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  הקדמה

 אחד ייחס לו. לאומי הפרטי	 המשפט הבי�מלומדי� מפליגי� לא פע� בִח!� המיוחד של

“fatal fascination”;1אחר דימה אותו למוסיקה  :“There is a sweep and range in it which is 

almost lyric in its completeness. It is the fugal music of law”.2 ג� אני נשביתי בקסמו 

ידה בשיעורי� המרהיבי� שלימד סופי של התחו� הזה עוד בהיותי תלמ	העל�� והאי�

שיעורי� מלאי ,  בפקולטה למשפטי� באוניברסיטה העברית בירושלי�אביגדור לבונטי�

מורכבותו , נתמזל מזלי לעסוק בתחו� שאי� שני לו מבחינת היקפו, מאז. דמיו� ודעת, חכמה

 כתיבתו של ספר זה הייתה בשבילי הרפתקה מרתקת.  אכ� המוסיקה של המשפט–ויופיו 

, של התלבטות ע� תעלומות ושל פתרו� חידות, תהלי� מרגש של גילוי מתמיד, ומאתגרת

  . חוויית לימוד מלהיבה

מטרה נוספת . א� כמו קודמיי בארצות אחרות א� אני לא כתבתי ספר זה להנאתי בלבד

לאומי הפרטי על מד� 	בכתיבתו הייתה להניח ספר מקי� על התחו� הרחב של המשפט הבי�

לאומי הפרטי 	 כבתחומי� רבי� אחרי� ג� במשפט הבי�.לפט העבריי� בישראספרי המש

והספרות האנגלית אינה מתאימה , נפרדו דרכיה� של המשפט הישראלי והמשפט האנגלי

ג� ההסדרי� של איחודי� מדיניי� כגו� אירופה וארצות הברית והרעיונות . עוד לצרכינו

ככל מדינה אחרת על ישראל לעצב . נו בשיטה כשלבאופ� מידישבבסיס� אינ� ישימי� 

עליה להשתמש במסורות אינטלקטואליות . לאומי פרטי לעצמה ובעצמה	משפט בי�

	 ורגישות להקשר� המדיני והתרבותיא� זאת תו� גילוי מודעות, ומתודולוגיות קיימות

מרביתה דנה בהיבטי� ספציפיי� אול� , לא מעט ספרות נכתבה בתחו� זה בעברית. משפטי

לפעמי� בעקבות , לפעמי� בעקבות חקיקה, לאומי הפרטי הישראלי	המשפט הבי�של 

העבודה המקיפה היחידה היא הצעת חוק .  במבט כללי יותררחוקות ורק לעתי� ,פסיקה

 מציעה מסגרת 3,ה לבסו� כחוק לדוגמשפורסמה, עבודה זו.  אביגדור לבונטי�שכתב

 אבל .צאות עמוקה בספרות המחקריתהימדורשת הערכתה הראויה ש, רעיונית פורצת דר�

לשופטי� ולמופקדי� , לעורכי די�, לתלמידי�, בניגוד למצב במדינות אחרות אי� לחוקרי�

ספר יע� או ספר מחקר מקי� הנות� גישה כללית לתורת , על מלאכת החקיקה ספר לימוד

 

1   G. C. CHESHIRE, PRIVATE INTERNATIONAL LAW, Preface (1935))  זו המהדורה הראשונה של
  ).ספרו

2  THOMAS BATY, POLARIZED Law 5 (1914).  
, מהדורה חדשה (הצעת חוק ע	 דברי הסבר לפי סעיפי	: ברירת הדי�אביגדור לבונטי�    3

1998.(  
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איד� לאומי הפרטי הישראלי הנוהג מ	לאומי הפרטי מחד גיסא ולמשפט הבי�	המשפט הבי�

  .ספרי מבקש למלא חלל זה בספרות המשפטית הישראלית. גיסא

הנוטה להבהרת , המסורת האנגלית: הספר משלב מסורות כתיבה שונות על המשפט

; הנוטה לתאורטיזציה, המסורת הקונטיננטלית; המשפט הפוזיטיבי ולניתוחו הביקורתי

ובעיקר את ,  ביניה�המאירה את המשות� לשיטות שונות ואת המבדיל, המסורת המשווה

   4.האילוצי� הרעיוניי� והמערכתיי� המסבירי� את הדומה ואת השונה

. שילוב זה של מסורות התווה ה� את מבנה הספר ה� את אופי הדיו� בחלקיו השוני�

הספר נפתח בשער תאורטי כללי המשתמש בחומרי� משיטות משפט אחרות ומתקופות 

ברירת די� , סמכות שיפוט: ד מענפי התחו�אחרות כדי להציג בצורה מסודרת כל אח

למושגי היסוד , מטבע הדברי� פרקי� אלה משמשי� צוהר לכלי העבודה. ופסקי� זרי�

אול� ייחודו של שער זה בהציעו מסגרת . לאומי הפרטי	ולשיח המיוחד של המשפט הבי�

 נותזמנת הזדממההתבוננות בשיטות זרות . חשיבה אנליטית לכל ענ� ממסד עד הטפחות

�ת מרכיביו ולעמוד על ִתפקוד� אלבודד , לחשו� בשיטתיות את השלד של כל ענ� וענ

 לזהות מודלי� מתודולוגיי� ואינטלקטואליי� אפשרתהיא מ .וקשרי הגומלי� שביניה�

לבחור ביניה� בדר� מושכלת , קוהרנטיי� שוני� ולהבי� את עיצוב המרכיבי� ואילוציה�

 שער עיוני זה משמש אפוא יסוד ורקע .קשר� הנכו�ולחשוב ביקורתית על כללי� בה

השער השני ממפה את גישתו הכללית של המשפט הישראלי לכל אחד .  הספרלהמש�

הוא בוח� באיזו מידה יש למשפט הישראלי תורה . לאומי הפרטי	מענפי המשפט הבי�

ומערי� את המגמות , של ברירת די� ושל פסקי� זרי�, מגובשת של סמכות שיפוט

השער השלישי מיוחד לניתוח ביקורתי . אפיינות את פעילותו החקיקתית והשיפוטיתהמ

ברירת די� ופסקי� זרי� בכל תחומי , ומשווה של ההסדרי� הפרטניי� של סמכות שיפוט

הספר מעודכ� . דיני קניי� ודיני חיובי�,  דיני היחיד והמשפחה–המשפט הישראלי המהותי 

  .2013 ספטמברעד חודש 

 רדרו: וחובה נעימה לי להודות לכול�, עו לי במהל� הארו� של כתיבת הספררבי� סיי

דוד , אריה	מירי גור, ל"סטיב� גולדשטיי� ז, )Peter Gottwald(פטר גוטוולד , גדרו�

ענת , משה הופמ�, משה דרורי, ישראלי	נעמה דוד, דבי לוי� גרא, איל� גפני, גליקסברג

 

 ,קיצורי� הביבליוגרפיי�רשימת הכפי שאפשר להתרש� מ. אי� סו� לאפשרויות ההשוואה   4
השיטות בי� מ. החומר המשווה לקוח ברובו מהמשפט המקובל ומהמשפט הקונטיננטלי

ורק לעתי� ( המשפט המקובל התמקדתי בעיקר במשפט האנגלי המרכיבות את משפחת
משפחת המשפט מבי� השיטות המרכיבות את  ;)הקנדי והאוסטרלי, במשפט האמריקני

,  בנושאמקי� ושיטתישבו נער� לאחרונה קודקס , הקונטיננטלי התמקדתי במשפט השווייצרי
.  ארוכת שני� בתחו�שבה� קיימת מסורת עיונית, הגרמני והאיטלקי, ובמשפט הצרפתי

 כמה וכמה הסדרי� בולטי� העוסקי� בהיבטי� שוני� של המשפט וצבואיחוד האירופי עב
 .התייחסתי ג� להסדרי� אלה. לאומי הפרטי	הבי�
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  1פרק 

    מבוא לתחו
  לאומי הפרטי וענפיו�מהותו של המשפט הבי�

  ייחודו של התחו  .א

לאומי הפרטי עוסק בשאלות המשפטיות המתעוררות כאשר באירוע עובדתי 
המשפט הבי�

  . נתו� מעורב גור� זר

בי� סע לאנגליה כדי לצפות במשחק כדורגל ונ, תושב ישראל, ראוב�: הדוגמ

תגרה בינו  מתפתחתבזמ� המשחק . ר ירושלי� לקבוצה הצרפתית ליו�"בית

 י�צי� נחבלישני הנ. אוהד הקבוצה היריבה, תושב צרפת, ובי� פרנסואה

  . נפגע בתגרה, צופה אנגלי תמי�,  וא� סיימו�,קשות

מנקודת מבט� של . באירוע זה קיימי� גורמי� זרי� מבחינתה של כל שיטת משפט

ושניי� משלושת הצדדי� , המקו� שבו אירע המעשה הפוגע הוא זר,  צרפתישראל ושל

, א� על פי שמקו� האירוע הוא מקומי, מנקודת מבטה של אנגליה; המעורבי� ה� זרי�

כל הגורמי� , מנקודת מבטה של כל שיטת משפט אחרת; שניי� מהצדדי� ה� זרי�

  .הרלוונטיי� ה� זרי�

ל ראוב� מעורר שלוש שאלות משפטיות בנסיבות אלה בירור מצבו המשפטי ש

 באיזו מדינה הוא יכול לתבוע את פרנסואה ובאיזו מדינה הוא עלול –הראשונה : ייחודיות

 דינה של איזו מדינה יכריע בשאלה א� מי –השנייה ? להיתבע על ידי פרנסואה וסיימו�

יזה תוק�  א–השלישית ? מהצדדי� נושא באחריות כלפי האחר ובשאלה מה היק� אחריותו

 –ובישראל , יהיה באנגליה או בצרפת לפסק די� שיינת� באר� אחרת לטובתו של ראוב�

  ? לפסק די� שיינת� באר� זרה לרעתו

דיני הנזיקי� שוני� . לשאלות אלה חשיבות מעשית משו� ששיטות המשפט שונות זו מזו

קניי� וכל שאר הדיני� דיני ה, דיני הנישואי� והגירושי�, כש� שדיני החוזי�, ממדינה למדינה

לא רק הדי� המהותי משתנה משיטה לשיטה אלא ג� כללי הדיו� של . שוני� ממדינה למדינה

וג� דיני ההוצאה לפועל וא� התוצאות , לרבות כללי סמכות השיפוט, ההלי� המשפטי

על כ� התשובות לשלוש . המיוחסות לפסקי די� במישור מעשה בית די� עשויי� להשתנות

רצות את גורלה של תביעה משפטית אפשרית ומגדירות למעשה את זכויות השאלות חו

 ,בצרפת או בישראל, באנגליה, או להיתבע על ידיו, א� ישראלי יכול לתבוע צרפתי: הצדדי�

בהנחה שהוא , איזה די� יחיל כל אחד מבתי המשפט הללו; על מעשה שנעשה באנגליה

�שיינת� באחת מ� המדינות הללו ג� במדינה א� יהיה אפשר להוציא לפועל פסק די� ; מוסמ
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לאומי 
 את התחו� של המשפט הבי�מאפיינותשאלות אלה ה� ה. שבה לנתבע יש רכוש

  .הפרטי

משו� שעובדותיו קשורות ,  שיטת משפטכלהאירוע שתואר הוא אירוע זר מבחינתה של 

 יכול לעורר אול� ג� אירוע שכל עובדותיו קשורות למדינה אחת בלבד. ליותר ממדינה אחת

  . שאלות מהסוג הנדו�

 תושב צרפת מעורב בתגרה ע� עוד שני צרפתי� במשחק כדורגל: דוגמה

  .בצרפת בי� שתי קבוצות צרפתיותתקיי� מש

.  צרפת–במקרה זה כל הגורמי� העובדתיי� הרלוונטיי� קשורי� למדינה אחת 

� בו גור� זר והוא אינו אי. אירוע זה אינו שונה מכל אירוע צרפתי אחר, מבחינתה של צרפת

מבחינתו של המשפט הישראלי , ואול�. לאומי פרטי
מעורר בעיות של משפט בי�

ג� אירוע זה מעורר בעיות של משפט , ומבחינתה של כל שיטת משפט זולת זו הצרפתית

של כל שיטה זולת זו הצרפתית יש באירוע זה גורמי�  שכ� מנקודת מבטה, לאומי פרטי
בי�

אלא א� , לא רק גיוונ� הלאומי של עובדות האירוע הופ� אותו לאירוע זרמכא� ש. זרי�

זרות� של עובדות האירוע מנקודת מבטה של השיטה המשקיפה עליו הופכת אותו לאירוע 

   1.לאומי הפרטי
זר ומחייבת להיזקק לכללי המשפט הבי�

מקרה אפשר לתהות מדוע נקודת מבטה של שיטה כלשהי זולת זו הצרפתית מעניינת ב

, שהרי אי� מבקשי� מכל מדינה לנקוט עמדה באשר לכל אירוע בעול� באופ� ערטילאי, כזה

. ואי� זה סביר להניח שמדינה תיטול סמכות לדו� באירוע שאי� בו א� גור� מקומי אחד

משו� שהשאלה מה מצבו המשפטי , נקודת מבטה של שיטה אחרת עשויה להיות מעניינת

אחד מהצדדי� הצרפתיי� שהיו מעורבי� .  מקו� בעול�של אד� יכולה להתעורר בכל

 –באירוע יכול לעבור מצרפת או להתעניי� במצבו המשפטי ג� בהיותו מחו� לצרפת 

, א� ירצה לדעת מה מצבו במשפט הצרפתי. בגרמניה או בכל אר� אחרת, באנגליה, בישראל

ודת מבטה של האר� אול� הוא עשוי לרצות לברר את מצבו מנק. ייווע� בעור� די� צרפתי

או בעיניה של המדינה שבה נמצא , או מבחינת האר� שבה נמצא רכושו, שבה הוא שוהה

, במצב זה נודעת חשיבות מכרעת לנקודת המבט של אותה אר� אחרת. רכושו של יריבו

חשיבות מכרעת נודעת ג� לעמדתה של אותה אר� זרה כאשר . שמבחינתה מדובר באירוע זר

הלי� כזה יכול להתנהל בכמה . שמבחינתה הוא אירוע זר, וגע לאירוע זהמתנהל בה הלי� בנ

וייתכ� , בשל כללי סמכות רחבי� הקיימי� במדינות רבות, ארצות הג� שמדובר באירוע זר

  

.  והטקסט הצמוד לה132ש "ה, 180' בעמ, לאומיי��חוזי� עבר ,לבונטי�אול� בעניי� זה ראו    1
ש� הוא מסביר מדוע כל הפעלה של די� כוללת בתוכה הנחה מובלעת באשר להיק� התחולה 

גדרת היק� הוראת די� אינה שלמה בלא ה; בי� שמעורב בעניי� גור� זר ובי� שלא, של הדי�
 . תחולתה
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בגלל ייחוד� של דיני ההתיישנות :  ש� מכל מיני סיבותושהתובע יבחר לנהל אות

 או בגלל ייחודו של הדי� המהותי  לו לתבוע לאחר שהעילה התיישנה בביתוי�שמאפשר

או משו� שרכושו של הנתבע נמצא ש� , שמעניק לו סיכוי טוב יותר לבסס את עילתו

המשמשת פורו� , נקודת מבטה של אותה אר� זרה, שוב. והתובע מבקש לייעל את מהלכיו

ט ועל כ� מצב� המשפטי של הצדדי� יהיה תלוי במשפ, היא שתכריע, לדיו� בעניי� שכולו זר

מכא� שג� זהותו של הפורו� המתבקש לנתח את המצב יכולה . לאומי הפרטי שלה
הבי�

ובכ� לעורר את השאלות ,  בצבעי� של אירוע זר בעיניולאומי
חדלצבוע אירוע שכולו 

  .שהוצגו לעיל

שאלות אלה ייחודיות משו� שה� נובעות כול� מהעובדה שהאירוע המשפטי קשור 

לאומי 
 הוא אירוע ֵעבר–ג מגבולותיה של שיטה אחת הוא חור; ליותר ממדינה אחת

)transnational .(ייחוד זה הוא המאפיי� את המשפט הבי�
התחו� העוסק , לאומי הפרטי

גור� זר שכזה מעמיד . בשאלה מהי ההשפעה המשפטית של גור� זר במערכת עובדות נתונה

את גבולות יכולת� בסימ� שאלה את ההפעלה הרגילה של כללי המשפט המוכרי� ובוח� 

  . להסדיר את החיי�

  שלושת ענפיו של התחו  .ב

סמכות : שלוש השאלות שגור� זר עשוי לעורר מגדירות את שלושת ענפיו של התחו�

מה תוקפו  (פסקי� זרי�ו) ?איזה די� חל (ברירת די�, )?איפה אפשר לתבוע ולהיתבע (שיפוט

לאומי הפרטי מתחו� 
פט הבי�כללי� של המש). ?של פסק די� מאר� אחת באר� אחרת

 קובעי� את  ברירת הדי�כללי;  קובעי� גבולות להפעלת מערכות בתי משפטסמכות השיפוט

  .  זרי� קובעי� את גבולות תוקפ� של פסקי די�זרי�הפסקי� הכללי ; גבולות תחולת הדי�

  ? פרטי משפט– הפרטי לאומי�בי�המשפט ה  .ג

אפשר היה לחשוב שמדובר במערכת כללי� , יפרטלאומי 
משו� שהתחו� נקרא משפט בי�

אול� מהאמור לעיל . לאומיי�
של המשפט הפרטי המסדירה באופ� מיוחד אירועי� עבר

שלא כמו . לאומי הפרטי איננו משפט פרטי במוב� הרגיל והמוכר
עולה כי המשפט הבי�

 הוא עוסק בהגדרת 2.הוא ממעט לעסוק בהגדרת זכויות במישרי�, המשפט הפרטי

  

, באמצעות כללי� מהותיי� מיוחדי�, קיימי� מקרי� בודדי� שבה� הוא קובע זכויות במישרי�   2
  .462–459'  ובעמ150–149' בעמ להל�ראו . לאומיות�הנובעי� בדר� כלל מאמנות בי�
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של תחולת הדי� שלה� ושל תוק� ,  של סמכות השיפוט שלה�–ולותיה� של שיטות משפט גב

  . עיסוק זה קרוב לתחו� הציבורי הרבה יותר מאשר לתחו� הפרטי. פסקי הדי� שלה�

משו� שעיסוקו המסורתי הוא בהגדרת " פרטי"לאומי 
התחו� מכונה משפט בי�

הדוגמה שבה נפתח הספר . הפרטיגבולותיה� של שיטות משפט רק במה שקשור למשפט 

לאומי הפרטי עוסק בשאלות שמעוררי� אירועי� 
המשפט הבי�. באה מתחו� דיני הנזיקי�

כאשר ראוב� : הוא מטפל בשאלות דומות בתחו� דיני החוזי�. נזיקיי� בעלי מאפייני� זרי�

ה או ואחד הצדדי� מפר את החוז, ואזרחה תושב איטליה, מתקשר בחוזה מכר ע� ליאונרדו

באיזו מדינה יהיה אפשר להגיש תביעה בעניי� : מתעוררות השאלות, מבקש להתנער ממנו

הוא הדי� באשר ? ומה המעמד שיינת� לפסק הדי� בארצות אחרות? איזה די� יחול עליו? זה

ו� הוא תושב אנגליה ואילו הסוס נמצא 'ג. ו� סוס במתנה'ראוב� מקבל מידי ג: לדיני קניי�

לאחר זמ� . נו מוסר לראוב� את הסוס בפועל אלא רק מכריז על דבר המתנהו� אי'ג. בצרפת

איזה די� ? היכ� אפשר לברר את שאלת הבעלות: השניי� חלוקי� בשאלת הבעלות בסוס

דניאל הול� : כ� ג� בהקשר של ירושה? ואיזו השפעה תהיה לפסק הדי� המכריע? יכריע בה

הוא מותיר רכוש בארצות ; צות הבריתהוא אזרח ישראל שגר שני� רבות באר; לעולמו

? בתי המשפט של איזו מדינה או אילו מדינות מוסמכי� לדו� בירושתו. הברית ובישראל

איזה תוק� יהיה לפסק ? איזה די� יכריע בכל אחת מהמדינות הללו בדבר זכויות היורשי�

, נדהאזרחית ק, וא� דניאל היה נשוי לאנט? צא במדינה אחת במדינה האחרת�ידי� ש

בנוגע ליחסי ממו� בי� בעודו בחיי� אזי תיתכ� מחלוקת ביניה� , ורכוש� מצוי בכמה מדינות

ומה תהיה , איזה די� יחול עליו, וג� אז יהיה צור� לברר איפה אפשר לנהל את הדיו�, בני זוג

יכולה להתעורר במסגרת זו ג� השאלה א� יש . ההשפעה של הכרעה שתתקבל באר� אחרת

מה הדי� שיחול עליה ומה תהיה ההשפעה ? מי מוסמ� לדו� בשאלה זו. וק�לנישואיה� ת

לאומי הפרטי עוסק בכל השאלות הללו 
המשפט הבי�? של ההחלטה מחו� למדינת הינתנה

חדלות פירעו� , תאגידי�, כפי שהוא עוסק בשאלות אלה בדבר עשיית עושר ולא במשפט

  . ושאר תחומי המשפט הפרטי

יכולות לאומי הפרטי 
 את המשפט הבי�ותהשאלות המאפייננקל להבחי� כי שלוש 

יה� של הצור� להגדיר את גבולות. להתעורר בעטיו של גור� זר בכל תחו� של המשפט

מבחינת תחולת הדי� שלה� ומבחינת מעמד� , השיפוט שלה�סמכות שיטות משפט מבחינת 

אליו שלבתי משפט  כש� שאי� זה מוב� מ.כל תחו� ותחו�ב  מתעוררשלה�די� הפסקי של 

�כ� אי� זה , או שבוצעה בי� זרי�, בישראל סמכות לדו� בעוולה נזיקית שבוצעה בחו� לאר

�במיוחד א� בוצעה , מוב� מאליו שיש לה� סמכות לדו� בעברה פלילית שבוצעה בחו� לאר

כש� שאי� זה ברור א� דיני החוזי� הישראליי� חלי� על חוזה שנכרת . על ידי אזרח זר

כ� אי� זה ברור א� דיני המס הישראליי� חלי� על , אר� ואמור להתבצע בחו� לאר�בחו� ל

כש� שלא ברור א� דיני התאגידי� הישראליי� חלי� על . עסקה שהתבצעה מחו� לישראל

וכש� שלא ברור א� . כ� לא ברור א� חוקי היסוד חלי� על זרי�, תאגיד הרשו� באר� זרה

כ� לא ברור א� , וי בגי� הפרת חוזה יש מעמד בישראללפסק די� זר המחייב אד� לשל� פיצ
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או א� פסק די� זר , פסק די� זר המרשיע אד� בפלילי� ומטיל עליו עונש אכי� בישראל

כללי� התוחמי� את . המזכה אד� מעבירה שהואש� בה מג� עליו מפני אישו� מחודש

לכל אורכו ורוחבו כוח� של פסקי די� זרי� נחוצי� את תחולת הדי� ואת , שיפוטהסמכות 

אפשר היה לחשוב שתחו� משפטי זה הוא תחו� נלווה לכל ענ� וענ� , א� כ�. של המשפט

  .של המשפט ולא רק למשפט הפרטי

בדיני המסי� ובמשפט הציבורי יש צור� אמתי לעסוק בשאלות , ג� בדיני העונשי�, ואכ�

בענייני� , יני� פליליי�עניבכלל  נוגע לאומי הפרטי אינו
אול� מקובל שהמשפט הבי�. אלה

,  לא בבירור היק� הסמכות לשפוט בענייני� אלה–פיסקליי� או בענייני� ציבוריי� אחרי� 

פסקי די� זרי�  למעמד� שבתחולה של כללי� בענייני� אלה ולא היק� הלא בבירור 

עד כדי  .הוא נתפס מסורתית כתחו� העוסק כל כולו במשפט הפרטי בלבד. אלהבענייני� 

� נה אוכפתאימדינה אחת לאומי הפרטי הוא ש
אחד מעקרונות היסוד של המשפט הבי�ש, כ

  . או ציבוריפיסקלי, עונשיבעלי אופי ופסקי די� של מדינות אחרות כשה� דיני� 

לאומי הפרטי מלעסוק בתחומי� ציבוריי� 
לרתיעה המסורתית של המשפט הבי�ההסבר 

בי� המשפט הפרטי ובי� , קונטיננטליאת המשפט הבעיקר נעו� בהבחנה המאפיינת אלה 

הבחנה זו מניחה שהמשפט הפרטי והמשפט הציבורי שוני� באופיי� . המשפט הציבורי

הוא .  מבטא ייחוד לאומי או חברתי כלשהוואינ, לפי תפיסה זו,  המשפט הפרטי.ובמהות�

  אופיינינה אינותוכ;  וניטרלית שיש כמותה בכל שיטת משפטבבחינת מערכת פורמלית

 המשפט הציבורי ,לעומת זאת.  ואינו מבטא מדיניות חברתית מיוחדתלחברה המקומית

, חברה המקומית של ההאת ריבונות, ו�בי� הע� לשלט שי�היחסנתפס כתחו� שמבטא את 

בתור שכזה הוא נחשב תחו� . הת המשפט שלשיטשל  ושל המדינה,  החברהופייה שלאאת 

  .ורק הריבו� המקומי מוסמ� להפעילו, יפוטטריטוריאלי בלבד שחל רק בתו� שטח הש

היא  . מבחינה מדיניתלאומי הפרטי
פיתוח המשפט הבי� אתד ומא הקלה ותפיסה ז

נטילת סמכות על ענייני� זרי� איננה גורעת , הדגישה שככל שמדובר במשפט הפרטי

סק הפעלתו של די� זר ומת� מעמד לפ, וככל שמדובר במשפט הפרטי, מסמכותו של ריבו� זר

 מופעל – המזוהה ע� הריבו� –המשפט הציבורי . מקומיתהדי� זר אינ� פוגעי� בריבונות 

, רק המשפט הפרטי. על ידי מוסדות מקומיי� בלבד ובתו� גבולות טריטוריאליי� בלבד

יכול לחול מחו� לגבולות , שאי� לו זהות מקומית מיוחדת ושאינו מזוהה ע� הריבו� המקומי

בתחומי� אלה הפעלת די� זר ומת� . עות מוסדות של ריבו� אחרהטריטוריאליי� ובאמצ

ונטילת , תוק� לפסקי די� זרי� אי� משמעות� שריבו� אחד כפו� לריבו� זר או משרת אותו

סמכות על עניי� זר אי� פירושה הסגת גבולו של ריבו� זר או התערבות בסמכויותיו 

   .הריבוניות

 מצד אחד. טשטשתיציבורי הולכת ומהמשפט בי� המשפט הפרטי לזו הבחנה אול� 

עשויה לחרוג ג� היא אל מחו� לשטח  –על כל ענפיו  –תחולתו של המשפט הציבורי 

יותר ויותר מקובל היו� .  המשפט הפרטי חדור כולו משפט ציבורימצד אחר; השיפוט

 להודות שקשה ביותר להבחי� הבחנה עיונית נקייה ,ת הקשרי� בי� שני התחומי�א הדגישל
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לנצל את שניה� בהסדרת בעיות משפטיות ולהפעיל גישות דומות וכלי� דומי� , �ניהיב

 יותר ויותר קשה היו� להתעל� מהתפקיד הציבורי שהמשפט הפרטי ממלא 3.בשניה�

על כ� אי� זה . וקשה יותר להינזר מהיבטיו הציבוריי� והריבוניי�, במער� החברה המקומית

אמנ� הוא . משפט הציבוריאינו מתעל� עוד מהפרטי לאומי ה
המשפט הבי�מפתיע לגלות ש

ואלה מתמודדי� , הפיסקלי והציבורי לתוכו, לא השכיל לאמ� את תחומי המשפט הפלילי

 אבל ג� 4,לרוב באופ� נקודתי ובלא פיתוח שיטתי, בעצמ� ע� הבעיות של גורמי� זרי�

ל המשפט לאומי הפרטי מתמודד היו� באופ� מפורש ע� המעורבות ש
המשפט הבי�

דוגמה בולטת לכ� היא הטיפול בתופעה של דיני� כופי� . הציבורי במשפט הפרטי המסורתי

)mandatory rules( ,בעבר . המגבילי� את חופש פעולת� של פרטי� ביחסי� משפטיי�

לאומי הפרטי היה יכול לקבוע עמדה 
והמשפט הבי�, נחשבו אלה בעלי אופי ציבורי מובהק

. מתו� הנחה שיש לה� תחולה טריטוריאלית מוגבלת, ס אליה� כללעקרונית שאי� להתייח

 �היו� דיני� אלה זוכי� לטיפול מפורש ושגרתי בברירת הדי� של כל שיטת משפט מתו

   5.הנחה שה� עשויי� לחול ג� מחו� למכורת�

 �לאומי 
המשפט הבי�.  מסורת היסטוריתבעיקר ומשק� מטעה" פרטי"הכינוי לפיכ

י וא� על פי שעיקר עיסוקו בבעיות מתחו� המשפט פרטיננו משפט כשלעצמו אהפרטי 

הוא מערכת מקפת של כללי� . דרכי החשיבה שלו ישימי� בהקשרי� רחבי� יותר, הפרטי

   .לאומיות
לטיפול במכלול של� של בעיות עבר

  ?לאומי�בי�משפט  – הפרטי לאומי�בי�המשפט ה  .ד

כ� ג� היה , רטי הוא משפט פרטילאומי הפ
כש� שהיה אפשר לחשוב שהמשפט הבי�

או שמערכת ,  ושהתחו� עוסק ביחסי� בי� מדינותלאומי
בי�אפשר לחשוב שהוא משפט 

קובעת לכל שיטות המשפט את הגבולות , המחייבת את כל המדינות, לאומית
כללי� בי�

 דיניה� ואת התוק� של  התחולה שלהיק�את , שבתוכ� מותר לה� להפעיל סמכות שיפוט

  

 Abramלדיו� מאל� בהשפעתו של המשפט הציבורי על מודל ההתדיינות המסורתי ראו   3
Chayes, The Role of the Judge in Public Law Litigation, 89 HARV. L. REV. 1281 (1976); 
Abram Chayes, The Supreme Court 1981 Term – Foreword: Public Law Litigation and 

the Burger Court, 96 HARV. L. REV. 4 (1982–1983);  המאמרי� עוסקי� במשפט
משפט ציבורי "ארז �דפנה ברק ראו ג� .ה� ה� בעלות תוק� כלליאבל התובנות שב, האמריקאי

  ).ס"תש (95 ה משפט וממשל"  תחומי גבול והשפעות גומלי�–ומשפט פרטי 
 למצוא הגדרות תחולה המחילות את  ובחוק העונשי� אפשרבחוקי המס הישראליי�, למשל   4

צוא התייחסות ג�  למ אפשרבחוק העונשי�. החוקי� על מי שאינו בהכרח נמצא בישראל
   .לפסקי די� פליליי� זרי�

  .�Rome II Regulation ל16' ס, �Rome I Regulation ל9' למשל סראו    5



  פיולאומי הפרטי וענ� מהותו של המשפט הבי�–מבוא לתחו� : 1פרק 

9  

z:\books\mishpatim\fassberg\fassberg-01.doc 10/13/2013 10:50:00 AM  

אי� לכחד שקביעת הגבולות שבתוכ� אפשר להפעיל כוח . י� שלה� בכל מדינה אחרתפסקי ד

. ריבוני דומה לקביעת הגבולות הטריטוריאליי� של מדינה ומשלי� על היחסי� בי� המדינות

אילו היו . ד על מתדייני�ו בענייני� אלה היה מקל מאלאומי
בי�תיאו� כמו כ� אי� ספק ש

היה אפשר לייחד , ברירת די� ותוקפ� של פסקי די�,  שיפוט סמכותבעניי�כללי� אחידי� 

וא� לדעת , או לפחות לדעת מראש איזה די� יחול עליו, מקו� שיפוט אחד בלבד לכל אירוע

המשפט  ואמנ� בשחר .יהיה בעל תוק� מידי בכל מקו�במדינה מוסמכת כי פסק די� שיינת� 

 כללי�אפשר להבחי� ב, באירופהעשרה 
מאה הארבעבכבר ,  המודרנילאומי הפרטי
הבי�

ושהתיימרו  שהתייחסו באופ� אחיד לגבולות התחולה של הדי� של כל שיטות המשפט

כאילו מדובר ביצירת איזו� בי� שיטות , לאומי
משפט בי�בבחינת לחייב את כל המדינות 

ג� היו� יש הסכמה רחבה על תוכנ� של חלק מהכללי� של . המשפט הלאומיות השונות

לאומיות הקובעות בתחומי� 
כמו כ� קיימות אמנות בי� .לאומי הפרטי
בי�המשפט ה

ברירת די� או , מוגבלי� כללי� מהותיי� אחידי� מזה וכללי� אחידי� בעניי� סמכות שיפוט

   6.אשר בעלות האמנה מאמצות מרצו�, פסקי� זרי� מזה

מי הפרטי לאו
המשפט הבי�מדינות קובעות לעצמ� כללי� בתחו� שהזה זמ� רב אול� 

 כללי� אי� כמעט 7.מתו� הבנה שמדובר בזכויות של פרטי� יותר מאשר ביחסי� בי� מדינות

לאומיות מספקות מענה חלקי ביותר 
ילו אמנות בי�פוא, לאומיי� המחייבי� אות�
בי�

א� מגמת . לצרכי� של מי שמעורב ביחסי� שחורגי� מתחומה של שיטת משפט אחת

, ולא צפוי שתצליח, עול� ואת השיח המודרניי� לא הצליחההגלובליזציה המאפיינת את ה

כש� שלכל שיטת משפט . להעלי� את הגבולות הטריטוריאליי� והמשפטיי� בי� מדינות

, ירושה ושאר ענייני החיי�, נישואי� וגירושי�, תאגידי�, נזיקי�, כללי� משלה בנוגע לחוזי�

 משיטת המשפט הלאומית ויונק  חלקשהוא, לאומי פרטי משלה
כ� לכל שיטה משפט בי�

   8.ממקורות המשפט המקומיי�

  

צדדיות שישראל צד �דוצדדיות ו�רבצדדיות מרכזיות תוזכרנה בספר כמו ג� אמנות �אמנות רב   6
 . לה�

שיטות בוחרות להסדיר תחו� על האופ� שבו  .221–217' להל� בעמ על הסיבות לשינוי זה ראו   7
מיפוי "ראו איריס קנאור , זה ועל מגמה של חקיקה וקודיפיקציה שמסתמנת בשני� האחרונות

לאומי הפרטי והרהורי� בדבר הבנייתו הנורמטיבית במבט �תיאורטי של המשפט הבי�
  .)א"תשע(  ואיל�354, 339 לב עיוני משפט" השוואתי

לאומי בכלל אינ� יכולי� להשפיע על �יות והמשפט הבי�לאומ�אי� זאת אומרת שאמנות בי�   8
כגו� הזכות , לאומי הפומבי�זכות הקבועה במשפט הבי�, למשל. לאומי הפרטי�המשפט הבי�

משפיעה מטבע הדברי� על תוכנה ,  לאמנה האירופית לזכויות אד�6' להלי� הוג� הקבועה בס
). 279' להל� בעמראו (קי� זרי� של הדרישה להלי� הוג� בכללי� העוסקי� בקליטת� של פס

לאומיי� של �כשלעצמ� ה� אינ� כללי� בי�; אול� השפעת� של כללי� כאלה היא עקיפה
. לאומי פרטי באופ� ישיר�וה� לא נועדו לפתור בעיות של משפט בי�, לאומי פרטי�משפט בי�

, מיי�לאומי הפרטי ה� לאו�באותה מידה העובדה שהמקורות הפוזיטיביי� של המשפט הבי�
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בי�"א� אי� הצדקה עניינית לכינוי , "פרטי"לפיכ� כש� שאי� הצדקה עניינית לכינוי 

לאומי 
לכללי המשפט הבי�, התחו� אינו עוסק ביחסי� בי� מדינות. והוא מטעה ,"לאומי

אלה ה� כללי� . לאומית
לה בי�לאומיי� מחייבי� ואי� לה� תחו
הפרטי אי� מקורות בי�

כלומר ,  מבחינת השיטה הדנה בעניי�לאומי
עברבעלי אופי  לאומיי� העוסקי� ביחסי�

  .יחסי� שיש בה� גור� זר מבחינתה

הזכויות הנובעות ממצב עובדתי נתו� . מציאות זו מלמדת על היחסיות של המשפט

בהתא� לשיטת המשפט תנות ודי� זה עלול להש, די� שלפיו המצב יידו�בהתא� למשתנות 

אלא שג� ,  המדינות השונות שוני� אלה מאלה אול� לא זו בלבד שדיני. המצב יידו�שבה

. שונה ממדינה למדינה, לד כדי להתמודד ע� שונות זוהנו,  הפרטילאומי
בי�המשפט ה

שוא� לצמצ� את השרירות  –בכל שיטה ושיטה  – הפרטי לאומי
בי�אמנ� המשפט ה

שוא� הוא ; ות שעניי� יידו� בבית משפט בלתי צפוי ובכפו� לדי� בלתי צפויהגלומה באפשר

שרק די� הקשור , להבטיח עד כמה שאפשר שרק ענייני� הקשורי� למדינה יידונו אצלהעוד 

 .שיינת� תוק� מסוי� לפסקי די� שניתנו במדינות אחרותו, לעניי� יופעל בבתי המשפט שלה

ובאשר מה שצפוי ל באשר שלהלה ומתו� תפיסתה  מנקודת מבטה שה נעשזה כל ,אול�

על כ� אי אפשר לשיי� . וג� בשאלות אלה המדינות חלוקות, מה שקשור בנסיבות העניי�ל

 ואי� הגדרה אחידה של היק� , אחת בלבד שיטת משפטמצב עובדתי נתו� לבתי המשפט של

 אלא משתנות זכויותיו של אד� אינ� קבועות ומוחלטות. חולה של דיני כל המדינותהת

חייב לפצות את הצד   לומר באופ� מוחלט שאחד מהצדדי�אי אפשר. המבטבהתא� לנקודת 

שיטת  של מבטה רק לדבר על זכויות הצדדי� מנקודת אפשר.  או שאינו חייב לפצותוהאחר

  . משפט נתונה

   הפרטילאומי�בי�המשפט הכללי מוקד העיסוק של   .ה

הפרטי והתכונה של יחסיות המשפט שהוא מוליד לאומי 
האופי הלאומי של המשפט הבי�

 שיפוטהסמכות כללי . מסבירי� מגבלה חשובה של הכללי� בתחו� זה בכל שיטה ושיטה

ה� אינ� מגדירי� . הישראליי� מגדירי� את היק� הסמכות של מערכת בתי המשפט בישראל

יפוט של כל באותו אופ� כללי סמכות הש. את היק� סמכות השיפוט של כל המדינות בעול�

 ברירת הדי�כללי . שיטה אחרת מגדירי� את היק� הסמכות של בתי המשפט שלה בלבד

  

לאומיי� אינ� �אי� פירושה ששיקולי� באשר לריבונות אינ� בעלי השפעה או שרעיונות על
 ואיל� לסקירה קצרה 379' בעמ) 7ש "לעיל ה(ראו למשל קנאור (משפיעי� על השיח בתחו� 

�פט הבי�של הספרות המשלבת תובנות מתחו� הגלובליזציה והפלורליז� בשיח של המש
לאומית לפתרונ� �לאומית או על�אול� רעיונות אלה אינ� מהווי� תשתית בי�). לאומי הפרטי

  . גבולות�של בעיות משפטיות חוצות
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ה� אינ� . הישראליי� עוסקי� בשאלה איזה די� חל על עניי� הנדו� בבית משפט בישראל

וכ� .  בתי משפט במדינות אחרותלצורכימגדירי� את היק� התחולה של כל הדיני� בעול� 

 עוסקי� בשאלה זרי�הפסקי� ההכללי� הישראליי� בתחו� . פטנוהגי� בכל שיטות המש

ה� אינ� עוסקי� בתוקפ� של פסקי די� . מה התוק� בישראל של פסק די� שנית� באר� אחרת

בכל שיטה . המצב זהה ג� בשיטות האחרות. ישראליי� או אחרי� בשיטות משפט זרות

י� יש השפעה משפטית הכללי� בשלושת התחומי� האמורי� מגדירי� לאילו גורמי� זר

לרבות השיטה ,  ה� אינ� קובעי� דבר לשיטה אחרת.אצלה ואיזו השפעה תהיה לה� אצלה

  . שדינה או פסק דינה נדו�

אול� מאחר שהכללי� הללו מתמקדי� בצרכיה של שיטת משפט נתונה ואינ� מתיימרי� 

 ככל שהדבר דרוש ,ג� לשיטות זרות, יוצא שה� יכולי� לקבוע גבולות, לכבול ריבוני� זרי�

 כללי המשפט הישראלי אינ� ברירת הדי� בתחו�, למשל. לצרכיה של אותה שיטה עצמה

ה� מוסיפי� וקובעי� . מסתפקי� על פי רוב בהגדרת היק� התחולה של די� ישראל בלבד

בכ� ה� . איזה די� יחול על עניי� הנדו� בבית משפט ישראלי כאשר די� ישראל אינו חל עליו

אי� בכ� כדי להשפיע על האופ� שבו . י� גבולות תחולה ג� לדיני� זרי�למעשה קובע

הגדרה ישראלית של גבולות . מדינות זרות משקיפות על גבולות התחולה של דיניה� שלה�

שכ� , והיא נעשית כדבר טבעי ונחו�, התחולה של די� זר נעשית א� ורק לצרכי� ישראליי�

.  בעיות המצויות בתחו� סמכות השיפוט שלוהמשפט הישראלי חייב לספק כללי� לפתרו�

, א� כלל ברירת הדי� מורה שדי� ישראל אינו חל על עניי� הנדו� בבית משפט ישראלי

לא יוכל השופט , שא� לא כ�, המשפט הישראלי חייב להורות לשופט איזה די� יש להחיל

  . לבצע את תפקידו ולהכריע בסוגיה

כללי . פחות י� זרי� א� כי בצורה גלויההוא הדי� בהקשר של סמכות שיפוט ופסק

הישראליי� עוסקי� רק בשאלה א� מערכת בתי המשפט בישראל מוסמכת סמכות השיפוט 

וה� אינ� משיבי� על השאלה איזו מדינה מוסמכת לדו� בה במקרה , לדו� בפרשה א� לאו

 פסקי�אול� כאשר כללי המשפט הישראלי העוסקי� ב. שלמערכת הישראלית אי� סמכות

ה� נוטי� לדרוש שבי� המדינה ,  קובעי� מתי יינת� מעמד בישראל לפסק די� זרזרי�

להצדיק את נטילת סמכות ההכרעה שבכוחו שהוציאה את הפסק ובי� העניי� הנדו� היה קשר 

אזי לצור� זה בלבד היא אכ� קובעת , ככל שישראל נוהגת כ�. על ידי אותה מדינה זרה

גבולות שרק פעולה , כות השיפוט של מדינות זרותכללי� המגדירי� את גבולות סמ

ג� בכללי� כאלה אי� כדי להשפיע על האופ� שבו מדינה זרה . במסגרת� תוכר בישראל

הגדרה ישראלית של גבולות אלה נעשית . כלשהי תשקי� על גבולות סמכות השיפוט שלה

  . א� ורק לצרכי� ישראליי�

מעורבותו א� למרות  השאלותוני� על  עסמכות שיפוטהכללי� הישראליי� העוסקי� ב

וא� היא מוכנה לדו� , מערכת בתי המשפט הישראלית מוסמכת לדו� בהגור� זר בפרשה של 

 עוני� על השאלות א� חל די� ישראל על ברירת הדי�הכללי� הישראליי� העוסקי� ב .בה

הכללי� . איזה די� חל, וא� הוא אינו חל, עניי� שבסמכות השיפוט של בתי המשפט בישראל
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,  עוני� על השאלות באילו תנאי� יוכר בישראל פסק זר או ייאכ�פסקי� זרי�העוסקי� ב

  .ומה מעמדו בישראל של פסק זר הראוי להכרה או לאכיפה

  שיטתי� ומשפט בי�פרטילאומי �משפט בי�  .ו

 מניח מצב שבו הגורמי� באי� משיטות משפט מסורתילאומי הפרטי ה
המשפט הבי�

ברירת די� ופסקי� זרי� יכולות להתעורר ,  אול� בעיות של סמכות שיפוט.ת שונולאומיות

ג� כאשר שיטות המשפט , כל אימת שקיימת יותר משיטת משפט אחת הקשורה לעניי�

מאחר שהמשפט . שיטות הפועלות בתו� מערכת לאומית אחת
המעורבות ה� למעשה תת

 לשיטת קשור ע� גור� הלאומי הפרטי עוסק בהתמודדותה של שיטת משפט אחת
הבי�

כל הקשר שבו יש מגע בי� גורמי� על , בשינויי� המחויבי�,  משתרעפועלו, משפט אחרת

  . שיטתי�משפט בי�בבחינת , משיטות משפט שונות

ה פדרצישיטות היא 
דוגמה אופיינית למצב שבו מערכת לאומית כוללת בתוכה כמה תת

�ישוויבגרמניה וב,  בקנדה,אוסטרליהב, תריהבצות ארמצב כגו� זה מצוי ב. או חבר מדינות .

   states –באוסטרליה ; states –בארצות הברית (מדינות אלה מורכבות מיחידות שונות 


וterritories ; בקנדה– provincesו 
territories ; בגרמניה– Länder;  �) cantons –בשוויי

יכול להיות קשור כש� שאירוע משפטי . כאשר לכל יחידה יש שיטת משפט משל עצמה

כ� הוא יכול להיות קשור ליותר מאשר יחידה משפטית , ליותר מאשר מדינה לאומית אחת

על כ� שיטה כזו נזקקת לכללי� באשר לשאלה היכ� בתו� הפדרציה . אחת בתו� פדרציה

דינה של איזו יחידה יחול עליו ומה תוק� יהיה לפסק די� של יחידה אחת , אירוע כזה יידו�

  .ידותבשאר היח

שיטות היא 
דוגמה טיפוסית שנייה למצב שבו שיטה לאומית כוללת בתוכה כמה תת

מצב כזה . לפעול במסגרתה כחלק מהמערכת הכללית דתיותכאשר המדינה מסמיכה שיטות 

המערכת , המערכת היהודיתשבה ,  רבות אבל הוא קיי� בישראלבמדינותאינו קיי� 

וסמכות לפעול בענייני� מוגדרי� בתור חלק מהמוסלמית והמערכות הנוצריות השונות 

 כש� שאירוע משפטי יכול להיות קשור ליותר משיטה .כוללתהמערכת הישראלית המ

על כ� ג� בהקשר כזה יש . כ� הוא יכול להיות קשור ליותר משיטה דתית אחת, לאומית אחת

דינה , ידו�בערכאות של איזו עדה דתית האירוע י: צור� לקבוע כללי� באשר לשאלות האלה

ומה יהיה תוקפו של פסק די� שיינת� בערכאות של עדה אחת בערכאות , של איזו עדה יחול

  .של העדות האחרות

לאומי 
בניגוד למשפט הבי�. ייחוד� של בעיות אלה נעו� בהקשר שבו ה� מתעוררות

בהקשר זה , )international(העוסק באירועי� הקשורי� לשיטות לאומיות שונות , הפרטי

ה� שייכות כול� ; יטות המשפט המעורבות אינ� שיטות לאומיות ואינ� שיטות עצמאיותש

הבעיות שמעורר . שיטתיות פנימיות
על כ� הבעיות ה� בעיות בי�. ליחידה לאומית אחת
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הבעיות שמעורר ; inter-localקיומ� של יחידות משפטיות טריטוריאליות פנימיות מכונות 

בשני המצבי� . inter-personalפנימיות מכונות או אתניות יות קיומ� של יחידות משפטיות דת

השיטה הלאומית זקוקה למערכת , לאומי
 על מערכת כללי� להקשר העברנוס�, הללו

  .שיטתי הפנימי
כללי� להקשר הבי�

האופי הפנימי של בעיות אלה מוליד הבדלי� חשובי� בינ� ובי� ההקשר המקובל יותר 

לאומי הפרטי 
יטה לאומית עצמאית מפעילה את המשפט הבי�ש. לאומיי�
של יחסי� עבר

 ,לעומת זאת. שלה כאשר היא נתקלת בגור� שקשור ליחידה לאומית עצמאית אחרת

תו� שיטת בשיטתי נכנס לפעולה כאשר יש צור� להסדיר אירוע שכולו 
המשפט הבי�

כל , ילאומ
בהקשר העבר. המסגרת ולייחס אותו לחלק אחד של השיטה או לחלק אחר

, שיטה מגדירה לעצמה את היק� סמכויותיה שלה ואת היק� סמכויותיה של כל שיטה אחרת

 ה� לדו� –הסמכות של כל שיטה , שיטתי
בהקשר הבי�, בניגוד לזה. לצרכיה שלה בלבד

מחייבת את כול� באותה ו מוגדרת לכול� כאחת –בעניי� ה� להסדיר אותו באמצעות דינה 

היא ,  בהקשר זה הגדרת גבולות הסמכות היא בדר� כלל שוויונית.על
בבחינת מערכת, מידה

ושו� שיטה אינה חופשית לקבוע את ,  כל השיטות באופ� אחיד ומחייבצורכימשמשת ל

שבו , לאומי
תוצאה נלווית לכ� היא שבניגוד להקשר העבר. יחסה לאחרת באופ� עצמאי

 לכמה שיטות משפט ולכללי תשובה ממצה לשאלות שאירוע נתו� מעורר מחייבת התייחסות

שיטתי שיטת המסגרת מספקת מערכת 
בהקשר הבי�, לאומי הפרטי שלה�
המשפט הבי�

על כל השאלות שיכולות להתעורר והקובעת בשביל   באופ� מוחלטהמשיבה, כללי� אחת

  . מי מוסמ� לדו� בעניי� ואיזה די� יחול עליוהכול

לאומי שיחייב את כל השיטות 
בי�לאומי הדימוי של משפט 
בהקשר העבר, יתרה מזו

 ,לעומת זאת. דומות וכופה עליה� שוויו�" יריבות"הלאומיות מבחו� מניח שכל היחידות ה

 הפדרציה או –במצבי� פנימיי� אלה המערכת הכוללת שבתוכה פועלות כל השיטות 

הג� שהיא אינה דומה ואינה " יריבות" א� היא אחת מהשיטות ה–המערכת הטריטוריאלית 

על כ� במדינה פדרטיבית יש צור� להגדיר את גבולות הסמכות לא . ווה ליחידות האחרותש

בה  ג� במדינה שפועלות. היחידות לבי� עצמ� אלא ג� ביניה� לבי� הפדרציה
רק בי� תת

 שבי� השיטות הדתיות לבי� עצמ� היחסשיטות דתיות שונות יש צור� להגדיר לא רק את 

שני מישורי� אלה טעוני� . אלה לבי� השיטה הטריטוריאליתאלא ג� את היחס שבי� שיטות 

ה� בהקשר של ברירת די� וה� בהקשר של מעמד� של , הסדרה ה� בהקשר של סמכות שיפוט

  .פסקי די� כדי שחלוקת הסמכויות תהיה ברורה

מבנה הבעיות דומה . שיטתית ייחודית
אשר על כ� ההקשר הפנימי יוצר מערכת בי�


מה שמאפשר לנצל את כלי החשיבה של המשפט הבי�, לאומיות
רלמבנה של בעיות עב

 השונה שבי� שיטות המשפט המעורבות והיחסאול� ההקשר המיוחד . לאומי הפרטי הרגיל
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 על 9.מחייבי� התייחסות מיוחדת ועשויי� לשנות את תפוצת הבעיות ואת אופ� הטיפול בה�

 טעוני� לאומי
עבר הבהקשרו לאומי הפרטי אשר פותח
כ� כלי החשיבה של המשפט הבי�

   10.שיטתי הפנימי
התאמה להקשר המיוחד של המשפט הבי�

  ויחסי מדיניי מיוחדילאומי פרטי �משפט בי�  .ז

לאומי הפרטי של שיטת משפט פלונית מתייחס לכלל שיטות המשפט 
לרוב המשפט הבי�

יטת משפט אחרת הקשר בי� מדינה לש. התפתחויות מדיניות יכולות לשנות מצב זה. הזרות

כזה . לאומי הפרטי הרגיל שלה
יכול להיות קשר מיוחד שיגרו� לשינויו של המשפט הבי�

המשנה את כללי סמכות ,  ע� מדינה אחרתצדדית�דואמנה הוא המצב כאשר מדינה כורתת 

השיפוט של שתי המדינות או את כללי ברירת הדי� או את הכללי� בדבר פסקי� זרי� של 

האמנה בי� ישראל לגרמניה בעניי� אכיפת� של פסקי די� , למשל. ופ� הדדישתי המדינות בא

בענייני� אזרחיי� ומסחריי� נועדה לקבוע כללי� מיוחדי� המחייבי� אכיפה בישראל של 

בנסיבות החורגות מהכללי�  ,ואכיפה בגרמניה של פסקי די� מישראלפסקי די� מגרמניה 

בי� ישראל לבי� הרשות הפלסטינית נועד  1994 כ� ג� הסכ� קהיר משנת 11.המקובלי�

מהשיטה כללי� מיוחדי� לעניי� אכיפת פסקי די� בכל אחת משיטות המשפט לקבוע 

 הקובעת צדדית�רבאמנה  כזה הוא המצב ג� כאשר מדינות אחדות מצטרפות ל12.האחרת

לאומי פרטי 
ועידת האג למשפט בי�, למשל. כללי� מיוחדי� ליחסי� שבינ� לבי� עצמ�

)Hague Conference on Private International Law (הפיקה אמנות בי�
לאומיות רבות בכל 

 את דיניה המימדינה המצטרפת לאמנות אלה מתא. לאומי הפרטי
תחומי המשפט הבי�

 בתו� הקהילייה 13.בכל מה שקשור למדינות מתקשרות אחרות באותו נושא על פי האמנה

כללי� מיוחדי� באשר לפסקי� , כות שיפוט מיוחדי�האירופית יש אמנות שהולידו כללי סמ

  

כ� למשל הפתיחות לדיני� ולפסקי הדי� של מדינות אחרות מתו� הפדרציה עשויה להיות רבה    9
תה של שיטת המסגרת להתחשב נכונו, לעומת זאת. יותר מאשר לאלה של מדינות שמחוצה לה

בעמדותיה� של השיטות הדתיות הפנימיות באשר להיק� תחולת דיניה� עשויה להיות פחותה 
   .מהנכונות להתחשב בעמדותיה� של שיטות לאומיות זרות

לדיו� מאל� ושיטתי ביחס שבי� די� טריטוריאלי לדי� דתי בשיטה שמאפשרת לדי� דתי לפעול    10
יחס לדיו� ב; IZHAK ENGLARD, RELIGIOUS LAW IN THE ISRAEL LEGAL SYSTEM (1975)ראו 

 ,Celia Wasserstein Fassberg, פרטי ראוה לאומי�הבי�משפט לדתי �הבי�משפט שבי� ה
Choice-of-Law Models: The Internal Interreligious Context, 2 MÉLANGES VANDER ELST 

885 (1986).  
  .161ש " ה,530' למשל להל� בעמראו    11
 .ש�   12
ראו למשל . ישראל הצטרפה לכמה וכמה אמנות האג והתאימה את די� ישראל לדרישותיה�   13

  .1991–א"התשנ, )החזרת ילדי� חטופי�(חוק אמנת האג 
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וכללי� מיוחדי� אלה מחייבי� את כל מדינות , זרי� ולעתי� ג� כללי ברירת די� מיוחדי�

כל מה שקשור למדינות אחרות בלאומי הפרטי שלה� 
האיחוד ומשני� את המשפט הבי�

   14.באיחוד ואנשיה�

לאומי 
 כללי המשפט הבי� עשויי�,ג� בלא כל אמנה או הסכ� בי� שתי שיטות משפט

 שולט של קיי� קשר שיטות המשפטלהשתנות כאשר בי� ) או של אחת מה�(הפרטי שלה� 

נוגע לשיטות בלאומי הפרטי של ישראל 
 תופעה זו ניכרת ג� במשפט הבי�15.ונשלט

שנשלט על , באזור יהודה ושומרו� 16.ל"המשפט הנוהגות בשטחי� המוחזקי� על ידי צה

 –ממשי� לשרור עד היו� הדי� ששרר לפני המלחמה , ל מאז מלחמת ששת הימי�ידי ישרא

 המצב המדיני 17. בכפו� לשינויי� שהוכנסו ע� השני� על ידי מפקד האזור–די� ירד� 

והקרבה הפיזית שבי� השטחי� הללו ובי� ישראל הולידו יחסי� משפטיי� רבי� שחוצי� את 

חייבי� את המשפט הישראלי להיזקק לכללי גבולותיה� של שיטות המשפט הנפרדות ושמ

 אלה שטחי�בר� אחת מהתוצאות של הקשר המיוחד שבי� . לאומי הפרטי
המשפט הבי�

 של דיני� –כללי התחולה הרגילי� , ובי� ישראל הייתה שכללי סמכות השיפוט הישראליי�

  וא� הדיני�–ישראליי� מחד גיסא ושל הדי� הזר לצרכי� ישראליי� מאיד� גיסא 

השתנו מעט כאשר הגורמי� הזרי� היו מהשטחי� , הישראליי� באשר לפסקי� זרי�

וחלק� שונו , מתוכנ� וסטטוטורי, חלק� שונו באופ� מודע. המוחזקי� ולא ממדינות זרות

שינויי� אלה יוצרי� למעשה תצורה של . בידי בתי המשפט, פחות באופ� מודע פחות ומכוו�

  18.המיוחדת רק לשטחי� מוחזקי� אלה, לאומי הפרטי בישראל
המשפט הבי�

  

 �Brussels Convention on Jurisdiction and המבוססת על הBrussels I Regulationראו למשל    14
the Enforcement of Judgments in Civil and Commercial Matters, 1968 בנוגע לסמכות 

 Rome Convention on the Law � המבוססת על הRome I Regulation; שיפוט ופסקי� זרי�
Applicable to Contractual Obligationsשיטה .  ביחס לכללי ברירת די� בחיובי� חוזיי�

, אול� על פי רוב, כהסדר כללי, העשויה לאמ� הסדרי� כאלה א� מחו� להקשר של האמנ
  .אמנות מחייבות רק בי� המדינות המתקשרות ובי� עצמ�

  .EYAL BENVENISTI, THE INTERNATIONAL LAW OF OCCUPATION (1993)ראו למשל    15
16   EYAL BENVENISTI, LEGAL DUALISM: THE ABSORPTION OF THE OCCUPIED TERRITORIES 

INTO ISRAEL (1989).  
  מ"קמצ, 1967–ז"תשכ, )2' מס) (אזור הגדה המערבית(שר בדבר סדרי השלטו� והמשפט מנ   17

1 ,3 .  
 Michael M. Karayanni, The Quest for Creative: לניתוח שיטתי של שינויי� אלה ראו   18

Jurisdiction : The Evolution of Personal Jurisdiction Doctrine of Israeli Courts Toward 
the Palestinian Territories, 29 MICH. J. INT’L. L. 665 (2007–2008); Michael. M. 
Karayanni, Choice of Law under Occupation: How Israeli Law Came to Serve 

Palestinian Plaintiffs, 5 J. PRIV. INT’L. L. 1 (2009).  
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  נושאי נלווי  .ח

הול� ומתפתח ענ� חדש , לאומי הפרטי
לציד� של הענפי� המסורתיי� של המשפט הבי�
פרי יזמת� של , לאומיות
נע בעיקר על ידי אמנות רבענ� זה מ�. עזרה משפטיתהעוסק ב

 ענ� זה כולל 19.בולותג
ומגמת� לייעל הליכי� משפטיי� חוצי, לאומיי�
ארגוני� בי�
מלבד האפשרות .  זו לזופעילהמשפטית עזרה הסדרי� המאפשרי� למדינות להושיט 

, המוכרת ברוב שיטות המשפט להפסיק הלי� מקומי לטובת הלי� שמתנהל במדינה אחרת
 את מסדירות באופ� ממוסדאמנות אלה , אפשרות התלויה כולה בדינה של אותה מדינה

בהמצאה מקומית של מסמכי� : רה במגוו� רחב של נושאי�האפשרות לבקש ולתת עז
בית משפט  בעבור  ראיותבגביית ,זרבמת� סעדי ביניי� לטובת הלי� , לצור� הלי� זר

לענ� זה אי� שורשי� , לאומי הפרטי
 שלא כמו שאר ענפי המשפט הבי�20. ועודבמדינה זרה
 בהצטרפות לאמנות שתוכנ� הוא תלוי ברובו. ותיקי� והוא לא זכה לפיתוח רעיוני מגובש

  . נקבע בעיקר על פי שיקולי� פרגמטיי�
לאומי הפרטי עוסק ג� בדיני האזרחות 
בחלק מהשיטות הקונטיננטליות המשפט הבי�

 עיסוק זה נובע מהתפיסה 21.לרבות דיני הכניסה למדינה, ובמעמד� של זרי� במדינה
. � שתחולת� נובעת מגור� זרלאומי הפרטי צרי� לרכז בתוכו את כל הדיני
שהמשפט הבי�

והתאוריה הכללית של המשפט ,  חלק מהמשפט הציבוריה�ברוב המדינות נושאי� אלה 
, נוס� על טיפולו בסמכות שיפוט, בחלק מהשיטות. לאומי הפרטי לא עסקה בה�
הבי�

 22.לאומית
לאומי הפרטי עוסק ג� בבוררות בי�
המשפט הבי�, ברירת די� ופסקי� זרי�
. לאומית אינה מוגבלת להתדיינות בבתי משפט
ובע מהתפיסה שהתדיינות בי�עיסוק זה נ

לאומי הפרטי 
 והספרות של המשפט הבי�,במרבית השיטות תחו� זה מטופל באופ� עצמאי
  .אינה מתייחסת אליו

  מינוח  .ט

הביטויי� והמושגי� השגורי� . לאומי הפרטי נזקק למינוח מיוחד
השיח של המשפט הבי�

וחלק� ה� מונחי� מוכרי� , לאומי הפרטי
חלק� מיוחדי� למשפט הבי�, ניי�בו חלק� לטי

  . המקבלי� משמעות מיוחדת בהקשר זה

  

 Hague Convention on the Service Abroad of Judicial andדוגמאות אופייניות ה�   19
Extrajudicial Documents in Civil or Commercial Matters, 1965 .וה�European 

Convention on Mutual Assistance in Criminal Matters, 1959 .  
לאומיות � הוא הביטוי הישראלי לאמנות בי�1998–ח"התשנ, חוק עזרה משפטית בי� מדינות   20

 . בתחו� זה
  . ואיל�518בפסקה , LOUSSOUARN;  ואיל�835בפסקה , MAYER,  למשל בצרפתראו   21
  .ואיל� 548 'בעמ ,SIEHR, ראו למשל בגרמניה   22
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 ."די� העניי�"שפירושו , lex causaeביטוי כללי לדי� שצרי� לחול על העניי� הנדו� הוא 

  כ� למשל מדברי� על . ביטויי� אחרי� מפרשי� את הקשר שבי� העניי� ובי� הדי�


הlex situs – "האו ,"די� המקו� שבו נמצא נכס 
lex rei sitae – " די� מקו� הימצא� של


ה; "נכסי�lex loci delicti – " ה; "עוולההדי� מקו�
lex delicti – "די� העוולה";   


הlex loci contractus – "ה ;" של חוזהתודי� מקו� כרית
lex contractus – "די� החוזה";  


הlex domicilii – "ה; "די� המושב
lex patriae – "ביטויי� אלה . ועוד "די� האזרחות

  .משמשי� בי� שהדי� שעליו ה� מצביעי� הוא די� זר ובי� שהוא די� הפורו�

הוא . לאומי הפרטי
הוא מונח שגור ביותר בשיח של המשפט הבי� –) forum" (פורו�"

. דת מבטה משקיפי� עליומצביע על השיטה שבית המשפט שלה ד� בעניי� הנדו� או שמנקו

 הוא הפורו�, כשעניי� מסוי� הקשור ג� לשיטות אחרות נדו� בבית משפט ישראלי: למשל

הוא ) ג� בעיני ישראל(הפורו� , צרפתכאשר אותו עניי� נדו� בבית משפט של . ישראל

ג� כאשר שואלי� מה מצבו המשפטי של אד� מנקודת מבטה של שיטת משפט . צרפת

  . בת לפורו� הרעיוניהיא נחש, פלונית

. המצביע על הדי� של בית המשפט הד� בעניי� – "די� הפורו�" – lex fori מכא� הביטוי

 עולה. ודי� הפורו� הוא די� צרפת בהלי� שמתנהל או התנהל בצרפת הפורו� הוא צרפת

בעיני ישראל כל די� שאיננו די� ישראל . משמעי
עשוי להיות דו "די� זר" השימוש בביטויש

אבל משפטני� ישראליי� יכולי� לנצל ביטוי זה ג� כשהפורו� הוא מחו� . א די� זרהו

במקרה כזה ג� . הדי� של אותו פורו�בהתכוונ� לכל די� שאיננו , למשל בצרפת, לישראל

  .די� ישראל ייחשב די� זר

אינ� בהכרח מפני� למי שקשור למדינה זרה או לדינה של " די� זר"ו" זר"המונחי� 

שבו רק גו� בעל תכונות מוגדרות , לאומי הפומבי
 במוב� של המשפט הבי�מדינה זרה

�לאומי הפרטי היא 
היחידה המעניינת את המשפט הבי�. המוכר כמדינה יכול להיקרא כ

משמש להבחי� בי� גורמי� הקשורי� לפורו� ובי� " זר" לפיכ� המונח. שיטת המשפט

מוסב לעתי� אל גו� שאיננו " מדינה"ח כ� ג� המונ.  לוגורמי� הקשורי� לשיטת משפט זרה

והוא רק שיטת , לאומי הפומבי
בהכרח מדינה או יחידה מדינית במוב� של המשפט הבי�

לשיטת אבל , מדינה בתו� ארצות הברית אי� קיו� מדיני עצמאיל. משפט או יחידה משפטית

לאומי 
לדינה ולפסקי דינה יש חשיבות במשפט הבי�, לסמכות השיפוט שלה, המשפט שלה

א� על פי שה� חלק מיחידה לאומית : סקוטלנד וצפו� אירלנד,  כ� ג� בנוגע לאנגליה.הפרטי

אפשר לדבר ג� על סמכות השיפוט ,  יתרה מזו23.לכל אחת מה� שיטת משפט משלה, אחת

  

מתו� הנחה שהשימוש הרגיל . מעורר בעיות" מדינה"על כ� השימוש הסטטוטורי במונח    23
ינות מדינות  לחוק חס1' ס, לאומי הפומבי�במונח הזה נזקק למבחני� הצרי� של המשפט הבי�

לרבות יחידה מדינית במדינה שהיא ":  של המונחכלל הגדרה מיוחדת 2008–ט"תשסה, זרות
בעלי תפקידי� רשמיי� המייצגי� את המדינה , רשויות הממשל במדינה זרה, מדינה פדרלית
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כגו� אזור יהודה , או הדי� או על פסקי הדי� של ישות שאינה מדינה ושא� אינה חלק ממדינה

אינו בהכרח " ריבו�"בהמש� ישיר לכ� השימוש במונח . שות הפלסטיניתושומרו� או הר

אלא לכל מי שמפעיל , לאומי הפומבי
מתייחס לריבו� של מדינה כהגדרתה במשפט הבי�

המשמעות של המונח . סמכויות כשל ריבו� ביחידה משפטית שאינה בהכרח מדינה מוכרת

  .נלמדת מההקשר

שיטת משפט טי מבוססי� על זיקות בי� אד� ללאומי הפר
לק מהכללי� במשפט הבי�ח

 )residence( "מקו� מגורי�" ,)citizenship, nationality( "אזרחות" ,)domicile( "מושב" :זרה

למרות הקרבה .  ה� זיקות אופייניות)ordinary place of residence( "מקו� מגורי� רגיל"ו

, וכזות כול� באותה שיטת משפטשביניה� וא� על פי שבמקרה נתו� ה� יכולות להיות מר

 לאד� מקו� מגורי� במדינה כול שיהיו י. ה� אינ� ביטויי� חלופיי�; זו מזוזיקות אלה שונות

. מושב במדינה שלישית ואזרחות במדינה רביעית, מקו� מגורי� רגיל במדינה שנייה, אחת

ה� במישור ה� במישור הסמכות , מאחר שזיקות אלה יכולות להכריע את גורלה של תביעה

א� ה� , לאומי הפרטי
ה� בעלות חשיבות רבה במשפט הבי� ניה�ההבחנות בי, ברירת הדי�

מסתב� עוד משו� שמשמעות� אינה בהכרח זהה  השימוש בזיקות אלה .אינ� תמיד נהירות

מוגדר " מושב"המונח ,  למשל.למשמעות הנודעת לה� בהקשרי� אחרי� של המשפט

חוק הכשרות  ל80בסעי�  ו1965–ה"התשכ, וק הירושהח ל135סעי�  ב"חיי�המרכז "כ

 1965–ה"התשכ, אבל בחוק מרש� האוכלוסי�, 1962–ב"תשכה, המשפטית והאפוטרופסות

למילי� כ� כמו  24. מופיעות הגדרות אחרות לגמרי1981–א"התשמ, ובחוק אימו� ילדי�

  

חלי� ,  מכא� כנראה יש להבי� שכל אימת שאי� הגדרה מיוחדת".וגו� נפרד, בביצוע תפקיד�
, אול� ג� חוק אכיפת פסקי חו�. לאומי הפומבי�רגילי� של המשפט הבי�המבחני� ה

, ) לחוק1' ס(בלבד " במדינה זרה"לפסקי די� שניתנו הפותח את שעריו , 1958–ח"התשי
משמש לקליטת� של פסקי די� שניתנו בשיטות משפט של יחידות שאינ� מדינה במוב� של 

 לחוק 142' כאשר ס, כ� ג�. צות הבריתכגו� מדינות של אר, לאומי הפומבי�המשפט הבי�
יש להניח כי הוא מתייחס לדי� , "מדינה פלונית" מדבר על הדי� של 1965–ה"התשכ, הירושה

די� מקו� , די� המושב( לחוק 141–137' של אחת משיטות המשפט שאליה� מפני� בס
לאומי ��אשר אינ� בהכרח מדינות במוב� של המשפט הבי, )הימצא� של נכסי� וכיוצא באלה

  .הפומבי
 בישראל מי שנמצא": שמגדיר תושב כ�, 1965–ה"התשכ,  לחוק מרש� האוכלוסי�1 'סראו    24

לעני� ) ב(; או על פי רשיו� לישיבת קבע, או על פי אשרת עולה או תעודת עולהכאזרח ישראלי 
ו כתושב את מי שנמצא ראא� לא י, חוק זה יראו כתושב ג� אד� אחר הנמצא כחוק בישראל

וראות ה) ג(; ו� דיפלומטיח�בה על פי רשיו� לישיבת מעבר או לישיבת ביקור או על פי דרכו�
חוק זה המקנות זכויות לתושב או המטילות עליו חובות או הנוגעות לתושב יחולו ג� על אזרח 

 מגדיר תושב ישראל 1981–א"התשמ, לחוק אימו� ילדי�) א(ז28 'ס". לי שאיננו תושבאישר
�תעודת עולה או , או מי שניתנו לו אשרת עולה, אזרח ישראלי: "ארצי כ�� בי�לעניי� אימו

רישיו� לישיבת קבע המתגורר בישראל לפחות שלוש שני� מתו� חמש השני� שקדמו להגשת 
". הבקשה או לפחות שני� עשר חודשי� מתו� שמונה עשר החודשי� שקדמו להגשת הבקשה
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ות הנודעת המשמע,  יתרה מזו25.הגדרה מיוחדת בחוקי המס הישראליי�" תושב"ו" מושב"

, "מושב"שהוא המונח הקרוב ביותר באנגלית למונח , domicileבמשפט האנגלי למונח 

מייחסי�  שוא שונה מזיכש� שה, במשפט הישראלי של ביטוי זה תושונה לגמרי ממשמעו

אשר א� הוא אינו , במשפט האירופי ובמשפט של המדינות הקונטיננטליותלביטוי המקביל 

   . הישראליונחמלבמשמעותו בהכרח זהה 

  תכלית השער  .י

לאומי 
כל אחד מהפרקי� הבאי� בשער זה מיוחד לאחד מענפיו המרכזיי� של המשפט הבי�

ניתוח אנליטי ומשווה מזהה את בכל פרק . ברירת די� ופסקי� זרי�,  סמכות שיפוט–הפרטי 

ו של  ומבודד מרכיבי� רעיוניי� ומתודולוגיי� המתווי� את עיצובהנדו�ענ� ההשלד של 

  .מודל חשיבה קוהרנטי

  

ראו למשל חוק שיפוט בתי די� ,  באותו חוק עצמויש שמופיעות הגדרות שונות לצרכי� שוני�
 בלא הגדרה מיוחדת 1 'ש� מופיע המונח בס, 1953–ג" התשי,)נישואי� וגירושי�(רבניי� 
  לצור� ,  של אד�"מקו� מושב"מופיעה הגדרה מיוחדת למונח ) ו(א4 'ואילו בס, כלשהי

יו� בהבדלי� שבי� סוגי לד". המקו� שבו נמצא מרכז חייו או מקו� מגוריו הרגיל: "א4 'ס
 residence, ordinary residence, habitual( המגורי� השוני� המשמשי� בחקיקה האנגלית

residence( ראו DICEY ,6�118פסקה ב�   . ואיל
  .]נוסח חדש[ לפקודת מס הכנסה 1' ראו למשל ס   25
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  2פרק 

   יסוד בסמכות שיפוטימושג

  מבוא  .א

  ? מאיזה סוג– סמכות  .1

סמכות זו ). adjudicatory jurisdiction (סמכות שיפוטהסמכות שעליה מדובר בפרק זה היא 

סמכות זו נבדלת . היא סמכות� של בתי המשפט של המדינה לדו� ולהכריע בעניי� נתו�

 העוסקת בסמכות המדינה להסדיר עניי� נתו� ,)legislative jurisdiction (סמכות חקיקהמ

   1.באמצעות חוקיה

�בי�"לאומי הפרטי נקראת לעתי� �סמכות השיפוט שעליה מדובר במשפט הבי�

ערכאה בתו�  איזו עוסקת ה� בשאלהה ,ענייניתהיא מובחנת מסמכות השיפוט ה. "תלאומי

ה� בשאלה  )ת די�ית משפט או ביב( בתי המשפט הישראלית מוסמכת לדו� בעניי�מערכת 

בית שלו� או בית משפט ( מוסמכת לדו� בו אזרחית הכללית של המערכת האיזו דרגה

העוסקת בשאלה לבית המשפט  ,מקומיתהיא א� מובחנת מ� הסמכות ה .)משפט מחוזי

היא . )זה של באר שבע או זה של ירושלי�, למשל( לדו� בעניי�  סמכותישראלבאיזה מקו� ב

הצור� לברר שאלה .  מוסמכת לדו� בעניי� המערכת הישראלית ככללעוסקת רק בשאלה א�

כל אימת . לתנאי הסמכות הרגילי�, א� לא תנאי מוקד�, זו מוסי� למעשה עוד תנאי מצטבר

יש לוודא שאפשר למצוא בית משפט בעל , ששוקלי� לנהל הלי� בבית משפט ישראלי

�דרישות לכינונה של סמכות בי�וג� שאפשר לקיי� את ה, סמכות עניינית וסמכות מקומית

 ולבתי המשפט 2,יו� שלבתי המשפט המחוזיי� נתונה סמכות עניינית שיוריתֵכ. לאומית

 מובטח שיימצא בית משפט מוסמ� בישראל 3,בירושלי� נתונה סמכות מקומית שיורית

סמכות  אול� אי� הסדר בישראל המבטיח שבכל מקרה אפשר ליטול. בשני מישורי� אלה

  .מיתלאו�בי�

  

   .העוסק בברירת די� ,3להל� בפרק חקיקה תידו� סמכות    1
 .1984–ד" התשמ,]נוסח משולב[ לחוק בתי המשפט 40' ראו ס   2
 .1984–ד" התשמ, לתקנות סדר הדי� האזרחי6' ראו תק   3
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  ייחוד הבעייתיות  .2

לאומית אינה עולה מפורשות כאשר כל היסודות המעורבי� �השאלה א� קיימת סמכות בי�

. במקרה כזה הזמינות של מערכת בתי המשפט המקומית מובנת מאליה. בעניי� ה� מקומיי�

 די בגור� אחד שאינו מקומי כדי להעמיד בסימ�. לא כ� כאשר מעורב בעניי� יסוד זר כלשהו

שאלה ה� את הנכונות של השיטה בכללותה להתערב בעניי� ולהכריע בו ה� את הצדקת 

לאומית מחייבת מדינה לתפוס �נקיטת עמדה בשאלה מתי ליטול סמכות בי�. התערבותה

בקצהו האחד בתי המשפט סגורי� בפני כל אירוע שיש . עמדה בציר המקשר בי� שני קצוות

שתי אפשרויות . ט נוטלי� סמכות בלא הגבלה כלשהיובקצהו השני בתי המשפ, בו גור� זר

  . קיצוניות אלה אינ� מספקות

�ני כל אירוע ע� גור� זר מעורר איה השיפוטיי� בפהרעיו� שמדינה תסגור את שערי

סגירת שערי� כזו עלולה לשלול מאנשי� מקומיי� הזדמנות ליישב סכסו� בדר� . נוחות

אילו כל המדינות היו : זאת ועוד. ר למדינהוסכסו� קשג� כאשר ה בעלות סבירה ויעילה

קיומה  היה למצוא פורו� כלשהו לאי אפשר, נוטלות סמכות רק על ענייני� מקומיי� לגמרי

כל אחת מהמדינות ב שכ�, בו מעורבי� גורמי� ממדינות שונותהתדיינות באירוע של ש

החיי� . ית השיפוטה את העניי� מתחו� סמכותהמוציאהייתה  גור� זר מעורבותו של

  . סמכות ג� על ענייני� שאינ� מקומיי� על טהרת�תיטולנה מחייבי� שמדינות 

ני כל תובענה בלא הגבלה ג� הרעיו� שמדינה תפתח את שעריה בפני כל העול� ובפ

בנוגע יגרר למדינה זרה כדי שיתדיי� בה ישאד�  סבירה האפשרות לא. נוחות�מעורר אי

תחושת הצדק מתקוממת נגד האפשרות .  מדינהאותהינו קשור כלל לאשר א לסכסו�

 חייבי�ושיקולי יעילות מוסיפי� ומ, סמכות להכריע בכל סכסו� בלא הגבלהתיטול שמדינה 

 ,אי� טע� רב שמדינה תשקיע משאבי� ביישוב סכסו� לא לה שכ�.  כ� תנהגנהאלשמדינות 

  . לאכו� את החלטתה בצורה יעילהתתקשההיא א� כאשר 

אינה יכולה לסגור את בתי המשפט שלה בפני סכסוכי� שיש היא דה שברגע שמדינה מו

עליה לקבוע לעצמה , פתוח את דלתותיה בפני כל התדיינות וא� אינה יכולה ל,בה� גור� זר

דר� להבחי� בי� אות� מקרי� שייחשבו קרובי� אליה מספיק כדי שהתערבותה תיראה 

שני משתני� . תערבות מצדה תוצדקמוצדקת ובי� אות� מקרי� שייחשבו רחוקי� מכדי שה

 הקיימת בי� הזיקההמשתנה הראשו� הוא . משתתפי� בכל החלטה ביחס לנטילת סמכות

 שהמדינה סוג הסמכות המשתנה השני הוא 4. ובי� המדינההאנשי� או הענייני� שיידונו
  

לדי� לכינו� סמכות שיפוט בשיטות המשפט המקובל מובילה החשיבות של המצאת ההזמנה    4
ראו למשל (לעתי� לתפיסה שסמכות שיפוט במדינות אלה אינה תלויה בקיומה של זיקה 

CHESHIRE ,ש� מודגשי� האופי הפרוצדורלי של כינו� סמכות שיפוט והיעדר , 353' בעמ
ג� אפשרויות ההמצאה ,  שנראהאול� כפי). העניי� בקיומה של זיקה בי� הצדדי� ובי� אנגליה

מצב אחר שמצטייר במבט ראשו� כמצב שבו סמכות אינה . השונות תלויות בקיומה של זיקה
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מדינה צריכה להחליט א� הזיקה , כדי להחליט א� ליטול סמכות א� לאו. מתבקשת להפעיל

לא סביר למשל . לה לצדדי� או לעניי� מספיקה כדי להפעיל את סוג הסמכות המבוקשש

שהעובדה שאד� כרת חוזה עסקי במדינה תשמש בסיס לנטילת סמכות על ידי אותה מדינה 

לא סביר שהעובדה שאד� התחת� במדינה  כמו כ�. זוגו�לדו� בתביעת גירושי� בינו ובי� בת

לפיכ� הרכבתה של . כות לדו� בעוולה שביצע במדינהתספיק כדי שמדינה זו תיטול סמ

מערכת סמכות שיפוט מחייבת שיטת משפט להחליט אילו זיקות רלוונטיות לאילו סוגי 

  .סמכות

ובראש� כללי , בכללי הסמכות הפנימיי�ג� משמשי� זיקות סמכות וסוגי סמכות 

 להגדיר את יש שיטות משפט שבה� אות� כללי� ממש משמשי�א�  5.הסמכות המקומית

ת של מערכת בתי המשפט לאומי�בי�סמכות� המקומית של בתי המשפט ואת סמכותה ה

 אול� האתגר של קביעת גבולות לסמכות השיפוט של מדינה שונה מהאתגר של 6.בכלל

  . חלוקת סמכות השיפוט בי� בתי משפט שוני� בתו� מערכת בתי משפט מדינתית

בי� ערכאותיה  כלל סמכויות השפיטה עוסקת בחלוקה שלבהקשר הפנימי המדינה 

לאומי היא פועלת � הבי� בהקשר,לעומת זאת. על�מסדירבבחינת , באופ� ממצההשונות 

את השאלה מי מוסמ� באופ� ממצה יכולה להסדיר כיחידת שיפוט אחת מני רבות והיא אינה 

עת קיומ� של יחידות שיפוט אחרות מחייב את המדינה להתייחס אל קבי .לדו� בסכסו�

לאומי ולהעביר את מוקד עניינה לנאותות של �סמכות שיפוט כפעילות בעלת הקשר בי�

   .צדדית בהקשר זה�נטילת סמכות חד

בהקשר הפנימי חלוקת הסמכויות בי� בתי המשפט השוני� נועדת בעיקר :  יתרה מזו

ת  בקביעת גבולות לסמכו,לעומת זאת.  סדר כדי לקד� את ערכי הנוחות והיעילותלעריכת

מדובר בהחלטה . ת אי� מדובר בהסדרי� ארגוניי� ומנהליי� גרידאלאומי�בי�השיפוט ה

  

מבוססת על זיקה הוא כאשר מדינה נוטלת סמכות ג� כאשר כללי הסמכות הרגילי� אינ� 
ילת  את ע ראו למשל.כדי למנוע מצב שבו אי אפשר יהיה לקיי� התדיינות כלל, מאפשרי� זאת

 ,LOUSSOUARNובצרפת ; CPIL- ל3' המופיעה בס ,בשוויי� for de nécessitéהסמכות המכונה 
, ולו קלושה, אול� ג� במצבי� אלה דרושה זיקה למדינה. 288 בפסקה ,MAYER; 451בפסקה 

  .כדי שנטילת הסמכות תיראה מוצדקת
תביעה בנוגע " כי הקובעת, 1984–ד"התשמ,  לתקנות סדר הדי� האזרחי4' ראו למשל תק   5

הזיקה של מקו� הימצא הקרקע ".  שיפוטו ה� מצויי�זורלמקרקעי� תוגש לבית המשפט שבא
 מזהה זיקות אחרות 3' תק.  תביעות בנוגע למקרקעי�–משמשת לקטגוריה רחבה של תביעות 

למשל מקו� המעשה או המחדל לצור� תביעה העוסקת , לתביעה שאינה כולה במקרקעי�
. בישראל כלי� אלה משמשי� א� בחלוקת הסמכות העניינית הפנימית. לבמעשה או מחד

מחולקת בי� בתי הדי� הדתיי� השוני� ) סוג התביעה(סמכות השיפוט בענייני גירושי� , למשל
  ).הזיקה(וכ� בינ� ובי� בתי המשפט האזרחיי� לפי דת� של שני הצדדי� , ובי� עצמ�

 בפסקאות , LOUSSOUARNלדיו� בשאלה זו ראו. טלקי סיפה לחוק הרפורמה האי3' ראו למשל ס   6

   .284 בפסקה ,MAYER וכ� ,ואיל� 444 ,442�2 ,441�2
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ממד נוס� זה מחייב . כולו מקומיליטול את האחריות להכריע בסכסו� שאינו מודעת 

  7. גור� זר באירועלאור מעורבותו שליעילות להתאי� את התפיסה המקובלת של נוחות ו

לאומית מצויה אפוא בריבוי השיקולי� �ות בי�הבעייתיות המיוחדת של קביעת סמכ

 של "לאומי�הבי�"האופי . העשויי� להשפיע על כל החלטה באשר לנטילת סמכות שיפוט

 –הסמכות עשוי לחייב התייחסות לשיקולי� הקשורי� לקיומה של המדינה בי� מדינות 

דיני מאלה ה� שיקולי� במישור ה; מהות המדינה והיק� כוחה ביחס למדינות אחרות

 של הסמכות בוודאי מחייב להתייחס ג� לשיקולי� הקשורי� "לאומי�הבי�"האופי . החיצוני

הקשר פנימי זה . ומי חייב לה מה, מה המדינה חייבת למי: למהות המדינה ותפקידיה פנימה

מערב שיקולי� מדיניי� או ציבוריי� הקשורי� להבנת תפקידה של מערכת המשפט בחברה 

  .  ע� שיקולי� המתמקדי� בפרטי� ובאינטרסי� שלה�,ולוויסות פעילותה

�המשפט הבי�: אכ� בספרות מזכירי� שיקולי� רבי� הנשקלי� בתחו� סמכות השיפוט

; נוחות הניהול של מערכת סמכות השיפוט;  אפקטיביות;כוח; ריבונות; לאומי הפומבי

�ו� יחסיה הבי�קיד; קידומ� של אינטרסי� רגולטוריי� של המדינה; שימוש יעיל במשאבי�

,  כפי שאפשר לראות8.הגינות; צפיות; דאגה לתובע; דאגה לנתבע; הסכמה; לאומיי�

על כ� אי� לצפות ששיקול אחד או אפילו קבוצה אחת של . שיקולי� אלה מגווני� ביותר

ואמנ� א� על פי שיש ספרות . שיקולי� ישמשו בסיס יחיד למערכת שלמה של כללי סמכות

אי אפשר לזהות תאוריות מתחרות ,  להיבטי� השוני� של סמכות שיפוטנרחבת ביותר בנוגע

או  –המקובלות בשיטות אלה או אחרות וא� לא תאוריות שלמות שבעזרת� אפשר להסביר 

 מאחר שהשיקולי� השוני� עשויי� למשו� 9.מערכת סמכות שיפוט שלמה –לבנות 

  

ההחלטה להקנות , בניגוד להחלטות בדבר חלוקת סמכות מקומית, בהקשר הישראלי המיוחד   7
סמכות בענייני גירושי� לבתי די� דתיי� שוני� בתו� המדינה מבוססת א� היא על שיקולי� 

  .י� יותר מאשר על שיקולי נוחותערכי
כרס �רשימה מפורטת זו מופיעה בחיבור עב. ברור שחלק מהשיקולי� הללו חופפי� זה את זה   8

 ,JOCHEN SCHRÖDER: הסוקר משפט משווה וספרות כדי לדלות כל שיקול שזכה לדיו� עצמאי
INTERNATIONALE ZUSTÄNDIGKEIT: ENTWURF EINES SYSTEMS VON 

ZUSTÄNDIGKEITSINTERESSEN IM ZWISCHENSTAATLICHEN PRIVATVERFAHRENSRECHT AUF 

GRUND RECHTSHISTORISCHER, RECHTSVERGLEICHENDER UND RECHTSPOLITISCHER 

BETRACHTUNGEN (1971) .פחות מלאות, אצל מלומדי� שוני� מוצאי� רשימות אחרות , �וא
 Arthur vonראו למשל . וקד הדיו�על פי מ, מיו� השיקולי� השוני� שונה ממחבר למחבר

Mehren, Theory and Practice of Adjudicatory Authority in Private International Law: A 
Comparative Study of the Doctrine, Policies, and Practices of Common- and Civil-Law 

Systems, 295 RECUEIL DES COURS 9 (2002) ,שפט האמריקני והגרמני העוסק בעיקר במ
ומציג את מסגרת הדיו� של מלומדי� גרמניי� רבי� תו� ניסיו� לשלב אות� במערכת מונחי� 

  . אחידה
. לסקירה מקיפה של המשפט האמריקני והמשפט הגרמני) 8ש "לעיל ה (von Mehrenראו    9

י� של סמכות שיפוט ואי� בה ניסיונות לגבש הספרות האנגלית עוסקת בעיקרה בהיבטי� נבחר
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 ישפיעו במידה שווה על כל א� אי� לצפות שה�, לכיווני� שוני� ולחתור אחד תחת רעהו

סביר יותר להניח שבכל שיטה יהיה אפשר למצוא ביטוי . היבט של מערכת סמכות שיפוט

צירופ� לסוגי הסמכות , אשר על כ� עיצוב� של זיקות הסמכות. מסוי� לאיזו� המקומי ביניה�

השוני� והאופ� שבו אלה מופעלי� כדי ליצור מערכת שלמה שתקבע מתי תינטל סמכות 

  . משקפי� בכל שיטה את המשקל היחסי של שיקולי� שוני� אלה באותה שיטה, מתי לאו

לאומית אינה מסתכמת בהרכבת� �אול� מלאכת העיצוב של מערכת סמכות שיפוט בי�

 ת�גישב שיטות המשפט שונות זו מזו. של זיקות סמכות שונות ע� סוגי סמכות שוני�

די בעצ� קיומה של הגורסות ש ,קשיחהשת� יש שיטות שגי. הפעלת כללי הסמכותכללית לה

 לחייב את בית המשפט להפעיל כדיוזיקה שנקבעה כדי להקנות סמכות לבתי המשפט 

בכל שיטה מצויי� שיקולי� , נוס� על כ�.  יותרגמישהואילו יש שיטות שגישת� , אותה

, אהכפי שנר. הגוברי� על הזיקה למדינה ומגבילי� את היק� סמכות השיפוט של המדינה

משפחות המשפט נבדלות , מגבלות על סמכות השיפוט מכירות באות� רוב השיטותבעוד ש

 זו מזו ואילו שיטות המשפט האינדיווידואליות שונות, בגישת� הקשיחה או הגמישה לתחו�

  .בצירופי� השוני� של סוגי זיקות וסוגי סמכות

סוגי את , לאומית�� המשמשות בכללי סמכות ביזיקותפרק זה יציג תחילה את מגוו� ה

 שבי� מאפייני הזיקה ובי� מאפייני הקשר ההדדי השוני� שזיקות אלה מבססות ואת הסמכות

 של שיטת משפט לסוגיית סמכות ה הכלליתתגישלאחר מכ� יידו� האופ� שבו . הסמכות

כ� יוקדש דיו� קצר .  על הפעלת� של משתני� בסיסיי� אלההלאומית משפיע�השיפוט הבי�

 המעצבי� מערכת שיקולי�הולבסו� יידונו , לאומית�פוצות על סמכות שיפוט בי� נמגבלותל

  . סמכות שיפוט

  זיקות סמכות וסוגי סמכות  .ב

  זיקות סמכות  .1

האד� ובי� המדינה קובעת את הקשר שצרי� להתקיי� בי� ) jurisdictional link(זיקת סמכות 

כדי )  ענייניתזיקה( הנדו� העניי�בי� או בי� המדינה ו)  אישיתזיקה(המעורב בדיו� המשפטי 

הזיקות אינ� תלויות זו . שיהיה מוצדק שמערכת בתי המשפט של אותה מדינה תדו� בעניי�

 של זיקה הואילו קיומ,  קשור למדינהעניי�על כ� קיומה של זיקה אישית אי� פירושו שה. בזו

   . הנדו� קשור למדינהאד�עניינית אי� פירושו שה

  

 ,פיותיבסוגיות ספצרבה  כתיבה קיימת ג� בספרות הצרפתית והאיטלקית .תאוריה מקיפה
וני� מענייני� בהצדקות השונות לכללי  הפרטי כוללי� דילאומי�בי�והספרי� על המשפט ה

  .בתחו�אבל הצדקות אלה אינ� מספקות בסיס לתאוריה כללית , סמכות ספציפיי�



 מושגי יסוד: שער ראשו�

26  

z:\books\mishpatim\fassberg\fassberg-02.doc 10/13/2013 10:50:00 AM 

  ות זיקות אישי  )א(

הזיקות .  ובי� המדינה)או אחד מה�(הזיקות האישיות מצביעות על קשר בי� הצדדי� לדיו� 

האישיות המשמשות בשיטות המשפט השונות כדי להצדיק נטילת סמכות שיפוט ה� 

וא� , לאומית�א� הסכמה יכולה לשמש בסיס לסמכות בי�. מגורי� ונוכחות, מושב, אזרחות

שדי בו , משו� שהיא יוצרת קשר אל האד� המעורב בדיו�, תהיא יכולה להיחשב זיקה אישי

  .לאומית ג� בלא שהעניי� הנדו� קשור למדינה�כדי לבסס סמכות בי�

לאומית בהיותו �תולה את סמכות השיפוט הבי�) nationality, citizenship (האזרחותזיקת 

זרחות בית משפט שסמכותו מבוססת על זיקת הא. של האד� הרלוונטי אזרח המדינה

הקובע , ביטוי לזיקה זו אפשר למצוא במשפט הצרפתי. forum patriaeלמדינה מכונה 

שאזרח צרפתי יכול לתבוע נתבע זר בצרפת וא� יכול להיתבע בצרפת על ידי תובע זר בנוגע 

 אזרחות 10;קיומו של קשר כלשהו בי� חיובי� אלה ובי� צרפתלדרוש בלי מ, לחיובי�

 באיטליה אזרחותו של 11;בשוויי� ובישראל, י� בגרמניהמשמשת זיקת סמכות בגירוש

   12.המנוח יכולה לבסס סמכות לדו� בירושתו

מוב� מאליו שכל מדינה מגדירה לעצמה מיהו אזרחה ברגע . אזרחות היא מאפיי� משפטי

על כ� קיומה תלוי במבחני� משפטיי� המשתני� . לאומית�נתו� לצורכי סמכותה הבי�

מכוח מה אד� נחשב אזרח מלידה : האזרחות קובעי� בי� השארדיני . ממדינה למדינה

  

� ל14' ס   10Code Civilעוסק באפשרות לתבוע 15' וס,  עוסק בזכותו של התובע הצרפתי לתבוע 
ולכ� ה� משמשי� בסיס לא רק לסמכות , שני הסעיפי� זכו לפרשנות רחבה מאוד. נתבע צרפתי

. לדו� בתביעות חוזיות ונזיקיות אלא ג� לתביעות בענייני� אחרי� שאינ� מתחו� החיובי�
 ואיל� על השאלה 442�1 בפסקה ,LOUSSOUARNראו ג� ; 292 בפסקה ,MAYERות ראו לדוגמא

  .עד כמה זיקה זו עומדת בפני עצמה
 606a I.1(1)' ראו ס(בגירושי�  זיקת סמכות עיקרית היאאזרחות של אחד מבני הזוג בגרמניה    11

�לZPO( ;אחד מבני  א�בגירושי�  זיקת סמכות היאי� אזרחותו של אחד מבני הזוג יבשוו �א
� ל60' ס(� יהזוג אינו תושב שוויCPILלחוק שיפוט בענייני התרת נישואי� ) 2(2'  סבישראל; )

מאפשר לבסס ) ה"כפי שתוק� בתשס (1969–ט"התשכ, )לאומית�מקרי� מיוחדי� וסמכות בי�(
מאפשרי� לבסס סמכות ) 7(2–)5(2' ס; סמכות ישראלית בגירושי� על אזרחות שני הצדדי�

חוק . ושי� על אזרחותו של המבקש בלבד בתנאי� המפורטי� בכל אחד מהסעיפי� לחודבגיר
לבתי הדי� , כידוע. זה אינו חל על מי שכפו� לסמכותו הייחודית של בית די� דתי בישראל

בי� השאר בהתקיי� זיקת , הדרוזיי� והשרעיי� יש סמכות ייחודית על בני דת�, הרבניי�
; 1953–ג"התשי,  לחוק שיפוט בתי די� רבניי�1' בניי� ראו סאשר לבתי הדי� הר(האזרחות 

–ג"התשכ,  לחוק בתי הדי� הדתיי� הדרוזיי�4' אשר לבתי הדי� הדתיי� הדרוזיי� ראו ס
 הרחיב את 1963–ג"התשכ, )נישואי� וגירושי�(א לחוק שיפוט בתי די� רבניי� 4' ס). 1962

 לחוק שיפוט 2' בתנאי� זהי� לאלה שבססמכות בתי הדי� הרבניי� על יסוד זיקת האזרחות 
כמפורט , 1969–ט"התשכ, )לאומית�מקרי� מיוחדי� וסמכות בי�(בענייני התרת נישואי� 

 .לעיל
   .האיטלקירפורמה חוק ה ל50' ס   12
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מתי הוא יכול להיהפ� לאזרח ; )בשל אזרחות הוריו או בזכות לידתו במדינה, למשל(

כשאזרח , למשל(כיצד אובדת האזרחות ; )לאחר מגורי� כחוק במש� תקופה נתונה, למשל(

בהכרח � שאינ� מבטאי� מבחני� אלה ה� לרוב מבחני� פורמליי). רוכש אזרחות נוספת

  . קשר עובדתי מציאותי בי� האד� ובי� המדינה ואינ� תלויי� בקיומו של קשר כזה

לאומית בהיותו של האד� הרלוונטי תושב � תולה את סמכות השיפוט הבי�המושבזיקת 

מכא� שבית . domicile הוא "מושב"בלועזית המושג הקרוב ביותר למונח העברי . המדינה

דוגמאות לשימוש . forum domicilii מבוססת על זיקת המושב מכונה משפט שסמכותו

�ל כפופותהאירופי האיחוד מדינות . בזיקה זו אפשר למצוא כמעט בכל שיטות המשפט

Brussels I Regulationבענייני� אזרחיי� די�סמכות שיפוט והכרה בפסקי ב  העוסקת 

ל הסמכות העיקרית בתביעות הקובעת שהדומיסיל של הנתבע הוא המקו� בע, ומסחריי�

, בריטניה.  מכא� שלרוב יש להגיש תביעה נגד אד� במדינת הדומיסיל שלו13 .אזרחיות

דהיינו רק ,  חייבה אות��Regulationצרפת וגרמניה אימצו עיקרו� זה רק במידה שבה ה

לעומת זאת באיטליה גישה זו אומצה כעיקרו� . האירופיהאיחוד באשר לנתבעי� תושבי 

נקבעה זיקה זו , שאינה חלק מהאיחוד האירופי,  וא� בשוויי�14, בדיני סמכות השיפוטכללי

 של תאגיד הוא בעל "מושבו"א� קובעת שמקו�  �Regulationה 15.כזיקת סמכות מרכזית

 הדומיסיל משמש עוד כדי להסמי� את בתי 16.סמכות ייחודית לדו� בענייניו הפנימיי�

  

13    ��ל 2.1ראו סעיCouncil Regulation (EC) No. 44/2001 of 22 December 2000 on 
Jurisdiction and the Recognition and Enforcement of Judgments in Civil and 

Commercial Matters (OJ L 12/1 16.1.2001))  המכונהBrussels I Regulation( , המבוססת
�על הConvention on Jurisdiction and the Enforcement and Recognition of Judgments in 

Civil and Commercial Matters, 1968 (Consolidated Version, OJ C 27/1 26.1.1998).   
�האמנה והRegulationדינה של המדינה  עניי� זה לות הגדרה של דומיסיל ומשאירות כולל� אינ

� ל59' ראו ס(שבה מבקשי� לראות בנתבע תושב Regulation.(  
  אלה הכפופות , בגרמניה ובבריטניה יש שתי מערכות של כללי סמכות שיפוט, בצרפת   14

�לRegulation מוקדשי� שבה, אפשר להבחי� בכ� בספרות המנחה בכל מדינה. ואלה הרגילות 

�ל הכפופי� למצבי� המיוחדי� ולכללי� אחד מצד הרגילי� לכללי� נפרדי� פרקי�Regulation 

� וLOUSSOUARNלצרפת ראו למשל  :אחר מצדMAYER; לגרמניה,KROPHOLLER ולאנגליה  ,
DICEY. ה והמצב זה מותר על פי האמנ�Regulation , המחייבות להחיל את כלליה� רק בנוגע

באיטליה קיי� עיקרו� סטטוטורי כללי , לעומת זאת). 4' ראו ס(לתושבי המדינות המצטרפות 
 . וזיקת המגורי� נקבעה כזיקה כללית חלופית)  לחוק הרפורמה האיטלקי3.1' ראו ס(אחד 

� ל2' ראו ס   15CPIL .שכ� היא אינה חלק מהאיחוד , נה המקוריתשוויי� לא הייתה קשורה לאמ
   .שהרחיבה את האמנה למדינות נוספות,  היא הצטרפה לאמנת לוגאנו,ע� זאת. האירופי

� ל22.2 'ס   16Brussels I Regulation מפנה למדינה שבה לתאגיד יש “seat” . באנגליה ובשיטות
ש� ,  בקונטיננטילווא, שהושפעו ממנה סמכות זו נתונה בידי מקו� רישומו של התאגיד

�מדברי� על הsiège) עשוי להיות במקו� שבו מרכז הניהול של  הוא, של התאגיד) מושב
זה אינו משק� שימוש בזיקה שונה אלא הגדרה  הבדל). 1264, 1245' ראו להל� בעמ(התאגיד 

   . של תאגיד"מושבו"שונה של 
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 הוא משמש זיקה מרכזית לסמכות בתי המשפט 17,המשפט השוויצריי� לדו� בגירושי�

 18.באנגליה בענייני מעמד אישי וא� באפשרות לקנות סמכות על נתבע שאינו נמצא במדינה

והיא מבססת סמכות , ג� בישראל זיקה זו מאפשרת לקנות סמכות על נתבע שמחו� למדינה

   19.לדו� במגוו� ענייני המעמד האישי ובירושה

וג� בהקשר זה כל מדינה קובעת לעצמה , ב הוא מאפיי� משפטיג� המוש, כמו האזרחות

זיקת המושב מצביעה לרוב על קשר מציאותי יותר . מי ייחשב תושב לעניי� סמכות השיפוט

במדינות רבות זו האחרונה יכולה להתקיי� א� . למדינה מאשר זיקת האזרחות הפורמלית

 א� על פי שמדינות ,עומת זאת ל20.בלא שקיי� כל קשר עובדתי בי� האד� ובי� המדינה

ה� בדר� , שונות מגדירות את מושג המושב באופני� שוני� ודורשות תנאי� שוני� לקיומו

 ככלל 21.כדי שהוא ייחשב תושב כלל דורשות קיומו של קשר עובדתי בי� האד� למדינה

אפשר לומר שקשר עובדתי זה נתפס כקשר אמי� עד כדי כ� שהוא מצביע על המדינה 

משו� כ� מקובל בשיטות רבות שלא יכול להיות לאד� יותר . קשור האד� ביותרשאליה 

,  בר� לא זו בלבד שאי� אחידות דעי� בי� המדינות באשר להגדרת המושב22.ממושב אחד

לאומית �אלא שג� בתו� שיטות המשפט פנימה הגדרת המושב לצור� כינונה של סמכות בי�

  

� ל59' ראו ס   17CPIL .מ � להסתמ� על מושבו של ראפשדיר מתי גחלקו הראשו� של הסעי
  . להסתפק במושבו של התובע בלבדאפשר ואילו חלקו השני עוסק בשאלה מתי ,הנתבע

   .)1(34כלל ו 99 ,98 ,97 ,83 ,82 כללי� ,DICEYראו למשל    18
החוקי� הקובעי� סמכות וכ� , 1984–ד"התשמ, לתקנות סדר הדי� האזרחי) 1(500'  תקראו   19

  ,1981–א" התשמ, לחוק אימו� ילדי�28'  ס,11ש "בה שיפוט בגירושי� שצוטטו לעיל
,  לחוק הירושה136' וס, 1962–ב"התשכ, לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות) 1(76' ס
  .1965–ה"תשכה

וזכאי להחזיק בה ג� א� , יש מדינות שבה� אד� רוכש את אזרחות אביו או אמו מלידה, למשל   20
  .בכל קשר עובדתיהוא אינו גר במדינה ואינו קשור אליה 

�ל 20' ראו למשל ס   21CPILרעיו� המגורי� בהתבסס על "דומיסיל" שמגדיר את המונח, י�י בשוו 
של " מרכז חייו "–היא כללית הרבה יותר " מושב"שבה הגדרת מושג ה,  ג� בישראל.במדינה

 , לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות80' ס, 1965–ה"תשכה,  לחוק הירושה135' ס(אד� 
ראו (למדינה כדי שהיא תיחשב מרכז חייו " מעשי�עובדתי" נדרש קשר –) 1962–ב"תשכה

ות שא�  מדיניש)). 1987 (230, 227) 3(ד מא"פ, בירנברג 'נ שטרק 587/85א "עלמשל 
 Re היאבצרפת  זוופעה דוגמה ישנה המעידה על ת. כגו� רישו�, מוסיפות עוד מבחני�

Annesley, [1926] Ch. 692 .החל ברוב שיטות המשפט , במשפט המקובל האנגלי, ת זאתלעומ
בלי קשר למקו� שבו , הדומיסיל המקורי של אד� נקבע על פי הדומיסיל של אביו, המקובל

 שאקי'  חבנרא וכ� ,6 בפרק ,DICEYעל הדומיסיל במשפט המקובל ראו . גדל או גר, הוא נולד
  .)ה"תשכ (333כא  הפרקליט " שראלנלאומי הפרטי בייבמשפט הב) domicile ('דומיסיל'ה"

�ל 20.2 'ס ,י�יובשוו ,6 כלל ,DICEY, ראו למשל באנגליה   22CPIL. נ שטרק 587/85א "ע ג� ראו' 
שבו השופט אור מביע את העמדה שבכל רגע נתו� , )1987 (230 ,227) 3(ד מא"פ, בירנברג

  .לכל אד� יש מרכז חיי� אחד
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 על כ� לצרכי� שוני� מדינות אלה 23.חרי�אינה בהכרח אותה הגדרה המשמשת לצרכי� א

  . אכ� מכירות באפשרות שלאד� יהיה יותר ממושב אחד

לאומית בכ� שהאד� הרלוונטי גר �תולה את סמכות השיפוט הבי�המגורי� זיקת 

. forum habitationisבית משפט שסמכותו מבוססת על זיקת המגורי� בלבד מכונה . במדינה

 כדי לאפשר לבית משפט מקומי לקנות סמכות לדו� י�פיקמסבישראל  ו של הנתבעמגורי

 ת סמכות היא זיקhabitual residenceבאנגליה  24.נעדר מהמדינההוא שו ג� כבתביעה נגד

 ג� בישראל אפשר להסתמ� על 25.מרכזית בתביעות גירושי� ובתביעות לאיו� נישואי�

ביעת גירושי� כדי סמו� להגשתה של ת מגוריו הישראליי� של ב� זוג אחד במש� שנה

א� זאת רק בתנאי שהוא א� תושב ישראל או אזרח , להקנות סמכות לדו� בגירושי�

   26.ישראל

 "מגורי�" שכל מדינה המנצלת את זיקת המגורי� תגדיר את המושג מובטח זה אי�, שוב

כל מדינה קובעת לעצמה מה ; באותה הגדרה או תדרוש את קיו� הזיקה באותו רגע מכריע

 המגורי� יכולי� להיות זיקה נפרדת מזיקת 27. שאד� ייחשב למי שמתגורר בהנדרש כדי

 א� תיתכנה 28.המושב שאינה מצביעה בהכרח על מקו� המגורי� ואינה בהכרח נגזרת ממנו

  

�להגדרה סטטוטורית מיוחדת לצור� הזכה " מושב"באנגליה המושג , למשל   23Brussels I 
Regulation ,ממשיכי� לשרור הכללי� של , כגו� ענייני המעמד האישי, ואילו בהקשרי� אחרי�

יש מי שסבור שא� במשפט המקובל ).  ואיל�11�081בפסקה , DICEYראו (המשפט המקובל 
ג� ). 6�015פסקה , �ש(פנימה אפשר שיהיה לאד� יותר מאשר מושב אחד לצרכי� שוני� 

� ל20.2' בשוויי� סCPIL מוציא את תחולת� של הכללי� המופיעי� בקודקס האזרחי באשר 
 "מושב"המושג , בדומה לכ�. לאומי פרטי�לדומיסיל ומגורי� מההקשר של משפט בי�

 כנראה אינו כפו� להגדרה 1984–ד"התשמ,  לתקנות סדר הדי� האזרחי500' שמופיע בתק
, פטית והאפוטרופסות ובחוק הכשרות המש1965–ה"תשכה, הירושההמופיעה בחוק 

ראו (  מזה שבחוקי מס ישראליי�יש להניח שהשימוש במונח זה א� שונה. 1962–ב"התשכ
) 1975–ו"התשל, א לחוק מס ער� מוס�1' וס, ]נוסח חדש[ מס הכנסה לפקודת 1' למשל ס

  . 1965–ה"תשכ ה, לחוק מרש� האוכלוסי�1' ומההגדרה המופיעה בס
 .1984–ד"התשמ, תקנות סדר הדי� האזרחיל) 1(500תקנה    24
  .82כלל , DICEYראו    25
' סו 1953–ג"התשי, )נישואי� וגירושי�(לחוק שיפוט בתי די� רבניי� ) 6(א4, )3(א4' סראו    26

, )לאומית�מקרי� מיוחדי� וסמכות בי�(לחוק שיפוט בענייני התרת נישואי� ) 6(2, )3(2
 .1969–ט"התשכ

  .לדיו� בשאלה מה עולה כדי מגורי� 6�159 עד 6�157בפסקאות , DICEYראו    27
ראו לעיל ( ינו בהכרח תלוי בקיומ� של מגורי�באנגליה קיומו של דומיסיל במדינה א, למשל   28

 לתקנות 500תקנה . מגוריואינו בהכרח מקו� ג� בישראל מקו� מושבו של אד�  ו)21ש "ה
) 1( למשל מבחינה בי� הזיקות בבירור בתקנת משנה 1984–ד"התשמ, סדר הדי� האזרחי

� ל20סעי�  ." מקו� מגוריו הרגילאומקו� מושבו "המתייחסת לCPIL נצל את מ בשוויי�
שכ� כדי , מושג המגורי� בהגדרת המושב א� אינו רואה בשני המושגי� מושגי� זהי�

   .שהמגורי� ייחשבו למושב נדרשת ג� כוונה או ממד של זמ�
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 ordinary,מקו� מגורי� קבוע 30, מקו� מגורי� רגיל29,מגורי�: דרגות שונות של מגורי�

residence ,habitual residenceעל פי שההבחנה בי� כל אלה אינה ברורה דייה31. ועוד �,  א

הביטויי� הללו נועדו כנראה לבטא מינוני� שוני� של קביעות המגורי� ושל עומק 

 אחת סוגי� שוני� א� בתו� שיטת משפטמכא� ש 32.מעורבותו של האד� הנדו� בחיי המקו�

  .  מגורי� אחדמקו�וייתכ� שלאד� יהיה יותר מ, של מגורי� יכולי� להידרש לצרכי� שוני�

לאומית בכ� שהאד� הרלוונטי נוכח �תולה את סמכות השיפוט הבי�הנוכחות זיקת 

,  דוגמאות לשימוש בנוכחות כבסיס לסמכות מצויות באנגליה33.במדינה ברגע קובע נתו�

, ולו נוכחות חולפת, שבכול� די שאד� נוכח פיזית במדינה, באוסטרליה ובישראל, בקנדה

 34.כדי להכפיפו לסמכות השיפוט של בתי המשפט, ו הזמנה לדי�בעת שממציאי� ל

במדינות רבות מסתפקי� א� בנוכחותו של ילד כדי להקנות סמכות לדו� בענייני� דחופי� 

   35.הנוגעי� לשלומו

למשל , יכולות להיות עמדות שונות בנוגע לקיומה של נוכחות, כמו באשר לשאר הזיקות

הא� נוכחות ?  נוכחות פיזית ממש כדי להיחשב נוכחבאיזו מידה נדרשת: בשאלות האלה
  

 1953–ג"התשי, )נישואי� וגירושי�(לחוק שיפוט בתי די� רבניי� ) 6(א4, )3(א4' סאו למשל ר   29
, )לאומית�מקרי� מיוחדי� וסמכות בי�(לחוק שיפוט בענייני התרת נישואי� ) 6(2, )3(2' סו

   59b' ס; 1962–ב"התשכ,  לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות76' ס; 1969–ט"התשכ
�לCPILכות בתי המשפט השוויצריי� בגירושי� המבוססת על מושב התובע המתנה את סמ ,

המאפשר לבסס סמכות ,  לחוק הרפורמה האיטלקי3' ס; )או אזרחות(בתנאי של מגורי� 
 לאותו חוק המבסס על זיקת המגורי� את הסמכות (b)22.1' ס, שיפוט על מגוריו של הנתבע
 לעניי� 40' ס,  בנוגע לתביעות אבהות בעניי� סמכות37' וכ� ס, לדו� בבקשה להצהרת מוות

  .  העוסק בסמכות לדו� בירושה ועוד50' ס, סמכות באימו� ילדי�
 לחוק אמנת 3' ראו ג� ס. 1984–ד"התשמ, לתקנות סדר הדי� האזרחי) 1(500למשל בתקנה    30

משמש " מקו� מגורי� רגיל"בחוק זה הביטוי ; 1991–א"התשנ, )החזרת ילדי� חטופי�(האג 
  .habitual residence את הביטוי האנגלי לתרג�

� ל20' ס   31CPIL השוויצרי מגדיר מושב באמצעות הביטוי résidence habituelle תו� דרישה 
�ה. שזיקה זו תלווה במגורי� פיזיי� למש� זמ�résidence habituelle משמשת באותו חוק זיקה 

 הוא habitual residence. העוסק בסמכות לעניי� תביעת אבהות, 66' למשל בס, עצמאית
  . הביטוי המשמש ברבות מאמנות האג

   6�118 תבפסקאו, DICEY ראו  ובקושי להבחי� ביניה�לדיו� נרחב בכל הביטויי� הללו   32
 .6�164עד 

משו� שעל פי רוב : כנראה משתי סיבות, אי� ביטוי לטיני לפורו� הנסמ� על זיקת הנוכחות   33
המתאפשרת , לא הסמכות נתפסת מכוח המצאת מסמכי�א, נוכחות כשלעצמה אינה זיקה

אינו מכיר , שבו התפתחו מושגי� אלה, ומשו� שהמשפט הקונטיננטלי; הודות לנוכחות
  .בנוכחות כזיקת סמכות

  .והטקסט הנלווה 31 כלל ,DICEYלדיו� מקי� במצב במשפט המקובל האנגלי ראו    34
.  העוסק במקרי� דחופי� להגנת החסוי,535פסקה ב ,MAYER ;)1(106 כלל ,DICEYראו למשל    35

 ,)החזרת ילדי� חטופי�(האג אמנת  חוק לפיסמכות לדו� בהחזרתו של ילד חטו� הבישראל 
   .מבוססת א� היא על נוכחותו של הילד בתחו� השיפוט 1991–א"התשנ
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הא� ? מה מש� הזמ� המזערי הנדרש כדי שאד� ייחשב נוכח? באמצעות אחר היא נוכחות

 א� בהקשר זה גישתה של המדינה הנדונה היא הגישה 36?הנוכחות חייבת להיות רצונית

  . המכריעה בשאלות אלה

ינה סמכות לדו� בעניי� שאילולא  של אד� יכולה כשלעצמה להקנות למדהסכמתוג� 

 בית משפט שסמכותו מבוססת על 37.לאומית לדו� בו�ההסכמה לא הייתה לה סמכות בי�

 מקני� סמכות לאומית�בי�כאשר כללי הסמכות ה. forum prorogatumזיקת ההסכמה מכונה 

 לדו� בתביעה חוזית על יסוד זיקה אישית של הנתבע או על יסוד זיקה בי� החוזה ובי�

הסכמתו של צד להתדיי� במדינה יכולה , וא� לא אחת מהזיקות הללו מתקיימת, המדינה

מדינות רבות מכירות בהסכמת� של שני הצדדי� כבסיס . להספיק כדי לבסס את סמכותה

   39. ורוב המדינות מכירות ג� בהופעתו של נתבע לדיו� כבסיס לסמכות38,לסמכות שיפוט

  

 כל הכללי� שבתקנות סדר הדי� .לעיסוק בשאלות אלה ואחרות, 31דיו� בכלל , DICEYראו    36
 עוסקי� למעשה , העוסקי� בדרכי המצאת מסמכי� בישראל,1984–ד"התשמ, האזרחי

�בארצות הברית יש מדינות המסתפקות ב. בשאלות אלהdoing business � במדינה כדי להכפי
�מכא� ש. נתבע לסמכות שיפוט של בתי המשפט בתביעה שאינה קשורה לעסקיוdoing 

businessאגיד ואפילו של יחיד יכול להיות שקול לנוכחות של ת .  
לכ� אי� די . דומה שמוסכ� על הכול שצדדי� אינ� יכולי� להקנות סמכות עניינית לבית משפט   37

לאומית למדינה פלונית כדי להסמי� את בתי המשפט שלה �בהסכמת� להקנות סמכות בי�
 The principle of“: 11�133פסקה , DICEYראו למשל . לדו� בעניי� א� אי� לה סמכות עניינית

submission can give the court jurisdiction only to the extent of removing objections 
thereto which are purely personal to the party submitting, as, for example, that he has 
not been duly served with process. Submission cannot give the court jurisdiction to 
entertain proceedings which in itself lies beyond the competence or authority of the 

court” .צדדי� אינ� יכולי� להקנות לבית , לפיכ� למשל בהיעדר הסדר סטטוטורי מפורש
. לאומית לדו� בגירושי� או לדו� בזכויות קניי� בקרקע זרה וכיוצא באלה�משפט סמכות בי�

 דוגמאות למגבלה דומה בהקשר הישראלי הפנימי ה� היעדר .372' מבע, CHESHIRE ג� ראו
להקנות סמכות לבית משפט לשמוע ערעור על , א� שה� מסכימי� לכ�, היכולת של צדדי�

להקנות סמכות לבית די� דתי , א� שהסכימו לכ�, והיעדר יכולת�, פסק די� של בית די� דתי
 . למשל כבורר,  הסטטוטוריתלדו� בעניי� שאיננו בסמכותו

� ל5.1' ס; )1(39כלל , DICEYראו    38CPILלחוק הרפורמה האיטלקי4.1' ס;  השוויצרי  ;
LOUSSOUARN , 454�1בפסקה ;KROPHOLLER, ל23' ראו ג� ס;  ואיל�626' מבע �Brussels I 

Regulationלהסכמי� כאלה ��ה;  הנות� תוקHague Convention on Choice of Court 
Agreements, 2005 ,השואפת להסדיר את הטיפול בתניות שיפוט באופ� אחיד .  

39   DICEY, 32 כלל . �הדיו� הנלווה לכלל זה מבהיר שיש דרכי� אחרות שבה� צד יכול להכפי
בהקשר זה  .לרבות בהתנהגות עסקית שקודמת לפתיחת ההלי�, עצמו לסמכות מכוח התנהגותו

� בהכירת להנכונות האמריקניdoing business כזיקת סמכות מצטיירת לא רק כסוג של נוכחות 
� ל6' ס ראו ג� בשוויי�  . משתמעת או מיוחסת–של הסכמה אלא ג� כמקרה קיצוני CPIL ;  

� ל39' סבגרמניה ;  לחוק הרפורמה האיטלקי4.1' סZPO ו�SIEHR, 24' ס ;511' מבע   
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כשמדובר : מדינות דורשות דרישות שונות, ו�כדי שהסכמה תבסס סמכות במקרה נת

יש שדורשות שההסכמה תהיה בכתב ויש שאינ� דורשות , בהסכמה מראש של שני הצדדי�

 יש הבדל בי� המדינות באשר לרשימת הנושאי� שבה� הסכמה יכולה לשמש בסיס 40.כתב

 נמצא שיש מחלוקת ג� בשאלה עד כמה יש להתחשב בהסכמת� של צדדי� 41.לסמכות

וא� הסכמת� של צדדי� יכולה לשלול ממדינה סמכות , פנות את סכסוכ� למדינה אחרתלה

  . מוב� מאליו שמדינה קובעת לעצמה את עמדתה, שוב,  בכל השאלות הללו42.שיפוט

על קשר בי� האד� לבי� המדינה מבוססות כל הזיקות הללו ה� זיקות אישיות כי ה� 

או יש מבלי להתחשב בשאלה א�  האד� ומסמיכות את המדינה לדו� בתביעה שבה קשור

ואי� צור� , די בקשר האישי למדינה כדי להסמי� אותה. עניי�בי� המדינה ובי� הקשר אי� 

  

�לBrussels I Regulation .כוויתור על טענות נגד סמכות התייצבות זו מתפרשת לעתי �
  . השיפוט ולעתי� כהתנהגות המקימה השתק

באנגליה די שיש ראיות בכתב ).  לחוק הרפורמה האיטלקי4.1' ס(המשפט האיטלקי דורש כתב    40
� ל5.1' בשוויי� ס). )21(35 כלל ,DICEY(לקיו� ההסכ� CPIL אינו דורש כתב אלא מסתפק 

�ה; כיח את קיומו של ההסכ�בכל סוג של תקשורת שמאפשר להוBrussels I Regulation 
  מכירה בהסכ� הנעשה בכל דר� המקובלת בי� הצדדי� או בנוהג המסחרי הרלוונטי 

)23.1� ו(b)23.1' ס(c(( .  
� ל5.1' ס   41CPILמגביל את האפשרות להקנות סמכות מכוח הסכמה לענייני� כספיי� בלבד  .

ראו ( בענייני נישואי� או בזכויות קניי� בקרקע זרה באנגליה אי אפשר להקנות סמכות לדו�
CHESHIRE ,ברוב המדינות מקובל שהסכמה אינה יכולה לשמש בסיס לתביעת ). 372' בעמ

אבל יש מדינות המסתפקות בהסכמה לעניי� , )63' מעב ,WOLFFאו לדיו� בסוגיה זו ר(גירושי� 
� ה). ברפובליקה הדומיניקנית1971 משנת 142ראו חוק (זה Brussels I Regulation מבטאת 

את העיקרו� המקובל שאי� להכיר בהסכמה כבסיס להקניית סמכות כאשר הוא חורג מסמכות 
סעי� זה עוסק בסמכות שהוקנתה כסמכות ). 23.5' ס(שנקבעה למדינה אחרת כסמכות ייחודית 

�ייחודית מכוח הBrussels I Regulation ,סמכות ייחודית א� ברור כי מדינות הנוטלות לעצמ �
ראו (בעניי� נתו� לא תוותרנה על סמכות זו רק משו� שהצדדי� הסכימו להתדיי� במקו� אחר 

  ). 454�1פסקה , LOUSSOUARN ,למשל
רק  לאומית צרפתית לטובת פורו� זר�בהתנאה על סמכות שיפוט בי�למשל צרפת מכירה    42

   5.2' ס).  ואיל�454�1פסקה , LOUSSOUARN(לאומי �בתנאי שהסכסו� הוא בעל אופי עבר
�לCPIL אינו מכיר בתניית שיפוט העושקת צד במוב� זה שהיא שוללת ממנו הגנה שפורו� 

, הגישה המסורתית של המשפט האנגלי היא להכיר בתניות שיפוט. שוויצרי היה מעניק לו
נה אול� שיקול הדעת המוקנה לבתי המשפט בעניי� זה משמר את העיקרו� שתניית שיפוט אי

בעבר כנוגדות את תקנת תניות כאלה נתפסו . יכולה לשלול מבית משפט מוסמ� את סמכותו
�דוקטרינת הלדיו� בעניי� זה וב(הציבור ouster ה). 35–34' בעמ, קרייני ראו�Brussels I 

Regulation מכירה באפשרות שתניית שיפוט תקנה סמכות שיפוט ייחודית לבתי משפט של 
  ). 23.1' ס( ני� אזרחיי� ומסחריי�בעניימדינה פלונית 
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�אול� יש , לרוב הזיקה האישית הנדרשת היא בי� המדינה ובי� הנתבע. בגור� מקשר נוס

   43.שמדגישי� דווקא את הזיקה בי� המדינה ובי� התובע

, ות זוכות למשמעות שונה ולמשקל שונה בשיטות משפט שונותא� כי הזיקות השונ

בתו� מגוו� הזיקות האישיות כל זיקה בפני עצמה מבטאת קשר אישי ייחודי בי� האד� ובי� 

וזיקות שונות משמשות , משו� כ� רוב המדינות מנצלות יותר מזיקה אישית אחת. המדינה

הזיקות הנפוצות . בר בהקשר אחדלעתי� בהקשרי� שוני� ולעתי� בצירו� חלופי או מצט

זיקת האזרחות . וזיקת ההסכמה, על גווניה השוני�, והוותיקות ביותר ה� זיקת המושב

עשרה במשפט הקונטיננטלי בעקבות תורת הלאומיות של �התפתחה רק במאה התשע
Mancini.44 היא מאבדת מכוחה החל במחצית השנייה של המאה העשרי� תו� שזיקת 

. ת על החשיבה האירופית וזיקת מקו� המגורי� צוברת משקל מיוחדהמושב שוב משתלט

  . אמריקניות�מוכרת בעיקר בארצות האנגלו, על גווניה השוני�, זיקת הנוכחות

  זיקות ענייניות  )ב(

הזיקות הענייניות מצביעות על קשר בי� העניי� הנדו� ובי� המדינה ולא בי� האנשי� הנדוני� 

מקו� , ות ביותר ה� מקו� כריתתו או מקו� ביצועו של חוזההזיקות הנפוצ. ובי� המדינה

 .ביצועה של עוולה ומקו� הימצאו של נכס
 תולה את סמכות המדינה לדו� בחוזה נתו� בקיומו של קשר בי� זיקה עניינית לחוזה

 forumבית משפט שסמכותו מבוססת על זיקה עניינית לחוזה מכונה . החוזה ובי� המדינה

contractus.45זיקה זו תולה את . מקו� ביצוע החוזהקה חוזית אופיינית היא הזיקה של  זי

, לפיכ� בצרפת. סמכות המדינה בכ� שהחוזה הנדו� בוצע או אמור להתבצע במדינה

באיטליה ובשוויי� אפשר להגיש תביעה בנוגע לחוזה שנועד לביצוע בשטח� ג� , בגרמניה

  

למשל על יסוד אזרחותו של התובע בצרפת אפשר ליטול סמכות בתביעה ג� נגד זר א� על פי    43
�ה; שצרפת אינה קשורה אליו או לעניי� נשוא התביעהBrussels I Regulation מאפשרת ליטול 

ובענייני , )(b).9.1' ס (המבוטח�סמכות לדו� בתביעה בענייני ביטוח במקו� המושב של התובע
בשוויי� אפשר ליטול סמכות בענייני ). 16.1' ס(הצרכ� �צרכנות במקו� מושבו של התובע
� ל115.2' ס(העובד �עבודה במקו� מושבו של התובעCPIL .( בחלק מהמדינות ג� בענייני

) 6(א4–)3(א4' ס; )e(–)f(82 כלל ,DICEYראו (זהותו של התובע רלוונטית בעניי� זה , גירושי�
לחוק שיפוט ) 7(2–)3(2' סו 1953–ג"התשי, )נישואי� וגירושי�(בתי די� רבניי� לחוק שיפוט 

  .)1969–ט"התשכ, )לאומית�מקרי� מיוחדי� וסמכות בי�(בענייני התרת נישואי� 
44   Pasquale Stanislau Mancini לקתדרה מונה, 1848 היה פעיל בתנועות המהפכה הלאומיות של 

, 1851ש� נשא הרצאה מפורסמת בינואר , איטליהשבבטורינו  פומבי אומיל�בי�במשפט 
) האזרחות(ה בסיס לזיקת הלאומיות תהיווש בלאומיות כבסיס למשפט העמי� והשעסק

 .בחשיבה המשפטית הקונטיננטלית
מקו� כריתתו או זיקה , באמצעות מקו� ביצועו, זאת בלי קשר לאופ� שבו החוזה קשור לפורו�   45

  .אחרת
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 בשיטות אלה זיהויו של רגע 46.שיא� התובע והנתבע אינ� קשורי� למדינה באופ� אי

. הביצוע של החוזה מוציא כל זיקה עניינית בי� המדינה ובי� החוזה זולת מקו� ביצועו

הוא לא ייראה קשור מספיק כדי להקנות , פירוש הדבר שא� על פי שחוזה נכרת במדינה

   47.סמכות לדו� בו א� מקו� ביצועו מצוי במדינה אחרת

לת בארצות המשפט המקובל ובישראל היא הזיקה של זיקה אופיינית אחרת המקוב

לפיכ� . זיקה זו תולה את סמכות המדינה בכ� שהחוזה הנדו� נכרת בה. מקו� כריתת החוזה

באנגליה די שחוזה נכרת במדינה כדי לאפשר לבתי המשפט לקנות סמכות על תביעה 

 48.ו במדינה אחרתהמתייחסת אליו ג� א� הצדדי� לדיו� אינ� אנגלי� וג� א� מקו� ביצוע

 לא ייראה קשור אליה מספיק כדי שתוקנה סמכות על יסוד קשר אנגליהחוזה שנכרת מחו� ל

בארצות שהושפעו מהמשפט האנגלי היא זיקה נוספת המוכרת חוזית זיקה  49.ענייני זה

, לפיכ� כאשר די� החוזה הוא די� המדינה. די� המדינה חל על החוזההמתבטאת בכ� ש

 ואילו ,� בתביעה א� א� הצדדי� והחוזה עצמו אינ� קשורי� למדינהתהיה סמכות לדו

לא תהיה המדינה מוסמכת מכוח זיקה זו ג� א� הצדדי� והחוזה , כשדי� החוזה הוא די� זר

   50.עצמו קשורי� קשר הדוק למדינה

מדינות שונות מזהות גורמי� חוזיי� שוני� המספיקי� כדי להקנות , כפי שאפשר לראות

�ואילו בעול� האנגלו, בקונטיננט מקובל להתייחס רק למקו� ביצועו.  בחוזהסמכות לדו�

,  יתרה מזו51.אמריקני יש נכונות לבסס סמכות א� על זיקות אחרות בי� החוזה ובי� המדינה

 doing businessבארצות הברית מוכרות זיקות מגוונות החוסות תחת הכותרת הכללית של 

  

 (a).5.1' ראו ס(בעקבות מסורת אירופית זו הזיקה א� אומצה כזיקה החוזית במשפט האירופי    46
�לBrussels I Regulation.(  

  .אול� אי� זאת אומרת שאי אפשר להקנות סמכות לדו� בתביעה חוזית על יסוד זיקה אישית   47
, דר הדי� האזרחילתקנות ס) א)(4(500ראו ג� תקנה .  ואיל�11�181בפסקה , DICEYראו    48

  .1984–ד"התשמ
יכול שהסמכות תוקנה בדר� . אי� זאת אומרת בהכרח שלא תהיה סמכות לדו� בתביעה חוזית   49

  .כגו� על יסוד זיקה אישית, אחרת
מצב כזה יכול להתעורר בשל החשיבות .  ואיל�11�186בפסקה , DICEYראו , לדוגמה באנגליה   50

ויכול , יכול שצדדי� רחוקי� יבחרו בדי� הפורו�. החוזההמיוחסת לרצו� הצדדי� בזיהוי די� 
ג� פה היעדרה של זיקה זו אי� פירושו שלא יכול להיות בסיס . שצדדי� קרובי� יבחרו בדי� זר

  .כגו� זיקה אישית או זיקה חוזית אחרת, אחר לסמכות השיפוט
פרת החוזה באנגליה אפשר לקבל היתר להמציא מסמכי� מחו� למדינה ג� בהתבסס על ה   51

מעשה ההפרה יכול להתבצע במדינה ג� א� ).  ואיל�11�194בפסקה , DICEYראו (באנגליה 
למשל כאשר צד לחוזה מגלה את דעתו במקו� שאינו מקו� , החוזה לא נועד להתבצע ש�

  .שלא יקיי� את החוזה, הביצוע
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התנהגות זו , במדינה הובילה לעסקה נשוא התביעה �doing business ככל ש52.במדינה

  .משמשת א� היא זיקה עניינית חוזית

א� כשזיקות , שיטות המשפט חלוקות ג� באשר לאופ� שבו יש להגדיר את הזיקות

או שאלה מהו מקו� כריתתו של חוזה בלמשל אי� אחידות דעי� .  משמשות בכול�מותדו

 מוב� שכש� שמדינה מחליטה מיהו 53. באלהצאמקו� ביצועו של חוזה וכיובשאלה מהו 

כ� היא המכריעה מהו מקו� כריתתו או מקו� ביצועו של , אזרח שלה ומי ייחשב לתושבה

  . חוזה שבגינו מבקשי� לתבוע אצלה

 תולה את סמכות המדינה לדו� בעוולה נתונה בקיומו של קשר בי� זיקה עניינית לעוולה

 forumתו מבוססת על זיקה עניינית לעוולה מכונה בית משפט שסמכו. העוולה ובי� המדינה

delicti . מאפשרת , המקובלת ברוב המדינות, זיקה זו. מקו� העוולהזיקה נפוצה ביותר היא

לבתי משפט ליטול סמכות על תביעה המתייחסת לעוולה ג� כאשר הצדדי� אינ� קשורי� 

. באותה מדינה, תבצעבי� שבוצעה ובי� שעומדת לה, למדינה א� אפשר למק� את העוולה

לא תהיה זיקה , ג� א� הצדדי� ה� מקומיי�, לפיכ� א� העוולה ממוקמת באר� אחרת

   54.עניינית המקנה לבית המשפט סמכות

יש מדינות . ג� פה מדינות נוקטות עמדות שונות כלפי השאלה מהו מקו� העוולה

ת ג� למקו� שבו ויש מדינות המייחסות חשיבו, המדגישות את מקו� ההתנהגות של המזיק

  

ת לדו� רק לעתי� היא מקנה סמכו: היק� הסמכות שהתנהגות עסקית כזו מולידה משתנה   52
. בהתנהגות האמורה ולעתי� היא מספיקה כדי לחשו� את הנתבע לתביעה בכל דבר

 ,EUGENE F. SCOLES, PETER HAY, PATRICK J BORCHERS, SYMEON C. SYMEONIDESראו
CONFLICT OF LAWS 350 ff. (4th ed., 2004) , יחידי� �לדיו� בסוג הפעילות שיכולה להכפי

 על הדיוני� בענייני� אלה מבוססי�.  של סמכות בשל פעילות עסקיתשוני�ותאגידי� לסוגי� 
�פיתוח הדרישה לminimum contacts,  טילת הסמכות תיראה שנזיקות מינימליות המבטיחות
 .International Shoe Co. v. Washington, 326 U.S כפי שנקבע בפסק הדי�(הוגנת ומוצדקת 

  ”stream of commerce“בדבר  דוקטרינותל ע ו)109ש "שיידו� להל� בה, (1945) 310
�ו“purposeful availment”שפותחו כול� כדי לעזור באפיו� הזיקות המינימליות ,  של הפורו�

  . המספיקות
  פסקהב ,DICEYראו (במשפט האנגלי רגע הכריתה הוא רגע השיגור של מכתב הקיבול    53

הרגע הקובע הוא רגע , מועד הכריתההמייחס א� הוא חשיבות ל,  ואילו בדי� ישראל,)11�181
). 1973–ג"תשלה ,)חלק כללי( לחוק החוזי� 5' ס(מסירתה של הודעת הקיבול לידי המציע 

או מקו� המשלוח ומקו� ההגעה בהקשר של  הקשיי� בזיהוי רגע המשלוח ורגע ההגעה בשל
וע של ביצ ג� בשאלה מהו מקו� ה.הבדלי� כאלה עשויי� לגדול, אמצעי תקשורת אלקטרוניי�

 באשרעמדות שונות כ� עשויות להתפתח . חוזה עשויות להיות עמדות שונות בשיטות שונות
בעניי� זה ופירושי� שוני� של כוונות הצדדי� , לשאלה מהו מקו� הביצוע בסוגי חוזי� שוני�

  . בשיטות משפט שונותלעשויי� להתקב
 .כ� עשויה להתקיי� זיקה אישיתש, אי� זאת אומרת שלא יהיה אפשר להגיש ש� תביעה, שוב   54
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 הקושי למק� עוולה חמור במיוחד בעוולות שבה� מקו� העוולה יכול 55.אירע הנזק

, למשל. להיחשב כל אחד מהמקומות הרבי� שבה� מתרחשי� מרכיביה השוני� של העוולה

מקו� השימוש במוצר , מקו� שיווק המוצר, מקו� ייצור המוצר: באחריות למוצרי� פגומי�

 ושב, לשו� הרע בפרסו�כ� ג� .  עשויי� כול� להיות מקו� העוולה–נזק הומקו� הופעת 

וכל אחת , אחד במדינה אחרת השיווק והקריאה יכולי� להתרחש כל, ההדפסה, הכתיבה

קושי זה מוליד הבדלי� בי� שיטות . ממדינות אלה יכולה לבוא בחשבו� כמקו� העוולה

עמדה שמקו� העוולה הוא משפט בשאלת זיהוי מקו� העוולה ג� כאשר ה� מאוחדות ב

ההחלטה כיצד לנהוג בענייני� אלה היא , כבהקשרי� האחרי�. זיקת הסמכות המכריעה

   .ומדינהמדינה ה של כל בידי

 תולה את סמכות בית המשפט לדו� בנכס בהימצאותו של הנכס זיקה עניינית לנכס

 forum rei בית משפט שסמכותו מבוססת על הימצאות הנכס במדינה מכונה. במדינה

sitae.56 מקובל במדינות רבות שהימצאותה של קרקע במדינה מקנה סמכות לדו� בתביעה 

 מדינה רקעד שיש נטייה לומר ש,  זיקת סמכות זו נפוצה כל כ�57.הקשורה לאותה קרקע

עמדה זו אינה מחויבת ,  כפי שנראה58.שבה נמצאת הקרקע נשוא הדיו� מוסמכת לדו� בה

  

 במשפט האנגלי עד לא מזמ� היה אפשר להמציא הזמנה מחו� לשטח המדינה בגי� ,למשל   55
ומקו� הביצוע הוב� כמקו� שבו אירעו המעשה או , עוולה רק א� העוולה בוצעה באנגליה

 Distillers Co (Biochemicals) Ltd. v. Thompson, [1971] A.C. 458(המחדל שגרמו לנזק 
(P.C.) .( 500מאחר שתקנה)מתנה את מת� 1984–ד"התשמ, לתקנות סדר הדי� האזרחי) 7 

גישה זו , "מעשה או מחדל בתחו� המדינה"היתר ההמצאה בכ� שהתביעה מבוססת על 
) 2(ד לב"פ,  .Nobel’s Explosives Co. Ltd'מזרחי נ 565/77א "ראו ע(מקובלת ג� בישראל 

� ל5.3' ס, תלעומת זא. ))1978 (115Brussels I Regulationמקנה סמכות למקו� שבו “the 
harmful event occurred” , המקו� שבו אירע אווביטוי זה פורש כמקו� שבו פעל המעוול 

עמדה זו ). Case 21/76 Bier BV v. Mines de Potasse d’Alsace, [1976] E.C.R. 1735(הנזק 
� ל129' אומצה בשוויי� בסCPIL בצרפת  והיא �  .)448 בפסקה ,LOUSSOUARNראו (מקובלת א

הכינוי יכול להשתנות לפי . זיקה זו יכולה ליצור סוגי� שוני� של סמכות, כפי שנראה בהמש�   56
  .90ש "ראו להל� ה). forum patrimonii, forum arresti(סוג הסמכות 

� ל97' ס, 446בפסקה ,  LOUSSOUARNראו למשל בצרפת   57CPIL2(500 ותקנות , בשוויי� (  
  . בישראל1984–ד"התשמ, לתקנות סדר הדי� האזרחי) 3(500�ו

בפ� החיובי מדינה טוענת לסמכות ייחודית על קרקע הנמצאת : עיקרו� זה יש בו שני צדדי�   58
ביטוי לפ� החיובי . בפ� השלילי היא מסרבת ליטול סמכות על קרקע שמחוצה לה; אצלה

� ל22.1' אפשר למצוא בסBrussels I Regulationל97'  ובס �CPILביטוי לפ� .  השוויצרי
 British South Africaהשלילי אפשר למצוא במשפט המקובל בעמדה שאומצה בפסק הדי� 

Co. v. Companhia de Moçambique, [1893] A.C. 602)  על מקורו וגורלו של הכלל בפסק די�
המדגיש כי אי� לבתי , ורמה האיטלקי לחוק הרפ5' בס; ) ואיל�23�035 בפסקה ,DICEYזה ראו 

ובפסקה , בנוגע לקרקע שאיננה באיטליה" ֵראליות"משפט איטלקיי� סמכות שיפוט בתביעות 
 לקוד הפרוצדורה הצרפתי החדש 44 כשהוא מסביר כי סעי� LOUSSOUARN בספרו של 446

  . מחייב להימנע מליטול סמכות כשהתביעה נסבה על קרקע מחו� לצרפת
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היא מוגבלת לרוב לתביעות מסוג , וא� כשהיא מקובלת, וא� אינה מקובלת בכל שיטה

היא מקובלת על .  סמכות המבוססת על הימצאותו של מיטלטל במדינה נדירה יותר59.מסוי�

המתבססות על הימצאות האנייה או המטע� הנדוני� , הכול בהקשר של תביעות ימיות

 לרוב בנוגע  אול� סמכות זו אינה קיימת60.בגבולות הטריטוריאליי� של המדינה

 סמכות המבוססת על הימצאותו של נכס לא מוחשי , לעומת זאת61.למיטלטלי� אחרי�

שהסמכות לדו� בתוקפו מוקנית בדר� , היא קיימת בהקשר של קניי� רוחני. נפוצה יחסית

את זכות הקניי� הרוחני " ממקמי�"לעניי� זה . כלל למקו� הימצאו של הקניי� הרוחני

   62.או במקו� שדינו מג� עליהבמקו� שבו היא רשומה 

באשר , למדינות יש עמדות שונות באשר לשאלה א� הימצאותו של נכס מקנה סמכות

וא� באשר לשאלת היק� הסמכות ) במיוחד נכס לא מוחשי(לשאלה מה מקומו של נכס 

בדר� כלל הימצאותו של נכס במדינה מקנה סמכות . שהימצאותו של נכס יכולה להקנות

כבהקשר , ולעתי� הסמכות א� מוגבלת לדיו� בזכויות הקניי� שבו,  בלבדלדו� באותו נכס

מקנה סמכות לדו� , בי� קרקע ובי� מיטלטל, אול� יש שהימצאותו של נכס כלשהו. הימי

בגרמניה ובסקוטלנד , למשל. ולעתי� א� בתביעות שאינ� קשורות לנכס, בתביעות בחיובי�

� לנתבע מבססת סמכות לדו� בתביעה שאינה וא� בארצות הברית הימצאותו של רכוש השיי

 כבכל ההקשרי� האחרי� העמדה המכריעה היא של המדינה 63.בהכרח קשורה לנכס

  .שבכללי הסמכות שלה דני�

, את סמכות המדינה על זיקה לעניי�מבססות כל הזיקות הללו ה� זיקות ענייניות כי ה� 

 שיש צור� בקשר כלשהו בי� בלא, ובדר� כלל על זיקה לעניי� הספציפי העומד לדיו�

ואי� צור� , די בקשר הענייני הזה כדי להסמי� את המדינה. הצדדי� המעורבי� ובי� המדינה
  

, באשר לצרפת, ש�, LOUSSOUARN ראו למשל (in remגבלת לרוב לתביעות קנייניות היא מו   59
� ל97' וסCPIL63–61' ראו להל� בעמ;  השוויצרי.(  

  .41–39' ראו להל� בעמ   60
 ואיל� לדיו� בכלל המאפשר לתת היתר הזמנה מחו� 11�226 בפסקה ,DICEYראו , ואול�   61

את כלל זה הרחיב מאוד .  הנמצא באנגליהלאנגליה כשנושא התובענה כולו הוא רכוש
הפסיקה . שהתייחס רק לקרקע,  לעומת המצב ששרר קוד� לכ�האפשרות למת� היתר כזה

ולא רק (בנוגע לכל סוג של נכס ) ולא רק קניינית(אישרה שהכלל מתייחס לכל סוג של תביעה 
 שיקול הדעת כאשר) Re Banco Nacional de Cuba, [2001] 1 W.L.R. 2039ראו ) (קרקע

המוקנה לבית המשפט בדבר מת� ההיתר יווסת את הפעלת הסמכות לפי קרבת העניי� כולו 
לדיו� בסמכות . וא� לא בישראל, שוויי� או איטליה, אי� סמכות דומה בצרפת. לאנגליה

  .48–47' בעמהברית ראו להל� המבוססת על הימצאותו של נכס מיטלטל בגרמניה ובארצות 
� מקובלת זו אפשר למצוא בביטוי לעמדה   62Brussels I Regulation ,העוסק  (22.3' בס

  ).העוסק ברישו� ותוקפ� של זכויות קניי� רוחני (22.4' ובס) במרשמי� ציבוריי�
כאשר נשוא " עניינית" לא ברור א� אפשר לכנות זיקה זו זיקה .48–47'  בעמלהל�ראו    63

  .התביעה איננו הנכס עצמו
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�בתו� מגוו� הזיקות הענייניות כל זיקה מבטאת קשר ייחודי בי� . בגור� מקשר אישי נוס

דינה א� כל מ. כל מדינה מזהה את הזיקה הרלוונטית לפי תפיסותיה. העניי� ובי� המדינה

 כדי למצות את הענייני� – זיקה או זיקות לכל תחו� בנפרד –מנצלת כמה זיקות ענייניות 

. ולרוב זיקות ענייניות משמשות זיקות חלופיות לזיקות האישיות,  יש לדו��השוני� שבה

הזיקות . הזיקות הענייניות המבססות סמכות לדו� באותו עניי� בלבד ה� הנפוצות ביותר

לדו� בעניי� אחר א� בהיעדר זיקה כלומר סמכות , מבססות סמכות רחבה יותרהענייניות ה

  .ה� נדירות יחסית, עניינית ישירה או זיקה אישית בי� המדינה ובי� הצדדי�

   סמכותסוגי  .2

כל שיטות המשפט . זיקה אחת לבדה אינה יכולה להצמיח סמכות לדו� בכל נושא שהוא

יש שזיקות שונות . זיקות אישיות ובי� זיקות ענייניותבי� , מנצלות מגוו� של זיקות סמכות

הזיקות הענייניות הדורשות קשר מוגדר בי� נשוא , למשל. משמשות בהקשרי� שוני�

. יש שאותה זיקה משמשת בכמה הקשרי�. התביעה למדינה משתנות לפי העניי� הנדו�

וג� לבסס סמכות הזיקות האישיות משמשות לבסס סמכות בתביעה חוזית או נזיקית , למשל

לעתי� כמה זיקות משמשות בהקשר אחד כזיקות . בהלי� הנוגע לענייני המעמד האישי

סמכות לדו� בתביעה חוזית יכולה להתבסס בדר� כלל על זיקה אישית או , למשל. חלופיות

בישראל , למשל. א� יש שכמה זיקות משמשות באופ� מצטבר. על זיקה חוזית עניינית

אבל א� תצטר� למושבו , י� לא תקו� על יסוד מושבו של התובע בלבדסמכות לדו� בגירוש

או שהתובע גר , זה ג� העובדה שמושב� המשות� האחרו� של בני הזוג היה בישראל

   64.אזי סמכות כזו עשויה לקו�, במדינה במש� שנה סמו� לפתיחת ההלי�

 בכל מקרה קיי� קשר הדוק בי� סוג הזיקה או הזיקות הדרושות לכינונה של סמכות

אפשר לאפיי� סמכות שיפוט על פי כמה וכמה . ומקרה ובי� מאפייניה של הסמכות הנדונה

אפשר לתאר כל . שכול� למעשה מתייחסי� להיבטי� שוני� של היק� הסמכות, קני מידה

לפי השאלה מה היק� הכוח הכובל של  (חפצא או סמכות גבראהפעלה של סמכות כסמכות 

לפי  (מוגבלת או סמכות מוגבלתבלתי כסמכות ; )ה להצמיחפסק הדי� שהסמכות יכול

 מיוחדת או סמכות כלליתכסמכות ; )השאלה מה היק� הסעד שהסמכות יכולה להצמיח

 או ייחודיתכסמכות ; )לפי השאלה מה היק� הענייני� שבה� בית המשפט מוסמ� לדו�(

ות רשאיות לדו� לפי השאלה א� המדינה צופה אפשרות שג� מדינות אחר (מקבילהסמכות 

  ). באותו עניי�

  

 לחוק שיפוט 2 'סו 1953–ג"התשי, )נישואי� וגירושי�( שיפוט בתי די� רבניי� לחוק א4 'סראו    64
  .1969–ט"התשכ, )לאומית�מקרי� מיוחדי� וסמכות בי�(בענייני התרת נישואי� 
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היק� כוחו ): in rem (וסמכות חפצא) in personam(סמכות גברא   )א(
  הכובל של פסק הדי�

הבחנה יסודית המשפיעה על השאלה מה יספיק כדי לבסס סמכות שיפוט נסבה על מטרת 

  . חפצאנבדל לעניי� זה מהלי�  גבראהלי� : ההלי� ותוצאותיו

 ובמסגרתו נדונה 65,מזוהי�שנועד להכריע בסכסו� בי� צדדי�  הוא הלי� גברא הלי�

 כרגילהיה של הלי� גברא תתוצאתו  66.בדר� כלל השאלה א� ראוי להטיל חיוב על הנתבע

על כ� הוא .  דהיינו פסק די� שיחייב רק את הצדדי� הישירי� לדיו� וחליפיה�,פסק די� גברא

 ביטוי פרוצדורלי למאפיי� זה אפשר inter partes.67 או  in personamמתואר כפסק די�

דוגמה מובהקת . למצוא בכ� שההזמנה לדי� בהליכי� מסוג זה מופנית רק לצדדי� להלי�

להלי� כזה היא הלי� שבמסגרתו מתבררת תובענה בי� תובע ובי� נתבע בגי� הפרת חוזה או 

 למשל –פסק הדי� יכול לקבל את התביעה ולחייב צד אחד לבצע מעשה . ביצוע עוולה

 ותוצאות פסק הדי� אינ� מתפשטות מעבר לצדדי� ישירי� –לשל� סכו� כס� לצד השני 

דוגמה נוספת להלי� גברא היא תביעה קניינית שבה צד אחד מבקש להכריע בשאלה . אלה

כאשר הצהרה על מצב (כגו� תביעה להשבת רכוש , למי מבי� שני הצדדי� זכות קניי� בנכס

ג� תביעה לחלוקת כ�  .)וב את ההחלטה א� להשיב א� לאומשפטי קיי� תבסס על פי ר

מאחר שהכרעה ). השואפת ליצור מצב קנייני חדש( בי� צדדי� שהחזיקו בו בשיתו�רכוש 

א� אלה ה� , קניינית כזו בי� שניי� מחייבת רק את הצדדי� הישירי� להלי� ואת חליפיה�

  68.תביעות גברא

. בכ� שהוא אינו עוסק ביחסי� שבי� צדדי� מתאפיי�) in rem( חפצא הלי� ,לעומת זאת

לי� כזה פסק הדי� שיוצא בעקבות ה. בגורלו ובזכויות הקניי� שבו, )res (נכסהוא עוסק ב

, מחייב את כל העול�ה, )erga omnes או in remהמכונה פסק די�  (פסק די� חפצאהוא 

וכבול על ידי מושתק  ,שלא השתת� בהלי�א� , במוב� זה שאד� בעל זכות קניי� בנכס

 ביטוי פרוצדורלי 69. בהלי�תה לו הזדמנות להשתת�ישהיובלבד , תוצאת פסק הדי�

. למאפיי� זה אפשר למצוא בכ� שההזמנה להלי� חפצא מופנית תמיד כלפי הציבור הרחב

  

  .11�002 בפסקה ,DICEYראו    65
ייתכ� שהדיו� יעסוק ג� בזכויות , כמו כ� כפי שנראה בהמש�. יכול שיוטל חיוב ג� על התובע   66

  . יי� ואפילו בזכויות קניי� בלבדקנ
 –להל�  (RESTATEMENT OF THE LAW (SECOND) JUDGMENTS para. 17 (1982)ראו    67

RESTATEMENT (SECOND) JUDGMENTS(. באשר הוא מבוסס על פי רוב , ג� פסק די� הצהרתי
  ).33ראו ש� פסקה (מחייב בדר� כלל רק את הצדדי� להלי� , על סמכות גברא

 ,Tyler v. Judges of the Court of Registration בפרשת  Holmesלמשל דבריו של השופט ראו    68
175 Mass. 71, 76 (1900).  

א "ע; 30בפסקה , RESTATEMENT (SECOND) JUDGMENTS; 13�002בפסקה  ,DICEYראו    69
  ).1956 (1815–1814, 1804ד י " פ,פרדס ינאי' חב' ראש העיר רמת ג� נ 143/51
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.  שבו דני� בזכויות הקניי� הרובצות על אנייהא הלי� ימיי אופיינית להלי� מסוג זה ההדוגמ

י� לאחר שחובות שוני� שהצטברו במהלכו של מסע ימי הולידו שיעבודי� דיו� כזה מתקי

בעקבות זאת לבעל חוב יש לא רק זכות חיובית נגד החייב אלא ג� זכות . להבטחת פירעונ�

, בעל שיעבוד המבקש לממש את זכותו הקניינית.  על פי רוב באנייה– שיעבוד –קניינית 

בהלי� זה .  העוסק בגורלה של האנייהי� חפצא ימייכול ליזו� הל, להבדיל מזכותו החיובית

א� בעל האנייה אינו . ניתנת לכל אד� הזדמנות להוכיח את קיומה של זכות קניי� באנייה

פסק הדי� הימי יצווה בדר� כלל על מכירת , מכפי� את עצמו לבית המשפט באופ� אישי

 במסגרת פסק די� ימי אחת התוצאות של מכירה. האנייה כדי לפרוע את החובות המובטחי�

ולכ� ג� זכותו , היא שקונה האנייה מקבל אנייה ממורקת מכל זכות קניי� שרבצה עליה

מאחר שנדו� רק . הקניינית באנייה של בעל שיעבוד שלא השתת� בהלי� נעלמת ואיננה עוד

ות ואי אפשר לז�, אי אפשר לחייב את בעל האנייה המקורי באופ� אישי, גורלו של הנכס

יתרת . בערכו של הנכס לאחר מכירתו, בי� שאר הנושי�,  ביותר מאשר חלקו היחסינושה

מכא� . כי הנכס ששימש בטוחה מורק מכל שיעבוד שרב� עליו, החיוב אינה מובטחת עוד

כדי לזכות , שהוא בדר� כלל בעל האנייה המקורי, ואיל� על הנושה לחפש אחר החייב

 אינו עוסק ישירות בזכויות שבי� הצדדי� אלא פסק די� כזה אפוא. בפירעו� יתרת חובו

  70.בזכויות הקשורות בנכס
והוא עשוי להוביל לפסק די� היוצר , הלי� מסוג חפצא עוסק בדר� כלל בזכויות קניי�

אפילו הוא יוצר , בר� לא כל הלי� שעוסק בזכויות קניי�. זכויות קניי� חדשות בנכס הנדו�
פסק גברא יכול לעסוק בזכויות קניי� , כפי שראינו. הוא הלי� חפצא, זכויות קניי� חדשות

 משו� שהוא מחייב רק את הצדדי� 71.וא� ליצור זכויות קניי� חדשות בי� הצדדי� להלי�

  

 NIGEL MEESON, ADMIRALTY JURISDICTION AND PRACTICE מאפייניו של ההלי� הימי ראועל    70
(2nd ed., 2000) ו3 בפרקי� �4; DICEY, החברה הימית  599/76 �"בג; 13�002פסקה ב
מסביר א� הוא את המאפייני�  )1977 (309) 3(ד לא"פ,  שר התחבורה'מ נ"להובלת פרי בע

גמאות אחרות להליכי חפצא ה� הליכי הפקעה המתנהלי� בבתי דו. העיקריי� של תביעה ימית
הליכי הוצאה לפועל המתנהלי� בבתי והליכי הסדר מקרקעי� המתנהלי� בבתי משפט , משפט
, כל אלה מסתיימי� בפסק די� שמביא לידי שינוי בזכויות הקניי� בנכס המופקע. משפט

 . יב את כל העול�ושינוי זה מחי, במקרקעי� או בנכס שמומש בהוצאה לפועל
ש� הובהרה נקודה זו , Pattni v. Ali and Dinky International SA, [2006] U.K.P.C. 51ראו    71

 כמו זכויות ,זכויות חפצאואכ� . תו� דיו� בסיווגו של פסק די� כפסק חפצא או פסק גברא
 אופייני מטרתו של הלי� גברא קנייני. מתממשות ברוב המקרי� באמצעות הלי� גברא, גברא

ולא להכריע באופ� סופי מיהו בעל הנכס , היא להכריע למי מבי� שני הצדדי� זכות טובה יותר
ג� הלי� גברא שבו צדדי� מחלקי� ביניה� נכס ומשני� זכויות קניי� מכריע . כלפי כולי עלמא

 מלחלוק על בעלותו מעשה בית די�צד שלישי אינו מנוע מכוח הלכות . רק בי� הצדדי� להלי�
. ולטעו� שהנכס שיי� לואו על חלוקת זכויות הקניי� בי� השניי� ל הצד שזוכה בתביעה כזו ש

יביא לידי ביטול פסק הדי� הקוד� לפני צד שלישי כזה  ייתכ� שהשיטה תדרוש ש,ע� זאת
אי� . דרישה כזו תבטא את דאגת השיטה למניעת הכרעות סותרות. שיורשה לחלוק על נכונותו
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כדי שידובר . מדובר בהלי� גברא ובפסק גברא ולא בהלי� או בפסק די� מסוג חפצא, להלי�
   72.כולי עלמאאת חייב ההלי� צרי� להיות כזה שמסוגל ל, בהלי� חפצא ובפסק חפצא

כ� לא כל הלי� חפצא עוסק , כש� שלא כל הלי� העוסק בזכויות קניי� הוא הלי� חפצא
 שיש לה� מ� המעמד האישיבענייני בענייני המשפחה והעוסקי�  יש הליכי�. בזכויות קניי�
יש אשר כאול� , אמנ� ה� אינ� עוסקי� בזכויות קניי�. חפצאהליכי� מסוג המשות� ע� 

ה� , ולא רק בי� הצדדי�,  תוק� כלליי להיות בעלוכשה� אמורי� מצב משפטי לשנותבה� 
כגו� , יש הליכי� בענייני המעמד האישי שה� מסוג גברא 73.דומי� במהות� לפסקי חפצא

 א� 74.להחזרת� של ילדי� חטופי� ותביעה ביחסי ממו� בי� בני זוג תביעה, תביעה למזונות
הוא . עמד אישי חדש יוצר מהדיו�, ה לתת פסק גירושי�בבקשה להוציא צו אימו� ובבקש

 לב� החוקי של הורי� מאמצי� וכיוצא י�או ב� של הורי� ביולוגי, הופ� נשואי� לגרושי�
 זה אמור לשמש בסיס לפעולותיה� של הנדוני� ג� כלפי החברה כולהצב משפטי מ. באלה

   75.בי� עצמ� בי� הצדדי� לולא רק
שג� , כגו� הליכי ירושה והליכי פשיטת רגל, הליכי� מיוחדי�נוס� על כל אלה קיימי� 

ה� מביאי� לידי שינוי בזכויות , ראשית. משני טעמי�, ה� מגלי� סממני� של הליכי חפצא
 ושינוי זה נועד בדר� כלל לחייב – של המוריש מצד אחד ושל פושט הרגל מצד אחר –קניי� 

אינו יכול לבוא לאחר זמ� ולטעו� לזכות במוב� זה שמי שלא השתת� בהלי� , את כל העול�
  

לעניי� זה את דברי ראו . נו מחייב צד שלישייקרו� שהפסק הראשו� אילה ולא כלו� ע� הע
, 99) 2(ד לח"פ, מ" אינטרשניונל בע.אס .די .אי' דיי� נ�ב� 499/79א "פורת בע�השופטת ב�

110 )1984(. 
אחד הסממני� להיות ההלי� . הסמכות לנהל הלי� חפצא קבועה על פי רוב בחוק באופ� מיוחד   72

של פסק הדי� לחייב את כל באי עול� הוא שההזמנה לדי� מופנית כלפי הלי� חפצא ולכוחו 
  . הכול

 .Von Lorang v. Administrator of Austrian Property, [1927] A.C (Salvesen)ראו למשל   73
641 .  

העשוי לשמש בפועל בהקשרי� רבי� מחו� ליחסי� , א� פסק די� הצהרתי בענייני מעמד אישי   74
אי� ; פסק הדי� נית� בהלי� בי� שני צדדי�.  אינו מחייב את כל העול�,שבי� המתדייני�

בקשה לפסק די� הצהרתי בענייני מעמד אישי . אפשרות לבקש פסק די� הצהרתי בעלמא
 שאינה מכירה במעמד ושמסרבת לרשמו – לרוב נגד רשות של המדינה –מתנהלת נגד משיב 

שית ההכרעה עשויה להביא לידי סיו� כל א� על פי שמבחינה מע. או לפעול על יסוד קיומו
לפיכ� צד שלא . מבחינה משפטית פסק הדי� כובל רק את הצדדי� לו, מחלוקת בעניי� המעמד

וכ� בנסיבות , כגו� מי שטוענת שהיא בת זוגו של צד שביקש הצהרה כי הוא פנוי, יוצג בהלי�
פסק . ול על פי הפסקיוכלו לסרב לפע, מסוימות רשות אחרת מזו שהשתתפה בהלי� הראשו�

הוא נית� בי� שני הצדדי� ומהווה . די� המכריע בידי מי הזכות להחזיק בילדי� קשה לסיווג
אול� צד שלישי שלא יוצג בהלי� יוכל להביא לידי . בסיס להחזקת הילד ג� כלפי צד שלישי

  .כפי שנדרש באשר לצדדי� המקוריי�, שינוי הפסק ג� בלא שיראה שינוי בנסיבות
 שלישיצד בנסיבות מסוימות , תו של דברולאמ ,ול� אי� בהליכי� כאלה הזמנה לכל העול�א   75

 RESTATEMENTראו  ( א� יש לו עילה לכ�כרעה בעניי� כזהרשאי לתקו� האינו כבול או שהוא 

(SECOND) JUDGMENTS, 31 בפסקה.(  
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בהלי� ירושה : ה� עוסקי� בשינוי באישיותו המשפטית של האד�,  שנית76.ברכוש זה
ובפשיטת רגל עוסקי� בהגבלתה לש� תשלו� החובות , עוסקי� בתוצאות של היעלמה

   77.ובשיקומה כאישיות ממורקת ללא חובות

  הסעד שהסמכות � היק: מכות בלתי מוגבלת וסמכות מוגבלתס  )ב(
  יכולה לבסס

הבחנה נוספת הבאה לאפיי� את סוג הסמכות הנדונה נסבה על השאלה מה היק� הסעד 
סמכות גברא בדר� כלל מאפשרת לבית המשפט לדו� בתובענה . שהיא מאפשרת להעניק

 שאי� כל במוב� זה, בלא הגבלת סכו�)  לפי העניי�,או את התובע(ולחייב את הנתבע 
החיוב יכול להשתרע על כל רכוש� ; ה כמה רכוש יש לצדדי� בתו� המדינהחשיבות לשאל
 מוגבלת לער� הנכס סמכות חפצא היא בדר� כלל סמכות ה, לעומת זאת78.וא� מעבר לכ�

אשר על כ� . ואי אפשר לדו� במסגרתה בזכויות החורגות מער� זה, המבסס את הסמכות
ולי� לממש מתו� הנכס חוזר להיות א� כאמור בתביעה ימית מה שבעלי השיעבודי� אינ� יכ

  .זכות חיובית נגד בעל האנייה המקורי

  היק� הענייני� שאליה� : מכות כללית וסמכות מיוחדתס  )ג(
  מתייחסת הסמכות

לעניי� זה . סמכות מתאפיינת ג� לפי השאלה מה היק� הענייני� שבה� היא מאפשרת דיו�
 סמכות לדו� במגוו� גדול של –) general jurisdiction (סמכות כלליתנהוג להבחי� בי� 

 סמכות שמאפשרת לבית המשפט –) specific jurisdiction (סמכות מיוחדת ובי� –תביעות 
  

� המוביל ושההלי, אי� חולק שהצהרת פשיטת רגל והפטר מפשיטת רגל ה� פסקי חפצא   76
יש הליכי� במסגרת הלי� פשיטת הרגל שאינ� בעלי אופי , ע� זאת. אליה� הוא הלי� חפצא

הוראות הניתנות במסגרת ההלי� וכיוצא באלה ,  כגו� תביעת נושיו של פושט הרגל–חפצי 
באשר להליכי ירושה יש הסוברי� שהליכי� למת� צו ירושה ).  ואיל�1385' בעמראו להל� (

 RESTATEMENT OF THE LAW, ראו למשל( צו קיו� צוואה ה� הליכי חפצא והליכי� למת�

(SECOND) CONFLICT OF LAWS (1971) ,ב�Introductory Note אבו  54/79א "ע; 56 לפסקה
� לפסק הדי� של השופטת ב�4פסקה , 273) 2(ד לה"פ, האפוטרופוס לנכסי נפקדי�' אלפול נ

,  לחוק הירושה71' ראו למשל ס(לפי כולי עלמא אמנ� כוחו של הצו יפה כ. ))1981(פורת 
אבל בשל האפשרות לבקש תיקו� או ביטול הצו על יסוד טענות שלא היו , )1965–ה"התשכ

לא ברור א� אפשר לכנות� )  לחוק הירושה72' ראו למשל ס(לפני בית המשפט בעת הדיו� 
 . מדויק יותר לומר שיש לה� מאפייני� של הליכי חפצא. הליכי חפצא

, 1299' בעמראו להל� , על ההבדל בי� הלי� פשיטת רגל להלי� של פירוק חברה לעניי� זה   77
  . 3ש "ה

מגבילה את הסכו� שאפשר לקבל בעילה נתונה אי� פירושה העובדה ששיטת משפט מסוימת    78
סכו� הזמי�  ובלבד שבמסגרת אותה שיטה התובע יכול לזכות במלוא ה,הסמכות מוגבלתש

 . בדי�
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מקובל שזיקה אישית מסמיכה את בית המשפט , למשל. לדו� רק בסוג מסוי� של ענייני�
יי� ובתחומי� בקנ, בעשיית עושר ולא במשפט, בנזיקי�, ליטול סמכות כללית לדו� בחוזי�

ואילו זיקה המבוססת על קשר לחוזה תאפשר לבית המשפט לדו� רק , רבי� מדיני המשפחה
   79.באותו חוזה ולא בחוזה אחר או בנזיקי� או בגירושי�

  היצע הערכאות שהסמכות צופה : סמכות ייחודית וסמכות מקבילה  )ד(

 �ה מוכרי� מהקשר הסמכות  ביטויי� אל.מקבילה או ייחודיתסמכות שיפוט יכולה להיות א

, סמכות ייחודית מייחדת בית משפט אחד בלבד כמוסמ� לדו� בעניי�. העניינית והמקומית

, ואילו סמכות מקבילה צופה מצב שבו יותר מבית משפט אחד מוסמ� לדו� באותו עניי�

 פירושה ייחודיתסמכות  לאומי�א� בהקשר הבי�. והבחירה בדר� כלל היא בידי התובע

 צופה סמכות מקבילהואילו ,  הנדונה סבורה שרק היא מוסמכת לדו� באותו עניי�שהמדינה

הסמכות לנהל הלי� חפצא בנוגע . שג� מדינות אחרות עשויות להיות מוסמכות לדו� בעניי�

שכ� נכס אינו יכול להימצא ביותר , לנכס המצוי במדינה היא סמכות ייחודית מטבעה

ת שרוב המדינות נוטלות על מקרקעי� בתו� שטח� הסמכו. בעת ובעונה אחת ממדינה אחת

 80.השוללת מכל מדינה אחרת סמכות לדו� בקרקע זו, מתפרשת לעתי� כסמכות ייחודית

 �Brussels I ל22כגו� סעי� , ייחודיות הסמכות יכולה לבוא לידי ביטוי בכלל מפורש

Regulation .מדינה .� של המדינההיא יכולה לבוא לידי ביטוי ג� בעקיפי� בדיני פסקי� זרי 

קרקע מקומית משמיעה עמדה שהסמכות שלה בקרקע בנוגע לשאינה מכירה בהכרעות זרות 

 מדינה שמוכנה להכיר בפסקי גירושי� של מדינות זרות בנוגע 81.מקומית היא ייחודית

משמיעה שהיא רואה בסמכות , לאנשי� מקומיי� שג� לה יש סמכות לדו� בגירושיה�

  .מקבילההשיפוט שלה סמכות 

  

ועל ,  ההבדלי� בי� שיטות משפט באשר לקטגוריות של סמכות כללית וסמכות מיוחדתעל   79
. 67–59' בעמ) 8ש "לעיל ה(von Mehren הקושי להשתמש בקטגוריות קיימות ראו 

   .von Mehrenהקטגוריות המנוצלות כא� קרובות לאלה שמציע 
בתוקפ� קניי� רוחני והסמכות לדו� בתוקפו של כ� ג� . 63–61' בעמולהל� , 58ש "ראו לעיל ה   80

 הליכי�  לנהלשאפשרמקובל כי , של רישומי� במרשמי� של מדינות זרות היא סמכות ייחודית
כפי  .)65–63' בעמ� ולהל ,62ש "ראו לעיל ה( או הקניי� הרוחני במדינת המרש�רק  אלה

שבנושא הנדו� סווג את המגבלות על סמכות שיפוט כביטוי לרעיו� נית� לבהמש� שנראה 
 שרק מדינתו ל לתת לריבו� זר משמעה למעשההחסינות שמקוב. הסמכות מיוחדת למדינה זרה

הרתיעה . ולכ� לאותה המדינה יש סמכות ייחודית לדו� בתביעות נגדו, ו� אותומוסמכת לד
המסורת א� . � בקרקע זרה פירושה שמדינת הימצאה מוסמכת באופ� בלעדי לדו� בהמלדו

דית של ודיני� ציבוריי� זרי� יכולה להתפרש כביטוי לסמכותה הייח שלפיה אי� מחילי�
ג� ההימנעות מלדו� במעשה הנחשב מעשה מדינה זרה מבטאת . המדינה שבדיניה מדובר

  .66–65' בעמראו להל� . � במעשה כזהתפיסה שרק אותה מדינה זרה מוסמכת לדו
  .14�114 וההערות בפסקה )2(47 כלל ,DICEYראו למשל באנגליה    81
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   יחסי הגומלי� בי� זיקות הסמכות לסוגי הסמכות  .3

ביר מדוע הסמכות לנהל ס ובי� הצדדי� להלי� מגבראהקשר הישיר שבי� פסק די� מסוג 

הלי� גברא יכולה להתבסס על זיקה בי� המדינה ובי� הצדדי� לדיו� בלבד בלא שיהיה קשר 

זה בי� המדינה ובי� הצדדי� תהיה זיקה המבטאת קשר כ. כלשהו בי� המדינה ובי� העניי�

זיקה אישית המכפיפה את הצדדי� לבית המשפט בשל מהות . זיקה אישיתבראש ובראשונה 

כלומר סמכות , )general jurisdiction (סמכות כלליתהקשר שלה� למדינה תבסס בדר� כלל 

 משו� זאת. לדו� בכל סוג של תביעה בלא שיידרש קשר כלשהו בי� המדינה לעניי� הנדו�

שהזיקה האישית מייצגת קשר עמוק מספיק ורחב מספיק בי� המדינה לאד� כדי לבסס 

 כאשר גברא יכולה להצמיח סמכות זיקה ענייניתג� . שליטה מרחיקת לכת בגורלו ובנכסיו

המספיק כדי להכפי� את הצדדי� המעורבי� קשר , היא מצביעה על קשר בי� המדינה לעניי�

אול� זיקה עניינית כשלעצמה .  כלשהו בי� המדינה ובינ�לסמכותה א� בלא שיש קשר

כלומר סמכות לדו� בעניי� שבבסיס הזיקה , )special jurisdiction (סמכות מיוחדתתבסס רק 

בית המשפט יוסמ� לדו� באותו חוזה , א� הסמכות מבוססת על כריתת חוזה במדינה. בלבד

  . לו זיקה למדינהשנכרת במדינה ולא בעוולה וא� לא בחוזה אחר שאי� 

לפיכ� זיקה אישית כגו� מושבו של הנתבע בתחו� המדינה אינה מגבילה את התובע 

, בנזיקי�, היא מאפשרת לו להגיש תביעה בחוזי�. באופי התביעה שהוא רשאי להגיש

או הופר  – העובדה שחוזה נכרת בי� הצדדי� ,לעומת זאת. עודבעשיית עושר ולא במשפט ו

תובע להגיש נגד הנתבע מאפשרת ל, הזיקה היחידה בי� הצדדי� למדינהא� היא , במדינה –

 היא הזיקה א�, העובדה שעוולה בוצעה במדינהכ� ג� .  לאותו חוזההנוגעתרק תביעה 

בגי� אותה רק תביעה מאפשרת לתובע להגיש נגד הנתבע , היחידה בי� הצדדי� למדינה

  . עוולה

אפשר לבסס . חלופיותיסוד כמה זיקות ע� זאת ברור שסמכות גברא יכולה לקו� על 

ולחלופי� אפשר לבססה ג� על אחת , תביעה חוזית על אחת מהזיקות האישיות המצויות

, מצב זה צופה אפשרות שעניי� משפטי כלשהו יקושר ליותר ממדינה אחת. הזיקות החוזיות

ה בריבוי ההכר. פע� בשל זיקה אישית אל הצדדי� ופע� בשל זיקה עניינית אל נשוא הדיו�

בסיסי סמכות מקפלת בתוכה הכרה באפשרות שעניי� יכול להיכפ� לסמכות שיפוט ביותר 

הכרה זו מוליכה בהכרח למסקנה שייתכ� שיותר ממדינה אחת תקושר לעניי� . מדר� אחת

בי� ,  יתרה מזו.מקבילה מכא� שסמכות גברא היא בדר� כלל סמכות 82.ותיטול סמכות
  

. אי� להבי� מכ� שזיקות הסמכות המסמיכות מדינה פלונית תסמכנה בעיניה ג� מדינה אלמונית   82
י� העובדה שמדינה מכירה במגוו� זיקות בעניי� מסוי� רק מעידה שהיא מכירה בריבוי האופנ

הכרה זו צריכה להוביל למסקנה . לצור� הסמכות" ממוק�"שבה� העניי� יכול להיות 
היא אינה מבססת מסקנה . שהמדינה אינה רואה עצמה מוסמכת לדו� בעניי� באופ� בלעדי

  .בעיניה� או בעיני מדינה פלונית, פוזיטיבית באשר לסמכות� של מדינות אחרות
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,  היא כללית ובי� שהזיקה היא עניינית והסמכות היא מיוחדתשהזיקה היא אישית והסמכות

 שהיא מאפשרת לבית במוב� הזה בלתי מוגבלתסמכות גברא היא בדר� כלל סמכות 

  .המשפט להטיל על הצדדי� חיובי� בלא גבול

 על הנכס הנדו� מחייבת שסמכות לנהל הלי� חפצאההשפעה הישירה של פסק די� 

רק זיקה ישירה ומוחלטת כזו . ה בי� הנכס הנדו� ובי� המדינהחפצא תינטל רק בהתקיי� זיק

על כ� לא די בזיקה אישית של בעל הנכס . תצדיק מת� הכרעה האמורה לחייב את כל העול�

וא� לא די בזיקה הקשורה לעילה שבגינה נרכשה זכות הקניי� המהווה בסיס , למדינה

 בנכס ישפיע על צדדי� שלישיי� שכ� השינוי שפסק הדי� יחולל בזכויות הקניי�. להלי�

 –זיקה מספיקה לעניי� זה צריכה להיות זיקה ישירה לנשוא הדיו� . שה� זרי� לעילה זו

 הימצאותו של הנכס –אופייה של הזיקה העניינית שעליה מבוססת סמכות חפצא . הנכס

חר  ואינה מאפשרת לדו� בנושא אמיוחדת מסביר ג� מדוע סמכות זו –נשוא הדיו� במדינה 

אי� זיקה בי� ; הזיקה היא רק בי� המדינה לנכס. או ליטול סמכות אישית על בעל הנכס

 מאחר שהסמכות ;מוגבלת נובע שסמכות חפצא היא סמכות ג�מכא� . המדינה לבעל הנכס

היא אינה מאפשרת לבית המשפט לתת סעד , מבוססת על זיקה בי� המדינה לנכס בלבד

 מבוססת לרוב על זיקה חפצאבר עוד שמשו� שסמכות מסת. מעבר לערכו של הנכס שבידיו

סמכות חפצא ימית למשל אינה יכולה . ייחודיתהיא נתפסת ג� כסמכות , אחת בלעדית

  83.ורק הימצאות הנכס הימי מבססת אותה, להיות מופעלת ברגע נתו� אלא במדינה אחת

טי� נו, משו� שהלי� בענייני המעמד האישי נתפס תכופות כסוג של הלי� חפצא

כפי שנדרשת זיקה .  ולדרוש קשר בי� המדינה לבי� המעמדresלהתייחס אל המעמד כאל 

כ� ג� בענייני המעמד האישי נדרשת זיקה ישירה , ישירה לנשוא הדיו� בהלי� חפצא רגיל

על כ� הזיקה תהיה זיקה אישית המבטאת את התפיסה . לאד� שהוא ומעמדו ה� נשוא הדיו�

באשר למקו� שבו נמצא ביתו , קומו של המעמד האישישל שיטת המשפט באשר למי

 בי� שזו –המשפטי של האד� ובאשר למדינה בעלת הקשר החזק והמשמעותי ביותר לאד� 

�ובי� שזו מדינת המושב כמקובל במשפט האנגלו, כמקובל בקונטיננט, מדינת האזרחות

 שהיא מאפשרת במוב� הזה מיוחדתתהיה , כסמכות חפצא רגילה, א� סמכות זו. אמריקני

   84.לדו� רק במעמד הנדו�

  

, ברישומי� במרשמי� מקומיי�,  לדו� בקרקע מקומיתמכא� ג� הנטייה לראות את הסמכות   83
בקניי� רוחני מקומי ובדיני� ציבוריי� זרי� סמכות ייחודית שמוציאה את סמכות� של מדינות 

וזאת א� א� , התפיסה היא שבאשר לדברי� אלה לא יכולה להיות יותר מעמדה אחת. אחרות
  .)65–61' בעמ ראו להל� (�השאלה מתעוררת בהלי� גברא שהכרעתו תחייב רק את הצדדי

אול� בשינוי קל של . בהקשר זה אי� משמעות לאפיו� הסמכות כמוגבלת או בלתי מוגבלת   84
. תובנות אלה מסבירות א� את הזיקות המקובלות בתחו� הירושה ואת השלכותיה�, מינוח

י בזיקה מכא� שד. יש לו אופי אישי וקנייני, הנתפס כסוג של הלי� חפצא, ראינו שהלי� ירושה
 בזיקה עניינית בי� המדינה לקניינו כדי לבסס סמכות להכריע את אואישית בי� המדינה למנוח 
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היחס ההפו� שבי� היצע הזיקות המצמיחות סמכות מסוג מסוי� ובי� היק� כוחו הכובל 

שרק בדורות האחרוני� מתחילה , של פסק הדי� שסמכות זו מבססת מסביר ג� את המסורת

 , שלפיה בענייני מעמד אישי זיקה אישית אחת בלבד מבססת סמכות שיפוט,להיחלש

 עד ,למשל. וסמכות זו מצטיירת כסמכות ייחודית של המדינה שבה מצוי מעמדו של האד�

 85.אמצע המאה העשרי� אנגליה נטלה סמכות בענייני המעמד האישי על תושביה בלבד

 מצב זה השתנה רק כאשר אנשי� נהיו ניידי� יותר ואוכלוסיותיה� של מדינות נהיו אחידות

אנשי� בוני� מארג של� של חיי� אישיי� ויוצרי� זיקות  בעובר� ממדינה למדינה .פחות

, במצב זה סמכות בענייני המעמד האישי. בעלות משמעות לחברות נוספות על בית� המקורי

שיטות מבססות את סמכות� . בלבד ה אחתאינה מבוססת עוד על זיק, על א� אופייה החפצי

וחשיבותה של זיקת , י�האזרחות והמגור, באופ� חלופי או מצטבר על זיקות המושב

לדו�  ו בתי המשפט האנגליי�וסמכ ה�1973למשל ב. המגורי� דווקא עולה בהתמדה

א�  אלא ג� בעת הגשת התביעהבתביעת גירושי� לא רק א� שני בני הזוג היו תושבי אנגליה 

הצדדי� גר באנגליה למש� השנה שקדמה מ או א� אחד ,בה תושב יה ה�אחד מהרק 

שהרחיב עוד  פיכלל של האיחוד האירובאנגליה  נכנס לתוק� �2001 ב86.להגשת התביעה

 של –) habitual residence(זיקת הסמכות המרכזית היא מגורי� : את הסמכות לפסוק גירושי�

 א� המגורי� נמשכו שנה לפני –או של המבקש בלבד , או של המשיב בלבד, שני הצדדי�

רשימת . המבקש הוא ג� תושב אנגליהאו א� ה� נמשכו רק שישה חודשי� אבל , הבקשה

כאשר מושב� המשות� של הצדדי� , זיקות אלה מקובלת עתה בכל מדינות האיחוד האירופי

משמשי� זיקה ) במדינות האחרות(או אזרחות� המשותפת ) במקרה של אנגליה ואירלנד(

 שאימצה כללי� אלה נועדה להקל על חיי המשפחה של �Regulation ה87.חלופית נוספת

  

יוצא שכל סוג של זיקה ). 1965–ה"תשכה,  לחוק הירושה136' ראו למשל ס (עיזבונוגורל 
כמקובל בסמכות , מיוחדתאמנ� הסמכות היא .  הנדו� בהלי�עניי�מבטא היבט אחר של ה

די , אחר שהלי� כזה שוא� לטפל במכלול של� של רכוש ולא רק בפריט בודדבר� מ ,חפצא
 בלתי מוגבלתכדי לבסס סמכות , המבטאת קשר אל מכלול קניינו של האד�, בזיקה האישית
כאשר מבססי� את הסמכות על זיקה , לעומת זאת. בלי קשר למקו� הימצא�, על כלל נכסיו
 מבוססת על כ� שנכסי� של מנוח זר נמצאי� כלומר כאשר סמכות השיפוט, קניינית בלבד

דהיינו מוגבלת לאות� נכסי� , מוגבלתהיא תיחשב לרוב לא רק מיוחדת אלא ג� , במדינה
וותרו לסמכות של המדינה יינות אחרות ישאר נכסיו המצויי� במד; הנמצאי� במדינה בלבד

  על אות� – יימצאואו של כל מדינה שבה ה� , על כלל הנכסי�המשתרעת  ,בעלת זיקה אישית
 מתייחסי� כא� להיק� הנכסי� הכפופי� "בלתי מוגבלת" ו"מוגבלת"הביטויי� . נכסי� בלבד

 ה� באשר לבסיס –המצב בנוגע לסמכות שיפוט בפשיטת רגל ). 1086–1081' בעמראו להל� (
  ).18ראו להל� פרק ( סבו� יותר –ה� באשר להיקפה , הסמכות

  . 18�003 עד 18�002בפסקאות , DICEYראו    85
  .ראו ש�   86
87   Council Regulation (EC) 1347/2000 on Jurisdiction and the Recognition and 

Enforcement of Judgments in Matrimonial Matters and in Matters of Parental 
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על פי שכללי הסמכות אינ� מוגבלי� לתושבי מדינות האיחוד  וא�, ושבי מדינות האיחודת

 מחייבת כל מדינה אחרת באיחוד להכיר בפסקי די� �Regulationה, או אזרחיה� בלבד

 ניכרת במדינות שאינ� קשורות בהסדר הסכמי מיוחדג� . המבוססי� על זיקות סמכות אלה

בתי המשפט מוסמכי� לדו� למשל בשוויי� . צר יותרהזיקות צע יאבל ה, תופעה דומה

�מושב התובע יספיק רק א� הוא ג� גר בשוויי� ; בגירושי� א� הנתבע הוא תושב שוויי

א� שני בני הזוג ה� תושבי� ; מש� השנה שקדמה לפתיחת ההלי� או שהוא ג� אזרחהב

 להגיש תביעה א� אי אפשר רק  תספיקאזרחותו, וא� אחד מה� הוא אזרח שוויי�, זרי�

 על א� ההבדלי� בי� ההסדרי� הללו 88.במושבו של אחד מה� או שלא סביר לדרוש זאת

, ברור כי הולכת ופוחתת ההתייחסות אל הסמכות לדו� בגירושי� כאל סמכות ייחודית

  .ומתפתחת תובנה שא� סמכות זו יכולה להיות מקבילה

ות על בסיס הימצאותו של מאפשרי� לכונ� סמכ שככל שלצפותאפשר היה , לפי האמור

� בהיעדר זיקה אישית או עניינית שכ, מוגבלת ומיוחדתהסמכות כ� תהיה , נכס במדינה

ישנ� בר� .  של הנכסערכועבר ל מזכות את התובעישירה אי� לחרוג מדיו� בנכס עצמו ואי� ל

כלומר סמכות , כלליתמדינות שבה� הנחת נכס במדינה מקנה סמכות שמצטיירת כסמכות 

סמכות כזו מצויה .  הדיו� יהיה קשור לנכסשנשואבלא , ו� בתביעה חוזית או נזיקיתלד

סמכות זו .  ובמדינות מספר בארצות הברית91 בדרו� אפריקה90, בסקוטלנד89,בגרמניה

 תהתמורה המתקבלכלומר אפשר להיפרע רק מ ,אבל מוגבלת, כלליתבארצות הברית היא 

 attachment או – quasi in rem – חפצא י�מעוהיא מכונה ש� סמכות  92,הנכסממכירת 

  

Responsibility for Children of Both Spouses, May 29, 2000 (O.J. L160 [2000])) כונה מ
Brussels II Regulation.(Regulation זו הוחלפה ב �Council Regulation (EC) 2201/2003 

(O.J. L338 [2003])) מכונהBrussels II bis Regulation  .(  
� ל60, 9' ראו ס   88CPIL.   
� ל23' ראו ס   89ZPO .ב�ויש ,  החליט בית המשפט הפדרלי העליו� שלא די בקשר זה בלבד1991

 BGH 2.7.1991, BGHZ(זיקות נוספות לפני שיהיה אפשר לבסס סמכות על זיקה זו צור� ב
, לא הוחלט מה עוד נחו�). 625�624'  בעמ,KROPHOLLERראו דיו� והפניות אצל , 90 ,115

  . ומאז לא הוס� דבר לדרישה זו בפסיקה או בחוק
  ראו) ה כדי לבסס סמכותתפיס (arrestment ad fundandam jurisdictionemסמכות זו מכונה    90

A. E. ANTON, PRIVATE INTERNATIONAL LAW 106-107 (1967).  
תפיסה כדי  (arrest or attachment ad confirmandam jurisdictionemסמכות זו מכונה    91

 C. F. FORSYTH, PRIVATE INTERNATIONAL LAW: THE MODERNראו , )להבטיח סמכות

ROMAN DUTCH LAW INCLUDING THE JURISDICTION OF THE HIGH COURTS 172 ff. (4th ed., 
2003).  

ואי� קשר אישי בי� הנתבע למדינה או בי� , זאת בהנחה שהנכס הוא בסיס הסמכות היחיד   92
בית המשפט אינו מוסמ� להטיל חיוב אישי , בהיעדר זיקה אישית נוספת. העניי� ובי� המדינה

 JOSEPH STORY, COMMENTARIES ON THE CONFLICT OF LAWS, para. 549 ראו(על הנתבע 

(1834); JOSEPH H. BEALE, A TREATISE ON THE CONFLICT OF LAWS,  para. 106.1 (1935); 
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jurisdiction.ועל , היא אינה מוגבלת כללבסקוטלנד ובדרו� אפריקה ,  לעומת זאת בגרמניה

, יסוד נוכחותו של נכס השיי� לנתבע במדינה אפשר להטיל על הנתבע חיוב בלא גבול

א�  (ורה לנכס לדו� בעילה שאינה קשאפשר כלומר :בדומה למקובל בסמכות גברא כללית

 והחיוב שיצא בעקבות פסק די� כזה נית� להוצאה לפועל באופ� כפוי כנגד ,)כי רק בחיובי�

 כדי לבסס סמכות גברא די בהימצאות הנכסשבו , מצב זהב. הנתבע ולא רק כנגד הנכס עצמו

והימצאות� במדינה , אישיותו המשפטיתל משלי�נכסיו של אד� נ, בלתי מוגבלתכללית ו

כשהמונח , forum patrimoniiומכא� כינוי הפורו� (ימצאותו במדינה נמשלת לה

patrimoniumעל כ� כש� שזיקה אישית מבססת חיובו ).  מצביע על מכלול נכסיו של האד�

להוליד חיוב בלתי , הנתפסת כזיקה אישית, כ� בכוחה של זיקה זו, של אד� בלא גבול

 מסוג מעי�חפצא נחשבת תריקניאמ הסמכות ה, לעומת זאת93.מוגבל הרוב� על האד�

ואי� מתייחסי� , )forum arresti(שליטה בו ותפיסתו , לסמכות הקמה מכוח זיקה ישירה לנכס

. ובי� המדינהאו העניי� הנדו� מצביע על קשר בי� האד� אל הימצאותו של נכס כגור� ה

כס כדי ואי� בנוכחות הנ, מכא� העמדה שאפשר לממש את החוב הפסוק רק מתו� אותו הנכס

  94.לבסס הטלת חיוב אישי על האד�

א� כי אי� , יס לסמכות שיפוטאשר על כ� קיי� מגוו� של זיקות שיכולות לשמש בס

מגוו� הזיקות המשמשות לבסס סמכות שונה . בהכרח זיקה שונה לכל סוג של תביעה

זיקות משמשות במדינה אחת ואינ� משמשות כלל במדינות אחרות ש יש. ממדינה למדינה

, )אזרחות, למשל(זיקות משמשות במדינות רבות א� לצרכי� שוני� ש יש, )נוכחות, משלל(

  ). חלופיי� או מצטברי�(ויש שמגוו� הזיקות משמשות בצירופי� שוני� 

שבדר� , זיקה אישית.  משפיעי� במישרי� על סוג הסמכות והיקפהוָעצמתהסוג הזיקה 

את המדינה לדו� בהיק� רחב של מסמיכה , כלל מצביעה על קשר נמש� וחזק למדינה

היא יכולה ג� להסמי� מדינה .  ולהשפיע על אד� בלא הגבלהגבראענייני� במסגרת סמכות 

זיקה עניינית היא זיקה חלשה א� ג� . לשנות את מעמדו של האד� כלפי כולי עלמא

  

RESTATEMENT (SECOND) JUDGMENTS, para. 8 .(Shaffer v. Heitner, 433 U.S. 186 (1977) 
 א� אי� זיקות due processקבע שסמכות כללית כזו אינה עומדת במבח� החוקתי של 

אבל סמכות זו יכולה לשמש בסיס יחיד . מינימליות בי� המדינה ובי� האד� או העניי� הנדו�
כאשר הפסק ימומש מתו� , לתביעה לאכו� פסק די� ממדינה אחרת שמטיל חיוב על בעל הנכס

  .התמורה שתתקבל ממכירת הנכס
 A. D. GIBB, INTERNATIONAL LAW OF JURISDICTION 76 (1926) ראו .56ש "ראו לעיל ה   93

שמסביר שהסמכות הסקוטית איננה יוצרת זיקה לנכס אלא משמשת זיקה המצדיקה נטילת 
  .סמכות על בעל הנכס

 KURT NADELMANN, CONFLICT OF LAWS: INTERNATIONAL ANDלמונחי� אלה ראו   94

INTERSTATE 226–228, 248–249 (1972) . להתפתחויות מעשיות בהקשר זה ראוLawrence 
Collins, Provisional and Protective Measures in International Litigation, in ESSAYS IN 

INTERNATIONAL LITIGATION AND THE CONFLICT OF LAWS 1, 17–26 (1994).  
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ועל כ� היא מאפשרת דיו� בהיק� מצומצ� של ענייני� רלוונטיי� ומביאה , ממוקדת יותר

לפיכ� רוב המדינות מבססות סמכות גברא על זיקה אישית . ידי צמצו� וייחוד הסמכותל

וה� , ולפעמי� על שתי זיקות אישיות חלופיות המולידות סמכות כללית, אחת לפחות

מכא� . מכירות ג� בכוח� של כמה זיקות ענייניות חלופיות להצמיח סמכות גברא מיוחדת

ה להתבסס ה� על זיקה אישית ה� על הזיקה המיוחדת שסמכות גברא בכל עניי� נתו� יכול

 נוכחות – אחת "עניינית" סמכות חפצא מתבססת רק על זיקה ,לעומת זאת. לאותו עניי�

  .  המצמיחה סמכות מיוחדת וא� מוגבלת–הנכס 

, ככל שהזיקה מצביעה על קשר חלש יותר בי� האד� או העניי� ובי� המדינה, זאת ועוד

זיקה חזקה בי� המדינה לאד� וזיקה ישירה בי� המדינה לעניי� . טמצ�כ� היק� הסמכות מצ

כגו� הימצאות הנכס נשוא הדיו� , זיקה חלשה או עקיפה. מצדיקות סמכות בלתי מוגבלת

 מביאה בדר� כלל – בלא שיש קשר בי� המדינה לענייני� הנדוני� או בעל הנכס –במדינה 

מיח סמכות מסוג נתו� משפיע על ג� מספר הזיקות שבכוח� להצ. להגבלת הסמכות

כבסמכות  (חלופיבאופ� , ככל שאפשר לבסס סמכות נתונה על זיקות רבות יותר: מאפייניה

והיק� כוחו , מקבילהכ� הסמכות שזיקות אלה מצמיחות נוטה להיתפס כסמכות , )גברא

 ככל שמספר זיקות הסמכות מצטמצ�; הכובל של פסק די� שיינת� לא יחרוג מעבר לצדדי�

כ� נוטי� לראות , )כבסמכות חפצא(לבד בעד שהסמכות יכולה להינטל על יסוד זיקה אחת 

והיק� כוחו הכובל של פסק די� שיינת� יוכל להקי� את כל באי , ייחודיתבסמכות סמכות 

   95.עול�

  שיפוטסמכות כללית לתיחו�  גישה  .ג

כדי לבסס היא מנצלת אופייה של מערכת כללי סמכות נקבע לא רק על ידי זיקות הסמכות ש

שיטות .  לסוגיית סמכות השיפוטגישתה הכלליתאלא ג� על ידי , סוגי הסמכות השוני�את 

בחלק מהשיטות המחוקק מגדיר מראש ובמדויק . גישת� הכלליתאלה מאלה ב משפט שונות

בהתקיי� : ולבית המשפט אי� כל שיקול דעת בעניי�, מה� הגורמי� המקני� סמכות שיפוט

). קשיחמודל ( אי� לו סמכות –ובהיעדרה ,  לו סמכות והוא חייב להפעיל אותההזיקה יש

בחלק אחר מהשיטות שאלת דיות הקשר בי� העניי� ובי� המדינה היא במידה רבה עניי� 

הגישה של שיטה נתונה בעניי� זה נקבעת במידה ). גמישמודל (לבית המשפט להכריע בו 

   96.רבה על ידי שיוכה המשפחתי

  

   .לעילשהוסבר כפי , מעמד אישי הוא חריג לעניי� זה בתקופה המודרנית   95
ההבחנה בי� השיטות הקשיחות לגמישות חופפת את ההבחנה בי� שיטות קונטיננטליות    96

ההבדל אינו נובע בהכרח מהשימוש בזיקות לעומת השימוש , ע� זאת. אמריקניות�לאנגלו
 ,) ואיל�101ש "ראו להל� בטקסט הצמוד לה(בהמצאת מסמכי� כגור� המכונ� סמכות שיפוט 
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    קשיחמודל  .1

מנוסחי�   השיפוטכללי סמכות, ובמיוחד בשיטות הקונטיננטליות, רבותשיטות משפט ב

וה� תולי� את סמכותו של בית המשפט א� ורק בקיומה של זיקת סמכות מוגדרת , היטב

דוגמה לגישה זו אפשר למצוא . לכל נושא ולכל סוג של הלי� יש כלל סמכות משלו. מראש

 היא מטפלת בסמכות שיפוט בענייני� �Brussels I Regulation.97בהסדרי� המגובשי� ב

וזיקות – מושב הנתבע –קובעת זיקת סמכות כללית אחת , אזרחיי� ומסחריי� בלבד

 בשיטות הנוהגות לפי מודל זה 98).נזיקי� ועוד, מזונות, חוזי�(מיוחדות לענייני� מוגדרי� 

להתערבות תנאי מספיק  וחיוני בכל הקשר תנאי זיקות הסמכות המוגדרות מראש ה�

די בקיומה של זיקה כדי לכונ� סמכות בתביעה . השיפוטית של המדינה בנושא הנדו�

בית המשפט זכאי ליטול לא רק ש, זיקת סמכותבהתקיי� : יתרה מזו. שהוגשה לבית משפט

 הוא חייב לעשות כ� ואינו יכול להימנע מכ� ג� כאשר 99.הוא חייב לעשות כ�, סמכות

,  למשל.קשר הדוקה מאפשרת לו לדו� בעניי� שלמעשה אינו קשור למדינה הזיקה המכריע

העובדה שהמשפט הצרפתי מסתפק באזרחות התובע כזיקת סמכות פירושה שבית משפט 

צרפתי יוסמ� לדו� בתביעה בי� צרפתי לישראלי ג� כאשר כל מרכיביה קשורי� לישראל ורק 

. זה לא יוכל לבסס הימנעות מלדו� בעניי�מיעוט הזיקות במקרה כ. זהות התובע היא צרפתית

כמו כ� הסתפקותו של המשפט הגרמני בבעלותו של הנתבע בנכס בגרמניה כזיקת סמכות 

פירושה , א� על פי שנכס זה אינו קשור לעניי�, תביעות אזרחיות נגדובמגוו� רחב ביותר של 

 אינו קשור כלל שבית משפט גרמני יוסמ� לדו� בעניי� בי� שני זרי� ג� כאשר העניי�

. א� במקרה זה מיעוט הזיקות למעשה אינו יכול לשמש בסיס להימנעות מדיו�. לגרמניה

הזיקה המכרעת מתפקדת במודל כזה כראיה חלוטה לקיומו של קשר המספיק לצור� נטילת 

  .סמכות שיפוט

א� מרכיב זה א� הוא , אמנ� בחלק מהשיטות הללו אפשר למצוא מרכיב של שיקול דעת

שיקול דעת זה אינו מאפשר לבית המשפט להימנע . � בחקיקה או שגדרו מוגדר היטבמעוג

אול� הוא מאפשר לו לדו� בעניי� ג� בהיעדר . מליטול סמכות מקו� שזיקת סמכות קיימת

  

 זיקת הנוכחות בתו� המדינה וזיקות – ג� ההמצאה מבוססת למעשה על זיקה שכ� מחד גיסא
 ומאיד� גיסא אי� כל מניעה עקרונית להפעיל –אישיות וענייניות להמצאה מחו� למדינה 

 .שיקול דעת ג� כאשר השיטה קובעת זיקות סמכות ברורות
  .13ש "ראו לעיל ה   97
ל היות מושב הנתבע זיקה כללית היא שזיקה זו משמשת זיקה חלופית לזיקות המשמעות ש   98

 . המיוחדות בכל עניי� ועניי�
י� לעיקרו� יחידה י�חריגה.  ואיל�637'  בעמ,KROPHOLLER; 307בפסקה , MAYERראו למשל    99

� תלוי ועומד במקוזה באי� לידי ביטוי בחובה להימנע מלדו� כשמבססי� את הטענה שהעניי� 
או כשקיימת אחת , או כשיש תניית שיפוט המחייבת את בית המשפט להימנע מלדו�, אחר

   .66–57'  בעמראו להל�. מהמגבלות על סמכות השיפוט
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כאשר אי� פורו� נגיש אחר ונטילת סמכות , בהתקיי� זיקה עובדתית למדינה, זיקת סמכות

  100.ימת למשל במשפט הצרפתי ובמשפט השוויצריאפשרות זו קי. נחוצה למע� הצדק

  מודל גמיש  .2

, אי� מדינה הנותנת שיקול דעת מוחלט לבתי המשפט בקביעת סמכות השיפוט שלה�

. " סמכותמקומיתהיה לבית משפט ,  בעניי�מקומי משמעותיכל אימת שיש גור�  "בבחינת

ג� בהתקיי� : שניי�אול� שיטות המשתייכות למשפחת המשפט המקובל מתאפיינות היו� ב

ולפעמי� ; בית המשפט אינו חייב להפעיל אותה, תנאי� מוקדמי� לכינו� סמכות שיפוט

  . הקניית הסמכות עצמה תלויה בשיקול דעתו של בית המשפט

מבחינה היסטורית כל השיטות הללו ביססו את תפיסותיה� בעניי� סמכות שיפוט על 

י� הקניית הסמכות תלויה לא בקיו� זיקה במשפט האנגלי כבר מאות בשנ. המשפט האנגלי

סמכות שיפוט אינה קמה לבית . משפטי�המוגדרת מראש אלא בביצועו של מעשה פיזי

 אירוע service of process.(101 ("המצאת מסמכי� לנתבע"משפט אלא א� כ� התבצעה כדי� 

. ותהשבא לממש סמכות ולא ליצור א, טכני, ההמצאה מצטייר במבט ראשו� כאירוע דיוני

 מסירת המסמכי� –א� התאוריה המשפטית הנוהגת באנגליה מעלה את מעשה ההמצאה 

על כ� כללי הסמכות .  לדרגה קונסטיטוטיבית מכוננת לעניי� סמכות השיפוט–וקבלת� 

   102.המגדירי� מהי המצאה כשרה,  מתמצי� בעיקר בכללי� בנוגע להמצאההאנגליי�

 104. ברגע ההמצאה103ימצאו של הנתבעכללי ההמצאה האנגליי� מתמקדי� במקו� ה

ה� מבחיני� בי� אד� שברגע ההמצאה נמצא בתו� שטח השיפוט ובי� אד� שברגע 

בתו� שטח כאשר אפשר להמציא מסמכי� , ככלל. ההמצאה נמצא מחו� לשטח השיפוט

  

; 288בפסקה , MAYERראו  (déni de justiceבצרפת סמכות זו מבוססת על הצור� למנוע    100
LOUSSOUARN, 451 בפסקה( ; בשוויי� הוא מוכר בש�forum necessitas) או ) בלטיניתfor de 

nécessité) ל3' ראו ס, )בצרפתית �CPIL .  
  .353' בעמ, CHESHIRE; 11�003בפסקה , DICEYראו    101
, כללי� אלה ה� המקור לכללי� הרבי� בעניי� ההמצאה המופיעי� בתקנות סדר הדי� האזרחי   102

בשיטות אלה אי�  אול� ,� מסירת מסמכיבעניי� כללי� קיימי�ג� בקונטיננט . 1984–ד"התשמ
 משמשת א� ההמצאה.  השיפוט או לקיומהסמכותל שכינונה מסירת המסמכי� לכל קשר בי� 

. ורק מכשיר להבטיח שהנתבע מודע לתביעה שהוגשה נגדו ולפרק הזמ� שבו הוא רשאי להגיב
א� עיקר חשיבותה הוא בכינו� ,  מטרה זוג�בארצות המשפט המקובל ההמצאה משרתת 

  .הסמכות
ס הנדו� בתביעת חפצא ואד� � במשמעות רחבה מאוד וכולל ג� נכ משמש כא"נתבע"המונח    103

  .שעניינו נדו� בעניי� משפחתי
, דיו� בגישה זול. יש הגורסי� שהרגע הקובע הוא רגע הוצאת ההזמנה ולא רגע המצאתה   104

�המיוחסת לSchmitthoff ,ראוEDWARD I. SYKES, MICHAEL C. PRYLES, AUSTRALIAN 

PRIVATE INTERNATIONAL LAW 22–23 (3rd ed., 1991).   
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, המצאת המסמכי� היא תנאי חיוני. די בכ� כדי להקנות סמכות לבית המשפט, המדינה

 כלומר די שהנתבע נוכח במדינה 105.להקניית סמכות השיפוט, אי מספיקובדר� כלל ג� תנ

כדי שבית המשפט יוסמ� לדו� , ולו נוכחות חולפת ומקרית, ברגע המצאת המסמכי�

נמסרו המסמכי� כדי� לאד� . במוב� הזה נוכחות היא למעשה זיקת סמכות מרכזית. בעניינו

האנשי� המעורבי� או לזרותו של  יש סמכות שיפוט בלי קשר לזהות� הזרה של –נוכח 

 אי� סמכות שיפוט ג� א� כל –לא נמסרו המסמכי� כדי� לאד� נוכח ; העניי� למדינה

 רק בהליכי� נבחרי� הקשורי� למעמדו של 106.האנשי� מקומיי� והעניי� מקומי א� הוא

 ,כי תתקיי� זיקה אישית בי� האנשי� הנדוני� ובי� המדינה, נוס� על ההמצאה, האד� נדרש

 השרירות שבהתמקדות זו ברגע ההמצאה היא המקור 107.כגו� זיקת מושב או מגורי�

  .ההיסטורי לשיקול הדעת האופייני לגישה זו

   שיפוט כבסיס להרחבת סמכות forum conveniens  )א(

 הסמכות נמצאו "כללי", תלויה רק בהמצאת מסמכי�הייתה ככל שכינונה של סמכות שיפוט 

אי� לכאורה כל , מצאה נתפסת במסורת האנגלית כמעשה ריבונימאחר שהה. בלתי מספקי�

שכ� ריבונותה של כל מדינה מוגבלת לשטח , סיס להמצאה מחו� לתחו� השיפוטב

כי בתי משפט , " חסרהסמכות"מגבלה זו יוצרת בעיה של . גבולותיה הטריטוריאליי�

ג� א� , שטח המדינהמקומיי� לעול� לא יוכלו לקנות סמכות על נתבע שאינו נמצא פיזית ב

  .שני הצדדי� ה� תושבי המדינה והעניי� קשור למדינה

נקבע שתובע . עשרה�בעיית הסמכות החסרה מצאה פתרו� סטטוטורי עוד במאה התשע

יכול לפנות לבית , המבקש לתבוע נתבע שאי אפשר להמציא לו מסמכי� בתו� המדינה

נה ובכ� להכפיפו לסמכות המשפט ולקבל רשות להמציא לו מסמכי� מחו� לשטח המדי

 ההיתר של בית המשפט הוא הגור� המכשיר את המצאת 108.בית המשפט המקומי

המסמכי� מחו� לשטח המדינה והמקנה להמצאה זו כוח מכונ� באשר לסמכות בית 

ואי� בה , המצאת מסמכי� מחו� לשטח המדינה בלא היתר כמוה כאי� וכאפס. המשפט

   109.להקנות סמכות לבית המשפט

  

  .199 'בעמ, 1996 פסברגעל הצור� בזיקות נוספות על נוכחות במשפט האנגלי המוקד� ראו    105
פג� חמור בהמצאה עלול להשפיע על  במוב� זה שכשרות ההמצאה חשובה ג� בקונטיננט   106

לעומת . יע אפילו על היבט זה של ההלי�אול� פג� קט� לא ישפ.  ההלי�ערכת ההגינות שלה
פג� בהמצאה עלול ,  על הגינות ההלי�ובלי קשר להשפעת, זאת בארצות המשפט המקובל

  .פסול את ההלי� כולו באשר הוא התנהל בלא סמכותל
  . 'באפוטרופסות ובאימו� וכדו, בגירושי�, למשל בענייני נישואי�   107
 . ואיל�93' בעמ, קרייניבנושא ראו לדיו� מקי� ברקע לחקיקה זו ולספרות    108
מדינות אחרות במשפחת המשפט המקובל נוטות לאפשר המצאה מחו� לתחו� ג� בלא בקשת    109

המצאה מחו� לתחו� , אול� בעוד המצאה בתו� התחו� אינה נזקקת לביסוס סטטוטורי. היתר
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 התנה את מת� ההיתר בכל מקרה ומקרה בקיומה של זיקה וקבע 110וקק האנגליהמח

 אפשר לשקול מת� היתר להמציא מסמכי� מחו� 111:רשימה סגורה של זיקות אפשריות

למדינה א� הפורו� הוא מקו� מושבו של הנתבע הנעדר או מקו� הימצא� של נכסי� נשוא 

קיומה של אחת . חוזה וכיוצא באלה או מקו� כריתת ה,או מקו� ביצוע העוולה, התביעה

בלעדי הזיקה לא ; הזיקות הללו הוא תנאי מוקד� חיוני למת� היתר להמצאה מחו� למדינה

שכ� קיומה של הזיקה אינו תנאי מספיק . א� קיומה אינו מבטיח שהיא תותר. תותר ההמצאה

 המשפט בהלי� מת� ההיתר בית. למת� היתר להמציא את המסמכי� מעבר לגבולות המדינה

היתר המצאה מחו� למדינה אינו   במסגרת זו נקבע כי112.מוסמ� וחייב להפעיל שיקול דעת

רוב� עליו נטל כבד להראות ה� . והמגמה היא להחמיר ע� התובע, נית� כדבר מוב� מאליו

 עליו 113.ה� שראוי לתת את ההיתר בנסיבות העניי�, שתנאי היסוד למת� היתר מתקיימי�

  

, למשל. תוחקיקה המאפשרת המצאה מחו� לתחו� כפופה לביקורת שיפוטי, תלויה בבסיס זה
היא מומצאת ש אי� צור� לבקש רשות כדי להמציא הזמנה מחו� למדינה בי� צות הבריתבאר

אפשרות אול� . צות הבריתהיא מומצאת מחו� לארש ובי� צות הבריתבמדינה אחרת בתו� אר
חוקי� המוני� את הנסיבות שבה�  קיימי� בכל מדינה. סטטוטורית מפורשתנזקקת להסמכה זו 

המצאה  אבל,  של בית משפטאי� דרישה להיתר. זמנה מחו� לשטח השיפוטמותר להמציא ה
 לקיומ� שלורת חוקתית ועליה לעמוד בדרישה  כפופה לביק,כל הפעלה של סמכותכמו , כזו

minimum contacts כפי שנדרש על ידי ה, בי� העניי� או הנתבע ובי� המדינה�due process 
clauseשל החוקה הפדרלית ) International Shoe Co. v. Washington, 326 U.S. 310 (1945)( .
הזיקות המאפשרות המצאה מחו� לתחו� כפופות , בניגוד להמצאה בתו� התחו�על כ� 

ינציות נוהגות כמו אנגליה בקנדה חלק מהפרוב .לביקורת שיפוטית הבוחנת את נאותות�
חו� בהתקיי� אחת מחו� לת להמציא הזמנה ות מאפשרא� פרובינציות אחרות, זהבהקשר 

 ג� ש� כל הפעלה כזו של. וזאת בלא קבלת היתר מבית משפט, ות בחוק המוגדרותזיקה
 בי� העניי� או הנתבע real and substantial connection –�  כפופה לדרישה שקיישיפוטסמכות 

 ,JAMES. J. FAWCETT (ed.)ראו. כ� מקובל ג� בניו זילנד ובאוסטרליה. ובי� הפורו�
DECLINING JURISDICTION IN PRIVATE INTERNATIONAL LAW, 6–7 (1995) . המצב בישראל

  .דומה בהקשר זה למצב באנגליה
�הנושא הזה הוסדר לראשונה בחקיקה ראשית ב   110Common Law Procedure Act, 1852 

�לאחר מכ� הוא הוסדר ב. 19� ו18בסעיפי� Rules of the Supreme Court המותקני� על ידי 
�היו� הנושא מוסדר ב. 11בכלל , דה סטטוטוריתועCivil Procedure Rulesג� .  לגרסאותיה�

  .1984–ד"התשמ, במסגרת תקנות סדר הדי� האזרחי, בישראל סוגיה זו מוסדרת בחקיקת משנה
  .  ואיל�115' בעמ, קרייניראו    111
 כלומר – ex debito justitiaeשהיא סמכות , מכא� ההבחנה בי� סמכות מכוח המצאה במדינה   112

בכפו� לאפשרות שבית המשפט יימנע מהפעלתה כדי (סמכות שלתובע יש זכות שתופעל 
שכ� , אשר התובע אינו זכאי לדרוש, ובי� סמכות מכוח המצאה מחו� לתחו� –) צדק�למנוע אי

  ).11�141בפסקה , DICEYראו (היא תלויה כולה בשיקול דעתו של בית המשפט 
כמו כ� . לו עילת תביעה טובה ושמתקיימת אחת מהזיקות המנויות ַ!כללעליו להראות שיש    113

בתחילה נאמר כי הדבר הזה מתחייב . על בית המשפט לנהוג בזהירות מרבית במת� היתרי�
של זו רחבה משהיא מקנה שהמצאה מחו� לתחו� פוגעת בריבו� הזר ומשו� שהסמכות משו� 
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לעניי� זה אי� . יו� הדיו�קל נאותהפורו� ה שהפורו� המקומי הוא לשכנע את בית המשפט

רשימה של שיקולי� בעלי משקל יחסי קבוע שבעזרתה אפשר לזהות א� אנגליה היא 

רק בחינת מכלול הזיקות לאור מכלול הנסיבות תכריע בכל עניי� ועניי� א� . הפורו� הנאות

השיקולי� העולי� מתו� הפסיקה ה� . הסוגיה קרובה מספיק למדינה כדי להצדיק מת� היתר

 הדי� ,זמינות העדי� וראיותיה�, הסוגיות העובדתיות והמשפטיות, טיב הסכסו�: אלה

 הכול כדי לזהות את הפורו� שבו ראוי כי העניי� – ועלות ניהול ההלי� 114שיחול על העניי�

כדי שתותר . קיידו� לפי האינטרסי� של כל הצדדי� ולפי האינטרס המערכתי בעשיית די� צד

אי� . על התובע להראות בבירור שאנגליה היא הפורו� הנאות לדיו� בעניי�, המצאה

המזוהה ,  מכא� שהזיקה החיונית למת� ההיתר115.מסתפקי� בכ� שיש לה קשר לעניי�

ומנגנו� הפעלת , אינה מספיקה כשלעצמה כדי לבסס מת� היתר, מראש בכלל הסטטוטורי

י מסקנה שלמרות קיו� הזיקה הפורו� אינו קשור מספיק שיקול הדעת יכול להביא ליד

   116.לעניי� כדי להצדיק מת� היתר ונטילת סמכות

זיקות סמכות אינ� מכוננות . לפיכ� במשפט האנגלי המצאה היא שמקנה סמכות שיפוט

,  בענייני משפחה–ראשית : ה� יכולות להידרש כתנאי לכינונה של סמכות שיפוט. סמכות

 כאשר אי אפשר – ושנית 117,ני בלי כל קשר למקו� המצאת המסמכי�כאשר קיומ� חיו

והזיקות משמשות תנאי מוקד� להגשת בקשה , להמציא מסמכי� לידי הנתבע בתו� המדינה

אול� להבדיל מהשימוש בזיקות סמכות . להתיר המצאת המסמכי� מחו� לתחו� השיפוט

, ו� לשטח המדינהכשמבקשי� להמציא את המסמכי� מח באנגליה, בשיטות קשיחות

  

ראו למשל ( רחבה בהרבה משל מדינות אחרות אול� מקובל היו� שהיא אינה. מדינות אחרות
Lawrence Collins, Temporary Presence, Exorbitant Jurisdiction and the U.S. Supreme 

Court, 107 L. Q. R. 10 (1991) .(כ� מקובל שכל ספק יפעל לטובת הנתבע וימנע מת� היתר ,
 ושלא יינת� ההיתר א� א� שהתובע חייב לגלות גילוי מלא את כל העובדות הרלוונטיות

בפסקאות , DICEY(הבקשה היא במסגרת מילות הכלל א� היא אינה מתיישבת ע� רוח הכלל 
  ).11�146 עד 11�142

אול� .  כאשר הדיני� ושיטות המשפט דומי� וכשהסוגיה אינה סבוכהרלוונטישיקול זה פחות    114
השיקול שהפורו� הזר , כשיש הבדל משמעותי בי� שיטות המשפט וכשהסוגיה מורכבת מאד

 .)12�034 בפסקה ,DICEYראו (בצורה טובה יותר זוכה ליתר משקל יחיל את דינו 
  .  ופסקי הדי� שהובאו ש�11�143פסקה  ,DICEYראו    115
על כ� ניתנת לנתבע אפשרות לבקש את . הדיו� בבקשה למת� היתר מתנהל במעמד צד אחד   116

, שאי� לו עילה( הרי� את הנטל שהוטל עליו  על יסוד הטענה שהתובע לא–ביטול ההיתר 
  ). או שהפורו� אינו נאות, שאי� מתקיימת זיקה כנדרש

כ� למשל אי� סמכות לדו� בגירושיה� של בני זוג אלא א� קיימת זיקה אישית בי� אנגליה ובי�    117
זאת ג� א� שני בני הזוג נמצאי� באנגליה ואפשר לבצע המצאת . שני בני הזוג או אחד מה�

 .מסמכי� לידי המשיב
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תלויה לרוב בהפעלת שיקול דעת , ג� בהתקיי� זיקה מספיקה, האפשרות לקנות סמכות

  118.באשר לשאלה א� ראוי שתותר ההמצאה המכוננת

  הפעלת סמכות שיפוט� כבסיס לאיforum non conveniens   )ב(

ורי� מאחר שהמצאה בתו� תחומי המדינה אינה מבחינה כמעט בי� אנשי� או ענייני� הקש

סמכות " יש בה סיכו� של 119,למדינה לבי� אנשי� או ענייני� שאינ� קשורי� למדינה

 הסיכו� שייתפסו נתבעי� וענייני� שאינ� קשורי� למדינה כאשר הנתבע נתפס – "חורגת

המצב באנגליה היה . במש� תקופה ארוכה לא היה פתרו� לבעיה זו. במדינה בדר� מקרה

שבה� בית המשפט יכול לרכוש סמכות , פי המודל הקשיחזהה למצב בשיטות הנוהגות על 

בעלותו של הנתבע בנכס ,  זהות התובע–לדו� בתביעה בשל קיומה של זיקה פורמלית 

 ג� כשאי� זיקה מהותית בי� העניי� ובי� המדינה ואי� מנוס –במדינה וכיוצא באלה 

  . מהפעלתה

.  כדוגמתו במודלי� קשיחי�אול� המשפט המקובל פיתח מנגנו� לטיפול בבעיה זו שאי�

ומשו� כ� , כיו� בכל שיטות המשפט המקובל נתבע שהומצאו לו מסמכי� בתו� המדינה

רשאי לבקש מבית המשפט שיפעיל את שיקול דעתו , נהיה כפו� לסמכות השיפוט שלה

טענה זו מכונה טענת . ושיימנע מהפעלת סמכותו בשל רפיו� הקשר שבי� אנגליה ובי� העניי�

שכבר קנה סמכות , והיא מאפשרת לבית המשפט, )forum non conveniens( לא נאותפורו� 

להערי� על פי שיקול דעתו את חוזק הקשר של העניי� לפורו� , באמצעות המצאת המסמכי�

או שמא יש פורו� אחר שהקשר , ולשקול א� די בו כדי להצדיק שהפורו� אכ� ידו� בעניי�

 כמו ההלי� של קבלת היתר 120.י כי העניי� יידו� אצלוולכ� ראו,  יותרהדוקשלו לעניי� 

  

, לאחר קבלת היתר המצאה, במשפט האנגלי מקובלת התפיסה שהמצאה מחו� לשטח השיפוט   118
ההיתר הוא שמאפשר את . אינה קונסטיטוטיבית פחות מהמצאה בתו� גבולות המדינה

 ובפסקאות 29בכלל , DICEYראו (מחו� לגבולות המדינה " תפיסה"הפעילות הריבונית של 
כגו� בהליכי , שונה המצב בהליכי� שבה� הסמכות נקבעת בחקיקה .)11�141, 11�140
אבל אפשר לבצעה מחו� לאנגליה בלא , ג� במקרי� אלה נדרשת המצאת המסמכי�. גירושי�

שכ� במקרי� אלה המצאת ) 954' מבע ,CHESHIRE; 18�015 פסקהב ,DICEYראו (היתר 
ההלי� ההוג� המחייבות שהמשיב המסמכי� היא למעשה צעד דיוני בלבד הדואג לדרישות 

, כשממציאי� הזמנה מחו� לתחו� השיפוט לאחר קבלת היתר. יקבל הודעה על קיו� ההליכי�
 113 'בעמ, קרייני ראו (המסמ� המומצא אינו ההזמנה עצמה אלא הודעה על הוצאת ההזמנה

ת רק היה אפשר לחשוב שג� המצאה זו אינה קונסטיטוטיבית אלא דואגלאור זאת ). ואיל�
לא , אול� כאמור. כות ומת� ההיתר ה� שמקני� סמכותמסוכי זיקת ה, דרישות של הלי� הוג�ל

  .כ� מקובל לחשוב
  . של קשר מוגדר מראשורק בענייני משפחה יש כאמור זיקה המבטיחה את קיומ   119
נקלטה בארצות הברית בסדרה של פסקי די� , עשרה�תורה זו נולדה בסקוטלנד במאה התשע   120

 Gulf Oil Corp. v. Gilbert, 330 U.S. 501 (1947); Piper Aircraft v. Reyno, 454(י� ידוע
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המחייב את בית המשפט לשקול שיקולי� , להמציא מסמכי� מחו� לשטח המדינה

 הקשר אינו מוסדר בחוק ָעצמתג� כא� האופ� שבו תוער� , המצביעי� על נאותות הפורו�

הכול נתו� . �ואי� הנחיה סטטוטורית באשר לזהות הזיקות או באשר למשקל שיש לייחס לה

   121.כפי שהוא מתגבש בפסיקה המצטברת, לשיקול דעתו של בית המשפט

 לאלה forum non conveniensמכא� שבית המשפט מפעיל שיקולי� דומי� בטענה של 

 ג� פה זיקות 122.שהוא מפעיל כשהוא שוקל א� להתיר המצאת מסמכי� מחו� למדינה

וכמו בהקשר של בקשת .  שיקול הדעתאישיות וענייניות משחקות תפקיד א� ורק במסגרת

  

U.S. 235 (1981)והגיעה למשפט האנגלי באופ� מפורש וגלוי רק ב)  ועוד�פסק הדי� . 1987
. Spiliada Maritime Corp. v. Cansulex Ltd., [1987] A.C. 460האנגלי המנחה בעניי� זה הוא 

� מחשבתי מתקיי� בבקשה של נתבע שהומצאו לו מסמכי� מחו� למדינה לאחר אותו תהלי
  .לבטל את היתר ההמצאה ולהימנע מהפעלת הסמכות שנרכשה, שנית� היתר לכ�

 vexatious and“בתחילה היה מוטל על הנתבע להראות שהמש� התביעה באנגליה היה   121
oppressive”ושעיכובו לא יגרו� אי � St Pierre v. South American Stores (Gath( צדק לתובע

and Chaves Ltd.), [1936] 1 K.B. 382, 398 (C.A.)( ; הפרשנות שניתנה למילי� אלה הוגמשה
 The Atlantic(תו� מת� משקל ליתרונות וחסרונות של קיו� הדיו� באנגליה או במדינה אחרת 

Star, [1974] A.C. 436( ,על : ני תנאי� לעיכוב ההלי�והנוסחה הנוקשה בוטלה תו� שהוצבו ש
אשר בו אפשר לעשות , הנתבע לשכנע את בית המשפט שיש פורו� אחר שהוא כפו� לסמכותו

העיכוב לא ישלול מהתובע יתרו� ; נוחות�צדק בי� הצדדי� תו� הפחתה מובהקת של עלות ואי
 ,.MacShannon v. Rockware Glass Ltd(משפטי או אישי לגיטימי שיהיה לו בפורו� האנגלי 

[1978] A.C. 795, 812( ; בית המשפט הכיר בכ� שעיד� ה 1984בשנת� judicial chauvinism 
�עבר ועיד� הjudicial comityלאור העובדה שכמעט אי� הבדל בי� תנאי� אלה לתנאי ,  החל

בשנת , לבסו�; )The Abidin Daver, [1984] A.C. 398(תורת הפורו� הלא נאות הסקוטית 
 a stay…“:  בבית הלורדי� שהתנאי השני כבד מדי ושהעיקרו� הבסיסי הוא זהנפסק, 1986

will only be granted on the ground of forum non conveniens where the court is satisfied 
that there is some other available forum, having competent jurisdiction, which is the 
appropriate forum for the trial of the action, i.e. in which the case may be tried more 

suitably for the interests of all the parties and the end of justice.”) Spiliada Maritime 
Corp. v. Cansulex Ltd., [1987] A.C.460, 476 .(א� הוא ; הנטל לעניי� זה הוא על הנתבע

, יחזור לתובע הנטל להראות מדוע הצדק מחייב, כאורה פורו� אחר מתאי� יותריראה שיש ל
הנטל על הנתבע איננו רק להראות שאנגליה . שהעניי� יידו� באנגליה, בשל נסיבות מיוחדות

, איננה הפורו� הטבעי או הנאות אלא ג� שיש פורו� אחר שהוא מתאי� יותר באופ� מובהק
לרבות זמינות עדי� (נוחות ועלות : לול של גורמי�וכדי לעשות זאת יש להתחשב במכ

א� בית המשפט ישתכנע . 'מקו� המגורי� או העסקי� של הצדדי� וכדו, הדי� החל, )וראיות
לשיקולי� השוני� ולמשקל� היחסי ראו . הוא בדר� כלל יעכב את ההלי�, שיש פורו� כזה

DICEY 38 והדיו� בכלל.  
בית המשפט נדרש , ו� והנתבע מבקש לבטל את ההיתרכאשר נית� היתר המצאה מחו� לתח   122

בדיקה  .לאחר שה� כבר נשקלו בעת בקשת ההיתר, למעשה לשקול שיקולי� אלה מחדש
חוזרת זו מוצדקת משו� שכאשר בית המשפט שוקל את מכלול הנסיבות במסגרת ההחלטה 

 . הוא עושה זאת במעמד צד אחד בלבד, א� להתיר המצאה מחו� לתחו�
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 או אפילו רשימה של זיקות קבועות –אי� זיקה אחת , היתר להמציא מסמכי� מחו� למדינה

רק בחינת מכלול הזיקות לאור מכלול . המכריעה בעד או נגד נטילת סמכות –מראש 

לפורו�  וקרובה מספיק –הנסיבות תכריע בכל עניי� ועניי� א� הסוגיה רחוקה מדי מהפורו� 

מאחר  .כדי להצדיק סירוב להפעיל סמכות שכבר הוקנתה מכוח מעשה ההמצאה –אחר 

סמכות א קיימת בכל סוגי הי, היא סמכות טבועהשיפוט שהסמכות להימנע מהפעלת סמכות 

א� כי השימוש בסמכות זו מורגש במיוחד בתביעות , ולא רק בתביעות גבראהשיפוט 

   123.אלה

 בי� לצור� המצאת מסמכי� –יקות סמכות ג� בשיטות אלה מכא� שלמרות ההיזקקות לז

ובי� לצור� )  הנוכחות"זיקת"(בי� לצור� המצאת מסמכי� בתו� המדינה , מחו� למדינה

 הזיקה –) כגו� בענייני משפחה(כינו� סמכות בלי קשר לשאלה היכ� הומצאו המסמכי� 

בכל , רות קיומה של הזיקהלמ. לעול� איננה ראיה חלוטה לדיות הקשר בי� העניי� לפורו�

המקרי� הללו בית המשפט רשאי להחליט לפי שיקול דעתו שהעניי� אינו קשור מספיק 

שיקול דעת הוא גור� מרכזי בהפעלתה של סמכות . למדינה כדי להצדיק את התערבותו

   .כש� שהוא עשוי לפעול ג� בנטילת סמכות שיפוט, שיפוט

  מצבי� נוספי� המבטאי� גמישות  )ג(

  )lis alibi pendens( ועומד הלי� תלוי  )1(

. כל שיטות המשפט מכירות בצור� להתחשב בעובדה שהלי� מתנהל בפועל במדינה אחרת

וכול� מבקשות לחסו� בעלויות לא , כול� מבקשות למנוע את התהוות� של פסקי די� סותרי�

טות המפעילות א� ג� בהקשר זה ניכר ההבדל בי� שי. נחוצות ולמנוע קיומו של הלי� מיותר

במשפט הקונטיננטלי . גישה קשיחה לסמכות שיפוט ובי� שיטות המפעילות גישה גמישה

 לעכב הלי� א� מתברר לו שהלי� באותו עניי� ובי� חייב שבית המשפט פי רובמקובל על 

בחלק מהמדינות תנאי לחובה זו הוא שההלי� הזר נפתח . אות� צדדי� מתנהל באר� אחרת

המבח� הוא א� ההלי� הזר עשוי להפיק בזמ� סביר פסק די� שיהיה ראוי בחלק אחר . ראשו�

הוא . בשני המקרי� אי� לשופט שיקול דעת. להכרה במדינה שבה מבקשי� לעכב את ההלי�

 ובי� שהוא איזה הלי� נפתח קוד�בי� שהוא מחויב לבחו� , מכריע על פי הכלל הקבוע

 במשפט המקובל , לעומת זאת124.רי�מחויב להפעיל את קני המידה של הכרה בפסקי� ז

  

הנאמני� בפשיטת רגל  851/99א "וש בטענה זו בהליכי חפצא בישראל ראו למשל רעלשימ   123
  ).2003( 800) 1(ד נז"פ ,Depypere'  נ.ABC Containerline N.Vשל 

� ב30–27' ראו למשל ס   124Brussels I Regulation) ל9' ס; )הפורו� חייב להפסיק לדו� �CPIL 
בי� את הפורו� להפסיק לדו� רק א� יופק פסק  לחוק הרפורמה האיטלקי מחיי7' השוויצרי וס

ג� בצרפת תולי� את העמדה כלפי שאלה זו בסיכוי שפסק ; די� שעשוי להיות ראוי להכרה
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באר� זרה מסורה לשיקול דעתו של בית מקביל השאלה מה לעשות במצב שבו מתנהל הלי� 

  125.שמפעיל שיקולי� של פורו� נאות ופורו� לא נאות לפתרונה, המשפט

  תניות שיפוט  )2(

 כל השיטות מכירות במידה זו או אחרת ביכולת� של הצדדי� להשפיע על סמכות השיפוט

). וכ� ג� ביכולת� להסכי� לנהל את ההלי� ביניה� בדר� של בוררות(באמצעות הסכמת� 

בקונטיננט . א� ג� בהקשר זה בא לידי ביטוי ההבדל בי� המודל הקשיח למודל הגמיש

 להכיר בתניה שקובעת חייבי�ובתי המשפט , בדר� כלל בחקיקה, סוגיה זו מוסדרת מראש

 היא מקיימת את הדרישות החוזיות המהותיות הרגילות את המדינה שבה יתקיי� הדיו� א�

בי� שהתניה מוסיפה לסמכות המדינה ובי� , והדרישות הצורניות המיוחדות להתהוותה

במשפט המקובל השאלה א� לכבד את התניה מסורה ,  לעומת זאת126.שהיא גורעת ממנה

שר בפורו� לא וא� על פי שהנטל בעניי� זה כבד יותר מא, לשיקול דעתו של בית המשפט

, למרות ההקשר החוזי, ג� פה, וא� על פי שקיימת נטייה להכיר בתניה חוזית תקפה, נאות

 כמו כ� 127.מופעלי� שיקולי� הדומי� לאלה המופעלי� בדוקטרינה של פורו� לא נאות

 �בקונטיננט מקובל להכיר בכוחה של תניית שיפוט לשלול סמכות מבתי המשפט בכפו

  

אמנ� בחינת השאלה ).  ואיל�441בפסקה , MAYERראו (הדי� הזר שיינת� יהיה ראוי להכרה 
אבל ,  גמישות לשופטא� פסק זר שצפוי להינת� יהיה ראוי לקליטה מקנה מידה מסוימת של

באופ� . היא מצומצמת בהרבה משיקול הדעת המסור לשופטי� בשיטות המשפט המקובל
   . ואיל�27 'מבע) 109ש "לעיל ה( FAWCETTראו , כללי

סבור שהפורו� בית המשפט כשבמודל הגמיש , יתרה מזו.  ואיל�12�042 בפסקה ,DICEYראו    125
עכב את ההלי� וא� להורות לצד שלא להמשי� ע� הוא רשאי שלא ל, שלו הוא הפורו� הנאות
אי� מקבילה לסמכות זו במשפט ). 12�078, ראו ש� (צו חוס�ההלי� הזר באמצעות 

  . הקונטיננטלי המסורתי
� ל24–23' ראו למשל ס   126Brussels I Regulation ;ל5' בשוויי� ס �CPIL ;לחוק הרפורמה 4' ס 

  , SIEHR; 454בפסקה , LOUSSOUARN ,ל� ואי300בפסקה , MAYER, בצרפת; האיטלקי
 אי� זאת אומרת .)מקורות אלה מתייחסי� להליכי� אזרחיי� ומסחריי� בלבד (511' בעמ

עליו לכבד את תניית , משמתמלאי� התנאי�אול� . שלשופט אי� תפקיד בהערכת קיו� התנאי�
  .השיפוט

שכ� , עניי� זה מפתיע. The Eleftheria [1970] P. 94ראו לדוגמה . 12�149 בפסקה ,DICEYראו    127
 מציי�  Dicey,ואכ�. מדובר בתניה חוזית והיה אפשר לחשוב שכל הסוגיה תטופל כחוזה

מוטל על התובע , שלאור העיקרו� שבית המשפט יחייב אד� לעמוד בהתחייבותו החוזית
כב כדי להתגבר על בקשה לע, לעשות יותר מאשר להראות שאנגליה היא הפורו� הנאות לדיו�

ואלה דומי� לשיקולי נאותות , הוא מפרט את השיקולי� שמקובל לשקול, ע� זאת). ש�(הלי� 
 ואיל� והפסיקה המובאת 12�152ראו בפסקה (הפורו� יותר מאשר לשיקולי� חוזיי� גרידא 

  ). ש�
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לו במשפט המקובל תניה כזאת אינה יכולה לשלול מבתי המשפט ואי, למגבלות ספורות

  128.סמכות שיפוט שהוקנתה

המודל הגמיש נבדל מהמודל הקשיח בכ� שבזה הראשו� זיקת סמכות , הנה כי כ�

מוגדרת איננה מכריעה לא בשאלה א� בית משפט מוסמ� ולא בשאלה א� ראוי כי יפעיל 

ל לבוא לידי ביטוי ה� בשלב של רכישת שיקול דעתו של בית המשפט יכו. את סמכותו

וה� ,  ה� בשלב שלאחר נטילת הסמכות במסגרת דיו� בשאלה א� יש להפעיל אותה,הסמכות

אפשרויות שאינ� , בשאלה כיצד להתייחס לאפשרות של קיו� הלי� זר או לעובדת קיומו

, גמישיש הבדלי� ניכרי� בי� השיטות הנמנות ע� המודל ה. קיימות כמעט במודל הקשיח

 129,הבאי� לידי ביטוי ביחס שבי� דוקטרינת הפורו� הנאות לדוקטרינת הפורו� הלא נאות

 ממד שיקול �אול� בכול.  ובסוג השיקולי� שאפשר לשקול130בנטל המוטל על הצדדי�

  . לאומית�הדעת משחק תפקיד חשוב בהפעלת כללי סמכות השיפוט הבי�

  שיפוטמגבלות על סמכות   .ד

ג� . ות השיפוטכמכירות במגבלות על סמ, � הגמישות ה� הקשיחותה, כל שיטות המשפט

ח המצאתה של סמכות ובי� מכובי� מכוח קיומה של זיקת ,  שיפוטכאשר הוקנתה סמכות

יש שהנסיבות המיוחדות של המקרה מביאות לידי כ� שבית המשפט אינו , הזמנה כדי�

  

בד בבד אפשר .  לחוק הרפורמה האיטלקי4.2' ס; 304, 303 פסקאות ,MAYERראו למשל    128
' ראו למשל ס(ות רבה יותר בקונטיננט לפרש תניות שיפוט כתניות ייחודיות להבחי� בנכונ

�ל 23.1Brussels I Regulation ,ל5' שאומ� בס �CPIL ,הקובע כי בהיעדר הסכמה נוגדת ,
 Hague Convention on Choice ofראו ג� ; תניית שיפוט תפורש כתניה המקנה סמכות ייחודית

Court Agreements, 2005 .מת כל זאת באנגליה מקובל שסמכות שיפוט אינה מצויה בידי לעו
ג� לאחר שבתי המשפט האנגליי� , פטהצדדי� וה� אינ� יכולי� לשלול אותה מבית המש

� –שיקולי הפורו� הנאות "ראו מיכאיל קרייני . התחילו להכיר בתניות שיפוט ולתת לה� תוק
סיני ' הגבס א בעקבות פסק הדי� הרהורי� ומחשבות: מסע� אל תו� האל� השני ומעבר לו

 )ג"תשס–ב"תשס(ואיל�  83, 67 יט מחקרי משפט ".The Lockformer Co' מ נ"בע) 1989(
  .שינויהבמשמעותה וב, לדיו� בהשפעה של גישה זו

כמעט אי� צור� בדוקטרינת הפורו� הנאות בארצות הברית , כפי שהוסבר לעיל, למשל   129
 .ובקנדה

ל בפורו� לא נאות הוא להראות שהפורו� המקומי הוא בבירור לא באוסטרליה הנט, למשל   130
 vexatious and“כאשר מבח� זה מחדש למעשה את המבח� של היות התביעה(נאות 

oppressive”( , ואילו באנגליה הנטל הוא להראות שיש פורו� זר נאות יותר באופ� מובהק) ראו
DICEY, 12�011פסקה ב.(  
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זהות מ נובעותמגבלות ה: ת לסווג את המגבלות לשתי קבוצואפשר 131.מוסמ� לדו� בעניי�

  .מהות העניי�מ נובעות ומגבלות ההצדדי�

  מגבלה הנובעת מזהות הצדדי�  .1

ומקבלות את העיקרו� זהות הנתבע נובעת מכמעט כל המדינות מטילות על עצמ� מגבלה ה

לפיו השוויו� שבי� ריבוני� שולל מצב שבו שנהגי ִמ  הפומבי הלאומי�בי�של המשפט ה

 אי� שליט בי� – par in parem non habet imperium( ריבו� אחרעל די�  בשבריבו� אחד י

מבחינת , לפיכ�.  מכא� שכל ריבו� חסי� מפני סמכות השיפוט של ריבו� אחר132).שווי�

 חסינות זו דומה לחסינות הריבו� . לנהל הלי� נגד ריבו� זראי אפשר, המשפט הפנימי

בעבר כה טבעית עד שלרוב נזקקו לחוק שנחשבה , מפני תביעות במשפט הפנימיהמקומי 

 בתפיסת� את החסינות של הריבו� זו מזו כפי שמדינות שונות � אול133.כדי להסיר אותה

 בנוגעגישות שונות ה.  של הריבו� הזרחסינותה� שונות באשר ל �כ, המקומי מפני תביעה

כרת או שמא א� רק מדינה מו(לשאלה מי ייחשב למדינה או לריבו� הזכאי ליהנות מחסינות 

 לשאלה מי בתו� המדינה הזרה באשר, )מדינה המפעיל סמכויות כשל ריבו�ג� גו� שאינו 

 ובאשר ) וגופי� דומי�רק זרועות השלטו� או ג� חברות ממשלתיות(ייחשב לחלק מהריבו� 

 ,מוחלטת הוגבלהחסינות ההבהקשר אחרו� זה התורה של . לשאלה מה היק� החסינות

דות י א� אי� אח,אינו חסי� מכל תביעה שהיאהריבו� הזר דינות שהיו� מקובל ברוב המו

,  א� בשאלה א� ריבו� יכול לוותר על החסינות.מידה שבה החסינות הוגבלה לבאשרדעי� 

מגנה על הריבו� שאלה עד כמה החסינות יש מחלוקת מסוימת בכש� ש, אי� הסכמה, וכיצד

 מחלוקת על העמדה שכאשר החסינות ע� כל זאת אי�. מפני הוצאה לפועלהזר ועל רכושו 

ופסק די� שיינת� , אי� לו שיקול דעת בעניי�; קיימת בית המשפט המקומי אינו מוסמ� לדו�

   134.נגד ריבו� שזכאי לחסינות באותו מקרה כאילו לא נית�

 ושוללות מתובע שהוא אזרח או תושב של זהות התובעיש מדינות המתייחסות א� ל

 בית המשפט אינו מוסמ� לדו�מתו� תפיסה שלהגיש תביעה מדינה עוינת את היכולת 

 . התובעמדינת האויב באמצעותמשו� שאי� לו סמכות להעשיר את וזאת , במקרי� כאלה

הוא מקובל . כעיקרו� כללי רעיו� זה נפו� הרבה פחות מרעיו� החסינות של הריבו� הזר

  

ות הגמישות מתייחסות למצבי� שיידונו להל� כמצבי� שבה� אי� ראוי להדגיש כי ג� השיט   131
  . סמכות לדו� ולא כמצבי� שבה� בית המשפט נמנע מהפעלת סמכות במסגרת שיקול דעתו

132    �� ל2.1עקרו� השוויו� נקבע בסעיUnited Nations Charter. 
אחריות (י�  באנגליה וחוק הנזיקי� האזרחיCrown Proceedings Act, 1947ראו למשל    133

  . בישראל1952–ב"התשי, )המדינה
, בגרמניה; 329–321 בפסקאות ,MAYER, בצרפת; 10בפרק , DICEY, ראו למשל באנגליה   134

KROPHOLLER, ואיל� 597 'בעמ.  
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לא כעיקרו�  נוטה להופיע  בשיטות קונטיננטליות הוא135;ותאמריקני�בעיקר במדינות אנגלו

 ג� עיקרו� זה מוצא תמיכה 136.כללי אלא כהוראת שעה בחקיקה מיוחדת בעת מלחמה

  .במושג הריבונות

  מגבלה הנובעת ממהות העניי�  .2

  קרקע זרה   )א(

המגבלה המרכזית הנובעת ממהות העניי� שוללת מבתי משפט סמכות לדו� בתביעות 

באה לידי ביטוי בתפיסה שהסמכות כות השיפוט על סמ מגבלה זו .העוסקות בקרקע זרה

הרציונל למגבלה זו  137.לדו� בקרקע היא סמכות ייחודית של המדינה שבה היא נמצאת

 שראוי ,טועני� שקרקע מזוהה כל כ� ע� המדינה. מורכבולייחוד הסמכות המלווה אותה 

ידי מדינה זרה על  הכרעה בגורלה ,יתר על כ�. כריע בגורלהשרק המדינה שבה היא נמצאת ת

חייבת להתקבל במקו� קרקע בנוגע לטועני� עוד שהכרעה . פגיעה בריבו� המקומינתפסת כ

ולעתי� , הימצאה משו� שלעתי� קרובות היא מחייבת ידע ומומחיות מקומיי� מיוחדי�

ממילא ניתנת  כמו כ� נטע� שהכרעה כזו 138.בדיקות של האתר ושל מסמכי� מקומיי�

  

 יהבסוג המנחה הדי� פסק .607.1 בפסקה ,)92 ש"ה לעיל( BEALE; 54' מ בע,WOLFFראו למשל    135

  .Porter v. Freudenberg, [1915] 1 K.B. 857 (C.A.) הוא באנגליה זו
יש רגליי� לסברה , בלא ביסוס סטטוטורי מיוחד, קרו� כללייבשיטות שבה� הכלל קיי� כע   136

 אלא מאפשר לה� להפעיל שיקול דעת ולמנוע גישה ,שהוא אינו שולל מבתי המשפט סמכות
 מכא� .ה להעשיר את קופת המדינה העוינתלבתי המשפט כאשר הגישה אליה� עשוי
אזרח מקומי המנהל מסחר באר� ל enemy alienהאפשרות במשפט האנגלי לייחס את התווית 

 .Porter v פרשת ראו( נה עוינת שאינו נוהג כ�אזרח מדיל תווית זו ולהימנע מלייחס ,תאויב
Freudenberg135ש "בה לעיל אוזכרת המ(.  

 לחוק הרפורמה באיטליה קובע מפורשות שאי� לבתי משפט איטלקיי� סמכות לדו� 5' ס   137
ג� במשפט המקובל האנגלי . בתביעות ֵראליות בנוגע למקרקעי� המצויי� מחו� לאיטליה

הכלל (השתרשה העמדה שאנגליה אינה מוסמכת לדו� בתביעות שמעורבת בה� קרקע זרה 
�נקבע בBritish South Africa Co. v. Companhia de Moçambique, [1893] A.C. 602 .( כ�

ג� בצרפת אומרי� שבתי המשפט הצרפתיי� אינ� מוסמכי� לדו� בתביעות ראליות הנוגעות 
בשיטות אחרות מקובל יותר לנסח את הכלל ככלל ). 446בפסקה  ,LOUSSOUARN(לקרקע זרה 

� ל22.1כ� למשל בסעי� . העוסק בסמכות ייחודיתBrussels I Regulation , הקובע כי בתי
 הקרקע ה� בעלי סמכות ייחודית לדו� בתביעות העוסקות תהמשפט של המדינה שבה נמצא

� ל97' ס;  בקרקע בתחומ�in remבזכויות CPIL השוויצרי קובע שלבתי משפט שוויצריי� 
סוח אינ� הבדלי הני. סמכות שיפוט ייחודית בתביעות ראליות בנוגע למקרקעי� בשוויי�

 . משני� את התפיסה המשותפת שאי� סמכות לדו� בתביעות ראליות הנוגעות לקרקע זרה
 .Case C-115/88 Reichert v. Dresdner Bank, [1990] E.C.R. I-27ראו למשל    138
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 לפיכ� מצד אחד מדינה אחת אינה יכולה 139. נמצאת הקרקעבהשלאכיפה רק במדינה 

לא ראוי ומצד אחר , לצוות על רשויותיה של מדינה אחרת כיצד לנהוג בתחומה שלה

. רציונלי� אלה איבדו מעט ממשקל�.  לא תוכל לאכו�לעול�שמדינה תכריע בעניי� שהיא 

. ניידי�, בי� אחרי�ערכה הכלכלי של קרקע כמשאב לאומי אינו בהכרח גדול היו� ממשא

. על כ� אי� סיבה לייחד דווקא קרקע כמשאב בעל עניי� מיוחד ורגישות מיוחדת למדינה

 אי� סיבה לראות – שטחה –א� על פי שקרקע היא מרכיב בזהות המדינה , יתרה מזו

בהכרעה של מדינה זרה באשר לזכויות קניי� בקרקע מקומית פגיעה בריבונות כל עוד 

כמו כ� . חותרת תחת הריבו� המקומי על ידי מת� הוראות כופות לרשויותיההכרעה זו אינה 

והכרעות רבות , סכסוכי� רבי� הקשורי� לקרקע אינ� דורשי� ידע ומומחיות מקומיי�

בעזרת אמצעי כפייה רגילי� הפועלי� , יכולות להתבצע בלא לפעול ישירות על הקרקע

  . ישירות על הצדדי�

 140.כ� העיקרו� הזה הול� ונחלש, � הזר הולכת ומצטמצמתכש� שחסינות הריבו, ואכ�

 בסמכות הייחודית של מצויהברוב המדינות מקובל שלא כל תביעה העוסקת בקרקע זרה 

 כול� מתלבטות בשאלה עד כמה אפשר לצמצ� את 141.המדינה שבה נמצאת הקרקע

כמו כ�  142. כלומר באילו נסיבות אפשר לדו� בתובענה המתייחסת לקרקע זרה–המגבלה 

אי� אחידות דעי� באשר למשמעות של הביטויי� המשמשי� בהבחנה בי� תובענות שאפשר 

א� על פי שקשה לזהות עמדה ברורה . לדו� בה� ובי� תובענות שאי� סמכות לדו� בה�
  

  .478' בעמ ,CHESHIREראו למשל    139
ש "לעיל ה (Moçambiqueבמשפט האנגלי הוכנסו תחילה חריגי� ניכרי� לכלל שנקבע בפרשת    140

שמשמעות� היא שאפשר לנהל תביעות גברא רבות המתייחסות לקרקע זרה ולנהל , )137
 ,CHESHIRE; 23�053–23�035בפסקאות , DICEYראו ( ונאמנויות הכוללי� קרקע זרה עיזבונות

�ל) 1(30' והמגבלה צומצמה עוד בס, ) ואיל�478' בעמCivil Jurisdiction and Judgments 
Act, 1982 שקבע בניגוד להלכה המסורתית כי יש סמכות לדו� בתביעה בגי� הסגת גבול או 

 בזכות קניי� או חזקה ”principally concerned“ובלבד שההלי� אינו , עוולה אחרת לקרקע זרה
ג� בצרפת נפסק לאחרונה שאפשר לדו� בקרקע זרה הכלולה בעיזבו� של אזרח צרפת . בקרקע

�ב 23.6.2010החלטה מיו� (Cour de Cassation, Ch. Civ..(  
� ל22.1' באירופה המגמה היא לפרש את סג�    141Brussels I Regulation ראו למשל ( בצמצו�

Reichert v. Dresdner Bank ,המורה , 25' בי� השאר לאור הנוסח של ס, )138ש "לעיל ה
 ”principally concerned“ סמכות לדו� בתובענה רק כאשר היא �למדינות להכריז שאי� לה

 הסיבה שיש לתת לו פירוש .22' בעניי� הנתו� לסמכותה הייחודית של מדינה אחרת לפי ס
מצמצ� היא שהסעי� חורג מהעיקרו� הכללי שלפיו יש לתבוע את הנתבע במדינת המושב שלו 

  ).2.54בפסקה , BRIGGSראו למשל (
זרה עולה רק מתו� טענות התלבטות זו מתייחסת ג� למצבי� שבה� זכות הקניי� בקרקע    142

 זכות הקניי� יידו� במדינה זרה כאשר הוא עולה בדבריש אומרי� שאי� מניעה שסכסו� . ההגנה
 PETER KAYE, CIVIL ראו למשל(משו� שאז דיו� זה איננו עיקר התובענה  ,בנסיבות אלה

JURISDICTION AND ENFORCEMENT OF FOREIGN JUDGMENTS 874, 897 (1987) ;גישה השוו ל
   .)2.56–2.55פסקה ב ,BRIGGSביקורתית 
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מסתמנת מגמה לייחד את הסמכות למדינה שבה נמצאת הקרקע רק בתביעות , בשאלות אלה

תביעות .  חותרי� להכריע בזכות קניי� כלפי כולי עלמא ובראש� תביעות שבה�143,ראליות

נוטות להידו� ג� במדינות , שבה� השאלה הקניינית איננה העיקר, גברא העוסקות בקרקע

  144.אחרות

  זכויות טריטוריאליות אחרות  )ב(

וא� בשאלת  שאלת קיומה או תוקפה של זכות קניי� רוחני זרהב ג� דו�מדינות מסרבות ל

 כזכויות ות אלה נתפס145. וזכויות הנובעות מה�י� במרשמי� ציבוריי�תוקפ� של רישומ

ותוקפו של רישו�  146,ההגנה על זכות קניי� רשומה היא הגנה מקומית. טריטוריאליות

  

א� אי� הגדרה מוסכמת , מדברי� על תביעות ראליות137ש "בהרוב הטקסטי� המובאי� לעיל    143
  .והמשמעות שלו משתנה משיטה לשיטה, למונח זה

בתביעה , קע זרההמגמה המסתמנת היא להכיר באפשרות לדו� בתביעה חוזית בנוגע לקר   144
א� הדעות חלוקות בשאלה מה עושי� כאשר דיו� זה מחייב להכריע (נזיקית בדבר קרקע זרה 
וא� בנסיבות , בתביעה הנוגעת לשימוש בזכויות קניי� בקרקע זרה, )בקיומה של זכות קניי�

 מסוימות בתביעות הדורשות להצהיר על זכות קניי� וליצור זכויות קניי� בי� הצדדי� לדיו�
מכא� שהמגמה היא לצמצ� את ייחודיות הסמכות לתביעות שדורשות מומחיות . בלבד

מפתה לומר שהמגמה היא . כגו� מימוש משכנתה, מיוחדת או התערבות של רשויות מקומיות
לצמצ� את המגבלה עד שהיא מייחדת למדינה שבה נמצאת הקרקע רק את הסמכות לדו� 

ה זו מרחיקה לכת ומרוקנת את המגבלה מכל תוכ� אול� נראה כי אמיר. בתביעות חפצא ממש
. שכ� בתביעות חפצא ממילא יש למדינה שבה נמצאת הקרקע סמכות ייחודית, ייחודי

  .המבחני� המשמשי� בהקשר זה ממחישי� שהדיו� מורכב יותר
� ל22.3' ראו ס   145Brussels I Regulationלזכויות קניי� באשר 22.4' ס,  באשר למרשמי� ציבוריי� 

מדינות הוראות אלה משקפות פרקטיקה מקובלת בשיטות המשפט של מדינות האיחוד ו. רוחני
היעדר הסמכות להתערב במרשמי� זרי� נתפסת לעתי� א� היא כמבוססת על החשש  .אחרות

 Lucasfilm Ltd. v. Ainsworth, [2009]ראו למשל(מפני התערבות במעשיה של מדינה זרה 
E.W.C.A. Civ. 1328,או החלטה בערעור  אבל רLucasfilm Ltd. v. Ainsworth Ltd., [2011] 

U.K.S.C. 39 ,כגו� (כח ההבחנה בי� זכות טריטוריאלית רשומה במיוחד נו, המבקרת עמדה זו
  )).כגו� זכות יוצרי�(לזכות טריטוריאלית לא רשומה ) פטנט

   ,CHESHIRE; � ואיל35�029בפסקה  ,.DICEY, 14th edלמצב במשפט המקובל ראו למשל    146
 עקב אימוצ� החדש שנוצרהמצב  משקפת את Dicey של 15�המהדורה ה( ואיל� 489' בעמ

העמדה המקובלת היא שתחולת� של . )של כללי סמכות וכללי ברירת די� של האיחוד האירופי
הזכות מוגנת רק בשטח הטריטוריאלי של , לפיכ� בהיעדר אמנה. דיני הקניי� הרוחני מקומית

אי אפשר להפר ; העניקה את הזכות ואפשר להפר זכות קניי� רוחני רק במדינה זוהמדינה ש
ובאותה מידה זכות קניי� , זכות קניי� רוחני אנגלית בצרפת כי הזכות האנגלית אינה מוגנת ש�

רק אמנה יכולה להביא לידי הגנה במדינה . רוחני צרפתית אינה יכולה להיות מופרת באנגליה
ובמקרי� כאלה ההגנה , רוחני שהוכרה או הוענקה במדינה אחרתאחת של זכות קניי� 

, כפי שייחודיות הסמכות באשר לקרקע נשחקה. המקומית כמוה כהענקת זכות מקומית
כ� ג� יש מגמה לסגת , ומתרחבת האפשרות לנהל הליכי גברא רבי� העוסקי� בקרקע זרה
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שאלות בדבר  כ� ג� .מקומי גרידאעניי� הוא , כגו� מרש� החברות, אחרבמרש� מקומי 

חוקיות החלטותיו או הרכב , כגו� תוק� התקנו�, ענייניה� הפנימיי� של תאגידי�

מהי  מחלוקת בשאלהיש  147.מקובל לומר שאלה יידונו רק במדינת� –הדירקטוריו� 

הוא ל ו אבל העיקרו� מקוב148).מרכז ניהול�בה שמדינת רישומ� או המדינה (מדינת� 

ורק , נובעת מדינו של הריבו�, כמו ההגנה על פטנט, הרעיו� שאישיות התאגידמבוסס על 

   .לדו� בקיומה ובענייניההוא רשאי 

אי� מסרבי� לדו� בכל עניי� . ג� בהקשר זה אפשר להבחי� במגמה להצר את המגבלה

ויש היו� נכונות ליטול סמכות על תביעה בגי� הפרתה של , הקשור לזכות קניי� רוחני זרה

באותה מידה אי� נרתעי� מדיו� כלשהו בתאגידי� זרי� אלא מייחדי� את . זכות זרה שכזו

המגמה , כמו בהקשר של קרקע זרה. מכות למדינת התאגיד רק בשאלות מסוימותהס

הכללית היא לייחד את הסמכות רק לתביעות שבה� עיקר המחלוקת נסב על עניי� הנוגע 

לפיכ� סמכות� של . ושבו ההכרעה עלולה לפגוע בריבו� הזר או לחטוא למציאות, לריבו� זר

 אול� צמצו� זה מעלה שאלה קשה הדומה 149.מדינות זרות מוגבלת רק בשאלות אלה

אי� מניעה לדו� בתביעה בגי� הפרת זכות ג� א�  150.לשאלות העולות בהקשר של קרקע זרה

. לטענת התובע,  יש מניעה לדו� בקיומה ובתוקפה של הזכות הזרה שהופרה,קניי� רוחני זרה

כיצד ?  התובעמה הדי� כאשר הנתבע חולק בהגנתו על קיומה או על תוקפה של זכותו של

הא� הוא שולל ממנו ? שילובה של שאלה זו בתובענה משפיע על סמכות בית המשפט

וכ� רק המדינה השולטת בזכות הטריטוריאלית הנדונה תוסמ� , סמכות לדו� בתובענה כולה

 הא� הוא מחייב את בית 151? ולמעשה היק� הסמכות הייחודית שלה יתרחב–לדו� בה 

שר הצדדי� יקבלו הכרעה בשאלה האגבית במדינה השולטת המשפט לעכב את ההלי� עד א

  

דינה שבה הזכות קיימת מהעמדה שאפשר לתבוע בגי� הפרה של זכות קניי� רוחני רק במ
והופרה ולהכיר באפשרות לנהל תביעה במדינה אחת בגי� הפרה של זכות קניי� רוחני זרה 

� ל22.4' מגמה זו באה לידי ביטוי ברור בס. שאירעה במדינה זרהBrussels I Regulation 
ת במשפט המקובל יש רתיעה גדולה יותר מפני תביעו. האירופית ובמשפט הקונטיננטלי בכלל

אול� ג� , )Lucasfilm Ltd. v. Ainsworth, [2009] E.W.C.A. Civ. 1328ראו למשל (כאלה 
�רתיעה זו נחלשה מאד לאחרונה בLucasfilm Ltd. v. Ainsworth Ltd., [2011] U.K.S.C. 39.  

� ל22.2' ראו למשל ס   147Brussels I Regulation .ת פרקטיקה מקובלת ג� הוראה זו משקפ
   .אחרותמדינות של מדינות האיחוד ובשיטות המשפט 

  .1245' בעמראו להל�    148
' עמדה זו באה לידי ביטוי א� היא בס. 1549–1548, 1266–1264, 997–988' בעמראו להל�    149

� ל25Brussels I Regulation)  141ש "הראו לעיל.(  
 .142ש "הראו לעיל    150
�ראו למשל גישת בית המשפט האנגלי בהקשר של הכללי� המופיעי� היו� ב   151Brussels I 

Regulation :Coin Controls Ltd. v. Suzo International (U.K.) Ltd., [1999] Ch. 33 ,  
  .51' בעמ
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 או שמא בית המשפט מוסמ� להכריע בה בתור שאלה שבגררה לצור� אותה 152?בזכות

ואי� , ההכרעה בי� העמדות השונות אינה קלה,  לכל עמדה יש מחיר153?תובענה בלבד

   154.לאומית אחידה�מגמה בי�

  מעשה מדינה   )ג(

מכוח דוקטרינה (� מלהעביר ביקורת על מעשה מדינה זרה מתו� תפיסה דומה יש שנמנעי

 כאשר מועלית טענה נגד כשרותו של מעשה שנעשה בידי act of state doctrine(.155המכונה 

מדינות אחרות , בי� שהמדינה היא צד לדיו� ובי� שאיננה צד לדיו�,  שלהמדינה זרה בשטחה

יי� של המדינה ת על ענייניה הפנימרתיעה מפני העברת ביקורנמנעות מלדו� בטענה מתו� 

,  מדינותבי�מוסכמה זו מבוססת על רעיו� הטריטוריאליות ועל רעיו� השוויו�  156.הזרה

משו� כ� ג� מגבלה זו אינה משתרעת על . לאומי הפומבי�הנגזרי� שניה� מהמשפט הבי�

 חשש  לשטחה הריבוני או כשישמחו�כאשר מדינה פעלה . כל מעשיה של מדינה זרה

  

 ).2.70 בפסקה ,BRIGGSראו (כמקובל בחלק ממדינות הקונטיננט    152
–ד"התשמ, ]נוסח משולב[ לחוק בתי המשפט 76' קשר הפנימי לפי סכמקובל בישראל בה   153

, שכ� שאלה של תוק� הזכות יכולה לקו� אגב אורחא, שימוש בטכניקה זו בעייתי. 1984
 140ש "הראו לעיל (ולהיות בכל זאת השאלה העיקרית העומדת לדיו� , במסגרת טענת הגנה

 המשמש מבח� לקיומה של סמכות ”principally concerned“ פירוש הביטוי להפניות בנוגע ל
  ).ייחודית בעניי� זה

 JAMES J. FAWCETT, PAUL TORREMANS, INTELLECTUALלדיו� מפורט בעניי� זה ראו   154

PROPERTY AND PRIVATE INTERNATIONAL LAW 342 ff. (2nd ed., 2011) . ראו ג�BRIGGS, 
  .צר במחירי� ובקושי לגבש עמדה אחידה לדיו� ק2.70 פסקה

הניסוח המצוטט ביותר של דוקטרינה זו במשפט המקובל מצוי בפסק די� של בית המשפט    155
ש� כתב בית , Underhill v. Hernandez, 168 U.S. 250 (1897) –העליו� בארצות הברית 

 Every sovereign State is bound to respect the independence of every“ :252' המשפט בעמ
other sovereign State, and the courts of one country will not sit in judgment on the acts 
of the government of another done within its own territory. Redress of grievances by 
reason of such acts must be obtained through the means open to be availed of by 

sovereign powers as between themselves” . פסק די� זה מצוטט כמעט בכל פע� שנושא זה
  .מוזכר

בית משפט עשוי לסרב להתערב ; דוקטרינה זו שונה מהדוקטרינה של חסינות הריבו� הזר   156
כאשר צד למשל , בהלי� בי� שני פרטי� כאשר המדינה הזרה אינה צד לדיו�" מעשה מדינה"ב

ואילו הצד האחר מנסה לפסול אותו ובכ� לקעקע את , אחד מבסס את עמדתו על מעשה זה
, דוקטרינה זו עלולה להצטייר כחסינות הריבו� הזר, כאשר המדינה היא צד לדיו�. עמדת יריבו

סוגיית החסינות נוגעת . אבל שתי הדוקטרינות עצמאיות זו מזו ומתמקדות בשאלות שונות
הדוקטרינה של מעשה מדינה מתמקדת ; ינה אחת תיתבע ותחויב במדינה אחרתלאפשרות שמד

  . ולו בעקיפי�, באפשרות שמעשיה של מדינה אחת יהיו נתוני� לדיו� והערכה במדינה אחרת
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א� , המתערב היו� ג� בענייניה הפנימיי� של המדינה,  הפומבילאומי�בי�פרת המשפט הלה

   157.נכונות להיכנס לעובי הקורהכעת יש ו, עיקרו� זה נסוג

  דיני� ציבוריי� זרי�  )ד(

סקליי� או דיני� ידיני� פ, דיני� עונשיי�שומעי� תביעות המבוססות על  מקובל עוד שאי�

ריבו� הזר ושל  של חסינות הותנגד לדוקטרינ�ה זו היא משקל דוקטרינ158.ציבוריי� זרי�

. ועמדו לדי� בפני בתי משפט של ריבו� אחר לא ימעשה מדינה הקובעות שהריבו� ומעשיו

מדינה לא תעזור למדינה אחרת לאכו� את דיניה הריבוניי� מוקדה של דוקטרינה זו הוא ש

כ� ג� , ניי� הרוחני ייאכפו רק בבית�כש� שדיני הקרקע ודיני הק. מחו� לשטחהוהציבוריי� 

 הייחודית של הריבו� הזר בענייניו הריבוניי� וההכרה בסמכות. דיני� אלה ייאכפו רק בבית�

 לא רק כשהדבר עלול לפגוע  שתישלל סמכות� של מדינות אחרות בענייני� אלהמחייבת

 אינו כפו� ולו משו� שכש� שריבו� זר, שהוא עשוי להיטיב עמוכג� בריבו� הזר אלא 

 בהתא� למגמה הכללית שכבר .ריבו� מקומי ג� אינו כלי שרת בידי ריבו� זר, לריבו� מקומי

, אכיפה אינה אפשרית: א� הרתיעה מפני החלת� של דיני� אלה הולכת ומצטמצמת, ראינו

   159.ואילו ההכרה בדיני� כאלה אפשרית

  

שהוא פסק די� , Banco Nacional de Cuba v. Sabbatino, 376 U.S. 398 (1964)ראו למשל    157
 כי ה� במסגרת סמכותה הריבונית של – שאינ� שפיטי� מנחה בעניי� ההבחנה בי� מעשי�

לאומי � ובי� מעשי� החורגי� מסמכות זו בשל היות� נוגדי� את המשפט הבי�–המדינה הזרה 
פסק הדי� .  ואיל� על קבלת העיקרו� במשפט האנגלי5�043בפסקה , DICEYראו ג� ; הפומבי
 ד� דיו� ביקורתי בשימוש Lucasfilm Ltd. v. Ainsworth Ltd., [2011] U.K.S.C. 39בעניי� 

 בהקשר של קרקע זרה וזכויות טריטוריאליות והבעייתיות שלו act of stateשנעשה במונח 
  .בהקשר של קניי� רוחני

  ' בעמראו להל� . 315בפסקה  ,MAYER, בצרפת; והטקסט הנלווה, 3 כלל ,DICEYראו    158
141–142.  

�ה של החלטהג�  ראו. 142'  בעמ,ראו להל�   159Institut de Droit International 1975 משנת, 
יתר של דיני� �לפיה יש להתייחס לכלל המסורתי הגור� באופ� גמיש כדי להימנע מפסילתש

�ו )Résolutions, 56 ANN. DR. INT. 550–553 (1975)(זרי� DICEY, 14th ed., 5�040 בפסקה, 
אבל , משמעי� פחות חד, ואיל�5�032 בפסקה, 15�הדיו� במהדורה ה .זו גישה לאמ� שהמלי�

 את ג� להאיר עשויה זו הבחנה. הפסיקה הנדונה ש� מצביעה על עמדה גמישה בעניי� זה

 די� של מהפרה הנובעות פרטיות זכויות לאכו� השואפות בתובענות לדו� הגוברת הנכונות

ל מדינה אחרת  מדינה אחת לא תאכו� את המנגנו� ש.קיי�עס הגבלי� דיני כגו� ,זר רגולטורי
 באשר דיני� אלה ה� בעלי אופי .עודמונופולי� ו, לאישור או פסילה של הסדרי� כובלי�

פעילות מסוג מא� היה מקובל לחשוב שמדינה לא תאכו� זכויות של פרטי� שנפגעו , ציבורי
�אול� ה. זהBrussels I Regulationלא ייחדה את הסמכות בענייני� אלה למדינה המחוקקת  ,

) 3(5' שבסנכנסות בגדר כלל הסמכות כאלה  בכ� שתובענות של אכיפה פרטית הכירוא� ה
 ULRICH MAGNUS, PETER MANKOWSKI, ALFONSO-LUIS CALVOראו (הנוגע לנזיקי�

CARAVACA, BRUSSELS I REGULATION 188 para. 200 (2007)(.ג� ה �Rome II Regulation 
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  אפיו� המגבלות  .3

. לאומי�בי�ממהות המדינה והריבו� במישור ה כול� ביטוי למה שמתחייב ה�מגבלות אלה 

השוויו� בי� ריבוני� מביא לידי כ� שמדינה אחת אינה כפופה לסמכות השיפוט של מדינה 

וא� שה� אינ� כלי שרת , שמדינות אינ� מתערבות בענייני� ציבוריי� של ריבוני� זרי�, אחרת

ת היחסי� בי� ריבוני�  כל זאת בכפו� לאמנות המסדירות א–� מדיניותאכיפת  בבידיה�

כפי שכבר . ענייני� אלה אינ� תמיד מאופייני� כמגבלות על סמכות שיפוט. באופ� מפורש

כאשר , כל אחת ואחת מהמגבלות אפשר לתארה ג� במונחי� של סמכות ייחודית, ראינו

באותה . קיומה של סמכות ייחודית במדינה אחת שוללת את סמכות� של מדינות אחרות

ואשר , תקנת הציבורקושרי� את ההימנעות מלדו� בחלק מהענייני� הללו לה  באנגלימידה

 כל המגבלות אבל 160. יש מחלוקת בדבר הסיבות להימנעות מליטול סמכותענייני� אחרי�ל

  בריבונותו של ריבו� אחרנתפסת כהתערבותמונעות מצב שבו מדינה אחת תיטול סמכות ה

הריבוני של הצד או הדי� הנדו� , יו הציבוריכול� קושרות את אופ. או פעילות בשליחותו

, אי� תמ$ אפוא כי ככל ששיקולי ריבונות מסורתיי� משתני� .להיעדר סמכות של ריבו� אחר

כפי שמשתק� בנכונות ההולכת וגדלה ליטול סמכות על , כ� משתנות הדוקטרינות הללו

  

 unfairשכ� היא מייחדת לעוולות של , לה די� זרמדינה אחת תחיל על עילות תביעה אצופה ש
competition and acts restricting free competition כלל מיוחד במסגרת כללי ברירת הדי� 

אול� נראה כי הבעייתיות . מכא� שיכירו בחוקי� אלה ובתוצאותיה�. )6' ראו ס (בנזיקי�
להבדיל מהכרעה בהפרתה , י זרההמונעת ממדינה אחת להכריע בקיומה של זכות קניי� רוחנ

כל עוד אי� מחלוקת שהמעשה הנטע� אכ� . מאפיינת ג� תביעות בהקשר זה, של זכות כזו
אי� סיבה מיוחדת להגביל את האפשרות לאכו� , מהווה הפרה של חוק זר בעניי� הגבל עסקי

 אול� הסיבות שהועלו בבית המשפט לערעורי�. זכויות פרטיות המבוססות על הפרה זו
כהצדקה להימנעותה של מדינה  –) 145ש "לעיל ה (Lucasfilm Ltd. v. Ainsworthבפרשת 

 כוח� עמ� למנוע אכיפה פרטית כזו –אחת מהכרעה בשאלות הנוגעות למשק של מדינה זרה 
כאשר היא מחייבת בית משפט במדינה אחת לקבוע שמעשה פלוני הוא הסדר כובל לפי דינה 

   .של מדינה אחרת
�ב   160DICEY אול� ,הציבור תקנת אחרי מיד ,זר די� וליח לא בה� במקרי� שד� בפרק מופיע הדיו� 

 English courts have no jurisdiction to entertain an“ :סמכות היעדר של במינוח מנוסח הוא
action (1) for the enforcement, either directly or indirectly, of a penal, revenue, or other 

public law of a foreign State; or (2) founded upon an act of state.”) ראו ג� ). 3כלל , ש�
 5�021בפסקה , ש�(דיו� באפשרות שאי� מדובר בהיעדר סמכות אלא בהיעדר שפיטות 

 ביחס להימנעות 35�031בפסקה , .DICEY, 14th edלמחלוקת דומה ראו ). 5�051ובפסקה 
בצרפת ובגרמניה ענייני� . ת� הפרה באר� זרה של זכות קניי� רוחני זרהמלדו� בתביעות שעיל

ת על תוכנו המאוס של הדי� הזר ובי� אלה מופיעי� לחוד וההבחנה בי� תקנת הציבור המבוסס
   . יותרההימנעות מלבצע תפקידי� שלטוניי� זרי� ברורה
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 162,� זרות ובוויכוחי� בדבר האפשרות לדו� בהפרות של זכויות קניי161קרקע זרה

, בהתלבטות בדבר הסמכות לדו� בשאלה שקיימת מגבלה לדו� בה כשהיא עולה בדר� אגב

  .ובמגמה להגמיש את הרתיעה המסורתית מפני אכיפת� של דיני� ציבוריי� זרי�

  גורמי� המעצבי� מערכת סמכות שיפוט  .ה

הבנת המרכיבי� של מערכת סמכות שיפוט מאפשרת להערי� עתה מה� הגורמי� 

מה� גורמי� , ראינו שהספרות מונה מגוו� עצו� של גורמי� כאלה.  עיצובהפיעי� עלשהמ

ומה� גורמי� הקשורי� באינטרסי� של הצדדי� , הקשורי� באינטרסי� של המדינה ובכוחה

 מקובל היו� לראות בתולדות התאוריה של סמכות שיפוט סיפור של מעבר 163.לדיו�

, אכ� 164.רמי� המתמקדי� בצדדי� ובהגינותמגורמי� המתמקדי� במדינה ובכוחה אל גו

אפשר להבחי� בהשפעה גוברת של שיקולי הגינות ג� בספרות וג� בשיטות , כפי שנראה

אול� אי� זאת אומרת שההכרה בחשיבות� של כוחה וצרכיה של המדינה . המשפט עצמ�

השינוי בא לידי ביטוי בהבחנה בתו� קבוצת הגורמי� . היא רק עברה שינוי. ננטשה

המתמקדי� במדינה בי� שיקולי� המבוססי� על תפיסת המדינה וריבונותה כמושגי� 

 רעיו� הכוח ורעיו� ,ריבונותמושג ה, לאומי הפומבי�המשפט הבי�(ערטילאיי� 

נוחות הניהול (מבוססי� על אינטרסי� מוחשיי� של המדינה הובי� שיקולי� ) אפקטיביותה

קידומ� של האינטרסי� , שאבי�השימוש היעיל במ, של מערכת סמכות השיפוט

אכ�  של אלה הראשוני� שיבות�ח). לאומיי��הרגולטוריי� של המדינה וקידו� יחסיה הבי�

הדיו�  . עלתה וניכרת ביותר בכל שיטות המשפט אלה האחרוני�חשיבות� שלואילו , ירדה

  

ה מכריעה בזכות הקניי� היה מקובל שמדינה אחת אינ, באופ� דומה .61–63'  בעמראו לעיל   161
למשל . הולכת ומצטמצמתזו אול� ג� מגבלה . ביחס לאנייה של מדינה אחרת בלא הסכמתה

� ב557ראו פסקה (ר� זה ובאנגליה הוענקה סמכות מיוחדת לצD. R. THOMAS, MARITIME 

LIENS (1980)(. 
�דוגמא לוויכוח נמש� כזה במשפט המקובל נית� לראות ב   162DICEY, 14th ed. , 35�029בפסקה 

וכ� בפסקי הדי� בערכאות השונות , ואיל� ובהמלצות של העורכי� לאפשר תביעות כאלה
דורה החדשה אינה מתייחסת המה ).145ש "לעיל ה ( Lucasfilm Ltd. v. Ainsworthבפרשת

פי שמכירי� בסמכות לעניי� זה משו� שהמשפט האנגלי אימ� את הכללי� של האיחוד האירו
 .שיפוט בהקשר הנדו�

הדאגה , למשל. יש שיקולי� שנית� לשיי� לשתי הקבוצות. חלוקה זו איננה חלוקה אנליטית   163
לתובע היא אינטרס של התובע אבל לעתי� היא ג� משמשת לקד� אינטרסי� רגולטוריי� של 

 שכ� אינטרסי� של יש ג� חפיפה מסוימת בי� הקבוצות. המדינה כגו� בתחו� הגנת הצרכ�
. המדינה ואינטרסי� של פרטי� יכולי� שניה� לשמש הצדקות לכלל סמכות זה או אחר

  . החלוקה נעשית למע� נוחות ההצגה בלבד
  ).8ש " הלעיל (von Mehrenראו    164
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 יעקוב אחר השפעת� ויבח� את יכולת� לעצב מערכת, שלהל� יציג את השיקולי� השוני�

   .סמכות שיפוט שלמה

  מדינה של טבעהמבוססי� על השיקולי�   .1

וכל מדינה א� קובעת את כללי סמכות השיפוט , לאומי פרטי משלה�לכל מדינה משפט בי�

אול� דיוני� לא מעטי� . לאומי הפומבי�שלה בעצמה בלא שה� נכפי� על ידי המשפט הבי�

 ריבונותאומי הפומבי ואת הל� את המשפט הבי�נוטי� להזכירבנושא סמכות שיפוט 

 165.כמקורות שמה� אפשר לגזור כללי סמכות או כבסיס להצדקת נטילת סמכות שיפוט

כל האזכורי� הללו מניחי� שמהותה של המדינה . נטייה זו מורגשת במיוחד בספרות ישנה

מלמדת מתי ראוי שהיא תיטול , לאומי הפומבי�על כל המשתמע מכ� במשפט הבי�, כריבו�

לאומי הפומבי �ואכ� הספרות של המשפט הבי�. תימנע מכ�ראוי שיפוט ומתי סמכות ש

מקובל לתאר את סמכותה של המדינה , למשל. עוסקת בהרחבה בהיק� סמכותה של המדינה

  .  מכוח ריבונותהשיש לכל מדינה  טריטוריאליתתסמכו וסמכות אישיתולדבר על 

יית הסמכות נסבה על מושג לאומי הפומבי לסוג�הג� שהתייחסותו של המשפט הבי�

מגביל את סמכותה של המושג זה מוזכר תכופות א� כבסיס עצמאי המגדיר ו, הריבונות

חשיבותה של הריבונות .  המשמעות של ריבונות בהקשר זה משתנה ואינה קבועה166.מדינה

אול� המושג משמש א� . בקביעת החובות והזכויות שריבוני� שווי� חבי� זה לזה ברורה

א בא ללמד ולפרקי� ה.  בדבר היק� הסמכות של מדינה על אנשי� ועל ענייני�בדיוני�

ושמכוח הריבונות אי� , שלמדינה יש סמכות על כל מי ועל כל מה שבשטח השיפוט שלה

א בא ללמד שמדינה ו לפרקי� ה167.למדינה סמכות על מי ועל מה שאיננו נמצא בשטחה

  

 F. A. Mann, The Doctrine of Jurisdiction in International Law, 111 RECUEILראו למשל    165

DES COURS 9, 73-74 (1964); F. A. Mann, The Doctrine of Jurisdiction in International 
Law Revisited After Twenty Years, 186 RECUEIL DES COURS 9 (1984) , המונה את הנסיבות

בסמכות על לאומי מכיר �שבה� מדינות שונות נוטלות סמכות תו� שהוא קובע שהמשפט הבי�
 ,)92 ש"ה לעיל( STORYג� אצל . בסיס פלוני ולא יסבול סמכות המבוססת על בסיס אלמוני

, ע� זאת. לאומיי�� ואיל� מוצאי� דיו� בסמכות שיפוט כאילו יש כללי� בי�539בפסקה 
ה אחרת תכיר שהוא מתכוו� לשאלה א� מדינ, לאומי�משתמע מהשימוש שלו במונח בי�

, )92 ש"ה לעיל( BEALEג� אצל . ואי� זה מוב� מאליו ששתי שאלות אלה זהות, בסמכות
אבל .  נאמר שלמדינה אי� כל סמכות אלא א� כ� זו מוכרת אצל מדינות אחרות42.1בפסקה 

הסבור , M. Akehurst, Jurisdiction in International Law, 46 B. Y. I. L. 145 (1972-3)ראו 
לאומי אינו מגביל את סמכות השיפוט של המדינות השונות בענייני� �שהמשפט הבי�

לאומי א� אינו מספק בסיס לגזירת סמכות �נית� ללמוד מהניתוח שלו שהמשפט הבי�. אזרחיי�
  .שיפוט מותרת

  . ואיל�277 בפסקה ,MAYERראו למשל    166
   .539פסקה ב, )92 ש"ה לעיל( STORY ראו למשל   167
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היא רשאית לדו� אד� הקשור אליה א� וש, רשאית לדו� כל אד� בנוגע למה שעשה בשטחה

 ג� כא� מתבססי� על רעיו� גולמי של סמכות 168.בנוגע לדברי� שהוא עושה מחו� לשטחה

  .הנובעות ממהות הריבונות, אישית וסמכות טריטוריאלית

לאומי הפומבי ומושג הריבונות ה� מקור חשוב בקביעת �אי� ספק שהמשפט הבי�

חסינות הריבו� הזר בדבר הכללי� המתפתחי� . דינהסמכות השיפוט של כל מ על מגבלות

)sovereign immunity( , חסינות דיפלומטי� וקונסולי� מפני סמכות שיפוט בדבר הכללי�

)diplomatic and consular immunity ( מעשה מדינה בנוגע לוהכללי�)act of state ( ה� כול�

 המבוססי� על הבנה של מה מבי הפולאומי�בי� של המשפט ה)customary (מנהגיי�כללי� 

בתביעות המבוססות ו ג� הרתיעה מלדו� בתביעות ראליות בקרקע זרה .שמתחייב מריבונות

 נגזרת מתפיסות) פיסקליי� וציבוריי�, עונשיי�(על דיני� טריטוריאליי� זרי� מכל הסוגי� 

, ת הללואי� אחידות דעי� בי� המדינות באשר להיק� המגבלו. בדבר המשמעות של ריבונות

התפיסה , ע� זאת. לאומי הפומבי באשר לפרטיה��ועל כ� אי� עמדה אחת במשפט הבי�

מעידה על השפעת� של המשפט , בהיק� זה או אחר, הרווחת שלפיה מגבלות כאלה קיימות

  . לאומי הפומבי ומושג הריבונות�הבי�

שג לאומי הפומבי ושל מו�אול� קשה לראות את השפעת� הישירה של המשפט הבי�

מסתבר שהעקרונות . הריבונות בעיצוב� של מרכיביה האחרי� של מערכת סמכות שיפוט

הקשר זה הוא . של סמכות אישית וסמכות טריטוריאלית נועדו למעשה להקשר אחר לגמרי

 באמצעות המשפט הפלילי להסדיר התנהגותהגדרת הגבולות שבתוכ� מדינה רשאית 

הנוגעי� , בהקשרי� אלה.  רשאית להטיל מסי�והמשפט הרגולטורי והגבולות שבתוכ� היא

עקרו� הריבונות הטריטוריאלית מלמד שמדינה , במישרי� לכוחותיה הריבוניי� של המדינה

ואת גורל� של נכסי� , רשאית להסדיר התנהגות של אנשי� בתו� שטחה ג� א� ה� זרי�

דינה רשאית עקרו� הריבונות האישית מלמד שהמ. בתו� שטחה א� א� אלה שייכי� לזרי�

 �א� להסדיר התנהגות של אנשי� הקשורי� עמה א� על פי שהתנהגות זו מתרחשת מחו

מתו� שני אלה א� לומדי� שאי� היא רשאית בדר� כלל להסדיר התנהגות . לטריטוריה שלה

  . של זרי� המתרחשת מחו� לשטחה

 –הסמכות הנדונה בהקשרי� אלה היא בעיקרה סמכות חקיקה , כפי שאפשר להבחי�

לאומי �עיו� בספרות של המשפט הבי�. סמכות להסדיר התנהגות באמצעות כללי� מהותיי�

,  נדונהבעיה זו. מודע ומובח� בבעיה של סמכות שיפוט, הפומבי אינו מעלה עיסוק מפורש

 בעיה זו בהיעדר פיתוח שיטתי וממצה של 169.רק בדר� אגב ובאופ� מרומז, א� בכלל

  

  ).1952 (945ד ו "פ, שר האוצר' אמסטרד� נ �279/51 "ראו למשל בג   168
  בסמכות חקיקה ולא בסמכות שיפוטלאומי�בי�עיסוקו של המשפט ה אפשר להסביר את   169

 כש� שאפשר להסביר את העובדה שהוא אינו עוסק בסמכות שיפוט או, בהקשרי� אלה
במשפט הפלילי ובמשפט הציבורי אי� , ראשית. בסמכות חקיקה בהקשר של המשפט הפרטי
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 אפשר לראות בו מקור ישיר לכללי סמכות שיפוט או לגזור  אי,לאומי הפומבי�במשפט הבי�

המוצגי�  ,"סמכות טריטוריאלית" ו"סמכות אישית"המושגי� אמנ�  .ממנו תוכ� של כללי�

תהיה זיקה אישית או זיקה מחייבי� ש, כתכונות טבעיות של הריבו� היוצרות חובת ציות

במוב� זה אפשר לייחס את . סמכותלמדינה כדי שהיא תוכל ליטול טריטוריאלית עניינית או 

אול� מקורות אלה אינ� מוסיפי� על התובנה . עקרונות היסוד של התחו� למקורות אלה

 ה� אינ� משיבי� 170.הבסיסית שאי� זה ראוי ליטול סמכות בלא שיש למדינה קשר לעניי�

 דהיינו מי קשור,  זיקה טריטוריאלית תספיקאיזו זיקה אישית תספיק ואיזועל השאלה 

לאומי �מושג הריבונות והמשפט הבי�. למדינה בקשר אישי ומה עולה כדי קשר טריטוריאלי

בזיקת , הפומבי אינ� מחייבי� ואינ� שוללי� שימוש בזיקת האזרחות או בזיקת המושב

ה� אינ� מחייבי� להתייחס לזהות התובע או לזו של .  הנוכחות"זיקת"המגורי� או ב

למקו� שבו ; חס למקו� כריתת החוזה או למקו� הפרתוה� אינ� מחייבי� להתיי. הנתבע

ה� אינ� מספקי� תשובות לשאלות . המזיק פעל או למקו� שבו בא לידי ביטוי הנזק שגר�

  .מרכזיות אלה

  

 כל אימת –כל אימת שהתנהגות מסוימת כפופה לחוק . כל הבחנה בי� שני סוגי סמכות אלה
 בית המשפט מוסמ� לדו� בעניי� ג� א� –שהיא נכנסת לתחולת החוק ומוסדרת על ידיו 

אמנ� מקובל שאי� דני� אד� שלא .  זרי� לצור� הדיו�הפעלת הסמכות מחייבת הבאת� של
בר� נוכחותו של . ועל כ� למשל מבקשי� להסגיר אד� לפני שמקיימי� נגדו הלי� פלילי, בפניו

האד� אינה תנאי חיוני לכינונה של סמכות השיפוט הפלילית אלא רק תנאי רצוי לקיומו של 
, מסמכות בית המשפט לדו� את הנאש�היעדרו של הנאש� אינו גורע כהוא זה . הלי� הוג�

סיבה שנייה להיעדר ההבחנה בי� סמכות . המעשההנגזרת כל כולה מתחולת החוק הפלילי על 
, והמשפט הציבורי ככלל, שיפוט לסמכות חקיקה בהקשרי� אלה היא שנהוג שהמשפט הפלילי

פט של ולא באמצעות בתי מש, חל ונאכ� רק בשטח הטריטוריאלי של הריבו� שזה משפטו
ריבו� אחד אינו כלי שרת בידי ריבו� אחר ואינו מפעיל את סמכויותיו הריבוניות . מדינות זרות

 מיוחדת למדינה אחת בעניי� פלילי או ציבוריבאופ� עקרוני הסמכות לדו� משו� כ� . בשבילו
 כלומר כל אימת ,והיא תיטול סמכות כל אימת שיש לכ� עילה בחוק המהותי שלה, בלבד

מכא� שהשאלה המעניינת והמכריעה בהקשרי� אלה היא אכ� זו הנדונה בספרות . לשהחוק ח
דהיינו מה היק� סמכות החקיקה של המדינה או מה גבולות הסמכות של , כמתואר לעיל

לדו� בהיק� סמכות השיפוט של סיבה אי� כל צור� ואי� כל . המדינה להסדיר התנהגות נתונה
שבו סמכות שיפוט אינה , המצב שונה במשפט הפרטי. מדינה בענייני� אלה כשאלה עצמאית

 באשר הוא ,ומדינות מוכנות להחיל די� של מדינה אחרת, נגזרת מתחולת החוק על המעשה
בכל .  הפומבי אי� כמעט מה לומר בהקשר זהלאומי�בי�על כ� למשפט ה. אינו ביטוי לריבונות

יח את תחולת החוק ולקד�  בכללי סמכות שיפוט כדי להבטמקובל היו�שימוש ההקשור ל
 ,אול� כפי שנראה בהמש�.  אכ� רלוונטי הפומבילאומי�בי�משפט הה, רגולטוריי�אינטרסי� 

 מאפשרת ליטול את ני� רק על כוחהנטייה להצדיק את הפעלת הסמכות בשיקולי� שאינ� נשע
   .לאומי הפומבי�העוק� מרוב המגבלות שנובעות כביכול מהמשפט הבי�

  .צפיות ויעילות, ה במידה שווה לשאוב מרעיונות של הגינותתובנה שיכול   170
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לאומי הפומבי מצדיקי� נטילת � הרעיו� שמושג הריבונות והמשפט הבי�,באותה המידה

ל השאלה מהו הרגע הקובע שבו הוא סמכות על כל אד� הנמצא בשטח השיפוט אינו עונה ע

או על השאלה א� נוכחות כזו תספיק , צרי� להימצא בשטח כדי להצדיק נטילת סמכות זו

ג� הרעיו� שכל דבר הנמצא בשטח כפו� לסמכות השיפוט אינו מבהיר . לכל סוג של סמכות

. �או שמא ג� בעל הנכס כפו� לה בשל כ, א� רק הנכס כפו� לסמכות בשל הימצאו בשטח

לאומי הפומבי אינ� משיבי� על השאלה א� זיקה �מושג הריבונות והמשפט הבי�כ� ג� 

פלונית צריכה להיות ייחודית או חלופית ואינ� קובעי� א� מערכת סמכות שיפוט צריכה 

לאומי הפומבי ומושג הריבונות משמשי� �ככל שהמשפט הבי�. להיות גמישה או קשיחה

להבדיל מהשיח בנוגע למגבלות על סמכות , סמכותבשיח של תוכנ� החיובי של כללי 

 –ה� משמשי� בעיקר כלי רטורי ומצביעי� על מסגרת החשיבה שבתוכה יש לפעול , שיפוט

מסגרת שבה כל זיקת סמכות צריכה להצביע על זיקה אישית או זיקה טריטוריאלית מספיקה 

  .למדינה המצויה בקשר ע� מדינות אחרות

הפומבי אינו מציע עקרונות סמכות הנובעי� ממושגי מפתח לאומי �על כ� המשפט הבי�

לאומי הפומבי כמוסכמה בדבר �ובכל זאת ככל שמביני� את המשפט הבי�. כגו� ריבונות

יש לצפות לעלייתו המחודשת בשל פיתוח� ההדרגתי , התנהגות קבילה של מדינות אחרות

 –זוריות אלרוב  –ות קיימות אמנ. לאומיות�והמכוו� של עקרונות במסגרת אמנות בי�

אמנות אלה א� . הקובעות כללי סמכות שיפוט משותפי� לכל המדינות שהצטרפו לאמנה

 כללי� אלה יוכרו במדינות לפימבטיחות שפסקי די� שיינתנו בעקבות נטילת סמכות 

העומדת דוגמה מובהקת לאמנות כאלה היא האמנה . האחרות החתומות על האמנה הנדונה

 אמנות אלה טר� הגיעו למעמד של אמנות 171.האירופית �Brussels I Regulationבבסיס ה

�בי�שיש כללי� �  ללמוד מהעל כ� אי אפשר. לאומי מנהגי� משפט בי�המצהירות על

 של מדינה אחת להכיר בפסקי די� של הנכונותא� בניגוד ל. י� מחייבי� בעניי� זהלאומי

ת של סמכות המוכרת לאומי�בי�ה אינה מצביעה על קבלש ,צדדית�מדינה אחרת באמנה דו

לת סמכות בנסיבות  בהפעבינ� לבי� עצמ� של קבוצת מדינות להכיר נכונותה, באמנה

 על התפתחות� האטית של  אכ� מצביעה,כבסיס להכרה בפסקי די� המוגדרות באמנה

בדבר השאלה איזו נטילת סמכות תהיה  –הזוכי� להכרה הולכת ומתרחבת  –עקרונות 

   172. בכללתלאומי�בי�ה היבקהיליינות אחרות ומקובלת על מד

  

�ה דוגמה אחרת היא .13ש "ראו לעיל ה   171Hague Convention on Choice of Court 
Agreements, 2005.  

ע אימוצ� של עקרונות אלה כעקרונות כלליי� החלי� ג� בנסיבות שאינ� כפופות לאמנה מצבי   172
יש לציי� שעל פי רוב , ע� זאת. לאומית�א� הוא על הרחבת תחולת� וקבלת� בקהילייה הבי�

דווקא המדינות הכבולות באמנה ממשיכות להפעיל כללי סמכות מקומיי� רגילי� באשר 
  . )173ש "הלהל�  ראו(לתושביה� ואזרחיה� של מדינות שאינ� חתומות על האמנה 
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אפשר , ככל שרעיו� הכוח ורעיו� האפקטיביות משפיעי� על החשיבה בסמכות שיפוט

ואכ� אפשר להבחי� . לראות ג� בה� ביטוי לסמכות הטריטוריאלית הנגזרת ממושג הריבונות

. סמכות שיפוט לכללי י� ישירות ועל רעיו� האפקטיביות כמקורכוחבהישענות על רעיו� ה

אול� כוחה של המדינה . אי� היו� מי שרואה בכוח הצדקה עצמאית לנטילת סמכות שיפוט

היה מרכיב חשוב בעיצוב כללי סמכות שיפוט מבחינה היסטורית ואפשר להבחי� באותותיו 

, המבוססת על תפיסת הנתבע בשטח המדינה, הסמכות המוכרת במשפט המקובל. ג� היו�

דוגמה נוספת היא הסמכות . כלל המבוסס על רעיו� הכוח בלבדהיא דוגמה ידועה ל

בי� , במיוחד כאשר תפיסה זו מצמיחה סמכות כללית, המבוססת על תפיסתו של נכס בלבד

עצ� כוחה של המדינה להשפיע על רכושו . שהיא מוגבלת לער� הנכס ובי� שאינה מוגבלת

יני כלשהו בי� המדינה ובי� של אד� הוא הבסיס היחיד לסמכות זו בלא שנדרש קשר עני

 אול� מדינות אינ� ,אמנ� היו� זיקות אלה נתפסות כזיקות חורגות. האד� או העניי� הנדו�

 173.לאומית מחייבת אות� לוותר על סמכות� החורגת�נוטות להתפרק מה� בלא שאמנה בי�

מר לעתי� נא. � אחרי�יכמו כ� אפשר לעתי� להצדיק את קיומ� באמצעות שיקולי� ענייני

; שנוכחות האד� בתו� המדינה מטילה עליו חובת ציות למדינה שפתחה בפניו את שעריה

 לעתי� נאמר שנוכחותו או נוכחות נכסיו מהוות 174.זהו נימוק הנשע� למעשה על הגינות

 א� אי� למעשה מחלוקת כי זיקות 175.לסמכות המדינה עליה�, ולו הסכמה מכללא, הסכמה

ושכוחה של המדינה מגויס כדי להקל , תובעי� מקומיי�אלה משרתות את האינטרסי� של 

  176.עליה� את מימוש זכויותיה�

  

�לככל שהדבר קשור " חורגות"מדינות האיחוד האירופי ויתרו על כל הסמכויות ה   173Brussels I 
Regulation ,אבל א� ה�Regulationאנגליה עדיי� נוטלת סמכות על יסוד תפיסת ,  אינה חלה

גרמניה עדיי� נוטלת סמכות על יסוד זיקת הימצאותו של רכוש של , הנתבע בשטח המדינה
  . צרפת עדיי� נוטלת סמכות על יסוד אזרחותו של התובעו, אד� במדינה

  .Adams v. Cape Industries Plc., [1990] Ch. 433ראו למשל    174
  .151' מ בע)8ש "לעיל ה( von Mehrenראו    175
שמסביר ברוח זו את המש� קיומ� של הסעיפי� , 462בפסקה , LOUSSOUARNראו למשל    176

מקני� סמכות שיפוט כאשר תובעי� צרפתיי� מבקשי� לתבוע נתבעי� זרי� בנוגע לענייני� ה
, א� אי�. התביעה ש� אכ� עוזרת לתובע, א� יש רכוש מספיק במדינה. שאירעו מחו� לצרפת

שכ� עליה� לפעול , לכאורה אי� בהעמדת סמכות כזו לרשות תובעי� מקומיי� תועלת רבה
ויש להניח שביסוס הפסק על זיקת סמכות כה חורגת יביא לידי , לאכיפת הפסק באר� אחרת

ואי� , אול� אי� זה מובטח שפסק הדי� לא ייאכ� א� הנתבע השתת� בהלי� כזה. סירוב ל#כפו
להתעל� מהלח� הפסיכולוגי המופעל על נתבעי� המוזמני� להתדיי� באר� נכרייה והחוששי� 

פסק הדי� נית� במדינה של האיחוד האירופי כמו כ� א� . השתתפות בהלי��מהתוצאות של אי
�וא� הנתבע לא היה תושב האיחוד וכללי הסמכות של הRegulation  אינ� חלי� בנסיבות

מדינות אחרות באיחוד מחויבות לקלוט את פסק הדי� ג� א� הוא נית� על יסוד זיקת , העניי�
 להל�סמכות ראו  על הדאגה לתובע במסגרת השיקולי� המעצבי� כללי ."חורגת"סמכות 

  .82–77' בעמ
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 יכולה להצדיק נטילת סמכות לדו� ולהכריע בעניי� גורס שעצ� אפקטיביותהרעיו� ש

רעיו� זה קרוב מאוד לרעיו� שלפיו כוח הוא . היכולת לממש החלטות מצדיקה נטילת סמכות

 מתייחס לרוב לשליטת המדינה במי או "כוח"אול� . בסיס מספיק להפעלת סמכות שיפוט

 מתייחסת לשליטה במי או במה "אפקטיביות"ואילו , במה שנחו� כדי לנהל את הדיו�

אמנ� אפשר לבסס על רעיו� האפקטיביות ג� חלק . שנחו� כדי לממש את ההחלטה

גבלת כגו� כלל התפיסה והכלל המבסס סמכות המו, מהכללי� המבוססי� על רעיו� הכוח

 שכ� כשהאד� נמצא בשטח –לער� הנכס על הימצאותו של נכס הנתבע בשטח השיפוט 

 אול� –השיפוט וכשהנכס נמצא בשטח השיפוט אפשר להפעיל נגד� אמצעי הוצאה לפועל 

ראינו ג� שהמשפט הגרמני מוכ� ליטול סמכות כללית ולא רק סמכות מוגבלת על יסוד 

כמו כ� המצאת מסמכי� לנתבע . בלה לער� הנכסא� בלא הג, הימצאותו של נכס במדינה

בשני המקרי� . במדינה אינה מבטיחה שהוא יישאר בה ושאפשר יהיה לכו� אותו אישית

  . הללו יש חשיבות לרעיו� הכוח בלא שאפשר להבטיח אפקטיביות

. קשה למצוא מצבי� שבה� שיקול האפקטיביות הוא שיקול יחיד המצדיק נטילת סמכות

 כבסמכות מיוחדת המוגבלת –ות האכיפה היא בסיס עיקרי לנטילת סמכות ג� כאשר אפשר

 אי אפשר להפריד בי� שיקול –לער� הנכס המבוססת על הימצאותו של נכס במדינה 

.  באמצעות שיקולי� נוספי�הוא� אפשר להצדיק את הפעלת, האפקטיביות לשיקול הכוח

ובלא שיש קשר אחר , שיט במדינהכשמנהלי� הלי� ימי על יסוד הימצאותו של כלי , למשל

ההסבר לנטילתה של סמכות קיצונית זו הוא שאפשר לממש את כלי , בינו ובי� המדינה

ומה שמצדיק את הטיפול האפקטיבי בנכס שאי� קשר קוד� בינו ובי� , השיט באופ� מידי

 הרבי� שה� בעלי שיעבודי� "תובעי�"המדינה הוא הדאגה המיוחדת לאינטרסי� של ה

 יששבו שיעבודי� אלה ה� זכויות קניי� הנולדות מתו� ההקשר הימי המיוחד . השיטבכלי 

, הנסמכת על אפקטיביות, מכא� שסמכות זו. קושי מובנה לממש זכויות אובליגטוריות

הגינות והדאגה לזכויותיה� של תובעי� הראויי� להגנה , מוצדקת למעשה בשיקולי צפיות

מוצאות חיזוק ) מושב ומגורי�, אזרחות(ות הנמשכות ג� הזיקות האישי. מיוחדת בהקשר זה

שכ� בי� שאר הדברי� זיקות אלה מבססות הנחה כי יהיה אפשר , בשיקול האפקטיביות

  . א� שיקול זה אינו שיקול עצמאי, לאכו� סעדי� נגד הנתבע בביתו

אול� ג� א� . לפיכ� שיקול האפקטיביות משמש בעיקר תוספת וחיזוק לשיקולי� אחרי�

היעדרה משמש לעתי� הצדקה  177,ולת המימוש של החלטה איננה תנאי לסמכות שיפוטיכ
  

קשיי� צפויי� במימושה של החלטה משפטית אינ� מבססי� טענה חזקה נגד הפעלתה של    177
כגו� באשר למיטלטלי� , בהקשרי� אחרי� שבה� קיימי� קשיי אכיפה, למשל. סמכות שיפוט

כסי� ובאשר לחיובי� אישיי� נגד אד� שאינו נמצא במדינה ושאי� לו נ, שאינ� בשטח השיפוט
ואכ� .  אי� שועי� לטענה שלא ראוי ליטול סמכות רק בשל קשיי� צפויי� אלה–במדינה 

העובדה שכל מדינה מכירה באפשרות הקליטה של פסקי די� זרי� מלמדת שהאפשרות שיינתנו 
 .פסקי די� שאי אפשר יהיה לממש� בבית� אינה מטרידה במיוחד
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במיוחד כאשר הוא מצטר� לשיקול הריבונות והרתיעה , להגבלתה של סמכות השיפוט

לפעמי� מסבירי� את ייחודיות הסמכות על קרקע למדינה , למשל. מלהחיל די� ציבורי זר

 טענה דומה 178.י� המתייחס לקרקע זרהשבה היא נמצאת בכ� שאי אפשר לאכו� פסק ד

נשמעת באשר לייחודיות הסמכות בדבר קניי� רוחני זר וזכויות המופיעות במרשמי� 

   179.זרי�

מבוססי� על מהותה של המדינה ככזו ועל מושגי� ההשיקולי� השפעת� של לפיכ� 

אלא שאינ� מספקי� , אלה שיקולי� מיושני�. ערטילאיי� בדבר ריבונותה מועטה ומוגבלת

עיקר חשיבות� של שיקולי� אלה הוא בהטלת מגבלות על . מסגרת חשיבה כללית ביותר

ככל שה� מבססי� ; שאיפה לשמור על שוויו� בי� ריבוני�מתו� סמכות השיפוט נטילת 

  .ה� חשופי� לביקורת, כוחה של המדינה בלבדעל סמכות נטילת 

  אינטרסי� מוחשיי� של הפורו�מבוססי� על השיקולי�   .2

שיטה כל הספרות החדשה נוטה להדגיש את חשיבות� של שיקולי� מערכתיי� של 

 אי� מי שחולק על הלגיטימיות של 180.אינדיווידואלית בעיצוב התחו� של סמכות שיפוט

ויש להניח שה� אכ� , ההתייחסות אליה� נתפסת כדבר טבעי ורצוי. שיקולי� אלה

  . ע� זאת השפעת� אינה מפורשת ביותר. משפיעי�

 של מדינה כשיקול בעיצוב כללי י�לאומי�בי�יחסיה האינטרס בקידו� התייחסות לה

סמכות השיפוט מוסברת מתו� האפשרות שהפעלת סמכות או הימנעות מלהפעילה עלולות 

. אול� קשה להבחי� במת� משקל עצמאי לאינטרס זה. לפגוע באינטרסי� של מדינות אחרות

לו להפעלתו של כלל ספציפי או להפעלתו של ואפי, אי� דוגמאות לעיצוב כלל ספציפי

 לכל היותר נית� ביטוי לאינטרס זה כאשר .שיקול דעת באופ� שמביא בחשבו� שיקול זה

 לפיכ� שיקול זה נבלע 181.בהסכ� מדינה מגבילה את סמכותה באופ� הדדי ע� מדינה אחרת

  . לאומי הפומבי ולריבונות�למעשה בשיקולי� הקשורי� למשפט הבי�

 שימוש יעיל במשאביבה� האינטרס , הקרובי� זה לזה, קולי� מערכתיי� אחרי�שני שי

. כ� היא יעילה יותר, מוב� שככל שמערכת קלה יותר להפעלה. קלות הפעלתההמערכת וב
  

  .23�003בפסקה  ,DICEYראו למשל    178
ות זרות אינה יכולה לצוות ישירות על רשוי  כי מדינה זרה317 מסביר בפסקה MAYER, למשל   179

מקרי� אלה הדי� שיחול הוא א� די� ציבורי או בשימו לב ש. אלהבזכויות כלבצע שינויי� 
 .טריטוריאלי זר

   . ואיל�144'  בעמ)8ש "לעיל ה( von Mehrenראו הפניות אצל    180
הכפופות לחוקה עליונה , שימוש ברעיו� זה צפוי יותר ביחסי� בי� מדינות שבתו� פדרציה   181

בהקשר זה סביר שיינת� ביטוי . המגדירה את הגבולות שבתוכ� כל מדינה רשאית לפעול
 .מדינתיי� ההדדיי� בי� המדינות השונות החברות בפדרציה�ליחסי� הבי�
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שיקולי� אלה מחייבי� שניה� שתיקי� יגיעו להכרעה לגו� העניי� מהר ככל האפשר 

 קשיי� בשלב המקדמי של סמכות מסבכי� שכ�, ושיוכרעו בלא שיעוררו סכסוכי� מיותרי�

לפיכ� . מטילי� עומס על המערכת ומקשי� על ההגעה לדיו� בבעיות מהותיות, הליכי�

אפשר אולי להניח ששיטה שמייחסת חשיבות לקלות הניהול של המערכת תבחר בגישה 

 וכי גמישותה של שיטה מצביעה על 182,תקבע כללי� ברורי� ותימנע משיקול דעת, קשיחה

אול� כבכל תחומי המשפט ג� כללי סמכות שיפוט . ערכה פחותה של שיקולי� אלהה

כמו כ� שיקול הדעת המאפיי� את . המצטיירי� כברורי� ביותר מעוררי� מחלוקות פרשניות

 ולווסת את השימוש מדינההשיטות הגמישות מאפשר להוציא תיקי� שאי� לה� קשר ל

פעל רק כאשר למדינה יש אינטרס לנהל את במשאבי� שיפוטיי� כדי שיובטח שהמערכת תו

אחד הגורמי� החשובי� הנשקלי� בהפעלת שיקול הדעת בתחו� סמכות , ואכ�. התיק

אינטרסי� , מכא� שבניגוד לאינטואיציה. השיפוט הוא שימוש יעיל במשאבי� השיפוטיי�

  . מערכתיי� אינ� מחייבי� בהכרח לאמ� גישה קשיחה

כבר ראינו . ה ה� כיו� גור� חשוב בעיצוב כללי סמכות של מדינרגולטוריי�אינטרסי� 

, לאומי הפומבי עוסק בהרחבה בניסיו� להגביל את הסמכות הרגולטורית�שהמשפט הבי�

. המדינה ולאנשי� מתו� המדינהלתחומי� צרי� של התנהגות בתו� , בתור סמכות ציבורית

התדיינות שבי� הרשות  ב– � מחו� להקשר הפליליישל אינטרסי� רגולטורי מימוש�היו� 

 צופה – ובי� הגו� הכפו� לרגולציה או בי� זה האחרו� ובי� צד פרטי שנפגע מפעילותו

הרחבת הסמכות הרגולטורית מעבר לגבולות ההיסטוריי� המקובלי� כדי לאפשר למדינה 

מאחר .  בעל חשיבות חברתית מיוחדת האמור להסדיר תחו�,להבטיח שיחול דינה המהותי

על כ� הדר� . ה� לא יוחלו לרוב בבתי משפט זרי�, ה נחשבי� דיני� ציבוריי�שדיני� כאל

היחידה להבטיח את מימוש היק� התחולה שיועד לה� היא ליטול סמכות בכל מקרה שבו 

 מחייב לעתי� ליטול סמכות רגולטוריי�� חוקי� של מימושכול� מודי� ש. תחולת� צפויה

 כגו� כאשר – ו טריטוריאלית ישירה למדינהאשיפוט על מצבי� שבה� אי� זיקה אישית 

במקרי� כאלה  .פעילות מונופוליסטית בארצות אחרות עלולה לגרו� נזק לכלכלה המקומית

אי� מתקיימת בהכרח אחת מהזיקות הנחוצות בי� הנתבע ובי� המדינה כדי לכונ� סמכות או 

כדי שתהיה לה , ש ובכל זאת בי� שמרחיבי� את סמכות השיפוט במפור.להצדיק את נטילתה

כדי , בי� שמקני� לזיקות סמכות רגילות הגדרה רחבה, לה רחבה יותר וא� אוניברסליתותח

 ובי� שהצור� להחיל את הדי� המקומי משפיע על ,שנזק במדינה ייחשב להתנהגות במדינה

 סמכות –  לעיכוב הליכי� כשמבקשי� להימנע מהפעלת סמכות שיפוטבאשרשיקול הדעת 

  

, מה שנתפס כניצול ראוי של משאבי המדינה טאות אתאמנ� יש להניח כי זיקות סמכות מב   182
או , אבל זיקות אלה יכולות למצוא עוג� באינטרס כללי לתת שירות לאזרחי� או לתושבי�

מבלי , באינטרס להציע פורו� לדיו� במעשה שנעשה בשטח המקומי או שמשפיע על החיי� בו
  .שיישקלו במפורש אינטרסי� מערכתיי�



  מושגי יסוד בסמכות שיפוט: 2פרק 

77  

z:\books\mishpatim\fassberg\fassberg-02.doc 10/13/2013 10:50:00 AM  

נתונה  היא מסוימי�� מוקנית לבתי המשפט במדינות רבות ג� א� במקרי� יפוט זו אכש

   183.לביקורת כסמכות חורגת

� בשטח המדינה באה לממש מדיניות ילדי� הנמצאיהניטלת בעניינ� של סמכות ג� 

הרחבה הסמכות ייחס לקטגוריה זו א� את  לאפשר בישראל .מקומית של דאגה לשלומ�

שאי� לה� בהכרח זיקה אישית  המשתרעת על יהודי� רבי� –של יהודי� גירושי� בענייני 

 כאשר המטרה המוצהרת של סמכות רחבה זו היא לסייע במלחמה נגד – חזקה למדינה

זה פועל לעתי� בניגוד לאינטרס להפחית את רגולטורי  מוב� מאליו ששיקול 184.עגינות

  .ת והגינות וא� בניגוד לשיקולי סמכות אחרי� כגו� צפיוהעומס על בתי המשפט

של צרכיה ישירה ומדויקת  הקשה לזהות השפעלבד מהשיקולי� הרגולטוריי� 

שה� באי� לידי ביטוי חזק סביר  ,ע� זאת. על מערכת סמכות שיפוטהמוחשיי� של המדינה 

 מאשר השיקולי� הקשורי� – ה� בעיצובה מראש ה� בהפעלתה של השיטה –הרבה יותר 

. ובכל זאת ג� שיקולי� אלה ה� שיקולי מסגרת בלבד. ובאופייה הערטילאי של המדינה ככז

   .כל מדינה מתחשבת בה� ומנצלת אות� כמידת רצונה ויוצקת לתוכ� את התוכ� הרצוי לה

  אינטרסי� של הצדדי�מבוססי� על השיקולי�   .3

הרעיו� , הסכמה: חמישה מהשיקולי� המוזכרי� בספרות מתמקדי� באינטרסי� של הצדדי�

, הרעיו� שיש לאפשר לתובע לתבוע בביתו, תור אחר הנתבע כדי לתבעושהתובע צרי� ל

רוב� . הדרישה שכללי סמכות יהיו צפויי� וברורי� והדרישה שכללי סמכות יהיו הוגני�

בניגוד לשיקולי� מהקבוצה . אול� הדגשת� כשיקולי� מנחי� הולכת וגדלה, אינ� חדשי�

י� ביטוי לכוחה של המדינה ככזו הנותנ, הראשונה ומהקבוצה השנייה שנדונו לעיל

  

התאמה "מה שהוא מכנה שמסביר ומדגי� סמכות שמביאה לידי   ואיל�169' בעמ, קרייניראו    183
בי� השאר בתביעות לפי , )נטילת סמכות כדי להבטיח את תחולת הדי� המקומי" (תנורמטיבי

�חוקי הגבלי� עסקיי� כגו� הSherman Act , בתביעות לפי חוקי� המבטיחי� פיצוי בגי� נזקי�
�ה(חוקי� מקבילי� בהקשר הימי ו, ומקרי מוות שאירעו במהל� עבודהJones Act   

�והSeamen’s Act(.   
 שהוסי� את 1953–ג"התשי ,)נישואי� וגירושי�( לחוק שיפוט בתי די� רבניי� 3' ראו תיקו� מס   184

16�הכנסת ה, חוק ומשפט,  של ועדת החוקה439' פרוטוקול ישיבה מס. א לחוק4' ס 
זה הייתה לנסות לפתור את הבעיה של נשי�  שינוי מאחורי כי הכוונה  מלמד)9.3.2005(

פלונית ' פלוני נ �2123/08 " ראו ג� דבריו של השופט מלצר בבג.מסורבות גטועגונות 
א "דוגמה נוספת להלו� מחשבה זה מצויה ברע.  לפסק דינו17בפסקה , )2008, פורס� בנבו(

פורס�  (.Pronauron Biotechnologies Inc 'מ נ"טבע תעשיות פרמצבטיות בע 1817/08
במקרה זה בית המשפט המחוזי סירב לעכב הלי� על א� קיומה של תניית ). 2009, בנבו

  .בית המשפט העליו� לא התערב בהחלטתו. בוררות בשל האינטרס הציבורי הישראלי בסכסו�



 מושגי יסוד: שער ראשו�

78  

z:\books\mishpatim\fassberg\fassberg-02.doc 10/13/2013 10:50:00 AM 

השיקולי� בקבוצה זו מביעי� את ההכרה של המדינה באוטונומיה של הפרט , ולשאיפותיה

  .ובאינטרסי� שלו כגורמי� התורמי� לעיצוב כללי סמכות שיפוט

ואכ� היא , מוזכרת כבסיס חשוב המצדיק הפעלת סמכות שיפוט מצד מדינההסכמה 

אי� דרישה כללית לקיומה של הסכמה מצד . משחקת תפקיד חשוב בכל שיטת משפט

ג� אי� תפיסה שלפיה אפשר להסתפק בהסכמת . הנתבע כתנאי להפעלת סמכות שיפוט

 אול� די 185.ל עניי� שהואהצדדי� בלבד כבסיס לסמכותה של מדינה לקיי� דיו� שיפוטי בכ

סמכות גברא יכולה להתבסס . בהסכמת הנתבע כדי להצדיק נטילת סמכות בענייני� מסוימי�

טוי וא� על הסכמה הבאה לידי בי, בכל מדינה על הסכמה מפורשת מראש של הצדדי�

והיא תקנה סמכות ג� , בלא התניה מראשבהתייצבותו של הנתבע לדיו� והשתתפותו בו ג� 

על אנייה   סמכות חפצאג� להקנות לבית משפט שאפשר מתברר 186.כל זיקה אחרתבהיעדר 

הפעלת סמכות �ה להכרה במדינות אחרות כבסיס לאי תזכהסכמה כזוו, הסכ� מראשב

 להקנות לבתי המשפט סמכות לדו� בתביעת אפשר מסוימות א�מדינות ב 187.שיפוט

הג�  על כ� 188.רת רחבה ביותרזוכה לביקוהיא א� כי סמכות כזו אינה נפוצה ו, גירושי�

 סמכות מהמדינה או ממערכת לשלולהסכמה מפורשת אינה יכולה  מדינותשבחלק מה

  .  יכולה בהחלט לשמש בסיס עצמאי לסמכותהיא 189,השיפוט שלה

בי� ,  להצדיק הרבה זיקות סמכות אחרות באמצעות הרעיו� של הסכמהמקובל, יתרה מזו

מכות הניטלת מכוח ביצועו של מעשה משפטי ס. הסכמה מכללא ובי� הסכמה מיוחסת

מתו� מוצדקת לעתי� , ביצוע עוולה ועוד, הפרת חוזה, כגו� כריתת חוזה, בשטח המדינה

המעשה המשפטי במדינה סוג של הסכמה לסמכות שיפוטה של שנית� לראות בביצוע 

  

  ).304בפסקה , MAYERראו (בצרפת למשל אי� תוק� לתניות שיפוט בתחו� המעמד האישי    185
לעתי� השתתפות זו נחשבת . )37ש "לעיל הראו  (ניינית שקיימת סמכות מקומית ועזאת בתנאי   186

למשל בישראל בהליכי גברא מקובל שמי שאינו . לאומית�לוויתור על טענה נגד הסמכות הבי�
ודי , לאומית נחשב למי שוויתר על הטענה והסכי� לסמכות�טוע� נגד סמכות השיפוט הבי�

לאומית מקו� שלא הייתה לו סמכות אילולא כ� �בכ� כדי להקנות לבית המשפט סמכות בי�
  ). )1995, לוי� עור�' ש, מהדורה שביעית( 41–40 סדר הדי� האזרחייואל זוסמ� , ראו למשל(

 505) 2(ד לח"פ, "דונאר"האניה ' מ נ"חברה לביטוח בע, מנורה 362/83א "ראו למשל ע   187
 להבהרת CHRISTOPHER HILL, MARITIME LAW 142, 159 ff. (6th ed., 2003)או אבל ר, )1984(

  .נפקות ההסכמה בהקשר המיוחד הזה
שהכיר בסמכות בית ) 142' חוק מס( 1971�למשל ברפובליקה הדומיניקנית נחקק חוק ב   188

א� שני בני הזוג , המשפט הדומיניקני לפסוק גירושי� לאזרחי� זרי� שה� ג� תושבי חו�
ב בתו� וההחלטה ניתנת לרו, פיע בבית המשפט רק ב� זוג אחד חייב להו.מסכימי� לסמכות זו

 די שהתובע הזר מכפי� עצמו לסמכות בית ,1971לפי קוד הגירושי� משנת , בהאיטי. יו�
 מוכחת על ידי עצ� הפנייה –התאמה � אי– ועילת הגירושי� ,המשפט כדי להקנות לו סמכות

  . ג� ש� פסק הדי� נית� לרוב באופ� מידי. גירושי�לבית המשפט לקבל פסק
 לעיל ורא(לא די בקיומה של תניית שיפוט כדי לסתו� את הגולל על תביעה , על פי רוב, על כ�   189

 ). 42ש "ה
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כסי� מגורי� וא� נוכחות או הנחת נ, מושב, אזרחות  כ� ג�190.המדינה ביחס לאותו מעשה

במדינה יכולי� כול� להיחשב לביטויי� של קשרי� שנוצרו מרצו� והמצדיקי� ייחוס של 

הסכמה הג� שה,  במוב� מורחב זה191.בבחינת היכפפות עצמית, הסכמה להתדיי� במדינה

 היא משמשת בסיס משות� ,עשויה להתפרש כסוג של נטילת סיכו� יותר מאשר קבלה מרצו�

  .זיקות הסמכותכל ל

וכי , תיק יומי� קובע שכללי סמכות צריכי� להיבנות על יסוד זהותו של הנתבעעיקרו� ע

 actor sequitur forum – לפחות כברירת מחדל על התובע לתור אחר הנתבע ולתבעו בביתו

rei. באמנות בי� �לאומיות �התמקדות זו באישיות הנתבע מקובלת ברוב שיטות המשפט וא

למהל� טבעי ג� א� אי� בהכרח הסכמה בשאלה מהו והתביעה בבית הנתבע נחשבת , רבות

סמכות בית המשפט על התובע  .דאגה לנתבעעיקרו� זה מוב� לעתי� כעיקרו� שנובע מ. ביתו

. את הנתבע צרי� לעול� להכפי� לסמכות השיפוט; נקנית בעצ� פנייתו של התובע אליו

הדאגה , ו חייב דברהנתבע הוא בחזקת אד� שאינ, מאחר שכל עוד לא נית� נגדו פסק די�

לטובתו מחייבת לנהל נגדו את הדיו� באופ� שימזער את הנזק שייגר� לו מעצ� ההשתתפות 

גישה זו אינה מבוססת .  לפיכ� דאגה זו מולידה סמכות שיפוט במדינת הבית שלו192.בדיו�

דיני הפרוצדורה ; על ההנחה שיש העדפה מובנית למתדייני� מקומיי� בכל שיטת משפט

ההנחה המנחה היא שלרוב קל .  המהותי אינ� מוטי� לטובת מקומיי� בדר� כללוא� הדי�

באמצעות אנשי� , זול יותר ואימתני פחות לנהל דיו� במסגרת מוסדות מוכרי�, יותר

מאחר שבניגוד לתובע הנתבע . בשפה מוכרת ובמסגרת משפטית נגישה, מהסביבה הקרובה

. בו תיגר� לו טרחה מועטה ככל האפשריש לנהל את הדיו� במקו� ש, לא בחר להתדיי�

  הנתבעמדינת הבית של אות� כללי� המקני� סמכות כללית לבא לידי ביטוי בכלעיקרו� זה 

בכל אות� מצבי� שבה� הזיקה האישית הנדרשת היא זיקה נמשכת שאכ� מבטאת קשר ו

יו� ל דה של אפשרות זו אמורה לאפשר ניהופתיחת 193.ובית� הנתבע ובי� מדינת ממשי בי

  . ינתוחבנגדו בתנאי� אופטימליי� מ

שכ� זיקות , בע בביתו יית תמידדאגה לנתבע אינה יכולה להבטיח שהוא ה,ע� זאת

 לקשור אותו ג� למדינות ואפשר , גברא ה� חלופיות ברוב המדינותתביעותכות במסה

ה  כמו כ� מוב� שסמכות כזו אינ.תחו� המשפטי הנדו�בהתא� לאחרות באמצעות התנהגותו 

  

  .151' מ בע)8ש "לעיל ה (von Mehren  למשלראו   190
  .ש�   191
197� ו183' ובמיוחד בעמ,  ואיל�181' בעמ )8ש "לעיל ה( von Mehrenראו הפניות אצל    192.  
שבוודאי אינה מבטיחה , כחות חולפתואו נ, שאינה בהכרח מבטיחה זאת, שלא כמו אזרחות   193

 .זאת
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באשר היא יוצרת פורו� זמי� שבו הוא תמיד יכול להיתבע ג� בעניי� , בהכרח מיטיבה עמו

  194.שאינו קשור לפורו� וג� כשהוא אינו מעוניי� להתדיי�

והדאגה לענייניו מוזכרת כשיקול רלוונטי , התובעהיו� מייחסי� חשיבות ג� לזהות 

 ההנחה ג� כא�מאחר ש .לוהמחייבת לעתי� לאפשר לו לתבוע בביתו ש, בסמכות שיפוט

, ורק לעתי� רחוקות יש לו יתרו� מהותי בדי� שלו, יותר לתבועלו היא שבביתו שלו קל 

דאגה מפורשת זו לזכויותיו ולנוחותו מוגבלת בדר� כלל למצבי� מיוחדי� שבה� התובע 

 �Brusselsה, למשל. ומורגש צור� להבטיח לו גישה נוחה לערכאות, נחשב צד חלש במיוחד

I Regulationיא  שילבה את המגמה המתפתחת לספק פורו� בביתו של התובע כאשר ה

תביעות בנוגע לביטוח ותביעות בענייני , קבעה כללי סמכות מיוחדי� לתביעות צרכניות

 אול� 195. רשאי לתבוע בביתו– עובדוהמבוטח ה ,צרכ�ה –התובע , בכל אלה: עבודה

נכונות הצרפתית לספק פורו� לכל אזרח ה. אפשר למצוא התחשבות כללית יותר בתובע

 המבקש לתבוע בה בלי קשר לזהותו של הנתבע או לקרבת העניי� לצרפת היא דוגמה צרפתי

נוכחות שעשויה המבוססת על זיקת ,  דוגמה אחרת מצויה בסמכות מכוח תפיסה196.אחת

כות שבה� סמבשיטות  . ולענייניותובעמבטאת לרוב דאגה לא� היא . להיות ארעית בלבד

שכנע את בית המשפט מקומי להתובע הנוספת הניתנת להאפשרות , מבוססת על תפיסה

משמשת א� היא מכשיר  ,� למדינה בהתקיי� זיקה ענייניתהמצאת מסמכי� מחולאפשר 

  .העדפתו של התובעלוהבאת הנתבע אל ביתו של התובע ל

 סמכות  מודגש בספרות העכשווית כשיקול חשוב במערכת כלליצפיותהשיקול של 

שכ� כל צד מעוניי� בכללי� ,  שיקול זה נוגע לשני הצדדי� ג� יחד197.לאומית�שיפוט בי�

, עיקרו� זה מחייב שמדינה תיטול סמכות במצבי� שבה� צפוי שתיטול סמכות. צפויי�

יש להניח ששיקול זה בא . ושתימנע מנטילתה במצבי� שבה� קשה לצפות שהיא תינטל

ל זיקות הסמכות ככל שאלה מבטאות תפיסות מקובלות באשר לידי ביטוי בקביעת תוכנ� ש

בא לידי ביטוי אול� הוא . לסוג הקשר המכפי� אד� או עניי� לסמכותו של בית משפט

אינטרס הצפיות לכאורה . תוכנ�מאשר בבגישה הכללית של השיטה לכללי� מובהק יותר 

מופיעי� לרוב בצורה הכללי� . מודגש במיוחד באות� שיטות שבה� כללי הסמכות נוקשי�

, הג� שיש התדיינות בנוגע למשמעות� של כללי� אלהו, מסודרת בחקיקה ראשית

  

במקרי� רבי� קל להתגונ� ,  לפורו� שבביתוקשר הדוקג� כאשר העניי� אינו קשור , ע� זאת   194
  .הנגד תביעה בבית יותר מאשר במדינה זר

 .43ש "ראו לעיל ה   195
  .10ש "ראו לעיל ה   196
 . ואיל�68'  בעמ)8ש "לעיל ה( von Mehrenראו    197
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משו� ששיטות אלה אינ� מפעילות כללי סמכות ,  זאת ועוד198.יחסית משמעות� ברורה

חייב בית המשפט ,  תביעה על יסוד זיקת סמכות מוכרתמשמוגשת, באמצעות שיקול דעת

 היכ� הוא – ונתבע, לדעת היכ� הוא יכול לתבועאמור תובע  לפיכ�. להפעיל את סמכותו

. בשיטות גמישות אינטרס הצפיות מוג� הרבה פחותבאותה מידה לכאורה . עלול להיתבע

 וה� מפוזרי� יותר בי� מעשי חקיקה ,ברורי� פחותי� שבה� בית משפט מוסמ� המקר

שיקול דעת א� להפעיל  בכל מקרה ומקרה לבית משפט ,כ� כמו. בדרגות שונות ובפסיקה

   199.את סמכותו א� לאו

 מופיע ג� הוא כגור� בעל חשיבות מרכזית היו� בשיח על סמכות הגינותהשיקול של 

שתימנע ו,  שיקול זה מחייב שמדינה תיטול סמכות כאשר ההגינות דורשת זאת200.שיפוט

י� של שני הדאגה להגינות נוגעת א� היא לאינטרס. מליטול סמכות כשההגינות מחייבת זאת

�שכ� כל צד מעוניי� בכללי� הוגני� א� א� במקרה נתו� שיקול ההגינות , הצדדי� במשות

בא לידי ביטוי  שיקול זה 201.עלול לפעול נגד האינטרס הספציפי שלו להתדיי� במקו� פלוני

 , למצוא בשיטות הגמישותאפשרביטוי מפורש להגינות . בכללי סמכות בדרכי� שונות

במסגרת שיקול הפעלתה בעובדות המקרה של ינות של נטילת סמכות או  את ההגדגישותהמ

המשקל המיוחס ). �forum non conveniens וforum conveniens(הדעת המאפיי� אות� 

כש� שקביעות ,  ובא על חשבונהחותר תחת צפיות המערכתבשיקול דעת זה להגינות 

ות א� עלולות לפגוע מקדמות את הצפי, שאינ� מאפשרות שיקול דעת, רחבות מראש

  .בהגינות במקרה קונקרטי

העיקרו� , למשל. בהקשרי� אחרי�ג�  למצוא ביטוי מובלע לשיקולי הגינות אפשר

. המוציא מחברו עליו הראיהלפיה שתובעי� את הנתבע בביתו אמור לשק� את התפיסה ש

 ועל כ� ,לתובעמה �דבראי� כל בסיס להנחה שהנתבע חייב , כל עוד אי� פסק די�, כאמור

סבירי� ג� את שיקולי הגינות מ. דרוש עד אשר יוכח חיובומ� ה יותרהוג� שהוא לא יוטרד 

 בתביעות –העדפתו של התובע במקרי� האופייניי� שבה� יש חוסר שוויו� בי� השניי� 

העדפת התובע . בתביעות בנוגע לביטוח ובתביעות הנובעות מיחסי עבודה, צרכניות
  

כש� שבשיטות גמישות מתדייני� בשאלה . אי� להפריז במידת הבהירות של הכללי� הללו   198
כ� במדינות קשיחות קיימת , עשה הנדו� נעשה במדינהוא� המ, מתי מעשה נעשה במדינה

 .התדיינות בנושא המשמעות של זיקת סמכות ובקיומה בנסיבות העניי�
 תיוהצפיות ששיטות אלה מקנות יעיד ריבוי ההתדיינו�על מידת אי . ואיל�49' לעיל בעמראו    199

ברית על מצב כללי הביקורת הרבה הנמתחת בתו� ארצות הראו ג� . בעניי� הפורו� הלא נאות
 P. Borchers, The Death of theלמשל  (ת במדינות השונותלאומי�בי�סמכות השיפוט ה

Constitutional Law of Personal Jurisdiction: From Pennoyer to Burnham and Back 
Again, 24 U. C. DAVIS L. REV. 19 (1990);von Mehren ) 140' בעמ) 8ש "לעיל ה.(  

  . ואיל�68 'מבע )8 ש"לעיל ה(  von Mehrenראו   200
אול� אפשר לדרוש צפיות כער� עצמאי  .שיקול ההגינות עשוי לכלול את שיקול הצפיות   201

  .העשוי למת� את חוסר ההגינות שבנכונות ליטול סמכות במצב נתו�
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 מבחינתופורו� נוח זמינותו של  ו,מעמדו הנחות ביחס לנתבעבמקרי� אלה מבוססת על 

ה כללית יותר לבסס העדפ יכולא� עקרו� ההגינות  .אמורה לפצות מעט על חוסר שוויו� זה

עי� לפתוח פורו� כללי נגד נתב שעקרו� ההגינות מחייב יש הטועני�, למשל. של התובע

המבוססת , יגוד לעמדה הצרפתיתבנ. הצרפתי משפטוג בהכפי שנ, זרי� בביתו של התובע

קה המראה סטטיסטיטענה זו מבוססת על , על תפיסה בדבר החובות שבי� המדינה לאזרחיה

סטטיסטיקה זו מאפשרת לטעו� כביכול שמאחר . תובעי� בדר� כלל זוכי� בתביעת�ש

יש להקל עליה� את מלאכת� ותמיד לאפשר לה� לתבוע , "צודקי�"תובעי� בדר� כלל ש

  202.בבית�

כפי שה� עשויי� הזיקות האישיות והענייניות שיקולי הגינות עשויי� להסביר ג� את כל 

אד� בעל זיקה אישית חזקה הוג� ש: שוני�סמכות השמייעדי� לסוגי היק� ההלהצדיק את 

ואי� זה הוג� , מוגבלתת שיפוטה וא� לסמכות כללית ובלתי למדינה יהיה כפו� לסמכו

שיפוט לסמכות  בשל כ�  יוכפ�בכ� שהוא כרת בה חוזה שאד� שכל זיקתו למדינה מתמצה

 א� ההגינות מחייבת עוד,  לסמכותההוג� שהנכס יוכפ�, אד� שיש לו נכס במדינה. כללית

זיקת . כמו כ� הוג� שהסכמתו של אד� תכפי� אותו לסמכות. שסמכות זו תוגבל לנכס בלבד

 מבוססת למעשה א� היא ,תשיטות הקונטיננטליוחלק מה המוכרת ב,"למע� הצדק"הסמכות 

במוב� הזה כל כלל סמכות . על שיקולי הגינות המחייבי� שאד� יוכל לתבוע במדינה כלשהי

  . צרי� להיות הוג�

 מהאינטרסי� המדיניי� יותרמכא� שהאינטרסי� של הצדדי� באי� לידי ביטוי ברור 

 מסגרת וקנה ע� כל זאת א� אלה מספקי�.  במערכות סמכות שיפוטהכלליי� או המוחשיי�

אי אפשר לזהות דפוס קבוע של שיקולי� . מידה שעל כל מדינה למלא בתוכ� ספציפי

  .המשתלבי� לכדי מערכת שלמה של כללי סמכות

  סיכו�  .4

זיקות סמכות : המרכיבי� היסודיי� של מערכת סמכות שיפוט זהי� בכל שיטות המשפט

כאשר , "מקומי"דירות מה ייחשב מגהו, המותאמות לסוגי סמכות שוני�, אישיות וענייניות

 יידו� א� לאו מוכרעת בהתא� למידת הקשיחות של "מקומי"השאלה א� כל מה ש

  . ורשימה סגורה של מגבלות על סמכות שיפוט חוסמת כל דיו�, המערכת

אשר מידת , בקביעת תוכנ� של מרכיבי� אלה אפשר להבחי� בסוגי� שוני� של שיקולי�

שיטות המשפט מגלות סממני� של כל אחת משלוש . ההשפעתו של כל אחד מה� שונ

  

202   SCHRÖDER 8ש "לעיל ה( מזכיר טיעו� זה( ראו ג�  ;235 'מבעvon Mehren) 8ש "לעיל ה(, 
   .197' שמזכיר נושא זה בעמ
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צרכיה של המדינה פנימה ושיקולי� , אינטרסי� של הצדדי�: קבוצות השיקולי� שראינו

 שוני� אלה משמשי� לעתי� אב� בוח� ולעתי� מקור הצדקה שיקולי�. מדינתיי��בי�

ציפית בשאלה אול� שיקולי� אלה אינ� מחייבי� לנקוט עמדה ספ. לכללי� קיימי� וחדשי�

בשאלה כיצד תזוהה הזיקה העניינית הרלוונטית או בשאלה א� , איזו זיקה אישית תכריע

ומשקל� , א� היחס ביניה� אינו ברור. הגישה הכללית צריכה להיות קשיחה או גמישה

אחר ושיקול , אחד יכול לבוא לידי ביטוי במספר רב של כללי�שיקול . הפונקציונלי משתנה

ואילו כלל אלמוני יית� ביטוי , כלל פלוני יכול לשק� כמה שיקולי�. ד בלבדיבוטא בכלל אח

ג� משקל� הפונקציונלי של קבוצות . לשיקול אחד וא� עשוי לחתור תחת שיקול אחר

 זה הייררכיואי� חוט רעיוני המחבר אות� במסגרת קוהרנטית ע� יחס , השיקולי� אינו קבוע

כלל אלמוני לצור� של המדינה , סי� של פרטי�כלל פלוני משק� דאגה לאינטר. או אחר

ומימושו של אינטרס אחד יכול לבוא על , לאומי�כלל פלמוני לצרכיה במישור הבי�, פנימה

  . משמשי� בערבוביה ובמצטבר בהקשרי� שוני�שיקולי� אלה . חשבונו של אינטרס אחר

השאלות כל אחת מכלפי עמדתה של שיטת משפט בשל מורכבות הנושא אי� להתפלא ש

. י� השוני�רלוונטי שקלול מקומי של הגורמי� הייצגשעיצוב מערכת סמכות מעוררת ת

 ממכלול של צריכה להיגזר ,או בשתיה� יחד, לעניי� נתו�ה אישית זו או אחרת הבחירה בזיק

בהקשרי�  נקשרי� למדינה אופ� שבו אנשי�התפיסה המקומית של ה: שיקולי� מדיניי�

תפיסת התפקיד של ; חובות ההדדיות הצומחות מקשרי� שוני� אלהושל הזכויות וה ,שוני�

 תפיסת האפשרות לגשת לערכאות כזכות או ;בתי המשפט בקידו� אינטרסי� מדינתיי�

 הבחירה בזיקה עניינית זו או אחרת לעניי� נתו� או בצירופ� של כמה זיקות . ועודכחסד

 מבוססי� על תפיסות אנליטיות  בי� שאלה–צריכה להיגזר ממכלול של שיקולי� משפטיי� 

התפיסה שהאירוע המשפטי המכריע :  על שיקולי מדיניות משפטיתי� מבוסס�ובי� שה

התפיסה שכריתה משתכללת ברגע קבלתה של ; ההפרה או הכריתבחייו של חוזה הוא ה

היא  נזיקית התפיסה שמה שמצמיח אחריות; הודעת הקיבול או ברגע המשלוח שלה

באותה מידה סוגי הסמכות שזיקות אלה . את הנזק או קרות הנזק היוצרת התנהגותה

ה הכללית א� השיטה תהיה גמישה או קשיחה צריכי� להתבסס  לשאלמצמיחות והתשובה

נדרש שימוש מושכל בכל המרכיבי� הללו יחד כדי לעצב . על עמדות מודעות ומפורשות

ת לדו� בכל המקרי� שראוי מערכת קוהרנטית ולכוונ� בעדינות את כלליה כ� שתהיה אפשרו

  . לדו� בה� ותימנע פריסה רחבה מדי של רשת הסמכות
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  3פרק 

  בברירת די	 יסוד ימושג

   מבוא  .א

   ?ברירת די	 מהי  .1

כיצד משפיעה מעורבותו . לאחר שבית משפט קונה סמכות לדו� בתובענה עליו להכריע בה
  ? של גור� זר על הכרעה מהותית זו

שבית משפט של ; במבט ראשו� היה אפשר לחשוב שהיא אינה צריכה להשפיע כלל
בית משפט מקומי נוטל סמכות על שכל אימת ש; שלוי דינו מדינה רשאי להכריע רק על פ

של רוב כללי סמכות השיפוט אמנ� . � די� הפורו– הדי� המקומי  המקרהליחול ע, מקרה
שיטות .  משפט מקומיתבביכלל  לא יידונואירועי� זרי� שיטות המשפט אינ� מבטיחי� ש

�סי� משפטיי� חוציהמשפט מכירות בכ� שבכל היבט של החיי� עשויי� להיווצר יח

על טהרת� ירועי� שאינ� מקומיי�  ערכאותיה� ג� בפני אתושאי� מנוס מלפתוח א, גבולות
�בי�אבל בכל המדינות כללי הסמכות ה. כאלהיישוב� של סכסוכי� כדי שיימצא פורו� ל

ת מעוצבי� באופ� שאמור להבטיח שהמדינה תיטול סמכות רק על אירועי� שיש לה� לאומי
 לחשוב שא� העניי� קשור מספיק למדינה כדי  אפשרלפיכ� היה. ת למדינהקרבה מסוימ

א� הדי� ו ,הוא קשור מספיק כדי שהיא תכריע בו על פי דינה, שהיא תסכי� להכריע בו
,  כדי שיוכרע בפורו� למדינהאולי העניי� אינו קשור מספיק, המקומי אינו מתאי� לעניי�

  . ואי� זה ראוי שתינטל סמכות
מתי ה�  מתי ייטול הפורו� סמכות שיפוט וכללי סמכות השיפוט קובעי� ה�, זו לפי גישה

בר� כדי שכללי סמכות השיפוט ישמשו ג� כמפתח לתחולתו של די� . יחול די� הפורו�
שיקולי� הלהיות אות� צריכי�  את כללי סמכות השיפוט הקובעי�השיקולי� , הפורו�

 אמנ� ראינו 1.י� להכיל בתוכ� שיקולי� אלהאו לפחות ה� צריכ,  מתי יחול הדי�הקובעי�
 כלומר הרצו� להחיל את דינו כדי לקד� את המדיניות –שצרכי� רגולטוריי� של הפורו� 

די בכ� שהמדינה ;  משמשי� לעתי� בסיס בלעדי לנטילת סמכות שיפוט– די� זההגלומה ב
ת סמכות מוגבלת א� עילה זו לנטיל. רוצה להבטיח את החלת דינה כדי שהיא תיטול סמכות

  

אול
 בלא שתהיה זהות בי� . לאותה מסקנהייתכ� שהשיקולי
 יהיו שוני
 ובכל זאת יובילו    1
 .השיקולי
 אי אפשר להבטיח שה
 תמיד יובילו לאותה מסקנה
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 במצבי� רבי� אחרי� אי� 2. היא משמשת רק בהקשרי� ספורי� ולא באופ� גור�;פהבהיק
זאת .  של סמכות שיפוטקיומהכל בסיס להנחה שיש הצדקה להחיל את די� הפורו� רק בשל 

ג�  כללי� המעניקי� לבתי המשפט סמכות יש שבכל שיטות המשפט נוכח העובדהבמיוחד 
 אפשרבישראל ובמדינות רבות אחרות , למשל. � למדינה קלושה ביותרקרבת הענייכאשר 

התובע , ג� כאשר הנתבע, הנתבע בשטח המדינהעל ידי תפיסת לרכוש סמכות לדו� בעניי� 
מדינות המסתפקות בנוכחותו של נכס בבעלותו של הנתבע יש  3.והאירוע כולו זרי� למדינה

די באזרחותו של אחרות מדינות ב 4. לנכסכבסיס לסמכות שיפוט בעניי� שאי� לו כל קשר
 בכל 6.מדינות רבות די במושבו של הנתבע בלבד כדי להצדיק נטילת סמכותב ו5,התובע

כלל מעורבת במה שנעשה לא הייתה המצבי� הללו ייראה מוזר שיוחל דינה של מדינה ש
 צרי� רק משו� שיש לה זיקה אל אחד הצדדי� שלא צפה ולא היה, ושאי� לה נגיעה אליו

ת רבי� לאומי�בי�השיקולי� העומדי� מאחורי כללי הסמכות ה. לצפות שדי� זה יחול עליו
 ואי� זה מוב� מאליו שה� יהיו זהי� לאלה שיכולי� להצדיק הפעלה של די� 7,ומגווני�

  . על אד� או על אירועפלוני 
ילת וא� התנאי� לנט, א� סמכות שיפוט אינה מוגבלת לענייני� מקומיי� על טהרת�

יוצא , סמכות שיפוט אינ� מספיקי� כשלעצמ� כדי להצדיק את הפעלתו של די� הפורו�
מקור די� הפורו� עלול שלא להיות ושאירועי� הנתוני� לסמכות בית המשפט המקומי שיש 

בשיטה שבה השופט אינו רשאי להימנע מהכרעה בשל , במצב הזה. להכרעת�מתאי� 
ר החלתו של די� זר או מלמצוא דר� אחרת להסדיר אי� מנוס מלאפש, היעדר תשובה בדי�

מכא� שמעורבותו של גור� זר . בעיות שאינ� זוכות לפתרו� במסגרת די� הפורו� הרגיל
יכולה להעמיד בסימ� שאלה את טבעיות ההפעלה של די� הפורו� ולפתוח פתח להחלתו 

היא שאלה , העניי�כיצד יוכרע  –וא� לא , השאלה א� די� הפורו� ראוי שיחול. של די� זר
  . ברירת די�של 

  ייחוד הבעייתיות  .2

. יש בה� הסדרי� מהותיי� שוני� למצבי� דומי�. אלה מאלהשיטות המשפט שונות 
איזו , כיצד נוצר חוזה, כיצד מתנהל עיזבו�, בשאלות כגו� מה� התנאי� לתוקפה של צוואה

איזה ,  אחריות אזרחית להעלות בפניאפשרלו הגנות יא, התנהגות מהווה עוולה אזרחית

  

 .76'  בעמראו לעיל   2
  30'  בעמראו לעיל   3
  .48'  בעמראו לעיל   4
 .26'  בעמראו לעיל   5
  .27'  בעמראו לעיל   6
 . ואיל�75'  בעמראו לעיל   7
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עשוי הדי� במדינה אחת להיות שונה  –  לקבל בגי� הפרת חוזה או ביצוע עוולהאפשרפיצוי 
ת ומתעורר, כאשר סוגיה עובדתית נתונה קשורה ליותר ממדינה אחת. מהדי� במדינה אחרת

 איזה כלל ? דינה של איזו מהמדינות הקשורות לעניי� יש להחילההשאלחריפותה מלוא ב
יקבע את  איזה כלל ,בעניי� פיצוי על נזקיש להחיל  איזה כלל ,בעניי� כריתת החוזהול יח

דינה של איזו שיטת משפט צרי� לחול על :  ברירת די� עוסקת בשאלה זו.צוואהפה של תוק
הצור� . הדיני� המהותיי� של שיטות המשפט שוני� אלה מאלהבהינת� שהסוגיה הנדונה 

ברירת די�  –א המבסס את הכינוי המקובל לתחו� זה של המקצוע לבחור בי� דיני� שוני� הו

)choice of law( .האירוע הנדו� קשור ליותר משיטת בה הצור� לבחור נולד מתו� מציאות ש
שכל אחד מה� , מציאות זו א� מולידה את הדימוי של תחרות בי� דיני� שוני�. משפט אחת

מתקל דיני�  –הכינוי החלופי לתחו� זה דימוי זה מבסס את . לחול במקרה הנתו�" רוצה"

)conflict of laws(.  

  הממד המדיני של ברירת די�: בעיה של תיחו�  )א(

  בי�אי� זה נדיר שהמלאכה השיפוטית מחייבת את השופט לבחור בי� כללי� שוני� או
 של ברירת די� במוב� המיוחד למשפט ה פעולבחירה כזו היאלא כל . קבוצות כללי� שונות

מוכרות אלה בחירות המלאכה הכרוכה באת השוות מאל� ל ,ע� זאת.  הפרטילאומי�בי�ה
  . ע� מלאכת ברירת הדי� בהקשר הנדו� כא�

, דיני נזיקי�, דיני חוזי�: גוריות שונות משפט מורכבת מכללי� השייכי� לקטכל שיטת
רחי מחייבת שופט תובענה במשפט האזלעתי� . עודדיני עשיית עושר ולא במשפט ו

לשלו� את , גוריותאו מאילו קט, ומאיזו קטגוריה, החליט לאיזו קטגוריה שיי� העניי�ל
הא� : הלדוגמ. פעולה זו היא פעולה של מיו� או סיווג 8.הכללי� שיכריעו בזכויות הצדדי�

הפרת החיוב לנהוג בתו� לב במשא ומת� לקראת כריתתו של חוזה היא מתחו� דיני החוזי� 
כללי המשפט העוסקי� בעשיית עושר ולא במשפט חלי� ג� �  הא9?או דיני הנזיקי�

 בי� חיובי� חוזיי� לחיובי� נזיקיי� גבולהקביעת  10?� יש בי� הצדדי� חוזהבמצבי� שבה
 מבי� י חוזי� מחייבת להכריע בשאלה איזו דינובי�עשיית עושר ולא במשפט או בי� דיני 

  

אול
 א� ה
 מתלבטי
 לא . במידה רבה בטענות הצדדי
ברור שבעניי� זה הוא מונחה ונעזר    8
 . הנכו� של הסוגיה" מיקו
"פע
 ב

פרקי� בדיני חיובי� מ� המשפט הרומי אל חוק ראבילו ' מ' לדיו� ומקורות ראו למשל א   9
תו
 לב במשא ,  לחוק החוזי
12סעי� "גבריאלה שלו ; )1977( ואיל� 140 החוזי� החדש

 ).ז"תשל–ו"תשל( ואיל� 126, 118 ז משפטי�" ומת�
 221)1(ד מב" פ,.ה.ב.מ.ונס ג'הרלו אנד ג' מ נ"אדרס חומרי בניי� בע 20/82נ "דראו למשל    10

)1988(.  
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גבולות התחולה   בזיהויא עוסקתייחודה בכ� שהיאבל . חולתדיני� שוני� מערכות י תש
   . של כללי משפטהמהותיי�

משנה מדי פע� את כלליה המהותיי� והדיוניי� ומחליפה כלל יש� ג� כל שיטת משפט 
 שהכלל החדש יחול על קבוצה אחת מפורשותלעתי� היא קובעת , בעשותה כ�. בכלל חדש
 לחוק 25סעי� , משלל.  הכלל היש� יחול על קבוצה אחרת של מקרי�ואילו ,של מקרי�

על חוזי� שנכרתו לפני תחילתו של חוק זה : "...  קובע1973–ג"התשל, )חלק כללי(החוזי� 
בר� יש שהיא אינה קובעת את היק� התחולה של הדי� היש� ושל ". יוסי� לחול הדי� הקוד�

העיסוק בשאלה א� סוגיה נתונה . משמעית� או שקביעת התחולה בזמ� אינה חדהדי� החדש
. פה לכלל היש� או לכלל החדש מחייב להחליט איזה מבי� שני הדיני� צרי� לחולכפו

  . הזמ�מבחינת גבולות התחולה של הכללי�  בתיחו�ייחודו בכ� שהוא עוסק
 לשאול דינה של איזו בשל השוני בי� שיטות המשפט מעורבותו של גור� זר מחייבת

�ג� בהקשר הבי�, זמני�הבי�תחומי וכמו בהקשר � כמו בהקשר הבי�.חולשיטת משפט י

�בי�מלאכת ברירת הדי� במשפט האול� . שיטתי מדובר בתיחו� גבולות תחולה של דיני�

על :  במרחבגבולות תחולתו של כלל משפטי אחרמתחקה מיוחדת בכ� שהיא  הפרטי לאומי
, מכא� שבניגוד למצופה ?קו� הוא חלועל אנשי� ואירועי� באיזה מ, מי או על מה חל הדי�

לכאורה במצב . ית ברירת הדי�יקיימת בע, � כאשר כל היסודות המעורבי� בעניי� מקומיי�ג
הכינוי .  שיחול די� זרסיבה לדרושואי� כל ,  מובנת מאליהדי� הפורו�הזה תחולתו של 

 התמודדות או היא מניח שהבעייתיות בזיהוי הדי� שיחול "מתקל דיני�" או "ברירת די�"
 ,מרכיב זה חסר, כאשר כל הגורמי� מקומיי�.  המבקשי� לחוליני� שוני�תחרות בי� ד

 שפעולת ברירת הדי� מתרחשת לא רק כאשר מתברראול� . ולכאורה אי� מתעוררת כל בעיה
. איננה הפעלה טבעית ומובנת מאליהלעול� הפעלת די� הפורו� ש ו,מעורב גור� זר מובהק

 די� נעשית מתו� הנחה בדבר היק� כל הפעלה שלשהרי  ,מתהלי� ברירת הדי� נגזרתג� היא 
ג� הפעלת די� הפורו� על מקרה מקומי כולו נעשית מתו� הנחה . במרחבתחולתו 

 ריבוי הזיקות המקומיות המבוססת על ,היק� התחולה של די� הפורו� לבאשרשבשתיקה 
אי אפשר לחשוב על ,  למעשה.והיעדר� של זיקות זרות שיכולות להיות בעלות משמעות

  11.נוס� על תנאי תחולתו המהותיי�, י ככזה מבלי לייחס לו תנאי תחולה במרחבכלל משפט

  

�דיני: "31' בעמ, לאומיי��חוזי� עבר ,לבונטי�ראו    11 
ללא הנורמות ', כשלעצמ
'חוזי
 איסור או היתר לעצמו אי� ל�. אינ
 דיני
, את תחולת
 במרחב ובזמ�) regulate(המווסתות 

אריג �כש
 שאי� ל� יריעת; ...ונורמה הקובעת על מי יחול אותו איסור או אותו היתר לעצמה

. יש לה בהכרח מידות השטח, א
 אכ� קיימת היא, אריג�כל יריעת. לעצמה וממדיה לעצמ

�כי ללא כללי המשפט הבי�... , לכ� נראית לי דעתו של קוואדרי�ֶדר לאומי הפרטי אי� הֵ

לאומי �וכי רק בעזרת המשפט הבי�, שכ� לא ידוע על מי ומתי יחול, המשפטי הפנימי של

�ל הפרטי הופ� כל כלל של המשפט הפרטי להיותnorma agendi , המסוגלת להסדיר התנהגות
  ".אנושית למעשה
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ההכרעה שלפיה . תיחו� סמכות של מלאכה ג�מלאכה זו של תיחו� גבולות תחולה היא 
או שלפיה המקרה חורג מתחו� תחולתו , במקרה נתו� צרי� לחול די� פלוני ולא די� אלמוני

 לסמכותו של די� באשריש בה אמירה , ל די� אלמונישל די� פלוני ונכנס לתחו� תחולתו ש
האמירה שדי� פלוני ראוי .  לסמכותו של די� אלמוני בנסיבות העניי�ובאשרפלוני 
 די� אלמוני וכל די� אחר ואילו, משמעה שדי� פלוני מוסמ� להסדיר את העניי� שיחול

  ט כללי סמכות אלה נבדלי� מכללי סמכות השיפו. מוסמכי� להסדירו אינ�
)judicial jurisdiction :(ל המדינה עוסקי� בגבולות סמכות השיפוט שכללי סמכות השיפוט, 

 legislative( של מדינהסמכות החקיקה בגבולות כללי ברירת הדי� עוסקי� ואילו 

jurisdiction( –בסמכותה לשלוט באירוע נתו� באמצעות דיניה המהותיי�  .  
ולות הדי� במרחב ותיחו� גבולות סמכות החקיקה עיסוק זה של ברירת הדי� בתיחו� גב

תיחו� סמכות חקיקה של מדינה .  של בעיית ברירת הדי�המדינימאיר את הממד הציבורי או 
. הוא מביע את היחס של המדינה כלפי מדינות אחרות; נוגע בהכרח ג� למדינות אחרות

להפעלה ולקידו� , ני ובתי המשפט ה� כלי להפעלת כוח ריבו,המשפט הוא ביטוי לריבונות
 מפעילי� את די� הפורו� על מקרה א�על כ� השאלה . ריבו�השל מדיניות ערכית של 

יש לה השלכות במישור , ומדוע, או שמא מפעילי� די� זר, גורמי� זרי�שמעורבי� בו 
או  ,די� זרלעי� בי� די� הפורו� י מכרכיצדכ� ג� השאלה . מדינתי�המדיני והבי�, הציבורי
 הכרעה .כריע בשאלות אלה ועל יסוד מה מכריעי�מ מיוכ� ג� השאלה .  דיני� זרי�בי� שני

מהכרעה משותפת של ר זה ת של מדינה אחת על פי העדפותיה שלה שונה בהקשצדדי�חד
וקבועי� ניטרליי�  , קני מידה אחידי�לפיהכרעה . ות משותפותפד רבות על יסוד העמדינות

כל כולה על תוכנ� של � שונה מהכרעה המבוססת יחסות לתוכנ� של דיניישמונעי� הת
�הבי�יחסי� ה מער� מושתתת על הנחות בדברכל אחת מהאפשרויות הללו . הדיני� השוני�

,  של המדינה הבודדתהמעמדוהיחסי� בי� מדינות ,  ריבונותמשמעותה של, י�לאומי
   .מחברתה תכלית השינויהאחת השונות 

אול� ההיבט המדיני או . במשפחת העמי� מתמקדי� במדינה שהוזכרושיקולי� ה
 את צרכיה תפיסת המדינההמשקפי� את , הציבורי מורכב ג� משיקולי� מקומיי� ופנימיי�

הנכונות להחיל די� זר משפיעה על התפיסה הפנימית של , למשל. ואת תפקידי מוסדותיה
ומ� של דיק ותו של די� זרהפעלות המדינה לצור� מוסדקשה ליישב את השימוש ב. ריבונות

 ,לעומת זאת. ערכי� ומדיניויות של ריבו� זר ע� האופי השלטוני של בתי משפט מקומיי�
החלתו של , א� בתי המשפט נתפסי� בעיקר כמוסדות המציעי� שירות של יישוב סכסוכי�

  .די� זר אינה מציבה בעיה עקרונית
לבסס נכונות יכולי� , שיקולי צדק המדגישי� את האינטרסי� של פרטי�, בדומה לכ�

יכולי� יעילות ואילו שיקולי , עקרונית להחיל די� זר כדי להימנע מפגיעה בציפיות סבירות
הקל והיעיל , החלתו של די� הפורו� היא המהל� הפשוט, שכ�. לחתור תחת נכונות כזו

. שופטי� ועורכי די� יודעי� את דינ� ואינ� מתמצאי� לרוב ברזי שיטות משפט זרות. ביותר
 נטל כבד על ההמוסכמה שלפיה שופטי� יודעי� את הדי� אל עבר דיני� זרי� מטילהרחבת 
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בי� שה� אמורי� לדעת את . השופטי� ומחיר יקר על שיטת המשפט שצריכה להכשיר אות�
קוצר דעת� יקשה על , הדי� הזר ובי� שתימצא דר� אחרת להביאו אל תו� בית המשפט

כללי משפט של וודאי שהוא א� יביא לידי כ� שקרוב ל. יארי� את ההלי� וייקרו, המערכת
 לא יידמה שיימצאהפתרו� ו, כהלכה ויסולפו תו� כדי הפעלת�שלא זרה יובנו שיטה 

�   . אחתשיטה נוהגת לא בלפתרו� המקובל א
השאלה מיהו הגור� המופקד על ההחלטה א� להחיל די� זר ואיזה די� להחיל א� לה יש 

 של המחוקק לתחו� את היק� התחולה של דינו ושל החלטה. השלכות מוסדיות ומעשיות
דיני� זרי� באופ� שמסדיר את החלתו של די� זר מפורשות ובבירור משמיעה עמדה שונה 
בדבר משמעות ההפעלה של די� מקומי ותפקיד המשפט מהחלטה לתת לבתי המשפט 

ימוש כ� ג� הש.  בכל מקרה ומקרה�חירות לבחור בדי� המתאי� ביותר לפי שיקול דעת
בשיקולי� פורמליי� לבחירה בדי� שיחול משמיע עמדה שונה בשאלות אלה מזו שמשמיע 

  .השימוש בשיקולי� קונקרטיי� הקשורי� לעובדות המקרה
  ומסבירות מדיניות שונותעמדותת על ומבוסס ג� כא� דרכי ההכרעה השונותלפיכ� 

 הבדלי� בי� גישות. � שונה את הנכונות לסטות מהדי� המקומי ומהערכי� המקומייהסבר
 תפקידיה� של מוסדות המדינה ותפקידו של המשפט בדבר שונות הבנות ביעוילברירת הדי� 

  .בחברה
מדיני של ברירת הדי� מציב בפני כל שיטת משפט קשת של �מכא� שההיבט הציבורי

,  עמדות אלה נעות בי� שיתו� פעולהבציר החיצוני: עמדות אפשריות הנעות בשני צירי�
קרתנות ובידוד של המדינה , ובי� עצמאות, ה והרמוניה בי� מדינות בקצה האחדהתאמ

 עמדות אלה נעות בי� תפיסה המדגישה את הממד השלטוני של בציר הפנימי; בקצהו האחר
 בקצה רטפהאת האינטרסי� של שה ובי� תפיסה המדגי, משפט ומוסדותיו בקצה האחדה

  .האחר

   או המשפטי של ברירת די�יפרטהמד המ: בעיה משפטית רגילה  )ב(

 מתחומי משפט שוני� ומזמני� כללי�מלאכת הבחירה בי� להשוואת מלאכת ברירת הדי� 
כמו בהקשר . משפטיה הפרטי או הז –שוני� מאירה היבט נוס� של בעיית ברירת הדי� 

שיטתי מדובר בבחירה בי� שני הסדרי� �ג� בהקשר הבי�, זמני�תחומי ובהקשר הבי��הבי�
 מאפייני� עובדתיי� היכולי� להצביע על סמ�בחירה זו נעשית בדר� כלל . � שוני�מהותיי

שיקולי� . על קשר בי� האירוע הנדו� ובי� הדי� שיחול עליו ותו� מודעות להבדלי� נסיבתיי�
תחומי מביאי� בחשבו� �שר הבי� בהק,למשל: אלה מצטיירי� לעתי� כשיקולי� פורמליי�

כל תחו� ובוחני� א� עובדות המקרה מקרבות את האירוע של הפורמליי�  ומאפייניאת 
 הא� הנזק שנגר� עלה מתו� קשר חוזי שיכול –ייני� של תחו� זה או של תחו� אחר למאפ

שאינה נובעת מחוזה אלא מחובת או מתו� הפרת חובה , לקרב את העניי� לתחו� החוזי
בל לעתי� ה� מביאי� א ? שיכולה לקרב את העניי� לתחו� הנזיקי כלליתמשפטיתזהירות 
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הגנה על ציפיות , תו� לב,  ערכי� כמו שוויו�–יותר  יי�יסודבחשבו� ג� ערכי� ועקרונות 
חייבות היזקקות לעקרונות אלה בלי קשר למיונ�  ובודקי� א� עובדות המקרה מ–סבירות 
גישות שונות לבעיית אפיו� זו מביעות עמדות שונות באשר לזכויות של פרטי� . המדויק

 מצד אחד ובי� צדק – או צדק פורמלי –צפיות וודאות , מבליטות את המתח שבי� אחידותו
  12.מהותי מצד אחר
חפש את הרגע הקובע לעניי� עיצובו של מצב מקובל לזמני � בהקשר הבי�,בדומה לכ�

 כדי לזהות מבי� המוסד המשפטי הנדו�  על יסוד ניתוח פורמלי של אופימשפטי חדש
 של לצמיחתה קובעמחליטי� א� הרגע ה,  למשל13.שרר ברגע זההמתחרי� את הדי� ש

הרגע הקובע לגיבוש� של זכויות א� ו, ורגע כריתת החוזה או רגע הפרתהוא  אחריות חוזית
כל זאת כדי לזהות א� הדי� המכריע הוא .  רגע המוות או רגע חלוקת העיזבו� הואבירושה

 �ולי� שיקולי� אלה יכג� .  האחרתבעתהדי� שהיה בתוק� בעת האחת או הדי� שהיה בתוק
, בי� שה� מפורשי� ובי� שה� משמשי� שיקולי רקע, להיבלע בשיקולי צדק כלליי� יותר

נראה לו ראוי בנסיבות שופט לשנות את אפיו� המוסד כדי להחיל את הדי� הל הגורמי�
  ג� כא� הגישות השונות מביעות את המתח שבי� תפיסות שונות של צדק ושל.העניי�
  .זכויות

של זכויות נוגעת בבחירה זו , ג� כשנדרשת בחירה בי� דיני� של שיטות משפט שונות
העובדה שמעורבי� באירוע נתו� גורמי� זרי� אלה או אחרי� אי� . יה�ציפיותפרטי� וב
ד רק בשיקולי ריבונות וביחסי�  ולהתמק של פרטי��הרכיו להתעל� מצשאפשרפירושה 

בי� , ות ומימוש זכויות ה� שני צדדי� של אותה פעילות שיפוטיתקידו� מדיני. לאומיי��בי�
ת ברירת הדי� מציבה יבמוב� זה בעי. זר מעורב בה� גור�שכל הגורמי� ה� פנימיי� ובי� ש

לאלה המוצבי� כאשר מתעורר ספק באשר לאפיונו של סיפור קשיי� מסדר גודל הדומה 
רי� להחליט א� הוא כפו� לדי� יש� או או כאשר צ, כאירוע חוזי או כאירוע נזיקיעובדתי 

הוא שצרי� לחול אינ� סוגי השיקולי� התורמי� להכרעה שדי� זר או די� מקומי . לדי� חדש

  

, 5  לחהפרקליט" מבחני
 לסיווג הוראה בדי� כמהותית או דיונית"פורת �ראו למשל מרי
 ב�   12
המסקנה העולה מניתוח האסמכתאות היא שהתשובה א
 הוראה : ")ט"תשמ–ח"תשמ (16

היינו ,  ניתנת לאור שקילת התוצאה הנגררת של סיווג כזה'מהותית' היא או 'דיונית'פלונית 
, 9'  בעמ שהיא מביאה ש
הראו ג
 את הדוגמ; "כלו
 רצוי וצודק הוא שההוראה תתפוס מיד

 352/87 א"ע ראו ).1964( 570) 2(ד יח"פ,  לממשלהייוע� המשפטה' נאש� נ 290/63פ "ע

ש
 הצהיר בית המשפט כי אפיו� , )1990 (45 )3(מד ד"פ ,מ"בע סחר כור 'נ קורפורייש� פי�יגרי
  .הוא עניי� של מדיניות

זמני היא בי� כלל מהותי לכלל פרוצדורלי א
 כי הבחנה זו אינה �הבחנה מקובלת בהקשר הבי�   13
השאלה לאיזו קטגוריה מהותית , לאחר שדי� פלוני מאופיי� כמהותי.  העניי� כולוממצה את
ג
 .  תקבע מהו הרגע הקובע לעניי� תחולתו בזמ�–ירושה ועוד , נזיקי�,  חוזי
–הוא שיי� 

 
 בוח� בבחינת היק� התחולה של אבניבברירת די� אופי הדי� ואופי היחס המשפטי משמשי
 .י
 כאבני בוח� חלופיותשא
 כי ה
 משמ, כלל משפטי
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מאלה המשמשי� בהכרעה בי� תחומי משפט שוני� או בי� כללי� מזמני� שוני� בהרבה 
מקשרי� את יש מאפייני� ה, יש מאפייני� המקשרי� את העובדות לתחו� זה או אחר. שוני�

 ויש מאפייני� המקשרי� את האירוע לשיטת משפט זו או ,העובדות לתקופה זו או אחרת
הייחוד של ברירת הדי� באספקלריה זו הוא שהיא מחייבת לפתח כלי� לזיהוי . אחרת

מהו הגור�  היא מחייבת להשיב על השאלה.  הנדונהי� לשאלהרלוונטיהמאפייני� ה
בהקשר זה אפשר להשתמש בכלי� , ושוב. ט מסוימתהמקשר אירוע מסוי� לשיטת משפ

המתבססי� על אופיי� הפורמלי של כללי משפט או אירועי� מסוג משפטי נתו� ואפשר 
להשתמש בכלי� גמישי� המתבססי� על שיקולי� מהותיי� הנובעי� מייחודו של האירוע 

 וכיצד כלי� שוני� אלה מביעי� עמדות שונות כלפי השאלה כיצד נתפס הצדק. הנדו�
  . נתפסות זכויות

מכא� שההיבט הפרטי של ברירת הדי� מציב בפני כל שיטת משפט קשת של עמדות 
, המדגישה שיטתיות,  בי� תפיסה פורמליתבציר החשיבה המשפטיתאפשריות הנעות 

הרגישה לדרישות המיוחדות של כל , ובי� תפיסה מהותית, אחידות ועקביות בקצה האחד
  .מקרה בקצהו האחר

הקושי של קביעת גבולות : ית ברירת הדי� מערבת בתוכה שני קשיי�יבע על כ� אשר
התחולה של די� הפורו� ושל די� זר והקושי של מת� פתרו� מהותי ראוי לבעיה נדונה נוכח 

במישור המדיני , קשיי� אלה קשורי� לשיקולי� במישור המדיני החיצוני. מאפייניה הזרי�
 אי� זה מפתיע שהחשיבה בתחו� ברירת הדי� מערבת לפיכ�. הפנימי ובמישור המשפטי
ושיקולי�  –מוסדיי� וערכיי� ,  מושגיי�–שיקולי� משפטיי� : שיקולי� מכל הסוגי� הללו

 השאלה מהו התמהיל הנכו� של מתמש� על אודות ויכוח שקיי�ג� אי� זה מפתיע . מדיניי�
  .שיקולי� שוני� אלה

  ה ובמתודולוגיה  בתאוריהממד המדיני והממד המשפטי  )ג(

גיוו� זה בא לידי . התכונות הבולטות של תחו� ברירת הדי� היא הגיוו� העצו� שיש בואחת 
תולדות ברירת הדי� מעלות מספר מסנוור . ובמישור הרעיוני כאחד ביטוי במישור המעשי

לרוב .  תכלית השינוימזו זוהשונות , של שיטות או מתודולוגיות לפתרו� בעיית ברירת הדי�
ריבוי . ני קיצוניומתודולוגיות אלה נשענות על גישות רעיוניות אשר א� ה� שונות זו מזו ש

זה של מתודולוגיות מקשה על מי שמבקש לגבש עמדה באשר לשאלה כיצד ראוי לפתור 
פרק זה יציג את הגישות השונות שהוצעו לפתרו� בעיות ברירת די� . בעיות של ברירת די�

מגיבות למציאות ולחשיבה במישור המדיני די�  של ברירת מתו� הנחה שמתודולוגיות
לפיכ� הניתוח . ולשינויי� שחלי� באלה, ובמישור המשפטי כאחת) החיצוני והפנימי(
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מאפיי� מערכות ברירת די� ומעריכ� על פי התאמת� לעמדות הרווחות בשלושה מישורי� 
   14.אלה

רת היק� תחולה של דיני� ראינו שבעיית ברירת הדי� יכולה להיתפס כבעיה של הגד
 הבחנה בסיסית בי� לפיכ�. גבולות�וכבעיה של מציאת פתרו� הול� למערכת עובדות חוצה

.  של ברירת הדי�משפטי לממד המדינימתודולוגיות משקפת שניות זו בחשיבה בי� הממד ה
יש מתודולוגיות העוסקות בניתוח :  של המתודולוגיהמושא הניתוחהבחנה זו מושתתת על 

כל אחד ממושאי הניתוח .  הנדו�היחס המשפטי ויש מתודולוגיות העוסקות בניתוח לי�כל
 בי� –גישות הגורסות שהפתרו� לבעיות ברירת די� יש . הללו מופיע בסוגי ניתוחי� שוני�

ויש , לאומי�בי�על �מקור יונק מ– ניתוח יחסי� שהוא מחייב ניתוח כללי� ובי� שהוא מערב
א  בי� שהוא מחייב ניתוח כללי� ובי� שהו–� לבעיות ברירת די� תרופגישות הגורסות שה
הבחנה זו משקפת בעיקר התפתחות היסטורית . מקור לאומי יונק מ–מערב ניתוח יחסי� 

  . העוקבת אחר עליית כוחה של המדינה הריבונית
 ולקבוע קני מידה אוניברסליות ואחידותהגישות היונקות ממקור חיצוני נוטות להיות 

ה� נוטות להתבסס על ; י� לתחולת� של כל הדיני� והסדר אחיד ליחסי� בני אותו סוגאחיד
.  ולא לאפשר גמישותקשיחותה� נוטות להיות ;  או היחסי� של הכללי�מופשטניתוח 

ה� .  מגלות הסתייגות מחבילת מאפייני� זולאומי מקומילעומת� הגישות בעלות מקור 
של מדינות   ה� לכללי�חידלא איחס  סובלותי� ו מקומי בכללי�ייחודי טיפול מאפשרות
 ;גמישות ה� מאפשרות וקונקרטי ניתוח אפשרותה� מ;  דומי�יחסי� משפטיי�זרות ה� ל

פיתוח� של גישות . בה� יש המחייבות את כל המאפייני� הללו ויש המאמצות א� חלק מה�ו
  . פטמשחשיבה על השינויי� ה� בתפיסת הריבונות ה� ב� משקמגוונות אלה 

ויוצג הקשר , על גרסאותיו השונות, לאומי או אוניברסלי�תחילה מודל בי�בפרק זה יוצג 
. שבי� מאפייניו המתודולוגיי� והרעיוניי� למציאות המדינית והרעיונית שבה הוא שרד

 –האחד : לאחר מכ� יוצגו שני טיפוסי תגובה מתודולוגיי� לשינויי� שחלו במציאות זו
� התאמה –והאחר ,  את כל מאפייני המודל היש� במאפייני� הפוכי�מהפ� קיצוני המחלי

הערכה ביקורתית של שתי תגובות אלה . מדודה המשלבת במודל המסורתי מאפייני� נוספי�
א� , ושהמודל המשולב, א� בכלל, התגובה הקיצונית מתאימה לתנאי חיי� מוגבלי�שתציע 

 להיות מענה טוב יותר לדרישות עשוי, על פי שהוא אינו מגלה תפיסה שיטתית שלמה

  

מיפוי תיאורטי "לאחר השלמת כתיבתו של פרק זה יצא לאור מאמרה המאל� של איריס קנאור    14
עיוני " לאומי הפרטי והרהורי
 בדבר הבנייתו הנורמטיבית במבט השוואתי�של המשפט הבי�

מטבע . תוח של גישות שונות לברירת הדי�ג
 במאמר זה מופיע ני. )א"תשע (339 לב משפט
הדברי
 שני הניתוחי
 משתמשי
 באמות המידה ובהבחנות המקובלות בתחו
 לצור� אפיונ� 

לכל ניתוח ֶהדגש וייחוד , כמוב�, נוס� על כ�. א
 כי לא תמיד באותו אופ�, של גישות אלה
  .משלו
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לבסו� תוצענה שתי גרסאות . הרבות והמגוונות של המציאות המדינית והמשפטית של היו�
  .אפשריות לפיתוחו השיטתי של מודל משולב זה

   אחידות מדעית ומדינית:המודל המסורתי  .ב

    מבוא  .1

ת מתחלקות לשני המתודולוגיו. מודל זה מכיל בתוכו מתודולוגיות ששימשו מאות בשני�
תו� התמקדות : סוגי� על פי השאלה כיצד ה� קובעות איזה די� חל על יחס משפטי נתו�

החשיבה  . משפטיי�יחסי�תו� התמקדות באפיו� של או  משפטיי� כללי�באפיו� של 
ואילו החשיבה המאוחרת יותר הדגישה בעיקר , הקדומה הדגישה בעיקר את הכלל המשפטי

  15.את היחס המשפטי

  תיאור המודל  .2

  התמקדות בכללי� משפטיי�   )א(

, כללי�א� מתייחסי� לבעיה של ברירת די� בעיקר כבעיה של הגדרת היק� התחולה של 
 לצור� זה בולט שנמצאכלי . סביר שהפתרו� יתמקד במת� כלי� למדוד את היק� תחולת�

כ� נהגו . י� זה על פי אופימראש על פי אופיי� וייחוס היק� תחולה קבוע כללי� מיו� יהה
אסכולה .  ארוכה ועל פני מרחב גאוגרפי גדולהמתפרסת לאור� תקופהאסכולה בבאירופה 

מהמאה  �Bartolus ועשרה�השתי� מהמאה Accursiusזו מזוהה ע� מלומדי� באיטליה כמו 
 �Boullenois ועשרה�השש מהמאה d’Argentréמלומדי� בצרפת כמו , עשרה�הארבע

 �Ulric Huberו Rodenburg ,Paul Voetמלומדי� בהולנד כמו ו, עשרה�השמונהמהמאה 
 בזמני� ובמקומות שוני� אלה שררו תנאי� מדיניי� ורעיוניי� 16.עשרה�השבעמהמאה 

  

ע
 . אפשר למצוא ג
 מלומדי
 קדומי
 שעסקו באפיו� היחס המשפטי. חלוקה זו גסה במקצת   15
 . החלוקה מועילה כי היא מזהה את מוקד החשיבה בכל תקופה, זאת

16   Accursius 
והיה אחד מגדולי המלומדי
 של המשפט שהחיו את , 1263–1182 חי בשני
עבד בבולוניה ואס� וער� פירושי
 של דור  הוא. לימוד המקורות של המשפט הרומי

, יה'לימד בפרוג, 1357–1314 בי� חי glossator .(Bartolus(הגלוסטורי
  –המלומדי
 הראשו� 
� הפוסט–היה אחד מגדולי הדור הבא  
שעסקו בניסיו� להתאי
 –) post-glossator(גלוסטורי

על  (DE CONFLICTU LEGUMהוא כתב חיבור חשוב בש
 . את המשפט הרומי לצורכי הזמ�
של ) טי
הסטטו(באיטליה המתקלי
 שהעסיקו את המלומדי
 היו בי� החוקי
 ). דיני
מתקל 

בצרפת המתקלי
 היו בי� המנהגי
 . הערי
 האיטלקיות השונות למשפט הרומי המשות�
 –1519 היה משפט� צרפתי חשוב שחי בשני
 D’Argentré. השוני
 בחלקי
 השוני
 של צרפת
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חר� זאת מתייחסי� לאסכולה . חשיבה על ברירת הדי� לבשה צורות רבות ומגוונותשוני� וה
משו� שמלומדי� אלה זאת ). statutists( אסכולת הסטטוטיסטי� המכונה, זו כאסכולה אחת

) "חוק" פירושה ”statutum“  המילהלטיניתב( את מרב מאמציה� לעיו� בחוקי� הקדישו
   .היק� תחולת�מכא� את  ו,אופיי� המשפטיוע את קבאפשר לל הכלי� שבאמצעות� ושכלול

מה : הסטטוטיסטי� בעינינפתח בשאלה המרכזית של ברירת די�  Bartolus החיבור של
� whether a statute extends beyond its“ –  התחולה של כללי� משפטיי� שוני�היק

territory to those not subject; … whether the effect of a statute extends beyond the 

territory of the legislator ….”.17
. הוא משיב על השאלה באמצעות אפיו� הכללי� הנדוני� 

הבחנה . נשוא עיסוק� של הכללי� וקבע ישירות את היק� תחולת�אפיו� זה התבסס על 
. לכללי� מהותיי�) פרוצדורליי�(זה הייתה בי� כללי� דיוניי�  בסיסית ששימשה באפיו�

כללי� דיוניי� עוסקי� בניהול ההלי� השיפוטי וחלי� בהליכי� המתנהלי� בערכאות 
 דיוניי� כללי�ולפיכ� ג� , זרי�ה� אינ� חלי� בהליכי� המתנהלי� בבתי משפט . מקומיות

לעומת זאת כללי� מהותיי� עוסקי� בהסדרת האירוע . זרי� אינ� חלי� בהליכי� מקומיי�
ככאלה ה� יכולי� לחול ה� בהליכי� . בלי קשר למקו� הדיו�, בזכויות מהותיות, הנדו�

י�  מהותיי� זרי� יכולי� לחול ג� בהליככללי�כש� שג� , מקומיי� ה� בהליכי� זרי�
 העוסק כלל , בפורו� בידי זרכרת לפיכ� בתביעה מקומית בנוגע לחוזה שנ18.מקומיי�

,  העוסק בצורת החוזהכללואילו , בתביעה עצמה יחול רק א� הוא חלק מדי� הפורו�
 יחול רק מדי� מקו� הכריתה או די� מקו� הביצוע לפי – במהות העניי� –פירושו או ביצועו 

.העניי�
19

  

  

   1680 חי בי� Boullenois.  מכא� עיסוקו במתקלי
– ועסק רבות במשפט המנהגי בצרפת 1590
 .ב חיבור חשוב על האופי הפרסונלי והראלי של חוקי
 ומנהגי
 בפריז וכת1762�ל

Rodenburg ,מאמצע המאה השש��ו, עשרהPaul Voet , 
חיו וכתבו , 1677–1619שחי בשני
 .הפרובינציות השונות שכבר התאחדו לפדרציהשניה
 בהולנד על המתקלי
 שנתגלו בי� 

Ulric Huber 
הוא כתב . כבר היה פרופסור למשפט בהולנד ומגיל צעיר 1694–1636 חי בשני
 ביותר הידועחיבורו הוא חיבורו הקצרצר על ברירת הדי� . חיבורי
 רבי
 על המשפט הרומי

 
  .DE CONFLICTU LEGUM DIVERSARUM IN DIVERSIS IMPERIIS –היו
17  BARTOLUS, ON THE CONFLICT OF LAWS (tr. Joseph Henry Beale, 1914) , פר הס. 13בסעי�

א חלק מפירוש לקודקס של יוסטיניאנוס ובשאלה זו נפתח הדיו� בקטע שבקודקס הקובע כי הו
  ". יידו� לפי די� מודנה, א
 איש בולוניה יכרות חוזה במודנה"

שקבע כי כללי
 העוסקי
 בהתיישנות ובדר� שבה מגישי
 , Huberהבחנה זו מופיעה ג
 אצל    18

כללי ההתיישנות של הפורו
 , וגעי
 למהות העניי�באשר ה
 אינ
 נ. תביעה ה
 כללי
 דיוניי

 ULRIC HUBER, DE CONFLICTUראו . ולעול
 לא יחולו כללי התיישנות של די� זר, יחולו תמיד

LEGUM DIVERSARUM IN DIVERSIS IMPERIIS (1707, tr. Ernest G. Lorenzen, in Huber's De 
Conflictu Legum 13 ILL. L. REV. 375, 401 (1918-1919) , 7בפסקה.  

19   BARTOLUS) 18–13בפסקאות , )17ש "לעיל ה.   
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הבחנה בסיסית נוספת . כללי� מהותיי� נקבע על פי אפיוני� נוספי�היק� תחולת� של 
כללי� אישיי� ). statuta realia ( חפציי�מכללי�) statuta personalia( הבחינה כללי� אישיי�

ה ז של כלל כותחולת.  למשל כלל העוסק בכשרותו המשפטית של אד�20,עוסקי� באנשי�
 על אנשי� שהוא חלפירוש הדבר . נהמשתרעת על כל מי שכפו� אישית לאותה מדי
אפילו ,  על אנשי� זרי�והוא איננו חל 21,מקומיי� ג� כשה� נמצאי� מחו� לשטח המדינה

דוגמה להפעלתו של אפיו� זה מצויה בתשובתו של . ה� נמצאי� בתו� שטח המדינה
Bartolus  ונציאני העוסק במספר העדי� הדרושי� לצוואה חל ג� על זר כלללשאלה א� 

הוא ,  עוסק באנשי�כללעל דר� האפיו� הוא קבע שמשו� שה. הוא עור� צוואה בוונציהכש
כי הוא אינו יוכל להשפיע על האישיות של מי שאינו , לא יחול על זר העור� צוואה בוונציה

 כללי� חפציי� עוסקי� בנכסי� ובזכויות הנובעות , לעומת זאת22.כפו� לו או על יכולתו
 24. למשל כלל שקובע א� בעל בית רשאי להוסי� קומות על ביתו23,מהנכס או הנוגעות לו

 ה� אינ� חלי� על נכסי� 25.תחולת� של כללי� חפציי� מוגבלת לנכסי� באותה מדינה
על כ� . וכללי� חפציי� של מדינות אחרות אינ� חלי� על נכסי� מקומיי�, במדינה אחרת

של ראות את הלו� המחשבה באופ� סכמטי אפשר ל 26.אפשר לכנות� כללי� טריטוריאליי�
  :�כהסטטוטיסטי� 

  

20    
בנכסי
 מדויק יותר לומר שה
 עוסקי
 בעיקר באנשי
 כי חלק מהכללי
 הללו עוסקי
 ג
  .)ראו להל� דיו� בכללי
 מעורבי
 (באורח חלקי או משני

�במוב� זה ה
 כללי
 אקסטרה   21
  .טריטוריאליי
22   BARTOLUS) 21בפסקה , )17ש "לעיל ה.  
23    
, באנשי
מדויק יותר לומר שה
 עוסקי
 בעיקר בנכסי
 כי חלק מהכללי
 הללו עוסקי
 ג

   .)ראו להל� דיו� בכללי
 מעורבי
(למשל כלל העוסק בכשרות , משניבאורח באורח חלקי או 
24   BARTOLUS) 27בפסקה , )17ש "לעיל ה.  
25  
ולפיה כלל , יטלטלי� כבר הייתה הבחנה מקובלתההבחנה בי� מקרקעי� ובי� מ .27בפסקה , ש

ואילו כלל שעסק במיטלטלי� , שעסק במקרקעי� נחשב חפצי וחל על קרקע מקומית ולא זרה
ולא חל , ולפיכ� חל על כל מיטלטליו של אד
 מקומי בלי קשר למקו
 הימצא
, נחשב אישי

, )18ש "לעיל ה (HUBERראו ג
 . על מיטלטלי� של אד
 זר א� כשה
 מצויי
 בתו� המדינה
  .15–14בפסקאות 

�זיהוי של כלל חפצי ככלל טריטוריאלי ושל כלל אישי ככלל בעל תחולה אקסטרה   26
חלי
 בתו� המגדיר כללי
 טריטוריאליי
 ככאלה ה ,BARTOLUSטריטוריאלית מופיע אצל 

החלי
 על מי כללי
 אישיי
 ככאלה ו, שטח המדינה ג
 על מי שאינ
 שייכי
 למדינה
 מבחי� בי� Huberג
 ). 13 בפסקה, 17ש "לעיל ה(מחוצה לה כשה
  למדינה ג
 יכי
ישש


 The laws of each“: )ג
 כשה
 אינ
 מצויי
 בו( ככאלה כללי
 הכובלי
 את אנשי המקו
state have force within the limits of that government and bind all subject to it, but not 

beyond” , לאלה
 All persons within the“: )ג
 א
 ה
 זרי
 (הכובלי
 כל מי שנמצא במקו
limits of a government, whether they live there permanently or temporarily, are deemed 

to be subjects thereof”) HUBER ,2בפסקה , 18ש "לעיל ה.(  
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  היק� התחולה  'א דינהאפיו� הדי� של מ

  )'אשל מדינה בית משפט ב(חל רק בפורו
   די� דיוני

  כל מדינה לפי העניי�של חל בבית משפט   די� מהותי

רק על אבל , בבית משפט של כל מדינהחל   די� מהותי אישי

  'אמדינה אנשי
 השייכי
 ל

על אבל רק , בבית משפט של כל מדינהחל   חפצימהותי די� 

  'אמדינה  בי
 המצויצי
חפ

על כ� . מוב� מאליו שקטגוריות אלה לבד� לא אפיינו בקלות כל כלל מכללי המשפט
נאלצו לקיי� דיוני� ארוכי� בשאלות כגו� מה אופיו של כלל שעוסק בכשרות הנדרשת 

דיוני� כאלה הולידו . וג� בנכסי�שכ� הוא עוסק ג� בתכונות אישיות , להעברת קרקע
ושוב רבו , )statuta mixta(בתו� כ� פותחה קטגוריה של כללי� מעורבי� . קטגוריות נוספות

א� לגבי היק� התחולה של כללי� . הדיוני� על השאלה מה תוכנה של קטגוריה זו
 –היו שסברו שככל שכללי� אלה עסקו בפעולות משפטיות . בקטגוריה זו היו חלוקי�
 ה� אמורי� לחול על כל פעולה מהסוג הנדו� שבוצעה בשטח –למשל כלל שעסק בחוזי� 

 למשל כלל –היו ג� שסברו שככל שכללי� אלה עסקו באנשי� ובנכסי� ג� יחד ; המדינה
 27. יש לקבוע לה� היק� תחולה הזהה לשל כללי� חפציי�–שעסק בחוזי� להעברת קרקע 

רחבה ו בי� סוגי� שוני� של כללי� בתו� קטגוריה אפיוני� שהבחינ�בדומה לכ� פותחו תת
הבחינו , בעלי תחולה משלה�, לאחר שזוהתה קטגוריה של כללי� מגבילי�, למשל. אחת

למשל כלל הדורש אישור (עוד בי� היק� התחולה של כללי� מגבילי� הנוגעי� לצורה 
על העברת זכות למשל כלל האוסר (כללי� מגבילי� הנוגעי� לנכסי� , )נוטריוני או עדי�

למשל כלל המגביל את (וכללי� מגבילי� הנוגעי� לאנשי� ) קניי� בנכס בי� בעל לאשתו
קבוצה היק� �לכל תת). יכולתו של קטי� לצוות או כלל המגביל את יכולתה של בת לרשת

כלל הנוגע לצורה הדרושה לפעולה משפטית חל על כל פעולה הנעשית . תחולה משלה
 כלל הנוגע לנכס עצמו חל על 28.פעולות הנעשות מחו� לשטחהבשטח המדינה ולא על 

זיהויו של כלל . נכסי� במדינה בלי קשר למקו� הפעולה או לזהות האנשי� המעורבי�
מגביל הנוגע לאנשי� ִאפשר פיתוחה של הבחנה נוספת המבוססת על השאלה כיצד ההגבלה 

  

.  ג
 כשאד
 פועל מחו! למדינתו
 סברו שמדובר בכלל אישי החליהמלומדי
 האיטלקי   27
D’Argentréרק על רכוש מקומי 
על כל מי שמבקש  אבל,  סבר שאלה כללי
 חפציי
 החלי

 Lorenzen, Huber's Deראו  לפירוט בעניי� זה .Voet וכ� סבר ג
 , בלי הגבלהלהעבירו
Conflictu Legum) 380' בעמ) 18ש "לעיל ה 
   .והמקורות המובאי
 ש

בפסקה . 24 וביחס לצוואות בפסקה 14ביחס לחוזי
 בפסקה ) 17ש "לעיל ה (BARTOLUSראו    28
החלי
 על חוזי
 הנכרתי
 ,  הוא מבחי� עוד בי� כללי
 העוסקי
 בצורת החוזה ופירושו18

  .החלי
 במקו
 ביצועו המיועד, ובי� כללי
 העוסקי
 באופ� ביצועו של החוזה, במדינה
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לה את יכולת� של קטיני� כגו� כאשר היא מגבי(א� היא מיטיבה עמו : משפיעה על האד�
אזי הכלל חל על אנשי� מקומיי� בכל , )לערו� צוואות כדי להג� עליה� מפני לח� לא הוג�

כגו� כאשר היא שוללת מבת (א� ההגבלה מכבידה . מקו� בלי קשר למקו� הימצא רכוש�
אזי הכלל חל רק על רכוש בתו� שטח המדינה , )את הזכות לרשת משו� שהיא אישה

   29.המגבילה
 הבחי� בי� Bartolus. הבחנות דומות שימשו ג� בנוגע להיק� תחולת� של דיני� עונשיי�

וחלי� עליו ג� מחו� לשטח , כללי� עונשיי� החלי� על האד� בשל זיקתו האישית למדינה
לבי� כללי� עונשיי� החלי� על כל אד� בלי קשר , )טריטוריאליי��כללי� אקסטרה(המדינה 
ובי� כללי� עונשיי� , )כללי� טריטוריאליי�(ועל בתו� המדינה בתנאי שהוא פ, למקורו

   30).כללי� דיוניי�(החלי� רק על משפטי� המתנהלי� במדינה , החלי� על צורת התביעה
 כל קטגוריה והיק� –בעיני הסטטוטיסטי� אפיונו הנכו� של הכלל היה חזות הכול 

כדי להגיע , תעפויותיה�על כ� עיקר מלאכת� התמקד בפיתוח האפיוני� והס. תחולתה
 מלאכה זו בוצעה תמיד תו� התייחסות לטקסטי� של המשפט הרומי 31.לדיוק מרבי

   32.ששימשו בסיס לדיו� ופרשנות ואסמכתה לעמדת אפיו� זו או אחרת

   התמקדות ביחסי� משפטיי�  )ב(

שיוכ� של יחסי� משפטיי� לשיטת א� מתייחסי� לבעיה של ברירת די� בעיקר כבעיה של 
 .יחסי� משפטיי�אפיונ� הלאומי של סביר שהפתרו� יתמקד במת� כלי� ל, פט מתאימהמש

 ל איפנהבכל יחס משפטי אשר מיקומו היה זיהויו של גור�  לצור� זה בולט שנמצאכלי 
 Storyגישה המזוהה ע� שמ� של המלומדי�  . ביותרהולמי�שיטת המשפט שכלליה 

לא באפיונ� מתמקדת , עשרה�התשעמהמאה שניה� ,  בגרמניה�Savigny וצות הבריתבאר
   .יחסי� משפטיי�של כללי� משפטיי� אלא באפיונ� של 

 COMMENTARIES ON THEהכרס� ארג� את ספרו עבJoseph Storyהשופט והאקדמאי 

CONFLICT OF LAWS FOREIGN AND DOMESTIC33כשרות :  סביב מוסדות המשפט השוני�

  

29   BARTOLUS) 33–32אות בפסק, )17ש "לעיל ה .  
30  
  .48בפסקה , ש
 JOSEPH H. BEALE, A TREATISE ON THEלסקירה של הסטטוטיסטי
 השוני
 ועבודת
 ראו    31

CONFLICT OF LAWS (1935) , ראו . 37–21בפסקאות 
 .Hessel Eלהצגה קצרה של תרומת
Yntema, The Historic Bases of Private International Law, 2 AM. J. COMP. L. 297 (1953).  

�ידוע למשל ש. היו ג
 ויכוחי
 על הדר� הראויה להכריע בשאלות אלה   32Bartolus דגל בגישה 
  .מילולית לאפיו� כללי
 ואילו סטטוטיסטי
 מאוחרי
 יותר סברו שזו גישה פשטנית

33   JOSEPH STORY, COMMENTARIES ON THE CONFLICT OF LAWS FOREIGN AND DOMESTIC 
(1834) .Storyנולד ב �ישב בבית המחוקקי
 במדינת , הוא עבד כעור� די�. 1845� ומת ב1779

 ולפרופסור בבית הספר 1811�מונה לבית המשפט העליו� של ארצות הברית ב, וסטס'מסצ
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, ירושה, מקרקעי�, מיטלטלי�, חוזי�, גירושי�, תוצאות הנישואי�, נישואי�, משפטית

 בכל פרק הוא חתר לזהות לכל יחס משפטי את 34.עברות פליליות וראיות, אפוטרופסות

הוא זיהה די� זה רק לאחר דיו� מקי� ומסודר בכתביה� של . הדי� שיחול עליו

. מסקוטלנד ומארצות הברית, בפסקי די� ובכתיבה משפטית מאנגליה, הסטטוטיסטי�

ניסוח שהיה לדידו תיאור , ניתוח� של כל אלה היווה בסיס לניסוח� של עקרונות מוסכמי�

 –הבסיסיות הסטטוטיסטיות הוא קיבל את ההבחנות . של המצב המשפטי המקובל והראוי

א� נרתע  –ניי� לכללי� מהותיי� ובי� כללי� די, בי� כללי� אישיי� לכללי� חפציי�

 סביב אופיי� של כללי� יכול לפתור שאלות וחכמותת של הבחנות מ�מהרעיו� שפיתוח

את  סבירכדי להרק וטיסטיי� טמקורות הסטלהיעזר בתחת זאת הוא ביקש . ספציפיות

פיכ� הוא ניצל את  ל35.על אודותיה�� ולהרחיב ימדגלה, העקרונות המצויי� בפסקי הדי�

 תחולתו אל אול� הוא הסב את מוקד השאלה מהדי� והיק�, התובנות של הסטטוטיסטי�

בדיו� בשאלה איזה די� יחול על , למשל. אופיו של היחס המשפטי והדי� שראוי להחיל עליו

כשרותו של אד� הוא הסתמ� על הדיוני� הסטטוטיסטיי� הנרחבי� בדבר היק� התחולה 

 הוא קבע.  תו� הדגשת היחס המשפטיאחרתאבל ניסח את מסקנותיו , של דיני� אישיי�

פעולות משפטיות הנעשות במדינת הדומיסיל שלו לבצע ל אד� שבדר� כלל כשרותו ש

וכ� פעולה התקפה לפי די� זה תוכר כתקפה בכל , �lex domiciliiה, תיקבע לפי די� הדומיסיל

בניגוד ,  לעומת זאת36.ופעולה שאינה תקפה לפי די� זה לא תוכר בשו� מקו�, מקו�

יבח� רק לפי י ָתקפהת הדומיסיל  פעולה הנעשית מחו� למדינהוא קבע כי, לסטטוטיסטי�

  �lex loci actus.37 ה–הדי� השורר ש� 

 היק� בדבר י�מלומדשל על כל תחומי המשפט תו� תרגו� מחלוקות  Storyכ� עבר 

, התחולה של כללי� לנוסח שעסק בשאלה דינו של איזה מקו� ראוי ליחס המשפטי הנדו�

ע שתוקפ� של נישואי� ייקבע על פי לפיכ� הוא קב. והכול תו� הסתמכות על פסיקה משווה

יוכרעו , לרבות יחסי הקניי� שביניה�,  ואילו זכויות וחובות בי� בני זוג38,די� מקו� עריכת�

  

הוא כתב בכל תחומי המשפט והשפיע השפעה . 1829�למשפטי
 באוניברסיטת הארוורד ב
  .אדירה על המשפט האמריקני ובכלל

עיסוקו בתחומי
 אלה . בו ג
 פרק הד� בסמכות שיפוט ובתרופות ופרק הד� בפסקי
 זרי
יש    34
  .אינו מענייננו כא�

 .16בפסקה , )33ש "לעיל ה (STORYראו    35
36   
  .101בפסקה , ש
37  
 .102בפסקה , ש
38  
 .113–110בפסקאות , ש
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 שאלות חוזיות תוכרענה בדר� כלל לפי הדי� של מקו� 39;לפי די� הדומיסיל של הבעל

לי� תוכרענה לפי שאלות קנייניות בנוגע למיטלט�lex loci contractus; 40 ה–כריתת החוזה 

 ואילו שאלות קנייניות בנוגע למקרקעי� תוכרענה לפי די� 41;די� הדומיסיל של בעליה�

 בתחו� הירושה הוא קיבל את ההבחנה הסטטוטיסטית �lex rei sitae.42 ה–מקו� הימצא� 

בי� מיטלטלי� למקרקעי� והפעיל אותה באופ� ששאלות הנוגעות לירושת מיטלטלי� 

צורתה של צוואה בנוגע למיטלטלי� וא� ירושה על פי , צוות מיטלטלי�כשרותו של אד� ל(

 ואילו שאלות 43,תוכרענה לפי די� מושבו של המוריש בעת מותו) די� של מיטלטלי�

צורתה של צוואה בנוגע למקרקעי� , הכשרות לצוות מקרקעי�(הקשורות לירושת מקרקעי� 

 לבסו� הוא 44.� מקו� הימצא הקרקעתוכרענה לפי די) וא� ירושה על פי די� של מקרקעי�

 ואילו עברות פליליות כפופות א� לדי� המקו� שבו 45,קבע שראיות כפופות לדי� הפורו�

  46.ורק בית משפט באותה מדינה רשאי להחיל די� פלילי, בוצעו

 חיבור Savigny פרס� המלומד הגרמני הדגול Storyזמ� לא רב לאחר פרסו� עבודתו של 

שעסק , �Storyיג את עבודתו כעבודה מדעית ובכ� ייחד את עצמו מ הצSavigny 47.משלו

על כ� הוא לא ד� . וניסוח� בבחינת תיאור המשפט הקיי� באיסו� של עקרונות מוסכמי�

במכלול המקורות הסטטוטיסטיי� ולא ביסס את מסקנותיו על דיו� ביקורתי בממצאיה� 

  

39  
 . 199–125בפסקאות , ש
40  
  . ואיל�231בפסקה , ש
41  
383� ו376ת בפסקאו, ש . 
הדיו� בפרק זה נסב כולו על הקושי שכלל זה מציב לעומת כללי

  .נוגדי
 של המדינה שבה נמצא הנכס
42  
 .424בפסקה , ש
43  
 . ואיל�464בפסקה , ש
44  
ג
 פרשנות צוואות נעשית בדר� כלל לפי די� . 483 ופסקה 481פסקה  , ואיל�474בפסקה , ש

  ). a479ראו פסקה (באשר למיטלטלי� ה� באשר למקרקעי� מושבו של המצווה בעת מותו ה� 
45  
  .קביעה זו באה לאחר דיו� ארו� בשאלה מה כלול בקטגוריה של ראיות. a634בפסקה , ש
46  
  .620בפסקה , ש
47  Friedrich Carl von Savignyנולד בגרמניה ב �הוא לימד בעיקר משפט . 1861�ומת ב 1779

 ולקראת סו� חייו מונה ש
 לשר 
 בכירי
 בפרוסיהבתפקידי
 משפטיישימש , רומי

 GESCHICHTE DES RÖMISCHEN, חיבורו האגדי: הוא כתב רבות על המשפט הרומי. המשפטי

RECHTS IM MITTELALTER) 
 1831–1815פורס
 בשני
 , )תולדות המשפט הרומי בימי הביניי
�וSYSTEM DES HEUTIGEN RÖMISCHEN RECHTS) י העכשווישיטת המשפט הרומ ( 
בשני

 PRIVATE INTERNATIONAL LAW –שכותרתו באנגלית , חיבורו על ברירת הדי�. 1849–1840

AND THE RETROSPECTIVE OPERATION OF STATUTES: A TREATISE ON THE CONFLICT OF 

LAWS AND THE LIMITS OF THEIR OPERATION IN RESPECT OF PLACE AND TIME – הוא הכר� 
ההפניות שלהל� . 1869� בGuthrieתורג
 לאנגלית בידי  החיבור. ה זועבודה אחרונהשמיני ב

� השנייה שיצאה בורהמפנות למהדEdinburghב �שני של הספר עוסק בבעיות  חלקו ה.1880
  . זמניות�בי�
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המסקנות שאליה� הוביל הניתוח ורק לצור� חיזוק בררני אלא הביא מקורות אלה באופ� 

הוא הציג את משימתו כבירורה העיוני של הבעיה המרכזית של ברירת הדי� והיא . המדעי

 עיקרו� 48.את הדי� שאליו הוא שיי� ושלו הוא כפו�, על פי טבעו, לזהות לכל יחס משפטי

, קניי�, כשרות משפטית: שבוסס על תחומי המשפט השוני�, זה התווה את ארגו� הספר

  . נישואי� ואפוטרופסות, ירושה, חיובי�

 , לזהות גור� מאפיי�אפשרבכל יחס משפטי או מוסד משפטי , Savignyלשיטתו של 

זכויות קניי� למשל הוא במקו� הימצא� מרכז הכובד של . טבעי" מושב"או " מרכז כובד"

ר� כלל בד הוא, המקו� שבו החוזה נמצא, מרכז הכובד של חוזה�situs; 49ה, של הנכסי�

 ואילו קשר 51;דומיסיל של המנוחמדינת הירושה לפי טבעה מצויה ב 50;מקו� ביצועוב

כל יחס משפטי נתו� אפשר  ל52.דומיסיל של הבעלמדינת ההנישואי� ממוק� באופ� טבעי ב

דינה פירושו שמדינה מיקומו ב .הטבעי שלולזהות את המדינה שבה מצוי מרכז הכובד 

   .יסדיר אותו

ע� זאת העבודה של . Story שונה מזו הפוזיטיביסטית של Savigny של הגישה העיונית

שכ� הצמדתו של די� מתאי� , שניה� עיצבה את פניה� של כללי ברירת די� לדורות הבאי�

 גוריהקטכל ל לבנות מערכת של כללי ברירת די� הקובעי� לכל יחס משפטי מאפשרת

, הקרובה אליה ביותר משפטהלשיטת  חוליה המקשרת אותה – ית קישוריחול משפטית

  :לדוגמה

  )זיקת ברירת די�(חוליית קישור           קטגוריה משפטית
  מושב המנוחחל די�        ירושה בענייני

  מקו� הימצא הנכס  חל די�  קניי�בענייני  

  המושב של הבעל  חל די�  נישואי�בענייני 

מק� יחס משפטי או מוסד משפטי המבוססי� על האפשרות ל, בסגנו� זהדי� כללי ברירת 
או לזהות את שיטת המשפט הקשורה אליו ביותר על , בשיטת משפט על פי אופיו ומהותו

ה�  ו, בארצות הבריתBealeאצל ו באנגליה Dicey בהמש� אצל וופיעה, ח אופיווידי נית
  . ולמעשה ברוב שיטות המשפט א� לא בכול�,נוהגי� עד היו� בכל מדינות אירופה

  

48  SAVIGNY) של . 348בפסקה , )47ש "לעיל ה 
 מופיע דיו� ארו� של Guthrieבמבוא לתרגו
 . ובבעייתיות השימוש בו" יחס משפטי"המתרג
 במונח 

49  
 . ואיל�366בפסקה , ש
50  
 . ואיל�372בפסקה , ש
51  
 . ואיל�375בפסקה , ש
52  
  .379בפסקה , ש
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  יו	 המודל אפ  .3

  מאפייני� מתודולוגיי�  )א(

פע� הכלל המשפטי ופע� , במושא ניתוח שונהכל אחת  מתמקדות שתוארומתודולוגיות ה
ה� מתייחסות לבעיית ברירת הדי� כאל .  מאפייני� רבי�חולקות אבל ה� ,היחס המשפטי

וביל כל די� נית� לאפיו� המ. בעיה מדעית שיש לה תשובה אחת בעלת תוק� אוניברסלי
די� כל יחס משפטי נית� למיקו� על פי מרכז הכובד שלו המוביל ל; להגדרת היק� תחולתו

בפתרו� לבעיית ברירת הדי�  רואות מכא� שלמעשה מתודולוגיות אלה. הראוי להסדרתו
 �דינה של כל שיטה ניתבעיני הסטטוטיסטי� . כל שיטות המשפטפתרו� שיש לו תוק� ב

אופי הדי� מוביל להיק� תחולתו בי� . ואות� קני מידה לאפיו� באמצעות אות� כלי�
. ובלי קשר לשאלה היכ� מתקיי� הדיו�, יה'מדובר בדי� פרוגשמדובר בדי� ונציה ובי� ש

.  אחידטיפול המשפטיי� מאותו סוג מטופלי� י�כל היחסבעיני המלומדי� המאוחרי� יותר 
 אמור להתבצעחוזה שאזי ,  סבר שמרכז הכובד של חוזה הוא במקו� ביצועוSavignyא� 

כפ� לדי� ויה י' בפרוגאמור להתבצעחוזה שו, יה יישלט על ידי די� ונציהבשטחה של ונצ
. בלי קשר לשאלה היכ� העניי� נדו� ובלי קשר למרכיבי� האחרי� של המקרה הנדו�, יה'פרוג

� ולא  במוב� זה שה� מתייחסי� להיק� התחולה של כל די� מסוג נתוי�צדדי�רבהכללי� ה� 
גישה מדעית מופשטת זו מולידה תשובות ברורות וקבועות בעלות תוק� . רק לדי� הפורו�

כשבית משפט מחיל די� זר הוא אינו מבצע פעולה . אוניברסלי ומובילה לתוצאות אחידות
ולעתי� די� זה איננו הדי� , לכל אירוע הדי� המתאי� לו. מפתיעה או חריגה הטעונה הסבר

  . המקומי
 אינו מציב את בעיית ברירת הדי� כבעיה שונה במהותה מסורתיה המודל הזבמוב� 

כחלי� על אירוע חוזי או (הותית של כללי�  זיהוי היק� התחולה המיות המוכרות שלבעהמ
וא� ) כחוזי או כנזיקי(או אפיונו המהותי של אירוע ) על אירוע בעשיית עושר ולא במשפט

כל המצבי� הללו מציבי� . ולה של די� חדש בזמ� זיהוי היק� התחלא מהבעיה המוכרת של
בי� , הקובעת את היק� תחולתה, גוריה הנכונהקושי של סיווג הכלל או היחס המשפטי לקט

בי� שמדובר בתחולתה בזמ� ובי� שמדובר בתחולתה , שמדובר בתחולתה המהותית
 בעלת ית למצוא לה תשובה מדעית ורציונלשאפשרמדעית  קושי זה נתפס כבעיה 53.במרחב

  .תוק� כללי

  

�לכ� אי� פלא ש   53Savigny במרחב ואת הדיו� 
 ציר� יחד את הדיו� בבעיה של מתקלי דיני
לאחר ששבעת הכרכי
 הראשוני
 זאת . בבעיה של מתקלי דיני
 בזמ� בכר� השמיני לחיבורו

שהוא למעשה תיחו
 תחולת
 המהותית , השלימו את אפיונ
 של כל מוסדות המשפט הפרטי
  . את זיהוי מרכז הכובד של כל יחס ויחסהמלאכה שהקל, של כללי משפט
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. ות פנימיה כולה במחלוקותסקשנכתבה בתקופה ארוכה זו עעל כ� הספרות הרבה 
כלל או על היק� האפיו� הנכו� של הוויכוח האופייני נסב על , כשעיקר העיסוק היה בכללי�

כי הוא (הא� כלל העוסק במיטלטלי� הוא חפצי : תחולתה של קטגוריה שלמה של כללי�
הא� כלל מעורב ? )כי מיטלטלי� נחשבי� חלק מאישיותו של האד�( או אישי )עוסק בנכסי�

מתאפיי� בכ� שהוא עוסק בפעולות משפטיות או בכ� שהוא עוסק באנשי� ובנכסי� ג� 
הנית� להבחי� בי� כללי� המתייחסי� לצורה של חוזה מחד גיסא לכאלה העוסקי� ? יחד

הקשורי� על אנשי� ל תושבי המדינה או הא� כלל אישי חל ע? בצורת ביצועו מאיד� גיסא
הוויכוח האופייני , כשעיקר העיסוק היה ביחסי� משפטיי� ? זיקה אחרתאליה באמצעות

הא� מרכז הכובד של חוזה הוא  : זיהויו הנכו� של מרכז כובד ליחס משפטי נתו�נסב על
� הא� מרכז הכובד של קשר הנישואי� הוא במקו? במקו� כריתתו או במקו� ביצועו

הא� מרכז הכובד של עוולה הוא ? עריכת� של הנישואי� או במקו� מושב� של בני הזוג
 שאלות אלה ה� שאלות 54?במקו� שבו בוצעה העוולה או במקו� שבו הנפגע סובל מנזקו

  .אקדמיות שהתשובה לה� אינה משתנה ע� שינויי מקו� וזמ�

   רעיוניי� ומקורותיה�מאפייני�  )ב(

בעיה של ברירת די� היא בעיה של חלוקת מניח שה מודל זה יהחיצונבמישור המדיני 
הפתרו� לבעיה מצוי בהנחת . סמכויות בי� שיטות המשפט השונות או בי� המדינות השונות

זהה להיק� אחת  שיטת משפט ייק� התחולה של דינולכ� ה, היסוד שכל השיטות שוות
בלי קשר להרכב , ידה אחרת בלי קשר לזהותה של היחדיניה של כל שיטההתחולה של 

יש מספר ,  לפי גישה זו.סכסו�ה היכ� יוכרעהעובדתי של המקרה הנתו� ובלי קשר לשאלה 
ולכ� , כל מדינה קיבלה מידה זהה של כל סוג; סופי של סוגי סמכות חקיקה בעול�

אינ� חופפות , סמכויותיה� של כל המדינות בכל עניי� ועניי� משתלבות אלה ע� אלה
הפתרו� לכל בעיה קבוע מראש באופ� שמחייב את . כל הסמכות באותו עניי�ומצטרפות לס� 

הנחה זו באה . כל שיטות המשפט כאחת ובאופ� שמבטיח שכל אירוע כפו� רק לדי� אחד
 המודל מניח הפנימיבמישור המדיני . צדדי של כללי ברירת הדי��לידי ביטוי באופי הרב

, ה וכל שיטה משפטית זהה לשכנתהשלצור� בעיית ברירת הדי� ופתרונה כל מדינ
אפשר לייצג כל . ושמאפייני� ייחודיי� אינ� צריכי� להשפיע על שאלת חלוקת הסמכויות

שיטת משפט באמצעות אות� מאפייני� פורמליי� בי� שה� מתייחסי� לכללי� ובי� שה� 
 מודל זה משק� תפיסה שלפיה המשפט הוא המשפטיבמישור . מתייחסי� ליחסי� משפטיי�

  

 אי� הבדל מעשי בי� ניתוח המתחיל מהכלל המשפטי ובי� ניתוח המתחיל SAVIGNYלדעת    54
הדגשתו את היחס המשפטי נובעת , א
 כ�). 344פסקה ב ,47ש " לעיל הראו(מהיחס המשפטי 

לא מהעדפת הפתרו� שמפיק ניתוח של יחסי
 אלא מתפיסה בדבר החשיבות המדעית של 

  .מיקו
 יחסי
 משפטיי



 מושגי יסוד: שער ראשו�

104 

ושהחלתו היא , שכמות� קיימי� בכל שיטה, ערכת סגורה הבנויה ממושגי� מופשטי�מ
יו לזהות של שיטות משפט ולאופ, המחויבות לשוויו� בי� מדינות. פעולה אנליטית פורמלית

  .המאפיי� המרכזי של המודל המסורתיהמופשט של המשפט היא 
הסביבה המדינית  אינ� מנותקי� משל מודל זה� מאפייניה, כפי שהצעתי לעיל

קיי� יחס ישיר בי� סוג הפתרו� הנית� לבעיות ברירת די� ובי� , אדרבה. תוהאינטלקטואלי
   55.חשיבה מדינית וחשיבה משפטית ג� יחד

 של מודל החשיבה האחיד והפורמלי לידתו של ברירת הדי� ע� לידתהמקובל לזהות את 
הסבר זה מתאר את . ימי הביניי�של הריבונות הטריטוריאלית בלצמיחתה  ה�ולייחס את שני

ושמכל מקו� לא , המשפט העתיק כמשפט אישי גרידא שבקושי הפיק בעיות של ברירת די�
אזרח אתונה לא ; המשפט של אתונה חל רק על אזרחי אתונה. הפיק תגובות מסודרות לה�

� לא היה כל צור� במערכת ברירת די� וא, לפי גישה זו. היה לו משפט זולת משפט אתונה
, רק ע� התפוררותה הסופית של האימפריה הרומית. לא הייתה אפשרות שהיא תתפתח

והכרה זו , נוצרו הצור� והאפשרות לעסוק בברירת די�, כאשר הכירו בריבונות טריטוריאלית
   56.א� מסבירה במידה רבה את האופי המיוחד של המודל הנדו�

כל אד� היה  .יה משפט אישיהמשפט העתיק ה, אכ�. י אפשר לקבל טיעו� זה כפשוטוא
זר לא היה יכול . זו של החברה שאליה הוא השתיי�, קשור א� ורק לשיטת משפט אחת

לא היה יכול לתבוע ולא זכה להגנה של , לא היה יכול להתחת�, לרכוש קניי� לפי די� המקו�
יתה לאד� גישה למשפט ימחו� לחברה שלו לא ה. פני פגיעה ברכוש או בגו�די� המקו� מ

 בר� ג� בעול� העתיק הכירו 57.או לכל מרכיב אחר שסימ� את השתתפותו בחברה אנושית
חברתית ומשפטית הוגדרה בחלקה על ידי , הרי כל יחידה מדינית. בריבונות טריטוריאלית

  

אי אפשר שלא . הרעיו� שיש קשר בי� מתודולוגיה ברירתית ובי� גורמי
 מדיניי
 איננו חדש   55
שהחשיבה על ברירת הדי� פורחת בסביבה מדינית שבה מדינות שונות לשי
 לב לעובדה 

הולנד של תקופת ,  איטליה וצרפת של סו� ימי הביניי
–קשורות זו לזו בקשר מדיני כלשהו 
הניתוח שלהל� מניח שהקשר . גרמניה של תקופת הלאומיות ולאחרונה ארצות הברית, הרנסנס


 ומשפטיי
 מעצבי
 את סגנו� החשיבה על בעיות הוא לא רק נסיבתי אלא שרעיונות מדיניי
  .ברירת די�

56   Hessel E. Yntema, The Historic Bases of Private International Law, 2 AM. J. COMP. L. 
297 (1953); FRANÇOIS LAURENT, DROIT CIVIL INTERNATIONAL para. 102ff. (1880–1881); 

CHESHIRE (12th ed., 1992) ,במהדורות מאוחרות יותר אי� כל התייחסות לתולדות  (17' בעמ
   ).ברירת הדי� מחו! לאנגליה

להבדיל , זהותו כאד
. הקשר בי� האד
 לחברה היה קשר טוטאלי שהקי� את כל היבטי חייו   57
 לפעילות ציבורית ,לחיי משפחה, ישה לדתע
 ג, התבטאה בהיותו חלק מחברה, מחיה

 CELIAראו . חיי חברה ביטאו את זהותו ואת אנושיותוגישה להיבטי
 אלה של. ולמשפט

WASSERSTEIN FASSBERG, THE CHOICE-OF-LAW PROBLEM: CONTINUITY AND CHANGE 

(S.J.D. thesis, Harvard University, 1982), 
 לשלל המקורות בספרות היוונית 2� ו1 פרקי
  .ו� זהריי
 על התקופות הללו המאששי
 טיעסטויוהרומית ולמחקרי
 ה
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למעשה הריבונות הטריטוריאלית היא שהגדירה את היקפה . הטריטוריה שבה היא שלטה
אבל גישה זו ניתנה לה� , לאזרחיה בלבד תנה גישה לדינהכל מדינה נ. של הריבונות האישית

לפיכ�  .היות� נטולי משפטהיציאה משטח המדינה הביאה ל. רק בזמ� שהיו בתו� שטחה
, תווה את תחולת הדי� האישיקיומה ה; התאוריה העתיקה הכירה בריבונות טריטוריאלית
לכ� שבניגוד לתאוריה  א� יש ראיות 58.שלא היה יכול לחול מחו� לתחו� הטריטוריאלי

 מכא� 59.לעתי� הכירו בזיקה הטריטוריאלית כזיקה עצמאית לצור� החלת הדי�, השלטת
הריבונות הטריטוריאלית הביאה לידי החלתו של , עוד לפני תקופת הסטטוטיסטי�, שלעתי�

  . די� בלא זיקה אישית מהותית למדינה
שנולדו מתו� שבית משפט של , קהיו מצבי� של ברירת די� ג� בעול� העתי, לא זו א� זו

 מכא� שהכירו 60.מדינה אחת היה מוכ� להחיל די� לא לו ונאל� לבחור בי� דיני� שוני�

  

 .36ש "ה, 41' מבע) 57ש "לעיל ה (FASSBERGראו למשל    58
היו זרי
 , א� על פי שככלל זרי
 היו מנודי
 ממשפט המדינה, למשל בערי
 יווניות רבות   59

שנהנו מזכות הגישה למשפט המקומי מכוח נוכחות
 בלבד הג
 שלא הייתה לה
 זיקה אישית 
,  מצב זה היה יכול להיווצר בעקבות אמנה בי� המדינה המארחת ובי� מדינתו של הזר.למדינה

 ).22' בעמ) 57ש " הלעיל (FASSBERG(שהסדירה מת� זכויות הדדיות לאזרחי שתי המדינות 
זר (ת כמו כ� קרה שמדינה יוונית הרשתה לזרי
 להתגורר בה בשל תרומת
 לכלכלה המקומי

א� על פי שה
 לא הורשו לרכוש קרקע מקומית או . )meticכזה שהתגורר במדינה נקרא 

לעתי
 הרשתה לה
 המדינה לרכוש זכויות קניי� אחרות ולנהל את , להתחת� ע
 בנות המקו

ה
 א� קיבלו גישה לבתי משפט מקומיי
 ג
 . רכוש
 ואת ענייני משפחת
 לפי הדי� המקומי
ג
 ברומא יש ).  ואיל�23' בעמ, ש
(ש
 כ� בתי משפט מיוחדי
 א
 לפעמי
 הוקמו ל

�ה. דוגמאות להחלת הדי� מכוח זיקה טריטוריאליתius civile
כיו� .  נועד רק לאזרחי
 רומיי
מערכת , שהקנה גישה ג
 לחיי ציבור רומיי
, שהגישה למשפט זה נחשבה יתרו� של אזרחות

�לפיכ� לצד ה. משפט זו לא נועדה למי שאינו אזרח רומיius civile פיתח המשפט הרומי 
�ה, מערכת כללי
 מהותיי
 מקבילהius gentium , 
שנועדה לאזרחי
 זרי
 ולענייני
 שבה

משפט זה היה כמוב� משפט רומי שחל רק מכוח . אזרחי
 רומיי
 וזרי
 היו מעורבי
 יחד
 28' בעמ, ש
(מיוחדי
 ענייני
 של זרי
 נדונו בדר� כלל בבתי משפט . הזיקה הטריטוריאלית

א� יש בסיס לסברה שבסכסוכי
 בי� . וחלק מבתי המשפט הללו מוקמו ברומא עצמה) ואיל�
�אזרח לזר הוחל הius civile) 
ע
 הרחבת האימפריה : זאת ועוד. )ואיל� 28' בעמ, ראו ש

� ה–ניתנה גישה לזכויות המרכזיות של המשפט הרומי ius commerciiוה � ius conubii – 
 iusכ� התפתחו המושגי
 (לקבוצות שונות של זרי
 באימפריה א� בלא שניתנה לה
 אזרחות 

Latiiו �ius socii) (
  .)30' בעמ, ראו ש
ראו (ג
 מצבי
 כאלה נוצרו ביוו� וברומא עקב אמנות , 59ש "כמו המצבי
 שתוארו לעיל בה   60


שניי
 , למשל. נה כלשהיא� ברומא יש שמצב כזה נוצר ג
 בלא אמ ). ואיל�20' בעמ, ש
�מאותה מדינה הוכפפו לעתי
 לדינ
 האישי המשות� במקו
 לius gentium) 
; )32' מ בע,ש

�יש טענה שא� ביחסי
 בי� אזרחי
 לזרי
 הדי� האישי של הזר השלי
 לקונות בius gentium .
�ה, למשלius gentium הנושא  לא הסדיר את נושא האפוטרופסות או את נושא האימו! או את


אפשר היה לנהוג על פיה
 , כאשר הדי� האישי הזר כלל הסדרי
 כאלה. של שחרור עבדי
)
א
 כרתו חוזה , למשל. יש א� הגורסי
 שנהגו על פי כללי ברירת די� ממש). 32' בעמ, ש
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ואולי , לבסו�. בבעיה של ברירת די� ועיצבו לה פתרונות הרבה לפני תקופת הסטטוטיסטי�
תו של אי� קשר בי� ההכרה בריבונות טריטוריאלית כזיקה מספיקה לצור� החל, חשוב מכול

הזהות , ובמיוחד תכונות השוויו�, די� ובי� האופי המיוחד של מודל ברירת הדי� הנדו� כא�
כפי שהניסיו� של . וההפשטה שהולידו מודל אחיד של סמכויות ייחודיות משתלבות

היו מצבי� שבה� בתי משפט התמודדו ע� הצור� לבחור בי� דיני� , המשפט הרומי מלמד
ההסבר לאופ� שבו שיטות עתיקות התמודדו ע� הבעיות . זהולא נוצר מודל כ, שוני�

 �בהבנה הנוהגת של מה שמכפי� בבירור שאירועי� משפטיי� בעלי גורמי� זרי� מעלי� נעו
   61.אנשי� וענייני� לשיטת משפט ושל היחסי� בי� מדינות

החברתית ,  על ידי המציאות המדיניתהת ברירת הדי� בעול� העתיק הוגדריכש� שבעי
ג� בתקופות המאוחרות יותר ההסבר למאפייני� , וכ� ג� הפתרונות שעוצבו לה, שפטיתוהמ

של המודל המסורתי מצוי בהתפתחויות פוליטיות ואינטלקטואליות מורכבות שסללו את 
הדר� להכרה בסמכות אישית ובסמכות טריטוריאלית כסמכויות נפרדות ועצמאיות ולהכרה 

  .שפט שונות באופני� שוני� ולצרכי� שוני�באפשרות שאד� יהיה קשור לשיטות מ
בתקופה שבה התפתחה החשיבה הסטטוטיסטית הייתה איטליה מסגרת מדינית רופפת 

המדולל שימש משפט רקע משות� לכל היחידות המשפט הרומי . שהורכבה מיחידות שונות
י� איזה ד "–השאלה המשפטית .  אול� בכל יחידה ויחידה נהגו ג� כללי� מקומיי�,הללו

 נתפסה כבעיה מדינית שזוהתה ע� הבעיה של הגדרת סמכויות החקיקה של כל –" ?חל
אחידה , מדוע היא נתפסה כ� ומדוע פתרונה היה חלוקה שוויונית. אחת מהיחידות

  ?ומופשטת
, הבנת הבעיה כמו ג� פתרונה נבעו מהתפיסה המדינית המאפיינת את שלהי ימי הביניי�

 יחד �שרק חיבור, בת מקבוצות חברתיות שונות וייחודיותולפיה כל חברה אנושית מורכ
אלה החליפו . בלטו בי� הקבוצות הללו הכנסייה והמערכות הֵפאודליות. יוצר מכלול של�

. שהתפוררותה השאירה שטח ענק בלא שלטו� מרכזי ובלא די� אחיד, את האימפריה הרומית
 ואילו עליית – הציבורי –כוחה המתגבר של הכנסייה שיק� את אבד� השלטו� המרכזי 

 ע� 62. הפרטי–הפאודליז� ביטאה את התפוררות האימפריה במישור הכלכלי והחברתי 
, הגילדות, הערי�, פתיחת אפשרויות המסחר עקב מסעות הצלב נוספו לשני אלה הסוחרי�

כל קבוצה עסקה בהקשר אחר של .  השלטו� המלוכני המרכזי–וע� הזמ� , האוניברסיטאות
האד� היה קשור . בעה לעצמה סמכויות ייחודיות בתחומי החיי� שבה� היא עסקההחיי� ות

  

טע� ) 16ש "הוזכר לעיל בה (Voet .)33' מבע, ש
 (החילו את די� מקו
 הכריתה, מחו! לרומא

�החילו את ה,  כרתו חוזה ברומאשא
 שני זריius gentiumדי� זה שתק 
ואז החילו ,  אלא א

  .)ש
 (כדי� שהשלי
 לקונות,  שוב–את דינ
 האישי 
61   FASSBERG) 57ש "ה לעיל.(  
  . ואיל�102'  ובעמ ואיל�91' מבע,  ניתוח ומקורות ש
ראו   62
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המדינה , לפיכ�. כל אחת לצור� אחר, בתו� המדינה ומחוצה לה, למספר רב של קבוצות
והעול� בתורו היה , כל אחת ע� סמכויות משלה, הייתה מורכבת מפסיפס של קבוצות

  63.ת משלהכל אחת ע� סמכויו, מורכב מפסיפס של מדינות
 הרמוניה אישית הושגה על ידי כ� שסמכויותיה� של. בעול� כזה האידאל היה הרמוניה

. הקבוצות השונות שאליה� היה שיי� האד� לא חפפו אלא השתלבו לכדי שלמות אחת
הרמוניה מדינית פנימית הושגה במת� הגדרה ברורה להיק� סמכותה של כל קבוצה במדינה 

הרמוניה . יות השונות ומבלי שתהיה ביניה� חפיפה כלשהיתו� שילוב מושל� של הסמכו
עולמית הושגה על ידי שלכל מדינה היו סמכויות ברורות שהשתלבו ע� אלה של מדינות 

ואכ� המאפיי� המרכזי של התאוריה המדינית בימי הביניי� היה . אחרות ולא חפפו אות�
מה את ייחודו של הפרט בתו�  גישה זו העלי64.אידאל זה של סדר הרמוני בי� כל המרכיבי�

וכ� א� העלימה התנגשויות ותחרות בי� מוקדי הכוח , המדינה ושל המדינה בתו� העול�
והתנהגות� , כל פרט במדינה וכל מדינה בעול� היו א� חלק מאורגניז� גדול יותר. השוני�

  .הותוותה על ידי החוקי� שלפיה� חי אורגניז� חברתי זה
ותו של כל גור� זר בבעיה משפטית עוררה שאלה של לאור זאת אי� פלא שמעורב

, שאלה זו עלתה בכל מצב?  מיהו הגור� המוסמ� להסדיר את המצב הנדו�–לגיטימיות 
כי כל , )משפט פלילי" (ציבורי"כבהקשר ה) נזיקי�, חוזי�, צוואות" (פרטי"בהקשר ה

  . הפעלה של די� הייתה חייבת להתיישב ע� חלוקת הסמכויות המקובלת
אי� זה מפתיע כי התשובה באה מתו� הנחה ,  הבעיה אינו מפתיעשאופ� הבנתש� כ

ושמפת המשפט שחילקה את , ללא חפיפה, שהסמכויות מחולקות חלוקה ברורה ומשולבת
. הסמכויות השונות בי� היחידות המדיניות נהגה באופ� שוויוני ונתפסה כמחייבת את הכול

 בי� כללי –בו סמכויות המדינה נמצאו בתוו� חלוקה זו שיקפה את סדר העול� הטבעי ש
   65.משפט הטבע ובי� כללי המשפט הפוזיטיבי

במישור האינטלקטואלי הרמוניה זו הושגה בעזרת הישענות על מקורות חשיבה 
מפתח לחלוקת , ללימוד דתיראשו� שימשו מקור  כתבי הקודשכש� ש. משותפי� ומחייבי�

מפתח להרמוניה רוחנית ונכס משות� לכל בני , ינההסמכויות השלטוניות בי� הכנסייה למד
 66.החילוניהמשפטי ללימוד טבעי הטקסטי� של המשפט הרומי שימשו מקור כ� , אנוש

�ומורשתו הארוכה של המשפט הרומי הקנתה לו מעמד, תרבויות העבר נחשבו מודל לחיקוי

סטי� אלה שכלי החשיבה שטק, מכא�. שהיטיב להכשירו כביטוי נאמ� לסדר הטבעי על

  

63   
  .ש
 .OTTO FRIEDRICH VON GIERKE, POLITICAL THEORIES OF THE MIDDLE AGE 7 (trראו   64

Maitland, 1958)ופירוט נוס� ב � FASSBERG) ואיל�105' עמ ב)57ש "ה לעיל .  
  .76' בעמ) 64ש "לעיל ה (GIERKEראו    65
66   
  .ורק בידיה
 נמצאו הטקסטי
, ככלל רק ה
 ידעו לקרוא; ג
 כא� המלומדי
 היו לרוב כמרי
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 .סדרה הרמונית של היחסי� בי� קבוצות שונות לההכילו שימשו בסיס לחשיבה ומפתח
רוח האינטלקטואלית של ההישענות על מקורות מהמשפט הרומי השתלבה יפה ע� 

) scholasticism(אירופה התעוררה מחשכת ימי הביניי� והלמדנות הסכולסטית . התקופה
ת שהדגישה אפיוני� וקטגוריות כמפתחות לגילוי והביאה עמה חשיבה מופשטת ופורמלי

  67.האמת

  תפיסות חדשות של המדינה ושל המשפט  .4

בכל התקופה הזאת . �Huberכשלוש מאות שנה הפרידו בי� הסטטוטיסטי� המוקדמי� ל
, שוויונית, גישה בעלת תוק� אוניברסלי. המתודולוגיה של ברירת הדי� לא השתנתה

אול� בתקופה זו חלו שינויי� .  בלא עוררי�הות שלטה במופשטת וקשיחה שחתרה לאחיד
משמעות שלא יכלו שלא להשפיע על תפיסת הבעיה של ברירת הדי� ותפיסת �מדיניי� רבי

על כל מה שישות זו , שינוי מרכזי היה לידתה של המדינה המודרנית. תרהלָפהדר� הראויה 
באה לידי ביטוי בעיקר השפעתה של התפתחות זו , בתקופה הנדונהבר� . הביאה עמה

  .ולא בשינויי� בתוכו, ברטוריקה סביב המודל המסורתי
 הציע למודל המתודולוגי המקובל היה שונה בתכלית מכל מה שהציעו �Huberההסבר ש

, המדעי של כללי�, שהתייחסו לאופיי� הטבעי, בניגוד לסטטוטיסטי�. הסטטוטיסטי�
Huberהתחולה שנקבע לה� בכלל �י ברירת די� כתופעה טבעית הנגזרת  התייחס להיק

בר� . ג� הוא של� אסמכתאות מהטקסטי� של המשפט הרומי. מהיות� תוצר של המדינה
אופי זה הגדיר את היק� .  הטבעי של המדינה כמדינה#הוא מיקד את הסבריו באופָי

�שנקבעו במשפט הבי�, כל המדינות היו שוות ונהנו מאות� סמכויות. התחולה של דיניה

   68. מערכת שכול� היו כפופות לה–ומי לא
 הכיר בהבחנה בי� סמכות �Huberא� על פי ש, בהתא� לכ� ובניגוד לסטטוטיסטי�

 הוא סבר שלכלליה של מדינה אחת אי� תוק� מידי במדינה 69,אישית לסמכות טריטוריאלית

  

על החשיבות של הקהילה והאופי של חשיבה סכולסטית והשפעת
 של אלה על המשפט ראו    67
�דיו� מעניי� בURIEL PROCACCIA, RUSSIAN CULTURE, PROPERTY RIGHTS, AND THE MARKET 

ECONOMY 39 ff. (2007).  
� מפנה לHuber, בעניי� זה   68Grotius) 1583–1645( ,המלומד שנחשב לאבי המשפט הבי��

 לעיל ,HUBERראו . (לאומי המודרני שביסס את תפיסתו בעניי� זה על הרעיו� של משפט הטבע

  ).2 בפסקה ,18 ש"ה
69   
 The laws of each state have force within the limits of .1“:ראו שני עקרונותיו הראשוני

that government and bind all subjects to it, but not beyond. 2. All persons within the 
limits of a government, whether they live there permanently or temporarily, are deemed 

to be subjects thereof.” .
  .2בפסקה , ש
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הדי� של מדינה אחת חל במדינה אחרת לא באופ� טבעי אלא בזכות הריבו�  70.אחרת
בהסבירו תופעה זו הוא הכניס שני . ומכוח נימוק מעשי, ומי של אותה מדינה אחרתהמק

 Sovereigns will so act by way of comity that rights acquired within the“: מושגי� חדשי�

limits of a government retain their force everywhere ...”.71 ההפעלה של די� זר איננה דבר 
 שהוקנו זכויותהיא באה כדי לשמר . ו הנובע מאופיו המחויב של הדי� הנדו�מוב� מאלי

היא נובעת משיקולי� של נוחות . כאשר ריבו� אחר הפעיל את הסמכויות הטבעיות שלו
המביאי� כל ריבו� להחיל די� זר כדי  ,היחסי� התקיני� בי� מדינותמסחרית ומתחייבת מ

, רעיונות אלה. ני� וכדי להכיר בזכויות שהוקנו כ�לתת ביטוי לסמכויות הזהות של כל הריבו
זכו לתפקיד מרכזי בחשיבה הברירתית המאוחרת , �comityו) vested rights(זכויות קנויות 

  72.יותר
אבל היא , בניגוד לחשיבה מוקדמת יותר המדינה נוכחת בתפיסה זו כאישיות בפני עצמה

שמשת רק תעלה שדרכה מתועלות היא מ. אינה נוטלת תפקיד פעיל בהגדרת סמכויותיה
ביטוי יחיד שנית� בתקופה זו לייחודיותה של . סמכויות המוענקות בשווה לכל מדינה

המדינה מצוי בכוחה לסרב להחיל די� זר שחותר תחת ערכי� מקומיי� בעלי חשיבות לריבו� 
  73.או לאזרחיו

ליות כש� שהמודל המקורי הותא� למציאות המדינית ושיק� תפיסות אינטלקטוא
 לאותו מודל נתנו ביטוי לתפיסות ששררו בתקופה שבה Huberכ� ההסברי� שהציע , רווחות

עדיי� דובר בעול� שבו הסמכות . לאומי הפומבי�נולדו המדינה המודרנית והמשפט הבי�
לא לפרט ולא למדינה היו הכוח או .  מלמעלה באופ� טבעי והכרחיהוכתבהשל כל מדינה 

אול� אפשר לראות בתו� גבולות טבעיי� אלה את . עי של העול�הזכות להתערב בסדר הטב
אלה החדירו . השפעתו של הרציונליז� ואת עקבותיו המוקדמי� של האינדיווידואליז�

לשיח הברירתי את הרעיו� של זכויות של פרטי� מצד אחד ואת העצמאות של כל מדינה 
  .מצד אחר

  וכה הזו שנמשכה עד לסו� המאה  היחיד שאירע בכל התקופה הארהמתודולוגיהשינוי 
 הסיט �Storyאול� א� על פי ש. עשרה היה המעבר מעיסוק בכללי� לעיסוק ביחסי��התשע

הוא לא התנתק מהשיח המסורתי שזיהה את התופעה של , את הניתוח ליחסי� משפטיי�

  

70   
   .ש
, ש
71   
   .)'פ 'ו 'ס, ה שליההדגש(ש
 , ש
�הניתוח ש   72Huber לצוואה 
 13בפסקה ( מציע לזיהוי היק� תחולתו של כלל הדורש עדי

הוא מתבסס על . ממחיש את ההבדל בינו ובי� הסטטוטיסטי
)) 18ש "לעיל ה(לחיבורו 
 יסוד הגבולות הטבעיי
 של  מנתח סוגיה דומה עלBartolusולעומתו , שיקולי נוחות ותועלת

  . ואיל�24בפסקה , )17ש "לעיל ה (BARTOLUS ראו לפרטי הדברי
. הקטגוריה הנדונה
דוגמה אחת היא עקיפת חוקי
 ). 18ש "לעיל ה( ואיל� לחיבורו 11ראו דוגמאות בפסקה    73
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. ג� הוא הבי� אותה כבעיה של סמכות מדינית. ברירת הדי� ע� הבעיה של חלוקת סמכויות
ולכ� ג� היחסי� בי� , �Huber כל זאת המדינה שהוא ראה לנגד עיניו הייתה שונה מזו של ע

הוא העדי� את המלומד הראליסטי ,  ד� בסמכות המדינהStoryכאשר . המדינות היו שוני�
  75: אינו כפו� לגור� כלשהוStory לפיכ� הריבו� של Grotius.74על  ,Vattel, יותר

For it is an essential attribute of every sovereignty, that it has no admitted 

superior, and that it gives the supreme law within its own dominions on 

all subjects appertaining to its sovereignty. What it yields, it is its own 

choice to yield: and it cannot be commanded by another to yield it as a 

matter of right. 

לאומי הפומבי שהוא ראה לנגד עיניו ביסס את עצמאותה של המדינה ולא �המשפט הבי�
אמנ� הדיו� שלו בברירת הדי� חתר לזהות עקרונות המקובלי� על שיטות . את כפיפותה

על העקרונות , בשינויי� מועטי� בלבד, ואמנ� הוא חזר, משפט רבות ועל מלומדי� רבי�
ת והצור� בהסכמתו של כל ריבו� להפעיל די� של ריבו�  בדבר היקפה של הריבונוHuberשל 
להחיל די� , בשתיקה, כבסיס להנחה שמדינות מסכימותcomity דיבר על  Huber בר�, אחר

הדגיש שמדובר Story לעומת זאת . ועל החובה לעשות כ� כדי להג� על זכויות קנויות, זר
 פעיל בהפעלת דיניה של הוא ייחס לכל מדינה תפקיד; בהסכמה מפורשת של כל ריבו�

   76:והוא הדגיש את חירותו של כל ריבו� בהקשר זה, מדינה אחרת

... whatever force and obligation the laws of one country have in another, 

depend solely upon the laws and municipal regulations of the latter; that 

is to say, upon its own proper jurisprudence and polity, and upon its own 

express or tacit consent. A state may prohibit the operation of all foreign 

laws and the rights growing out of them, within its own territories. It may 

prohibit some foreign laws, and it may admit the operation of others ... 

  

74   Emmerich Vattel) 1714–1767 (שכתב ב� LE DROIT DES GENS: OU את החיבור הנודע 1758

PRINCIPES DE LA LOI NATURELLE APPLIQUÉS À LA CONDUITE ET AUX AFFAIRES DES 

NATIONS ET DES SOUVERAINS .Storyציטוט אופייני מצוי בפסקה .  הפנה אליו רבות בספרו
37:“... it belongs exclusively to each nation to form its own judgment of what its 

conscience prescribes to it; of what it can or cannot do; of what is proper or improper for 
it to do. And of course, it rests solely with it to examine and determine, whether it can 
perform any office for another nation, without neglecting the duty which it owes to 

itself”.  
75  STORY) 8בפסקה , )33ש "לעיל ה .  
76  
  .23בפסקה , ש
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על כל . הוא הטעי� שאי� מדובר בחובה כללית להחיל די� זר ואי� בסיס לדרוש זאת מריבו�
לרבות , לפי תועלתה, מדינה להכריע בעצמה מתי ועד כמה היא תהיה מוכנה להחיל די� זר

  77.העניי� שלה בהדדיות
ולפיה סמכות באה לא , בכתיבה זו נית� ביטוי ברור לגישה החדשה שנולדה ע� הרנסנס

בקהילה : מושאי המשפטכוח רצונ� של  מ,מעלה באופ� טבעי ומחייב אלא מלמטהמל
 מפרטי� –ובתו� המדינה ,  מהמדינות העצמאיות שהרכיבו את הקהילה–לאומית �הבי�

 אפשר Story בגישתו של 78.בעלי עצמאות ואוטונומיה משפטית שהרכיבו את המדינה
גישתו לעומת רור משליטה חיצונית להבחי� ברוח העצמאות האמריקנית שהדגישה את השח

משקפת את המאמ� ההולנדי לאסו� ולעצב מחדש יחידות מדיניות קיימות ה Huberשל 
  .בתו� קהילייה גדולה יותר של יחידות לא יציבות
מודל ברירת די� שמחלק סמכויות באופ� , בעול� שבו מדינות נתפסות כיחידות עצמאיות

א מתעל� מרצונותיו של הריבו� המקומי ומכפי� אותו כי הו, שוויוני מאבד מכוחו המשכנע
שימור המודל המסורתי התאפשר הודות לתפיסה שאי� מדובר ביחסי� בי� . לסדר קבוע

  .ומאפשר זאת מדינות אלא בשיתו� משפטי המחייב להג� על זכויות של פרטי�
 Savigny�דחה את הרעיו� שברירת הדי� מבוססת על מושג הריבונות או על רעיו   

. הוא א� דחה את הרעיו� שהחלתו של די� זר נתונה לרצונו הטוב של הריבו�. �comityה
 a friendly concession among sovereign states; that is, an...“אמנ� החלתו של די� זר היא 

admission of statutes originally foreign among the sources which native courts have to 

seek for their decision...” .ואול�, “this sufferance must not be regarded as the result of 

mere generosity or arbitrary will, which would imply that it was also uncertain and 

temporary. We must rather recognise in it a proper and progressive development of 

law”.79 הוא ממשי� ומסביר כי הבסיס הרעיוני של ברירת הדי� הוא משפט והצור� לנהל 
לא היחסי� בי� מדינות ה� העיקר אלא הדאגה לוודאות משפטית ; אותו בצורה מסודרת
 סבר שחר� מחלוקות מדעיות והבדלי� בי� שיטות משפט Savigny. ולזכויות של פרטי�

הוא , לשמש בזיהוי הדי� הראוי לכל יחס משפטיאפשר להבחי� בכלי� משותפי� שיכולי� 
 החלתו של די� זר בנסיבות אלה איננה סטייה 80.הדי� המוסמ� להקנות זכות במקרה נתו�

מדי� הפורו� אלא מימוש של שיתו� משפטי מושגי שחוצה הבדלי� מקומיי� וגבולות 
   81.לאומיי�

  

77  
  . ואיל�32בפסקה , ש
לעניי� האוטונומיה והאינדיווידואליז
 ששררו ברנסנס והשפעת
 על החשיבה המשפטית    78

  . ואיל�62' מ בע)67ש "ה לעיל(PROCACCIA בחוזי
 ראו 
79   SAVIGNY) 348בפסקה , )47ש "לעיל ה.  
80   
  .ש
81   
 .361–360, 349ראו ג
 בפסקאות . ש
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עד אותה . � משפטי זהבר� הנחה זו מתנה את קיומה של ברירת הדי� בקיומו של שיתו
שהיה משפט רקע ,  משפט פרטי בעיקרו– היה המשפט הרומי Savignyעת עיקר עיסוקו של 

 שלניתוח יסודותיו הוא הקדיש את שבעת הכרכי� שקדמו לדיו� –לכל מדינות אירופה 
המבוססת על כללי� קבועי� המשייכי� , על כ� היה טבעי שיניח שברירת הדי�. בברירת הדי�

שבו קיי� שיתו� , אפשרית רק בהקשר של המשפט הפרטי, ו למדינה המתאימה לכל יחס
 המשפט הפרטי עוסק בזכויות של פרטי� ולא בסמכויות של 82.רעיוני מושגי בי� המדינות

. ייחודה של המדינה באי� לידי ביטוי בכללי� ציבוריי�וסמכויות המדינה פנימה . המדינה
מסיבה זו אי אפשר לקבוע לה� גבולות . עלת מיוחדי�ה� מבוססי� על שיקולי מדיניות ותו

תחולת� מוגבלת לשטח הטריטוריאלי של : יתרה מזו. תחולה באופ� מושגי קבוע ואחיד
וכללי� ציבוריי� זרי� , כללי� ציבוריי� של הפורו� אינ� חלי� במדינה אחרת. המדינה

 אינו ד� כלל Savigny, אי� זה מקרה אפוא שבניגוד לקודמיו. לעול� לא יוחלו בפורו�
שיתו� מושגי והפעלה של די� זר אפשריי� רק . בחיבורו בכללי� עונשיי� או ציבוריי�

  .במקו� שבו אי� מעורבות של המדינה הייחודית
ג� מלומדי� .  בנושא תקנת הציבורSavignyעמדה זו באה לידי ביטוי מודגש בדיו� של 

 83. די� זר הפוגע בתקנת הציבור שלהקודמי� הכירו בסייג המאפשר למדינה לסרב להחיל
Savignyוהכיר בתופעה חדשה � ,laws of a strictly positive, imperative nature“ 84: הוסי

which are consequently inconsistent with that freedom of application which pays no 

regard to the limits of particular states” .הי� כל כ� ע� האופי הייחודי של כללי� אלה מזו
. עד שבניגוד לכללי� המבטאי� שיתו� משפטי אלה לעול� לא יופעלו במדינה זרה, המדינה

לעומת . ה� עשויי� לגבור על כללי ברירת די� ולמנוע את החלתו של די� זר בכלל: יותר מזה
Story ,לתה של כל שאצלו זהותה העצמאית של המדינה באה לידי ביטוי בעמידתו על יכו

 היא באה Savignyאצל , מדינה לקבוע בעצמה את כלליה ולקבוע בעצמה מתי יחול די� זר
לידי ביטוי ביכולתה של כל מדינה לסטות מכללי ברירה המבוססי� על שיתו� רעיוני כדי 

  .שאינ� נכנסי� לגדרו של שיתו� זה, לקבוע כללי� מקומיי� משלה
 של ונהוג כרצונה חותרת תחת אפשרות קיומ שכל מדינה חופשית לStoryהעמדה של 

המושגי המשות� של המשפט ,  עומד על האופי הניטרליSavignyואילו , מודל אחיד ומאוז�
הסבת הדגש . ועל תפקידו ביצירת זכויות ובהגנה עליה�, שאינו מזוהה ע� המדינה, הפרטי

ה להבחנה שהיית, מכוחה של המדינה אל זכויותיו של הפרט קשורה להבחנה החדשה
, עשרה�עשרה ובמאה התשע�מרכזית בחשיבה המשפטית האירופית בשלהי המאה השמונה

,  שבו קיי� שיתו� בי� מדינות שבעטיו תיתכ� הכרה אחידה בזכויות–בי� התחו� הפרטי 

  

82   
  . ש
  .HUBER והטקסט הצמוד לה בדבר 73ש "ראו לעיל ה   83
84   SAVIGNY) 349בפסקה , )47ש "לעיל ה.  
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 הכולל כל אות� תחומי� שבה� המדינה פועלת לפי האינטרסי� –ובי� התחו� הציבורי 
   85.הייחודיי� שלה

 �Bealeובאנגליה   Diceyאצל, הברירתי במסגרת המודל המוכריח ש� השלפיכ� המ
התבסס על הצור� להג� על זכויות קנויות במסגרת קיומה העצמאי של כל , בארצות הברית

 שני מלומדי� אלה מניחי� כמוב� מאליו שברירת הדי� היא תופעה המיוחדת .מדינה
ושניה� קובעי� מפורשות , פרטיה� דני� בהרחבה בכל תחומי המשפט ה. למשפט הפרטי

די� עונשי זר ודי� פיסקלי : שדיני� עונשיי� ופיסקליי� ה� בעלי תחולה טריטוריאלית בלבד
 ה� ג� 86.פיסקלי של הפורו� ייאכפו רק בפורו�די� ודי� עונשי או , זר לעול� לא ייאכפו

זה מופקד עתה אבל תפקיד . מניחי� שתפקידה של ברירת הדי� הוא להג� על זכויות קנויות
  . בידי המדינה בלבד

 דועיו החיבור את הציגלא  Dicey.  בנקודה עקרונית�Savignyע� זאת ה� נפרדי� מ
 לברירת באשרכספר הבא לתאר את כלליו של המשפט האנגלי  כספר מדע אלא 1896משנת 

שאותה הוא ,  הוא הבהיר מפורשות שהספר הוא חלק מהמסורת הפוזיטיביסטית87.הדי�
לאומי הפרטי של המדינה �העוסקת בשאלה מה� כללי המשפט הבי�, �Storyבעיקר לייחס 

 במוב� זה הוא הבדיל 88.והמשיבה על שאלה זו על סמ� כללי� ופסקי די� מקומיי�, הנדונה
עצמו מהמסורת התאורטית שהתמקדה בשאלה מה צריכי� להיות הכללי� ושהשיבה עליה 

 Bealeעבודתו של  89.ת משפט כתופעות כלליותבאמצעות ניתוח עקרונות כלליי� ומוסדו

  

 .Morton J. Horwitz, The History of the Public/Private Distinction, 130 Uראו למשל   85
PENN. L. REV. 1423 (1982).  

 A. V. DICEY, A DIGEST OF THE LAW OF ENGLAND WITH REFERENCE TO THE CONFLICTראו    86

OF LAWS (1st ed., 1896) , הוא 
 שאי� לבתי משפט אנגליי
 סמכות לדו� 54הבהיר בכלל ש
ובהערה ש
 הוא ,  או פוליטי זרפיסקלי, בתביעה לאכיפה ישירה או עקיפה של חוק עונשי

 ישמש DICEYלהל� הכינוי ( של פסקי די� כאלה אכיפת
ג
 את לפסול כדי מרחיב את העיקרו� 
הפניה למהדורה אחרת תציי� את מספר . 2012� של ספר זה שיצאה ב15�להפנות למהדורה ה

 מס תשלו
לותביעה תביעה פלילית  כי 42.1בפסקה קובע ) 31ש "לעיל ה (BEALE .)המהדורה
; לא ייאכ� פסק די� עונשי זרהוא כותב ש 443.1 בפסקה ;אחרת במדינה פשראלעול
 לא תת

רש בפסקאות פומפליליות בהוא עוסק בעברות .  שלא יאכפו פסק פיסקלי זר,610.2פסקה וב
 ,ובדיו� בסמכות להטיל מסי
, טוריאליות של המשפט הפלילייאת הטר ומדגיש 428–425

 הוא אכ� מטפל בשאלות של ,ע
 זאת. )118פסקה ( כונה של ריבונותמדגיש שא� היא ת
 עוסק מעט בהבחנה  הוא8A.2סקה וכ� בפ, י
 ובמסי
סמכות שיפוט וסמכות חקיקה בפליל

  .קשר שביניה
ברסי
 פרטיי
 וטבי� אינטרסי
 חברתיי
 לאינ
� והסביר ב A DIGESTלכ� הוא כינה את ספרו   87Prefaceאת כל העקרונות  שהוא חותר להציג בו 

  .המנחי
 בתי משפט אנגליי
 בנושא זה
לאומי הפרטי ואת �שהדגישו את מקומיותו של המשפט הבי�, Dicey ה� Storyמעניי� שה�    88

  .היו שניה
 מומחי
 ג
 למשפט חוקתי, העצמאות של כל מדינה בעניי� זה
  .DICEY 1st ed., Introduction, para. IIראו    89
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שעליו ,  הראשו� לברירת די�הריסטייטמנטעבודתו המרכזית הייתה . דומהמבטאת תפיסה 
ברוח הכללית של  1934.90שפורס� בשנת ו, �American Law Instituteהוא הופקד מטע� ה

ח עקרונות חתר לדלות ולנסדי� הראשו� לברירת הריסטייטמנט ג� הריסטייטמנט מפעל 
 ולא לעסוק בתאוריה ,מנחי� המקובלי� בפסקי הדי� של כל מדינות ארצות הברית

   91.וביקורת
Dicey הסתייג מהרעיו� שהיה מקובל על Savigny ,הוא . ולפיו מדינות מחילות די� זר

אמנ� לעתי� החלת דינה מחייבת להתחשב . קבע כאקסיומה שכל מדינה מחילה רק את דינה
קנויה  ביטוי לזכות עליה לתת, בתור מדינה נאורה, במצב כזה. ה זכות זרהבעובדה שהוקנת

אלא , של די� זר או של ריבו� זרלתכתיב אול� אי� בכ� הפעלה של די� זר או כניעה . שכזו
רק מת� ביטוי על ידי הדי� המקומי לתוצאה של הפעלתו של די� זר על עובדות הכפופות 

לא , קנויותל המדינות הנאורות חותרות להכיר בזכויות  סבר שכBeale באותה הרוח ג� 92.לו
צדק וכדי להימנע � אלא כדי למנוע אי–  מחווה של נימוס כלפי ריבו� זר– comityמכוח 

קבע הראשו�  הריסטייטמנטעל כ� הסעי� הראשו� של . מפגיעה באנשי� מקומיי� וזרי�
 ושתחולתו של כלל כזה , במדינה אחרתדינה אינה יכולה לקבוע כלל שיחול במישרי�שמ

מפורש א� הרעיו� בשלל נ בסעי� השישי 93.תלויה לעול� ברצונה של המדינה האחרת
 לברירת הדי� אינ� מושפעי� כלל פלונית באשרקבע שכלליה של שיטה נ ו, comityשל

רק רצונו של  94.מתייחסת לזכויות שנוצרו במדינה פלונית למוניתמהאופ� שבו מדינה א
הדמיו� בי� שיטות משפט .  יכול להביא לידי החלתו של די� זרקנויהכות הפורו� להכיר בז

רח ו ולא כתוצאה של כקנויותבהקשר זה מוסבר כתוצאה של רצו� משות� להג� על זכויות 
  95.חיצוני כלשהו

עבודת� של שני מלומדי� אלה חושפת בבירור את השפעתה של המסורת הליברלית של 
מסורת זו הדגישה כי תפקידו של המשפט לספק . Montesquieu ושל Lockeזו של , זכויות

  

90  RESTATEMENT OF THE LAW OF CONFLICT OF LAWS (1934) ) הריסטייטמנט הראשו�–להל� (.  
�אי� ספק שמפעל זה ִאפשר ל, ע
 זאת   91BEALE לתת ביטוי פוזיטיבי פורמלי לעקרונות שהוא 

�כבר גיבש ופרס
 בשלושת הכרכי
 של הTREATISE )31 ש"ה לעיל.(  
ש שבית משפט מקומי לעול
 אינו אוכ� ש
 הוא מדגי, 11'  ובעמ7' בעמ, .DICEY 2nd edראו    92

  . די� זר אלא רק אוכ� זכויות שהוקנו על פיו
 No state can make a law which by its“): 90ש "לעיל ה( לריסטייטמנט הראשו� 1ראו סעי�    93

own force is operative in another state; the only law in force in the sovereign state is its 
own law, but by the law of each state rights or other interests in that state may, in certain 

cases, depend on the law in force in some other state or states”.  
94   
 The rules of Conflict of Laws of a state are not affected by the attitude“: 6סעי� , ראו ש

of another state towards rights or interests created in the former state”.  
וכי , ולא די�, המדגיש שדי� זר הוא תמיד עובדה, 5.4בפסקה , )31ש "לעיל ה (BEALEראו    95


  . בדי� זר, כרצונו, הפורו
 מעצב את הזכות ומתחשב לפעמי



  מושגי יסוד בברירת די�: 3פרק 

115 

וכי תפקיד המדינה להג� על , לקד� ולממש את חירות�, מסגרת המאפשרת לפרטי� להפעיל
  . זכויותיה� ולהתערב בחייה� כמה שפחות

  סיכו�  .5

עשרה ועד למחצית הראשונה של המאה �לאור� כל התקופה הארוכה למ� המאה הארבע
שכ� החשיבה , אי� זה מפליא. יתוח המשפטי המופשט לא השתנה כמעטאופי הנ, העשרי�

אול� בהבנת הניתוחי� . הפורמלית והמושגית מאפיינת את כל תחומי המשפט באותה עת
החל . השינויי� ה� תגובה להתפתחויות מדיניות ומשפטיות. האלה ובהצדקת� חלו שינויי�

הדיו� באופיי� של כללי� מתחל� א� ש, �Story ועד ל Huberעובר דר�, בסטטוטיסטי�
עיסוקה המרכזי של ברירת הדי� הוא בסמכות חקיקה , בדיו� באופיי� של יחסי� משפטיי�

שינויי ההדגש משקפי� בבירור את השפעת . של מדינות ובשאלה מי קובע את היקפה
: לאומית שליוותה את צמיחתה ההדרגתית של המדינה המודרנית�המציאות המדינית הבי�

פריצת מגבלותיו והעמדתה של המדינה כשחקנית , לאומי המודרני�ו של המשפט הבי�לידת
המעצבת בעצמה את היק� סמכות החקיקה שלה ומנתבת את , לאומית�עצמאית בזירה הבי�

 ואיל� עיקר העיסוק הוא בזכויות של �Savignyמ. יחסיה ע� מדינות אחרות באופ� חופשי
ההכרה בהקשר הפרטי : פנימית ומשפטית�יתמעבר זה מסמ� התפתחות מדינ. פרטי�

לאומית שינוי הדגש �נוכח השונות המדינית הבי�. כהקשר עצמאי ונפרד מההקשר הציבורי
כי הוא הגביל את פעילותו , זה הוא שִאפשר את המש� קיומו של מודל שוויוני אחיד

 ההמרה שינוי זה הקל את. למשפט הפרטי באופ� שהבליע את הזהות העצמית של כל שיטה
 המושגי והמופשט על ידי צמצו� #אופָישל ברירת הדי� לחלק ממשפט המדינה וחיזק את 

היק� הענייני� שבה� ברירת הדי� מטפלת וִנטרול המשמעות המדינית של המשפט 
   96.הפרטי

  : העיד	 החדש  .ג
  ת מדינית ומשפטית ומותו של המודל האחידשונ�

אחת מבוססת על ניתוח מופשט של אופיי� של ה, שתי מתודולוגיות שונות, הנה כי כ�
 מניחות שתיה� ,יחסי� משפטיי�אופיי� של חוקי� והאחרת מבוססת על ניתוח מופשט של 

שיש תשובה מדעית לבעיות ברירת די� ומתאימות את גישת� זו לא רק לגישה משפטית 
י� יחסי� במהות המדינה ושל המושגית מופשטת רווחת אלא ג� לתפיסה הרווחת של 

  

4� ו3בפרקי
 , )57ש "לעיל ה (FASSBERGראו    96.  
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בלי קשר ,  בדר� אחידהפשרו את פתרונ� של בעיות ברירת די�מתודולוגיות אלה ִא. מדינות
  . לאומיי��בי� שמנעה חיכוכי� בדר� ניטרליתו ,למקו� הדיו�

מקור חיצוני משות� :  היו בבחינת חבילה מלוכדת הבסיסיהמאפייני� של המודל
  מודל זהכזי שלרהציר המ. ברסלי בעלי תוק� אוני,צדדיי��רבוקשיחי� , לכללי� מופשטי�

�ביותר בחשיבה על בעל המשמעות הרבה על כ� השינוי . היה המקור החיצוני המשות
 כאשר השתכללה ההבנה שכל מדינה עשרה�התשע במאה חיל להסתמ�ברירת הדי� הת

לפתרו� בעיות ברירת די� ואינה כפופה בעניי� זה למקור חיצוני  באופ� עצמאיאחראית 
  . כלשהו

אבד� המקור המשות� . הלאמת ברירת הדי� במדינה המודרנית הייתה לרגע מכונ�, כ�א
באופ� קיצוני באשר זו מזו  הלאומי הולידו תפיסות שונות הלברירת הדי� והכרה במקור

תגובה קיצונית אחת הייתה להעלות את מקומיותה של ברירת הדי� . למהות ברירת הדי�
;  למשל עסקו במשפט פוזיטיבי מקומי�Beale וDicey. מכורח המציאות לער� בפני עצמו

ה� אימצו את הרעיו� שמדינה אינה ; ה� הדגישו את עצמאות המדינה בקביעת כלליה
 פותחה תפיסה זו. אלא רק מכירה לפי רצונה בזכויות שהוקנו בדי� זרככזה מחילה די� זר 

 את Cook ומד האמריקניהמל קיבל local law theory שכונתה בתאוריה. עוד בכתיבה עיונית
הוא . בתי משפט מוסמכי� להחיל רק את די� הריבו� המקומי, הרעיו� שבתור מוסדות שלטו�

, ג� לאירועי� שאינ� מקומיי� לגמרי, אחראי למת� פתרונות לכל האירועי� הבאי� לפניו
הוא  אול�. הדי� הזר נהיה חלק מדי� הפורו� לעניי� הנדו�, וכאשר הוא מורה להחיל די� זר

כלל הכרעה הלקוח מדי�  מנצל ר הפורו�שכאהוא סבר ש. קנויותדחה את הרעיו� של זכויות 
מלומד  .Ehrenzweigגישה זו אומצה ופותחה עוד על ידי  97. זכות כראות עיניויוצר הוא, זר

הוא סבר שתפקידה להחיל . זה לא הסתפק בעמדה התיאורית שהמדינה מחילה רק את דינה
על הפורו� להחיל את דינו שלו אלא א� יש סיבה טובה , כנקודת מוצא, �על כ. רק את דינה

הובילו לשינויי� , שהדגישו את כוחו של הריבו� המקומי, גישות אלה98 .מאוד לסטות ממנו
  .כפי שנראה בהמש�, מתודולוגיי� מרחיקי לכת

  

97   WALTER WHEELER COOK, THE LOGICAL AND LEGAL BASES OF THE CONFLICT OF LAWS 
הוא שואל , בי� השאר הוא התבסס על כ� שכאשר הפורו
 שואל כלל הכרעה מדי� זר. (1942)

ולא את הכלל שאותו די� זר היה , את הכלל שאותו די� זר היה מחיל על מקרה מקומי לגמרי
בכ� הוא ביקש לקעקע את הרעיו� שהחלתו של די� זר נועדת . דו�מחיל על המקרה המעורב הנ

הוא מרבה להסביר שבשאילת הכלל הזר הנועד למקרי
 . לאכו� זכות שהוקנתה בדי� זר

  .הפורו
 למעשה יוצר זכות משלו, שלא היה חל בהכרח במקרה הנדו�, מקומיי

 Albert A. Ehrenzweig, The Lex-Fori - Basic Rule inלדוגמאות מובהקות של עמדותיו ראו    98
the Conflict of Laws, 58 MICH. L. REV. 637 (1960); Albert A. Ehrenzweig, A Proper 
Law in a Proper Forum: A “Restatement” of the“Lex Fori Approach”, 18 OKL. L. REV. 

340 (1965).   
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  די�אינו כפו� לתכתיב חיצוני בענייני ברירתריבו� הרעיו� שתגובה קיצונית הפוכה ל

 שעבודתו שימשה בסיס לקודקס הגרמני ,Wächterבכתיבתו של המלומד הגרמני מצויה 

1900.99משנת 
כל ריבו� רשאי להגדיר א� , הוא סבר שמאחר שכל ריבו� עצמאי בעניי� זה 

ת צדדי�חד מכא� שמערכת כללי ברירת די� חייבת להיות .את היק� תחולת� של דיניו שלו

 ריבו� אינו רשאי להגדיר את היק� שו�שכ� , שר לדי� הפורו�ולהסתפק בהוראות תחולה בא

המדגישה את המגבלות המוטלות על ריבו� אחד על ,  ג� עמדה זו. של דיני� זרי�תחולת�

   .לבשה ביטויי� מתודולוגיי� שוני�, ידי כוח� של ריבוני� אחרי�

 הנחות היסודאת ג� ערערה  אינדיווידואליתשל המדינה העצמאותה הגוברת 

ההבדלי� המבניי� והמהותיי� בי� שיטות  אתקה יהעמהיא שכ� , ות המסורתיותהמתודולוגי

כל שיטה נתנה ביטוי באמצעות חוקיה לתפיסות חברתיות ולאומיות שונות . המשפט

 זהותה בדיוק הגדרתהמשפט הפרטי של המדינה נהיה חלק מ; ולמדיניות מקומית מיוחדת

 בעניי�ת לאומי�בי�פשרה אחידות  שִא–שני אלה וההבחנה בי� , כמו המשפט הציבורי

�קרא תיגר על אחידות ורב, הלאמת�, של הכללי�שינוי המקור  לכ� . נחלשה–ברירת הדי� 

תכונות מתכחש זה של צירו� . על הפשטה ועל קשיחות, על שוויוניות, ותצדדי

 ומדיניות א מדחיק ערכי� מקומיי�הו. ות של שיטות משפט ומנטרל אותהידואליוולאינדי

  . מקומית

 ,הצליחה להכיל בתוכה שינויי� מרחיקי לכת ברעיו� מדינישמתודולוגיה ה, אשר על כ�

  .בעת החדשה פורח גיוו� מתודולוגי אדירנפרצה ו שנה �700 של למעלה מ,פנימי וחיצוני

המשפט האמריקני הגיב .  להלאמת ברירת הדי� לבשו צורות שונותדולוגיותוהמתהתגובות 

 שאפו לשמר את שיטות אחרות; על כל הנחותיה,  נגד המתודולוגיה הקיימתבהתרסה

כיווני התפתחות שוני� אלה . המתודולוגיה הקיימת תו� התאמתה למציאות החדשה

. במישור המתודולוגי מבטאי� א� התמקדות בהיבטי� אחרי� של בעיית ברירת הדי�

 מציאת פתרו� הול� –בעיה  בארצות הברית עסקה בעיקר בהיבט המשפטי של ה"מהפכה"ה

לעומת זאת הכתיבה . לאירוע תו� אימו� סגנו� חשיבה משפטי המתאי� למשימה זו

 עיצובו של יחס הול� למדינות זרות –התמקדה בעיקר בהיבט המדיני של הבעיה באירופה 

אי� זה אומר שמחו� לארצות הברית לא עסקו כלל בהיבט . ומת� ביטוי הול� ליחס זה

בר� ההתפתחויות . ארצות הברית לא עסקו כלל בהיבט המדיניתו� בהמשפטי או ש

  . המרכזיות בכל אחת מהזירות הללו מדגישות בעיקר היבט אחד של הבעיה

  

99    
 Carl Georg von Wächter, Über dieמאמר חשוב בהקשר זה הוא . 1880–1797הוא חי בשני
Collision der Privatrechtsgesetze verschiedener Staaten, 24 ARCHIV FÜR DIE 

CIVILISTISCHE PRAXIS 230, Vol. 25 1, 161, 361(1842).   



 מושגי יסוד: שער ראשו�

118 

  די	 בעיד	 החדשהממד המשפטי של ברירת   .ד

   מהפכות מתודולוגיות–ארצות הברית   .1

  מבוא   )א(

הדי�  כתיבה בתחו� ברירתהייתה תנופה אדירה של  העשרי� של המאה בארצות הברית
כתיבה זו . מסורתי נגד כל אחד מהמאפייני� המתודולוגיי� והרעיוניי� של המודל ההשיצא

בחדות מחשבתית ולשונית ובכוח רטורי , בברק ובשנינות, הצטיינה ביסודיות וברוחב יריעה
  .לנטוש את המודל היש� ולהחליפו בחדשולשכנע� שהצליח לסחו� מלומדי� ובתי משפט 

, �Lorenzen ו Cookובה�,  רבי�מלומדי�ה כתבו בשנות העשרי� של המאה שעברהחל 
 של מאמרי� שתקפו בחריפות את המושגיות והפורמליז� של כללי ברירת די� סדרות

מאמרי� אלה הכשירו את הקרקע לדחייתו של המודל  100.מסורתיי� וכ� את נוקשות�
 Caversהמלומד  חדש עלה במאמר של הזרז העיקרי למודל. המוכר ולחיפוש אחר חלופות

מדוע רק בתחו� ברירת הדי� מוותרי� על כל עניי� במאמרו זה הוא הקשה . �1933בשפורס� 
-jurisdictionאות� הוא כינה ש, נוקשי�, בעובדות המקרה ומסתפקי� בכללי� מכאניי�

seeking rules ,ל הדיני� המחייבי� שופטי� להכריע בסוגיה בלא מידע כלשהו על תוכנ� ש
ובלא כל אפשרות לסטות מהדי� שאליה� , חרי� ועל השפעת� על המקרה שלפניה�המת

  . מאמר זה הוביל לפיתוחו של מודל חדש לברירת הדי� 101.הכללי� מפני�

  מתודולוגיות חדשות   )ב(

וקידשה תחתיו את , המופשט והקשיח, החשיבה החדשה שללה את הפתרו� האוניברסלי
היא הולידה מגוו� עצו� של שיטות שבאמצעות� . קרטי והגמישהקונ, הפתרו� המקומי

  .אפשר להגשי� תכונות אלה

   מניי� זיקות  )1(

בהשפעת התסיסה האקדמית בתחו� ברירת הדי� הגמישו כמה וכמה בתי משפט את כללי 
פסק די� מנחה . התחו� הראשו� שבו ניכרה הגמשה זו היה חוזי�. ברירת הדי� המסורתיי�

נת� , שהיה לאחד השופטי� החלוצי� בתחו�, Fuldהשופט . Auten v. Autenוא בעניי� זה ה

  

 קובצו בספר Lorenzenמאמריו של . 97ש " קובצו בספר שצוטט לעיל בהCookמאמריו של    100
ERNEST G. LORENZEN, SELECTED ARTICLES ON THE CONFLICT OF LAWS (1947).   

101   David F. Cavers, A Critique of the Choice-of-Law Problem, 47 HARV. L. REV. 173 
(1933–1934).  
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 the ‘center of“ביטוי מפורש לכתיבה בתחו� כשהוא הפעיל תאוריה אקדמית שכונתה

gravity’ or the ‘grouping of contacts’ theory”.102 תאוריה זו הובילה להחלת הדי� בעל 
 the law with the most significant contacts with the(הזיקות המשמעותיות ביותר לעניי� 

matter in dispute .(כגו� , הרעיו� היה שבמקו� להחיל די� בעל זיקה קבועה מראש, בפשטות
יש להחיל את הדי� שעובדות המקרה מצביעות עליו כדי� הקשור , די� מקו� כריתת החוזה

  .ביותר לעניי�

ניו יורק  תבעה את בעלה האנגלי ביה אישה אנגלי:Auten v. Autenפרשת 
, שבארצות הברית על פי הסכ� פרדה שנחת� בניו יורק כמה שני� לפני כ�

 משפחתוההסכ� נחת� לאחר שהבעל נטש את . ולפיו הוא ישל� לה מזונות
צדדי במקסיקו �חדהתגרש באופ� , נסע לארצות הברית, ואת ביתו באנגליה
הגיעו לידי  �י והשני,ניו יורקה באה לאשתו האנגליי. ונשא אישה אחרת

לא לתבוע אותו ואילו היא התחייבה ש, ו הוא ישל� לה מזונותהסכ� שלפי
הוא לא עמד בחובת התשלו� והיא .  המקסיקניי�גירושי�או להתכחש ל

 להביא לידי חיובו במזונות כדי,  באנגליה�legal separationהגישה תביעה ל
את האישה הגישה ר כמה זמ�  וכעבו,תביעה זו לא הוכרעה. באנגליה

בית המשפט ששמע את .  ההסכ�יסודעל , הנדונה בניו יורקהתביעה 
התביעה , וכי לפי די� זה, התביעה סבר כי די� ניו יורק חל על ההסכ�

בעל כבר אינו הולכ� , שהאישה הגישה באנגליה היוותה הפרה של ההסכ�
 של ערעור אישר בית המשפט. על כ� הוא דחה את התביעה. מחויב על פיו
אבל בערעור ברשות לבית המשפט העליו� במדינת ניו יורק  ,את פסק הדי�

ומאחר , הוחלט כי די� אנגליה חל על השאלה א� החוזה הופר א� לאו
, שבדי� אנגליה התביעה הראשונה של האישה לא היוותה הפרה של ההסכ�

  103.הבעל מחויב לשל� לה מזונות

הוא הביא את הכללי� שהיו . נות לברירת הדי� בחוזי�בית המשפט התייחס לגישות השו
, לעתי� די� מקו� ביצועו, נפוצי� אז ושלפיה� חל לעתי� די� מקו� הכריתה של החוזה

בית המשפט הדגיש מפורשות שא� על . ולעתי� הדי� שהצדדי� בחרו בו או התכוונו אליו
יצוע או כדי� שהצדדי� פי שכללי� אלה ִאפשרו את החלתו של די� אנגליה כדי� מקו� הב

  

102  Auten v. Auten, 308 N.Y. 155, 160-16, 124 N.E. 2d 99 (1954) 1 ; 
 ,Haag v. Barnesראו ג
9 N.Y. 2d 554, 175 N.E. 2d 441 (1961) . פסק הדי� בעניי�Auten התבסס בי� השאר על 

  ).97ש "לעיל ה( COOKכתיבתו של 
אבל מאחר שלא הוכח , לא הכריעו סופית בשאלה א
 די� אנגליה ראה במעשה הפרה א
 לאו   103

  .ה בכ� כדי להכריע את גורל התביעהדי הי, שהוא ראה בו הפרה
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ב הזיקות ומה ששכנע אותו להחיל את די� אנגליה הייתה העובדה שר, כנראה התכוונו אליו
כל חיי הנישואי� של בני הזוג היו : הצביעו על אנגליה כמדינה שדינה קשור ביותר לעניי�

התשלומי� היו אמורי� להשתל� באנגליה עבור , המשפחה עדיי� גרה באנגליה, באנגליה
וניו יורק הייתה מקו� הכריתה , מקו� הכריתה במקרה זה היה מקרי לחלוטי�. חיי� באנגליה

רק משו� שהאישה נאלצה להגיע לש� כדי שבעלה ייאות להגיע אתה להסדר ענייניה� 
א� , בית המשפט היה מודע לכ� שכללי� קבועי� מראש תורמי� לוודאות. המשותפי�

  .הקשר הקרוב ביותר לעובדות המקרההעדי� גישה שתביא להחלת הדי� בעל 
הרעיו� שברירת הדי� מחייבת את בית המשפט לחפש אחר הדי� בעל הזיקה 

עד כדי כ� שנית� לו , ביותר לעניי� התפשט והתקבל כעיקרו� מנחה בתחו� המשמעותית
 ע� זאת הוא חשו� �1971.104 ופורס� ב�1969 השני שגובש בבריסטייטמנטמקו� של כבוד 

הראשו� : קר הביקורת הופנה כלפי שני מאפייני� של גישה זו הקשורי� זה לזהעי. לביקורת
או ,  של זיקות בעלות משמעות לעניי� החלת הדי��לזיהוָי הגישה איננה מספקת מתכו� –

היא איננה מסבירה מה הופ� זיקה לזיקה משמעותית או כיצד מודדי� את , במילי� אחרות
 כתוצאה מכ� גישה זו מובילה –השני . אחרתמשמעותה של זיקה אחת לעומת זו של 

מבלי להבחי� בי� זיקות בעלות משמעות ,  הזיקות מבחינה מספריתמרבלהחלת הדי� בעל 
   105.בי� זיקות רלוונטיות לזיקות טפלות, לזיקות נטולות משמעות

)2(  
   ניתוח אינטרסי
 שלטוניי

שיטת ניתוח  "כונה וCurrieהמלומד מתחרה מתוחכ� יותר למודל המסורתי פותח בידי 
 נשע� על התפיסהזה מודל  governmental interest analysis.(106( "האינטרסי� השלטוניי�

אינטרסי� אמתיי� של מדינות ושיטות על יסוד צריכה להתקבל ל וחי איזה די� ההחלטהש
וה� אינ� באי� , אינטרסי� אלה אי אפשר לבטא� באמצעות קטגוריות אנליטיות. משפט
 של דיני�הקונקרטי תוכנ� ניתוח . טוי נכו� באמצעות ספירת זיקות או קיבו� זיקותלידי בי

את וניתוח מהות הזיקה בי� המקרה הקונקרטי לדיני� שוני� אלה ה� שיאפשרו  "מתחרי�"
 השקיע מאמ� Currie 107.בעובדות המקרהזיהויו של האינטרס הממשי של כל די� לחול 

ש� ללעג אות� הוא ש, הכללי� המסורתיי�את  ערערניסיו� לאינטלקטואלי אדיר ב

  

104   RESTATEMENT OF THE LAW (SECOND) CONFLICT OF LAWS (1971).  
105  BRAINERD CURRIE, SELECTED ESSAYS ON THE CONFLICT OF LAWS 727–728 (1963) . ראו

ש
 מציי� לבונטי� כי ההכרעה לפי דוקטרינה , 41–40' מבע חוזי� עבר לאומיי�, לבונטי�
 ג
  .ו היא הכרעה מלאכותית וא� שרירותיתז

 המעיר J. H. C. MORRIS, THE CONFLICT OF LAWS 548 (5th ed., David McClean, 2000)ראו    106
  .שאבה השראה מניתוחי
 של בתי המשפט בתחו
 המהותי של תאונות עבודהגישה זו כי 

  .183�4 'בעמ )105 ש"ה לעיל( CURRIEלניסוח של המודל ראו    107
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 ות אמתיות עובדתידוגמאותספור �המלווה באי�מפורטת  הוא פיתח שיטת ניתוח 108.ולקלס
   109.ותומדומ
על , רמי� ממדינות שונותכשבא לפני בית משפט אירוע ע� גו, ה שהוא הציעשיטפי הל

 המגובשת בכל מדיניות לבחו� את הדיני� של כל המדינות הללו ולזהות את הבית המשפט
מה� הזיקות המשמעותיות לקידו� כל די� תחשו� העניי� ובי�  בי� זיקותבחינת ה. אחד מה�

במקרה הנדו� תקד� או לא תקד� את המדיניות של הדי� א� החלתו הדיני� השוני� ותגלה 
זה שדי� ) interest" (עניי�"א� יש או אי� למדינה שדינה נדו� , ובמינוח שלו, הגלומה בו

מסקנה בדבר הנסיבות שבה� תקוד� המדיניות אינה תלויה בשאלה , באופ� עקרוני 110.יוחל
הפורו� חופשי להחליט ו� ש כי,כיצד אותה מדינה מגדירה את היק� התחולה של כלליה

 לפיכ� במלאכה זו של זיהוי 111.של מדינה פלונית להחיל את דינה אינה לגיטימית שהָימרה
� ותפוצת� של זיקות לדי� נכנס שיפוט ערכי נה על יסוד זהות המדינה בהחלת די"עניי�"

קביעה שיפוטית שדי� פלוני , למשל. באשר ללגיטימיות שבקידו� המדיניות בנסיבות העניי�
לחול רק כאשר הניזוק הוא תושב " מעוניי�"המגביל את גובה הפיצוי בעוולות מסוימות 
שיפוט ערכי באשר ללגיטימיות החלת יש בה , המדינה ורק כאשר התאונה מתרחשת במדינה

ולא קביעה עובדתית באשר לרצו� של המדינה , הדי� בנסיבות אלה ובנסיבות אחרות
  .שבדינה מדובר

 כמה שמעורבי� בעניי� א� על פיהוא הדגי� כי במקרי� רבי� בדיקה זו תגלה שלמעשה 
 � העניי� מעלותבינו וביזיקות ה במוב� ש,לחול" עניי�"די� אחד לרק , לכאורה, דיני�

 שתחולת� באה מרבית הדיני�, Currieלטענתו של  .שמדיניותו תקוד� על ידי החלתו
 הרלוונטיות בינ� ובי� עובדות  לחול בשל מיעוט הזיקות"עניי�"בחשבו� אי� לה� כלל 

שבה� במקרי� . � לא תקוד� כלל על ידי החלתמיעוט זיקות זה מעיד כי מדיניות�. המקרה
, )false conflict" (מתקל שווא "מקרי� של, לחול" עניי�"ק די� אחד בעל הבדיקה מזהה ר

   112.ויוחל הדי� האחד הזה, ירת די� בעיה של בר כללאי� מתעוררת

  

�מצוטטי
 כל שמות הגנאי ש 547' בעמ) 106ש "לעיל ה (MORRISספר של ב   108Morris אס� מבי� 
 ,conceptualistic, irrational, mindless, ruthless“: לגישה המסורתיתCurrieכתביו של 

wretched, spurious, futile, arbitrary, hypnotic, mystical, intoxicating”.   
 נכתבו ופורסמו בכתבי עת משפטיי
 105 ש"הבפר המצוטט לעיל המאמרי
 המלוקטי
 בס   109

 
  . ומציגי
 את תורתו1963� ל1958בי� השני
ג
 ,  שהמלאכה שהוא מציע היא מלאכה רגילה של פרשנות חוקי
מדגישכל חיבוריו הוא ב   110

פ� סביר לטעו� שיש לה עניי� כאשר השאלה היא א
 אפשר להניח שמדינה פלונית יכולה באו
  ).727, 184' מ בע)105ש "לעיל ה (CURRIEראו למשל (לשלוט במצב נתו� 

111   Herma Hill Kay, A Defense of Currie's Governmental Interest Analysis, 215 RECUEIL 
DES COURS 13, 50 (1989) .  

 ,Grant v. McAuliffeי� בדיו� בפסק הד,  ואיל�128' בעמ) 105ש "לעיל ה (CURRIEראו למשל    112
41 Cal. 2d 859 (1953),מקליפורניה  שב 
ו בית משפט בקליפורניה ד� בשאלה א
 תובעי
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 שבו סטו צות הבריתפסק הדי� הראשו� בארדוגמה להלו� חשיבה זה אפשר למצוא ב
פסק די� זה . השוני�מקובלי� תו� התייחסות לקידו� המדיניות שבדיני� מכללי ברירת די� 

 Fuld.113ושוב על ידי השופט ,  במדינת ניו יורקשוב, Babcock v. Jacksonפרשת נית� ב
  . צות הבריתעובדותיו אופייניות לבעיות ברירת די� המתעוררות באר

יצא , תושב ניו יורק, קסו�'גויליא� הנתבע  :Babcock v. Jacksonפרשת 
ידידת� , התובעתאת   את�דחה� הסיעו י. לטיול סו� שבוע ע� אשתו

אונטריו מניו יורק לקסו� ויצא 'של גער� ברכבו נטיול ה .בבקוקיה 'ורג'ג
בשוב� . בבקוקנפגעה  נהג ברשלנות וגר� לתאונה שבה קסו�'ג. קנדהשב

ני לפי די. לניו יורק ולאחר שהחלימה מפצעיה תבעה אותו בבקוק על נזקיה
זיק אחראי לנזקי� בעוולה של המבנסיבות כאלה , ניו יורקהנזיקי� של 

הוא פטור בשל חוק בנסיבות העניי� , אונטריושל  ני הנזיקי�לפי די. רשלנות
טר נהגי� מאחריות כלפי נוסעי ו שפ– guest passenger statute –מיוחד 

, ולמעשה ברוב העול�, כלל ברירת הדי� שנהג באותה עת בניו יורק. חינ�
 על עוולות בנזיקי� את די�  שהחיל,תי מסורצדדי�רבהיה כלל ברירת די� 

שדי� אונטריו , דא עקא.  במקרה זה די� אונטריו– של העוולה הביצועמקו� 
  .כאמור פטר את הנהג מאחריות

 שאל את השאלה הרטורית ששינתה את כיוו� החשיבה של בתי משפט Fuldהשופט 
נה לדי� מקו� ביצוע הא� עלינו ללכת שבי אחר כלל ברירת הדי� שמפ: צות הבריתרבי� באר

ראוי שברירת הדי� תתחשב ג� בשיקולי� אחרי� הקשורי� למטרות או שמא  העוולה
כאשר  לסטות מהכלל שאפשר תשובתו הייתה 114?שתקודמנה על ידי מת� סעד או מניעתו

אשר ,  פסק די� זה.שדינה יחול" אינטרס"מרב הזיקות מצביעות על מדינה אחרת בעלת 
 פסקי הדי� הארוכי� והסבוכי� לעומת בולט היו� באופ� מיוחד סגנונו הקצר והענייני

א� ג� , אישר את השימוש במבח� מרב הזיקות שתואר לעיל, בברירת הדי� שבאו בעקבותיו
  . נטרסי�יאהניתוח שילובו של מבח� זה ע� גישת הניח את היסודות ל

ו על ניו יורק בדיקת הזיקות בי� האירוע למדינות השונות העלתה שמרב הזיקות הצביע
די� שאל את עצמו מה המדיניות של המשי� ובית המשפט . כמדינה הקשורה ביותר לעניי�

 מאמר בכתב עת משפטי קנדי שקראלאחר . ניו יורק מצד אחד ושל די� אונטריו מצד אחר

  

מנועי
 מלתבוע נתבע מקליפורניה בגי� עוולה שבוצעה באריזונה רק משו
 שהנתבע מת 
די� אריזונה שומטת את הקרקע מתחת נסיבה אשר לפי , והתביעה לא הוגשה לפני מותו

 במקרה זה מדיניות של Currieלפי הניתוח של . הוא החיל את די� קליפורניה. לתביעה
  . על כ� מדובר במתקל שווא. ומדיניותה של אריזונה אינה נפגעת, קליפורניה מקודמת

113   12 N.Y. 2d 473, 191 N.E. 2d 279 (1963).  
114  12 N.Y. 2d 473,477.  
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הייתה די� אונטריו הוא הגיע למסקנה שמטרתו של , שדיווח על התפתחויות סטטוטוריות
מדיניותו של די� ניו יורק הוצגה . קנוניות בי� מזיקי� וניזוקי�פני ביטוח מלהג� על חברות 

כפי , להטיל את חובת הפיצוי הכללית הרגילה על מזיקי� כלפי ניזוקי�המכוונת כמדיניות 
 .אחריות זו בנסיבות כאלה –שלל ולא  –שנלמד מהעובדה שהמחוקק בניו יורק לא הגביל 

הגיע ) א� לחייב את הנתבע בפיצוי א� לאו(ה במחלוקת בהתחשב בסוגיה הספציפית שהיית
לחול בנסיבות העניי� משו� שחברת " עניי�"אונטריו לא היה לדי� בית המשפט למסקנה ש

משו� שדובר בשני , לחול" עניי�"ואילו לדי� ניו יורק אכ� היה , הביטוח הייתה חברה זרה
משו� , מתקל שוואיה מקרה של  לפיכ� המקרה ה.תושבי ניו יורק שיצאו מש� וחזרו לש�

היה , המדינה שבה שני הצדדי� גרו ושבה הייתה ממוקמת חברת הביטוח, רק די� ניו יורקש
ו א� התנהגותשבמחלוקת השאלה הייתה  הודגש בפסק הדי� שאילו 115.לחול "עניי�" ול

י הדי� בעל העניי� הלגיטימ, אז היה חל די� אונטריו,  רשלנות א� לאוהיוותה של המזיק
   116.לשלוט בהתנהגותביותר 

היא .  אינה מספקת פתרו� לכל הבעיותה זושל גישביותר  נאמנה פעלה הברי כי אפילו
. מתקלושלמעשה אי� בה� כל , מות רק לכאורה שבעיות ברירת די� רבות קייתשפואכ� ח
,  לחול"רוצה" יתגלה שיותר מדי� אחד יהיו מקרי� שבה�באפשרות ש הכיר Currieאול� 

דיני� הבמקרי� כאלה אי� מנוס מלבחור מבי� . (true conflict)" מתקל אמת" יווצר ולכ�
 )unprovided-for cases( "מקרי� בלתי מוסדרי�" באותה המידה עלולי� להיחש�. מתחרי�ה
במקרה החלתו כי ,  לחול"ירצה" מקרי� שבה� א� אחד מהדיני� בעלי זיקה לעניי� לא –

במקרי� כאלה לא יימצא כל די� להחיל על .  הגלומה בוותהמדיניאת הקונקרטי לא תקד� 
שבו מנפי� את כל , בכל הקשור לשלב הראשו�משכנעת מאוד הגישה . האירוע הנדו�

אול� כוח השכנוע שלה הול� ופוחת כאשר יש , הדיני� שאינ� צריכי� להיכלל בתחרות

  

לפיכ� הגישה . י שוב לשי
 לב שהזיקות כא� משמשות לבחו� א
 המדיניות תקוד
ראו   115
לא די בכ� שדי� פלוני מחיל את עצמו או מצהיר על רצונו . מתיימרת להיות אובייקטיבית

א
 המדיניות של החוק או הכלל כפי שהיא מנוסחת על ידי בית המשפט לא תקוד
 . לחול
ולא יינת� לו ביטוי , פלוני שדינו יחול ייראה לא לגיטימירצונו של מחוקק , במקרה הקונקרטי


וכשפרשנות , כשדי� הפורו
 מביע את רצונו במפורש, לעומת זאת. בשקלול הדיני
 המתחרי
, בי� שָימרת התחולה מצטיירת כלגיטימית ובי� שלא, סבירה אינה מאפשרת להבי� אותו אחרת

 במחוקקי
 מפציר הוא כאשר 172–171 'בעמ )105 ש"ה לעיל( CURRIEראו (יש לציית לו 

  .)חוקיה
 של התחולה היק� את להבהיר
116   Currie מציע עוד שהמקרה של Milliken v. Pratt, 125 Mass. 374 (1878)) ש "ראו להל� ה

. ניה
וסטס מתחלפי
 בי'היה מדגי
 מתקל שווא אילו היו דינה של מיי� ודינה של מסצ) 125
ואילו , בעקבות שינוי כזה הייתה החייבת הנתבעת תושבת של מדינה שמכירה בכשרותה

ראו (הנושה התובע היה תושב של מדינה שבה כשרותה מוגבלת ושבה השתכלל חוזה הערבות 
CURRIE ,ואיל�180' בעמ, 105ש "לעיל ה .(  
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 אי� כל די� המעוניי� ואי� היא מועילה כלל במקרי� שבה�, צור� לבחור בי� דיני� מתחרי�
   Neumeier v. Kuehner.117 הוא �unprovided-for caseדוגמה מנחה ל .לחול

 היה תושב ניו יורק שנסע קינר במקרה זה :Neumeier v. Kuehnerפרשת 
באונטריו הוא אס� . ברכבו מבופלו שבמדינת ניו יורק לאונטריו שבקנדה

ייסעו יחדיו למקו� אחר התכנית הייתה שה� . מביתו נוימאיארלרכבו את 
בנסיעה התנגשה .  לביתו נוימאיאר ישיב אתקינרבאונטריו ולאחר מכ� 

  תבעה את עיזבונו שלנוימאיאראלמנתו של . רכבת ברכב והרגה את השניי�
שוב התעוררה השאלה א� להחיל את די�  . ואת חברת הרכבות הקנדיתקינר

שפטר , או את די� אונטריו, שלפיו המזיק חייב לפצות את הניזוק, ניו יורק
  . את המזיק מחבות

בית המשפט ניתח את המקרה בכלי� של ניתוח אינטרסי� והחיל לבסו� את די� 
מתו� הנחה שמדובר שוב במקרה של מתקל שווא כאשר רק די� אחד היה , אונטריו

 אול� רבי� רואי� במקרה זה מקרה שא� די� אחד לא נתכוו� לחול 118.לחול" מעוניי�"
לא תקוד� על , שפורשה כמדיניות לפצות ניזוקי� מקומיי�,  המדיניות של ניו יורק119.עליו

בי� שהייתה להג� על , ג� המדיניות של אונטריו. ידי החלתו במקרה זה כי הניזוק היה זר
ובי� שהייתה לשלול מאורחי� כפויי ) Babcockכפי שחשבו בפרשת (חברות ביטוח מקומיות 

כפי שבית המשפט היה (להג� על מארחי� נדיבי� א� רשלניי� טובה את אפשרות התביעה ו
לא תקוד� על ידי החלתו משו� שמדובר בחברת ביטוח זרה , )מוכ� להניח במקרה זה

על בית , לחול" מעוניי�"שבו אי� די� ה, במקרה כזה, Currie לגישתו של 120.ומארח זר

  

117  31 N.Y. 2d 121, 335 N.Y.S. 2d 64, 286 N.E. 2d 454 (1972). 
מדיניות זו ; המדיניות של די� ניו יורק היא לפצות ניזוקי
: מסקנה זו בוססה על הניתוח הבא   118

והיא מכבידה על , ש
 אירע האירוע, מיטיבה ע
 ניזוקי
 מאונטריו שאינ
 מוגני
 באונטריו
על כ� כאשר ; טריו מכביד עליה
מזיקי
 תושבי ניו יורק הנוהגי
 באונטריו יותר מאשר די� אונ
יש לפרש את המדיניות של ניו , האירוע אירע במדינה כמו אונטריו שבה הניזוק מוג� פחות

ולכ� בנסיבות העניי� לדי� ניו יורק אי� עניי� , יורק כמוגבלת לניזוקי
 שה
 תושבי ניו יורק
יוכלו לעקו� אותה על המדיניות של אונטריו תיפג
 א
 תושבי
 מקומיי
 , לעומת זאת. לחול

בסו� הכריעו על פי הכלל שיש . ידי תביעה במדינה אחרת ולכ� לדי� אונטריו יש עניי� לחול
במקרה הנדו� לא . להחיל את די� מקו
 ביצוע העוולה אלא א
 יש סיבה טובה לסטות ממנו

  . נמצאה סיבה טובה לסטייה
 ,?Aaron. D. Twerski, Neumeier v. Kuehner: Where are the Emperor's Clothesראו למשל    119

1 HOFSTRA L. REV. 104 (1973).  
 די� אחד אינו מיועד לחול על המקרה אפשר א� שבו – unprovided-for caseמקרה אחר של    120

 במקרה זה. Hurtado v. Superior Court, 11 Cal. 3d 574, 522 P. 2d 66 (1974)לראות בפרשת 
ג בתאונת דרכי
 שאירעה בקליפורניה כאשר נסע ברכבו של ב� נהר, תושב מקסיקו, הורטדו

, אלמנתו וילדיו. וכ� הורטדו נהרג, הרכב התנגש במשאית שחנתה בצד הכביש. הנתבע, דודו
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מקרה חויב להחיל בכל באשר הוא הדי� שכל בית משפט מ, המשפט להחיל את די� הפורו�
ורר מעידי� על  הדיוני� הרבי� שפסק די� זה ע121.שבו אי� סיבה טובה מאוד לסטות ממנו

א� ה� לא הצליחו לגבש פתרו� עקרוני מקובל למצב שבו , Currieהבעייתיות שבגישה של 
  .שו� די� אינו מעוניי� לחול

ת להגיע לניסוח  קוד� כול לשקול מחדש ולנסוCurrie מתקל אמת המלי� במצב של
 א� מהל� זה אינו 122.כדי למנוע מתקלשל כל די� מאופק יותר של המדיניות והאינטרס 

 ה� כאשר הפורו� הוא אחד מהדיני� – להחיל את די� הפורו� הוא המלי�, פותר את הבעיה
כאשר ( ה� כאשר הפורו� אינו מעוניי� כלל שדינו יחול 123,המתחרי� שיש לה� עניי� לחול

 דוגמה למצב שבו disinterested third state(.124( מדינה לא מעורבת ואדישה הוא בבחינת
  Milliken v. Pratt:125הפורו� מעוניי� היא פרשת 

  


הרכבי
 היו רשומי
 . תבעו את ב� הדוד ואת נהג המשאית בקליפורניה, תושבי מקסיקו א� ה
הנתבע ביקש מבית המשפט להכריע . רניהוהנתבעי
 היו תושבי קליפו, כול
 בקליפורניה

שלא הגביל , או די� קליפורניה, שהגביל את גובה הפיצוי, תחילה בשאלה א
 חל די� מקסיקו
תו� שקבע שלדי� , די� קליפורניה, ג
 במקרה זה החיל בית המשפט את די� הפורו
. אותו

, שוב.  יש עניי� לחולג
 כא� קבע בית המשפט שלדי� קליפורניה. מקסיקו אי� כל עניי� לחול
 
כשבודקי
 את העובדות ואת מדיניות
 של הדיני
 השוני
 המסקנה שמדובר במקרה ששו

 Symeon C. Symeonides, Choice of Law in theראו. די� לא נתכוו� לחול משכנעת יותר
American Courts: Sixteenth Annual Survey, 2002, 51 AM. J. COMP. L. 1 (2003) ,14' בעמ ,
ואילו די� , ש
 הוא מאפיי� מקרה שבו הנתבע בא ממקו
 התאונה ודינו מיטיב ע
 התובע

ובדר� כלל , כמקרה שבו לשו
 מדינה אי� אינטרס שדינה יחול, התובע מיטיב ע
 הנתבע

היא מקרה שבו , כמו המקרה של הורטדו, ג
 הדוגמה שהוא מביא ש
. מחילי
 את די� הפורו

  .ובית המשפט סבר כי הוא מקד
 את דינו על ידי החלתו, � הפורו
די� הנתבע היה ג
 די
, Ehrenzweig הל� בעקבות Currieבעניי� זה  .154�152' בעמ) 105ש "לעיל ה (CURRIEראו    121

 צרי� לחול תמיד אלא א
 יש סיבה הפורו�שביסס את גישתו על ההנחה התאורטית שדי� 
  .  לסטות ממנוטובה מאוד

 Brainerd Currie, The Disinterested Third State, 28הצעה זו באה בכתיבה מאוחרת יותר    122
LAW AND CONTEMPORARY PROBLEMS 754 (1963).  

  .184, 120–117' בעמ) 105ש "לעיל ה (CURRIEראו    123
124   
 forumיותר הוא המלי! למחוק את התביעה מטעמי במאמר מאוחר . 609–606' בעמ, ראו ש

non conveniens ;את המתקל 
או להחיל את הדי� ; או לנסח מחדש את המדיניויות כדי להעלי
או להחיל את די� הפורו
 כברירת ; שהמחוקק הפדרלי היה מעדי� אילו נדרש לחוקק בעניי�

 .Bernkrant v ש
 הוא מציי� את פרשת 757' בעמ) 122ש "לעיל ה( Currieראו (מחדל 
Fowler, 55 Cal. 2d. 588 (1961) כמקרה שבו בית המשפט אימ! גישה פרשנית שהוא כינה 

“moderate and restrained”וכ� הגיע למסקנה שרק די� אחד ,  לאחר שהסתמ� מתקל אמת
  ).ביקש לחול

125   Milliken v. Pratt, 125 Mass. 374 (1878). 
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אישה נשואה ממדינה השוללת מנשי� נשואות : Milliken v. Prattפרשת 
, )וסטס'מסצ(את הכשרות המשפטית לשמש ערבה להתחייבויות של בעלה 

פי צד שלישי ממדינה אחרת שבה אי� מגבלה כזו חותמת על ערבות כזו כל
לאחר שהבעל נמנע מלשל� את החוב הנושה מנסה לממש את  ).מיי�(

  .וסטס'הערבות בבית משפט של מסצ

אפשר להניח שהעניי� של מדינת הנושה להג� על ודאות� של עסקאות בכל מקרה שבו 
שה להג� על נשי� מקומיות וג� העניי� של מדינת האי, מעורב נושה מקומי נחשב ללגיטימי

 מציע להחיל את די� הפורו� בלי קשר לשאלה א� העניי� Currieבמצב זה . נתפס כלגיטימי
 גישתו זו 126.נדו� באחת המדינות המעורבות או במדינה שלישית בעלת מדיניות אחרת

מבחינה מוסדית ומבחינת כלי , מבוססת בחלקה על העמדה שבתי משפט אינ� מתאימי�
   127.לשקול מדיניויות מתנגשות, לה�העבודה ש

 התסיסה את הספרות האקדמית ואת הפסיקה וסיפקה תובנות רבות Currieכתיבתו של 
 בעיות של מתקל אמת הושארו ללא מענה ,ע� זאת. באשר למורכבות של בעיות ברירת די�

 במצב של במציאת דרכי� להחליט איזה די� יחולהושקעו  אחריו עיקר המאמצי�. מספק
   .מבלי לתת העדפה לדי� הפורו�וזאת ,  אמתקלמת

   מזעור הפגיעה  )3(

Baxter ,�במקו� לחפש את , הציע שבמצב של מתקל אמת, לאומי פומבי�מומחה למשפט בי
 יפגעתאת הדי� שמדיניותו יש להחיל , הדי� שהחלתו תקד� ביותר את המדיניות הגלומה בו

 the theory of comparative – גישתושנית� לכינוי ה  מכא�128. יוחללאביותר א� הוא 

impairment) הוא דחה את העמדה של. )תורת יחסיות הפגיעהCurrie  שבתי משפט אינ� 
מתאימי� לסוג כזה של דיו� וסבר שגישתו תמנע את התוצאה השרירותית שבהחלת די� 

 Bernhardבפרשת   הוא פסק די�שבה�הראשו� , גישתו אומצה בכמה וכמה מקרי�. הפורו�

v. Harrah’s Club:129  

  

אפשרות אחרת שהוא מעלה היא . 607' מובע, 64–62' מבע) 105ש "לעיל ה( CURRIEראו    126
  .י� מטעמי פורו
 לא נאותילסרב לדו� בענ

 assessment of the respective values of …“: 182–181' מבע) 105ש "לעיל ה( CURRIEו רא 127 
the competing legitimate interests of two sovereign states in order to determine which is 
to prevail, is a political function of a very high order. This is a function that should not 
be committed to courts in a democracy. It is a function that courts cannot perform 

effectively, for they lack the necessary resources”.  
128   William Baxter, Choice of Law and the Federal System, 16 STAN. L. REV. 1 (1963) .  
129  16 Cal. 3d 313, 546 P. 2d 719, 128 Cal. Rptr. 215 (1976).  
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תושב קליפורניה נכנס למסבאה : Bernhard v. Harrah's Clubפרשת 
ש� , בצאתו מהמסבאה נכנס לרכבו וחזר לקליפורניה. בנבדה ושתה לשכרה

בעל מסבאה , לפי די� קליפורניה. פגע בשל שכרותו בתושב קליפורניה אחר
ורח זה גור� בשל כרה אחראי בגי� הנזקי� שאהמאפשר לאורח לשתות לָ$

בית המשפט . בדי� נבדה אי� אחריות כזו מוטלת על בעל מסבאה. שכרותו
, על פי די� קליפורניה, בקליפורניה הטיל על בעל המסבאה מנבדה אחריות

.  אחרמקומי בידי תושב מקומירמו בקליפורניה לתושב בשל הנזקי� שנג
מזיק שמאפשר לסבר שמדיניותה של קליפורניה להטיל אחריות על מי הוא 

 א� הדי� לא יוחל במקרה זה יותר מאשר מדיניותה של עתיפג להשתכר
   130.נבדה שלא להטיל על אד� כזה אחריות

   מהותיי
) העדפה(כללי ברירה   )4(

 כוח רב בידי השופטי� מבלי ות מפקידהאינטרסי� וכל השיטות הבנויות עליהניתוח גישת 
מתו� רצו� להימנע משרירות . י� ולשקילת�לתת לה� קני מידה מספקי� לזיהוי אינטרס

מידי השופטי� להוציא לזירה והציע Cavers   חזר,ולהגביר את הוודאות בעול� ברירת הדי�
המחוקק ש הוא הציע.  ולהעבירה לידי המחוקקאת מלאכת הבחירה במצב של מתקל אמת

דפה ינחה את השופטי� ויקבע מראש איזה די� יחול בעזרת מערכת של עקרונות הע
אלה יבחינו בי� . substantive principles of preferences –המבוססי� על תוכנ� של הדיני� 

המשתני�  131.מכלול הזיקות והמדיניויות הגלומות בדיני� השוני�מקרי� שוני� על יסוד 
הרבי� שהצטברו שבה� הופעל ניתוח שנכללו בעקרונות אלה נשאבו מפסקי הדי� 

עצמ� אינ� משכפלי� את תוצאות פסקי הדי� אלא ה� בחירה אבל העקרונות , אינטרסי�
,  לדוגמההציע סדרה של עקרונות העדפה מהותיי� הוא 132.מושכלת בי� מדיניויות שונות

  : בתחו� הנזיקי� ובתחו� החוזי�

עיקרו� אחד הנחה את בית המשפט להעדי�  :בנזיקי�העדפה קרו� יע
 כאשר דינה קבע רמת רע הנזקיבתביעת נזיקי� את די� המדינה שבה א

 די� המדינה אלה של יותר מההתנהגות חמורה יותר או הגנה כספית גבוה
באופ� זה לזה אלא א� המזיק והניזוק היו קשורי� , שבה המזיק פעל או גר

  . שהצדיק הכפפת היחסי� ביניה� לדי� ששלט בקשר שביניה�

  

 להפי! פרסומת בקליפורניה כדי למשו� אליו גמסבאה נההוא הדגיש בי� השאר שבעל ה   130
 .לקוחות ממדינה זו

131   DAVID F. CAVERS, THE CHOICE-OF-LAW PROCESS (1965).  
132   
  . ואיל�133' בעמ, ש
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� את די� יקרו� אחר הנחה את בית המשפט להעדיע:  בנזיקי�העדפהעיקרו� 

מדינת ההתנהגות וגרימת הנזק כאשר די� זה קבע רמת התנהגות או הגנה 

אלא א� שני , כספית נמוכה מאלה של די� המדינה שבה הניזוק תושב

הצדדי� קשורי� באופ� שמצדיק התייחסות לדי� המדינה השולטת בקשר 

  . שביניה�

וכ� כל , א� כמודלוהוא הציע להשתמש בה� , אינ� ממצי� Caversהעקרונות שהציע 

  .מחוקק יוכל לעצב כללי� משלו על פי העדפותיו הערכיות

לעזור לבתי המשפט במקרי� כדי  שיפוטיות ניסח הנחיות  Fuldהשופט, בדומה לכ�

הוא קבע הנחיה  Tooker v. Lopezבפרשת . נוסע חינ� למסיעהרבי� שהתעוררו בי� 

   133:לפיהו, משולשת

ואילו התאונה , תה מדינה שבה ג� מבוטח הרכבכאשר הנהג והנוסע באי� מאו  .א

  . יחול די� מדינת� המשותפת של הצדדי� על שאלת רמת האחריות, היא במדינה אחרת

 ובדי� מדינתו הוא אינו מוחזק אחראי בגי� , כאשר הנהג פעל במדינתו,לעומת זאת  .ב

 מוחזק אי� להטיל עליו אחריות רק משו� שבדי� מדינת הניזוק הוא היה, התנהגותו

כשהניזוק ניזוק במדינתו ודי� מדינה זו מחזיק את הנהג אחראי , בהתאמה. אחראי

 הוא לא היה מוחזק ויש להטיל עליו אחריות ג� כאשר בדי� מדינת, בנסיבות העניי�

  . אחראי

בדר� : במצבי� אחרי� שבה� הנהג והנוסע באי� ממדינות שונות אי� כלל ברור  .ג

 להחיל די� אחר א� סטייה אפשראול� ,  ביצוע העוולהכלל יש להחיל את די� מקו�

   .קד� מדיניויות מבלי לפגוע במערכת המדינתית ומבלי ליצור אי ודאות רבהתמכלל זה 

 בניגוד. ג� עקרונות אלה קבועי� מראש וקשיחי�, בדומה לכללי ברירת די� מסורתיי�

 המאפשרי� לנסח קרטיי� קונהבחירה הקשיחה בי� דיני� נעשית על יסוד שיקולי�, אליה�

 כאלה מעלה מיד עקרונותברור שניסוח� של  .נסיבות שבה� מדיניות אחת תועד� על רעותה

ויכוח באשר להעדפות המאומצות ובאשר לאפשרות לנסח מראש העדפות באופ� שלא 

  134.צדק במקרי� קונקרטיי��יגרו� לאי

  

133   24 N.Y. 2d 569, 585, 301 N.Y.S. 2d 519 (1969).  
 ישבו ע
 השופט )117ש "לעיל ה( Neumeier וג
 במקרה של Tookerג
 במקרה של , לדוגמה   134

Fuldשל עקרונות כאלה 
  .  בדי� שופטי
 שהסתייגו מניסוח
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  שיקולי ברירה  )5(

 �תולהנחות אידי בתי המשפט אבל להשאיר את המלאכה ב הייתה הצעה מסוג אחר
 �Reese וCheatham עקרונות כאלה הוצעו לראשונה במאמר של .באמצעות עקרונות מסגרת

רשימה זו  135. בחשבו� בבחירה בי� דיני�להביא�רשימה של תשעה שיקולי� שיש שהציג 
  אתצפותהגברת האפשרות ל 136: אידאלי�רבעה לא Leflarצומצמה בעבודתו של

 פישוט המלאכה 138;לאומי�בי�מדינתי וה�ירה על הסדר הבי� שמ137;התוצאה
 שיקול Leflar לאלה הוסי� 140. קידו� האינטרסי� השלטוניי� של הפורו�139;השיפוטית

, העשרי�סו� המאה מ ,המלצה זו. the better rule of law – החלת הדי� הטוב יותר –משלו 
 להחיל את –עשרה �השתי� מאהמ� ה Aldricus המלצתו של המלומדאיננה אלא חזרה על 

 קנה המידה שלפיו בוחני� מהו הכלל הטוב יותר לא זוהה 141.הדי� הטוב והמועיל יותר
 הדגי� את דר� ההפעלה של שיקול זה בהמליצו להעדי� די� Leflar. בוודאות מאז ועד היו�

 דוגמה לכלל 142.המגל� מדיניות מתפתחת במקו� די� מיוש� המגל� מדיניות שבנסיגה
ואילו כלל שמכיר , שבנסיגה הוא כלל השולל מנשי� נשואות כשרות משפטיתמיוש� 

ברור כי ג� המלצות אלה אינ� מקדמות את הדיו� במקרי� . בכשרות כללית הוא כלל מתפתח
   .שבה� פחות מוב� מאליו מהו כלל מתקד� ומהו כלל מיוש�

  

135   E. E. Cheatham, W. Reese, Choice of the Applicable Law, 52 COL. L. REV. 959 (1952) .
ת יש להחיל א; לאומית�יש לקד
 את הצרכי
 של השיטה הפדרלית והבי�: העקרונות ה
 אלה

יש לשאו� להגשי
 את המדיניות של די� ; די� הפורו
 אלא א
 יש סיבה טובה לסטות ממנו

יש ; יש להג� על ציפיות מוצדקות; צפיות ואחידות התוצאות, יש לעודד ודאות; הפורו

יש לשאו� להקל על ; להחיל את הדי� של המדינה בעלת האינטרס הדומיננטי בהחלת דינה
יש לקד
 את המדיניות הבסיסית של התחו
 המשפטי ; יחולבית המשפט בזיהוי הדי� ש


  .יש לשאו� לצדק במקרה הקונקרטי; בפורו
136  Robert A. Leflar, Choice-Influencing Considerations in Conflicts Law, 41 N. Y. U. L. 

 REV. 267 (1966).  
ציפיות מוצדקות אחידות והגנה על , צפיות, אידאל זה מגבש את השיקולי
 של ודאות   137

  .מהרשימה הארוכה יותר
לאומית מהרשימה �כא� הוא מאמ! את השיקול של קידו
 צורכי השיטה הפדרלית והבי�   138

  .הארוכה יותר ומדגיש בעיקר את הצור� לחתור לפתרונות סבירי
 שיעודדו קשרי מסחר
ימה הארוכה כא� הוא מאמ! את השיקול של הקלה על בית המשפט בזיהוי הדי� שיחול מהרש   139

  .יותר
כא� הוא מאמ! את השיקולי
 של החלת די� הפורו
 אלא א
 יש סיבה טובה לסטות ממנו    140


  .והגשמת מדיניותו של הפורו
מתו� ) potior et utilior(מלומד זה הציע בפשטות להחיל את הדי� הטוב והמועיל ביותר    141

  . די השופט המקומיההנחה שההכרעה איזה די� טוב יותר ומועיל יותר תיעשה בי
142   
  . ואיל�299' בעמ, ש
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  גיבוש� של הגישות  )6(

בי העת המשפטיי� ובבתי המשפט ובאו לידי אלה זכו לדיו� נרחב ויצרי בכתשונות גישות 
 שא� טיוטות מוקדמות שלו 143,לברירת די�השני  בריסטייטמנט 1969 בשנת גיבוש כלשהו

ר  וחותמו ניכר בתוצ, של עבודה זו�Reporter היה הWillard Reese. הופצו וזכו לעיו� ולדיו�
הראשו� לא יטמנט ריסטיה. Beale הראשו� של מהריסטייטמנטשהיה שונה מאוד , הסופי

� וסיאוהסתפק ב,  בריסטייטמנטי� בכללתהפוזיטיביסטית שהייתה מקובלחרג מהמסורת 
מתו� מגמה לזהות ולנסח הלכות של הפסיקה במדינות השונות של ארצות הברית ש ווגיב

שני והדגיש את הריסטייטמנט הבצד מלאכת איסו� זו הוסי� . משותפות ומגמות כלליות
, ה מומלצת ולהצדיק את השימוש בגישבתחו� וא� ביקש לשכנעהתסיסה הרעיונית 

  .  הכתיבה האקדמיתשגובשה בעיקר על יסוד
בתי המשפט יביאו  , בהיעדר הנחיית ברירת די� סטטוטורית,נקבע שככלללפיכ� 

   144:בחשבו� את השיקולי� האלה בבחירת הדי� שיחול

(a) the needs of the interstate and international system; (b) the relevant 

policies of the forum; (c) the relevant policies of other interested states 

and the relative interests of those states in the determination of the 

particular issue; (d) the protection of justified expectations; (e) the basic 

policies underlying the particular field of law; (f) certainty, predictability 

and uniformity of result, and (g) ease in the determination and application 

of the law to be applied. 

ה בוניכר שיש , הרשימה איננה מציבה סדר העדפה כלשהו. העקרונות כלליי� ביותר
שהמשות� לכול� הוא שבית המשפט הוא שיצטר� לשקלל את , ערבוב של גישות שונות

המשולבת בניתוח , ניכרת כא� השפעתה של גישת מרב הזיקות .השיקולי� השוני�
א� , פירטו מעט יותר ספציפיי�תחומי� באמנ� . אינטרסי� וברשימת שיקולי מסגרת כלליי�

נקבע שזכויות , המטפל בנזיקי�, 145בסעי� , למשל. פירוט זה אינו מבהיר את הדברי�
הצדדי� באשר לכל שאלה בנזיקי� תוכרע לפי הדי� שביחס לאותה שאלה הוא בעל הקשר 

 �א� והזיקות שיש להבי, 6המשמעותי ביותר לאירוע ולצדדי� על פי העקרונות שבסעי
; מקו� ההתנהגותומקו� אירוע הנזק : בחשבו� בהפעלת עקרונות אלה כוללות את אלה

 המקו� ;מקו� התאגדות� ומקו� עסקיה� של הצדדי�, אזרחות�, מקו� מגוריה�, מושב�

  

143   RESTATEMENT OF THE LAW (SECOND) CONFLICT OF LAWS (1971) ) הריסטייטמנט –להל� 
�העקרונות אושרו על ידי ה. )השניAmerican Law Instituteב �1969.  

  .)143ש "לעיל ה( לריסטייטמנט השני 6' ס   144
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 כל אלה בהתא� לחשיבות� היחסית ביחס לשאלה –א� יש כזה , שבו ממוק� הקשר ביניה�
  . הנדונה

The General Principle 

(1) The rights and liabilities of the parties with respect to an issue in tort 

are determined by the local law of the state which, with respect to that 

issue, has the most significant relationship to the occurrence and the 

parties under the principles stated in § 6. 

(2) Contacts to be taken into account in applying the principles of § 6 to 

determine the law applicable to an issue include:  

(a) the place where the injury occurred, 

(b) the place where the conduct causing the injury occurred, 

(c) the domicil, residence, nationality, place of incorporation and 

place of business of the parties, and 

(d) the place where the relationship, if any, between the parties is 

centered. 

These contacts are to be evaluated according to their relative importance 

with respect to the particular issue. 

  סיכו�  )ג(

לא באקדמיה ולא , מאז הריסטייטמנט השני לא היו התפתחויות דרמטיות בארצות הברית
, נעשי� ניסיונות לייש� תובנות מהניתוח הכלכלי של המשפט. התסיסה שככה. בפסיקה

 א� אלה לא הביאו להבנה חדשה 145,מהשיח על פלורלזי� משפטי ומהשיח על גלובליזציה
� של שיקולי� נוספי� שצריכי� אלא לכל היותר לזיהוָי, דששל התחו� או להבנייתו מח
הכתיבה האקדמית מתמקדת בעיקר בניסיו� לסקר את התחו� . להזי� את הכרעות ברירת הדי�

תפיסה . בביקורת פסקי די� ובפיתוח� של הגישות שכבר הוצעו, ולהכניס בו סדר מסוי�
ההיבט המדיני של ברירת הדי� המפתחת את , Brilmayerמגובשת כמעט בודדה היא זו של 

 היא מדגישה את הזכות של 146.כדי להציע קני מידה ראויי� לבחירה מבי� דיני� מתחרי�
  

לאומי �מיפוי תיאורטי של המשפט הבי�" כזו ראו קנאור לסקירה קצרה ולדוגמאות של כתיבה   145
  .  ואיל�376' בעמ) 14ש "לעיל ה" (הפרטי

146   LEA BRILMAYER, CONFLICT OF LAWS: FOUNDATIONS AND FUTURE DIRECTIONS (1991) .  
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היא מציעה לבחור כללי� ראויי� מתו� . to be left alone הזכות המדיניתאת ובעיקר , הפרט
 בדיקת השאלה א� יש הצדקה פוליטית שהאד� שייאל� לשאת בנטל של מדיניות נתונה

מציעה עוד לפתח חשיבה מוסדית שתעודד שיתו� פעולה שיעזור  היא .אכ� יישא בה
כתיבתה מפרה . למדינות להשיג את מטרותיה� תו� הישענות על עקרונות יסוד כגו� הגינות

ששימש , אבל אי� לה הד נרחב בפסיקה מלבד השימוש ברעיו� של הגינות, חשיבה אקדמית
  147.בה כבר קוד� לכ�
 מדינות כעשרהיו� רק ?  הכתיבה האקדמית העצומה על חיי המעשהכיצד השפיעה

 ריסטייטמנט הענייני� על פי הכללי� המסורתיי� של הבכלעדיי� נוהגות בארצות הברית 
 המתכו� הגמיש של מפעילות את צות הבריתכמחצית מהמדינות באר. הראשו�

דות מיישמות את אח, Currie גישתו של מנצלות את מדינות כמה; הריסטייטמנט השני
וחלק מהמדינות מערבבות , אחרות נוהגות על פי מבח� מרב הזיקות, Leflar של עקרונותיו

הרוב המכריע זנח ,  אלה שזנחו את הגישה המסורתיתמקרבא� ג� . שונות הגישות האת
ברוב .  רק באחד מהתחומי� הללווחלק� זנח אות�,  של חוזי� ונזיקי�מי� רק בתחוהאות

ג� א� ה� מקושטי� לעתי� בשיח , חומי� הכללי� המסורתיי� עדיי� שולטי�הגדול של הת
  . מודרני

אבל הוא יוצר אנדרלמוסיה , מצב זה הוא מקור מרתק למחקר ולהתנצחות אקדמית
אי� מדינה בארצות הברית שחוסר הוודאות נובע ראשית כול מהעובדה . וחוסר ודאות

י משפט שוני� והרכבי� שוני� נוהגי� בת: שאימצה גישה אחת בלבד לכל תחומי המשפט
התפתח נוהג באשר לתחו� במדינה נתונה ג� כאשר .  בהקשרי� שוני�על פי גישות שונות

  . שכ� כל אחת מהגישות הללו קשה להפעלה ותוצאותיה אינ� צפויות. ודאות� אינותרת, נתו�
   Caversכמו אלה שהציעו (אמנ� הנוסחאות שהוצעו כהנחיות מהותיות לבתי המשפט 

וקשה , אבל אלה לא אומצו במדינות רבות או בבתי משפט רבי�. ודאיות יחסית) �Fuldו
עיצוב� של כללי� כאלה מצרי� התעמקות בכל סוגיה . להניח שיהיו בעלות משמעות בעתיד

קשה להניח שבית מחוקקי� . על כל המשתני� הרבי� שיכולי� לבוא בחשבו�, מהותית
ואי� סיבה לחשוב שבית משפט מסוגל ,  במידת הפירוט הדרושהלעסוק בכ�, או יוכל, ירצה

  .לנסח עקרונות כאלה בכל התחומי� או שעקרונות כאלה יזכו לתמיכה רחבה
, ושיקולי המסגרת שהוא הציע עמומי�, ג� הריסטייטמנט השני לא סיפק הנחיות ברורות

ל הגישות שהוצעו כמעט כ. אינ� מדורגי� ומקני� חופש רב בידי השופטי�, קשי� להפעלה
אול� ניתוח ראשוני . מתקל אמתמתבססות על ניתוח אינטרסי� המכוו� לגלות א� מדובר ב

 של כל מדיניותהזיהוי הקושי הראשו� נעו� בכ� שהניתוח מתבסס על  .זה בעייתי כשלעצמו

  

 Dirk H. Bliesener, Fairness and Choice of Law: A –ראו למשל מאמר ביקורת על כתביה    147
Critique of the Political Rights-Based Approach to the Conflict of Laws, 42 AM. J. 

COMP. L. 687 (1994).  
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אי� זה ברור שאפשר לייחס לכל כלל במשפט הפרטי מדיניות שיש לה משמעות  .די� מעורב
מרבית המשפט הפרטי נועדה לאפשר פעילות ולא לקד� מדיניות . ברירת הדי�לעניי� 

המלאכה ,  אפילו נניח שאפשר לייחס לכל כלל מדיניות148.חברתית או כלכלית ספציפית
לא ברור היכ� לחפש את . משמעיות�של זיהוי המדיניות אינה קלה ואינה מניבה תוצאות חד

היכ� מצוי ניסוח מדויק מספיק , ועל מה לאעל מה אפשר להסתמ� , מטרת החוק או הכלל
במקרה של . ועד כמה ניסוחו במקרה אחד יחייב ג� במקרה אחר, של מדיניות הכלל

Babcock v. Jackson למשל השופט Fuld ניסח את המדיניות של די� אונטריו כמדיניות של 
הסוקר בהסתמ� רק על מאמר שהופיע בכתב עת , הגנה על חברות ביטוח מפני קנוניות

 הוא הודה Neumeier v. Kuehner  תשע שני� לאחר מכ� בפרשת149.התפתחויות בחקיקה
שהייתה שונה , ואולי בלעדית, שהתברר בינתיי� שהדי� באונטריו שיק� מדיניות נוספת

 קשיי� אלה לא נעלמו מעיני המלומדי� 150. למנוע כפיות טובה מצד נוסעי חינ�–לגמרי 
  .אשר על קשיי ההפעלה של הכללי� המסורתיי�ונשפכה עליה� דיו לא פחות מ

 לקושי אחר והוא שלאחר זיהוי המדיניות מיתוס�הקושי לזהות את המדיניות במדויק 
בית המשפט צרי� להכריע א� בנסיבות המקרה המדיניות תקוד� באופ� שמקנה לדי� 

 להתמקד ראינו שהיא מחייבת בתי משפט. ג� מלאכה זו קשה ביותר. לגיטימי לחול" עניי�"
, בתצורה העובדתית של המקרה הנדו� ולקבוע שתצורה מסוימת מבססת עניי� לגיטימי

 הצור� לשקול בכל מקרה את הזיקות .ואילו תצורה אחרת אינה מבססת עניי� כזה
 מבחינת היק� תחולתו הלגיטימי של מידת המשמעות שלה�את פיזור� ואת , הספציפיות

ספקולציות לא רק באשר לתוכ� המדיניות אלא ג� חייב את בתי המשפט לעסוק בהדי� מ
כל מקרה נהיה מקרה . והדבר מוביל להבחנות דקות בי� מקרי�, באשר לתוצאה של החלתה

ו המארח המקרה שב, בתו� הסוגיה של אחריות נהגי� מארחי� כלפי נוסעי חינ�. מיוחד
תאונה מתרחשת ואילו ה,  אחריות בנסיבות העניי�המטילה, והאורח באי� מאותה מדינה

עלול להיות שונה ממקרה שבו ,  שדינה אינו מטיל אחריות בנסיבות העניי�,במדינה זרה
 –לפי השאלה איזו מדינה היא הפורו�  והתוצאה עלולה להשתנות עוד .הדיני� הפוכי�

 ולפי השאלה א� דינה של מדינה שלישית זו – שלישית אחת מהמדינות הללו או מדינה
מקרי� אלה עלולי� להיות שוני� ממקרה שבו , ושוב. או שונה משניה�דומה לאחד הדיני� 

והתאונה ,  משל חברתהכל אחת ע� די� שונה, המארח והאורח באי� ממדינות שונות
שוב כשהיא  ו; מתרחשת במדינת האורחתאונה ושוב כאשר ה;מתרחשת במדינת המארח

  

  .549' בעמ) 106ש "לעיל ה ( MORRISראו   148
  .483–482' בעמ, 113ש "לעיל ה   149
 .124' בעמ, 117 ש"הלעיל    150
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   151. להשפיע כא�י�ושוב זהות הפורו� ותוכ� דינו עלול; מתרחשת במדינה שלישית
הוליד תוצאות מקרי� המאופייני� בסידור שונה של המשתני� המגוו� העצו� של , ואכ�

 בי� בתי משפט והרכבי� שוני� ג� כאשר הסכימו –ובתו� מדינות , שונות במדינות שונות
חוסר הצפיות בולט במיוחד כששמי� . על הגישה של ניתוח אינטרסי� תו� שימת לב לזיקות

הפיכת� של ,  והוחלט שאי� מתקלהמדינכל  המדיניות של תה במקרי� שבה� זוהלב כי ג�
כאשר , למשל. העובדות לא הביאה בהכרח לידי הפיכת� של התוצאות באותו בית משפט

,  רשלנות מארחובשל יורק ואורח מאונטריו תבע מארח מאונטריו בגי� נזקי� שנגרמו לו בני
כי יחילו את די� אונטריו כדי להג� , �Babcockה בבעקבות הניתוח שנעש, היה אפשר לצפות

ת משפט בניו יורק קבע יבאול� . על חברת ביטוח מקומית מפני קנוניה של אנשי� מקומיי�
שלא היה דינ� המשות� של הצדדי� ולא היה די� חברת  ,ג� במקרה זה שחל די� ניו יורק

     152.אלא רק די� מקו� ביצוע העוולה ודי� הפורו�, הביטוח
ובשל הקושי לוודא באילו ) ולפעמי� יש יותר מאחת( לזהות מדיניות אחת שיוקהשל ב

 הפכה בידיי� לא Currieהגישה המתוחכמת של , תקוד� בצורה לגיטימית נסיבות מדיניות
החלת שהובילה או להחלת די� הפורו� או ל, לגישה פשטנית – או ידיי� עצלות – מיומנות

שכבר זכתה , ההחלה של הדי� בעל מרב הזיקות לעניי�. הדי� בעל מרב הזיקות לעניי�
חשופה לביקורת , לביקורת משו� שלא הביאה בחשבו� את משמעות� של הזיקות השונות

 שכ� לא תמיד יש בסיס .ג� מצד אלה התומכי� בהתלהבות בשיטת ניתוח האינטרסי�
זיקות מצביע שמרב ה או בומדיניות שאת התקד� בעל מרב הזיקות להנחה שהחלתו של די� 

  153.על עניי� לגיטימי לחולבהכרח 
 המגמה להחיל את די� –שבאה לידי ביטוי בניתוח אינטרסי� , "התבייתות"ג� מגמת ה

 אול� 154,אמנ� יש מי שמטי� לתוצאה זו במישור העקרוני.  מעוררת ביקורת רבה–הפורו� 
פש לה� פורו� מעודדת תובעי� לחיא ה,  ושרירותיתהיא הופכת את הגישה ללא שוויונית

  

תצורה היוצרת עניי� לגיטימי היא טעונה שהרי השאלה מהי , הבחנות אלה אינ� מפתיעות   151
כללי ברירת די� מצד אחד היא דומה מאוד למלאכה הקשה של קביעת חוליית קישור ב. וערכית


לבית מאחר שהמלאכה נתונה , מצד אחר. ר ביותרכדי שזו תצביע על הדי� הקשו, מסורתיי
, לראיה. היא למעשה שאלה רגילה של פרשנות הכלל המשפטי, בכל פע
 מחדשהמשפט 

ת יומדיניוהשנית ולנסח את ב הציע שכשפורו
 מגלה מתקל אמת עליו לשקול Currieאפילו 
   .)122ש " הלעילראו (איפוק  ביתר

152   Kell v. Henderson, 270 N.Y.S. 2d 552 (1966) . במדינות אחרות בארצות הברית ההיגיו� 
ג
ראו לדוגמה (כאשר התאונה אירעה בפורו
 , למשל:  לא הנחה את בתי המשפטBabcockשל 

Conklin v. Horner, 157 N.W. 2d 579 (1968).(  
  . ואיל�690' מעב) 105ש "לעיל ה(  CURRIEראו   153
�ו ,)98ש "ראו לעיל ה(  Ehrenzweigלמשל   154CURRIE )124, 123ש "ראו לעיל ה.(   
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הגורס שתפקיד� של בתי , המצדיק הבסיסי ברעיו� והיא בוגדת, שבו די� המיטיב עמ�
  155.משפט הוא להפעיל ולקד� מדיניות

 של מגוו� �קשיי� מעשיי� ורעיוניי� אלה מצטרפי� לחוסר הוודאות הטבוע בקיו
. המשפטשא� לא אחת מה� התקבלה כגישה מנחה אפילו במדינה אחת בכל תחומי , גישות

היא ,  וא� היא הושלמה156,ה� מוליכי� למסקנה שהמהפכה האמריקנית טר� הושלמה
ע� כל זאת מהפכה זו הצליחה להחדיר את התובנה שהחשיבה המכאנית . איננה מושלמת

ושיש להפעיל שיקולי� , הכוללנית אינה ראויה בברירת הדי� יותר מאשר בתחומי� אחרי�
  . יחסות לייחוד� של מקרי� ג� בתחו� זהקונקרטיי� וגמישי� המאפשרי� התי

   התאמות מתודולוגיות–אירופה   .2

אול� . המתודולוגיות האמריקניות לא זכו לאימו� או לתמיכה רחבה מחו� לארצות הברית
מחו� לארצות . ג� בארצות אחרות השליטה המקומית בברירת הדי� נתנה את אותותיה

אבל הלאמת המקור של , בה המסורתיהברית מעול� לא הציעו לנטוש את מודל החשי
ולאחר מכ� , בדר� הפעלתו של המודל המוכר, המודל באה לידי ביטוי תחילה באופ� סמוי

אבל ג� , השינויי� היו צנועי� ולא מהפכניי�. בשינויי� מתודולוגיי� מפורשי�, באופ� גלוי
 לאירועי� ,מבחינה מהותית, ה� מבטאי� את תחושת האחריות המקומית למת� מענה הול�

  .גבולות�משפטיי� חוצי

  שינויי� סמויי� בכלי� מסורתיי�   )א(

ההכרה במקור� המקומי של כללי ברירת די� נתנה לכל שיטה חירות לסטות מהכללי� 
בתופעות חירות זו באה לידי ביטוי  .המסורתיי� ולהכניס בה� מרכיבי� מקומיי� ייחודיי�

  .שונות

   קישורחוליות   )1(

בתוכנ� של כללי ברירת הדי� המסורתיי� ִאפשרה לכל מדינה לקבוע שליטת הפורו� 
כל מדינה יכלה , במילי� אחרות. איזה די� יחול על קטגוריה נתונה של מצבי�בעצמה 

לקבוע עמדה משלה בוויכוחי� האקדמיי� על השאלה מהו מרכז הכובד של יחס משפטי 

  

155    
ט פת המשתפקידו העיקרי של ביאת החלת די� הפורו
 ב וא רCurrie ג
ו Ehrenzweigג
� לפתור את בעיית הוהמליצוforum shopping יותר ושימוש 
 באמצעות כללי סמכות מחושבי

  ).154ש "במקורות המאוזכרי
 לעיל בהראו ( בטענת פורו
 לא נאות
 SYMEON C. SYMEONIDES, THE AMERICAN CHOICE-OF-LAWלעמדה שונה ראה   156

REVOLUTION: PAST, PRESENT AND FUTURE (2006).  
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חת יכלה להחליט בעצמה כל א. נתו� ולקבוע בעצמה את חוליית הקישור הרלוונטית
שהוא נמצא  וא, או במקו� הביצועמקו� הכריתה של חוזי� מצוי בהכובד  מרכזשולעצמה 

 בי� אלה שהכירו ביכולת� של 157.במפורש או במשתמע, שהצדדי� בחרו לעצמ�מקו� ב
 158,היו כאלה שדרשו שהדי� הנבחר יהיה קשור לעסקה, צדדי� לבחור לעצמ� די� בדר� זו

 ג� באשר 159.לא דרשו שתהיה זיקה כלשהי בי� החוזה ובי� הדי� הנבחרואילו אחרי� 
אלה שהחילו את די� לה לנולד פיצול בי� מי שהחיל את די� מקו� ביצוע העוולעוולות 

ענייני המעמד העיקרו� ש.  חירות זו בלטה במיוחד בהקשר של מעמד אישי160.הפורו�
אבל הזהות של הדי� האישי . ת בכל השיטולדי� האישי נשמרפי� בדר� כלל האישי כפו
 זיקת הלאומיות היו שביכרו אתבקונטיננט האירופי . שיטה הנדונהה לפיהשתנתה 

 ג� 161.את די� הדומיסילבעקביות ות העדיפו אמריקני�שיטות אנגלוולעומת� , )האזרחות(
בשיטות אירופאיות שנהגו להפנות לדי� הדומיסיל ההגדרה של דומיסיל הייתה שונה משל 

ל ו בעת החדשה מגוו� הזיקות במעמד אישי גד162.ות שהושפעו מהמשפט האנגליהשיט
 כללי  די היה בכ� כדי להביא לידי מצב שבו.בהרבה ומשתנה ממקו� למקו� ומעניי� לעניי�

די� שונה היה חל ; לא היו אחידי� בכל שיטות המשפטשוב ברירת הדי� בתחומי� השוני� 
  . הכול בהתא� לפורו� הד� בעניי�–ד אישי אותו מעמ, אותו מעשה, על אותו חוזה

   קטגוריות  )2(

כל שיטה . שות בסיס לכללי ברירת הדי� איבדה מאחידותההמשמג� זהות הקטגוריות 
  . סידרה את קטגוריות ברירת הדי� שלה לפי דינה הפנימי ולפי מה שנראה לה נכו�

   קטגוריות מיוחדות  .א

לכל מדינה לסטות מהקטגוריות המסורתיות ות לעצב כללי� באופ� עצמאי ִאפשרה החיר
שיטה שבה קיי� המוסד של התעשרות , למשל. ולהתאי� אות� לתופעות ייחודיות משלה

  

  .19ראו להל� פרק    157
  .)705בפסקה  ,MAYER ראו(למשל צרפת    158
 .Vita Food Products Inc. v. Unus Shipping Co. Ltd., [1939] A.C. 277, למשל אנגליה   159
 שהתלבטו בי� די� א� על פיבמדינות אירופה היה מקובל להחיל את די� מקו
 ביצוע העוולה    160

' מעב ,KROPHOLLER ;678פסקה ב ,MAYERראו (הנזק מקו
 ההתנהגות לדי� מקו
 אירוע 
 .Phillips vראו ( באנגליה עד לאחרונה הייתה דרישה שיחול ג
 די� הפורו
 ולעומת זאת )522

Eyre, (1870) L.R. 6 Q.B.1.(  
 101' מבע, WOLFFפיזור המדינות שבחרו בכל אחת מהזיקות הללו מתואר בפירוט אצל   161

כי
 שוני
 ובהקשרי
 רלצ,  מנצלות צירו� של שתי הזיקות ג
 יחדמדינותההיו
 רוב . ואיל�

  .ולעתי
 כזיקות חלופיות לאותו עניי�, שוני

  .6 בפרק ,DICEYעל הייחוד של ההגדרה האנגלית ראו    162



  מושגי יסוד בברירת די�: 3פרק 

137 

 לייצר בשבילו כלל ברירה המותא� למהותו המשפטית ואינה צריכה חופשיתשלא כדי� 
  . חוזי או נזיקי–להכפי� אותו לכלל ברירה בקטגוריה הקרובה ביותר 

     dépeçage   .ב

 צרות יותר כדי לאפיי� גוריותת זו א� אפשרה לכל שיטה לפצל קטגוריות רחבות לקטחירו
כל השאלות ט בושלידי� אחד במקו� ש, למשל .ביתר דיוק את השאלה העומדת לדיו�

היה אפשר לפצל את הסוגיה החוזית למרכיבי� ולהתאי� לכל  ,חוזההמתעוררות באשר ל
פיצול זה צפה בשוויו� נפש מצב שבו . י תפיסות מקומיותמרכיב חוליית קישור משלה על פ

,  המהותישלישי בתוקפודי� ,  הצורנידי� אחר בתוקפו, די� אחד ישלוט בכריתתו של חוזה
היה יכול לחול על  די� אחד – נישואי�כ� ג� ב. חוקיותובחמישי  בתרופות ודי� רביעידי� 

  .  הצורני אחר על תוקפ� ודי�,תוקפ� המהותי
באופ� .  או ביתור למרכיבי�פירוקשמשמעה , dépeçageמכונה פיצול � זה של תהלי

הוא מעורר בעיות  .טבעי הוא מזמי� שיטות משפט לפתח כללי� מקומיי� לפי תפיסותיה�
, קטגוריה זוכה לחוליית קישור נפרדת המובילה לדי� שונה�שכ� מאחר שכל תת, של אפיו�

יות ברור ועלול להתנגש ע� אפיוני� מקבילי� הבסיס להבחנה בי� הקטגוריות צרי� לה
 כמו כ� החלת� של דיני� רבי� על אירוע אחד עלולה ליצור מצבי� 163.בשיטות אחרות

הפרדתה של שאלת תוקפו הצורני של חוזה משאלת תוקפו המהותי , למשל. מפתיעי�
� מלא מאפשרת להחיל על כל מרכיב די� שונה ובעקבות זאת להכיר בחוזה שאינו תק� באופ

באותו אופ� הפרדתה של שאלת תוקפ� המהותי של נישואי� משאלת תוקפ� . בשו� די�
הצורני מאפשרת להחיל על כל שאלה די� שונה ולהכיר בתוקפ� של נישואי� שאינ� מוכרי� 

  . לא בדי� ששולט בתוקפ� המהותי ולא בדי� השולט בתוקפ� הצורני

   הפורו
 קטגוריות המובילות להרחבת תחולתו של די�  .ג

היכולת לשלוט בכללי ברירת הדי� ִאפשרה לכל שיטה להשפיע ג� על מידת התחולה של 
על ידי יצירתו של כלל שמפנה בקטגוריה שלמה של ענייני� רק לדי� וזאת , די� הפורו�

: שתי דוגמאות בולטות בהקשר זה. הפורו� והרחבת תוכ� הקטגוריה שבה קיי� כלל כזה
  . נייני פרוצדורהענייני המעמד האישי וע

 לדי� הדומיסיל המעמד האישיעד מחצית המאה העשרי� הפנה המשפט האנגלי בענייני 
 סמכות בתי המשפט לשנות את מעמדו האישי של אד� הוגבלה למתדייני� 164.של הנדו�

ותמיד החילו , על כ� בפועל מעול� לא החילו די� זר בהליכי� כאלה. בעלי דומיסיל אנגלי

  

  . ואיל�154' להל� בעמעל בעיית האפיו� או הסיווג המתנגש ראו    163
 . כללי הדומיסיל המורכבי
 שנהגו באנגליהבמקרה של נישואי� זה היה דינו של הבעל בגלל   164
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בשל ,  לאחר מלחמת העול� השנייה165.שהיה ג� די� המושב של הנדו�את די� הפורו� 
הורגש צור� להרחיב את סמכות השיפוט , הניידות הרבה של אנשי� בי� מדינות שונות

בשל הרחבה זו ג� אנשי� שלא היו בעלי דומיסיל אנגלי יכלו לשנות . בענייני המעמד האישי
חבת מעגל סמכות השיפוט לא  היה אפשר לצפות שהר166.את מעמד� האישי באנגליה

יחילו את די� , ושבכל מקרה שבו תינטל סמכות על זרי�, תשפיע על שאלת ברירת הדי�
אול� בפועל שינויי� אלה . על השאלה א� קיימת עילת גירושי�למשל  ,הדומיסיל הזר
במקרי� אלה כלל ברירת הדי� לא הפנה . די� הפורו�על פי הוסיפו להתבצע במעמד אישי 

אול� די� הפורו� הוסי� לחול בכל המקרי� כאילו לא הורחבה סמכות . הפורו� ככזהלדי� 
התוצאה הייתה שדי� הפורו� חל בתור שכזה ג� על אנשי� שלפי התפיסה . השיפוט

   167.העקרונית כפופי� לדי� מושב�
כלל ברירת הדי� היחיד שמפנה אל די� הפורו� ככזה הוא כלל ברירת הדי� בענייני 

 והוא קבע שבענייני פרוצדורה חל ,ימי הביניי�סח עוד בוכלל זה הוכר ונראינו ש .פרוצדורה
פירושו היה שכלל בעל אופי . צדדי�רבכלל זה היה ככל כללי ברירת הדי� . די� הפורו�רק 

שכלל זר בעל אופי ו, קשר להרכב העובדות של האירועפרוצדורלי של הפורו� יחול בלי 
חינה עובדתית לשיטה שבה מעוג� במי קשר לקרבת העניי� בל, לעול�פרוצדורלי לא יחול 

שבה אי� מחלוקת כי הדי� החל על השאלה ,  קחו לדוגמה תביעה בגי� הפרת חוזה.הכלל
לצור� ביסוס טענתו המשפטית של הנתבע . המשפטית א� הופר החוזה א� לאו הוא די� זר

 א� הוא יצליח להוכיח ולכל הדעות, הוא טוע� טענה עובדתית, שהוא לא הפר את החוזה
לפי . בדי� הזר הוא יכול להוכיח טענה זו בכל דר� שהיא. הוא יהיה פטור מאחריות, אותה

בגלל כלל ברירת . טענה מסוג זה אפשר להוכיחה רק באמצעות מסמ� בכתב, די� הפורו�
להוכיח את טענתו מהנתבע ויידרש , הכלל הראייתי של הפורו�יחול הדי� בעניי� פרוצדורה 
 לעול� לא יחול א� על פי שהוא �lex causaeהכלל הראייתי של ה. באמצעות מסמ� בכתב

חשיבות לטענה והוא הדי� שמייחס הנדונה הדי� שלפיו מכריעי� בגורל השאלה המשפטית 
  .העובדתית

שלו רק ות את סדרי הדי� בית משפט אינו יכול לשנ. ההסבר הענייני לכלל זה ברור ומוב�
אינו יכול לסגל לעצמו דרכי עבודה  ו, לפניו אינו מקומי על טהרתומשו� שהמקרה שבא

  

165   DICEY , 18�034, 18�033בפסקאות. 
שינוי זה התחולל תחילה בעקבות ההכרה בצור� לאפשר מת� פסק גירושי� , באשר לבני זוג   166

, במקרי
 רבי
 היה מדובר בנשי
(לאנשי
 בעלי דומיסיל זר שגרו דר� קבע באנגליה 
 ).ושננטשו על ידי בעליה�,  של הבעלשהדומיסיל שלה� נקבע על פי זה

167   DICEY, 18�034פסקה ב. 
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התוצאה על משפיעה פרוצדורה אמנ� .  המקרה של עובדותאקראיכב הרהה יחדשות לפ
 168.השפעה זול האפשרות ש ע� �השליאילוצי� מעשיי� מחייבי� ל א� ,המהותית

כלל , בגלויהעדפותיו  הפורו� אינו יכול להביע את רצונותיו או את מודל שבובמסגרת 
ככל . באופ� סמוי מספק אפשרות לתעל העדפות צדדי המפנה לדי� הפורו� ככזה�רב

 החלת די� הפורו�ידי לאפשר להביא  כ�, שאפשר לאפיי� נושא מסוי� כנושא פרוצדורלי
שהפורו� מבלי   החלתוכ� תימנע, כפרוצדורלייאופיי� כלל זר ככל ש בד בבד. באופ� ישיר

קטגוריה זו לא שימשה בקונטיננט להרחיב את תחולתו  .לגופושלילית  עמדה להביעיב יח
 Dicey כבר במהדורה הראשונה של ספרו כתב אבל, של די� הפורו� באופ� מובהק

 הקטגוריה של 169.שהמשפט האנגלי הקנה למונח פרוצדורה משמעות רחבה ביותר
הזכות , חיוב ושל פסק די�לרבות דר� הביצוע של  (תרופותאת כל נושא הכללה פרוצדורה 

 170;)היק� הפיצוי ועוד, השאלה א� הנזק רחוק מדי, הזכות לראש נזק זה או אחר, לפיצוי
שכללה את השאלה א� לפלוני זכות מהותית שבגינה (את הנושא של זהות הצדדי� לתביעה 

  את כל דיני171;)'א� יש לו כשרות לתבוע וכדו, את מי הוא יכול לתבוע, הוא יכול לתבוע
כיצד מוכיחי� , א� ראיה כשרה או פסולה, לרבות השאלה א� עדי� כשרי� להעיד (ראיותה

חזקות ,  נושא שהקי� כללי� בנוגע לכלי� המותרי� או הנדרשי� להוכחה–עובדה נתונה 
את כללי הקדימות בחלוקת מסה של ; )קיומ� של השתקי� ועוד, משקל הראיה, ראייתיות

את כל כללי ו; )בפשיטת רגל ובפירוק חברה, יזבו�בניהול ע, בתביעה ימית(רכוש 
החילו את די� הפורו� , משו� שה� נחשבו פרוצדורליי�, בכל הנושאי� הללו. ההתיישנות

 כללי� זרי� שאופיינו ,כתופעת לוואי. ולא את הדי� הזר שחל על השאלה המהותית הנדונה
� של הקטגוריה במשפט ביקורת על היקפה העצו. כהוראות בעלות אופי דיוני לא הוחלו

א� היא עדיי� רחבה בהרבה מבמשפט , המקובל הובילה בשני� האחרונות לצמצומה
  172.הקונטיננטלי

  

הכלל שלפיו בענייני פרוצדורה חל די� הפורו
 מצוי בכל שיטות המשפט וכול� מתלבטות    168
   .בשאלה מה כלול במושג זה

 .712' בעמ, .DICEY 1st edראו    169
אמנ
 .  מפתיעה–פורו
 ומשו
 כ� כפופות לדי� ה, הקביעה שתרופות ה� עניי� שבפרוצדורה   170

ודווקא המשפט , אבל קשה להבחי� בי� השתיי
 בפועל, ההבחנה בי� זכות לתרופה מוכרת
לפיכ� קשה להבי� כיצד המשפט האנגלי היה . האנגלי דבק בתפיסה שאי� זכות בלא תרופה

תוכפ� לדי� , הנתפסת כמהותית לזכות, מוכ� להכפי� את הזכות לדי� זר ולדרוש שהתרופה
 .ו
הפור

שכ� ה� משיבות על , בחשיבה הקונטיננטלית שאלות אלה ה� שאלות מהותיות במובהק   171
  .)497פסקה ב ,MAYERראו (מיהו החייב ועוד , השאלה א
 יש לתובע זכות

 על האפשרויות Cookהרחבה זו של תיבת הפרוצדורה שימשה אחד ממוקדי הביקורת של    172
ש "לעיל ה (COOKראו (ניפולציות שיפוטיות הטמונות במודל המסורתי הקשיח לכאורה למ

הדיו� בפרוצודרה בספרו של  ). ואיל�162' עמב ולהמחשה ראו להל�, ואיל� 154' מבע) 97
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  קטגוריות המובילות לצמצו
 תחולתו של די� זר  .ד

בפרוצדורה מדגי� כיצד הרחבת התוכ� של קטגוריה הכפופה בקביעות לדי� הפורו� הדיו� 
ורו� ומצמצמת את היק� התחולה של הדי� הזר החל מרחיבה את היק� התחולה של די� הפ

על ידי סירוב להחיל די� זר א� על , אפשר להשיג מטרה זו ג� בדר� אחרת. לגופו של עניי�
  .פי שכלל ברירת הדי� מפנה אליו

תקנת קטגוריה אחת שמאפשרת לפורו� לסרב לקיי� את מצוות כלל ברירת הדי� היא 

הפורו� רשאי שלא , נוגד את תקנת הציבור המקומית הזרתוכנו של הכלל כאשר . הציבור
 וזכתה לאישור ועיגו�  Huberלפני עוד כחריג לכללי ברירת הדי�  ה הוכרקטגוריה זו. להחילו

ל במוב� זה שהיא מכשירה סטייה מכלל ברירת די� והיא משמשת חריג קוד� כ 173.בכתיבתו
י משו� שהיא מאפשרת לפורו� א� היא חורגת ג� מהנחות היסוד של המודל המסורת. נתו�

תו� סטייה מהעיקרו� שתחולת� , להכריע בדבר תחולתו של די� זר ספציפי על יסוד תוכנו
הוסכ� על הכול שאי� , אשר על כ� .של דיני� נקבעת על פי קני מידה שוויוניי� ומופשטי�

  .יותרלהפריז בשימוש בתקנת הציבור ויש לפסול די� זר רק במצבי� נדירי� וקיצוניי� ב
זו  ל"פנימית"להבחי� הבחנה חדה בי� תקנת ציבור שיש בכל השיטות  מקובלבתו� כ� 

תופעה ,  כאשר במצב עובדתי נתו� מעורבי� רק גורמי� מקומיי�174".תלאומי�בי�"ה
משו� שהיא מאיימת על " פנימית"משפטית או חברתית עשויה לנגוד את תקנת הציבור ה

אותה תופעה עשויה לאיי� פחות , בסוגיה גורמי� זרי�אול� כאשר מעורבי� . המוסר הנוהג
כמו כ� ". לאומית�בי�"על החברה המקומית והיא לא תנגוד בהכרח את תקנת הציבור ה

לא  תופעה הנראית פסולה בהקשר אחד .להדגיש את היחסיות של תקנת הציבורמקובל 
פה האחרונה היה ברור עד לתקו, באותה המידה 175.תיראה בהכרח פסולה ג� בהקשר אחר

הוא ציבור מאפשר לבית המשפט לשקול שיקולי� מהותיי� רק לאחר שהשהחריג של תקנת 
 על יסוד תוכנו המאוס והתוצאות הצפויות  של הדי� הזר ולפסול את תחולתו,די� זרהופנה ל
אפשר לבית המשפט לשקול שיקולי� קונקרטיי� ל, לפי תפיסה זו,  לא נועדחריגה. מהחלתו

  

DICEY)  מגמה זו אינה ) 7פרק 
מעלה מגמה לצמצ
 את הקטגוריה של פרוצדורה אול
ג
 ענייני
 אלה יומחשו . עדיי� לגישה המרחיבהל ויש בתי משפט הנצמדי
 ומקובלת על הכ

  .בפרקי
 שבהמש� הספר
 . לחיבורו11בפסקה  ,)18ש "לעיל ה( HUBERראו    173
 ,DICEYראו ; 349בפסקה , )47ש "לעיל ה (SAVIGNYמקורה של הבחנה זו מצויה בכתיבתו של    174

 וראשיה מקורה, לניתוח מאל� של תקנת הציבור. 205בפסקה , MAYER; 5�003פסקה ב

חיבור לש
 קבלת  (תקנת הציבור במשפט הבינלאומי הפרטיראו חיי
 גולדווטר , השוני


 ). 1973, האוניברסיטה העברית בירושלי
 ,תואר דוקטור במשפטי
סבר כי בעבר המשפט האנגלי לא הכיר בנישואי� ומ
  ש5�006פסקה , DICEY, ראו למשל   175

א� הוא היה מכיר בתוקפ
 לצור� מניעת נישואיה
 , פוליגמיי
 זרי
 לצור� מת� פסק גירושי�

 .ולצור� ירושת האישה מהבעל או תביעת מזונותיה, של בני הזוג לבני זוג אחרי
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 בשל או די� זר אחרהפורו� את די�   כדי להחיל,ת לכלל ברירת די� או במקומהלפני ההיזקקו
  . צוות כלל ברירת הדי� בניגוד למ,תוכנ� הרצוי

 באופ� טבעי � מצמצשל תקנת הציבורחריג ה ,זאת בכל מקרה שבו הוא מופעלע� כל 
ר אפשר למצוא דוגמאות ספורות בלבד לשימוש בתקנת הציבו. את תחולתו של די� זר

   177. א� מקובל לחשוב שהשימוש בה רחב יותר במשפט הקונטיננטלי176,במשפט האנגלי
קטגוריה אחרת של דיני� זרי� שהייתה הסתייגות מהחלת� כללה דיני� עונשיי� 

רות פליליות כפופות שעבכבר ראינו שעוד בראשית ימי ברירת הדי� היה מקובל . ופיסקליי�
 הרתיעה מכל די� זר בעל אופי 178.ופעלי� רק בבית�לדי� מקו� ביצוע� ושדיני� פליליי� מ

 כאשר הוא הגביל את האפשרות לקיי� Savignyציבורי זכתה לביטוי חזק ומודגש אצל 
אשר לדעתו היה נטול סממני� ציבוריי� ,  בלבדברירת די� לתחו� המשפט הפרטי

מרי  היה ברור לגעשרה�תשעבסו� המאה ה,  ג� באנגליה ובארצות הברית179.ייחודיי�
ריבו� אחד אינו מעניש . שבתי משפט מקומיי� לא יחילו די� זר בעל אופי עונשי או פיסקלי

 עיקרו� זה 180.אינו גובה את מסיו ואינו מבצע את מדיניותו של ריבו� אחר,  ריבו� אחרלמע�
כגו� דיני , בעל אופי טריטוריאליזר די� את הרתיעה מפני החלתו של למעשה א� הסביר 
  . דיני� בעלי מדיניות מקומית מיוחדת– "ציבוריי�"וא� דיני� ,  דיני מקרקעי�,קניי� רוחני

ככל . לידי הרחבת תחו� הדיני� הזרי� שלא יוחלוא� היא  מביאה הזוהרחבת הקטגוריה 
הקטגוריה עשויה כ� , שהמעורבות של המשפט הציבורי במשפט הפרטי הולכת וגדלה

  

וג
 , הדוגמאות ה� בעיקר בחוזי
 ובענייני מעמד אישי.  ואיל�5�002פסקה , DICEY ראו   176
 . ה� מועטות, בתחומי
 אלה

 שהמשפט האנגלי מגביל את תחולתו של די� זר הצמצו
 במשפט האנגלי מיוחס לכ�   177

בהליכי
 המביאי
 לשינוי במעמד אישי המשפט האנגלי : שכבר ראינו לעיל, באמצעי
 אחרי


" פרוצדורה"הכלל בעניי� פרוצדורה מפנה לדי� הפורו
 והתיבה ; מחיל רק את די� הפורו
 ממנו להגיע לדי� זר יש מגבלות על סמכות בית המשפט המונעות; זוכה לפירוש רחב מאד

כמו כ� במשפט הצרפתי אפשר להשתמש בדוקטרינה של ). 179–176' מבע, WOLFFראו (
fraude à la loiדוקטרינה זו אינה .  כדי לפסול שימוש בדי� זר שמצטייר כהערמה על החוק

 .  מוכרת במשפט האנגלי
 .100, 98'  בעמראו לעיל   178
  .115–112'  לעיל בעמראו   179
הרואי
 יש . �Government of India v. Taylor, [1955] A.C. 491 מנחה בסוגיה זו הוא פסק די   180

אי� מדובר בפסול ספציפי . אול
 דומה שהוא אינו כזה. עיקרו� זה חלק מתקנת הציבורב
בקטגוריה זו מדובר בסלידה מהפיכת ריבו� .  אלא באופיו כדי� ציבורי,בתוכנו של הדי� הזר

פסולה משו
 שהיא פוגעת היא די� ציבורי זר של  והפעלת.  ריבו� אחראחד לידו הארוכה של
ולא משו
 שתוכנו של הדי� הזר פסול בעיני בית המשפט , בריבונות של מי שמחיל אותו

 א� גרס שאי� מדובר כלל בסירוב להחיל דיני
 כאלה אלא 171' מ בע,WOLFF. המקומי
 לעמדה 160ש "ה, 2 פרק לעיל ג
ראו . זהבייחוסו של היק� טריטוריאלי בלבד לחוקי
 מסוג 

 .האנגלית שמדובר בבעיה של סמכות או של שפיטות בחלק מהמקרי
 הללו
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ג� המשפט המקובל , כבשיטות אחרות. � זרלצמצו� הנכונות להחיל דיולהוביל רחב להת
בעלי אופי  זה על ידי שהוא נמנע מלאכו� דיני� זרי� חריגמצמצ� מעט את ההשפעה של 

,  כ� למשל.א� מסכי� להכיר בה� כאשר ה� אינ� נוגדי� את תקנת הציבור, כזה" ציבורי"
� את החוזה חוקיותו הפלילית של חוזה במקו� ביצועו כסיבה להימנע מלאכו�יכירו באי
אול�  181.זרהדי� ה א� על פי שלא יעמידו את הצדדי� לחוזה לדי� פלילי לפי באנגליה

כללית לצמצ� את הרתיעה מהפעלת דיני� זרי� בעלי אופי ציבורי רק בשל המגמה ה למרות
המשפט האנגלי מסתייג מדיני� זרי� בעלי , בניגוד למצב בתקנת הציבורו 182,אופיי� זה

המשפט המקובל שמעבר  לי אומהמשפט הקונטיננטיותר יטוריאלי או טראופי ציבורי 
 183.לי�

)3(  
   סיכו
 ביניי

השינויי� הסמויי� במסגרת המודל הקלסי לא שינו את אופי הכללי� או את ההנחה שאפשר 
�קשיחי� ורב, להכיל את כל הפרובלמטיקה של ברירת די� במסגרת כללי� מופשטי�

ה� הפרו את האיזו� ואת . פיסה של מערכת ברירת הדי�אבל ה� שינו מאוד את הת. צדדיי�
ברמה הבסיסית ביותר עדיפות זו העניקה . השוויו� בי� המדינות והקנו עדיפות לדי� הפורו�

 את היכולת לשלוט בחוליות – dépeçage בי� השאר על ידי – קטגוריותאת היכולת לשלוט ב
פורו� ושל די� זר במסגרת הקישור ואת היכולת לתמר� את היק� התחולה של די� ה

יכולות אלה הגבירו מאוד את מעורבותו המהותית של הפורו� בהלי� . קטגוריות מוכרות
ביקורת זו התמקדה בהעדפה . על רקע זה חלק מהשינויי� זכו לביקורת רבה. ברירת הדי�

  

 .Regazzoni v. K. C. Sethia (1944) Ltd., [1958] A.C. 301 (H.L.)ראו    181
�ה של החלטה למשל ראו   182Institut de Droit International לפיה יש להתייחס ש 1975 משנת

 Résolutions, 56ו רא(המסורתי באופ� גמיש כדי להימנע מפסילת יתר של דיני
 זרי
 לכלל 

ANN. DR. INT. 550-553 (1975)(. 
�ב גDICEY, ה במהדורה� גמישה גישה על צוהמלי ,14

 עמדה אי� ,15�ה במהדורה ).5�040 פסקה( ציבורי אופי בעל זר די� של מידית מפסילה שתימנע

 הגישה לקראת מגמה על מעיד בשאלה העוסקת המועטה בפסיקה הדיו� א� זה בעניי� מפורשת

  ).ואיל� 5�032 בפסקאות ראו( הגמישה
 כלפי דיני
 ציבוריי
 כוללניהסתייגות אירופית מיחס שלילי . 173–172 'מבע, WOLFFראו    183

�זרי
 באה לידי ביטוי בשוויי! בCPILראו, בצרפת ;13'  בס LOUSSOUARN,  121בפסקאות–
 ברור שלא יאפשרו תביעה במדינות אלהאבל ג
 . ואיל� 377' מבע, SIEHR ראו,  בגרמניה;124

 5�032 בפסקאות ,DICEYעל המצב במשפט המקובל ראו . מצדה של מדינה זרה לגביית מס

 רוחני קניי� דיני החלת בעניי� המחלוקת תעיד המסורתית מהגישה להשתחרר הקושי על .ואיל�


 של הפרתה בגי� בתביעה זרי
 רוחני קניי� דיני להחיל שאפשר לאחרונה סקשנפ פי על א� .זרי

נדרשה , )Lucasfilm Ltd. v. Ainsworth Ltd., [2011] U.K.S.C. 39 ראו( זרה רוחני קניי� זכות
בעניי� זה הכרעה של בית הלורדי
 והעמדה נגד החלתו של די� זר שכזה הובעה בבית המשפט 

  ).Lucasfilm Ltd. v. Ainsworth, [2009] E.W.C.A. Civ. 1328ראו (לערעורי
 בנחרצות 
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בצורה לא מכווננת ובלא שנבדקה , באופ� לא מושכל, בלא תכנו�שניתנה לדי� הפורו� 
.  לקד� מדיניות מקומית נתו� נחוצה כדיידואליוו אינדינית השאלה א� הפעלת כללעניי

 הקדישה , בארצות הברית ומחוצה לההעשרי�במחצית המאה הספרות הענפה שהתפתחה 
כוח הפורו� לשלוט במודל מבלי לקד� עניי� ניצול לרעה של תשומת לב רבה למה שנתפס כ

  .הכלי� החדשי� שהוספו למודל המסורתי על רקע זה אפשר להבי� את 184.אמתי שלו

  כלי� חדשי�: שינויי� גלויי�  )ב(

לביטוי ישיר של העדפות   ג�דר�החירות שניתנה לכל שיטה בתחו� ברירת הדי� פילסה 
את  העדפות אלה בוטאו באמצעות כלי� שוני� שהוצעו כדי להשלי�. ברירתיות ומהותיות

  .ליפוורק לעתי� רחוקות כדי להח, המודל המסורתי

   תוצדדי�חדת תחולה והגדר  )1(

צדדית �רב, התבטא בסטייה מהמסורת של מת� הגדרה מופשטתשינוי מתודולוגי מובהק 
שינוי זה נענה לדרישה לקבוע היק� . ושוויונית להיק� התחולה של דיני כל המדינות כאחת

של די� תחולה לדי� הפורו� לפי צורכי החברה המקומית ומבלי להתייחס להיק� התחולה 
כללי� בעלי הגדרת  וא� צדדיי��חד ברירה יכללהוא התבטא אפוא בפיתוח� של . זר

    .תחולה
בדומה . 1900משנת � מצויה בקודקס הגרמני יצדדי�דוגמה למערכת כללי ברירת די� חד

לכללי ברירת די� מסורתיי� כללי ברירת הדי� בקודקס זה נסבו כול� על קטגוריות משפטיות 
ומה� קטגוריות מצומצמות , � קטגוריות רחבות כגו� דיני חוזי� ודיני קניי� מה–מופשטות 

צדדית � אול� כללי� אלה חרגו מהמסורת הרב.יותר כגו� דיני� העוסקי� בצורת החוזה
 185.והשוויונית והסתפקו בקביעת היק� התחולה של די� גרמניה בלבד בכל תחו� ותחו�

ה של די� הפורו� מבלי להתייחס להיק� תחולה את היק� י�מגדירמאחר שכללי� כאלה 
 unilateral( צדדיי��כללי ברירת די� חד י� נחשב� ה מדינות אחרותדיניהתחולה של 

choice-of-law rules(.   
צדדית כזו אינה קשה יותר ממלאכת העיצוב �מלאכת העיצוב של מערכת ברירת די� חד

אמורי� לשק� עמדות צדדיי� �כש� שהכללי� הרב. צדדית מסורתית�של מערכת רב
שקולות בדבר הקשר שמצדיק הפעלת דינה של מדינה כלשהי על קטגוריה של יחסי� 

צדדיי� אמורי� לשק� עמדות שקולות בדבר הקשר שמצדיק �כ� הכללי� החד, משפטיי�
  

 ,A. H. ROBERTSONלביקורת העצומה בארצות הברית על הכלל בעניי� פרוצדורה ועוד ראו    184
CHARACTERIZATION IN THE CONFLICT OF LAWS 245 ff. (1940) ;COOK )97ש "העיל ל (

  .� ואיל154' בעמ
185  SIEHR,399' מ בע. 
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מכא� שמערכת שלמה של . את הפעלתו של די� הפורו� על קטגוריה של יחסי� משפטיי�
או , צדדיי��היקבע כפי שנקבעת מערכת קיימת של כללי� רבי� יכולה ליצדד�כללי� חד

בענייני  "–הכלל המגדיר מתי יחולו דיני הקניי� של כל מדינה ומדינה . להיגזר ישירות ממנה
 גדיר מתי יחול די� הפורו� בענייני קניי� יוסב לכלל המ–" יי� יחול די� מקו� הימצא הנכסקנ
  ."כסי� הנמצאי� בישראל� יחולו על נדיני הקניי� הישראליי "–

 צדדית לעול� אינה�חדשיטה שכ� , אול� מערכת כזו אינה ממצה את בעיית ברירת הדי�
. צדדיי� מספקי� תשובה רק לשאלה א� די� הפורו� אמור לחול א� לאו�כללי� חד. שלמה

 מה ייעשה במצבי� שבה� די� הפורו� אינו –ה� אינ� מספקי� מענה לשאלה המתבקשת 
סבר , אונילטרליז�  המכוונה,צדדית�התאורטיק� של הגישה החד, Gothot. ולמעוניי� לח

בכל מקרה שבו וכ� , זו את זושל כל השיטות תשלמנה צדדיות �חדההגדרות התחולה ש
 לחול על פי "רוצה"דינה רק ת שרצא שיטה אחמתי, יימצא שהדי� המקומי אינו חל

 שברוב המקרי� יימצא מתקל שווא הוא צפה, במונחי� של ניתוח אינטרסי� 186.ההגדרותי
)false conflict (– אי� כל . סברה זו כמוב� תמימה 187.לחול" מעוניי�" מצב שבו רק די� אחד

 או די� כלשהו –ודאות שבכל מצב שבו די� הפורו� אינו מעוניי� לחול יימצא די� אחד בלבד 
תמודד כראוי ע� כש� שהגישות האמריקניות לא הצליחו לה.  שירצה להסדיר את העניי�–

ג� , די� שרצה לחולא� שבה� נמצא שיש מתקל אמת וע� מצבי� שבה� לא היה  מצבי�
ניפוי ָימרות התחולה של די� לאחר צדדית כשלה בכל הקשור למצב ש� החדתאוריהה

 להחיל את דינה כש� שג� "רצתה"בו יותר משיטה אחת  לא נמצא פתרו� למצב ש.הפורו�
אשר על כ� כאשר .  את דינהליחה ל"רצתה"שו� שיטה לא לא נמצא פתרו� למצב שבו 

 –הפו� נמצא שבתי המשפט ביצעו הלי� , כבגרמניה, לזו אומצה בפועצדדית �מגמה חד
צדדית �צדדית למערכת רב�חדה כדי להשלי� את המערכת –יזציה של הכללי� מולטילטרל

של ג� � התחולה  היקבדבר את תפיסת הפורו� צדדי�ה� שבו וגזרו מהכלל החד .רגילה
    .שוב מתו� הנחה שיתייחסו אל דיני� אחרי� מתו� יחס של שוויו�, דיני� זרי�

אי� פלא אפוא שגישת האונילטרליז� לא הביאה להחלפת המודל המסורתי של כללי 
אול� בעת החדשה אפשר למצוא בכל השיטות כללי� . צדדיי� ושוויוניי��ברירת די� רב

גיל "דוגמה לכלל שכזה הוא כלל שקובע ש. צדדית�ה חד תחולתהגדרנקודתיי� בעלי 
צדדיי� כאלה חורגי� מהמסורת �כללי� חד". 18הנישואי� של תושבי המדינה הוא 

�במקו� להיצמד לקטגוריה מופשטת של כללי� ה� נכללי� : הברירתית במאפיי� נוס
  

186    
 Pierre Gothot, Le renouveau de la –תורתו מוצגת בחיבור שפורס
 בשלושה חלקי
tendance unilatéraliste en droit international privé, 60 REVUE CRITIQUE DE DROIT 

INTERNATIONAL PRIVÉ 1, 209, 415 (1971) .ח 
�דהוא צפה שיטה המורכבת כולה מכללי
–3' מעבראו (שיכיר בתחולתו של כל די� שרוצה לחול , צדדי אחד ויחיד�צדדיי
 ע
 כלל רב

4.( 
  .123–121'  בעמראו לעיל   187
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ל ברירת די� הכלל הנדו� הוא כלל מהותי שיש בו כל. בהסדר מהותי ספציפי או נצמדי� לו
חלקו המהותי קובע מהו גיל הנישואי� וחלקו הברירתי קובע על מי יחול גיל ; צדדי�חד

  . נישואי� זה
צדדיות �קשה יותר לעצב מערכת ברירת די� שלמה וממצה על יסוד הגדרות תחולה חד

ההתייחסות להוראות ספציפיות במקו� לקטגוריות . הצמודות לכל הוראה והוראה
היא תובעת . לייחס היק� תחולה על יסוד שיקולי� קטגוריי� מופשטי�מופשטות מקשה 

שהיק� התחולה ייקבע על יסוד תוכנו הקונקרטי של הכלל או ההסדר הנדוני� ולפי המטרה 
ג� כאשר אפשר לזהות מדיניות שכלל או הסדר משפטי מבקשי� . והמדיניות הגלומות בה�

. ה של הכלל במרחב אינו בהכרח ברור ושקו�הקשר בי� מדיניות זו ובי� היק� התחול, לקד�
אי� זה סביר שמחוקקי� ושופטי� ישקדו על ; על כ� אי� להתפלא שג� תופעה זו מוגבלת

אול� כשאפשר לזהות . קביעת הגדרת תחולה מיוחדת לכל הסדר משפטי מהותי בנפרד
 אכ� , במרחב ישפיע על קידומה הסדרמדיניות מיוחדת ולהערי� כיצד היק� התחולה של

  .  מוצאי� כללי� כאלה
. "18גיל הנישואי� של תושבי המדינה הוא ":  ההוראה דומה לזו שנדונה לעיללעתי�

 �כלל כזה ממחיש שהמחוקק הקדיש מחשבה ספציפית לשאלה מה צרי� להיות היק
. א� הוא אינו חורג מתפיסות מקובלות בעניי� זה, התחולה במרחב של הכלל המהותי הנדו�

 על פי די� תצדדי נפו� שלפיו הכשרות להינשא נקבע�צדדי של עיקרו� רב�חדהוא ניסוח 
הגדרות התחולה המעניינות יותר ה� אלה שמצטיירות כהגבלה של . המושב של האד� הנדו�

, צדדיי� המקובלי��שהיה מיועד להסדר לפי כללי ברירת הדי� הרב" טבעי"היק� התחולה ה
  . או כהרחבה שלו

מקומי מיוחד של אחריות ופיצוי יחול על ניזוקי� תושבי המדינה כלל שקובע כי הסדר 
, בלבד מגדיר את היק� תחולתו של ההסדר מבלי להתייחס להיק� התחולה של דיני� זרי�

, א� בהנחה שכלל ברירת הדי� בנזיקי� מפנה לדי� מקו� ביצוע העוולה. צדדי�ולכ� הוא חד
שכ� משמעותו של כלל כזה . ל ההסדר את היק� תחולתו שמגבילהוא מצטייר ג� ככלל ש

ההסדר הנדו� יחול רק על ניזוקי� תושבי , היא שג� כאשר המדינה היא מקו� ביצוע העוולה
מכא� שכאשר כלל ברירת הדי� מפנה לדי� הפורו� . המדינה ולא על ניזוקי� בעלי מושב זר

א� אי� .  כאלהא� יש, עניינו יופנה להסדרי האחריות הכלליי� שבשיטה, והניזוק הוא זר
פירוש הדבר שדינו המהותי כולו של מקו� ביצוע העוולה בתחו� הנדו� , הסדר כללי זולתו

  . מוגבל לתושבי� מקומיי� בלבד
ל של נישואי� וגירושי� של של די� תורה על עריכת� בישרא וכלל שמחייב את תחולת

 להתייחס להיק�  מגדיר א� הוא את היק� התחולה של הסדר שבדי� הפורו� מבלי188יהודי�

  

 .1953–ג" התשי,)נישואי� וגירושי�( לחוק שיפוט בתי די� רבניי
 2' ראו ס   188
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מפנה בענייני המעמד האישי בישראל כלל ברירת הדי� א� מאחר ש. התחולה של דיני� זרי�
 כלל כזה מצטייר ככלל 189,די� האזרחותלאשר בישראל נחשב , ד�לדינו האישי של הא

שהוא , מחיל די� תורההוא  . את היק� התחולה הטבעי של די� הפורו� בעניי� זהמרחיבש
מכא� שהיק� התחולה שהפורו� מייעד . יהודי� בעלי אזרחות זרה ג� על ,�חלק מדי� הפורו

מאחר שה� . צדדי הרגיל�די� הרבהרחב משנועד לה� לפי כלל ברירת של די� תורה לכללי� 
כאמור . overriding statutesאלה כגוברי� על כללי ברירת די� רגילי� מקובל לכנות כללי� 

מצוי בהסדרי� כאלה מעוצב על בסיס תוכנו הקונקרטי צדדי ה�כלל ברירת הדי� החד, לעיל
  190.של ההסדר הנדו� מתו� מטרה לקד� ולממש את המדיניות שבו

 ואפשר למצוא ג� כללי� שאי� בה� הגדרת תחולה כלשהי ושהיק� תחולת� במרחב אינ
 א� ה� –צדדי �צדדי ולא באמצעות כלל ברירה חד� לא באמצעות כלל ברירה רב–מוסדר 

כללי� . על מצבי� זרי� כל אימת שתנאי התחולה המהותיי� שלה� מתקיימי�חלי� ג� 
, lois d’application immédiate או lois de policeכאלה נדונו לראשונה בצרפת ומכוני� ש�

 תחולה שאינה נקבעת באמצעות –) או בלתי אמצעית(כלומר כללי� בעלי תחולה מידית 
 mandatoryפרות האנגלית ה� מכוני� על פי רוב בס. כללי ברירת די� ואינה כפופה לה�

laws .מבלי שה� מאפשרי� לדי� זר לחול ומבלי שה� מאפשרי� , הסיבה שה� חלי� תמיד
 נעוצה בחשיבות� לזהותה ולארגונה של החברה ,לכללי ברירת די� לווסת את תחולת�

רו� אינו מוכ� אלה הסדרי� או כללי� שהפו. הכלכלי או המדיני, המקומית במישור החברתי
ג� אלה צופי� הרחבה של היק� . א� א� מעורבי� באירוע גורמי� זרי�, לוותר עליה�

, צדדיי� רגילי��התחולה של די� הפורו� לעומת ההיק� המיועד לו לפי כללי ברירת די� רב
, א� בניגוד לכללי� בעלי הגדרת היק� תחולה. וזאת על יסוד שיקולי� מקומיי� קונקרטיי�

היק� התחולה של כל הדיני� הללו נקבע . לה נועד היק� תחולה בלתי מוגבללכללי� א
ה� יחולו כל אימת שבית המשפט מוסמ� לדו� בעניי� ; אפוא לפי דיני סמכות השיפוט

   191.המקיי� את תנאי תחולת� המהותיי�

  

 . 1947�1922לדבר המל� במועצה על אר! ישראל ) ii(64סימ�    189
שני סוגי
 של כללי
 המגבילי
 את היק� ש
 מצויני
 .  ואיל�1�036קה ספ ב, DICEYראו   190


 self-limiting( של כלל מהותי מגביל את תחולתוכלל ה: התחולה של ההסדר לו ה
 צמודי
rule ( וכלל שמסייג את תחולתו של כלל מהותי חר� כלל ברירת הדי�)self-denying statute( .

צדדית לכלל בעל �הבחנה בי� כלל ע
 הגדרת תחולה חדג
 ה. הבחנה זו אינה ברורה דיה
בהקשר זה הספרות הצרפתית . אינה ברורה לגמרי בדיו� זה) ידו� בהמש�יש(תחולה מידית 
  ). 191 ש"בהלהל� ראו (מדייקת יותר 

 ,J. KARAQUILLOלכתיבה מוקדמת בנושא זה ראו . ג
 סביב תופעה זו התפתחה ספרות ענפה   191
ÉTUDE DE QUELQUES MANIFESTATIONS DES LOIS D'APPLICATION IMMÉDIATE DANS LA 

JURISPRUDENCE FRANÇAISE EN DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ (1977); Ph. Francescakis, 
Quelques précisions sur les lois d'application immédiate et leurs rapports avec les 
règles de conflit de lois, 55 REVUE CRITIQUE DE DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ 1 (1966); 
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חסינות� של הסדרי� אלה מפני האפשרות שיחול במקומ� די� זר מעידה על קרבה 
המשמש למנוע את החלתו של , לי של תחולה מידית לכלי של תקנת הציבורמסוימת בי� הכ

שני כלי� אלה א� דומי� בכ� שה� מבססי� את . די� זר שאליו מפנה כלל ברירת הדי�
אול� כלי� אלה . הסירוב להחיל די� זר על שיקולי� קונקרטיי� הקשורי� בתוכנו של הדי�

מקרה קונקרטי לאחר שהופעל כלל ברירת תקנת הציבור הרגילה נכנסת לפעולה ב: שוני�
תקנת ציבור ; די� ואילו תחולה מידית פוסלת מראש כל אפשרות להיזקק לכלל ברירת די�

רגילה מתמקדת בתוכנו של הדי� הזר במקרה קונקרטי ומאפשרת לפסול אותו בשל תוכנו 
ר לסטות המאוס ואילו תחולה מידית מתמקדת בתוכנו המחייב של די� הפורו� שאינו מאפש

 היא מונעת את –השפעתה של תקנת הציבור הרגילה היא שלילית ; ממנו בשו� מקרה
ואילו ההשפעה של , הפעלתו של די� זר שאליו מפנה כלל ברירת הדי� במקרה קונקרטי

 היא מחייבת להחיל את די� הפורו� מבלי שתחולתו תיחש� –תחולה מידית היא חיובית 
  .  די� בשו� מקרהלמנגנו� הוויסות של כלל ברירת

 קרוב לוודאי שדיני הפרוצדורה 192.לא קל לזהות כללי� או הסדרי� בעלי תחולה מידית
דיני הפרוצדורה של הפורו� חלי� על כל התדיינות בפורו� ואי� אפשרות : ה� כללי� כאלה

קיומו של כלל ברירת די� שמסדיר כביכול את היק� התחולה . להחיל די� פרוצדורלי זר
 משנה את אופיי� זה שכ� הכלל א� מעניק ניסוח פורמלי לעיקרו� שאי� לסטות שלה� אינו

ג� , כששיטת משפט מוכנה לפסוק גירושי� רק לפי די� הפורו�. מדיני הפרוצדורה המקומיי�
 סירוב של מדינה ,בדומה. אזי דיני הגירושי� ה� דיני� בעלי תחולה מידית, א� בני הזוג זרי�

 די� זר לטובת הנוהג בה ביחסי ממו� בי� בני זוג –או לא שוויוני  –לסטות מהסדר שוויוני 
למעשה כל אימת ששיטה גורסת שיחול רק . הופ� דיני� אלה לדיני� בעלי תחולה מידית

  .מדובר בהסדר בעל תחולה מידית, ותחולתו לא תוכפ� לכללי ברירת די�, הסדר משלה

  

Ph. Francescakis, Y-a-t-il de nouveau en matière d'ordre public? TRAVAUX DU COMITÉ 

FRANÇAIS DE DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ, 1966-1969 (1970); P. Graulich, Règles de 
conflit et règles d'application immédiate, 2 MÉLANGES JEAN DABIN 629 (1963).  

192   KARAQUILLO) של תחולה מידיתדוגמאות את המציע ) 191 ש"לעיל ה 
כאשר : האלה כמקרי
 די� צרפת כדי לאפשר למי שנפגע על ידי אד
 לתבוע ישירות את מבטחו של מי מחילי
 את
חוזה הביטוח ולא הכפיפו שאלה זו לדי� ) ג
 כאשר הנזק התרחש מחו! לצרפת(שגר
 לנזק 

כאשר מחילי
 את די� צרפת על הגנת
 של קטיני
 בשטח צרפת בלי ; ) ואיל�94' מעב(
כאשר מחילי
 את די� צרפת על תאונות עבודה ג
 ; ) ואיל�77' מעב(להתחשב בדינ
 האישי 

 MAYER .ועוד)  ואיל�104' מעב(בלי קשר לחוזה העבודה , כשה� אינ� מתרחשות בצרפת
 
הפוסלת די� זר בשל תוכנו , "שלילית"יסה המסורתית של תקנת ציבור סטייה מהתפמדגי
במקרי
 שבה
 הוחל די� הפורו
 על אזרחי צרפת א� על פי שתוכנו של הדי� הזר לא , המאוס

בפסקה (אבהות או לדרוש גירושי� הזכות לדרוש בירור כדי להבטיח לה
 את , הוצג כמאוס
  .459–451'  בעמראו להל�במשפט הישראלי לדיו� בשאלה א
 יש כללי
 כאלה  ).209�1
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ה ולעצמה את היק� התחולה  המשות� לכל התופעות הללו הוא שמדינה קובעת בעצמ

מבלי להתייחס להיק� התחולה של דיני מדינות זרות ומבלי לדאוג לשוויו� , של דיניה

בכול� קביעה זו מבוססת על שיקולי� קונקרטיי� באשר לצרכיה . בהיק� התחולה של דיני�

א� ג� בית . תופעה זו בולטת במיוחד בהקשר הסטטוטורי. ומדיניותה של המדינה הנדונה

צדדי �משפט עשוי להידרש לעתי� להיק� התחולה של די� ולקבוע היק� זה באורח חדה

למשל דיני הגבלי� עסקיי� מקני� לא . תו� חריגה מהתפיסה המעוגנת בכללי ברירת הדי�

א� , על כ�. לזכות כזו יש אופי נזיקי. פע� זכות תביעה אזרחית למי שנפגע מההגבל העסקי

פעילות של זרי� מחו� למדינה ,  לדי� מקו� ביצוע העוולהכלל ברירת הדי� המקובל מפנה

בהיעדר הגדרת . לא תצמיח זכות תביעה ג� א� היא גרמה נזק של הגבל עסקי לצרכ� מקומי

א� בית משפט יקבע שדיני הגבלי� עסקיי� מקומיי� חלי� , תחולה מפורשת בהסדר עצמו

הוא , ת בצרכני� מקומיי�על פעילות של זרי� שנעשתה מחו� למדינה משו� שהיא פוגע

  . ירחיב את היק� התחולה של ההסדר לעומת כלל ברירת הדי� הנזיקי הרגיל

בי� , צדדית של היק� התחולה של דיני��הגדרה חדדוגמה זו ממחישה שהעיסוק ב

מתנקז להסדרי� פרטיי� המקדמי� מדיניות חברתית , שהוא סטטוטורי ובי� שהוא שיפוטי

צדדי �שהטיפול הרב, מהמשפט הפרטי בעלי מאפייני� ציבוריי�דהיינו הסדרי� , מיוחדת

העוסקת , מתחו� ברירת הדי� אפואלכאורה תופעה זו חורגת . והשוויוני אינו מתאי� לה�

הנתפס כהסדר , ומוציאה כל הסדר בעל אופי ציבורי, לפי המסורת רק במשפט הפרטי

ברירת הדי� מתייחסות לאומיות חדשות בתחו� �אול� אמנות בי�. טריטוריאלי בלבד

 �Rome I Regulation ל9למשל סעי� . כחלק מההסדר הברירתי, לתופעה זו במפורש

 �Rome II Regulation ל16וסעי� ) העוסקת בברירת הדי� בחיובי� חוזיי�(האירופית 

מכירי� שניה� במפורש בזכותו של פורו� ) חוזיי��העוסקת בברירת הדי� בחיובי� לא(

 האמור מרחיק 9סעי� . �Regulationטוריי� שלו חר� כללי ברירת הדי� שבלהחיל דיני� מנד

בעבר דיני� זרי� . לכת עוד ומכשיר את החלת� של דיני� מנדטוריי� זרי� בנסיבות מסוימות

צדדית נחשבו דיני� ציבוריי� שכללי ברירת די� לא התייחסו �בעלי הגדרת תחולה חד

 העיסוק בקביעת היק� תחולה מיוחד לדיני� הכשרת. אליה� ושלא נאכפו מחו� למדינת�

מקומיי� הובילה מטבע הדברי� לצור� לעסוק ביחס הראוי לדיני� זרי� בעלי היק� תחולה 

צדדי ג� דיני� בעלי היק� � ממחיש כיצד נית� להכפי� לכלל ברירת די� רב9סעי� . צדדי�חד

  . צדדי�תחולה חד

התופעה של , ינה נפוצה מאדצדדית א�ע� כל זאת התופעה של הגדרת תחולה חד

שאינה ,  משפט בודדתתוהתייחסות מפורשת של שיט, תחולה מידית נפוצה עוד פחות

אול� .  נדירה ביותר,צדדית�לדיני� זרי� בעלי הגדרת תחולה חד, קשרי אמנהבקשורה 

 כלי ודיני� שחורגי� מהדפוס הפרטי המסורתי מצויי� עתה בתחו� ברירת הדי� ומשלבי� ב

 .דשי�עבודה ח
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)2(  
   כללי
 מהותיי
 מיוחדי

התבטא בסטייה מהמסורת של פתרו� בעיית ברירת הדי� באמצעות נוי מתודולוגי שני יש
מקו� להישע� על ב.  להכריע בעניי��מוסמשדינה כללי� ַמפני� שא� הצביעו על המדינה 

 הסדר כללי� אלה מספקי�. כללי� מהותיי� מיוחדי�כללי� ַמפני� החלה מגמה של עיצוב 
בר� ה� . בדומה לכללי� רגילי� העוסקי� בחוזי� או בנזיקי� או בענייני משפחה, מהותי

למצבי� שיש בה� גור� זר מוגדר או גורמי� רק שוני� מכללי משפט רגילי� כי ה� מיועדי� 
 חוק 1999.193–ס"התש, )לאומי�מכר טובי� בי�(דוגמה לכ� הוא חוק המכר . זרי� מוגדרי�

והוא נועד להסדיר ישירות חוזי , המשפט הישראלית לצד חוק המכר הרגילזה קיי� במערכת 
כללי� כאלה משקפי� רצו� להתאי� את . שיש בה� גורמי� לא ישראליי�מסוימי� מכר 

ה� . לאומי של האירועי� שעליה� ה� חלי��עברכללי המשפט המהותיי� לאופיי� ה
 ועניינית לצרכי� המיוחדי� מאפשרי� למחוקק לעצב את הכלל תו� התייחסות קונקרטית

  . לאומי מבלי להפנות לשיטה זרה�עברשל האירוע ה
, בצד כלליה הרגילי�. שיטת משפט יכולה להרכיב מערכת שלמה של כללי� כאלה

מערכת אפשר ליצור , המעוצבי� לפי צורכי האוכלוסייה המקומית והעסקאות המקומיות
ה מערכת פחות או תיי ה�ius gentium הממש כפי שברומא העתיקה, מקבילה לאירועי� זרי�

,  אול� כמו העיסוק בהגדרת תחולה אינדיווידואלית לכל חוק�ius civile.194יותר מקבילה ל
ג� העיסוק בתכנו� מערכת כללי� מהותיי� שתהיה מקבילה למערכת המקומית מטיל נטל 

חוקק מחייבת את המ הרכבת מערכת שלמה של כללי� מקבילי�. כבד ביותר על המחוקק
להתייחס לכל כלל משפטי לחוד ולשקול כיצד גור� זר כזה או אחר עשוי להשפיע על 

 למצבי� לא עצב הסדרי� מהותיי� מיוחדי� המתאימי�עליו ל. התאמת הפתרו� המקומי
א� , קשיי� אלה אינ� מבוטלי�. מקומיי� ולהגדיר למערכת זו את היק� תחולתה במרחב

שה לנסח הצדקה לכ� שעל מצב זר יוחל די� שהוא די� של ק: הקושי הרעיוני גדול עוד יותר
ולרוב קשה להעלות על הדעת אילו שינויי� , מדי� הפורו� הרגילאול� שונה , הפורו�

  . מהותיי� עשויי� להצדיק מהל� כזה
קשיי� אלה מסבירי� מדוע ג� הסדרי� מהותיי� מיוחדי� אינ� מראה שכיח ומדוע אי� 

קשיי� אלה א� מסבירי� . מערכת שלמה של חוקי� כאלהא� שיטת משפט אחת שיש בה 
 ָיזמהלרוב כללי� כאלה אינ� פרי . באילו נסיבות מהל� כזה נעשה אופציה ֵראלית ומועילה

 מיועד של שיתו� פעולה בי� כמה וכמה מדינות התוצרשל פורו� אחד הפועל לבד אלא 
ה מסכימה לסטות מדינה במסגרת זו כל מדינ. לאחד את הדיני� המהותיי� בתחו� מסוי�

  

  שנחתמה בווינה , לאומי�בי� למכר טובי� מות המאוחדותוא אמנת האומקורו של חוק זה ה   193
  .  והוא משלב את האמנה לתו� המשפט הישראלי1980�ב

  .59ש "ראו לעיל בה   194
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על כ� כללי� כאלה . המהותי בהקשר הנדו� ולהחיל די� זהה לזה שיוחל במדינות האחרות
מתו� , לאומית ומאומצי� על ידי כמה מדינות בהסכמה�מעוצבי� בדר� כלל במסגרת בי�

ג� במסגרת זו כללי� אלה אינ� . לאחד את דינ� המהותי ולמנוע בעיות ברירת די�כוונה 
  195.� וה� מופיעי� בעיקר בתחומי� מסחריי�נפוצי

)3(  
   כללי ברירה גמישי

. שינוי מתודולוגי שלישי התבטא בסטייה מהקשיחות המאפיינת כללי ברירת די� מסורתיי�
שוללת מה� את האפשרות להתחשב בייחוד וקשיחות זו כובלת את ידי בתי המשפט 

 לבד ב החופש לעצ.ל ברירת הדי�העובדתי של מקרה נתו� או בתוכ� הדי� שאליו מפנה כל
במספר לפיכ� .  של חוליות הקישור�נוקשותת הקישור פירושו ג� חופש לסטות מאת חוליו

שאינ� מחייבי� ,  היו� כללי ברירה גמישי�אפשר למצואהול� וגדל של שיטות משפט 
  . להחיל די� אחד בלבד

כמה חוליות קישור יש שכלל מפנה ל. גמישות זו באה לידי ביטוי בכמה וכמה דרכי�
בכ� הכלל מצביע על כמה וכמה דיני� שכל אחד . באופ� חלופי במקו� לחוליה אחת בלבד

במדינות רבות כלל ברירת הדי� באשר לצורת החוזה מפנה לדי� . מה� עשוי להתאי� לעניי�
ודי שהחוזה תק� מבחינה צורנית באחד הדיני� כדי שייראה ,  לדי� מקו� הכריתהאוהחוזה 
מקובל שאפשר להכשיר את צורת הצוואה ,  כ� ג� באשר לצוואות196.עיני הפורו�תק� ב

די� מדינת מושבו של , די� מקו� עריכת הצוואה: לפי אחד מתו� רשימה של דיני� אפשריי�
   197.די� מדינת מגוריו ועוד, המוריש

חיל את הדי� המוביל לתוצאה מסוימת ובכ� ה� להכללי� כאלה מנחי� את בית המשפט 
במקרי� המתוארי� ה� מרחיבי� את מעגל . רצויההמהותית התוצאה בדבר העי� עמדה מבי

 מת� תוק� לחוזה או קיו� –הדיני� כדי להביא לידי הכשרת הפעולה המשפטית הנדונה 
 ג� כלל ברירת הדי� ביחס לחוקיותו של חוזה מאפשר לבחו� את חוקיותו לפי 198.צוואה

 אול� כלל זה אינו חותר 199.די� מקו� ביצוע החוזהדי� החוזה ו, די� הפורו�: כמה דיני�
די . לקיי� את החוזה אלא לאפשר את פסילתו לפי כל אחד משלושת הדיני� באופ� חלופי

  

   .� והטקסט הצמוד לה363–359ש "לדוגמאות ראו להל� בה   195
� ל11.2' ראו ס, להרחבה נוספת של מגוו� הדיני
 שיכולי
 לחול. 1495–1493 'בעמראו להל�    196

Rome I Regulation.  
–ה"התשכ,  לחוק הירושה140'  וס1961,  לאמנת האג בדבר צורתה של צוואה1' ראו למשל ס   197

1965 ,
  . שמרחיבי
 את תחו
 האפשרויות עוד כדי לכלול ג
 את די� הפורו
. favor testamentiאשר לצוואות היא מכונה ; favor negotii מכונה בהקשר החוזי מגמה זו   198

מגמות אלה באות על חשבו� המדיניות הטמונה . 407' בעמ, SIEHRלדוגמאות נוספות ראו 
  . להג� על אנשי
 מפני חיוב משפטי לא שקול–בחלק גדול מדרישות הצורה

�ראו דיו� בנושא זה ב   199DICEY , 32�102–32�083בפסקאות .  
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בית המשפט אינו . שהחוזה בלתי חוקי באחד הדיני� הרלוונטיי� כדי שייחשב בלתי חוקי
יטה מביעה עמדה ג� באופ� זה הש. חופשי לבחור בדי� אחר כדי להביא לידי הכשרתו

  . מהותית קונקרטית באמצעות חוליות הקישור החלופיות
 יכול ג� לקבוע סדר עדיפות  והוא200,התובעכלל חלופי יכול להשאיר את הברירה בידי 

ג� בדר� זו המדינה . ולהנחות שיופעל הדי� הראשו� מבי� רשימה שיוביל לתוצאה רצויה
יעת מזונות יחול די� בקובע שבתגרמני ה �EGBGBל 18.1למשל סעי� . את ערכיהמביעה 

יחול די� ,  חיובהנתבעטיל על  וא� די� זה אינו מ,מקו� המגורי� הרגיל של הזכאי למזונות
יחול די� , חיוב קובע שא� ג� בדי� זה אי� 18.2עי�  ס; של הצדדי� המשותפתאזרחות�

  201. המהותיגרמניה
 להגיע לתוצאה רצויה היא דר� נוספת שבה אפשר להגמיש כללי ברירה רגילי� כדי

דוגמה להסדר . לקבוע כלל המפנה לדי� או למבחר דיני� ע� תחולה שיורית של די� הפורו�
�מקרי� מיוחדי� וסמכות בי�(התרת נישואי� שיפוט בענייני חוק כזה אפשר למצוא ב

הסכמת הצדדי�  מאפשר בכל מקרה להסתמ� על 5סעי� כאשר , 1969–ט"התשכ, )לאומית
  .  מהותית של די� הפורו� עילה– לגירושי�

באמצעות מפנה לדי� אחד גמישות רבה עוד יותר אפשר להשיג כשכלל ברירת הדי� 
 דוגמה לכלל כזה הוא ."קשור יותר"� אבל מאפשר לסטות ממנו לדי, חוליית קישור קבועה

   202.בחוקעתה כלל ברירת הדי� האנגלי החדש בנזיקי� המעוג� 

   סיכו�  )ג(

הגלויי� וג� אלה הסמויי� משאירי� על כנו את המודל המסורתי אבל מביעי� ג� השינויי� 
בניגוד לגישות . את עצמאות הפורו� מחד גיסא והסתייגות מקשיחות והפשטה מאיד� גיסא

האמריקניות אי אפשר לראות בה� גישה שיטתית לברירת די� אלא בעיקר ביטויי� נקודתיי� 
כל הכלי� שתוארו נועדו להגביר את יכולתו של . לסישל חוסר נחת נוכח מאפייני המודל הק

  

� ל135' כ� נוהגי
 ס   200CPILוסבאשר  השוויצרי 
� ל40.1'  לאחריות למוצרי
 פגומיEGBGB 
  .נזיקי� להגרמני באשר

 ,)לאומית�מקרי
 מיוחדי
 וסמכות בי�( לחוק שיפוט בענייני התרת נישואי� 5' ג
 ס   201
י  להתיר את הנישואי� של בנאפשר קובע רשימה של דיני
 חלופיי
 שמתוכ
 1969–ט"התשכ


 .והמחוקק הבהיר כי הדיני
 החלופיי
 מופיעי
 לפי סדר העדפה מסוי
, זוג שהחוק חל עליה
� ל12� ו11' ס   202Private International Law (Miscellaneous Provisions) Act, 1995האנגלי  .

 שבו, )2004 (345) 1(ד נט" פ,קרעא�' מ נ"ינו� ייצור ושיווק מוצרי מזו� בע 1432/03א "ו ערא
� ל15' ראו ג
 ס. אימ! השופט ריבלי� מנגנו� דומה בישראלCPIL השוויצרי המאפשר לשופט 

 לסטות מהדי� – חו! מאשר במקרי
 שבה
 הדי� הזר חל מכוח רצו� הצדדי
 –בכל מקרה 
 יש די� אחר בעל קשר חזק הרבה א
, שאליו מפנה החוק א
 הקשר שלו לעניי� חלש מאוד

�ג
 ב .יותרEGBGB העוסק  (14.1.3' בסמוכרת האפשרות לסטות לדי� הקשור ביותר  הגרמני
  . )העוסק בעיקר בקניי�( 46' ובס) העוסק בחיובי
 לא חוזיי
 (41' ס, ) של נישואי�בתוצאות
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הפורו� לתת ביטוי להעדפותיו המהותיות הקונקרטיות בדבר הבעיה המשפטית הנדונה 
מדינתי של הבעיה וא� נמנעי� מכ� �ה� אינ� עוסקי� בהיבט הבי�. ולספק לו פתרו� הול�

  .באופ� מובהק

  די	 בעיד	 החדשממד המדיני של ברירת ה  .ה

  קל שיטותתִמ  .1

אבד� המקור המשות� לכללי ברירת די� חייב מדינות להתמודד ע� הממד המדיני של ברירת 
 שכל מדינה צריכה להינזר מקביעת עמדה באשר Wächterתפיסתו של . הדי� באופ� עצמאי

ולכ� יש , מבוססת על ההנחה שמדינות ה� עצמאיות א� שוותלהיק� התחולה של דיני� זרי� 
 התפיסה ,מנגד. התוותה גישה מתודולוגית אונילטרליסטית תפיסה זו. מגבלות על כוח�

במישור המתודולוגי ושהשתרשה בארצות הברית העלתה על נס את כוחה של כל מדינה 
העדפה לתחולתו המהותית של די� הפורו� ולהכרה בזכותה המלאה של כל מדינה צמיחה ה

ה� תגובות קיצוניות הפוכות לאתגר שתי עמדות אלה . להחליט מתי וכיצד להשתמש בדי� זר
סדרה ייחודית של בעיות מתודולוגיות שצמחו . שהציב קיומ� העצמאי של שיטות משפט

  .מתו� המתודולוגיה המסורתית נתנה ביטוי להתלבטות שבי� שתי עמדות קיצוניות אלה
ת שונ&. ת בי� שיטות משפט במישור המהותיהבעיה המוכרת של ברירת די� נובעת משונ&

 – שונ&ת זו .הכרעה המהותית הראויה לבאשרבמישור המהותי מעידה על השקפות שונות 
מחייבת ליצור מנגנו� שיאפשר בחירה בי� הדיני�  –) conflict of laws(מתקל דיני� 

כללי ברירת די� בי� באמצעות , מכריעה בבעיית ברירת די� מדינהכאשר . המהותיי� השוני�
דינה של בשאלה היא מביעה עמדה ,  גישות אחרות לברירת די�צדדיי� ובי� באמצעות�רב

 להיק� התחולה של ובכ� היא מביעה עמדה באשר,  להכריע בסכסו��איזו מדינה מוסמ
לקבוע כללי� שוני� מאלה היא עלולה ,  כשהיא עושה זאת באופ� עצמאי.דיני� זרי�

זו ת שונ&. ל די� זר פלוניוהיא עלולה להתכחש לָימרות התחולה ש, הקיימי� בשיטות אחרות
יספק קבוע איזה די�  מוסמ� למי לשאלה באשרבמישור הברירתי מעידה על השקפות שונות 

 הוא ;המתקל שנוצר במצב זה איננו מתקל דיני�.  לבעיה משפטיתאת ההכרעה המהותית
  סוגיה זו מתייחסת להיבט המדיני של בעיית ברירתconflict of systems.(203 (מתקל שיטות

הא� המדינה רשאית לנהוג באופ� עצמאי לגמרי ולהתעל� מעמדותיה� של מדינות : הדי�
 או שמא ברגע שהיא זיהתה את המדינה שדינה אמור לחול היא נשלטת על ידי ,אחרות

  

 PH. FRANCESCAKIS, LA THÉORIE DU RENVOI ET LESלדיו� מאל� בבעיה מיוחדת זו ראו    203

CONFLITS DE SYSTÈMES EN DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ (1958) , 
ולפיתוח כלי
  .LEVONTIN 1976  ראולהתמודדות עמה
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הבעיה המדינית המרכזית של ברירת הדי� בעיד� החדש היא הבעיה ? העמדות של מדינה זו
  .של מתקל שיטות

לעתי� הוא מתבטא כבעיה של .  לידי ביטוי מעשי במגוו� צורות לבוא שיטות יכולמתקל
באופ�  מצב עובדתי או הוראת די� או מושג  די� הפורו� מסווגכיצד לנהוג כאשר: סיווג

 �בש המכונה –לעתי� הוא מתבטא כבעיה של הפניות נוגדות  ?שיטת משפט אחרתשונה מ
הפורו� וכללי ברירת הדי� של  הדי� של כיצד לנהוג כאשר כללי ברירת: )renvoi (רנוואה

השיטה שאליה מפני� כללי כלומר כאשר , השיטה שאליה ה� מפני� שוני� אלה מאלה
?  שיטת משפט אחרת כללי� שלהייתה מחילה על האירוע הנדו�ברירת הדי� של הפורו� 

: הבעיה האינצידנטלית –לעתי� המתקל מתבטא בקשר לשאלה המתעוררת תו� כדי דיו� 
 זוכה לפתרו� בדי� הזרצד לנהוג כאשר בדי� הזר השולט בעניי� מתעוררת שאלה משנית שכי

ג כיצד לנהו: הזמ�לעתי� הוא מתבטא בהתלבטות במישור  ?די� הפורו�שב זהמהשונה 
כאשר חוליית הקישור תנה או י� הזר משכלל שבד או כאשר כלל ברירת הדי� של הפורו�

 בפורו� זהה לזה של די� מעמדו של די� זרשאלה א� הוא מתבטא ג� ב? ת משתנהרלוונטיה
  . הפורו� או שונה ממנו

פותחה ונותחה בספרות באופ� עצמאי החל בשלהי , כל אחת מהבעיות הללו זוהתה
 הגיעו לרמה "נכו�" העיסוק בשאלות אלה והחיפוש אחר פתרונ� ה204.עשרה�המאה התשע

ווג הנכו� של די� כדי� אישי או בסיהקדו� של סיבו� והתפלפלות המזכירה את העיסוק 
הוא גרר חשיבה פתלתלה . מהותי או פרוצדורלי, ושל יחס כיחס חוזי או נזיקי, חפצי

ובי� , שהילכה קס� מיוחד ושנטתה להשכיח את הקשר החיוני שבי� בעיות אלה ובי� עצמ�
שכ� בעיות אלה מצטיירות  .ברירת הדי� לשבעיות אלה והשאלות המדיניות המרכזיות 

הא� יש ? צדדי�כיצד לפרש כלל ברירת די� רב: במבט ראשו� כבעיות פרשניות גרידא
אב כלל הכרעה מהותי ושהלפרשו על פי המשמעות שיש לכל מושג בדי� הפורו� וככלל 

או שמא כלל ברירת הדי� ? ומנתק אותו מהקשרו המלאמשיטה זרה אל תו� די� הפורו� 
בטות ומעביר לידיה את השליטה באירוע מתפרש באופ� שמשת� את השיטה הזרה בהתל

אול� התשובה לשאלות אלה מצויה בתאוריה של ברירת הדי� שממנה נגזרת מטרת� ? כולו
 הוא המתח שבי� תאוריה הרואה שעליו מעידות שאלות אלהמתח ה. של כללי ברירת הדי�

 את ובי� תאוריה הרואה בדי� הזר) גישת די� הפורו�(בדי� הפורו� את השיטה השלטת 
  .)גישת הזכויות הקנויות(  מתוו� בהפעלתו– ובפורו�, השיטה השלטת

 המוצעי� השונות ואת הפתרונות המקובלי� "מתודולוגיות"החלק זה יציג את הבעיות 
או שהפורו� ישלוט בנושא הנדו� או : שתי אפשרויותלרוב נמצא שאלה מציעי� . לה�

  

בעיה רנוואה ולאמנ
 מבחינת הטיפול באירוע נתו� בעיית הסיווג קודמת לבעיית ה   204
 הופיעה ראשונה והיא שהבהירה את רנוואהבעיית ה  אבל מבחינה היסטורית,האינצידנטלית

  .המתקל החדש שנוצר
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באות וההתלבטות ביניה� ד עמדות אלה הדיו� יבהיר כיצ. שהדי� הזר ישלוט בנושא הנדו�
לאחר הצגת כל הבעיות יידו� הקשר שבי� הפתרו� לבעיה המתודולוגית ובי� . לידי ביטוי

  . תאוריה כללית של ברירת די� מאיד� גיסאבי� ההיבט המדיני של ברירת הדי� מחד גיסא ו

   סיווג  )א(

מתארות הות משפטיות גוריכלל ברירת די� מחייבי� שימוש בקטעיצובו והפעלתו של 
כללי� , כללי� מהותיי�( וקטגוריות של כללי� )ועודירושה , נזיקי�, חוזי�( משפט תחומי

כללי ברירת די� ג� ). כללי� ציבוריי� ועוד, כללי� עונשיי�, כללי� דיוניי�, צורניי�
מקו� ( שיטת משפט בי� יחס משפטי ובי�שקשר משתמשי� בחוליות קישור המתייחסות ל

כאשר מערכת הכללי� . )עודמקו� מושבו של המנוח ו, ו� ביצוע העוולהמק,  החוזהכריתת
גוריות המשמעות המיוחסת לקטודאות שאי� ,  לכל שיטות המשפטמשותפתאינה 

 עלול להתעורר מצב שבו על כ�.  בכל שיטההה זההמשפטיות ולחוליות הקישור תהי
, אופ� מסוי�אחד הדיני� המעורבי� ב מאפיי� את האירוע או את חוליית הקישור או הפורו�

בעיה זו זוהתה לראשונה בסו� . מאפיינות את אות� דברי� באופ� אחרואילו שיטות אחרות 
   או �classification בספרות היא מוכרת כבעיית ה205. באירופהעשרה�התשעהמאה 

  . כבעיה של סיווג או מיו� או אפיו�, ובעברית, �qualificationה

   וריה המשפטיתסיווג הקטג  )1(

 אליה שבנוגעהבעיה של סיווג הקטגוריה המשפטית עולה כאשר הפורו� מסווג את השאלה 
  .מופעל כלל ברירת הדי� באופ� שונה מאשר שיטות אחרות

. בגרמניה מתנהל משא ומת� לקראת חוזה בי� ישראלי לגרמני :1 הדוגמ
. י� החוזה א� נבחר כדאנגליה ודי� ,אנגליההחוזה אמור להתבצע כולו ב

הגרמני תובע את . עקב חוסר תו� לבו של הצד הישראלי לא נכרת חוזה

  

 .Anton v. Bartolo, Clunet 1171 (1891)מקרה הידוע של נה בפסיקה בהיא זוהתה לראשו   205
 Franz Kahn, Gesetzkollisionen: ein Beitragהבעיה נדונה בספרות לראשונה על ידי המלומד 

zur Lehre des internationalen Privatrechts, 30 JEHRINGS JAHRBÜCHER 1(1891) reprinted 
in ABHANDLUNGEN ZUM INTERNATIONALEN PRIVATRECHT vol. 1, 1-123 (eds. Lenel, 

Lewald, 1928) ; ועל ידי המלומד הצרפתיE. Bartin, De l'impossibilité d'arriver à la 
suppression définitive des conflits de lois, CLUNET 225, 466, 720 (1897) . היא החלה

�ב, 1920� בארצות הבריתלהידו� בErnest G. Lorenzen, The Doctrine of Qualification and 
the Conflict of Laws, 20 COL. L. REV. 247 (1920), ובאנגליה ב��ב 1934W. E. Beckett, 

The Question of Classification (“Qualification”) in Private International Law, 15 B. Y. 
I. L. 46 (1934).  
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 של הישראלי בבית משפט ישראלי בגי� הנזק שנגר� לו מחוסר תו� לבו
בהנחה שבדי� ישראל מקובל לראות .  בניהול המשא ומת�הישראלי

אחריות הצומחת מהפרת חובה לנהוג בתו� לב לקראת כריתתו של חוזה ב
, יפעיל בית משפט ישראלי את כלל ברירת הדי� בחוזי�, חוזיתאחריות 

ככל שאנגליה מכירה . שבמקרה זה הוא די� אנגליה, המפנה לדי� החוזה
א� יתקבל האפיו� . היא מאפיינת אותה כאחריות נזיקית, באחריות מסוג זה

 הישראלי ישראלי את כלל ברירת הדי�המשפט היפעיל בית , אנגליה
התוצאה . שהוא גרמניה, לדי� מקו� ביצוע העוולההמפנה , בנזיקי�

  206.המהותית בשני המקרי� תהיה שונה

תושב , רופא פרטי, התייע� ע� אלמוני, תושב ישראל, פלוני: 2 הדוגמ
על כ� . שנת שבתו�לשני הצדדי� היו אמורי� לצאת לפריז . ישראל א� הוא

. ויטפל בו יסוכ� ביניה� שבעוד� בחו� לאר� יבצע אלמוני בדיקות בפלונ
ומקו� התשלו� נקבע בתל , התשלו� נקבע בשקלי�, החוזה נכרת בישראל

בהגיע שני . בחוזה מופיעה תניה שלפיה על החוזה יחול די� ישראל. אביב
הצדדי� לפריז ביצע אלמוני את הבדיקות ולאחר שהסביר לפלוני שהוא 

�. רי פריזהוא ביצע את הניתוח בבית חולי� באחד מפרב, זקוק לניתוח דחו
וכי הניתוח בוצע , לאחר זמ� הסתבר שהאבחנה של אלמוני הייתה מוטעית

פלוני תובע את אלמוני בבית משפט ישראלי מוסמ� בגי� רשלנות . לשווא
ועל כ� יחול כלל ברירת הדי� בנזיקי� , בישראל עילה זו היא נזיקית. רפואית

י האפשרות בדי� הצרפת.  הוא צרפת–המפנה לדי� מקו� ביצוע העוולה 
אילו התקבל האפיו� . לתבוע אד� בגי� רשלנות מקצועית קיימת רק בחוזי�

היה בית המשפט הישראלי צרי� להחיל את כלל ברירת הדי� , הצרפתי
היק� האחריות של הרופא . המפנה בנסיבות העניי� לדי� ישראל, בחוזי�

  .שונה בשני הדיני�

בשובה .  שיוצר בישראלתושבת צרפת רוכשת בישראל קר� לחות :3 הדוגמ
כעבור זמ� . לצרפת היא פותחת את התכשיר ומתחילה להשתמש בו יו� יו�
היא מגישה . מתפתחת אצלה מחלה קשה שנגרמה בשל השימוש בתכשיר

בדי� . תביעה נגד הנציג של היצר� הישראלי בבית משפט מוסמ� בצרפת
בות העניי� שבנסי, צרפת תביעה כזו נחשבת חוזית ויחול עליה די� החוזה

א� די� צרפת . בדי� ישראל תביעה זו נחשבת נזיקית. יזוהה כדי� ישראל

  

אבל , Re Martin, Loustalan v. Loustalan, [1900] P. 211 קרה שלדוגמה זו מבוססת על המ   206
  .העובדות מותאמות כדי להדגי
 את הבעיה של סיווג נוגד
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יהיה עליה , יאמ� את העמדה הישראלית ויאפיי� את התביעה כנזיקית
בצרפת כלל זה מפנה לדי� מקו� הופעת . להחיל את כלל ברירת הדי� בנזיקי�

גמרי הדיני� החלי� על התביעה החוזית שוני� ל. שהוא צרפת, הנזק
  .מהדיני� החלי� על התביעה הנזיקית

בדוגמאות אלה השאלה כיצד לסווג את הבעיה עולה משו� שלאחר שהפורו� הפעיל 
נמצא שדי� זר זה מאפיי� את העניי� אפיו� , את כלל הברירה המתאי� בעיניו והגיע לדי� זר

ורה עמדתה השונה של השיטה שאליה כלל ברירת הדי� מפנה יכולה לעלות בצ. שונה
  :עקיפה יותר

בירושת . תושב אנגליה הול� לעולמו ומניח קרקע בצרפת :4 הדוגמ
שהוא , מקרקעי� מפנה כלל ברירת הדי� האנגלי לדי� מקו� הימצא הקרקע

 ולפי הצוואה כל רכושו ,המנוח ער� צוואה עשר שני� לפני מותו. די� צרפת
לפי די� . התחת�, לאחר שער� את הצוואה. עובר לבית חולי� לכלבי�

צוואתו מתבטלת וזכויות הירושה , מי שמתחת� לאחר שער� צוואה, אנגליה
. המכירי� בזכות הירושה של האישה, נקבעות על פי כללי הירושה על פי די�

די� צרפת אינו מייחס לנישואי� השפעה כלשהי על צוואה שנערכה קוד� 
� הנישואי� די� אנגליה מאפיי� את השאלה א. ועל כ� האישה לא תירש, לכ�

די� , הכפופה לדי� המושב, ביטלו את הצוואה כשאלה של תוצאות נישואי�
לה זו כשאלה של ירושה העוסקת בתוק�  מאפיי� שאדי� צרפת. אנגליה
היא תפעיל את כלל ברירת , א� אנגליה תנהג על פי האפיו� שלה. הצוואה

, יורשתשה לפיו האיש, הדי� בעניי� תוצאות נישואי� ותחיל את די� אנגליה
היא תפעיל את כלל ברירת הדי� , ואילו א� היא תנהג על פי האפיו� הצרפתי

 והאישה לא ,המפנה לדי� מקו� הימצא הקרקע, בענייני ירושת מקרקעי�
�   .תירש כי הצוואה תיראה עדיי� בתוק

 לכאורה עמדתו של די� צרפת אינה צריכה להשפיע כלל על בית משפט במקרה זה
מה , יה הטבעית שלו תהיה לאפיי� את הבעיה כעניי� של תוצאות הנישואי�כי הנטי, אנגלי

אול� ג� פה הבעיה עשויה לעלות כאשר בית החולי� . שיפנה אותו ישירות לדי� אנגליה
אז תהיה מחלוקת . לכלבי� יטע� שיש להחיל את די� צרפת כדי� מקו� הימצא הקרקע

או , מתבקש מדי� מקו� הימצא הקרקעכ, בשאלה א� לאפיי� את הבעיה כעניי� של ירושה
  . כמקובל בדי� הפורו�, כעניי� של תוצאות נישואי�
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כפי שאירע במקרה הראשו� שבו , הבעיה יכולה להתעורר בנסיבות עקיפות עוד יותר
   207:מקרה הידוע כפרשה המלטזית, זוהתה בעיית הסיווג

יר 'אלג ללאחר נישואיה� עברו. נישאוזוג תושבי מלטה  :הפרשה המלטזית
יר רכש הבעל חלקת קרקע 'בהיות� תושבי אלג.  ורכשו ש� מושב חדש–

ירי טענה האישה 'בבית משפט אלג. כעבור זמ� הוא מת. יר'באלגהמצויה 
יר אפיי� 'די� אלג. ברבע מהקרקע האמורה) usufruct (רותאכילת ֵ*לזכות 

עה ואילו בדי� מלטה תביעה זו מוכרת כתבי, תביעה זו כתביעה בירושה
שהיה זהה (י בירושה יר'לפי כלל ברירת הדי� האלג. זוגביחסי ממו� בי� בני 

על ירושת מקרקעי� חל די� מקו� הימצא , )לכלל ברירת הדי� המלטזי
שתי בכלל ברירת הדי� . ולפיו אי� לאישה הזכות הנטענת, )יר'אלג(הקרקע 

י הזוג הארצות הפנה ביחסי ממו� בי� בני זוג לדי� המושב המשות� של בנ
השאלה לפני בית . תשהכיר בזכות הנטענ, והוא די� מלטה, בעת נישואיה�
רגילה שלו עה לפי התפיסה הי הייתה א� לאפיי� את התבייר'המשפט האלג

או שמא לאפיי� אותה , ולהחיל את די� הפורו� בתור הדי� שחל על הירושה
להחיל ו) הדי� שעליו מבוססת הזכות הנטענת(לפי התפיסה של די� מלטה 

בית .  בי� בני זוגהדי� שהיה חל על תביעה ביחסי ממו�, את די� מלטה
 הפעיל את כלל ובעקבות זאת, י אימ� את האפיו� המלטזייר'המשפט האלג

  . שהובילו לדי� מלטה, ברירת הדי� ביחסי ממו� בי� בני זוג

ל ג� במקרה זה הבעיה לא עלתה מתו� שיטת המשפט שאליה הפנה כלל ברירת הדי� ש
, כלל ברירת הדי� שהיה מופעל באופ� טבעי הוביל לדי� הפורו� עצמו, אדרבה. הפורו�

שבה ההפניה לדי� מקו� ,  לעיל4אול� בניגוד לדוגמה . שהיה די� מקו� הימצא הקרקע
, הימצא הקרקע הייתה טבעית משו� שההקשר של הבעיה היה הקשר של ירושת מקרקעי�

שטר� הופעל ושלא הייתה סיבה ,  שטענו כי די� אחרבפרשה זו בעיית הסיווג עלתה משו�
אשר הובילה , הפנייה אליו. מאפיי� את הסוגיה שלא כמו הפורו�, עצמאית לפנות אליו

נבעה רק מהעובדה שהזכות שהאישה ביקשה לממש הייתה , לצור� לעסוק בשאלת הסיווג
י ביקשו להראות בנסיבות אלה בעיית הסיווג עלתה כ. קיימת באותו די� ולא בדי� אחר

שאפיו� הקטגוריה שעמה נמנית , לפני הפעלת כלל ברירת הדי� הטבעי של הפורו�, מראש
ושרק אז יש להפעיל את כלל , התביעה צרי� להיעשות על פי הדי� שעליו היא מבוססת

  208.ברירת הדי� המתאי�

  

207   Anton v. Bartolo, Clunet 1171 (1891))  המכונה“the Maltese marriage case”.(  
ה המשפטית ובי� מקרה זה מדגי
 את הקושי להבחי� בי� בעיה של סיווג נוגד של הקטגורי   208

 אלמנה :במקרה הזה היה אפשר לתאר את הבעיה כ�. בעיה של סיווג נוגד של הוראה זרה
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ה מ? כיצד לפרש את הקטגוריה שבכלל ברירת הדי�. בעיות אלה ה� בעיות של פרשנות
 או , מקומיי� בלבד�מושגימיכולה להיגזר אלה ת ו פרשניותהתשובה לשאל? נכלל בה

לפיכ� בעיית הסיווג מעוררת את השאלה עד כמה יש להביא . להיעזר במושגי� זרי�
הפתרונות המוצעי� מייצגי� . בחשבו� עמדות של שיטות זרות בהפעלת כללי ברירת הדי�

  . עמדות שונות בשאלה זו
גוריה המשפטית הוא לבצע את האפיו� על פי הקט לבעיה של סיווג למקובפתרו� 

שיש להבי� מונחי� המופיעי�  עמדהמתו� , �lex foriה, די� הפורו�התפיסות הפנימיות של 
.  פתרו� זה מוש� בגלל פשטותו209.בכללי� מקומיי� כמשמע� השגרתי בשיטה המקומית

.  שאפשרות אחרת נראית כמעט מגוחכתהוא ג� נתפס היו� כפתרו� אינטואיטיבי עד כדי כ�
ברור שיש לפרש את כלליה של שיטת משפט נתונה על פי , א� מדובר בשאלת פרשנות
 210.הוא קבע�ר שאכי זו המשמעות שהנחתה את המחוקק כ, המשמעות המקובלת אצלה

של שיטה אחרת לשנות את המשמעות של כלליה תשנה את , או בכוחה, הכרה בזכותה
  . י� בניגוד לכוונת המחוקקתוכנ� של הכלל

שפתרו� זה מוליד הוא שג� אחד קושי . אול� ההסתמכות על די� הפורו� בלבד בעייתית
 זהות לפיהתוצאה תשתנה , א� כל שיטות המשפט נוהגות על פי אות� כללי ברירת די�

 אימו� גישה זו ,במקרה המלטזי למשל. הפורו� משו� שכל פורו� יאפיי� את העניי� כרצונו
 ואימוצה במלטה היה מפעיל את כלל ,צרפת היה מוביל להפעלת כלל ברירת הדי� בירושהב

הוא שדי� הפורו� אינו מעורר פתרו� זה קושי נוס� ש.  ממו� בי� בני זוגברירת הדי� ביחסי
שיטות משפט שאינ� מכירות בנאמנות קיימות .  כל מוסד משפטי בעול�לכלולרחב דיו כדי 

 ; יש שאינ� מכירות בזכות לנדוניה;חוזה לטובת צד שלישיבמכירות  אינ� אחרות ;האנגלית
 א� כל פורו� ינצל רק את .צא באלהיש שאינ� מכירות בחוזה שאי� בצדו תמורה וכיו

עשויי� להיות מקרי� שלא , הקטגוריות המוכרות לו וימלא אות� רק בתוכ� המקומי המוכר
א� התוצאה תהיה שתביעה .  ברירת די�ושלא יימצא בשביל� כלל, ייכנסו לקטגוריה כלשהי

  

רי י'כדי שתוכל להסתמ� בבית משפט אלג. הגישה תביעה להכרה בזכות המבוססת בדי� מלטה
על כ� צרי� .  בי� בני זוגצרי� להפעיל את כלל ברירת הדי� בענייני יחסי ממו�, על די� מלטה

כריע בשאלה א
 ההוראה שעליה מבוססת הזכות היא הוראה העוסקת ביחסי ממו� או לה
לדיו�  . של הוראה זרההכרעה זו היא בסוגיית האפיו� או הסיווג. הוראה העוסקת בירושה

ברות מצד אחד והיעדר עילה מצד אפשרות שתיווצרנה עילות חלופיות או מצטבבעיות אלה וב
  .הטקסט הצמוד לה�ו 226, 225ש "להל� האחר ראו 

� וKahnאו למשל ר   209 Bartin)וגמה לד. )205ש "לעיל ה
אפריקאי �מהל� זה היא פסק די� דרו
Laconian Marine Express Enterprises Ltd. v. Agromar Lineas Ltd., (1986) 3 S.A. 509, 

517–524.  
  .פט שקבע כללי
המחוקק כא� יכול להיות ג
 בית מש   210
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יאבד לפחות חלק מהיתרו� שברירת הדי� מקנה והוא , לזכות לא מוכרת תידחה בלא דיו�
  .האפשרות לממש זכויות שאינ� מבוססות בדי� הפורו�

  , זו המציעה לסווג לפי די� העניי�, אשר על כ� יש הגיו� ג� בגישה ההפוכה
גישה זו מחייבת לסווג את הקטגוריה . בפרשה המלטזיתכפי שאירע למעשה , �lex causaeה

.  על פי הדי� הזר–קרי לזהות את כלל הברירה הראוי להפעלה בנסיבות המקרה , המשפטית
ואז , לעתי� זה מחייב להפעיל קוד� את כלל ברירת הדי� שהפורו� היה מפעיל באופ� טבעי

לעתי� הוא ). 4כבדוגמה (לשקול מחדש לאור העמדה של השיטה הזרה שאליו הוא מפנה 
לרבות זו המבססת את התביעה , על פי העמדות של שיטות אחרות, מחייב לשקול מראש

  ).כבפרשה המלטזית(
אשר כלל , פתרו� זה גורס שהפעלת הסיווג של די� הפורו� מביאה לידי סילו� הדי� הזר

,  המלטזית ובפרשה4 כפי שמודג� בדוגמה 211.ברירת הדי� זיהה כמוסמ� להכריע בעניי�
ברגע שזכות נטענת . אי� מדובר בסיווג לצרכי� אקדמיי� אלא בסיווג של תביעה ממשית

על כ� יש .  של הזכות הממשית הנטענת צרי� להכתיב את הטיפול בה#אופָי, בבית משפט
. לאפיי� את התביעה או את הזכות הנטענת לפי הדי� שעליו היא מבוססת ולא לפי די� אחר

ייה לדי� אנגליה המבוססת על ההנחה שמדובר בעניי� חוזי תסל� את  פנ1ג� בדוגמה 
או שתחטיא אות� לגמרי כי בהיות� נזיקיות ולא חוזיות , ההוראות שתשמשנה בהכרעה

�נטע� עוד כי גישה זו תפחית את תופעת ה. עשויה לעלות טענה שה� אינ� ראויות לחול

forum shoppingאול� דומה . גי� זכויות לא מוכרות וכ� את התופעה של דחיית תביעות ב
הקושי הרעיוני העיקרי  212.שסיווג לפי הדי� הזר אינו יכול למנוע תופעות אלה לגמרי

די� זר ו,  לפורו� לשנות את האפיו� שלולהורותגישה זו נעו� בכ� שהוא מאפשר לדי� זר ב
  .  א� יאומ� האפיו� שבו,שיחול בסופו של דברדי� אחר מזה זה עלול להיות 

 �lex causaeואילו גישת ה, גישת די� הפורו� גורסת שהפורו� שולט בטיפול בתביעה
וכי יש לציית , גורסת שכלל ברירת הדי� א� מזהה את הדי� שראוי כי ישלוט בעניי� כולו

שתי עמדות אלה בשאלה . להוראותיו ג� א� פירוש הדבר הוא שמופעל כלל ברירה אחר
לא .  ה� עמדות קיצוניות וכל אחת מה� בעייתית"?י�מי שולט בשאלה כיצד יוכרע העני"

 נתעכב רק על מגמה אחת המצטיירת במבט 213.נדו� בכל הגישות שהוצעו בהקשר זה

  

  .151–144פסקה ,  ואיל�154' בעמ, WOLFFראו    211
כלל ברירת הדי� שיקבע את בהתא
 להיכ� להגיש את התביעה  התובע יוכל לבחור, למשל   212

  . הדי� שלפיו ייעשה הסיווג
שייעשה לפי די� ,  שהציע להבחי� בי� סיווג ראשוני)184ש " הלעיל (ROBERTSONראו למשל    213

�ה לפיווג שניוני שייעשה הפורו
 וסיlex causae) ואיל�59' בעמ  .(
 .J. Dראו ג
FALCONBRIDGE, ESSAYS ON THE CONFLICT OF LAWS (2nd ed., 1954) , 
 ,5 עד 3בפרקי

לרשימת . הצעות אלה נדונו בהרחבה בספרות א� לא נתקבלו בפועל. שהציע גישה משלו
  .1 ש"ה ,38 'בעמ ,DICEYמקורות בעניי� זה ראו 
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. ראשו� כמפשרת בי� העמדות המדיניות הקיצוניות המבוטאות בשתי הגישות הבסיסיות
ובאופ� , בניסוח לא פורמלי של גישה זו הוא שיש להפעיל את די� הפורו� במובנו הרח

וכדי שיביא בחשבו� את התוצאות של , כדי שהוא יכיל ג� תביעות שאינ� מוכרות לו, גמיש
   214.רוזנבאו�' רוזנבאו� נדוגמה לעמדה כזו אפשר למצוא בפסק הדי� הישראלי . הסיווג

נישואי� (� ילפני חקיקת חוק שיפוט בתי די� רבני: פרשת רוזנבאו�
ישה יהודייה תביעת מזונות נגד בעלה  הגישה א1953–ג"התשי, )וגירושי�

הבעל סבר כי הסמכות . בבית המשפט האזרחי בעילה שהוא נטש אותה
המשפט העליו� הסוגיה הועברה לבית . הייחודית היא בידי בית הדי� הרבני

 215.די� מיוחד להכרעה בשאלה מי מוסמ� לדו� בתביעהבישבו כבית 
 ,”alimony“לי� במושג האישה טענה כי המזונות שהיא תובעת אינ� כלו

 לדבר המל� במועצה כתחו� שבו הסמכות יוחדה לבית 53המופיע בסימ� 
ולאחר התייחסות , בית המשפט ד� בשאלה זו כבשאלת סיווג. הדי� הרבני

לתורות הסיווג השונות המוכרות בברירת הדי� קבע שאי� לפרש את 
אנגלי נחשב כאשר הדי� ה( האנגלי המדוקדק � במובalimonyהקטגוריה של 

 המדוקדק בדי� ה לפי מובנהוא� אי� לפרש) בנסיבות העניי� די� הפורו�
הוא התייחס בצער לתובנה ששיטות משפט ). הדי� הזר לצור� העניי�(תורה 

אינ� אחידות במושגיה� ואימ� את העמדה שלפיה תמיד יש לחפש את 
המהות הרציונלית של הקטגוריות המשמשות בדי� הפורו� ולמסגרת 

עיונית שבה ה� מצויות כדי שה� תוכלנה להכיל ג� מוסדות משפטיי� זרי� ה
על פי  כ� הוא הגיע למסקנה שא�. שאינ� זהי� לאלה המקומיי�

שהקטגוריות השונות לתשלומי� בי� בעל לאישה אינ� זהות במשפט האנגלי 
ולפיכ� הסמכות , אפשר לראות בכול� קטגוריה רחבה אחת, ובדי� תורה

  . הייתה נתונה באופ� בלעדי לבית הדי� הרבניבאותו מקרה 

 , בעיית הסיווג בברירת הדי�שלבספרות המופיעה פסק די� זה נת� ביטוי לתפיסה 

אי� מחלוקת  216.שלפיה יש להפעיל קני מידה אנליטיי� אוניברסליי� של משפט משווה

  

  .)1953( 1037ד ז "פ, רוזנבאו�' רוזנבאו� נ 1/49מ "בד   214
  . לדבר המל� במועצה55לפי סימ�    215
216   Beckett )הוא מדבר על. )205ש "לעיל ה“essential general principles of professedly 

universal application”מתו� עיו� במשפט משווה ועל חשיבות השימוש ב 
� שנלמדי
“conceptions of an absolutely general character … borrowed from analytical 

jurisprudence”) 59' בעמ .( 
ש
 הוא ,  ואיל�112' בעמ) 100ש "לעיל ה (LORENZENראו ג
�מפתח את האפשרות לסווג לפי הanalytical framework לפי 
 של די� הפורו
 במקו

  .ת הפוזיטיביות שיש בוהקטגוריו
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ו� באופ�  אפשר להחיל את הקטגוריות של די� הפור,ע� זאת. קשה לזהות קני מידה כאלהש

במקו� פרטיה� ,  תו� הדגשת עקרונות היסוד של התחומי� ומסגרת� האנליטיתגמיש

 מאפשרי� לכללי ברירת הדי� של הפורו� ,בכפו� רק לתקנת הציבור, כ�. המדוקדקי�

 ייכללו חוזה לטובת צד שלישי או חוזה בלי תמורה :להכיל מוסדות שאינ� מוכרי� לו

משו� שה� מבוססי� על , ו� אינו מכיר בחוזי� כאלה ג� א� הפורבקטגוריה של חוזי�

כי , נדוניה תוכל להיכלל בקטגוריה של מזונות; נטילה רצונית של חיובי� במסגרת הסכ�

גישה זו מצטיירת . הנדוניה נועדה להבטיח את צורכי הבת בחיי הנישואי� וכיוצא באלה

די� הפורו� ומשתמשת באשר מצד אחד היא מגמישה את , כגישת ביניי� במישור המדיני

ומצד אחר היא מאפשרת לפורו� לאכו� זכויות זרות שאינ� מוכרות , בתפיסות היסוד שלו

  . על ידי הכללת� בקטגוריות קרובות, כלל בדי� הפורו�

הצעה זו תורמת לפתרו� הבעיה של זכויות המבוססות על קטגוריה שאינה מוכרת 

היא אינה מועילה בפתרו� , ואול�. טוהיא הגישה הנקוטה ברוב שיטות המשפ, בפורו�

בעיה זו נובעת מהעובדה שכללי . �2 ו1כפי שהודג� בדוגמאות , הבעיה של סיווג נוגד

לעתי� אי אפשר לברוח . ברירת הדי� מבוססי� על קטגוריות מהותיות של המשפט הפרטי

ריות קטגול �אותומייחסות מהעובדה ששיטות שונות רואות מצבי� עובדתיי� ראייה שונה 

על כ� כאשר מצב עובדתי מסווג . לכל אחת מקטגוריות אלה מסגרת אנליטית שונה. שונות

אי אפשר למצוא מסגרת , בשיטה אחת כסוגיה חוזית ואילו בשיטה אחרת כסוגיה נזיקית

   217.אנליטית משותפת

הפותר ג� בעיות מסוג , פתרו� מתוחכ� יותר לבעיית הסיווג של הקטגוריה המשפטית

כאשר אלה נבנות מקטגוריות עיוניות .  בשינוי הקטגוריות המשמשות בברירת הדי�מצוי, זה

אפשר , המשותפות לכל שיטות המשפט במקו� מקטגוריות מהותיות בעלות תוכ� מקומי

מודל לחוק ברירת די� שהוצע בישראל . לסווג כל זכות או תביעה באופ� שהכול יסכימו לו

:  בהצעת חוק זו יש שני כללי ברירת די� יסודיי�218. זועל ידי אביגדור לבונטי� מדגי� גישה

מאחר שאפשר לאפיי� כל תביעה לפי .  לזכויות מסוג חפצאאחר לזכויות מסוג גברא ואחד

  . בעיה של סיווג נוגד או מתקל אינה יכולה להתעורר, סוגי� אוניברסליי� אלה

  

למצבי
 שבה
 הסיווג הנוגד יוצר אפשרות של תביעות מצטברות או חלופיות מצד אחד    217
)cumul(או שולל כל עילה מצד אחר , ) בשיח הצרפתיlacuneש "ראו להל� ה, ) בשיח הצרפתי

   . והטקסט הצמוד לה�226, 225
 ,Celia Wasserstein Fassberg  וראו להל�לדיו� בהצעה זו ראו.  חוקתהצע, לבונטי�ראו    218

Coherence and Continuity – A Study in Comparative Codification, 22 ISR. L. REV. 184 
(1987).  
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   סיווג הוראות בודדות  )2(

י� נתקלי� בהוראה שטועני� שהיא אינה במסגרת לעת, כשכלל ברירת די� מפנה לדי� זר
דוגמה מובהקת . ולכ� אי� להחילה, הקטגוריה שהצדיקה את ההפניה לדי� הזר מלכתחילה

שני סוגי הוראות אלה אינ� . היא הוראה פרוצדורלית בדי� זר או הוראה עונשית בדי� זר
ותה א. לגופו של עניי� חלק מדי� זר ג� כאשר אותו די� זר אמור לחול �חול כשהאמורי� ל

בעיה יכולה להתעורר כאשר מופני� לדי� זר תו� כדי הפעלתו של כלל ברירת די� בתחו� 
 איננו  שמבקשי� להסתמ� עליוומוצאי� שכלל נתו� בדי� הזר) למשל ירושה(מהותי פלוני 

אלה החלי� בתחו� אלמוני מהכללי� החלי� בתחו� פלוני אלא לחלק לנחשב באותה שיטה 
   :הרי כמה דוגמאות 219). יחסי ממו� בי� בני זוגלמשל(

. החוב לא הוחזר. התובע הלווה כס� לחברה המאוגדת בניו יורק: 5 הדוגמ
בתקופת ההלוואה חת� דירקטור . ישראליוה בבית משפט והוא תובע את הל

טיל על מדי� ניו יורק . של החברה על הצהרה שקרית בנוגע למצב החברה
כוזבת שכזו חבות אישית לכל חוב של החברה דירקטור שהצהיר הצהרה 

הדירקטור טוע� שההוראה בדי� ניו יורק היא . בתקופת כהונתושנתגבש 
היא , א� היא אינה עונשית. היא לא תוחל, א� היא עונשית. הוראה עונשית

   220.יכולה לחול

אחד השותפי� .  שותפות ספרדית חייבת חוב לנושה ישראלי:6 הדוגמ
הול� לעולמו ומוגשת בקשה לקיי� את צוואתו בשותפות הספרדית 

נטע� . הנושה המקומי מבקש להוכיח את חובו.  יש לו רכוששבה, בישראל
 נושה של שותפות למצות את ההליכי� נגד  עלנגדו שלפי די� ספרד

א� הוראה זו . השותפות לפני שהוא מנסה לממש את חובו נגד שות� בודד
. היא יכולה לחול, בות של שותפי�היא הוראה מהותית העוסקת בהיק� הח

  

שר מתנהל ויכוח באשר לאפיונה הצור� לאפיי� הוראה יכול לעלות כבר בתחילת התביעה כא   219
על די� זר  ותכמית עצ
 ההסתו שבפרשה המלטזראינ, למשל. של ההוראה שבבסיס התביעה

מעלה שאלה ה, לצור� ביסוס התביעה גררה עיסוק בשאלה איזה כלל ברירת די� יש להפעיל
שאלה זו ג
 בעיית ב לראות שאפשראול
 ראינו . סיווג הקטגוריה המשפטיתשל  הבעיאת ה

 היא הוראה –הנישואי� בעת מושב ה די� –א
 ההוראה ממלטה . סיווגה של הוראה זרה
א
 היא ;  כי בענייני ירושה חל רק די� מקו
 הימצא הנכס,חו
 הירושה היא לא תחולמת

בעת מושב ה כי בעניי� זה חל די� ,הוראה בתחו
 יחסי הממו� בי� בני זוג היא יכולה לחול
  .הנישואי�

 תו� התאמת� Huntington v. Attrill, [1893] A.C. 150הדוגמה מבוססת על העובדות של    220
  .ראלילפורו
 יש
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אזי לפי , א� היא דיונית ועוסקת בשאלה כיצד מממשי� חוב של שותפות
  221.הכלל המסורתי בעניי� פרוצדורה היא אינה יכולה לחול

די� .  חוזה נכרת בישראל בי� ישראלי לצרפתי לביצוע בצרפת:7 הדוגמ
הקשר המשמעותי  ודי� זה הוא א� הדי� בעל ,החוזה הנבחר הוא די� צרפת

החוזה הופר והצרפתי הגיש תביעה נגד הישראלי בבית משפט . לחוזה ביותר
בדי� צרפת יש הוראה שלפיה אי� להגיש תביעה על חוזה . ישראלי מוסמ�

השאלה א� הוראה זו תחול . מהסוג הנדו� אלא א� כ� הוא נעשה בכתב
ליה לחול ע, א� היא הוראה מהותית. ותכשיל את התביעה תלויה באפיונה

אזי היא לא תכשיל את , א� היא הוראה צורנית. בתור חלק מדי� החוזה
ודי בכ� כדי , שה כזואי� דרי, ישראל, התביעה משו� שבדי� מקו� הכריתה

אזי לפי , א� היא הוראה פרוצדורלית.  הצורני של החוזהלהכשיר את תוקפו
 תצליח הכלל המסורתי בענייני פרוצדורה היא לא תוכל לחול והיא לא

 222.להכשיל את התביעה

חוזה מסחרי בי� ישראלי לגרמני שנכרת בגרמניה וכפו� הופר  :8 הדוגמ
הגרמני מגיש תביעה נגד הישראלי בבית משפט ישראלי . לדי� גרמניה

בדי� גרמניה יש הוראה הקובעת שתביעות מסחריות מתיישנות . מוסמ�
לפי , צדורליתא� ההוראה הגרמנית היא הוראה פרו. לאחר ארבע שני�

היא יכולה , א� היא הוראה מהותית. היא אינה יכולה לחול, הכלל המקובל
  223.לחול

רכוש� . מתו באירוע אחד, א� ובת, שתי נשי� תושבות גרמניה :9 הדוגמ
סדר הפטירות . זבונ� מתנהל בבית משפט ישראלי מוסמ�יע ובישראל

� גרמניה יש חזקה בדי.  ידועסדר הפטירות אינו. משפיע על חלוקת העיזבו�
א� ההוראה הגרמנית היא . ההסדר הישראלי שונה. זמנית  מתו בו�יהכי שת

א� היא הוראה . ל המנוחותהיא תחול כחלק מדי� המושב ש, הוראה מהותית
  224.היא לא תחול, ליתפרוצדור

  

 תו� התאמת� לפורו
 Re Doetsch, [1896] 2 Ch. 836הדוגמה מבוססת על העובדות של    221
  .ישראלי

 תו� התאמת� Leroux v. Brown, (1852) 12 C.B. 801הדוגמה מבוססת על העובדות של    222
  .לפורו
 ישראלי

 תו� התאמת� Huber v. Steiner, (1835) 2 Bing. N.C. 203הדוגמה מבוססת על העובדות של    223
 .לפורו
 ישראלי

  . תו� התאמת� לפורו
 ישראליRe Cohn, [1945] Ch. 5הדוגמה מבוססת על העובדות של    224
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הוא ואשתו נישאו לפני כארבעי� . תושב צרפת הול� לעולמו: 10 הדוגמ
 פירוד ביחסי הממו�  משטר של והסכימו עלשנה בהיות� תושבי ישראל

אשתו תובעת . הוא הניח צוואה המנשלת את אשתו מכל רכושו. שביניה�
בית משפט ישראלי מפעיל את כללי . זכות שימוש בקרקע המצויה בישראל

שאינה ניתנת , ברירת הדי� בירושה ומוצא שבדי� המושב קיימת זכות כזו
מאחר שכלל . יחסי ממו� בי� בני זוגאול� היא מוגדרת כזכות ב, להתנאה

 מפנה לדי� המושב שהיה לבני  ביחסי ממו� בי� בני זוגברירת הדי� הישראלי
לכאורה הוראה זו שבדי� צרפת , והוא די� ישראל, הזוג בשעת הנישואי�

  . אינה יכולה לחול

 די� שבו,  העולה בהקשרי� אלה שונה מעט מהדג� המקובל שכבר ראינובעיית הסיווג
 ויש לבחור בי� הסיווג המקומי  של ההוראה#ָיפורו� והדי� הזר חלוקי� באשר לאופה

כאשר אי� , למשל. התוצאה ברורה,  שכ� משיודעי� כיצד ההוראה מסווגת.לסיווג הזר
מחלוקת על האופי של ההוראה הזרה התוצאה היחידה של אפיו� ההוראה הזרה כשייכת 

) יחסי ממו� במקו� ירושה(ו לקטגוריה הלא נכונה א) עונשי, פרוצדורה(לקטגוריה פסולה 
  . מצב זה אינו מעורר בעיה של סיווג נוגד. היא שההוראה הזרה לא תחול

. �9 ו8טלו למשל את דוגמאות . ע� זאת קיימי� מקרי� שבה� התוצאה מורכבת יותר
סתיי� א� בזה אי� מ. היא לא תחול,  א� הוראת ההתיישנות הזרה היא פרוצדורלית8בדוגמה 

, א� ההוראה הרלוונטית של הפורו� מהותית. שכ� יש הוראות התיישנות ג� בפורו�, העניי�
א� , במצב כזה התביעה הנדונה. כי בענייני מהות אמור לחול הדי� הגרמני, ג� היא לא תחול

אינה כפופה כלל להתיישנות כי שו� די� לא , על פי שהיא נתונה להתיישנות בשני הדיני�
מצב דומה בעובדות של .  באשר לסוגיית ההתיישנותלקונהבמצב כזה נוצרת . חל עליה

 הוא כאשר חזקת סדר הפטירות נחשבת פרוצדורלית בדי� גרמניה ואילו מהותית 9דוגמה 
א� אחת מה� לא תחול לפי הכללי� הרגילי� ולא תהיה חזקה בדבר סדר , שוב. בדי� ישראל

 כאשר : ג� המצב ההפו� אפשרי225.ההפטירות שתנחה את השופט בדבר סדר הירוש

  

כאשר למשל בדי� הפורו
 העילה , אותה בעיה יכולה להתעורר בנוגע להגדרת עילת התביעה   225
ר העילה היא ואילו בדי� הז, היא חוזית א� בנסיבות העניי� אי� מתקיימי
 יסודות העילה

כאשר גבר צרפתי מבטיח לאישה צרפתייה , כ�. ויסודות העוולה אינ
 מתקיימי
, נזיקית
האישה הצרפתייה תובעת . והוא נוסע לאנגליה ומתחת� ע
 אישה אחרת, שיישא אותה לאישה

הפרת , שהוא די� החוזה, א� בדי� צרפת, די� אנגליה מסווג את המצב כבעיה חוזית. באנגליה
א� , די� צרפת מגדיר את העילה כנזיקית .ישואי� אינה מצמיחה עילת תביעה חוזיתהבטחת נ

מצב . אנגליה היא מקו
 ביצוע העוולה ודי� אנגליה אינו מכיר בעילה נזיקית בנסיבות העניי�
, בשל הגורמי
 הזרי
 וכללי ברירת הדי� של שתי השיטותשכ� , זה אינו מצטייר כמקרה בעייתי

דוגמה למקרה בעייתי יותר היא . אינו מכיר באירוע כמצמיח אחריות י
א� אחד משני הדינ
כאשר בני זוג תושבי שוויי! מעתיקי
 את מושב
 לשוודיה והבעל מת ומותיר רכוש רב 
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ואילו הוראת התיישנות דיונית של הפורו� , היא תחול, הוראת ההתיישנות הזרה מהותית
בהקשר של התיישנות תחולת שני . ”cumul“זהו מצב המכונה בשיח הצרפתי . תחול ג� היא

קופת הדיני� אינה מטרידה כי ג� במשפט הפנימי אנחנו רגילי� למצוא מצבי� שבה� יש ת
 תחולה 9 אול� בעובדות של דוגמה 226.התיישנות מהותית וא� תקופת התיישנות דיונית
כיצד על השופט לנהוג כאשר יש בפניו . מצטברת זו של שני הדיני� ג� יחד יוצרת קושי

  ?וכל אחת מה� קובעת סדר אחר, שתי חזקות בדבר סדר הפטירות
 של ההוראה # ביטוי כאשר אופָיממד אחר של בעיית הסיווג של הוראות די� בא לידי

ואכ� פסקי הדי� העוסקי� בסוגיה זו מתמקדי� . הזרה או ההוראה המקומית אינו ברור
.  יותר מאשר בשאלה מה עושי� כאשר מסתבר שיש אפיו� נוגדכיצד מאפייני�בשאלה 

התלבטות זו באשר לדר� האפיו� היא המשקפת התלבטות במידת השליטה שראוי לתת לדי� 
  . ו� לעומת הדי� הזר וניסיו� להבי� את המשמעות של כללי ברירת הדי�הפור

עמדה אחת מציעה לאפיי� את ההוראה הזרה כפי שהיא מתאפיינת בשיטת המשפט 
יר שיש לאפיי� את 'החליט בית המשפט הגבוה של אלג לפיכ� במקרה המלטזי. הזרה פנימה

ני זוג כהוראה ביחסי ממו� בי� ב –ההוראה כפי שהיא מאופיינת בשיטה שבה היא מופיעה 

  

שלפיו חזקה על בני הזוג , כלל ברירת הדי� ביחסי ממו� בי� בני זוג מפנה לדי� שוויי!. בישראל
כלל ברירת הדי� בירושה מפנה לדי� . ברכושו בנפרדשאימצו הסדר שלפיו כל אחד מחזיק 

די� שוודיה נוהג כ� משו
 שדיני יחסי הממו� שלו . שאינו מעניק לאישה זכות ירושה, שוודיה
 את לפרש מציע WOLFF בדיו� בדוגמה זו. מבטיחי
 לאישה חלק ברכוש הבעל מכוח הנישואי�

 עליה חל אילו מקבלת הייתה שהיא מה את בירושה לאישה ולהעניק תכליתי באופ� שוודיה די�

 שלא מאפשר כזה פתרו� ).165–164 'בעמ ראו( זוג בני בי� ממו� יחסי בענייני שוודיה די�

   .מהרכוש בחלק תזכה שהאישה – הדיני
 לשני המשותפת המטרה את להחטיא
ילה למשל כאשר בדי� הפורו
 הע, ג
 בעיה זו יכולה להתעורר בנוגע להגדרת עילת התביעה   226

ואילו אות� עובדות מבססות עילה נזיקית בדי� המדינה , היא חוזית ודי� הפורו
 מכיר בעילה
דוגמה אחת לכ� היא כאשר . במקרה כזה לתובע יש שתי עילות חלופיות. שבה בוצעה העוולה

הוא עובר לצרפת וש
 מתחת� ע
 ; גבר אנגלי מבטיח לאישה אנגלייה שיישא אותה לאישה
ובדי� צרפת יש לה עילת , � אנגליה לאישה הראשונה יש עילת תביעה חוזיתבדי. אישה אחרת

 'בעמ ,WOLFFראו (באנגליה היא יכולה לנצל שתי עילות אלה באופ� חלופי . ה נזיקיתתביע
 הסדר את מאמצי
 שוודיה תושבי זוג בני שבו במצב עוסקת WOLFF שמביא שנייה דוגמה ).164

 הנישואי� ובפירוק הנישואי� חיי במהל� בנפרד מוחזק וש
רכ שלפיו הסטטוטורי הממו� יחסי

וא
 הנישואי� מסתיימי
 בשל מותו של ;  וכל ב� זוג זוכה למחציתומשות� לרכוש הופ� הוא
לב� הזוג האחר שקיבל מחצית הרכוש , אחד מבני הזוג שהותיר צאצאי
 א� לא הותיר צוואה

ה זכות אישש
 יש ל,  את מושב
 לשוויי!קי
 בני הזוג מעתי.אי� זכות ירושה, מכוח יחסי ממו�
� רכוש לאישה אי.  בישראלהבעל נפטר ומותיר רכוש. בלי קשר לזכותה ביחסי ממו�, לרשת
 וכלל ברירת הדי� הישראלי –אישה זו יכולה לתבוע בישראל ה� מכוח דיני יחסי ממו� . משלה

המצבי
 שנדונו . נה לדי� שוויי!וכלל ברירת הדי� יפ,  ה� מכוח דיני ירושה–יפנה לדי� שוודיה 
ש הקודמת ממחישי
 את הקושי שכבר הוזכר להבחי� בי� סיווג הקטגוריה "ש זו ובה"בה

  ).208ש "ראו לעיל ה(המשפטית ובי� סיווג של הוראה 
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 כהוראה בדיני –ולא כפי שהיא הייתה מתאפיינת אילו הייתה קיימת בדי� הפורו� 
  . שינה את כלל ברירת הדי� שהפעיל כדי שיאפשר לדי� הזר לחולהוא  לפיכ� 227.ירושה

ת ו מתאפיינכאלההעמדה ההפוכה גורסת שיש לאפיי� את ההוראה הזרה כפי שהוראות 
פירש  הוא, בית משפט אנגלינדו� ב 6 הבדוגמכאשר המקרה המתואר לפיכ� . פנימהבפורו� 

שנדונה , 8 ה בדוגמ228.את ההסדר הספרדי לאור הוראה העוסקת באותו עניי� בדי� אנגליה
שאלה א� הוראת ה על פי של ההוראה הזרה # בית המשפט בח� את אופָי,באנגליה

או ממיתה את הזכות ) בהיותה פרוצדורלית(ההתיישנות חוסמת את אפשרות התביעה בלבד 
מבחני� נבחנה לפי הפעולתה של הוראה , כלומר). בהיותה הוראה מהותית(כולה 

 .שנות דיונית להתיישנות מהותיתנה בי� התייי� במשפט האנגלי פנימה באשר להבחהמקובל
וא מוסרת בידי הפורו� את השליטה בעיצוב פתרו� לבעיה הקונקרטית כאשר הגישה זו 

  .שולט במידת התחולה של כל מרכיב מהדי� הזר

לפי  ( די� הפורו� הרחב או הגמישלפיפתרו� שלישי הוא לאפיי� את ההוראה הזרה 
 דומהמבח� זה אינו בוח� כיצד הוראה . )המינוח ששימש בדיו� בסיווג הקטגוריה המשפטית

ועל פי , ה הזרהמאופיינת בדי� הפורו� פנימה אלא בוח� את תפקוד ההוראה הזרה בשיט
האנגלי  בית המשפט 5 הלפיכ� בדוגמ. רכי ברירת הדי�וד זה הוא מייחס לו אפיו� לציתפק

 וא� לא הסתפק בממצא ,לא הסתפק במבח� טכני כגו� מיקו� ההוראה בספר החוקי�
הוא בח� את מטרת ההוראה . שהטלת האחריות איננה נובעת ממעשה של המנהל עצמו

הוא קבע . שמביאה לידי סירוב להפעילוזרה סול בהוראה עונשית הזרה תו� שהגדיר מהו הפ
שהמבח� איננו מתמקד בהשפעת הכלל על האד� אלא בשאלה א� התביעה נגדו מנוהלת על 

לפיכ� קבע עמדה שלפיה ההימנעות . ידי הריבו� וא� הקנס שיוטל משתל� לאוצר המדינה
 ואינה מבוססת שמו של ריבו� זרמלהפעיל דיני� עונשיי� זרי� קשורה לרתיעה מלהעניש ב

מאחר שהגיע למסקנה . ו כעונשיתייה שתתפרש על ידילהטיל על אד� סנקצמרתיעה על 
 מתבצעת באמצעות תביעה של כי מימוש הזכות, מוב� הריבונישהדי� הזר לא היה עונשי ב

 בית 9 הג� בדוגמ. הוא היה מוכ� להפעיל אותו, הניזוק והחיוב משתל� לטובת הניזוק
משפט האנגלי לא הסתפק במיקומה של ההוראה בספר החוקי� הגרמני ולא אפיי� אותה ה

.  בדי� האנגלי אלא בח� את תפקיד ההוראה בשיטה כולהדומותבאופ� מידי על פי הוראות 
רק לאחר שהגיע למסקנה שההוראה אינה עוסקת בדר� ההוכחה של סדר הפטירות אלא 

   .החליט להחיל את ההוראה הזרה, זבונותי העבהסדר מהותי הקובע כיצד לנהל את שני
. אול� היא שונה מגישת די� הפורו� הרגילה. גישה זו מציעה לסווג לפי די� הפורו�

במקו� להעתיק את המשמעות של קטגוריות פנימיות למונחי� זהי� המופיעי� בכללי 
ר גישה זו מציעה להכיר במשמעות המיוחדת שיש למונחי� רבי� בהקש, ברירת די�

  

  ).207 ש" הלעיל (Anton v. Bartoloראו    227
  .)221 ש"ל הלעי (Re Doetschראו    228
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שטיפלה , תאמריקניובמיוחד בספרות ה, ד בספרותועמדה זו קיבלה ביטוי חזק מא. הברירתי
ראינו לעיל שהכלל בעניי� זה מתפרש . פרוצדורהבהקשר של הכלל בנוגע לבשאלת הסיווג 

ככלל שמצד אחד שולל את תחולתו של די� פרוצדורלי זר ומצד אחר מחייב את תחולתו של 
ד את ותה להרחיב מאיראינו עוד שהנטייה במשפט האנגלי הי. ו�די� פרוצדורלי של הפור

 של היק� התחולה של די� ניכרתהתוצאה הייתה הרחבה . הקטגוריה של פרוצדורה
של הכלל בעניי� זה ניצול לרעה ב חלק מהביקורת על המודל המסורתי התמקד 229.הפורו�

מאחר .  שמאחורי הכללסיו� לעמוד על המדיניותבמסגרת ביקורת זו נעשה ני. פרוצדורה
 נועד לאפשר לבית משפט לנהל דיוני� לפי דרכו ומבלי לחייבו לסטות מדרכי ניהול הואש

להקטי� את הקטגוריה של האפשרות  ההוצע, הדיו� הרגילות באופ� שיקשה עליו יותר מדי
 תכיל רק את מה שבית המשפט אינו יכול "פרוצדורה"ללי� פרוצדורליי� כדי שהתיבה כ

לפיכ� רק כללי� מקומיי� שהסטייה מה� תהפו� את מלאכת השיפוט . ממנו בקלותלסטות 
רק כלל זר העומד בניגוד לכלל בהמש� לכ� .  שחייבי� לחולכללי�לבלתי אפשרית ייחשבו 

צרי� להתאפיי� , או שהפעלתו תהפו� את מלאכת בית המשפט לבלתי אפשרית, מקומי כזה
   .ככלל פרוצדורלי שאינו יכול לחול

כפי שה� משמשי�  מונחי הפורו� לפישיש לאפיי� הוראות זרות כאמור גורסת זו  ישהג
היא א� מבהירה מדוע עמדה זו ראויה לא רק . מונחי הפורו� הרגילי�לפי בברירת הדי� ולא 

ג� .  אפיונ� של הוראות בדי� הפורו� עצמובדבר אפיונ� של הוראות זרות אלא ג� בדבר
,  למשל.רכי ברירת הדי�ולצרכי� פנימיי� אינו בהכרח מחייב לצ מקובל אפיו� הבנוגע לאלה

העובדה שהוראה פלונית נחשבת פרוצדורלית בדי� ישראל פנימה אינה מחייבת שתיראה 
הסיבה לכ� היא שמטרת האפיו� בדי� הפנימי שונה . פרוצדורלית ג� בהקשר של ברירת הדי�

ל הוראה כהוראה פרוצדורלית חשובה בדי� הפנימי אפיונה ש. ממטרת האפיו� בברירת הדי�
 230. שאלת הרטרואקטיביות–בעיקר לצור� בירור היק� תחולתה של הוראה חדשה בזמ� 

אפיו� זה לצורכי ברירת הדי� קובע את היק� תחולתה של ההוראה , כפי שראינו ,לעומת זאת
, וכשמדובר בהוראה בדי� הפורו�, נמנעת תחולתה, כשמדובר בהוראה בדי� זר. במרחב

אי� קשר טבעי בי� הסוגיות הפנימיות שבה� יש חשיבות לסיווגה של . תחולתה מחויבת
ולעומת . הוראה כדיונית ובי� השאלה מה צרי� להיות היק� התחולה של ההוראה במרחב

 – להמעיט בערכ� של הוראות דיוניות לעומת הוראות מהותיות –המגמה בדי� הפנימי 

  

  .138–139'  בעמלעילראו    229
. אמריקניות וא� בישראל יש עוד השלכה לכ� שהוראה נחשבת פרוצדורלית�בשיטות אנגלו   230

 כללי סדר הדי� האזרחיי
 ולא בשיטות אלה בית המשפט או רשות מנהלית ה
 שקובעי
 את
 השלכה .1984–ד" התשמ,]נוסח משולב[ לחוק בתי המשפט 108' ראו ס. המחוקק הראשי

תיישנות פרוצדורלית חוסמת את האפשרות לתבוע את ה. נוספת היא בהקשר של התיישנות
א
 כי (ואילו התיישנות מהותית מחסלת את הזכות גופא , מימושה של זכות בבית משפט

  ). מדובר כא� על אופָי% של התיישנות ולא על אופָי% של הוראה
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ורלית של הפורו� חייבת לחול והוראות פרוצדורליות משו� שהוראה פרוצד, בברירת הדי�
משמעות האפיו� היא הגבלת היק� תחולתו של הדי� הזר החל על מהות , זרות אינ� חלות

לפיכ� .  א� על פי שהוא אינו שולט במהות העניי�הפורו�העניי� והרחבת תחולתו של די� 
 –רתי תוצאה מפתיעה להעתקה ישירה של האפיו� הדיוני מההקשר הפנימי להקשר הברי

ההוראה הדיונית של הפורו� חשובה מהוראות מהותיות כי היא חייבת לחול ואי אפשר 
ואילו מהוראות מהותיות של הפורו� אפשר לסטות בדר� כלל לטובת די� , לסטות ממנה

לפיכ� הכרה בשוני בי� התפקיד של קטגוריות . העניי� הזר שאליו מפנה כלל ברירת הדי�
י ובי� תפקיד� בהקשר של ברירת הדי� מחייבת להימנע מלבסס את אפיונ� של במשפט הפנימ

הוראות זרות או מקומיות על אפיונ� בדי� הפורו� או בדי� הזר ולהתמקד ברציונל של 
 "פרוצדורה" גישה זו תצמצ� עד מאוד את תוכנה של התיבה 231.האפיו� בברירת הדי�

 לבית המשפט ואופ� קביעת ההרכבי� אופ� הגשת� של מסמכי�: בהקשר של ברירת הדי�
א� אי� סיבה מיוחדת להיצמד , יכולי� להיחשב ענייני� יסודיי� שאי אפשר לסטות מה�

לרבות השאלה א� מוכר ראש נזק זה או אחר כשעל מהות , לדי� הפורו� בסוגיית התרופות
   232.וא� אי� הכרח שרק דיני הראיות המקומיי� יחולו, העניי� חל די� זר

על פי מטרת האפיו� ועל פי , לאפיו� של הוראות זרות ושל הוראות הפורו�דוגמה 
גרייפי�  בעניי� אפשר לראות א� בפסק הדי� הישראלי, הצרכי� המיוחדי� של ברירת הדי�

 ,עבוד ימיי בפרשה זו עסקו בשאלה איזה די� חל על השאלה א� קיי� ש233.קורפורייש�
די� על משכנתה ימית או שמא  א� הוא עאיזה די� חל על השאלה, ובהנחה שהוא קיי�

 על השאלה א� יש להחיל על כל ו של ברירת די� נסבאלה ות שאל.עליועדיפה תה כנשמה
או שמא די� זר , דיונית שאלהבהפורו� משו� שמדובר את די�  האלהאחת מהשאלות 

הסיווג על במקרה זה בית המשפט הבהיר כי .  משו� שמדובר בשאלה מהותיתרלוונטי
שהכלל שלפיו בענייני ; עשות מתו� מודעות למדיניות שבכללי� ולתוצאות של הסיווגלהי

פרוצדורה חל די� הפורו� נועד א� להבטיח שהפורו� לא ייאל� לסטות מהרגלי עבודה 
   .כי אי� להפריז בייחוס סיווג דיוני להוראות ולהסדרי�ו ;הכרחיי�

  

 כללי לרעיו� שהמרת הקטגוריות של ,232–231'  בעמודיו� בהמש� 161–160' בעמראו לעיל    231
ראו ג
 סיליה וסרשטיי� פסברג . ברירת הדי� פותרת את הבעיה של סיווג הקטגוריה המשפטית

 19' ביחס להיק� התחולה של ס) �"תש–ט"תשמ (401 יט משפטי�" קשיי אפיו� בברירת הדי�"
מגדל חברה לביטוח  294/67א "עשל  ביקורתי ניתוח תו� (1958–ח"התשי, לחוק ההתיישנות

, פיירמנס פנד 194/68א " ע;)1967 (789) 2(ד כא"פ, American Export Lines' מ נ"בע
מנורה חברה  419/71א " וע)1968 (411) 2(ד כב"פ, האניה אנוטריה' מ נ"חברה לביטוח בע

,  לחוק המקרקעי�8' ושל ס)) 1972 (527) 2(ד כו"פ, נומיקוס' מ נ"לאחריות וביטוח משנה בע
 .1969–ט"התשכ

232   COOK) ואיל�211'  ואיל� ובעמ154' בעמ) 97ש "לעיל ה .  
  .)1990( 45) 3(ד מד"פ, מ" כור סחר בע'ניפי� קורפורייש� יגר 352/87א "ע   233
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 עוד יותר מגישת די� הפורו� על פני הדברי� גישה זו נותנת לדי� הפורו� כוח רב
שכ� . המציעה להעתיק את האפיו� הפנימי ולהדביקו להוראות זרות באופ� מכאני, הרגילה

אול� כמו . גישה זו נותנת לבית המשפט את הכוח להתאי� את האפיו� לצורכי מדיניות
הגישה שלפיה מנצלי� את המסגרת האנליטית או גרסה גמישה של די� הפורו� בסיווג 

 מונעת החלה אוטומטית של גרייפי�ג� הגישה המודגמת בפרשת , גוריה המשפטיתהקט
לאומיות תו� שילוב � לנסיבות העבר�די� הפורו� הרגיל ומאפשרת להתאימאפיוני� של 

  .שיקולי� מהדי� זר

  234סיווג חוליית הקישור  )3(

 :יות קישורכללי ברירת די� בנויי� על חול. הבעיה של סיווג חוליית הקישור פשוטה יותר
. מקו� ביצוע העוולה ועוד, מקו� כריתת החוזה,  נכסו שלמצאימקו� ה, אזרחות, מושב

   .ובדי� הזר לאותו מושג משמעות שונה, קישור מובילה לדי� זרהקורה שחוליית 

כלל ברירת הדי� הישראלי בירושה מפנה לדי� המושב של : 11 הדוגמ
 מבח� – לחוק 135 שבסעי� לפי המבח�).  לחוק הירושה137סעי�  (המנוח

כלל ברירת הדי� הצרפתי .  בעת מותו תושב צרפתיהההמנוח  –מרכז החיי� 
במקרה זה די� (אזרחות בירושה שונה מכלל הברירה הישראלי ומפנה לדי� ה

 לצרכי� "מושב" במונח משתמשי�אול� בשיטה הצרפתית . )אנגליה
לפי ההגדרה . ת מזו הישראלישונהשל מונח זה ההגדרה בה�  ו,אחרי�

משפט הישראלי לנצל הא� על בית ה. המנוח היה תושב רומניה, הצרפתית
 ולכ� להחיל את די� צרפת המהותי בענייני , של מושבואת ההגדרה של

עליו להתחשב בהגדרה הצרפתית של מושב ולפיכ� לפנות או שמא , ירושה
י� לכללי הירושה של ד, על פי כלל ברירת הדי� בפירושו החדש, עתה

  235?רומניה

  

ראו למשל (וג אלא שאלה פשוטה של פרשנות יש אומרי
 שבעיה זו איננה בעיה של סיו   234
MAYER, סיווג הקטגורי, )170 בפסקה 
 והבעיה ,א בעיה של פרשנותוה המשפטית האול
 ג

   .ד בשני ההקשרי
ודומה מא
בעיית הרנוואה עולה כאשר הדי� הזר מפנה . בעיה זו אינה זהה לבעיית הרנוואה שתידו� להל�   235

שאליו היינו מגיעי
 , במקרה הנדו� כא� די� צרפת אינו מפנה אותנו לדי� רומניה. לדי� אחר
, הוא מפנה בענייני ירושה לדי� האזרחות. פתי של חוליית הקישוראילו אימצנו את הסיווג הצר

חוליית , הבעיה של סיווג עוסקת רק בשאלה א
 כאשר מפעילי
 כלל ברירה. שהוא די� אנגליה
די� הפורו
 או כמשמעה בשיטת המשפט שאליה הפנה הקישור צריכה להתפרש כמשמעה ב

  .תפרש כמפנה לדי� אחרשל הפורו
 ידי� כלל ברירת הבאופ� ש, של הפורו
כלל ברירת הדי� 
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פתרו� אחר הוא . � הפורו�ידלפי המבח� המקובל באחד הוא לאפיי� את החוליה פתרו� 
עלול לחייב את הפורו�  הפתרו� ז. היא שוכנת בדי� שבו היונפ אלפיליה ולאפיי� את הח

. ניו בהפעילו את כלל ברירת הדי�הוא ראה לנגד עיש מזהלפנות בסופו של דבר לדי� אחר 
באנגליה . ל ביותר לבעיה זו הוא לסווג את חוליית הקישור לפי די� הפורו�הפתרו� המקוב

  re Annesley.236הנטייה הזאת מבוססת על פסק הדי� בפרשת 

זבונה של אישה אשר לפי יאנגלי ד� בעבית משפט : re Annesleyפרשת 
כלל ברירת הדי� .  בעת מותההשקפתו של די� אנגליה הייתה תושבת צרפת

בדי� .  די� צרפת– מיטלטלי� מפנה לדי� המושב בעת המוות האנגלי לירושת
 די� צרפת היא בעיני. מעול� לא זכתה למעמד של תושבצרפת המנוחה 

בית המשפט דחה טענה זו וקבע כי את הסיווג של . תושבת אנגליההייתה 
 על כ� מושבה של המנוחה .חוליית הקישור יש לעשות על פי די� הפורו�

 .אנגליתנקבע לפי התפיסה ה

  :רנוואההזדהות לכאורה ע� בעיית הבעיית הסיווג יכולה ל

כלל ברירת הדי� הישראלי בירושה מפנה לדי� המושב של  :12 הדוגמ
 מבח� – לחוק 135לפי המבח� שבסעי� ).  לחוק הירושה137סעי�  (המנוח

ג� באנגליה כלל ברירת .  בעת מותו תושב אנגליההמנוח היה –מרכז החיי� 
השונה מזה , אול� לפי המבח� האנגלי. ה לדי� המושב של המנוחמפנהדי� 

  . אנגליה אלא תושב ישראלהיה תושב לא המנוח , הישראלי

 יש להיזקק להגדרה הישראליהיא א� בהפעלת כלל ברירת הדי� ג� פה השאלה 
אול� פה יש סיבו� נוס� והוא שההבדל . "מושב"הישראלית או להגדרה האנגלית של 

 מוצע להפריד בי� . שתידו� להל�רנוואהית הקישור יוצר ג� בעיה של בהגדרת חולי
אזי נפרש את כלל ברירת הדי� , א� העמדה שלנו היא שיש לסווג לפי די� הפורו�. השאלות

מתו� הפעלת הסיווג הישראלי לחוליית (שלנו כמפנה לדי� אנגליה בתור די� המושב 
מה שמעורר את הבעיה , פנה לדי� ישראלאז יימצא שכלל ברירת הדי� האנגלי מ). הקישור

 לחוק הירושה קובע 142 סעי� ,בעובדות שתוארו. המצריכה עיסוק עצמאי, של רנוואה

  

236   [1926] Ch. 692 .
, סביר שהשאלה מה אזרחותו של אד
. אבל לא תמיד ינהגו לפי די� הפורו
ולא על פי , תיבח� על פי די� המדינה שעל האזרחות שלה מדברי
, בניגוד לשאלה מה מושבו

נתונה באופ� ייחודי לאותה זאת משו
 שהקביעה שפלוני הוא אזרח של מדינה . 
מבחני הפורו
 שמפנה למקורות של המשפט 843פסקה ב, MAYER ראו ( הפומבילאומי�בי�מדינה במשפט ה

� ל22' ס; לאומי בעניי� זה�הבי�CPILהשוויצרי .( 
יטלטל או  לאפיו� של נכס כמבאשר ג
 3078' סבראו הוראה ברוח זו ( סביר שינהגו לפי די� המקו
 שבו נמצא הנכס בלבד י�קרקעכמ

  ).Quebec של לקודקס האזרחי
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די� :  משמע237.יש לקבל את הרנוואה, שכאשר הדי� הזר מפנה בחזרה אל די� ישראל
תוצאה זו הושגה לאחר שבוצע סיווג לפי די� הפורו� . ישראל המהותי יחול על המקרה

א� זהות זו . אותה תוצאה הייתה מושגת אילו נעשה סיווג לפי הדי� הזר. קבלת הרנוואהו
  . אינה מובטחת בכל המקרי�

כלל ברירת הדי� הישראלי בירושה מפנה לדי� המושב של  :13 הדוגמ
 מבח� – לחוק 135לפי המבח� שבסעי� ).  לחוק הירושה137סעי�  (המנוח

ג� באנגליה כלל ברירת .  בעת מותוליה תושב אנגהמנוח היה –מרכז החיי� 
לא המנוח , אול� לפי המבח� האנגלי. מפנה לדי� המושב של המנוחהדי� 

  .אנגליה אלא תושב הודוהיה תושב 

ש� נמצא כלל ברירת די� , במקרה זה סיווג לפי די� הפורו� מבסס הפניה לדי� האנגלי
יה שבדי� האנגלי מפנה הלאה אול� משו� שההפנ.  די� הודו–והפע� , המפנה לדי� המושב

על .  לחוק הירושה מצווה על דחיית הרנוואה142סעי� , לדי� זר אחר ולא חזרה לדי� ישראל
לעומת . ובבית משפט ישראלי יחול הדי� המהותי האנגלי, כ� ניאל� לדחות את הרנוואה

ישירות  סיווג לפי הדי� הזר במקרה זה יגרו� לכלל ברירת הדי� שלנו להפנות אותנו ,זאת
על כ� . תתפרש כפי שהיא מתפרשת בדי� האנגליהישראלית שכ� חוליית הקישור , לדי� הודו

  .כאמור ראוי להפריד את שאלת הסיווג משאלת הרנוואה ולטפל בכל אחת לחוד
בעיית הסיווג של חוליית הקישור מקבלת נופ� מיוחד כאשר עוסקי� בסיווגה של 

  . חוליית קישור בדי� זר

כלל ברירת הדי� הישראלי בירושה מפנה לדי� המושב של  :14 הדוגמ
 מבח� – לחוק 135לפי המבח� שבסעי� ).  לחוק הירושה137סעי�  (המנוח

.  בעת מותותושב אנגליה היה ,שהיה אזרח ישראל, המנוח –מרכז החיי� 
המנוח הניח מיטלטלי� בישראל . ישראלבדי� אנגליה המנוח נחשב תושב 

 ברירת הדי� האנגלי מפנה בירושת מיטלטלי� לדי� כלל. ומקרקעי� בצרפת
  . ובירושת מקרקעי� לדי� מקו� הימצא הקרקע, המושב

כדי� , בית המשפט יופנה לדי� אנגליה, בהנחה שסיווג חוליית הקישור ייעשה לפי די� ישראל
 לחוק 142סעי� . די� אנגליה מפנה הלאה לדי� צרפת באשר למקרקעי�. המושב בעיני ישראל

על כ� בישראל נחיל את די� אנגליה על . ושה הישראלי מורה להתעל� מהפניה זוהיר
מה בדבר ההפניה שבדי� אנגליה לדי� המושב של . השאלה מי יורש את המקרקעי� שבצרפת

א� נפרש ג� את הכלל האנגלי לפי . ישראלהרי בדי� אנגליה המנוח נחשב לתושב ? המנוח
נתייחס אל המנוח ג� לצורכי כלל , גליה בשאלה זוהסיווג הישראלי נתעל� מעמדת די� אנ

  

  .1152–1151' בעמלהל� ראו    237
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בר� יש . ונחיל את די� אנגליה על ירושת המיטלטלי�, אנגליהברירת הדי� האנגלי כתושב 
נעשה לא לצור� כלל ברירת די� של הפורו� אלא לצור�   הסיווגשלב זהחשיבות לעובדה שב

 137י לצור� הפעלת סעי� הדעת נותנת שאפילו יישמנו סיווג ישראל. כלל ברירת די� זר
התוצאה תהיה . נייש� עתה סיווג לפי הדי� האנגלי כדי להבי� מה פשר ההוראה האנגלית

מכא� שהבעיה האמתית המתעוררת . ישראליזה ייראה המנוח בעל מושב מיוחד שלצור� 
על די� אנגליה מבקש להחיל : במקרה כזה איננה בעיה של סיווג אלא בעיה של רונוואה

ואי� זה משנה א� הוא מבקש להחיל את די� ישראל משו� , ישראלאת די� י� המיטלטל
שכלל ברירת הדי� שלו מפנה לדי� המושב והוא רואה את המנוח כתושב ישראל או משו� 

  .שכלל ברירת הדי� שלו מפנה לדי� האזרחות
ת לבעיית סיווג חוליית הקישור איננו לסווג את כל חוליוהראוי יוצא שהפתרו� , א� כ�

הקישור תמיד לפי די� הפורו� אלא לסווג תמיד את חוליית הקישור לפי שיטת המשפט שבה 
, כאשר אנו מופני� לראשונה לדי� אנגליה.  לדיו�רלוונטי בכלל ברירת הדי� ה,היא מצויה

כאשר די� אנגליה מפנה הלאה .  הוא כלל ברירת הדי� הישראלירלוונטיכלל ברירת הדי� ה
  . כי מדובר בכלל ברירת די� שלוהסיווג שלופעל יו, לדי� המושב

ברור מהתיאור שלעיל שאי אפשר לייחס כל פתרו� שהוצע לבעיות הסיווג השונות 
ג� פתרונות הנגזרי� . לתפיסה שמעדיפה את די� הפורו� מחד גיסא או די� זר מאיד� גיסא

 סיווג עולה הבעיה שלשע� זאת ברור . מהדי� הזר אינ� בהכרח מעבירי� לו שליטה בעניי�
הפתרונות שהוצעו מנסי� להתמודד ש, משו� שהפורו� מוטרד מהעמדות של השיטה הזרה

הפתרונות המקובלי� שו, ע� העובדה שלכל שיטה בפני עצמה יש עמדות ברירתיות שונות
   .ביותר מנסי� להתרחק מתפיסות מקומיות ולשלב את הדי� הזר באפיו�

renvoi(238 (רנוואה  )ב(
  

דד ע� עמדותיה� הברירתיות השונות של שיטות זרות בא לידי ביטוי ברור הניסיו� להתמו
מוצאי� שהדי� שיש , זרכאשר אנו מופני� בסוגיה נתונה לדי� . הרבה יותר בסוגיית הרנוואה

רצו� זה יבוא לידי ביטוי בדר� כלל בכ� שכללי ברירת .  לחול על העניי�"רוצה"הזר איננו 
  .  בסוגיה הנתונה לשיטה אחרתהדי� של אותה שיטה זרה מפני�

.  הל� לעולמותושב אנגליה שיש לו רכוש רב בישראל ובצרפת: 15 הדוגמ
 לחוק 137סעי�  (רלוונטיכלל ברירת הדי� ה. זבונו מתנהל בישראליע

כללי ברירת הדי� .  די� אנגליה–מפנה לדי� מושבו של המנוח ) הירושה

  

238   
ספר מוביל בצרפת . יש ספרות עצומה על בעיית הרנוואה החל בראשית המאה העשרי
' בעמ, DICEYלמקורות ראו ). 203ש "לעיל ה (FRANCESCAKISשהוקדש כולו לנושא הוא של  

�דיו� ביקורתי בסוגיה מצוי ב. 1ש "ה, 77LEVONTIN 1976.  
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במיטלטלי� ג� כלל . רקעי� בי� מיטלטלי� ובי� מקני�די� אנגליה מבחישב
אול� על מקרקעי� מחיל , )הדומיסיל( האנגלי מפנה לדי� המושב הברירה

במקרה זה . )�lex situsה(מצא הנכס יכלל הברירה האנגלי את די� מקו� ה
די� צרפת על את ו, בישראלשדי� ישראל על המקרקעי� הוא יחיל את 

  .בצרפתשהמקרקעי� 

שעשויי� להזמי� טיפול ,  בי� שני סוגי הפניה שוני�דוגמה זו מבהירה שאפשר להבחי�
;  אל שיטת המשפט של הפורו�בחזרהכללי הברירה של השיטה הזרה מפני� יש ש. שונה

 הפניה כזו;  לשיטת משפט זרה אחרתהלאהה� מפני� יש ש. ”remission“ הפניה כזו מכונה
צא הנכס הובילה לשני מיהפניה לדי� מקו� הה נסיבות שתוארוב. ”transmission“מכונה 

 למקרקעי� המצויי� אשר. בגלל הימצאות� של מקרקעי� בשני מקומות שוני�, דיני� שוני�
 שהוא די� הפורו� – אל המשפט הישראלי בחזרהבישראל די� המושב האנגלי מפנה 

)remission .(לדי� צרפת הלאהדי� המושב האנגלי מפנה ,  למקרקעי� המצויי� בצרפתאשר ,
  : הרי שתי דוגמאות נוספות לעניי� זהtransmission(.239(נתנו די� זר אחר שהוא מבחי

המשפט הישראלי מפנה בענייני יחסי ממו� בי� בני זוג אל די�  :16דוגמה 
. ) לחוק יחסי ממו� בי� בני זוג15סעי�  (המושב של בני הזוג בעת נישואיה�

ש הדבר שאנו פירו, א� מדובר בבני זוג שמושב� בעת הנישואי� היה אנגליה
די� אנגליה יש כללי ברירת די� ליחסי ממו� בי� ג� לא� . מופני� לדי� אנגליה

. כלל ברירת הדי� האנגלי מפנה אל די� המושב האחרו� של בני הזוג. בני זוג
במקרה . די� אחרו� זה הוא די� ישראל, א� בני הזוג ה� עתה תושבי ישראל

 מפנה חזרה לדי�, ה שלנו הברירכללמפנה שאליו , כזה המשפט האנגלי
לעומת זאת א� בני הזוג ה� עתה תושבי ). remission( די� הפורו� –ישראל 

, במקרה כזה המשפט האנגלי. די� מושב� האחרו� הוא די� צרפת, צרפת
מפנה הלאה לשיטת משפט זרה , שאליו מפנה כלל ברירת הדי� הישראלי

  ).transmission(די� צרפת , אחרת

די� החוזה . ט הישראלי מפנה בשאלה חוזית לדי� החוזההמשפ :17דוגמה 
כלל , באותה סוגיה עצמה. לפי ההשקפה הישראלית הוא די� גרמניה

החוזה נועד . צועו של החוזה שבדי� גרמניה מפנה לדי� מקו� ביהברירה
שאליו מפנה כלל הברירה , הדי� הגרמני, במקרה כזה. ע בצרפתלביצו

 אילו מקו� ביצועו של ).transmission(פת מפנה הלאה לדי� צר, הישראלי

  

 מכונה transmissionואילו , renvoi au premier degré נקרא לפעמי
 remissionבאירופה    239
renvoi au deuxième degré .ראוMAYER , ואיל�217פסקה ב .  
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היה , שאליו מפנה כלל הברירה הישראלי, הדי� הגרמני, החוזה היה ישראל
  ). remission(מפנה חזרה לדי� ישראל 

 בדר� כלל כאשר כלל ברירת תמתעוררבעיה של רנוואה , דוגמאות אלה מבהירותכפי ש
מצב כזה יכול להתעורר אול�  .פורו�של ההדי� של השיטה הזרה שונה מכלל ברירת הדי� 

 שיטה הזרהאול� ה, אלה של די� הפורו�ג� כאשר כללי הברירה של השיטה הזרה זהי� ל
  .הפורו� מזו של שונה הגדרה את חוליית הקישור המגדיר

סעי� (כלל ברירת הדי� הישראלי בירושה מפנה לדי� המושב  :18 הדוגמ
 לזיהוי מושבו של אד� הוא 135המבח� הקבוע בסעי� ).  לחוק הירושה137

 הנדו� הוא מרכז חייו של המנוח, השקפה הישראליתולפי ה, "מרכז חייו"
.  וכלל ברירת הדי� מפנה לדי� אנגליה,על כ� הוא היה תושב אנגליה .אנגליה

). די� הדומיסיל(ג� באנגליה כלל ברירת הדי� בירושה מפנה לדי� המושב 
בעיניה� המנוח , חדי� לזיהוי הדומיסילאול� בשל המבחני� האנגליי� המיו

  .היה תושב צרפת

ובכל זאת עלולה להתעורר בעיה , ג� כלל ברירת הדי� האנגלי מפנה לדי� המושב זו הדוגמב
אותה .  הגדרה שונה מזו של ישראל"מושב"שכ� אנגליה מגדירה את המונח , של רנוואה

א� , כמו די� ישראל, רכז חיי� כמ"מושב"בעיה יכולה להתעורר ג� כאשר אנגליה מגדירה 
בשני המקרי� . מגיעה למסקנה אחרת בעובדות המקרה באשר למיקומו של מרכז החיי�

בפני בית משפט ישראלי ניצבת השאלה א� יש להחיל את הכלל המהותי האנגלי או שמא 
   240.לעקוב אחר ההפניה האנגלית

  

הקודמת , המצב המתואר מעורר בעיה של סיווג, לאמתו של דבר, כפי שכבר ראינו לעיל   240
כמו , ההגדרה השונה של חוליית הקישורשל סיווג משו
 שא מעורר בעיה וה. לבעיית הרנוואה

מצביעה על מתקל בי� השיטות בדבר מיקו
 מושבו , הפעלתה השונה של אותה חוליית קישור

בעיית . לדעת אנגליה המושב הוא בצרפת; לדעת ישראל המושב הוא באנגליה: של האד

הפורו
 או של הדי� שאליו  של –עמדתו של מי תכריע בשאלה זו , הסיווג מחייבת להחליט
 
א
 מאמצי
 את העמדה שסיווג חוליית הקישור . )235ש " לעיל הראו(הפנו כללי הפורו

אזי בית משפט ישראלי מופנה , שבכלל ברירת הדי� הישראלי מושפע על ידי הסיווג האנגלי
ררה  שהתעורנוואהבעיית ה כי חוליית הקישור מתפרשת לפי די� אנגליה וישירות לדי� צרפת

סיווג העמדה הכללית של השיטה היא נגד קבלת הבעיית הרנוואה מתעוררת רק כאשר . נעקפת
אי� חשיבות בשלב . שמפנה לדי� אחר, שכ� במקרה כזה הכלל של הפורו
 מפנה לדי� זר, הזר

השאלה העומדת בפני הפורו
 היא רק א
 לציית . זה לשאלה מדוע הוא מפנה לדי� אחר
 פותרת את בעיית הרנוואה מכול קבלת הסיווג הזרלטעות ולחשוב שאי�  .להפניה א
 לאו

ייתכ� , שכ� ג
 לאחר שהפורו
 מקבל את הסיווג הזר ומפנה לדי� שמתחייב מכ�, וכול
חוליית הקישור מעורר שונה של לא כל סיווג באותה המידה . רנוואה ש
תעורר בעיה של שת

ובמקרה הנדו� , הפורו
 מפנה לדי� המושבלל ברירה של כשלמשל הניחו . רנוואהג
 בעיה של 
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  הפורו�ירת הדי� של הא� ההפניה של כלל בר: זאתהשאלה שמצבי� אלה מעוררי� היא
 כללי הירושה המהותיי� הקובעי� מי –יה אל הדי� המהותי בלבד לדי� זר מתפרשת כהפנ

לרבות כללי ברירת הדי� ,  או שמא כהפניה אל השיטה הזרה בכללותה– יורש ובאיזה חלק
 ושוב התשובה לשאלה .בעיה של פרשנות כלל ברירת הדי�היא שוב בעיה ה ?שלה

מדה ערכית בסיסית של הפורו� באשר לשאלה א� הוא צרי� להתחשב הפרשנית מצויה בע
א�  :הבאי� לידי ביטוי בדר� כלל בכללי ברירת הדי� שלה,  של השיטה הזרה"רצונות"ב
 להחיל די� שכלל  וברצונהלא לחולשזרה לחול או ה צרי� להתחשב ברצונה של השיטה ואה

ב להתחשב ברצונו של הדי� הזר פירושו סירו . לעניי� הנדו� אינו מסמי� הפורו�הברירה של
נכונות להתחשב ברצונותיו פירושה ויתור . שליטה של די� הפורו� בשאלה מי יכריע בעניי�

   .על שליטה זו
 שהיו וא� על פי, עשרה�השבע הופיעה בפסיקה עוד במאה רנוואה שבעיית הא� על פי

די� זה כול� ב (�lex causae כללי ברירת די� של הלפיהחלטות אנגליות וגרמניות שפעלו 
של משפחת לא נדונה בספרות לפני המקרה הידוע  בעיה זו ,)חזרה לדי� הפורו�ב ההפנ

Forgo  �במשפט הצרפתי ויכוח אקדמי סוערההוליד החלטה זו �1879.241בצרפת בשנדו  ,
  . ובעקבות זאת הבעיה הכללית של רנוואה זכתה לדיו� נלהב ויצרי בספרות העיונית הכללית

. לאביו היה ב� לא חוקי ,תושב צרפת ואזרח בוואריה, פורגו :Forgoרשת פ
לפי . השאיר צוואה והניח נכסי מיטלטלי� בצרפתלהוא הל� לעולמו בלא 

 ,לפי דיני הירושה הבוואריי�. הדי� הבוואריהיה אמור לחול , תפצרדי� 
, יהי ברירת הדי� בבווארללפי כל. כות בירושהצריכי� לזקרובי משפחה היו 

 קרובי משפחה אלה לא יזכו לרשת, לפי די� צרפת. די� צרפת היה צרי� לחול
 והמדינה הייתה זוכה , לא היו יורשי�לכ�. חוקיותו של המנוח�בשל אי
קיבל בית המשפט הצרפתי את ההפניה לאחר דיו� בכמה ערכאות . ברכוש

  . חזרה מהדי� הבווארי והחיל את די� צרפת

אי� מתחשבי� שפירוש הדבר . לדחות את הרנוואההוא זו לבעיה אחד מקובל פתרו� 
 ככלל  הפורו�מפרשי� את כלל ברירת הדי� שלכלומר , בכללי ברירת הדי� של השיטה הזרה

בע שאי� שועי� לכללי ברירת הדי� וקבקודקס היווני יש סעי� ה . לדי� מהותי בלבדהשמפנ

  

 מפרש של מדינה פלוניתהדי� . מדינה פלונית, הפורו
 מזהה את מדינת המושב כמדינה זרה
ולפי ההגדרה שלו המושב במקרה הנדו� הוא ,  באופ� שונה מהפורו
"מושב"את המושג 

נשע� על חוליית נה בסוגיה הנדו  מדינה פלונית כלל ברירת הדי� של,ע
 זאת. במדינה אלמונית
במקרה הנדו� חוליית הקישור ". מושב" לגמרי ואינו נזקק כלל למושג הקישור אחרת

במקרה זה אי� כל בעיה של רנוואה א� על פי . א� היא לדי� מדינה פלוניתמובילה הרלוונטית 
   .ששני הדיני
 חלוקי
 בשאלה מהו מושבו של האד
 הנדו�

241   D.P. 1879.1.56; S. 1878.1.1429; CLUNET 1879.285.  
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  כ� ג� . וראות הדי� המהותי אלא רק לה)�lex causaeה(העניי� הזר החל על די� השל 
 במשפט האנגלי. בחינה בי� תחומי משפט שוני�ואיננה מכללית  א גישה זו הי�Quebec.242ב

 בעיקר רנוואה נטייה להבחי� בי� תחומי משפט ולדחות את הקיימת וברוב שיטות המשפט
   .בתחו� החיובי�

 רנוואה האי� שיטת משפט שמקבלת את .רנוואהלקבל את ה אחר הוא מקובלפתרו� 
 יכל כללשלפיה עמדה כללית אי� שיטת משפט שאימצה ,  כלומר. המשפטביחס לכל תחומי

. � לרבות כללי ברירת הדי� שלה,� בכללותותזרות  לשיטמפני� כי� שלה מתפרשדי�הת בריר
 בתחומי� ו אותותהרנוואה בתחומי� מסוימי� ודוחרוב שיטות המשפט מקבלות את 

לשעות לכללי ברירת הדי� של השיטה  –רנוואה לקבל את הי� נוטהתחומי� שבה� . אחרי�
 ואילו ,אישיהמעמד הקניי� ו ה� תחומי ה–שאליה מפנה כלל ברירת הדי� של הפורו� 

  243. לקבל את הרנוואהלאנוטי�   כאמורחיובי�תחו� הב
מחילי� את הדי� המהותי של התוצאה המתבקשת היא ש, רנוואהכאשר דוחי� את ה

, רנוואהאול� כאשר מקבלי� את ה .יה מפנה כלל ברירת הדי� של הפורו�השיטה הזרה שאל
 משו� שג� בדי� שאליו מפנה הדי� הזר ,כיצד על הפורו� לנהוגולא ברור  ,המצב סבו� יותר

לתאר מצב שבו עוקבי� אחר כלל ברירת הדי� ג� אפשר  .עשויה להימצא הפניה לדי� אחר
. אי� תרופת קס� למצב כזה. פנה לשיטה אחרתוכל כלל כזה מ, בכל שיטה שאליה מגיעי�

  . מעשיותשתי גישות רק יש במציאות 
 .)partial renvoi( רנוואהקבלה חלקית של ה נקראת צורת הקבלה הנפוצה ביותר

שמחילי� את הדי� שאליו מפנה כלל ברירת הדי� של השיטה שאליה הפנה די� , פירושה
מפנה , שאליו הפנה הדי� הישראלי, � האנגליתואר מצב שבו הדי לעיל 15 הבדוגמ. הפורו�

ה של קבלה פירוש. והמנוח הניח קרקע בישראל וקרקע בצרפת, לדי� מקו� הימצא הקרקע
 )ירושה הישראליי�כללי ה(המהותי  שיוחל די� ישראל חלקית של הרנוואה במצב הזה הוא

מקרקעי� ה על )כללי הירושה הצרפתיי�(המהותי  ודי� צרפת ,קעי� שבישראלמקרהעל 
, שאליו הפנה כלל ברירת הדי� הישראלי,  תואר מצב שבו הדי� האנגלי16 הבדוגמ. שבצרפת

והונחו שתי הנחות חלופיות באשר לזהותו של , הפנה לדי� המושב האחרו� של בני הזוג
ופע� הונח שהוא צרפת ) �remissionלפי הנחת ה(פע� הונח שהוא ישראל : מושב אחרו� זה

קבלה חלקית של הרנוואה במצב זה מחייבת להחיל במקרה ). �transmissionלפי הנחת ה(
� כלליה ובמקרה השני את,  באשר ליחסי ממו� בי� בני זוג� הישראליי�כלליהראשו� את ה

בניגוד גמור למה שהיה אפשר לחשוב , זאת. באשר ליחסי ממו� בי� בני זוגהצרפתיי� 
בעת המושב בתור די� , אנגליהדי� ה ל שהפנ כלל ברירת הדי� הישראלימלכתחילה נוכח

  

. 1991 משנת Quebec לקודקס האזרחי של 3080'  וס1940,  לקודקס האזרחי היווני32' ראו ס   242
  .  הייתה הוראה דומה ג
 באיטליה1995�עד לחוק הרפורמה שהתקבל באיטליה ב

  . ואיל�168' בעמ,  KROPHOLLERראו למשל   243
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גישה זו מחייבת לעקוב אחר כלל ברירת הדי� של השיטה שאליה מפנה כלל  .הנישואי�
ברירת הדי� של הפורו� ולהתעל� מכלל הברירה שעשוי להימצא בשיטה שאליה מפנה כלל 

, לילפיכ� בהפניה חזרה לישראל יש להתעל� מכלל ברירת הדי� הישרא. ברירת די� זר זה
ויש להחיל את די� ישראל המהותי על א� , המלמד לכאורה שדי� ישראל אינו רוצה לחול

יש לפנות ,  מפנה הלאה לדי� שלישי�lex causaeג� כאשר ה. קיומו של כלל ברירה זה
ישירות לדי� המהותי בשיטה שלישית זו תו� התעלמות מכלל ברירת הדי� שלה בי� שכלל 

 המקומי לחול ובי� שהוא מצביע על שהשיטה הייתה מחילה זה מצביע על רצונו של הדי�
זו שיטת , רנוואהבכל ארצות המשפט הקונטיננטלי המקבלות את ה. על העניי� די� אחר

 וכלל כלל ברירת הדי� הצרפתי הפנה למשפט הבוואריכאשר , Forgoעל כ� בפרשת  .הקבלה
 רנוואהמשפט הצרפתי את ה קיבל בית ה,לדי� הצרפתיבחזרה רי הפנה ברירת הדי� הבווא

  . הוראת כלל ברירת הדי� הבוואריעל פיוהחיל את הדי� המהותי הצרפתי 
 יש מקרי� שבה� מקבלי� את הרנוואה באנגליה ובארצות שהושפעו מהמשפט האנגלי

 )total renvoi( רנוואה ה מלאה שלקבלהנקראת , יש ג� דר� קבלה אחרתא� . בדר� החלקית
מחייבת לנהוג כפי שהיה  גישה זו .)the foreign court theory(ת� שיטת בית המשפט דהאו 

נוהג בית משפט באותה שיטה שאליה מפנה כלל ברירת הדי� של הפורו� אילו נדו� העניי� 
ההבדל המעשי בי� שתי . ברירת הדי� שלההוראות ולא להסתפק במילוי טכני אחר , אצלו

ק מהו כלל ברירת הדי� של השיטה הזרה  לבדוק רישדרכי קבלה אלה הוא שבקבלה חלקית 
 ולנהוג רנוואה השיטה הזרה לעמדתבקבלה מלאה יש לבדוק מהי ואילו  244,ולנהוג על פיו

כלל ברירת הדי� מפנה הפורו� יחיל את הדי� שאליו , רנוואהא� היא דוחה את ה. על פיה
אבל . שבפורו� כי כ� היה נוהג בית משפט באותה שיטה אילו ד� בעניי� – של השיטה הזרה

כדי לנהוג כפי שהיה נוהג בית משפט באותה אזי , רנוואהא� השיטה הזרה מקבלת את ה
כלל ברירת  שהזרהשאליה מפנה השיטה  שיטה המפנהאליו הדי� שאת ל יחש להי, שיטה

  . מפנה אליההדי� של הפורו�

כלל ברירת הדי� הישראלי ביחסי ממו� בי� בני זוג מפנה לדי�  :19דוגמה 
 במקרה ;) לחוק יחסי ממו� בי� בני זוג15סעי� ( שב בעת הנישואי�המו

כללי ברירת הדי� הצרפתיי� מפני� לדי� . הנדו� די� זה הוא די� צרפת
כללי ברירת . י�י במקרה הנדו� זהו די� שוו;המושב האחרו� של בני הזוג

א� הגישה . די� צרפת, י� מפני� לדי� המושב הראשו�יהדי� של שוו
אזי ישאל עצמו השופט הישראלי , היא גישה של קבלה מלאההישראלית 

  

ויהיה צור� להוכיח , לא די בבדיקה, די� הזרבשיטה שבה שופט אינו מוחזק כמי שיודע את ה   244
ולא רק את הדי� המהותי בשיטה שמבקשי
 , ג
 את הכללי
 של הדי� הזר באשר לרנוואה

 .להחיל
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על השופט , כדי לדעת איזה די� הוא יחיל. איזה די� יחיל השופט הצרפתי
 כיצד יתייחס ;רנוואה לבאשרהישראלי לברר מהי עמדת המשפט הצרפתי 

 רנוואה צרפת מקבלת ?� אל די� צרפתיה מדי� שוויהשופט הצרפתי להפני
� השופט הצרפתי יחיל את די� צרפת המהותי על סוגיית על כ.  חלקיתקבלה

משו� שהוא יקבל את ההפניה בחזרה אל די� , יחסי הממו� בי� בני הזוג
יחיל את ,  מלאהקבלה רנוואההמקבל , מכא� שג� השופט הישראלי. צרפת

  . די� צרפת

די�  ש� הפנה כלל ברירת הRe Annesley,245 למהל� כזה מצוי בפסק הדי� האנגלי הדוגמ
אשר הפנה בכלל , די� זה היה די� צרפת. האנגלי בנושא ירושה לדי� המושב של המנוחה

בית המשפט האנגלי נהג על פי שיטת הקבלה . די� אנגליה, אזרחותברירת הדי� שלו לדי� ה
 תבי. ועל כ� החיל את הדי� שבית המשפט הצרפתי היה מחיל באות� הנסיבות, המלאה
 משו� שהוא ,היה מחיל את די� צרפת,  קבלה חלקיתוואהרנשמקבל את ה, צרפתימשפט 

כ� נהג ג� בית ). או לכל די� אחר( לדי� המושב אזרחותיה מדי� ההיה מקבל את ההפנ
   .המשפט האנגלי

התוצאה הסופית שונה כאשר השיטה שאליה מפנה כלל ברירת הדי� של הפורו� דוחה 
  .את הרנוואה

� מפני� ביחסי ממו� בי� בני זוג אל כללי ברירת הדי� הישראליי :20דוגמה 
וכללי ברירת הדי� האיטלקיי� , בעת הנישואי�די� איטליה בתור די� המושב 

א� ישראל מקבלת . י� אנגליהד, לדי� המושב האחרו�מפני� באותה סוגיה 
בית משפט ישראלי ינהג כפי שהיה נוהג בית ,  קבלה מלאהאת הרנוואה

 רנוואהדי� איטליה שולל את הנחה שהב. המשפט האיטלקי באות� נסיבות
היה בית המשפט האיטלקי מחיל על העניי� את די� אנגליה , בנסיבות העניי�

כ� ינהג ג� בית משפט . מבלי להתעניי� בכללי ברירת הדי� האנגליי�
  .ישראלי הנוהג לפי הדוקטרינה של קבלה מלאה

ירת הדי� האנגליי�  ש� כללי ברRe Ross,246 למהל� זה הוא פסק הדי� האנגלי הדוגמ
באותה . די� אנגליה, אזרחותודי� זה הפנה לדי� ה, די� מושב המנוח, הפנו לדי� איטליה

על כ� בית משפט איטלקי היה מחיל על מקרה זה את . רנוואהאת האיטליה ה תחדתקופה 
והחיל את די� , כ� נהג השופט האנגלי. די� אנגליה בלי להתחשב בכללי ברירת הדי� שלו

  . המהותיאנגליה

  

245   [1926] Ch. 692.  
246  [1930] 1 Ch. 377.  
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ניכר שהפתרו� של קבלה מלאה אינו מועיל כאשר השיטה שאליה מפנה כלל ברירת 
בפועל מצב זה כמעט . הדי� של הפורו� מקבלת א� היא את הרנוואה בדר� של קבלה מלאה

רק במדינות המשפט נוהגת  רנוואה משו� שקבלה מלאה של ה, בעבריכול להתעוררלא היה 
לא  רנוואה ועל כ� בעיית ה,זהי�היו  הדי� במדינות אלה לרוב ג� כללי ברירת. המקובל

  . מתעוררת הייתה

טלטלי� מפנה לדי� המושב יכלל ברירת הדי� האנגלי בירושת מ :21דוגמה 
טלי� טלי ירושת מג� באוסטרליה. אוסטרליה ואמושב המנוח ה. של המנוח

 מוגדר כפי שהוא מוגדר "מושב"ביטוי וה, כפופה לדי� מושב המנוח
  .שפט האנגליבמ

 ולסטות  להתפתח באופ� עצמאיה מתחילאלהשיטות המשפט ברירת הדי� של כיו� בר� 
עלול  במקרה כזה .לכ� מצב כזה אפשרי. מדינות כישראל� ג� וכ, ממה שמקובל באנגליה

  .אי� ממנו מוצא מעגל קסמי� שלהיווצר

לדי�  כלל ברירת הדי� הישראלי ביחסי ממו� בי� בני זוג מפנה :22 הדוגמ
 לחוק יחסי ממו� בי� 15סעי� ( אנגליה כדי� מושב הצדדי� בעת נישואיה�

מושב�  די� המדינה שנהייתה, די� אנגליה מפנה לדי� ישראל. )בני זוג
בדי� ישראל אי� כלל בנוגע לרנוואה ביחסי . הקבוע סמו� לאחר נישואיה�

ה שג�  ובהנח247,בהנחה שנקבל את הרנוואה קבלה מלאה. ממו� בי� בני זוג
ייווצר , אנגליה נוהגת לקבל רנוואה קבלה מלאה ביחסי ממו� בי� בני זוג

העמדה . ישראל מפנה לאנגליה ואנגליה מפנה חזרה לישראל: מעגל קסמי�
ואילו העמדה האנגלית תלויה בעמדה , הישראלית תלויה בעמדה האנגלית

  . הישראלית

דומה שאי� מנוס . ע מה ייעשה בוועל כ� לא ידו, אי� דוגמה בפסיקה האנגלית למצב כזה
  .מלאמ� פתרו� שרירותי ולפרש אחד מכללי ברירת הדי� כהפניה לדי� המהותי בלבד

. במציאות שיטות המשפט אימצו עמדות שונות בנוגע לשאלת הרנוואה, כפי שראינו
ברוב� אי� עמדה אחת כללית אלא ה� מאמצות כל אחת פתרונות שוני� בתחומי משפט 

ה� מ� המדינות שבה� יש הוראה כללית הדוחה את  �Quebecויוו� . מקרי� שוני�שוני� וא� ב
לאומיות בנוגע לברירת הדי� נוטות לדחות את � כ� ג� אמנות רב248.הרנוואה מכול וכול

  

אבל . )1996 (612, 573) 3(ד נ" פ,נפיסי' נפיסי נ 1558/94 א"כפי שהמלי! השופט חשי� בדנ   247
א "יחסי ממו� בי� בני זוג לאחר דנ: צדק ומשפט בברירת הדי�"ה וסרשטיי� פסברג סיליראו 

 ).א"תשס–ס"תש (130–129, 97 לא משפטי�" נפיסי
  .242ש "ראו לעיל ה   248
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 249.הרנוואה באמצעות קביעה שההפניה היא תמיד לדי� הפנימי של המדינה הנדונה
 ג� 250.עמדה מורכבת יותרקבע  ורנוואה נגד השינה את עמדתו הכלליתהמשפט האיטלקי 

 בצרפת נוהגי� לקבל את הרנוואה קבלה חלקית 251.בשוויי� ובגרמניה יש עמדה מורכבת
, בירושה של מקרקעי� ושל מיטלטלי�) remission(כשמדובר בהפניה חזרה לדי� הפורו� 

אבל , אי� אסמכתאות) transmission(באשר להפניה הלאה . בגירושי� וא� בחוקיות ילדי�
בכל מקרה בצרפת  נדחה הרנוואה 252.הסברה היא שג� הפניה כזו תתקבל קבלה חלקית

ובכל מקרה שבו יש ) יחסי ממו� בי� בני זוג, חוזי�(שבו הדי� הזר חל מכוח רצו� הצדדי� 
בפסקי הדי� .  באנגליה יש מקרי� שבה� הרנוואה התקבל253.חוליות קישור חלופיות

א� היא אינה , וע� הזמ� פותחה ש� הקבלה המלאה, יתהראשוני� הוא התקבל קבלה חלק
אול� יש ג� מקרי� רבי� שבה� לא שקלו . מופעלת בכל מקרה שבו מקבלי� את הרנוואה

אולי כי לא טענו שיש (כלל לבדוק את כללי ברירת הדי� של הדי� הזר או להחיל אות� 
בפירוש צוואות או , י�בחוז, ומוסכ� על הכול שאי� מקו� לרנוואה בנזיקי�, )להחיל אות�

: סוג הענייני� שבה� הוא התקבל הוא זה. בכל מקו� שבו הדי� הזר חל מכוח רצו� הצדדי�
במקרי� שבה� כלל הברירה של הפורו� ; בבדיקת תוקפ� של צוואות ובירושה על פי די�

בסוגיה ; למקו� עריכת הצוואה או למקו� הימצאו של נכס, )הדומיסיל(הפנה לדי� המושב 
ואולי א� בשאלת הכושר להינשא ובשאלת שלאחר הלידה חוקיות ילדי� מכוח נישואי� של 

 בשל הבעיות המעשיות הרבות שקבלת הרנוואה מעוררת יש 254.תוקפ� הצורני של נישואי�
  

�ראו לדוגמה את האמנות החדשות של ה   249Hague Conference on Private International Law 
� ל20' ס; )אמנות האג(Rome I Regulation
� ל24' ס;  בדבר ברירת הדי� בחוזי Rome II 

Regulation
� ל11' ס;  בדבר חיובי
 לא חוזייRome III Regulation בדבר ברירת הדי� 
  .בגירושי� והיפרדות

 א
 השיטה הזרה מפנה הלאה לשיטה רנוואהמורה לקבל את ה האיטלקי חוק הרפורמהל 13 'ס   250
 דוחה את הוא; בחזרה לדי� הפורו
מפנה יא או א
 ה, רנוואהזרה אחרת שמקבלת את ה

כאשר , ת הצדדי
ריבחשאליו מפנה כלל ברירת הדי� האיטלקי חל מכוח  כאשר הדי� רנוואהה
בסוגיה של חוקיות ילדי
 . או כאשר הוא עוסק בחיובי
 לא חוזיי
 הוא עוסק בענייני צורה

האיטלקי קרי
 שבה
 החוק  ובמ, רק א
 הוא מוביל לדי� המכיר בחוקיות
רנוואהיקבלו את ה
   .רנוואה לבאשרהעמדה של האמנה תחול , מפנה לאמנה

� ל14' ס, למשל   251CPILההוראה קובעת שאי� . רנוואהצרי קובע ברירת מחדל של דחיית הי השוו
יש . להתחשב בהפניות הלאה או חזרה אלא א
 יש הוראה מפורשת בעניי� קבלת� בחוק

בנוגע לירושה של תושבי
 , )37.1' ס(ל תושבי
 זרי
  לש
 המשפחה שבנוגעהוראות כאלה 
 
  לברירת הדי� בכל מה שקשורובנוגע) 119.3' ס(בנוגע לקרקע מחו! לשוויי! , )91' ס(זרי

  .ג
 בגרמניה מבחיני
 בי� השאר בי� תחומי
 שוני
 בעניי� זה. למעמד האישי
 הפניות הלאה לדי� שלישי הוא מודה שההיגיו� מחייב ג
 לקבל. 219בפסקה ,  MAYERראו   252

  .ורביעי א� על פי שהוא אינו צופה מצב כזה בשל מיעוט חוליות הקישור המצויות
253   
  .226בפסקה , ש
 העורכי
 מפני
 ש
 לפסק די� קנדי שבו התקבל הרנוואה . ואיל�4�020 בפסקה ,DICEYראו    254

ראו ש
 בפסקה ( Vladi v. Vladi, (1987) 39 D.L.R. (4th) 563 (N.S.)ביחסי ממו� בי� בני זוג 
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 ריבוי העמדות בשאלת 255.הסוברי� כי עדי� לאמ� עמדה כללית של דחיית הרנוואה
עמדה כללית של .  די� הפורו� לדי� הזרהרנוואה מעיד על התלבטות בדבר היחס שבי�

, ולו בתחומי� מסוימי�, קבלתו; דחיית הרנוואה מביעה הזדהות ע� גישת די� הפורו�
מביעה הכרה בשליטתו של הדי� הזר וברעיו� שמפעל ברירת הדי� נועד להכיר בזכויות 

  .שנקנו בדי� זר

   האינצידנטליתבעיהה  )ג(

 כלל בשאלה נתונה 256.האינצידנטליתבש� הבעיה  ידועה רנוואהבעיה קרובה לבעיית ה
פתרונה של השאלה בדי� זר זה תלוי בתשובה לשאלה משפטית ו, לדי� זרמפנה  ברירת הדי�

שאלה האותו די� זר משיב על קורה ש. ה זו קרויה שאלה אינצידנטליתשאל. אחרת
 באופ�  אילו התעוררה אצלו הפורו� משיב עליהמזו שהיה שונה תשובההאינצידנטלית 

א� שאלה   העומדת בפני הפורו� במצב זה היאהבעיה. בלי קשר לשאלה הראשית, עצמאי
כפי או ,  הייתה פותרת אותההשיטה הזרה שמעוררת אותהכפי שמשנית זו צריכה להיפתר 

  .שהפורו� היה פותר אותה אילו התעוררה באופ� עצמאי

 הישראליהדי�  כלל ברירת אנגליה של תושבת הזבוניבדיו� בע :23דוגמה 
 אנגליהנניח שבדי� . אנגליהדי� , תהמומנוחה בעת המפנה לדי� המושב של 

 של  הטוע� לזכות ירושה על פי די� תלויה בהיותו אלמנ#זכותו של האיש
לפי די� .  מבחינת צורת�תוק� נישואיה� ויכוח באשר לוקיי�, המנוחה
לויה בדי� מקו� מבחינה צורנית ת השאלה א� הנישואי� היו תקפי� אנגליה

פיו אי� ול, צרפת די� בעובדות המקרה די� זה הוא. עריכת הנישואי�
�כלל הברירה הישראלי בענייני תוק� הנישואי� מפנה לדי� . לנישואיה� תוק

  

וזה , גרמניה, במקרה זה כלל ברירת הדי� הפנה לדי� מושב
 האחרו� של בני הזוג. )4�032

אבל לא משו
 שהוא , סירב להחיל את די� אירא�בית המשפט . די� אירא�, הפנה לדי� אזרחות

ונותו נכאול
 . א� מפלה את האישהשדי� איר אלא משו
 שהוא סבר, דחה את הרנוואה
העקרונית להחיל את הדי� שאליו הפנה די� גרמניה מבססת את המסקנה שיש נכונות לקבל את 

  . בתחו
 זהג
 הרנוואה 
 אומרי
 מפורשות DICEYהעורכי
 של .  לדיו� ולמיתו� של עמדה זו4�024בפסקה , DICEYראו    255

רו� כזה או ת לאמ! פושאפשר , על ידי שיקולי
 פרגמטיי
נקבעת רנוואה לבאשרשהעמדה 

עמדה  .החלת די� הפורו
 ועוד, כגו� קיו
 צוואות, אחר כדי לקד
 ערכי
 מקומיי
 רצויי

  .זו מתיישבת ע
 גישת די� הפורו
 לא פחות מאשר דחיית הרנוואהגמישה 
לדיו� מרתק בבעיה זו ראו ). preliminary question(בעיה זו קרויה ג
 הבעיה הפרלימינרית    256

LEVONTIN 1976.  



 מושגי יסוד: שער ראשו�

182 

באופ�  � הנישואי� בישראלשאלת תוקהתעוררה אילו ולכ�  257,האזרחות
 אזרחותדי� ה היא הייתה נבחנת על פי ,דיו� בירושהשלא במסגרת העצמאי ו

 ,תקפי�נישואי�  ולפיו ה, יוו�די�בעובדות המקרה די� זה הוא . של בני הזוג
 צרי�לה המשנית הא� הפתרו� לשא.  של המנוחהנ#והאיש אכ� נחשב לאלמ

 המפנה – )?מי יורש(  הדי� ששולט בשאלה הראשית– אנגליהלהילקח מדי� 
המפנה במקרה זה , ראלדי� יש, או שמא מדי� הפורו�, צרפתבמקרה זה לדי� 

  ? יוו�לדי� 

, ג� פה השאלה שבעיה זו מציבה היא כיצד לפרש את כלל ברירת הדי� המפנה לדי� זר
חלק מהכתיבה . אלה זו מרובה וסבוכהש בספרותה. ועד כמה הדי� הזר שולט בעניי�

ולהבדיל� ממקרי� תעוררת מ שבה� היא את המקרי� מוקדשת לניסיו� לזהות במדויק
אי� מתעוררת הבעיה , � על פי שיש שאלה משנית שצרי� להשיב עליהא, שבה�

 בעיהכדי שתהיה  דיו� זה הוליד את התובנה ש.האינצידנטלית במוב� של ברירת הדי�
  : ת צריכי� להתקיי� שלושה תנאי�יאינצידנטלית אמת

  ;לדי� זרמפנה  בשאלה הראשית כלל ברירת הדי� של הפורו� :תנאי ראשו�

י� הזר התשובה לשאלה הראשית תלויה בתשובה לשאלה בד: תנאי שני
  ; שהייתה יכולה להתעורר בפורו� כשאלה עצמאיתמשנית

כלל הברירה של הפורו� מוביל בשאלה המשנית לפתרו� : תנאי שלישי
  .שונה מזה שמתקבל בדי� הזר ששולט בשאלה הראשית

לל הברירה של  אינצידנטלית כאשר כבעיהלא תתעורר . לה מובני� מאליה�תנאי� א
 שכ� א� כלל ברירת הדי� של הפורו� בשאלה ,הפורו� מפנה בשאלה הראשית לדי� הפורו�

 לפני שתינת� שיש לפתרהאזי ג� א� תתעורר שאלה משנית , הראשית מפנה לדי� הפורו�
כלל ברירת הדי� היחיד שיכול לבוא בחשבו� לפתרונה הוא ,  הראשיתהאלשתשובה שלמה ל
   .לא תתעורר בעיהעל כ� במצב כזה . שר דינו שולט בשאלה הראשיתבא, זה של הפורו�

 ה� היא מיהעומדת בפני בית משפט ישראלי מוסמ� השאלה : 24 הדוגמ
לא הותיר , קתולי בלא ילדי�, אזרח צרפת, תושב ישראל, המנוח .היורשי�

די� ישראל . אחריו צוואה ובטועני� לירושה אישה הטוענת כי היא אלמנתו
בדי� .  כי המנוח היה תושב ישראל בעת מותו,אלה הראשיתשולט בש

בני הזוג בהיות� של ה ישראל זכות האישה לרשת מכוח די� תלוי

  

כלל ברירת הדי� הישראלי אינו מבחי� בי� תוקפ
 המהותי של נישואי� לבי� תוקפ
 הצורני    257
  ).739–719'  בעמראו להל�(
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 כלל ברירת הדי� הישראלי בשאלה המשנית מפנה לדי� 258.נשואי�
שופט ישראלי אי� כל סיבה שלא ל. בני הזוג היו אזרחי צרפת. האזרחות

בשאלה הוא מפנה שבי� , לה המשניתלהחיל את כלל הברירה הישראלי בשא
הבעיה האינצידנטלית מתעוררת . הוא מפנה לדי� זרשלדי� הפורו� ובי� זו 

בגלל תחרות בי� כלל הברירה של הפורו� וכלל הברירה של השיטה 
 בשאלה כאשר די� הפורו� הוא ששולט. ששולטת בשאלה הראשית

 ואי� ,בדינורה שהפורו� וכללי הבריזו של , אי� אלא שיטה אחת, הראשית
  .תחרותמתעוררת כל 

מתח בי� שתי כל אי� מתעורר שוב , כמו כ� א� בדי� הזר אי� מתעוררת שאלה משנית
מצב אחד כזה הוא כאשר בשיטה הזרה אי� מתעוררת שאלה משנית א� על פי . השיטות

  .הייתה מתעוררת שאלה משנית, אילו הוא שלט בשאלה הראשית, שבדי� הפורו�

בית משפט אנגלי עוסק בקביעת זכויות ירושה בעיזבונו של  :25 הדוגמ
כלל ברירת הדי� . אזרח אנגליה שנהיה תושב ישראל לפני כעשר שני�

בטועני� . די� ישראל, אנגלי מפנה בנסיבות העניי� לדי� מושב המנוחה
, שנולד למנוח לפני שני� רבות, תושב אנגליה, לירושה מצוי בנו של המנוח

הולדתו של הב� מחו�  ,�lex causaeשהוא ה,  בדי� ישראל.מחו� לנישואיו
הניחו כי בדי� אנגליה תנאי . לנישואי� אינה משפיעה על זכותו לרשת

כלומר שנולדו ,  לגיטימיי�צאצאי� המנוח הוא שה� צאצאילירושת 
במצב זה א� על פי שדי� אנגליה המהותי תולה את זכותו . במסגרת נישואי�

על פי ששאלה זו יכלה להתעורר בבית  וא�, לגיטימישל הב� לרשת בהיותו 
שכ� די� ישראל , לא נוצר מתח בי� השיטות, משפט אנגלי כשאלה עצמאית

על . ששולט בשאלה הראשית אינו תולה את זכותו של הב� לרשת בשאלה זו
ואי� נוצר מתח בי� , כ� שאלת הלגיטימיות של הב� אינה מתעוררת כלל

  . ויהשיטות בדבר פתרונה הרא

שימוש בכלל ברירה של ית של שימוש בכלל ברירה של הפורו� וג� א� התוצאה המעש
התוצאה יכולה בהקשר זה יש לשי� לב כי . בעיהאי� מתעוררת כל , של הדי� הזר היא זהה

  . לשאלה המשנית שוני� זה מזהבאשר כללי הברירה ג� כאשרלהיות זהה 

  

.  מאפשר ג
 לידועה בציבור לרשת כאשתו של אד
1955–ה"התשכ,  לחוק הירושה55' ס   258
היא לא , אול
 במקרי
 שבה
 האישה חיה בנפרד מהבעל ואינה ידועה עוד כאשתו בעת מותו

בנסיבות העניי� הנדו� בדוגמה האישה אינה יכולה להסתמ� על . תוכל להסתמ� על סעי� זה
 .סעי� זה כבסיס לזכותה לרשת כי היא מעול
 לא הייתה ידועה בציבור כאשתו של המנוח
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ה� היא מי אלי מוסמ� העומדת בפני בית משפט ישרהשאלה  :26 הדוגמ
המנוח היה תושב אנגליה בעת . והמנוח לא הותיר אחריו צוואה ,היורשי�

באנגליה זכותה של האישה לרשת תלויה בתוקפ� של נישואיה . מותו
כלל ברירת הדי� האנגלי בעניי� זה מפנה לדי� מקו� עריכת . למנוח

ת המקרה בעובדו. באשר מדובר בתוקפ� הצורני של הנישואי�, הנישואי�
. ודי� צרפת אינו מכיר בתוק� הנישואי�, מקו� עריכת הנישואי� הוא צרפת

שאינו מבחי� בי� מהות לצורה בשאלת תוק� (כלל ברירת הדי� הישראלי 
וג� בדי� גרמניה , שהוא די� גרמניה, מפנה לדי� האזרחות) הנישואי�

תוצאה במקרה זה אי� בעיה אינצידנטלית משו� שה. הנישואי� אינ� תקפי�
שאליה מגיעה השיטה השולטת בשאלה הראשית זהה לתוצאה שאליה היה 

בשני הדיני� הנישואי� אינ� : מגיע המשפט הישראלי בשאלה המשנית
  . תקפי�

בי� שנשאל די� הפורו� באופ� עצמאי . במקרה זה שוב לא תתעורר בעיה אינצידנטלית
ישואי� אינ� תקפי� והאישה הנהתשובה היא ש, ובי� שנשאל הדי� השולט בשאלה הראשית

 כללי הברירה כאשרג� בשני הדיני�  שונה תוצאה יכולה להיותהלעומת זאת . אינה יורשת
  .זהי� זה לזהלכאורה 

היא מי העומדת בפני בית משפט ישראלי מוסמ� השאלה  :27דוגמה 
שלא הותירה אחריה , אזרחית אנגליה ותושבת איטליה,  של מנוחההיורשי�

כלל . יה זכות האלמ� לרשת תלויה בתוק� נישואיו למנוחהבאיטל. צוואה
ובעובדות המקרה הוא , ברירת הדי� האיטלקי בעניי� זה מפנה לדי� האזרחות

די� . די� איטליה, די� אנגליה מפנה שאלה זו לדי� המושב. די� אנגליה
ולפיו הנישואי� , איטליה דוחה את הרנוואה ויחיל במקרה זה את די� אנגליה

די� ,  די� ישראל מפנה בשאלת תוק� הנישואי� לדי� האזרחות.תקפי�
מקבל את ההפניה מדי� אנגליה אל , לדבר המל�) ii(64ולפי סימ� , אנגליה

  . הנישואי� אינ� תקפי�, לפי די� איטליה הפנימי. די� איטליה

אבל . ה� מפני� כאחד לדי� האזרחות. כללי ברירת הדי� בשאלה המשנית זהי� בשני הדיני�
, בפורו� נוהג כלל אחר באשר לרנוואה מזה שנוהג בדי� איטליה ששולט בשאלה הראשית

על כ� יש בעיה . ועל כ� התוצאה הסופית בדי� ישראל שונה מזו המתקבלת בדי� איטליה
  259.אינצידנטלית במקרה זה

  

למשל כאשר שני הדיני
 מפני
 : כ� ג
 כאשר נוסח הכלל זהה בשני הדיני
 אבל פירושו שונה   259
 . הגדרה אחרת ויחיל די� אחר" מושב"א� כל אחד מגדיר את המושג , בלדי� המוש
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 הדי� הזר ג� עמדתו של אמ� אתהוא להאינצידנטלית לבעיה אחד מקובל פתרו� 
  260.לעמדה זו ה נחשב לאסמכתSchwebel v. Ungarפסק הדי� בעניי�  .בשאלה המשנית

, שניה� יהודי� תושבי הונגריה, אישה ואיש: Schwebel v. Ungarפרשת 
. נישואיה� אלה הוכרו בדי� הונגריה. נישאו בהונגריה כדת משה וישראל

במלחמת העול� השנייה נמלטו בני הזוג מהונגריה ומצאו עצמ� במחנה 
ש� מסר האיש לאשתו גט כדת משה וישראל והשניי� . יהמעבר באיטל
מסירה זו של הגט לא הוכרה בדי� הונגריה או בדי� איטליה . נפרדו לשלו�

כל אחד , כעבור זמ� הגיעו שני בני הזוג. כמעשה המביא לפירוק הנישואי�
. לקנדה, אונגר' גב, כעבור עוד כמה שני� עקרה האישה. לישראל, בדרכו

כעבור זמ� נוס� ביקש אדו� שוובל . דו� שוובל ונישאה לוש� פגשה את א
והוא ביקש שבית משפט קנדי יצהיר שהנישואי� , להתנער מנישואיו עמה

שנערכו בקנדה לא היו תקפי� משו� שבזמ� הנישואי� הייתה האישה נשואה 
בית המשפט הקנדי בדק את תוק� הנישואי� באמצעות בדיקת כושרה . לאחר

שאלה זו נכפפה לדי� המושב של האישה בעת . של האישה להינשא
, ומשו� שבעת נישואיה השניי� היא עדיי� הייתה תושבת ישראל, הנישואי�

בית המשפט הקנדי הניח כי כושרה של האישה . די� זה היה די� ישראל
בדי� ישראל הגירושי� היו תקפי� והאישה . להינשא תלוי בתוק� הגירושי�

 אילו התעוררה שאלת תוק� הגט בקנדה באופ� .הייתה פנויה להינשא בשנית
היה בית משפט קנדי פונה לדי� הונגריה בתור די� המושב בעת , עצמאי

ששלט , הוא קיבל את העמדה של די� ישראל. שלא הכיר בתוקפ�, הגירושי�
  .בשאלת כושרה של האישה להינשא

ב משפטי מרכיבי� מצואי� , שהדי� הזר מוחל בשלמותוהוא  היתרו� של גישה זו
שעסקו בזכות , בדוגמאות שלעיל. מטלאי� הלקוחי� משיטות משפט בלא הקשר� המלא

למי שאותו זכות ירושה המוגדרת בדי� זר גישה זו מונעת תוצאה שלפיה מעניקי� , הירושה
 תשובות שונות לשאלה שתינתנה שיכול אהחיסרו� הו.  כזכאי לקבלהדי� אינו מכיר בו

 היא ,בפורו� באופ� עצמאיא� היא מתעוררת :  היא מתעוררתעל פי ההקשר שבו ,המשנית
אלה משפטית בהקשר של שבפורו�  א� היא תתעורר; תזכה לפתרו� שהפורו� מציב לה

  

260  (1964) 48 D.L.R. (2d) 644; DICEY, בית המשפט   ואיל�2�055פסקה ב 
לדיו� בשאלה א
 סיליה וסרשטיי� ;106, 102' בעמ ,LEVONTIN 1976; תאכ� ראה בבעיה זו בעיה אינצידנטלי

מחקרי  :ספר ויסמ�"  מקו
 וזמ� בברירת הדי� בקניי�– הזכויות הקנויותעל פרדוקס "פסברג 
, זמיר�דפנה לוינסו�, רנרלבעריכת שלו
 (  ואיל�125, 115 משפט לכבודו של יהושע ויסמ�

2002.(   
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הרמוניה פתרו� זה קונה  .היא תזכה לפתרו� שהדי� הזר מציב לה, כשאלה משנית, אחרת
  .פורו�בדי� העקביות במחיר של חוסר בכל מקרה ומקרה די� הזר תו� הב

ג� בשיטה ברור וידוע הוא ש. קושי זה מתברר כמטריד פחות ממה שנדמה במבט ראשו�
הקשר שבו היא ה לפי ות שונות לתשובלזכות  משפטית נתונה עלולההישראלית שאלה

אישה אזרחית ישראל שנישאה בחו� לאר� בנישואי� אזרחיי� יכולה , הלדוגמ. עולה
 וא� לצורכי תביעת 261במרש� האוכלוסי�להיראות נשואה לצורכי רישו� מעמדה 

השולט ביכולתה לקבל ,  אבל היא עלולה שלא להיראות נשואה בבית הדי� הרבני262,מזונות
  263.פסק די� המצהיר על מעמדה

כאילו התעוררה , שאלה המשניתבלבעיה הוא ללכת בעקבות די� הפורו� פתרו� אחר 
�קרה שבו כ� נהגו בהקשר הבי� קשה למצוא דוגמה למ.אצלו כשאלה ראשית באופ� עצמאי

שבו הדי� הדתי השולט בשאלה , אול� הרי מצב דומה בתו� המשפט הישראלי, לאומי
  :שבמסגרתו מתעוררת שאלה אינצידנטלית, הראשית מצטייר כדי� זר

. פולי� בטקס אזרחי בונישא,  יהודי� אזרחי פולי�, שני בני זוג28:264 הדוגמ
 ולימי� ה� על. שואי� בדי� פולי�טקס זה שינה את מעמד� מפנויי� לנ

 ביניה� מחלוקת בשאלת המזונות שעל הבעל לשל� התעוררהלישראל ו
בדי� ישראל הזכות למזונות של אישה יהודייה מבעלה היהודי . לאשתו

הבעל אינו חייב במזונות האישה משו� , לפי די� תורה. כפופה לדי� הדתי
  . שהנישואי� האזרחיי� אינ� מוכרי�

 ובמקרי� אחרי� דומי� בית המשפט הישראלי בדק את הזכות למזונות לפי הדי� במקרה זה
בדק כאילו עלה , שהוא תנאי לזכות למזונות, ואילו את תוק� הנישואי�, הדתי הרלוונטי

 בהתא� לעמדה שלפיה תוק� הנישואי� נקבע על פי די� האזרחות ,בפניו באופ� עצמאי
התוצאה הסופית הייתה שהנתו� שבני הזוג . שהייתה לבני הזוג בעת עריכת הנישואי�

  

 ).1963 (225ד יז "פ, שר הפני�' פונק שלזינגר נ 143/62! "בג   261
 ).1954 (141ד ח "פ, סקורניק' סקורניק נ 191/51א "ע   262
סביר , א
 היא נישאה בפע
 הראשונה ליהודי, כדי להינשא שוב בישראל, כידוע,  זאתע
 כל   263

סביר שתיאל! , א
 היא נישאה בפע
 הראשונה למי שאינו יהודי. שהיא תזדקק לגט לחומרה
מקרי
 מיוחדי
 וסמכות (לפי חוק שיפוט בענייני התרת נישואי� (לעבור הלי� גירושי� אזרחי 

,  ואיל�176' ראו ס(כדי שלא תעבור עברה של ריבוי נישואי� , )1969–ט"התשכ, )לאומית�בי�
 ).1977 –ז"התשל, חוק העונשי�

א� תיאור זה , )1954 (141ד ח "פ, סקורניק' סקורניק נ 191/51א "העובדות מבוססות על ע   264
ועל כ� , ש
 ה
 הגיעו לישראל א� טר
 רכשו אזרחות ישראלית, סוטה במעט מעובדות המקרה

כלל ברירת הדי� הישראלי בנוגע ליהודי
 חסרי אזרחות . ה עת ה
 היו חסרי אזרחותבאות
מושב
 היה )). 1967 (20) 2(ד כא"פ, קירש�' לטושינסקי נ 65/67א "ע(מפנה לדי� המושב 

 .ישראל
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על פי , סופק מחו� לדי� הדתי, הנחו� לצור� הזכות למזונות בדי� הדתי, נשואי� לזה לזה
הרי  .הדי� שבית המשפט האזרחי היה מחיל על השאלה המשנית אילו התעוררה לבדה

  : לאומי�דוגמה היפותטית בהקשר הבי�

תנהלת תביעה לחלוקה שוויונית של ת משפט ישראלי מיבפני ב: 29 הדוגמ
תושבי , השניי� ה� אזרחי יוו�. הרכוש המשות� שהגישה אישה נגד בעלה

וה� גרי� זה כמה , ה� נישאו שני� רבות לאחר שהגיעו לאנגליה. אנגליה
אי� מחלוקת כי אי� בי� בני הזוג הסכ� יחסי . שני� בישראל בשל עבודת�

 1973–ג" התשל,סי ממו� בי� בני זוג לחוק יח15לפיכ� סעי� . ממו� כלשהו
בדי� אנגליה הזכות . והוא די� אנגליה, מפנה לדי� המושב בשעת הנישואי�

, לפי כלל ברירת הדי� האנגלי. לשיתו� ברכוש חלה רק על בני זוג נשואי�
, הוא די� אנגליה,  הנישואי��די� המושב בשעת הנישואי� חל על שאלת תוק

ר המל� מפנה לדי� בדל) ii(64סימ� ,  ישראללפי די�. ובני הזוג נשואי�
ולפי די� זה בני הזוג אינ� נשואי� כי לא נישאו , הוא די� יוו�, האזרחות

 בית משפט ישראלי באופ� עצמאי מה  נשאלאילו. בטקס אורתודוקסי
הגישה שלפיה ג� .  די� האזרחותלפיהיה עליו להכריע , מעמד� של בני הזוג

ירה של הפורו� תחייב אותו להכריע בשאלת בשאלה המשנית חל כלל הבר
   . ולדחות את התביעה די� יוו�על פיהנישואי� 

. עקביתדר� זו הוא שגישת הפורו� לשאלה משפטית נתונה תהיה לעול� היתרו� שב
באופ� שלא היה מוחל השולט בשאלה הראשית הדי� הזר הוא בהחלתו של אול� חסרונה 

 במקרה 265.לאי� הלקוחי� משיטות משפט שונותוקבלתה של תוצאה הבנויה מט, בביתו
 הפתרו� האזרחי לשאלה המשנית צור� להסדר המהותי שבדי� הדתי 28דוגמה הנדו� ב

כדי להכיר בזכות למזונות חר� , )שהיה במעמד של די� זר במונחי� של ברירת הדי�(
 הדוגמ ב.לאישה לא הייתה זכות למזונות, במצב הענייני� כפי שהיה, העובדה שבדי� הדתי

.  נשללת זכות הקיימת בדי� הזר משו� שכופי� את העמדה הישראלית בשאלה משנית29
כאילו , או שתוכר זכות: שתי הדוגמאות מבהירות עד כמה הדבר עשוי להיראות אבסורדי

או שתיפסל , כאשר בעובדות הנדונות אותו די� אינו מכיר כלל בקיומה של הזכות, מדי� זר

  

� ל50' דוגמה לפתרו� סטטוטורי ברוח זו היא ס   265Family Law Act, 1986סעי� זה .  האנגלי
לא תימנע ממנו אפשרות זו רק משו
 שפסק גירושי� , צה להינשא באנגליהקובע כי מי שרו

שאליו מפנה כלל ברירת הדי� בנושא , לרבות די� מושבו(שיש לו אינו מוכר בדי� זר כלשהו 
סעי� זה אינו פותר . ובלבד שהפסק נית� באנגליה או ראוי להכרה באנגליה, )הכשרות להינשא

שכ� הוא אינו מתמודד ע
 הבעיה המתעוררת כאשר , קי�את הבעיה האינצידנטלית פתרו� מ

במקרי
 אלה עדיי� קיימת . פסק הגירושי� מוכר בדי� הזר א� אינו ראוי להכרה בפורו

�אפשרות שיחול הכלל שנקבע בSchwebel v. Ungar, (1964) 48 D.L.R. (2d) 644.  
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 אפשר ,לעומת זאת.  של די� זר א� על פי שהיא קיימת באותו די�כאילו בפקודתו, זכות
, כפי שהיה מוחל בביתי אפשר להבטיח שכאשר מחילי� די� זר הוא יוחל אלטעו� שלעול� 

, שלא לדבר על קשיי הבנה, דיני ראיות שוני�, כללי פרוצדורה שוני�. ושא� אי� לצפות לכ�
את  על כ� אי� לפסול .י� הזר מחו� לביתומביאי� באופ� בלתי נמנע לידי סילו� של הד

  . על יסוד שיקול כללי זהלפי גישת די� הפורו� בעיה האינצידנטלית הפתרו� 
א� על פי שההתמודדות ע� השאלה מעידה על , כמו בשאלות המתודולוגיות האחרות

קשה לראות ששיטות המשפט , מודעות לקושי להגדיר את היחס בי� די� הפורו� לדי� הזר
. קיי� קשר ברור בי� שאלה זו ובי� בעיית הרנוואה, זאת ועוד. צו גישה עקבית לבעיה זואימ

שתי הבעיות כאחת מעמידות בפני הפורו� את הבחירה בי� החלה חלקית של הדי� הזר ובי� 
וכי ,  ניכר ששיטות משפט אינ� קושרות בי� השתיי� בבירור,על א� קשר זה. החלתו המלאה

  .ינו משפיע בהכרח על אימוצו של פתרו� לבעיה האחרתהפתרו� לבעיה האחת א

   הזמ�בעיות   )ד(

 להכריע א� שר כלל חדש מחלי� כלל יש� יש צור� כא.בעיות הזמ� ידועות במשפט הפנימי
חל החדש  במילי� אחרות יש לברר א� הכלל. אירוע נתו� כפו� להסדר היש� או לזה החדש

 בי� 266.רועי� שמתרחשי� לאחר אימוצועל אירועי� שכבר התרחשו או שמא רק על אי
ובי� שהוא נמנע מעשות ,  יתחיל לחול הכלל או החוק החדשאיזה מועדשהמחוקק מגדיר מ

שני עקרונות מרכזיי� מנחי� את ,  את בירור תחולתו של החוק בזמ� לבית המשפטומותירכ� 
אופ� אחד הוא שיש לפרש כללי� חדשי� עד כמה שאפשר בעיקרו�  .הטיפול בבעיה זו

 עיקרו� שני הוא שלצור� בירור תחולת� בזמ� 267.שתחולת� בזמ� לא תפגע בזכויות קנויות
כללי� : י� כללי� פרוצדורליי�בי� כללי� מהותיי� ובשל כללי� חדשי� יש להבחי� 

פרוצדורליי� חלי� על כל אירוע שיידו� בבית המשפט לאחר חקיקת� ג� א� עובדות 
 יופעלו רק על אירועי�  כללי� מהותיי�לעומת זאת; האירוע התרחשו לפני מועד זה

   268.שהתרחשו לאחר חקיקת�

  

 חלי
 רטרואקטיבית על לכללי
 חדשי
 אלה בדר� כלו,  לפעמי
 משני
 כללי
תי משפטג
 ב   266
לעתי
 תחולה רטרואקטיבית זו יוצרת תחושה לא . שמטבע הדברי
 כבר אירע, האירוע הנדו�
לעניי� זה . ואז מגבילי
 את תחולת הכלל החדש לאירועי
 מאוחרי
 יותר בלבד, נוחה במיוחד

מקורות  וAharon Barak, Overruling Precedent, 21 ISR. L. REV. 269, 289 (1986)ראו 

  .המובאי
 ש

שכ� א
 המחוקק מבהיר כי כוונתו לפגוע בזכויות קנויות ולחול ג
 , עיקרו� זה עוסק בפרשנות   267
בית המשפט מחויב לציית לו אלא א
 אפשר לפרש את ההוראה , על אירועי
 שכבר אירעו

  . אינה מתירה, כגו� חוקה, אחרת או שהוראתו מהווה פגיעה שנורמה גבוהה יותר
268   MAXWELL ON THE INTERPRETATION OF STATUTES (12th ed., 1969) ; פרשנות אהר� ברק

הסיבה המוצעת , כפי שמסביר ברק). 2003( ואיל� 633 פרשנות החקיקה –ב  כר� ,במשפט
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לשו� . כללי� פרוצדורליי� אינ� מקני� זכויותצירופ� של שני עקרונות אלה מלמד ש
כלל פרוצדורלי מקנה זכויות באספקלריה זו .  בפרוצדורהקנויה אי� לאד� זכות –אחרת 

 לעומת זאת כללי� .קנויהלל חדש תפגע בזכות  על כ� אי� חשש שהחלתו של כ;ברגע הדיו�
הגדרת תחולתו בזמ�  על כ� . בלא כל תלות בקיומו של דיו� משפטימקני� זכויותמהותיי� 

נקנתה כדי שיהיה ת רלוונטי הרגע שבו הזכות השל כלל מהותי מתבססת לרוב על זיהויו של
כ� אפשר  . לאחריהאפשר לדעת בכל מקרה א� האירוע אירע לפני חקיקת הכלל החדש או

 כי החוק חל רק על מי שמת לאחר מועד תהקובע, להבי� את הוראת המעבר בחוק הירושה
 כ� ג� אפשר 269.כניסתו לתוק� כביטוי לעמדה שזכויות בירושה מתגבשות בעת המוות

 חל רק על חוזי� שנכרתו 1973–ג"התשל, )חלק כללי(להבי� את הכלל שלפיו חוק החוזי� 
 כביטוי לתפיסה שהזכות החוזית נוצרת ע� כריתת החוזה ולא ע� לאחר חקיקת החוק

ואלה לא ייפגעו ,  זכויות על פי הדי� הקוד�הקנו כבר חוזי� שנכרתו לפני החוק 270.הפרתו
  271.על ידי הדי� החדש

 יותרירת הדי� בברמורכבת אול� היא . זמנית מתעוררת ג� בברירת הדי���הבעיה הבי
) the intertemporal problem (זמנית��הדי� הבעיה הביבברירת . מאשר במשפט הפנימי

  שינוי בדי� הזר , שינוי כלל ברירת הדי� של הפורו� :מתעוררת בשלושה הקשרי� שוני�
  . שינוי בחוליית הקישור ו)�lex causaeה(

   ת הדי�כלל ברירי בשינו  )1(

. אחרי� ובתי המשפט משני� כללי ברירת די� כש� שה� משני� כללי משפט המחוקק
 1959,272 במזונות בשנת במשפט הישראלי למשל המחוקק חוקק כללי ברירת די� חדשי�

  

וההנחה היא  ,שלפיו אי� לפגוע בזכויות קנויות, עיקרו� הראשו�זו נעוצה ב כרגיל להבחנה
 FRANCIS BENNION, STATUTORYלהסבר ענייני יותר ראו. יוני במשפט הדנויהקשאי� זכות 

INTERPRETATION 238 ff., 623 (3rd ed., 1997) . מוסבר כי 
, די� המהותי מכוו� התנהגותהש
ואילו ,  לתוכ� הדי� בעת הפעולהבאשרוחקיקה רטרואקטיבית פוגעת בציפיות הטבעיות 

נועדי
 לתועלת הציבור , רת הלי� משפטיהגות רק במסגנשמכוו� הת, תיקוני
 בדי� הדיוני

 של הסבר זה תלוי כמוב� בשאלה תוקפו. באשר להתנהגותפוגעי
 בציפיות  והמערכת ואינ

  .כיצד מבחיני
 בי� פרוצדורה למהות
  .1965–ה"התשכ,  לחוק הירושה157' ראו ס   269
 . 1973–ג"התשל, )חלק כללי( לחוק החוזי
 64' ראו ס   270
בי� חוק יחסי ממו� . ד אפשר ללמוד על הרגע שבו נקנית זכות מהוראת מעברלא תמימעניי� ש   271

גישה הביטוי ובכ� באה לידי , החוקחקיקת ל מי שנישא אחרי עחל רק  1973–ג"התשל, בני זוג
 שההסדר הסטטוטורי א� על פי, זאת. שזכויות ביחסי ממו� מתגבשות כבר בעת הנישואי�

מעניי� ג
 שכש
 ששיטות משפט שונות . פירוק הנישואי�פשר לאז� משאבי
 רק ע
 ִאהמקורי 

כ� ה� עשויות לנקוט גישות שונות באשר לרגע הקובע בכל תחו
 , זו מזה בכלליה� המהותיי

 . ותחו
 את היק� תחולת
 בזמ�
  .1959–ט"התשי, )מזונות( לחוק לתיקו� דיני המשפחה 17' ס   272
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ביחסי ממו� בי�  ו1965274 בירושה בשנת 1962,273ות בשנת כשרות משפטית ואפוטרופסב
שינוי כזה מחייב בירור של השאלה מה היק� התחולה בזמ� של  1973.275בשנת  –בני זוג 

   .היש�כלל ברירת הדי� החדש לעומת זה 

לדי� של ישראל בירושה  כללי ברירת הדי� הפנו 1965עד : 30דוגמה 
ע� חקיקתו של חוק הירושה אומצו כללי ברירה . אזרחות של המנוחה

הא� הכלל החדש . והמרכזי שבה� הפנה לדי� המושב של המנוח, חדשי�
חל רק על מי שמת לאחר חקיקת החוק או ג� על מי שמת לפני החוק 

  ?� חולקושעיזבונו טר

בי� , בי� שהמחוקק קובע עמדה בשאלה זו בהוראה מפורשת המתייחסת לכלל הברירה
שמחילי� על כלל ברירת הדי� את הוראת המעבר הכללית שבחוק ובי� שהמלאכה נעשית 

נראה בהמש� כי העמדה הננקטת בשאלה זו משקפת א� היא תפיסה , בידי בית המשפט
  . השליטה שהפורו� נוטל לעומת שיטות זרותבאשר לתפקיד כלל ברירת הדי� ומידת 

 �העמדה המקובלת היא שבעיה זו אינה מיוחדת לעומת הבעיה הכללית של קביעת היק
לעניי� זה מתייחסי� לכללי ברירת די� כפי שמתייחסי� . הוראות חדשות לשהתחולה בזמ� 

 276.ה הקוד�ואי� מאפשרי� לה� להתערב בזכויות שנקנו לפי כלל הבריר, לכללי� מהותיי�
  277.אזוגיעמדה זו אומצה בישראל בפרשת 

 ה� עלו 1967בשנת . �1957 בנישאו, תושבי מרוקו, בני זוג: פרשת אזוגי
 הגישה האישה תביעה 1974ובשנת , היחסי� בי� בני הזוג הידרדרו. לישראל

, 1973–ג"התשל, חוק יחסי ממו� בי� בני זוג. � הנישואינכסילקבלת חלקה ב
בדיו� בשאלה . 1974 בינואר �1נכנס לתוקפו ב, ת די� חדששקבע כלל בריר

רכשו רכוש ונפרדו לפני כניסתו , א� כלל זה יכול לחול על בני זוג שנישאו
אימצו השופטי� את העמדה שאי� להחיל את כלל ברירת , לתוק� של החוק

  . הדי� החדש ככל שהחלתו תפגע בזכויות שכבר נקנו

  

  .1962–ב" התשכ, לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות77' ס   273
 .1965–ה"התשכ,  לחוק הירושה144–137' ס   274
  .1973–ג"התשל,  לחוק יחסי ממו� בי� בני זוג15' ס   275
 .PAUL ROUBIER, LE DROIT TRANSITOIRE: CONFLITS DES LOIS DANS LE TEMPS 166ffראו    276

(2nd ed., 1960); ERNST RABEL, THE CONFLICT OF LAWS, A COMPARATIVE STUDY vol. 4, 
505ff. (2nd ed., 1958–1964); J. Grodecki, Intertemporal Conflict of Laws, 3 

INTERNATIONAL ENCYCLOPEDIA OF COMPARATIVE LAW, Ch. 8, p. 3 (1971). 196' ראו ס   
�לCPIL!בצרפת .  באותה רוח למצב בשוויי 
 . ואיל�243פסקה ב ,MAYERראו (מקובל כ� ג
  .)244גות מסוימת בפסקה יל
 ראו הסתיוא

  ). 1979 (1) 3(ד לג"פ,  אזוגי'נאזוגי  2/77א "ע   277
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 הפעלתו של כלל חדש בקיומ� של זכויות קנויות אימוצה של עמדה התולה את מועד
על התקופה שלפני מועד זה הכלל החדש . קנות זכויותנמחייב לקבוע את הרגע הקובע שבו 

יש שאפשר למצוא את הרגע הקובע . הוא יחול רק על התקופה שלאחר מועד זה; לא יחול
עבר כי החוק סביר שכאשר חוק הירושה קבע בהוראת המ, למשל. בהוראת המעבר עצמה

הוא הסתמ� על התפיסה שהרגע הקובע לעניי� גיבוש , יחול רק על מי שמת לאחר חקיקתו
לפיכ� כלל ברירת הדי� החדש יחול על מי שמת אחרי . זכויות בירושה הוא רגע המוות

שכ� , א� א� עיזבונו טר� חולק, חקיקתואבל לא יחול על מי שמת לפני , החוקחקיקת 
אול� התברר שביחסי ממו� . בשו ע� המוות לפי כלל ברירת הדי� היש�זכויות היורשי� התג

על פי  שא�סברה דעת המיעוט  אזוגיבפרשת . בי� בני זוג זיהוי הרגע הקובע סבו� יותר
הוראה זו כוללת את הרגע , שהוראת המעבר אינה חלה על כלל ברירת הדי� באופ� מפורש

 דעת הרוב סברה 278. רגע הנישואי�– זוג קנות זכויות ביחסי ממו� בי� בנינהקובע שבו 
כלל אחרו� זה יחול על כל מי , שמאחר שהוראת המעבר אינה חלה על כלל ברירת הדי�

�אול� סייגו את תחולתו של . לרבות בני הזוג אזוגי, שעניינו יידו� לאחר כניסת החוק לתוק
, עיני דעת הרובמכא� שב. כבר נקנושהכלל החדש וקבעו שאסור כי תחולתו תפגע בזכויות 

לפיכ� . הוראת המעבר שבחוק לא קבעה את הרגע שבו נקנו זכויות לפי כלל הברירה היש�
נאלצו שופטי הרוב לעסוק בשאלה מתי נקנות זכויות ביחסי ממו� בי� בני זוג והגיעו 

וא רגע הרכישה של כל פריט  ה, תושבי ישראלבשביל, למסקנה שהרגע הקובע לעניי� זה
כלל ברירת הדי� לא יחול על רכוש שנרכש לאחר שבני הזוג עלו לישראל לפיכ� . ופריט

�במקרה הנדו� כל . 1974כלומר לפני ינואר , ונהיו לתושביה ולפני שהכלל החדש נכנס לתוק
  279.ולכ� הכלל החדש לא הוחל, רכוש� של בני הזוג נרכש לפני מועד זה

 לפגוע הל ברירה חדש עלולהעמדה שכללי ברירת די� מקני� זכויות אשר החלתו של כל
 הגורסת ,גישה הנגדיתלצרי� להשוות את הגישה הזו , כדי להבי� למה.  בעייתית–בה� 

 כי כללי ברירת די� מקני� זכויות רק ,קנויות לפגוע בזכויות מסוגלשכלל ברירה חדש אינו 
 כלל כמו,  כלל ברירת די� חדש חל,לפי גישה אחרונה זו. על ידי בית משפטברגע הפעלת� 

  

 ושאר הוראות הפרק השני לא יחולו על בני זוג 3סעי� : " קבע את הוראת המעבר14סעי�    278
עמדה זו משונה משו
 שהחוק אימ! , כפי שצוי� לעיל". שנישאו זה לזה לפני תחילת חוק זה

שבו רגע הנישואי� חסר משמעות ,  את הסדר איזו� המשאבי
כהסדר מהותי ביחסי ממו�
כי הנישואי� כשלעצמ
 אינ
 מקני
 לבני הזוג זכויות קניי� כלשה� אחד , מבחינה קניינית

רק בשנת . ואילו הזכות לאיזו� משאבי
 נולדת רק ע
 פירוק הנישואי�, ברכושו של האחר
א� ג
 , פירוק
 הפורמלי של הנישואי� נקבע כי הזכות לאיזו� יכולה לצמוח ג
 לפני 2008

 . בגרסה זו היא אינה קמה במועד הנישואי�
כי , קבעו שהכלל החדש יכול לחול על התקופה שלפני עליית בני הזוג לישראלשופטי הרוב    279

לכל היותר היו לה
 ; שראליבתקופה זו לא רכשו בני הזוג זכויות לפי כלל ברירת הדי� הי
להחיל ג
 בשתיקה בני הזוג הסכימו , הייחו שבתקופה שלאחר העליאול
 בפועל הנ. ציפיות

  .על רכוש זה את המשטר הישראלי
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הקוד� די� ההעמדה שכלל ברירת  280.מרגע חקיקתו על כל דיו� שיבוא לבית המשפט, דיוני
 הג� שהכלל היש� לא הופעל על ידי בית ,שינוי הכללמקנה זכויות שעשויות להיפגע ה

בלי צור� בהתדיינות ובלי  מקני� זכויות  ברירת די�כללי מניחה ש,משפט במקרה הקונקרטי
של  כללי ברירת די� ,בלי קשר להתדיינות, בכל רגע של זמ�,  זולפי תפיסה. קשר אליה

לכלל מהותי ,  בהמש� ישיר לכ�.מזהי� את הדי� החל על עניי� נתו� ומקני� זכויותהפורו� 
וכלל הברירה של הפורו� , אי� כל משמעות בלא כלל ברירת די� שמעניק לו כוח נורמטיבי

   281.ההוא שמעניק לכל כלל מהותי כוח נורמטיבי ז
זמני הפנימי הרגיל מניח שהמצב � בהקשר הבי�קנויותהשימוש ברטוריקה של זכויות 

על כ� בהנחה .  לפני השינוי ואחרי השינוירלוונטיהעובדתי היה כפו� לדי� המהותי ה
יש , א� הרגע הקובע חל לפני השינוי בדי�, שכללי� מקני� זכויות בלי קשר להתדיינות

אול� ג� א� מקבלי� את ההנחה שכללי .  הקוד� הקנה זכותגיו� מסוי� בתפיסה שהדי�יה
מי כפו� לה� בכל רגע של זמ�   ברור כלל ועיקרלא,  חלק מהכלל המהותיה�ברירת די� 

לשיטות משפט ומאחר ש, מאחר שכללי ברירה יכולי� להפנות ג� לדי� זר. מחו� לרגע הדיו�
לל מהותי מצטר� לכללי ברירה בכל רגע של זמ� כל כ, שוני� אלה מאלההכללי ברירה יש 

ברור כללי הברירה של איזו שיטה ולא , ספור שיטות זרות כדי להקנות זכויות�של אי�
  ?  הקודמי� ה� שהקנו זכויותהישראליי�מדוע כללי הברירה , אזוגיבמקרה של . י�רלוונטי

 הראשונה היא שכללי הברירה הישראליי� :אפשר לחשוב על שלוש תשובות לשאלה זו
בתור כללי הברירה של , ודמי� חלי� כאב� בוח� לשאלה א� הוקנו זכויות א� לאוהק

עמדה זו מניחה שבכל רגע של זמ� כללי הברירה של הפורו� מצטרפי� לדיני� . הפורו�
, תיי� זרי� לגמרי למצבי� עובדבאשרקובעי� עמדה ומקני� זכויות , מהותיי� בכל העול�

 לכלל ברירת באשרנבח� עמדה זו . ת משפט ישראליאשר יוכרו א� וכאשר יובאו לפני בי
  .הדי� במעמד אישי

, תושבי ישראל מאז ילדות, יהודי ומוסלמית, שני אזרחי� זרי�: 31 הדוגמ
 ולאחריובזמ� עריכת הנישואי� . נישאי� בצרפת בנישואי� אזרחיי� בלבד

  

 Niedner, Kollision der örtlichen und zeitlichen Kollisionsnormen, 11 NIEMEYERSראו   280

ZEITSCHRIFT FÜR INTERNATIONALES RECHT 372 (1902); Franz Kahn, Das zeitliche 
Anwendugsgebiet der örtlichen Kollisionsnormen, 43 JHERINGS JAHRBÜCHER FÜR DIE 

DOGMATIK DES BÜRGERLICHEN RECHTS 299 (1901) ; 
 Hornett v. Hornett, [1971] 1ראו ג
All E.R. 98רבות לפני י על אירוע שא לדוגמה של החלת כלל ברירה שיפוטי חדש 
רע שני

�ו ,שאומ!P. Dane, Vested Rights, 'Vestedness', and Choice of Law, 96 YALE L. J. 1191 
 לעמדה האמריקנית שכללי ברירת די� אינ
 יכולי
 להקנות זכויות באופ� ערטילאי אלא (1987)

  . רק בהפעלת
 בפועל בזמ� דיו�
 Grodeckiלעמדה שכללי משפט אינ
 שלמי
 בלא שכלל ברירה מגדיר את היק� תחולת
 ראו    281

  .31' בעמ, לאומיי��חוזי� עבר ,לבונטי�; 4' בעמ) 276ש " הלעיל(
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. המכיר בתוק� הנישואי�, אזרחות ה�כלל ברירת הדי� הישראלי מפנה לדי
 ,ניח עתה שישראל משנה את כלל ברירת הדי� שלה בענייני מעמד אישינ

בדי� ישראל זוג זה לא היה יכול . ישראל, והכלל החדש מפנה לדי� המושב
די� ישראל א� אינו מכיר ,  ומאחר שמעמד� האישי כפו� לדי� דת�,להינשא

, מאחר שהדי� הישראלי הקוד� הכיר בנישואיה�, במקרה זה. בנישואיה�
ר שלא נאפשר לכלל ברירת הדי� החדש לשלול מה� הכרה זו רק משו� סבי

�  . שבית משפט לא הצהיר על הכרה זו או נת� לה תוק

בזמ� , שהוא ג� די� הפורו�, כ� ג� א� זכות קניי� נרכשת לפי די� מקו� הימצא הנכס
א סביר שהיא ל, קניי� לדי� מקו� הימצא הנכס שכלל הברירה של הפורו� מפנה בענייני

המפנה בענייני קניי� לדי� המושב של , הפורו� כלל ברירת די� חדשא� יאמ� תישלל 
בשני המקרי� הללו מדובר בשינוי . שלפיו אי� תוק� לזכות הקניי� בנסיבות העניי�, הרוכש

לא ג� א� עדיי� , וואחרי לפני השינוי הקשור לפורו� בעמדת די� הפורו� למצב משפטי
זוג אזרחי� זרי� שנישאי� ונהיי� ,  לכ�בדומה.  לעניי� זהברור מה ייחשב קשר מספיק

נישואיה� יוכרו , הנישואי� בעת אזרחותאזרחי ישראל בזמ� שכלל ברירת הדי� מפנה לדי� ה
 סביר שא� לאחר מכ� 282.בישראל א� לאו בישראל בלי קשר לשאלה א� יכלו לערו� אות�

שהוא די� , אזרחות בזמ� הדיו�� ה שהוא מפנה לדיישונה כלל ברירת הדי� הישראלי באופ�
 לפיג� כלל זה לא יוכל לשנות את מעמד� כפי שנתפס , ישראל שעל פיו לא יכלו להינשא

  .כלל ברירת הדי� הקוד�
שני תושבי הפורו� : ניתוח דומה אבל אולי אינטואיטיבי פחות יכול לחול ג� בחוזי�

הנבחר והוא הדי� שאליו מפנה כלל נניח שחוזה זה תק� לפי די� החוזה . ואזרחיו כרתו חוזה
 באופ�לאחר זמ� משני� את כלל ברירת הדי� של הפורו� . ברירת הדי� בעת כריתת החוזה

 – במקרה זה די� הפורו� –רב הזיקות לחוזה מפנה לדי� בעל משבשאלת תוק� החוזה הוא 
 לא מדה שהוצגה מחייבת שלא יתייחסו לחוזה זה כאל חוזהעה. לפיו החוזה אינו תק�ש

א� כלל ברירת הדי� מכיר בזכות בנזיקי� שקמה : כ� ג� בנזיקי�. תק� רק בשל השינוי הזה
כמחויב על ידי כלל ,  של די� הפורו� ודי� מקו� ביצוע העוולהתחולת� המצטברת בעקבות

גישה זו מחייבת שלא לשלול זכות זו רק משו� , ברירת הדי� שבתוק� בעת האירוע
, רת הדי� לפני התדיינות כלשהי ומפנה עתה לדי� העוולהשהפורו� משנה את כלל ברי

ושאינו מכיר בקיומה של עוולה , שאינו די� הפורו� וא� אינו די� מקו� ביצוע העוולה
  . בנסיבות העניי�

 לעניי� הנדו� מאפשרת להכיר רלוונטיבכל המקרי� הללו התמקדות ברגע הקובע ה
. ע� הדי� המהותי שאליו כלל זה מפנה צירו� כלל ברירת הדי� בעקבותבזכות שנקנתה 

  

 .)1954 (141ד ח "פ, סקורניק' סקורניק נ 191/51א "זאת על פי ההחלטה בע   282
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,  כלל ברירת הדי� הישראלילפיגישה זו אכ� מובילה למסקנה שבני הזוג אזוגי רכשו זכויות 
א� על , שהוא הרגע הקובע, כי זה המשטר הישראלי הברירתי שהיה בתוק� בזמ� נישואיה�

  . שלא היה לה� אז כל קשר לישראלפי 
עמדתו של די� את   יש להביא בחשבו�מדוע: י שבוהצגה זו של מצב מצביעה על הקוש

אזי ג� , א� כ� צרי� לנהוג? עוד לפני שנוצר קשר כלשהו ע� ישראלכפי שהייתה ישראל 
קשר ארעי וחול� משאי� לה� או לענייניה� כל קשר לפורו� לבד , זכויותיה� של זרי� לגמרי

� שהיה בתוק� בזמ� צריכות להיקבע לפי כלל ברירת הדי, המאפשר לה� להתדיי� בו
 כלל על הפרק וכאשר לא הכאשר השאלה מה חשב די� ישראל הברירתי לא עמד, האירוע

 שקיו� ההתדיינות שלה� בישראל י�זוג זרבני . חלמו שיגיעו אי פע� להתדיינות בישראל
זכויותיה� ביחסי ממו� צריכות להיקבע לא לפי כלל ברירת הדי� שבתוק� בעת , היא מקרית

 בכל עת אחרת שדי� וא, א לפי כלל ברירת הדי� שהיה בתוק� בעת הנישואי�הדיו� אל
 א� כלל ברירת הדי� הקוד� חל ומקנה ,כ� ג�.  לקניית זכויותה כרגע מכריעהמזישראל 

די� שכלליו היו חלי� אילו התדיינו בעניי� לפני השינוי (זכויות בתור די� הפורו� בלבד 
בשאלת מעמדו של זוג זר שמגיע באופ� מקרי לדיו� גיו� צרי� לחול ג� יאותו ה, )בדי�

לפיו ה� ש (אזרחותא� בזמ� נישואיה� כלל ברירת הדי� של הפורו� הפנה לדי� ה. בפורו�
 די� זה יוחל על שאלת מעמד� ג� א� בינתיי� השתנה כלל ברירת הדי� ,)אינ� נשואי�

חוזה זר , כס זרנ� ג� באשר ל כ283).שבו ה� נשואי�( שהוא מפנה לדי� המושב באופ�
לפיכ� א� הבעיה של שינוי בכללי ברירת די� אינה שונה מהבעיה של שינוי . ועוולה זרה
 וא� ה� מקני� זכויות ,א� כללי ברירת די� מקני� זכויות בלי קשר להתדיינות, בדי� מהותי

כלל ברירת הדי� נכנס לפעולה ברגע הקובע וצרי� לחול ג� שני� לאחר , בתור די� הפורו�
כללי ברירת הדי� של הפורו� , משמע. נה כדי להגדיר את המצב המשפטי שנוצרוא ש&שה

  . על כל באי עול�חלי� בכל רגע של זמ�
י� רלוונטיתשובה אפשרית שנייה לשאלה מדוע כללי ברירת הדי� הישראליי� הישני� 

 שחלו ה� הכללי�אלה  ,אזוגיהיא שבמקרה של , כאב� בוח� לשאלה א� נקנו זכויות א� לאו
ה את מועד הנישואי� ת דחאזוגידעת הרוב בפרשת . כדי� מושב� ,לאחר עליית�על בני הזוג 

שיש להג� על בעה שתו של כל פריט ופריט בָק תחתיו את מועד רכיצהכרגע קובע ואימ
 לאחר שבני הזוג נהיו תושבי זכויות בכל פריט שנרכש בכפו� לכלל הברירה הקוד�

צרי� להתקיי� קשר כלשהו בי� כלל , כדי שכלל ברירה יחול עמדה שהבעו בכ� ה284.ישראל

  

אול
 המצב יכול להיות ג
 . זאת בהיעדר מדיניות מקומית מיוחדת כגו� מת� תוק� לנישואי�   283
ואילו כלל ברירת הדי� , כיר בנישואי� לדי� שמכלל ברירת הדי� היש� של ישראל יפנה: הפו�

  .וביל לדי� הפוסל אות
החדש י
שכ� מרגע ,  כל פריט שנרכש אחרי כניסתו לתוק� של הכלל החדשהא הוציאילעניי� זה ה   284

  .ולא הכלל הקוד
, כניסתו לתוק� הוא שלט בקניית זכויות
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קשר העולה על הקשר שלו כפורו� בעת , ירועהברירה ובי� עובדות המקרה בזמ� הא
אול� הנחה זו בעייתית משו� שאי� כל סיבה להניח שזיקת המושב היא . ההתדיינות

 המאפשר לזהות למעשה אי� קנה מידה כלשהו. שמביאה לידי החלת� של כללי ברירת די�
וע מד. את הזיקה שמצדיקה את הפעלת� של כללי ברירת די� מחו� להקשר של ההתדיינות

הא� זיקה זו נחשבה חשובה משו� ? בחירת�לאזרחות� או יש חשיבות למושב� ולא ל
כיצד היה , א� כ�? � בני זוגשהיא המופיעה בכלל ברירת הדי� המקורי בעניי� יחסי ממו� בי

אז היה הא� ?  על זיקת האזרחותהמקוריכלל ברירת הדי� התבסס  אילו בית המשפט נוהג
 המדינה ורק אלה יכולי� לרכוש אזרחיבית המשפט סבור שכלל ברירת הדי� הקוד� חל על 

הות בי� החוליה הקובעת איזה די�  זסיבה לחשוב שצריכה להיותאי� כל ?  באמצעותוזכויות
  .לדי� חיה הקובעת איזה כלל ברירת חל ובי� החול

העמדה שכללי ברירה חלי� לא כדי� הפורו� אלא מכוח זיקה בי� העניי� למדינה , א� כ�
כל כלל ברירה מתי הוא חל ומקנה למחייבת שננסח קבוצה שלמה של כללי� שיגדירו 

מלאכה זו קשה פי כמה וכמה .  כללי ברירהבשביל מערכת של כללי ברירה –זכויות 
א� ייקבע כי כלל ברירת די� חל : זאת ועוד.  די� רגילי�ניסוח של כללי ברירתמלאכת המ

כיצד יכריע הפורו� בתביעה ביחסי ממו� בי� בני זוג זרי� לגמרי , מכוח זיקת המושב בלבד
א� העמדה ?  וזאת לאחר שהתחל� הכלל בפורו�,שכל זיקת� לפורו� היא בעת ההתדיינות

המתייחסת , תצדדי�רבא עמדה שכלל ברירת הדי� יכול להקנות זכויות רק לתושביו הי
אזי יחילו לא את כלל ברירת הדי� הישראלי אלא את כלל , ללי ברירת די� בכל המדינותכל

בהיות� תושבי� של  שאויזוג תושבי ישראל שנבמקרה של ג� . ברירת הדי� הנוהג במושב�
סמו� ורק אז נהיו תושבי ישראל ב,  רכשו לאחר מכ� מושב במדינה אלמונית,מדינה פלונית

ואילו על , תושבי ישראלהיות� ל יחול כלל ברירת הדי� החדש רק מאז –לפני ההתדיינות 
 א� נגרוס ,לעומת זאת. של המושבי� הקודמי�התקופות הקודמות יחולו כללי ברירת הדי� 

הדי� החדש יכול לחול  ומשו� כ�, כי בני זוג אלה לא היו כפופי� לדי� ישראל בעת השינוי
,  שכללי ברירת די� מקני� זכויות בלא קשר להתדיינותשא� על פידבר הוא פירוש ה, עליה�

משתמע מעמדה . זרי� כפופי� לכלל ברירת הדי� בלי קשר למושב� ורק בזכות ההתדיינות
צדדי המתייחס רק �זו שהכלל המגדיר את היק� התחולה של כללי ברירת די� הוא כלל חד

וא אינו עוסק כלל בייחוס היק� תחולה לכללי ה. להיק� התחולה של כללי ברירה ישראליי�
על הזוג הישראלי בעל שני מושבי� קודמי� יחול לכאורה , א� זה המצב. ברירת די� זרי�

 המושבי� בשבילולא יהיה כלל , כלל ברירת הדי� החדש על תקופת מושב� בישראל
שכ� , לא יהיה כלל ברירת די� כלשהו, בניגוד למה שהוצע, ו על הזוג הזרואיל. הקודמי�

   .הכלל הישראלי חל רק על תושבי�
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 של הכלל המגדיר את היק� התחולה של כללי ברירה יביא לידי צדדי�רבלפיכ� פירוש 
 יביא לידי כ� שיהיו מקרי� צדדי�חדפירוש ואילו , של כללי ברירה זרי�בפורו� הפעלה 

 במקרה כזה כשמעורבי�  לסרב ליטול סמכותאמנ� אפשר.  ברירת די�כללכל  אי� שבשביל�
 קושי זה מוליד 285.אי� פתרו� קס� לתושבי� ישראליי� בעלי מושבי� קודמי�אבל , רק זרי�

יש� של הפורו� חל כאב� האת התשובה האפשרית השלישית לשאלה מדוע כלל ברירת הדי� 
  . שבוח� לזכויות שנקנו לפני הכלל החד

 –ל למ� יו� חקיקתו וחל על הכשל הפורו� תשובה זו גורסת כי כלל ברירת הדי� הרגיל 
רק א� בנסיבות יחול של הפורו� יש� ה וכי כלל ברירת הדי� –כמו כלל פרוצדורלי חדש 

פירוש הדבר הוא שהכלל הקוד� , אזוגי במקרה של .העניי� הוא הפנה לדי� הפורו� המהותי
אלא , ולא משו� שהוא די� המושב ככזה, לוי� הפורו� וחל על הכיחול לא משו� שהוא ד

 גישה זו גורסת שזכויות נקנות 286. לפי הכלל הקוד��lex causaeשהוא די� הפורו� וה �ושמ
  הפנהאילו. הדי� המהותי של הפורו�ע� רק מתו� צירו� של כלל ברירת הדי� של הפורו� 

 ימפנ  זכויות הראויות להגנהקנויותלא היו , י� בנסיבות הענירזכלל ברירת הדי� הקוד� לדי� 
גישה זו תסביר מדוע תושבי� ותיקי� זכויותיה� לפי הכלל היש� . כלל ברירת הדי� החדש

כאשר כללי ברירת די� מפני� .  זרי� יוכפפו רק לכלל ברירת הדי� החדשואילו ,תישמרנה
כאשר ה� מפני� . תדיינות ומקני� זכויות בלי קשר לה"מהותיי�"ה� נהיי� , לדי� הפורו�

  . ומקני� זכויות רק בעת התדיינות"פרוצדורליי�"ה� , לדי� זר
על זרי� בנסיבות אלה מפריעה כי היא חדשי�  של כללי ברירת די� ישראליי� הפעלת�

שאי כללי ברירת די� של  ההפעלכל אבל היא אינה מפריעה יותר מאשר . מפתיעה אות�
אזרחי יוו� , שני תושבי אנגליה, למשל. תדיינו בישראל לצפות לפני שחשבו שיאפשר היה

אורתודוקסית שנישאו בנישואי� אזרחיי� בלבד עלולי� להיראות לא �ובני הדת היוונית
 שבאר� א� על פי ,זאת. נשואי� בבית משפט ישראלי המחיל עליה� את די� אזרחות�

א להחיל את ועיה זו ההפתרו� היחיד לב. ה� נשואי�, מושב� ובעיני כל משפחת� וחבריה�
די� של השיטה שה� יכלו לצפות בזמ� הנישואי� שהוא יחול עליה� ג� א� הכלל ברירת 

 זה מה שקרה כאשר ההתדיינות ,ואכ� במקרה ידוע. הוא אינו כלל ברירת די� של הפורו�
 זוג אזרחי איטליה שנישא וחי בצרפת בלא כל בשבילתה לא צפויה יבפורו� המרוקאי הי

 שהפנה לדי� איטליה שלו מכלל ברירת הדי� הסטובית המשפט המרוקאי , ליהקשר לאיט

  

. האונילטרליסטיתאפשרות אחת היא לאמ! אחד מהפתרונות המוכרי
 מהספרות של הגישה    285
  .144–143'  בעמראו לעיל

כלל ברירת הדי� של הפורו
 הקנה זכויות לפי גישה זו לא משו
 שהוא חלק מדי� המושב אלא    286

היותו של די� זה ג
 די� . רק משו
 שדי� הפורו
 הוא הדי� שאליו הפנה כלל הברירה הקוד

  . המושב הוא מקרי
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 ג� 287. של צרפת–כדי להחיל עליה� את כלל ברירת הדי� שיכלו לצפות בזמ� הנישואי� 
  288.קנויותיה זו נועדה להג� על זכויות יסט

הגישות השונות לבעיה של שינוי כלל ברירת הדי� של הפורו� אינ� משתייכות בקלות 
השימוש ברטוריקה של , אדרבא. ישת די� הפורו� מזה ולגישת הזכויות הקנויות מזהלג

א� העמדות השונות בסוגיה מעידות על התלבטות בי� מה . זכויות קנויות מטשטש הבחנה זו
  . שמתחייב משתי גישות אלה

   שינוי בחוליית הקישור  )2(

 כלל ברירת הדי� מפנה לדי� זמנית נוספת המיוחדת לברירת הדי� מתעוררת כאשר��בעיה בי
די� " או "אזרחותדי� ה"או " די� המושב"כגו� , באמצעות חוליית קישור שאינה קבועה

הדי� " או "הדי� שאליו התכוונו הצדדי�"בניגוד לחוליות קישור כגו� . "מצא הנכסימקו� ה
יות חוליות קישור כאלה עשו, שיש לה� זהות קבועה, "של המקו� שבו אירע אירוע נזיקי

כגו� כאשר הוא מעביר את מרכז חייו , מושבו של אד� יכול להשתנות במש� חייו. להשתנות
למשל כאשר הוא , אזרחותו של אד� עשויה להשתנות; ממדינה פלונית למדינה אלמונית

מיטלטל נכס  ;מאבד או מוותר על אזרחותו במדינה פלונית ורוכש אזרחות במדינה אלמונית
בכל המצבי� הללו עשוי להתעורר ספק  289.ונית למדינה אלמוניתלעבור ממדינה פליכול 

 או לאלה – למקו� הנכס היש�ו לאזרחות הישנה, למושב היש� :לא� מפנה כלל ברירת הדי�
  ?החדשי�

קניי� מפנה לדי� מקו� ה נושאכלל ברירת הדי� הישראלי ב :32ה דוגמ
רה יש שכדי לדעת א� זכות קניי� עבהיא משמעות הדבר . מצא הנכסיה

בזמ� שבו עשו הצדדי� את העסקה . לבדוק את די� המקו� שבו הנכס נמצא
ההסדר המשפטי . הוא בישראל, בעת הדיו�, היו�. ביניה� היה הנכס בצרפת

על עובדות לפיכ� תחולתו של כל אחד מהדיני� . בשתי המדינות הללו שונה
 –הדי� מקו� צופה כלל ברירת איזה דינו של . תביא לתוצאה שונההמקרה 

  ?או זה שבו הוא נמצא היו�, זה שבו היה הנכס בעת העסקה

  

287   Machet v. Revelu, Rabat 24 oct. 1950, Note, Francescakis, REVUE CRITIQUE DE DROIT 

INTERNATIONAL PRIVÉ 88 (1952)  
 Celia Wasserstein Fassberg, Theלניתוח מפורט יותר של כל ההיבטי
 של בעיה זו ראו    288

Intertemporal Problem in Choice of Law Reconsidered: Israeli Matrimonial Property 
Law, 39 INT’L. COMP. L. Q. 856 (1990).  

בעיה זו שונה . א� קרקע עשויה לעבור ממדינה פלונית למדינה אלמונית בעקבות שינויי גבול   289
אבל אפשר להתייחס אליה כאל בעיה דומה , במקצת בשל ההיבט הציבורי המעורב בה

  . מבחינה מבנית
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. לדי� מושב המנוחבירושה מפנה כלל ברירת הדי� הישראלי : 33ה דוגמ
בבגרותו ;  בצעירותו היה תושב אנגליה.המנוח החלי� מושב במש� חייו

לאחר מכ� נהיה תושב ; ובהיותו תושב צרפת ער� צוואה, נהיה תושב צרפת
 כללי הירושה שוני� אלה מאלה בכל .� הוא הל� לעולמווכ, ישראל

צרפת , אנגליה: לדינו של איזה מושב מפנה כלל ברירת הדי�. המדינות הללו
  ?או ישראל

ביחסי ממו� בי� בני זוג מפנה לדי� הישראלי  כלל ברירת הדי� :34דוגמה 
שו בני זוג נישאו כשהיו תושבי אנגליה ולאחר מכ� רכ. המושב של בני הזוג
ההסדר ביחסי ממו� בי� בני זוג שונה בשתי המדינות . מושב בליכטנשטיי�

המושב בעת עריכת הנישואי� או : איזה מושב צופה כלל ברירת הדי�. הללו
  ?המושב האחרו� של בני הזוג

 כלל ברירת הדי� הישראלי מפנה בענייני מעמד אישי לדי� :35ה דוגמ
� התחתנו בטקס אזרחי בזמ� היות� בני הזוג הנדוני. האזרחות של בני הזוג

שבה , אזרחי פולי� ולאחר זמ� איבדו אזרחות זו ורכשו אזרחות בישראל
הא� כלל ברירת הדי� התכוו� להפנות . נישואי� כאלה לא היו יכולי� להיער�

לדי� האזרחות שהייתה לה� בעת הנישואי� או לדי� האזרחות שיש לה� 
  ? בעת הדיו�

יו מתכוו� כלל הברירה יש להגדיר במדויק את רגע הזמ� שבו כדי לזהות את הדי� שאל
נישואיו ,  בעת לידתו או האזרחות שהיו לומושבה –י� רלוונטי של אד� ואזרחותמושבו או 

את רגע הזמ� כ� ג� יש להגדיר .  מאיד� גיסאהדיו�כתיבת צוואתו מחד גיסא או בעת ו
 ,עת מאוחרת יותרבישת הנכס או עת רכב – רלוונטימצאו של נכס ישבו מקו� ה המדויק

מקובל , למשל.  לעתי� המחוקק טורח להבהיר את עמדתו בשאלה זו.לרבות עת הדיו�
 שהוא מפנה לדי� של המושב 137 מבהיר בסעי� 1965–ה"התשכ, לחשוב שחוק הירושה

 לחוק יחסי ממו� בי� 15סעי� ,  כ� ג�290.שהיה למנוח בעת מותו ולא לדינו של מושב קוד�
 פורש כמפנה לדי� של המושב שהיה לבני הזוג בעת נישואיה� ולא 1973–ג"התשל, וגבני ז

  ? א� מה עושי� כאשר כלל ברירת הדי� אינו נוקט עמדה291.למושב מאוחר יותר
 להפנות לדי� של המדינה שאליה האירוע היה קשור בעת הפתרו� המקובל לבעיה זו הוא

 לדי� המדינה שבה היה –ה זכות קניי� לפיכ� א� מדובר בשאלה א� נרכש. שינוי הזכות

  

  .1119–1118' ראו להל� בעמ   290
ד " פ,נפיסי' נפיסי נ 1558/94 א"דנ; )1979 (1) 3(ד לג"פ, אזוגי 'נאזוגי  2/77א "עראו למשל    291

  .)1996 (573) 3(נ
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 לדי� המדינה שבה –א� מדובר במעמד אישי ; הנכס בעת שהתיימרו לחולל שינוי בזכות
  292. אזרחות בעת עריכת הנישואי�בני הזוגהייתה ל

 נכס נגנב מבעליו החוקיי� באנגליה :Winkworth v. Christie’sפרשת 
י תנאי תקנת השוק ש� הוא נמכר לפ, ונלקח בלא ידיעתו לאיטליה

על כ� מכר . תנאי� אלה מקלי� לעומת תנאי תקנת השוק האנגלית. המקומית
כזה לפי די� אנגליה לא היה מקנה לקונה זכות טובה כנגד הבעלי� 

הנכס הוחזר לאנגליה . בדי� איטליה הוא רכש זכות טובה שכזו. המקוריי�
לת הבעלות והבעלי� המקוריי� טע� שיש להחיל על שא, על ידי הקונה

 ובי� הגנבהבי� בתור די� מקו� הימצא הנכס בעת , בנכס את די� אנגליה
 החיל ,בית המשפט דחה טענה זו. בתור די� מקו� הימצא הנכס בעת הדיו�

  293.ודחה את התביעה, את די� המקו� שבו נמצא הנכס בעת ההעברה לקונה

המוכר , זרחי זוג יהודי� אזרחי פולי� נישאו בפולי� בטקס א:פרשת סקורניק
בתביעת מזונות טע� הבעל שלפי די� . ה� עלו לישראל והתאזרחו בה. ש�

טקס כזה אינו מועיל לשנות את מעמד� וכי , דינ� האישי בעת הדיו�, ישראל
�בית המשפט החיל את די� האזרחות שהייתה לה� . לנישואיה� אי� כל תוק

  294.בעת עריכת טקס הנישואי� והכיר בה� כזוג נשוי

כלל ברירת הדי� מכיר בזכות שנקנתה בדי� שאליו זו אמורה לבטא את התפיסה שעמדה 
אימו� אזרחות של או לפורו� מפנה הכלל ואינו מכיר בכוחו של מעבר גבול פיזי של נכס 

לכאורה אפוא היא מעדיפה את כוחו של די� זר שבו נוצרה הזכות על פני .  לפגוע בההפורו�
 אימוצה של עמדה כעמדה כללית החלה בכל המצבי� אול�. כוחו ושליטתו של הפורו�

 .מדגיש למעשה את כוחו של די� הפורו�, שבה� מתעוררת בעיה של שינוי בחוליית הקישור
שכ� א� היא חלה ג� כאשר בעת הדיו� הנכס נמצא מחו� לפורו� במדינה שלישית שאינה 

אינו מכיר במה או כאשר מעמד הצדדי� כפו� לדי� שלישי ש, מכירה במה שנעשה קוד�
שנוצר לפי די� זר שכבר אינו מצב משפטי ו  עצמעל דעתאזי הפורו� מקדש , שנעשה קוד�
  . �ובניגוד לעמדתו של הדי� השולט בו בעת הדי, שולט במצב

  

� ל100.1' ! סיראו למשל בשווי   292CPILכות קניי� ייבחנו זשל רכישה או אבד� :  בנוגע לקניי�
לפי אותו עיקרו� נראה שבהקשר של . בעת הרכישה או האבד� סכנלפי די� מקו
 הימצא ה

וביחסי ממו� בי� בני , ולכ� יפנו לדי� ששלט במנוח אז,  כאירוע המרכזיירושה המוות מצטייר
  . ולכ� יפנו לדי� ששלט בבני הזוג אז,  הנישואי� נתפס כרגע המכריערגע עריכת, זוג

293   Winkworth v. Christie’s Manson and Woods Ltd., [1980] Ch. 496.  
ש " שהוזכר לעיל בטקסט הצמוד לה)1954 (141ד ח "פ, סקורניק' סקורניק נ 191/51א "ע   294

  . העובדות המובאות כא� פושטו במקצת לעומת העובדות שבפסק הדי�.264
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הפורו� יכיר , אי� חולק שא� באותו מקו� חדש שמחו� לפורו� יתחולל שינוי בזכויות
� א� בני זוג ישנו את מעמד� לפי הדי� השולט  כ� ג295.בכ� לפי די� אותה מדינה שלישית

בשני המצבי� הללו הפורו� מכיר בכוחה ובסמכותה של . הפורו� יכיר בכ�, בה� עתה
המדינה השלישית השולטת בנכס או במעמד לקבוע מה מצב הענייני� לצור� שינוי זכויות 

� יצרו על כ� למעשה מעבר הגבול הפיזי של הנכס ושינוי הדי� האישי אכ. בהמש�
לפי הדי� החדש ושינו עתידיי� משו� שה� חשפו אות� לשינויי� , כשלעצמ� שינוי בזכויות

אול� העמדה הכללית . את חוסנ� מפני אירועי� שלא היו משפיעי� עליה� לפי הדי� היש�
בעניי� שינוי בחוליות הקישור שלפיה יכירו בזכות כפי שנרכשה במדינת היווצרה משמיעה 

נה שאליה הועברו הנכס או המעמד אינה חשובה כל עוד לא התחולל בה שעמדתה של המדי
  . שינוי של ממש על פי דינה

הוא יכול להרשות לעצמו ,  בעת הדיו�כאשר הפורו� הוא ששולט בנכס או במעמד
שימור המצב שנוצר בדי� התעקשות הפורו� על ,  בה� כאשר מדינה אחרת שולטת.עמדה זו

זו א� על פי שהיא המוסמכת בעיני הפורו�  אחרת במדינה  מביעה חוסר התחשבותהקוד�
לפיכ� מדינה שדוגלת בגישה שיש להחיל את . להמשי� ולשלוט בגורל הנכס או המעמד

מחזקת את שליטת הפורו� בפתרו� , הדי� ששלט בנכס או במעמד בעת השינוי כגישה כללית
  .י בזכויות הנדונותהמוסמכי� לחולל שינודיני� ההאירוע תו� התעלמות מעמדת� של 

אי� דוגמאות מפורשות למצבי� שבה� החילו את די� המדינה שבה נמצא הנכס בעת 
בר� אפשר לראות בפרשה הבאה דוגמה . הדיו� או את הדי� האישי שיש לאד� בעת הדיו�

  .למצב זה

.  זוג תושבי הונגריה נישא כדת משה וישראל:Schwebel v. Ungarפרשת 
והגיעו  את הונגריה ובני הזוג עזב. די� הונגריהנישואי� אלה מוכרי� ב
 וש� הבעל מסר גט כשר לאשתו והשניי� נפרד. למחנה מעבר באיטליה

, מוכר כאירוע המפקיע את הנישואי� בדי� הונגריהלאהיה מעשה זה . לשלו�
כל ,  ארצהושני בני הזוג על. וא� לא בדי� איטליה,  עדיי� די� מושב�יהשה

 הכעבור זמ� האישה נסע.  מושב� החדשהנהייתוישראל , אחד בדרכו
להתנכר ביקש כעבור זמ� נוס� הוא .  לתושב קנדההש� היא נישא, לקנדה

בית .  הייתה נשואה בזמ� שהוא נשא אותהישהלנישואיה� וטע� שהא
. המשפט הקנדי סבר שכושרה להינשא תלוי בתוק� הגט שנית� באיטליה

אבל בית המשפט ,  בעת מת� הגטגט זה לא היה מוכר בדי� מושבה, כאמור

  

� ב100' ראו למשל את חלקו השני של אותו ס   295CPIL) הקובע כי לאחר , )292ש "הוזכר לעיל בה

  .המקו
 החדש מוסמ� לחולל שינויי
 בזכויות שבו, שנכס עבר מקו
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 –הקנדי הניח שהוא היה מוכר בדי� המושב שהיה לה בעת נישואיה השניי� 
   296.הוא החיל את די� ישראל ולכ� הכיר בנישואי� השניי�. די� ישראל

 בלי קשר 297. לבעיה האינצידנטליתהראינו לעיל שמקובל לראות פרשה זו כאסמכת
 ברור שיש פה בעיה של שינוי 298, האינצידנטליתלשאלה א� היא אכ� מדגימה את הבעיה

כדי לדעת א� האישה . מושב האישה השתנה מדי� הונגריה לדי� ישראל. בחוליית הקישור
הכלל הרגיל שלו . בדק בית המשפט הקנדי את תוק� הגירושי� שלה, הייתה פנויה להינשא

יל כלל זה אלא בדק אול� בית המשפט לא הפע. לעניי� זה הפנה לדי� המושב בעת הגירושי�
מכא� שהוא לא הפנה באופ� עיוור לדי� ששלט . תוק� הגירושי� בדי� האישי הנוכחי את

בשביל אנשי� ; בבני הזוג בעת הגירושי� אלא שימר כלל זה לבני זוג הכפופי� לדי� הפורו�
. הוא הפנה לדי� זה כדי לברר את משמעותו של אירוע קוד� בחייה�, הכפופי� לדי� אחר

 זו היא העמדה המוותרת על תפיסות הפורו� באשר לבעיה של שינוי בחוליית הקישור עמדה
   299.ומאמצת את העמדה של הדי� הזר השולט במצב בעת הדיו�

כפי שהוסבר ההתלבטות בי� עמדתו של הדי� ששלט בעניי� ברגע שבו נוצרה הזכות 
בטות בי� שליטתו את ההתל  ממחישההנדונה ובי� עמדתו של הדי� ששולט בו בעת הדיו�

  .של הפורו� לשליטתו של הדי� הזר במצב הנדו�

  )�lex causaeה(שינוי בדי� הזר   )3(

כלל ברירת הדי� של י� שאליו מפנה זמנית יכולה להתעורר ג� א� חל שינוי בד�הבעיה הבי�
 הגשתלאחר התרחשות האירוע הנדו� ולפני ש יכול. �lex causaeה,  די� העניי�–הפורו� 
במקרה . בי� כלל סטטוטורי ובי� כלל שיפוטי, כלל מהותי חדשבדי� הזר  אומ� התביעה

 –באופ� רטרואקטיבי  –למפרע הרגיל ג� בשיטות זרות כללי� חדשי� אינ� מיועדי� לחול 
 לעתי� יש הוראת מעבר אשר מבהירה את כוונת �ג� בה. על אירועי� שכבר התרחשו

  . בזמ�המחוקק הזר באשר לתחולתו של הכלל החדש 

כלל ברירת הדי� הישראלי בירושה מפנה לדי� המושב של  :36ה דוגמ
בישראל נחקק זבו� י ולפני חלוקת העו של תושב זרלאחר מות. המנוח

אלה ירושה שונות מ זכויות החדש קובעחוק ה.  חוק חדש זר זהבמושב
  

296   Schwebel v. Ungar, (1964) 48 D.L.R. (2d) 644.  
  .185'  בעמלעילראו    297
  .260 ש"ראו לעיל ה   298
המשמר את המצב שנוצר בדי� ששלט במצב בעת השינוי הנטע� " רגיל"הכלל ה, במוב� זה   299

 
הוא כלל משנה הקובע את עמדת הפורו
 בשאלת השינוי בחוליית הקישור בכל המקרי

פסברג לניתוח מפורט יותר של בעיה זו ראו .  בעת הדיו�שבה
 הפורו
 שולט במצב הענייני

  .)260 ש"לעיל ה(
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 שהחוק החדש נועד לחול על כל הבהירהמחוקק הזר . חוק היש�ב שנקבעו
הא� על בית משפט ישראלי להחיל את די� הירושה . טר� חולקעיזבו� ש
   ? של המנוחהמושבמדינת די� הירושה החדש של את היש� או 

ועמדתו , בדוגמה זו נקט המחוקק הזר עמדה בשאלה מה היק� התחולה של החוק בזמ�
המחוקק הישראלי רואה ברגע המוות את : שונה מהעמדה העקרונית של המחוקק הישראלי

ואילו המחוקק הזר רואה ברגע חלוקת העיזבו� ,  הקובע לעניי� החלתו של חוק חדשהרגע
לפיכ� הכלל החדש נועד לחול באופ� שנראה רטרואקטיבי . את הרגע הקובע לעניי� זה

 הבעיה העומדת בפני בית המשפט הישראלי היא במקרי� כאלה. בעיני המשפט הישראלי
 כמפנה אל הדי� כפי שהיה בעת האירוע או כפי :כיצד לפרש את כלל ברירת הדי� הישראלי

הא� עליו לציית להוראות התחולה של הדי� הזר או לשלוט ,  במינוח אחר?שהוא בעת הדיו�
  300?בעצמו בשאלת התחולה בזמ� של הדי� הזר

לפיכ� בלי . פתרו� אחד מקובל לבעיה הוא לנהוג כפי שהפורו� היה נוהג באות� נסיבות
א� בפורו� מקובל שבענייני ירושה יחול כלל חדש רק א� הוא , זרקשר למה שנקבע בדי� ה
כ� ינהגו ג� באשר לכלל , וא� נחקק לאחר מותו יחול הכלל היש�, נחקק לפני מותו של אד�

גישה זו פירושה שעל א� כוונתו הברורה של המחוקק הזר להחיל את החוק . חדש בדי� זר
  .החדש למפרע יסרב בית המשפט לנהוג כ�

שבה נמצאו נכסי , עיזבונו של תושב רומניה נדו� בישראל: 37 דוגמה
נה  ש&–ב של המנוח בעת מותו  די� המוש–נמצא שבדי� רומניה . העיזבו�

 בית .החוק לאחר מותו של המנוח באופ� שמשנה את זכויות הירושה
המשפט הישראלי סירב להחיל את הדי� החדש בנימוק שהחלתו תפגע 

  301.עת המוותבזכויות שהוקנו כבר ב

גישה זו זכתה . הוא לאפשר לפורו� להחליט על פי הנסיבות, קיצוני ממנו, פתרו� שני
  . .Starkowski v. A.G והבולט שבה� הוא פרשת, לביטוי בכמה וכמה פסקי די� אנגליי�

  

אותה בעיה יכולה להתעורר ג
 כאשר המחוקק הזר לא נקט עמדה ברורה בשאלת היק�    300
במקרי
 . כוונתובדבר התחולה של הכלל החדש בזמ� וא� אי אפשר לגבש עמדה פרשנית 

 בדברעקרונות המקובלי
 בשיטה הזרה ה פילכאלה הברירה בפני הפורו
 תהיה בי� הכרעה 
. עקרונות המקובלי
 בפורו
 בשאלה זוה לפיהיק� התחולה של דיני
 זרי
 בזמ� ובי� הכרעה 

ברוב המקרי
 ההנחה תהיה . במיוחדזה מזה הפתרונות לא יהיו שוני
 אול
 במקרה זה סביר ש
  .שהדי� הזר לא נועד לחול על המקרה

). 1967 (281) 2(ד כא"פ,  גליק'קלמר נ 296/67א "עובדות שבדוגמה זו מבוססת על הע   301
 .העובדות כא� פושטו מעט
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נישאו בטקס דתי , תושבי פולי�, שני קתולי�: .Starkowski v. A.Gפרשת 
ה נישואי� שנערכו באמצעות טקס דתי במועד ז. 1945באוסטריה במאי 

ובתקופה זו , 1947בני הזוג חיו יחד עד . בלבד היו בטלי� בדי� אוסטריה
 הועבר באוסטריה חוק שלפיו 1945ביוני . רכשו מושב חדש באנגליה

, חוק זה נועד לחול רטרואקטיבית. ו תקפי�ייירשמו יהשנישואי� דתיי� 
 כ�נישואי� אה .ה יכול להכשיר�ולכ� רישומ� של הנישואי� הנדוני� הי

לאחר שבני הזוג , לאחר שינוי המושב, 1949א� זאת רק בשנת , נרשמו
 נישאה �1950ב. וממילא בלא הסכמתה, בלא ידיעת האישה, נפרדו זה מזה

. שא� הוא כבר היה תושב אנגליה, האישה בשנית באנגליה לאזרח פולי�
 טע� שהיא אינה אשתו במסגרת סכסו� בי� האישה ובי� בעלה השני הוא

בית המשפט האנגלי החיל את . משו� שהיא הייתה נשואה בעת נישואיה�
ע� , לרבות השינוי הרטרואקטיבי, הדי� האוסטרי כפי שהיה בעת הדיו�

  302.התוצאה שהנישואי� השניי� היו בטלי�

את החשיבות של מש� הזמ� שעבר בי� האירוע , בי� שאר השיקולי�, במקרה זה הדגישו
 ואת הצור� לאפשר לבית המשפט להחליט לפי נסיבות ,� השינוי בדי� וציפיות הצדדי�ובי

  .העניי�
לפיכ� א� הדי� הזר . בעיה זו הוא לנהוג כפי שמורה הדי� הזרשלישי מקובל לתרו� פ

על הפורו� לציית לדברו ולהחיל על האירוע את , קובע מה תחולתו בזמ� של הדי� החדש
  .  שהדי� הזר היה מחיל על העניי�–ה  הישנה או החדש–ההוראה 

חוזה : International Trustee for the Protection of Bondholdersפרשת 
הלוואה בי� מלווה אנגלי ללווי� אמריקניי� קבע שאפשר להחזיר הלוואה 

,  מיליו� דולר בלירות שטרלינג לפי שער חליפי� נתו� או בדולרי�250בס� 
לאחר מת� ההלוואה ולפני החזרתה ביטל די� . שערכ� הוצמד לער� הזהב

כל סעיפי ההצמדה לער� הזהב וקבע את  – די� פדרלי אמריקני –החוזה הזר 
שחיובי� כאלה יבוצעו במלוא� א� החייב ישל� את חובו בדולרי� 

כאשר בית משפט אנגלי התבקש להכריע בשאלה א� על חוזה זה . נומינליי�

  

302   Starkowski v. A.G., [1954] A.C. 155 .נולדה 
סמו� לאחר  )ברברה( בת מהנישואי� הראשוני
ייתכ� שההחלטה באה כדי להכשיר את ). כריסטופר(מהנישואי� השניי
 נולד ב� . הנישואי�

 היה עדיי�שכ� את הב� שנולד מהנישואי� השניי
 , מהנישואי� הראשוני
הילדה שנולדה 
  .חזרה על הנישואי�באמצעות  האב בו או באמצעות הכרת להכשיר אפשר
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הלוואה או שמא הדי� החדש שחוקק חל הדי� הזר כפי שהיה בעת מת� ה
  303.הוא קבע שדי� החוזה חל כפי שהוא מעת לעת, לאחר מת� ההלוואה

זוג נישא בהיות� תושבי מזרח גרמניה בזמ� שבו די� זה : Sperlingפרשת 
�ה� עקרו לדרו�. לא כלל הסדר כלשהו בדבר שיתו� בנכסיה� של בני זוג

בר חוק במזרח גרמניה לאחר עקירה זו הוע. אפריקה ורכשו ש� מושב
הסדר של שיתו� בכל הרכוש בני זוג שכבר נישאו על ל ג� יחהנועד לש

אפריקאי שכלל הברירה �בית משפט דרו�. שנרכש לאחר מועד הנישואי�
שלו הפנה לדי� מושב� של בני הזוג בעת עריכת הנישואי� החיל את הדי� 

  304.הזה לרבות החוק הרטרואקטיבי שבו

 – Eyre –מייקה ' גהמושל הבריטי של המושבה: Phillips v. Eyreפרשת 
תבע את המושל , קו�תושב המ, Phillips.  ש� מרד באכזריות רבהדיכא

בית המשפט קיבל את הטענה . שווא מאסרתקיפה ולבגי� אחריות לבאנגליה 
, של הנתבע כי חוק חנינה שהועבר באי לאחר המרד פטר אותו מאחריות

   305.דחה את התביעה,  הזכות של התובעומאחר שחנינה זו הפקיעה את

בכפו� , גישה זו כמוב� מאפשרת לדי� הזר לקבוע את היק� תחולתו בזמ� בעצמו
ובמוב� זה היא מתיישבת לכאורה ע� הרעיו� של זכויות , למעשה רק לשיקולי תקנת הציבור

 אול� ג� בהקשר זה הדאגה לזכויות קנויות 307. גישה זו היא המקובלת ביותר306.קנויות
  . אינה מולידה פתרו� פשוט

התפיסה ששינוי בדי� זר משפיע על הזכות מניחה שמפעל ברירת הדי� הוא מפעל של 
ושמימושה של זכות קנויה מחייב להחיל את הדי� שהקנה את הזכות , אכיפת זכויות קנויות

  

303  R. v. International Trustee for the Protection of Bondholders A.G., [1937] A.C. 500 . כ�
  .)247פסקה ב, MAYERראו (ג
 מקובל בצרפת 

304  Sperling v. Sperling 3, (1975) S.A. 707 .החלטה דומה ניתנה בקנדה בפרשתTopolski v. 
The Queen, (1978) 90 D.L.R. (3d) 66 , הוחל די� המושב שהיה לבני הזוג בעת הנישואי� 
ש

בעת הנישואי� די� זה החיל על בני . די� זה היה די� פולי�. על תביעה ביחסי ממו� בי� בני זוג
וחוק זה הוא , חוק פולני רטרואקטיבי החיל עליה
 משטר של שיתו�.  משטר של פירודזוג

לא יוחסה חשיבות לעובדה שבני הזוג לא ידעו על . אשר הוחל על ידי בית המשפט הקנדי
א� בית המשפט ציי� שהשינוי בחוק פולי� אירע כאשר ה
 עדיי� היו , השינוי בדי� פולי�

  . ושב חדש בקנדהתושבי פולי� ולפני שרכשו מ
305  Phillips v. Eyre, (1870) L.R. 6 Q.B. 1.  
כפי שיפורט , גישה שמתייחסת לרעיו� של זכויות קנויות ברצינות מחייבת לנהוג קצת אחרת   306

  .להל�
, DICEY ראו ג
. 503' בעמ) 276ש "לעיל ה (RABEL; 13' מבע) 276ש "לעיל ה (Grodeckiראו    307

  .3�013בפסקה 
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אינה מאפשרת אול� גישת הזכויות הקנויות . בכפו� רק לתקנת הציבור, השינויי� שבועל 
 הבעיה של מחייבת לאמ� פתרו� אחר כאשר עצמה היא.  כוללניתעמדה זו כעמדהאמ� ל

  . שינוי בדי� זר מצטרפת לבעיה של שינוי בחוליית הקישור
. ברגע ההקניה הדי� הנדו� צרי� להיות הדי� המוסמ� להקנות אותה, קנה זכותכדי שדי� ַי

לפי , או מפקיע או משנה(קנה אפשר לראות בשינוי בתוכ� הדי� שמשנה את הזכות אירוע מ
מתבקש  , בשליטת הדי� שהקנה אותהיי� הזכות עד,כאשר בעת השינויעל כ� ). העניי�

. א� הוא אינו נוגד את תקנת הציבור, להתחשב בכל שינוי שהמחוקק הזר ביקש להכניס
שהקנה אותה הזכות כבר אינה בשליטתו של הדי� בעת השינוי א� , באותה המידה

 במקרי� אלה מתבקש שלא להכיר 308.� זה אינו מוסמ� עוד לחולל בה שינויי�די, לראשונה
לא משו� שהוא נוגד את תקנת הציבור אלא משו� שהדי� הזר לא היה מוסמ� , בשינוי בדי�

  . אפשר להדגי� זאת בהקשר של מעמד אישי וקניי�. להפקיע את הזכות

רפת על ידי הוא נרכש לפי די� צ. נכס מיטלטל נמצא בצרפת: 38 הדוגמ
לאחר שהנכס הגיע לישראל חוקקו . פלוני נטל את הנכס עמו לישראל. פלוני

ג� . שחולל שינוי בזכויות הקניי� של פלוני, בצרפת חוק רטרואקטיבי
ישראל אינה צריכה , בהנחה שהשינוי כשלעצמו אינו נוגד את תקנת הציבור

 אשר ,להכיר בשינוי משו� שבעת חקיקתו כבר לא היה הנכס בצרפת
, לפי התפיסה הישראלית, סמכותה לחולל שינויי� בזכויות קניי� מוגבלת

    .לנכסי� שבצרפת

והטקס הוכר , נישאו כדת משה וישראל בני זוג אזרחי פולי�: 39 הדוגמ
ה� עזבו את פולי� ועלו . בפולי� כטקס ששינה את מעמד� מרווקי� לנשואי�

, שו אזרחות ישראליתלאחר שאיבדו את האזרחות הפולנית ורכ. לישראל
ובעקבות השינוי בני הזוג אינ� נחשבי� נשואי� בדי� , השתנה די� פולי�

ישראל , ג� בהנחה שהשינוי כשלעצמו אינו נוגד את תקנת הציבור. פולי�
משו� שבעת חקיקתו כבר לא היו בני הזוג , אינה צריכה להכיר בשינוי

� לפי התפיסה שכ, כפופי� לדי� פולי� בענייני המעמד האישי שלה�
  . די� פולי� חל על מעמד� האישי של אזרחיה בלבד, הישראלית

 מחייבת להתעל� משינוי בדי� זר א� שינוי זה קנויותגישת הזכויות ה מכא� לכאורה
בלי קשר , התרחש לאחר שהמצב המשפטי הנדו� יצא משליטתו המשפטית בעיני הפורו�

 שכ� ,אול� ג� עמדה זו אינה מוחלטת. לשאלה א� השינוי נוגד את תקנת הציבור א� לאו
 לפי.  הפורו� במצבו שלשינוי בחוליית הקישור אינו תמיד מסתיי� בשליטת, כפי שראינו

  

  ).304ש "לעיל ה (Topolskiת ראו פרש   308
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 הנכס  הועברבשתי הדוגמאות שהובאו לעיל אילו, ניתוח הבעיה של שינוי בחוליית הקישור
על� מהשינוי עמדת ישראל שלפיה יש להת, בני הזוג באיטליההתאזרחו ואילו , לאיטליה
צריכה לסגת מפני , כי די� צרפת ודי� פולי� לא היו מוסמכי� עוד לשלוט באירוע, בדי� הזר

שעתה הוא הדי� השולט בשאלה א� השינוי הזר ראוי להכרה א� , העמדה של די� איטליה
  309.לאו

ג� בעיה זו חושפת את המתח שבי� הגישה שלפיה יש להחיל את הדי� הזר במלואו ובי� 
כמו הבעיות , היא א� חושפת. שלפיה די� הפורו� רשאי להגדיר את היק� תחולתוהגישה 

הנשענת , להבדיל מגישה רטורית,  גישה רצינית קשה לעצבעד כמה, זמניות האחרות�הבי�
  .קנויותה גישת הזכויות –על רעיו� השליטה של הדי� הזר 

  מעמדו של די� זר  )ה(

, בעיית ברירת הדי�המדיני שבא את המתח המדגימה א� הי, בעיה מתודולוגית אחרונה
 הדי� הזר חל כחלק מסדר� מסורתיבמודל ה. נסבה על השאלה מה מעמדו של הדי� הזר

 ולא היה כל צור� על כ� לא התעוררה כלל השאלה מה מעמדו של די� זר. הטבעי של דברי�
ל כפי שחל והוא ח, מעמדו היה כשל די� הפורו�. לדו� בשאלה כיצד להפעילו מחו� לביתו

 אול� בעת החדשה מסתמנת התחבטות בשאלה כיצד יש להתייחס אל הדי� 310.די� הפורו�
הבחנה ידועה באשר לסוגיית מעמדו של די� זר היא ההבחנה בי� . הזר מבחינה פורמלית

ובי� ) צרפת, הולנד, בלגיה, גרמניה(שיטות משפט שבה� מעמדו של די� זר כמעמדו של די� 
אנגליה ושיטות המשפט השואבות (של די� זר כמעמדה של עובדה שיטות שבה� מעמדו 

  

  .877–876' בעמ) 288ש "לעיל ה( Fassberg ראו   309
בשיטות . ג
 הדי� הזר היה כזה בשיטות משפט שבה� הדי� הוא עניי� שבידיעה השיפוטית   310

הוכח הדי� הזר כמו הדי� המקומי בעזרת חבר , כבאנגליה, שבה� היה צור� להוכיח את הדי�
 MARIANNEלעניי� זה ראו את הספר המאל�. אמור לדעת אותומושבעי
 שהורכב ממי שהיה 

CONSTABLE, THE LAW OF THE OTHER: THE MIXED JURY AND CHANGING CONCEPTIONS OF 

CITIZENSHIP, LAW AND KNOWLEDGE (1991) .ספר מנתח את המעבר בתפקיד חבר ה
מעבר הקשור , דות בלבדהמושבעי
 מיודעי עובדות ודי� ושופטי עובדות ודי� אל שופטי עוב

מעבר זה קשור לריכוז הכוח המלכותי ויצירת די� מדינתי . ללידת ההבחנה בי� עובדה לדי�
ירידה בחשיבות של הקהילה , אלה באו לידי ביטוי בעלייה בחשיבות של הכתב במשפט. אחיד


אשר נהיו מנהגי
 מיוחדי
 שהיה צרי� לטעו� , והדי� האישי וביטול הדיני
 המקומיי
שבו כיהנו תחילה , הסיפור מסופר דר� בדיקת התופעה של חבר מושבעי
 מעורב. ולהוכיח

ולאחר מכ� אנשי
 שלא , אנשי
 מקהילתו של האד
 הנדו� ג
 א
 היא הייתה קהילה זרה

ירידת קרנו של , לפי תפיסה זו. אבל היו זרי
 מבחינת הפורו
, בהכרח היו מאותו מקו

ומאחר ששניה
 נהיו חריגי
 לדי� , קרנו של המשפט הזרהמשפט הקהילתי דומה לירידת 
  .שניה
 היו טעוני
 הוכחה, הממלכה
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בשיטות .  הבחנה זו נעוצה בגור� שנושא בנטל לברר את תוכנו של הדי� הזר311).ממנה
בשיטות שבה� מעמדו כשל ; נטל זה מוטל בעיקר על השופט, שבה� מעמדו של די� זר כדי�

ובית , ליהנות מהדי� הזרובעיקר על הצד המבקש , התפקיד מוטל על הצדדי�, עובדה
ההבחנה מתייחסת א� לתפקידו . המשפט מוגבל ביותר ביכולתו לפנות לדי� הזר בעצמו

   312.ערעור ביחס לדי� זר השונה של בית משפט של
וכאשר השופט אחראי לבירור תוכנו , לכאורה כאשר מעמדו של די� זר כשל די�

 תפיסת הדי� ,ולעומת זאת,  שווי�הפורו� מתייחס לדי� הזר ולדי� הפורו� כאל, ולהחלתו
אול� לאִמתו . הזר כעובדה שעל הצדדי� להוכיחה משמיעה שהדי� הזר נחות מדי� הפורו�

המשמעות . הבחנה זו אינה מבטאת בהכרח שני סוגי� שוני� של יחס לדי� זר, של דבר
 הרעיונית של היחס לדי� הזר באה לידי ביטוי בשאלה קרובה א� נפרדת והיא מה קורה

עמדה אחת גורסת שכאשר . כאשר מי שאמור לברר את תוכנו של הדי� הזר אינו מצליח בכ�
הוכחתו על ידי הצד המעוניי� �אי, הדי� הזר הוא בגדר עובדה הנחוצה לעילת התביעה

צריכי� להביא לידי דחיית התביעה או הטענה , בירורו על ידי השופט�או אי, להסתמ� עליו
כלל ברירת הדי� מפנה בענייני ירושה לדי� המושב של המנוח לפיכ� א� . המבוססת עליו

מי שמבקש ליהנות מהעיזבו� צרי� להוכיח את תוכנו של הדי� הזר , ודי� זה הוא זר לפורו�
הצד לדיו� או (א� מי שנושא בנטל זה . או שהשופט חייב לבררו, כחלק מהעילה שלו

, שבדי� זה קיימת הזכות הנטענתאינ� מצליחי� להוכיח את הדי� הזר או לוודא ) השופט
בירורו על ידי �הוכחת הדי� הזר ואי�עמדה אחרת גורסת שאי. זכות הירושה לא תוכר

  

 SOFIE GEEROMS, FOREIGN LAW IN CIVIL LITIGATION: A COMPARATIVE ANDראו למשל    311

FUNCTIONAL ANALYSIS (2003). לקטג 
ריה ובמובני
 רבי
 ארצות הברית שייכת היו
. א� על פי שהיא יונקת מהמשפט המקובליי� של ידיעה שיפוטית אה בדי� זר ענור ההראשונה

כמו כ� ראו . וח אינטרסי
הדבר בולט במיוחד בגישות החדשות לברירת הדי� העוסקות בנית
Bodum U.S.A., Inc. v. La Cafetière, Inc., 621 F. 3d. 624 (2010) , השופט 
 Easterbrookש

יעיינו בספרות זרה בעצמ
 ולא יסתמכו על חוות  סברו כי מוטב ששופטי
 Posnerוהשופט 

  .דעה של מומחי

בבית משפט של ערכאה ראשונה ובבית משפט של ערעור , על היחס האמביוולנטי לשאלה זו   312
 הספר מראה שאנגליה .ואיל� 362 'בעמ )311 ש"ה לעיל( GEEROMSראו , במדינות השונות

יות הניתנות לערכאה הראשונה ה� ה� בסמכו, עקבית בעמדתה שדי� זר נחשב לעובדה
הוא מראה עוד כיצד עברו בארצות הברית לתפיסה . בסמכויות הניתנות לערכאת הערעור

כשאלה משפטית (שלפיה החלת הדי� הזר היא באחריות השופט ונתונה לביקורת בערעור 
כ� ג
 בבלגיה מוטל הנטל על בית המשפט של ערכאה ראשונה לברר את תוכנו של ). רגילה

הנטל של , לעומת זאת בגרמניה ובהולנד. וממצאיו ניתני
 לביקורת, בעזרת הצדדי
, הדי� הזר
המוסמ� לפנות למקורות , בירור תוכנו של הדי� הזר מוטל על השופט בערכאה ראשונה

המצב בצרפת אינו עקבי . וממצאיו אינ
 ניתני
 לביקורת בערעור, חיצוניי
 כדי להרי
 נטל זה
  . )והטקסט הצמוד לה� 324, 323ש "ראו להל� ה(



 מושגי יסוד: שער ראשו�

208 

שכ� די� הפורו� יכול , השופט אינ� מחייבי� שהתביעה או הטענה המבוססת עליו תידחינה
  . להחלי� את הדי� הזר

 הברירה בדי� הפורו� גרסה אחת של נכונות זו להמיר את הדי� הזר שאליו מפנה כלל
ברוב� שיטות שבה� מעמדו של די� זר הוא , ישנ� שיטות. די� שיורירואה בדי� הפורו� 

כ� הוא המצב היו� בדי� . שבה� לדי� הפורו� תפקיד שיורי כללי, כמעמדו של די�
המבוססות , בוודאי בכל בתי המשפט המאמצי� את גישות ברירת הדי� החדשות, האמריקני

ש� יש הוראה מיוחדת המאפשרת ,  כ� הוא ג� המצב בשוויי�313. הפורו�על גישת די�
 314.להחיל את די� שוויי� בכל מקרה שבו אי אפשר לברר את תוכנו של הדי� הזר הרלוונטי

   315.ג� בשיטות אחרות עומדי� על התפקיד השיורי של די� הפורו�
של המקובלת לרוב בשיטות שבה� מעמדו של די� זר כמעמדה , גרסה שנייה

מחילה את די� הפורו� במקו� הדי� הזר שלא הוכח או שלא הובהר דיו בהסתמ�  ,עובדה
את די� הפורו� כאילו תוכנו להחיל  תהמאפשר, חזקת שוויו� הדיני� מה שמכונה על

 באנגליה השימוש בחזקה זו היה נרחב וכמעט לא 316.תוכנו של הדי� הזר הוא
  

אול
 כבר ראינו שמעבירי
 את . אמנ
 להלכה די� זר נחשב עובדה במשפט האמריקני   313
העברה זו מתיישבת היטב ע
 הגישות ). 312, 311ש "הלעיל (האחריות ליישומו לידי השופט 

 שיסטו מדי� הפורו
 רק כשיש הצדקה לכ�אלה חותרות להבטיח . החדשות לברירת הדי�
ולא לפי יכולת
 של הצדדי
 להוכיחו או , ושתחולתו של די� תיקבע לפי שיקולי מדיניות

  .רצונ
 להחילו
�ל 16' ס   314CPIL  הוא רשאי לבקש . קובע שעל השופט לברר את תוכנו של הדי� הזרהשוויצרי

 על  להטיל את הנטל של בירור עניי� זההוא רשאי ובענייני חיובי
 ,את סיוע הצדדי
 בעניי� זה

 .יחול די� שוויי!, כנו של הדי� הזרובכל מקו
 שאי אפשר לברר את ת. הצדדי

315   MAYER ה למשל מדבר רבות על�vocation universelle ותפקידכלומר , של המשפט הצרפתי 
  .) ואיל�212, 184, 177–176ראו למשל בפסקאות ( בברירת הדי� השיורי

 שאוה נשהמו ל פרטי ההלכות בענייני
 אלה ראעל הכללי
 הנוגעי
 להוכחת הדי� הזר וע   316
 עיוני משפט" ריקאי ובמשפט הישראליאמ�חתו של הדי� הזר במשפט האנגלוטיבו ואופ� הוכ"
–ד"תשל( 583 ד עיוני משפט" חזקת שוויו� הדיני
" שאוה נשהמ ;)ד"תשל–ג"תשל( 725ג 

 מקובל להציג את .9  פרקDICEYולהצגה של המצב הנוהג בעניי� זה באנגליה ראו  ,)ה"תשל
ההשפעה המעשית . חזקת שוויו� הדיני
 כחזקה שמיטיבה ע
 מי שמעוניי� להתבסס על די� זר

שלה היא להפו� את נטל הראיה ולהטיל את הנטל להוכיח את הדי� הזר על הצד שמבקש 

אשר על כ� כאשר תובע אינו מוכיח את זכותו בדי� הזר . לטעו� שהוא שונה מדי� הפורו

, ואילו הצד שכנגד סבור שלתובע אי� זכות או תרופה בדי� הזר,  מפנה כלל ברירת הדי�שאליו
הוא יוכל , א
 הוא לא יוכיח שבדי� הזר לתובע אי� זכות. הוא שצרי� לשאת בנטל להוכיחו


מכא� שאי . תביעה זו חסרת בסיס, החל מכוח החזקה, להדו� את התביעה רק א
 בדי� הפורו
היא מיטיבה עמו כאשר . החזקה מיטיבה ע
 מי שמסתמ� על די� זראפשר לומר בפשטות ש

אז נחס� ממנו הצור� לעסוק במלאכה הסבוכה והיקרה של ; זהה לדי� הזרדי� הפורו
 באמת 
אלה שבדי� עדיפה על לל זכות או תרופה ו כדי� המקומיההיא מיטיבה עמו ג
 כאשר . הוכחתו

 באות
 מצבי
 שבה
. בקש להסתמ� על די� זראול
 היא אינה תמיד מיטיבה ע
 מי שמ. הזר
 
או אינו כולל זכות בסדר הגודל של הזכות , לל זכות הדומה לזו שנטענהוכאינו די� הפורו
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היה השימוש בה מוגבל הרבה , סוגיה זובתקופה שבה עסקו ב, בארצות הברית 317.מסויג
ש� הבחינו בי� סוגי ענייני� שבה� אפשר להפעיל את החזקה ובי� סוגי ענייני� שבה� . יותר

על כ� כל מקו� . חזקהשוויו� הדיני� היא רק  תאי אפשר להפעילה תו� שהדגישו שחזק
כי אפשר להחיל כ� למשל קבעו . האי� להיזקק ל, שלא סביר שהדי� הזר זהה לדי� הפורו�

את החזקה כאשר מדובר בעניי� כה יסודי שאפשר להניח שכל שיטות המשפט מכירות 
 לפיכ� אי אפשר להחילה כאשר 318.במצב העובדתי כמצב שמקנה זכות בנסיבות העניי�

 או כשהכללי� של המשפט המקובל קובצו 319,מדובר בסוגיה המוסדרת בפורו� בחקיקה
מהשימוש בחזקה באשר למדינה , ג� באנגליה, הסתייגו כמו כ� 320.בחקיקה במדינה הזרה

משו� שהחזקה אינה סבירה בנסיבות , ששיטת המשפט שלה איננה יונקת מהמשפט המקובל
 ככל שהחלת די� הפורו� בהיעדר הוכחתו של די� זר מבוססת על הסכמה מכללא 321.אלה

שבה� ההסכמה , ימקובל עוד שאי אפשר לנהוג כ� בענייני קניי� ומעמד איש, של הצדדי�
   322.ממילא אינה מועילה

  

 ומי שלא ,התובע נאל! בכל זאת להוכיח את הדי� הזר כדי לבסס את תביעתו, שבדי� הזר
  .בל ממנוופורו
 אלא ס לא נהנה מדי� ה– ומי שלא היה יכול לשאת בעלויות – בכ�הצליח 

�עד כדי כ� שהכלל המופיע ב   317DICEYל את י בית המשפט יח, קובע כי בהיעדר הוכחה מספקת
 
, ש
י� הפורו
 ויגת של דס א� ראו ג
 הסתייגות מהפעלה לא מ.))2(25ראו כלל (די� הפורו

  . ואיל�9�025בפסקה 
 Parrot v. Mexican Central Railway Co., 207 Mass. 184, 93 N.E. 590 (1911)ראו למשל    318

�שבו בית המשפט היה מוכ� להפעיל את החזקה רק כשמדובר ב“universal principles known 
to be common to all civilized countries” ; את דבריו של השופט 
� בHolmesראו גCuba 

Railroad Co. v. Crosby, 222 U.S. 473, 478 (1912): “it may be that in dealing with 
rudimentary contracts or torts made or committed abroad, such as promises to pay 
money, for goods or services, or battery of the person or conversion of goods, courts 
would assume a liability to exist if nothing to the contrary appeared …. Such matters are 

likely to impose an obligation in all civilized countries.” . לפירוט והרחבה ראו שני
יצוי� כי אפשר אולי להניח כי התחייבות לשל
 ). 316ש "הלעיל ( המאמרי
 של שאוה

אול
 כל שיטת משפט מכירה בצמיחתו של חוב באופ� אחר ומייחסת לו , מצמיחה חוב
שאפשר , אפילו הבסיסי ביותר, לפיכ� קשה ביותר לחשוב על כלל כלשהו. שונותתוצאות 

לומר עליו שסביר להניח שהוא זהה בשתי שיטות משפט שונות אלא א
 כ� הוא נשאב מאותו 
  .מקור וטר
 פותח באופ� עצמאי

  .9�027פסקה וב, 144ש "ה, 9בפרק  ,DICEY ראו מקורות אצל   319
  .15ש " בה585' בעמ) 316ש "לעיל ה(ראו שאווה    320
 Learnedדברי השופט , Gerli & Co. v. Cunard S.S. Co., 48 F. 2d 115(2d Cir. 1931)ראו    321

Handופסק די� אנגלי ברוח זו ראו ; 117'  בעמGuépratte v. Young, (1851) 4 De G. & Sm. 
217 .  

  .ורות המובאי
 ש
ומק 585' בעמ) 316ש "לעיל ה" (חזקת שוויו� הדיני
"שאוה  ראו   322
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ובמאה העשרי� , המשפט הצרפתי מגלה התלבטות עמוקה ונמשכת בשאלות הללו
 על הצדדי� עד אשר ההחובה להוכיח די� זר הוטל. השתנה היחס לדי� זר כמה וכמה פעמי�

 עמדה זו 323.יחול הדי� הצרפתי,  שא� הצדדי� אינ� מוכיחי� את הדי� הזר�1959נפסק ב
 ,לבסו� ex officio.324 בשתי החלטות שקבעו שעל השופט להחיל את הדי� �1988ונתה בש

 החלה מגמה להבחי� בי� מצבי� שבה� מוטל על הצדדי� להוכיח את הדי� הזר 1999בשנת 
ובי�  –) מצב שהוגבל לזכויות שנית� לוותר עליה�( וא� לא יוכיחו אותו יחול די� הפורו� –

  325.ט להחיל את הדי� הזר בָיזמתו ובעצמומצבי� שבה� מוטל על השופ
 �. גישה ערכית לכללי ברירת די�היחס לדי� זר ולהשלכות של מחדל בבירורו משק

אי הוכחת הדי� הזר או כישלו� במציאתו מחייבי� לדחות את התביעה העמדה שלפיה 

  

323   Bisbal, Civ. 12 mai 1959, 
די� , שבו די� ספרד, עסק בסכסו� גירושי� של שני ספרדי

בית המשפט . לא ִאפשר את הגירושי�, אשר אליו הפנה כלל ברירת הדי� הצרפתי, אזרחות

�ה. בערכאה ראשונה נת� פסק גירושי� לפי די� צרפתCour de Cassation סירב לבטל את 
ואישר את החלתו של די� , לטה בשל אי הפעלת כלל ברירת הדי� משו
 שזה לא נטע�ההח

 
צרפת בקבעו שכללי ברירת די� אינ
 מחייבי
 את השופט לפנות לדי� זר א
 הצדדי
 אינ
אבל הוא אינו חייב , הוא יכול לפנות מָיזמתו לדי� הזר לפי כלל ברירת הדי�. טועני
 אותו

 לביקורת משו
 שהיא נתנה לשופט כוח לבחור איזה די� להחיל החלטה זו זכתה. לעשות כ�
וכל עוד היא , )324ש "הלהל� ראו  (1988הלכה זו שרדה עד ). 144פסקה ב, MAYERראו (

ההוכחה לא נבעה מחוסר תו
 לב �א
 אי. מי שהסתמ� על די� זר היה צרי� להוכיחו, שרדה
הוחל די� , )לא הצליח לאסו� די ראיותלמשל א
 הוא לא הוכיח אותו משו
 ש(מצד בעל הדי� 

למשל כשהדי� הזר לא תמ� (ההוכחה נבעה מחוסר תו
 לבו �רק במקרי
 שבה
 אי. צרפת
   .)181פסקה ב, MAYERראו (נדחתה התביעה ) ולכ� הוא לא הביא אותו, בעמדתו

 שבה� שני פסקי די� אלה ביטלו החלטות. Rebouh, 11 mai 1988 ;Schule, 18 mai 1988ראו    324
שנה . האחד עסק באבהות והאחר עסק בירושת מיטלטלי�. הוחל די� צרפת במקו
 הדי� הזר

. הפע
 בעניי� חוזי, לאחר מכ� שוב בוטלה החלטה שבה הוחל די� צרפת במקו
 הדי� הזר
). 145בפסקה , MAYERראו (מכא� שבצרפת הגישה אינה בהכרח תלויה בטיב העניי� הנדו� 

 
נקבע שהשופט חייב להפעיל את כלל ברירת הדי� רק   Covecoש
בפרשה ב 1990�באול
 התנאה חופשלצדדי
 אי� במצבי
 שבה
 ת מחייבת או לאומי�בי�כשהוא מופיע באמנה 

)MAYER ,
   ).ש
1990� חזרו להבחנה שהופיעה בMutuelle de Mans, 26 mai 1999 בפרשת   325 , 
נקבע א� הפע

פירוש הדבר  . התנאהחופש כשלצדדי
 אי� רקה חלחובה להפעיל את כלל ברירת הדי� הש
וא
 לא , ו להוכיחעליו, מ� על די� זרתס מי שמבקש לההיה שבענייני
 הניתני
 להתנאה

 ,MAYER( הנטל על השופט , בענייני
 שאינ
 ניתני
 להתנאה; יחול די� צרפת–הוכיחו 
. בכל מקרההשופט על והטילו את החובה הזו  שוב ביטלו את ההבחנה 2005�ב. )182 פסקהב

 א
 השופט אינו יכול לברר את הדי� הזר ,שבענייני
 שאינ
 ניתני
 להתנאהיוצא אבל בפועל 
א
 לא , בענייני
 הניתני
 להתנאהאילו  ו,הוא ידחה את התביעה, והצדדי
 אינ
 מסייעי
 לו

זה כביטוי  מסביר את ריבוי פסקי הדי� בעניי� Mayer .די� צרפתאת יחיל , יוכיחו את הדי� הזר
ובי� ההוראות שהשופט נות� לצדדי
 באשר חובה להחיל את כלל ברירת הדי� לקשר שבי� ה

  ).187–183בפסקאות , MAYERראו (לראיות שעליה
 להביא 
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 ואכ�. שאינ� ניתני� להתנאה, ה� כללי� קוגנטיי�שכללי ברירת די�  המבוססת על תפיס
 שאי התייחס אליה� כאל כללי� מחייבי�בהולנד וא� בבלגיה המגמה היא ל, בגרמניה

, שאפשר להמיר את הדי� הזר בדי� הפורו� העמדה , לעומת זאת326.אפשר להתנות עליה�
בשאלה זו עצמה .  את כללי ברירת הדי� ככללי� הניתני� להתנאההמציג, כברירת מחדל

 ההתלבטות 329.א� בישראלו 328וכ� ג� בגרמניה 327,הדי� הצרפתי מגלה מחלוקת פנימית
בשאלות אלה משקפת את ההתלבטות בי� תורות שונות של ברירת די� לפי מידת השליטה 

הגישה שלפיה כישלו� בהוכחה או בבירור . שה� מעניקות לדי� הפורו� מזה ולדי� הזר מזה
י� הזר את רואה בהיק� התחולה של הד, הדי� הזר מולי� לדחיית הטענה המבוססת עליו

היק� התחולה של די� הפורו� ואינה מאפשרת לדי� הפורו� לגלוש לאות� תחומי� 
הדי� הזר הוא חלק מעילת : הזכות מבוססת בדי� זר, לפי תפיסה זו. המיוחדי� לדיני� זרי�

הגישה המוכנה להפעיל את די� הפורו� כדי� . ובלעדיו יש לדחות את התביעה, התביעה
וויו� הדיני� מוכנה להחיל את די� הפורו� ג� בהקשרי� אשר בה� שיורי או מכוח חזקת ש

 לו היק� תחולה פוטנציאלי רחב הלפי כלל ברירת הדי� הוא לא היה אמור לחול ומעניק
לפי תפיסה זו הלי� ברירת הדי� נתפס לא כהלי� של מימוש זכות כפי . משל דיני� זרי�

  .כוחות עצמושהיא בדי� זר אלא כהלי� שבו הפורו� מעצב זכות ב
 ובי�  מזהתא� זה בי� האופ� שבו מתייחסי� לאפשרות לסטות מכלל ברירת הדי�ִמ

מומחש היטב בהבחנות המופיעות בשיטות מזה התאוריה המנחה את מפעל ברירת הדי� 
האפשרות להחלי� את הדי� הזר בדי� , כפי שראינו. שבה� מופעלת חזקת שוויו� הדיני�

ואילו בענייני קניי� ומעמד , קבוצת הענייני� הניתני� להתנאההפורו� מוגבלת על פי רוב ל
הבחנה זו מקבילה . הדי� הזר הרלוונטי לא יבוא די� הפורו� במקומולא יוכח א� , אישי

 ה� –) local( לזכויות מעוגנות – ה� זכויות גברא –) transitory(להבחנה בי� זכויות צפות 
: בהקשר של סמכות שיפוטבות באנגליה הבחנה זו הייתה בעלת חשי 330.זכויות חפצא

  

  .46–45' מבע, KROPHOLLER ;466' בעמ, SIEHRראו למשל    326
ו ג
 רא; תחולה השיורית של די� הפורו
על ה, 184–176בפסקאות  ,MAYERראו    327

LOUSSOUARN , על הדיו� בסוגיה זו326, 244–243, 234בפסקאות 
  . ומקורות המוזכרי
 ש
 Axel Flessner, Fakultatives Kollisionsrecht, 34 RABELS ZEITSCHRIFT FÜRראו   328

AUSLÄNDISCHES UND INTERNATIONALES PRIVATRECHT 547 (1970) . הפניות בדבר המש�
  .14ש "ה, 45' בעמ, KROPHOLLERר לראות אצל הדיו� הזה בגרמניה אפש

א " בדנ1973–ג"התשל,  לחוק יחסי ממו� בי� בני זוג15'  לסבאשרראו עמדתו של השופט ברק    329
 137' בלי� ביחס לסיועמדתו של השופט ר) 1996 (573) 3(ד נ" פ,נפיסי' נפיסי נ 1558/94

) 3(ד נט"פ, פלוני'  נלממשלה� המשפטי היוע 594/04מ "בעב 1965–ה"התשכ, לחוק הירושה
29) 2004 .(  

 ועל; LEVONTIN 1976 ; ואיל�28' בעמ ,לאומיי��חוזי� עבר ,לבונטי�ה ראו על מושגי
 אל   330
ש "לעיל ה" (חזקת שוויו� הדיני
"שאוה  כחת הדי� הזר ראוהמשמעות שלה
 בהקשר של הו

  .585' בעמ) 316
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ואילו בענייני� , אפשר להגיש תביעה בכל מקו�היה , כגו� אחריות חוזית, בענייני� צפי�
הנכס או למדינה הימצא מעוגני� כגו� קניי� ומעמד אישי סמכות השיפוט הוגבלה למקו� 

ו בברירת  לבונטי� מיטיב להסביר את חשיבותה של הבחנה ז331.שבה נמצא המעמד האישי
כלל ברירת הדי� מבקש לצל� מצב הקיי� במדינה , הדי� כביטוי לתפיסה שבענייני� מעוגני�

ואילו בענייני� צפי� הכלל א� מביע את עמדת הפורו� באשר , והיחידה המוסמכת לשלוט ב
באספקלריה זו ההבדל בי� המצבי� שבה� השימוש בדי� זר . למה שראוי בנסיבות העניי�

ה� די� הפורו� יכול להחלי� אותו הוא כהבדל בי� מצבי� שבה� חושבי� מחויב לאלה שב
על ברירת הדי� כעניי� של זכויות קנויות ובי� מצבי� שבה� חושבי� על ברירת הדי� כעניי� 

   .שבו די� הפורו� משתמש בדי� זר ככלי בעיצוב זכות משלו
 :אלות שונותשלוש שאשר ל בהננקטותהעמדות קשה להתעל� מחוט השני העובר בי� 

התפיסה של כללי ברירת די� ככללי� קוגנטיי� או , הגישה הכללית לברירת הדי�
הגישה שלפיה כישלו� בווידוא הדי� הזר מחייב את דחיית . דיספוזיטיביי� והיחס לדי� זר

שברירת הדי� עוסקת במימוש של , התביעה פירושה שכללי ברירת הדי� ה� כללי� קוגנטיי�
ושאי� להרחיב את תחולתו של די� , לדיני� השוני� היק� תחולה שווהש, זכויות קנויות

העמדה שדי� הפורו� יכול להחלי� את הדי� הזר וא� . הפורו� לעומת זו של הדי� הזר
ושהדי� הזר משחק , לשמש בתפקיד שיורי משמעותה שכללי ברירה אינ� כללי� קוגנטיי�

ודולוגיות רוב השיטות לא פיתחו כבשאר השאלות המת. תפקיד משני במפעל ברירת הדי�
 ובי� השאלות � או כלפי היחס שבינאלהת ו מורכבותעמדה ברורה ואחידה כלפי שאל

  . המתודולוגיות האחרות

   סיכו�  )ו(

כל הבעיות המתודולוגיות מצטיירות תחילה כבעיות פרשניות המבקשות לתור אחר כוונתו 
הוא מפנה הא� ? ואי� קובעי� את תוכנהלאיזו קטגוריה הוא מתכוו� : של כלל ברירת הדי�

כשמפני� ? זמניות�על הפניותיו ועל הוראותיו הבי�, לדי� הזר המהותי או לדי� הזר בכוליותו
הכלל מחייב או שאפשר להתעל� ממנו ולהחיל הא� ? לדי� זר ההפניה היא לדי� או לעובדה

 תפקידו של הפורו� אול� למעשה ה� מבטאות כול� את המתח סביב. ועוד? את די� הפורו�
ג� כאשר ברור כי הפורו� הוא שקובע את כללי ברירת הדי� בעיות אלה . בברירת הדי�

יחס שוויוני לשיטות : מבליטות את היחס השונה שהפעלת� של כללי� אלה יכולה לבטא
משפט זרות המחייב להגביל את כוחו של הפורו� ואת תחולת דינו מצד אחד ויחס שתלטני 

  . אפשר לו להעדי� את דינו ואת עמדותיו מצד אחרשל הפורו� המ

  

. כגו� קרקע וקניי� רוחני, יני
 טריטוריאליי
שרידי
 להבחנה מצויי
 עוד היו
 באשר לעני   331
  ).65–61'  ובעמ43' בעמ ראו לעיל(
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אפשר להשקי� על כל הבעיות המתודולוגיות הללו כביטוי למתח בי� שתי מכא� ש
ששורשיה באירופה , התאוריה הראשונה. גישות תאורטיות שונות באשר לברירת הדי�

 שכללי ברירת תורה זו גורסת). vested rights(היא תורת הזכויות הקנויות , בתקופת הרנסנס
בזכויות קניי� רק די� . הדי� באי� להצביע על הדי� המוסמ� להקנות את הזכות הנדונה

ודי� זה מגדיר מהי הזכות שנקנתה , המקו� שבו נמצא הנכס הנדו� מוסמ� להקנות בו זכות
 רק די� מקו� ביצוע העוולה רשאי להגדיר –זכות בנזיקי� . וכיצד אפשר לממשה ולשנותה

.  רק די� המושב מוסמ� לשנותו וכ� הלאה–מעמד אישי ;  זכות ומה היקפהא� הוקנתה
בתפיסה זו תפקידו של הפורו� מתמצה בקביעת כללי ברירת הדי� ובזיהוי הדי� המוסמ� 

התאוריה . די� הפורו� נסוג והדי� הזר שולט, לאחר ביצועו של תפקיד זה. להקנות זכויות
זכויות נקנות באמצעות . ה אי� לה קיו� ממשימולה גורסת שזכות קנויהניצבת השנייה 

מכא� שדי� . ועל כ� הדי� שמקנה את הזכות הוא למעשה די� הפורו�, פעילות של בתי משפט
  .זר משמש נתו� המשולב בעיצוב מקומי של זכות ולא די� ששולט באירוע ומספק לו פתרו�

ישה שמעדיפה אי� ספק שמבי� שתי אלה המהפכה המתודולוגית האמריקנית בחרה בג
נטייה זו באה לידי . את די� הפורו� ורואה בפורו� את מי שמעצב זכות בזמ� ההתדיינות

ביטוי בכתיבה שנדונה לעיל ובגישות האמריקניות השונות שהוצעו לפתרו� בעיית ברירת 
 –בעוד הביטוי הרעיוני העיקרי מחו� לארצות הברית להעברת השליטה לידי הפורו� . הדי�

צמיחת� של הבעיות ,  התמקד במגבלותיו של הפורו� במישור המדיני–לטרליז� תורת האוני
המתודולוגיות במודל המסורתי מבהירה שג� בתוככי המודל הזה קיי� מתח בי� שתי 

 א� הוא ניכר ג� ,מובהק בסוגיית הרנוואה ובבעיה האינצידנטליתהוא מתח זה . הגישות
א� על פי ששיקולי� מעשיי� , כל הבעיותהפתרונות השוני� שהוצעו ל. בבעיות האחרות

מציבי� את השיטה בכל פע� בצד זה או אחר של המתרס , וערכיי� אחרי� מזיני� אות�
  .הרעיוני

העמדה שהשיטה הזרה היא השולטת באירוע מחייבת שעמדותיו של הדי� הזר תבואנה 
לתת ביטוי על כ� בשאלות הסיווג היא מחייבת למצוא דר� . לידי ביטוי עד כמה שאפשר

בשאלת הרנוואה היא מחייבת להתחשב עד כמה שאפשר . לעמדות הסיווגיות של הדי� הזר
בעמדות הברירתיות של השיטה הזרה וא� לקבל את הרנוואה באופ� שמקרב את התוצאה 

כי הפורו� הוא רק עושה דברו של , ככל האפשר לעמדה שהייתה ננקטת בדי� הזר עצמו
יבת להכריע בשאלה האינצידנטלית לפי כלל ברירת הדי� של עמדה זו ג� מחי. הדי� הזר
. כי מטרת ההלי� היא לממש זכות כפי שהיא מוכרת בדי� המוסמ� להקנות אותה, הדי� הזר

בבעיה של שינוי כלל הברירה של הפורו� היא מחייבת לשקול שימוש בכלל ברירת די� של 
שהזכות שהתממשה ברגע קבוע כדי , שהיה בתוק� בעת האירוע, או של די� זר, הפורו�

מתבקש להיגרר אחר , כשחוליית הקישור משתנה. וידוע תמומש לפי הדי� ששלט בה אז
ולוותר  ,כי הוא הדי� שיקבע את הצעד הבא בתולדות הזכות, הדי� ששולט במצב בעת הדיו�

מתבקש להחיל אותו על הוראות התחולה , כשהדי� הזר משתנה. על עמדות הפורו� בעניי�
, או א� המצב כבר אינו בשליטתו(כמו הוראות התחולה שלו במרחב , זמניות שלו��הבי
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בכל מה שקשור למעמדו של הדי� ). לתלות שאלה זו בעמדת הדי� השולט במצב בעת הדיו�
עמדה זו מחייבת להתייחס אל כללי ברירת הדי� כאל כללי� קוגנטיי� שמצביעי� על , הזר

לייחס לשופטי� ידיעה של הדי� הזר או ו, ת א� לאוהדי� המוסמ� שיקבע א� קיימת זכו
  .לדחות תביעה שבה הדי� הזר הרלוונטי אינו מוכח

העמדה שהפורו� הוא שמקנה זכות בעת הדיו� תו� שליפת נתוני� מהדי� הזר כרצונו 
היא פותחת בפני הפורו� . שוללת את כל החיובי� הללו ואינה מטילה חיובי� הפוכי�

קק חופשי לקבוע עמדה כראות עיניו בשאלות הללו מבלי שיסתכ� לכ� המחו .אפשרויות
ג� בית המשפט חופשי , בהיעדר הוראה סטטוטורית. בחתירה תחת תורת ברירת הדי� שלו

הוא רשאי להתחשב בעמדות של הדי� הזר כשיקול אחד מבי�  .לקבוע כל עמדה הנראית לו
לפיכ� בכל . כל ער� נורמטיביאבל לעמדות של הדי� הזר אי� . מכלול של� של שיקולי�

שאלות הסיווג הוא יסווג לפי קטגוריות שלו לפי הצרכי� אשר כללי ברירת הדי� שלו 
אי� כל חשש מפני סילופו של הדי� הזר כי אי� כל ָימרה להחילו כפי שהוא חל . קובעי�

הוא חופשי לדחות את הרנוואה ולהחיל את הדי� הזר בלי להתחשב בחלקיו . בביתו
כ� ג� בשאלות אינצידנטליות . שלא לחול או להחיל די� אחר,  ברצונו לחול–טיביי� הנורמ

, מאחר שהפורו� מעצב את הזכות: הוא חופשי להכריע לפי כלל הברירה של הפורו�
�א� בשתי הבעיות הוא אינו  .החשיבות של עקביות פנימית עולה על הסכנה שדי� זר יסול

שבו� את כללי ברירת הדי� של השיטה הזרה א� הדבר הוא רשאי להביא בח. חייב לנהוג כ�
כאשר כלל ברירת הדי� של  .נחו� לצור� עיצובה הראוי של זכות מקומית בנסיבות העניי�

 הפעלתו של כלל ברירת הדי� שבתוק� בעת הדיו� בלא תצדיקגישה זו , הפורו� משתנה
ל שמקנה זכויות בעת כי כלל ברירת הדי� מתפרש ככל, להתחשב בכללי ברירת די� קודמי�

 אינו חייב לנהוג כ� א� לדעתו הדבר יפגע בעיצובה של בית המשפט, אבל ג� כא� .הדיו�
 את תכשיר גישה זו, כשחוליית הקישור משתנה בקניי� ובמעמד אישי .זכות מקומית ראויה

על פי , הבחירה בעמדה שתכיר במה שנעשה בחוליית הקישור הראשונה או שלא תכיר
 הכרעה בשאלה א� יחול די� זר תכשיר היא, כאשר הדי� הזר משתנה.  בלבדורו�פה מדיניות

. זמניי� של די� זר כלשהו�חדש או יש� לפי תפיסות הפורו� ולא לפי כללי התחולה הבי�
מכשירה את החלתו של די� הפורו� , עמדה זו א� מצדיקה התייחסות לדי� זר כאל עובדה

שאפשר להתנות , ברירת הדי� ככלל דיספוזיטיבירת מחדל ומכשירה תפיסה של כלל יכבר
לפי העמדה שבהפעלת כללי ברירת  – וא� מתבקשות –כל התוצאות הללו אפשריות . עליו

הפורו� יכול להתחשב . הפורו� מעצב זכות משלו לפי התפיסות שלו בעת הדיו�, די�
חלק ממכלול התחשבות כזו מצדו תהיה רק . בעמדות הדי� הזר א� אי� כל הכרח לעשות כ�

ולא מת� יחס ראוי לריבו� זר השולט בקיומה ובמהותה , שיקוליו בבואו לעצב זכות מקומית
  . של הזכות

. עמדות אלההיא ג� מפשטת . הצגה זו של הדברי� מקצינה את הניגוד בי� העמדות
אול� לצור� הדיו� הנוכחי הצגה זו מבהירה את המטע� הערכי הטמו� בעמדה נתונה בכל 

הצגה זו של הדברי� מגלה ששיטות המשפט פותרות את הבעיות , תרה מזוי. שאלה
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ה� נוקטות פע� עמדה הבאה מכיוו� . המתודולוגיות באופ� שאיננו מגלה יחס רעיוני עקבי
  . רעיו� הזכויות הקנויות ופע� עמדה הבאה מכיוו� הרעיו� שהפורו� שולט

. להבדלי העמדות הללו,  מעשיעיוני או, על פי רוב קשה למצוא הסבר מפורש או מובלע
דוגמה טובה לכ� היא ההבחנה בי� . א� לעתי� מצטייר הסבר הנטוע במהות העניי� הנדו�

לזכויות ) זכויות צפות(ראינו שההבחנה בי� זכויות גברא . מעוגנות לזכויותצפות זכויות 
, המשפטבמרבית שיטות , בסוגיית הרנוואה. מתגלה בכמה הקשרי�) זכויות מעוגנות(חפצא 

ולדחות אותה ) קניי� ומעמד אישי(יש נטייה לקבל את הרנוואה בתחו� זכויות החפצא 
יש מגמה לאפשר ,  כ� ג� בסוגיית המעמד של הדי� הזר332).חיובי�(בתחו� זכויות הגברא 

יותר מאשר ) החיובי�(את החלתו של די� הפורו� תחת הדי� הזר בתחו� זכויות הגברא 
 מגמות אלה חושפות נטייה אל עבר 333).ניי� והמעמד האישיהק(בתחו� זכויות החפצא 

גישת הזכויות הקנויות בתחומי הקניי� והמעמד האישי מחד ונטייה להתרחק ממנה 
הבחנות אלה נובעות כנראה . ולהתקרב לגישת די� הפורו� בתחו� החיובי� מאיד�

בוע פחות ונית� הוא ק, in personam העוסק בזכויות, מאינטואיציה שלפיה תחו� החיובי�
יותר להתנאה מאשר תחומי הקניי� והמעמד האישי העוסקי� יותר בזכויות ובמצבי� 

קיומ� של הבחנות אלה בתו� שיטה אחת מעורר את השאלה א� יש צור� לבחור . קבועי�
אפשרות . בגישה כוללת לברירת הדי� או שמא אפשר לאמ� גישות שונות בהקשרי� שוני�

� ג� א� היא קיימת בשיטות א,  כראוי בספרותלא פותחה, מש�שתידו� בה, זואחרונה 
בתו� כל אחד מגלות גישה עקבית היא איננה מסבירה מדוע שיטות המשפט אינ� , רבות

   .והיא בוודאי אינה מצדיקה זאת, מהתחומי� הרחבי� האמורי�

  די	 בעיד	 החדש� של ברירת מאפייניה  .ו

   מאפייני� מתודולוגיי�  .1

  שפטי מד המהמ  )א(

המשות� לכול� הוא . הלאמתה של בעיית ברירת הדי� הולידה שינויי� מתודולוגיי� רבי�
בארצות הברית . המושגית והקשיחה של המודל המסורתי, ההסתייגות מהחשיבה המופשטת

הסתייגות זו הייתה קיצונית והולידה הצעות להיפטר מכל מאפייניו של מודל זה ולהמיר 
מחו� לארצות הברית הסתייגות זו הייתה מדודה יותר . הפוכהאות� בחבילת מאפייני� 

בארצות הברית העדפתו של צדק קונקרטי על פני אחידות . והובילה א� להתאמות נקודתיות

  

  .176'  בעמראו לעיל   332
  .212–209'  בעמראו לעיל   333
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א� צדק זה נבח� על פי רוב במונחי� של אינטרסי� , חייבה בחינה של כל מקרה לגופו
ק� התחולה של דיני המדינות הי, ל עיסוק בסמכות חקיקהבגרסה חדשה זו ש. שלטוניי�

מחו� לארצות הברית הדאגה להשגת צדק . השונות נקבע כל פע� מחדש בדיו� בבית משפט
 קבוע בבירור כלי� מגמישי� מוגבלי�נדרש לר שא ,קונקרטי הופקדה בידי המחוקק

העיסוק האינדיווידואלי . מסורתיי� שהוסיפו להתמקד ביחסי� משפטיי�הכללי� במסגרת ה
 של הפורו� ונועד רק להבטיח אינטרסי� שלטוניי� אלהמשפטיי� הוגבל לבכללי� 
המהל� האמריקני הגביר את חוסר .  וג� מלאכה זו הופקדה ברובה בידי המחוקק,מקומיי�
ושני המהלכי� ג� יחד הגבירו את השונות בי� מערכות ברירת הדי� של שיטות , הוודאות

    .המשפט השונות

  מד המדיני המ  )ב(

מודל . במישור המדיני של הבעיהג�  של ברירת הדי� הביאה לשינוי אדיר התהלאמ
, �ייצדד�רבהחשיבה המסורתי היה מבוסס על חלוקה אחידה של סמכויות חקיקה בכללי� 

 מדינה אחרת את היק� בשבילא� מדינה לא התיימרה לקבוע ; שוויוניי� ופורמליי�
 בעת ,לעומת זאת. ייתה מצומצמתהר האפשרות להימנע מהחלת די� ז ו,התחולה של דיניה

 את היק� התחולה של דיניה ואת היק� התחולה באופ� עצמאיהחדשה כל מדינה מגדירה 
 �ניתצדדיות ושוויוניות ולפורו� �הגדרות אלה אינ� בהכרח רב.  שלה�� זרי� לצרכישל דיני

 להיק� בלי קשר, הוא חופשי לקבוע לדינו שלו היק� תחולה רחב או צר; מעמד הבכורה
  .על פי צרכיו הקונקרטיי�, � זרי� דומי�יהתחולה של דינ

הגישות האמריקניות מגלות מחויבות כללית ועמוקה לרעיו� שהפורו� אחראי לעיצובו 
ניכרת הסתייגות מעטה ביותר מהערכה שיפוטית . של פתרו� לכל אירוע הנדו� בפניו

� באירופה מכירי� במקומו  ג334.מפורשת של ָימרות התחולה של דיני� זרי� ספציפיי�
יש שמדגישי� את גבולות כוחו ואת . א� מסיקי� ממנו מסקנות אחרות, המיוחד של הפורו�

יש שמתלבטי� בדבר זכות� של שיטות . יכולתו לעסוק בהיק� התחולה של דיני� זרי��אי
העמדה . זרות להכריע סופית בדבר היק� התחולה של דיניה� ובסוגיה הספציפית הנדונה

העמדה השנייה באה לידי ביטוי בפיתוח� . אשונה באה לידי ביטוי בגישת האונילטרליז�הר
ש� רוב הדיו� עסק בגלוי , אול� בניגוד לארצות הברית. של הבעיות המתודולוגיות השונות

ביחס שבי� די� הפורו� לדי� הזר ובאופ� שבו ראוי לשקול את ָימרות התחולה של דיני� 

  

 ).127ש "הראו לעיל (מסתייג מכ� באופ� מקי�  CURRIEרק    334
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ורוב , וט המלומדי� היו מוכני� לעסוק בהיבט המדיני במפורש באירופה רק מיע335,זרי�
  336.רובו של העיסוק הזה התנקז אל תו� העיסוק המוצנע בבעיות מתודולוגיות

  המסגרת הרעיונית  .2

כפי שאפשר להסביר את המודל המסורתי וההנחות שליוו אותו על רקע החשיבה הפוליטית 
ישות החדשות אינ� מנותקות מזרמי חשיבה כ� ג� הג, ו ושרדו צמח�והמשפטית שבתוכה ה

  . סביבתיי� אלה
 הוא המשפטיהכוח המניע העיקרי בשינויי� הדרמטיי� שאירעו בארצות הברית במישור 

ששט� את עול� המשפט האמריקני בתחילת המאה העשרי� ז� המשפטי בוודאי הֵראלי
ופורמלית ודרשה  לה חשיבה מושגיתלשתנועה זו . והתפיסות שצמחו מתוכו וכתגובה לו

היא תפסה את . אלה צומחי� ולמציאות שבה לצרכי� אמתיי�, התייחסות לבעיות אמתיות
 ועל כ� הכירה בכ� שכל –) social fact( כעובדה חברתית –המשפט כתופעה פוזיטיבית 

היא הכירה א� באופי האינסטרומנטלי של המשפט ובהיותו כלי . שיטה שונה מחברתה
מכא� שההבחנה בי� משפט ציבורי למשפט פרטי . ות ולעיצוב החברהלקידו� מטרות חברתי

וג� המשפט הפרטי , בת בתחומי� שנחשבו בעבר פרטיי�מעורהמדינה ; היא מלאכותית
ג� בהקשר , בתפיסה זו אחד מתפקידיה� העיקריי� של בתי המשפט. עשוי לשק� מדיניות

 הוחדרו במודע אל התחו�  רעיונות אלה337.הוא לקד� את מדיניותה של המדינה, הפרטי
של ברירת הדי� ומסבירי� ה� את דחיית המודל המסורתי ה� את כיוו� ההתפתחות של 

הרתיעה מחשיבה מושגית וההתמקדות , הדאגה לצדק קונקרטי: המתודולוגיות האמריקניות
  . באינטרסי� שלטוניי�

 �Interessenjurisprudenzה .חשיבה זו לא פסחה על שיטות משפט מחו� לארצות הברית
וההשפעה הגוברת של מדעי , בתפקיד האינסטרומנטלי של המשפטא� הוא מכיר  גרמניה

 ג� בארצות אלה .בצרפת ובשאר ארצות אירופה, החברה על המשפט הורגשה באנגליה
מושגית ומופשטת , נסוגו מהאמונה העיוורת ביכולתה של חשיבה משפטית פורמלית

   338.להתמודד ע� אתגרי המציאות

  

 .135–120'  לעיל בעמראו   335
336   
פעות דומות מועטה ביותר ביחס על תחולה מידית ועל תו, למשל הכתיבה על אונילטרליז

 .למכלול הכתיבה בברירת הדי�
 ,Elizabeth Mensch לתיאור כללי של החשיבה הראליסטית ולהפניות לספרות אופיינית ראו   337

The History of Mainstream Legal Thought, THE POLITICS OF LAW: A PROGRESSIVE 

CRITIQUE (3rd ed., David Kairys, ed., 1998). 
�לטקסטי
 על ה   338Interessenjurisprudenzובי� זרמי חשיבה ו ולדיו� קצר בהקבלות שבינ 

 THE JURISPRUDENCE OF INTERESTS: SELECTED WRITINGS OF MAXראליסטיי
 ראו 
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א� , פעות אינטלקטואליות אלה מסבירות את ההסתייגות ממאפייני המודל המסורתיתו
ה� אינ� מסבירות מדוע התגובה בתו� ארצות הברית הייתה כה קיצונית ומקיפה ואילו 

לקי א� חשוב מצוי בוודאי הסבר ח. התגובה מחוצה לה הייתה מתונה יותר ונקודתית
שבה התפתחו רוב הכלי� הנקודתיי� שא� , המסורת האירופית.  השונותת המשפטובמסור

היא ; מסתייגת ממת� כוח רב ושיקול דעת רחב בידי שופטי�, נוספו למודל המסורתי
על א� השפעת הראליז� היא שומרת על ; מייחסת חשיבות עצומה לוודאות המשפטית

. הנטייה המסורתית לחשיבה אנליטית ושיטתית הבנויה על מושגי� מופשטי� וכלליי�
. � המשפט האנגלי קרוב למשפט האמריקני הרבה יותר מאשר למשפט הקונטיננטליאמנ

וכמו בארצות הברית , נהני� מכוח רב במערכת, כמו שופטי� אמריקניי�, שופטי� אנגליי�
ע� כל זאת המשפט האנגלי . החשיבה המשפטית פרגמטית ומסתייגת מתאוריה ואנליטיות

י� צדק פרוצדורלי וודאות משפטית ואילו הוא נוטה להעד. נבדל מהמשפט האמריקני
 ג� א� לעתי� קרובות הוא בא על חשבו� ,המשפט האמריקני נוטה להעדי� צדק מהותי

 בהקשר של ברירת הדי� הבדל זה בא לידי ביטוי ברור בהסתייגות האנגלית 339.ודאות זו
   .האמריקניותהעקבית מהמתודולוגיות 

 נעו� בהתפתחויות בחשיבה מדינית המדיניייחודה של החשיבה החדשה במישור 
 התיישב היטב ע� הראליז� המדיניהראליז� המשפטי . לאומית המודרנית�ובמציאות הבי�

)political realism (�לאומיי� ע� העלייה בכוחה של המדינה�שצמח בתחו� היחסי� הבי. 
� את מדינות חופשיות לקד, אכיפה� יציב וברלאומי�בי�גורסת שבהיעדר משטר גישה זו 

 ,ת כופהלאומי�בי� בהיעדר מסגרת , ע� זאת340. כוח�ולפיהאינטרסי� שלה� כראות עיניה� 
מוליד שיתו� פעולה בי� מדינות ככלי ש, interdependence, נוצר מצב של תלות הדדית

י� לאומי�בי�שיתו� פעולה זה בא לידי ביטוי בהסכמי� . �שביניה� מרכזי לתיעול היחסי
  341.י�אומיל�בי�מוסדות בהקמת ו

א� ה� ג� ,  הפורו� בקידו� ענייניוצדק לפעילות יזומה שלהנחות אלה מספקות ֶה
. חבטות בשאלה כיצד להתמודד ע� ָימרות התחולה של דיני� זרי�מסבירות את ההת

כל מדינה לפעול לקידו� האינטרסי� והעמדות שלה ההכרה בכוחה של כל מדינה מעודדת 
ההכרה במאז� הכוחות בי� המדינות .  של מדינות אחרותעמדותיה�את מבלי להביא בחשבו� 

  

RÜMELIN ET AL. (translated and edited by M. Magdalena Schoch with Introduction by 
Lon Fuller, 1948) .  

 :P. S. ATIYAH, ROBERT SUMMERS, FORM AND SUBSTANCE IN ANGLO-AMERICAN LAWראו   339
A COMPARATIVE STUDY OF LEGAL REASONING, LEGAL THEORY AND LEGAL INSTITUTIONS 

(1987). 
 .41' מבע) 146ש "לעיל ה( BRILMAYER לעניי� זה ראו למשל   340
341   ABRAM CHAYES AND ANTONIA HANDLER CHAYES, THE NEW SOVEREIGNTY: COMPLIANCE 

WITH INTERNATIONAL REGULATORY AGREEMENTS (1995).  
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בי� באמצעות עיצוב כללי� אחידי� , מעודדת התחשבות בצורכיה� של מדינות אחרות
  342.באמנות ובי� באמצעות גישה המתחשבת בשיטה הזרה במסגרת הבעיות המתודולוגיות

רצות הברית לפיכ� אפשר להסביר ג� את ההבדלי� בי� גורלה של ברירת הדי� בתו� א
מרבית בעיות ברירת הדי� . ומחוצה לה על רקע ההקשר המדיני המיוחד בשתי הזירות

, מסגרת זו מתאפיינת בשיתו� משפטי ותרבותי רב. מדינתיות�בארצות הברית ה� בעיות בי�
 מסגרת – בקיומה של חוקה פדרלית המשמשת רקע פוליטי מחבר ומגביל –ומעל לכול 

נוכח .  משפטי ליישוב סכסוכי� בדבר גבולות סמכות חקיקהפוליטית שיש בה מנגנו�
,  של חוקה ובית משפט עליו��הדמיו� הבסיסי המאחד את מדינות ארצות הברית ונוכח קיומ

קל להבי� , שלה� שמורה המילה האחרונה באשר לסמכויותיה� של המדינות וחריגות מה�
ואת המחויבות העקבית ,  אחרתהמדיניות של מדינלגופה את האת הנכונות לבחו� ולהערי� 

   343.יותר לתפיסה שהפורו� הוא המוסמ� לקבוע
 מחו� לארצות הברית רוב בעיות ברירת הדי� מתעוררות בי� מדינות , לעומת זאת

 בסביבה כזאת קשה יותר לקבל 344.תרבותי ומשפטי, השונות זו מזו שוני חברתי, עצמאיות
 וישקלו את דיניה� של מדינות אחרות ואת את הרעיו� שבתי המשפט של מדינה אחת יעריכו

זיהוי המדיניות , במישור העקרוני בחינת התוכ� של כללי� זרי�. זכות� לחול בנסיבות העניי�
הגלומה בה� והערכה אובייקטיבית של הצדקת תחולת� מעוררי� רגישות מיוחדת במסגרת 

וכ� קנה מידה על הא�ה� מוסד, חברתית וערכית משותפת, הנעדרת ה� מסורת משפטית
 �כי ה,  מחיר יקר בזמ� ובמאמ�י� גובכל אלהבמישור המעשי . אחיד ומחייב לכל המדינות

 בהיעדר מסגרת 345.בשפה זרה ובמונחי� לא מוכרי�,  ללמוד שיטת משפט אחרתי�מחייב
" פוליטית", פחות קונקרטית, פחות  מתאי� יותר לאמ� גישה גמישה,משותפת וממוסדת

  

. מכא� אפשר להבי� את התופעה של דחיית הרנוואה בכל האמנות לאיחוד כללי ברירת די�   342
ההנחה של מודל הסכמי היא שהממד המדיני של בעיית ברירת הדי� מטופל בעצ
 כריתת 

 דחיית הרנוואה אי� פירושה פגיעה בשליטתו של ריבו� זר אלא השלמה במודל כזה. האמנה
הסבור שחלוקת , CURRIEגישה זו מתיישבת ע
 עמדתו של . ע
 חלוקת סמכויות מוסכמת

, סמכויות היא מלאכה פוליטית ופולשנית שהדר� הראויה לטפל בה היא במישור הפוליטי
ואכ� תאורטיקני
 אמריקניי
 . ינותבמסגרת המשפט החוקתי או באמצעות הסכמי
 בי� מד

מדברי
 על הצור� לפעול לקידו
 שיתו�  לאומי של ברירת הדי��המתמודדי
 ע
 הממד הבי�
לעיל  (CAVERS ראו למשל: בתחומי
 שבה
 הדבר אפשרי, הפעולה בי� מדינות בענייני
 אלה

  . ואיל�181' מבע) 146ש "הלעיל ( BRILMAYER וג
  ואיל�250' מבע )131ש "ה
 מתבססי
 על המגבלות שמטילה החוקה הפדרלית על Currieואכ� רבי
 מהניתוחי
 של    343

 .סמכות החקיקה של מדינות ארצות הברית
מדובר במדינות , ש לאחרונה פעילות נמרצת בתחו
 ברירת הדי�יש
 , אפילו באיחוד האירופי   344

 .עצמאיות בעלות מסורות שונות ביותר
 קשה להצדיק את , המשפט ממלאי
 תפקיד מרכזי ודומיננטיג
 בשיטת משפט שבה בתי   345

ההשקעה הרבה בזמ� ובמאמ! אינטלקטואלי שתידרש כדי להתמודד כראוי ע
 בחינה עניינית 

 . של דיני
 זרי
 רבי



 מושגי יסוד: שער ראשו�

220 

� הסבורי� שאפילו בהנחה ששיטות חשיבה אמריקניות מתאימות ואכ� רבי� ה. פחות
שבה� חסר , לאומיי��ה� אינ� מתאימות למצבי� בי�, מדינתית�למסגרת הפדרלית הבי�

 אמנ� חלק מהמדינות מחו� לארצות הברית שדחו את 346.המסד המשות� והמסגרת הכופה
רופ� שמוליד בעיות הגישות האמריקניות מחוברות א� ה� במסגרת פדרלית או בחיבור 

 – וא� במידה מסוימת, גרמניה, שוויי�, אוסטרליה, למשל קנדה" (פנימיות"ברירת די� 
 מפני ההשפעה האמריקנית נעו� כנראה בעיקר במסורת �ההסבר לרתיעת). האיחוד האירופי

  347.כפי שהוצע לעיל, המשפטית השונה במדינות אלה
שהוצע לעיל " תרבותי"סבר הההבדל במציאות המדינית מאפשר להשלי� את הה

להבדלי� במוקד העיסוק ולהבדלי� המוסדיי� שבי� הגישות שצמחו בתו� ארצות הברית 
, המתודולוגיות שפותחו בארצות הברית מתמקדות בכללי� משפטיי�. ומחוצה לה

ברוב� המכריע ה� מפקידות בידי בתי המשפט את התפקיד של . במדיניות ובאינטרסי�
, כל כלל משפטי והאינטרסי� השוני� שהוא מגבש, קרה לפי עובדותיובחינת כל מקרה ומ

 הכלי� שהובאו , לעומת זאת348.ואת משמעות� של הזיקות השונות של דיני� אלה לעניי�
חלק ; כללי� סטטוטוריי�כדי להשלי� את המודל המסורתי ממוקדי� רק בחלק� ב

תמודדות ע� בעיות של כמו כ� הנטל של ה. מתמקדי� בזכויות ובאינטרסי� של פרטי�
המחוקק הוא הרשות העיקרית האמורה : ברירת די� מוטל בעיקר על רשויות פוליטיות

; להגדיר את היק� התחולה של די� מקומי ולבטא ייחוד מקומי או גמישות לכללי ברירה
לאומיות כדי להשיג �הרשות המופקדת על יחסי חו� היא המופקדת על כריתת אמנות בי�

הבדלי� אלה בוודאי , נוס� על השפעתה של המסורת המשפטית המקומית. כללי� אחידי�
קשורי� א� ה� לעובדה שהמתקלי� הנפוצי� בארצות הברית היו בי� מדינות הכפופות כול� 

  

 ,)106ש "לעיל ה (MORRIS , ואיל�93' מ בע,KROPHOLLER;  ואיל�29' מבע, CHESHIREראו   346 
 על הגישות הללו במישור הרעיוני כגישות המחייבות בחינה  יש ג
 מי שמבר�;550' מבע

 
 Bernard Audit, A Continental Lawyer Looks at ראו למשל(ביקורתית של הדי� הקיי
Contemporary American Choice-of-Law Principles, 27 AM. J. COMP. L. 589 (1979); 
Gerhard Kegel, Paternal Home and Dream Home: Traditional Conflict of Laws and the 
American Reformers, 27 AM. J. COMP. L. 615 (1979); Edoardo Vitta, The Impact in 

Europe of the American “Conflicts Revolution”, 30 AM. J. COMP. L. 1 (1982).  
למשל המשפט .  הואא� ייתכ� שהאופי הייחודי של המסגרת ושל היחידות בתוכה משפיע א�   347

על כ� רוב בעיות ברירת הדי� ; הפרטי אחיד יותר בשוויי! ובגרמניה מבמדינות ארצות הברית
בתו� האיחוד האירופי המשפט הפרטי אחיד הרבה פחות מבמדינות . מערבות מדינות זרות

 על כ� ג
. המדינות החברות עצמאיות הרבה יותר והחיבור ביניה� רופ� בהרבה, ארצות הברית

שיטות ל, כמקובל בתולדות ברירת הדי�, אדרבא. כא� הניתוחי
 האמריקניי
 אינ
 מתאימי

משמשת מודל בעל  הקודיפיקציה השוויצרית :חשיבות רבה משל עצמ� אלה "פדרטיביות"
כל ארצות המשפט  במשקל רבבתי המשפט בקנדה ובאוסטרליה של החלטות ל, השפעה רבה

 .ברירת הדי�משמשי
 לקידו
 החשיבה בדשי
 החוההסדרי
 האירופיי
 , המקובל
  .א חריג בעניי� זה הי Caversכתיבתו המאוחרת של   348
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ואילו המתקלי� הנפוצי� בשאר העול� ה� בי� מדינות שאי� , לחוקה המחייבת את כול�
  .ביניה� חיבור פוליטי או משפטי מחייב

כמעט , קדה התמצות הבריתמרבית הכתיבה בארע זה אפשר להבי� ג� מדוע על רק
מרבית הכתיבה ואילו , בבעיה המשפטית הפרטית בתצורותיה השונות, באובססיביות

ממתקל של שנוצר החיצוני ע� הקושי המדיני פה של המאה העשרי� התמודדה באירו
 הסתייגות מהחשיבה ראינו; אמנ� כל גישה התלבטה בשתי הבעיות ג� יחד. שיטות

שבאה לידי ביטוי בפיתוח� של כללי� מהותיי� וגמישי� , המופשטת והקשיחה באירופה
בר� התרומה . וראינו ג� התלבטות בשאלה כיצד להתמודד ע� מתקל אמת בארצות הברית

, העיקרית של החשיבה האמריקנית היא בהדגשת הצור� למת� את החשיבה המופשטת
 התרומה העיקרית של החשיבה האירופית בתקופה זו מצויה ואילו, הכללית והקשיחה

בהבהרת הצור� לדו� במפורש במישור המדיני ולהתאי� את התוצאה למציאות המדינית 
בארצות הברית חלוקת . במציאות המדיניתשג� כא� ההסבר נעו� בהבדלי�  .החיצונית

עיסוק בבעיות . מווהיה אפשר להתפנות לעיסוק באירוע עצ, הסמכויות הייתה די ברורה
 ענייני� חוקתיי� או היחס –מדיניות הוביל לכל היותר לדיו� בענייני� מדיניי� פנימיי� 

בסביבה שבה המתקלי� העיקריי� היו בי� שיטות ,  באירופה349.שבי� האד� למדינה
ות החקיקה של מדינות ולא היה כלא הייתה עמדה אחידה באשר להיק� סמ, עצמאיות

  . � בעל זכות הכרעהמנגנו� מרכזי מוסכ

   מסקנות  .3

היא חשפה את קוצר ידו של המודל המסורתי . הלאמת ברירת הדי� שינתה את פני המקצוע
התגובה האמריקנית העלתה מודלי� חלופיי� . במישור המשפטי ובמישור המדיני

לעומת . המבוססי� כול� על תפיסות משפטיות ומדיניות הפוכות לאלה של המודל המסורתי
התגובה מחו� לארצות הברית העלתה מבחר אמצעי� ספציפיי� המבוססי� כל אחד  ,זאת

במבט ראשו� אלה מצטיירי� כאוס� של כלי� נקודתיי� . על רעיו� משפטי ומדיני אחר
אול� קיומ� של כלי� מגווני� אלה מבסס את . ומנותקי� שאינ� מתיישבי� זה ע� זה

ורה הטובה ביותר באמצעות ארגז של� האפשרות שבעיות ברירת הדי� תטופלנה היו� בצ
מודל אחד המבוסס , לפי תפיסה זו. המבצעי� כל אחד עבודה שונה, המורכב מכלי� שוני�

על בסיס מתודולוגי ורעיוני אחד אינו יכול למצות את מגוו� הבעיות שברירת הדי� מעלה 
, פ� פרטנייש להתמודד ע� כל אחת מהבעיות הללו באו. במישור המשפטי ובמישור המדיני

  

ש
 היא דנה במגבלות שהחוקה ,  ואיל�129' מבע) 146ש "לעיל ה ( BRILMAYERראו למשל   349
 .מטילה על ברירת הדי� במימוש מדיניות מקומית וזרה
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תהלי� זה יאפשר לטפל בהיבטי� השוני� של הבעיה באופ� שממצה את . במסגרת תהלי�
   350.האינטרסי� הרלוונטיי� בכל שלב ושלב באופ� מסודר ומודע

אלא בכל שלב , כבר אי� צור� לבחור בי� שתי חבילות מאפייני� מתחרות, לפי גישה זו
א� הוא יתמקד , קשיח או גמיש, ונקרטיושלב אפשר להחליט א� הטיפול יהיה מופשט או ק

וא� הוא , לאומי או מקומי�א� הוא יהיה הסדר בי�, בכללי� משפטיי� או ביחסי� משפטיי�
לפיכ� יכול שהמערכת . הפורו�די� ינהג בכל הדיני� באופ� אחיד או שמא יעדי� את 

אחד השלמה תשלב בתוכה יסודות משתי החבילות המאפיינות את המודל המסורתי מצד 
לאומי וג� יסודות בעלי מקור �יסודות בעלי מקור בי�: ואת המודל האמריקני מצד אחר

חשיבה מופשטת מכא� וחשיבה ; התמקדות פע� בחוקי� ופע� ביחסי� משפטיי�; לאומי
יחס ; בסוג אחד של הסדר חשיבה קשיחה ובסוג אחר חשיבה גמישה; קונקרטית מכא�

 מודל כזה דורש 351.� הפורו� בהקשרי� אחרי�שוויוני בהקשרי� מסוימי� והעדפת די
תכנו� והוא מחייב לנקוט עמדה בשאלה מהי תפיסתו של הפורו� באשר למלאכת ברירת 

  . לשני אלה נפנה בחלקו האחרו� של פרק זה. הדי�

  התאמת הכלי� לתפקיד� בתהלי� ברירת הדי	  .ז

  תכנו	   .1

ואי� ,  התשובה לבעיות ברירת די�אי� היו� מקור אוניברסלי טבעי שממנו אפשר לגזור את
כל מדינה חופשית להסדיר ענייני� אלה ; מחלוקת אמתית שמקור הכללי� הוא מקומי

היא , ג� בהנחה שהיא מוכנה לעתי� להחיל די� אחר משלה. בעצמה ולעצמה, כרצונה
המטרות והמדיניויות , רשאית להנהיג הסדרי� שיבטיחו את קידומ� של הערכי�

הכלי� שישמשו אותה בהבטחת מימוש� של אלה ה� כלי� של . יא אימצההקונקרטיי� שה
 מבטיח שבתי המשפט שלה לעול� תחולה מידיתהכלי של הגדרת . ת תחולה מיוחדותוהגדר

�חדתחולה  הכלי של הגדרת 352.מאותה מטרה או מאותה מדיניות, לא יסטו מאותו ער�

ה של הכלל הנדו� תו�  מאפשר לפורו� לקבוע בדיוק מרבי את היק� התחולתצדדי
 באשר הגדרות 353.התמקדות במדיניות שלו ומבלי להתייחס לכללי� של מדינות אחרות

  

ו מקורות רא ,י
 ושלבי חשיבה שוני
המערב כל" תהלי�"לתפיסה שברירת הדי� היא    350
 
   .191ש "בהלעיל המובאי

לאומי הפרטי � הסבורה א� היא שהמשפט הבי�)14ש "לעיל ה( קנאורלמסקנה דומה ראו    351
כדאי להדגיש שאקלקטיות איננה יעד בפני עצמו אלא . המודרני יכול וצרי� להיות אקלקטי

 .כפי שיוצע להל�, 
 כל כלי למטרה מיועדתעל כ� יש להתאי. היא כלי להשגת מטרות מגוונות
  .146'  בעמלעילראו    352
  . 148, 143'  בעמלעילראו    353
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קיומ� של כללי� כאלה אינו מפתיע , תחולה אלה מבטיחות אינטרסי� חיוניי� של המדינה
 כלל כזה זוכה ,lex specialis הוא חלק טבעי ממערכת ברירת די� שלמה ובתור. ואינו מטריד

   354.ה על פני כל מכשיר ברירתי אחרלבכור
מטבע  נזקקתהמערכת , בשלב זה שבו ממצי� את האינטרסי� המיוחדי� של די� הפורו�

, תתייחס בעיקר לכללי� ולא ליחסי�היא ; לשיקולי� קונקרטיי� ולא מופשטי�הדברי� 
 ,ת של הפורו� על פני אינטרסי� של מדינות אחרוזה תמיד יעדי� אינטרסי�צדדי �חדוכלי 

  . באופ� קשיח שאינו מאפשר סטייה או הגמשה
 א� כל ,ע� זאת. אי� גבול למספר הכללי� שאפשר להפכ� לכללי� בעלי תחולה מידית

והדבר יביא לידי , אזי לעול� לא תהיה אפשרות להחיל די� זר, כללי המשפט יהיו כאלה
 יכול לקבוע ג� אי� גבול למספר הכללי� שבה� המחוקק. פגיעה בציפיותיה� של צדדי�

 כל אתהוא משאיר , אול� בכל הקשר שבו הוא נוקט מנגנו� זה. צדדית�הגדרת תחולה חד
על כ� ראוי לנהוג בזהירות . לא מוסדרותשעליה� הכלל המקומי לא יחול שאלות האות� 

בקביעה תדירה של הגדרות בעניי� זה ולהמעיט ה� בקביעת� של כללי� לתחולה מידית ה� 
 שהיא להבטיח תחולה ,איפוק זה מתבקש א� ממטרת המנגנוני� הללו. צדדיות�תחולה חד

כשמדובר בכלל בעל . ומהקושי הרב הכרו� בהצדקת גבולות תחולה מיוחדי�, מיוחדת
שאלה מה� כללי התחולה מידית המחוקק חייב לנקוט עמדה מודעת ומפורשת כלפי 
ות בלי קשר לשאלה המשפט המקומיי� שמה� לא תהיה לבתי משפט מקומיי� חירות לסט

הוא מחייב התייחסות קונקרטית . מהל� זה אינו פשוט. מה ההרכב העובדתי של האירוע
דיו� לעיל בתוכנה של ה .מדוע אי אפשר א� פע� לסטות מכלל מקומי זהוממוקדת לשאלה 

 מדגי� עד כמה עלולה מלאכה זו לאתגר וכמה מעטי� ה� המקרי� "פרוצדורה"הקטגוריה 
צדדי נמנע מלקבוע �כלל תחולה חד. דיק תחולה רחבה מחויבת כל כ�שבה� אפשר להצ

. אבל הוא קובע בבירור את היק� תחולתו . ומסתפק בתחולה מוגבלת יותרתחולה מחויבת
אמור הכלל מה קביעה זו מחייבת את המחוקק להתייחס באופ� קונקרטי לשאלה על מי ועל 

ותו� שקילה זהירה של כל ,  החברתילחול תו� ניסוח מושכל של מדיניות הכלל ותפקידו

  

ה
 . ידואליי
 כאלה באי
 להבטיח היק� תחולה מדויק של כללווכללי הגדרת תחולה אינדי   354
. "ציבורי"בשל כ� יש בה
 ממד . בדר� כלל באי
 כדי לקד
 ולממש מדיניות חברתית מסוימת

. של כללי ברירת די�ני
 למשחק העיוור ותד אחד ה
 מחייבי
 בבית
 ואינ
 נ מצ כ�אשר על
כלל בעל הדי� הרלוונטי ש
 הוא ו, מצד אחר כאשר כלל ברירת די� של הפורו
 מפנה לדי� זר

 והגדרת התחולה המצויה ב. ומתעוררת השאלה כיצד להתייחס אלי,  מיוחדתהגדרת תחולה
 .כיצד להתייחס לרצונו של הדי� הנבחר לחול או שלא לחול: רנוואהמעוררת את הבעיה של 

כלל שיש בו  מחייב להתייחס לשאלה עד כמה יינת� ביטוי לת תחולה הציבורי של הורא%ָיאופ
�ל 9' ס. ה זרת ציבוריהוראהRome I Regulation , להתחשב בדמסוימת נכונות שמגלה 
יני


הרתיעה המוחלטת מדיני
 זרי
 בעלי פני מ של נסיגהמשק� מגמה כללית , מנדטוריי
 זרי
   .להתחשב בהוראות תחולה זרותשל נכונות ממד ציבורי ו



 מושגי יסוד: שער ראשו�

224 

, כלל יוחלהמצבי� העובדתיי� הבאי� בחשבו� והאופ� שבו מדיניות הפורו� תקוד� א� ה
כלי� אלה נועדו למטרה מוגבלת ויש להקפיד על שימוש�  355. א� לא יוחל–או תיפג� 

  .הנכו�
אחר שאינ� מאפשרי� לה להחיל די� , לאחר מיצוי האינטרסי� החיוניי� של המדינה

, לאומי מחייב�העובדה שאי� מקור בי�. אפשר לשקול את השימוש בכלי� אחרי�, משלה
אינה מחייבת יחס קרתני ואינה שוללת , ושמדינה חופשית לנהוג כרצונה בתחו� ברירת הדי�

 היחסי� בי� מדינות מבוססי� היו� לא על 356.לאומי�את אפשרות שיתו� הפעולה הבי�
 רצונ� של מדינות אינדיווידואליות לפעול יחד כדי להשיג כפייה של די� עליו� אלא על

להסדרי� הכובלי� אות� ג� , בהסכמה, על כ� מדינות יכולות להגיע. מטרות משותפות
החותרת להשיג איחוד ת לאומי�הולכת ומתגברת פעילות בי�, ואכ�. בענייני ברירת די�

לאומיי� עוסקי� � בי�מספר לא קט� של ארגוני�. והתאמה של דיני� בדר� של הסכמה
� רבאמנות פעילות זו הפיקה מספר לא מבוטל של 357.במלאכה במאה השני� האחרונות

בכל מה שקשור לברירת הדי� האמנות מייצרות . צדדיות העוסקות בתחומי משפט שוני�
   358. אחידי�ת די�כללי בריר ו ואחידי�כללי� מהותיי� מיוחדי�: שני סוגי הסדרי� עיקריי�

 .בד בבד ע� כללי המשפט המקומיי� הרגילי� י�פועל אלה יי� מיוחדי�כללי� מהות
וה� מונעי� את חוסר הוודאות הנובעת מקיומ� , לאומיי� בלבד�למצבי� עברמיועדי� ה� 

כללי� כאלה נקבעו . של דיני� מהותיי� שוני� וכללי ברירת די� שוני� במדינות השונות

  

דומה למלאכה השיפוטית המתנהלת בכל מקרה מחדש , שהיא בעיקרה חקיקתית, מלאכה זו   355
 
  ' בעמראו לעיל (theory of comparative impairmentבגישה האמריקנית הידועה בש

126–127.(  
לאומי מחייב כחירות לנהוג בכול באופ� �להבי� את היעדרו של מקור כללי בעל אופי בי�אי�    356

לאומי הפומבי קובע כללי
 הנתפסי
 ככללי
 המחייבי
 את �כאשר המשפט הבי�. חופשי
ה
 יחייבו אות� ג
 , כגו� כללי
 הקובעי
 זכויות אד
 בסיסיות, המדינות במשפט� הפנימי

 ALEX MILLS, THE CONFLUENCE OF PUBLICראו למשל . לה�לאומי הפרטי ש�במשפט הבי�

AND PRIVATE INTERNATIONAL LAW: JUSTICE, PLURALISM AND SUBSIDIARITY IN THE 

INTERNATIONAL CONSTITUTIONAL ORDERING OF PRIVATE LAW 264 ff. (2009).  
357   
ועידת האג  (Hague Conference on Private International Law: ארגוני
 בולטי
 כאלה ה

�ארגו�( UNIDROIT) לאומי הפרטי�למשפט הבי�
  )בי� מדינתי ששוא� לנסח דיני
 אחידי
�וUNCITRAL) United Nations Commission on International Trade Law.( פעילות ענפה 

 אבל יש בה�, אמנ
 פעילות זו מפיקה אמנות אזוריות בלבד. ביותר מצויה באיחוד האירופי

  . להשפיע על החשיבה בתחו

 נועדה א� היא 1993, ארצי�אמנת האג בדבר ההגנה על ילדי
 ושיתו� הפעולה לגבי אימו! בי�   358
א� היא ממחישה סוג ייחודי , לפתור בעיות של שונות בי� דיני האימו! של המדינות השונות


 בדבר גיל המאמ! כגו� כללי–אי� בה כללי
 מהותיי
 להסדרת אימו! . לאומי�של הסדר בי� ,
תחת זאת היא מחייבת השלמת
 של צעדי
 דיוניי
 בכל אחת מהמדינות . דת המאומ! ועוד

  .מתו� הנחה שכל מדינה תחיל את דינה על שלב זה של הלי� האימו!, המעורבות
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 361,קניי� רוחני 360, אחריות של מובילי�359,לאומי�מכר טובי� בי�: בתחומי מסחר רבי�
אמנת האג , למשל. יש מספר מועט של אמנות כאלה בהקשרי� אחרי�. ועוד 362שטרות

 קובעת כלל מהותי המחייב את 1980בעניי� ההיבטי� האזרחיי� של חטיפת ילדי� משנת 
   363.וחריג צר בצדו, המדינה שבה נמצא ילד שהוצא שלא כדי� ממדינת ביתו להחזירו מידית

א� הסדרי� , המדינה היא שמחליטה א� להצטר� לאמנה א� לאו, בכל המקרי� הללו
בי� בוויתור על החלת� של כללי� , לאומי�כאלה מסמני� נכונות לשת� פעולה במישור הבי�

כמו כ� אמנות כאלה מעמידות את כל . מקומיי� ובי� בהשתתפות בעיצוב האמנה מלכתחילה
;  ואינ� מעניקות לפורו� כוח רב מזה של מדינות אחרותהמדינות המצטרפות בעמדה שווה

מטבע . כוחה של המדינה בא לידי ביטוי רק בהחלטה להצטר� לאמנה או להימנע מכ�
הדברי� אמנות הקובעות כללי� מהותיי� מיוחדי� מתמקדות ביחסי� משפטיי� ובפתרונ� 

דה מסוימת של ה� יכולות לקבוע כללי� קשיחי� ובאותה מידה לאפשר מי. הקונקרטי
   .שממנה אפשר לסטות, רת מחדליכגו� בקביעת הכללי� כבר, גמישות

בתו� קבוצה של נקבעו בעיקר  ,להבדיל מהסדר מהותי אחיד, די�כללי ברירת די� אחי
 הדוגמ. כגו� האיחוד האירופי, רחבי היק�יחסי שיתו� פעולה ביניה� שוררי� שמדינות 

 שצמחה �Regulation לברירת הדי� בחיובי� חוזיי� וההיא האמנה האירופית לעניי� זה הטוב
לברירת הדי� בחיובי� לא ,  האחרות שנוספו בשני� האחרונות�Regulationsכמו ג� ה, ממנה

,  ג� ועידת האג הפיקה כמה אמנות כאלה364.החוזיי� ולברירת הדי� בגירושי� והפרד
  . א� ההיענות לה� מועטה יותר, הפתוחות לכל המדינות

וה� מעידות על , � כאלה מבוססות על רצונה של כל מדינה להצטר� אליהותג� אמנ
הדיני� כלפי שוויו� בה� נוהגות . נכונות לשת� פעולה ולוותר על עמדות ברירתיות מקומיות

  

359   United Nations Convention on International Sale of Goods (Vienna) 1980.  
העוסקי
 באחריות ,  והפרוטוקולי
 המאוחרי
 יותרWarsaw Convention, 1929: למשל   360


 International Convention;לכבודת
 ולמטעני
, מובילי
 אוויריי
 בשל נזק שנגר
 לנוסעי
for the Unification of Certain Rules of Law Relating to Bills of Lading, 1924 המכונה 

 United Nations Convention on the(כללי המבורג ; ויסבי�גכללי הא, ומאוחר יותר, כללי האג
Carriage of Goods by Sea , 1978משנת( ; 
 United Nations Convention on(כללי רוטרד

the International Carriage of Goods Wholly or Partially by Sea , 2008משנת.(  
361   Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works, 1896; Agreement 

on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) 1994 .  
362  Geneva Convention Providing a Uniform Law for Bills of Exchange and Promissory 

Notes, 1930.  
  . לאומי�מתנהל בשיתו� פעולה בי�אמנה זו מוסיפה לכלל המהותי הסדר מוסדי תומ� ה   363
364    
 ,Rome Convention on the Law Applicable to Contractual Obligations–בחיובי
 חוזיי

1980, OJ L 266 9.10.1980שהפ� ל � Regulation (EC) No. 593/2008 OJ L 177 4.7.2008 
)Rome I Regulation( ; 
 – ובגירושי� והפרדה ;Rome II Regulation –בחיובי
 לא חוזיי

Rome III Regulation.  
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א� ג� א� ניתנת עדיפות , של המדינות השונות ועל פי רוב אינ� נותנות העדפה לדי� הפורו�
 365.רת באופ� שוויוני כלפי כל המדינות השותפות לאמנההיא מוגד, כלשהי לדי� הפורו�

 על 366;אמנות העוסקות באיחוד כללי ברירת די� מתמקדות באופ� טבעי ביחסי� משפטיי�
א� יש , ת קישור קבועותוהמבוססי� על חולי, פי רוב ה� מפעילות כללי ברירת די� מופשטי�

   367.ת ובי� בחריגי�בי� בחוליות קישור חלופיו, בה� מידה מובנית של גמישות
לאומי מאפשר להתרחק �אשר על כ� במסגרתה של מערכת לאומית הכלי של כלל בי�

 מנגנוני� כאלה 368.מעמדה מדינית קרתנית תו� מת� ביטוי מסוי� לערכי� משפטיי�
בר� . מושכי� מאוד משו� שנדמה כי ה� מעלימי� את הבעיה של שונ&ת מהותית וברירתית

וטות לפתח חיי� משלה� תו� יצירת מסגרת חשיבה סגורה השואפת הניסיו� מלמד שאמנות נ
וכל זאת תו� התעלמות מאינטרסי� , מדינתיי��לאחידות הפרשנות ושכלול היחסי� הבי�

כ� למשל החובה ההדדית המוחלטת . בי� של מדינות ובי� של פרטי�, מהותיי� קונקרטיי�
את הילד למדינתו מתסכלת בתי הקבועה באמנת האג בעניי� חטיפת ילדי� להשיב , כמעט

 כ� ג� בהקשר אחר המגמה לשכלל עוד 369.משפט המבקשי� להבטיח את טובת הקטי�
ועוד את ההסדרי� האירופיי� המבטיחי� תנועה חופשית של פסקי די� בענייני� אזרחיי� 

 ג� במבט כללי יותר 370.ומסחריי� נתפסת על ידי רבי� כפגיעה בזכויותיה� של מתדייני�
חסי� משפטיי� של פרטי� במסגרת השואפת לאיחוד משפטי עלולה להקריב את הסדרת י

 על רקע זה אפשר אולי 371.האינטרסי� של פרטי� לטובת היעד המדיני של שיתו� ואחידות
  

� ל9' ראו למשל ס   365Rome I Regulationל16'  וס �Rome II Regulation באפשרות 
 המכירי
   10' וראו ס; להחיל די� מנדטורי של הפורו
 חר� כללי ברירת הדי�

�לRome III Regulation
 ברירת בי� השאר א
 כללי,  המאפשר לבסס גירושי� על די� הפורו
  .הדי� אינ
 מובילי
 לדי� שמאפשר אות
 בנסיבות העניי�

�כ� ה   366Regulations
, חיובי
 לא חוזיי
 וגירושי�,  האירופיות השונות עוסקות בחיובי
 חוזיי
 יש התייחסות ליחסי
 משפטיי
 מפורטי
 יותר למשל ההסדר החוזי Regulationובתו� כל 


בחיובי
 לא חוזיי
 צופה סוגי
 שוני
 של חיובי
 לא וההסדר , צופה סוגי
 שוני
 של חוזי

  .חוזיי

�ראו למשל ב   367Rome I Regulation :ככלל ,
אול
 . היא מפנה לדי� הנבחר על ידי הצדדי
בהיעדר בחירה היא מפנה לדי� שנחשב לדי� מקו
 הביצוע האופייני בסוג החוזה הנדו� או 

�ה. לדי� הקשור ביותר לחוזה –וכשאי אפשר לזהות מקו
 זה , בחוזה הספציפיRome II 
Regulation או לדי� 
 מפנה בנזיקי� לדי� מקו
 קרות הנזק או לדי� המושב המשות� של הצדדי

�ה. בעל הקשר הקרוב ביותר לעניי�Rome III Regulation מפנה לכמה וכמה זיקות חלופיות 
  .ולבסו� מאפשרת לבסס את הגירושי� על די� הפורו
, לפי סדר העדפה

לאומי הפומבי יהיה שות� פעיל יותר בהסדרת המשפט �לספרות על האפשרות שהמשפט הבי�   368
  . ואיל�383' בעמ) 14ש "לעיל ה(קנאור ראו לאומי הפרטי �הבי�

 .900–897' בעמראו להל�    369
  .317' בעמראו להל�    370
 CHRISTOPH U. SCHMID, DIE INSTRUMENTALISIERUNG DESברוח זו ראו למשל    371

PRIVATRECHTS DURCH DIE EUROPÄISCHE UNION: PRIVATRECHT UND 
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אפילו בתו� ,  כללי ברירת די�שואפות לאחדלהבי� מדוע ההישגי� בעיצוב� של אמנות ה
�וכ� ג� ההישגי� ביכולת� של אמנות רב, מועטי� יחסית, קבוצה של מדינות מאוחדות

כי הוויתור על עמדות , באופ� מפתיע, מתברר. צדדיות פתוחות יותר למשו� מצטרפי�
ותר על השליטה בשני לו  קשה ביותרוכי, ברירתיות אינו קל מהוויתור על עמדות מהותיות

  . אלה
 של בעיית שני שלבי� אלה מאפשרי� למדינה להתמודד בגלוי ע� ההיבטי� המדיניי�

בהתבסס על שיקולי מדיניות מקומיי� ובאמצעות כלי� בעלי מגוו� של , ברירת הדי�
לאחר שהאפשרויות הטמונות בשלבי� אלה כיצד יש לנהוג . מאפייני� ותכונות מתודולוגיי�

לאומי שאומ� כדי להסדיר את � כלל בי�כשאי�צור� להחיל את די� הפורו� ו כשאי� – מוצו
 לקבועשיקולי יעילות פשטניי� עלולי� אמנ�  ?ו כדי להפנות לדי� החלהעניי� ישירות א

מהל� זה עלול לפגוע בציפיות של אבל , ורק די� הפורו�, יוחל די� הפורו�תמיד ש
אשר על כ� ג� לאחר שכלול� של הכלי� שנדונו לעיל יש לאמ� כלי� שישמשו  372.צדדי�

  .לפתור את בעיות ברירת הדי� הנותרות
�הוסדר באמצעות כללי� בעלי הגדרת תחולה מיוחדת או הסדרי� בי�כל דבר שלא 

 הוא תחו� שבו הפורו� אדיש לכאורה לשאלה דינה של איזו מדינה יחול ,לאומיי� מחייבי�
על כ� אפשר לבחור בי� הדיני� השוני� הבאי� בחשבו� באופ� .  שלו או של מדינה זרה–

ובלא לתת העדפה , ל כל המדינות שווהצדדי מתו� עמדה שהיק� התחולה של דיניה� ש�רב
לאחר שמוצה האינטרס בייחוס היק� תחולה מיוחד , באותה מידה. מיוחדת לדי� הפורו�

אפשר להתמקד ביחסי� משפטיי� במקו� בהיק� התחולה הראוי של , להסדרי� ספציפיי�
הניסיו� האמריקני מלמד שהמלאכה של עיצוב כללי� על יסוד מושגי� . דיני� שוני�

  

PRIVATRECHTSKONZEPTIONEN IN DER ENTWICKLUNG DER EUROPÄISCHEN 

INTEGRATIONSVERFASSUNG (2010) . ספר זה עוסק באופ� שבו המשפט הפרטי של מדינות
. נכפ� כולו למדיניות השילוב והשיתו� של האיחוד האירופי, 
 הגלומי
 בועל הערכי, האיחוד

 EUROPEAN CONSTITUTIONALISM WITHOUT PRIVATE LAW – PRIVATE ראולדיו� בספר זה 

LAW WITHOUT DEMOCRACY (Christian Joerges, Tommi Ralli eds., RECON Report No. 
14, ARENA Report 3/11, Oslo, 2011).  

 כדי שיידונו ,כללי סמכות השיפוטניכר של 
 ו צמצמדינה יכולה להימנע מפגיעה זו על ידי   372
מלאכה זו  .אצלה רק ענייני
 הקשורי
 אליה קשר הדוק כל כ� שמוצדק להכפי� אות
 לדינה

 .מהמלאכה של עיצוב מערכת ברירת הדי�, ואולי היא קשה א� יותר, בוודאי אינה יותר קלה
 ,Celia Wasserstein Fassbergראו , לי סמכות לכללי ברירת די� בהקשר זהעל הקשר בי� כל

Product Liability and the Conflict of Laws: Theory and Practice, 9 TEL AVIV 

UNIVERSITY STUDIES IN LAW 205 (1989).  
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ודאות ,  וא� שניתוח מופשט עשוי להיטיב להבטיח צפיות373,ונקרטיי� קשה ביותרק
יעדי� , כמו כ� חשיבה מופשטת תקטי� את הפגיעה הטמונה בשקילה של ערכי� .ושוויו�

על כ� ככלל . ותציג עמדה של ניטרליות כלפי דיני� זרי�, ואמצעי� של שיטות משפט זרות
ת קישור מצטייר ו וחוליי� משפטיי�ויי� על יחס הבנכללי ברירה מסורתיי�המודל של 

.  אול� כללי� כאלה נוטי� לקשיחות374.כמודל המתאי� ביותר מבי� המודלי� המוכרי�
וכאשר מייחסי� , שבו ג� כללי� של המשפט הפרטי טעוני� בערכי�, בעול� המודרני

ת במידה כל שיטות המשפט עשויות להיות מעוניינו, חשיבות רבה לצדק במקרה הקונקרטי
אינו  היעדר המחויבות לתחולתו של די� זה או אחר במישור המדיני 375.מסוימת של גמישות

לאומי הופ� את נושא הגמישות �ההקשר העבראול� . אדישות כלפי התוצאהמחייב 
הוודאות לסיכו� � הופ� את איזהבהקשר שכ� ריבוי הפורומי� האפשריי� , לבעייתי במיוחד

נוכח זאת עדי� . ודאות בתו� שיטת משפט נתונה�ובל של איגדול בהרבה מהסיכו� המק
כי האמצעי המתאי� ביותר להשגת דומה . להימנע ממת� שיקול דעת בלתי מוגבל לשופטי�

הוא לשלב בכללי ברירת די� בהקשר  –מבלי לפגוע יתר על המידה בוודאות  –גמישות 
  .המתאי� חוליות קישור חלופיות או חריג מוגדר היטב

כל . שלבי זה משמשי� מגוו� של כלי� בעלי מאפייני� מתודולוגיי� שוני��בבדג� ר
נועד תפקיד ; לאומיי��א� מקור זה משלב לעתי� כללי� בי�, הכללי� ה� בעלי מקור לאומי

 תו� התמקדות מבוקרת בדיני� מזה �צדדיי�צדדיי� ותפקיד אחר לכללי� רב�לכללי� חד
של אוי של שיקולי� קונקרטיי� מחד גיסא והובהר מקומ� הר; וביחסי� משפטיי� מזה

  

קשה להקי�  מלמד עד כמה substantive principles of preference לנסח Caversהניסיו� של    373
ראו לעיל ( אפילו בתחו
 אחדהנסיבות האפשריות ולנסח כלל ברירה מהותי של
 את כל 

127–128 ,132.(  
אי� זאת אומרת שיש לפסול את השימוש בכללי העדפה מהותיי
 כאשר הפורו
 גיבש העדפה    374

אלא . כגו� ניתוח כלכלי, לאחר ניתוח האפשרויות השונות על יסוד מערכת שיקולי
 מוגדרת
קשה יותר להצדיק העדפות , שלאחר שפורו
 ויתר על האפשרות להחיל את דינו באופ� מחויב

בצירו� הקושי המעשי שבניסוח כללי
 כאלה יש לצפות שכלי זה לא . כאלה בהקשר הברירתי
  . יהיה נפו!

 –מקובל לחשוב שהיא משתנה לפי שיו� השיטה . מידת הגמישות תשתנה משיטה לשיטה   375
שיטה שבה כללי
  ,למשל. משפט הקונטיננטלי או למשפחת המשפט המקובללמשפחת ה

 
 להסדרה חקיקתית נוטהלגמישות שיפוטית יותר משיטה הטה יידי שופטי
 תעל נוצרי
, ע
 זאת אנגליה וארצות הברית. 
בכוח
 ליצור כללימוגבלי
 שבה שופטי
 , וקודיפיקטורית
מפגינות שתיה� אשר ו, יצוב כללי משפטתפקיד מרכזי בעזוכי
 לשופטי
 אשר בשתיה� 

בתחו
 זה . שונות האחת מחברתה בתחו
 ברירת הדי�, גמישות רבה בתחו
 סמכות השיפוט
אי� שיקול דעת בתחו
 סמכות א� שבה (קשיח המקובל באירופה האנגליה נוטה למודל 

שההסבר  כבר ראינו .טה בברירת הדי� למודל גמיש ביותר נוצות הברית ואילו אר,)השיפוט
לכ� הוא כנראה ההעדפה האנגלית לצדק פרוצדורלי על פני צדק מהותי והגישה 

  .)339ש "הלעיל ראו (הפורמליסטית יותר שלה למשפט בכלל 
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מגוו�  .של עמדות קשיחות מכא� ושל עמדות גמישות מכא�, חשיבה מופשטת מאיד� גיסא
להיענות לה�  וזה של כלי� מאפשר לבודד את המרכיבי� השוני� של בעיית ברירת הדי�

 מכשירה לפיכ� האפשרות לייחס לדי� הפורו� תחולה מיוחדת. תאמתות ומייחודיהיענות 
החירות ; כדי לא לפגוע בריבו� זר,  א� רק בדי� הפורו�–את העיסוק בדיני� באופ� קונקרטי 

מכל צור� נוס� לדאוג לתחולת� של אינטרסי� נורמטיביי� מקומיי� מאפשרת לאמ� גישה 
המגמה הטבעית להירתע מפתרונות שרירותיי� ; שקל יחסית להפעילה, שוויונית ומופשטת

המותא� לעובדות המקרה מוצאת ביטוי בכללי� בעלי ממדי גמישות ולדרוש פתרו� 
  .ברורי�

�די� כשלעצמה אינה מחייבת לפסול גישה רבהמערכת ברירת של  המכא� שהלאמת

. או גישה מופשטת ועקבית ליחסי� משפטיי�, צדדית וא� שוויונית למדינות אחרות ודיניה�
�הבי� הפנימיי� ו–השלטוניי� � עמדות אלה רק נדחות לשלב שלאחר מיצוי האינטרסי

והמערכת כולה דורשת , כלי� מגמישי�אמצעות ה� טעונות השלמה ב, לאומיי� של הפורו�
אול� טר� נגענו בשאלה כיצד כללי� כאלה צריכי� להיבנות ובשאלה . תכנו� מודע ומוקפד

אל הנוספת כיצד על הפורו� להתייחס לעמדותיה של מדינה זרה שכלל ברירת הדי� מפנה 
בחלקי� נוספי� אלה של ההיבט המשפטי וההיבט המדיני של הבעיה המעסיקה . דינה

  .נעסוק עתה, אותנו

  אוריה של ברירת די	ת  .2

המרחב שבו ה� מכריעי� . המסורתיכללי ברירת די� במודל החדש שוני� מאלה שבמודל 
פול ברירתי שכ� חוק מקומי שהוכנסה בו הגדרת תחולה אינו חשו� עוד לטי, מצומצ� יותר

�וכל תחו� משפטי שהוסדר באמצעות כללי� מהותיי� מיוחדי� או כללי ברירה , נוס
מרחב זה מצומצ� עתה , יתרה מזו. אחידי� הוצא מטיפול� של כללי ברירה מקומיי�

האפשרות לעצב כלי� הקודמי� לכללי ברירת די� והגוברי� עליה� מנכסת . פונקציונלית
, ידו� מחויב של מדיניות מקומית ולאחידות מחויבתלשלב מוקד� זה את הדאגה לק

אשר על כ� תפקיד� של כללי ברירת הדי� . ומשחררת את כללי ברירת הדי� מתפקיד זה
משפטי �ההיבט המהותי, במודל זה הוא להתמקד בהיבטי� האחרי� של בעיית ברירת הדי�

� שוני� וכיצד על על פי מה תבוצע הבחירה בי� דיני: מצד אחד וההיבט המדיני מצד אחר
  ?ובכלל זה לעמדתו הנורמטיבית, הפורו� להתייחס לדי� זר

מציעה , להבדיל ממסגרת מקיפה של שיקול דעת שיפוטי, ראינו שמסגרת של כללי�
הגישה של זכויות קנויות והגישה : שתי גישות שונות שאפשר לנקוט באשר לשאלות אלה

ת שאפשר למק� כל זכות בשיטת המשפט הגישה של זכויות קנויות גורס. של די� הפורו�
. ושמטרת ברירת הדי� היא לתת ביטוי לזכויות שקמו במקומ� המיועד, שמקיימת אותה

הגישה של די� הפורו� גורסת שכללי ברירת די� א� מצביעי� על הדי� שממנו יש לשאוב 
הדיו� . כאשר האחריות לתוצאה ולעיצובה של הזכות רובצת על הפורו� ,כלל הכרעה
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משפטי יוצר זכות שאינה קיימת בהכרח בשו� שיטת משפט ואינו מסתפק בהכרה בזכות ה
  376.רק משו� שהיא קיימת בשיטה אחרת

ואי� שיטה המשכללת גישה אחת , רעיונות אלה משמשי� בערבוביה בשיטות המשפט
יש שמדברי� על זכויות קנויות בו בזמ� שמנצלי� את . ומחילה אותה על כל המשתמע ממנה

יש שהעמדה ; יש שמקבלי� רנוואה בהקשר אחד ולא בהקשר אחר; dépeçage של הכלי
בדיו� . שאלות אחרות הקשורות עמהאשר לעמדות בהבשאלת הרנוואה אינה מתואמת ע� 

ומנגד גרסה עקבית וקיצונית , שלהל� תוצג גרסה עקבית וקיצונית של גישת הזכויות הקנויות
,  גישה אינה מחויבת ככזושו�חדש הה כי במודל  הצגה כזו מבהיר.של גישת די� הפורו�

ע� . מדיניות של כל שיטהל לבחור בגישה המתאימה ביותר לתפיסות המשפטיות וואפשר
 ועקביתכללי ברירת הדי� יגשימו מדיניות ברורה ככל שמייחסי� חשיבות לכ� שג�  ,זאת

.  כללי ברירת הדי� יש להבהיר מהו הבסיס שעל יסודו נבני�,ושלא יהיו כללי� שרירותיי�
שכללי ראוי , ות מדיניותמביעי� עמדאחרי� של המודל מאחר שהמרכיבי� ה, נוס� על כ�

  .ישלימו אות� ג� במישור זהשאו מרכיבי� אלה ברירת הדי� יתואמו ע� 

   של לבונטי�ת החוק הצע: גישת הזכויות הקנויות  )א(

, נה על ידי אביגדור לבונטי� יצאה לאור בישראל הצעה לחוק ברירת די� שהוכ1987שנת ב
 הצעה זו מגשימה את תורת הזכויות הקנויות בצורה עקבית 377.לבקשת משרד המשפטי�

  .אלה עיקריה. ושלמה
ההצעה מבוססת על התובנה שכאשר מגישי� תביעה צרי� להראות שהזכות הנתבעת 

 בעיני ,הזכות צריכה להיות מעוגנת בדי� המוסמ�, כאשר מעורב גור� זר. מעוגנת בדי�
לפיכ� ההוראות המרכזיות בהצעה ה� אלה הקובעות איזה די� או אילו . להקנותה, ישראל

  . להקנות זכות, בעיני ישראל, דיני� מוסמכי�

  

 שכל דיו� משפטי יוצר מצב –הצגה זו של הניגוד בי� העמדות אינה מתכחשת למוב� מאליו    376
היא . ת המצב באופ� פורמלישכ� הפעלה של כלל על מצב עובדתי נתו� מקבע א, חדש

מתייחסת לשאלה מוגבלת יותר והיא א
 תופסי
 את הלי� ברירת הדי� כמצב שבו אי� זכויות 
או כמצב שבו , והפורו
 מעצב זכות בשביל אירוע שאינו כפו� לשו
 שיטת משפט, לפני הדיו�

כפי שהיא , כל מה שהפורו
 עושה הוא להכיר בזכות הקיימת בדי� המוסמ� בעיניו להקנותה

  .קיימת ש

1998�ב). 1987 (הצעה לחוק ע� מבוא ודברי הסבר מקוצרי�: ברירת הדי� אביגדור לבונטי�   377 ,
 הצעת חוק ע� דברי הסבר לפי הסעיפי�: ברירת הדי�(יצאה ההצעה במהדורה חדשה 

  : פורסמה ההצעה באנגלית2004ובשנת ; )1998, מהדורה חדשה(
A. V. LEVONTIN, CHOICE OF LAW: A MODEL STATUTE WITH SECTION BY SECTION 

COMMENTARY (2004) . ה� למהדורה החדשה משנת ) הצעת חוק, לבונטי�(ההפניות שלהל�
1998 .  
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ההצעה . התשובה לשאלה איזה די� מוסמ� להקנות זכות תלויה בסוג הזכות הנדונה
 זכות in rem.(378(ות חפצא וזכוי) in personam(זכויות גברא : מבחינה בי� שני סוגי זכויות

זכות חפצא היא זכות הנטענת נגד . גברא היא זכות הנטענת נגד אד� או אנשי� מזוהי�
טענה למימוש זכות חוזית או זכות נזיקית היא טענה . קבוצה בלתי מסוימת של אנשי�

   379.טענה למימוש זכות קניי� או ליצירתה או לשינויה היא טענה לזכות חפצא; לזכות גברא
, כשמדובר בזכות חפצא. והצעה מגדירה לכל סוג של זכות את הדי� המוסמ� להקנותה

 מקו� שבו נמצא הנכסה הוא די� –הדי� שיחול  כלומר –הדי� המוסמ� להקנות את הזכות 
, ל הנדו�הדי� האישי שהדי� המוסמ� הוא  –שולי� לזכויות חפצא המ, ענייני מעמדב. הנדו�

כשמדובר בזכות גברא הדי� המוסמ� ). מרכז חייו(ושבו ודי� זה מוגדר בהצעה כדי� מ
 שהנתבע נכפ� אליו או די� אחר) די� מושבו(נתבע הוא דינו האישי של ה להקנות את הזכות

  380.לעניי� הנדו�
רק די� ישראל יכול להקנות זכות , לפיכ� כשמדובר בזכות קניי� בנכס המצוי בישראל

 לבדוק את די� ישראל כדי לוודא שהוא אכ� ועל בית המשפט הישראלי, הבנכס או לשנות
רק דינה של , ואילו כאשר מדובר בנכס הנמצא במדינה אחרת.  בנסיבות העניי�ההקנה אות

ועל בית המשפט הישראלי לבדוק א� , אותה מדינה אחרת מוסמ� להקנות זכות ביחס אליו
ו של תושב כ� ג� כאשר מתבקש להכיר במעמד. אותו די� אכ� מקנה את הזכות הנתבעת

. רק די� ישראל מוסמ� לחול על התביעה ויש לפנות אליו כדי לוודא מה מעמדו, ישראל
רק די� מושבו הזר מוסמ� לשלוט במעמדו ויש לפנות אליו כדי , ואילו כשמדובר בתושב זר
די� ישראל מוסמ� , בזכויות גברא כשהנתבע הוא תושב ישראל .לברר את מעמדו של הנדו�

כל אחד משני הדיני� הללו . וא� די� זר שהנתבע נכפ� לו לעניי� הנדו�, דולהקנות זכות נג
 די� –התביעה תצליח רק א� אחד מה� . מוסמ� להקנות זכות חוזית נגד הנתבע הישראלי

ואילו כשמדובר .  מקנה את הזכות הנטענת–ישראל או די� שהנתבע נכפ� לו לעניי� הנדו� 
וג� כל די� אחר , מ� בעיני ישראל להטיל עליו חיובדי� מושבו מוס, בנתבע שהוא תושב זר

הצלחת התביעה תלויה בכ� שבדי� , שוב. לרבות די� ישראל, שהנתבע נכפ� לו לעניי� הנדו�
בי� שדי� זה הוא די� מושבו הזר ובי� שהוא , המוסמ� להקנות את הזכות היא אכ� הוקנתה

סבור שהוא יכול לבסס את תביעתו כאשר תובע . ו די� זר אחר שהנתבע נכפ� לודי� ישראל א
או ג� בדי� מושבו הזר של הנתבע וג� בדי� , די� ישראל ה� בדי� זר שהנתבע נכפ� לובה� 

  

378   
אבל כא� ה� , קטגוריות אלה מזכירות את הקטגוריות הבסיסיות ששימשו את הסטטוטיסטי
  . חוקי
לאפיו� זכויות ולא לאפיו�משמשות 

 פי רוב התביעה שבמהלכה תיתבע זכות חפצא היא תביעת גברא וההלי� הוא הלי� יודגש שעל   379
בי� שבוחני
 אותה במונחי
 של אופי , בי� שבוחני
 אותה במונחי
 של סמכות שיפוט, גברא

ראו (ההלי� ובי� שבוחני
 אותה במונחי
 של מעשה בית די� המשקפי
 את תוצאות ההלי� 
 .)42–39' עיל בעמל

  ).א(30 'ס, הצעת חוק, טי�לבונראו    380
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, או ג� בדי� מושבו הזר של הנתבע וג� בדי� זר אחר שהוא נכפ� לו, ישראל שהוא נכפ� לו
שיצליח וככל , הוא רשאי לטעו� לקניית הזכות בכל אחד משני הדיני� באופ� חלופי

  .בית המשפט יזכה אותו בסעד אחד, בתביעתו
ביסוס ההצעה על שתי קטגוריות אנליטיות רחבות בלבד ממחיש את תורת הזכויות 

נסבות על , in personam וזכויות in remזכויות , קטגוריות אלה. הקנויות ומאפשר לממשה
לתבוע את על כ� ה� מאפשרות . משותפות לכל שיטות המשפטה� יחסי� משפטיי� ו

מימושה של זכות שהוקנתה בשיטה אחת בכל שיטה אחרת בלא שהזכות תסול� ובלא 
 זכות המסווגת כזכות חוזית בשיטה אחת ואילו באחרת 381.שתתעורר בעיית הסיווג הנוגד

וזיהוי הדי� המוסמ� לא ישתנה לפי השינויי� , כזכות נזיקית תיחשב לכל הדעות זכות גברא
 זכות הנובעת מעשיית עושר ולא במשפט תסווג לפי מה שהתובע כמו כ�. בסיווג המהותי
כ� ג� זכות שאינה ). זכות גברא(או זכות חיובית ) זכות חפצא( זכות קניי� –מבקש לממש 

 הבעל כנגד שלא� היא זכות : #תסווג לפי אופָי, כגו� הזכות לנדוניה, מוכרת כלל בפורו�
; מדובר בזכות גברא,  או לפי צרכי האישהיה�חותנו לקבל סכו� כס� לפי חוזה שייכרת בינ

אזי מדובר בזכות , א� מדובר ברכוש של משפחת האישה העובר מכוח די� למשפחת החת�
הפיתוי להעתיק סיווגי� . הדי� המוסמ� יזוהה לפי אופי הזכות הנטענת. זכות חפצא, קניי�

. המהותי אינו רלוונטישכ� הסיווג , פנימיי� להקשר הברירתי בלא הצדקה אינו מתעורר כלל
 האנליטי לזכות מסוג שהוא רלוונטי לצורכי זיהוי #כל קטגוריה מהותית מתורגמת לפי אופָי

  .הדי� המוסמ� להקנות אותה
כאשר בית המשפט בוח� א� הדי� , בי� שמדובר בזכות גברא ובי� שמדובר בזכות חפצא

כאשר הדי� . י הדי� המוסמ�הוא בודק את השאלה הזו בתוככ, המוסמ� אכ� הקנה את הזכות
על התובע להראות שבדי� הזר הזה הוא אכ� נחשב למי שיש לו , המוסמ� הוא די� זר פלוני

 יוכל לעשות רק על ידי בדיקת השאלה מה המצב המשפטי בעיני די� זאת. זכות נגד הנתבע
 382.י�והפורו� אינו מפצל אותה למרכיב, לפיכ� כל הזכות נבדקת בדי� הזר המוסמ�. פלוני
ייתכ� שבנסיבות העניי� די� פלוני יגבש את עמדתו . הזכות נבדקת בדי� הזר במלואו כ� ג�

א� ייתכ� שהתצורה העובדתית של המצב תביא די� . על יסוד דינו הפנימי המהותי בלבד
מאחר שמה . פלוני לייחס משקל לגורמי� זרי� ולעצב את עמדתו בעזרת די� שאינו שלו

ט הישראלי בתביעה לפי די� זר הוא כיצד הדי� הזר רואה את מצב שמעניי� את בית המשפ
בדיקת השאלה א� הוקנתה זכות א� לאו מחייבת להתייחס לזכות במלואה בדי� , הענייני�

  .על כללי ברירת הדי� שלו, הזר במלואו

  

 .172–154'  בעמראו לעיל   381
הפיצול לגורמי
 מגביר את המעורבות של הפורו
 בעיצוב הזכות וחותר תחת הרעיו� , כזכור   382

 .של זכויות קנויות
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תועלת אי� כל . והבעיה האינצידנטלית בעיית הרנוואהאשר על כ� נפתרות מניה וביה 
א� בתוככי , )דיני החוזי� או דיני הנזיקי� או דיני הנישואי�(� הזר המהותי פנייה לדיב

א� מבקשי� להכיר בזכות כפי . הוא לא היה חל על המקרה הנדו�, השיטה שבה הוא שוכ�
בי� שזהו , אי� מנוס מלהחיל את הדי� שאותה שיטה הייתה מחילה, שהיא מוכרת בדי� הזר

בי� בשאלה העיקרית ובי� בכל שאלה משנית , תי זרדי� מהותי שלה ובי� שזהו די� מהו
 בדומה 383.קיומה של הזכותדבר שעשויה להתעורר בתו� אותה שיטה בדר� להכרעה ב

, מאחר שמתייחסי� לדי� הזר במלואו כאשר עוסקי� במימוש זכות שהוקנתה בדי� זר, לכ�
ויות שנרכשו אי� מנוס ג� מקבלת עמדתו באשר לשינויי� שחלו בו ובאשר לגורל� של זכ

 ההצעה אינה דנה ישירות בסוגיית השינוי בכלל ברירת 384.לפני שהזכות נכפפה לשליטתו
אבל ג� באשר לסוגיית המעמד של די� זר היא נוהגת לפי גישת הזכויות , הדי� של הפורו�

וכאשר , על הצד הטוע� לזכות מכוח די� זר להוכיח את הדי� שעליו הוא מתבסס. הקנויות
  385.אי� מנוס מלדחות את הטענה המבוססת עליו,  מוכחדי� זה אינו

בי� שמדובר בזכות גברא ובי� שמדובר בזכות , כאשר די� ישראל הוא הדי� המוסמ�
במבט ראשו� . על התובע להראות שבנסיבות העניי� הוא קנה זכות לפי די� ישראל, חפצא

ל� כש� שדי� זר עשוי או. נראה כי בדיקה זו צריכה להתבצע לפי די� ישראל המהותי הרגיל
כ� ג� די� ישראל המהותי , לנצל כללי� זרי� כשהוא מקנה זכות בעניי� שאינו מקומי כולו

ג� א� די� ישראל הוא , הרגיל עשוי להיראות לא מתאי� למצבי� שיש בה� גורמי� זרי�
יש להביא בחשבו� , על כ� ג� כאשר בודקי� א� זכות הוקנתה בדי� ישראל. הדי� המוסמ�

התיאומי� שדי� זר עושה מצויי� בדי� הזר . התיאומי� שדי� ישראל עושה במצבי� אלהאת 
הצעה ישראלית המבוססת על יכולתו של די� ישראל להקנות . בכללי ברירת הדי� שלו, עצמו

ישראליות חייבת להראות כיצד די� ישראל יותא� או ישונה �זכות ג� כשהעובדות אינ� חד
בהקשר זה יש חשיבות עליונה לקטגוריות המהותיות של די� . בשל העובדות הזרות הללו

  . ישראל
ההצעה ,  מאחר שג� די� ישראל עשוי להיות מוסמ� להקנות זכויות מכל הסוגי�,לפיכ�

מונה כמה וכמה תיאומי� שיש לעשות לדי� ישראל בכל הקשר והקשר כשהוא מקנה זכות 
וזי� די� ישראל מוכ� שטענה בנוגע בח, למשל. במערכת עובדות שבה מעורבי� גורמי� זרי�

 הוא מוכ� בנסיבות מסוימות לראות 386;לתוכ� החוזה תידו� לפי הדי� שהצדדי� בחרו בו

  

שימו לב שבניגוד למקובל .  ודברי ההסבר לסעיפי
 אלה64� ו62' ס, הצעת חוק, לבונטי�ראו    383
כל . בי� זכויות גברא לזכויות חפצא אינה מבחינה לעניי� הרנוואהההצעה , בשיטות רבות

 .מתבקש לקבל את הרנוואה בלי קשר לסוג הזכות הנדונה, מקו
 שהזכות מבוססת על די� זר
 64'  ס,הצעת חוק, לבונטי�וראו , ראו לעיל לדיו� בשינוי בדי� הזר ובשינוי בחוליית הקישור   384

 .ודברי ההסבר לסעי� זה
  .4' ס ,הצעת חוק, לבונטי� ראו   385
386   
 .11' ס, ראו ש
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הוא מוכ� לבחו� את יכולתו של ; חוקיות לפי די� ישראל�חוקיותו של החוזה בדי� זר אי�באי
די� ישראל , קי�כשהוא מקנה זכות בנזי. צד לעשות חוזה לפי דינו האישי ועוד כהנה וכהנה
כגו� שהנתבע אינו מוחזק אחראי בדי� , מוכ� לשמוע הגנות מסוימות המבוססות על די� זר

 כשבוחני� א� הוקנתה זכות בדיני עשיית עושר ולא במשפט 387.מקו� ביצוע העוולה ועוד
הוא מוכ� לפטור את הנתבע מחבות א� הוא פטור ה� בדינו האישי ה� בדי� , הישראליי�

קיימי� מצבי� שבה� ההצעה מניחה שדי� ,  לעומת זאת388.הוא זכה להטבההמקו� שבו 
חל די� ישראל הפנימי ,  למשל כשדי� ישראל מקנה זכות בקניי�.ישראל אינו זקוק לתיאומי�

   389.כ� ג� בענייני מעמד אישיו ,הרגיל
בנויי� כמוב� , הקובעי� כיצד די� ישראל מתאי� את עצמו לאירוע זר, הסדרי� אלה

שונות תלויי� מהותיות תנאי היווצר� של זכויות .  על קטגוריות מהותיות רגילותמאליו
מנצלי� את הכלי של השוני�   בתחומי� המהותיי�הסדרי�ה. בתחו� המהותי הנדו�

dépeçage . המסקנה שנולדה זכות חוזית שהופרה תלויה בתשובה לכמה וכמה שאלות
בכל מקו� שבו די� ישראל המהותי מייחס  .כ� ג� המסקנה שנולדה זכות בנזיקי�; פרטניות

. עשויי� היבטי� אלה להצרי� פנייה לדי� זר, חשיבות להיבטי� משפטיי� שוני� של הזכות
אול� השימוש של המשפט הישראלי בדי� זר כמרכיב בגיבושה של זכות ישראלית שונה 

, ויה זרהכשהדי� הזר הוא בסיס לזכות קנ. מהשימוש בדי� זר כבסיס לזכות הקנויה בו
מלאכת עיצוב הזכות נעשית בידי הדי� . תפקידו של די� ישראל מתמצה בזיהוי הדי� המוסמ�

די� ישראל ,  כשהדי� הזר משמש מרכיב בעיצובה של זכות ישראלית,לעומת זאת. הזר הזה
על כ� . והדי� הזר משמש רק נתו� הנחו� לו בהרכבתה, הוא הדי� המוסמ� להקנות את הזכות

הוא רשאי להחליט בעצמו . די� ישראל אינו מחויב לבדוק את הדי� הזר במלואובמקרה כזה 
על פי רוב במצבי� אלה די� ישראל מבקש לנצל רק כלל . איזה חלק מהדי� מעניי� אותו

הכרעה מבלי להתייחס לשאלה עד כמה השיטה הזרה מעוניינת שדינה יחול בנסיבות 
, כשהוא הדי� המקנה את הזכות. תפקיד הדי� הזרלפיכ� היק� הפנייה לדי� זר תלוי ב. העניי�

היק� הפנייה מוגבל הרבה , כשדי� ישראל מקנה את הזכות. הפנייה אליו היא אל מלוא הדי�
   390.יותר

אול� זהו השלד הרעיוני שעליו , תיאור זה אינו מתיימר כמוב� למצות את ההצעה כולה
, ית באה לממש זכות קיימתשלד זה ממחיש את העמדה שכש� שתביעה מקומ. היא בנויה

התפקיד הראשו� של כללי . כ� ג� תביעה שחלק מעובדותיה זרות באה לממש זכות קיימת
  

387   
  .18' ס, ראו ש
388   
  .21' ס, ראו ש
389   
  . ואיל�58' דברי הסבר בעמ, ראו ש
390    
). 14' ס, הצעת חוק, לבונטי�ראו (חריג לכ� הוא פנייה לדי� האישי בבדיקת יכולתו של אד

 הבעיות המתודולוגיות כול� להסבר שיטתי של השימושי
 השוני
 בדי� זר ופתרו� מסודר של
  .LEVONTIN 1976ראו 
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. ברירת די� הוא לזהות את הדי� שבמסגרתו יש לבדוק את קיומה של הזכות ואת ממדיה
מאחר שדי� זר קובע בעצמו מתי הוא מקנה זכות והפורו� אינו מוסמ� להתערב 

ות קיד השני של כללי ברירת הדי� מתמצה בהגדרה ברורה של הנסיב התפ391,בעמדותיו
  . שבה� די� הפורו� מקנה זכויות באירוע שאינו ישראלי כולו

 מצליחה להתמודד ע� הבעיה של מתקל ,קנויותהבנויה על גישת הזכויות ה, הצעה זו
הרחבות זאת באמצעות הקטגוריות האנליטיות . הלאמת ברירת הדי�נוצרה על ידי שיטות ש

 שבה די בהפניה לדי� הזר –ובאמצעות ההבחנה הברורה בי� זכות הקנויה לפי די� זר 
 שבה יש לעתי� צור� לפנות לדי� זר כדי –זכות הקנויה לפי די� הפורו� ל –המוסמ� 

 �נותר לבדוק א. הלאומיי� של� להיבטי� העברכללי� הישראליי� המהותיי�להתאי� את ה
 תפיסות  בתוכ�להכיליכולות המרכזיות  שתי הקטגוריות הצמודות לחוליות הקישור

  . בדבר הנסיבות המצדיקות את המסקנה שדי� פלוני חל והקנה זכותמקובלות 
מקובל על הכול שבענייני . ההצעה אינה מחדשת, בכל הקשור לזכויות חפצא קנייניות

אשר . ת זכותמוסמ� להקנו, או במינוח של ההצעה, קניי� רק די� מקו� הימצא הנכס יחול
שמעמדו של אד� נקבע , ההצעה משקפת את ההנחה המקובלת מאות בשני�, למעמד אישי
בעיני ,  היא א� קובעת שחברה זו392.ושמעמד זה הול� עמו לכל מקו�, בחברה שלו

  .היא מדינת המושב שלו, המשפט הישראלי
איזה די� ההוראה המגדירה , א� על פי שההצעה עוסקת בזכויות ובסמכות להקנות אות�

היא קובעת שהדיני� המוסמכי� להקנות . מוסמ� להקנות זכות גברא מתמקדת דווקא בנתבע
או די� שהנתבע נכפ� לו ) די� מדינת מושבו(ה� דינו האישי של הנתבע ) לתובע(זכות גברא 

  393.לעניי� הנדו�
מוכרת , המדגישה את השאלה א� מוצדק להטיל עליו חיובי�, התמקדות זו בנתבע

, התופעה נפוצה ביותר בכללי סמכות השיפוט. וריה ובתאוריה של המשפטבהיסט
 כאשר קיומו של קשר בינו ובי� המדינה מצדיק את ,המתמקדי� לרוב בזהותו של הנתבע

 ג� תאוריות של המשפט הפרטי תופסות חיובי� כמחברי� את התובע 394.התערבותה בחייו
  

  .8'  ס,הצעת חוק, לבונטי� ראו .ורהוא רשאי רק לסרב להכיר בזכות מחמת תקנת הציב   391
, שינויי
 במעמד אישי יכולי
 להתבצע במדינות שונות לפי דינ�. עמדה זו הולכת ונחלשת   392

ג
 בישראל אפשר לפסוק .  אחרי
וא� לפי דיני
, שאינו הדי� האישי של הנדו� לפי ההצעה
כ� עשויי
 להיווס� עוד , ככל שמגמות אלה תתחזקנה. גירושי� לבני זוג שאינ
 תושבי ישראל

לעניי� זה יהיה צור� להגדיר אילו דיני
 מוסמכי
 . דיני
 שיוכלו להקנות לאד
 מעמד אישי
אול
 . מה לזכות גבראבדו, "די� שהנדו� נכפ� לו לעניי� הנדו�"לכ� או להוסי� לדי� האישי 

הקביעה שאד
 נכפ� לדי� לעניי� זכות חפצא תיסב על שיקולי
 אחרי
 מאשר לעניי� זכות 
  . ומבחר הדיני
 הבאי
 בחשבו� עשוי להיות מצומצ
 יותר, גברא

וכ� כל די� שהנתבע נחש� , דינו האישי של הנתבע: ")4)(א(30'  ס,הצעת חוק, לבונטי� ראו   393
 ".ית הזכות נגדולמרותו בעניי� קני

  .79'  בעמראו לעיל   394
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בע מסוי� וא� הוג� להטיל עליו את לנתבע רק א� אפשר לייחס את זכותו של התובע לנת
 ,מסורתית של ברירת הדי�ה העיסוק בנתבע הובלע בתאוריה 395.החיוב בנסיבות העניי�

 בבחינת –שבה חובות הנתבע נבעו ישירות מכפיפות לריבו� שדינו זוהה כדי� המכריע 
רסי� ג� בניתוחי� האמריקניי� זכויות של פרטי� הובלעו לגמרי באינט. שלוחה של ריבונות

  . של מדינות ובאו לידי ביטוי רק בהגנות החוקתיות
. אול� חשיבה על זכויות מנקודת המבט של הנתבע משתלבת בתאוריה מדינית מודרנית

Brilmayer ,ובעיקר מתו� , מציעה לגשת לבעיות של ברירת די� מתו� דאגה לפרט, למשל
שה לא את כוח� של מדינות המדגי, זאת על סמ� תאוריה של זכויות פוליטיות. דאגה לנתבע

היא מסתייגת מהעיסוק בסמכויות של ריבוני� ,  כמו לבונטי�396.אלא את המגבלות על כוח�
וכמוהו היא מתייחסת לנסיבות שבה� צודק להטיל את נטל המדיניויות של מדינה , ככאלה

היא מניחה כי ג� בהקשר , בהשאלה מספרות העוסקת בתאוריה מדינית. פלונית על הפרט
 שיונח לנפשו כל עוד אי� לו קשר פוליטי בעל משקל "פוליטית"דו� כא� לפרט יש זכות הנ

 זכות זו מזמינה את כללי ברירת הדי� לעסוק בשאלה מתי הוא קשור 397.לשיטת משפט
 לשאלה זו Brilmayerג� התשובה של . מספיק לדי� כדי שדי� זה יוסמ� להטיל עליו חיוב

, א� היא תופסת את מדינת הדי� האישי. תו של לבונטי�דומה דמיו� מובהק לתשובה שבהצע
. כמדינה המוסמכת להטיל עליו את הנטל של מדיניותה, המדינה שבה מרכז חייו של האד�

ומשו� , משו� שזו המדינה שבה הוא משתת� ביצירת הדי� ובשינויו: זאת מסיבות פוליטיות
על כ� .  להגינות� של דיני� אלהשיש לו שליטה בעיצוב הדיני� במדינה זו ואחריות מסוימת

  398.שיקיימומוצדק לתבוע ממנו , כאשר די� זה מטיל עליו חיוב
ביסוס התורה של זכויות קנויות על הרעיו� שדי� המושב של הנתבע מוסמ� להטיל עליו 

. א� הוא אינו ממצה את הנסיבות שבה� מוצדק שנתבע לא יונח לנפשו. חיוב הוא חדשני
אול� אי אפשר . ובי� ג� כשהוא פועל באופ� שמכפי� אותו לדי� אחרמוצדק להטיל עליו חי

להרכיב מראש רשימה של כל אחת מהנסיבות שבה� ראוי לראות באד� מי שפעל באופ� 
על כ� הבסיס החלופי הנוס� לזכות גברא המוצע בהצעה של . שהכפי� אותו לדי� אחר

� שהנתבע נחש� למרותו לעניי� די"(  די� שהנתבע נכפ� לו–לבונטי� מנוסח בצורה כללית 
  . )כלשונו של לבונטי�" קניית הזכות נגדו

חוליה זו רחבה ועמומה והיא מסוגלת לאכלס כל די� שהקשר בינו ובי� הנתבע מצדיק 
 כגו� די� מקו� ביצוע –לכאורה עדי� להיצמד לחוליות הקישור המסורתיות . את החלתו

את האופני� שבה� אד� מכפי� את עצמו  המפרשות –העוולה ודי� מקו� כריתת החוזה 

  

  .ERNEST WEINRIB, THE IDEA OF PRIVATE LAW (1995)נציג מרכזי של זר
 זה הוא    395
   . ואיל�221' מבע, )146ש "הלעיל ( BRILMAYERראו    396
397   
  .ש
  . ואיל�162' מ בע,הצעת חוק, לבונטי�בי ההסבר דברראו ברוח דומה .  ואיל�240' ש
 ובעמ   398
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בר� רוחבה של חוליית הקישור ועמימותה משרתי� . לדי� ולחיובי� שדי� זה מטיל עליו
השימוש בחוליית קישור מוגדרת וקבועה אינו מבטיח שבכל מקרה ומקרה . אינטרס חשוב

ליה כפי הכפיפות לדי� מקו� ביצוע העוולה אינה מובנת מא. ראוי שהנתבע יוכפ� לדי� זה
הניסוח העמו� מאפשר לבית המשפט ומחייבו בכל . שמובנת מאליה הכפיפות לדי� המושב

. כפ� לדי� הנדו�נמקרה ומקרה להסביר מדוע מוצדק בנסיבות העניי� לראות בנתבע מי ש
בדר� זו ההצעה מאפשרת לבית המשפט ומחייבת אותו להתייחס לעובדות הקונקרטיות של 

ההצדקה הנדרשת מבית המשפט היא . ת הדי� לעובדות אלההמקרה ולהתאי� את בריר
. עניינית והוא מחויב להסביר מדוע הנתבע איבד בהתנהגותו את הזכות שיונח לנפשו

להגיע  העמימות מעניקה לכלל הפשוט את הגמישות הדרושה לבית המשפט כדי שיוכל
 גמישות ה מגלוזת הקישור היאשר על כ� חולי. לתוצאה צודקת במישור האינדיווידואלי

מדינית ומשפטית שאינה מאפשרת התחמקות מהצור� לספק הסבר קונקרטי משכנע להחלת 
  399.הדי� כבסיס לזכות כולה

הצעה זו מגשימה במלואה את גישת הזכויות הקנויות תו� העלמת כל הבעיות 
 ההצעה כפי שהיא לא תניב 400.המתודולוגיות ותו� אימוצה של גמישות במידה הראויה

אול� .  השונות שינוי דרמטי ממה שמקובל לראות בתחו� זה ברוב שיטות המשפטתוצאות
שמאפשרות מת� הסבר ברור , היא מציעה מסגרת חשיבה מלוכדת ומפת דרכי� מחייבת

אפשר . כל שיטה תוכל להלביש את השלד כרצונה, יתרה מזו. ומבוסס לתוצאות אלה
כ� ג� בתו� . ה או להקשיחהגמישלהרחיב ולשנות את רשימת הדיני� המוסמכי� וא� לה

די� הפורו� אפשר לאמ� גישות אחרות לגמרי באשר לנסיבות שבה� ראוי כי הדי� ישתמש 
ההצעה מציעה . בכלל הכרעה מדי� אחר ובאשר לזהות הדי� שממנו יש לקחת כלל כזה

לפי אמות המידה ,  שימוש לפי צרכיהומבנה פשוט ואלגנטי שכל שיטה יכולה לעשות ב
  . י� הנוהגי� בהוהערכ

 נעוצה כנראה בהצטברות של התשובה. מתבקש לשאול מדוע היא לא אומצה, א� כ�
יומי של מרבית �ריחוקו מעיסוק� היו�; הקושי האינהרנטי של התחו�: גורמי� לא ענייניי�

שמרנות� ו; חדשנותה המחשבתית של ההצעה העשויה להקשות על הפעלתה; המשפטני�
 כוח� המשכנע של , מול מעלותיה הענייניות של ההצעה401.המסורתית של משפטני�

  

399   Brilmayerבעיה מתודולוגית ופוליטית 
מה לעשות כאשר כמה דיני
 לכאורה :  מתמודדת ע
ההצעה של לבונטי� אינה נזקקת לבעיה זו בשל ? מטילי
 חיובי
 שאינ
 מתיישבי
 זה ע
 זה

  . הנחה שייפרע רק פע
 אחתהאפשרות של התובע להגיש תביעה ע
 עילות חלופיות מתו� 
ההצעה עוסקת ג
 בסמכות שיפוט ובפסקי
 זרי
 ויוצרת מארג של
 של הוראות מחוברות    400


 . בכל התחומי
יצוי� שאי� סיבה לחשוב שחדשנותה תקשה על קיומו של שיח בי� המשפט הישראלי לשיטות    401

ולאמנות שנקלטו מאחר שההצעה מבהירה כי הוראותיה כפופות לחוקי
 מיוחדי
 . זרות
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הסתייגות מעצ� הגישה שויה להיות סיבה טובה יותר לדחיית המודל ע. גורמי� אלה אינו רב
אפשר לטעו� שהסיבה שבגללה אי� מימוש מושל� של הגישה בתאוריה . של זכויות קנויות

 מעול� מחויבי� לרעיו� לא היו, והמשפטני� שעמלו בה�, הקיימת היא ששיטות המשפט
נאבקה , ושמאז הולאמה ברירת הדי�, או שמחויבות� הייתה חלקית בלבד, של זכויות קנויות

תורת הזכויות הקנויות על חייה ע� הגישה שתפסה את מלאכת ברירת הדי� כמלאכה של 
 בחלק האחרו� של פרק זה ייעשה ניסיו� לבדוק כיצד תיראה גישה. עיצוב זכות בידי הפורו�

  . הממחישה במלואה את הרעיו� של די� הפורו�

  גישת די� הפורו�   )ב(

שלפיה , כיצד תיבנה מערכת כללי ברירת די� מסורתית המאמצת את גישת די� הפורו�
  ?מלאכת ברירת הדי� היא מלאכה של עיצוב זכות בבית משפט מקומי בעת הדיו�

גוריות מהותיות רגילות א� טבעי שהוא יסתמ� על קט, מאחר שהפורו� מעצב את הזכות
ג� אי� סיבה שסיווג . תו� התאמת הזכות המקומית הרגילה לנסיבות הזרות המעורבות

במודל כזה אי� צור� להקדיש מאמ� מיוחד לבסס את , על כ�. העניי� בדי� זר כלשהו ישפיע
מכא� שבעיצובה של מערכת כללי ברירת . כללי ברירת הדי� על קטגוריות אנליטיות רחבות

עיקר המאמ� יוקדש לשאלה כיצד מחליטי� איזה , זכויות בשביל מקרי� זרי�� שתייצר די
   402.מה קובע את תוכנ� של חוליות הקישור, במלי� אחרותאו , די� יחול על איזו שאלה

כפי שהיא , בעניי� זה מדינה יכולה להיות מונחית על ידי מערכות שיקולי� מגוונות
ובה� מערכות היונקות מתאוריות , שפט האחרי� שלהמונחית על ידיה� בעיצוב כללי המ

כל האפשרויות האלה פתוחות  403.שונות של צדק או מניתוחי� כלכליי� או אחרי�
לעיצובה של מערכת חדשה כש� שכלי� אלה עשויי� לשמש אמת מידה מועילה ומאלפת 

�ניתוחי� כאלה עשויי� להצביע באופ� חד. ג� לביקורת הכללי� הקיימי� ולהשלמת�

משמעי על היתרו� של חוליית קישור פלונית על פני אלמונית ולהצביע באופ� ברור ואחיד 

  

�שיתו� פעולה בי�, בישראל
כמו כ� כאמור התוצאות של . לאומי יוכל להימש� כמקוד
  . ההצעה בפועל לא תסטינה באופ� בולט ממה שמקובל בשיטות אחרות

. צדדי מסורתי�יודגש כי הנחת העבודה היא שבשלב זה הכלי העדי� הוא כלל ברירת די� רב   402
ישת די� הפורו
 אינה מספיקה כדי לשחרר את הפורו
 מכללי
 על כ� העובדה שנוהגי
 לפי ג

 .ולהותיר כל מקרה לבית המשפט
ש "לעיל ה(קנאור לדיו� קצר בספרות המצטברת המוקדשת לניתוח כלכלי של ברירת הדי� ראו    403

לאומי �פט הבי� ספר המוקדש לניתוח היסודות הכלכליי
 של המש. ואיל�376' בעמ) 14
 GIESELA RÜHL, STATUT UND EFFIZIENZ: ÖKONOMISCHE GRUNDLAGEN DESהפרטי הוא 

INTERNATIONALEN PRIVATRECHTS (2011). וח ישראלי של ברירת הדי� מנקודת מבט תלני
 521 הגישה הכלכלית למשפט "קל דיני
תמ "דפנה קפליוק, יה'ראו אוריאל פרוקצ, כלכלית

  ).2012, יה'פרוקצבעריכת אוריאל (
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יישומ� של גישות אלה בתחו� ברירת הדי� מציב . על הצור� לשנות חוליות קישור מקובלות
  . אתגר למי שמתמחה בה�

ג� בה� אפשר להבחי� . אול� זמנ� של חוליות הקישור המקובלות לא עבר בהכרח
שעליו אפשר להתבסס בעיצוב� ובפיתוח� של חוליות קישור האמורות לשק� , � פנימיבהיגיו

בכללי ברירת הדי� הקיימי� אפשר לראות בבירור שיקו� של ערכי . את גישת די� הפורו�
אפשר לראות שכללי הברירה ,  יתרה מזו404.היסוד המאפייני� כל תחו� ותחו� מהותי

באופ� שמשק� , י הנדו� והשתנו לפי שינויי� אלההגיבו לשינויי� פנימיי� בתחו� המהות
 להדגי� זאת בארבעה אפשר. שינויי עמדה ושינויי מדיניות בתוככי התחו�, שינוי בערכי�

   .ודיני המשפחה קניי�, נזיקי�, חוזי�: תחומי� מרכזיי�
צדדי� בעלי רצו�  הוא מת� תוק� מחייב לקשר רצוני בי� חוזי�רכזי של דיני המאפיי� המ

. ה� מקבלי� על עצמ�מרחב גדול להגדיר בעצמ� את החיובי� שכאשר נית� לה� , פשיחו
ביטוי ברור בכלל ל  זכהמאפיי� זה? "ברירתית" מתרגמי� מאפיי� מרכזי זה ללשו� כיצד

הוא שהדי� שחל על החוזה הוא הדי� שהצדדי� בחרו ו �ברירת הדי� המרכזי בתחו� החוזי
לוט בחוזה נגזרת מיכולת� להגדיר בעצמ� את שדי� שי יכולת� של הצדדי� לבחור ב405.בו

וא� , די� הפורו� לפיכ� דיני החוזי� של הפורו� יחולו א� הצדדי� בחרו ב.תוכ� החוזה
  . הוא אשר יחול, בחרו בדי� אחר

תר� כיצד שינוי במאפייני התחו� ובמציאות תולדותיו של כלל ברירה זה מדגימות 
 הפנה כלל ברירת הדי� האנגלי בחוזי� עשרה�התשעמאה למשל ב .ת הדי�ברירלעיצוב כלל 

בתחילה ביטא כלל זה את הרעיו� שהדי� המכריע הוא די�  406.לדי� מקו� כריתת החוזה
 התגברות הרעיו� של אוטונומיה סיפקה 407. הוא מקו� הכריתה–המקו� שבו הצדדי� פעלו 

הסבר זה .  הצדדי�די� מקו� הכריתה הוא הדי� המבטא את רצו�: הסבר אחר לאותו כלל
במסגרת חברתית , היה אפשרי בתקופה שבה על פי רוב המשא ומת� התנהל פני� אל פני�

על החוזה שביניה� יניחו ששצדדי� סבירי� ההנחה  מציאות זו ביססה את. ומשפטית מוכרת
ניידות� הגוברת של בני אד� ופיתוח� של . ירצו בכ�שו ותו אכרתודי� המקו� שבו ה� יחול 

 תקשורת לסוגיה� הגבירו את הקושי לזהות את מקו� הכריתה וא� הגבירו את אמצעי

  

לדיו� מסודר באופ� שבו אפשר לשק� את ערכי התחו
 בכללי ברירת די� בתחו
 של עשיית    404
ברירת הדי� בעילה של עשיית עושר ולא איריס רבינובי! ברו� : ראו, עושר ולא במשפט

  .)1999, אביב�אוניברסיטת תלשהוגשה לעבודת דוקטור  (במשפט
  . ואיל�1465'  בעמלהל�ראו . שפט וא� בישראלכלל זה מקובל בכל שיטות המ   405
 .Peninsula and Oriental Steam Navigation Co. v. Shand, (1865) 3 Moo. P.Cראו למשל    406

N.S. 272.  
407   
בתור נתיני הריבו� שהצדדי
 כפופי
 לדי� זה השופט מסביר בתחילת פסק דינו . ראו ש

 א� הוא מזכיר ג
 .וחייבי
 לו ציותנית המקומי או משו
 שה
 שוהי
 בשטחו שהייה זמ
  .שקיימת חזקה חלוטה שזה הדי� שה
 רצו שיחול



 מושגי יסוד: שער ראשו�

240 

ברירת הדי� . ושלא יהיה לו קשר ממשי לצדדי� או לעסקה, האפשרות שמקו� זה יהיה מקרי
 רק כאשר חל הוא ;רת מחדליהגיבה למציאות משתנה זו בהפיכת די� מקו� הכריתה לבר

 הזמ� איבד מקו� הכריתה כל משמעות והכלל ברבות. הצדדי� לא בחרו במפורש בדי� אחר
   408.למקו� מרכזיבמפורש הדי� הנבחר זכה נוסח באופ� ש

י� בחוזי� משקפות א� ה�  האחרונות בתחו� ברירת הדי�חויות של חמישי� השנתפההת
בדיני� אלה היא ההתפתחות המרכזית .  המהותיי� פנימיות בתו� דיני החוזי�התפתחויות

ברוב שיטות המשפט קיימות הגנות מיוחדות על צדדי� . מוחלטהצרת החופש החוזי ה
כגו� החובה לנהוג ,  וא� חובות שחלות מחו� לחוזה,לה� מוגבלכוח המיקוח שלחוזה ש

, שהחופש החוזי אינו מוחלט, תפיסה זו .בתו� לב כלפי הצד האחר לחוזה או למשא ומת�
 מגבלות אלה ישירות על חוזי� חילהבמקו� ל. זכתה א� היא לביטוי בברירת הדי� בחוזי�

רצו� הצדדי� רוס� באמצעות כללי ברירת די� מיוחדי� שהוציאו סוגיות , לאומיי��עבר
הסוגיות הללו משקפות ברוב שיטות המשפט תחומי� שבה� . מסוימות משליטת הצדדי�

באלה נוצרו כללי ברירת די� שהתעלמו מרצו� הצדדי� . הצדדי� אינ� רשאי� להתנות
כ� אפשר להבי� את החשיבות שיוחסה לדי� מקו� . די� שנראה מתאי� לעניי� הנדו�חילו וה

שיכול לשלול מצד לחוזה כדי� , לדי� האישי; הביצוע כדי� שיכול להפו� חוזה לבלתי חוקי
לדי� בעל הקשר הקרוב והמציאותי ביותר לחוזה כדי� שיכול לגבור על רצונ� של ; כשרות

חוזי באשר לברירת הדי� וי מובהק לתופעה זו מצוי ב ביט409.הצדדי� בכל נושא שהוא
 כללי ברירת די� שמקדשי� את רצו� הצדדי� אינ� תואמי� עוד את ערכיה� של :עבודה

 חוקי� קיימי�ושבה� , יה חלשהיחברות שבה� יש דאגה לזכויות עובדי� כאוכלוס
 למעסיקי� ת מאפשרהאינעל כ� היא . � מסוימי� על מעסיקי�מנדטוריי� הכופי� הסדרי

 410.להתנות על מה ששיטות הקשורות להסכ� העבודה רואות כחיובי� בסיסיי�
תוכנ� ומועד . התפתחויות ברירתיות אלה ה� בבירור שיקו� של ערכי יסוד בתחו� המהותי

  .הופעת� בנו� הברירתי מעידי� על כ�

  

 די� החוזה ,המשמעות המעשית של שינוי זה הייתה שבהיעדר בחירה מפורשת או משתמעת   408
ודי� זה זוהה מתו� בדיקת מכלול , כדי� בעל הקשר הקרוב והמציאותי ביותר לחוזההוגדר 

 .Bonython vראו למשל .  תו� פנייה מידית אל די� מקו
 הכריתהזיקותיו של החוזה ולא
Commonwealth of Australia, [1951] A.C. 201, 219 (P.C.).  

 32�004 בפסקה ,DICEYלתיאור כללי של התפתחות ברירת הדי� בחוזי
 במשפט האנגלי ראו    409
  .ואיל�

� ל8' ראו למשל ס   410Rome I Regulationמה באה לידי ביטוי בחוזי צרכנותתופעה דו.  באירופה ,
� ל6' ראו למשל סRome I Regulation .במציאות העסקית 
כגו� , באותה מידה שינויי

מחייבי
 לחשוב מחדש על כללי ברירת הדי� , ההתקשרויות האנונימיות באמצעות האינטנרט

ת קישור ועל התועלת שבחוליו, אישיי
 ישירי
 יותר�המבוססי
 על קשרי
 בי�, המסורתיי

  . כגו� מקו
 כריתת החוזה
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 הנזיקי�י כלל ברירת הדי� המקורי בדינ. תופעה זו מאפיינת א� את ברירת הדי� בנזיקי�
, רעיו� האש� עמדה זו משקפת את 411.החיל על תביעה בגי� עוולה את די� מקו� ביצועה

.  הראשו� של המאה העשרי�העשרה ובחלק�רעיו� שִאפיי� את תחו� הנזיקי� במאה התשע
 וגרר ,רעיו� זה דרש כתנאי לאחריות בנזיקי� כי התנהגותו של הנתבע הייתה פסולה

במאה העשרי� ההתפתחויות  412.מעוול כמפתח לזיהוי זכויותהתמקדות בהתנהגותו של ה
כ� .  יצרו מצבי� שבה� נזק נגר� מרחוק– ה� בתעשייה ה� באמצעי התקשורת –העצומות 

מוצר ;  במדינה אחרתבלמשל פסולת תעשייתית במדינה אחת יכלה לגרו� זיהו� ונזק ר
לשו� הרע ;  אחרותפגו� שי&צר במדינה אחת היה יכול לגרו� נזק בעשרות מדינות

באותה תקופה העתיקו . שפורסמה במדינה אחת יכלה לזכות להפצה במדינות רבות אחרות
שינויי� אלה . דיני הנזיקי� הפנימיי� את הדגש מאשמו של המעוול אל הטבתו של הניזוק

דוגמה אחת לכ� היא העיסוק בשאלה הסבוכה מהו מקו� ביצועה . השפיעו על ברירת הדי�
 � פגואחריות למוצרכגו� העוולה של לשו� הרע וה, משתרעת על פני זמ� ומקו�של עוולה ש
עיצוב�   דוגמה שנייה להשפעת� של שינויי� אלה במציאות ובמשפט היא413.הגור� לנזק

גברת או אחריות מושל כללי ברירת די� מיוחדי� שפותחו לצור� משטרי� שהטילו 
 חרגו מהדג� המסורתי של חוליית כללי� אלה. לעתי� ע� הגבלות על פיצוי, חלטתמו

קישור אחת המזהה את מקו� ההתנהגות של המעוול ויצרו מנגנוני ברירה שהיטיבו ע� 
כללית המתודולוגית התסיסה הדוגמה השלישית והמוכרת ביותר היא ה 414.התובע

די� האישי של הצדדי� ובדי� מקו� התחשב בשדרשה ל, בעיקר בארצות הברית, שהתפתחה
הגמישו את כלל ברירת הדי� , באירופה ובאנגליה,  מחו� לארצות הברית א�415.הפגיעה

 לעניי� בכל המצבי� שבה� מקו� העוולה יותרבקשור ה  את הפנייה לדי�והקשיח והכשיר

  

במשפט האנגלי שרד זמ� רב מאפיי� ייחודי . זה היה הכלל המקובל באירופה ובארצות הברית   411
דרישה זו יונקת מהתפיסה . שהתנה את האחריות הנזיקית בקיומה של אחריות ג
 בדי� אנגליה

� התנהגות שאירעה וכי מדינה אחת לא תעניש בגי, שדיני הנזיקי� דומי
 למשפט הפלילי
 C. G. J. MORSE, TORTS IN PRIVATE: ראו. במדינה אחרת א
 אי� פליליות כפולה

INTERNATIONAL LAW 6 ff. (1978).  
  .485' בעמ ,WOLFFראו    412
 .1582–1577'  בעמלדיו� בסוגיות אלה ראו להל�   413
מו אחריות למוצרי
 ריבוי של חוליות קישור אפשריות בתחומי
 כבאירופה הדבר הביא לידי    414

� ל135'  סראו למשל. ה מובנית לתובע שרשאי לבחור בזו המתאימה לוהעדפפגומי
 וCPIL 
� ל40.1' וס צרייהשווEGBGB . לדוגמה של גמישות רבה בניסוח חוליות הקישור ומת� בחירה

 
   .Hague Convention on the Law Applicable to Products Liability, 1973לתובע ראו ג
ש "לעיל ה ( MORSE, TORTS IN PRIVATE INTERNATIONAL LAWלניתוח משווה מפורט ראו   415

411.(  
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 כ� קרה ג� 416.ווכאשר מדיניות נזיקית רלוונטית תוחטא על ידי החלת, נראה מקרי
  417.בישראל

את ההשפעה של תפיסות א� ה� להדגי�  מיטיבי� קניי�כללי ברירת הדי� באשר ל
בתקופות קדומות החילו על מיטלטלי� את דינו האישי של בעל . משפטיות�חברתיות

 של מעמדו החברתיחלק מ חלק מאישיותו המשפטית ומשו� שאלה נחשבו, המיטלטלי�
או לפחות כלפי (כלפי כולי עלמא  אול� זה זמ� רב שכוחה של זכות הקניי� 418.האד�

והקניי� , אינה תלויה עוד במעמדו של האד�) ד של אנשי� לא מזוהי�ולה מאקבוצה גדו
ההגנה על זכות הקניי� המשפט המודרני  אשר על כ� לצד .עובר באופ� חופשי בי� כול�

צדדי� שלישיי� העלולי� להיות מושפעי� דואג לוודאות הקניי� ולציפיותיה� של 
: בנכסל היו� על העברות של זכויות קניי� ברירת הדי� החביטוי לכ� מצוי בכלל  .מהעברתו

העברות לי ברירת הדי� בכלרק . מצאוידי� מקו� ה לאלה ני�כמעט כל נכס כפו� בעניי
ה שבה� יש חשיבות להעברתה המסודרת של ָמָס, כגו� ירושה ויחסי ממו� בי� בני זוגכלליות 

המסה עוברת  את התפיסה שומבטאי�ממשיכי� לנצל את הדי� האישי של האד� , שלמה
התפיסה המסורתית שלפיה קרקע היא חלק מזהותו והונו , בדומה לכ�. בשל השינוי במעמד

אלה קבעו . די� שיוחדו לקרקע בכל הקשרהשל הריבו� באה לידי ביטוי חזק בכללי ברירת 
היו� קרקע רבה מצויה בידיי� . כי זכויות הקניי� בקרקע תיקבענה רק לפי די� מקו� הימצאה

ומדינות רבות אינ� מגבילות , ההו� הלאומי מורכב מגורמי� רבי� ולא רק מקרקע, פרטיות
 לחוק 138שינוי זה זכה לביטוי ברירתי מובהק בהסדר שבסעי� . את עבירות הקרקע

הסוטה מהכלל הבסיסי המכפי� ענייני ירושה לדי� מושבו של , 1965–ה"תשכ, הירושה
כסי� שדי� מקו� הימצא� מחייב את המוריש ומחיל את די� מקו� הימצא הנכס על נ

הוא אינו מחייב את החלת די� ו ,הסעי� מתייחס לנכס מכל סוג ולא רק לקרקע. תחולתו
בכ� .  כשדי� זה אינו מוכ� לסגת מפני די� אחרהמקו� הימצא הנכס אלא רק מאפשר אות

  

; המשקפת התפתחויות בדיני המדינות פנימה, Rome II Regulationראו למשל , באירופה   416
� ל11' באנגליה ראו סPrivate International Law (Miscellaneous Provisions) Act, 1995 ,

עקבות גל של פסיקה שהתמודדה ע
 מידת הגמישות הראויה בכלל ברירת הדי� שחוקק ב
  .בנזיקי�

 345) 1(ד נט" פ,מגדה קרעא�' מ נ"ינו� ייצור ושיווק מוצרי מזו� בע 1432/03א "עראו    417
  .1591–1582, 1568–1558' בעמ ראו להל�, לדיו� בסוגיות אלה. )2004(

פרק , PIERRE LALIVE, THE TRANSFER OF CHATTELS IN THE CONFLICT OF LAWS (1955)ראו    418
המחבר מציי� שבקונטיננט הוא חל בעיקר על . העוסק בהצדקות השונות שניתנו לכלל זה, 3

הוא א� . ואילו כשהוחל בהעברות מיוחדות היו לו חריגי
 רבי
, העברות כלליות כגו� ירושה

 שאי� למיטלטלי� מקו
 קבוע ראוי משו
: מעיר כי על פי רוב הכלל הוצדק מטעמי
 מעשיי

אבל הוא מזכיר . שבעל הנכס יוכל להסתמ� תמיד על דינו כאשר יבקש להעביר זכויות בקניינו

ראו (ולכ� ה
 כפופי
 לדי� מדינתו , ג
 את התפיסה שלפיה המיטלטלי� ה
 שלוחה של האד


  ).42' בעמ, ש
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וי ביט. הוא מאפשר לכל ריבו� לתת ביטוי לחשיבות שהוא מייחס לקרקע ולנכסי� אחרי�
ברירתי נוס� לשינוי בתפקיד החברתי של סוגי קניי� מסוימי� אפשר למצוא בחיפושי� 

  419.ניירות ער� לסוגיה� החדשי� והמתחדשי�לאומיי� אחר כלל ברירת די� מתאי� ל�הבי�
על ובמציאות  ניכרת ההשפעה של התפתחויות בדי� המהותי המשפחהא� בתחו� 

 במאה השני� האחרונות היא המשפחהיני ההתפתחות המרכזית בתחו� ד. ברירת הדי�
למצב שבו הדי� מתייחס לכל , מעבר ממצב שבו האב שלט במשפחה והדי� עיג� את כוחו

חסרי ל על עצמה לדאוג לקטיני� ומקבלתהמדינה ו, חבר במשפחה כאל שווה זכויות
,  ממו� בתו� המשפחהזכויותלחירויות ול,  נשי� זכו לאישיות משפטית עצמאית420.ישע

 שינוי .כל אלה זכו להסדרה עצמאית בדי� .זכויותיה� של ילדי� כלפי הוריה� הוכרו� וא
הוא היחלשותה של הזיקה הקבועה שקשרה אד�  נוס� שניכר במציאות של משפחות

פה שלאחר ו שבא בעקבות המוביליות הרבה המאפיינת במיוחד את התקישינו, למדינה אחת
  . מלחמת העול� השנייה

פיסה הקדומה של המשפחה באה לידי ביטוי בכ� שדינו האישי של אבי התבברירת הדי� 
מעמד ,  מעמדו–המשפחה שלט בכל מה שקשור למעמד� האישי של כל בני המשפחה 

בהעברות כלליות בתו� המשפחה כגו� יחסי ממו� , במידה רבה,  וא�– מעמד ילדיו, אשתו
רה די� זה נחשב ברוב רוב� עש� במחצית הראשונה של המאה התשע421.בי� בני זוג וירושה

, המשקפי� שינויי� חברתיי�, השינויי� בתו� דיני המשפחה. של המדינות לדי� המושב
  . הביאו לידי שינויי� מרחיקי לכת בהקשר זה

  

ראו .  ואיל�24�071פסקה ב, DICEYלתיאור הבעייתיות וההתפתחויות בתחו
 זה ראו    419

 Financial Markets and Insolvency (Settlement Finality) Regulations 1999 SIג

1999/2979 implementing Directive 98/26/EC of the European Parliament and Council; 
Financial Collateral Arrangements (No 2) Regulations 2003 SI 2203/3226 implementing 
Directive 2002/47/EC of the European Parliament and Council; Hague Convention on 
the Law Applicable to Certain Rights in Respect of Securities held with an Intermediary, 

המציעות להחיל למעשה את די� מקו
 , לעומת שתי מערכות הכללי
 הראשונות. 2003
אמנת האג מציעה לעצב כלל חדש המבוסס על ההסכמה שבי� , רישו
 של ניירות הער�ה


לעומת ההסדרי
 האירופיי
 . תו� מת� כללי רקע למקרה שלא הסכימו, המשקיע לאיש הביניי
�הרואי
 בsecurityאמנת האג מפתחת תפיסה חדשה שלפיה הנכס הנדו� הוא ,  את הנכס הנדו�

  . הביניי
הזכות של המשקיע כנגד איש
 MARY ANN GLENDON, STATE, FAMILY AND LAW: FAMILY LAW IN TRANSITIONראו למשל    420

IN THE UNITED STATES AND WESTERN EUROPE (1977) , המנתחת את השתלטות המדינה
  . והפרטת
 מחדש בעת החדשה של חלק מדיני המשפחה

לעיל  (BEALE, אמריקני ראו למשל�על היק� התחולה הכללי של די� המושב בעול
 האנגלו   421
הקובע שכל מעמד הקיי
 במדינת , 137בכלל , .DICEY, 4th ed; 9.3–9.1בפסקה , )31ש "ה

  .הדומיסיל מוכר
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לכל אד� אישיות ,  במקו� שכל בני המשפחה יוכפפו לדינו של אבי המשפחה,היו�
תנועות הלאומיות עליית ע� , שרהע�במאה התשע, יתרה מזו 422.משפטית ודי� אישי משלו

 ומאז שלהי 423,החליפה זיקת האזרחות את זיקת המושב בחלק מהמדינות, האירופיות
אפשר למצוא . המאה העשרי� אפשר למצוא זיקות אלה כזיקות חלופיות בתו� שיטת אחת

המשקפות את המציאות שבה אנשי� קושרי� את חיי , כגו� זיקת המגורי�, זיקות נוספות
מעמדו  לפיכ� 424. שלה� למדינה אחת בעוד בית� האִמתי הוא במדינה אחרתהמעשה

חברות רבות עשוי . האישי של אד� כבר לא נמצא באופ� מוחלט וייחודי בחברה אחת בלבד
על לחול  שוני� עשויי� דיני� כמה ,למשל. הסדרת מעמדו של האד�עניי� בלה�  שיהיה

 יכול שיחול עליו לאו דווקא ,כגו� גירושי�, תא� בתו� סוגיה אח.  בסוגיות שונותאותו אד�
מאחר שהסמכות לדו� בגירושי� יכולה לקו� על יסוד , למשל.  בלבדדינו האישי המסורתי

שהוא דינו האישי של ב� זוג , ג� א� יחילו רק את די� הפורו�, זיקה לאחד מבני הזוג בלבד
כללי ברירת הדי� , זאת ועוד. די� זה עשוי שלא להיות דינו האישי של ב� הזוג האחר, זה

 מאפשרי� למגוו� גדול של דיני� בעלי זיקות שונות לצדדי� לחול �Rome III Regulationשב
פיתוח� של כללי ברירה עצמאיי� בכל תחו� ותחו� ג�  425.על גירושיה� או הפרדת�

וריבוי הזיקות העשויות לשמש בה� משקפי� בבירור את פירוק� של דיני המשפחה 
  . נפרדי� ואת הערכי� השוני� שתחומי� אלה גיבשולתחומי� 

חלה .  בעברו הרבה יותר מאשר היי� גמישוהנישואי� והגירושי� נהידיני באותה המידה 
 כלפי החברה ובי� –נשואה כתנאי להכרה בזכויות /ירידה בחשיבות המעמד של אד� כנשוי

נומיה של הצדדי� והאוטו, כ� ג� הוגמשו תנאי הכניסה והיציאה מהמעמד. בני הזוג
כשמצרפי� את אלה לעובדה שהפרט חדל . מתחילה להיראות חשובה מרצונה של המדינה

, להיות קשור באופ� בלעדי למדינה אחת ונהיה קשור בממדי� רבי� ושוני� למדינות רבות
מתבקש לתהות ג� שמא ראוי לשלב בכלל ברירת הדי� בענייני� אלה זיקות המשקפות 

   426. של הצדדי�זיקות המושתתות על אוטונומיהכגו� , שינויי� אלה

  

אול
 הסמכות לדו� בטובתו במקרי . הדי� האישי של ילד נקבע לפי דינ
 האישי של הוריו   422
 .יה
בלי קשר אל, חירו
 מבוססת ברוב המדינות על מקו
 הימצאו

  .33'  בעמראו לעיל   423
. וא� למגורי
 קצרי
 יחסית, למגורי
, למושב, השיטות השונות מייחסות חשיבות לאזרחות   424

מה שמי&רג
 לשימוש , בענייני ילדי
 שיקולי טובת הילד מחליפי
 את שיקולי ברירת הדי�

  .המשפחההיחיד ו: חלק ראשו�, שער שלישי ראו להל� .בחוליית הקישור של די� הפורו

� ל8'  וס5' ראו ס   425Rome III Regulation.  
כללי ברירת הדי� בנישואי� וגירושי� לאור בחיבורה , י'רעיו� זה הוצע על ידי שרו� שקרג   426

האוניברסיטה , משפטי
בלש
 קבלת תואר דוקטור עבודה  (השינויי� שעברו בדי� המהותי

ההצעה . הסדרי
 האירופיי
י מסוי
 בהוא בא לידי ביטו, כאמור. )2013 ,העברית בירושלי

 .י מרחיקה א� מעבר להסדרי
 אלה'של שקרג
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דוגמאות אלה מבהירות שכללי ברירת די� מסורתיי� מצליחי� למצות ערכי יסוד 
ה� . � המקומי המיוחד ברירתית מבלי לכפות את ביטוָי"שפה"מהותיי� ולתרגמ� ל

, א� היא מעוצבת באופ� מושכל, ממחישות בקווי� כלליי� כיצד גישה של די� הפורו�
ה� א� מדגימות . בה� גורמי� זרי� כולה לעצב זכות מקומית מיוחדת למקרי� שמעורבי�י

כש� , כיצד כללי ברירת הדי� עשויי� להשלי� את די� הפורו� ולתרו� לקוהרנטיות שלו
התאמה בי� כללי ברירת הדי� ובי� כללי� מהותיי� חותרת תחת ערכי� משפטיי� �איש

לל של חופש מוחלט לבחור בדי� שישלוט בחוזה  הכשל ומוקיהמש� , למשל. מהותיי�
היה מאפשר לצדדי� ישראליי� להתחמק באופ� חופשי ממגבלות שהוטלו על חופש כולו 

כלל ברירת די� שיתייחס ; על ידי בחירה בדי� זר, אפילו בעסקה מקומית, זה בהקשר הפנימי
חת כל ההגנות שדיני  יחתור תיואל אישה כאל גרורה של בעלה או אל ילד כנתו� לשלטו� אב

  . המשפחה המודרניי� מעניקי� לנשי� ולילדי� ככאלה
 בשביל שיטת המשפט מחייב א� שכללי ברירת תתפקיד ההשלמה שברירת הדי� מבצע

א� , למשל. הדי� ישקפו קשרי� הקיימי� בי� תחומי משפט מהותיי� שוני� בשיטה הפנימית
סביר שדי� זה יחול בכל , מושב הדי�הדי� בעל הקשר המשמעותי ביותר לאד� הוא 

 בדומה 427.התחומי� שבה� קשר אישי כזה חשוב אלא א� קיימת סיבה טובה לסטות ממנו
מאחר ששיטות משפט רבות מתאמות את משטר יחסי הממו� בי� בני זוג שלה� ע� , לכ�

יש לוודא שהכללי� בירושה וביחסי ממו� בי� בני זוג יהיו מתואמי� לא רק , משטר הירושה
כדי שב� הזוג הנשאר , וליית הקישור אלא ג� בעמדה בשאלת השינוי בחוליית הקישורבח

גומלי�  כ� ג� א� קיימי� קשרי 428.בחיי� לא יזכה פעמיי� וא� לא יצא קירח מכא� ומכא�
  429.אוי שכללי ברירת הדי� יתמכו בה� ולא יערערו אות� ר,בי� תחומי החיובי� השוני�

ל בהקשר זה של מת� ביטוי לערכי� מקומיי� ועדכו� פיצולה של קטגוריה יכול להועי
מאחר שגישת די� הפורו� אינה רואה בברירת הדי� . כללי הברירה לפי התפתחויות פנימיות

אמצעי לאכו� זכויות קנויות אלא כלי לעצב זכות מקומית מיוחדת שמעורבי� בה גורמי� 
עול עד כמה שאפשר כדי שיטה שגורסת שיש לפ, למשל. �dépeçageאי� כל פסול ב, זרי�

תיטה לחלק כל אחת , או אפילו להכשיר נישואי�, להכשיר חוזה או להכשיר צוואה
 לשתי שאלות –א� הצוואה תקפה וא� הנישואי� תקפי� ,  א� החוזה תק�–מהשאלות 

  

, כגו� כשרות משפטית, שבו המושב חל בהקשרי
 מסוימי
, בניגוד למצב הנוהג בישראל, זאת   427
ואילו האזרחות והדת ה� הזיקות המרכזיות בענייני נישואי� , ירושה ויחסי ממו� בי� בני זוג

  .וגירושי�
החלת די� המושב בעת הנישואי� על יחסי ממו� ודי� מושב בעת המוות על , ל למשלבישרא   428

�כא� מדובר לא בחוליית הקישור ככזו אלא בבעיה בי�. ירושה עלול להביא לתוצאות אלה
  .התאמה�אבל ההכרעה השונה בעניי� זה בשני הכללי
 עלולה להביא לידי אי, זמנית

פו את התפיסה הפנימית המקובלת בדבר היחס שבי� כדאי שכללי ברירת הדי� ישק, למשל   429

  .הנזיקי� ועשיית העושר ולא במשפט, תחומי החוזי
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 יחול – השאלה א� אפשר בכלל להשיג את התוצאה הרצויה –על התוק� המהותי . נפרדות
 השאלה א� –ואילו על התוק� הצורני , י ברצו� הצדדי� המעורבי�שאינו תלו, די� אחד

שאלת בנישואי� הפניית .  יחול כלל שמפנה לדי� אחר–הפעולה המשפטית נעשתה כנדרש 
תוקפ� הצורני של הנישואי� לדי� מקו� עריכת� מגבירה את האפשרות להכיר בנישואי� 

כולי� להכשיר את הפעולה הצעת דיני� חלופיי� שי. שנערכו שלא לפי הדי� האישי
האפשרות להכשיר את  –בחוזי� . המשפטית מאפשרת א� היא ביטוי של ער� מקומי מיוחד

צורתו של חוזה בדי� החוזה או בדי� מקו� הכריתה מאפשרת להתגבר על מה שנתפס כפג� 
האפשרות להכשיר צוואה מבחינת צורתה בדי�  – בצוואות 430;צורני באחד מהדיני�

או בדי� הפורו� מבטיחה שצוואה כמעט לא תיפסל בשל , י� מקו� העריכהאו בד, המושב
נית� לספק כלל חלופי ,  כ� ג� כאשר מבקשי� להקל על אנשי� להתגרש431.פג� צורני

   432.שמאפשר למצוא בדיני� השוני� די� שמספק עילת גירושי�
 "מפוצלות"שכ� ג� הקטגוריות ה, בר� מלאכה זו של פיצול שאלות היא בעייתית

לשאלה נתונה תווית עשויה להיות במשפט הפנימי . חייבות להיות בעלות נפקות ברירתית
המופיע למשל בכותרת השוליי� של הסעי� המסדיר אותה או בשמו , אפיו� מיוחד, מיוחדת

. ראינו שלקטגוריות מהותיות פנימיות אי� נפקות ברירתית מידית. של החוק המסדיר אותה
 שאי� בינ� ובי� ,קידי� ארגוניי� ואחרי� בתוככי שיטת משפטה� משמשות במגוו� של תפ

בכלל ברירת הדי� הקטגוריה משמשת מפתח . תפקיד הקטגוריה בכלל ברירת הדי� קשר
אפיו� של נושא כפרוצדורלי פירושו שיחול עליו די� . להיק� התחולה של הדי� במרחב

היא , ה של די� הפורו�אפיו� של הוראה כפרוצדורלית פירושו שא� היא הורא; הפורו�
בי� השלכות אלה למשמעות . צריכה לחול א� על פי שעל העניי� המהותי חל די� זר

על כ� ההחלטה לעצב כלל .  אי� דבר–במשפט הפנימי הרגיל " פרוצדורה"המיוחסת למונח 
  . ברירת די� על יסוד קטגוריה פנימית מוכרת עשויה לעורר קושי

–ט"התשכ,  לחוק המקרקעי�8 העמדה שלפיה סעי� א�: הרי שתי דוגמאות לקושי זה
 תתורג� לעמדה הברירתית 433דרישה מהותית אלא דרישה ראייתיתמציב  ו איננ1969

אזי יהיה אפשר להכשיר חוזה המגבש ,  הוראה מהותית אלא הוראה צורניתו איננסעי�שה
ות לא  א� על פי שההתחייב,התחייבות למכור מקרקעי� בישראל שדינו הוא די� ישראל

א� ההוראה תאופיי� כמהותית , בניגוד לזאת. שההסכ� נכרת באנגליהכ, גובשה בכתב
כהוראה סווג ת � היא וא.היא תחול ג� על חוזה כזה כחלק מדי� החוזה, לצורכי ברירת הדי�

  

  .1495–1493' בעמראו להל�    430
  .1965–ה"התשכ,  לחוק הירושה140' ראו ס   431
, )לאומית�מקרי
 מיוחדי
 וסמכות בי�( לחוק שיפוט בענייני התרת נישואי� 5' ראו למשל ס   432

  . 1969–ט"התשכ
  ).1972 (781) 2(ד כו"פ, מנהלי עזבו� בידרמ�' מ נ"בע. ק.ב.גרוסמ� את ק 726/71א "ע   433
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. לידי החלתה על כל דיו� בישראל באשר להסכ� למכירת קרקע כשלהיהדבר יביא , דיונית
 הקובע כי הסכ� בדבר – 1958–ח"התשי,  לחוק ההתיישנות19ל סעי� סיווגו ש, בדומה לכ�

 על ו יביא לידי החלת, כהוראה מהותית– קיצור תקופת ההתיישנות טעו� מסמ� נפרד בכתב
 א� על פי ,המקצר את תקופת ההתיישנות לשישה חודשי�, חוזה הובלה שדינו ישראלי

כתב ישלול מההסכ� בעניי� זה כל  והיעדרו של מסמ� נפרד ב;שנחת� באיטליה בי� זרי�
�עשה מחו� נאזי הוא לא יפסול הסכ� ש,  א� הסעי� יסווג כסעי� צורני,לעומת זאת. תוק

בירות התוצאה עשויה בשני המקרי� ס. לישראל לפי הצורה הדרושה במקו� עשייתו
 חשיבות, אול� לענייננו.  באירועלהשתנות על פי זהות הצדדי� המעורבי� וגורמי� אחרי�

הדוגמאות היא בכ� שהיק� התחולה של ההוראה משתנה על פי הקטגוריה שאליה היא 
  434.וכדי להצדיק תוצאה זו על הקטגוריות לשק� מדיניות ברירתית סבירה, משויכת

ראינו שחלק מההצעה עוסק בתביעה לפי . הצעת החוק של לבונטי� ממחישה סוגיה זו
רושי� לדי� ישראל כאשר מעורב בעניי� ושבחלק זה מופיעי� התיאומי� הד, די� הפורו�

הקטגוריות המבססות את . תיאומי� אלה מורי� לפנות לדי� זר בסוגיות מסוימות. גור� זר
, עשיית עושר ולא במשפט, נזיקי�,  חוזי�–הזכות הנתבעת ה� קטגוריות פנימיות מהותיות 

לבונטי� , חול די� זר אול� בסוגיות שבה� י435.יחסי ממו� בי� בני זוג וכיוצא באלה, ירושה
במקו� . נזהר מפני השימוש בקטגוריות פנימיות שנפקות� היא ארגונית ולא ברירתית

 ית המכילהלה פונקציוניהדגי� כיצד אפשר ליצור קטגור הוא  באופ� מידילהשתמש באלה
  .את הקטגוריות הפנימיות הארגוניות

, ה לאישור של ההורי� דריש–קיומה מביא לידי ביטול החוזה � דרישה שאיכל, למשל
) כול� נחוצי� לצור� תוקפו של החוזה(דרישה לאישור בכתב , דרישה לאישור נוטריוני

המטפל ,  כפופה לכלל ברירת די� אחד–) הנחו� לצור� חוקיותו( ודרישה לאישור ממשלתי
 הנטייה הטבעית במשפט הפנימי היא לסווג את הדרישה 436.בסוגיית היכולת המשפטית

השלישית לזו של ; השנייה לקטגוריה של צורה; גוריה של כשרות משפטיתהראשונה לקט
אילו כל דרישה הוכפפה .  לקטגוריה של חוקיות החוזהנההאחרו; ראיות או תוק� מהותי

. היה חל על כל אחת מה� כלל ברירת די� אחר, לכלל ברירה על יסוד קטגוריות רגילות אלה
� מביא לידי כ� שלכל הוראה היק� תחולה סיווג� השונה של דרישות אלה בדי� הפורו

 –א� מבחינה פונקציונלית כל אחת מהדרישות הללו מביאה לידי אותה תוצאה . שונה
לא ניכנס כא� לשאלה א� . ומכא� בטלות החוזה, היעדר יכולת של צד לשכלל את החוזה

רו� התובנה שבהצעה היא שג� כשדי� הפו. אכ� ראוי שכל הדרישות האלה תטופלנה כאחת
כללי ברירת די� אינ� יכולי� תמיד , אחראי לעיצובה של זכות שמעורבי� בה גורמי� זרי�

  

 ).231ש "לעיל ה(לדיו� מפורט בסוגיות אלה ראו פסברג    434
  .234–233' בעמראו לעיל    435
 .14' בס, הצעת חוק, לבונטי� ראו   436
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ולעתי� יש לעצב קטגוריות מיוחדות , להתבסס ישירות על הקטגוריות של המשפט הפנימי
  . שיש לה� נפקות ברירתית

ר  מהגישה שלפיה הפורו� אינו חותי�הפתרונות לבעיות המתודולוגיות מתחייבג� כא� 
עמדות הסיווג של השיטה . לצל� מצב הקיי� בשיטה זרה אלא לעצב זכות לפי ראות עיניו

כפי שג� עמדותיה בעניי� היק� התחולה של דיניה או של דיני� , הזרה אינ� מעניינות
אמנ� הפורו� יוכל להיעזר בה� א� יראה . אינ� מעניינות כשלעצמ�, במרחב או בזמ�, אחרי�
ו� מורכב זה מוטב להשאיר בחירה זו בידי המחוקק ולא בידיו של אבל דומה שבתח, לנכו�

לפיכ� מוטב שתישמר . הצפיותאת וזאת כדי להגביר את הוודאות ו, השופט האינדיווידואלי
 אלא א� קבע המחוקק ,עמדה עקבית שלפיה ייעשה שימוש רק בחלקו הפנימי של הדי� הזר

שבו כביכול דוחי� (י בי� תחו� החיובי� א� אי� סיבה להבחי� באופ� עקרונ. אחרת במפורש
כפי , )ושבה� יש נטייה לקבל אות(ובי� התחו� של קניי� או מעמד אישי ) את הרנוואה

, שכ� הגישה שלפיה הזכות מעוצבת בדי� הפורו� מתייחסת לכל התחומי�. שמקובל
ג�  437.ופירושה שהוראותיו הנורמטיביות של די� זר אינ� רלוונטיות א� לא בתחו� אחד

בי� שהדי� הזר . היחס לדי� זר נובע באופ� טבעי מהעמדה שהפורו� מעצב את הזכות לבדו
בי� שהצדדי� מחויבי� להוכיח אותו ובי� שהשופט , נתפס כעובדה ובי� שהוא נתפס כדי�

גישת די� הפורו� הקיצונית תחיל , כאשר הוא אינו מוכח או אינו ידוע, מופקד על עניי� זה
 נמצא שכללי ברירת הדי� ה� כללי� וכ�, הותי כדי� שיוריאת די� הפורו� המ

  

 קנויותהזכויות הישת  ג–שתי הגישות  ערבובהא
 יש להבי� את ההבחנה המקובלת כביטוי ל   437
הגישה . דומה שלא? חיובי
באשר לגישת די� הפורו
  ולעומתה  למעמד אישי וקניי�באשר

אפשר . הנוהגת מגלה ג
 בתחו
 המעמד האישי התרחקות ממשית מגישת הזכויות הקנויות
הקטגוריה של , כפי שראינו, ראשית: להבחי� בכ� בכמה וכמה תופעות ברירתיות מקובלות

ואי� רואי
 במעמדו האישי , שי מפוצלת היו
 בי� המוסדות השוני
 המרכיבי
 אותהמעמד אי
בתו� הקטגוריות השונות : יתרה מזו. של אד
 מצב הקיי
 בתוככי שיטת משפט אחת בלבד
ברוב שיטות המשפט מוסד הנישואי� : קיימי
 כללי
 עצמאיי
 למרכיבי
 שוני
 של כל מוסד

ולכ� אפשר להגיע למסקנה שזוג נשוי א� על פי שבדינו , ימתחלק לתוק� מהותי ותוק� צורנ
. רק משו
 שבמקו
 עריכת הנישואי� ה
 תקפי
, האישי לא היו מכירי
 בתוק� הנישואי�

 
באותה המידה מאפשרי
 ג
 לערו� נישואי� וג
 לפסוק גירושי� לבני זוג זרי
 שלא לפי דינ
לפעמי
 מחילי
 ;  קשר מקומי קלושמאפשרי
 זאת א� כשרק אחד מבני הזוג יש לו; האישי

כל אלה מצביעי
 על ההנחה שאי� מצב אחד קבוע . די� שיש לו קשר רק לאחד מבני הזוג
אמנ
 קשה להבי� הפניה כמו זו שבסימ� . הקיי
 בדי� אחד בלבד שאותו צרי� לשק� בהחלטה

64)ii (זה מגבש את שכ� סעי�, כמשהו שונה מזכות קנויה, המפנה לדי� האזרחות, לדבר המל� 

, אבל המציאות". לצל
"שאפשר , התפיסה שקיי
 מצב בשיטה הקרובה ביותר לאד

 
. מערערת עמדה זו, )738–719' ראו למשל להל� בעמ(המוסיפה לכלל זה כללי
 נוספי
 אינו שואל את ,כמו שיטות משפט רבות אחרות, מתברר שבפועל על פי רוב המשפט הישראלי

או א
 הגירושי� תקפי
 , לא א
 הנישואי� תקפי
 בעיני ישראלעצמו מה מעמדו של אד
 א
  . בעיני ישראל
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אז נמצא ,  הדי� הזר גישה מתונה יותר תסתפק בדחיית הטענה המבוססת על.דיספוזיטיביי�
  .  כללי ברירת הדי� אינו נובע בהכרח מגישת די� הפורו�ו�אפי. שה� מנדטוריי�

  סיכו�  .3

לפורו� לקד� את האינטרסי� שלו מודל ברירת די� המתאי� לחשיבה המודרנית יאפשר 
כללי ברירת הדי� הבאי� בשלב . לאומי�שיתו� פעולה בי�עודד צדדי וי�באופ� מפורש וחד

האחרו� של הלי� ברירת הדי� יכולי� לאמ� את גישת הזכויות הקנויות או את גישת די� 
 כל גישה מבטאת תפיסה אחרת של היחס הראוי בי� מדינות בהקשר של ברירת. הפורו�

ת שוויונית שבה די� הפורו� מעצב ניטרליהגישה של זכויות קנויות מבטאת תפיסה . הדי�
על � רק כאשר הוא הדי� המוסמ� על פי כללתפיסות ברירתיות ייחודיות משלוזכויות לפי 

 גישת די� הפורו� מדלגת על שלב חלוקת הסמכויות הבסיסית ומניחה מראש 438.שוויוני
  .  הזכות בכל מקרהשדי� הפורו� מוסמ� לעצב את

נצל קטגוריות אנליטיות רחבות שאינ� ויות הקנויות קלה לעיצוב כי היא תגישת הזכ
 היא מחייבת התייחסות קפדנית ,ע� זאת. מחייבות התייחסות למדיניות ייחודית של תחו�

 מציעהכ� ההצעה של לבונטי�  כמו. לכל מה שמתחייב מהחלת די� זר כדי� מוסמ�וברורה 
כת של כללי ברירת די� למצבי� שבה� די� הפורו� הוא הדי� המוסמ� או אחד לבנות מער

המערכת הסבוכה של כללי לאמ� את  לאמ� מודל כזה בלי אפשר. מהדיני� המוסמכי�
נקיטת עמדה זו תתפרש . מוסמ�הדי� הדי� הפורו� הוא למקרי� שבה� המיועדי� ברירת די� 

מצב זה . שהוא חל במצבי� פנימיי� לגמריהוא חל כפי , כאמירה שכאשר די� הפורו� חל
חייב הצדק מ, אפשרי אבל הוא משונה משו� שטבעי לחשוב שג� א� יחול די� הפורו�

.  בחשבו� שהאירוע הנדו� אירע במקו� זר או בי� זרי� או בי� צד ישראלי לצד זרלהביא
 ע� כל מה שנדרש בו בשלמאחר שההצעה מניחה שכאשר די� זר מוסמ� הוא יחול 

סביר שג� די� הפורו� יבנה את הזכות תו� התחשבות , מורכבות הזרה של האירועה
  . בהימצאות� של גורמי� זרי�

 יש ,קנויות של זכויות עקביתעל כ� א� רוצי� להסב את המערכות המוכרות לגישה 
מתאימה יש לאמ� עמדה , על של חלוקת סמכויות�להרחיב את הקטגוריות וליצור כלל

ויש לקבוע ,  המתייחסת לעמדותיו של הדי� הזר באופ� רציני,גיותבשאלות המתודולו
מערכת שיכולה , מערכת כללי ברירה מפורטת יותר למצבי� שבה� די� הפורו� מוסמ�

  .  של לבונטי�להתבסס על זו המופיעה בהצעה
תאימות מחייב לעצב קטגוריות וחוליות קישור המ אימוצה של גישת די� הפורו�ג� 

 אפשר , בהיעדר� של אמות מידה היכולות להפיק מערכת אחרת.� משרתותהאותו לתחו� ש

  

438   
 .אי� לשכוח ששלב זה בא אחרי שמוצו האינטרסי
 החיוניי
 של הפורו
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אפשר ג� להתבסס על הרעיונות . להתבסס על הכללי� הקיימי� לעניי� זה ולשכלל אות�
 תו� בדיקת ,על די� ישראלהמבוססת שמופיעי� בהצעה של לבונטי� בהקשר של זכות 

 פתרו� מספקת, ת הזכויות הקנויותכמו גיש, גישת די� הפורו�. התאמת� בכל תחו� ותחו�
הסכנה העיקרית שבאימוצה של גישה זו היא שהדבר . קל וברור לכל הבעיות המתודולוגיות

עולמו . יתפרש כמת� שיקול דעת לשופטי� לעצב זכויות לפי די� ישראל לפי ראות עיניה�
החירות השיפוטית . לאומי הפרטי ממחיש את היחסיות של המשפט�של המשפט הבי�

שניטלה בארצות הברית הוכיחה את עצמה כמעבדה אינטלקטואלית מרתקת שאינה בהכרח 
על כ� ג� אימוצה של גישת די� .  בוודאות ובצפיותמשרתת את האינטרס של המתדייני�

מהחובה לספק הנחיות ברורות ) הסטטוטורי או השיפוטי(הפורו� אינה פוטרת את המחוקק 
  . מה מינימלית של ודאות משפטיתבכל השאלות הללו כדי שתהיה ולו ר

 גישה לאמ� בשלב זה היא שאלה עקרונית באשר לתפיסת מהותה של איזוהשאלה 
אי� פירושו ששיטת אקלקטית שלבית �שילוב� של כללי ברירת די� במערכת רב. ברירת הדי�

  . משפט יכולה להתחמק מלנקוט בה עמדה
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  4פרק 

  פסקי
 זרי
ב יסוד ימושג

   מבוא  .א

1.  
  ? במה עוסקי
 דיני פסקי
 זרי

הפרקי� הקודמי� עסקו בשאלה כיצד מעורבותו של גור� זר משפיעה על האפשרות לנהל 
ובשאלה כיצד מעורבותו של , )סמכות שיפוט(הלי� בערכאותיה של שיטת משפט נתונה 

בשני הקשרי� אלה ). ברירת די�(רע העניי� גור� זר כזה משפיעה על הדי� שבמסגרתו יוכ
מקו� , מקו� ביצועו הזר של מעשה, הגור� הזר עשוי להיות זהותו הזרה של צד לדיו�

פרק זה עוסק במצבי� שבה� הגור� הזר הוא פסק די� . הימצאו הזר של נכס וכיוצא באלה
ל השימוש ובשאלה כיצד זרותו של פסק די� משפיעה על האופ� שבו מתייחסי� אליו וע

  .שאפשר לעשות בו

  ייחוד הבעייתיות  .2

שופטי� מוציאי� מתחת . פסק די� הוא החלטה של שופט שניתנה במסגרת הלי� שיפוטי
פסקי די� הניתני� לערעור , פסקי די� זמניי� ופסקי די� סופיי�: יד� סוגי� רבי� של פסקי די�

פסקי די� , רי� ופסקי די� יוצרי�פסקי די� מצהי, פסקי גברא ופסקי חפצא, ופסקי די� חלוטי�
פסקי די� שדוחי� תביעה , פסקי די� שמשני� מעמד או זכויות קניי�, שמטילי� על אד� חיוב

,  סעד–או להימנע מלתת  –כל אחד ואחד מפסקי הדי� יש בו החלטה מחייבת לתת . ועוד
 ות�הכרעות אלה ופסקי הדי� המכילי� א. המבוססת על הכרעות עובדתיות ומשפטיות

  .  את המציאות המשפטיתי�משנ
.  משנה את המציאות המשפטית משו� שיש בו כוח מחייבפסק די�בראש ובראשונה 

 ביטוי מובהק אחר לכוחו 1. לפועלוציאולהביטוי מובהק לכוח מחייב זה הוא האפשרות 
כוח� .  שימנע דיו� חוזרמעשה בית די
המחייב הוא היכולת להסתמ� על מה שנקבע בו כעל 

שמטיל פסק די� אפשר להוציא לפועל רק , למשל. מחייב של פסקי די� משתנה לפי אופיי�ה

  

שטר כגו� , יש ששיטות משפט מאפשרות להוציא לפועל א� חיוב שאינו מגובש בפסק די�   1
 . )1967–ז"התשכ, א לחוק ההוצאה לפועל81' ס למשלראו (
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אפשר , מטילי� חיובי�) in personam( גברא מאחר שעל פי רוב רק פסקי די� מסוג. חיוב
 in(חפצא גברא א� אי אפשר להוציא לפועל פסקי די� מסוג  די� מסוג ילהוציא לפועל פסק

rem(.2 ימנע דיו� במה , שנית� בהלי� בי� פלוני לאלמוני, מסוג גברא כמו כ� פסק די�
 ואילו פסק די� מסוג 3,שהוכרע בו וישתיק את הצדדי� הישירי� להלי� וחליפיה� בלבד

עשוי , מצב משפטי בהלי� שבו הציבור הוזמ� להשתת� –או משנה  –שיוצר , חפצא
 שינה את המציאות באה העובדה שפסק די�.  בהלי�השתתפולהשתיק ג� צדדי� רבי� שלא 

ג� במצבי� שבה� פסק די� אינו מעשה בית . לידי ביטוי א� מעבר לכוחו הנורמטיבי הישיר
 למצב המשפטי שהוא קבע ראיהלעתי� הוא יוכל לשמש , די� ואינו מונע דיו� חוזר

עצ� ולעתי� מייחסי� חשיבות ל, עובדהא פסק די� מחייב הו,  לבסו�4.ולהכרעות שיש בו
  . קיומו

כוחו של פסק די� משתנה לא רק לפי אופיו של הפסק אלא ג� לפי שיטת המשפט שבה 
יש שיטות שמכירות בכוחו של פסק די� למנוע התדיינות מחודשת ה� , למשל. הוא נית�

ואילו אחרות מכירות ביכולתו למנוע התדיינות , באותה עילה ה� בפלוגתאות שהוכרעו בו
כירות בכוחו לחסו� דיו� מחודש בפלוגתאות שנדונו מחודשת באותה עילה בלבד ואינ� מ

ויש שיטות ,  יש שיטות שבה� פסק די� יכול לשמש ראיה לכאורה למה שיש בו5; בווהוכרעו
יש :  א� התנאי� המוצבי� לכוחו של פסק די� משתני� משיטה לשיטה6.שמגבילות כוח זה

  

יש שבית , כמו כ�. ולכ� לא כל פסק גברא נית� להוצאה לפועל, לא כל פסק גברא מטיל חיובי�   2
כגו� חיוב במזונות או ביחסי ממו� בי� בני זוג המוטל , משפט מוסי� חיוב להכרעה חפצית

רק ההכרעה החפצית אינה ניתנת ; ועלחיובי� כאלה ניתני� להוצאה לפ. לאחר פסיקת גירושי�
  .להוצאה לפועל

מעשה בית נינה זלצמ� ראו ( לעתי� ה� ישתיקו כל אחד לחוד ג� בהלי� שבינו וב� צד שלישי   3
 .))1991 (376 די� בהלי האזרחי

   .1971–א"התשל, ]נוסח חדש[א לפקודת הראיות 42' ראו למשל ס   4
 Robert C. Casad, Issue Preclusion andראו על ההבדלי� בי� השיטות בנושא ההשתק   5

Foreign Country Judgments: Whose Law? 70 IOWA L. REV. 53, 62ff. (1984); Arthur von 
Mehren, Donald Trautman, Recognition of Foreign Adjudications: A Survey and a 

Suggested Approach, 81 HARV. L. REV. 1601, 1674ff. (1968).  אות� שיטות שמצמצמות
 ,"עילה"את כוחו המשתיק של פסק די� להשתק עילה בלבד א� נוטות לצמצ� את ההגדרה של 

. תבוע את השאר בתביעה נפרדתיכול היה לתבוע חופשי לתובע שתבע רק חלק ממה שכ� ש
ר ה� נוטות לאפש, כפי שנראה בהמש�, וא� על פי ששיטות אלה אינ� מכירות בהשתק פלוגתא

השיטות המכירות בהשתק . שימוש בפסק די� שאינו משתיק כראיה לכאורה לנכונות תוכנו
ולדרוש מתובע שירכז את כל טענותיו " עילה"פלוגתא נוטות להעניק הגדרה רחבה למושג 

ראו (וה� מגבילות את כוחו הראייתי של פסק די� מעבר לכוחו כמעשה בית די� , בתביעה אחת
 .)326–319' בעמ להל�

 ראו להל�(וכ� ג� גרמניה , צרפת מאפשרת שימוש בפסק די� כראיה לכאורה לנכונות תוכנו   6
פסק די� משמש ראיה לתוכנו רק , לעומת זאת, אמריקני� במשפט האנגלו).326–319' בעמ

 CROSS ANDראו למשל . כשהוא מהווה מעשה בית די� או במצבי� מיוחדי� המוסדרי� בחוק
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ות הערעור או במעבר שיטות שמתנות את כוחו המחייב של פסק די� במיצוי כל אפשרוי
ואחרות מוכנות להוציאו לפועל ולייחס לו כוח של מעשה בית די� מיד , תקופת זמ� מוגדרת

ואחרות אינ� , יש שיטות שמתנות את ההוצאה לפועל בהצמדת אישור מיוחד; ע� הינתנו
   7. ועוד,מציבות תנאי זה

אי� את תפיסתה היק� הכוח ששיטה מקנה לפסק די� והתנאי� שהיא מציבה לכוחו מבט
של אותה שיטה באשר למה שנחו� ובאשר למה שמספיק כדי שיהיה אפשר להתייחס אל 

תפיסות כאלה מעוצבות על ידי שקלול מקומי של אינטרסי� שיש . מה שהוכרע כסו� פסוק
חברה מאורגנת וכל פרט בתוכה מעונייני� בניהול  . כאחדפרטיי� וציבוריי�בה� היבטי� 

 � המלאה והאמינה ובהכרעת�ה� מעונייני� בחקירת. י של מחלוקותמרוכז ועקב, מסודר
 ה� כדי לאפשר הסתמכות על מצב – הסופית �א� ה� מעונייני� ג� בהכרעת, נטולת הפני�

על כ� כל שיטות המשפט מקימות . פסוק ה� כדי שמשאבי� חברתיי� ינוצלו ניצול מושכל
פקידי� מוגדרי� וכללי סמכות שיפוט בעלי ת, מערכת ליישוב סכסוכי� ע� מוסדות קבועי�

כל שיטות המשפט ;  כדי שהחלטות תתקבלנה על ידי רשות מוכרת שאפשר לתת בה אמו�–
כל שיטות המשפט א� ;  כדי להבטיח שהחלטות תתקבלנה בדר� ידועה–קובעות כללי דיו� 

לחסו�  כדי לאז� בי� הרצו� לחקור את האמת עד תו� ובי� הצור� –קובעות מבחני סופיות 
ההסדרי� שמעצבי� את ההלי� המוביל לפסק די� והמוסדות שמפעילי� אות� . במשאבי�

נותני� ביטוי לערכי� מקומיי� באשר לשאלה מהו דיו� מלא ומספיק בסכסו� על ידי גור� 
הסדרי� אלה ופסקי הדי� שה� מצמיחי� א� נותני� ביטוי . ראוי המצדיק מת� אמו� בהכרעה

מכל הסיבות הללו מוצדק .  ה� תוצר של רשויות שלטו� מקומיותלריבונות מקומית באשר
ודי לו לפסק די� שהוא מקיי� את התנאי� הקבועי� בשיטה שבה נית� , לתת בה� אמו� מידי

  . כדי שיוקנה לו המעמד שאותה שיטה מייחסת לפסקי די�
 סגולותיו של פסק די� מחו� למכורתו אינ� תלויות א� בתכונותיו הטבועות ובדי�

אי� זה מוב� מאליו שכוחו יעמוד לו ג� , פסק די� שנית� בצרפת. שבמסגרתו הוא נית�
מעמדו . ועמדתו של די� צרפת בעניי� זה אינה העמדה הקובעת, בישראל או בכל אר� אחרת

   8.של פסק די� צרפתי בשיטה זרה נקבע רק לפי דינה של אותה שיטה זרה

  

TAPPER ON EVIDENCE 117ff. (11th ed., 2007) ופסק הדי� המנחה בעניי� זה, Hollington v. F. 
Hawthorn & Co. Ltd., [1943] K.B. 587 .  

 WENDY KENNETT, THE ENFORCEMENT OFראו , לסקירה השוואתית שממחישה הבדלי� אלה   7

JUDGMENTS IN EUROPE 70ff. (2000).  
לעול� אי אפשר להבטיח שפסק די� ממדינה . סיתלפיכ� סופיותו של פסק די� היא תכונה יח   8

לעול� אי אפשר לדעת בבטחה היכ� עלול להתעורר ו, תוק� בכל מדינה אחרת�אחת יהיה בר
ניהול תביעה תלויה לא רק באפשרות אשר על כ� הכדאיות שב.  פסק הדי�צור� להסתמ� על

 להוציא  אפשר יהיהאלא ג� בשאלה א�,  בפורו� המוסמ�יחולשלקנות סמכות שיפוט ובדי� 
וא� ממצאי� שייקבעו בפסק הדי� , שבה יש לנתבע רכושכלשהי לפועל את פסק הדי� במדינה 

  . עשויי� לחייב את הצדדי� ג� בעתיד
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אי� כל סיבה ששיטת משפט תית� אמו� , בניגוד ליחס המתבקש כלפי פסק די� מקומי
הוא תוצר של הליכי� והסדרי� המבטאי� ערכי� זרי� , ראשית. מידי בפסק די� זר

יעה על שפסק די� זר בזרות� של מוסדות אלה מצ, שנית. המופעלי� באמצעות מוסדות זרי�
הוא , � מידיעל כ� לא זו בלבד שהוא אינו זכאי לאמו. הוא ביטוי להפעלתו של כוח ריבוני זר

ההכרה המידית בכוחו של פסק די� מקומי נובעת מסמכותו של . א� מעורר רתיעה מיוחדת
 הכרה בכוחו של פסק די� זר מאשרת לכאורה ,לעומת זאת. הריבו� המקומי ומאשרת אותו

הכרה בסמכותו של ריבו� זר להורות לרשויות שלטו� . את סמכותו המקומית של ריבו� זר
 מכל .עול פוגעת במעמדו של הריבו� המקומי וחותרת תחת הסדר המקומימקומיות כיצד לפ

הסיבות הללו לא סביר ששיטת משפט תהיה מוכנה להכיר מיד בנפקותו המשפטית המלאה 
  .של פסק זר כאילו הוא נית� אצלה

 התעלמות עקרונית מפסק די� רק משו� שהוא נית� במדינה זרה יש בה פגיעה ,ע� זאת
. ויותיה� של פרטי� ובציפיות שנעשו לגיטימיות בעקבות מת� פסק הדי�במה שמצטייר כזכ

ערעור זה של יכולת� של צדדי� להסתמ� על מה שנקבע בפסק די� באר� אחת כמצב משפטי 
א� שיטות המשפט . לאומיי� מסחריי� ואישיי��מוחלט מקשה על ניהול� של יחסי� עבר

 בזכויות ובמצבי� משפטיי� שנתהוו מוכנות להפעיל מערכת ברירת די� המאפשרת להכיר
סביר שתהיה לה� ג� נכונות מסוימת , בחסות� של שיטות זרות שלא במסגרת הלי� שיפוטי

. כיר בזכויות ובמצבי� משפטיי� שנתהוו בחסותה של שיטה זרה במסגרת הלי� שיפוטיהל
קת העובדה שהמצב המשפטי שנקבע בפסק די� זר נקבע לאחר שהתקיי� הלי� מחז: אדרבה

  . את סבירות� של הציפיות שהלי� זה הוליד אצל האנשי� המעורבי� בפסק הדי�
לא זו בלבד שהיא , התעלמות עקרונית מפסק די� רק משו� שהוא נית� במדינה זרה

 הזר שמה לאל את כל המשאבי� שהושקעו בהלי� היא ג�, פוגעת בציפיותיה� של הצדדי�
 תוק� מקומי ות בעלתיו של כל הלי� תהיינהא� תוצאו. חייבת לקיי� הלי� חדש תחתיוומ

יהיה צור� להתדיי� בה , אזי בכל מקו� שבו נודעת חשיבות לשאלה שהוכרעה, מוגבל
 דיו� כפול זה הוא בזבזני כאשר ההליכי� א� משכפלי� את עצמ� ומובילי� לתוצאה .מחדש

כ� לפגוע א� הוא עלול ג� להוליד פסקי די� הקובעי� דבר והיפוכו ו. זהה בכל מקו�
 מכל הסיבות הללו ראוי ששיטת משפט לא תתנכר לפסקי די� 9.בוודאות ובצפיות, בסופיות

  10.זרי� ככאלה

  

סכנה זו נתפסת כחמורה מספיק לא רק כדי לתמו� בקליטת� של פסקי� זרי� אלא ג� כדי    9
שיטות משפט הרואות בשני תחומי� א� יש . לנסות למנוע את קיומ� של הליכי� מקבילי�

אלה נושא אחד של מתקל סמכויות שיפוט והמכניסות שיקולי פסקי� זרי� לדיו� בשאלה א� 
בצרפת  למשל ורא ;58–57'  בעמלעילראו (יש לעכב הלי� לטובת הלי� תלוי ועומד זר 

MAYER ,ואיל�462פסקה ב .(  
ש "לעיל ה ( von Mehren and Trautmanעל המטרות של קליטת פסקי� זרי� ראו בי� השאר   10

�ייעול ניהול� של יחסי� עבר, חיסכו� במשאבי� שיפוטיי�: המוני�, 1604–1603' בעמ, )5
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כש� שאי� שיטת משפט , לפיכ� אי� שיטת משפט הפוסלת פסקי� זרי� מכול וכול

לאומיי� מחייבי� באשר לפסקי� �בהיעדר כללי� בי�. המקבלת כל פסק די� זר בלא הגבלה

ה דיני פסקי� זרי� משלה ומציבה תנאי� ומנגנוני� בפני עצמינה מעצבת לכל מד, זרי�

כש� שהיחס של מדינה לפסקי . כדי לווסת את קליטת�, קליטת� של פסקי� זרי� לפי צרכיה

ג� הדיני� הקובעי� כיצד , די� מקומיי� משקלל אינטרסי� פרטיי� ואינטרסי� ציבוריי�

ל של אינטרסי� שיש בה� היבטי� פרטיי� יתייחסו לפסקי די� זרי� מורכבי� משקלו

, אופיו הפסוקשל פסק די� זר בשל  אינטרסי� אלה מעודדי� להכיר בכוחו. וציבוריי� כאחד

 ריבוני מבליטה את הפ� הו זזרות .מקורו הזרא� בו בזמ� ה� מקשי� על ההכרה בכוחו בשל 

� הריבוני מבטא  הפ.של השיקולי� הפרטיי�משפטי של השיקולי� הציבוריי� ואת הפ� ה

הפ� המשפטי מבטא חשדנות כלפי . רתיעה מייחוס כוח מקומי לצו של רשות שלטונית זרה

המקור הזר של המצב המשפטי וכלפי ההליכי� והכלי� הזרי� והלא מוכרי� שבאמצעות� 

  . הוא נוצר

  : הפסקי� הזרי�שיקולי� אלה באי� לידי ביטוי בשתי התאוריות העיקריות בתחו� 

�התורת comityהתורת  ו�obligatio.11 תאוריה אחת גורסת שפסקי� זרי� אינ� מעוררי� 

לפיכ� הקניית מעמד לפסק די� מקומי במדינה אחרת היא . בעיה משפטית אלא בעיה מדינית

וככל שמדינה מוכנה להעניק מעמד לפסק די� של מדינה , תפקיד� של רשויות המדינה

 התאוריה האחרת גורסת comity.12 –ומי לא�היא נוהגת כ� מטעמי נימוס בי�, אחרת

וכי יש לקבוע אמות מידה קבועות שלפיה� , שפסקי� זרי� מעוררי� בעיקר בעיה משפטית

אפשר להביא לידי כ� שזכויות ומצבי� משפטיי� שכבר נקבעו לא יעורערו רק משו� 

ת גישה זו מוכרת כגישת הזכויו. ששיטת המשפט המשקיפה עליה� שונה מזו שקבעה אות�

� ה–הקנויות  vested rights–או כתאוריה של ה �obligatio") 13).בלטינית" חיוב   

  

צמצו� האפשרות להשיג יתרו� על ידי , פוליטי�לאומי א�קידו� שיתו� פעולה בי�, לאומיי�
והגנה על ציפיות שנולדו עקב הכרעה ) forum shopping(בחירה מגמתית בפורו� לדיו� 

 Hans Smit, International Res Judicata and Collateralמעט ראו  לגישות שונות. שיפוטית
Estoppel in the United States, 9 U. C. L. A. L. REV. 63 (1962) ;Casad) 5ש "ה לעיל .(  

 Peter Schlosser, Jurisdiction and Internationalות מנוגדות אלה ראו לדיו� קצר בתור   11
Judicial and Administrative Cooperation, 284 RECUEIL DES COURS 9, 33ff. (2000) ;

  . comity לגרסאות חדשות של .CHESHIRE 514ff וראו 14�007פסקה ב ,DICEYבאנגליה ראו 
  .41–34' מ בע,)11ש " הלעיל (Schlosserו לגרסאות שונות של גישה זו רא   12
13   MAYER סבור שתורת הזכויות הקנויות משכנעת הרבה יותר בהקשר של פסקי� זרי� מאשר 

לאד� יש בסיס לטענתו שהוא בעל זכות , בהקשר של ברירת הדי� שכ� לאחר שנית� פסק די�
 ההיתו� של התדיינות מדובר למעשה בציפייה בעלמא א� כל זמ� שטענתו לא עברה את כור

  ).359ראו בפסקה (
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כל אחת משתי התאוריות הללו מציעה לכאורה מערכת עצמאית של קני מידה לקליטת� 
�גישת ה. של פסקי� זרי�comity מעצבת את היחס לפסקי די� זרי� לפי היחסי� שבי� מדינת 

מכא� שתנאי הקליטה יעוצבו באופ� שיגנו על הריבו� . מוצא הפסק למדינה הקולטת אותו
תנאי� . המקומי ושימתנו את התחושה שקליטתו של פסק זר היא בבחינת ציות לריבו� זר

פסקי די� ממדינות שיש עמ� . אלה עשויי� להשתנות על פי זהותה של מדינת מקור הפסק
 פסקי די� ממדינות שאי� ואילו, או שייקלטו בתנאי� קלי�, יחסי� ברמה מסוימת ייקלטו

 כמו כ� גישה זו תייחס חשיבות רבה. או שייקלטו בתנאי� קשי� בהרבה, עמ� יחסי� יידחו
בי� המדינות עד כדי דרישה לקיומה של אמנה ע� מדינת מקור הפסק ) reciprocity(להדדיות 

לפי מעצבת את היחס לפסקי� זרי�  הזכויות הקנויותגישת  ,לעומת זאת. כתנאי לקליטתו
לפסקי באופ� אחיד  המתייחסי�, לפיכ� תנאי הקליטה יהיו תנאי� כלליי�. נסיבות היווצר�

 קני מידה המשמשי� ערובה לאופ� שבו נוצרו הזכויות או וה� יקבעו ,די� מכל המדינות
 לראות בו הקניה כ� שנית�,  פסק די� שנסיבות היווצרו ראויות.המצב המשפטי שבפסק הדי�

כל . לא ייקלט –היווצרו אינ� מספקות לצור� זה נסיבות ואילו פסק די� ש, טייקל, של זכויות
 .זאת בלי כל קשר ליחסי� שבי� המדינה המתבקשת לקלוט את הפסק ובי� מדינת מוצאו

�גישת ה, לפיכ�comityואילו גישת ,  מזדהה בקלות ע� מערכת השיקולי� הריבוניי�
  .קולי� המשפטיי�הזכויות הקנויות מזדהה בקלות ע� מערכת השי

באספקלריה זו שתי הגישות הללו מספקות קני מידה חלופיי� לחשיבה על הבעיה של 
התפיסה שלפיה שתי תורות אלה עצמאיות אחת מהשנייה באה לידי , ואכ�. פסקי� זרי�

ביטוי בנטייה המקובלת לזהות את גישת� של שיטות משפט לפסקי� זרי� במונחי� של 
�מקובל לומר שאנגליה ויתרה על גישת ה, למשל. תורה זו או אחרתcomity ונוהגת היו� לפי 

�גישת הזכויות הקנויות או הobligatio ,בעוד שבאירופה שולטת גישת ה�comity.14 א� 
, למשל. נוטי� לייחס לתורות אלה את מידת הפתיחות של שיטת משפט לפסקי� זרי�

, י� מאשר מדינות הקונטיננטמקובל לומר שהמשפט האנגלי פתוח הרבה יותר לפסקי� זר
�ומכא� שגישת הזכויות הקנויות פתוחה יותר מגישת הcomity.15   

בר� הרוש� כאילו מדינה בוחרת בי� קני מידה ריבוניי� ובי� קני מידה משפטיי� בעיצוב 
אי� כמעט שיטה . בפועל תורות אלה אינ� תורות חלופיות. יחסה לפסקי� זרי� הוא מוטעה

רק על יסוד יחסיה ע� מדינת מקור הפסק או על יסוד שיקולי� שמעצבת את כלליה 

  

 Russellבאנגליה תורת החיוב אומצה בפרשת . 41–34' בעמ, )11ש "הלעיל ( Schlosserראו    14
v. Smyth, (1842) 9 M. & W. 810חריג בולט .  והתפשטה לרוב השיטות של המשפט המקובל

�גמה זו הוא המשפט האמריקני שהצהיר על גישת הלמcomity בפרשת Hilton v. Guyot, 159 
U.S. 113 (1895) .כפי שמראה , אול� ג� ש�Schlosser ,מייחסי� משקל רב לזכויות קנויות.  

 תכונה שמקורה –  לפשטות הלי� האכיפהי�מייחס� ש ,14�011 בפסקה ,DICEYראו למשל    15
העובדה שפסקי די� זרי� קליטי� יותר במשפט המקובל  את – ובכחיבתפיסת הפסק הזר 

 .מאשר בשיטות אחרות
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רוב . ואי� שיטה שמעצבת את כלליה בלא כל התייחסות לשיקולי� ריבוניי�, ריבוניי�
שיטות המשפט מווסתות את דיניה� באשר לפסקי� זרי� תו� שימוש בשיקולי� משני 

  . וה� משלימי� זה את זה, הסוגי� ג� יחד
.  הנדרשי� לקליטת פסק זרתנאי�ב זה של מסגרות חשיבה באפשר להבחי� בערבו

אפילו שיטות משפט המתנות את קליטת� של פסקי� זרי� בתנאי שקיימת אמנה בינ� ובי� 
בד . כוללות באמנות דרישות המתייחסות לאופ� יצירת הפסק, המדינה שממנה בא הפסק

, תנאי� משפטיי�קר בעי מדינות שהתנאי� שה� מציבות לקליטתו של פסק זר ה� ,בבד
מציבות ג� תנאי� המגני� על הריבו� המקומי מפני השפעות מוחשיות או סמליות של 

. ולו ברמה כללית וגמישה, ולעתי� א� קובעות תנאי של הדדיות, קליטת� של פסקי� זרי�
תנאי הקליטה המקובלי� במנגנוני הקליטה של רוב שיטות המשפט , כפי שנראה בהמש�

על א� קיומ� של הבדלי� : זאת ועוד.  משפטיי� ותנאי� ריבוניי� ג� יחדמורכבי� מתנאי�
  .אות� תנאי� מופיעי� ברוב מנגנוני הקליטה, מסוימי� ביניה�

 הקיי� בתוככי מנגנוני הקליטהערבוב� של מסגרות החשיבה בא לידי ביטוי ג� בריבוי 
וכל , קי� זרי�ברוב השיטות קיימות כמה מערכות דיני� לפס. שיטות המשפט השונות

מערכת נותנת ביטוי מודגש פע� למסגרת החשיבה הריבונית ופע� למסגרת החשיבה 
בחלק מהמדינות שבה� החוק מתנה את קליטת� של פסקי� זרי� בקיומה , למשל. המשפטית
אפשר להביא לידי הכרה בפסק זר ג� בלא , בניגוד למה שקבוע אצל� בחוק, של אמנה

 כמו כ� במדינות שבה� 16.נאי� בסיסיי� באשר לאופ� יצירתוובלבד שהוא מקיי� ת, אמנה
, או הסדרי� מיוחדי�, קיימי� הסדרי� כלליי� מקבילי�, קיומה של אמנה אינו תנאי לקליטה
  . לפסקי די� ממדינות בעלות אמנה

קיומ� בד בבד של כמה מנגנוני קליטה כאלה בתוככי שיטת משפט אחת מלמד שיותר 
ה� מאפיינות מנגנוני , את שיטות המשפט השונות ות מאפיינותמשמסגרות החשיבה השונ

ה� , שכ� א� על פי שמנגנוני� אלה מנצלי� פחות או יותר אות� תנאי קליטה. קליטה שוני�
וכ� בתוצאות המיוחסות לפסק , שוני� זה מזה בהיק� הבדיקה שה� דורשי� ובעיתויה

היונקות , ות בפסקי� זרי�הבדלי� אלה אכ� מייצגי� אפשרויות טיפול שונ. שנקלט
אפשר לדבר על מנגנוני� בעלי גוו� מדיני ועל מנגנוני� בעלי גוו� . ממסגרות חשיבה שונות

, שונותתוצאות שמולידי� , כל שיטה מעצבת כמה מנגנוני קליטה ובדיקה שוני�. משפטי
  .  כל זאת על פי צרכי� שוני�–לפי תורת מסגרת שונה 

 תנאי�תנאי קליטה הדיו� בפרק זה יעסוק תחילה בבשל תפוצת� הרחבה של אות� 
 השוני� המנגנוני�לאחר מכ� יידונו . על גרסאותיה� השונות, לקליטת� של פסקי� זרי�

  

 GERHARD WALTER, SAMUEL P. BAUMGARTNER (eds.)ראו. ד נוהגת כ�ולנה, למשל   16
RECOGNITION AND ENFORCEMENT OF FOREIGN JUDGMENTS OUTSIDE THE SCOPE OF THE 

BRUSSELS AND LUGANO CONVENTIONS (2000), ואיל� 405' בעמ.  
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שבאמצעות� פסקי� זרי� זוכי� למעמד בשיטת משפט תו� בדיקת השפעתו של המנגנו� על 
  . משקל הפסק לאחר שנקלטהאופ� שבו נבדקי� תנאי הקליטה ועל 

  קליטהנאי ת  .ב

.  בדיני פסקי� זרי� הוא שאי� מעבירי� ביקורת על תוכ� הפסק המועמד לקליטהעקרו
 יסוד
שיקולי�  מחד גיסא ושיקולי� משפטיי�ראינו ש. לא כל פסק די� ראוי לקליטה, ואול�

לפיכ� בכל שיטות המשפט קיי� .  מאיד� גיסא מעוררי� רתיעה מפני פסקי� זרי�ריבוניי�
� המספקי� ערובה לתקינותו המשפטית של פסק זר ומגוו� של תנאי� מגוו� של תנאי

, כפי שנראה. הממתני� את הפגיעה שקליטתו עלולה לפגוע בריבו� המקומי או בענייניו
התנאי� המשפטיי� וחלק מהתנאי� הריבוניי� ה� גרעי� קבוע של תנאי קליטה שא� שיטה 

  . אינה מוותרת עליה�

1.  
   עקרו� יסוד בפסקי
 זרי

הוא שבית המשפט , המקובל במידה זו או אחרת על כל שיטות המשפט, עיקרו� מרכזי
עיקרו� זה מעוג� בראש . הקולט את הפסק אינו יושב בערעור על בית המשפט שנתנו

כ� פוגעי� , ככל שמעבירי� ביקורת על תוכנו של הפסק. ובראשונה בשיקולי ריבונות
 באותה המידה ג� בשיקולי� הציבוריי� אבל הוא מעוג�. בממדו השלטוני הריבוני

, ככל שתוכנו של הפסק נתו� לביקורת: והפרטיי� התומכי� בהכרה בסופיותו של פסק די�
הוא . וכ� נדרש שסכסו� שכבר יושב ייפתח ויידו� מחדש, כ� נפגעת סופיותו של פסק הדי�

רי� העברת ככל שמאפש:  הדאגה לזכויות קנויות–א� מעוג� בממד הפרטי של פסק הדי� 
אשר על כ� . כ� מערערי� את הוודאות המשפטית שפסק הדי� מסמל, ביקורת על פסק די�

תוכנו של הפסק אינו משמש בסיס למניעת קליטתו של פסק , מקובל שבכפו� לתקנת הציבור
כש� שפסק די� מקומי חלוט : לשו� אחר. זר ואינו משמש בסיס לבדיקת אפשרות קליטתו

כטענה נגד קליטתו שפסק זר כ� אי אפשר להעלות , ת המשפט טעהאינו חשו� לטענה שבי
  . נגוע בטעות

אי� טענת טעות נגד פסק זר בי� . עיקרו� זה מקובל ברוב השיטות בגרסה קיצונית
בי� שהיא , בי� שהיא מהותית ובי� שהיא דיונית, שהטעות היא עובדתית ובי� שהיא משפטית

בדי� הפורו� הקולט את הפסק או בדינה של מדינה בדי� הפורו� שנת� את הפסק ובי� שהיא 
  17.אחרת

  

באנגליה העיקרו� שלפיו אי� בודקי� את נכונותו של הפסק מוכר מאז פסק הדי� בעניי�    17
Henderson v. Henderson, (1844) 6 Q.B. 288 . העיקרו� שלפיו ג� טעות בדי� הפורו� אינה
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ברוב המדינות חסינות זו המוקנית לתוכנו של הפסק משתרעת א� על פסקי די� 
לפיכ� אי אפשר להתנגד . שתוצאותיה� שונות מאלה שהיו מתקבלות בפורו� הקולט

. ולטתלקליטתו של פסק זר בטענה שתוכ� פסק הדי� שונה ממה שהיה נפסק במדינה הק
מונע מבית המשפט להתחשב בטענה שהפורו� הזר א� ברוב שיטות המשפט עיקרו� זה 

מזה שהיה מפעיל הפורו� הקולט אילו נדו� ) על יסוד כלל ברירת די� שונה(הפעיל די� שונה 
כמה וכמה מדינות אכ� דרשו שבית המשפט הזר פעל על , כפי שנראה בהמש�. העניי� אצלו

 בחלק� דרישה זו עדיי� 18.פורו� הקולט היה מפעיל אילו ד� בעניי�פי כלל ברירת הדי� שה
 דרישה זו מבקשת להתנות את 19.ובחלק� היא רוככה, אול� בחלק� היא בוטלה, נוהגת

, אי שהוא נית� על דעת המדינה בעלת סמכות החקיקה בעניי� הנדו�נקליטתו של פסק די� בת
 עיקר דאגתה איננו לנכונות תוכנו  לפיכ�20.המדינה שכלל ברירת הדי� מפנה אל דינה

מקובל העיקרו� , לרוב, על כ� ג� במדינות אלה. המהותי של הפסק אלא למקורו החקיקתי
  . שמלבד בדיקה זו אי� שומעי� טענות בדבר טעות בפסק הזר

לאור כל זאת תנאי הקליטה מתייחסי� בעיקר למסגרת הינתנו של הפסק ולאפשרות 
ומשיקולי� י� אלה נובעי� כול� משיקולי� משפטיי� מזה תנא. שילובו בפורו� הקולט

  . ריבוניי� מזה

  י
 משפטיי
שיקול  .2

תנאי הקליטה המבטיחי� כי המסגרת השיפוטית שבה נית� פסק זר מקובלת על הפורו� 
 או של המצב המשפטי של הזכות �מקור: הקולט מתייחסי� לשני היבטי� עיקריי�

תקינות� של שני אלה בעיני הפורו� . וותאשהוליד  הלי�ה והמגובשי� בפסק הדי� הזר
 ,תנאי� אלה משכפלי�. הקולט מציבה תנאי� הכרחיי� ומרכזיי� בתחו� הפסקי� הזרי�

 את התנאי� המקובלי� ברוב שיטות המשפט פנימה למעמד המיוחד ,לאומי�במישור הבי�
פסק ששנדרש כש� . סמכות בית המשפט מזה והלי� הוג� מזה: המיוחס לפסק די� מקומי

  

ו� העיקר; Godard v. Gray, (1870) L.R. 6 Q.B. 139עילה להתערב בפסק נקבע בפרשת 
� ל36' מקובל בסBrussels I Regulationהאירופית  ;�� ל27.3' בס, בשווייCPIL ;בגרמניה ,

� ל723.1' בסZPO .עיקרו� זה התקבל בפרשת , בצרפתMunzer Cass.Civ. 1re , 7 jan. 1964  ,
�כשבוטל הלי� הrévision ,הזר לבדיקה מקפת ההלי� שחש� את הפסק.   

  .277–272' ראו להל� בעמ   18
א� נחשפה לביקורת רבה , 2007ובצרפת עד , 1986הדרישה החזיקה מעמד בגרמניה עד שנת    19

בחלק . וא� לפני ביטולה בצרפת היא רוככה מאוד) 496�6 בפסקה ,LOUSSOUARN, ראו למשל(
ולעתי� היא מופיעה א� בצורה עקיפה , בהקשרי� מיוחדי� ת רק מקובלו זדרישה מהמדינות

–272' ראו להל� בעמ( אי קליטה אחר כגו� תנאי הסמכות העקיפהולא מפורשת במסגרת תנ
277.( 

. הדרישה נותנת ביטוי להקבלה שבי� החלתו של די� זר וקליטתו של פסק די� זר, בתור שכזה   20
  .273' ראו להל� בעמ
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פסק די� ש כש� שנדרש 21.סמכותפסק די� זר נית� בשכ� ג� נדרש , די� מקומי נית� בסמכות
הלי� פסק די� זר נית� במסגרת שכ� ג� נדרש , מקומי נית� תו� קיו� כללי ההלי� ההוג�


 תוכנ� של דרישות אלה באשר לפסק די� זר נועד להחלי� את הערובות המשפטיות 22.הוג
ינותו של פסק הדי� וג� להתאימ� להקשר המיוחד שבו שיטת משפט אחת המקומיות לתק

כש� שעמידתו של פסק די� . בודקת את תנאי הסמכות וההלי� שהופעלו בשיטה אחרת
, מקומי בשני תנאי� אלה חיונית לתוקפו של פסק די� מקומי ומצדיקה את האמו� שנית� בו

מבססת במידה , על תוכנ� המיוחד, כ� ג� עמידתו של פסק די� זר בתנאי� מקבילי� אלה
תנאי� אלה קיימי� בכל שיטות המשפט . רבה את הנכונות לייחס אמו� לפסק די� זר ולקלטו

 ,אמנ� תוכנ� עשוי להשתנות משיטה לשיטה. ובכל מנגנוני הקליטה בלא יוצא מ� הכלל
 או על )פסק גברא או פסק חפצא, למשל(וא� בתו� שיטה אחת על פי סוג פסק הדי� הנדו� 

אבל דרישה , )למשל פסק די� הנקלט לפי אמנה או בלא אמנה(פי מנגנו� הקליטה הנדו� 
כלשהי באשר לסמכות ודרישה כלשהי באשר להלי� ה� תנאי� קבועי� לקליטתו של פסק 

  .זר

   סמכות  )א(

סמכות זו . בהקשר הפנימי תוקפו של פסק די� תלוי על פי רוב בכ� שהוא נית� בסמכות
היא מורכבת לרוב מסמכות . סמכות השיפוט של בית המשפט שהוציא את הפסקמתייחסת ל

והיא משמשת בסיס , "לאומית�בי�"או " אישית"סמכות מקומית וסמכות המכונה , עניינית
. הפעלתו של כוח זה בלא הסמכה היא פעולה פסולה ופגומה; חיוני להפעלת כוח שיפוטי

 23.בטל –בלא שהיה מוסמ� לכ� בית משפט שמוציא פסק די� על כ� ברוב שיטות המשפט 
א� אי אפשר להשלי� , ע� פסק די� סופי שיש בו טעויות שאפשר להשלי�עמדה זו פירושה 

  . ע� חריגה מסמכות
סביר ששיטה אחת לא תהיה . פחות משמעית�בהקשר של פסקי חו� דרישת הסמכות חד

יראה מוסמ� במדינת ושתדרוש שהוא י, מוכנה לקלוט פסק די� שנית� בחריגה מסמכות
 א� כי יתברר כי היא נחרצת פחות ,דרישה זו נפוצה מאוד בדיני פסקי� זרי�. המקור שלו

. בר� סמכות זו איננה הסמכות היחידה הנדרשת בהקשר מיוחד זה. משהיה אפשר לצפות
שיטות נוהגות להוסי� ולדרוש שהזיקה בי� העניי� או הצדדי� ובי� מדינת מקור הפסק תהיה 

  

, )11ש "ה לעיל( Schlosser :על החשיבות של דרישה זו בהקשר של פסקי� זרי� ראו למשל   21
 ;365 פסקהב ,MAYER ;516 'מבע , CHESHIRE;14�055 פסקהב ,DICEY ;43' בעמ

LOUSSOUARN, ואיל� 495 פסקהב; KROPHOLLER ,671' מבע.  
; 497פסקה ב ,LOUSSOUARN  של דרישה זו בהקשר של פסקי� זרי� ראו למשלחשיבותהעל    22

KROPHOLLER ,668' בעמ.  
  .262–261' בעמאול� ראו להל�    23
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כדי שהמדינה הזרה תיראה מוסמכת להוציא את , קה ג� בעיניה של השיטה הקולטתמספי
  . פסק הדי� שהוצא

הדרישה . adjudicatory jurisdiction –שתי דרישות אלה מתייחסות לסמכות שיפוט 
ואילו הדרישה , הראשונה מתייחסת לסמכות שיפוט בעיני המדינה שהוציאה את הפסק

פוט של המדינה שהוציאה את הפסק בעיניה של המדינה השנייה מתייחסת לסמכות שי
סוג נוס� של סמכות יכול להיחשב רלוונטי א� הוא בבדיקת . המתבקשת לקלוט אותו

. legislative jurisdiction – סמכות זו היא סמכות חקיקה. הסמכות המבססת פסק די� זר
כלומר שהדי� ,  הקולטאפשר לדרוש שהפסק הזר יינת� על פי כללי ברירת הדי� של הפורו�

שהוחל על ידי בית המשפט הזר היה מוסמ� לשלוט בעניי� ג� בעיני הפורו� הקולט את 
  . הפסק

 שיכולה להכיל משמעית�מכא� שהדרישה לסמכות באשר לפסקי� זרי� היא דרישה רב
שיטות המשפט נוקטות עמדות שונות בדבר . שני סוגי סמכות שיפוט וא� סמכות חקיקה

ה� בדבר , ה� בדבר השאלה מה� סוגי הסמכות הדרושי�,  הסמכות הללושלושת סוגי
  .השאלה כיצד קובעי� את תוכנ� של דרישות אלה

   ת המוצא של הפסקמדינסמכות לפי די�   )1(

שלכאורה , הרעיו� שפסק די� זר לא ייקלט א� הוא נית� בלא סמכות נראה כה מוב� מאליו
, ופעולה בלא הסמכה, טונית טעונה הסמכהפעולה של רשות של. הוא אינו טעו� הסבר

על כ� סביר שכאשר פסק זר . היא לרוב בטלה, פעולה שבוצעה תו� חריגה מסמכותכלומר 
אול� יש שיטות משפט שבה� פסקי די� שניתנו תו� חריגה . אי� מה לקלוט, נית� בלא סמכות

מסוימי� של  יש שצדדי� רשאי� לוותר על סוגי� :מסמכות אינ� בהכרח בטלי� מאליה�
 ויש 25; יש שפסקי די� שניתנו בחוסר סמכות אינ� בטלי� אלא רק ניתני� לביטול24;סמכות

   26.שה� א� אינ� ניתני� לביטול
�חדעל רקע זה אפשר להבי� מדוע בהקשר של פסקי� זרי� אי� דרישה אוניברסלית ו

 מוכנות מרבית שיטות המשפט.  לסמכות שיפוט לפי די� המדינה שבה נית� הפסקמשמעית
כל עוד הוא הכרעה מחייבת בשיטה , לקלוט פסק די� אפילו הוא נית� בחריגה מסמכות

 א� על פי שלרוב אפשר למצוא דרישה המתייחסת לסמכות לפי דיני המדינה ,לפיכ�. הזרה
 בתי המשפט מערכתדרישה זו נוטה להקל ולהסתפק בסמכותה של , שהוציאה את הפסק

  

או א� אי� טועני� נגדה , הרשאה זו באה לידי ביטוי בכ� שא� אי� טועני� נגד הסמכות   24
לניתוח ולדיו� בעניי� זה במשפט הישראלי ראו . אי אפשר להתנגד לה, בהזדמנות הראשונה

� ).2007( ואיל� 163, 110, 89 תהליכי� ומגמות, חידושי�: סדר די� אזרחי דודי שוור
 לדיו� בסוגי� שוני� של Merker v. Merker, [1963] P. 283 למשל פסק הדי� האנגלי ראו   25

  . בטלות במשפט הגרמני
  .  ואיל�88' בעמ )24ש "לעיל ה( שוור�ראו  להתפתחות בעניי� זה במשפט הישראלי   26
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ורשת שבית המשפט הספציפי שנת� את הפסק היה מוסמ� לרוב היא אינה ד. הזרה בלבד
   27.לפי הדיני� הקובעי� את התנהלותו

הנכונות להקל בדרישה לסמכות לפי דיני המדינה הזרה מבטאת כאמור הכרה בכ� 
 לפיכ� היא מאוזנת בדר� כלל על 28.שחריגה מסמכות אינה תמיד מביאה לידי בטלות הפסק

דרישה זו באה לידי ביטוי לעתי� . ק� ומחייב במכורתוידי דרישה עצמאית שלפיה הפסק ת
למשל במשפט המקובל דרישת הסופיות מתנה את קליטתו . בתנאי� הנוגעי� לסופיות הפסק

פסק די� לא מוסמ� ובטל אינו יכול . של פסק זר בתנאי שהפסק מחייב כמעשה בית די�
ליטתו של פסק זר  כ� ג� בי� התנאי� הדרושי� בישראל לק29.לחייב כמעשה בית די�

� מצוי התנאי שהפסק הוא 1958–ח"התשי, לצורכי הוצאה לפועל לפי חוק אכיפת פסקי חו
 פסק –ולהפ� , ביצוע�ברסביר שאינו ,  פסק די� שאינו תק� במכורתו30. במכורתוביצוע�בר

מכא� . סביר שהוא תק� ומחייב א� על פי שאולי נית� בחריגה מסמכות, די� שנית� לביצוע
ועיקר , אינה תמיד מוצבת כתנאי חיוני, ככזו, המדינה שהוציאה את הפסק  בעינישסמכות

  . טעמה יכול לבוא לידי ביטוי בדרישה המתייחסת לתוקפו של הפסק במכורתו

  סמכות עקיפה: פסקהסמכות בעיני המדינה הקולטת את   )2(

,  בעניי�שיטות משפט אינ� מסתפקות בכ� שמדינת מקור הפסק ראתה עצמה מוסמכת לדו�
ה� דורשות לרוב שג� . או בכ� שהיא מתייחסת אל מה שנעשה כאל פסק די� תק� ומחייב

המדינה הזרה הייתה קשורה מספיק לעניי� כדי ,  לקלוט את הפסקותכמי שמתבקש, בעיניה�
אמנ� מבח� זה מתייחס א� הוא לשאלה של . שהפעלת כוחה השיפוטי תיראה מוצדקת

הכללי� בכל . ל סמכות שיפוט מיוחד לתחו� הפסקי� הזרי�א� סוג זה ש, סמכות שיפוט
או מתי ה� מוסמכי� , לאומית�מדינה הקובעי� מתי לבתי משפט מקומיי� יש סמכות בי�

 compétence( ישירה סמכות � שלמכוני� כללי, לדו� בעניי� חר� הגורמי� הזרי� שיש בו

  

כות נתפס כטעות של בית פג� בסמ;  רעיו� זה מבוסס על הלכת הטעותמשפט המקובלב   27
 Vanquelin v. Bouard, (1863) 15 C.B. (N.S.)ראו לעניי� זה . המשפט הזר שאי� מתערבי� בה

341; Pemberton v. Hughes, [1899] 1 Ch. 789.  ראו (גרמניהבג� כ�Dieter Martiny, West 
German Foreign Money Judgments, 35 AM. J. COMP. L. 721, 734 (1987). באותה רוח ראו 

MAYER, 282 בפסקה.  
שבו פסק די� גרמני בנוגע , Merker v. Merker, [1963] P. 283אול� ראו במשפט המקובל    28

פסק די� זה הוא הבסיס לעמדה . לתוקפ� של נישואי� הוכר א� על פי שהיה בטל בגרמניה
שבית המשפט שלפיה בדר� כלל אי אפשר להתנגד לקליטתו של פסק זר מהטע� ,  Diceyשל

להסבר שמחליש את כוחו ). )2(49 כלל ,DICEY(שנתנו לא היה מוסמ� לכ� לפי דיניו שלו 
  .116–115 'בעמ, 1996 פסברגהתקדימי של פסק הדי� לעניי� הנדו� ראו 

  .7.68בפסקה ,  BRIGGSראו ג�   29
ינה של המד" בתי המשפט"לחוק ומתייחסת לסמכות של ) 1(3' דרישת הסמכות מופיעה בס   30

  ".ביצוע במדינה בה הוא נית��בר"דורש שהפסק יהיה ) 4(3' ס; הזרה
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directe, direkte Zuständigkeit( .כל מדינה שקובעי� מתי בתי משפט  הכללי� ב,לעומת זאת
לצורכי המדינה המתבקשת לקלוט את פסקי הדי� שיינתנו ,  ייראו מוסמכי� לדו� בעניי�זרי�

 compétence indirecte, indirekte (עקיפהסמכות מכוני� כללי� של , באות� בתי משפט זרי�

Zuständigkeit .( כללי הסמכות העקיפה של שיטה פלונית)מתי כל , כיה שלהלצר, הקובעי�
מובחני� לא רק מכללי הסמכות הישירה של אותה ) מדינה אחרת מוסמכת לדו� בעניי�

אלא ג� מכללי הסמכות ) הקובעי� מתי היא עצמה מוסמכת לדו� בעניי�(שיטה פלונית 
מתי היא מוסמכת לדו� , לצרכיה שלה, הקובעי�(הישירה של כל מדינה שממנה בא פסק די� 

  . כל סוג של סמכות מתייחס לשאלה אחרת. זו היא הבחנה מושגית חדההבחנה ). בעניי�
מוב� פחות מדוע יש צור� ג� בכללי , בעוד הצור� בכללי סמכות ישירה מוב� מאליו

קיומה של דרישה . את היק� הסמכות של מדינות זרות, לצרכי� מקומיי�, סמכות המגדירי�
טת פסקי� זרי� מול הסוגיה של עצמאית זו מתבהר כאשר מציבי� את הסוגיה של קלי

כל פורו� מגדיר לעצמו .  לחול"רוצה"אי� מחילי� די� זר רק משו� שהוא . הפעלת די� זר
באותה המידה אי� רואי� בבית . מה היא זיקה מספיקה כדי שדי� זר פלוני יוחל במקרה נתו�

יא זיקה כל פורו� קובע לעצמו מה ה. משפט זר מוסמ� רק משו� שהוא רואה עצמו מוסמ�
  .מספיקה כדי שבית משפט זר ייראה מוסמ� לדו� במקרה נתו�
מתעוררת השאלה א� הוא , משמובח� מושג הסמכות העקיפה כמבח� סמכות עצמאי

? כיצד נקבע תוכנ� של כללי הסמכות העקיפה, במילי� אחרות. מובח� ג� מבחינת תוכנו
פי שהוא משתנה לפי אלה בהקשר כ, סביר שתוכ� זה ישתנה לפי סוג הפסק והעניי� הנדו� בו

בהקשר זה מוכרות ?  יישאב תוכנו הספציפי של כל כלל וכלליי�מַנאול� . של סמכות ישירה
לבסס את כללי הסמכות העקיפה על כללי הסמכות הישירה של : שלוש אפשרויות עקרוניות

ה לבסס את כללי הסמכות העקיפה על כללי הסמכות הישיר; מדינת המקור של הפסק הזר
  .לבסס את כללי הסמכות העקיפה על רעיו� עצמאי; של הפורו� הקולט

  גזירה מכללי הסמכות הישירה של מדינת מוצא הפסק  .א

כללי הסמכות העקיפה ייגזרו מכללי הסמכות הישירה של מדינת מוצא ש לחשובאפשר היה 
י כלומר שהתשובה לשאלה א� המדינה הזרה הייתה מוסמכת לדו� בעניי� בעינ, הפסק

המדינה הקולטת תיגזר מתו� התשובה לשאלה א� אותה מדינה זרה הייתה מוסמכת בעיניה 
א� אפשרות זו אינה , בחלק מהמדינות קיימי� פסקי די� שנוהגי� לפי עיקרו� זה. שלה

, א� על פי שנוטי� להקל בדרישה לסמכות לפי דיני מדינת המוצא של הפסק 31.מקובלת
אילו הסתפקו בסמכות זו כבסיס לכללי הסמכות . המשפטבכל שיטות זוהי דרישה מקובלת 

  

דיו� ש� מופיעות אסמכתאות למהל� כזה תו�  ,369פסקה ב ,MAYER ,למשל בצרפתראו    31
   .ביקורתי
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, וההבחנה המושגית, לא הייתה כל משמעות לסמכות עקיפה כדרישה נוספת, העקיפה
הרעיו� . הייתה הבחנה ריקה, המדגישה את תפיסת הפורו� הקולט כמבח� מכריע לעניי� זה

ר בעיניה העצמאיות  לבדוק את תקינותו של הפסק הזנועדשל סמכות עקיפה כמושג עצמאי 
והוא מחייב שהשאלה א� היה ראוי שהעניי� יידו� , של המדינה המתבקשת לקלוט את הפסק

בלא תלות בעמדתה ,  הקולטתה המדינתזכה לתשובה מתו� כלליה שלהזרה באותה המדינה 
   .של מדינת מת� הפסק

  גזירה מכללי הסמכות הישירה של הפורו� הקולט   .ב

 חייב להיקבע על ידי המדינה הקולטת את  הסמכות העקיפה כלליהעמדה שלפיה תוכנ� של
מהל� מתבקש . הפסק אינה מספקת תשובה לשאלה כיצד ייקבע תוכנ� ומניי� הוא יישאב

כ� , הוא לגזור את כללי הסמכות העקיפה מכללי הסמכות הישירה של הפורו� הקולט
ט שמדינה מוכנה להכיר שסמכות השיפולחשוב במבט ראשו� א� טבעי . שתוכנ� יהיה זהה

א� המדינה הקולטת . בהפעלתה מצד מדינה זרה תהיה זהה לסמכות השיפוט שלה עצמה
על פני , מוסמכת לדו� בהלי� גברא נגד אד� זר רק משו� שהוא התחייב לבצע חוזה בשטחה

הדברי� היה אפשר לחשוב שהיא תהיה מוכנה להכיר בסמכותה של מדינה אחרת לפסוק 
א� המדינה הקולטת מוכנה .  זר שהתחייב לבצע חוזה בשטחה שלהבהלי� נגד אד�

כתנאי לדיו� בהלי� , של ב� זוג אחד בלבד, להסתפק בתקופת מגורי� בת שנה בשטחה
על פני הדברי� סביר שהיא תכיר בפסק גירושי� שנית� במדינה זרה שבה אחד מבני , גירושי�

   32.הזוג גר רק שנה אחת
בגרמניה . י הסמכות העקיפה נגזרי� מכללי הסמכות הישירהיש מדינות שבה� כלל ,ואכ�

, המגדירי� מתי בתי המשפט שלה� מוסמכי� לדו�, ובאיטליה כללי הסמכות הישירה
 ומגדירי� באילו נסיבות ייראו בתי משפט זרי� מוסמכי� –משמשי� ג� כללי סמכות עקיפה 

רטי מגדיר על פי רוב את לאומי פ� ג� הקודקס השוויצרי למשפט בי�33.להוציא פסקי די�
א� כללי . תו� עקיבה אחר כללי הסמכות הישירהבכל תחו� ותחו� זיקות הסמכות העקיפה 

  

במצב זה עשויה להתעורר שאלה נוספת והיא א� מדינה תדרוש שהמדינה שהוציאה את הפסק    32
או שמא היא תסתפק בכ� שהנסיבות , תה עילת סמכותאכ� ביססה את סמכותה על או

העובדתיות שבה� נית� פסק הדי� ה� כאלה שבשינויי� המחויבי� א� המדינה הקולטת הייתה 
  .מוסמכת להוציא אותו

� ל328.1.1' ראו ס, בגרמניה;  לחוק הרפורמה האיטלקי(a)64.1' באיטליה ראו ס   33ZPO שחל 
מעניי� . Spiegelbildprinzip –ה עקרו� תמונת הראי עיקרו� זה מכונ. במרבית התחומי�

שעליה� מבוססי� כללי הסמכות , ")לאומית�הבי�("שבמדינות אלה כללי הסמכות הישירה 
כ� היה ). 735' בעמ, )27ש "לעיל ה( Martiny ראו(ה� א� כללי סמכות מקומית , העקיפה

אול� עקרו� תמונת הראי מעול� לא הוחל על זיקת , 1985פת עד מקובל ברוב המקרי� ג� בצר
  ).370בפסקה , MAYERראו (הסמכות הישירה המבוססת על האזרחות הצרפתית 
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�הסמכות הכלולי� בBrussels I Regulation 34.כאחת משמשי� לסמכות ישירה ועקיפה 
. א� כי היא מצטיירת כתופעה מוגבלת יותר, ג� בארצות אחרות אפשר לזהות תופעה דומה

שבו דוחי� מכול וכול את הרעיו� שהסמכות העקיפה תיגזר , במשפט המקובל, למשל
קיימת נטייה לקבל את הרעיו� כאשר , מהסמכות הישירה באשר לפסקי די� זרי� מסוג גברא

 Travers v. Holleyבפרשת , למשל.  וא� בענייני מעמד אישי35מדובר בפסקי די� מסוג חפצא
ת משפט באוסטרליה להוציא פסק גירושי� בנסיבות הכיר בית משפט אנגלי בסמכותו של בי

שחרגו מכלל הסמכות העקיפה שהיה מקובל עד אותה עת רק משו� שבתי משפט אנגליי� 
   36.היו מוסמכי� א� ה� לתת פסק גירושי� באות� הנסיבות

שאי� קשר בי� כללי הסמכות העקיפה  –אול� יש שיטות משפט שבה� העיקרו� הרחב 
וכ� הוא כאמור , כ� הוא בצרפת. ת מיוחדה זוכה להדגש–הישירה ובי� כללי הסמכות 

 הסיבות המובאות לכ� שכללי הסמכות הישירה 37.באנגליה בנוגע לפסקי� זרי� מסוג גברא
  

. הכללי� מגדירי� במפורש רק את סמכות השיפוט הישירה של כל המדינות הכפופות להסדר   34
מתו� הנחה , נות האחרותאול� ההסדר דורש שכל המדינות תכרנה בפסקי די� שניתנו במדי

�שכל מדינה נוהגת על פי כללי הסמכות שבRegulation . חיוב זה של הכרה הדדית חל על כל
א� ההסדר אינו מונע ממדינות האיחוד ליטול סמכות לפי כללי , פסקי הדי� של מדינות האיחוד

 בפסקה ,DICEYראו (סמכות לאומיי� רגילי� א� הנתבע אינו תושב של אחת ממדינות האיחוד 
אשר , לפיכ� במצבי� אלה כלל הסמכות העקיפה אינו נגזר מכלל הסמכות הישירה). 14�202

�בחלק מהמקרי� הללו ייחשב בעיני הRegulationולמעשה מסתפקי� ,  לכלל חורג ופסול
�לצור� קליטת הפסק בזהות המדינה שבה נית� הפסק כמדינה הכפופה לRegulation .  

המסמי� רק את המדינה שבה נמצא נכס בעת הדיו� להוציא פסק , 47 לכל ,DICEYראו למשל    35
עמדה זו מבוססת על העמדה הפנימית שלפיה בתי משפט אנגליי� מוסמכי� . חפצא בנוגע לו

, 42–39' בעמראו (לנהל הלי� חפצא ולהוציא פסק חפצא רק כשהנכס הנדו� מצוי במדינה 
44–45.(  

36   Travers v. Holley, [1953] P.D. 246 . עד אותה עת הכירו רק בסמכותה של מדינת המושב
כפי שאפשר . או של מדינה אחרת שמדינת המושב הכירה בסמכותה, להוציא פסק גירושי�

 היו תמונת ראי של סמכות Traversמצב היסטורי זה והמצב שנוצר עקב פרשת , להבחי�
נטלו , 1857�י� באנגליה בלאחר שהכירו בגירושי� שיפוטי. השיפוט שאנגליה נטלה בגירושי�

כאשר אישה נשואה נחשבה אז תושבת של (סמכות לפסוק גירושי� רק על תושבי אנגליה 
 נקבע Le Mesurier v. Le Mesurier, (1895) A.C. 517בפרשת ). מדינת המושב של בעלה

 ,.Armitage v. A.Gפסק הדי� בעניי� . שפסק זר בענייני גירושי� יוכר רק ממדינת המושב
[1906] P.D. 135 קבע שיוכר באנגליה ג� פסק גירושי� ממדינה אחרת א� הוא מוכר במדינת 

 הורחב כלל הסמכות הישירה באנגליה כדי לאפשר לאישה שננטשה ושבעלה 1937�ב. המושב
לתבוע גירושי� באנגליה ג� א� בעלה כבר שינה את , היה תושב אנגליה מיד לפני הנטישה

 סמכות השיפוט הישירה האנגלית בענייני גירושי� עוד כדי  הורחבה1949בשנת ; מושבו
לאפשר לאישה שאינה תושבת אנגליה לתבוע גירושי� א� היא גרה באנגליה במש� שלוש 

וכ� , אותו כלל אומ� באוסטרליה באשר לסמכות שיפוט אוסטרלית בתחו� הגירושי�. שני�
  .Travers v. Holleyנית� פסק הדי� ששימש בסיס להלכה שנקבעה בפרשת 

�ב   37Travers v. Holley, [1953] P.D. 246 שהוזכר לעיל הגבילו את השימוש בכללי סמכות 
 . ישירה כבסיס לכללי סמכות עקיפה לפסקי די� מסוג חפצא בענייני מעמד אישי בלבד
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מקובל לציי� שלכל אחד . אינ� צריכי� לשמש בסיס לכללי הסמכות העקיפה ה� מגוונות
מכות הישירה נועדו להגדיר מראש  כללי הס–משני סוגי הסמכות הללו נועד תפקיד שונה 

ואילו כללי הסמכות העקיפה נועדו לקבוע בדיעבד א� מדינה , מתי בית משפט מוסמ� לדו�
קיומו של פסק די� משנה את הערכת ,  לפי טיעו� זה38.זרה נהגה כראוי כשפסקה בעניי�

  . המצב ומחייב להתייחס לשיקולי� שוני� מאלה המנחי� לפני שהעניי� נדו�
� בעד הבחנה בי� שני סוגי הסמכות מתחזק נוכח מאפייני� אחדי� של כללי הטיעו

בחלק מהמדינות כללי הסמכות הישירה משמשי� ג� כללי סמכות . הסמכות הישירה
א� על פי . בתי המשפט ברחבי המדינהבי� שמשקפי� חלוקה מנהלית של סמכויות , מקומית

תשובה זו , דו� בעניי� מבחינתהשה� מספקי� תשובה לשאלה א� אותה מדינה יכולה ל
 היה אפשר לחשוב 39. אפשר לדו� בוונגזרת מהתשובה לשאלה א� יש מקו� במדינה שב

שהיעדרה של זיקה מקומית המספיקה לצור� כינונה של סמכות מקומית אכ� מבסס השערה 
אול� מתברר . שהעניי� אינו קשור מספיק לשיטה בכללותה כדי להצדיק את התערבותה

 המנהלית של המדינה לצור� ייחוס של סמכות מקומית לבתי משפט נעשית בדר� שחלוקתה
כלל בלא לייחד חשיבה מכוונת לשאלה א� ראוי שעניי� בלא זיקה מקומית מוגדרת יידו� 

 על כ� לא ברור שאפשר ללמוד מכללי הסמכות המקומית עמדה מגובשת 40.במדינה א� לאו
   41.על אחת כמה וכמה של זו העקיפה, באשר להיקפה הראוי של הסמכות הישירה

במרבית המדינות כללי הסמכות הישירה נובעי� משיקולי� היסטוריי� , יתר על כ�
,  תפיסת הנתבע בשטח המדינה–בסיס הסמכות המרכזי במשפט המקובל , למשל. ייחודיי�

במדינה והימצאות רכושו של הנתבע , זיקת האזרחות של התובע המקובלת במשפט הצרפתי
 כל אלה ה� זיקות ייחודיות ומקומיות הנובעות –פקדת כזיקת סמכות כללית בגרמניה המת

 אי� לה� בהכרח הצדק רעיוני אית� שראוי להשליכו ג� על מדינות 42.מנסיבות היסטוריות
  . זרות

  

  .371פסקה  ב,MAYERראו    38
  .בצרפת ובאיטליה, זה המצב ברוב התחומי� בגרמניה   39
. 1984–ד"התשמ,  לתקנות סדר הדי� האזרחי6' פשר להבי� הוראה כגו� תקעל רקע זה א   40

לאומית �הסמכות הבי�, בהליכי גברא, שג� בו, המשפט הישראלי הושפע מהמשפט המקובל
. ולא לפי תפיסה כלשהי באשר לסמכות מקומית, הישירה נרכשת על ידי המצאת הזמנה לדי�

 קובעת בית 6' תק, סמכות מקומית לדו� בעניי�כדי למנוע מצב שבו לא יהיה בית משפט בעל 
יוצא שכללי הסמכות המקומית אינ� מסנני� מקרי� שלא . משפט בעל סמכות מקומית שיורית

  .ראוי כלל כי יידונו במדינה
 DOMINIQUE HOLLEAUX, COMPÉTENCE DU JUGE ÉTRANGER ET RECONNAISSANCEראו למשל   41

DES JUGEMENTS (1970) , מוקדש לצור� לנתק את כללי הסמכות העקיפה מזו שרוב ספרו
 ואיל� שמבקר את העיקרו� המקובל בגרמניה משו� 671' בעמ, KROPHOLLERראו ג� . הישירה

  .שהוא מקנה למדינות זרות סמכות שהיא רחבה מדי במקרי� אחדי� וצרה מדי במקרי� אחרי�
 .80, 73' על �פיי� החריג של זיקות אלה ראו לעיל בעמ   42
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בחלק מהמדינות כללי הסמכות הישירה אינ� קבועי� ומחייבי� אלא ה� : לא זו א� זו
וא� , ברוב ארצות המשפט המקובל. ל דעתו של בית המשפטתלויי� במידה רבה בשיקו

כל אימת שבית משפט קונה סמכות שיפוט יכולה להתעורר השאלה א� ראוי , בישראל
ושאלה זו זוכה לתשובה בכל מקרה קונקרטי מתו� שיקול דעתו של בית ,  אותהלהפעיל
קול דעתו של  הסמכות תלויה בהפעלת שיקנייתכ� ג� ישנ� מקרי� שבה� עצ� . המשפט

 במדינות כאלה א� מוב� הוא שזיקת סמכות הנחשבת חיונית א� לא מספיקה 43.בית המשפט
   44.בבית לא תוכל לשמש זיקה מספיקה לסמכותה של מדינה אחרת

 .מכל הסיבות הללו שיטות רבות נמנעות מלגזור את כללי הסמכות העקיפה מזו הישירה
�חוק זה עיצב מחדש את כל המשפט הבי�. בהקשר זה הקודקס השוויצרי החדש מאל�בר� 

כללי הסמכות . כללי ברירת הדי� והטיפול בפסקי� זרי�, סמכותה כללי – לאומי הפרטי
סות עקרונית לשאלה מה� הזיקות המצדיקות נטילת חהישירה עוצבו בהקפדה תו� התיי

כאשר כללי הסמכות הישירה אינ� מושפעי� , במצב כזה. סמכות בכל מקרה ומקרה
הנימוקי� , יקולי� לא ענייניי� וממוקדי� ישירות בנאותות הנטילה של סמכות שיפוטמש

והנטייה הטבעית לפנות אל מקורות פנימיי� אלה , נגד קשירת שני התחומי� נחלשי� מאוד
ואכ� על פי רוב כללי הסמכות העקיפה מבוססי� בחוק השוויצרי על . זוכה לחיזוק ניכר

   45.אלהישירה כללי סמכות 

  קביעת תוכנ� של כללי הסמכות העקיפה באופ� עצמאי   .ג

 מכללי הסמכות הישירה של י� נגזר�הסמכות העקיפה אינכללי בכל אות� מדינות שבה� 
מקובל לומר שלכללי סמכות אלה תוכ� עצמאי הנקבע על ידי המדינה , המדינה הקולטת

אכ� אפשר . הדי�כ� בצרפת באשר לכל פסקי , כ� באנגליה באשר לפסקי גברא. הקולטת
  . להבחי� בעצמאות זו בתוכ� הכללי�

 זנח המשפט הצרפתי את העמדה שלפיה כללי הסמכות העקיפה נגזרי� Simitchבפרשת 
מכללי הסמכות הישירה ואימ� עמדה כללית גמישה שלפיה די שיתגלה קשר משמעותי או 

� כדי להצדיק הכרה בי� המדינה שבה נית� הפסק ובי� העניי) lien caractérisé(אופייני 
שלא ניטלה : בכפו� לשני תנאי�,  זאת46.בסמכותה העקיפה של המדינה שהוציאה אותו

  

 .55–)100ש "החל בה (51' בעמראו לעיל    43
המקובל די בזיקת הנוכחות כדי  שמבקר את המצב שלפיו במשפט 7.45 בפסקה ,BRIGGSראו    44

ואילו סמכות� של בתי משפט אנגליי� לתת , להסמי� בית משפט זר לתת פסק גברא נגד אד�
  . פסק גברא בנסיבות אלה כפופה לשיקול דעתו של בית המשפט

, א� זו תוצאה של טעמי מדיניות מיוחדי�, י� הסמכות העקיפה רחבה מהסמכות הישירהלעת   45
  ).260בפסקה , BUCHERראו , favor recognitionis(כגו� המגמה להכשיר פעולות 

46   Simitch, Cass. Civ. 1re עיקרו� זה פותח ג� בקנדה כמבח� נוס� על . 1985 בפברואר 6 מיו�
 Morguardראו(ת עקיפה בפסקי גברא בהקשר הפדרלי מבחני המשפט המקובל לסמכו
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 מאחר שכללי 47.ושזיקת הסמכות לא נוצרה במרמה, סמכות שיוחדה לבתי משפט צרפתיי�
הסמכות הישירה הצרפתיי� מגדירי� בצורה ברורה וקשיחה מה� הנסיבות המצדיקות נטילת 

כפו� לשני התנאי� האמורי� כלל הסמכות העקיפה מאפשר לכאורה הכרה יוצא שב, סמכות
ופותח את האפשרות התאורטית שסמכות זו ,  די� ממדינות זרות בתנאי� גמישי� יותריבפסק

  . של מדינות זרות תהיה רחבה מסמכות� של בתי משפט צרפתיי�
רה יותר מזו צשל מדינות זרות סמכות ה , המשפט המקובל האנגליבעיני, לעומת זאת

בתי משפט אנגליי� יכולי� לדו� בהלי� גברא כאשר הנתבע . שיש לבתי משפט אנגליי�
. או כאשר הוא הסכי� לסמכות השיפוט של ערכאות אנגליות, קיבל הזמנה לדי� באנגליה

בדר� כלל , ה� יכולי� א� לדו� במקרי� שבה� הומצאה לנתבע הזמנה לדי� מחו� לאנגליה
 כללי הסמכות העקיפה מכירי� בסמכותה של , לעומת זאת48.ייניתבהתבסס על זיקה ענ

 של הנתבע נוכחותו: מדינה זרה לדו� בהלי� גברא על סמ� שתי זיקות חלופיות בלבד
   49.תו המפורשת להתדיי� ש�מדינת מת� הפסק או הסכבמ

אלה מייחסות חשיבות עליונה לנאותות מקורו של פסק משפט א� על פי ששתי שיטות 
.  אפשר למצוא הסבר ענייני מפורש לתוכנ� של כללי� אלה בצרפת או באנגליהאי, זר

  . דומה שה� תוצר לוואי של כללי� אחרי�, אדרבה
שאינה קיימת ברוב שיטות , הייתה דרישת סמכות נוספת, לפחות עד לאחרונה, בצרפת

חיל שבאה לידי ביטוי בתנאי שבית המשפט הזר ה, והיא הדרישה לסמכות חקיקה, המשפט
דהיינו  –על העניי� הנדו� את אותו די� שהיה מחיל בית משפט צרפתי באות� הנסיבות 

קיומה . דרישה זו מבטיחה את תקינות תוכנו של הפסק הזר 50.דרישה להתאמה ברירתית
הנכונות להסתפק בזיקה את בוודאי הקל את הגמשתו של כלל הסמכות העקיפה ו

  

Investments Ltd. v. de Savoye, (1990) 3 S.C.R. 1077( , כאשר בית המשפט הסביר את
�הנכונות להרחיב את מבח� הסמכות העקיפה בהנחה שה quality of justice דומה בכל מערכות

 לאחר מכ� והוחל ג� על פסקי עיקרו� זה הורחב. השיפוט והמשפט של הפרובינציות השונות
אפשר לתהות א� הרחבה זו . ברוב� המכריע ממדינות ארצות הברית, די� שמחו� לקנדה

משמיעה שכל פסק זר ייהנה מטיפול דומה או שמא רק פסקי די� מארצות הברית וממדינות 
�אחרות שא� בה� הquality of justiceנחשבת דומה לזו של קנדה .  

, ול� שפסק הדי� לא הגדיר מה הופ� זיקה לזיקה משמעותית או אופייניתהפרשני� מעירי� כ   47
הג� . וששני התנאי� להכרה בזיקה כזו מצמצמי� את שיקול הדעת של בית המשפט בעניי� זה

שהסמכות המיוחדת היו� לבתי המשפט הצרפתיי� אינה רחבה בהרבה מזו המיוחדת לבתי 
ראו . ד חשוב בהקשר של סמכות עקיפהתנאי המרמה משחק תפקי, משפט במדינת אחרות

  .285'  בעמלהל�
 .55–52'  בעמלעיל ראו ג� .34 ,32 ,31 כללי� ,DICEYראו    48
49   DICEY, זיקת המגורי� מדוע שונתה  להסבר , ואיל�14�060פסקה ב ,אבל ראו ש�, 43 כלל

  .פיתלזיקת הנוכחות ולקביעה שהסוגיה טר� הוכרעה סו) 37כלל , 11המופיעה במהדורה (
  .277–272' בעמלהל� ראו    50
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ת שכל זמ� שהובטח כי התוצאה של הפסק הזר לא הדעת נותנ ."אופיינית"או " משמעותית"
מקורו הספציפי של הפסק , תהיה שונה מאוד מהתוצאה שהייתה מושגת בבית משפט צרפתי

ועל כ� תוכנו של כלל , פחות  היה חשוב– שהובטח על ידי הדרישה לסמכות עקיפה –
, קומו הנכו�מק� את הדיו� במלבמקו� . יכול להיות רחב ולא מחייבהיה הסמכות העקיפה 

חיזוק . בטיח רק שהעניי� קשור מספיק כדי שהדיו� באותו פורו� יהיה סביר והוג�ההוא 
" אופיינית"או " משמעותית"ההכרה בזיקה , ראשית: לעמדה זו אפשר למצוא בשתי תופעות

כלומר מסתפקי� בכ� שהזיקה נוצרה באופ� . כפפה לתנאי שהזיקה לא נוצרה במרמההו
מקובל לחשוב , שנית  . שהיא ראויה כשלעצמה בעיני הפורו� הקולטהוג� מבלי להבטיח

 המרמההיו� שביטול הדרישה להתאמה ברירתית מגביר את הצור� להשתמש בטענת 
ולא , אלה דואגות לתוכנו התקי� של הפסקטענות שתי  .ובטענה של ניגוד לתקנת הציבור

לתקינות יל עתה את הדאגה צופי� שביטול הדרישה להתאמה ברירתית מט, על כ�. למקורו
 לא עוצב מתו� התייחסות שכלל זהמכא�  51.תוכנו של הפסק על כלל הסמכות העקיפה

ומצפי� ממנו היו� שידאג לתוכנו  ,סמכותישירה לשאלה מתי ראוי שבית משפט זר ייטול 
    .של הפסק יותר מאשר למקורו הראוי

פי� התייחסות אמתית ג� באנגליה כללי הסמכות העקיפה בפסקי גברא אינ� משק
אמנ� ה� עוצבו בעבר על יסוד כללי הסמכות הישירה של . למקורו הראוי של הפסק הזר

אבל כללי� אחרוני� אלה פותחו בינתיי� ואילו כללי הסמכות העקיפה , המשפט המקובל
בניגוד לכללי המשפט המקובל הסיבה לכ� היא כנראה ש. נשארו במידה רבה כפי שהיו

מרכיב זה של שיקול . מחייבי� הפעלה של שיקול דעתלה�  כללי� שנוספוכל ה, המקוריי�
  . מכללי סמכות ישירהכללי סמכות עקיפהדעת יוצר קשיי� כשמבקשי� לגזור 

 כבר ראינו שבמעמד אישי ובפסקי חפצא אחרי� בתי המשפט האנגליי� מוכני� להכיר 
הישירה נקבעת על פי במקרי� אלה סמכות� . בסמכות עקיפה הנגזרת מסמכות� הישירה

 אינו תלוי בשיקול – להבדיל מהפעלתה –וכינונה , זיקות הקבועות בחוקאמצעות רוב ב
 מכונני� סמכות מבלי המקובל ג� בענייני גברא כללי הסמכות הישירה של המשפט 52.דעת

כללי� אלה מכירי� בסמכות בתי המשפט האנגליי� . שנדרשת הפעלת שיקול דעת שיפוטי
או המצאת מסמכי� לנתבע בתו� שטח ) המקימה השתק(הסכמה של הנתבע רק על יסוד 

וכשאי אפשר להמציא לו מסמכי� בתו� , כשהנתבע לא הסכי� לסמכות השיפוט. המדינה
בתי המשפט האנגליי� זוכי� לדו� . לפי המשפט המקובל אי אפשר לכונ� סמכות, המדינה

להמציא מסמכי� מחו� למדינה  לתת היתר סטטוטורית רק מכוח סמכות נוספי�במצבי� 

  

  .397בפסקה  ,MAYER ראו   51
 .54, 52' בעמ לעיל ראו   52
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בהתקיי� זיקה מתו� רשימה סגורה של זיקות מוגדרות ובכפו� לשיקול דעתו של בית 
   53.העוסק בשאלה א� אנגליה היא פורו� נאות לדיו�, המשפט

נגזרות ,  והסכמה54המוגבלות לנוכחות, מכא� שזיקות הסמכות העקיפה בפסקי גברא
אשר אינ� כפופות לשיקול , לפי המשפט המקובלהישירה ישירות מדרכי כינו� הסמכות 

 בשניה� נדרשת – אכ� זיקת ההסכמה דומה בשני ההקשרי� 55.דעתו של בית המשפט
 אבל היה אפשר לחשוב שזיקת הסמכות העקיפה השנייה יונקת ממקור 56.הסכמה מפורשת

בה  הדורשת לכאורה הר57,מגורי�משו� שבמש� שני� רבות הציגו אותה בתור זיקת ה, אחר
מחד . אול� גור� הנוכחות מרכזי ג� בהקשר של פסקי� זרי�. יותר מאשר נוכחות גרידא

כי די בנוכחותו החולפת , הערת אגבולו ב,  אישרוAdams v. Cape Industriesגיסא בפרשת 
 מאיד� גיסא לא ברור כלל 58.של הנתבע במדינת מת� הפסק כדי לקיי� את דרישת המגורי�

 ואכ� 59. לעניי� זהוספיקי,  נוכחות פיזית�הילאשאי� מצטרפת , הא� מגוריו במדינה הזר
מופיעה היו� זיקת " מגורי�"ובמקו� , Diceyלאחרונה הכלל נוסח מחדש בספר המנחה של 

   60. שהיא זיקת הסמכות הישירה–" נוכחות"ה
כל זיקה שמספיקה כדי לכונ� סמכות , ג� בפסקי גברא כמו בפסקי חפצא, אשר על כ�

כללי הסמכות העקיפה . לי להפעיל שיקול דעת מהווה בסיס ג� לסמכות עקיפהישירה מב
אינ� מכירי� בסמכותה של מדינה זרה בכל המצבי� שבה� בתי משפט אנגליי� עשויי� 

 בשיקול דעתו של תלוי משו� שה� אינ� כוללי� את הזיקות שכוח� להצמיח סמכות ,לדו�
כות עקיפה על יסוד הזיקות המאפשרות א� יכירו בסמ: הסיבה לכ� ברורה. בית המשפט

סמכות� של מדינות זרות בעיני הפורו� תהיה רחבה , לבקש היתר המצאה מחו� לתחו�
קיומה של הזיקה ,  סמכותו של הפורו�לצור�, בכל המצבי� הללו. משל הפורו� עצמו

כי נדרש שיקול דעת שיפוטי כדי להתיר את המצאת , הנדונה חיונית א� לא מספיקה
די היה בקיומה של ,  זיקות אלה היו זיקות של סמכות עקיפהל�. כי� מחו� לתחו�המסמ

ובית המשפט האנגלי לא היה יכול , הזיקה הנדונה כדי שמדינה זרה תיראה מוסמכת לדו�

  

אפשר היו� , שבלי קשר לשאלה כיצד כוננה הסמכותשימו לב  .55–52'  לעיל בעמראו   53
 וראו דיו� 59–55' לעיל בעמראו ( כינונה כאמצעי למניעת הפעלתה לאחרלהפעיל שיקול דעת 

 ). להל�
 .) להל�דיו�ראו ( � מגורי�ואולי א   54
 . ואיל�203' מבע, 1996 פסברגראו    55
נקבע כי אי� לייחס לאד� הסכמה . Vogel v. R. & A. Kohnstamm Ltd., [1973] Q.B. 133 ראו   56

 . מתו� פעילות עסקית במדינה הזרה וא� לא מתו� שכרת בה חוזה או ביצע בה עוולה
 .49ש "יל הראו לע   57
 . Adams v. Cape Industries Plc, [1990] Ch. 433 (C.A.)ראו    58
 משנת  מזכיר פסק די� שלא פורס�BRIGGS. שאלה זו הוזכרה באותה פרשה א� לא הוכרעה   59

 א� ,)6ש "ה, 7.45פסקה ראו (  עולה נכונות להכיר במגורי� ג� ללא נוכחותו שממנ,1991
 . בפסיקה או בספרותנוס� העניי� טר� בא לידי ביטוי 

60   DICEY , 43כלל.  
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לסרב להכיר בסמכותה רק משו� שבנסיבות העניי� ובשינויי� המחויבי� הוא לא היה מתיר 
  .  המצאת מסמכי� מחו� לתחו�

מנ� ההיצמדות לכללי הסמכות הישירה של המשפט המקובל בלבד הבטיחה לכאורה א
אול� כיו� שיקול דעת .  של אנגליה תהיה רחבה משל מדינות זרותהכוללתשסמכותה 

הוא מופעל ג� כשבית המשפט ; שיפוטי אינו מוגבל לכינו� סמכות שיפוט בהליכי גברא
  או מחוצה לה,מצאת מסמכי� במדינהח ה מכוח זיקה סטטוטורית או מכו–האנגלי מוסמ� 

.  סמכותו מטעמי פורו� לא נאותמהפעלת כאשר מבקשי� שיימנע – לאחר קבלת היתר
ה� זיקות חיוניות א� לא מספיקות , לרבות נוכחות, מכא� שכל הזיקות המצמיחות סמכות

כל , לצור� פסק זר לעומת זאת. ובית המשפט עשוי שלא להפעיל סמכות שכבר כוננה
מספיקות כשלעצמ� ובתי משפט אנגליי� אינ� רשאי� לקבוע , זיקות לרבות זיקת הנוכחותה

מכא� שא� על פי שהקפידו להגביל את כלל . כי בנסיבות העניי� הפורו� הזר היה לא נאות
ובניגוד למה שמקובל ,  סמכות בלא שיקול דעתהמכוננותהסמכות העקיפה לזיקות הסמכות 

 בשל שיקול הדעת וזאת, � עשויה להיות רחבה מזו הישירההסמכות העקיפה אכ, לחשוב
 מצב זה מצביע על התמודדות חלקית בלבד 61. סמכות השיפוט הישירההפעלתעל שפיע המ

ע� האתגר ששיקול דעת בהפעלת סמכות ישירה מציב בפני גזירת כללי סמכות עקיפה 
   62.מכללי סמכות ישירה

  

ש "לעיל ה(ת המגורי� ג� בלא נוכחות כיר בזיקעל רקע זה אולי אפשר להבי� את הנטייה לה   61
אי� שיקול נוחות נוכח העובדה שבהקשר של פסקי� זרי� �לבטא תחושת איעשויה  יאה ).59

בהקשר של סמכות ישירה בית המשפט רשאי למת� את השרירות שבנטילת סמכות על . דעת
פסק זר , לעומת זאת .קת הנוכחות בלבד ולסרב להפעיל את הסמכות מכוח שיקול דעתוסמ� זי

שנית� בהתבסס על זיקת סמכות עקיפה מוכרת ראוי לקליטה מבלי שיש לבית המשפט שיקול 
עקיפה זיקת סמכות נראה סביר לקבוע על כ� . דעת לקבוע שהפורו� הזר היה פורו� לא נאות

ההכרה בזיקת . המהל� לא צלח אול� .ע ובי� הפורו� הזרשמבטיחה קשר הדוק בי� הנתב
הספיקה כדי לספק את תמיד נוכחות ; המגורי� לא הביאה עמה ביטול של זיקת הנוכחות

נותרה בעינה , שיקול דעת בהקשר של פסקי� זרי�של  ועדריובשל ה, דרישת המגורי�
הכרה באפשרות � הכמו כ. האפשרות שסמכות� של מדינות זרות תהיה רחבה משל אנגליה

שזיקת המגורי� תתקיי� בלא נוכחות פירושה א� היא שהסמכות העקיפה רחבה מזו הישירה 
   .של המשפט המקובל

ההשפעה של שיקול דעת על היק� הסמכות הישירה וההשלכות שלו על היק� הסמכות של    62
משו� שתורת זאת כנראה .  רבות עד לאחרונהומדינות זרות בכללי הסמכות העקיפה לא נדונ

הדוקטרינה . הפורו� הלא נאות בסמכות ישירה היא תורה חדשה יחסית במשפט האנגלי
 בפסקה ,DICEYראו  (1984�התקבלה באנגליה כגור� המגביל את הפעלת סמכות השיפוט רק ב

 א� על פי שהיו מנגנוני� שבאמצעות� היה אפשר להימנע מהפעלת סמכות ;ואיל� 12�007
כמעט שלא הייתה , כל עוד דוקטרינה זו לא פותחה). היו מוגבלי�ה� , שיפוט ג� קוד�

לכ� . אפשרות למנוע הפעלת סמכות ג� כאשר היא בוססה רק על המצאת מסמכי� במדינה
כשזיקות הסמכות העקיפה נגזרו מזיקות הסמכות הישירה לא היה הבדל בי� היק� הסמכות של 

הסמכות העקיפה ע� מכלול היק� את כשמשווי� , יתר על כ�. בתי משפט מקומיי� וזרי�
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כללי , ות על ייחודה של הסמכות העקיפהא� על פי שצרפת ואנגליה עומד, אשר על כ�
. הסמכות העקיפה שלה� אינ� משקפי� חשיבה עניינית באשר למקורו הראוי של פסק די� זר

בצרפת הכלל המרכזי עוצב בהשפעת הכלל בדבר התאמה ברירתית ואילו באנגליה הכללי� 
 אי אפשר .בנוגע לפסקי גברא עוצבו בצל שיקול הדעת המשפיע על כללי הסמכות הישירה

למצוא אצל� בסיס רעיוני מפותח למקור העצמאי שממנו יש לשאוב את תוכנה של דרישת 
  . סמכות זו

  סמכות חקיקה:  של הדי� ששימש בהכרעהוסמכות  )3(

מעט מדינות מציבות בתנאי� לקליטתו של פסק זר את הדרישה המפורשת שהמדינה 
 כלומר שהפסק –היו חלי� אצל� שהוציאה את הפסק הפעילה את אות� כללי ברירת די� ש

עמדה זו נהגה בגרמניה ובצרפת באשר לכל . נית� לפי מבחני סמכות החקיקה של הפורו�
 במדינות אחרות שבה� עמדה 63.ובשתי מדינות אלה היא בוטלה רק לאחרונה, סוגי הפסקי�

  . היא מוגבלת בדר� כלל לפסקי די� העוסקי� במעמד אישי, זו עדיי� מקובלת
 révision היה מקובל בצרפת שקליטתו של פסק זר כפופה לבדיקה מקפת בש� 1964עד 

 נקבע כי אי� לחשו� את 1964� ב64. בדיקה שדמתה מאוד לזו שמתנהלת בערעור בצרפת–
: חמישה תנאי�וכי יש להסתפק בבדיקת� של ,  לביקורת קפדנית כל כ� הזרתוכנו של הפסק
 65.מרמה ותקנת הציבור, הלי� הוג�, )תהתאמה ברירתי(סמכות חקיקה , סמכות עקיפה

שבית המשפט שנת� את הדרישה להתאמה ברירתית התנתה את קליטתו של הפסק הזר בכ� 
ע� הזמ� דרישה זו . שצרפת הייתה מחילה אילו נדו� העניי� אצלה הפסק החיל את הדי�

� שאליו גילו נכונות להכיר בפסק די� א� על פי שבית המשפט הזר לא החיל את הדי: רוככה
 א� הוא החיל את הדי� שאליו הפנתה השיטה שאליה –הפנה כלל ברירת הדי� הצרפתי 

הרחיבו את אפשרויות הקליטה של פסקי� זרי� על , כלומר. הפנה כלל ברירת הדי� הצרפתי
 אחר כ� נקבע שיכירו בפסק 66.ידי שהעתיקו לתחו� הפסקי� הזרי� את דוקטרינת הרנוואה

  

לרבות המצבי� שבה� אפשר , המצבי� שבה� בית משפט אנגלי עשוי להיות מוסמ� לדו�
 .עדיי� דומה כי הסמכות העקיפה צרה יותר, לבקש היתר המצאה מחו� לתחו�

 .להל�ראו דיו�    63
ומשו� , תיותאלות משפטיות ה� לשאלות עובדהערעור המקי� המקובל בצרפת מתייחס ה� לש   64

 ANDREW WEST (ET AL.), THEראו למשל  (révision השופטי� מכונה שעושי�כ� הפעולה 

FRENCH LEGAL SYSTEM – AN INTRODUCTION (1992), 5 אותפסקבF, 6B4.  
  .Munzer Cass.Civ. 1re , 7 jan. 1964פרשת    65
המשפט הצרפתי מחיל את די� , כאשר לבני זוג אי� אזרחות משותפת, בענייני גירושי�, לדוגמה   66

שהיה די� , במקרה אחד קלטו פסק גירושי� מצרי שהחיל את די� יוגוסלביה. מושב� המשות�
משו� שדי� מצרי� , שהיה די� מושב� המשות�, ולא את די� מצרי�, אזרחותו של הבעל בלבד

 .הפנה באותו מקרה לדי� אזרחותו של הבעל
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תו� סטייה  ,חותו הזרה של אד� שהייתה לו ג� אזרחות צרפתיתדי� שהחיל את די� אזר
שכללי ברירת די� המפני� לדי� אזרחותו של אד� מתפרשי� כמפני� הצרפתית  מהעמדה

א נדרש ללבסו� קבעו ש. לדי� צרפת כשיש לאד� שתי אזרחויות ואחת מה� היא צרפתית
ל וא� לא הדי� שאליו עוד להראות שהופעל הדי� שכלל ברירת הדי� של צרפת היה מחי

אלא הסתפקו בכ� שהתוצאה המהותית שאליה הגיע בית המשפט הזר היא ,  די� זההפנה
וזאת ג� א� הגיע אליה , בער� אותה תוצאה שאליה היו מגיעי� אילו נדו� העניי� בצרפת

   67.בדר� אחרת
ל גישה זו חותרת להגביל את קליטת� ש, בי� בגרסתה הקיצונית ובי� בגרסתה המתונה

ככזו היא נוגדת .  בלבדלפסקי די� שהיו ניתני� בפורו� הקולטהדומי� פסקי� זרי� לאלה 
אי� מבססי� את הנכונות לקלוט פסק , את העיקרו� הבסיסי שבכפו� לשיקולי תקנת הציבור

הדיו� שהיא מחייבת לקיי� אינו מתיישב ע� הרעיו� של קליטה של מה שכבר . זר על תוכנו
ה את אפשרות הקליטה בשאלה כיצד היה העניי� מוכרע אילו נדו� באשר היא תול, נפסק

  . באר� הקולטת
, על א� הפגיעה בציפיותיה� של צדדי� לדיו�, אול� צמצו� זה של אפשרויות הקליטה

ככל . כללי ברירת די� מפני� לשיטות המשפט שדינ� מוסמ� לשלוט בעניי�. יש בו היגיו�
בלא ביקורת על כלל , דינ� אינו אמור לשלוט ששמכירי� בהכרעות של מדינות אחרות

מרחיבי� בעקיפי� את מעגל המדינות שדיניה� מוסמכי� לשלוט , ברירת הדי� שהופעל
שכ� , forum shoppingהדרישה להתאמה ברירתית היא כלי במלחמה נגד , במוב� זה. בעניי�

 בפסק הדי�  צור� להשתמשכל אימת שישהיא מבטיחה שחיפוש אחר פורו� נוח לא יועיל 
באותה מידה קליטתו של פסק די� זר מבלי לוודא שהוחל הדי� הראוי בעיני . באר� אחרת

 68.פחות הפורו� הקולט מערערת את כלל ברירת הדי� המקומי והופכת אותו למחייב
הדרישה להתאמה ברירתית מבטיחה שבשיטת משפט נתונה מצב משפטי נתו� תמיד יישלט 

 היא :כרע בבתי משפט שלה ובי� שהוכרע בבתי משפט זרי�בי� שהו, על ידי אותו די�

  

 שבתי המשפט הצרפתיי� א� לא דרשו 387בפסקה  הוא מציי� .386בפסקה  ,MAYERראו    67
  .נכו�שהדי� הנכו� הוחל 

הוא . המצדיק את הדרישה במונחי� אלה, 496�8, 429בפסקאות ,  LOUSSOUARNראו ברוח זו   68
תפיסה זו . ג� סבור כי ההבחנה בי� החלת די� זר ובי� קליטתו של פסק די� זר אינה גדולה

' בעמ, WOLFF ראו(עשרה �לומד גרמני מסו� המאה התשעמ, von Barמבוססת על כתיבתו של 
, שמייחס חשיבות מיוחדת לזכות פסוקה ככזו, 365בפסקה , MAYERלעמדה שונה ראו ). 251

לעניי� זה ראו למשל את עמדתו בעניי� . וחשיבות פחותה לכוח� המחייב של כללי ברירת די�
, 184,  ואיל�176, 118בפסקאות ( 208'  של די� הפורו� שנדונה לעיל בעמהתפקיד השיורי

במוב� זה הסוגיה הנדונה כא� קשורה למתח שבי� גישת די� הפורו� לגישת ).  ואיל�212
ראו (הזכויות הקנויות ולמתח שבי� כללי ברירת די� מחייבי� לכללי ברירה דיספוזיטיביי� 

  ). 212–210' בעמ



 מושגי יסוד: שער ראשו�

274 

�מפחיתה את התועלת הצפויה מforum shopping , באשר המקומית והיא מגנה על העמדה
   69.לסמכות חקיקה המגובשת בכלל ברירת הדי�

היא : לפיכ� הדרישה להתאמה ברירתית מספקת בפני עצמה ערובה לתקינות הפסק
בשיטת .  המשפטי כפי שהוא נתפס בדי� המוסמ� לעניי�שק� את המצביהוא מבטיחה ש

אפשר להקפיד פחות על , משפט שבה יש ביקורת כזו על תוכנה של ההכרעה הזרה
המשפט הצרפתי בתקופה שבה , ואכ�. בעלת קשר לעניי�הייתה שהמדינה שנתנה את הפסק 

אמה המבח� של התבו הרשה לעצמו להרחיב ולהגמיש את כלל הסמכות העקיפה נהג 
 ואילו שיטות משפט שבה� אי� בקרה עצמאית על תוכ� הפסק הזר בדר� כלל 70,ברירתית

בשיטת , אדרבה. אינ� מרחיבות את סמכות� של מדינות זרות מעבר לזו שה� טוענות לעצמ�
אמצעי הבקרה העיקרי על פסק זר מצוי בכלל , משפט שבה אי� בקרה כזו על תוכ� הפסק

כ� קל יותר , ככל שנאותות המקור מובטחת. מקורו הראויהמבטיח את , הסמכות העקיפה
, על רקע זה אפשר להבי� את ההנחה הרווחת בצרפת. לקלוט פסק די� מבלי לבחו� את תוכנו

יגביר , שביטול הדרישה להתאמה ברירתית שבא בעקבות הגמשת כלל הסמכות העקיפה
 71. ה� בתוכ� הפסק המתמקדי� ג�–בהרבה את תפקיד המרמה ואת תפקיד תקנת הציבור 

אפשר להבי� הלכות במשפט המקובל המאפשרות , כפי שהצעתי במקו� אחר, כ� ג�
 אפשר 72. כביטוי לכ� שכלל הסמכות העקיפה איננו אופטימלי,התייחסות לתוכ� הפסק

שייחד חשיבה מדוקדקת , לאומי פרטי�להניח עוד שהקודקס השוויצרי החדש למשפט בי�
ושאוסר על בחינת , לי הסמכות העקיפה ולכללי ברירת הדי�לכל, לכללי הסמכות הישירה

, הניח שכללי הסמכות העקיפה ימלאו תפקיד ביקורתי יעיל ומספיק, תוכנו של הפסק הזר

  

ש� נשקלות זו מול זו : נצידנטליתבמוב� זה הסוגיה הנדונה כא� דומה בהגיונה לבעיה האי   69
מול , האחידות הפנימית המחייבת להכריע בכל השאלות לפי כללי ברירת הדי� של הפורו�

ההרמוניה בשיטה הזרה המחייבת לדו� בשאלה האינצידנטלית על פי כלל הברירה בשיטה 
חייבת כא� ההרמוניה הפנימית מ). 188–181' ראו לעיל בעמ(הזרה השולטת בשאלה העיקרית 

שהכרה במצב משפטי שנוצר באר� אחרת לא תשתנה רק משו� שהמצב נוצר במקרה 
  .באמצעות הלי� משפטי בפורו� אחר

כ� אפשר להבי� ג� את הנכונות הקנדית להגמיש את כלל הסמכות  .268–267'  בעמראו לעיל   70
 ממה שלה" רמת הצדק"כל אימת שהמדינה שממנה בא הפסק אינה שונה בהרבה ב, העקיפה

  ).46ש "ראו לעיל ה(שמקובל בקנדה 
71   MAYER, 294 'בעמ ,397 בפסקה; LOUSSOUARN, על ביקורת מותח הוא ש� ,496�8 בפסקה 

  .ברירתית להתאמה הדרישה של היעלמה
�ו, 9בפרק , 1996 פסברגראו    72Celia Wasserstein Fassberg, Rule and Reason in the 

Common Law of Foreign Judgments, 12 CAN. J. L. AND JURISPRUDENCE 193, 213ff. 
(1999).  
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�כש� שג� הBrussels I Regulation ,המבוססת על כללי סמכות ישירה ועקיפה מוקפדי� ,
   73.יכלה להרשות לעצמה לאסור כל התייחסות לתוכ� הפסק

חשיבותה של הדרישה להתאמה ברירתית כערובה לתקינות הפסק באה לידי ביטוי ג� 
דוגמה מאלפת לעניי� זה מצויה במשפט . בשיטות שבה� היא אינה קיימת באופ� עצמאי

אבל בענייני חפצא ומעמד אישי ,  ש� אי� תנאי עצמאי הדורש התאמה ברירתית:האנגלי
פסק די� זר . ביטוי בתוככי כלל הסמכות העקיפההדאגה לתוכנו הראוי של הפסק באה לידי 

מסוג חפצא מוכר באנגליה רק א� הוא בא מהמדינה שבה נמצא הנכס בעת פתיחת 
:  כ� ג� בענייני המעמד האישי75. מדינה זו היא המדינה שדינה חל בענייני קניי�74.ההליכי�

 ג� 76.מדינת המושבפסק די� זר בעניי� קונסטיטוטיבי כגו� פסק גירושי� הוכר במקור רק מ
 במקרי� אלה כלל 77.בבירור מעמדו האישי של אד� פנו בתי משפט אנגליי� לדי� מושבו

הסמכות העקיפה הבטיח שפסק זר ייראה ראוי לקליטה רק א� הוא נית� במדינה שכלל 
אישוש . מצב זה אינו מקרי. הפנה אל דינה כדי� המוסמ� לשלוט בעניי�האנגלי ברירת הדי� 
אפשר למצוא בעובדה שכלל הסמכות העקיפה המשי� להתפתח בתיאו� ע� להשערה זו 

ובלבד , ע� הזמ� הוא הורחב והסמי� ג� מדינה שאיננה מדינת המושב: כלל ברירת הדי�
,  כלל הסמכות העקיפה הוכפ� אפוא לכלל ברירת הדי�78.שהכרעתה מוכרת בדי� המושב

, לפחות באשר לפסקי חפצא, גליהג� באנ, כמו בצרפת. כלומר הכלל הקובע סמכות חקיקה
עמדה זו  79.התפיסה הייתה שראוי שההחלטה תהיה על דעת המדינה בעלת סמכות החקיקה

  

� ל36' ס   73Brussels I Regulation.  
74   DICEY, 47 כלל.  
75  DICEY , 133, 132כללי�.  
76  Le Mesurier v. Le Mesurier, (1895) A.C. 517. 
ה מעמד לפי כללי� אל. 138, 137כללי� , 1927 במהדורה הרביעית משנת DICEYראו למשל    77

אשר לגירושי� מוזכר באותה ; )א� לא בהכרח ההשפעה שלו(המוכר במושב יוכר ג� באנגליה 
ומעמד חדש שנוצר במדינה ,  כי רק מדינת המושב מוסמכת לפסוק גירושי�876' מהדורה בעמ

  .זו יוכר בכל מקו�
78   Armitage v. A.G., [1906] P.D. 135 .י אינו מכיר מעניי� שבשני הקשרי� אלה המשפט האנגל

משתמע כי אי� צור� בכלי המבקר את ; בכוחה של טענת המרמה כטענת הגנה נגד פסק זר
  .תוכנו של הפסק כאשר התאמה ברירתית מובטחת בכלל הסמכות העקיפה

המכיר בסמכותה של מדינה זרה להוציא ,  לחוק הרפורמה האיטלקי65' לתופעה דומה ראו ס   79
 א� כלל ברירת הדי� האיטלקי מפנה אל  ומשפחה בי� השארני כשרות משפטיתפסק די� בעניי

וא� אינה , אינה דורשת שהפסק יינת� במדינה שדינה מוסמ� ו זהוראה. דינה כדי� המוסמ�
אלא רק מוסיפה לרשימת המדינות המוסמכות , קובעת את ההתאמה הברירתית כתנאי לקליטה

 גזירה מכללי הסמכות הישירה על יסוד,  לחוק הרפורמה האיטלקי(a)64.1' הקבועה בס(
את המדינה שדינה מוסמ� או מדינה אחרת שסמכותה מוכרת במדינה זו ) האיטלקיי�

� ל(c)58.1' ראו ג� ס; )197' בעמ,  POCARורא(CPILהמכיר בי� השאר ג� ,  השוויצרי
או של מדינה שהכרעתה (בסמכותה של המדינה שדינה אמור לחול ביחסי ממו� בי� בני זוג 

   .להוציא פסק די� בעניי�) ת על ידי מדינה זומוכר
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 שבה� באופ� מסורתי החשיבות של אחידות מודגשת, מעול� לא אומצה בענייני גברא
 א� בענייני המעמד האישי הדבקות בה הלכה ונחלשה ככל שפחתה חשיבותה של 80.פחות

   81.מעמד האישיאחידות ב
בי� באופ� , מכא� שהדרישה להתאמה ברירתית מתפקדת כערובה לתקינות הפסק הזר

בתור דרישה עצמאית , למרות ההיגיו� שבה. עצמאי ובי� במסגרת כלל הסמכות העקיפה
בגרמניה .  לאור הכלל שאי� מעבירי� ביקורת על תוכ� הפסקבעייתיתהיא נתפסת כקיצונית ו

 בצרפת 1986.82�לאומי הפרטי ב�ה שביצעה רפורמה במשפט הבי�הדרישה בוטלה בחקיק
וברוב� רק ,  היא קיימת היו� רק במדינות ספורות2007.83היא בוטלה בפסיקה בשנת 

  

 . ואיל�28 'בעמ, לאומיי��חוזי� עבר, לבונטי�ראו למשל    80
במקור העמדה הברירתית שהכתיבה את כלל הסמכות העקיפה הייתה קשורה ג� לזיקת    81

כש� שמקו� הימצא הנכס קבע את כלל ברירת הדי� וכלל הסמכות העקיפה . הסמכות הישירה
כ� ג� בתי המשפט האנגליי� עצמ� היו מוסמכי� להוציא פסק חפצא ,  חפצא קנייניי�בענייני

ובהלי� חפצא שכזה ה� החילו את די� אנגליה בתור די� מקו� , רק כשהנכס נמצא באנגליה
במקביל בענייני מעמד אישי היו בתי המשפט האנגליי� מוסמכי� לתת פסקי די� . הימצא הנכס

פסקי די� שפסלו את , צווי אימו�, פסק ביטול נישואי�, ק גירושי�כגו� פס, קונסטיטוטיביי�
וא� בהליכי� כאלה החילו רק את די� , רק באשר לתושבי אנגליה', כשרותו של אד� וכדו

באמצע המאה שעברה הורחבו כללי סמכות השיפוט .  די� מושב� של הנדוני�–אנגליה 
בתי : הביא לשינוי בכללי הסמכות העקיפהכבר ראינו ששינוי זה ). 36ש " הראו לעיל(הישירה 

 Travers v. Holley, [1953](משפט זרי� הוסמכו א� ה� להוציא פסקי גירושי� באות� הנסיבות 
P.D. 246 ,מצד אחד בתי . א� הוא לא הוליד שינוי בכלל ברירת הדי�). 36ש "ראו לעיל ה

וטיביי� אלה א� על פי שהיו משפט אנגליי� הוסיפו להחיל את די� אנגליה בענייני� קונסטיט
, מצד אחר ה� הוסיפו לדבוק בעמדה שבהיעדר פסק די�. מקרי� שבה� דובר בתושבי� זרי�

על כ� חוליית ).  ואיל�188' בעמ, 1996 פסברגראו (מעמדו של אד� נבדק על פי די� מושבו 
 ומאחר .הקישור של כלל ברירת הדי� כבר לא הייתה מתואמת ע� כלל סמכות השיפוט הישירה

הכירו בסמכות� של מדינות ,  עתה ע� כלל הסמכות הישירה!��תשכלל הסמכות העקיפה 
כ� נותקו . זרות לשנות את מעמדו של אד� א� על פי שדינ� אינו הדי� המוסמ� לשלוט בו

הכללי� המתייחסי� לסמכות החקיקה מכללי הסמכות הישירה מזה ומכללי הסמכות העקיפה 
היו� סמכות השיפוט . אנגלי הדאגה להתאמה ברירתית בתחו� הנדו�ונשרה מהמשפט ה, מזה

בית המשפט יחיל את די� אנגליה שעשוי , הישירה של אנגליה רחבה מאוד בענייני גירושי�
ואילו כלל הסמכות העקיפה הרגיל אינו מתוא� לא ע� כלל , להיות קשור לאחד הצדדי� בלבד

  ).785–783, 705, 663–661' או להל�  בעמר(הסמכות הישירה ולא ע� כללי ברירת הדי� 
הסבר חלקי שנותני� לביטולה הוא שהדרישה . 743–742' מבע )27ש "הלעיל  (Martinyראו    82

כאשר . להתאמה ברירתית התייחסה בעיקר לפסקי די� זרי� בענייני משפחה שעסקו בגרמני�
נחלש הצור� להבטיח שדי� גרמניה יחול על גרמני� ג� , דיני הגירושי� הגרמניי� הוגמשו

הייתה החלטה מודעת לנתק את דיני הפסקי� הזרי� מתפיסות , א� כ�. מחו� לגרמניה
  .ברירתיות

83   Cornelissen, Cass. Civ. 20 fev. 2007. שפט יבדוק רק שלושה נקבע תו� כדי כ� כי בית המ
פרשני� רבי�  .ציבורה היעדר מרמה ותקנת , סמכות עקיפה–תנאי� בקליטתו של פסק זר 

, הוא מעודד תנועה חופשית של פסקי די�, הוא מכבד ציפיות לגיטימיות :משבחי� מהל� זה

 



  מושגי יסוד בפסקי� זרי�: 4פרק 

277 

היא , ככל שהיא מופיעה בתו� כלל הסמכות העקיפה. בתחומי המעמד האישי ובפסקי חפצא
לעתי� , שהיא אינה קיימתמקו� . מופיעה היו� בעיקר כחלופה נוספת ולא כתנאי מחויב

בי� בדר� של הצרת כלל הסמכות העקיפה והגדרתו , מרגישי� צור� לפצות על היעדרה
  . ל תוכ� הפסקביקורת אחרי� עח מנגנוני ותיהברורה יותר ובי� בדר� של פ

  סיכו�  )4(

התנאי� . כל שיטות המשפט מציבות בפני קליטתו של פסק זר תנאי� הקשורי� לסמכות
התנאי בנוגע לסמכות : נ� בהכרח מעוצבי� כראוי א� עולה מה� תמונה ברורההמצויי� אי

התנאי בנוגע לסמכות חקיקה נועד ; לפי דיני המדינה הזרה נועד לוודא את תוקפו של הפסק
על כל . ד לוודא את תקינות מקורועהתנאי בנוגע לסמכות עקיפה נו; לוודא את תקינות תוכנו

  . ולעצב את כלליה בהתא�,� להשיטה להחליט מה מבי� אלה נחו

      הלי� הוג�  )ב(

כש� שהמעמד שמייחסי� לפסק די� מקומי נשע� לא מעט על העובדה שהוא נית� לפי 
כ� ג� , אשר בחלק� ערבות להגינות דיונית בסיסית, דרישות דיוניות מקומיות ידועות

תי� כחלק דרישה זו נתפסת לע. היה הוג� שהוביל אליו הלי�דורשי� מפסק די� זר שה
משו� שדרישה זו מבטיחה את , זאת.  א� לרוב היא מופיעה כתנאי עצמאי84,מתקנת הציבור

חשש שמאפיי� , היא מביעה חשש מפני פגיעה בחברה הקולטתר שאתקינות הפסק יותר מ
הדרישה ותוכנה אינ� משתני� לא לפי סוג פסק הדי�  קיו� 85.את התיבה של תקנת הציבור

בכל שיטה פסק זר נדרש לעמוד בתנאי של הלי� . י� לעשות בוולא לפי השימוש שמבקש

  

-B. Ancel, H. Muirראו למשל (צדדית בענייני� לא לו � הפורו� החדהוא מפחית את שליטת
Watt, Note REVUE CRITIQUE DE DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ 420 (2007)( ; אול� השוו

LOUSSOUARN, במיוחד ,הפסק לנאותות מושלמת ערובה היא באשר הדרישה ביטול את המבקר 

  ).496�8 בפסקה( העקיפה הסמכות כלל הגמשת לאחר
, LOUSSOUARN; 384בפסקה , MAYER(למשל בצרפת תקנת הציבור כוללת הגינות דיונית    84

צרי� לתמו� אמצעותו הופקה ההחלטה לי� שבההשניה� מדגישי� ש.  ואיל�497 בפסקה
 .Bachir, Cass. Civ. 4 oct פסק הדי� פסק הדי� המנחה בעניי� זה הוא .הפסק הזר" צדקת"ב

� ל328.1.2'  בסבגרמניה קיימת דרישה עצמאית בנוגע להגינות). 1967ZPO , אבל הגינות
תקנת הציבור מסביר ש, 669–668 'מעב ,KROPHOLLER.  ג� חלק מתקנת הציבורהיאההלי� 

 הסעי� הנדו� ואילו , ההלי�הגינותבדבר היא הערובה הכללית לקיומ� של דרישות בסיסיות 
מתייחס רק למצב המיוחד שבו המשיב מסתמ� על העובדה שלא השתת� בהלי� ולא קיבל 

  .הודעה כדי� או זמ� מספיק כדי להתכונ�
  .287–281'  בעמראו להל�   85
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מבקשי� להביא פסק שבי� , מדברי� על פסק חפצאשמדברי� על פסק גברא ובי� ש בי� ,הוג�
  .תמ� עליו בבחינת מעשה בית די�מבקשי� להסשזר להוצאה לפועל ובי� 

 בפסק די� כש� שדרישת הסמכות זוכה לתוכ� מיוחד משו� שמדובר בפסק די� זר ולא
לרוב אי� דורשי� . כ� הדרישה להלי� הוג� זוכה לתוכ� מיוחד בהקשר מיוחד זה, מקומי

אשר , סטייה מאלה. וא� אי� מסתפקי� בכ�, שהפורו� הזר עמד בכל הכללי� הדיוניי� שלו
ואשר איננה מביאה לידי בטלות , בעיני הפורו� הקולטאיננה מהווה פגיעה בהלי� הוג� 

 מקובל ג� להדגיש 86.שאינה פוסלת את הפסק הזר, ראה בדר� כלל טעותתי, הפסק בביתו
, שאי� דורשי� ששיטה זרה נהגה לפי כל הכללי� הדיוניי� המקובלי� בפורו� הקולט

   87.וששיטת דיו� שונה מזו הנהוגה בפורו� לא תפסול פסק די� זר כשלעצמה
פגיעה בהלי�  בשל באנגליה כמעט שאי אפשר למצוא דוגמאות שבה� נפסל פסק די� זר

   העי פגייתהפסק הדי� המנחה קבע שלא יחקרו בתקינות ההלי� הזר אלא א� ה. הוג�
�ב“English view of substantial justice”.88לאור ההלכה החד �משמעית שאי� בודקי� את 

,  רחב ועקרוניבמוב� ו פורשה כמתמקדת בהגינותבדבר הגינות ההלי�טענה ה, נכונות הפסק
לצדדי� להציג את שניתנה הזדמנות ה שה בדרישתמתמקדהיא . וייחס לפרטימבלי להת
מה שנדרש בשיטה ל היה זהה תזדמנות זו הייתה הוגנת וסבירה מבלי לדרוש שהטענותיה�

 natural הרעיו� של הזדמנות הוגנת מתייחס לשתי דרישות יסוד של מה שכונה .זו או אחרת

justice : ו� ההלי� ועל האפשרות להשתת� בבעוד מועד על קיוממת� הודעה – notice ;
 קיומ� של שני תנאי� אלה נחשב 89.ומת� הזדמנות בפועל לצדדי� לשטוח את טענותיה�

  

לפג�  באשרשקבע הלכה זו  ,Pemberton v. Hughes, [1899] 1 Ch.781באנגליה ראו למשל    86
 תפיסתה של סטייה כזו כטעותשמעיר כי , 381 בפסקה ,MAYER בצרפת ראו; בסמכות שיפוט

, 498פסקה ב ,LOUSSOUARN, ובאופ� כללי. א� מסבירה מדוע סמכות זרה פנימית אינה נדרשת
  ראו,בגרמניה; ובלתי מספקת מצד אחרמסביר מדוע בדיקה לפי הדי� הזר מיותרת מצד אחד ש

KROPHOLLER,בדיקת דורש את הוא כנראה המשפט האיטלקי שבעניי� זהחריג . 668' מ בע 
   (b)64.1' ס ראו( לפי הדי� הזר ושל ההלי� כולוהזדמנות לטעו� של ה, ההגינות של ההודעה

)64.1�וcתיראה ג� טלקיי� א� סביר שפגיעה בעקרונות יסוד אי. )הרפורמה האיטלקילחוק  (
  .)(g)64.1' סראו ( בתקנת הציבור היא פגיעה

 Adams v. Cape Industries Plc, [1990] Ch. 433 (C.A.)ראו למשל באנגליה פסק הדי� בעניי�    87
. ככלל אי� מאפשרי� להעביר ביקורת על סדר די� של מדינה זרהלפיו שהחוזר על העיקרו� 

ש "הלעיל ( Martinyבגרמניה ראו .  של צדק טבעילי� עמד בתנאי�ההלוודא שאבל אפשר 
  . 748'  בעמ)27

88   Pemberton v. Hughes, [1899] 1 Ch.781.  
89  Jacobson v. Frachon, (1927) 138 L.T. 386.  ראוDICEY, אלה דרישות יסוד על .52 כלל 

BRIGGS שנית� בלא שהנתבע קיבל הודעה על ג� פסק די�  שייפסל) 7.64בפסקה ( בורס
ההשערה . או בלא שהנתבע קיבל הודעה על קיומו של ערעור חידושה של תביעה שהופסקה

קיבל את הטענה שפסק די� הולנדי שנית� בנסיבות פסק די� אנגלי שהראשונה מבוססת על 
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לא יפסלו פסק די� בטענה , למשל. בעבר מספיק כדי להבטיח שפסק הדי� נית� בהלי� הוג�
שו� שסירבו או מ, זו רק משו� שהוא מבוסס על ראיה שלא הייתה קבילה בדיני אנגליה

וא� לא משו� שנהגו בפרוצדורה אחרת מזו , לקבל ראיה שבהלי� אנגלי הייתה מתקבלת
   90.האנגלית

 הייתה המקרה הראשו� שבו בית 1990 משנת .Adams v. Cape Industries Plcפרשת 
שהכלל  ש� קבעו 91.משפט אנגלי קיבל טענה של פגיעה בצדק הטבעי באשר לפסק גברא

פסק פיצויי� פסל פסק די� זר שבמקרה זה נ. הזדמנות לטעו�לודעה ואינו מוגבל א� לה
באותו מקרה נתקיימו הדרישות של . בלא הערכה שיפוטית של גובה הנזקובהיעדר הגנה 

 אבל השופט לא פעל על פי הכלל שלפיו הוא רשאי להערי� את ,הודעה והזדמנות לטעו�
בית המשפט האנגלי לא פסל . התביעה כתב לפיולמעשה נת� פסק די� ,  על פי הראיותקהנז

אשר , נתבעסמכות שהה הזו כשלעצמה אלא את העובדה שהשופט לא הפעיל את הפרוצדור
� עמדה זו אומצה ג� ב. רשאי לצפות שיפעילהיה, שתת� בהלי�חר שלא להבCourt of 

Appeal יה של בית המשפט הזר מההלי�  כאשר בית המשפט שוב קבע שסטי2000 בשנת
 עוד שיפסלו פסק זר בנימוק בספרות הוצע92 . פגיעה בצדק הטבעיהיאקביעת הנזק הקבוע ל

,  נוס� על כ�93.זה א� בית המשפט מתעל� ביודעי� מתניית ברירת די� מפורשת בחוזה
 לאמנה האירופית לזכויות 6מצייני� שהדרישות הדיוניות המקיפות יותר הכלולות בסעי� 

ג� מחו� להקשר המחויב על ידי האמנה כפי , ור כחלק מתקנת הציב עשויות לחול94האד�
  

ההגנה הטענה נכללה בתיבה זו משו� שבמסגרת האיחוד האירופי . אלה נגד את תקנת הציבור
  .  פסק די� אוסטרליההשערה השנייה מבוססת על .בדבר הלי� הוג� אינה מכסה מקרה זה

  . ופסקי הדי� המובאי� ש�14�163בפסקה , DICEYראו    90
91   [1990] Ch. 433 (C.A.) .על היותו של מקרה זה השימוש הראשו� בטענה זו בפסקי גברא ,

  .14�164בפסקה ,  DICEYראו
  .Masters v. Leaver, [2000] B.P.I.R. 284ראו    92
הוא מבסס הצעה זו על ההשערה שיסרבו לעכב הלי� לטובת בית  .7.64פסקה ב,  BRIGGSראו   93

השערה זו . תעל� מתניית ברירת די�משפט זר כאשר מבססי� את הטענה שבית המשפט הזר י
 Banco Atlantico S.A. v. British Bank of the Middle East, [1990] 2מבוססת על פסק הדי�

Lloyd’s Rep. 504 , שבו סירבו לעכב הלי� לטובת הלי� בבית משפט זר שבו היו מפעילי�
 manifestly“ נחשב ואשסטה כל כ� מכללי ברירת הדי� האנגליי� עד שהכלל ברירת די� 

wrong”) 4.31פסקה , ש� .(Briggs מבקר את פסק הדי� הזה בנימוק שאי אפשר להעלות טענת 
א� כי הוא מודה (ועל כ� אסור להכניס שיקול זה לשיקולי� בעיכוב הליכי� , ד פסק זרטעות נג

שיש הבחנה בי� מניעת האפשרות ליצור פסק די� פגו� ובי� הסירוב לקלוט פסק די� תקי� 
אול� הוא מציע שאפשר להצדיק תוצאה כזו א� בית המשפט מתבקש לעכב ). שחולקי� עליו

במקרה כזה לדעתו ראוי . ו די� החורג מזה שהוסכ� עליו בחוזההלי� לטובת מדינה שבה יחיל
כי עיכוב כזה היה מאפשר לצד המעוניי� בו להפר את התחייבותו , לסרב לעכב את ההלי�

  . החוזית
הסעי� והפרשנות שניתנה לו , נוס� על הודעה ברורה ומבעוד מועד המאפשרת לצד להתכונ�   94

שההלי� ,  שההחלטה תהיה מנומקת ולו באופ� חלקי,דורשי� עוד שיהיו שופטי� לא מוטי�
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 מכא� שהעמדה האנגלית היו� רחבה משהייתה בעבר 95.שהיא אומצה בחוק האנגלי
. הפסק לגופואת בניגוד לעמדה שאי� בודקי� , ומאפשרת בדיקה של תוכ� הפסק וההלי�

כות במקו� אחר הצעתי שנכונות זו יכולה להתפרש כתגובה לתפקודו הלקוי של כלל הסמ
שכ� הוא מחייב למשל לקלוט , כאמצעי בקרה על מקורו של הפסק העקיפה בפסקי גברא

פסק זר ג� כאשר הנתבע קשור למדינת מת� הפסק רק משו� שנכח ש� ביו� המצאת 
   96.ההזמנה

ארצות הקונטיננט התיבה של פגיעה בהלי� הוג� מצטיירת כרחבה לפחות באותה ב
את קליטת� של פסקי די� זרי� כאשר דיני הראיות פוסלי�  בצרפת. המידה א� לא יותר

 אמנ� בגרמניה מפגיני� איפוק 97.נראי� לה� לא צודקי� במובהקשבאמצעות� נית� הפסק 
�פסק די� בהיעדר הגנה שנית� ב, למשל. רב יותרsummary procedure האנגלי נאכ� 
בגלל ביזיו� בית וכ� ג� פסק די� אנגלי שבו היה הנתבע מנוע מלהשתת� בהלי� , בגרמניה

מתייחסי� לדרישות המקיפות של האמנה האירופית בשתי המדינות אול�  98.משפט
שתיה� דורשות שהפסק הזר יכלול נימוק , למשל. כדרישות מחייבות בכל מקרה ומקרה

  99.לוודא את קיו� תנאי הקליטהלפחות כזה המאפשר , מינימלי

3.  
 שיקולי
 ריבוניי

 הערבי� לאופ� יצירת המצב המשפטי ,דרשי� מפסק זרתנאי� המשפטיי� הנבניגוד ל
י� ב. התנאי� הריבוניי� המוצבי� לקליטתו מקלי� את שילובו בשיטה הקולטת, הפסוק

נדרשי� אשר  קבועי�תנאי� הריבוניי� הנפוצי� בשיטות השונות אפשר להבחי� בתנאי� ה
לק מהשיטות ובחלק מופיעי� רק בחאשר  משתני�ובתנאי� , בכל שיטה ובכל מנגנו� קליטה

חלק מהתנאי� ייחודיי� לפסקי חו� , בי� שה� קבועי� ובי� שה� משתני�. מהמנגנוני�
ואילו חלק� האחר , לאומי�ומגני� מפני פגיעה סמלית בהקשר הפנימי או בהקשר הבי�

משכפלי� הסדרי� פנימיי� ודואגי� לאינטרסי� מעשיי� תו� שאיפה למנוע פגיעה מוחשית 
   .בשיטה הקולטת

  

 אפשרות של תהיהש, לדברי הזולתיתנהל באופ� שתינת� אפשרות לצדדי� להתבטא ולהגיב 
  .ושתהיה אפשרות להשיג על ההחלטה,  דרכי הוכחה סבירותצואמי י�שהשופט, ייצוג

  . 14�159בפסקה , DICEYראו    95
 .9בפרק , 1996 פסברג אצלראו דיו�    96
�כי ראיות חד, בלבד לקלוט פסק די� שביסס הכרזת אבהות על הצהרת הא� לסרבהוחלט ש�    97

�כמו כ� פסלו פסק זר שבו הסתפקו באי. יישבות ע� הרעיו� של הלי� הוג�צדדיות אינ� מת
  ).384פסקה ב ,MAYER ראו(  הנתבעבחובהתייצבותו של אד� לדיו� כדי לייחס לו הודאה 

  .748' מבע) 27ש "ל הלעי( Martiny ראו   98
99   MAYER, 384פסקה ב .  
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  תנאי� ריבוניי� קבועי�  )א(

כל שיטות המשפט מתנות את קליטת� של פסקי� זרי� בתנאי שה� אינ� פוגעי� בחברה 
  .בי� במישור הסמלי ובי� במישור המעשי, המקומית

  הגנה מפני פגיעה סמלית בחברה המקומית  )1(

פגיעה סמלית בחברה המקומית באה לידי ביטוי בכל השיטות בשני החתירה למנוע 
 תקנת הציבורהרתיעה מפני קליטת� של פסקי� זרי� הנוגדי� את : הקשרי� עיקריי�

 תנאי� אלה ה� לרוב ייחודיי� לפסקי� 100.פסקי� זרי� בעלי אופי ציבוריוהרתיעה מפני 
 בניגוד 101.ואי� לה� מקבילה במשפט הפנימי כי ה� נובעי� מזרות הפסק בלבד, זרי�

אלה מצטיירי� כטענות , י� לקליטתו של פסק זרלתנאי� המשפטיי� שה� תנאי� פוזיטיבי
   102. עילות לסרב לקלוט פסק די� ראוי–הגנה 

  תקנת הציבור ומרמה   .א

סוגיה  103.בכל המדינות מקובל שפסק זר לא ייקלט א� הוא נוגד את תקנת הציבור המקומית
ית שכ� החלטה משפט, ת פנימיהברוב מרכיביה אי� לה מקבילו, זו ייחודית לפסקי� זרי�

אפשר לומר עליה שהיא נוגדת את תקנת  מוסמכת שניתנה בהלי� הוג� ועל פי די� אימקומית 
די� מקומי אינו יכול לנגוד את בנסיבות רגילות כש� ש, הציבור של החברה שבה היא ניתנה

לעומת זאת פסק די� זר יכול ג� יכול לנגוד את תקנת הציבור  104.תקנת הציבור המקומית
כש� שדי� זר יכול לנגוד ,  עלולה לפגוע בערכיה של החברה הקולטת וקליטתו,המקומית

אי תקנת הציבור המקומית היא הדרישה שפסק זר יעמוד בתנ .את תקנת הציבור המקומית
בדיוק כש� , סטייה מהעיקרו� שלפיו תוכנו של הפסק הזר אינו עובר ביקורת בפורו� הקולט

  

ההבחנה בי� פגיעה סמלית בריבו� המקומי או בחברה המקומית ובי� פגיעה מוחשית בה�    100
היה אפשר לחשוב שתקנת . איננה הבחנה עיונית וכ� ג� סיווג הטענות לקבוצה זו או אחרת

אול� כל הטענות . הציבור באה להג� מפני פגיעה מוחשית בחברה או בשיטה המקומית
תקנת , לעומת זאת. שסווגו במסגרת ההגנה מפני פגיעות מוחשיות באות למנוע תקלה מעשית

גנות על ערכי� חברתיי� ורעיונות בדבר מהות מהציבור והדרישה בנוגע לאופיו של הפסק 
 .ולא על חיי המעשה, החברה והמדינה

 .יש מקבילה במשפט הפנימירק לה , ככל שטענת המרמה נחשבת חלק מתקנת הציבור   101
השאלה א� ה� מוצגי� כדרישות פוזיטיביות או כטענות הגנה בשיטת משפט פלונית אינה    102

  . משנה את אופיי� זה
 ,LOUSSOUARN,  ואיל�382 בפסקה ,MAYERבצרפת ; 51 כלל ,DICEYראו למשל באנגליה    103

   27.1' ס, בשוויי�; י לחוק הרפורמה האיטלק(g)64.1' ס, באיטליה;  ואיל�499בפסקה 
�לCPIL ;ל328.1.4' ס, בגרמניה �ZPO ;ל34.1' ס �Brussels I Regulation.   

 . שיכול להיחשב ניגוד לתקנת הציבור, התופעה הפנימית הקרובה ביותר היא ניגוד לחוקה   104
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טייה מהעיקרו� המקובל בברירת די� שהאפשרות להימנע מהפעלתו של די� זר נחשבת ס
 על כ� ג� כא� 105.שלפיו תוכנו של הדי� אינו משמש קנה מידה להפעלתו, מסורתית

מה שייחשב  בי� רבאי� הבדל ואכ� בשיטות רבות . מתבקשת גישה מצמצמת לתקנת הציבור
 יש שיטות משפט הכוללות בתקנת , ע� זאת106.בשני הקשרי� אלהנוגד את תקנת הציבור 

כבר ראינו . שבשיטות אחרות עומדי� בפני עצמ�, בור מכלול של� של תנאי קליטההצי
מתברר שרוב  107.שהדרישה להלי� הוג� נחשבת לחלק מתקנת הציבור בצרפת ובגרמניה

, הלי� תלוי ועומד, פסק נוגד(המגני� מפני פגיעה מוחשית בחברה המקומית התנאי� 
 ככל 108.טות שונות חלק מתקנת הציבור וא� הגנת המרמה נחשבי� בשי)סמכות ייחודית

קטגוריה המאפשרת הגנה מפני תוכנו הפסול של פסק אל שמתייחסי� אל תקנת הציבור כ
לאור עקרונות היסוד המחייבי� . טענות אלה אינ� יכולות להיכלל במסגרת זו, הדי� הזר

י� רבי� רצוי להימנע מצירופ� יחד של תנא, לצמצ� את בדיקתו של פסק זר למסגרת הינתנו
  . אשר לכל אחד ייעוד משלו בקטגוריה הנחשבת לחריג והמאפשרת ירידה לתוכנו של הפסק

 תקנת הציבור היא בהקשר של פסקי� זרי�ג� , כבהקשר של ברירת הדי�, בכל השיטות
פסק די� זר עלול לנגוד את תקנת הציבור בהקשר , למשל. תיבה גמישה יחסית ולא קבועה

 כי פסק נקבע שבו ,דוגמא לכ� מצויה בפסק הדי� הישראלי. אחד אבל לא בהכרח באחר
עשוי להיראות נוגד את תקנת היה  אמצעי� פסולי�גירושי� זר שהושג על ידי הבעל ב

א� לא ביחסי� שבי� האישה הגרושה ובי� , הציבור ביחסי� שבי� הבעל לאישה הגרושה
יש נכונות להבחי� באותה מידה  109.ת הבעלירושתחרה עמה על אישה שנייה תמימה המ

אמנ� יש פסקי די� שלא רק אכיפת� . בעניי� זה בי� אכיפתו של פסק זר ובי� ההכרה בו

  

  .140' ראו לעיל בעמ   105
� זהה בשני ההקשרי� א� בצרפת מצייני� שהתוכ. במשפט המקובל אי� הבדל רב בי� השניי�   106

אול� בגרמניה דווקא מצייני� שתקנת הציבור בפסקי� זרי� ). 383בפסקה , MAYERראו (
� ל328ושהניסוח החדש של סעי� , עשויה להיות צרה מזו שבברירת הדי�ZPO במסגרת 

כאשר , החקיקה החדשה הפריד במכוו� בי� תחו� ברירת הדי� ובי� תחו� הפסקי� הזרי�
 מובהק� זרי� הודגש שפסילתו של פסק די� זר תיעשה רק כשיש ניגוד בהקשר של פסקי

 744, 743'  בעמ)27ש "הלעיל  (Martiny ;667'  בעמ,KROPHOLLERראו (לתקנת הציבור 
 Peter Hay, Recognition and Enforcement of American Money-Judgments in; ואיל�

Germany – the Effect of the 1992 Decision of the German Supreme Court, 40 AM. J. 
COMP. L. 729 (1992) .( עשוי לזכות למשמעות מיוחדת א� " תקנת הציבור"מקובל שהמונח

� ל34.1' למשל בס. צדדית�כשהוא מופיע באמנה רבBrussels I Regulation מודגש שאפשר 
ניגוד לתקנת הציבור רק כשהפסק נוגד אותה ניגוד למנוע קליטה של פסק זר בטענה של 

א� התוכ� של תקנת הציבור עשוי להיות שונה במסגרת ; )”manifestly contrary“" (מובהק"
  ).ואיל� 14�225 פסקה DICEYראו (אמנה מחייבת 

  .84ש "לעיל הראו    107
  .לפירוט ראו להל� בכל טענה וטענה   108
  ).1996( 387) 5(ד מט"פ, שאוליא�' שאוליא� נ 5016/91א "ע   109
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ציות לצו � למשל פסק זר שנית� בעקבות אי–אלא ג� ההכרה בה�  תנגוד את תקנת הציבור
 אול� ייתכנו מצבי� –חוס� מקומי האוסר על צד להמשי� להשתת� בהתדיינות הזרה 

דוגמה . סק זר לא תנגוד את תקנת הציבור בעוד אכיפתו תימצא בניגוד להשבה� ההכרה בפ
המובאת לעניי� זה בספרות האנגלית היא פסק אימו� זר שנית� בנסיבות שנוגדות את תקנת 

בית משפט . 17 והמאומצת היא בחורה בת 50כגו� כאשר המאמ� הוא רווק ב� , הציבור
א� לא בהכרח הוא יימנע , ת לפסק האימו�עשוי לסרב לאכו� את זכות המשמורת הנלווי

�   110.מלהכיר ביחס האימו� לצור� מת� זכותה של המאומצת להשתת� בירושת המאמ
ט פבארצות המשש מזוהתיבה של תקנת הציבור בארצות הקונטיננטליות רחבה  ,ע� זאת

 בשל ניגוד לתקנת במשפט המקובל כמעט אי� דוגמאות לפסילתו של פסק זר .המקובל
רבו לאכו� פסק מזונות זר כי הוא בוסס על עילה לא מוכרת י מקרה אחד שבו ס111.רהציבו

לא היססו לאכו� פסק ש�  ו, בקנדה הסתייגו ממנו. בספרותזכה לביקורת 112בדי� אנגליה
רבו לאכו� י מקרה אירי שבו ס113.הייתה מוכרת בדי� קנדהלא על יסוד עילה שזר שנית� די� 

 משו� שבאותה תקופה ,גי� תביעת גירושי� שהתנהלה ש�פסק די� אנגלי להוצאות משפט ב
 � לזהותשאפשר שאר המקרי� 114. זכה א� הוא לביקורת קשה,לא הכירו בגירושי� באירלנד

 �� נישואיילמשל פסק בלגי שאי .גד פסק די� אנגליה� למעשה מקרי� שבה� הפסק הזר ָנ
 עילה הוא ניגוד כזה 115. כי פסק די� אנגלי קוד� כבר דחה בקשה לאיינ�,לא זכה להכרה

  

  .5�006בפסקה  ,DICEYראו    110
י� ש� שסופיות� של דיוני� היא מרכיב של תקנת הציבור וא� מצ. 14�153 בפסקה ,DICEYראו    111

המצב דומה במדינות . מגבילה את היכולת לבחו� את תוכנ� של פסקי� זרי�שכ� היא בעצמה 
יש כמה וכמה פסקי די� . גישה אחרתה ע� זאת בארצות הברית. אחרות של המשפט המקובל

בשל ההגנות של התיקו� הראשו� לחוקה , שבה� סירבו לאכו� פסקי די� אנגליי� בגי� דיבה
 ,Abdullah v. Sheridan Square Press Inc., No. 93ראו למשל(האמריקאית על חופש הביטוי 

Civ. 2515, 1994 W.L. 419847 (S.D.N.Y., May 4th 1994); Bachchan v. India Abroad 
Publications Inc., 154 Misc. 2d 228, 585 N.Y.S. 2d 661 (Sup. Ct. 1992); Matusevutch v. 

Telnikoff, Civil Action No. 94-1151 RMU (DDC) 1995, Lexis 1352 ( ובעקבותיה� הוחקו
, כאלהבמדינות שונות בארצות הברית חוקי� המאפשרי� למנוע את אכיפת� של פסקי די� 

 Securing the Protection of our Enduring andוא� הוחק חוק פדרלי בעניי� זה בש� 
Established Constitutional Heritage Act, Pub. L. No. 111–223, 124 Stat. 2380 (2010).  

112   Re Macartney, [1921] 1 Ch. 552 . במקרה זה סירבו לאכו� פסק מזונות זר שהוטל על עיזבונו
של והפסק חייב את האב ועיזבונו לכל ימי חייו , ל אד� שנטע� כי הוא אביו של ילד לא חוקיש

בית המשפט סבר כי חיוב במזונות ילד מעבר לגיל הבגרות שלו נוגד את תקנת הציבור . הילד
  .וייחס חשיבות לעובדה שבאנגליה אי� עילה שמבססת מת� צו אבהות לאחר המוות

113  Burchell v. Burchell, [1926] 2 D.L.R. 595 (Ont.) , שבו נאכ� פסק מזונות שהוטל על אישה
  .לטובת בעלה א� על פי שעילה כזו לא הייתה מוכרת בדי� קנדה

114  Mayo-Perrot v. Mayo-Perrot, [1958] I.R. 336.  
115  Vervaeke v. Smith, [1983] 1 A.C. 145 (H.L.) .  
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� שטרחו לציי�השופטי�  אול� ,יר בפסק זרעצמאית לסירוב להכres judicata ) מעשה בית
   116.הוא חלק מתקנת הציבור האנגלית) די�

 בגרמניה מחייב את בתי המשפט לסרב לקלוט פסק זר כאשר קליטתו תוביל החוק
ובמיוחד כאשר הקליטה אינה , במובהק לתוצאה שסותרת עקרונות יסוד של המשפט הגרמני

לפיכ� זכויות חוקתיות ה� חלק מתקנת הציבור א� כי . מתיישבת ע� זכויות יסוד חוקתיות
בשל היחסיות של תקנת הציבור לא כל תוצאה שתיראה לא חוקתית בהקשר גרמני פנימי 

 ג� בגרמניה אי� מקרי� רבי� שבה� תקנת הציבור 117.לאומי�תיראה כ� ג� בהקשר עבר
שחלק מהמלומדי� , למשל בהקשר של הלי� הוג�.  לידי סירוב לקלוט פסק זרהביאה

מלפסול פסקי די� הנראי� על פני בתי המשפט  נמנעי� 118,מסווגי� יחד ע� תקנת הציבור
שהוא הלי� שאינו , pre-trial discoveryאמריקני שנית� בעקבות פסק די� . הדברי� בעייתיי�

ית� בהלי� שבו הנתבע לא הורשה להשתת� בגלל ביזיו� שנאנגלי ופסק די� , מוכר בגרמניה
 סבורי� , לעומת זאת119.לא נפסלו, תופעה שג� היא אינה מוכרת בגרמניה, בית המשפט

, שפסק די� המחייב את הנתבע לשל� חוב הימורי� לא ייקלט בשל ניגוד לתקנת הציבור
   120.משו� שחיובי הימורי� אינ� אכיפי� בגרמניה

פסק גירושי� זר הוכר בצרפת כאשר צרפת  ,אחדמצד . בות יותרבצרפת הדוגמאות ר
 ופסק גירושי� זר שנית� בלא הסכמה הוכר כאשר בצרפת נדרשה ,פשרה גירושי�עצמה לא ִא

 מזכיר פסק איו� Mayer את תקנת הציבור � שנוגדי� בי� הפסקי� הזרי,מצד אחר. הסכמה
זר המכריע בשאלת החזקת ילדי� על נישואי� זר המבוסס על הבדלי דת בי� הצדדי� ופסק 

כמו כ� הוא  . מבלי לשקול את טובתו של הילד הספציפייסוד מינו או גילו של הילד בלבד
מדגיש שתקנת הציבור הצרפתית מגנה לא רק על החברה הצרפתית אלא ג� על אנשי� בעלי 

ת הציבור על כ� פסק זר שלא היה נוגד את תקנ. כגו� תושבי� ואזרחי�, קשר מיוחד לצרפת
 א� הוא משנה את מעמדו של אד� הקשור האילו דובר בצדדי� זרי� עלול לנגוד אות

הוא א� סבור כי לאחר ביטול הדרישה להתאמה . לצרפת בניגוד לעמדת די� צרפת
 122. היבט זה של תקנת הציבור יזכה לתפקיד מוגבר בביקורת על פסקי� זרי�121ברירתית

  

כפי שהיא מוגדרת באמנה , יעה בהלי� הוג� שפג לאפשרות14�225בפסקה , DICEYראו    116
  .היא פגיעה בתקנת הציבור האנגלית, האירופית לזכויות האד�

 בסעי� זה פירושו שהחוקה אינה חלה על שהאזכור של זכויות חוקתיותכמו כ� מקובל לחשוב    117
 ,)27ש "ה לעיל (Martinyראו (ושמשו� כ� השפעתה תהיה חלשה יותר , פסקי� זרי� ככזו

  ).724 'מבע
  .668' בעמ ,KROPHOLLERראו למשל    118
  .98ש "וראו לעיל ה, 668' בעמ ,ש� ראו   119
120   Martiny )746' בעמ) 27ש "ה לעיל .  
 .83ש "ראו לעיל ה   121
122   MAYER ,383�1 בפסקה.  
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וגיית ההלי� ההוג� שייכת במידה רבה לתקנת ג� בצרפת ס, כפי שראינו, יתרה מזו
   124. וא� האפשרות לפסול פסק די� בשל מרמה נחשבת חלק מתקנת הציבור ש�123,הציבור

כבכל שיטה .  זוכה לממדי� גדולי� במיוחד בהקשר הצרפתיהגנת המרמה: זאת ועוד
 אול� כלל הסמכות העקיפה 125.אחרת אפשר לבסס טענת מרמה על מרמה בי� הצדדי�

 התנה את ההכרה בסמכותה של מדינה בעלת זיקה Simitchיש שאומ� בפרשת הגמ
על כ� . משמעותית או אופיינית לתת פסק די� בי� השאר בכ� שהזיקה לא נוצרה במרמה

התייחסות , הפעלת כלל הסמכות העקיפה מחייבת להתייחס תמיד לאפשרות של מרמה
מר עוד לאחר שבוטלה הדרישה מצב זה הוח. הכורכת עמה עיסוק בתוכנו של הפסק הזר

 ויכוח קיי�. שכ� הערובה היחידה שנותרה למקורו של הפסק נעלמה, להתאמה ברירתית
יצירת שפירושה , בית המשפטבאשר לל רק מרמה בשאלה א� סוג חדש זה של מרמה כול

, ו� מטרה לחמוק מבית המשפט הטבעימצב שבו בית המשפט שנת� את הפסק הוסמ� מת
שפירושה יצירה מכוונת של מצב שבו יוחל די�  – fraude à la loi –די� שר לבאג� מרמה  או

הדרישה  אבל הכול מסכימי� שביטולה של 126.שונה מהדי� שהיה אמור לחול על העניי�
,  תגביר את השימוש בכל המנגנוני� המאפשרי� לשלוט בתוכ� הפסקלהתאמה ברירתית

  . לרבות טענת המרמה
מתמקדות  –קות מדי� טבעי או מבית משפט טבעי  התחמ–טענות המרמה הללו 

בהתנהגותו של התובע וחותרות למנוע ממנו יתרו� שהשיג על ידי בחירה מניפולטיבית 
המתייחסת לאפשרות של מרמה מצד , שונות מטענת המרמה הרגילה ה�. בפורו� להתדיינות

בכל שיטות ג� טענה זו מוכרת .  לגו� העניי�אחד הצדדי� או מצד בית המשפט עצמו
א� , טענה זו מתייחסת לתוכ� הפסק. המשפט כטענה הבאה לפסול את קליטתו של פסק זר

לכ� א� על פי שבחלק , אלא מוחה נגד אופ� השגתו, היא אינה חולקת עליו ישירות
היא נחשבת עילה עצמאית  בחלק אחר, מהשיטות טענה זו חוסה תחת תקנת הציבור

על כל שיטת משפט להתמודד , שר למיקומה במערכת אול� בלי ק127.לפסילתו של פסק זר

  

 .84ש "ה ראו לעיל   123
124   MAYER,  ואיל�390בפסקה .  
 .ראו דיו� להל�   125
קשה על ייחוס יתור על הדרישה להתאמה ברירתית מושלפיה  Mayerיש היגיו� בטענתו של    126

ע� .  מבקש להחילכדי שיחול די� אחר מזה שדי� צרפתשל מרמה למי שמתמר� את הענייני� 
כל  .שכ� הדי� משתנה ע� בית המשפט, ביותר להבחי� בי� שני מצבי� אלה זאת קשה

   ,ואיל� 396 ,383 בפסקאות ,MAYERראו . המלומדי� מקדישי� מאמצי� להבהיר הבחנה זו
�וLOUSSOUARN, של הביקורתית לעמדתו בהתא� .ואיל� 496 בפסקה Loussouarn ביטול על 

 ייחוסה – למנוע צרי� או – מונע החדש שהמצב מסכי� אינו הוא ,ברירתית להתאמה הדרישה

   .צרפת בדי� שנדרש ממה שונה די� של החלתו דילי שמביא למי מרמה של
לעומת זאת בצרפת . )50 כלל ,DICEYשל ראו למ(במשפט המקובל היא נחשבת טענה עצמאית    127

  ). 124ש " לעיל הראו(וברוב מדינות הקונטיננט היא נחשבת חלק מתקנת הציבור 
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 כדי להימנע לבית המשפט לבחו� את תוכנו של פסק זרע� השאלה עד כמה היא תאפשר 
בכל שיטת משפט בעיה זו מתעוררת ג� באשר לפסקי . מקליטתו של פסק די� הנגוע במרמה

יש בפסק די� האמו� המידי ש.  כאשר ער� הסופיות מתמודד מול ער� האמת,די� מקומיי�
 א� מאז� 128.אפילו בטענת מרמה, מקומי בדר� כלל מוביל להגבלת האפשרות לתקו� אותו

שכ� א� על פי שחשיפת� של פסקי , האינטרסי� עלול להיות שונה באשר לפסקי די� זרי�
די� זרי� לטענת מרמה בצורה רחבה תערער את עקרו� היסוד שלפיו אי� יושבי� בערעור על 

  . אינו ראוי לאמו� מידי ממילא מטבע הדברי� פסק די� זר ,פסקי די� זרי�
הכרעתו של המשפט המקובל בדילמה זו מדגימה א� היא את החשיבות של הבטחת 

 כתנאי להבטחת תוכנו של פסק זר ,מקורו הראוי של הפסק באמצעות כללי סמכות ראויי�
 את תוכנו של בהקשר זה המשפט המקובל מגלה נכונות מפתיעה לחשו�. מפני התערבות

, בשל האמו� הפחות שרחש המשפט המקובל לערכאות זרות. פסק גברא זר לדיו� מחודש
נהוג במשפט המקובל , עמדה שבאה לידי ביטוי בכ� שפסק זר נחשב בעבר א� ראיה לחיוב

עד היו� לחשו� פסקי� זרי� לטענת מרמה על סמ� עובדות שכבר נדונו בפסק הדי� ועל 
. למשל משו� שלא הועלו על ידי הצדדי�, עות ובכל זאת לא נדונוסמ� עובדות שהיו ידו

ש� נדרשה תמיד ראיה חדשה כדי לאפשר דיו� בטענה , זאת בניגוד למצב בפסקי� מקומיי�
 בפסקי די� , לעומת זאת129).כדי להג� על מעשה בית הדי� שבו(שהפסק הושג במרמה 

גנת המרמה משו� שהוא מייחס בענייני המעמד האישי המשפט המקובל אינו מכיר כלל בה
   130.חשיבות רבה לאחידות המעמד כפי שנקבע במדינה מוסמכת

  

מו� את האפשרות שיטה שמייחסת חשיבות רבה לסופיות� של פסקי די� תצמצ� עד למיני   128
היא תתנה אפשרות זו בהבאת ראיות חדשות שלא נדונו ושלא יכלו להידו� . לטעו� טענה כזו

כדי לעודד את הצדדי� להביא את כל ראיותיה� ואת כל טענותיה� , לפני מת� פסק הדי�
או שמייחסת חשיבות , שיטה שמייחסת פחות משקל לסופיות� של פסקי די�. במעמד אחד
תאפשר להעלות טענה זו לאחר מת� פסק די� ג� בהסתמ� , פשרות בירור האמתרבה יותר לא

הפגיע#ת של פסק די� מקומי . על טענות או ראיות שכבר נדונו או שיכלו להידו� באותו מעמד
לטענת המרמה משקפת את מידת האמו� שנותני� בהליכי� מקומיי� ואת מידת הנכונות 

  .ע לתוצאה ראויהלעסוק שוב ושוב באותה שאלה כדי להגי
129   Abouloff v. Oppenheimer, (1882) 10 Q.B. 295; Vadala v. Lawes, (1890) 25 Q.B. 310; 

Syal v. Heyward, [1948] 2 K.B. 443; Jet Holdings Inc. v. Patel, [1990] 1 Q.B. 335 .
 ,Owens Bank Ltd. v. Bracco, [1991] 4 All E.R. 833(C.A.)הלכות אלה אושרו בפרשת 

aff’d [1992] 2 W.L.R. 621 (H.L.) . לדיו� בהלכות אלה ראוA. V. Levontin, Two 
Paradoxes in the Recognition of Foreign Judgments, 2 ISR. L. REV. 197 (1967) ; סיליה

; )ט"תשמ–ח"תשמ ( ואיל�56, 34  יחמשפטי�" על סופיות בפסקי� זרי� "וסרשטיי� פסברג
6� ו5רקי� פב, 1996 פסברג.   

; )מרמה לגו� העניי� אינה מבססת טענה נגד קליטת הפסק( Bater v. Bater, [1906] P. 299ראו    130
Middleton v. Middleton, [1967] P 62; Bonaparte v. Bonaparte, [1892] P. 402 )מה מר

 .Macalpine v. Macalpine, [1957] 3 W.L.R ;)המביאה לידי פג� בסמכות תצליח לבסס הגנה
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הסוטה במובהק , אפשר לראות ג� בסוגיית המרמה, כפי שהצעתי באשר להלי� הוג�
התפקוד של הכללי� �תגובה או מנגנו� איזו� לאי, מהעיקרו� שאי� נוגעי� בתוכ� הפסק

 בפסקי� זרי� בענייני מעמד אישי אי� טענה של .המבטיחי� את מקורו הראוי של הפסק
משו� שכלל הסמכות העקיפה שיק� באופ� מסורתי ג� את התפיסה הברירתית של , מרמה

רק מדינת המושב הייתה : ה א� את כלל הסמכות הישירהתשהתוו, המשפט המקובל
קורו מ. וכרהורק פסק די� ממדינת המושב , במדינה זו חל רק די� המושב, מוסמכת לדו�

לפיכ� היה מוצדק לקלוט פסק די� מהמדינה .  הובטח– השיפוטי והחקיקתי –הראוי 
 בפסקי גברא כללי ,לעומת זאת. המוסמכת היחידה בעניי� בלא לחשפו לטענת מרמה כלשהי

אי אפשר . העקיפה לא הצליחו להבטיח את תקינות הפסקכללי הסמכות הסמכות הזרה ו
 כלל הסמכות העקיפה ייחס לו ,שפט הזר לפי דינובית המשל לחקור פגמי� בסמכותו 

וכלל זה לא שיק�  131, על תפיסהשהושתתהסמכות רחבה מזו הישירה המקורית של אנגליה 
 תוכ� הפסק על כ� כנראה חשיפתו של. עקרונות ברירתיי� ולא קיד� מדיניות ברורה כלשהי

   132.לבדיקה ולביקורת בתנאי� אלה נתפסה כמוצדקת

  רי של הפסק הזראופיו הציבו  .ב

 של פסק זר אופיו 133.מקובל שקליטת� של פסקי� זרי� מוגבלת לפסקי די� מהתחו� הפרטי
 לקלוט אותו כש� שאופיו צדיק סירובפיסקלי או ציבורי יכול לה, כפסק די� בעל אופי עונשי

וכש� שנמנעי� מלאפשר , הפיסקלי או הציבורי של די� זר יכול למנוע את החלתו, העונשי
הרתיעה מקליטת� של פסקי די� כאלה מבטאת  134.ת המבוססות על דיני� כאלהתביעו

  

מכא� שרק טענת מרמה  .) תצליח לבסס הגנהמרמה המביאה לידי פגיעה בהלי� הוג�( 698
מאחר שסמכות בית . המקעקעת את סמכות בית המשפט הזר או את הגינות ההלי� תצלח

המשפט והלי� הוג� ה� תנאי� עצמאיי� לקליטתו של פסק זר יוצא שאי� טענה עצמאית של 
  .מרמה בפסקי מעמד אישי

  .271' לעיל בעמראו    131
  . ואיל�219' מ בע,)72ש "לעיל ה (Fassberg; 6פרק , 1996פסברג ; 280–277' ראו לעיל בעמ   132
ביטוי לכ� מצוי בדרישה הנפוצה בדיני פסקי� זרי� שפסק הדי� הזר יהיה בעל אופי אזרחי או    133

למשל (מופיע באמנות בי� שהוא . משמעי�ג� ביטוי זה אינו חד). civil or commercial(מסחרי 
�בBrussels I Regulationהוא מתפרש בבירור , ובי� שהוא מופיע בחוקי�)  ובאמנה שבבסיסה

ככל . קי די� בענייני מעמד אישי מוציא ג� פסהוא, ואול� .באופ� שמוציא פסקי די� שלטוניי�
דבר פירוש ה, אול� ככל שמדובר בהכרה, אי� בכ� כל בעיה, שההסדר מתייחס רק לאכיפה

הסדר נפרד מטפל , כ� למשל באירופה. הוא שקליטת� של פסקי די� כאלה טעונה הסדר נפרד
�ה(בקליטת� של פסקי די� בענייני� הקשורי� לקשר הנישואי� Brussels II bis Regulation.(  

 אצל ג�. 142–141, 66' בעמעל הכללי� האנלוגיי� לכלל זה בסמכות ובברירת די� ראו לעיל    134
DICEYראו (ושרי� את הכלל בהקשר של פסקי� זרי� ע� הכלל בהקשר של סמכות שיפוט  ק
 Huntington v. Attrill, [1893]מיוחס באנגליה לפסק הדי� " עונשי"הכלל ה). 14�022פסקה 

A.C. 150ו �U.S. v. Inkley, [1989] Q.B. 255 (C.A.) ;מבוסס על " פיסקלי"הכלל ה

 



 מושגי יסוד: שער ראשו�

288 

 את הריבו� המקומי הופכת תחת הריבונות המקומית שכ� היא חותרתתפיסה שעצ� קליטת� 
בעוד המאפיי� המרכזי של טענת הניגוד לתקנת הציבור הוא תוכנו . כלי שרת בידי ריבו� זרל

ת פסק די� ע� תוכ� פסול זה על החברה הפסול של פסק הדי� וההשפעה של קליט
בלי קשר ,  זר ציבורי בהקשר הנדו� הפסול הוא בעצ� קליטתו של פסק די�135,המקומית

ואי� , תוכנו של פסק די� כזה אינו נשקל כלל.  ובלי קשר להשפעתולתוכנו הספציפי
קיימת חזקה חלוטה שקליטתו תחתור תחת . מתעוררת כלל השאלה א� הוא פסול א� לאו

  . ריבונות הפורו� בלי קשר לתוכנו
פסק די� שקליטתו : הבחנה זו מצביעה על המפתח לזיהויו של פסק די� בעל אופי ציבורי

אי� מבצעי� עונשי� פליליי� שנגזרו במדינה על כ� . תתפרש כעשיית שירות לריבו� זר
י די� ואי� מבצעי� פסק, הוטל בבית משפט של מדינה זרה אי� גובי� מס או קנס ש,אחרת

יש צור� באמנה בי� שני , כדי שאלה ייאכפו. זרי� המבוססי� על חיובי� מהמשפט הציבורי
 מכא� א� נובע שהג� שלא ייאכ� פסק די� שמטיל על אד� קנס לטובת אוצר 136.הריבוני�

המוטל על אד� " עונשי"אי� כל מניעה לאכו� פיצוי , המדינה בהלי� שנוהל על ידי המדינה
 137).בתנאי שהוא אינו חורג מגדר הסביר(י לטובת בעל הדי� האחר במסגרת הלי� אזרח

 של פסקי די� ציבוריי� זרי� אינה אכיפת�הבחנה זו א� מבהירה מדוע הרתיעה מפני 
   138.באשר הכרה אינה בהכרח עשיית דברו של ריבו� זר,  בה�ריהכלמחייבת להימנע מ

  

Government of India v. Taylor, [1955] A.C. 491 ;מובא בפסק די� " ציבורי"הכלל ה
 Robb Evans v. European Bank Ltd., (2004) 61: אוסטרלי שמגלה נטייה לפתח קטגוריה זו

N.S.W.L.R. 75 . לכלל דומה בצרפת ראוMAYER , המתייחס במפורש ג� לפסק זר , 361פסקה
, רטי ייקלט ולא פסק די� ציבוריקובע שרק פסק די� פ, 492�8בפסקה ,  LOUSSOUARN.ציבורי

והוא מדגיש שאופיו הפרטי של הפסק נקבע לא לפי זהות המוסד שנת� את ההחלטה או אופי 
הוא . לכ� יאכפו פיצוי לקרב� עברה אבל לא יבצעו עונש ממש. ההלי� אלא לפי תוכ� ההחלטה

   .יכי ג� זה נחשב פסק ציבור, מזכיר שג� לא יאכפו פסק זר שאוכ� פסק זר אחר
  .287–281, 140' בעמלעיל ראו    135
ר ד שמדגיש שאכיפת חיובי� ציבוריי� מכל הסוגי� טעונה הס,362 בפסקה ,MAYERראו    136

המאפשרות בי� השאר גביית ( מפרט כמה וכמה אמנות בהקשר הפיסקלי Schlosser. באמנה
� לריצוי המאפשרות בי� השאר העברת אסירי� למדינת בית(ובהקשר הפלילי ) מסי� הדדית

   ). ואיל�330' עמב, 11ש "הל לעי) (עונש
 יש איסור 1980אול� מאז , )14�157 בפסקה ,DICEYראו (יש מחלוקת בשאלה זו באנגליה    137

פיצוי שסכומו הוא מכפלה של סכו�  (multiple damagesסטטוטורי לאכו� פסק זר הפוסק 
  5' ראו ס( למשל בארצות הברית בתביעות בגי� הגבלי� עסקיי� כפי שנעשה, )הנזק בפועל

�לProtection of Trading Interests Act 1980 ,המוסי� ומאפשר לתבוע השבה של סכו� , 6' וס
  ).ששול� לפי פסק זר בנסיבות מסוימות

י�  א� מכיר,הדוגמה האופיינית היא שבהיעדר אמנה אי� מבצעי� עונשי� שהוטלו במדינה זרה   138
 ראו למשל(למשל לצור� מניעת תביעה מחודשת , בפסק הדי� המרשיע בהקשרי� שוני�

Schlosser)  יש שמכירי� בכ�  אבלאי� אוכפי� הפקעה זרה, בדומה .)355' מבע) 11ש "הלעיל 
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  הגנה מפני פגיעה מוחשית בחברה המקומית  )2(

 הריבוניי� הקבועי� יש ג� כאלה המגני� מפני פגיעה מוחשית במערכות בי� התנאי�
תנאי� אלה אינ� .  פגיעה מעשית להבדיל מפגיעה במישור הרעיוני או הסמלי–המקומיות 

�, ה� משכפלי� תנאי� פנימיי� הדואגי� לסדרה הפנימי של המערכת. ייחודיי� לפסקי חו
אלה אפשר לראות בה� תנאי� השואפי� בתור שכ. לאומי�א� ה� מותאמי� להקשר העבר

   139. או להג� על שלמות� ואפשרות קיומ�חתירה תחת הליכי� מקומיי�למנוע 

ניתני� רוב שיטות המשפט מקפידות למנוע מצבי� פנימיי� של מת� פסקי די� שאינ� 

שופטי� אינ� מורי� לבצע דברי� שרשויות . החלטות סותרות ושל כפילותשל , לביצוע
 אפשר להפסיק הלי� מקומי משו� שכבר תלוי ועומד ;על אינ� רשאיות לכפותההוצאה לפו

וא� קיימי� כללי� בדבר פסקי די� סותרי� וכ� כללי� , הלי� מקומי אחר באותו עניי�
שמחייבי� להפסיק הלי� או להעביר אותו כשהוא נדו� מחו� לבית המשפט בעל הסמכות 

ההסדרי� המאומצי� בהקשר זה ה� בעיקר� השיקולי� שעליה� נשעני� . הייחודית בעניי�
  . שיקולי� של סדר פנימי

ג� בהקשר של פסקי די� זרי� המגמה למנוע הכבדה על המערכת הקולטת מחייבת 
, לדאוג שקליטתו של פסק זר לא תשבש הליכי� מקומיי� א� א� דאגה זו מופעלת בדיעבד

ת מעשה שאי� כלי� מקומיי� לפעמי� פסק די� זר מצווה לעשו. לאחר שכבר נית� פסק הדי�
לפעמי� הוא נית� ; לפעמי� פסק די� זר נית� תו� כדי הלי� מקומי באותו עניי�; לכפייתו

לפעמי� הוא נית� במצב שבו הפורו� הקולט ; לאחר שאותו עניי� כבר הוכרע במקו� אחר

  

ראו , יבורעל הבחנה זו בהקשר של תקנת הצ). 362 בפסקה ,MAYERראו למשל (שהקניי� עבר 
   .142' לעיל בעמ

תנאי� אלה מאפשרי� לסרב לקלוט פסק די� זר שנית� תו� הלי� מקומי תלוי , כפי שנראה   139
ג� . ועומד או שנוגד פסק די� מקומי או שנית� בעניי� המצוי בסמכותו הייחודית של הפורו�

� הוא חלק באנגליה למשל קבעו שמעשה בית די. תנאי� אלה משויכי� לעתי� לתקנת הציבור
ועל כ� קליטתו של פסק זר הנוגד מעשה בית די� מקומי פוגעת בתקנת הציבור , מתקנת הציבור

)Vervaeke v. Smith, [1983] 1 A.C. 145 (H.L.) .(הקשר שנוצר בי� סמכות בשל ,בצרפת 
מוב� , מרמהאת טענת תקנת הציבור כוללת ומשו� שהטענה של ניגוד לעקיפה לטענת המרמה 

 .ציבורהייראו נוגדי� את תקנת   של סמכות ייחודית או הלי� תלוי ועומד�מאליו שעקיפת
לק מהטענה של ניגוד לתקנת בגרמניה הטענות של הלי� תלוי ועומד ופסק נוגד נחשבו בעבר ח

) 27ש "הלעיל  (Martinyראו (היו� אלה משמשי� עילות הגנה העומדות בפני עצמ� ; הציבור
בשוויי� ג� הטענה של הלי� הוג� וג� הטענות בדבר פסק נוגד והלי� תלוי  ).744–743' בעמ

דומה שכפי . )ואיל� 68 'בעמ ,BUCHER (ועומד נכללי� בטענה של ניגוד לתקנת הציבור
דרישות באשר לאופיו של הפסק ובאשר להלי� הוג� ובי� הטענה של השאפשר להפריד בי� 
יש להפריד ג� בי� הטענות הנדונות כא� ובי� הטענה בדבר תקנת , ניגוד לתקנת הציבור

הפסול של הטענה בדבר ניגוד לתקנת הציבור לפי משמעה המוכר עוסקת בתוכנו . הציבור
  .שימוש בתיבה זו כדי לכלול כל טענה שהיא נגד פסק זר מערפל את התמונה. הפסק
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ליכי כל שיטה קובעת תנאי� החותרי� להג� על ה. סבור שלו הסמכות הייחודית לדו� בעניי�
על הליכי� משפטיי� , על הליכי� משפטיי� המתנהלי� אצלה, הוצאה לפועל מקומיי�

תנאי� אלה ותוכנ� חלי� על כל . שכבר התקיימו ועל הליכי� שהיו אמורי� להתקיי� אצלה
אול� . הסוגי� של פסקי די� ואינ� משתני� לפי השימוש שמבקשי� לעשות בפסק הנקלט

לאומי באה לידי ביטוי בהוספת שיקול ערכי לשיקולי �רהתאמת ההסדר הרגיל להקשר העב
  . העדפה מסוימת להליכי� מקומיי� והגנה עליה�: הסדר המערכתיי� הרגילי�

  מקומיי�דאגה להליכי הוצאה לפועל   .א

. פסק די� זרמימושו של שיטות משפט אינ� מוכנות לאמ� מנגנוני אכיפה זרי� לצור� 
בחלק ,  כפועל יוצא מכ�140. תמיד אלה המקומיי�מוסכ� על הכול שאמצעי האכיפה ה�

 – קליטתו לצורכי הוצאה לפועל –  של פסק זרמשיטות המשפט דורשי� כתנאי לאכיפתו
שבשיטה הקולטת קיימי� כלי� , משמע.  נית� להוצאה לפועל בשיטה הקולטתואשה

קליטה אילולא הוצב תנאי זה היה הלי� ה. שבאמצעות� אפשר להוציא לפועל את פסק הדי�
כש� . א� לא יימצאו הכלי� לממשו, יכול להוליד מצב שבו פסק די� זר ראוי לאכיפה

כ� ג� יש להניח שיהיו , פסקי די� זרי�מימוש� של ששיטה אינה מוכנה לאמ� כלי� זרי� ל
מקרי� שבה� שימוש בכלי� מקומיי� לא יממש את פסק הדי� כראוי ועלול א� לשנות את 

 א� על פי שפסק הדי� כשלעצמו אינו נוגד , במקרה כזה141.ניכרשינוי הגלומה בו הזכות 
  . אי אפשר ל$כפו, בהכרח את תקנת הציבור

  

756�ו 728 'מבע )27ש "הלעיל (Martiny  ;426 פסקהב ,MAYER ראו למשל   140.   
פסקי� זרי�  אינו עוסק בPhrantzes v. Argenti, [1960] 2 Q.B. 19פסק הדי� האנגלי בעניי�    141

, עה את אביהאזרחית יוו� שהתגוררה באנגליה תבבאותו מקרה . אבל הוא מאל� בעניי� זה
בבית משפט אנגלי וביקשה הצהרה כי הוא חייב נדוניה , אזרח יוו� שהתגורר א� הוא באנגליה

תוכנה של הזכות בדי� יוו� הוא שהאב יכרות הסכ� ע� חתנו ובו יתחייב לתת לו . לפי די� יוו�
וא� האב לא יעשה זאת , סכו� שייקבע לפי הנסיבות החברתיות והכלכליות של שני בני הזוג

אפשר יהיה לפנות לבית המשפט שיקבע את הסכו� של הנדוניה ויחייב את האב , בעצמו
לא משו� שהזכות לא הייתה מוכרת , בית המשפט דחה את התביעה. לכרות חוזה ע� חתנו

 משו� שלא היו בידיו הכלי� להערי� את גובה אלא, )בדי� אנגליהואכ� אי� זכות כזו (באנגליה 
 היה אפשר . ומשו� שלא היה יכול לכפות על אד� לכרות חוזה ע� אד� אחר,החיוב הראוי

 בית המשפט א�, לחשוב שימירו את המרכיבי� האלה ויחייבו את האב לתת לבתו סכו� ראוי
בהקשר של . ר לשנות אותה עד כדי כ�א היה מוכ� מצד אחד להכיר בזכות זרה ומצד אחל

מאלה כל כ� פסקי� זרי� פרשה זו עשויה ללמד שלא יאכפו פסק זר באמצעי� השוני� 
  .עד שהזכות שבפסק תשונה, המקובלי� במכורתו
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  הלי� תלוי ועומד  .ב

פסק די� זר שנית� בזמ� שנוהל הלי� מקומי באותו עניי� ובי� אות� צדדי� קליטתו של 
 די� כזה הנכונות לקלוט פסק. עשויה לחתור תחת ההלי� המקומי ולעשות אותו פלסתר

תאפשר וא� תעודד תופעה של פנייה להליכי� זריזי� באר� זרה כדר� להשתמט מהלי� 
לכ� מקובל שכאשר פסק הדי� הזר הוא פרי הלי� . שעשוי להסתיי� באופ� לא רצוי בפורו�

  142.הפסק הזר לא ייקלט, שנפתח בזמ� שהתנהל הלי� בפורו�
כבר  רו� כאשר בפורו� אחראפשר לבקש את עיכובו של הלי� המתנהל בפו, כידוע

מהל� זה נועד למנוע מראש מצב שבו יינתנו שני . נפתח הלי� בי� אות� צדדי� ובאותו עניי�
אפילו , ולרוב הוא נות� בכורה להלי� שנפתח תחילה, פסקי די� סותרי� בשני מקומות שוני�

 ובי�  הסירוב לקלוט פסק זר שנית� בשעה שהתנהל הלי� מקומי באותו עניי�143.הוא זר
אול� במקרה . אות� צדדי� מביע א� הוא עמדה שיש לתת בכורה להלי� שנפתח תחילה

על כ� הכלל . לה ושלא זכה להגנה בידי פורו� זריח תחתכזה מדובר בהלי� מקומי שנפ
שמעדי� את ההלי� המקומי ושמונע את קליטתו של פסק זר שנית� , האוניברסלי כמעט
  .ל אינטרס מקומי זהמביע העדפה ש, בעודו תלוי ועומד

  פסק נוגד  .ג

מאותה סיבה עצמה מקובל שלא לקלוט פסק די� זר כאשר כבר נית� פסק די� באותו עניי� 
 בהקשר 144. ותוכנו של הפסק הזר אינו מתיישב ע� תוכנו של הפסק המקומיבפורו� הקולט

ו ולמנוע את האפשרות שצדדי� יעקפ, זה התנאי בא להג� על הלי� מקומי שכבר הושל�
בי� שאלה מודעות להחלטה המקומית , הליכי� מקומיי� על ידי פנייה לערכאות זרות

מנחה אנגלי במקרה . ומתעלמות ממנה ובי� שה� מכריעות מבלי להיות מודעות לקיומה
בעניי� זה סירבו להכיר בפסק די� בלגי שקיבל את תביעתה של אישה שנולדה בבלגיה 

 לאחר שבקשה דומה נדחתה –איו� נישואיה הכריז על  ל– תושב אנגליהושנישאה ל
�האמנה שביסוד ה( אמנת בריסל החלטה שניתנה לפיב,  בדומה לכ�145.באנגליהBrussels I 

  

� ל328.1.3' ס, ראו למשל בגרמניה   142ZPO ;צרפת בLOUSSOUARN, מצב זה( 495�9 בפסקה 
  .הרפורמה האיטלקי לחוק (f)64.1' ס, באיטליה; )סמכות באשר להמייתפס כמר כנראה

כגו� סיכויי ,  אבל שימו לב שלעתי� מיתוספי� עוד תנאי� לעיכוב ההלי�.57' ראו לעיל בעמ   143
  .הקליטה של הפסק שיינת� בפורו� האחר או ייחוד הסמכות לפורו� המתבקש לעכב

� ל328.1.3'  ס,ראו למשל בגרמניה   144ZPO ;)64.1'  ס,באיטליהeלחוק הרפורמה האיטלקי ( ;
� ל34.3' ס ;499�4 בפסקה ,LOUSSOUARN ,450 בפסקה ,MAYER, בצרפתBrussels I 

Regulation .  
הוא חלק ) מעשה בית די� (res judicataציינו כי . Vervaeke v. Smith, [1983] 1 A.C. 145ראו    145

 מפנה לפרשה MAYER). 139ש " ובה284–283' בעמ ראו לעיל(מתקנת הציבור האנגלית 
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Regulationמשו� , סירבו לאכו� פסק די� שהטיל על בעל לשל� מזונות לאשתו) ת האירופי
קשה שהחלטה זו לא התיישבה ע� פסק גירושי� שנית� לפני כ� במדינה שבה התב

   146.האכיפה
ברוב השיטות ההעדפה הטבעית של פסק הדי� המקומי גוברת על ההעדפה המקובלת 

די , משפט האירופיובבאיטליה  ,בגרמניה, למשל בצרפת. של פסק הדי� שנית� ראשו� בזמ�
בקיומו של פסק די� מקומי שאינו מתיישב ע� הפסק הזר כדי להצדיק סירוב לקלוט את 

א�  ג� במקרי� שבה� 147.המקומי נית� לפניו ובי� שנית� לאחריובי� שהפסק , הפסק הזר
סביר להעדי� פסק די� שכבר נקלט באופ� פורמלי בלי , נית� בידי מדינה זרההפסק הראשו� 

אול� כשמעלי� טענה .  ולסרב לקלוט פסק זר אחר בשל הניגוד שבו,קשר למועד שבו נית�
וא� אחד מפסקי הדי� , חר הנוגד אותושאי� לקלוט פסק די� זר בשל קיומו של פסק זר א

אי� אינטרס בהגנה על הליכי� מקומיי� או על מה שכבר , הזרי� עוד לא נקלט בפורו�
 – במקרה כזה מקובל לאמ� כלל הבנוי לפי הדג� הפנימי 148. ויש צור� בפתרו� אחר,נקלט

שר  א� בשל השרירות שבגישה כזו אפ149.המעדי� בדר� כלל את פסק הדי� שנית� תחילה
במצב זה הפורו� יהיה חופשי לקיי� דיו� בעילה . ג� להימנע מקליטת שני פסקי הדי�

   150.המקורית ולהכריע בה מבלי שאחד מפסקי הדי� יכבול אותו

  סמכות ייחודית של הפורו� הקולט  .ד

ייחודית סמכות בעניי� שבו הפורו� הקולט סבור שיש לו שנית� זר פסק די� קליטתו של ג� 
דינו על לדו� בעניי� ובי� סמכות חקיקה ייחודית להחיל את ייחודית  שיפוט  בי� סמכות–

 כאלה מקובל שמדינה מעדיפה את �ג� במקרי. ליכי� מקומיי�ה חותרת תחת – העניי�
חשיבותה של סמכות ייחודית מודגשת  .זרההאינטרסי� שלה ונמנעת מלקלוט את הפסק 

ינה אחרת הוא שאותה מדינה לא נטלה ש� תנאי להכרה בסמכותה של מד, במשפט הצרפתי

  

מעשה בית די� צרפתי : הובעה עמדה דומה ובה 1963� שנדונה ב,Patiñoבש� בצרפת ידועה 
  .)451–450פסקאות בראו ש� (הוא חלק מתקנת הציבור הצרפתית 

146  Case 145/86 Hoffman v. Krieg, [1988] E.C.R. 645.  
� ל328.1.3'  ס,יהבגרמנ; 451–450בפסקאות , MAYER, ראו למשל בצרפת   147ZPO ;באיטליה,  

� ל34.3' ס, ובאירופה;  לחוק הרפורמה האיטלקי(e)64.1' סBrussels I Regulation . 
 .פסקי הדי� הזרי� ראויי� לקליטהמוב� מאליו שבעיה זו עולה רק כששני    148
� ל328.1.3' ס, ראו בגרמניה   149ZPO; באנגליה ,DICEY,  34.4' ס, ובאירופה; 14�031בפסקה   

�לBrussels I Regulation.  
וא� , ל מה שכבר נדו� בכייתכ� שיהיו ממצאי� משותפי� לשני פסקי הדי� שיחסכו דיו� חוזר   150

 ההכרה האינצידנטלית באחד מה�, במקרה כזה. ממצאי� של אחד שאינ� נוגדי� את האחר
  .לצור� המוגבל של שימוש בממצאי� כאלה עשויה להיות מוצדקת) או בכל אחד לחוד(
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 קיימת כתנאי דאגה לסמכות ייחודית א� ה151,צרפתיי�המשפט הסמכות המיוחדת לבתי 
  152.עצמאי ג� בשיטות אחרות ובמשטרי אמנה מקובלי�

  פסק נוגד וסמכות ייחודית, לצור� הלי� תלוי ועומד" אותו עניי�"  .ה

ומיי� לזרי� יש צור� להראות שהפסק  שבה� מדובר בתחרות בי� הליכי� מקבכל ההקשרי�
על כ� ה� מחייבי� לפתח . הזר עוסק באותו עניי� ובאות� צדדי� המעורבי� בהלי� המקומי

הנדו� בערכאה " אותו עניי�"מבחני� שיאפשרו להכריע מתי העניי� הנדו� בפסק די� זר הוא 
טת משפט מבחני� אלה קיימי� לרוב בשי". אות� צדדי�"ומתי הצדדי� ה� , מקומית

 כדי למנוע דיו� בבית משפט במקו� אחד כאשר אותו דיו� כבר מתנהל –לצרכי� פנימיי� 
, כדי למנוע מת� פסק די� בעניי� שכבר נית� בו פסק די�, בבית משפט אחר באותה המדינה

בשאלה א� מדובר באותו עניי� וא� . כדי לקבוע א� קיי� מעשה בית די� וכיוצא באלה
שכ� ה� ,  שונות זו מזונקוט עמדותהשיטות לעשויות , ות� צדדי�בשאלה א� מדובר בא

שונות זו מזו ג� בהגדרת העילה לצורכי מעשה בית די� ובהיק� כוחו המחייב של פסק 
א� כי ייתכ� שההקשר , לאומי� סביר שהמבחני� הפנימיי� ישמשו ג� בהקשר העבר153.די�

   154.לאומי יחייב הגמשה של מבחני� אלה�העבר

  

ראו לעיל  (Simitchנאי נוסח בבירור במסגרת כלל הסמכות העקיפה הגמיש שנקבע בפרשת הת   151
מסביר כי בעבר התייחס המשפט הצרפתי לכל מקרה שבו בתי המשפט   MAYER).46ש "ה

והיו� , אול� גישה זו השתנתה. הצרפתיי� היו מוסמכי� לדו� כמקרה של סמכות ייחודית
וכולל סמכות לדו� בתביעות נגד ) 374בפסקה , MAYER(ר תחו� סמכות� הייחודית מוגבל יות

סמכות לדו� בקיומו של ; סמכות לדו� בשינוי מרשמי� צרפתיי� ציבוריי�; המדינה הצרפתית
סמכות לדו� ; סמכות לדו� בטובתו של קטי� הגר בצרפת; זכויות קניי� רוחני בדי� צרפת

סמכות לדו� ; שר לקרקע בצרפתסמכות בתביעות מסוימות בא; בפירוקו של תאגיד צרפתי
ראו ש� (וסמכות צרפתית הצומחת מתניית שיפוט ייחודית ; בירושת מקרקעי� בצרפת

 ).378–375בפסקאות 
 לפחות –באשר לסמכות ייחודית בנוגע לקרקע באנגליה , 14�114בפסקה , DICEYראו למשל    152

יחודית בענייני קרקע אשר לסמכות הי. בתביעות אחרות א� בתביעות חפצא ובירושה ואולי
� ל24' ראו ס, בגרמניהZPO .ל35.1' ס ראו ג� �Brussels I Regulation שמג� על הסמכות 

  . 22' הייחודית הקבועה בס
  .252' ראו לעיל בעמ   153
השופט חשי� סטה מההגדרה , )1994( 641) 3(ד מח" פ,היימס' אשכר נ 1137/93א "בע   154

.  תביעה והרחיב אותה כדי למנוע קליטתו של פסק זרהמקובלת במשפט הישראלי לעניי� עילת
שכ� ממילא הפסק הזר הנדו� לא היה ראוי , באותו מקרה לא היה כל צור� לנקוט מהל� זה

אול� הפסק מדגי� . )32ש "ה, 8ראו להל� פרק (לקליטה כי לא התקיי� תנאי הסמכות העקיפה 
המביאי� אות� , יי� או מדומי�אמת, לאומי יוצר אצל שופטי� אילוצי��כיצד ההקשר העבר

  . לסטות מכללי� מקובלי� במקרה נתו�
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  � ריבוניי� משתני�תנאי  )ב(

  הגנה מפני פגיעה סמלית בחברה המקומית  )1(

ג� בתנאי� הריבוניי� המשתני� יש כאלה המגני� על השיטה הקולטת מפני פגיעה סמלית 
 יחסי –א� הפע� במישור המדיני החיצוני , אלה מתמקדי� במישור המדיני. בריבו� המקומי

 הדברי� תנאי� אלה ייחודיי� לפסקי מטבע. החו� של המדינה ומעמדה הסמלי במישור זה
�  .חו

  אמנות   .א

אמצעי אחד שבו נית� להמעיט את התחושה כאילו קליטתו של פסק זר פוגעת בריבו� הוא 
הניתנת בתמורה , להסדיר את נושא הקליטה באמנה הנותנת ביטוי להסכמתו של הריבו�

 ויש שהיא א� ,אמנהפסק זר בקיומה של כל יש ששיטת משפט מתנה קליטתו של . להדדיות
   .בעת הסדרי� מיוחדי� לאות� פסקי די� הבאי� ממדינה שיש עמה אמנהוק

  אמנה כתנאי לקליטה  .1

תגובה אופיינית לפגיעה הסמלית שיש בקליטת� של פסקי די� שניתנו במדינות זרות היא 
�  בי� מדינת המקור של פסק זר וביאמנה כל ביטוי של הכרה בפסק זר בקיומה של להתנות

 פסק די� של מדינת ,משמעותה של התניה כזו היא שבהיעדר אמנה. המדינה המתבקשת
התניה כזו אינה בלתי . הפסק לא יוכל לזכות במעמד כלשהו במדינת היעדשל מקור ה

מדינה אפשר להצדיק את הציפייה שה, של זרוע שלטונית פסק די� הוא החלטה א�. סבירה
וששתי המדינות תהיינה מעורבות , מדינה אחרת תדאג שיהיה לו מעמד בותושהוציאה א

  .בקביעת המעמד של פסקי די� של האחת אצל חברתה
תחו� הפסקי� , עשרה�עד למחצית המאה התשע, במדינות המשפט הקונטיננטלי, ואכ�

הזרי� כולו נתפס כתחו� המצוי במסגרת אחריותה של המדינה וכתחו� שטיפולו הנאות 
 באמנות או בהסדרי� שללפיכ� הוא טופל לרוב . ת אחרותמצוי במישור יחסיה ע� מדינו

 הסדרי� אלה קבעו על פי רוב שכאשר צד למשפט מעוניי� להשתמש 155.עזרה משפטית
הוא יפנה לבית המשפט המוסמ� לטפל , בפסק די� שנית� בעניינו מחו� לאר� מת� הפסק

  

נושא הפסקי� הזרי� אינו מוסדר עוד באמנות כלליות בדבר עזרה , אלהג� במדינות , היו�   155
יש שהוא מוסדר באמצעות ). 34–32' בעמ, )11ש "ה לעיל (Schlosser, ראו למשל(משפטית 

� דוגמה מובהקת לכ� היא ה– אמנהBrussels I Regulation אבל – שמקורה באמנה אירופית 
הסדרי� משפטיי� כלליי� בעלי מקור מקומי מסדירי� את קליטתו , ברוב המדינות האירופיות

  .של פסק זר
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בקשה אל בית ובית משפט זה יפנה ב, בענייני עזרה משפטית במדינה שבה נית� הפסק
 כל העיסוק היה במישור 156.המשפט המוסמ� לענייני� אלה במדינה הזרה הרלוונטית

המוסדי המדינתי בלא פעילות יזומה מצד היחיד מחו� למדינה שבה הוא התדיי� 
  . מלכתחילה

עשרה מקובל שהדאגה לאכיפה ולהכרה רובצת על כתפיו �אמנ� מאז סו� המאה התשע
 ע� זאת 157.ק די� מחו� לאר� הינתנו ולא עוד על המדינה עצמהשל הצד שמעוניי� לנצל פס

מוטרדות בעיקר מהפ� הריבוני של הפסק הזר עוד�  –כמו פינלנד והולנד  –מדינות מסוימות 
 �ומטילות על המדינה או על הרשויות את התפקיד לדאוג למעמד� של פסקי די� מחו

פסק די� זר או לעובדת הינתנו אלא לפיכ� ה� אינ� מקנות לכאורה משקל כלשהו ל. למכורת�
  158.הכרה כזו, והמאפשרת, א� כ� המדינה כרתה אמנה המחייבת

 האמנה עשויה להפחית עד למינימו� את ,אשר לפסקי די� ממדינה שהיא צד לאמנה
וככל , כמו כ� ככל שמדינה מצטרפת לאמנות רבות יותר. האפשרות לבדוק את הפסק

הופכת האמנה לכלי שבאמצעותו נפתחת , ה אחתשמדינות רבות יותר מצטרפות לאמנ
אול� בפועל העמדה שלפיה קליטתו של פסק זר תלויה . המדינה יותר ויותר לפסקי� זרי�

לפי נכונותה , בקיומה של אמנה נוטה לצמצ� את נכונותה של המדינה לקלוט פסקי� זרי�
שורה מצומצ� ככל שמספר האמנות שבה� מדינה ק. ויכולתה להצטר� לאמנות בעניי� זה

כ� היא נסגרת בפני האפשרות לקלוט פסקי� זרי� אפילו א� אלה שהיא מוכנה לקלוט , יותר
  . נקלטי� כמעט בלא בדיקה

לאומיי� �תופעה זו והתפיסה שהימנעות מלקלוט פסקי� זרי� פוגעת לא רק ביחסי� בי�
 שהדריתופעה נפוצה של עקיפת האלא ג� בזכויותיה� של פרטי� מסבירות כנראה 

 ג� במדינות המצהירות באופ� סטטוטורי כי לא יינת� מעמד .קיומה של אמנהלהפורמלית 
לאפשר  אפשר לזהות מגמה ,כלשהו לפסק די� זר בלא שקיימת אמנה ע� מדינת מוצא הפסק

 אימו� שיפוטי של יעל יד ,ג� כאשר אי� כל אמנה כנדרש ,ה� הכרה בפסק זר ה� אכיפתו
 נקבע בחוק שלא ייקלט פסק זר בהולנד למשל.  לקליטתווניי�תנאי גרעי� משפטיי� וריב

 תנאי� דומי� על יסוד אול� בפועל פסקי די� זרי� זוכי� להכרה וא� לאכיפה ,בהיעדר אמנה

  

, המקימות בכל מדינה רשות מרכזית, פרוצדורה זו דומה משהו לזו הננקטת היו� באמנות האג   156
 ראו .שדרכה עוברות רוב הבקשות מאותה המדינה ואליה,  לעתי� רשות מוסמכתהקרויה
 Hague Convention on the Service Abroad of Judicial and Extra-Judicialלמשל 

Documents in Civil or Commercial Matters, 15th November, 1965 ,לחוק עזרה 3' וראו ס 
   .1998–ח"תשנ, משפטית בי� מדינות

157   Schlosser)  ש�, )11ש "הלעיל.  
, אשר להולנד; 169' מבע, פינלנדאשר ל – )16ש "לעיל ה(WALTER AND BAUMGARTNER ראו    158

, )425' בעמ, ש�(למשל בנורווגיה , ג� במדינות אחרות נדרשת אמנה.  ואיל�405' מבע
 ).529' מ בע,ש�(נדרשת חקיקה מיוחדת כדי לאפשר קליטתו של כל פסק זר א� דיה וובשו
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בתי המשפט הסבירו במפורש ו ,צרפת וגרמניה, ביותר לאלה הנדרשי� במדינות כמו אנגליה
על כ� העמדה הפורמלית  159.נויותשהתפתחות זו נחוצה כדי למנוע פגיעה בזכויות ק

לחלוטי�   את הגוללסותמת בהכרח אינהמשקל בפורו� ללא אמנה לפיה לפסק זר לא יינת� ש
  . אי� אמנה בנמצאבכל מקרה שבו טת� של פסקי� זרי�יעל קל

  אמנה כדר� קליטה מיוחדת  .2

ל אמנה אמנות משחקות תפקיד ג� במדינות שאינ� מתנות את קליטתו של פסק זר בקיומה ש
שבה� קיימות הוראות פורמליות כלליות באשר , במדינות אלה. ע� מדינת מקור הפסק

אמנות ה� בסיס להסדרי� מיוחדי� החורגי� מההסדרי� , לקליטת� של פסקי� זרי�
 א� –ולעתי� , אמנות אלה בדר� כלל קובעות בעצמ� תנאי� לקליטתו של פסק זר. הכלליי�
� ה,למשל. התנאי� הדרושי� בהסדרי� הכלליי� תנאי� אלה פחותי� מ–לא תמיד Brussels 

I Regulation ,אינה כוללת את הדרישה , שמאפשרת קליטה של פסקי די� בי� מדינות האיחוד
כמו כ� היא מחייבת לקלוט פסק די� ממדינה אחרת באיחוד ג� כאשר . המקובלת של סופיות

 ובלבד שמדובר בנתבעי� ,בית המשפט ש� הפעיל כללי� באשר לסמכות שהאמנה פסלה
האמנה בי� בריטניה לישראל קבעה תקופת התיישנות , בדומה 160.שאינ� תושבי האיחוד

זיקות , מבח� סופיות שונה, בקשות אכיפה סטטוטוריותב בישראל תהמקובלזו ארוכה מ
  161. ועוד,שונות לסמכות עקיפה

היא יכולה כ� ,  שאמנה יכולה לסטות מהתנאי� הדרושי� לקליטתו של פסק זרכש�
פסקי ב להכרה חוקי� המאפשרי� רישו� למשל באנגליה קיימי� .לקצר את הלי� הקליטה

רישו� זה של שג� במסגרתו פי א� על .  ולאכיפת�די� ממדינות בעלות אמנה ע� אנגליה
להיות קצר מההלי� הנדרש לפי הרישו� הלי� עשוי , תכ� בדיקה של קיו� תנאי האמנהית

� הכ� ג�. בלהתנאי� של המשפט המקוBrussels I Regulationהכרה מידית י מביאה ליד 
קיצונית אפשרות צה ולאחרונה אומ, ה�פסקי די� מתו� האיחוד וא� לאכיפה מזורזת שלב

   162. של הוצאה לפועל הדדית מידית של פסקי די� מסוימי�–עוד יותר 
של פסקי עד לתקופה האחרונה אמנות בדבר קליטת� של פסקי� זרי� התמקדו בתחו� 

אול� הקשר המיוחד שבי� המדינות באיחוד .  פסקי די� המטילי� חיובי�–גברא בלבד 

  

 .  ואיל�405' בעמ, ראו ש�   159
חיוב זה כפו� לקיומה של אמנה בי� המדינה הקולטת ובי� מדינת הבית של הנתבע שמונעת    160

� ל72' ראו ס. תוצאה זוBrussels I Regulationו �DICEY , 14�202בפסקה.  
בי� ממשלת ישראל ובי� ממשלת הממלכה המאוחדת של בריטניה הגדולה ואירלנד אמנה    161

, 22א "כ, 28.10.1970מיו�  ,הצפונית בדבר הדדיות באכיפת� של פסקי די� בענייני� אזרחיי�
55 . 

  .316–315' ראו להל� בעמ   162
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 והמאמצי� 163,פסקי די� בענייני משפחהשל האירופי ִאפשר חתימה על אמנה ג� בתחו� 
  .להרחיב את מעגל האמנות בתו� הקהילה נמשכי�

  הדדיות  .ב

נות המקומית שבקליטתו של פסק זר ביטוי אופייני אחר לדאגה מפני הפגיעה הסמלית בריבו

 המדינה שממנה בא אצל) reciprocity(מצוי בדרישה הפוזיטיבית לקיומה של הדדיות 

ת מוצא הפסק  לקלוט פסקי� זרי� רק א� מדינדרישה זו פירושה שהפורו� מוכ�. הפסק

שאינו מתנה קליטתו , המשפט הגרמני למשל . על בסיס הדדיפורו�ה קולטת פסקי די� משל

דורש בכל זאת הדדיות כתנאי כללי לקליטת� של פסקי ,  פסק זר בקיומה של אמנהכלשל 

 ג� המשפט הישראלי דורש הדדיות כתנאי לאכיפת� של פסקי די� 164.די� בענייני� כספיי�

, אנגליה, לאומית� מחו� להסדרי� המבוססי� על אמנה בי�, לעומת זאת165.על פי חוק

בכ� ה� . ורשות הדדיות כתנאי לקליטת� של פסקי� זרי�צרפת ומדינות רבות אחרות אינ� ד

א� לא באופ� , מביעות עמדה שקליטת� של פסקי� זרי� ככזו איננה מעשה הפוגע בריבונות

   166.סמלי

כאשר התנאי של הדדיות קיי� כתנאי עצמאי בשיטה שאינה מתנה את הקליטה בקיומה 

תנאי� קבועי� כמה י אחד מבי� הוא תנא. הוא איננו תנאי יחיד לקליטת הפסק, של אמנה

 אול� קשת אפשרויות הפרשנות של דרישה זו מיטיבה .וכלליי� לקליטת� של פסקי� זרי�

ככל שדרישת ההדדיות . להביע קשת של עמדות באשר לחשש מפני פגיעה בריבונות

כ� , לאומיי��מבטאת תפיסה שהנכונות לקלוט פסק זר היא מחווה במישור היחסי� הבי�

 מחמירה פרשנותינת� לו כ� ג� ת. יבות של תנאי ההדדיות לעומת תנאי� אחרי�תגבר החש

 בפועל אותו סוג של פסק די� שנית� תקלוטממנה בא הפסק שהמדינה  שהשי דרכדי עד יותר

 , המבטיחי� את תקינותו של הפסק, בד בבד ככל שמציבי� תנאי� אחרי�. הנסיבות�באותו

  

�אמנה זו מגובשת היו� ב   163Brussels II bis Regulation.  
�ל 328.1.5' ראו ס   164ZPO .יש פטור מדרישת ההדדיות בענייני� לא כספיי� שבה� לא 328.2' בס 

דרישת  .הייתה לבתי משפט גרמניי� סמכות לדו� או כאשר הפסק עוסק במעמד� של ילדי�
' בעמ, )16ש "הלעיל  (WALTER AND BAUMGARTNERראו (ההדדיות קיימת ג� באוסטריה 

; ) ואיל�502' בעמ, ש�(בספרד ; )453' בעמ, ש�(בפולי� ; )328' בעמ, ש�(ה בהונגרי; )58
   .ועוד) 115' בעמ, ש�(כיה 'בצ

 .1958–ח"התשי, לחוק אכיפת פסקי חו�) א(4' ס   165
 את החוקה מעניי� למצוא שבגרמניה ובספרד יש א� מי שטועני� כי הדרישה להדדיות נוגדת   166

 WALTER AND BAUMGARTNER –לספרד ו, 724' בעמ, )27 ש"ה לעיל (Martinyראו , לגרמניה(
 ש� מבהירי� שהניגוד הנטע� לחוקה מתייחס לדרישת ההדדיות, 503' מ בע,)16ש "הלעיל (

  . לפסקי די� בענייני מעמד אישי ומשפחהככל שהוא נוגע
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פירוש . קנויות וכ� תוכשר עמדה פרשנית גמישה יותרכ� מביעי� העדפה לתפיסת הזכויות ה

ה שהמדינה הזרה שבה נית� הפסק אינה ָי$ְרסתפק ִבי, כפי שמקובל למשל בישראל, גמיש

מכיוו� שהדאגה למישור . נמנעת באופ� עקרוני מלקלוט פסקי די� של המדינה הקולטת

מתברר שבפועל , אמנהלאומי יכולה לבוא לידי ביטוי בהתנאת הקליטה בקיומה של �הבי�

אי� דורשי� שמדינת המקור של הפסק הייתה , ברוב המדינות שבה� קיימת דרישה להדדיות

מסתפקי� לרוב בממצא שאי� . קולטת את פסק הדי� הספציפי אילו נית� במדינה המתבקשת

או שתנאי הקליטה , מניעה כללית במדינת מוצא הפסק לקליטת� של פסקי די� של הפורו�

 כ� ג� הגבלת דרישת ההדדיות לסוג 167.מחמירי� משל תנאי הקליטה של הפורו�ש� אינ� 

מסוי� של פסקי� או לסוגי קליטה מסוימי� וא� הקלה בהקשר הראייתי ה� תופעות 

  168.מצויות

  הגנה מפני פגיעה מוחשית בחברה המקומית  )2(

 אלה כמו, התנאי� הריבוניי� המשתני� המגני� מפני פגיעה מוחשית בחברה המקומית
תו� ומשכפלי� הסדרי� פנימיי� , להבדיל מהמדיני, מתייחסי� למישור המעשי, הקבועי�

  הכבדה על המערכת המקומיתה� עוסקי� בעיקר במניעת. לאומי� להקשר העברתאמת�ה
  .וה� אינ� מופיעי� בכל שיטת משפט או בכל מנגנו� קליטה

. י שיוכל לפעול כפסק די�כל שיטת משפט קובעת תנאי� שבה� פסק די� צרי� לעמוד כד
 א� אחרי גמר –מקובל לקבוע מתי פסק די� בשל להוצאה לפועל או להסתמכות , למשל

. א� מיד ע� הינת� פסק הדי� וא� לאחר שנית� אישור פורמלי לפסק הדי�, הערעור האחרו�
כ� ג� מקובל לקבוע תקופה מוגבלת .  של פסק הדי�סופיותהזו מתייחסת לממד קביעה 

ואילו לצורכי הסתמכות פסק , )התיישנותתקופת ( אפשר להוציא פסק די� לפועל שבתוכה
תנאי� אלה נעני� לאינטרסי� פרטיי� ומערכתיי� השואפי� ליעילות . הדי� תק� וזמי� לעד

 יותר משה� מעידי� על תוקפו של .יש שמציבי� תנאי� כאלה לקליטתו של פסק זר. �ודאות
  .הפסק מעידי� ה� על בשלותו

  

 WALTER ANDאבל ראו.  ואיל�674 'מ בע,KROPHOLLER ראו למשל .כ� מקובל בגרמניה   167

BAUMGARTNER )מחיל את הדרישה הגרמני המצייני� שבית המשפט העליו�  ,)16ש "ה לעיל
פירוש הדבר הוא שגרמניה תכיר בסמכותה של . של הדדיות ג� על כלל הסמכות העקיפה

ראו , שה� זיקות הסמכות הישירה שלה(קות הסמכות העקיפה הגרמניות מדינה זרה על יסוד זי
   . רק א� אותה מדינה תכיר בזיקת סמכות דומה אצלה)265–264' לעיל בעמ

 WALTER AND(ובפולי� הדדיות דרושה לצור� אכיפה א� לא לצור� הכרה הונגריה ב, למשל   168

BAUMGARTNER )הדדיות דרושה רק כשהפסק נית�  ,כיה' בצ;)453, 328' בעמ, )16ש "ה לעיל
בעניי� ההדדיות מוטל על המתנגד לקליטה נטל ה ,בספרד; )115' מ בע,ש�(כי 'נגד אזרח צ

  ).502' בעמ, ש�(
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  סופיות  .א

יש , כדי ששיטה לא תבזבז את משאביה בהחלטה לקלוט פסק די� שאינו בשל לקליטה
הרעיו� שמנחה את האפשרות . ביצוע וא� סופי במכורתו�שדורשי� שהפסק יהיה בר

להשתמש בפסק די� שנית� במדינה אחרת מבוסס על ההנחה שהדיו� הסתיי� בהכרעה 
רעיו� זה .  או לחתור תחת ההכרעה המחייבתושאי� זה ראוי לפתוח אותו מחדש, מחייבת

ועמו שיקולי יעילות הובילו לתפיסה שכש� שפסק די� זקוק למידה מסוימת של סופיות כדי 
כ� יש להקפיד לקלוט רק פסקי די� זרי� שדבק , שיהיה אפשר להשתמש בו בהקשר הפנימי

, לקלוט אותואי� סיבה מיוחדת , כל עוד הפסק הזר אינו סופי. בה� ממד של סופיות
   169.וקליטתו עלולה להכביד שלא לצור� על השיטה הקולטת

מצב זה נובע באופ� .  דעי� באשר לשאלה מתי פסק זר נחשב סופיתמימותע� זאת אי� 
רוב שיטות המשפט מכירות . חלקי מהעובדה שהמושג סופיות אינו מוב� באופ� אחיד

אול� בשיטות . סופיותו של פסק די� כביטוי ל– מעשה בית די� –res judicata ברעיו� של 
במשפט המקובל . משפט שונות פסקי די� זוכי� למעמד של מעשה בית די� במועדי� שוני�

במשפט הקונטיננטלי פסק די� נחשב ; פסק די� נחשב מעשה בית די� ברגע שהוא נית�
ג� המשפט , כמו המשפט המקובל. מעשה בית די� רק לאחר שמוצו אפשרויות הערעור

הגרמני והאיטלקי דורשי� כתנאי בסיסי לקליטתו של פסק זר שהוא מעשה בית , תיהצרפ
אפשר ,  הפנימי�א� בשל הבדלי התפיסות ביניה� בנוגע למשמעות המושג במשפט. די�

המשפט המקובל מוכ� לקלוט פסק למשל .  ביניה� הבדל ג� בהקשר של פסקי� זרי�שיהיה
ואילו המשפט הגרמני אינו מוכ� לקלוט פסק , וראפילו הוא חשו� לערע, זר מיד ע� הינתנו

  170.זר לפני שמוצו אפשרויות הערעור

  

� ל723.2' ס, ראו בגרמניה   169ZPO ;בצרפת ,MAYER , )64.1' ס, באיטליה; 380בפסקהdלחוק ( 
  .הרפורמה האיטלקי

 ,Nouvion v. Freeman הואפסק הדי� שקבע את פירושה של דרישת הסופיות , באנגליה   170
(1889) 15 App.Cas.1 , ש� קבעו שפסק זר צרי� להיותfinal and conclusive במוב� זה שבית 

א� אותו בית משפט יכול לשוב ולשנותו הוא אינו . המשפט שנת� אותו אינו רשאי לשנותו
�14בפסקה , DICEY(ילו חשיפתו לשינוי בערעור אינה פוגמת בסופיותו וא, סופי במוב� הנדרש

העובדה שבית משפט שנת� פסק די� בהיעדר הגנה רשאי לבטל אותו לבקשת החייב ). 025
 ,DICEYראו (פסק די� כזה נחשב סופי לגמרי ; שלא הגיש כתב הגנה אינה פוגמת בסופיותו

שמסביר כי הדרישה , 732' בעמ, )27ש "הל לעי ( Martiny ראו, בגרמניה).14�026בפסקה 
וכי דרישה זו מבוססת על ההבנה , רק אחרי ערעורמתממשת  rechtskräftigהיה יפסק די� ש

הגרמנית שפסק די� אינו ראוי לביצוע בדר� כלל לפני גמר הערעור ואינו מהווה מעשה בית די� 
 הוצאה לפועל הפסק לצור�כי שמדגיש , LOUSSOUARNראו , רפתלעומת זאת בצ. עד למועד זה

מכא� שעמדות ). 501�6סקה פב( לפי די� המדינה שבה הוא נית�ביצוע �צרי� להיות בר
  .צרפתיות באשר לסופיות פסקי די� אינ� מכריעות
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חוסר האחידות באשר לתנאי הסופיות נובע ג� מהעובדה שיש שיטות משפט שבה� 
ואילו , תנאי הסופיות אחיד וכללי ואינו מתחשב בצור� שלשמו מבקשי� לקלוט את הפסק

המשפט הגרמני והמשפט האנגלי מציבי� , ללמש. מות את הדרישה לצור� זהיאחרות מתא
את התנאי שהפסק הזר יהווה מעשה בית די� לא רק כשמבקשי� לקלוט פסק די� כדי 

ה� נותני� ביטוי לכ� . אלא ג� כאשר מבקשי� להוציאו לפועל, להסתמ� על מה שנקבע בו
ק  ר– הלי� שצופה הוצאה לפועל של הפסק הזר לאחר קליטתו –שמדובר בהלי� אכיפה 

ביצוע מבחינה משפטית � את הדרישה שהפסק יהיה בר מוסיפי�במוב� זה שה�
שהפסק יהווה מעשה בית די� איננה נובעת מהמשפט המקדמית  הדרישה 171.במכורתו

שכ� א� אחת מהשיטות הללו איננה מתכחשת לאפשרות לבצע פסק די� שאינו , הפנימי
נובעת מתפיסת� לצור� אכיפה  קביעת הדרישה. כגו� צו ביניי�, מהווה מעשה בית די�

 אכיפה נבדלת מבקשת הכרה רק כשבקשת, שהכרה בפסק די� זר היא תנאי מוקד� לאכיפתו
אמנ� עמדה זו .  שבקשת האכיפה חותרת להצמיד כוח כופה לפסק די� שראוי לקליטהבכ�

אבל בגלל , מונעת היווצר� של מצבי� שבה� פסק די� הראוי לאכיפה אינו ראוי להכרה
היא א� מונעת ש� את אכיפת� של , רה המיוחדת של מעשה בית די� במשפט המקובלההגד

 172.שכ� אלה לעול� ניתני� לשינוי, פסקי די� בענייני מזונות המטילי� חיוב לתשלו� עתידי
מעשה  היא א� מונעת באנגליה את אכיפת� של צווי� זמניי� וצווי ביניי� שאינ� מהווי�

עברו הצווי� ג� לאחר ש ,במדינות הקונטיננטווי� אלה נפוצה הנכונות לאכו� צ�אי. בית די�
 בשל התפקיד החשוב שה� ממלאי� בהבטחת יעילות� של הליכי� , אול�.את שלב הערעור

יש מדינות המוכנות לאכו� , לאומיי� אולי באופ� מיוחד�משפטיי� בכלל והליכי� עבר
� וא� ה,פסקי די� כאלהBrussels I Regulationשרות אכיפת� של פסקי די�  באפה מכיר

   173.זמניי�

  

אבל העובדה שנית� להתגונ� בכ� שהחיוב בוצע או , באנגליה אי� מזכירי� טענה זו במפורש   171
בגרמניה הדרישה שהפסק . מעידי� על קיומה, שהדי� הזר השולט בחיוב אינו מכיר בו עוד

היא , 665' בעמ, KROPHOLLERביצוע אינה מופיעה בחוקי� הרלוונטיי� אול� לדברי �הוא בר
  . דרישה לא כתובה

, DICEYראו (שכבר הפ� מעשה בית די� , להבדיל מפסק די� המתייחס לפיגור בתשלומי�, זאת   172
פסקי די� זרי� כאלה אכיפי� משו� שהדרישה למעשה בית די� , בגרמניה). 14�025בפסקה 

  .מתקיימת א� עברה תקופת הערעור
 באשר לרתיעה מפני אכיפת� של 21' מ בע)16ש "הלעיל  (WALTER AND BAUMGARTNERראו    173

 PETER L. MURRAY, ROLF STÜRNER, GERMAN CIVIL ראו ג�. צווי� זמניי� וצווי ביניי�

JUSTICE 529 (2004) ה המצייני� כי�Brussels I Regulationכיפת� של פסקי  א� מתנה את א
ע� זאת החובה לאכו� פסקי די� כאלה צומצמה מעט .  אכיפי� במדינת הינתנ�בהיות�די� 

 E.C.J. Case 125/79 Denilauler v. Couchet Frères, 1980 E.C.R. 1553ראו למשל (בפסיקה 
במדינה אחרת באיחוד א� שבו קבעו כי אפשר להימנע מאכיפתו של צו ביניי� שנית� , 1980)

 E.C.J. Case 99/96; במעמד צד אחד בלבד בלא שלצד השני ניתנה הזדמנות לטעו� הוא נית�
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שיטות אחרות מתאימות את דרישת הסופיות לצור� שלשמו מבקשי� לקלוט את הפסק 
 המשפט הצרפתי למשל דורש שפסק זר יהווה מעשה בית די� לצור� הכרה. מלכתחילה

. פסק זר נועדה לרוב לאפשר הסתמכות על מה שנקבע בוב מתו� תפיסה שהכרה 174בו
 לצורכי הוצאה לפועל הוא אינו דורש ,לעומת זאת. שמה שנקבע בו יהיה סופימכא� שראוי 

ביצוע מבחינה משפטית � הוא דורש שהפסק יהיה ברבמקומו. קיומו של תנאי זה כלל
� ג� ה175.במכורתוBrussels I Regulation מתנה את אכיפתו של פסק זר בהיותו של הפסק 

   176.הכרה בפסקי די� בתנאי סופיות כלשהואינה מתנה את הא� היא ,  במכורתוביצוע�בר
תיאור משווה זה ממחיש שתנאי הסופיות איננו ממלא תפקיד ברור ומוצדק ברוב שיטות 

רק המשפט האירופי והמשפט הצרפתי רגישי� לצור� לייעד לו תפקיד ולהתאימו . המשפט
 עילותהימטרת  את תשהפסק יהיה אחרי ערעור משרתהכללית הדרישה בפועל . לתפקיד זה

ביצוע מבחינה �הדרישה שהפסק יהיה בר. המחייבת שפסק זר יהיה בשל כדי שייקלט
הדרישה . משפטית במכורתו צריכה להיות תנאי נוס� רק כאשר מדובר באכיפת הפסק

למעשה בית די� אינה חיונית כתנאי קליטה לשו� צור� וא� מקשה את ההלי� כאשר 
לכל היותר יש לעמוד עליה . טות המעורבותהמשמעות של מעשה בית די� שונה בשתי השי

   177.כתנאי נוס� על התנאי שהפסק יהיה אחרי ערעור, בהקשר של הכרה

  התיישנות  .ב

מועד יש שמדינות מגבילות את האפשרות לקלוט פסקי די� זרי� כאשר עבר זמ� רב מדי מאז 
זר הוא המשפט המקובל תופס את הלי� האכיפה כתביעה למימוש חוב כשהפסק ה. הינתנ�

  

Mietz v. Internship Yachting Sneek, 1999 E.C.R. I 2277 (1999) ,כי אי� חובה שבו נקבע 
מכות הלאומיי� החורגי� מאלה לאכו� צו זמני שנית� במדינה אחרת באיחוד לפי כללי הס

בכפו� לטענות ההגנה , ג� בשוויי� אי� מניעה לאכו� החלטה זרה זמנית. הקבועי� באמנה
, BUCHERראו (כל עוד היא אכיפה במדינת הינתה ואינה פתוחה עוד לערעור , הרגילות

   .)246–245פסקאות ב
   .501�6בפסקה , LOUSSOUARNראו    174
העובדה ,  כוח כזה במכורתופסק הדי�א� יש ל מדגיש שAUDIT. 371בפסקה , MAYERראו    175

 שבצרפת א� על פי,  להלי� קליטתותפריעעדיי� חשו� לאפשרות של ערעור לא שהוא 
ר תעוכב ות לכל הי; של הפסק ובאפשרות להוציאו לפועל פוגמת בסופיותואפשרות הערעור

  ).473bisראו בפסקה (ות הערעור ר אפשרקליטתו עד גמ
�ויתורה של ה   176Regulationבי� לצור� הכרה ובי� לצור� אכיפה ,  על כל דרישה באשר לסופיות

מוסבר מתו� כ� שפסקי הדי� באירופה זוכי� למעמד מידי בכל , )הנדרשת לש� הוצאה לפועל(
  של פסקי הדי� בכל המדינות הללו ככוח� בבית�כשכוח�, ארצות אירופה כמעט בלא הלי�

  .)315–313' ראו להל� בעמ(
בדיקת השאלה א� הפסק הזר מהווה מעשה בית די� בשלב זה עשויה להיות רלוונטית לשלב    177

 .)336–327 'בעמראו להל� (הקולטת המאוחר יותר שבו קובעי� את כוחו המשתיק במדינה 
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לפי תקופת , ככל תביעת חוב אחרת,  מכא� שאפשר להגיש תביעה כזו.עילת התביעה
ג� . אשר נמדדת מיו� מת� הפסק שהוא יו� לידת העילה,  של שש שני�ההרגילההתיישנות 

 178.הליכי אכיפה סטטוטוריי� באנגליה כפופי� לתקופת ההתיישנות הכללית של שש שני�
בעה לבקשות אכיפה סטטוטוריות תקופת התיישנות קצרה  בחוק הישראלי נק,לעומת זאת

 תקופת 180; באמנה הישראלית ע� בריטניה נקבעה תקופה של שש שני�179.מהמקובל
 א� 181. שנה25ההתיישנות באמנה בי� ישראל לרפובליקה הפדרלית של גרמניה היא 

�וא� ב, בשיטות משפט רבותBrussels I Regulation ,182.ואי� עיסוק כלשהו בסוגיה ז  
הדרישה שפסק זר יובא לקליטה תו� זמ� מוגדר אמורה לשרת ה� את היעילות ה� את 

אכ� נשמע סביר שיש לזרז את הנושה לעמוד . הדאגה למי שמבקשי� להשתמש בפסק נגדו
זאת בגלל הסיכו� הגדול .  עליה�ייראה כמי שוויתר, ולקבוע שא� לא עשה כ�, על זכויותיו

ו להיער� נגד השימוש בפסק זר במספר לא ידוע של שיטות המאיי� על החייב שיהיה עלי
 נושה הנאל� לתור בכל העול� אחר החייב בדי� שלא , זאת�ע. משפט למש� זמ� ממוש�

 פסק די� סופי שהכריע בעניינ� המשות� ג� מחו� מבקש להישע� עלאו ש, ציית לפסק די�
י� הכרוכי� בשימוש הקשי. ראוי להתחשבות א� הוא, לאר� שבה התקיימה ההתדיינות

על כ� אי� זה מוב� . בפסק זר עולי� בהרבה על אלה הכרוכי� בשימוש בפסק די� מקומי
  .מאליו שראוי לקבוע תקופת התיישנות קצרה במיוחד לאפשרות האכיפה של פסק די� זר

א� על פי ששיטות משפט נוהגות לקבוע תקופה מרבית שבתוכה נושה יכול , יתרה מזו
האפשרות להשתמש בפסק די� בתור מעשה , אה לפועל של פסק די� פנימילהביא לידי הוצ

היה חלק גדול מהטע� ברעיו� של , אילו הייתה מוגבלת בזמ�. בית די� אינה מוגבלת בזמ�
אילו נקבעה . אי� לדעת מתי ייוולד הצור� להסתמ� על פסק די�. מעשה בית די� אובד

היה אד� המעורב בפסק די� , ינה נהגה כ�ואילו כל מד, תקופת התיישנות ג� לצור� הכרה
כדי לקד� את פניה ,  בכל מדינה בעול�ה בוממדינה פלונית נדרש למעשה להביא לידי הכר

ואכ� רוב שיטות המשפט שבה� מציבי� בפני פסקי� זרי� תקופת . של כל רעה שלא תבוא
א את אפשרות  מגבילות רק את אכיפת� של פסקי די� זרי� בתקופת התיישנות ול,התיישנות

  

� ל24� ו5' ראו ס   178Limitations Act, 1980 .  
תקופת התיישנות של חמש שני� לבקשות קובע  1958–ח"התשי,  לחוק אכיפת פסקי חו�5' ס   179

 .אכיפה סטטוטוריות כשתקופת ההתיישנות לתביעות רגילות היא שבע שני�
  ).55, 22א "כ(לאמנה ) 3(8' ס   180
ה בדבר הכרה אמנה בי� מדינת ישראל ובי� הרפובליקה הפדרלית של גרמני( לאמנה 24' ס   181

הדדית בהחלטות בתי המשפט בענייני� אזרחי� ומסחריי� ובדבר ביצוע� ההדדית של 
כיפה אלא ג� על א סעי� זה חל לא רק על ).667 ,26א "כ, 20.7.1977מיו� , החלטות אלה

  .הכרה
 WALTERראו (לא לצור� הכרה וא� לא לצור� אכיפה , למשל בשוויי� אי� תקופת התיישנות   182

AND BAUMGARTNER ) וג� ב, )554' בעמ, )16ש "הלעיל�Brussels I Regulation אי� 
  .התייחסות לסוגיה זו
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 לאכו� פסק די� שהתייש� לא יבטיח סירוב אול� עובדה זו מלמדת ש183.ההכרה בה�
על כ� המגמה לקבוע תקופת . שהמערכת לא תיאל� לעסוק בשאלה א� אפשר להכיר בו

שבשיטות ואי� פלא , צדקת אינה מובמיוחד לאכיפת� של פסקי� זרי�התיישנות קצרה 
  .ת ההתיישנותרבות אי� התייחסות כלשהי לסוגיי

אבל היא המפתח לפתיחתו של , אמנ� בקשת אכיפה איננה חלק מהלי� ההוצאה לפועל
, על כ� דומה שבשיטות שבה� תנאי האכיפה אינ� שוני� בהרבה מתנאי ההכרה. הלי� כזה

 אי� סיבה מיוחדת להגביל 184,ביצוע בביתו הוא תנאי לאכיפתו�וכשהיותו של הפסק הזר בר
 בזמ� מעבר להגבלה המקומית הרגילה להוצאה לפועל של פסקי די� את אפשרויות האכיפה

לאומית מחייבי� שתיקבע תקופה �וייתכ� שהקשיי� הכרוכי� בהתדיינות עבר, מקומיי�
  . ארוכה עוד יותר

4.  
   סיכו

תנאי� אלה .  שתוארו בחלק זה ה� התנאי� הנפוצי� לקליטת� של פסקי� זרי�התנאי�
 –פסק די� זר העלולי� להטריד שיטה המתבקשת לקלוט אותו דואגי� להיבטי� שוני� של 

וחלק� ,  כתנאי� קבועי� הנחוצי� תמידי�מצטייר חלק�. ה� בפ� המשפטי ה� בפ� הריבוני
הראשונה : ניתוח התנאי� העלה שתי תובנות. דרשי� תמידנכתנאי� משתני� שאינ� 

י� התנאי� ובי� תורות השנייה מתייחסת לקשר שב; מתייחסת לקשר שבי� התנאי� השוני�
   .מסגרת בתחו� הפסקי� הזרי�

   ובי� עצמ�קשר בי� התנאי�ה  )א(

. התנאי� המשפטיי� לקליטתו של פסק זר ה� תנאי� קבועי� המופיעי� בכל שיטת משפט
ה� משכפלי� את התובנה הפנימית הנפוצה שכוחה של החלטה שיפוטית בא לה מתו� 

ובמסגרת הלי� שנית� ) בעל זיקה מספיקה לעניי�(שניתנה על ידי בית משפט בעל סמכות 
לאומי בכל �דרישות אלה כה בסיסיות עד שה� מועתקות להקשר העבר. לסמו� על הגינותו

אמו� בהחלטה שיפוטית שניתנה במסגרת ריבונית ת המשפט כתנאי יסוד חיוניי� למת� ושיט
פסק זר יהיה , � כראויבהנחה שתנאי� משפטיי� בסיסיי� אלה מעוצבי. לפי דיני� זרי�זרה 

  .בכפו� רק לשיקולי� ריבוניי�, ראוי לאכיפה ולהכרה כאחת בלא שייחש� לבדיקת תוכנו

  

  ,  באשר לאנגליה143' בעמ, )16ש "הלעיל  (WALTER AND BAUMGARTNERראו למשל    183
  . באשר לגרמניה240' ובעמ

הוא ממילא לא יעמוד בתנאי , � כבר אי� אפשרות להוציאו לפועל בשל התיישנותוכ� שא� ש   184
 .האכיפה
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בתי , מספקת לתקינות הפסקאינו מספק ערובה של תנאי� משפטיי� אלה תוכנ� כאשר 
 אפשר להסביר את כ�. ק כאב� בוח� לקליטתוספפט מתפתי� להסתמ� על תוכנו של המש

וכ� אפשר להסביר , י ההלי� ההוג� ואת רוחבה של טענת המרמה באנגליהמתיחתו של תנא
 הימנעות מבדיקת תוכנו של 185.את השימוש במרמה בהקשר של הסמכות העקיפה בצרפת

הימנעות זו חיונית  א� ,תנאי הקליטה הבסיסיי�הפסק הזר תלויה בִתפקוד� הראוי של 
יטה תשקיע מאמצי� בניסוח מושכל  חשוב שכל ש,על כ�. למשטר פסקי� זרי� צפוי ואמי�

בטיחו כי מקורו של ישאלה כדי ,  העקיפה ובראש� כללי הסמכות,תנאי� בסיסיי� אלהשל 
מתי ראוי בעיני  לבטא עמדה עקרונית בשאלהאמורי�  מאחר שכללי� אלה .ראוי הפסק

כללי הסמכות הישירה לפי עמדה יעוצבו תחילה רצוי ש, הפורו� שתינטל סמכות ומתי לא
במדינה שבה כללי הסמכות . כללי הסמכות העקיפה ייגזרו מה�שו, עקרונית בשאלה זו

, בי� השאר משו� שה� כפופי� לשיקול דעת, עמדה עקרונית כזוהישירה אינ� משקפי� 
כללי סמכות עקיפה הנגזרי� מה� לא יבצעו את התפקיד המיועד לה� ותנאי הקליטה לא 

על יסוד , ור� לנסח כללי סמכות עקיפה באופ� עצמאיבמקרי� כאלה יש צ. ימלאו את ייעוד�
מתו� הנחה בסיסית שהיק� הסמכות שמדינה מוכנה לייחס למדינה זרה שיקולי� ענייניי� ו

   .לא יהיה רחב מהיק� הסמכות שהיא מוכנה לייחס לעצמה

  ת המסגרתוקשר בי� התנאי� ובי� תורה  )ב(

פטיי� מאיד� גיסא נותני� ביטוי מאחר שהתנאי� הריבוניי� מחד גיסא והתנאי� המש
� תורת ה–לתורות מסגרת שונות comityהיה אפשר –  מזה ותורת הזכויות הקנויות מזה 

ייתנו ש או ,תורת המסגרת המנחה  על ידישתנאי הקליטה ותוכנ� ייקבעו בכל שיטהלחשוב 
סביר לכאורה להניח שהדרישה לאמנה מצביעה על , למשל. ביטוי לתורת מסגרת שכזו

�התייחסות אל הסוגיה מנקודת מבט של תורת הcomity , המאפשרת להקל בתנאי הקליטה
מעבירה את הסוגיה מרמת הזכויות האינדיווידואליות לרמת המשפטיי� משו� שהאמנה 

   186.היחסי� בי� מדינות
אמנ� יש שהבטחתה של הדדיות שלמה באמצעות אמנה מאפשרת לוותר כמעט כליל 

י� חהתנאי� הריבוניי� המשתני� אינ� מצלי,  לרוב אול�187.טיי�על קיומ� של תנאי� משפ

  

  .285, 269' ראו לעיל בעמ   185
צדדיות רבות אפשר להבחי� בהרחבה מסוימת של תנאי הסמכות העקיפה �אכ� באמנות דו   186

  . ובהגמשה מסוימת של חלק מהתנאי� האחרי�
�נאי הסמכות בשל קיומה של אמנה מצויה בדוגמה מובהקת לוויתור מוחלט על ת   187Brussels I 

Regulation בעניינ� אי� חובה לפעול לפי כללי הסמכות  .באשר לנתבעי� זרי� לאיחוד
אי� כל ; א� יש חובה לקלוט פסקי די� שניתנו נגד� במדינות אחרות של האיחוד, הישירה

ויתור . חת ממדינות האיחודמנגנו� לבחינת הסמכות העקיפה ומסתפקי� בכ� שהפסק נית� בא
פגיעה זו בזכויותיה� . זה מבוסס על האינטרס המובהק בניידות� של פסקי די� בתו� הקהילה
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מדינות שמציבות דרישה פורמלית לאמנה כתנאי מוקד� . להחלי� את התנאי� המשפטיי�
כמו כ�  .דואגות על פי רוב לקבוע באמנות ג� תנאי� משפטיי� של פסקי� זרי� לקליטת�

�שיטה יכולה לדבוק בגישת הcomity ו הדדיות תו� שהיא חושפת מבלי לדרוש אמנה א
כפי שהיה מקובל , פסקי� זרי� לבדיקה קפדנית ה� במישור המשפטי ה� במישור הריבוני

�בתקופה שבה כל פסק די� היה חשו� לה�  ,בצרפתrévision,  בתקופה שבה הייתה נהוגה ה�
המזדהות , מדינות שאינ� דורשות אמנה כתנאי נמצא עוד ש188.דרישה להתאמה ברירתית

דורשות קיומ� של תנאי� המגני� על פגיעות סמליות , הקנויותור ע� גישת הזכויות בביר
אשר על כ� התנאי� המשפטיי� והתנאי� הריבוניי� אינ� מחליפי� . בריבונות�ומוחשיות 

כל מערכת קליטה של פסקי� זרי� מורכבת מתנאי המסגרת המשפטיי� . אלה את אלה
  .הבסיסיי� ומהתנאי� הריבוניי� הקבועי�

� וריבוניי� כאחד מקשה על ייחוס תורת מסגרת יהשימוש הקבוע בתנאי� משפטי
נפקותה של תורת המסגרת באה לידי נמצא ש. לשיטת משפט על יסוד תנאי הקליטה שלה

 לנושא זה יוקדשו שני .תנאי הקליטה יותר מאשר בביטוי בדר� הקליטה ובתוצאותיה
  .החלקי� האחרוני� של פרק זה

  יטהמנגנוני קל  .ג

בהדגשי� , תנאי הקליטה שתוארו לעיל מקובלי� כמחסו� בפני קליטת� של פסקי� זרי�
אול� ברוב שיטות המשפט קיימי� כמה . ברוב שיטות המשפט, שוני� ובצירופי� שוני�
בחלק� מנגנוני� אלה מחייבי� בדיקה שיפוטית מוקדמת של . מנגנוני קליטה לפסק זר

בר� לעתי� נראה כאילו אפשר לעשות שימוש בפסק . שייעשה בו שימוש הפסק כתנאי לכ�
  . מצב זה טעו� הסבר. זר בלא הלי� בדיקה כלשהו

  

פסקה ב, DICEYראו למשל (של פרטי� נתפסת כפגיעה קיצונית ולא מוצדקת א� בתו� האיחוד 
א� כאשר ה� , הסדרי� כאלה ממחישי� כיצד אינטרסי� ריבוניי� ויחסי� בי� מדינות). 14�251

במקרה זה ה� מקדמי� את . עלולי� לפגוע בה�, שואפי� להג� על זכויותיה� של פרטי�
התנאי� שעל שכ� , זכויותיה� של מי שזכו בדי� על חשבו� זכויותיה� של מי שהפסידו

 לתופעה . המגני� על הנתבע ה� תנאי הקליטה המשפטיי�,כמקובל באמנות, ויתרובדיקת� 
, 3לעיל פרק  רסי� של האיחוד על פני מדיניות מהותית של המדינות ראודומה של קידו� אינט

  .371ש "ה
וע� הנכונות להרחיב את ההכרה ) 83ש "הלעיל (אול� ע� ביטול הדרישה להתאמה ברירתית    188

de plano ו 253ש "להל� הראו ( ג� אל פסקי גברא�MAYER , ג� בצרפת , ) ואיל�399בפסקה
-Ancel, Muirראו למשל (קנויות כבסיס לקליטת� של פסקי� זרי� מדברי� יותר על זכויות 

Watt )420 'בעמ )83 ש"ה לעיל.(  
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ניתוח� של מנגנוני הקליטה המגווני� הללו מעלה שמידת הבדיקה שפסק זר צרי� 
 –בזה  זה שני משתני� עיקריי� שאינ� תלויי� פיל נקבעי�, ואופייה של הבדיקה, לעבור

ראינו בתחילת הפרק . זה והשימוש שמבקשי� לעשות בפסק הזר מזהמקורו של הפסק הזר מ
בי� כדי להוציאו , יש שמבקשי� להסתמ� על כוחו המחייב. שפסק די� הוא החלטה מחייבת

זהו שימוש ). שימוש שמחייב הכרה(ובי� כמעשה בית די� ) שימוש שמחייב אכיפה(לפועל 
ויש , סק די� הוא עובדה רלוונטיתא� לעתי� קיומו של פ. בהיבטו הנורמטיבי של הפסק

א� על פי שאי� מבקשי� לנצל את כוחו , וא� על תוכנו, שמבקשי� לבסס טענה על קיומו
ככל שהשימוש שמבקשי� לעשות בפסק נראה כי . זהו שימוש לא נורמטיבי בפסק. המחייב

המוחלט כשהשימוש עד כדי ביטולו ,  הלי� הבדיקה"מתקצר"כ� , פחות הוא נורמטיבי
ככל , א� ג� כשמדובר בשימוש נורמטיבי מלא. ייעשה בפסק הוא שימוש לא נורמטיביש

 הלי� "מתקצר"כ� ,  יותרהדוקי� בי� המדינה הקולטת ובי� מדינת מקור הפסק י�שהיחס
  . הבדיקה

1.  
  ת מוקדמת  בדיקה שיפוטי:מנגנוני קליטה מלאי

 המאפשר בדיקה סק זרייעודי לקליטתו של פשיפוטי  הלי� מצויכל שיטות המשפט ב
  . הליכי� אלה שוני� משיטה לשיטה. מוקדמת של קיו� תנאי הקליטה

 action on – האנגלי הלי� הקליטה המרכזי הוא תביעה על יסוד הפסק במשפט המקובל

the judgment .כמו פסק , תביעה זו מבוססת על ההנחה שפסק די� זר המטיל על אד� חיוב
 הנפרד מהחיוב המקורי ששימש עילת התביעה באר� מקור ,הוא בעצמו חיוב, די� אנגלי

.  הוא עילת התביעה בתביעה על יסוד הפסק– החיוב הפסוק הזר – חיוב חדש זה 189.הפסק
אי� . שבה מבקשי� לאכו� חיוב, מכא� שהתביעה על יסוד הפסק היא תביעה רגילה לכל דבר

 להגיש ע� כתב התביעה בקשה אפשר. לה כללי סמכות מיוחדי� ואי� לה כללי דיו� מיוחדי�
�לsummary judgment , יינת� פסק , במחלוקתשוא� לא יראה הנתבע שקיימת שאלה רצינית

כאשר שתיקת הנתבע תתפרש כהסכמה לדברי , כמקובל בהלי� רגיל, די� באופ� כמעט מידי
כל שאלה  .אול� הנתבע מודע לקיומו של ההלי� ומוזמ� להשתת� בו 190.התובע

   .ייב בדיקה שיפוטית כדי לוודא שתנאי הקליטה קוימושבמחלוקת תח

  

 ,Russell v. Smythמקורה בפרשת, שקליטתו של פסק זר היא עיסוק רגיל בחיובי�, תפיסה זו   189
(1842) 9 M. & W. 810 .ב בפני וב בלבד ולא כחיועד לפרשה זו נתפס פסק זר כראיה לחי

מקובל לייחס לשינוי רעיוני זה את פתיחותו של המשפט האנגלי לפסקי� זרי� לעומת . עצמו
שבה� עד לאחרונה תוכנו של הפסק היה חשו� , יחס� של שיטות המשפט הקונטיננטליות

   .כפי שהיה ג� באנגליה לפני אימוצה של תורת החיוב, לבדיקה מקפת
190   DICEY , ו14�011בפסקאות �14�028.  
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התביעה על יסוד , כש� שתביעה רגילה מכשירה חיוב לא פסוק לשימוש כחיוב פסוק
כש� שבתביעה . החיוב הפסוק הזר מכשירה את הפסק הזר לשימוש כחיוב פסוק באנגליה

.  בחיוב הפסוקבתביעה זו הדיו� מתמקד, רגילה למימושו של חיוב הדיו� מתמקד בחיוב
הוא שהתנאי� לקיומו של חיוב לא פסוק שוני� מאלה  המאפיי� המיוחד של תביעת אכיפה

בתביעה רגילה עוסקי� בשאלה א� הדי� המהותי מכיר . הדרושי� לקיומו של חיוב פסוק
ואילו כא� בודקי� א� מתקיימי� התנאי� המעידי� שהחיוב הפסוק , בחיוב בנסיבות העניי�

לב לב� של , כפי שראינו.  תנאי� המעידי� שאכ� נוצר חיוב בעיניה–ני אנגליה הזר ראוי בעי
תנאי� אלה הוא הדרישה שבית המשפט הזר היה מוסמ� ליצור את החיוב בעיני הפורו� 

  . והדרישה שההלי� היה הוג�, הקולט
; מבחיני� בי� פסקי גברא לפסקי חפצאבמשפט המקובל ראינו שכללי הסמכות העקיפה 

 191;י גברא מדינה זרה תוסמ� לדו� רק בהתקיי� זיקה של נוכחות או של הסכמהשבפסק
 ושכלל 192; להוציא פסק די�כתשבפסקי חפצא קנייניי� רק המדינה שבה נמצא הנכס מוסמ

הסמכות העקיפה בפסקי די� במעמד אישי התפתח מהכרה בסמכותה של מדינת המושב 
 –זוג בני וכשמדובר ב, מעותית לנדו�בלבד להכרה בסמכותה של כל מדינה בעלת זיקה מש

 התנאי של הלי� הוג� מתייחס בעיקר לדרישות של הודעה מוקדמת ומת� 193.לאחד מה�
אי� : חלי� כל התנאי� הריבוניי� הקבועי�,  נוס� על תנאי גרעי� אלה194.הזדמנות לטעו�

ותקנת , הניגוד לתקנת הציבור הוא הגנ; )א� יש שמכירי� בה�(אוכפי� פסקי די� ציבוריי� 
 בפסקי גברא טענת המרמה רחבה –מרמה היא הגנה טענת ה; הציבור מפורשת בצמצו�

אפשר להתגונ� ; ואילו בפסקי די� במעמד אישי היא אינה קיימת בתור הגנה עצמאית, מאוד
מפני קליטתו של פסק זר בטענה שיש פסק נוגד או שההלי� הזר התחיל בזמ� שהלי� מקביל 

. יאכפו פסק די� בעניי� שבו יש לבית משפט אנגלי סמכות ייחודיתולא , התנהל באנגליה
אי� המשפט , מאחר שהרעיו� המנחה הוא רעיו� החיוב, באשר לתנאי� הריבוניי� המשתני�

קיימי� מסלולי�  ובד בבד(האנגלי מתנה את קליטתו של פסק זר בקיומה של אמנה 
קיימת דרישה . ישה כלשהי להדדיותוא� אי� דר, )מיוחדי� לפסקי די� ממדינות בעלות אמנה

  

הסוגי� (לניתוח של כל סוגי ההסכמה האפשריי� .  ודיו� בטקסט הצמוד49ש " לעיל הראו   191
 הוא מסתייג 7.52בפסקה .  ואיל�7.48 בפסקה ,BRIGGSראו ) הקשרה לפימשתני� מעט 

לפי גישה זו .  ומציע שג� הסכמה משתמעת ברורה צריכה להספיק"מפורשות"מדרישת ה
ולו , המכדיי� כדי להגיע למסקנה שהייתה הסהראיות חזקות בכ� שתמקד  להישה צריכההדר

בשל החשיבות שמייחסי� להסכמתו , עמדה זו אינה מקובלת על פי רוב. הסכמה משתמעת
 .האמתית של הנתבע

 .35ש " ה לעילראו   192
ונו אול� שימו לב שכללי הסמכות העקיפה בחלק מענייני המעמד האישי ש .36ש " הראו לעיל   193

 .בעשורי� האחרוני� בחקיקה
  .89ש " הראו לעיל   194
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 והאפשרות לתבוע על יסוד פסק זר 195,המחייבת שהפסק יהיה מעשה בית די�, של סופיות
  196.בדר� זו כפופה לכללי ההתיישנות הרגילי�

א� היא יכולה להיות מוגבלת לסעד , תביעה רגילה יכולה לדרוש ביצוע של חיוב
, כגו� מעמד אישי, מו של מצב משפטי אחר על קיומו של חיוב או על קיו–הצהרתי בלבד 

ג� תביעה למימושו של פסק זר יכולה לדרוש ביצועו של החיוב הפסוק . שאי� בצדו חיוב
 על שהפסק הזר ראוי –והיא יכולה להיות מוגבלת לסעד הצהרתי ) enforcement(הזר 

ביעה לסעד דר� הקליטה היחידה היא ת, כאשר אי� חיוב בפסק הזר). recognition(להכרה 
 א� כל אחד מהצדדי� עשוי . לתבוע את אכיפתואפשר, כשבפסק הזר יש חיוב. הצהרתי כזה

ואי� , להיות מעוניי� בהצהרה כי הוא ראוי להכרה שתאפשר להסתמ� עליו בהקשרי� שוני�
 קשה למצוא דוגמה שבה בית משפט ,לעומת זאת. רתיעה מיוחדת ממת� סעד הצהרתי כזה

 תביעה שהסעד שהתבקש בה היה קיבלכלומר , למת� הצהרה שליליתקיבל תביעה אנגלי 
הגישה הכללית של המשפט המקובל . הצהרה שפסק זר אינו ראוי לאכיפה או להכרה
   197.אבל אי� עמדה עקרונית בשאלה זו, מבססת השערה שימעיטו במת� הצהרות שליליות

, למעשה. כיפהההכרה היא תנאי מוקד� לא, כברוב המכריע של השיטות, באנגליה
כש� שפסק די� אנגלי המטיל על אד� חיוב . התביעה על יסוד הפסק נחשבת לסוג של הכרה

כ� ג� פסק די� אנגלי המטיל על אד� חיוב המגובש , מכיר בחיוב ששימש עילה לתביעה
בשני המקרי� ההכרה בחיוב היא . עילה לתביעה זוששימש בפסק זר מכיר בחיוב הפסוק 

 חיוב –  זר ובתביעה על יסוד פסק, חיוב פסוק–בתביעה רגילה , חדשבסיס להטלת חיוב 
וה� נבדלי� רק בכ� ,  מכא� שתנאי ההכרה ותנאי האכיפה כמעט זהי�198.פסוק מקומי

שמדובר בחיוב  –הראשו� . שביצועו הכפוי של החיוב מחייב להוסי� שני תנאי� מיוחדי�
 פסק די� זר שמחייב את הנתבע תנאי זה שולל את האפשרות לאכו�. לתשלו� סכו� כס�

 שהפסק הזר טר� – השני 199.ומקורו היסטורי, לעשות מעשה אחר מאשר תשלו� סכו� כס�

  

  .170ש " הראו לעיל   195
 .178ש "ראו לעיל ה   196
  .  ואיל�12�048בפסקה , DICEYראו למשל    197
והחיוב שבפסק , קיימי� מצבי� שבה� תביעה על יסוד הפסק מתנהלת על יסוד פסק די� אנגלי   198

ה החיוב הנוס� עליו הוא חיוב פסוק מקומי במקרי� אל. הראשו� אינו נית� כשלעצמו לביצוע
  . המיוחד בהיותו נית� לביצוע, חדש

 debtתנאי זה נובע מהעובדה שהתביעה על יסוד הפסק ס#וגה לראשונה כתביעה מסוג    199
 H. E. READ, RECOGNITION AND ENFORCEMENT OFראו (הפתוחה רק לתביעת סכו� מוגדר 

FOREIGN JUDGMENTS IN THE COMMON LAW UNITS OF THE BRITISH COMMONWEALTH 11 
אבל התנאי נהיה חלק מתנאי הדי� המהותי העוסק , היו� לסיווג דיוני זה אי� משמעות). (1938)

אינו אכי� בדר� זו ) לבד מתשלו� סכו� כס�(בעקבות זאת חיוב לעשות מעשה . בפסקי� זרי�
בקנדה סטו מדרישה זו . � ש� כללאינו אכי, ובהיעדר אמנה המסדירה את אכיפתו, באנגליה
 ,.Pro Swing Inc. v. ELTA Golf Incראו (ואפשר היו� לאכו� את כל סוגי החיובי� , לאחרונה

2006 S.C.C. 52.(  
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א� , את קיומו של תנאי זה כדי לבחו� 200.אי� חיוב בנמצא, שכ� א� הוא כבר מומש, מומש
טבעי הוא שמאפשרי� לנתבע להעלות טענה שמאז מת� הפסק הזר הוא ביצע את אשר 

טענה זו מוגבלת למעשי פירעו� שבוצעו מאז מת� הפסק ועד למועד הדיו� . ליוהוטל ע
שכ� התביעה מתייחסת , ואינה מאפשרת לטעו� שבוצע פירעו� לפני מת� הפסק הזר, באכיפה

טענה בדבר פירעו� לפני לידתו של חיוב פסוק זה מהווה . לחיוב המגובש בפסק הדי� הזררק 
דיני פסקי� זרי� אינ� מאפשרי� לטעו� נגד קליטתו של וכידוע , תקיפה של הפסק לגופו

  . פסק זר שהוא מוטעה
 Vollstreckunsklage.201 שבאמצעותו מבקשי� לאכו� פסק די� זר נקרא ההלי�בגרמניה 

 וסמכות השיפוט 202,ג� פה הסמכות לדו� בתביעה כזו אינה מיוחדת לערכאה אחת בלבד
אול� . ילי� החלי� על תביעות אזרחיותהעניינית והמקומית נקבעת על פי הכללי� הרג

בהלי� אלא מדובר , שהלי� זה איננו דומה לתביעה על יסוד הפסק האנגליתבספרות מודגש 
 ראינו שג� כא� תנאי היסוד המשפטיי� של 203.שתנאיו קבועי� סטטוטורית, מסוג מיוחד

ירות  שתוכנ� של כללי הסמכות העקיפה נגזר יש204;פה והלי� הוג� בולטי�יסמכות עק
ולכ� בית משפט זר מוסמ� כל אימת שבית , מתוכנ� של כללי הסמכות הישירה הקשיחי�

 – התאמה ברירתית – שהדרישה לסמכות חקיקה 205;משפט גרמני היה מוסמ� לדו� בעניי�
 שא� על פי שהדרישה להלי� הוג� 206;בוטלה, שהייתה קיימת בהקשרי� מסוימי�

דרישה זו היא , מת� הזדמנות נאותה להתגונ�מתייחסת לרוב רק למת� הודעה מוקדמת ול
 כל התנאי� הריבוניי� הקבועי� 207.חלק מתקנת הציבור הכוללת ג� זכויות יסוד חוקתיות

 עשויה אול� בהקשר זה תקנת הציבור ,כאשר חלק מה� כלולי� בתקנת הציבור, דרושי�
נדרש , י� באשר לתנאי� הריבוניי� המשתנ208.להיות מצומצמת מכפי שהיא בברירת הדי�

  

של פסק זר שהוא שמבסס את כל הדיו� בפסקי� זרי� על קיומו , 514' מ בע,CHESHIREראו    200
unsatisfied .  

� ל722' סבהוא מוסדר    201ZPO ,הלי� זה מתואר לרוב כהלי� ארו� . ובע את התנאי� לאכיפההק
   .)201' בעמ, )11ש "הלעיל  (Schlosser; 682' מ בע,KROPHOLLERראו (ויקר 

202   MURRAY AND STÜRNER)  543' מ בע,)173ש "הלעיל.  
התנאי� העיקריי� קבועי�  .44ש "בצמוד לה, 728' מ בע,)27ש "ה לעיל (Martinyראו למשל    203

� ל328' סבZPO ,ל722' אשר אליו מפנה ס �ZPOל723' ליה� מוסי� ס וע �ZPO .
 באשר לחובה לבדוק את תנאי ,543' בעמ, )173ש "לעיל ה ( MURRAY AND STÜRNERראו

  .הקליטה
� ל328.1.2' ס, 328.1.1' ס   204ZPO.  
  .33ש " הלעילראו    205
  .82ש " הראו לעיל   206
  .117ש " וטקסט הצמוד לה84ש "הראו לעיל    207
  .106ש "ראו לעיל ה   208
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המשפט ,  ובניגוד למשפט המקובל209,במוב� זה שאי� עליו עוד ערעור, כי הפסק יהיה סופי
 הגרמני מתנה את קליטת� של פסקי� זרי� בענייני� כספיי� בהדדיות המתפרשת בגמישות

   210.יחסית
 לפיכ� תנאי ההכרה ותנאי 211.ג� בגרמניה הכרה בפסק היא תנאי מוקד� לאכיפה

שבהלי� האכיפה ,  כמו במשפט המקובל,דל הניכר היחיד ביניה� הואההב. האכיפה זהי�
 ג� כא� 212. על סמ� מעשה שנעשה לאחר מת� פסק הדי� הזר,אפשר לטעו� שהפסק בוצע

שכ� ג� בגרמניה מקובל , הפסק הזרמת� אי אפשר לטעו� שהוא בוצע במעשה שנעשה לפני 
 אפשר 213.ינו שועה לטענת טעותהעיקרו� שבית המשפט אינו בודק את הפסק הזר לגופו וא

א� כי נראה להל� כי בניגוד למשפט , לקבל ג� פסק די� הצהרתי שלפיו הפסק ראוי להכרה
 א� אפשר לקבל הצהרה כי הפסק הזר אינו 214.ברוב ההקשרי� אי� בכ� כל צור�, המקובל

  215).א� מתקיימות הדרישות הכלליות למת� הצהרה שלילית(ראוי להכרה 
הלי� הקליטה . עודי לקליטתו של פסק זר שונה מהלי� התביעה הרגילבצרפת ההלי� היי

 אמנ� אי� בצרפת דרישה 216. והוא כפו� לכללי סמכות ופרוצדורה מיוחדי�exequaturנקרא 
 תנאי הקליטה מחצית השנייה של המאה העשרי�עד ל, אבל כפי שראינו, כלשהי להדדיות

וג� אז , רות לבדוק את תוכנו של הפסק ביטלו את האפש1964�רק ב. היו תובעניי� ביותר
1985� הדרישה לסמכות עקיפה הוגמשה ב217.סמכות חקיקהה� סמכות עקיפה ה� נדרשו  ,

2007�בוטלה ב) התאמה ברירתית(והדרישה לסמכות חקיקה , א� הותנתה בהיעדר מרמה, 

  

אבל היא חלה ג�  הדרישה הסטטוטורית מתייחסת מפורשות רק לאכיפה. 170ש "ראו לעיל ה   209
  ).732' מבע ,)27ש "ה לעיל (Martinyראו (ק זר על הכרה בפס

� ל328.2, 328.1.5 'ס   210ZPO ;167, 164ש "ראו לעיל ה, לעניי� הפרשנות .  
� ל722' ס   211ZPOל 328'  מתנה את האכיפה בעמידה בתנאי� הקבועי� בס�ZPO ,העוסק בהכרה .

, )27ש "הלעיל  (Martinyולפי , התנאי היחיד שמיוחד לאכיפה הוא דרישת הסופיות, כאמור
  . אי זה נדרש בפועל א� להכרהתנ

  .756' מבע ,)27ש "הלעיל (Martiny ראו    212
� ל723.1' ראו ס   213ZPO ,ו, הקובע שאי� לבדוק את הפסק לגופו�Martiny ,ש�.  
   .319–318' ראו להל� בעמ   214
� ל256' ראו ס   215ZPO ,העוסק בתנאי� הכלליי� למת� הצהרה שלילית . 
 הסמכות כללי את שמבליט ,501�4 בפסקה ,LOUSSOUARN על אופיו השונה והמיוחד ראו   216

ההלי� מתחיל כיו� לדעתו אול� ,  עומד על ייחודוMAYERג�  .להלי� המיוחדי� והפרוצדורה
בצרפת כמו בגרמניה מדגישי� שהלי� ). ואיל� 410 פסקהב (להידמות להלי� תביעה רגיל

  493�5 בפסקה ,LOUSSOUARNראו (יעה על יסוד הפסק האנגלית האכיפה שונה לגמרי מהתב
�וMAYER, 410 בפסקה.(  

   .65, 64ש " הראו לעיל   217



  מושגי יסוד בפסקי� זרי�: 4פרק 

311 

 כל התנאי� הריבוניי� הקבועי� 218. את ההגנות המבוססות על מרמהרחיבהא� ביטולה 
   219.תקנת הציבורמ י� חלק נחשבורוב�יימי� בצרפת ק

ול� ג� א, קרי להכנתו להוצאה לפועל, הלי� זה נועד בעיקר לאכיפתו של פסק זר
  למעשהמשמשעל כ� אותו הלי� . בצרפת מקובלת העמדה שהכרה היא תנאי קוד� לאכיפה

ו שאינו ראוי א, כדי לזכות בפסק די� המצהיר כי הפסק הזר ראוי להכרהג� במידה פחותה 
220.להכרה

בשניה� צרי� להראות שלעותר יש . זהי� בשני ההקשרי�לקליטה התנאי� א�  
מה שמחייב שבהלי� ההכרה הוא יראה מדוע הוא זקוק לפסק די� , עניי� אמתי בסעד

 יש מחלוקת , ע� זאת221.ביצוע�ואילו באכיפה עליו להראות שהפסק בר, הצהרתי דווקא
או שמא אפשר להעלות , � כטענת הגנה שהפסק כבר בוצעבצרפת בשאלה א� אפשר לטעו

  222.טענה זו רק במהל� הלי� ההוצאה לפועל

  סיכו�  )א(

עיקר השימוש . מיועדי� לאפשר שימוש נורמטיבי קבוע בפסק די� זר הללוהליכי� כל ה
אבל ה� משמשי� ג� כדי לאפשר , בה� הוא להכי� פסק די� להוצאה לפועלשנעשה 

שימוש ה  בשני המקרי�223.של פסק זרעל כוחו המחייב פעמית �רב, כללית הסתמכות
ידואלית המקבעת מצב משפטי ווכנורמה אינדיכוחו בשמבקשי� לעשות בפסק הזר הוא 

תנאי האכיפה . ג� בשיטה החדשהנורמטיבי זה הליכי� אלה מקני� לפסק הזר כוח ו, נתו�

  

 .71ש " ובה269'  בעמראו לעיל   218
 .285–284' בעמראו לעיל    219
 ראו להל�(כמעט אי� צור� במשפט הצרפתי לבקש פסק די� הצהרתי בעניי� ההכרה בפסק זר    220

�ומתו� הלי� ה, � האפשרות קיימתאול. )319–318' בעמexequatur צמחו הלי� ההכרה 
)instance en opposabilitéאו  instance en reconnaissance( וג� הלי� שמאפשר לקבל הצהרה 

 שקבלתה פוסלת את האפשרות –) action en inopposabilité(שפסק זר אינו ראוי לקליטה 
ויי� שִאפשרו את השימוש בהלי� ג� לצור� על הליכי� אלה ועל השינ. exequaturלבקש 

 על ההבדלי� הקלי� בי� אכיפה להכרה בתנאי . ואיל�407 פסקהב , MAYERהכרה ראו
  , LOUSSOUARNראו , הקשורי� כול� למה שמתחייב מההבדל הפונקציונלי ביניה�, הקליטה
  . 502�5בפסקה 

�ו ,412 פסקהב ,MAYER על הדרישה בהקשר של הכרה ראו   221
 LOUSSOUARN, על  .502�3 פסקהב

   457, 380 אותפסקב , MAYERביצוע לצור� אכיפה ראו�הדרישה להראות שהפסק בר
�וLOUSSOUARN ,שקיומה –אי� קישור מפורש בי� עמדה זו ובי� האפשרות . 501�7פסקה ב 

   .בהלי� האכיפה" פרעתי" להעלות טענת –במחלוקת 
 501�11 בפסקה ,LOUSSOUARN;  ואיל�420פסקה ב, MAYERראו (יש פסקי די� לכא� ולכא�    222

  ).ואיל�
במשפט הקונטיננטלי אפשר לעשות שימושי� רבי� בפסק זר ג� בלא , כפי שנראה בהמש�   223

אבל הכול מסכימי� שקיימת אפשרות , על כ� הצור� בפסק די� הצהרתי קט� יחסית. שייקלט
  .לקבל פסק די� המצהיר כי פסק זר ראוי להכרה
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אכיפה לעומת צורכי ההבדלי� היחידי� נובעי� מצורכי ה. ותנאי ההכרה כמעט זהי�
  . וה� הבדלי� פונקציונליי� גרידא, ההכרה

פעמי �רוב שיטות המשפט מאפשרות ג� לעשות שימוש חד, מעשה בית די�בהקשר של 
פסק  בהכרה אינצידנטליתבאמצעות וזאת , בפסק זר בלא שיוקנה לו כוח קבוע מקומי

הבדיקה ו, עודי מתקיי� הלי� ייאי� במקרה כזה 224.מסגרתו של הלי� משפטי אחרב
השימוש בפסק תלוי בדר� כלל ג� במקרה זה אול� . מתנהלת במסגרת אותו הלי� אחר

מוכשר ,  ורק לאחר שמובטח קיומ�,תנאי הקליטה הרגילי�קיו� של זו בבדיקה מוקדמת 
 השימוש בפסק הוא עדיי� בגדר שימוש . בלבד ולצרכיו,באותו הלי� הפסק לשימוש

ועל כ� , וע בוצעותו להשתיק טענות נגד המצב המשפטי הקבמבקשי� באמשכ� , נורמטיבי
 נדרש אי�, משו� שאי� מדובר בהענקת כוח קבוע לפסק הדי�,  ואול�.נדרש אישור מוקד�

  .שאישור זה יתקבל באמצעות הלי� נפרד

2.  
  פונקציה של מוצאו של הפסק הזר: מנגנוני קליטה מוגבלי

בפסק די� זר כנורמה ג� מבלי שהוא עבר בשיטות המשפט השונות אפשר למצוא שימוש 
, וא� לעתי� להכרה, יש שפסק זר יוכשר להוצאה לפועל, למשל. הלי� קליטה כמתואר לעיל

קיימי� מקרי� שבה� פסק זר ראוי להכרה מידית בלא ; לאחר פעולת רישו� פשוטה ביותר
פועל בלא וא� אפשר למצוא מקרי� שבה� פסק זר יכול להילקח להוצאה ל; בדיקה כלשהי

בדיקת� של מצבי� אלה מעלה שהקלות אלה נובעות כול� מקשר . כל אישור מקומי מראש
  .מיוחד שבי� המדינה שנתנה את הפסק ובי� המדינה שבה מבקשי� להשתמש בו

  הלי� מקומי מלא פחות  )א(

בכמה מדינות קיי� הסדר שלפיו אפשר להכשיר פסק די� זר לשימוש בדר� של רישו� 

דוגמה בולטת למנגנו� זה מצויה בחוקי� אנגליי� . ק כשר לשימושי� שוני�שלאחריו הפס

  : שוני� המקני� אפשרות זו לפסקי די� ממדינות שעליה� הוחל החוק במפורש

�הAdministration of Justice Act, 1920 ,שהתייחס למדינות מה�Commonwealth   

�והForeign Judgments (Reciprocal Enforcement) Act, 1933 , המיועד בעיקר למדינות זרות

אפשרות הרישו� קיימת רק כאשר יש בי� המדינות אמנה או יחסי הדדיות  225.לגמרי

  

הקובע כי אפשר להסתמ� על פסק , 42 בהתייחס לכלל 14�030בפסקה , DICEY ראו באנגליה   224
; 408, 403בפסקאות , MAYER, בצרפת; הראוי להכרה כעניי� אינצידנטלי בהלי� אחר באנגליה

 לחוק 64.1' ס, באיטליה; 539' בעמ, )173ש "הלעיל  (MURRAY AND STÜRNER  ראו,בגרמניה
  . להכיר בפסק בלא הלי� מיוחדאפשרהתקיי� תנאי הקליטה  שקובע שב,איטלקיההרפורמה 

  . ואיל�14R-173 ובפסקה  ואיל�14�012פסקה ב ,DICEYראו    225
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היא א�  . מה שמסביר את תחולת� של החוקי� על פסקי די� רק ממדינות מסוימות,קרובי�

רכי ואילו לצו, החוק המוקד� יותר חל רק על אכיפה. ת על פי רוב לפסקי גברא בלבדמוגבל

 מכי� את הפסק 1933רק החוק משנת . הכרה יש ליזו� הלי� רגיל של תביעה על יסוד הפסק

   226.ג� להוצאה לפועל וג� לשימוש כמעשה בית די�

 אמנ� האמנות בדר� כלל 227.באנגליה הלי� זה של רישו� מתבצע בבית משפט

ישנות או למשל באמצעות הארכת תקופת ההתי, מגמישות את תנאי הקליטה במידה מסוימת

הרחבת הזיקות של סמכות עקיפה לעומת הזיקות המוגבלות ביותר המוכרות במשפט 

הוא לא יסתפק , למשל. א� בית המשפט אמור לבדוק את קיו� תנאי האמנה. המקובל

יבדוק את קיומה של זיקת אלא , בקביעה של בית המשפט הזר שיש לו סמכות לפי האמנה

� שונה מהלי� הקליטה השיפוטי הרגיל וכ� הריש לפי228.הסמכות העקיפה באופ� עצמאי

, החייב על פי הפסק). ex parte(בעיקר משו� שהסדר הרישו� מתנהל במעמד צד אחד 

   229.יוכל להביא לידי ביטולו של רישו� שכבר נעשה רק בדיעבד, המתנגד לקליטתו

  הלי� מקומי מוגבל  )ב(

�י� ב הקבועההכרה והאכיפהמנגנו� מזורז שני מודג� בהסדרי Brussels I Regulation 

�ה. האירופיתRegulationהיא מחייבת ,  עוסקת בפסקי די� בענייני� אזרחיי� ומסחריי� בלבד

  :33.1 היא קובעת בסעי� 231. והיא חלק ממשפט� הפנימי230,רק את מדינות האיחוד

A judgment given in a Member State shall be recognised in the other 

Member States without any special procedure being required. 

  :38.1ובהמש� בסעי� 

A judgment given in a Member State and enforceable in that State shall 

be enforced in another Member State when on the application of any 

interested party, it has been declared enforceable there. 

  

  .14�180 בפסקה ,DICEYראו    226
 .14�188 ובפסקה 14�176בפסקה , DICEYלתיאור ההלי� ראו    227
   .14�176בפסקה  ,DICEYראו    228
שכ� ביצוע , ה זו הוא יוכל לטעו� שהפסק בוצעבמסגרת בקש. 14�191בפסקה , DICEYראו    229

  .חוס� רישו�
  .14�015 פסקהב ,DICEYראו על התחולה של האמנות האירופיות השונות שצמחו מתוכה    230
  .1.11פסקה ב ,BRIGGSראו    231
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  :41ועוד בסעי� 

The judgment shall be declared enforceable immediately … without any 

review…. The party against whom enforcement is sought shall not at this 

stage of the proceedings be entitled to make any submissions on the 

application. 

� הוא שמיד לאחר הגשת המסמכי� הדרושי� לפי הפירוש הדברRegulation במדינה 
על בית המשפט או הגור� הרוש� להכריז על ההכרה בפסק או על אכיפתו , אחרת באיחוד

במעמד צד אחד בלבד מבלי שלצד השני ניתנת אפשרות כלשהי בשלב זה לטעו� טענות נגד 
   232.קליטת הפסק

נה אחרת באיחוד אינה טעונה הלי� מיוחד כלשהו  בפסק די� ממדיהכרה, על פי האמור
א� כי אפשר לקבל פסק די� הצהרתי א� תוקפו של פסק הדי� הוא הסוגיה העיקרית 

לש� .  בדר� כלל אי אפשר להביא לידי הוצאה לפועל מידית, לעומת זאת233.שבמחלוקת
לפועל כדי להכשיר פסק די� ממדינה אחת באיחוד להוצאה . כ� יש צור� בהלי� שיפוטי

ומכא� , במדינה אחרת דרושה הצהרה מצד המדינה האוכפת שלפיה פסק הדי� ראוי לאכיפה
כמו ההלי� שבו אפשר לזכות בהצהרה שפסק זר , אול� הלי� זה. שאפשר להוציאו לפועל

, רישו�הלי� של באנגליה מדובר ב. הרגילהאכיפה קצר בהרבה מהלי� , ראוי להכרה
 בשני המקרי� ההלי� מתנהל במעמד צד 234.שיפוטי מקוצרבמדינות האחרות מדובר בהלי� 

המאשרת כי הפסק נית� בבית משפט שלה ושהוא , אחד על יסוד תעודה ממדינת מת� הפסק
 ההחלטה לקלוט את הפסק רק לאחר 235.נית� להוצאה לפועל במדינה שבה הוא נית�

 ההחלטה נגד ורק אז ניתנת לו הזדמנות להעלות טענות,  לצד השניומודיעי� על קליטת
   236.ערעורדר� של ב

או לבטל את , הטענות שיכולות לבסס סירוב לקלוט פסק די� ממדינה אחרת באיחוד
כמקובל בכל הארצות הקולטות פסקי� . מוגבלות, ההכרזה על מת� הכרה או על אכיפה

 בית המשפט הקולט רשאי לסרב להכיר בפסק די� 237.אי אפשר לבקר את תוכ� הפסק, זרי�
  

בית , בפסק מהאיחודאינצידנטלית  קובע שכאשר תוצאתו של הלי� תלויה בהכרה 33.3 'ס   232
  . � א� בלא רישו�טפל בכהמשפט מוסמ� ל

אפשר לקבל פסק די� הצהרתי המכיר בפסק הדי� בהתא� להלי� הקבוע לש�  מ33.2 'ס   233
  .אכיפתו

 – Vollstreckbarerklärung(שמפיק הצהרה שהפסק ראוי לאכיפה , למשל בגרמניה הלי� זה   234
declaration of enforceability( , פשוט בהרבה מההלי� הרגיל)ראוMURRAY AND STÜRNER 

  ).541' בעמ, )173ש "לעיל ה(
� ל54' ראו ס   235Brussels I Regulationו �Annex V.  
   .43' ס, Brussels I Regulationראו    236
  .45.2' ס, ש�   237
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 שנוגד פסק די� באותו עניי� ובי� 239, שנוגד את תקנת הציבור238,א הלי� הוג�שנית� בל
 או שנית� במדינה אחרת באיחוד וראוי להכרה 240,אות� צדדי� שנית� במדינה הקולטת

 –לבדוק את קיו� תנאי הסמכות העקיפה ולטת בהיעדרה האפשרות  ב241.במדינה הקולטת
כי , תעודהאמור ב בניגוד ל,פשרות לטעו�אי� אנראה כי כמו כ�  242.התנאי המשפטי המרכזי

   . לאחר מת� התעודהג� א� הטענה מתייחסת לביצוע שאירע, הפסק בוצע
על כ� בהקשר האירופי המוסדר באמצעות אמנות בדיקת תקינותו של פסק זר היא 

לקליטתו  המתקיימת רק כאשר הצד השני יוז� הלי� כדי להתנגד, בדיקה מוגבלת ונדחית
 המבוססי� על באנגליההכלליי�  בניגוד להסדרי הרישו� 243.נקלט על תנאישל פסק שכבר 

 אי� אפשרות לבדוק קליטהובהלי� ה, כא� מובטחת הכרה מידית בפסק, צדדיות�אמנות דו
  ".פרעתי"את סמכות בית המשפט הזר או לשמוע טענת 

  מוצאו של הפסקאישור מדינת הסתפקות ב  )ג(

חריג בולט לעיקרו� שלפיו אי אפשר לקחת פסק די� המהווה , מנגנו� קיצוני עוד יותר
מצוי בהסדר מיוחד נוס� , ממדינה אחת ישירות לרשויות ההוצאה לפועל של מדינה אחרת

לאחרונה נוצר ש� מנגנו� שלפיו די שבית משפט במדינת המקור יצר� . של האיחוד האירופי
יה אפשר להציג אותו  כדי שיה– European Enforcement Order –לפסק די� צו אכיפה 

ש� הוא יוצא לפועל כאילו , ישירות בפני רשויות ההוצאה לפועל במדינה אחרת באיחוד
 הסדר זה 244.נית� באותה מדינה אחרת ובלא שמדינה זו תורשה לבדוק את תקינותו בעיניה

  

לכ� טענות של פגיעה בהלי� הוג� . הלי� הוג� מוגדר כא� הגדרה מצומצמת מאוד. 34.2' ס, ש�   238
 Maronier v. Larmer, [2002] ראו למשל .מתועלות ג� דר� המסננת של תקנת הציבור

E.W.C.A. Civ. 774 ,שבו ערעור של החייב על הצהרת האכיפה שניתנה לפי האמנה התקבל ,
, שעוכב במש� שני� רבות, כאשר הוכח לבית המשפט שהוא נית� במסגרת הלי� הולנדי

  .וחודש בלא להודיע על כ� לחייב
 .34.1' ס, ש�   239
  .34.3' ס, ש�   240
  .34.4 ' ס,ש�   241
אול� בית המשפט , בהקשרי� מוגבלי� ביותר יש אפשרות לבדוק את קיו� תנאי הסמכות   242

ושעל יסוד� קבע את  הקולט את הפסק כבול לממצאי� עובדתיי� שנקבעו בבית המשפט הזר
  ).35.3' ראו ס(סמכותו 

�הסדרי� דומי� מאוד מצויי� ב   243Brussels II bis Regulation ,בענייני נישואי� באשר לפסקי די �
  .ואחריות הורית

 Regulation 805/2004 creating a European Enforcement Order for Uncontestedראו   244
Claims OJ L143/15 21 April, 2004)  להל�– Enforcement Order Regulation .( מנגנו� זה

. נגנו� ההכרה הרגיללצור� הסתמכות על פסק הדי� חל מ. מכשיר פסק די� רק להוצאה לפועל
ולבית משפט אי� סמכות למנוע את , מאחר שהצו מוגש ישירות לרשויות ההוצאה לפועל
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  פתוח רק לפסקי די� המטילי� חיוב כספיהוא : של פסקי די�מוגבל לקטגוריה מצומצמת
 במקרי� אלה non-contentious disputes.(245 (מחלוקת בה� ייתהק לאלה שלא הור, קצוב

ועל כ� ממילא לא סביר , החייב בדי� לא חלק על החיוב לא בתחילת הדיו� ולא במהלכו
נימוק זה הוא שמבסס את התפיסה שאי� סיבה . שיהיה אפשר לבסס טענה נגד אכיפת הפסק
האישור מוצמד רק לאחר שבית המשפט . אחרתלחשו� את הפסק למנגנו� ביקורת במדינה 

שקוימו תנאי הסמכות ,  באותה מדינהנית� להוצאה לפועלבמדינת המקור וידא שפסק הדי� 
�שנקבעו בBrussels I Regulation , שהוא ממלא אחר ההגדרה הקבועה להיותה של התביעה

uncontested,246וחד ב ושקוימו דרישות מינימו� של הגינות בהלי� שנקבעו במי�

Enforcement Order Regulation.247  אפשר להעלות טענה אחת בלבד נגד במדינה הקולטת
שהוא נוגד פסק די� אחר שנית� קוד� במדינה הקולטת או : הוצאתו לפועל של הפסק

בית המשפט שנת� את בושאי אפשר היה להעלות טענה זו , במדינה אחרת של האיחוד
   249. משפט המוסמ� לכ� במיוחד במדינה הקולטת טענה זו מחייבת פנייה לבית248.הפסק

  סיכו�  )ד(

לא רק . בכל המצבי� הללו מנגנו� הקליטה מצומצ� לעומת ההליכי� המלאי� שתוארו לעיל
בכול� . ג� היק� הבדיקה של תנאי הקליטהצומצ� אלא בחלק� , המבנה הדיוני צומצ�

קשר ,  מת� הפסקההסבר לתופעה מצוי בקשר המיוחד שבי� המדינה הקולטת למדינת
   .המומחש באמנה
צדדיות ראינו שתנאי הקליטה מחמירי� קצת פחות מ� הכללי� הרגילי� �באמנות הדו

בדר� כלל במוב� זה שהנטל מועבר למי שמתנגד , ומנגנו� הקליטה פשוט יותר, שבכל שיטה
באמנות . אול� ניכר שבית המשפט הקולט עדיי� בודק את קיומ� של כל התנאי�. לקליטה

, )אלא א� מבקשי� הכרה הצהרתית(ת אי� צור� כלשהו בהלי� לעניי� הכרה צדדיו�הרב
 במדינת נית� להוצאה לפועללעניי� האכיפה די שהפסק . והטענות נגד הכרה מוגבלות

  

טענה זו יכולה להישמע רק בהלי� לביטול הצו , ההוצאה לפועל בעילה שהפסק כבר בוצע
  .במדינה שבה נית� הפסק

 14�247 בפסקה ,DICEYראו (אול� יש כוונה להרחיב את האפשרות ג� לפסקי די� אחרי�    245
  )). O.J. C198/1, pp.20-21 [2005](והפנייה למסמ� האירופי המבסס השערה זו 

� ל6' ס   246Enforcement Order Regulation.  
� ל14, 13, 12סעיפי�    247Enforcement Order Regulation מפרשי� דרישות דיוניות מיוחדות 

מסמכי� ואפשרות להשיג על דרישות מינימו� בקשר להמצאת (שצרי� לעמוד על קיומ� 
  ). ההחלטה

� ל21' ס   248Enforcement Order Regulation. 
�ל 29' ס   249Enforcement Order Regulation מחייב כל מדינה להודיע לאחרות מיה� הרשויות 

  .המתאימות לכל עניי� ועניי�
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בתנאי שהחייב לא יתנגד , במדינה הקולטתונית� להוצאה לפועל המקור כדי שייחשב אכי� 
וה� מגבשות את , לות זהות לעניי� אכיפה והכרהטענות ההגנה שהוא רשאי להע. לכ�

התנאי של סמכות הוא אינו רשאי להעלות טענה ש: להוציא שניי�, התנאי� הרגילי� שראינו
הוא אינו , צאתו לפועלהוא מבקש לאכו� את הפסק לצור� הוג� כאשר  ו;לא התקיי�עקיפה 

  .בוצעכבר  שהפסק רשאי לטעו�
 התנאי של –מו של התנאי המרכזי לקליטת הפסק הסבר לאי האפשרות לבדוק את קיו

אמנה זו היא חלק ממער� . נעו� באופי האמנה הכובלת את חברות האיחוד –סמכות עקיפה 
בלא מחסומי�  יצירתו של מרחב משפטי אירופי אחדשל� של הסדרי� החותרי� לקד� את 

דורש באותה עיקרו� זה הביא לידי הסכמה על כללי סמכות שיפוט אחידי� ו. לאומיי�
" כפולה"אמנה זו היא אמנה . המידה תנועה חופשית של פסקי די� בכל מדינות האיחוד

המחייבת את המדינות להפעיל כללי סמכות שיפוט זהי� באשר לתושבי מדינות האיחוד וג� 
ההכרה המידית בפסקי די� שניתנו . להכיר בפסקי די� שניתנו במדינות האיחוד האחרות

על . וססת על ההבטחה שכל המדינות פועלות לפי כללי סמכות זהי�במסגרת האיחוד מב
 המדינות רשאיות 250,סמ� ההנחה שכול� מקיימות את דרישות האמנה באשר לסמכות

   251.לבדוק רק טענות מועטות וקיצוניות נגד הפסק
שבו המדינה הקולטת את ,  צו האכיפה האירופי–ג� מנגנו� הקליטה הקיצוני ביותר 

 מוב� על רקע היחסי� המיוחדי� השוררי� בי� מדינות –לטת כלל בקליטתו הפסק אינה שו
צעד נוס� בהבטחת התנועה החופשית של פסקי די� בי� מדינות  הוא מייצג. האיחוד האירופי

אול� שלילתה של כמעט כל אפשרות של המדינה הקולטת לבקר את תקינות הפסק . האיחוד
זה מוגבל בהיקפו וא� מסבירה ירה מדוע הסדר במ� ההיבט המשפטי ומ� ההיבט הריבוני מס

  252.מדוע נמתחת ביקורת על קיומו
דוגמאות אלה מבהירות שככל שהיחסי� בי� המדינה שבה נית� הפסק ובי� המדינה שבה 

, כ� עשוי מנגנו� הקליטה להצטמצ�, מבקשי� לעשות בו שימוש קרובי� ומחייבי� יותר
נהיה עניי� מידי , י ביותר כגו� הוצאה לפועלאפילו לצור� נורמטיב, השימוש בפסק זרו

במסגרת זו מנגנו� הקליטה עשוי להצטמצ� עד כדי כ� שהשליטה בבדיקת תקינות . כמעט
  . ת המקורהפסק מסורה כולה בידי מדינ

  

ות אינה הבטחת עמידת� של מדינות האיחוד בכללי הסמכ, על פי האופי המדיני של ההסדר   250
 . מסורה לבתי המשפט הלאומיי� אלא למוסדות האיחוד עצמו

והחיוב חל , ראוי לשי� לב שהמדינות מחויבות לאכו� כל פסק די� של מדינה אחרת, ע� זאת   251
ג� על פסק די� שנית� במדינה אחרת נגד חייב שאינו תושב האיחוד שבעניינו הפעילה המדינה 

�הזרה כללי סמכות שנפסלו בRegulationראו .  בנוגע לתושבי מדינות האיחודDICEY , בפסקה
14�202.  

ב ירחקיימת כוונה לה) 245ש "הראו (אול� כאמור לעיל  .14�251 בפסקה ,DICEYשל ראו למ   252
  ).7.35 בפסקה, BRIGGS  ג�ראו (לפסקי די� באופ� כלליאת המנגנו� 
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  קליטה בלא מנגנו� כלשהו  .3

ג� , מתברר שקיימי� מצבי� שבה� אפשר להסתמ� על פסק זר בלא הלי� אישור כלשהו
  . ומו של קשר מיוחד בי� מדינת מת� הפסק למדינה שבה מבקשי� לעשות בו שימושבלא קי

  )de plano(שיפוטית �חו�הכרה   )א(

 de planoהיא ההכרה , בלי קשר למקורו, שימוש מידי בפסק דוגמה אחת לאפשרות לעשות
מד לפסקי די� קונסטיטוטיביי� בענייני מעבמשפט הקונטיננטלי הכרה כזו ניתנת . בפסק זר

וא� בלא קיומה של ,  ג� מחו� למסגרת האיחוד האירופי253.ולפעמי� לכל פסקי הדי�, אישי
 לפי הדי� הרגיל אפשר להציג פסקי די� כאלה בפני רשות מנהלית או, צדדית�אמנה דו
על כ� הכרה זו מכונה .  לקבל קוד� לכ� הצהרה שיפוטית שה� ראויי� לקליטהי בלשיפוטית

מחו� לבית "או " לא שיפוטית", "לא רשמית"ה הכרה  שמשמע– de planoהכרה 
יש שאפשר להציג פסק גירושי� למי שעור� ורוש� נישואי� מבלי , למשל 254".משפט

הצהרתית כדי להראות שקשר נישואי� קוד� הותר ושהנדו� פנוי ה תולהצטייד מראש בהכר
 תעודה ציבורית שבה פסק די� זר כלול בהגדרה של, מצב אנלוגי קיי� ג� בישראל. להינשא

   255.שאפשר לעשות בה שימושי� שוני�
אי� מדובר בהסתמכות . אול� מתברר שיכולת זו להציג פסק זר בלא הלי� קליטה מטעה

 מועד דחייתעל פסק זר בלא קליטה אלא באפשרות בדיקה מחו� לבית המשפט או ב
נישואי� בצרפת פקיד הרישו� פטור מבדיקה זו רק משו� שעריכת ה. הבדיקה השיפוטית

ויובא הפסק הזר , א� תתעורר טענה בדבר תוק� הנישואי�. ורישומ� אינ� ערבי� לתוקפ�
וא� , קיו� תנאי הקליטהדבר בית המשפט יחקור ב, כראיה להיותו של אחד מבני הזוג פנוי

 ג� בישראל אפשר להציג את הפסק 256.הוא יבטל את הנישואי�, אלה אינ� מתקיימי�
 257,ולרוב על רשות זו לקבלו כראיה לעובדה הנטענת, דה ציבוריתלרשות מנהלית כתעו

  

ורמה האיטלקי המחיל עיקרו� זה  לחוק הרפ64.1' ס, ראו באיטליה: לפעמי� הדבר נקבע בחוק   253
� ל33.1' ס; על כל הסוגי� של פסקי די�Brussels I Regulation מתייחס רק לפסקי די� 

� ל14.1' ס; בענייני� אזרחיי�Brussell II bis Regulation חל רק על פסקי די� בענייני נישואי� 
 מסביר MAYER, למשל בצרפת: לפעמי� הוא אינו קבוע בחוק. כפי שאלה מוגדרי� בה

ועכשיו ג� פסקי די� , שהכרה זו ניתנה במקור רק לפסקי די� קונסטיטוטיביי� במעמד אישי
 ,KROPHOLLER בגרמניה ראו; ) ואיל�399בפסקה (אזרחיי� דקלרטיביי� זוכי� להכרה דומה 

   .662' מבע
  .Oxford Latin Dictionary (1968-1982)ראו    254
  . 1971–א"התשל, ]ח חדשנוס[לפקודת הראיות ) 2(29' ס   255
ש� הוא מסביר עוד שרשות לא שיפוטית אינה כשירה לבדוק את , 405בפסקה , MAYERראו    256

  .תקינות הפסק הזר
  ).1963 (225) 1(ד יז"פ, שר הפני�' שלזינגר נ פונק 143/62 �"בג   257
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כוחו של הרישו� אינו כוח . אול� ג� במקרה זה הפסק אינו נקלט בדר� זו למשפט הישראלי
 על כ� שוב 258.ומחייב אלא לכל היותר הוא בבחינת ראיה לכאורה לנכונות מה שכתוב ב

ייחש� הפסק הזר , ו� שמתבסס עליונמצא כי ברגע שתועלה טענה נגד הפסק או נגד הריש
כראוי לקליטה , הוא נקלט רק על תנאי, "נקלט"בכל המקרי� הללו ככל שהפסק . לבדיקה

לצרכי� אלה מודגשת ג� כפיפותו של הפסק לתנאי קליטה . לא שיפוטית, לא רשמית
� בתנאי תו מותנה בבדיקה מנהלית קודמת באשר לעמידזרבפסק כזה ש� שימוש , בשוויי

 בגרמניה היכולת להשתמש בפסק גירושי� כפופה לעתי� לבדיקה ואישור  ג�259.יטההקל
באופ� נקודתי  מאפשרת להשתמש בפסק הזר de planoמכא� שהכרה  260.מנהליי� קודמי�

א� היא אינה מקנה לפסק מעמד , בלא קבלת הצהרה פורמלית מבית משפט המוסמ� לעניי�
   .כלשהו בשיטה

על נכונותו של הפסק מחייבת בדיקה של קיו� תנאי בכל המקרי� האלה הסתמכות 
כאשר , למעשה. ואילו השימוש שאפשר לעשות בפסק זר בלא בדיקה מוגבל יותר, הקליטה

הפסק הוא א� ראיה , אפשר להציג את הפסק בלא צור� לדאוג קוד� לקליטתו השיפוטית
קרי� אלה אפשר  א� על פי שבמ,על כ�. לכ� שנית� פסק די� ולא לנכונות מה שנקבע בו

" נקלט"אי� זה מדויק לומר שפסק זר , להציג את פסק הדי� מבלי לדאוג לקליטתו מראש
. שכ� אי� קולטי� את תוכנו אלא רק את עובדת הינתנו, בלא כל עמידה בתנאי� או בבדיקה

א� כי היא מתבצעת מחו� לבית המשפט , קליטת תוכנו חשופה ג� חשופה לבדיקה
   261.ו שהיא נדחית ומותנית בכ� שמישהו יעלה טענה נגד הפסקא) כבמקרה השוויצרי(

   לא קליטהזר לשימוש בפסק   )ב(

קיימת קבוצה גדולה של מקרי� שבה� , בלי קשר לשימוש מותנה זה, במשפט הצרפתי
אפשר להשתמש בפסק בלא כל צור� שיעבור הלי� של אישור וא� בלא צור� שיעמוד 

רי� אלה מסווגי� בספרות הצרפתית לשלוש מק.  מראש או בדיעבד–בתנאי קליטה 
 למשל כאשר קיומו של צו –שימוש בפסק הדי� כעובדה : המוצגות ומודגמות כ�, קטגוריות

קיומו של פסק זר שהרשיע אד� כאשר או , מניעה זר משמש בסיס לטענה של סיכול חוזה
�שימוש בפסק הדי� כ; תפקיד ציבוריכהונה בבעברה משמש בסיס לפסילתו מtitle – למשל 

  

   .1965–ה"התשכ,  לחוק מרש� האוכלוסי�3' ראו ס   258
� ל32' ס   259CPIL פסק זר ישירות למרש� א� מתנה את הרישו� בכ� שמוודאי�  מאפשר להגיש

  . שהפסק עומד בתנאי הקליטה
פסקי גירושי� זרי� שניתנו במדינה שאיננה מדינת מושב� של בני הזוג טעוני� בדיקה ואישור    260

� ל7.1' ראו ס(טי� של משרד המשפFamilienrechtsänderungsgesetz;MURRAY AND 

STÜRNER) 539' בעמ, )173ש "לעיל ה ;KROPHOLLER ,662' בעמ .(  
, המדגיש שהפסק אינו נקלט בלא בדיקה, 502�2בפסקה ו 502�1בפסקה , LOUSSOUARNראו    261

  .אלא רק בלא בדיקה מוקדמת
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שימוש בפסק די� ; כאשר פסק די� זר המטיל על אד� חיוב משמש בסיס להלי� פשיטת רגל
 למשל כאשר פסק גירושי� זר המבוסס על עילת הבגידה משמש ראיה –כראיה לתוכנו 

, de plano ראוי להדגיש כי שימוש כזה בפסק זר אינו שימוש 262.לכאורה לעובדת הבגידה
אלא שימוש בפסק בלא קליטה , וש שייבדק קיו� תנאי הקליטהשמאפשר לצד שכנגד לדר

כל השימושי� האלה נתפסי� במשפט הצרפתי כשימושי� ,  ואכ�263.כאילו היה פסק מקומי
   264.שימושי� שאינ� מבוססי� על כוחו המחייב, לא נורמטיביי� בפסק

בשל נכונות זו של המשפט הצרפתי לאפשר שימוש נרחב בפסקי� זרי� בלא קליטה 
נראה כי העמדה המסורתית שלפיה צרפת עוינת פסקי� זרי� מבוססת על התובענ�ת 

 שכ� אלה החמירו בעבר יותר 265.שאפיינה את כללי הקליטה הצרפתיי� המסורתיי� בלבד
השימושי� הרבי� המתאפשרי� בצרפת בלא כל צור� להפעיל . מאשר בשיטות רבות אחרות

העולה ,  של השיטה הצרפתית לפסקי� זרי�האת כללי הקליטה מעידי� דווקא על פתיחות
  . במידה רבה על זו של המשפט המקובל

 שכ� אפשר להסכי� לפרופוזיציה הרחבה ששימוש לא נורמטיבי .פתיחות זו תמוהה
 א� דומה שקבוצת המקרי� שבה� השימוש אינו ;בפסק אינו מצרי� קליטה כלשהי

 וכי לא כל שימוש שאינו מחייב ,נורמטיבי קט� בהרבה מכפי שמצטייר מהמשפט הצרפתי
בשל , פנייה לרשויות ההוצאה לפועל או הסתמכות על כוחו של הפסק כמעשה בית די� הוא

קשה לראות מה ההבדל בי� הצגת פסק די� , למשל. שימוש לא נורמטיבי בפסק, כ� בלבד
ובי� , החשופה לבדיקה שעשויה לפסול את ההסתמכות על הפסק, לפקיד העור� נישואי�

�ימוש בפסק כשtitleהמאפשר למשל לפתוח בהלי� פשיטת רגל נגד אד�,  בלא קליטה .
ומצב זה הוא ביטוי , בשני המקרי� מסתמכי� על המצב המשפטי שנוצר עקב פסק הדי�

כמו כ� קשה להבי� את הדוגמאות המובאות לשימוש בפסק הדי� . לכוחו הנורמטיבי
הרי ?  כאל עובדההמבסס טענת הגנהזר מדוע מתייחסי� אל צו מניעה , למשל. כעובדה

של הצו הזר או , ולו עקיפה,  כמוה כאכיפהמהווה סיכולקבלת הטענה שקיומו של צו מניעה 

  

 שימוש זה מאפשר ג� .ואיל� 493 בפסקה ,LOUSSOUARN ;ואיל� 453 בפסקה ,MAYERראו    262
שבה הפסק הזר משמש , ) בסיס לפסק די� זרזו ששימשה(תביעה על יסוד העילה המקורית 

 כותב Martiny. 757' בעמ, )27ש "הלעיל (Martiny ראו . כ� ג� בגרמניה. ראיה לקיו� החיוב
�וכי , שבפועל תביעה על יסוד העילה המקורית אפשרית ג� כאשר אפשר לאכו� את פסק החו

. ציי� עוד שבתביעה כזו העילה המקורית לא תידו� לגופההוא מ. היא קלה מתביעת אכיפה
שכ� א� הוא , נראה כי יש הצדקה להימנע מדיו� לגופו של עניי� רק א� הפסק ראוי לקליטה

  .הוא אינו יותר מראיה לכאורה לקיומו של החיוב, אינו ראוי לקליטה
263   MAYER,  ואיל�452בפסקה .  
� ו453בפסקה ,  MAYERראו   264LOUSSOUARN , 493בפסקה .  
  .273–272'  לעיל בעמראו   265
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השימוש בפסק מרשיע במרבית המקרי� מייחס , כפי שיוסבר בהמש�,  כמו כ�266.כהכרה בו
מוצגי� אשר על כ� השימושי� ה. חשיבות לכוחו המחייב של הפסק ולא לעובדת הינתנו

�כשימוש בפסק הדי� כעובדה ושימוש בפסק הדי� כtitle מצטיירי� שניה� כשימושי� בכוחו 
  .שמחייבי� על פני הדברי� שהפסק יעמוד בתנאי קליטה, הנורמטיבי של הפסק

שימוש אחד בפסק זר בלא שנקלט שמתקבל על הדעת הוא השימוש בפסק הדי� כראיה 
. יטת משפט מאפשרת שימוש כזה בפסק די�אמנ� לא כל ש. לכאורה למה שנקבע בו
 האפשרות להשתמש שימוש ראייתי בתוכנו של פסק די� מחו� ,במשפט המקובל למשל

נוטי� לייחס ער� ראייתי , וכאשר היא קיימת, להקשר של מעשה בית די� מוגבלת ביותר
 אול� בכל אות� מקרי� שבה� דיני הראיות של שיטה פלונית 267.מיוחד לפסק הדי�

סביר שיהיה אפשר להשתמש ג� , רי� להשתמש בפסק די� כראיה לכאורה לתוכנומאפש
וא� , לא מראש ולא באופ� אינצידנטלי, בפסק זר כראיה לכאורה בלא שיעמוד בתנאי קליטה

זאת משו� ששימוש זה באמת אינו מבקש . לא א� יטענו נגדו שהוא אינו ראוי לקליטה
אלא לכל היותר על כוחו , ל ממדו המגיסטריאלי ע–להסתמ� על כוחו הנורמטיבי של הפסק 

 במקרה כזה השאלה היחידה העשויה לעלות היא מה 268. על ממדו הרציונלי–המשכנע 
לפיכ� מי שמתנגד לשימוש בפסק יוכל להעלות טענות נגד . משקלו הראייתי של הפסק הזה

 –ליטתו ובכלל זה ייתכ� שטענה שהיה אפשר להעלות נגד ק, משקלו הראייתי של הפסק
א� העובדה .  תבסס ג� טענה נגד משקלו–למשל הטענה שהוא הושג בהלי� לא הוג� 

  

כ� למשל באנגליה מסרבי� לאפשר לפלוני להתבסס על צו של רשויות מסי� זרות שמכוחו    266
כבסיס לטענה שהוא , הוא מחזיק בנכסיו של אלמוני בתור ערובה לתשלו� מסי� למדינה הזרה

). Brokaw v. Seatrain UK Ltd., [1971] 2 Q.B. 476(איננו יכול להשיב לאלמוני את נכסיו 
 .Rossano vאבל בפרשת , אמנ� במקרה זה לא היה מדובר בפסק די� זר של ממש

Manufacturers’ Life Insurance Ltd., [1963] 2 Q.B. 352ובמקרה ,  פעלו על פי אותו עיקרו�
במקרי� כאלה בית המשפט מסרב לאפשר הסתמכות על הצו . זה הניחו שמדובר בפסק די� זר

. ואי� אוכפי� פסקי די� כאלה, הזר כי קבלת הטענה תיראה אכיפה עקיפה של פסק פיסקלי זר
התחשבות בטענה הייתה , משתמע שג� אילו דובר בפסק די� זר שאינו בעל אופי פיסקלי

 .נתפסת כאכיפה עקיפה של הפסק הזר ולא כהתבססות על עובדת קיומו
ועל , שאינה אמינה, סק די� נחשב עדות שמיעהמחו� להקשר של מעשה בית די� תוכנו של פ   267

ראו . אפשר זאת במפורשמותר להשתמש בו שימוש ראייתי רק כאשר החוק מ. כ� אינה קבילה
ופסק הדי� האנגלי המנחה בעניי�  ואיל� 117 'בעמ ,)6 ש"ה לעיל( CROSS AND TAPPERלמשל 

לפעמי� כאשר החוק מאפשר . Hollington v. F. Hawthorn & Co. Ltd., [1943] K.B. 587זה 
 13' ראו למשל ס(מיוחס לו ער� מוחלט שאי אפשר להתנגד לו , שימוש ראייתי כזה בפסק די�

�לCivil Evidence Act, 1968( .מי שאינו צד כלפי   בכוחו של פסק הדי�כללי� אלה עוסקי�
הוא אינו ,  מעשה בית די�בבחינתהדי� אינו בר� מוב� מאליו שבמקרי� שבה� פסק . להלי�

  .בי� צדדי� ישירי� להלי�אפילו יכול לשמש ראיה בדר� כלל 
לעיל ( Levontinשל הפסק לממדו הרציונלי ראו , או הריבוני, להבחנה בי� ממדו המגיסטריאלי   268

  ).129ש "ה
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לא תביא בהכרח לפסילתו , או העובדה שאינו ראוי לקליטה, שהפסק לא נקלט כשלעצמה
  . כראיה לכאורה למה שיש בו

אשר על כ� בשיטות שבה� אפשר להשתמש בפסק די� כראיה לכאורה א� בלא הרשאה 
אי� זה מפתיע כי הפסק הזר יוכל לשמש ראיה לקיומו של החיוב בתביעה על יסוד , מיוחדת

הפסק החדש עשוי להיות זהה בתוכנו לזה , וא� לא יובאו ראיות אחרות, העילה המקורית
 בר� בכל אות� שיטות שבה� פסק די� איננו יכול לשמש ראיה 269.שנית� במדינה הראשונה

, שימוש זה בפסק זר יהיה מועט ביותר, ת מיוחדתלכאורה לתוכנו בלא הרשאה סטטוטורי
ככל שהמשקל הראייתי : זאת ועוד 270.טוטוריות מיוחדותוהוא יוגבל לאות� הרשאות סט

מוצדק לדרוש שהפסק יעמוד , מתקרב לכוח מחייבלפסק די� בהלי� אחר עולה והמיוחס 
שאלה יהיו  �ייתכ ,בדיו� בפסקי די� פליליי� זרי�,  כפי שנראה בהמש� כי�א. בתנאי קליטה

  .לא ראוי כלל לקלוט פסק די� זרכי מצבי� שבה� ייראה 
 בכל אות� מקרי� שבה� הצגתו של פסק זר אמורה לשמש רק ראיה לכ�, בדומה לכ�

 לא מראש ולא –סביר שיהיה אפשר להשתמש בפסק הזר בלא לדאוג לקליטתו , שהוא נית�
ג� כא� מאחר שמייחסי� . ינו ראוי לקליטהוא� א� יטענו נגדו שהוא א, באופ� אינצידנטלי

ראוי שלא תידרש , ואי� מייחסי� לתוכנו כל משקל מחייב, חשיבות לעובדת הינתנו בלבד
שכ� ברוב ההקשרי� שהוזכרו לעיל ,  אול� ג� מקרי� אלה יהיו מועטי� ביותר271.קליטה

  

428� ו364פסקאות ב, MAYERראו    269 ;LOUSSOUARN ,  שמזכיר אפשרות זו תו� 493�5בפסקה 
  . 757' מ בע,)27ש "הלעיל  (Martiny; ביקורת

להגיש רק תביעה על יסוד העילה אפשר היה , לפני אימוצה של תורת החיוב, במשפט המקובל   270
 בפסקה ,DICEY ראו (� הפסק הזר נחשב ראיה לקיומו של החיוב הנטעובתביעה זו, המקורית

 לתבוע על  אפשרהיהכ� ש, פסק זר חיוב כשלעצמובהיותו של ג� לאחר שהכירו . )14�122
 להל� ראו(בתורת מעשה בית די� ) merger(רבו לייחס לפסק זר את כוח הבליעה יס, יסוד הפסק

ו אפשרות ז. האפשרות לתבוע על יסוד העילה המקורית הוסיפה להתקיי�ו, )332–331 'בעמ
   הוגבלה

 לתבוע על יסוד העילה המקורית רק כאשר אי אפשר לאכו� את אפשר והיו� ,1982שנת ב
 בספרות אי� מתייחסי� לשאלה א� בהלי� כזה אפשר להסתמ� על הפסק . בוהפסק או להכיר

על פי העמדה הכללית באשר למשקל� . לטובת התובע, ולו כראיה לכאורה, הזר כראיה
  . יש להניח כי אי� אפשרות כזו, הראייתי של פסקי די�

שכ� בשיטות . וזאת ג� בשיטות המשפט שבה� השימוש הראייתי בפסקי די� קודמי� מוגבל   271
אלה אמנ� ממצאי� עובדתיי� שנקבעו בפסק די� אינ� קבילי� באשר ה� נחשבי� עדות 

א� אפשר להסתמ� בהלי� אחד על פסק די� שנית� בהלי� אחר כדי להראות שהוא , שמיעה
הבחנה זו בי� שימוש בפסק  .) ואיל�117' בעמ, )6 ש"ה לעיל (CROSS AND TAPPER: ראו(נית� 

ראו למשל (שהוא נית� מקובלת ג� בישראל  די� כראיה למה שיש בו ובי� שימוש כראיה לכ�
 1550 כר� ג על הראיותיעקב קדמי ; )1970 (365–347 כר� ב דיני ראיותאליהו הרנו� 

 ממצאי� עובדתיי� בפסק די� ,בהיעדר מעשה בית די�ג� בישראל מקובל הכלל ש)). 2009(
 1570ד ח " פ,פופלובי�' טטנהול� נ 158/53א "עראו למשל (אינ� קבילי� במשפט אחר 

 11024/02פ "ע; )1984 (486, 477) 3(ד לח" פ,נובוגרוצקי' קפל� נ 783/83א "ע ;)1954(
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, למשל. בומחיי חשיבותו של פסק הדי� נעוצה לא בכ� שהוא נית� אלא בכ� שהוא קיי�
למעשה הוא מסתמ� על , כשפלוני מסתמ� על צו מניעה שיש נגדו כבסיס לטענת הסיכול

הוא מסתמ� על העובדה שהוא , יותר מזה. עובדת קיומו של הצו ולא על עובדת הינתנו
העובדה כשלעצמה שהוא נית� לא הייתה , אילו היו מראי� שפג תוקפו של הצו. מחייב

ג� כשמבקשי� להסתמ� על צו מניעה זר כבסיס לטענה שחיוב אשר על כ� . מועילה לנתבע
לכ� על פני הדברי� . מסתמכי� על כוחו המחייב ולא על עובדת הינתנו בלבד, חוזי סוכל

ג� במקרי� שבה� אי� ,  מכא� שעל פי רוב השימוש בפסק זר272.עליו לעמוד בתנאי קליטה
, המחייבכוחו מסתמ� על , י�כמעשה בית דכוחו  לפועל או להסתמ� על ומבקשי� להוציא

ומספר המקרי� שבה� מבקשי� להסתמ� רק על עובדת הינתנו של , הנורמטיביכוחו על 
  273.פסק זר עשוי להיות קט� ביותר

חשיבותו של הכוח המחייב של הפסק בולטת במיוחד במקרי� שבה� מייחסי� תוצאות 
, לות אד� מכהונהבכל שיטה יש הוראות הפוס. משפטיות לקיומו של פסק די� פלילי

 פסק די� 274.ממקצוע וא� מירושה על יסוד קיומו של פסק די� שהרשיעו בעברות מסוימות

  

השימוש בפסק די� קוד� כתקדי� הוא . ))2003 (444, 436) 1(ד נח"פ, ת ישראלמדינ' מנצור נ
  .נו מעניינ� של דיני הראיותכמוב� שונה לגמרי ואי

, למשל כי הוא נית� בהיעדר סמכות עקיפה, לכאורה ג� כאשר פסק זר שכזה אינו ראוי לקליטה   272
אול� ג� . ייב באר� אחרתסביר שנרצה בכל זאת להתחשב בזה שיש נגד הנתבע פסק די� שמח

העובדה שמעשה כלשהו אינו חוקי במדינה אחרת , בהקשר של ברירת די� ובהיעדר פסק די� זר
ג� העובדה שחוקיה של מדינה זרה מחייבי� תוצאה . אינה בהכרח פוטרת אד� מחיוב חוזי

של קיימת נכונות להתחשב בדיניה . מסוימת אינה בהכרח מצדיקה התעלמות מחיובי� חוזיי�
לפיכ� יש להביא . מדינה זרה רק כאשר כללי ברירת הדי� מסמיכי� דיני� אלה לעניי� הנדו�

בחשבו� עמדתה של מדינה זרה שבאה לידי ביטוי בפסק די� שלה רק כאשר פסק הדי� מוסמ� 
  . וראוי לקליטה

עה כאשר אד� טוע� בפני רשות שהוא לא עשה מעשה שהיה צרי� לעשות כי הוצא נגדו צו מני   273
 קיומו של הפסק רק במקרה שבו מפקפקי� באמינות ההסבר צ� חשיבות לענודעת, באר� זרה

ברגע .  להראות שהוא לא שיקרכדיבלא קליטתו תספיק א� הצגת הפסק במקרה כזה . שלו
הוא מסתמ� על כוחו המחייב של , ביצוע המעשה באמצעות הצו� את אילהצדיקשהוא מבקש 

 העוסק ,5�023 בפסקה ,DICEYראו למשל .  בי� המצבי� אי� ספק שקשה להבחי�.הפסק
 מדובר שבה� מצבי� בי� להבחי� קשה כמה �יומצ ש� .י� זרי� די� ציבורייפסקב וי�בכלל

אמנ� קושי זה שונה מעט . שמותרת, הכרה ובי� ,הכללי� פי על שאסורה ,עקיפה באכיפה
עקיפה או הכרה מצד אחד ובי�  הקושי הוא להבחי� בי� אכיפה שהרי כא�, מהקושי הנדו� כא�

, LOUSSOUARNראו לבעיה דומה נוספת . אבל קשיי ההבחנה דומי�. שימוש עובדתי מצד אחר
שבה הפסק , שמצביע על הקושי להבחי� בי� תביעה על יסוד העילה המקורית, 493�5בפסקה 

שבה  כמקובל באנגליה תביעה על יסוד הפסקאכיפת הפסק באמצעות  ובי� ,הזר משמש ראיה
   .הפסק הזר הוא עילת התביעה

,  לחוק לשכת עורכי הדי�44' ס; 1999–ט"התשנ,  לחוק החברות226' ס, בישראל, הראו לדוגמ   274
  .1965–ה"התשכ,  לחוק הירושה5' ס; 1961–א"התשכ
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ורוב , יכולי� להיות רלוונטיי� ג� במסגרת קביעת עונשו של עבריי�, או הרשעה, מרשיע
כגו� , שיטות המשפט א� מאפשרות לאד� ליהנות מהעובדה שהוא כבר הורשע או זוכה

בחלק מהמקרי� נקבעת תוצאה מחויבת ומידית לקיומו ". סיכו� כפול"ל במסגרת הטענה ש
 276. פסק הדי� הוא שיקול בי� שיקולי� אחרי�מקרי� אחרי� ב275.של פסק הדי� המרשיע

על פני הדברי� כל המקרי� האלה מצטיירי� כמצבי� שבה� השימוש בפסק הדי� הוא א� 
מבלי  א� ,ק די� זר בלא שייקלטולפיכ� יהיה אפשר להשתמש בפס, שהוא נית� ראיה לכ�

, כאמור. שההוראה מתייחסת מפורשות לפסק זר או לשאלה א� יש צור� בקליטתו א� לאו
המשפט הצרפתי אכ� רואה בשימושי� אלה מקרי� שבה� מסתמכי� רק על עובדת הינתנו 

 –נוחות נוכח התוצאה המתבקשת � המלומדי� הצרפתיי� חשי� אי,ע� זאת. של הפסק
   277.ישמש בהקשרי� אלה בלא שתהיה אפשרות כלשהי לבדוק את תקינותושפסק זר 

 מייחסי� חשיבות למה שיש למעשהנוחות זו נובעת מכ� שבמצבי� אלה �דומה שאי
אמנ� ההתייחסות בכל המקרי� הללו היא לפסק די� . בפסק הדי� ולא רק לעובדת הינתנו

נה מבוססת על העובדה אבל לאמתו של דבר הפסילה מירושה אינ, מרשיע או להרשעה
דו� אחראי לעברה ישנית� פסק די� אלא על קיומו הנמש� של פסק די� המחזיק את הנ

ובמקרה הזה ראיה מוחלטת שהאד� אינו ראוי , פסק הדי� המרשיע הוא ראיה; פלילית
כ� ג� הפסילה ממקצוע מבוססת על ייחוס חשיבות לעובדה שהאד� ביצע את  .לרשת

כפי שפסק גירושי� יוצר . ולא לפסק הדי� שבו היא מופיעה, שעהעברה שבגינה הוא הור
 מעמד של – כ� ג� הרשעה יוצרת מצב משפטי חדש , מעמד של גרוש–מצב משפטי חדש 

 כדי להסתמ� על מצב משפטי ,על כ� כש� ששימוש בפסק גירושי�. פליליתמי שביצע עברה 
 ,כ� ג� שימוש בפסק המרשיע,  מחייב שהפסק יעמוד בתנאי קליטה,חדש זה לצור� נישואי�

העובדה .  מחייב שהפסק יעמוד בתנאי קליטה,כבסיס למעמדו החדש של המורשע
בולטת במיוחד בכל אות� מצבי� שבה� קיומו של של הפסק שמתבססי� על כוחו המחייב 

פסק די� פלילי מחייב תוצאה משפטית מסוימת ואינו מותיר למקבל ההחלטה שיקול דעת 
נראה כי שיקול הדעת מתייחס למשקל שיש לייחס , כשיש בידיו שיקול דעתא� ג� . כלשהו

  . ולא למה שנקבע בפסק הדי�,לפסק הדי� במכלול שיקוליו לפי החוק
כראיה למה שיש בו ובכוחו ,  כעובדה–הקושי להבחי� בי� השימושי� השוני� בפסק זר 

פט המגבילות את אפילו בשיטות מש,  נובע בחלקו מכ� שבמשפט הפנימי–הנורמטיבי 
אי� צור� אמתי להבחי� בשימוש המדויק , השימוש הראייתי שאפשר לעשות בפסק די�

שכ� א� פסק די� מרשיע מקומי , אול� חשוב שהוא מחייב. די שהוא מחייב; שנעשה בפסק
מכא� שמה שמעניי� איננו עצ� קיו� פסק . הוא לא יבסס את הפסילה, כזה בוטל או התייש�

  

  .1965–ה" התשכ, לחוק הירושה5' למשל ס   275
  .1961–א"התשכ,  לחוק לשכת עורכי הדי�44' למשל ס   276
  .455בפסקה , MAYERשל ראו למ   277
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: כ� ג� באשר לפסק מרשיע זר. כוחו המחייב,  או לצרכי� שלנו–ש בו הדי� אלא מה שי
, עליו לעמוד בתנאי קליטה, א� כדי שפסק זר ייחשב מחייב. המחייבחשיבותו נעוצה בכוחו 

  . ולא תהיה לו השפעה פוסלת, לא ייקלטהוא , בינתיי�או התייש� וא� בוטל 
שהוא נית�  ק זר כראיה לכ�די בתובנה זו כדי להבי� שלמרות שאפשר להשתמש בפס

ברוב המוחלט של המקרי� יימצא כי השימוש שמבקשי� , בלא צור� לדאוג לקליטתו
ועל כ� ראוי לדרוש שיעמוד בתנאי , לעשות בו הוא יותר מראיה לעובדת קיומו בלבד

 באשר ה�  א� ההקשר הפלילי אכ� בעייתי יותר ועשוי לדרוש התייחסות מיוחדת278.קליטה
 לשאלה א� עליו לעמוד באשרלל ראוי לאפשר שימוש בפסק פלילי זר ה� לשאלה א� בכ
   .בתנאי קליטה

בצרפת הוצע שההקשר הפלילי המיוחד מחייב שתמיד תינקט גישה המקלה ע� האד� 
יפורש כאילו הוא כולל רק פסקי די� מקומיי� כ� שאי המתייחס להרשעות  שחוק :הנדו�

 אלא א� החוק כלל אות� הפלילי� כלל בהקשר אפשר להסתמ� על פסקי די� מרשיעי� זרי
אפשר להשתמש בה� ג� ,  משתמע שבמקרי� שבה� הוא כלל אות� במפורש279.במפורש

 על פני הדברי� נראה משונה לשלול את האפשרות 280.בלא שיעמדו בתנאי קליטה
 כי כ� ייגזר על מקבל ,להתחשב בפסק זר בכל המצבי� שבה� הוא לא הוזכר במפורש

 כמו כ� 281.קבל החלטה בלא כל המידע הרלוונטי ולעתי� בניגוד לשכל הישרההחלטות ל
מבלי , נראה לא סביר שיהיה אפשר להיזקק לפסק די� זר רק משו� שהוזכר במפורש

  

אולי אפשר להסביר את העובדה שבצרפת אי� דורשי� שיעמוד בתנאי קליטה ג� במצבי� אלה    278
בדיני הראיות הצרפתיי� מייחסי� חשיבות פחותה בהרבה ) א: (בשלוש התופעות הבאות

זאת משו� שאי� בצרפת כלל הפוסל . להבחנה בי� עובדת קיומו של פסק די� ובי� מה שיש בו
ושופטי� בצרפת רגילי� לקבל ראיות בצורה חופשית , )עדות שמיעה (hearsayראיות שה� 

; בהרבה מאשר במשפט המקובל ולטפל בבעיות של אמינות בשלב של ייחוס משקל לראיות
ה� משתיקי� רק . הכללי� של מעשה בית די� בצרפת צרי� בהרבה מבמשפט המקובל) ב(

. כ� שמתאפשר דיו� מחודש במקרי� רבי� יותר, בהוהגדרת העילה צרה בהר, בהשתק עילה
מיעוט הכוח המחייב שיש לפסקי די� מסביר את האפשרות להתבסס עליה� כראיה לכאורה 

; כש� שאפשר להתבסס על עובדת קיומ�, למה שיש בה� מחו� להקשר של מעשה בית די�
והיא מתייחסת , היאינה מחייבת בדיקה מנהלית כלש) de planoהכרה (ההכרה הלא רשמית ) ג(

סביר שתופעה זו  .)253 ש"הראו לעיל (היו� כמעט לכל סוג של פסק די� ולא רק לפסקי מעמד 
מצטרפת לשתי התופעות האחרות כדי להקל על הרעיו� שפסק זר יוכל לפעול במסגרת השיטה 

  .ג� בלא שיידרש לעמוד בתנאי קליטה
  .455בפסקה , MAYERראו    279
 משו� שבצרפת אפשר לעשות שימוש בפסק כראיה לכ� שנית� וג� מסקנה זו סבירה. ש�   280

 .כראיה למה שיש בו מבלי שיעמוד בתנאי קליטה
אד� יוכל להתקבל למקצוע עריכת די� א� על פי שהורשע בכמה וכמה עברות קשות , לדוגמה   281

, )279ש " בטקסט הצמוד להלעילהמוזכרי� (  MAYERשלואכ� משתמע מדבריו . באר� אחרת
 .היעדר הוראה מפורשת זו התוצאה הרצויהשב
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זאת במיוחד  .שהמורשע יוכל לטעו� למשל שההלי� שבמהלכו הוא הורשע לא היה הוג�
 א� הפסק ; בעובדת הינתנומשו� שלמעשה משתמשי� בכוחו המחייב של הפסק ולא רק

על כ� מוטב מצד אחד לאפשר שימוש ? מדוע אפשר להסתמ� עליו, אינו ראוי לקליטה
, ומצד אחר לאפשר בדיקת� במידה ראויה, בפסקי� זרי� ג� כאשר אלה לא הוזכרו במפורש
  . בהתחשב באופיי� הפלילי ובהשפעת� הצפויה

 אפשר להבחי� בי� מצבי� ,ללותו� צפיית השימוש בפסק זר בכל המקרי� ה, למשל
. שבה� השימוש בפסק נועד להחמיר ע� האד� ובי� אלה שבה� הוא עשוי להיטיב עמו

 ,)כגו� בהחמרת העונש או בהפעלה של פסילה(כאשר השימוש בפסק יחמיר ע� האד� 
לעומת  ;אפשר לדרוש שפסק זר כזה יעמוד בתנאי קליטה לפני שיהיה אפשר להשתמש בו

 עשויה להתאפשר הסתמכות ,)כגו� בטענת הסיכו� הכפול(א עשוי להיטיב  כאשר הו,זאת
בכפו� רק לאפשרות שהרשות תוכל לטעו� שהוא אינו ראוי , עליו אפילו בבית משפט

 לחלופי� אפשר להבחי� בי� מצבי� שבה� קיומו של הפסק de plano.(282כבהכרה (לקליטה 
כגו� , כאשר הוא איננו שיקול מכריע. איננו שיקול מכריע למצבי� שבה� הוא שיקול מחייב

כאשר שוקלי� את עברו הפלילי של אד� או כאשר פסק די� מרשיע מצביע על אופי לא ראוי 
יהיה אפשר להסתמ� על פסק הדי� , למקצוע א� מאפשר לרשות להתייחס ג� לראיות אחרות

ר אי�  כאש,לעומת זאת). de planoכבהכרה (מבלי להכפי� אותו מראש לתנאי קליטה 
,  נתונהודי שמצביעי� על קיומו של פסק די� מרשיע כדי לחייב תוצאה, לרשות שיקול דעת

שכ� . בי� בהלי� שיפוטי ובי� בפני רשות מנהלית, השימוש בו יוכפ� לעמידתו בתנאי קליטה
תוצאה , כגו� כאשר הוא מחייב לפסול אד� מירושה, כאשר קיומו הוא שיקול מכריע ומחייב

למשל כשהפסק נית� במדינה שאי� לה קשר לעברה או  ,ולה להיות בלתי צודקתמידית זו על
מאחר שבמצבי� אלה אי אפשר להיעזר בטענות נגד משקל הפסק כדי . בהלי� לא הוג�

הכפפת הפסק לכללי� החלי� על שימוש בכוחו הנורמטיבי תג� על , למנוע את התוצאה
  283.המורשע מפני שימוש מהיר מדי בהכרעה זרה

  יכו
ס  .4

ניתוח זה מבסס את המסקנה שמנגנוני הקליטה השוני� מושתתי� קוד� כול על שיקולי� 
מידת הבדיקה ועיתוי הבדיקה משתני� לפי התפקיד שמבקשי� לייעד לפסק . פונקציונליי�

  

 .'וכו, משו� שהוא איננו מוסמ� או משו� שהושג בלא הלי� הוג�, למשל   282
עשויה להתעורר בעיה , בכל המקרי� שבה� נדרש כי פסק מרשיע או מזכה יהיה ראוי לקליטה   283

ה יסמי� סביר שכלל הסמכות העקיפ. בגלל היעדר� לכאורה של כללי קליטה לפסקי� עונשיי�
 שהיא המדינה בעלת סמכות השיפוט הייחודית באופ� –את מדינת מקו� ביצוע העברה 

וששאר התנאי� יחולו , )א� כי ייתכ� שיש מקו� להרחיב כלל זה בהקשרי� מסוימי�(מסורתי 
  . בהתאמה להקשר הפלילי
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כ� נדרש הלי� קליטה תובעני , מחייב וכופה יותר, נורמטיביככל שתפקיד זה . הזר בשיטה
 ;לפיכ� אכיפה והכרה הצהרתית מחייבות הלי� קליטה ייעודי. תרובשלב מוקד� יו, יותר
 מחייב בדיקה ,פעמי ואינצידנטלי� באופ� חד ול�,זר בהלי� שיפוטישימוש פעיל בפסק וא� 

בפסק די� שימוש לא נורמטיבי . של עמידתו בתנאי הקליטה לפני שאפשר להסתמ� עליו
ואפשר להציגו כראיה לכ� שהוא , ורמלי זוכה לאישור פפסקהלי� מיוחד שבו האינו מחייב 

אול� א� מדובר בפסקי די� פליליי� או בשימוש שחורג משימוש בעובדת קיומו של . נית�
המתחשבת במשקל הראייתי שמבקשי� לייחס , נדרשת עמדה זהירה יותר, הפסק בלבד

בכל . כ� סביר יותר לדרוש שהפסק יעמוד בתנאי קליטה, ככל שמשקל זה עולה. לפסק הדי�
. ההקשרי� האלה משקלו של הפסק בשיטה הקולטת נגזר מהיק� הבדיקה שהוא חשו� לה

תחייב ההחלטה ,  המתקיי� בבית משפט בהלי� ייעודי,נעשית מראשרק כאשר הבדיקה 
ההחלטה תחייב , כאשר הבדיקה נעשית בבית משפט באורח אינצידנטלי .באופ� כללי ומלא

  .אי� לו כוח מחייב כלל, דיקההפסק משמש בלא בכש. רק באותו הלי�
המחייב בדר� כלל שיתקיי� הלי� , אול� ג� כשמדובר בשימוש נורמטיבי בפסק די� זר

יחסי קרבה בי� מדינת המקור ובי� המדינה הקולטת עשויי� לקצר את , שיפוטי מוקד� מיוחד
סק א� כא� נוצר לעתי� הרוש� שפ. להוציא אותו מבית המשפט ולהפכו לפשוט וקל, ההלי�

שוב נראה כי אי� . זר הוא בעל תוק� מקומי מידי ושאי� צור� שיעמוד בתנאי� כלשה�
כל מסלולי . פירוש הדבר שהוא אינו חייב לעמוד בתנאי� אלא רק שהלי� הבדיקה מצטמצ�

שאינ� שוני� במהות� מתנאי הקליטה , הקליטה לפי אמנות מבוססי� על תנאי קליטה
  .וידוא קיומ� מועברת למישור המדיניהדאגה לולעתי� אלא ש, המקובלי�

  זר לאחר שנקלטתוצאות המיוחסות לפסק   .ד

פסק די� שאינו עובר , למשל. מנגנוני� שוני� לקליטתו של פסק זר מולידי� תוצאות שונות
 למישור העובדתי או לראיה לכאורה השימוש שאפשר לעשות בו מוגבל, הלי� של קליטה

עליו לעבור , מלאשימוש  בפסק זר להשתמשכדי , נהבהיעדר אמואילו , במישור המשפטי
אול� התוצאות השונות של הליכי קליטה שוני� באות . תחילה הלי� קליטה ייעודי מלא

בהקשר של הוצאה . דינו של פסק די� משתנה ממדינה למדינה. לידי ביטוי ג� במישור אחר
המוצמדת לחוב מיו� גובה הריבית ,  הזמ� שבתוכו אפשר להוציא את הפסק לפועל,לפועל

האירועי� שיפסיקו , הטענות שאפשר להעלות נגד הוצאה לפועל, פסיקתו ועד ביצועו
.  כל אלה שוני� משיטת משפט אחת לחברתה–דר� ביצועו של החיוב ועוד , הוצאה לפועל

השאלה א� הפסק משתיק רק באשר לעילה שבו או שמא , כ� ג� בהקשר של מעשה בית די�
מה נדרש כדי , מה נחשבת העילה לצורכי מעשה בית די�, ות שהוכרעו בוג� באשר לפלוגתא



 מושגי יסוד: שער ראשו�

328 

 ג� אלה שאלות הזוכות לתשובות שונות – מי מושתקהשאלה וא� , שהכרעה תשתיק
  284.בתכלית בשיטות משפט שונות

מתעוררת השאלה מה מעמדו , לפיכ� ג� לאחר שפסק זר הוכשר לשימוש נתו� במדינה
הא� הוא ?  די� מדינת מכורתו או די� מדינתו החדשה–לט ואיזה די� חל עליו לאחר שנק

כפו� לדינה ובעל משקל כשל פסק די� , נהיה לכל דבר ועניי� פסק די� של המדינה הקולטת
כפו� לדינה ובעל , הא� הוא נשאר לכל דבר ועניי� פסק די� של מדינת המקור? מקומי

ענייני� מסוימי� לדי� המדינה שכפו� ב, או שמא הוא נהיה יצור כלאיי�? משקל כבמכורתו
כשמשקלו שונה מזה של פסקי די� מקומיי� , הקולטת ובענייני� אחרי� לדי� מדינת המקור

  ?ה� במדינת המקור ה� במדינה הקולטת
.  העשויות להתעוררסוגיותהיא מכריעה בשלל . לשאלה זו נודעת חשיבות מעשית רבה

עבר ליכולתו במכורתו משו� הא� הפסק הזר ישתיק מ, בהקשר של מעשה בית די�
או שמא הוא עשוי ? שבמדינה הקולטת לפסק די� מאותו סוג יש כוח משתיק רחב יותר

? להשתיק יותר או פחות מיכולת� של פסקי די� מקומיי� משו� שכוחו בא לו ממכורתו
הא� הרשות הקולטת את הפסק רשאית לשנות אותו על פי , בהקשר של הוצאה לפועל

איזה ? לפי איזה די�, א� כ�? תייחסות לאירועי� שאירעו לאחר מת� הפסקטענות חדשות המ
הא� ביטול הפסק ? די� קובע מהו שיעור הריבית שיש לשל� מיו� הקליטה ועד יו� הביצוע

 –  וא� כ�? במדינה הקולטתיכולי� להשפיע על תוקפו, לאחר שנקלט, או שינויו במכורתו
 ות משתנ� משיטה לשיטה כמו שהות משתנ�ינ לשאלות אלה אות מתברר כי התשוב?כיצד

  . בתו� שיטת משפט נתונה לפי מנגנו� הקליטה הנדו�
תופעה זו בולטת כשמשווי� את התוצאה המופקת מקליטתו של פסק די� במסגרת 

מקליטתו , למשל באנגליה, האמנות הקושרות את מדינות האיחוד האירופי ע� זו המופקת
ואת שתי ,  האיחודזו שלנה במסגרת מחייבת פחות משל פסק די� ממדינה שיש עמה אמ

   .דרכי הקליטה הללו ע� דר� הקליטה הרגילה במשפט המקובל
�הEnforcement Order Regulation די� שזכה לצו אכיפה אירופי  שפסק תקובע תהאירופי

הליכי ההוצאה לפועל יהיו וכי , וא נית� במדינת ההוצאה לפועלצא לפועל כאילו הי�
 הפסק המובא להוצאה לפועל , ע� זאת285. די� מדינת ההוצאה לפועללפיי� הרגילי� ההליכ

הוא ,  הוא צו של מדינה זרהאכיפההצו .  ולא פסק די� מקומיזרדי� פסק הוא עדיי� בדר� זו 
מצור� על ידי בית משפט במדינת המקור לפסק די� שלו לאחר שבית המשפט מוודא 

 הצו שבית המשפט במדינת המקור 286.והלי� הוג�שקוימו כל הדרישות בנוגע לסמכות 
מועד את ה, את שיעור הריבית, מכי� מפרש את שיעור התשלומי� וא� את מועדי התשלומי�

  

  .5ש "ה ראו לעיל   284
  .244ש "ל הראו לעי   285
  . וטקסט צמוד247ש "ה ראו לעיל   286
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 כמו כ� מדינת המקור 287.שממנו משתלמת הריבית ואת המועד שבו תשלו� הריבית יסתיי�
וי בפסק אכיפה או א� חל שינ�שמוציאה צו חדש א� הפסק מפסיק להיות ברזו היא 

 מוב� מאליו שאי� כל אפשרות לבית משפט במדינה הקולטת להתערב בפסק 288.המקורי
המדינה . א� ג� אי� לו כל אפשרות להתערב בכל מה שנקבע בצו במדינת המקור, הזר

האוכפת רשאית לעכב ביצוע או לסרב לבצע את הפסק רק א� יש פסק נוגד או א� הגישו 
 מכא� 289).להבדיל מפסק הדי�, הצו: וודוק( או לבטלו בקשה במדינת המקור לתק� את הצו

  290.שהפסק הזר כפו� לעול� לדי� מדינת המקור ולשליטת בתי המשפט של מדינת המקור
�כקבוע ב, ג� דר� הקליטה הרגילה של פסקי די� במסגרת האיחוד האירופיBrussels I 

Regulation ,שהוא זכה בי� , ו לאחר קליטת א� אל פסק הדי� כאל פסק די� זרמתייחסת
ידית ובי� שהוכר או נאכ� באמצעות רישו� או פסק די� שהצהיר על היותו ראוי מה הכרב

רק בית משפט במדינת המקור מוסמ� לקבוע את שיעור� של תשלומי�  291.לקליטה
 לא רק עד ליו� רישומו או לפי הדי� הזרחלה ריבית  על פסק די� שהוכרז אכי� 292.עתיי�

הפורו� הקולט את הפסק אינו כ� ג�  293.עד יו� התשלו� בפועלאלא , הכרזתו כאכי�
 ג� 294.מוסמ� לדו� בשאלה א� החיוב הפסוק עדיי� בתוק� או שמא החייב כבר פרע אותו

לא ייגרע מכוח זה .  נמדד על פי הכוח שיש לו בביתומעשה בית די�משקלו של פסק הדי� כ
לא ייווס� . לפסקי די� מאותו סוגג� א� במדינה הקולטת נוהגי� לייחס כוח משתיק פחות 

לו כוח שלא היה לו רק משו� שבמדינה הקולטת מקובל לייחס לפסקי די� מסוג זה כוח 
   295.עוד�

  

�ראו טפסי� שב   287Commission Regulation (EC) No. 1869/2005 replacing the annexes to 
Regulation (EC) No. 805/2004 O.J. L 300/6, 16th November 2005.  

� ל6' ראו ס   288Enforcement Order Regulation.  
� ל23' ראו ס   289Enforcement Order Regulation. 
ועל פי , רק במדינת המקור" פרעתי"בי� שאר הדברי� מצב זה מלמד שאפשר להעלות טענת    290

   ).244ש " הראו לעיל(דינה 
  .315–313 'כמתואר לעיל בעמ   291
� ל49' ראו ס   292Brussels I Regulation.  
   .14�239בפסקה , DICEY ראו   293
נה עולה כי בית המשפט האוכ� את ממ, 835ש "וראו ש� ה, 14�220בפסקה , DICEYראו    294

  .סמכות זו שמורה לבית המשפט במדינת המקור; הפסק אינו רשאי לשנות אותו
ת  סבור שכשפסק זר נקלט לפי האמנה האירופיKROPHOLLERג� . 14�242 פסקה ,DICEYראו    295

א� יוקנה לו הכוח שיש לו בביתו ג� , )בי� שנקבע במפורש ובי� שלא ( אמנות אחרותלפיוא� 
והוא א� מציי� שקליטתו של השתק פלוגתא , )678' בעמ(כוח זה אינו מוכר בפורו� הקולט 

ראו ג� ). 661' ש� בעמ(שאינו מוכר בדי� הגרמני אינה נוגדת את תקנת הציבור הגרמנית 
PETER R. BARNETT, RES JUDICATA, ESTOPPEL AND FOREIGN JUDGMENTS: THE 

PRECLUSIVE EFFECTS OF FOREIGN JUDGMENTS IN PRIVATE INTERNATIONAL LAW 274ff. 
 את כוחו  פסק שנקלט דר� האמנה יישא אתו, השתק עילההקשר שלב, שמסביר מדוע, (2001)
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 במסגרת מדינית מחייבת, קליטת� של פסקי די� לפי אמנות אחרות, בניגוד למצב זה
י� לפי בחוקי� האנגליי� העוסקי� בקליטת פסקי ד. מניבה תוצאות שונות לגמרי, פחות

אשר ,  של המדינה הקולטת– רישו� –דרשת החלטה או נדרש מעשה נצדדיות �אמנות דו
בבקשה לביטול הרישו� אפשר לטעו� שהפסק . אכיפה�ברא הזר הופסק ה רק לאחריה�

כ� ג� נקבע שעד למועד  296.ולהביא לידי שינוי החיוב או למניעת הוצאתו לפועל, בוצע
 ואילו ממועד זה ועד ,הפסק הריבית כפי שנהוג במכורתוההכרזה על אכיפת הפסק תחול על 

 מעשה בית די� א� בהקשר של 297.למועד ביצועו בפועל תחול ריבית כמקובל באנגליה
א ימכא� שקליטתו של פסק די� אירופי ה 298.מקובל שיחול על פסקי די� אלה די� הפורו�

ליטתו של פסק זר על קואילו ,  הקולטתקליטה של פסק די� זר שיתפקד ככזה בתו� השיטה
בשני המקרי� .  למעשה הפיכתו של הפסק הזר לפסק די� מקומיהיאצדדית �יסוד אמנה דו

פסק די� ש שהיק� הבדיקה ש� אול� כ;מכוח הסכמת הריבו�, comityהפסק נקלט משיקולי 
פסק די� ממדינה שצרי� לעבור היק� הבדיקה מצומצ� בהרבה מ לעבורצרי� מהאיחוד 

כ� יש הבדל בתוצאות קליטת� של פסקי די� במסגרות שונות ,  רגילהאמנהשהיא צד ל
  299.אלה

 התביעה על –השוואת שני מצבי� אלה לדר� הקליטה הרגילה של המשפט המקובל 
 300.התביעה על יסוד הפסק היא תביעת חוב רגילה, כאמור לעיל.  מאלפת–יסוד הפסק 

הפסק הזר נתפס כחיוב שהחלי� . ה של תביעת חוב רגילהתתוצאלה דומה תג� תוצאלפיכ� 
  

�בניגוד ל. extension of effectsהמשתיק מהדי� הזר לפי הדוקטרינה של PETER STONE, CIVIL 

JURISDICTION AND JUDGMENTS IN EUROPE 152ff. (1998) , הסבור שג� השתק הפלוגתא כפו�
 גורס שבהשתק פלוגתא יחול די� הפורו� הקולט לפי הדוקטרינה של BARNETT, לדי� הזר

equalisation of effects , לעמדה ). 292–286' בעמ, ראו ש�(כי הסוגיה היא למעשה דיונית
 שהכללי� של די�  המדגיש א� הוא7.26בפסקה  ,BRIGGS זהה בעניי� השתק הפלוגתא ראו ג�

וכי בכל מקרה יש , הפורו� יימנעו מלתת להכרעה זרה משקל רב מזה שיש לה במכורתה
אפשר להסכי� שהשאלה . לאומי�להפעיל את כללי ההשתק המקומיי� בזהירות בהקשר העבר

. א� מונעי� דיו� בפלוגתא נתונה עשויה להיות פרוצדורלית יותר מהשאלה א� יש השתק עילה
באשר היא משפיעה על עצ� , העילה המקורית יש לה בוודאי השפעה מהותיתשכ� בליעת 

   ). ואיל�219' בעמ, 1996 פסברגראו (קיומה של הזכות שמבקשי� לתבוע בגינה 
  .14�191בפסקה  ,DICEYראו    296
על תחולת ; 14�187בפסקה , DICEYעל תחולת ריבית לפי הדי� הזר עד ליו� פסק האכיפה ראו    297

 הכול בהקשר של – 14�189בפסקה ,  די� הפורו� לאחר מת� פסק האכיפה ראו ש�הריבית לפי
טענת ). 313–312' בעמ ראו לעיל( העוסק בקליטה של פסקי די� לפי אמנות 1933החוק משנת 

בפסקה , DICEY(רק היתרה תירש� , וככל ששול� חלק מהחוב, נשמעת בהלי� זה" פרעתי"
14�187.(   

אול� שימו לב שבגרמניה כנראה ג� .  ואיל�55 'מבע, )295ש "לעיל ה (BARNETTראו    298
 .צדדיות כוחו של הפסק הזר ככוחו בביתו�בקליטה לפי אמנות דו

 .315–312'  לעיל בעמראו ,לדיו� בהיק� הבדיקה השונה   299
  .306'  בעמראו לעיל   300
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, חיוב חדשלטת האכיפה האנגלית יוצרת הח. א� זר,  חיוב פסוק–את החיוב המקורי 
הוא מועד מת� פסק מועד לידתו . חיוב זה הוא אנגלי. המחלי� את החיוב הפסוק הזר

מת�  על כ� ריבית זו חלה מיו�. ריבית לפי הדי� הזרהחיוב הזר כפו� ל. האכיפה האנגלי
שנולד ביו� מת� הפסק , החיוב המקומי. וכ�פסק האק הזר ועד למועד שבו נית� ההפס

 ביצוע החיוב בדברכל הטענות . כפו� לריבית המקומית עד ליו� התשלו� בפועל, האוכ�
 ולא לפסק  המקומי לפסק האוכ�אתו לפועל של הפסק מתייחסות להעלות נגד הוצשאפשר
בגלל (מו או את כוחו המחייב של הפסק המקורי כל טענה המבקשת לשלול את קיו. המקורי

די� ה על פי � תידויאהמוב� מאליו ש ו301,במהל� הלי� האכיפה  יש להעלות,)פירעונו למשל
 ביטול הפסק המקורי בביתו או שינויו לאחר הוצאתו של הפסק האוכ� . השולט בחיובהזר

הקשר בי� הפסק הזר אינ� צריכי� להשפיע על הפסק האוכ� משו� שפסק די� זה מנתק את 
  . וכדי לשנותו יהיה צור� לבקש את ביטולו של פסק אוכ� זה, ובי� החיוב המוגש לאכיפה

ג� בהקשר של מעשה בית די� מקובל שההשפעה של פסק זר באנגליה כפופה כרגיל 
 כללי מעשה בית הדי� המכתיבי� כיצד אפשר להשתמש בו ה� כללי� 302.לדי� האנגלי

ר להבי� את הכלל המסורתי שלפיו פסק זר אינו בולע את עילתו  רק כ� אפש303.אנגליי�
 כלל זה אינו מתנה את התוצאה הזאת במצב כלשהו במכורתו ואינו מסייג merger.(304אי� (

רק כ� אפשר להבי� ג� . הוא קובע כלל מקומי מיוחד; אותה על פי כוחו של הפסק בביתו
בי� לגופה עה  היא הוכרביעה א�את הכלל הקובע שפסק זר חוס� דיו� מחודש באותה ת

 שכ� ג� כלל זה מחיל על הפסק הזר תנאי� אנגליי� מהותיי� לתקומתה 305.אות� צדדי�
רק כ� אפשר להבי� .  בקיומה של חסימה במדינת מת� הפסקהשל חסימה ואינו מתנה אות

  

רעו� יטענת פ המכיר באפשרות לטעו� ,Barber v. Lamb, (1860) 8 C.B.N.S. 95ו למשל רא   301
   .הפסק

 House of Spring Gardens Ltd. v. Waite, [1991]ראו ג� . 14�122בפסקה , DICEYראו למשל    302
1 Q.B. 241 , לאנגליה ומושתק על �ש� קבעו שאד� נחשב חליפו של צד למשפט שנוהל מחו

רישה באשר לד .ידי פסק הדי� בלי קשר לשאלה א� הוא מושתק א� לאו בדי� מקו� מת� הפסק
 פסברג; 14�125בפסקה , DICEYראו , המקדמית שהפסק יהווה מעשה בית די� כתנאי לקליטה

  .  ואיל�145' בעמ, 1996
  .292, 39' מבע, )295ש "לעיל ה( BARNETTראו    303
 .Hall v. Odber, (1809) 11 East 118; Bank of Australasia v. Harding, (1850) 9 C.Bראו    304

ולפיה פסק הדי� ,  מתיישבת ע� העמדה שבבסיס התביעה על יסוד הפסקעמדה זו אינה. 661
א� כי , אול� במשפט המקובל הלכה זו החזיקה מעמד עד היו�. הזר בלע את העילה המקורית

� ל34' היא הוגבלה במידה רבה על ידי סCivil Jurisdiction and Judgments Act, 1982)  ראו
  .)ואיל� 14�040 בפסקה ,DICEYעל כ� 

 .Ricardo v. Garcias, (1845) 12 Cl. & F. 368; Harris v. Quine, (1869) L.R. 4 Q.Bראו    305
653.  
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 אי� זאת 306.א� את הכללי� המתני� את כוחו של פסק זר כהשתק פלוגתא בתנאי� אנגליי�
הרי אחד מתנאי ההכרה הוא שהפסק הוא . מרת בהכרח שמתעלמי� לגמרי מכוחו בביתואו

שנקלט על כל מה שיש בו לרבות  –  הפסק, קליטהלאחר אול� 307.מעשה בית די� בביתו
  .וזאת בניגוד בולט להסדר האירופי, משמש כמו פסק אנגלי – כוחו המשתיק

הפסק כדי לבחו� א� הוא ראוי  בדיקה מקפת של מחייבמכא� שכאשר מנגנו� הקליטה 
, כפי שקורה בתביעה על יסוד הפסק ובמידה רבה ג� בקליטה לפי אמנות רגילות, לקליטה

  .כוחו של הפסק לאחר קליטה הוא ככוחו של פסק די� מקומי
אול� ג� בה� מסתמנת מגמה להבחי� הבחנה חזקה , המצב בצרפת ובגרמניה ברור פחות

ובי� ,  פסק די� זר נשאר זרתוטיהצופה כי ג� לאחר קל, רופיבי� קליטה במסגרת האיחוד האי
 שתוצאת� , לפסקי די� ממדינות שאי� עמ� אמנההליכי� מקומיי� מורכבי� יותר המיועדי�

  . עשויה להיות שונה
�בהירות בפסיקה באשר לשאלה א� הלי� ה�בצרפת קיימת אי, למשלexequatur הוא 

. ת בספרות באשר לשאלה כיצד ראוי להתייחס אליובהירו�ואי, הלי� יוצר או הלי� מצהיר
שמעניק לפסק זר ) קונסטיטוטיבי(מבחינה היסטורית ההלי� נתפס כהלי� יוצר , מצד אחד

 לפיכ� מאפשרי� 309. ושמחלי� אותו בפסק די� צרפתי308,תוק� מקומי למ� יו� הקליטה
�לשמוע טענות נגד הפסק הזר במהל� הלי� הexequatur ,רות לשנות אותו וא� טענות החות

  הספרות מזכירה מאפייני� שמצביעי� על עמדה שההלי� הוא מצהיר, מצד אחר310.מעט
אופיו המיוחד של ההלי� המתנהל על פי כללי סמכות מיוחדי� וכללי דיו� : )דקלרטיבי(

 העובדה שקיימי� פסקי די� שבה� 311;מיוחדי� השוני� מאלה החלי� בתביעת חיוב רגילה
שמוע טענות נגד אכיפה המבוססות על אירועי� שאירעו לאחר מת� בתי המשפט סירבו ל

  

וראו , Carl Zeiss Stiftung v. Rayner & Keeler Ltd. (No. 2), [1967] 1 A.C. 853ראו    306
BARNETT )פסק זר ישמש השתק ש לכ� כשהוא מפרט את התנאי� ,137' מבע, )295 ש"לעיל ה

  .לוגתאפ
לדיו� בדרישת הסופיות בהקשר של קליטת הפסק ובהקשר של מעשה  .299' ראו לעיל בעמ   307

  . ואיל�146' בעמ, 1996פסברג בית די� ראו 
מועד זה חשוב רק באשר , LOUSSOUARN אבל לדעת .427בפסקה , MAYERראו למשל    308

 מתחילה מיו� de planoההכרה , כי באשר לכוחו כמצב פסוק; ובאופ� חריג, להוצאה לפועל
אבל סבור שזה אינו המצב ,  מסכי� אתו שזה המצב הרצויMayer). 504�2פסקה (מת� הפסק 

  ).406בפסקה , MAYERראו (המצוי 
  .410בפסקה , MAYERראו למשל    309
חיוב (ש� הוא מפרט את הטענות החותרות להוסי� על הפסק , 422, 420ראו ש� בפסקאות    310

פירעו� שמפחית את (ואת הטענות המבקשות לשנות אותו ) וב מוסכ�חיוב נוס� וחי, משני
בפסקה , LOUSSOUARNראו ג� ). הארכת זמ� והמרה למטבע צרפתי, הוספת ריבית, החיוב

501�11.  
  .501�4בפסקה , LOUSSOUARN; 414בפסקה , MAYERראו    311
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 קיומ� של 312;והסתפקו בהצהרה שהפסק ראוי לקליטה, כגו� פירעו� החוב, הפסק הזר
מצבי� שבה� תוקפו של הפסק הזר במשפט הצרפתי מוכר למ� היו� שבו הוא נית� ולא 

 אישרו שג� פסקי גברא עמדה אחרונה זו התחזקה כאשר בתי המשפט. ממועד הפסק הקולט
יכולי� ליהנות מהכרה לא רשמית מחו� לבית המשפט , ולא רק פסקי מעמד אישי, מצהירי�

ושהוא נעל� א� הוא ,  מצב זה פירושו שהפסק נשאר כפו� לדי� הזרde plano.313 הכרה –
 כיו� קיימת הסכמה רחבה exequatur.314ג� לאחר שהוא עבר הלי� של , מתבטל במכורתו

, למ� יו� הינתנומוכר  כוחו של הפסק הזר בצרפת צרי� להיות ,לצורכי הכרהבספרות ש
 ויש א� הסכמה 315,מיו� מת� פסק האכיפהמוכר אול� לצורכי אכיפה הוא צרי� להיות 

ושיש , רחבה בספרות שראוי להתייחס אל הפסק האוכ� כפסק צרפתי הכולל חיוב צרפתי
   316.הפסק הזרלשמוע טענות נוספות וטענות הבאות לשנות את 

� א� על פי ש:כ� ג� באשר למעשה בית די�Mayerשל הפסק שהשפעתו סבור  למשל 
הוא מבחי�  – 317 יותרה יותר ולא רחבה לא צר– להיות כמו באר� מת� הפסק כההזר צרי

בסברו  319, ובי� האפשרות לנצל אותו בצרפת318,הכפו� לדי� זר זה, בי� כוחו של הפסק
 ול ראוי שלהינשל  תו� לב דיוני ו� שלבוססת על שיקולישהאפשרות למנוע דיו� חוזר מ

הוא מכפי� את האפשרות להשתמש בפסק הדי� בצרפת ,  משמע320.מערכת השיפוט
   .לשיקולי� צרפתיי�

א� ג� ש� יש סממני� חזקי� שהלי� הקליטה המלא , בגרמניה המצב ברור עוד פחות
בד ומכביד הרבה יותר מההלי� הלי� קליטה זה במשפט הגרמני כ. הרגיל איננו רק מצהיר

 ובהלי� 321,שא� מצהיר על היות� ראויי� לקליטה, המתנהל בנוגע לפסקי די� אירופיי�

  

  . 501�11בפסקה , LOUSSOUARN ; ואיל�419בפסקה , MAYERראו    312
שמבר� על תוצאה זו ומעדי� , 414 בפסקה ,AUDIT ראו ג�; 504בפסקה , LOUSSOUARNראו    313

אחת התוצאות של עמדה זו היא שמכירי� ביכולתו של הפסק הזר להשפיע . גישה מצהירה
  ).406 בפסקה ,MAYERראו (בצרפת א� על ענייני� שאירעו לפני שזכה להכרה 

  .ר עמדה זוש� הוא מציג ומבק, 410בפסקה ,  MAYERראו   314
  .  ש�AUDIT; 504�3בפסקה , LOUSSOUARN; 427 בפסקה ,MAYERראו    315
 LOUSSOUARN. 413 בפסקה ,AUDITראו ג� ; 423, 420–419, 410בפסקאות , MAYERראו    316

מסתייג מהרעיו� שהפסק הצרפתי מאמ� לתוכו את  הוא אול� ,אלה טענות לשמוע שיש מסכי�
  ). 504�1בפסקה (תוכנו של הפסק הזר 

317   MAYER , 403בפסקה.  
  . autorité de chose jugée –" כוחו כמעשה בית די�"מה שהוא מכנה    318
  .exception de chose jugée –במסגרת השתק    319
320   “la bonne administration de justice”)  ראוMAYER, הוא מסכי� , ע� זאת). 403 בפסקה

  .קרי� שוני�לאומי עלול לחייב יחס שונה במ�שההקשר העבר
321  MURRAY AND STÜRNER) מדגישי� כי ה)173ש "עיל הל �Vollstreckungsklage אינו רק 

אלא מוביל לפסק , כמו בהקשר האירופי, מצהיר על אפשרות הוצאתו לפועל של פסק די�
  . )541' מ בע,ראו ש�() Vollstreckungsurteil – judgment of enforceability(אכיפה גרמני 
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 חייב 322. שמוצג לרשויות ההוצאה לפועל הוא פסק די� גרמני ולא הפסק הזרהרגיל מה
 323,רשאי להעלות טענות המתייחסות לאירוע שלאחר מת� הפסק הזר כבר בהלי� האכיפה

פט גרמני רשאי א� לשמוע טענות המכוונות לשנות פסק די� זר עקב שינוי ובית מש
ע לאירו כמו כ� טענה המתייחסת 324.בי� תו� כדי הלי� האכיפה ובי� לאחר מכ�, בנסיבות

 אי� צור� לקבל פסק די� –המתעורר לאחר מת� פסק האכיפה עשויה לבסס צו עיכוב ביצוע 
 טענה זו עשויה 325.נו משפיע על הפסק ישירותוא� הדי� הזר אי, שמבטל את פסק האכיפה

א� די� זר זה איננו די� המדינה שהוציאה את הפסק אלא די� החיוב  ,להידו� על פי די� זר
   326.המגובש עתה בפסק די� גרמני, הזר

על פי , א� על פי שיש האומרי� כי בשאלת מעשה בית די� חל בגרמניה הדי� הזר
 בית 328, כמו בפסקי די� הנקלטי� על יסוד אמנותextension of effects,327הדוקטרינה של 

�של ה, המשפט העליו� הפדרלי העדי� מפורשות את התורה המתחרהequivalence of 

  

   .544–543' מבע ,ש�  322
 טענות אלה תידונה על פי .756' מ בע,)27ש "הלעיל  (Martiny; 543' ראו למשל ש� בעמ   323

   .הדי� שחל על החיוב המקורי
   .545' בעמ, )173ש "ה, לעיל (MURRAY AND STÜRNERראו    324
   767'  לפי ס Vollstreckungsabwehrklageגיש מזכיר את האפשרות להMartinyג�  .ש�   325

�לZPO . על  קליטה של הפסק החדש תידרש, מדובר בשינוי הפסק או ביטולו במכורתוכאשר
רעו� יפ, רעו�יתחלי� פ, רעו�יטענה של פפשר להעלות בגרמניה א.  כללי הקליטה הרגילי�פי

 .צא באלהכיוהתיישנות ו, טענה של התעשרות שלא כדי�, מחילה, הסכ� על פטור, בידי אחר
�לפי ה, רעו� בהלי� האכיפהינה כמו טענת הפטענות אלה תידוlex causae של החיוב המקורי 

)Martiny)  756' מבע, )27ש "הלעיל.(  
256� ו255ש "ה, 546' בעמ, )173ש "לעיל ה (MURRAY AND STÜRNERוראו ג� , ראו ש�   326 .

במשפט המקובל הפסק הזר מנתק את : ני שונה מהמשפט המקובלבמוב� זה המשפט הגרמ
והפסק האוכ� מנתק את החיוב הפסוק הזר , )די� החיוב(החיוב הפסוק הזר מדינו המקורי 

ש� החיוב מוסי� להיות : לא כ� במשפט הגרמני. מדינו הזר ומכפי� אותו לדי� הפורו� הקולט
. י� שהוא מגובש בפסק די� גרמני די� זר ובבי� שהוא מגובש בפסק, )די� החיוב(צמוד לדינו 

כאשר ,  נית� הפסקה שבההזרמדינה החלת די� העל ידי  להגיע לתוצאה זו ג� אפשר ,ע� זאת
 מביא המדינה שבה נית� הפסק נה שלדיא� , ההפניה לדי� זה תתפרש כהפניה ג� לדי� החיוב

  . בחשבו� בשאלות אלהדי� זה
 . Wirkungserstreckungהמונח הוא , בגרמנית. 295ש "ראו לעיל ה   327
הוא מסביר את יתרונותיה של גישה זו כהגנה על ציפיות . 679' בעמ, KROPHOLLER למשל ראו   328

 מסבירי� את MURRAY AND STÜRNER. לגיטימיות והקניית מעמד אחיד לפסק הדי� בכל מקו�
ריקני כוח רחב משמעותו של הביטוי ומבהירי� שפירושו שבגרמניה יעניקו לפסק די� אמ

 )27ש "הלעיל (  Martinyא�).  ואיל�540' בעמ, 173ש "לעיל ה(מלפסק די� מקומי דומה 
' מ אבל בע,)728 'מבע( מצהיר שתורה זו היא שעומדת מאחורי קליטת� של פסקי די� זרי�

  .בעניי�ודאות � ואיל� הוא מסייג את הדברי� ומצביע על ויכוח ואי752
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effects, בספרות 329.שמייחסת לפסק די� זר אותו משקל שהיה לפסק די� מקומי מסוגו 
סיפו לפסק זר כוח לא יו; מקובל היו� שבאופ� עקרוני פסק זר נקלט ע� הכוח שיש לו בביתו

אול� מוסכ� שאפשר להגביל אותו לפי די� הפורו� הקולט א� , משתיק שאי� לו בביתו
 בהקשר זה קיי� ויכוח באשר לשאלה 330.היק� הכוח לפי הדי� הזר נוגד את תקנת הציבור

אול� מקובל שהשתק פלוגתא ככזה אינו פסול בעיני , מה עשוי לנגוד את תקנת הציבור
   331.א� על פי שהוא אינו מוכר ש� בהלכות מעשה בית די� הפנימיות ,המשפט הגרמני

, ג� כשה� מכשירי� את הפסק לשימוש זהה, השוואה זו מעלה שמנגנוני קליטה שוני�
הדג� האנגלי ). יוצר או מצהיר(עשויי� לייצר תוצאות שונות ולהצטייר כהליכי� מסוג שונה 

ככל שתורת המסגרת היא . ורת המסגרתממחיש בבירור שיש קשר בי� תופעות אלה ובי� ת
�תורת ה(מדינית יותר comity( ,היק� הבדיקה של , פחות כ� הלי� הקליטה נהיה שיפוטי

). כבהקשר האירופי(והפסק נשאר זר וכפו� לדינו , תנאי הקליטה המשפטיי� הול� ופוחת
טה נהיה הלי� הקלי, )תורת החיוב(ככל שתורת המסגרת מתמקדת יותר בזכויות של פרטי� 

צדדיות באנגליה �כבאמנות הדו(תנאי הקליטה המשפטיי� נבדקי� בקפידה , שיפוטי יותר
והפסק הזר עובר מהפ� ונהיה פסק די� מקומי הכפו� בעיקר לדי� , )ובתביעה על יסוד הפסק

אולי אפשר לייחס תופעה זו ; פחות משמעי�אמנ� המצב בצרפת ובגרמניה חד. הפורו�
 ,ע� זאת. זרי� במדינות אלה חדשי� יחסית למצב במשפט האנגלילעובדה שדיני פסקי� 

א� בכל זאת מגמה ,  לא אחידה ולא מקיפה–דומה שג� בשתי השיטות הללו ניכרת מגמה 
כשהקליטה מבוססת על .  להבחי� הבחנה דומה בי� קליטה רגילה לקליטה על יסוד אמנות–

כשהקליטה אינה מבוססת ; ת זרהמתייחסי� אל הפסק כתופעה משפטי, יחסי� בי� המדינות
   .מלאכת הקליטה הרגילה נתפסת כמלאכה יוצרת, על שיקולי� כאלה

 המתאימה למצבי� שבה� הקליטה אינה מבוססת על אמנות או על ,לפי הגישה היוצרת
קליטתו של פסק די� זר דומה לקליטתה של , הסדרי� המעוגני� ביחסי קרבה בי� מדינות

א� אותו די� זר , זכות לא פסוקה מוכרת ג� א� הוקנתה בדי� זר. זכות המגובשת בדי� זר
אול� גילוייה של זכות זו אינ� בהכרח מוכרי� . מוסמ� להקנותה על פי כללי ברירת הדי�

לאחר , זאת ועוד. בכל מקו� ומקו� בשל שיקולי� הקשורי� בטובת הציבור וביעילות
נרכש באר� זרה מובא לפורו� או כגו� כאשר נכס ש, שהזכות נהיית כפופה לדי� הפורו�

די� הפורו� חל על כל שימוש עתידי בזכות , כאשר זרי� נכפפי� לדי� הפורו� כדינ� האישי
די� הפורו� אינו מתעל� לרוב ממהותה של הזכות ומהמשמעות המיוחסת לה . או במעמד

  

329   Federal Supreme Court, 36 NJW 5143 (1983); 36 NJW 1976, 1977 (1983) . תורה זו
�מכונה בגרמנית הGleichstellungstheorie . בספרות האנגלית תורה זו מכונה ג� תורת  

�הequalisation of effects) 295ש "ראו לעיל ה .(  
   .680' בעמ, KROPHOLLERראו    330
 . ש�, ש�   331
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מש כ� ג� כאשר מבקשי� למ. את דינו שלו, מכא� ולהבא, אבל הוא מחיל עליה, במכורתה
הכפופה , � יוצר זכות חדשה מקומיתפסק הדי, חיוב זר לא פסוק במסגרת תביעת גברא

יוצרי� זכות חדשה צטיירו כ לפיכ� הליכי אכיפה י332.מאותו רגע ואיל� לדי� הפורו�
יכיר בפסק הזר על כל מה , שמטבעו הוא הצהרתי,  ואילו הלי� הכרה,ופה לדי� הפורו�פהכ

  333.בהתאמות הדרושות על פי די� זה, רו� החדש בפו ויאפשר שימוש בושיש בו

  סיכו
  .ה

. אי� שיטת משפט שבה פסק די� זר מתפקד לכל דבר ועניי� כפסק די� מקומי באופ� מידי
פסק די� יכול לתפקד בשיטה שאיננה שיטתו בלא לעמוד בתנאי� ובלא להיבדק לגופו א� 

� בי� מדינת המקור של בהיעדר יחסי� מיוחדי. מבקשי� רק להסתמ� על עובדת הינתנו
הסתמכות על מה שנקבע בו כבסיס , הפסק ובי� המדינה שבה מבקשי� לייחס לו משמעות

כבסיס להשתק או , )רישו� בעקבות אימו�, נישואי� בעקבות גירושי�(לפעולות המש� 
. ועמידתו בתנאי� אלה חשופה לבדיקה, כפופה לתנאי קליטה, כבסיס להוצאה לפועל כפויה

, לי� על אכיפתו זהי� לתנאי� הנדרשי� כדי לקבל אישור שהוא ראוי להכרההתנאי� הח
ויש בה� תמיד תמהיל של , לבד מתוספות חריגות בודדות הנובעות מהייחוד של אכיפה

  . ותנאי� ריבוניי� מזה) סמכות והלי� הוג�(תנאי� משפטיי� מזה 
תו� כדי הלי� בכל השיטות אפשר להשתמש בפסק זר כבסיס להשתק באמצעות בדיקה 

ואפשר לקבל ג� , א� הוצאתו לפועל הכפויה מחייבת בדיקה קודמת ואישור שיפוטי, אחר
 א� שהוא אינו ראוי להכרה ואינו – מהמדינות בחלקו, פסק די� המצהיר כי הוא ראוי להכרה

ג� בדיקה מקדמית , כשהיחסי� בי� שתי המדינות המעורבות מאפשרי� זאת. ראוי לאכיפה
הסתכ� בהלי� פורמלי במדינה שבה נית� הפסק או בבדיקה שעולה מתו� זו יכולה ל

בבדיקה כזו אפשר א� לוותר על חלק מתנאי . התנגדות לקליטת הפסק במדינה הקולטת
  . משו� שקיומ� מובטח במסגרת היחסי� המדיניי� שבי� המדינות, הקליטה הרגילי�

. גנו� הקליטה שהפסק עברמעמדו של הפסק באר� הקולטת נקבע במידה רבה על ידי מנ
בהיעדר יחסי� מיוחדי� בי� מדינת . הו נתפס כפסק די� זרשפסק די� שלא עבר הלי� כל

. פעולתו וא� מעמדו בשיטה הקולטת מוגבלי�, המקור של הפסק ובי� המדינה הקולטת

  

 . 10בפרק , 1996 פסברגלניתוח מפורט בעניי� זה ראו    332
, ברור וידוע שא� על פי שפסק גברא בדר� כלל נתפס כמצהיר על קיומו של מצב משפטי נדו�   333

אי� סיבה שלא להתייחס אל , א� כ�. יוצר מצב חדש, לרבות פסק די� הצהרתי, כל פסק די�
, כש� שפסק גברא(הזר בפסק די� חדש הלי� האכיפה של פסק זר כהלי� שמחלי� את הפסק 

ואל הלי� ההכרה של ) מחלי� את החיוב הלא פסוק בחיוב פסוק, המצהיר על מצב משפטי
  .פסק זר כהלי� שמצהיר על ההכרה בו ומכפי� את גילוייו לדי� הפורו� החדש
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המפתח למעמדו לאחר קליטה נמצא כנראה במידה שבה מקפידי� על בדיקת� של התנאי� 
ככל . דבר הנגזר מתורת הקליטה הנוהגת במנגנו� הקליטה הרלוונטי, ליטההמשפטיי� לק

, כ� הבדיקה של תנאי� אלה מצטמצמת, שהיחסי� בי� המדינות קרובי� ומחייבי� יותר
אשר , comityדה שהפסק נקלט מטעמי בהסבר לכ� מצוי כנראה בעו. והפסק נקלט כפסק זר

ככל שהיחסי� בי� המדינות אינ� .  זרמחייבי� לאפשר את פעולתו בשיטה הקולטת כפסק
והפסק שנקלט מכוח תורת , כ� הבדיקה מקיפה יותר ומשפטית יותר, העילה לקליטת הפסק

  334.החיוב מורשה לפעול רק לאחר שהוא נהיה מקומי
, לפיכ� תנאי הקליטה ששיטות משפט מציבות אינ� משקפי� הבדלי תאוריה מובהקי�

י� זרי� באות לידי ביטוי דווקא במנגנוני הקליטה אול� התאוריות המתחרות באשר לפסק
אלה קובעי� את היק� הבדיקה שיידרש וא� את . המוצעי� לפסקי� זרי� ובתוצאותיה�

  .המשקל שמייחסי� לפסק לאחר שהוא נקלט
. משו� כ� שיטת משפט יכולה לקבוע לעצמה כמה וכמה מנגנוני קליטה של פסקי� זרי�

 ,� מיוחדי� לפסקי די� ממדינות בעלות קשרי קרבה מיוחדי�אפשר להציב מגוו� של מנגנוני
�ככל שגור� ה. שבה� היק� הבדיקה ישתנה לפי מידת הקרבה הנדונהcomity חזק יותר בכל 

או שהתנאי� יהפכו כלליי� , כ� תפחת בדיקת� של התנאי� המשפטיי�, המנגנוני� הללו
בו גושפנקה לתפעולו  שניתנתוכ� ייטו להתייחס להלי� הקליטה כהלי� , וגמישי� יותר

כגו� יחסי� המגובשי� ,  מובהקי�comityככל שאי� שיקולי . במערכת של פסק די� זר ככזה
ההצדקה הסבירה ביותר לקליטת� של פסקי� זרי� היא ההכרה בזכויות או בציפיות , באמנה

תו מכא� שבמנגנוני� ייעודיי� מלאי� לקליט.  לפי תורת החיוב–שנתגבשו בשיטה אחרת 
של פסק זר ראוי לחזק את בדיקת� של התנאי� המשפטיי� על ידי הבהרת� והתאמת� 
לייעוד� ולהתייחס אל הלי� הקליטה כהלי� שבו מנוטרלת זרותו של הפסק באמצעות 

  .הפיכתו לפסק די� מקומי

  

פ� באו. כ� חייב להיווצר פסק מקומי יותר, אי� זאת אומרת שככל שהלי� הבדיקה מלא יותר   334
עקרוני פסק די� שעובר הלי� מזורז לפי אמנות יכול להיחשב מקומי לאחר קליטתו כש� שפסק 

ראינו שאי אפשר לאפיי� את ההלי� , למשל. שעובר הלי� מלא יכול להיחשב זר לאחר קליטתו
המחייבת בדיקה , צדדית�ובגרמניה א� אמנה דו, הצרפתי או את ההלי� הגרמני אפיו� ברור

א� דומה  .מבססת כנראה קליטתו של פסק זר, ובלת במסגרת האיחוד האירופימקיפה מזו המק
  .כי מצבי� אלה אינ� משקפי� מדיניות ברורה ומודעת
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  לאומי הפרטי בישראלמשפט הבי	מבוא ל

   מקורות  .א


לאומי הפרטי הישראלי עוסק בכל אות� בעיות שבה� עוסק המשפט הבי�
המשפט הבי�

פסקי� ברירת די� וקליטת� של , לאומית
סמכות שיפוט בי�: לאומי הפרטי במדינות אחרות
 , אלא משפט לאומילאומי
בי� הפרטי איננו משפט לאומי
בי�ו� שהמשפט הוכי 1.זרי�

לאומי הפרטי שנקלט ע� קו� 
 המשפט הבי�.כלליו מצויי� בתוככי המשפט הישראלי
חקיקה מנדטורית נקודתית מ, מאני'שרידי� של המשפט העותהמדינה היה מורכב מ

 לדבר 46י בתי המשפט המנדטוריי� דר� סימ� כללי� של המשפט המקובל שנקלטו על ידמו
 כל אלה הותירו את חותמ� על המשפט 1947.2–1922,  על אר� ישראלהמל� במועצה

בניגוד לשיטות רבות אחרות ובניגוד לנעשה בתחומי משפט אחרי� . הישראלי עד היו�
את חוק אחד שמסדיר אי� , לאומי פרטי בישראל
קודקס של משפט בי� לא נער�, בישראל

נשמרה  3.התחו�צטברי� יחד לכדי כיסוי כת של חוקי� שממסאפילו  ואי� ,כולותחו� ה
י לאומ
 מסורת שלפיה המשפט הבי�–המסורת המשפטית של המשפט המנדטורי למעשה 

לאומי 
 ואילו המשפט הבי�, במידה זו או אחרת בחקיקההפרטי בענייני מעמד אישי הוסדר
 פרק זה יסקור בקצרה את המקורות . בעיקר בפסיקההפרטי בתחו� המשפט האזרחי הוסדר

סדר הדיו� . על אופ� התהוות�, לאומי הפרטי בישראל
השוני� העוסקי� במשפט הבי�
אלה ו, 1980–�"התש,  לחוק יסודות המשפט1בסעי� יעקוב אחר סדר המקורות המצויני� 

   .ורשת ישראלהיושר והשלו� של מ, הצדק, החירותעקרונות  ו והיקשפסיקה, חקיקה: ה�

  

בהתא� , א� זאת, ל עזרה משפטית בי� מדינותהוא כולל ג� את הנושא ש. 5' ראו לעיל בעמ   1
לפי הנהוג במשפט , הוא אינו עוסק. בלא פיתוח שיטתי כלשהו, למקובל בשיטות אחרות

  .לאומית�וא� לא בבוררות בי�, בדיני האזרחות ובמעמד� של זרי� במדינה, המקובל
 ,FREDERIC M. GOADBY:ראו, לאומי הפרטי בתקופה זו�לספרות על המשפט הבי�   2

INTERNATIONAL AND INTER-RELIGIOUS PRIVATE LAW IN PALESTINE (1926); EDOARDO 

VITTA, THE CONFLICT OF LAWS IN MATTERS OF PERSONAL STATUS IN PALESTINE (1947).  
 Celia Wassersteinלאומי פרטי בכלל ובישראל בפרט ראו�על קודיפיקציה במשפט בי�   3

Fassberg, Coherence and Continuity – A Study in Comparative Codification, 22 ISR. L. 
REV. 184 (1987);  לאומי הפרטי והרהורי� �מיפוי תיאורטי של המשפט הבי�"איריס קנאור

  ).א"תשע (339 לב עיוני משפט" בדבר הבנייתו הנורמטיבית במבט השוואתי
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  חקיקה  .1

המסגרת הסטטוטורית המלאה ביותר שנקלטה במשפט הישראלי הייתה מגובשת בדבר 
אשר נת� לבוש סטטוטורי למורשת ,  עצמו1947–1922, המל� במועצה על אר� ישראל

ת ייחסשמ, המשפט המקובלבניגוד למסורת של . בכל ענייני המעמד האישימאנית 'עותה
המחוקק , � בתחו� סמכות השיפוט ה� בתחו� ברירת הדי� הלזיקת המושבחשיבות 

אזרחי� מקומיי� לו, זיקת האזרחותמאנית שמקדשת את 'המנדטורי שימר את העמדה העות
 סמכות ואתדתיי� כת בתי הדי� המער בהתא� לזאת הוא א� שימר את . את זיקת הדת–
החקיקה  4.ראל של אזרחי אר� ישענייני המעמד האישיכל בשלה� ייחודית השיפוט ה

: התמקדה בתחו� המסחרישנקלטה בתחו� זה הייתה מועטה והמנדטורית המקורית 
 ופקודת 1929, פקודת החברות;  הופיעו כמה סעיפי ברירת די�1929, בפקודת השטרות

פקודת ; באר� ישראל לפעילות� של גופי� זרי� בנוגע כללו הוראות 1930, השותפויות
 היק� סמכות השיפוט של בתי משפט מקומיי� לדו�  הסדירה את1936, פשיטת הרגל
ת לאומי
בי� אימצה את הכללי� של אמנה 1926, פקודת הובלת סחורות בי�; בפשיטת רגל

 שיפוט בתביעות אזרחיות כללי סמכות; בדבר האחריות של מוביל ימי לפי שטר מטע�
  מירליות נקבעו תחילה בדבר המל� במועצה על אר� ישראל בדבר שיפוט בענייני אד

  ולאחר מכ� בכללי הדיו� , עות ימיותשייבא את כללי הסמכות האנגליי� בתבי, 1937
מ
חלק מהסוגיות שעוררו ; י� הכלליי�הכניסו את כללי סמכות השיפוט האנגליש ,1938
מ

תקנות פסקי ב, 1922, )איכו� גומלי�(פסקי די� ופסקי בוררות זרי� טופלו בפקודת פסקי די� 
  . 1934, )פסקי בוררות זרי�(פקודת הבוררות ב ו1928, די� נכרי�

 לאומי הפרטי נכללה במאמצי�
הפעילות הישראלית הראשונה שכוונה למשפט הבי�
 בענייני המעמד האישי בהסדרי� טריטוריאליי� הלהחלי� את המסגרת הדתית ששלט

, חוק היחיד והמשפחהה להצע הכי� משרד המשפטי� 1955עוד בשנת . אזרחיי� אחידי�
אגב  5.שקריאתה משיבה עד היו� את הרוח הקונטיננטלית שנשבה במשרד המשפטי�

אישיותו המשפטית של האד� ויחסיו המשפחתיי� ל נוגעי�מכלול הנושאי� ההסדרת� של 

  

 הזרי� באר� ישראל באותה תקופה מייחסי� את העדפת זיקת האזרחות ה� לעובדה שמרבית   4
ה� למשטר הקפיטולציות שהיה , בה� הייתה מקובלת זיקה זו, היו יהודי� מארצות אירופה

לאומיי� שהעניקו סמכות שיפוט על זרי� � הסכמי� בי�–מאנית 'מקובל באימפריה העות
 ”Avner Shaki, The Criterion “Domicileראו (באימפריה לקונסולי� של מדינת אזרחות� 

and its Preference over the Criterion of Nationality in Israel Private International Law, 
16 SCRIPTA HIEROSOLYMITANA 163, 168 (eds. G. Tedeschi, U. Yadin, 1966) .(

ובענייני המעמד האישי אזרחי� זרי� הוכפפו לבתי , קפיטולציות אלה בוטלו בתקופת המנדט
  .רחיי� של אר� ישראל ולדי� אזרחות�משפט אז

   .1955–ז"תשטה, הצעת חוק היחיד והמשפחהראו    5
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תוצאות , עריכת נישואי�, הצהרות מוות, מקו� מגורי�, מקו� מושב, ש�,  משפטית כשרות–
רישו� המעמד ואפוטרופסות , מזונות, אימו�, אבהות, יחסי ממו� בי� בני זוג, נישואי�
לאומי 
את כל הסוגיות של המשפט הבי�בכל התחומי� הללו ג� הצעה זו הסדירה  – האישי
וזאת , ירושה נשמט מהרשימהה רק תחו� .ברירת די� ופסקי� זרי�,  סמכות שיפוט–הפרטי 

ר נכלל פרק של�  כב1952,6שפורסמה עוד קוד� בשנת , משו� שבהצעת חוק הירושה
לאומי 
ההסדרי� מתחו� המשפט הבי� .שהוקדש לנושא הסמכות וברירת הדי� בירושה

הפרטי בשתי הצעות אלה לא היו שלמי� וא� לא היו מושלמי� א� על פי שההצעות תואמו 
להתמודד באופ� , ובינתיי� ג� ניסיו� אחרו�,  ניסיו� ראשו�ווהיאלה � סדריאול� ה. זו ע� זו

 לא ת חוק היחיד והמשפחההצע .פרטיהלאומי 
בי�המשפט הע� בעיות של י� ומקשיטתי 
, נבחרה הדר� של חקיקה בשלבי� ,כבסוגיית החוקה, תחת זאת. חוק בישראלהייתה ל
  . וקדשו כל אחד לתחו� נפרדה שחוקי� בודדי�חקיקה ב


ענייני המשפט הבי�החליפו את ההסדרי� הקיימי� ב בהתא� לזאת שורה של חוקי�

 שינה את 1953–ג"תשיה, )נישואי� וגירושי�(רבניי� חוק שיפוט בתי די�  .אומי הפרטיל
לאומית 
היק� הסמכות העניינית של בתי הדי� הרבניי� ואגב כ� ג� את היק� הסמכות הבי�

חוק לתיקו� דיני המשפחה  ל17סעי� . ותו� כדי כ� השפיע על הסדרי ברירת הדי�, שלה�
, חוק אימו� ילדי� ל28סעי�  ;לאומית
בע הוראת ברירת די� בי� ק1959–ט"תשיה ,)מזונות(


בי� סמכות קבע הוראת) 1960–�"תשה, שהופיע ג� בחוק אימו� ילדי� (1981–א"התשמ

 קבעו 1962–ב"תשכה, חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות ל77
 ו76סעיפי�  ;תלאומי
–ה"תשכה, חוק הירושהי להפרק השביע ;לאומית והוראות ברירת די�
כות בי�הוראת סמ

 חוק שיפוט בענייני התרת ; הוראות ברירת די�וכמהת לאומי
בי�הוראת סמכות  קבע 1965
,  בגרסתו המקוריתעוד, 1969–ט"התשכ ,)לאומית
 וסמכות בי�מקרי� מיוחדי�(נישואי� 

חוק יחסי ממו� בי�  ל15סעי� ; ת ברירת די�ות והוראלאומי
בי�ת סמכות והוראעסק כולו ב
 מכנה משות� בכל החוקי� הללו הוא .הוראת ברירת די�קבע , 1973–ג"תשלה, בני זוג

לא : החלפתה של זיקת האזרחות בזיקת המושב ומת� הגדרה ישראלית ייחודית למושג זה

עוד הdomicileהתחו� 7".מרכז חייו של האד�"אלא ,  האנגלי על הלכותיו הפתלתלות 

ש� זיקת , גירושי�הטוי מלא הוא תחו� הנישואי� והיחיד שבו שינוי זה לא בא לידי בי
  . המושב משמשת בצד זיקת האזרחות

  

  .)1952( הצעת חוק הירושהראו    6
שאקי ' אבנר ח ראו, למגמה של המשפט הישראלי ;6 בפרק ,DICEY ראו, להלכות האנגליות   7

ע�  .)ה"תשכ (333כא  הפרקליט" משפט הבינלאומי הפרטי בישראלב) domicile( 'דומיסיל'ה"
ראו למשל לעיל ( מיוחדי�בהקשרי� " מושב"המחוקק הוסי� מאז הגדרות אחרות למונח , זאת

  .)23ש "ה, 2 ופרק 24ש "ה, 1פרק 
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� וכָש, הכללי� בחוקי� אלה נלקחו ברוב� מהצעת חוק היחיד והמשפחה שהייתה לנפל
, ההוראות המתודולוגיות מההצעה המקורית. ג� כא� ה� לא הצליחו למצות את הבעיות

ובעיות אלה לא זכו לטיפול , פלו בחוקי� האחרי�לא שוכ, שהופיעו לבסו� בחוק הירושה
ג� ההוראות בחוק הירושה עצמו אינ� ממצות את . סטטוטורי כלשהו מחו� לחוק הירושה

אי� בחוקי� אלה התייחסות כלשהי לפסקי , יתרה מזו. כל הבעיות המתודולוגיות הצפויות
, ת המצב הקיי�א� על פי שחקיקה זו שינתה א. די� זרי� בתחומי� שבה� ה� עוסקי�

  .הטכניקה של חקיקה בשלבי� לא הוכיחה את עצמה בתחו� זה
 מסורת האנגליתהישראלי הל� בעקבות ה ניכר שהמחוקק אזרחיבכל הקשור למשפט ה

לא נעשו כמעט שינויי� בהסדרי� הסטטוטוריי�  8.מקדמת דנא ונמנע ככל האפשר מחקיקה
לא . ת יזומה מצד המחוקק הישראליוכמעט לא הייתה פעילות חקיקתי, המועטי� שנקלטו

ת בתביעות אזרחיות לאומי
בי�בסוגיית סמכות השיפוט הטיפול ישראלי עצמאי כמעט היה 
הוראות כל  את רכזלאו , לשנות את הוראות הסמכות שינוי ניכרלא הורגש צור� . רגילות

ושאי�  להסדיר בחקיקה את כל הנאו, בחקיקה ראשיתאו לגבש אות� ,  במקו� אחדהסמכות
רק בשני� . הלי� תלוי ועומד ותניות שיפוט,  פורו� לא נאות–סמכות הפעלת 
איהקשורי� ל

 הגישה לנושא סמכות 9.האחרונות הוסדרה בחקיקה הסוגיה של חסינות הריבו� הזר משיפוט
 .השיפוט נשארה אנגלית מאוד הג� ששינויי� במשפט האנגלי עצמו לא זכו להד בישראל

תקנות סדר הדי� האזרחי  ב–ללי הסמכות האנגליי� בלבוש ישראלי הלביש את כ המחוקק
, 500תקנה , ההוראה המרכזית בעניי� זה; ניכרבלא שינוי  – 1984 ומשנת 1963משנת 

 כשהנתבע אינו נמצא ת בתביעות אזרחיות רגילותלאומי
בי�את גבולות הסמכות ההקובעת 
 משי� את המסורת של קביעתהשימר והמחוקק . כמעט לא שונתה ע� השני�, בישראל
, ]נוסח חדש [רגלהפקודת פשיטת כגו� , י�רלוונטי באופ� נקודתי בחוקי� המיוחדתסמכות 

הוראות סמכות מיוחדות וא� קבע , 1962–ב"תשכה, יריתוחוק התובלה האו ו1980–�"התש
   10. לתושבי השטחי� המוחזקי�באשרת לאומי
בי�כדי להסדיר את סוגיית סמכות השיפוט ה

במפעל . רבי� מאז תקופת המנדטשינויי� � לזהות תי נאל� בהקשר של ברירת הדי� ג
החוקי� ,  חוקי החוזי�–החקיקתי המרשי� שמאפיי� את כל קשת הנושאי� במשפט הפרטי 

בשכירות , בשומרי�, במתנה, בהמחאת חיובי�, שעסקו בעשיית עושר ולא במשפט
 אי� ולו הוראת –במשכו� ובנאמנות , לי�במקרקעי� ובמיטלט, בשליחות ובערבות, ושאילה

רק במקומות . טורית נעדרת הוראת ברירת די�דנג� פקודת הנזיקי� המ. רת די� אחתברי

  

לאומי �היו� יש באנגליה חקיקה לא מעטה בתחו� המשפט הבי�. ג� על מסורת זו עובר שינוי   8
 . הפרטי

  .2008–ט"התשס, חוק חסינות מדינות זרות   9
תקנות בית הדי� , 1969–ל"התש, )המצאת מסמכי� לשטחי� המוחזקי�(תקנות סדרי די�    10

  .1969–ל"התש, )המצאת מסמ� בשטחי� המוחזקי�(לעבודה 



  לאומי הפרטי בישראל�מבוא למשפט הבי�: 5פרק 

345  

z:\books\mishpatim\fassberg\fassberg-05.doc 8/28/2013 1:31:00 PM  

 המחוקק לבעיית ברירת למודעותו של למצוא רמז אפשרבודדי� במער� החקיקה האזרחית 
יחו�  בתבמ�ורהעוסק  1980–�"התש,  לחוק האחריות למוצרי� פגומי�9סעי� : הדי�

חוק ;  יחולולא לו מעשי� הסדריו המיוחדי�יגבולות החוק מבחינת המקו� וקובע על א
 הוראות המתייחסות להיק� כמה כולל 1975–ה"תשלה, פיצויי� לנפגעי תאונות דרכי�

ומקומה ,  מלבד הוראות אלה נותרה הסדרת התחו� כולה בידי בתי המשפט.תחולת החוק
אחת התוצאות של מצב זה היא שלמרות . קודיפיקציהממפעל הג� של ברירת הדי� נפקד 

במש� שני� רבות לא היה , קיומה של ספרות ישראלית לא מבוטלת וספרות זרה עצומה
עד היו� חלק מכללי ברירת הדי� , ברור במשפט הישראלי מהו כלל ברירת הדי� בנזיקי�

  . ט טר� נקבעווכללי ברירת הדי� בעשיית עושר ולא במשפ, בחוזי� אינ� ברורי� דיי�
�חוק והוקדש לו , אמנ� נעשה ניסיו� להסדיר את התחו� של פסקי החו� באופ� מקי

 חוק זה הוצג כניסיו� ה� להשתחרר 1958.11–ח"תשיה,  חוק אכיפת פסקי חו�–של� 
תו� עיצובו של , ה� להשתחרר מהשפעתו המהותיתהאנגלי המקובל פורמלית מהמשפט 

הוא אינו מספק פתרו� לרבות אול� .  הישראלידרישות של המשפטל� יהסדר שיתא
ופרשנות בתי המשפט הביאה לידי כ� שהוא לא , מהבעיות העולות בהקשר של פסקי� זרי�

, הסדרי� מיוחדי�כמו כ� ג� כא� . החלי� את המשפט המקובל אלא מתפרש לרוב על פיו
 ששת הימי� בות מלחמתבעק:  ובלא התאמהבנפרדהוחקו , שאי� כל יחס בינ� ובי� החוק

ובחוק שאימ� את הסכ�  12,חירו� לאכיפת פסקי די� מהשטחי� המוחזקי�הוצא צו שעת 
   13.קהיר הוכנסו סעיפי� בדבר קליטת� של פסקי די� מהרשות הפלסטינית


אמנות בי�להתאי� את המשפט הישראלי לדרישות של  נועדהההצלחה של חקיקה ש

 לאומי
בי�כלל הנוהג הוא שהמשפט ה הבישראל.  חלקיתעליה� חתמה ישראלש לאומיות
 14.ההסכמי אינו מחייב כחלק מהמשפט הפנימי אלא א� כ� הוא נקלט באמצעות חקיקה

 , הפומבילאומי
בי� חלק מהמשפט היאחלק מהמשפט הישראלי לא משו� שהה תהיה למנא
 ישראל הצטרפה למספר לא קט� של .משפט הישראלי כדי�ב ה נקלטיאאלא משו� שה

צדדיות שבי� ישראל 
האמנות הדולמשל .  נקלטו בהצלחה וחלק לאחלק; אמנות

  

י� ומת� תוק� בישראל לפסקי בוררות זרי� הוסדרו לאומי�בי�אכיפת� של הסכמי בוררות    11
 .1968–ח"תשכה ,בחוק הבוררות

ראו ( 1969–ל"תשה ,) עזרה משפטית–ל "המוחזקי� על ידי צההשטחי� (חירו� צו שעת    12
  .)537–533'  בעמלהל�

תיקוני ) (סמכויות שיפוט והוראות אחרות(חוק יישו� ההסכ� בדבר רצועת עזה ואזור יריחו    13
שהוצא מההסדר , מסמי� את השר לקבוע כללי� לעניי� זה) 4(16' ס, 1994–ה"התשנ, )חקיקה

  ). 537'  בעמראו להל�(� מהשטחי� המוחזקי� הכללי החל על פסקי די
' נעפו  785/87� "בג; )1956 (1825ד י "פ, סמרה 'נ האפוטרופוס לנכסי נפקדי� 25/55א "ע   14

, )עור�(ראו ג� רובי סיבל ). 1988 (37, 6) 2(ד מב"פ, ל בגדה המערבית"מפקד כוחות צה
  .3.3.2בפסקה , )2010, מהדורה שניה( לאומי�בי�משפט 
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 מחייבות את ישראל במישור 15לבריטניה ולספרד בעניי� אכיפת פסקי די� זרי�, לאוסטריה
ה� אינ� משו� כ�  .בחוקככאלה למשפט הישראלי א� מעול� לא נקלטו , לאומי
בי�ה

אמנה לאכיפת פסקי י� באשר להוא הד. ל ולא יחולו בבית משפט ישראלימחייבות בישרא
פת  מופיעה בתקנות שהותקנו מכוח חוק אכי אמנה זו16.די� זרי� שישראל חתמה ע� גרמניה

–ז"התשל, ]נוסח משולב[ למדינות חו�  וחוק עזרה משפטית1958–ח"התשי, פסקי חו�
הוראותיה אלה אינ� על כ� . א� לא נקלטה כדי� בכל הקשור להוראות המהותיות שבה, 1977

 הוראותיה� של אמנות אלה עשויות לחייב בישראל רק באמצעות 17.חייבות בישראלמ
יש כמה סעיפי� כאלה במשפט . הוראות כלליות השואבות הסדרי� שנקבעו באמנה כלשהי

חוק  שואב אל תו� ה1958–ח"תשיה,  לחוק אכיפת פסקי חו�5סעי� , למשל. הישראלי
סעי� ; � תקופה זו סוטה מהוראות החוקג� א, קבועה באמנההמיוחדת תקופת התיישנות 

א� . לאותו חוק תולה את ההכרה בפסק די� זר בקיומה של אמנה ובעמידה בתנאיה) א(11
תועלת� אינה רבה באשר לאמנות , על פי שסעיפי� אלה משמשי� צינור קליטה כללי

; ת מוגבל א� לנושא ההתיישנות ואינו מייבא את שאר ההסדרי� שבאמנו5סעי� . הנדונות
 �ג� הניסיו� הישראלי ע� אמנה  18.ותחולתו מוגבלת ביותר,  עוסק רק בהכרה)א(11סעי

 140ישראל שינתה את סעי� . אינו מוצלח, שנקלטה כדי�, הקובעת הסדר ברירת די� אחיד
בעניי� ברירת הדי�   כדי להתאי� אותו להסדר שבאמנת האג1965–ה"התשכ, לחוק הירושה

 מהבעיות שמטפל בחלק, 139 סעי� .נעשתה ברישולהתאמה זו אבל , בנוגע לצורת הצוואה
 �ו� קשה להבי� מה תפקידו כיולכ� ,  לא שונה ולא בוטל, החדש140שהוכנסו לסעי

  .ומשמעותו
 בחלק קט� א�א� אלה עוסקות , אפשר להצביע על כמה אמנות שנקלטו בהצלחה

 עזרה משפטית בי� וקישראל חוקקה את ח. לאומי הפרטי
מהתחו� הגדול של המשפט הבי�
 הסדרי� כדי לאמ�)  שהוזכר לעיל1977שהחלי� את החוק משנת ( 1998–ח"התשנ, מדינות

בחקירות המאפשרי� לבקש עזרה ממדינות חו� ולהושיט עזרה למדינות חו� ה� שבאמנות 
 ישראל אימצה בחקיקה כמה אמנות דומהב. פליליות והליכי� פליליי� ה� בהליכי� אזרחיי�

. ישירות באמצעות הסדר מהותי מיוחדמעורב גור� זר בה� מקרי� שת המסדירות צדדיו
רב
חוק אימו� לט ל29–א28 פי�סעיכגו� , לעתי� הדבר נעשה בהוראות מיוחדות בחוק קיי�

  

, 21א "כ (25.10.1968והיא נכנסה לתוק� ביו� , 6.6.1966האמנה ע� אוסטריה נחתמה ביו�    15
 26.7.1971והיא נכנסה לתוק� ביו� , 28.10.1970האמנה ע� בריטניה נחתמה ביו� ; )147

 13.1.1991והיא נכנסה לתוק� ביו� , 30.5.1989והאמנה ע� ספרד נחתמה ביו� ; )55, 22א "כ(
  ). 707, 30א "כ(

, 26א "כ (1.1.1981והיא נכנסה לתוק� ביו� , 28.10.1977האמנה ע� גרמניה נחתמה ביו�    16
667.( 

 ).1994 (641) 3(ד מח"פ, היימס' אשכר נ 1137/93א "עראו    17
  .531–527' ראו להל� בעמ   18
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ארצי 
אמנת האג בעניי� אימו� בי�שהכניסו למשפט הישראלי את , 1981–א"תשמה, ילדי�
   צהשאימ, פקודת הובלת טובי� בי�כגו� , לעתי� הדבר נעשה בחוק מיוחד. של ילדי�

, חוק התובלה האווירית,  את אמנת בריסל לאיחוד הכללי� בדבר שטרי מטע�1926
ב
ביל האווירי מאמנת י� של אחריות המולאומי
בי�שאימ� את הכללי� ה, 1980–�"התש
 הכניס למשפט הישראלי ש,1991–א"תשנה ,)החזרת ילדי� חטופי�(חוק אמנת האג , ורשה

חוק המכר ו,  של ילדי�תלאומי
בי� אמנת האג בנוגע להיבטי� האזרחיי� של חטיפה את

 בדבר מכר טובי� בי�שאימ� את אמנת וינה, 1999–ס"התש ,)לאומי
בי�מכר טובי� (

  19.לאומי
 ,לאומי הפרטי אינה מועטה
ההתייחסות הסטטוטורית לבעיות המשפט הבי�, לובס� הכ

 סטטוטורי זה מגלה מודעות  שעיסוקא� על פיאול� . רבי�והיא משתרעת על פני נושאי� 

אינ� מגלי� יחס כלשהו לנושא המשפט הבי�הישראליי� רוב רוב� של החוקי� , לתחו�

 מקי� בכל טיפולאינו מטפל עוסקי� בנושא א� אחד מהחוקי� ה, יתרה מזו. לאומי הפרטי
 סדירות חלק קט� ביותר יש רק הוראה אחת או שתיי� שמ�במרבית. אופייניותהבעיות ה

   .מבעיות אלה

  הלכה פסוקה  .2

 הלכות רבות 20. הפרטי הישראלי נקבעו בפסיקהלאומי
בי�חלק ניכר מכללי המשפט ה
 בדבר  כ� קבע בית המשפט העליו� הלכות21.לת סמכות שיפוטעהפהימנעות מבעוסקות 

וא קבע  ה23. וכללי סמכות עקיפה לפסקי� זרי�22די�מעמדו של פסק זר כמעשה בית 

  

 ,�1980 נחתמה ב החוקססוהאמנה שעליה מב; קליטתה של אמנה זו נעשתה באיחור רב  19
 Eyal Zamir, Europeanראו (ה חלק גדול מעקרונותיה עוד לפני שהצטרפה אליהוישראל אימצ

Tradition, the Conventions on International Sales and Israeli Contract Law, EUROPEAN 

LEGAL TRADITIONS AND ISRAEL 499 (ed. Alfredo Mordechai Rabello, 1994).(  
   הפרטי הישראלי ערב חקיקת חוק יסודות המשפט ראולאומי�על מצבו של המשפט הבי�   20

 ).1974 ( לדבר המל�46כללי ברירת הדי� בישראל והסימ� גולדווטר ' ח, לבונטי�' א
 'נ חכמוב 280/57' הֵחל בהמ, ובסוגיית ההלי� התלוי ועומד לא נאותההפורו� בסוגיית    21

   ).1958 (59) 1(ד יב"פ, שמידט
 שרותי 'גרוס נ 72/69א "ע ;)1963 (2032ד יז "פ, ' קוב�'נטר נוי 101/63א "עראו למשל    22

� 'ביצ' בריסטול מאיירס נ 53/74א " ע;)1969 (807) 2(ד כג"פ, מ"להובלה בע' חב, אקספרס
  ).1974 (372) 1(ד כט"פ, גרופ

�"בג, )פסקי גברא() 1978( 701) 2(ד לב"פ,  ספרטוס'רוזנשיי� נ 541/77א "עראו למשל    23 
פסקי () 1977( 309) 3(ד לא"פ,  שר התחבורה'מ נ"החברה הימית להובלת פרי בע 599/76

,  שר הפני�'זמולו� נ 73/66 �"בגו) 1950( 57ד ה "פ,  גוטליב'גוטליב נ 36/50א "ע, )חפצא
 1020ד י "פ, רמיגולסקי' וולפסו� נ 178/54א "ע, )פסקי גירושי�() 1966( 645) 4(ד כ "פ
  .)פסקי ירושה) (1956(
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סיווג הקטגוריה  –בתחו� המתודולוגיה של ברירת הדי� מהבעיות רבות בהלכות 
בענייני המעמד האישי הכפופי� ) renvoi(אה וו הרנ25, וסיווג חוליית הקישור24המשפטית

 28,האינצידנטליתשאלה ה 27,זמניות
 השאלות הבי�26, לדבר המל� במועצה64לסימ� 
הושארה  כ� 31.אלת הדי� החל בענייני פרוצדורהשו 30 תקנת הציבור29,מעמדו של די� זר

במעמד  ו34 בקניי�33, בנזיקי�32, בחוזי�לבתי המשפט המלאכה של קביעת כללי ברירת די�
 סמכות השיפוט וסמכות החקיקה נדונה לעניי� "ריבונות" ג� המשמעות של המונח 35.אישי

  37. התאוריה המנחה את בתי המשפט בברירת הדי�הוזכרה וכ� 36,בפסיקה

  

 ).1953 (1037ד ז "פ, רוזנבאו�' נבאו� נזרו 1/49מ "בד   24
 ).1963 (1640ד יז "פ, יפו�א"בית הדי� הרבני האזורי ת' נ) מזרחי(מטלו�  129/63 �"בג   25
 .)1951 (1301ד ה "פ, מילר' מילר נ 100/49א "ע   26
, ויצמ�' נשור  36/50א " ע;)1967 (281) 2(ד כא"פ, גליק' קלמר נ 296/67א "ראו למשל ע   27

, סקורניק' סקורניק נ 191/51א "ע; שבה� נדונה הבעיה של שינוי בדי� זר, )1954( 612ד ח "פ
ד "פ, אזוגי' אזוגי נ 2/77א "ע; שד� בבעיית השינוי בחוליית הקישור, )1954 (141ד ח "פ

 .שבו נדונה הבעיה של שינוי בכלל ברירת הדי� של הפורו�, )1979 (1) 3(לג
, שמואל' שמואל נ 566/81א "וע) 1954( 141ד ח "פ, סקורניק' סקורניק נ 191/51א "ראו ע   28

 ).1985 (399) 4(ד לט"פ
ד ד "פ, יזדי' יזדי נ 51/49א "ע; )1967 (495) 2(ד כא"פ, גייגר' גייגר נ 357/67א "ראו למשל ע   29

 ).1996 (573) 3(ד נ"פ, נפיסי' נפיסי נ 1558/94א "דנ, )1950 (762
שעסק בתקנת הציבור , )1963 (225ד יז "פ, שר הפני�' שלזינגר נ�פונק 143/62� "בג   30

, )1951 (1301ד ה "פ, מילר' מילר נ 100/49א "ע, לאומי הפרטי�המיוחדת במשפט הבי�
, שר המשפטי�' לנגה נ 129/59� "ובג, שהזכיר כי אי� מחילי� בישראל דיני� עונשיי� זרי�

 .� מחילי� בישראל דיני� פיסקליי� זרי�שהזכיר כי אי, )1959 (1681ד יג "פ
א "ע; )1958 (1896ד יב "פ, יקורסקה�קובספלדי' הירשברג נ�ונדל 100/57א "ראו למשל ע   31

; )1967 (789) 2(ד כא"פ, American Export Lines' מ נ"חברה לביטוח בע" מגדל" 294/67
 ).1990 (45) 3(ד מד"פ, מ"כור סחר בע' פי� קורפורייש� ניגרי 352/87א "ע

לביטוח ' אוניו� חב 165/60א "ע ;)1954 (612ד ח "פ, ויצמ�' שור נ 36/50א "ראו למשל ע   32
מנורה חברה לאחריות וביטוח משנה  419/71א "ע; )1963( 646 )1(ד יז"פ,  משה'מ נ"בע
בית הדי� הארצי ' עמותת קו לעובד נ 5666/03 �"בג, )1972 (527) 2(ד כו"פ, נומיקוס' מ נ"בע
 .)2007 (264) 3(ד סב" פ, לעבודה בירושלי�בודהלע

ינו� ייצור  1432/03א "וכלה בע, )1954 (262ד ח "פ, ויסוקר' ר� נגולדקו 180/51א "החל בע   33
 ).2004 (345) 1(ד נט"פ, קרעא�'  נמ"ושיווק מוצרי מזו� בע

 ).1952 (945ד ו "פ, אוצרשר ה' אמסטרד� נ 279/51� "בג   34
ד ה "פ, וולפסו�' קוטיק נ 26/51א "ע(אישי של אזרח ישראל הוא דינו הדתי כשנקבע שדינו ה   35

לטושינסקי  65/67א "ע( וכי דינו האישי של אד� חסר אזרחות הוא די� מושבו ,))1951 (1341
 )).1967 (20) 2(ד כא"פ, קירש�' נ

' מסטרד� נא 279/51 �"ובג, )1958 (179ד יב " פ,ל משטרת ישראל"מפכ' ויס נ 100/57 �"בג   36
 .)1952 (945ד ו "פ, שר האוצר

מילר  100/49א " ע;)1950 (4ד ד "פ, מנהל מחנה העולי� בפרדס חנה' אמאדו נ 125/49 �"בג   37
  .)1951 (1301ד ה "פ ,מילר' נ
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ג� כאשר . הפומבילאומי 
פסיקה נתנה ביטוי לכללי� מחייבי� של המשפט הבי�היש ש

בי�עקרונות של המשפט השכ� , ה� עשויי� לחייב בישראל, אלה אינ� מגובשי� בחקיקה

 בלא צור� מדינההחלק ממשפט  כ הפומבי המנהגי מחייבי� את בתי המשפט בישראללאומי
 לאומי
בי�ה� הכללי� שהמשפט המנהגיי� כאלה דוגמאות לעקרונות  38.בקליטה מיוחדת

דבר בו) act of state doctrine(הפומבי פיתח בדבר חסינות מעשה המדינה הזרה מביקורת 
לאומי מגובשי� 
לעתי� עקרונות מנהגיי� של המשפט הבי�. חוקיות� של הפקעות רכוש

לא נחתמו בידי  האמנותא� שואלה מחייבי� את ישראל , צדדיות
ות רבלאומי
בי� באמנות
 שימשו  ואכ� אמנות כאלה39.משפט הישראלי באמצעות חקיקהבישראל וא� שלא נקלטו 
 בדבר מעמד� של מחוסרי �1954 משנת " הוכרה אמנת האו, למשל.לא פע� בסיס להחלטה

 , בדבר מעמד� המשפטי של פליטי� כמחייבות בישראל1951 משנת נווה'גאזרחות ואמנת 
אלא משו� שה� מצהירות על , שכ� לא קלטה אות� כדי�, עליה� שישראל חתמה לא משו�

כללי� אלה יכולי� לבוא לידי  40. כפי שהוא מקובל במדינות רבותלאומי
בי�המשפט ה
על קיומ� ות מעידה ,לאומיות
ערכאות בי�בפרקטיקה של מדינות ובהחלטות של ג� ביטוי 

  41.שפט הישראליכחלק מהמשלה ככללי� המחייבי� את ישראל ואת בתי המשפט 
לאומי 
מרבית הכללי� שנקבעו בפסיקה אינ� כללי� מחייבי� של המשפט הבי�

לאומי הפומבי הנוגעי� למשפט 
ולו משו� שמעטי� ה� הכללי� של המשפט הבי�, הפומבי
הכללי� שנקבעו בפסיקה עוצבו בהתחשב במה שמקובל , על פי רוב. לאומי הפרטי
הבי�

  .אות לידי ביטוי בספרות המחקרית בתחו�בשיטות משפט אחרות ובדעות הב
לדבר המל�  46בתי המשפט הישראליי� נצטוו בסימ� , לפני חוק יסודות המשפט

למלא לקונות באמצעות כללי� מהמשפט המקובל  1947–1922 ,אר� ישראלבמועצה על 
לאומי הפרטי הישראלי שאינו 
בי�ואכ� רוב רובו של המשפט ה. ודיני היושר האנגליי�

  

785/87� "בג; )1956 (15, 5ד י "פ, היוע� המשפטי לממשלה' נ שטמפפר 174/54פ "ראו ע   38 
ש "לעיל ה (סיבלראו ג� ). 1988 (35, 6) 2(ד מב"פ, דה המערביתל בג"מפקד כוחות צה 'נעפו 

  .3.3.1בפסקה , )14
משפטיי� חלטות של פורומי� הבי� בהתנהגות של מדינות ובי� ב,  מנהגלזהותשי ולפירוט הק   39

 . 2.1 בפסקה, )14ש "לעיל ה (סיבלראו , לאומיי��בי�
 שלו� שלומית 4289/98א " ראו ג� ע.)1967 (20) 2(ד כא"פ, קירש�' נ לטושינסקי 65/67א "ע   40

 1961שבו הוכרה אמנת וינה משנת , )1999 (22, 1) 3(מ נח"פס, היוע� המשפטי לממשלה' נ
בדבר יחסי� דיפלומטיי� כאמנה דקלרטיבית המחייבת בישראל בלי קשר לשאלה א� ישראל 

  . עליה או קלטה אותה כדי�חתמה
לאומי הפומבי כחלק מהמשפט הישראלי מצויה �דוגמה להפעלה של כלל של המשפט הבי�   41

 625) 1(ד נא"פ, אדלסו�'  נHer Majesty the Queen in right of Canada 7092/94א "ברע
 ולפיו, שכבר הפ� מנהגי, לאומי�שבו החיל בית המשפט העליו� את הכלל הבי�, )1997(

בינתיי� כללי� בדבר חסינות הריבו� הזר הפכו לחוק . חסינותו של ריבו� זר אינה מוחלטת
   .2008–ט"תשסה, חוק חסינות מדינות זרותבישראל ב
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בי� שהשאיבה נעשתה במסגרת ,  שאוב מהלכות המשפט המקובל האנגליש בחוקמגוב
מרבית , כל הלכות סמכות השיפוט. פרשנות ובי� שהיא נעשתה במסגרת מילוי חללי�

כל כללי ברירת הדי� והכללי� המטפלי� בבעיות כמעט ההלכות בפסקי� זרי� ו
  . ר� זונקלטו על ידי בתי המשפט בדבמשפט הישראלי גיות והמתודול

 לאופיי� של החברה הישראלית והמשפט והתאמהלעתי� קליטה זו נעשתה תו� שינוי 
עיה שמתעוררת כאשר ביו� שבו  למצוא בעיצובו של פתרו� לבאפשר לכ� הדוגמ. הישראלי

,  דינו האישייהקשור למדינה אחת ודינה ההיה הוא האישי מר לשנות את מעמדו יתיאד� ה
 ודינה של מדינה אחרת זו הפ� לדינו האישי, ור למדינה אחרתואילו ביו� הדיו� הוא קש

מר י הא� מחילי� את הדי� האישי שהיה לו ביו� שבו התי.)בעיית השינוי בחוליית הקישור(
הכלל האנגלי שלפיו יחול ? הדי� האישי שיש לו ביו� הדיו�את  או שמא ,לשנות את מעמדו

 לתפיסה והותא�הנישואי� נקלט די� המושב בעת הנישואי� על תוקפ� המהותי של 
  לא די� המושב ביו� הנישואי�–  בנישואי� וגירושי�הישראלית בדבר זהותו של הדי� האישי

קליטה זו של המשפט לעתי� בר�  42.אזרחות ביו� קובע זהאלא די� הכבמשפט המקובל 
ל  לכ� היא קליטת הכלהדוגמ. א� שהדבר נדרש, או התאמהשינוי כל  א נעשתה בלהמקובל
להוציא פסק המושב כמוסמכת מדינת כיר ב שמ,זרי� � מההקשר של הכרה בפסקיהאנגלי
תפיסה  להתאימו בלא ל– משו� שהמושב הוא הדי� האישי במשפט האנגלי – גירושי�

כרה במדינת  ה לכאורהחייבממה ש, הוא די� האזרחותדי� האישי הישראלית שלפיה ה
   43. די� כזהלהוציא פסקכמוסמכת בעיני ישראל  האזרחות

הלכות אלה שנקלטו מהמשפט האנגלי מוסיפות לחייב , בי� שהותאמו ובי� שלא הותאמו
 46שביטל את סימ� , 1980–�"התש,  לחוק יסודות המשפט)ב(2סעי� משו� ש, בישראל

 דאג לשמר את כל הכללי� שכבר נקלטו 1947–1922, לדבר המל� במועצה על אר� ישראל
  . ולובאמצעות סימ� זה לפני ביט

 לא התמצתה בשאיבת כלליו מקורות זרי�אול� ההיזקקות של בתי משפט ישראליי� ל
 לא לפני חקיקתו של חוק , הפרטי מהמשפט המקובל האנגלילאומי
בי�של המשפט ה

 לאומי
בי�משפט ההמאשר בתחומי� אחרי� לא פחות . האחריליסודות המשפט וג� לא 
א� . פסיקה זרהצאות ביטוי בחקיקה זרה ובעמדות משפטיות המו לנזקקהישראלי הפרטי 

דמיו� בי� שיטות המשפט בתחו� ה,  הפרטי הוא משפט לאומילאומי
בי� שהמשפט העל פי

וניסיונ� של שיטות אחרות בבעיות הסבוכות של המשפט הבי� ,בתחומי� אחרי�מזה גדול 

� רבות תמשותפי� למדינו העקרונותלזהות א� אפשר . לאומי הפרטי עשוי להיות מאל

  

לדיו� רחב יותר בהתאמות שנעשו ). 1954( 141ד ח "פ, סקורניק' סקורניק נ 191/51א "עראו    42
  . ואיל�28' בעמ, )20ש "לעיל ה (לבונטי� וגולדווטרראו 

 ,A. V. Levontin, לביקורת על גישה זו ראו). 1950 (57ד ה "פ, גוטליב' גוטליב נ 36/50� "בג   43
Foreign Judgments and Foreign Status in Israel, 3 AM. J. COMP. L. 199 (1954).  
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העיקרו� שקרקע כפופה בדר� כלל לדי� המדינה . המקובלי� על שיטות משפט רבותהגי� וְנ
העיקרו� שצדדי� רשאי� בדר� כלל לבחור בדי� שישלוט בחוזה ו ,שבה היא נמצאת

, העיקרו� שדינו האישי של אד� שולט במעמדו;  מקובלי� בכל שיטות המשפט,שביניה�
 מקובל במידה זו או וכיוצא באלה ביחסי ממו� בי� בני זוג ,בהיבטי� של ירושתו, בכשרותו

העיקרו� שמעמדו האישי של אד� כפו� לדי� אזרחותו מקובל ; אחרת במרבית המדינות
  . במדינות קונטיננטליות רבות וא� בישראל

קובל האנגלי  עוד לפני חוק יסודות המשפט פנו בתי המשפט לא רק למשפט המלפיכ�
 לא כמקורות – איטלקיהצרפתי וה, גרמניה למשפטוא�  44,ינאלא ג� למשפט אמריק

 לאחר חקיקתו של חוק יסודות המשפט כבר 45.וואה והשראה השותמקורכ פורמליי� אלא
היא א� אינה לחשוב שאפשר והיה , לא נדרשה הפנייה למשפט המקובל האנגלי בחוק

ר וקת ישראל כמ היושר והשלו� של מורש,הצדק, ההפניה לעקרונות החירותמותרת בשל 
על אחת כמה וכמה , וא� הפנייה למשפט האנגלי כבר לא הייתה מותרת. למילוי לקונות

ע� זאת ג� .  קשר פורמלי ע� ישראל�ה להלשיטות משפט אחרות שמעול� לא היהפנייה 
 בתי המשפט , הפרטילאומי
בי�כברוב תחומי המשפט ג� במשפט ה, 1980שנת לאחר 

 הפנייה אל שיטות אלה .ר אי� תשובה בתו� המשפט הישראליממשיכי� לפנות החוצה כאש
 לדבר המל� 46כפי שהיה מקובל במסגרת סימ� , והתאמת�איננה בגדר שאיבה של כללי� 

ו עיצובהבנתו של כלל קיי� וב ב חיונישימוש במשפט זר כמקור השראההיא אלא , במועצה
של השופט ריבלי� פסק דינו ב למצוא אפשר מובהקת לנטייה זו הדוגמ.  חדש כלל מקומישל

 שבו הוא קבע כלל ברירת די� חדש בנזיקי� לאחר שני� רבות שבה� 46,קרעא�' נ ינו�בפרשת 
אנגלי שנהג באר� והביעו אהדה בתי המשפט התעלמו מהכלל של המשפט המקובל ה

דרכו של השופט ריבלי� אל עבר כלל ישראלי . צות הבריתגישות הברירתיות הרווחות בארל
 במשפט המקובל האנגלי על תולדותיו ועל ביטוייו השוני� באוסטרליה המתחילחדש 

 במשפט ובספרות מסתיימתי וההתפתחויות הסבוכות במשפט האמריקנ דר� תעובר, קנדהבו
כלל דומה דמיו� מופלא להכלל שהוא מאמ� בסיומה של דר� זו . העיונית בקונטיננט


נעשה לעתי� שימוש באמנות רב, לכ� בדומה .הסטטוטורי שנתקבל לאחרונה באנגליה

לאומי וא� שישראל לא 
צדדיות א� שה� אינ� מצהירות על כלל מנהגי של המשפט הבי�

  

 225ד יז "פ, שר הפני�' שלזינגר נ�נקפו 143/62� "ראו למשל פסק דינו של השופט זוסמ� בבג   44
שבו המלי� לאמ� את הכלל האמריקני לפתרו� הבעיה המתעוררת כאשר לבני זוג אי� , )1963(

  .די� אישי משות� בעת נישואיה�
' חוות דעתו של השופט ח, )1967 (20) 2(ד כא"פ, קירש�'  נלטושינסקי 65/67א "ראו למשל ע   45

שפחת המשפט הקונטיננטלי משו� שהכפפת ענייני המעמד שבה פנה לשיטות משפט ממ, כה�
 . האישי בישראל לדי� האזרחות באה אלינו מהמשפט הקונטיננטלי ולא מהמשפט המקובל

 ).2004 (345) 1(ד נט"פ, קרעא�' נמ "ינו� ייצור ושיווק מוצרי מזו� בע 1432/03א "ע   46
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,  כאמור47.עקרונות מקובלי� או רווחי� או ראויי�כאשר ה� נותנות ביטוי ל, חתמה עליה�
ובשל , שימוש זה במשפט זר כמקור השראה לפיתוחו של המשפט הישראלי אינו חריג

  .ימש� ג� בעתיד יהוא יש לשער ש הפרטילאומי
בי�המשפט הייחודו של 

ג� ספרות משפטית עיונית איננה בגדר מקור פורמלי במשפט הישראלי כפי שהיא איננה 
 משמשת – דעות מלומדי� – ספרות עיונית ,ע� זאת. תו אחרת משפטומקור פורמלי בשיט

כפי ו, משפט הקונטיננטלי המסורתיבקובל  כמ, חשוב במשפט הישראלימאז ומתמיד מקור
י� הראשונות לאחר קו� הדבר היה מוב� בשנ. האנגליג� במשפט שמתחיל להתקבל 

אי� ג� היו� אול� . של שיטה מתפתחתולבנייתה שכ� ספרות זו תרמה לעיצובה , המדינה
הפעלתו  או להסברו או ל לדי� הקיי�ה בי� כאסמכת,לספרות עיוניתמנוס מההיזקקות 

  . לעיצובו של כלל חדשבי� ו,ת חדשותבנסיבו
  מעטה מבתחומילאומי הפרטי
נושאי המשפט הבי�בהישראלית  המשפטית הספרות

: הצליחה לייצר תשתית כמעט בכל ענ� מענפי המקצועאבל היא . רבי� אחרי�משפט 
בעיות ה 50, ברירת הדי�49, פסקי� זרי�48,סמכות השיפוט בהיבטיה השוני�

  

 345) 1(נט" פ, קרעא�' ינו� נ 1432/03א "דוגמה לכ� היא פסק הדי� של השופט ריבלי� בע   47
שמפנה אל אמנת האג בנוגע לברירת הדי� בתאונות דרכי� ולניסיונות לגבש אמנות , )2004(

לאומיות �כמקור השראה וכמקור שמאשר מגמות בי�, כלליות יותר בדבר ברירת הדי� בנזיקי�
' יובינר נ 3299/06א "דוגמה מובהקת עוד יותר היא פסק הדי� בע). 374' בעמ, ראו ש�(

שבו המליצה השופטת ארבל לאמ� חריג לכלל ברירת הדי� , )2009, פורס� בנבו (סקלאר
 .שטר� נכנסה אז לתוק�,  האירופית�Rome II Regulationאשר הופיע ב, בנזיקי�

 הלכה –ת מבוססת על תפיסת הנתבע לאומי�בי�סמכות " גולדשטיי� �סטיב הראו לדוגמ   48
; )2000 ( על נתבע זרשיפוטסמכות  שר�טליה קונפינו; )�"תש (409 י משפטי�" למעשה היו�
המוסמ� בית המשפט לענייני משפחה לדו� בהתרת נישואי� של בני זוג נוצרי� "מנשה שאווה 

  בעקבות העלייה מרוסיה וממדינות "מנשה שאווה ; )ס"תש( 42 מה  הפרקליט"?נתיני�
 בהסכמת הצדדי� בענייני התרת נישואי�  כלו� מוסמ� בית הדי� הרבני לדו�–חבר העמי� 

 211 א מאזני משפט" ?)'יהודי�ספק'או (בני זוג שאחד מה� יהודי והשני לא יהודי  של
  ).ס"תש(

עיוני , )ו"תשל–ה"תשל (509ד  עיוני משפט" הכרה ואכיפה של פסקי חו�" עמוס שפירא   49
עיוני " ח החוק� מכוהכרה ישירה בפסקי חו" מנהיי� אולש; )ז"תשל–ו"תשל (35ה  משפט
 משפטי�" על סופיות בפסקי� זרי� " פסברגסיליה וסרשטיי�; )�"תש–ט"תשל (703 ז משפט

הדי� : פסקי� זרי� במשפט הישראלי סיליה וסרשטיי� פסברג; )ט"תשמ–ח"תשמ( 35יח 
הצהרה על הכרה והצהרה : על פסקי� זרי� בישראל"סיליה וסרשטיי� פסברג ; )1996 (והגיונו

הכרה  –פסקי חו� בישראל חגי כרמו�  ;)ו"תשס–ה"תשס (951 כח עיוני משפט" הכרה�על אי
  ).2011 (ואכיפה

–ה" תשכ, פרטי בחוק הירושהלאומי�בי�כללי משפט "שאקי ' ח בנרא; )7ש "לעיל ה(שאקי    50
 ביחסי ממו� בי� בני  הדי�ברירת"וה ומנשה שא ;)ד"תשל–ג"תשל (51ג  עיוני משפט" 1965

 Celia Wasserstein Fassberg, Products Liability; )ט"תשל–ח"תשל (247ו עיוני משפט " זוג
and the Conflict of Laws: Theory and Practice, 9 TEL AVIV UNIVERSITY STUDIES IN LAW 
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לשטחי� באשר  והמצב המיוחד 52דתי בישראל
 הבי� הייחוד51,מתודולוגיותה
, ספרות זו הציגה עקרונות כלליי� 55. ותאורטית54 יש בה ג� כתיבה כללית53.המוחזקי�

כמעט אי� . ליוותה וביקרה חקיקה ופסיקה ועסקה בבעיות מבעיות שונות במשפט הישראלי
או ביסוסה נושא שבו אי� ספרות ישראלית שיכולה לשמש לפחות תחילתו של ניתוח 

   .הראשוני של עמדה
  

; )1995 (שער שני, בכר� , 1965–ה" תשכ,פירוש לחוק הירושה שמואל שילה ;(1989) 205
 325כו  משפטי�" � וקביעת הנזק בתביעות נזיקי�ברירת הדי "סיליה וסרשטיי� פסברג

ברירת הדי� בתביעות בעילה של עשיית עושר ולא  ברו� איריס רבינובי� ;)ו"תשנ–ה"תשנ(
הדי� האישי  מנשה שאוה; )1999, אביב�עבודת דוקטור שהוגשה לאוניברסיטת תל (במשפט

�בי�ברירת הדי� בנזיקי� במשפט ה"עמוס שפירא ; )2001, עית מורחבתמהדורה רבי(בישראל 

 . )2003 (69 ספר שמגר"  מאנדרלמוסיה ללכידות מתודולוגית– הפרטי בישראל לאומי
חיבור לש� קבלת  ( הפרטיבינלאומיתקנת הציבור במשפט החיי� גולדווטר : תקנת הציבורעל    51

וה נשה שאמ: על הדי� הזר; )1973, ת בירושלי�האוניברסיטה העברי, תואר דוקטור במשפטי�
 עיוני משפט" אמריקאי ובמשפט הישראלי�גלוטיבו ואופ� הוכחתו של הדי� הזר במשפט האנ"
–ה"תשל (583ד  עיוני משפט" חזקת שוויו� הדיני�"נשה שאוה מ; )ד"תשל–ג"תשל (725ג 

 "פיו� בברירת הדי�קשיי א"סיליה וסרשטיי� פסברג : על סיווג ועל פרוצדורה ;)ו"תשל
 ,Celia Wasserstein Fassberg זמניות��על הבעיות הבי; )�"תש–ט"תשמ (401יט  משפטי�

The Intertemporal Problem in Choice of Law Reconsidered: Israeli Matrimonial 
Property, 39 INT’L. COMP. L. Q. 856 (1990) ; צדק ומשפט בברירת "סיליה וסרשטיי� פסברג

סיליה  ;)א"תשס–ס"תש (97 לא משפטי�" א נפיסי"יחסי ממו� בי� בני זוג לאחר דנ: הדי�
ספר "  מקו� וזמ� בברירת הדי� בקניי�– הזכויות הקנויותעל פרדוקס " פסברג וסרשטיי�

, זמיר�דפנה לוינסו�, רנרלבעריכת שלו� ( 115 מחקרי משפט לכבודו של יהושע ויסמ� :ויסמ�
2002(.  

52   IZHAK ENGLARD, RELIGIOUS LAW IN THE ISRAEL LEGAL SYSTEM (1975) ;הדי�  ,שאוה
התנגשויות דיני� בקביעת ההשתייכות "פנחס שיפמ� ; )50ש "לעיל ה (האישי בישראל

מהדורה ( דיני המשפחה בישראל פנחס שיפמ�; )ו"תשל–ה"תשל (91ו  משפטי�" הדתית
 .)1995, שנייה

לאומי פומבי ומה �משפט בי�, לאומי פרטי� על משפט בי�–ישראל והשטחי� "איריס קנאור    53
 Michael M. Karayanni, The Quest for Creative; )ה"תשס (551 ח משפט וממשל" שביניה�

Jurisdiction : The Evolution of Personal Jurisdiction Doctrine of Israeli Courts Toward 
the Palestinian Territories, 29 MICH. J. INT’L. L. 665 (2007–2008); Michael M. 
Karayanni, Choice of Law under Occupation: How Israeli Law Came to Serve 

Palestinian Plaintiffs, 5 J. PRIV. INT’L. L. 1 (2009).  
  .TALIA EINHORN, PRIVATE INTERNATIONAL LAW IN ISRAEL (2nd ed., 2012)ראו למשל    54
" לאומי הפרטי�הערות על טיב� ותכלית� של כללי ברירת הדי� במשפט הבי�"עמוס שפירא    55

כללי סמכות על הקשר בי� ; )3ש "לעיל ה(קנאור ; )ה"תשמ–ד"תשמ (275 י עיוני משפט
הלי� ברירת הדי� על סמכות השיפוט השפעת  מיכאיל קרייניראו , שיפוט לכללי ברירת די�

ועל הקשר בי� כללי ברירת די� ובי� התחו� המהותי שה� באי� ; )2002 (תלאומי�בי�ה
לעיל  (ברירת הדי� בתביעות בעילה של עשיית עושר ולא במשפט ברו� רבינובי�ראו , להסדיר

 ).50ש "ה
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לבונטי� הרי� במאמריו . הש� המזוהה ביותר ע� התחו� כולו הוא אביגדור לבונטי�
לאומי הפרטי הישראלי אלא 
 לא רק למשפט הבי�מקורית ביותרובספריו תרומה יצירתית ו

שלושה מחיבורי� ממחישי� את  .לאומי הפרטי
ג� לתאוריה כללית של המשפט הבי�
הציג לבונטי�  ובה 56, מונוגרפיה על ברירת הדי� בחוזי�הופיעה 1969
ב. מיוחדתתרומתו ה

ניתוח חדשני של הכללי� המקובלי�  תו� משנה סדורה ומקורית של ברירת הדי� בחוזי�
והיחס שביניה� ותו� הגדרה ברורה של התפקידי� השוני� של די� הפורו� מחד גיסא והדי� 

בתובנות עיוניות של מלומדי� מכל הדורות ומכל שימושו המושכל . הזר מאיד� גיסא
ולהציג את , לאפיינ� ולבקר�, בעמדות רעיוניות ופסיקתיות שונות השיטות ִאפשר לו להבחי�

דיוק הבחנותיו א� הדגי� את הזהירות . כל היבטיה של ברירת הדי� בחוזי� הצגה שיטתית

מי הרגיל למשפט הבי�שבה ראוי לנהוג בהעתקת דפוסי חשיבה ומונחי� מהמשפט הפני

הספר עסק Choice of Law and Conflict of Laws. 57 רס� ספרוו פ1976בשנת . לאומי הפרטי
כל בעיה בפני עצמה . השונות הנלוות לכללי ברירת הדי� המסורתיי�לוגיות ובעיות המתודב

מידה הניתוח של לבונטי� ניזו� ב. וכל אחת מה� הולידה ספרות עיונית ענפה ביותר, סבוכה
רבה ג� בהקשר זה מתפיסתו באשר לתפקיד� של כללי ברירת די� והיחס בי� די� הפורו� 

גישה זו חשפה חוט רעיוני המקשר בי� הבעיות המתודולוגיות השונות והמאפשר . לדי� זר
 לבונטי� פרס� 1987בשנת  58.להתמודד את� באמצעות תובנה אחידה המרשימה בפשטותה

 לאומי
בי� מקי� וממצה בכל הסוגיות של המשפט העיסוק קהשעס, הצעה לחוק ברירת די�
 הצעה זו 59.יונות והארות ממחקריו הקודמי� על יסוד תאוריה מאחדת תו� שילוב רעהפרטי

 ,חלקיה השוני� בפורומי� שוני�הוצגו  לאחר הגשתה. הוכנה לבקשת משרד המשפטי�
 לא לאמ� , מאמ� רציני ועד היו� לא נעשה,ההצעה כולה לא זכתה לטיפול מסודר אול�

כיו� בתי המשפט מפני� אליה כאל מקור עיוני בר . אותה כפי שהיא וא� לא לעבד אותה
  . בחשיבה המשפטית הישראלית בתחו�Model Lawוהיא משמשת מעי� , סמכא

. מאגר הספרות שממנו שואבי� בתי המשפט מעול� לא הוגבל לספרות הישראלית
 למרות. ספרות עיונית בכל השפות ומכל המדינות הפרטי עשיר בלאומי
בי�המשפט ה
הדמיו� הרב במסגרת , וא� בי� משפחות משפט,  הבדלי� בי� שיטות משפטקיומ� של

 וא� – בעקרונות היסוד ולעתי� בכללי� עצמ� מאפשר, במתודולוגיה, החשיבה העיונית
לא שמוצאי� על כ� אי� פ. בישנה כבחדשה, להיעזר בספרות זרה כבספרות מקומית – מחייב

  

  ). ט"תשכ (לאומיי�� בחוזי� עברברירת הדי�  לבונטי�אביגדור   56
57   A. V. LEVONTIN, CHOICE OF LAW AND CONFLICT OF LAWS (1976).  
  .238–230' ראו לעיל בעמ   58
גרסה ). 1987 ( הצעה לחוק ע� מבוא ודברי הסבר מקוצרי�:ברירת הדי�אביגדור לבונטי�    59

צעת חוק ע� דברי הסבר ה: ברירת הדי�אביגדור לבונטי�  (1998מלאה יותר פורסמה בשנת 
 ,A.V. LEVONTIN( גרסה זו יצאה לאור ג� באנגלית 2004ובשנת , ))1998( לפי הסעיפי�

CHOICE OF LAW: A MODEL STATUTE WITH SECTION BY SECTION COMMENTARY (2004).(  
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 ולא רק ,כתיבה תאורטית בתחו�המבורכת בעושר של , הפניות ג� לספרות קונטיננטלית
המלומדי� הבולטי� בתחו�  ע� 60.שנוטה יותר לפרגמטיות, יתנאמריק
ולספרות אנגל


וDicey, Morris and Collins  :נמני�Cheshire and North61; באנגליה Falconbridge   

וCastel62; בקנדה Sykes and Pryles, ו
Nyghבארצות הברית  63; באוסטרליה– Story, 

Beale, Robertson, Read, Lorenzen, Ehrenzweig, Cavers, Currie, Cook, Leflar, ו
 Reese 
   Scoles and Hay, Weintraub ,)ברירת די�להריסטייטמנט השני שהיה אחראי לכתיבת (

וBrilmayer;64  בצרפת– Batiffol, Francescakis, Audit, Loussouarnו 
Mayer;65  באיטליה

  

הנטייה לפנות ג� למשפט הקונטיננטלי איננה אופיינית רק לפסיקה של השני� הראשונות    60
ראו (כאמור לעיל , ג� בפסיקה חדשה מוצאי� היזקקות למשפט ממדינות הקונטיננט. ינהלמד

  )).2004 (345) 1(נט" פ, קרעא� ' נמ"ינו� ייצור ושיווק מוצרי מזו� בע 1432/03א "למשל ע
61   A. V. DICEY, J. H. C. MORRIS, L. COLLINS, THE CONFLICT OF LAWS (eds. Lord Collins et 

al., 15th ed., 2012); CHESHIRE, NORTH AND FAWCETT, PRIVATE INTERNATIONAL LAW (14th 
ed., eds. P. M. North, J. J. Fawcett, J. M. Carruthers, 2008).  

62  J. D. FALCONBRIDGE, ESSAYS ON THE CONFLICT OF LAWS (2nd ed., 1954); J. G. CASTEL, 
J. WALKER, CANADIAN CONFLICT OF LAWS (5th ed., 2004).  

63  EDWARD I. SYKES, MICHAEL C. PRYLES, AUSTRALIAN PRIVATE INTERNATIONAL LAW (3rd 
ed., 1991); NYGH’S CONFLICT OF LAWS IN AUSTRALIA (8th ed., 2010, eds. Martin Davies, 

Andrew Bell, Paul Le Gay Brereton(.  
64  JOSEPH STORY, COMMENTARIES ON THE CONFLICT OF LAWS (8th ed., 1883); J. H. BEALE, 

THE CONFLICT OF LAWS (1935); A. H. ROBERTSON, CHARACTERIZATION IN THE CONFLICT 

OF LAWS (1940); H. E. READ, RECOGNITION AND ENFORCEMENT OF FOREIGN JUDGMENTS 
(1938); ERNEST G. LORENZEN, SELECT ARTICLES ON THE CONFLICT OF LAWS (1947); 
A. A. EHRENZWEIG, A TREATISE ON THE CONFLICT OF LAWS (1962); A. A. EHRENZWEIG & 

E. JAYME, PRIVATE INTERNATIONAL LAW (vols. I-III, 1976–77); DAVID F. CAVERS, THE 

CHOICE-OF-LAW PROCESS (1965); BRAINERD CURRIE, SELECTED ESSAYS ON THE 

CONFLICT OF LAWS (1963); W. W. COOK, LOGICAL AND LEGAL BASES OF THE CONFLICT 

OF LAWS (1942); ROBERT A. LEFLAR, AMERICAN CONFLICTS LAW (4th ed., 1986); 
EUGENE F. SCOLES, PETER HAY, PATRICK J. BORCHERS, SYMEON C. SYMEONIDES, 
CONFLICT OF LAWS (4th ed., 2004); RUSSELL J. WEINTRAUB, COMMENTARY ON THE 

CONFLICT OF LAWS (6th ed., 2010); LEA BRILMAYER, CONFLICT OF LAWS: : FOUNDATION 

AND FUTURE DIRECTIONS (2nd ed., 1995).  
65  HENRI BATIFFOL, ASPECTS PHILOSOPHIQUES DU DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ (1956); 

HENRI BATIFFOL, PAUL LAGARDE, TRAITÉ DE DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ (8th ed.,  
1993); PH. FRANCESCAKIS, LA THÉORIE DU RENVOI ET LES CONFLITS DE SYSTÈMES EN 

DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ (1958); BERNARD AUDIT, DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ (3rd 
ed., 2010); PIERRE MAYER,VINCENT HEUZÉ, DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ (10th ed., 
2010); YVON LOUSSOUARN, PIERRE BOUREL, PASCAL DE VAREILLES-SOMMIÈRES, DROIT 

INTERNATIONAL PRIVÉ (9th ed., 2007).   
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– Vitta, Pocar, Picone;66 Bucherבגרמניה 67; בשוויי� –Savigny, Kegel, Siehr, 

Kropholler;68ו 
 Wolff ו
 Rabel רוב המחברי� הללו 69.על המשפט המשווה בתחו� זה 
  .ת שונותבמסגרת ההתלבטויות בי� גישו, צוטטו לא פע� על ידי בתי המשפט בישראל

 שבתוכו , המבוססת על יסודות עיוניי� רחבי�של פסיקהלא מבוטל מצבור נוצר אפוא 
ע� כל זאת כמות .  הפרטילאומי
בי�תחו� המשפט המ למצוא תשובות לשאלות אפשר

הלכות שיפוטיות טר� . לצפותאפשר ישראלית בתחו� זה קטנה ביחס למה שהיה ההפסיקה 
יתרה . לא מענה ג� בפסיקהשאלות רבות נותרו בינתיי� ל ו,מילאו את מה שהמחוקק החסיר

קשה לראות מסגרת רעיונית מעוצבת וברורה , כמו בחוקי� שהוחקו, בהלכות שנקבעו, מזו
להנחות את המש� היצירה או , שבכוחה להסביר ה� את החקיקה ה� את מה שנוצר בפסיקה

  .והפיתוח

  היקש  .3

ה בחקיקה הישראלית או בפסיקה בהתעורר שאלה משפטית שלא נמצאה לה תשוב
אי� דוגמאות שבה� בית המשפט הכריע שאלה . הישראלית על בית המשפט להפעיל היקש

 על כ� אי� .שבאופ� מפור  הפרטי על יסוד היקשלאומי
בי�משפטית מתחו� המשפט ה
לפיכ� הדיו� שלהל� יתמקד בשאלה מניי� . בפסיקה הישראלית המחשה של דר� פעולה זו

  .וד היקש כדי להסדיר מצבי� שאינ� מוסדרי� בחקיקה או בפסיקה ללמאפשר
 "מושב"לפיכ� כל אימת שהמונח . פרש מונח בחוק אחר להקיש מחוק כדי לאפשר

ובלא הגדרה מיוחדת  פרטי לאומי
בי�בהוראה שעוסקת במשפט , מופיע בחוק ישראלי
 להקיש ומה שאפשרד, )1973–ג"תשלה,  לחוק יחסי ממו� בי� בני זוג15בסעי� , למשל(

 � לחוק הכשרות המשפטית 80מההגדרה של מונח זה כפי שהיא מופיעה בסעי
מרכז "דהיינו , 1965–ה"התשכ,  לחוק הירושה135 בסעי� ו1962–ב"תשכה, והאפוטרופסות

המופיע בתחומי� רבי� של המשפט , "מושב"זאת משו� שלעומת המונח .  של האד�"חייו
  

66  EDOARDO VITTA, CORSO DI DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO E PROCESSUALE (4th ed., 
1992); FAUSTO POCAR, IL NUOVO DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO ITALIANO (2nd ed., 

2002); PAULO PICONE, STUDI DI DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO (2003).  
67  ANDREAS BUCHER, ANDREA BONOMI, DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ (2004).  
68  FRIEDRICH CARL VON SAVIGNY, A TREATISE ON THE CONFLICT OF LAWS (tr. W.Guthrie, 

1869); GERHARD KEGEL, INTERNATIONALES PRIVATRECHT (9th ed., 2004); KURT SIEHR, 
INTERNATIONALES PRIVATRECHT: DEUTSCHES UND EUROPÄISCHES KOLLISIONSRECHT FÜR 

STUDIUM UND PRAXIS (2001); JAN KROPHOLLER, INTERNATIONALES PRIVATRECHT, 
EINSCHLIESSLICH DER GRUNDBEGRIFFE DES INTERNATIONALIEN ZIVILVERFAHRENSRECHTS 

(6th ed., 2006).  
69  M. WOLFF, PRIVATE INTERNATIONAL LAW (2nd ed., 1950); ERNST RABEL, THE CONFLICT 

OF LAWS: A COMPARATIVE STUDY (2nd ed., 1958–1964).  



  לאומי הפרטי בישראל�מבוא למשפט הבי�: 5פרק 

357  

z:\books\mishpatim\fassberg\fassberg-05.doc 8/28/2013 1:31:00 PM  

הגדרה המופיעה בחוקי� האמורי� מבטאת מגמה מודעת ה, הישראלי במשמעויות שונות
לאומי הפרטי הישראלי את חוליית 
ומכוונת של המחוקק לאמ� אל תו� המשפט הבי�


תחת ה, במשמעו הישראלי המקורי, הקישור של המושבdomicile כמשמעו במשפט 
, שללמ. יצור כלל שאינו קיי� מחוק כדי ל להקישדומה שאפשרבאותה המידה  70.האנגלי

הקובע שעל יחסי , 1973–ג"תשלה,  לחוק יחסי ממו� בי� בני זוג15 מסעי� אפשר להקיש
 כגו� י זוג שאינ� נשואי�נבל, יחול די� מושב� בעת עריכת הנישואי�" בני זוג"הממו� בי� 

ולהחיל על יחסי הממו� שביניה� את די� ,  אי� כלל ברירת די�שבשביל�, ידועי� בציבור
  71. או מיסודוהקשרמושב� בעת יצירת 

 הסדר נפסקה בקשר להסדר סטטוטורי אחד לצור� ללמוד היקש ג� מהלכה שאפשר
) ב(11במסגרת סעי� , בהקשר של הכרה אינצידנטלית בפסק די� זר, למשל. סטטוטורי אחר

נקבע כי יש לדחות את ההלכה של המשפט , 1958–ח"תשיה, לחוק אכיפת פסקי חו�
 פסקי די� יפת� של פסקי� זרי� בטענת המרמה לעומתקלה על תק המ,המקובל האנגלי

 מאחר 72.בלי קשר למוצא� הלאומי, נהוג בשווה בכל פסקי הדי� וכי יש ל,מקומיי�
 סביר, שהמסלול של הכרה אינצידנטלית מתנהל בדר� כלל על פי הלכות המשפט המקובל

לי� על פי אחרי� שמתנהבמסלולי קליטה ש "מרמה"המקביעה זו להגנת ש י להקאפשרכי 
א� מאחר שמסלול . האכיפה באמצעות תביעה על יסוד הפסקכגו� , הלכות המשפט המקובל

" מרמה"ג� להגנת המהלכה זו סביר כי אפשר להקיש , ההכרה האינצידנטלית קבוע בחוק
כגו� מסלול האכיפה , שבמסלולי קליטה סטטוטוריי� המנותקי� מהמשפט המקובל

  .הסטטוטורית
כדי לפתח חריגי� לה ,  כדי לפתח אותהלכה שמקורה כולו בפסיקהאפשר ג� להקיש מה

 הקובעת כי 73, האנגליתMoçambiqueהלכת ,  למשל.וא� כדי לפתח דוקטרינות מקבילות
לכלל  74. נקלטה בפסיקה הישראלית,קרקע במדינה זרהאי� סמכות לדו� בתביעה הנוגעת ל

. מפורשות למשפט הישראלי אשר לא נקלטו חריגי� שפותחו בפסיקה האנגליתזה כמה 
 לדו� בסכסו� הקשור בקרקע זרה א� כל האנגליי� מוסמכי�משפט החריג אחד הוא שבתי 

 יהיה ושאפשר, שנדרש מה� הוא להטיל חיוב על נתבע שנתפס ברשת הסמכות האנגלית
תו� ההסבר מחריג זה ש י להקשאפשר  דומה75.ופ� אישי לקיי� את החיובלכו� אותו בא

הכלל נובע בחלקו מהקושי לאכו� החלטות באשר . קה הישראלית לכלל המקורישנית� בפסי

  

 ).7ש "לעיל ה(שאקי  ראו   70
' יהוד נ 8030/96א "ו פסק דינו של השופט אנגלרד בעאימו� ראשל להצעה דומה בהקשר    71

  ).1999 (878, 865) 5(ד נב"פ, יהוד
  ).1990 (397) 4(ד מד"פ, עדילה' בסיליוס נ 490/88א "ע   72
73   British South Africa Co. v. Companhia de Moçambique, [1983] A.C. 602.  
  . )1990 (397) 4(ד מד"פ, עדילה' בסיליוס נ 490/88א "עראו לקליטה ולהיק� תחולתה    74
 .23�042, 23�041בפסקאות , DICEYראו , )equity(חריג זה מעוג� בדיני היושר    75
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במקרי� רבי� דרושה פעולה ציבורית כדי להבטיח את מימוש� של החלטות : לקרקע זרה
ורשויות ציבוריות זרות אינ� , כגו� רישו� של שינוי בזכויות הקניי� במרש� ציבורי, כאלה

 סכסו� שנועד להטיל חיוב על אד� – in personam סכסו�. כפופות לבתי משפט ישראליי�
א� הנתבע כפו� לסמכות השיפוט אינו מעלה בעיה כזו , לקרקע זרה ג� א� הוא מתייחס –

 76.ליטול סמכות עליואפשר יהיה על כ� .  את החיוב הפסוקעליו לאכו� באופ� שמאפשר
י� מבוססת על הקשר שבו ההימנעות מלדו� בענייני� אחרי� הנחשבי� טריטוריאליבכל 

על יסוד אלה אפשר לסייג ג� דוקטרינות , כגו� זכויות קניי� רוחני זרות, נימוקי� דומי�
  77.היקש דומה

החומר הסטטוטורי הקיי� והבסיס הפסיקתי הרחב יכולי� לשמש מקור אי� ספק ש
 יש להיזהר בהפעלת היקש בהקשר ,ע� זאת. להיקש בעיצוב פתרונות לבעיות שטר� הוסדרו

 הפרטי על לאומי
בי�ל ההיקשי� שהודגמו לעיל באי� לפתור בעיות בתחו� המשפט הכ. זה
נראה כי קשה הרבה יותר ללמוד .  הפרטילאומי
בי�ידי לימוד היקש ממקו� אחר במשפט ה

תעוררה השאלה מה היק� תחולתו  ה78אזוגיבפרשת . היקש מהמשפט הישראלי הפנימי
על כל התביעות : ר על אילו אירועי� הוא חלכלומ, חדשזמנית של כלל ברירת די� 
הבי�

 או שמא רק על בני זוג ,י בית המשפט לאחר חקיקתוביחסי ממו� בי� בני זוג שבאות לפנ
 ?או אולי רק על זכויות קניי� שנרכשו לאחר חקיקת החוק, שנישאו אחרי חקיקת החוק


חולה הבי�עת הרוב נלקח למעשה מהגישה לבעיית התבהקשר זה הכלל שאומ� על ידי ד

 החזקה שהמחוקק לא ביקש לפגוע בזכויות –זמנית של הוראות חוק במשפט הפנימי 
היא מניחה .  בהקשר של ברירת הדי�גישה זו בעייתית. שנרכשו עובר לחקיקת החוק

בלא שה� א� די� מקני� זכויות הכללי ברירת ג� , בדומה לכללי המשפט המהותיש
היא מתעלמת מייחוד� של כללי .  מובנת מאליההנחה זו אינה. מופעלי� בדיו� משפטי

 מכא� שלימוד היקש מההקשר 79. והשלכותיה בהקשר הברירתי רבות וסבוכות,ברירת די�
מסוכ� יותר ,  הפרטילאומי
בי� בחשבו� את ייחודו של המשפט הלהביאמבלי , הפנימי

  . עצמו הפרטילאומי
בי�מסגרת המשפט הב המצויי�מלימוד היקש מכללי� 

  

א "בש (540/01) ��משפחה י(ש "תמ; )לא פורס� (פליק 'נ פליק 54932/00א "ראו בש   76
 'נ הארו 701/06) ��מחוזי י(מ "וכ� ע) 2001,פורס� בנבו (רינבוי�ג ' נגרינבוי�) 50695/01

 Moçambiqueכל פסקי הדי� הללו עוסקי� בהשפעתה של הלכת ). 2006, פורס� בנבו (הארו
 סמכות על קרקע זרשוללת מבית משפט Moçambique כלומר בטענה שהלכת , במצב ההפו�

הלכה כאשר מדובר בסמכות בית בכול� מסתמנת מגמה של צמצו� ה, ע� זאת. בישראל
 .המשפט לדו� בקרקע הנמצאת במדינה אחרת בהליכי גברא בדומה לחריג האנגלי

  .68–61' ראו לעיל בעמ   77
  ).1979 (1) 3(ד לג"פ, אזוגי' אזוגי נ 2/77א "ע   78
  ).51ש "לעיל ה( Fassberg � ו197–189' ראו לעיל בעמ   79
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 הפרטי לאומי
בי�ללמוד היקש מהמשפט הלא תמיד אפשר ה המידה דומה שבאות
דוגמה  .ולהפ� – דתי
 המשפט הבי�– בישראל המתעוררותשיטתי 
משפט הבי�בעיות הל

כלל ברירת די� טיפוסי מורכב מקטגוריה משפטית . לקושי זה אפשר למצוא בסוגיית הסיווג
מקובל .  למשל די� המושב– שיחול  ומחוליית קישור המזהה את הדי�, למשל ירושה–

.  של חוליית הקישורשבדר� כלל די� הפורו� קובע את סיווגה הפרטי לאומי
בי�במשפט ה
הדי� שיקבע אזי ,  בענייני ירושהישראלי מפנה לדי� המושבהדי� הלפיכ� א� כלל ברירת 

ורה  ג� לא הדי� שישראל סב–מהו מושבו של אד� הוא די� ישראל ולא די� זר כלשהו 
א� יש כלל ישראלי שקובע . דתי
קשה להחיל כלל זה בהקשר הבי� 80.שהוא די� המושב

 לקבוע, המשמש פורו� לדיו�, הסמכתו של בית המשפט האזרחי ,שיחול על אד� דינו הדתי
כ� ג� בית די� דתי אחד המשמש פורו� לעניי� . ות השונות בעייתיתמבחני שייכות לדת

הזיקות הדתיות אינ� . י לקבוע כי הנדו� לפניו שיי� לדת אחרתמסוי� אינו צרי� להיות חופש
לאומיות הרגילות כדי לאפשר לימוד היקש פשוט 
בהכרח דומות מספיק לזיקות הבי�

 ,אזרחיותבניגוד לשיטות משפט מדינתיות  ,כ� כמו 81.מההקשר האחד להקשר האחר
 היקש ללמודקשה , על כ� ; לא בזמ� ולא במקו�,המשפט הדתי אינו רואה עצמו מוגבל

 82.דתי
להקשר הבי�, מכללי� ברירתיי� רגילי� הבנויי� על גבולות אלה של זמ� ומקו�
ה� , לאומי הפרטי
נדרשת זהירות מיוחדת ה� בלימוד היקש מהמשפט הפנימי למשפט הבי�

   .דתי
לאומי הפרטי למשפט הבי�
בלימוד היקש מהמשפט הבי�

  לו� של מורשת ישראלהיושר והש, הצדק, עקרונות החירות  .4

מצווה , בהלכה פסוקה או בהיקש, בחקיקהלשאלה משפטית כל מקו� שאי� תשובה 
טר� . היושר והשלו� של מורשת ישראל, הצדק, המחוקק למצוא תשובה בעקרונות החירות

 במשפט . הפרטי הישראלילאומי
בי�נעשה שימוש בעקרונות אלה כהשלמה למשפט ה
בעיות שנבעו מהבדלי� בי� ,  ברירת די� בתחומי משפט רבי� דיו� בבעיות שלקיי�העברי 

המנהגי� המקובלי� במדינות שונות ומההשפעה של המשפט המדינתי על חייה� של 
הדומי� לאלה המצויי� ,  דיוני� אלה העלו כמה וכמה כללי ברירת די�83.יהודי� בפזורה
ללי� אלה כמקור ג�  בעקרונות המבססי� כעשוי להיות שימושאי� ספק ש. במשפט הכללי

אול� טר� זכינו למחקר שידלה מהמקורות של המשפט העברי מסגרת . במשפט הישראלי
כ� ספק א� תחו� זה מפותח  כמו. חשיבה כללית שיכולה להשתלב במשפט הישראלי הכללי

  

  .172–169' לעיל בעמראו    80
שג� בעניינה מקובל באופ� חריג שהפורו� , במוב� זה הזיקה הדתית דומה יותר לזיקת האזרחות   81

  ).236ש "ה, 3ראו פרק (אינו מוסמ� לקבוע בשביל מדינה אחרת מי נמנה ע� אזרחיה 
  ).1954 (141ד ח "פ, סקורניק' סקורניק נ 191/51א " להל� לדיו� בע767–766' ראו בעמ   82
  . Menachem Elon, Conflict of Laws, 5 ENCYCLOPEDIA JUDAICA 882ראו למשל   83
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 לפתור את מכלול אפשרדיו במשפט העברי כדי לשמש מקור לעקרונות שבאמצעות� 
  . י המשפט היו�הבעיות הניצבות לפני בת

דתי טר� נעשה שימוש בעקרונות אלה כדי למלא חלל במסכת הכללי� 
ג� בהקשר הבי�
שות בעקרונות  לעשנית� לסוג השימוש האול� פה אפשר להבחי� בדוגמ. הישראליי�

העובדה שדיני הנישואי� בישראל נשלטי� על ידי הדי� הדתי יוצרת בעיות . מורשת ישראל
בטר� הוחק חוק . ני דתות שונות ולבני זוג ללא דת המבקשי� להינשאברירת די� לבני זוג ב

של בני זוג ללא לאפשר בישראל נישואי�  צעוה, 2010–ע"התש, ברית הזוגיות לחסרי דת
 84".י נחבנ"כמקובל במסורת היהודית ל, ה�על יסוד החיי� המשותפי� שלהשתייכות דתית 

 לקונה הוא דת להינשא בישראל הצעה זו מניחה שהיעדרו של הסדר המאפשר לחסרי
במקרה זה כלל , ת ישראל וממלאת אותו באמצעות כלל מתו� מורש,במשפט הישראלי

   85".ברירתי"מהותי ולאו דווקא הסדר 

  סיכו�  .ב

.  הפרטי במשפט הישראלי אינו זניחלאומי
בי�ס� כל הפעילות החקיקתית בתחו� המשפט ה

בי�העוסקי� במשפט המסוגי� שוני� י� כיו� ספר החוקי� הישראלי כולל הסדרי� רב

 על פני בחוסר אחידותאול� הסדרי� אלה מפוזרי� .  הפרטי בכל תחומי המשפטלאומי
בדר� כלל ה� אינ� מתואמי� . אינ� ממצי�ה� לרוב הסדרי� חלקיי� ו. מעשי חקיקה רבי�

א הסדר נותרו בלסוגיות מרכזיות . מקפת ומתוכננתאינ� מגלי� גישה שיטתית זה ו ע� זה
 להשלי� את נית� שבתוכה קוהרנטיתלהבחי� במסגרת רעיונית ואי אפשר , סטטוטורי כלשהו

כגו� הרעיו� של זכויות ,  בתי המשפט אמנ� הזכירו פה וש� שיקולי� מנחי�.החסר
וה� ,  אבל הערות אלה שימשו לרוב קישוט רטורי יותר מאשר בסיס להחלטה86,קנויות

 סמכות – הפרטי לאומי
בי�אי� תחו� אחד של המשפט ה. מעול� לא זכו לפיתוח בפסיקה
וזאת ,  ממצההסדר לומר עליו שהוא מוסדר  שאפשר–ברירת די� או פסקי� זרי� , שיפוט

המהותי כ� אי� תחו� אחד של המשפט  כמו. הקיימי�בלא כל קשר לאיכות ההסדרי� 
 הסדר מוסדרי� ינובעני הפרטי לאומי
בי� לומר עליו כי כל ההיבטי� של המשפט השאפשר

בתי המשפט והאקדמיה הצליחו לייצר , המחוקקבניגוד לתחומי� אחרי� שבה�  .ממצה
  

 לשימוש ברעיו� של נישואי� .189בפסקה , )52ש "לעיל ה (דיני המשפחה בישראל, שיפמ�   84
בית הדי� ' פלונית נ 2232/03� "ראו בג, כבני נוח במצב שבו אי� לקונה במשפט הישראלי

  .732'  ודיו� להל� בעמ)2006 (496) 3(ד סא" פ,ויפ�א"האיזורי תהרבני 
 . אפשר כמוב� לראות בהיעדר האפשרות של חסרי דת להינשא בישראל הסדר שלילי   85
; )1950 (15, 4) 1(ד ד"פ, מנהל מחנה העולי� בפרדס חנה' אמאדו נ 125/49� "ראו למשל בג   86

 1) 3(ד לג"פ, אזוגי' זוגי נא 2/77א "ע; )1951 (1301ד ה "פ, מילר' מילר נ 100/49א "ע
)1979.( 
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 לאומי
בי�המשפט ה.  הפרטי נותר מאחורלאומי
בי�המשפט ה, "אותנטי"משפט ישראלי 
, אבל הוא אינו שונה בהרבה ממה שהיה, משהיה  יותרהיו�עבה הנוהג הפרטי הישראלי 

,  קשה לזהות בו סממני� ישראליי� ייחודיי�–דתי 
 המשפט הבי�–מולד מאפיי� ולבד מ
 הפעלתנות והיצירתיות המאפיינות את המשפט הישראלי .תפיסת עול� או מדיניות מנחה

 מפותחי�המתחומיו מצטייר כאחד אשר , לאומי הפרטי
אינ� מנת חלקו של המשפט הבי�
  . פחות
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  6פרק 

  ישראליהסמכות שיפוט במשפט 

לאומית כדי �פרק זה יציג את עיקרי הכללי הישראליי העוסקי בסמכות שיפוט בי�

. לאומית הישראלית ולאפיי� את יסודותיה הרעיוניי�למפות את גבולות הסמכות הבי�

מאחר שברוב המכריע אלה מופיעי בהרחבה במקומות , הפרק לא יעסוק בפרטי הלכות

הדיו� יתמקד במסגרת הכללית ובאפיונה תו� הפניה לחיבורי אחרי לפירוט רב . ריאח

להל�  היבטי ייחודיי לכללי סמכות השיפוט בתחו משפטי זה או אחר יידונו .יותר

  1.בפרקי המיוחדי לאות תחומי

   במשפט הישראליתלאומי�אופ� ההסדרה של סמכות בי�  .א

 קיומה שלדרישה ללאומית מצטרפת ל�ה לסמכות בי�הדרישבישראל כבשיטות אחרות 
העוני על השאלה , הסמכות המקומית כללי 2. מזהסמכות ענייניתשל ומזה סמכות מקומית 

מצויי ברוב בתקנות סדר ,  להגיש את התביעהאפשרלבית משפט באיזה מקו במדינה 
 במקרקעי� תוגש אלה קובעי למשל שתביעה שכולהכללי  .1984–ד"תשמה, הדי� האזרחי

ושתביעה שאינה כולה במקרקעי� תוגש לבית , לבית המשפט באזור שבו מצויה הקרקע
. המשפט בעל הסמכות העניינית במקו מגוריו של הנתבע או במקו עסקו וכיוצא בזה

 להגיש אפשרהעוני על השאלה לאיזו ערכאה או מערכת במדינה , סמכות הענייניתהי לכל
 המגדיר את , 1984–ד"תשמה ,חוק בתי המשפטובראש , כמה חוקיבאת התביעה מצויי

של בית המשפט המחוזי ושל בית המשפט , היק� סמכות העניינית של בית משפט השלו
. חוקי מיוחדי הוראות נוספות בנוגע לסמכות השיפוט העניינית מופיעות ב3.העליו�

  

 לניתוח כללי .שר�קונפינודיו� מקי� וביקורתי בפרטי ההלכות בסוגיות רבות מצוי בספר של    1
לאומית בתחומי� השוני� ראו ג� להל� בכל פרק ופרק בשער השלישי של ספר �הסמכות הבי�

 .זה
ת ההבחנה ביניה� ראו למשל על שינויי� המסתמני� בגישה לסוגי הסמכות השוני� ולנפקו   2

עלי " הפחתה במעמד שאלת הסמכות בבתי המשפט הכלליי�"ער� טאוסיג , סטיב� גולדשטיי�
 תהליכי� ומגמות, חידושי� :סדר די� אזרחידודי שוור� ; )ד"תשס–ג"תשס (279 ג משפט

 . 6.6בפסקה , )2007(
ות העניינית של בית  לסמכ1984–ד"התשמ, ]נוסח משולב[ לחוק בתי המשפט 40' ראו ס   3

לסמכות העניינית , 1984–ד"התשמ, ]נוסח משולב[ לחוק בתי המשפט 51' המשפט המחוזי וס
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חוק , 1995–ה"התשנ, י משפחה בית המשפט לעניינחוקדוגמאות רלוונטיות לענייננו ה� 
 , חוק בתי הדי� הדתיי הדרוזיי ו1953–ג"תשיה ,)נישואי� וגירושי�(שיפוט בתי די� רבניי

  . 1962–ג"התשכ
עוני על השאלה מתי בית משפט ישראלי בעל סמכות  תלאומי�בי�הסמכות הכללי 

מה מכפי� עניי� : תאו במלי אחרו ,עניינית ומקומית מוסמ� לדו� בעניי� שיש בו גור זר
  ? לסמכות שיפוט ישראלית למרות מעורבות של גורמי זרי

שלה לאומית �הבי�הפרק העיוני העלה שכל שיטת משפט מווסתת את סמכות השיפוט 
על , קרי סוגי שוני של התערבות משפטית,  סוגי שוני של סמכותעל ידי שהיא מבססת

על הוא העלה עוד ש. הצדדי או העניי� למדינהסוגי שוני של זיקות המעידות על קרבת 
 אלא כללי שוני ,תאוריה אחת בלבדפי רוב מערכת של כללי סמכות אינה מבוססת על 

מה אינטרסי , מה אינטרסי מדיניי חיצוניי: נותני ביטוי לשיקולי מנחי שוני
 הסכמה רחבה שקיימת וסי� והעלההוא ה. ומה אינטרסי של מתדייני, מדינתיי פנימיי

 הנובעות ברוב� מרצו� שלא לטפל בענייני הנוגעי – למגבלות על סמכות השיפוט באשר
זיקות מזה ו לסוגי הסמכות שזיקות אישיות באשר וא� – לריבונותה של מדינה אחרת

ההבדלי העיקריי בי� שיטות המשפט באי לידי ביטוי .  יכולות לבסס מזהענייניות
ובשאלה א כללי סמכות , לו זיקות ענייניות מכריעותייקות אישיות ואבשאלה אילו ז

הבדלי אלה מבטאי את ייחוד� של תפיסות יסוד . השיפוט ה כללי קשיחי או גמישי
 מקומיות בדבר תפקיד המדינה ומערכת בתי המשפט שלה ובדבר האופ� שבו אנשי

 י�  בהבשאלות אלה הבולטי דלי  ההבאול. לשיפוטהוענייני נהיי קשורי וכפופי
גישת� של השיטות : ידואליותוושיטות משפט אינדיבי� משפחות משפט יותר מאשר 

גישת� של שיטות המשפט ואילו  ,הקונטיננטליות לסמכות שיפוט נוטה להיות קשיחה
על קשיחות� של שיטות קונטיננטליות באה לידי ביטוי בכ� ש. המקובל נוטה להיות גמישה

ואילו , לאומית שלה� ה כללי סטטוטוריי מפורשי מחייבי�ב כללי הסמכות הבי�פי רו
 מעט כללי סמכות � בהשל שיטות המשפט המקובל באה לידי ביטוי בכ� שישגמישות� 

 עשויי להיות כפופי , וא� כינונה,  ושהפעלתה של סמכות שיפוט,מפורשיסטטוטוריי
  . לשיקול דעתו של בית המשפט

המשפט הישראלי . של ההסדרי הישראליי בתחו סמכות השיפוט אינו חריגהמבנה 
 האופייניות לשיטות  כל התכונותיש בו ו,הושפע בתחו זה בעיקר מהמשפט האנגלי

, לאומית�ישירות בסמכות שיפוט בי� מעט כללי סטטוטוריי שעוסקי :המשפט המקובל
אול יש . מכות וא� באשר לכינונהוהיזקקות לשיקול דעת שיפוטי באשר להפעלתה של ס

   . ייחודייבו מאפייני

  

: יסוד� לחוק15' סמכות השיפוט של בית המשפט העליו� מוגדרת בס. של בית משפט השלו�
  .השפיטה
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לאומית במישרי� אפשר למצוא הוראות �בהוראות העוסקות בסוגיית הסמכות הבי�
מפורשות המיוחדות לנושא זה והוראות שיוחדו דווקא לנושא הסמכות העניינית המטפלות 

המטפלות ,  הראשו�דוגמאות להוראות מהסוג. לאומית�ג באופ� מובלע בסמכות הבי�
, 1965–ה"התשכ,  לחוק הירושה136ה� סעי� , לאומית�י�בבאופ� מיוחד בנושא הסמכות ה

 28 סעי� 4;הקובע באילו נסיבות בתי המשפט בישראל מוסמכי לדו� בירושתו של אד
הקובע מה� הנסיבות שבה� בתי משפט בישראל , 1981–א"התשמ, לחוק אימו� ילדי

 –ב"התשכ,  לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות76 סעי� 5;" זהלעניי� חוק"מוסמכי
הקובע מתי בתי משפט בישראל מוסמכי להכריז על אד פסול די� או לבטל הכרזת , 1962

 הוראות אלה מופיעות כול� ע 7. לפעול בענייני אפוטרופסותכי מוסמ וכ� מתי ה6,פסלות
 א 4א� סעי� ". לאומית� מבחינה בי�סמכות"או " לאומית�סמכות בי�"כותרת השוליי

 ) 2005שהוס� לחוק בשנת  (1953–ג"התשי, )נישואי� וגירושי�(לחוק שיפוט בתי די� רבניי
 �, )לאומית�מקרי מיוחדי וסמכות בי�( לחוק שיפוט בענייני התרת נישואי� 2וסעי
נושא מלווי בכותרות שוליי המזכירות את ) 2005כפי שתוק� בשנת  (1969–ט"התשכ

�המסדירות את נושא הסמכות הבי�, הוראות מהסוג השני. לאומית במפורש�הסמכות הבי�

סימ� : בכמה וכמה הוראות חוקמודגמות , תו� כדי קביעת סמכות עניינית, לאומית במובלע
העוסקי בסמכות לדו� , 1947–1922,  לדבר המל� במועצה על אר� ישראל65 וסימ� 64

 מסייגי את הסמכות ה� של בתי , הייחודית של בתי הדי� הדתייבענייני שאינ בסמכות
 8.המשפט האזרחיי ה� של בתי הדי� הדתיי לבטל נישואי� של מי שאינו אזרח ישראל

 �ענייני " קובע ש1953–ג"התשי, )נישואי� וגירושי�( לחוק שיפוט בתי די� רבניי 1סעי
ה או תושביה יהיו בשיפוט הייחודי של נישואי� וגירושי� של יהודי בישראל אזרחי המדינ

 לאותו חוק קובע שלבית די� רבני תהיה סמכות לדו� ג בענייני 9סעי� ". בתי די� רבניי
סעיפי אלה אינ נושאי . שבה אי� לו סמכות ייחודית א כל הצדדי הסכימו לכ�

 הגדרה עניינית אול נוס� על. לאומית�כותרת המעידה שה עוסקי בסוגיית הסמכות הבי�
 למאפייני אישיי י מתייחסשל סמכות השיפוט של ערכאות השיפוט במדינה ה

  .לאומית של ישראל�שמשפיעי על היק� הסמכות הבי�

  

 .כאשר ישראל היא מושב המנוח או שהוא הניח נכסי� בישראל   4
 .י� במדינהכאשר מושב המאמצ   5
 .כאשר מושב הנדו� או מגוריו במדינה   6
 .ת כ� התעורר בישראלבכל מקרה שהצור� לעשו   7
תי די�  במשתמע בחוק שיפוט בה בוטל65 ההוראה שבסימ�,  ואשר לדרוזי� ליהודי�אשר   8

–ג"התשכ,  ובחוק בתי הדי� הדתיי� הדרוזיי�1953–ג"התשי, )נישואי� וגירושי�(רבניי� 
בוטלה במפורש בכל הלי� לפי חוק  64ההוראה שבסימ� ,  לבתי משפט אזרחיי�אשר. 1962

אשר . 1969–ט"התשכ, )לאומית�מקרי� מיוחדי� וסמכות בי�(שיפוט בענייני התרת נישואי� 
המשתרעת ( לא חל כל אימת שה� מפעילי� את סמכות� הייחודית 65לבתי די� שרעיי� סימ� 

   ).די� מדינת אזרחות� לבתי די� דתיי�ג� על אזרחי� זרי� א� ה� כפופי� ב
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הקובעות בבירור את היק� סמכות , המשפט הישראלי כולל מעט הוראות ישירות כאלה
אול על הסמכות . אופ� מובלעבי� באופ� מפורש ובי� ב, לאומית בעניי� נתו��השיפוט הבי�

לאומית בכל �סמכות בי� על מה מבוססת, א כ�. לאומית להתקיי בכל מקרה ומקרה�הבי�
  ?אות מצבי שאינ מוסדרי ישירות

, בהיעדר הוראה מפורשת המורה לא� להגיש את התביעה, בהקשר של סמכות מקומית
, צעות בתקנות סדר הדי�כל אימת שאי� בית משפט העונה על החלופות השונות המו

הסמכות המקומית השיורית ,  כלומר9.הסמכות המקומית היא בידי בית המשפט בירושלי
כל אימת שסמכות , בהקשר של סמכות עניינית. היא בידי בית המשפט הרלוונטי בירושלי

,  כלומר10.נקבע שהיא בידי בית המשפט המחוזי, בעניי� נתו� לא יוחדה לבית משפט מסוי
�מסתבר שג בסמכות בי�. כות העניינית השיורית היא בידי בית המשפט המחוזיהסמ

אפשר , לאומית�כל מקו שאי� הוראה מפורשת באשר לסמכות בי�. לאומית יש הסדר שיורי
א� על פי שהדבר לא נקבע בחוק או בתקנות . לָרכשה על ידי המצאת מסמכי לנתבע

: מעוג� היטב בתודעה המשפטית הישראליתעיקרו� זה נקלט מהמשפט המקובל ו, במפורש
 היא הדר� המקובלת והבסיסית – באמצעות המצאת מסמכי כדי� –הנתבע " תפיסת"

 , מכא� שההוראות בדבר המצאת מסמכי11.במשפט הישראלי לקנות סמכות על נתבע
א� על פי שאי אפשר להבי� מתוכ� שיש בה� , המצויות בעיקר� בתקנות סדר הדי� האזרחי

קובעות ההוראות הלמעשה ה� , יע על סמכות השיפוט של בתי המשפט הישראליילהשפ
לאומית לדו� בתביעה כל אימת שאי� הוראה מיוחדת המקנה �כיצד נרכשת סמכות בי�

   12.סמכות כזו בדר� אחרת
 בהמצאת מסמכי ותעוסקה� חלק� ב. ההוראות באשר להמצאת מסמכי אינ� אחידות

ואי� בה� כל תנאי מפורש או ,  מתמקדות בדרכי ההמצאה בלבדאלההוראות  :בתו� המדינה
 בהמצאת מסמכי מחו� ותעוסקה� חלק� ב. דרישה מפורשת לקיומה של זיקה לישראל

  

  .1984–ד"התשמ,  לתקנות סדר הדי� האזרחי6' תק   9
  .1984–ד"התשמ,  לחוק בתי המשפט40' ס   10
סמכות "סטיב� גולדשטיי� ; )1964 (2605ד יז "פ, גלייטמ�' אברמובסקי נ 420/63' ראו המ   11

 יואל ;)�"תש (409 י משפטי�"  הלכה למעשה–לאומית מבוססת על תפיסת הנתבע �בי�
  .)1995, לוי� עור�' ש, ורה שביעיתמהד ( ואיל�35  הדי� האזרחייסדרזוסמ� 

הנקנית בדר� של ,  סמכות גבראואילו ,מפתה לומר שסמכות חפצא קבועה בהוראות מפורשות   12
נכו� שכל סמכות .  הבחנה זו מטעה.איננה מוסדרת בהוראות מפורשות ,המצאת מסמכי� בלבד

למשל חוק התובלה ,  אול� לא כל סמכות שפורשה בחוק היא סמכות חפצא,ורשתחפצא מפ
לאומיות � מאמ� הוראות סמכות מפורשות ומיוחדות מאמנות בי�1980–�"התש, האווירית

כ� ג� הסמכויות לפי . לצור� תביעות נגד חברות תעופה בגי� אחריות לנזקי� שגרמו לנוסעי�
,  לחוקי לפרק השני והשלישבאשר 1962–ב" התשכ,חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות

שקמה מכוח הוראת , כ� בניגוד לסמכות בענייני המעמד האישי כמו. המתייחסות להליכי גברא
סמכות חפצא מסוג ימי אכ� תלויה ג� , החוק בלבד ואינה תלויה בהמצאת הזמנה כנראה

  .שתשתכללבהמצאת ההזמנה כדי 
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אלה מתמקדות בהצדקת ההמצאה ומתנות את עצ אפשרות ההמצאה הוראות  :למדינה
  .  זיקות לישראל–ובה , בתנאי שוני

בהוראות העוסקות : דרת בישראל בשלוש דרכי שונותלאומית מוס�לפיכ� סמכות בי�
בהוראות העוסקות ; כאשר די בהמצאת מסמכי כדי לקנות סמכות, בהמצאה בתו� המדינה

כאשר די בהמצאת מסמכי כדי לקנות סמכות א� אי� אפשרות , בהמצאה מחו� למדינה
 – מובלעות  מפורשות או–ובהוראות סמכות מיוחדות ; מעשית להמציא מסמכי בישראל

המטפלות במצבי שבה לא די בהמצאת מסמכי כדי להקנות לבתי המשפט בישראל 
הדיו� שלהל� יציג תחילה את הדרכי השונות האלה שבה� נקנית . לאומית�סמכות בי�

יעבור לעסוק בקצרה בגישה הכללית של השיטה ובמגבלות המקובלות על סמכות , סמכות
לאומית המקובלת �את מערכת סמכות השיפוט הבי�ולבסו� יערי� , השיפוט בישראל

ובהקשרי מסוימי א� תוכנ , נראה כי מסגרת החשיבה של המשפט הישראלי. בישראל
 משפט הישראליא כי יש ב, דומי על פי רוב לאלה שבמדינות המשפט המקובל, של כלליו

רונות כלליי אול מלבד כמה עק. מאפייני ייחודיי שנותני ביטוי לערכי מקומיי
  . קשה להבחי� במסגרת חשיבה קוהרנטית המבוססת על עקרונות מנחי ברורי

  ת מכוח המצאת לאומי�בי� סמכות :ברירת המחדל  .ב
  בתו� המדינה מסמכי�

המכונה לעתי , "לאומית�בי�"המצאת מסמכי היא ברירת המחדל לכינונה של סמכות 

  .אהעל כ� ראוי להתעכב על כללי ההמצ". אישית"

 )in personam (סמכות גברא  .1
 1984.13–ד"התשמ, כללי ההמצאה הידועי ביותר מופיעי בתקנות סדר הדי� האזרחי

  

, )2' ראו תק(על כל הלי� אזרחי שאי� בו סדרי די� מיוחדי� תקנות סדר הדי� האזרחי חלות    13
ג� בהליכי� אלה יש צור� בהמצאת . כגו� הליכי אימו�, לרבות הליכי� שאינ� הליכי גברא

' ראו להל� בעמ(מסמכי� א� כי דומה שהמצאה זו איננה מכוננת את סמכות בית המשפט 
התקנות בדבר . עת על פי התקנותהמצאה זו מתבצ, ובהיעדר הוראות מיוחדות, )416–413

 129' ראו תק(המצאת מסמכי� חלות ג� על המצאת מסמכי� בהליכי� בפני בית הדי� לעבודה 
 1998–ח"התשנ, אול� תקנות הירושה, )1991–ב"התשנ, )סדרי די�(לתקנות בית הדי� לעבודה 

ויש הוראות , )52' תק(כוללות הוראה מיוחדת לעניי� המצאת מסמכי� בהליכי� הכפופי� לה� 
וראות לא מצאתי ה. ג"התשנ, הדיו� בבתי הדי� הרבניי� בישראלהמצאה מיוחדות בתקנות 

חוק בתי די�  ל2' מסתמכי� על סנראה כי .  לבתי הדי� הדתיי� האחרי�בנוגעהמצאה מיוחדות 
י� יכשהוא ד� בענ, בית די�" :הקובע לאמור, 1956–ז"תשטה, )כפיית ציות ודרכי דיו�(דתיי� 

רשאי להזמי� כל אד� לבוא לפניו כדי להשיב על התביעה שהוגשה נגדו או לטעו� , בשיפוטוש
   .א� הוראה זו אינה מפרשת כיצד תבוצע ההמצאה". לתביעה שהגיש
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את המסמכי יש להמציא לו כדי שלבית המשפט  .תמיד לנתבעהמצאת מסמכי מתייחסת 

 מכיוו� שהתובע 14.לי המצאה אינ עוסקי א� פע בתובעכל. לאומית�תהיה סמכות בי�

, הכפפת הנתבע. הכפי� את עצמו לבית המשפטרואי אותו כאילו , שיוז את התביעההוא 

המסמ� החשוב ביותר .  בדר� של המצאת המסמכימושגת, זמתושלא בא לבית המשפט מָי

מסמ� המצור� לכתב התביעה המוגש לבית המשפט , בהקשר של סמכות הוא הזמנה לדי�

   .והמזמי� את הנתבע להשיב לתביעה

 מסמכי לנתבע פירושה מסירה פיזית של המסמכי לידיו או למי שנחשב המצאת

במסירתו או "ההמצאה היא . כל כללי ההמצאה מבהירי זאת. לעניי� זה לידו הארוכה

באי� אפשרות  "16;"ככל האפשר מבחינה מעשית לנמע� גופו "15,של המסמ�" בהושטתו

די� שלא �שליח בי "17; עמודי בהמצאה לאחד מבני משפחתו הגרי" למצוא את הנמע�

 סרב ]...[ או שהאד ]...[ מצא שו אד שאפשר לפי תקנות אלה להמציא לו כדי� את הכתב

ידביק את הכתב על הדלת החיצונית או במקו אחר הנראה לעי� בבית שבו , לקבל את הכתב

� די� שאי אפשר להמציא כתב בי]...[ ח בית המשפטנוכ" 18;"רגיל האד לגור או לעסוק

בקת עותק שלו במקו נראה בהד ]...[ רשאי הוא להורות על המצאת הכתב, בדר� שנקבעה

 ]...[ ;רונהלאח גר או עסק הנמע�, לפי הידוע, וכ� בבית שבו, ת המשפט� בילעי� שבבני

המצאה כזו " ( דר� אחרת שתיראה לובכל ]...[; סו מודעה ברשומות או בעתו� יומיבפר

19).ע כי כוחה יפה כהמצאה לנמע� גופונקראת תחלי� המצאה ונקב
  

, המשותפת לכל שיטות המשפט,  מטרה אחת.המצאת המסמכי משרתת שתי מטרות

לספק את הדרישה של הלי� הוג� על ידי מת� הודעה לנתבע על דבר התביעה נגדו ומת� היא 

המיוחדת לשיטות שהושפעו מהמשפט , המטרה השנייה. הזדמנות להתגונ� נגד התביעה

משו שהיא , "תפיסה"ההמצאה מכונה . היא עצ קניית הסמכות על הנתבע, בלהמקו

 ג נתבע שיודע בפועל 20.משמשת תחלי� לכוח הריבוני שבתפיסתו של הנתבע גופא

  

–)3)(א(2' כגו� ס, העשויי� להתמקד בזהות התובע, זאת להבדיל מכללי סמכות מפורשי�   14
, )לאומית�מקרי� מיוחדי� וסמכות בי� (לחוק שיפוט בענייני התרת נישואי�) 7)(א(2

  .)413–408' ראו להל� בעמ (1969–ט"התשכ
 .476' ראו תק   15
 .477' ראו תק   16
  .481' ראו תק   17
  .489' ראו תק   18
  .498' תק   19
ההמצאה אינה מתבצעת על ידי בית המשפט אלא על ידי , וזאת א� על פי שבדר� כלל   20

� ואיל93' בעמ, קרייניראו . הצדדי�. 
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אינו כפו� לסמכות , ושיודע ג עד מתי עליו להתגונ� א רצונו בכ�, שמתנהלת נגדו תביעה

   21.בית המשפט בלא שהומצאו לו המסמכי כדי�

א� על פי שבכללי ההמצאה אי� רמז להנחה שה חלי רק על המצאה בתו� גבולות 

אכ� מקובל שהמצאת המסמכי שמתבצעת על פי הכללי הרגילי ובלא כל , המדינה

מגבלה זו מתיישבת . התערבות של בית המשפט יכולה ברגיל להיעשות רק בתחומי המדינה

אקט ריבוני שכזה יכול .  בפועל"תפיסה"ע הרעיו� שהמצאת המסמכי שקולה כנגד 

שכ� בהיעדר הסמכה מפורשת אי� רשות לבצע סמכויות , להתבצע רק בשטח המדינה

בעצמו או , לפיכ� כללי אלה מניחי כי הנתבע נמצא במדינה. שלטוניות מחו� למדינה

  22.באמצעות אחר

  

ש� המצאת ,  זאת בניגוד למצב בשיטות הקונטיננטליות.11ש "לעיל מקורות שבהראו    21
וסמכות השיפוט קמה רק א� קיימת הזיקה הדרושה בי� ,  אמצעי יידוערקהמסמכי� משמשת 

בשני� האחרונות אימ� בית המשפט העליו� גישה המעדיפה את . האד� או העניי� ובי� המדינה
 440) 2(ד נט"פ, סרביא�' סרביא� נ 1415/04א "ראו למשל רע(המצאה כלל הידיעה על כלל ה

סביר להניח . א� זאת לעניי� המצאתו של פסק די� ולא לעניי� המצאת ההזמנה לדי�)). 2004(
שגישה זו לא תשפיע על החשיבות המיוחסת להמצאה תקינה של ההזמנה לדי� כגור� המכונ� 

ככל ששיטה מוותרת על דרישות באשר להמצאה בר� . סמכות בלי כל קשר לידיעת הנתבע
כ� היא תידרש לקבוע כללי סמכות מפורטי� המבוססי� על , תקינה לצור� כינו� הסמכות

 . כמקובל בקונטיננט, זיקות אישיות או ענייניות רלוונטיות
  א� על פישאלה מתי אד� נחשב נוכחל תייחסמחייבת לה זיקת הנוכחותההסתמכות על    22

מתי אישיות משפטית כגו� תאגיד או שותפות נחשבת ו, א במדינה באופ� פיזישאיננו נמצ
   477' תק,  המאפשרת להמציא את המסמכי� לבני ביתו של הנתבע,481 ' נוס� על תק.נוכחת

לפיכ� זר או . א� המורשה גר במדינה,  עוסקות בהמצאת מסמכי� למורשה של הנתבע�478ו
 להסמי� אד� שבתו� שטח השיפוט לקבל בשביל� ישראלי שנמצאי� מחו� למדינה יכולי�

 מאפשרת להמציא מסמכי� לעור� 477' תק, יתרה מזו. מסמכי� כאילו ה� נמצאי� בעצמ�
 309) 4(ד לח"פ, קד�' יוחימק נ 23/83א "עראו (דינו של אד� בישראל בנסיבות מסוימות 

' אוסטפלד נ 33/87 א"בש ;)1991 (705) 4(ד מה"פ, �"כ' שטיי� נ 1947/91א "רע; )1984(
' תק). )2007, פורס� בנבו( זדה' זדה נ 1378/07מ "בע ראו ג� .)1987 (221) 3(ד מד"פ, בהירי

מאפשרת להמציא מסמכי� לנתבע שאינו באזור שיפוטו של בית המשפט על ידי ) א(482
. המצאה למורשה שלו באזור השיפוט העוסק בשעת ההמצאה בעסק שבגינו מוגשת התביעה

ו פורשה כמאפשרת להמציא מסמכי� למורשה כזה כדי לכונ� סמכות ג� על נתבע שאי תקנה ז
  מגדל' נ .39/89General Electric Corpא "רעראו (אפשר להמציא לו הזמנה בתו� המדינה 

א " ראו רע,לפירוש מרחיב של תקנה זו)). 1989 (762) 4(ד מב"פ ,מ"חברה לביטוח בע
) 1994, פורס� בנבו( �5 ו4פסקאות ב, מ"בע) ישראל(רנה לה קלוב מדיט' טנדלר נ 2652/94

בפרשת  .)1260–1258'  בעמלהל�ראו (את מרכיב היידוע שבהזמנה , בניגוד למקובל, מדגישש
General Electric הובעה העמדה שאפשר להמציא מסמכי� א� לבני ביתו של נתבע הנעדר 

צאה לידו הארוכה באותה הדר� ולמעשה להפעיל את כל התקנות המתייחסות להמ, מהמדינה
 403/64 א"וע) 1966 (222) 4(ד כ"פ, .Fordham Fuel Co' הופמ� נ 362/66א "ראו ג� ע(

). 71ש " וראו להל� בטקסט הצמוד לה)1965 (108 )1(ד יט"פ, מ"חברת בית תמר בע' לוינסו� נ
רות  ואיל� והמקו29' בעמ, שר�קונפינואשר לנוכחות� של תאגיד ושל שותפות ראו 
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 .נוכחותיקת האשר על כ� הזיקה המכריעה לכינו� סמכות מכוח המצאה או תפיסה היא ז

, אי אפשר לומר בפשטות שלבית המשפט הישראלי סמכות על כל מי שנוכח בישראל אול

במוב� זה הנוכחות שונה מזיקה .  אד הנוכח במדינהקיימת בנוגע לכלאו שסמכות גברא 

כאשר סמכות בית המשפט תלויה . של מקו ביצועו של חוזה או מקו ביצועה של עוולה

סמכותה קמה ע ביצוע העוולה ונמשכת בלי קשר למקו הימצאו , נה עוולה במדיבביצוע

 ולא רגע ההמצאהרגע הקובע לכינו� סמכות מכוח המצאה הוא ה ,לעומת זאת. של הנתבע

די� או כל רגע ההרגע שבו נולדה עילת התביעה או רגע הגשת התביעה או רגע מת� פסק 

במדינה בעת ההמצאה כדי נוכח  ברגיל על הנתבע להיות. אחר שאפשר להעלות על הדעת

על פי רוב אי אפשר לבצע , וא הוא אינו נוכח במדינה, שיהיה אפשר לבצע המצאה תקפה

כי א� נוכחות , בד בבד די שהוא נוכח ברגע ההמצאה וברגע ההמצאה בלבד. המצאה תקפה

   23.לאומית�ארעית וחולפת ברגע מכריע זה מספיקה לכינו� סמכות בי�

לאומית לבית משפט בכל מקרה שבו �ל פי התקנות מקנה סמכות בי� עהמצאה, כאמור

לש כינונה , בלא כל זיקה אישית או עניינית עמוקה יותר, על כ� די בה. אי� הוראה מיוחדת

ואלה ה� , לאומית ברוב התביעות הנדונות בבתי המשפט הישראליי�של סמכות בי�

לדו� בכל  (כללית, גבראהיא סמכות  הסמכות הנקנית באמצעות המצאה זו 24.תביעות גברא

תביעה שאי� בשבילה כללי סמכות מיוחדי ג א אי� לה קשר לישראל או לנוכחות הנתבע 

 25).במוב� זה שאפשר לחייב את הנתבע בכל סכו( בלתי מוגבלתוהיא סמכות ) בישראל

 כשלעצמה סמכות הנקנית בדר� זו אינה שוללת קיומה של סמכות מקבילה באותו נושא

, בבתי משפט ישראלייעשויה להצליח  lis alibi pendensהטענה של , למשל. במדינה אחרת

  26.ואי אפשר לטעו� שתפיסת הנתבע בישראל יצרה סמכות ישראלית ייחודית

  

כמו הכלל שאפשר להמציא מסמכי� , כל הכללי� האלה. הישראליי� והאנגליי� המובאי� ש�
' נ פרושינובסקי 526/83ע "ברראו (שלא במשרד הרשו� של החברה , ג� למנהל התאגיד

 את האפשרות של מרחיבי�) )1983 (485) 4(לזד "פ, מ"שירסו� כלל אינבסטמנט האוס בע
 . להמצאת מסמכי� לתאגיד בישרא

 .)1973 (229) 1(ד כח"פ, מ"ציו� חברה לביטוח בע'  נ .156/73Uniroyal Incע "בר   23
משו� שהמצאת מסמכי� כאמצעי לכינו� סמכות אינה נזקקת לזיקה עמוקה בי� הנתבע או    24

בספרות , וא� על פי שזו דר� כינו� הסמכות המרכזית במשפט המקובל, העניי� לבי� המדינה
לפיכ� . �exorbitant jurisdictionכאל זיקת סמכות חורגת או כדוגמה למתייחסי� לנוכחות 

, 2ראו פרק  (�Brussels I Regulationזיקת הנוכחות כלולה ברשימת הזיקות הפסולות לפי ה
  ).173ש "ה

  .43–38' ראו לעיל בעמ, על המאפייני� השוני� של סמכות   25
לדו� בעניי� שישראל רואה ,  מכוח תפיסה,אי� זאת אומרת שלא ייתכ� מצב שבו סמכות תוקנה   26

על . ועוד, למשל קיומ� של זכויות קניי� רוחני ישראליות, בו עניי� הנתו� לסמכותה הייחודית
 . א� זאת בשל אופי התביעה ולא בשל אופי הסמכות, כ� תפיסה יכולה להקנות סמכות ייחודית
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 )in rem (סמכות חפצא  .2
סמכות שיפוט מסוג חפצא היא סמכות להביא לידי שינוי בזכויות הקניי� בנכס כלפי , כזכור

לאומית נוס� על הסמכות המקומית � ג בהקשר זה נדרשת סמכות בי�27.אכולי עלמ

צרי� להיות בית משפט במדינה שיש לו הסמכות העניינית , כלומר. והסמכות העניינית

�וצריכה להיות דר� לרכוש ג סמכות בי�, והסמכות המקומית המתאימה לדו� בהלי� חפצא

על פי , דיר סמכות עניינית בצורה כוללניתבהליכי גברא אפשר להג.  הנדו�לאומית על הנכס

זכויות , קרקע( יש ג הוראות פרטניות המגדירות אותה על פי נשוא הדיו� 28.סכו התביעה

סמכות ,  לעומת זאת כל מקרה שבו הדי� מכיר בסמכות חפצא29).צא באלהקניי� רוחני וכיו

שבה� קיי ממד , פצאקטגוריה מובהקת של סמכויות ח. עניינית זו מוגדרת הגדרה פרטנית

  . מוגדרת ומפורשת בחוקי שוני בהקשר הימי, לאומי ברור�בי�

שנקלט , האנגליהסמכות הימית העניינית מבוססת היו בישראל על המשפט הימי 

 1952–ב"התשי,  לחוק בית המשפט לימאות2סעי� . באמצעות חקיקה מנדטורית וישראלית

 ,משפט העליו� לבית המשפט המחוזי בחיפההעביר את הסמכויות הימיות שהיו לבית ה

 סמכויות אלה כללו סמכות לדו� במגוו� של תביעות הנוגעות 30.בָישבו כבית משפט לימאות

כגו� , א� ברוב� ה� תביעות חפצא,  חלק מהתביעות הללו ה� תביעות גברא31.לכלי שיט

  . ד ועו33 תביעה בגי� נזק שגר כלי שיט32,תביעה למימוש משכנתה על כלי שיט

כמו באשר לסמכות גברא ג באשר . עד כא� הסמכות העניינית והסמכות המקומית

היא הגור המקנה " נתבע"המצאת ההזמנה ל, בישראל כבאנגליה, לסמכות חפצא ימית

� וכמו באשר לסמכות גברא ג באשר לסמכות חפצא ימית אי� הוראת סמכות בי�34.סמכות

  

  .42–39' למאפייני� של תביעת חפצא ראו לעיל בעמ   27
 .1984–ד"התשמ, ]נוסח משולב[ לחוק בתי המשפט 51' משל סל   28
 .1984–ד"התשמ, ]נוסח משולב[לחוק בתי המשפט ) 4(40' למשל ס   29
 החילו על 1958–ח"התשי, )אגרות וסדרי הדי� בערעורי�(תקנות בית המשפט לימאות    30

נות סדר ערעורי� מבית המשפט לימאות הנדוני� בבית המשפט העליו� את סדרי הדי� שבתק
  באשר לתביעות בבית המשפט לימאות עצמו נפסק כי חלות תקנות סדרי הדי� . הדי� האזרחי

  .�Vice-Admiralty Rules 1883שב
 �Admiralty Courtה, �Admiralty Court Act, 1840הסמכויות שהועברו היו סמכויות על פי ה   31

Act, 1861וה �Colonial Courts of Admiralty Act, 1890ישראל , נגליי� הא �שהוחלו באר
  . �Palestine Admiralty Jurisdiction Order, 1937באמצעות ה

 קובע 1960–�"התש, )כלי שיט( לחוק הספנות 72' ס. �Admiralty Court Act, 1840 ל3' ס   32
  .שהיא תביעת חפצא, שאפשר להוציא לפועל משכנתה על כלי שיט בדר� של תביעה ימית

  . �Admiralty Court Act, 1861 ל7' ס   33
או הלי� ( המתפרסמת ברבי� בדבר קיומו של הלי� ימי ההודעה. 2.273בפסקה , BRIGGSראו    34

המשמשת תחלי� המצאה , איננה המקבילה הפונקציונלית להודעה בעיתונות) חפצא אחר
אמנ� ג� הודעה אחרונה זו .  לתקנות סדר הדי� האזרחי498' בהקשר של תביעת גברא לפי תק
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כש שבסמכות גברא . בר המצאת מסמכילאומית כללית אלא קיימות רק הוראות בד

כ� בסמכות חפצא ימית הוראות , הוראות ההמצאה מצויות בתקנות סדר הדי� האזרחי

 �Vice-Admiralty Rules ה– ההמצאה מצויות בתקנות סדרי הדי� המיוחדות להלי� הימי

  . 1883משנת 

,  בישראל35. כלי השיט–ובמקרה הימי הטיפוסי , הוא הנכס" נתבע"ה, בתביעות חפצא

 36".נתבע"סמכות חפצא ימית קמה רק לאחר שהומצאה הזמנה לדי� לנכס ה, כבכל המדינות

אפשר להוציא הזמנה לפני . הוראות ההמצאה מתייחסות רק להמצאה בתו� המדינה

 א� אפשר 37,שהאנייה נכנסת למי הטריטוריאליי ולהמתי� עד אשר היא תיכנס אליה

. כלומר רק כאשר הנכס הנדו� נמצא במדינה, בולות המדינהלהמציא את ההזמנה רק בתו� ג

לאומית וקובעות �מכא� שהוראות ההמצאה משמשות למעשה הוראות בדבר סמכות בי�

א� . שזיקת הנוכחות בעת המצאת ההזמנה היא זיקה מספיקה ג בהקשר של סמכות חפצא

קיימות הוראות שבה , בניגוד לסמכות גברא. בהקשר זה היא ג זיקה חיונית ויחידה

  

אבל היא ג� מקנה סמכות בתור , מיידעת את הנתבע ומספקת את הדרישה של הלי� הוג�
ההודעה באה לאחר , כבהקשר החפצי בכלל, לעומת זאת בהקשר הימי. תחלי� לתפיסתו

כדי להודיע לכל בעלי העניי� העשויי� לרצות להשתת� , שהוקנתה סמכות בדר� של המצאה
 כבילתו והשתקתו –ת התוצאה החפצית של פסק הדי� והיא באה כדי לאפשר א, תובעי�בתור 

� . של כל מי שהיה יכול לרצות להשתת� בהלי
 הכול על פי המשפט הימי –וכ� ג� דמי ההובלה , ג� המטע� יכול להוות נשוא התביעה   35

   .)�2.272 ו2.271בפסקאות , BRIGGSראו (המהותי המקנה זכות חפצית בידי בעלי די� 
 ואיל� 514, 505) 2(ד לח"פ, "דונאר"האניה ' מ נ"לביטוח בע' מנורה חב 362/83א "ראו ע   36

 .SARAH C. DERRINGTON, JAMES M;�2.274 ו2.273 פסקאותב, BRIGGSראו ג� ). 1984(
TURNER, THE LAW AND PRACTICE OF ADMIRALTY MATTERS 123 (2007), ש� מובהר כי: 

“According to the traditional view, the in-rem jurisdiction is not invoked until the writ is 
served on the ship and the warrant executed” . לעמדה שלפיה בהליכי חפצא הסמכות קיימת

ראו מיכאיל קרייני , ומסירת ההזמנה משמשת רק אמצעי יידוע, מכוח הימצאות הנכס במדינה
הרהורי� ומחשבות בעקבות : השני ומעבר לו מסע� אל תו� האל� –שיקולי הפורו� הנאות "

 67 יט מחקרי משפט, ".The Lockformer Co'  נמ" בע)1989(סיני ' הגבס אפסק די� 
עמדה זו אכ� משקפת את המצב באשר להליכי� בענייני המעמד . 51ש "ה, 80' בעמ, )ב"תשס(

 א� בהליכי ואולי, )417–413' ראו להל� בעמ(האישי שבה� יש הוראות סמכות מיוחדות 
לפחות במשפט האנגלי המנחה את בתי המשפט , אבל דווקא בהקשר הימי. חפצא אחרי�

וכמו בהליכי גברא דרושה , היא אינה מספיקה, א� על פי שנוכחות הנכס דרושה, בישראל
אמצעי היידוע איננו ההזמנה לדי� , בניגוד להליכי גברא. המצאה כגור� המכונ� סמכות שיפוט

   .34ש " בהכפי שהוסבר לעיל, בי�אלא ההודעה בר
א "ראו ע). Vice-Admiralty � לתקנות ה17' תק(ההזמנה תקפה לשישה חודשי� מיו� הוצאתה    37

  ).1984 (514, 505) 2(ד לח"פ, "דונאר"האניה ' מ נ" לביטוח בערהמנורה חב 362/83



  סמכות שיפוט במשפט הישראלי: 6פרק 

373 

בסמכות חפצא אי� הוראות , המאפשרות המצאת מסמכי לנתבע הנמצא מחו� למדינה

   38.על פי רוב בלא נוכחות הנכס לא יכולה לקו סמכות חפצא. כאלה

ואפשר , תפיסת הנתבע היא דר� קניית הסמכות, כבסמכות גברא, נמצא שבסמכות חפצא

, בניגוד להקשר של סמכות גברא, בהקשר זהאול . לקנותה רק באשר לנכס הנמצא במדינה

.  בשל נוכחות הנכס במדינה אפשר לפעול ישירות על הנכס–הנוכחות היא זיקה עניינית 

 והיא א� – לטפל רק בנכס – מיוחדתמשו כ� הסמכות הנרכשת היא לעול סמכות 

ס  תפיסת הנכ39.פסק הדי� רק באמצעות הנכס ועד גבול ערכואת אפשר לממש : מוגבלת

 40.אינה מטילה חובה כלשהי על בעל הנכס א כי היא עשויה להשפיע על זכויותיו בנכס

שכ� נכס יכול , ייחודיתבלעדיות הזיקה מלמדת שסמכות זו תהיה לעול סמכות : יתרה מזו

  . והיא קמה מכוח זיקה אחת בלבד, להימצא רק במדינה אחת ברגע נתו�

   :לא המצאה במדינהלאומית ל�בי�סמכות   .ג
  מחו� למדינהת מסמכי� המצא

לאומית �כאשר מבקשי לכונ� סמכות בי�, לאומית מיוחדת�בהיעדר הוראת סמכות בי�

אפשר  מתברר שיש צור� בהסמכה מפורשת כדי שיהיה, והנתבע איננו בשטח המדינה

המגבלה הטריטוריאלית על הפעלת סמכות . לרכוש סמכות באמצעות המצאת מסמכי

לש ;  האפשרות לכונ� סמכות על ידי המצאת מסמכי מחו� לתחוריבונית מגבילה את

במשפט הישראלי .  דרושה הסמכה,הפעלת סמכות ריבונית כזו מחו� לתחו המדינה

הסמכה כללית ובלתי מסויגת לצור� המצאת מסמכי : מצויי שני סוגי הסמכה לעניי� זה

שיפוט במקרי פרטניי בשטחי המוחזקי והסמכה למת� היתרי המצאה מחו� לתחו ה

  .בהתא לנסיבות המקרה

  

� המדינה לשנות מגבלה מהותית זו על סמכות בית המשפט מקבילה למגבלה על יכולתו של די   38
, שר האוצר'  נ�אמסטרד 279/51 �"בגלעניי� זה ראו . זכויות קניי� בנכס שאינו נמצא במדינה

שעסק בפרשנות צווי� שהתיימרו להעביר זכויות קניי� בנכס מחו� למדינה , )1952 (945ד ו "פ
כסי� יש לפרש צווי� כאלה כאילו נתכוונו לחול רק על נ, וקבע כי בהיעדר הוראה מפורשת

  .בתו� המדינה
  . 2.271בפסקה , BRIGGSראו    39
במיוחד א� כלי השיט א� , לרוב היא משמשת בפועל ג� מכשיר להבאתו לתו� בית המשפט   40

, כאשר בעל כלי השיט מאשר את קבלת ההזמנה, וכ� אפשר להטיל עליו חיובי� אישיי�, נעצר
 כהלי� גברא כאשר הבעלי� נות� קרההלי� יתנהל .  נגדו כהלי� גבראג�ההלי� יכול להתנהל 

פסק הדי� אינו , במקרה כזה אי אפשר להוציא פסק חפצא. ערבות כדי לשחרר את כלי השיט
וערכו של כלי השיט אינו משמש גבול עליו� לתביעה המתנהלת נגד , משפיע על כלי השיט

   ).2.275, 2.274בפסקאות , BRIGGSראו למשל (הבעלי� אישית 
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למקו� הסמכה כללית להמציא מסמכי� מחו� למדינה בהתא�   .1
  השטחי� המוחזקי�: ההמצאה

 מכוח 41.מאז מלחמת ששת הימי ישראל שולטת בפועל בשטחי שאינ חלק מהמדינה

 שקבעו והממשל הצבאי הוציא מנשרי, דיני המלחמה שטחי אלה נתוני לשלטו� צבאי

בכפו� לשינויי שיוכנסו על ידי המפקד , כי שיטת המשפט המקומית מוסיפה להתקיי

� ה – אבל האוכלוסייה של שטחי אלה 42.שקיבל את סמכויות החקיקה באזור, הצבאי

 יומי תכו� � במגע יוה בא–הישראליי שנוספו לה המתיישבי � ההמקומיי התושבי

אי אפשר להמציא , ששטחי אלה אינ בתחו המדינהמשו . ע האוכלוסייה בישראל

ובהיעדר הוראות מיוחדות היה צרי� , מסמכי על פי תקנות סדר הדי� האזרחי הרגילות

 �להמשי� ולהתייחס לנתבעי המצויי בשטחי המוחזקי כאל נתבעי הנמצאי מחו

 1969–ל"שהת, )המצאת מסמכי בשטחי המוחזקי(תקנות סדר הדי� . לתחו השיפוט

פורשו כהסמכה כללית להמציא מסמכי בשטחי לפי כללי ההמצאה הנוהגי באשר 

 פירוש זה משמעו ששטחי אלה משולי לשטח המדינה לצור� 43.להמצאה בתו� המדינה

מבלי לשנות , למעשהבכ� . ובלא צור� לבקש היתר כלשהו, כינו� סמכות השיפוט בלא תנאי

  

רצועת עזה נכבשה מידי מצרי� ורמת הגול� נכבשה , ערבית נכבשו מידי ירד�שטחי� בגדה המ   41
 . מידי סוריה

 7.6.1967 מיו�) ל"מנשר בדבר נטילת השלטו� על ידי צה (1או מנשר ביחס לגדה המערבית ר   42
ביחס לרמת הגול� ראו מנשר בדבר . )7.6.1967 מנשר בדבר סדרי שלטו� ומשפט (2 ומנשר

 ומשפטמנשר בדבר סדרי שלטו� , 1967–ז"תשכה, )רמת הגול�(ל "ידי צהנטילת השלטו� על 
טחי� אלה  במהל� השני� גודל� וגורל� של ש.1967–ז"תשכה ,)2מנשר ) (רמת הגול�(

 בהתא� �1967המשפט השיפוט והמינהל של המדינה הוחלו על מזרח ירושלי� עוד ב: השתנו
' במקור מס (10' בתיקו� מס (1948, שפטב לפקודת סדרי השלטו� והמ11' לצו שהוצא מכוח ס

ישראל שבה� ה�  ש�פשר לממשלה להודיע בצו על שטחי� מאר�)) 74'  עמ499ח "ס, 11
השיפוט ,  החיל על רמת הגול� את המשפט1981–ב"התשמ,  לחוק רמת הגול�1' ס; יחולו

ת רצועת עזה וחלקי� מהגדה המערבית הועברו לרשות הפלסטיני; והמינהל של המדינה
תקנות למשל " (אזור"לפיכ� ככל שחקיקה ישראלית מתייחסת ל. 1993 בהסכ� קהיר משנת

, 1967–ז"תשכה ,) שיפוט בעבירות ועזרה משפטית–יהודה ושומרו� וחבל עזה (שעת חירו� 
גודלו של אזור זה צומצ� , )המסדירות בי� השאר המצאת מסמכי� באזור, שתידונה להל�

סמכויות שיפוט והוראות (� בדבר רצועת עזה ואזור יריחו חוק יישו� ההסכראו (בהתא� 
 )."זורהא"יא את עזה ויריחו מההגדרה של הוצש 1994–ה"תשנה ,)תיקוני חקיקה( )אחרות

למרות שנית� היה להתייחס לתקנות אלה כתקנות הקובעות רק את דר� ההמצאה לאחר    43
" סמכי� לשטחי� המוחזקי�המצאת מ"ראו ברו� ברכה (כפי שיפורט להל� , שהתקבל היתר

בית המשפט העליו� פירש אות� כמאפשרות המצאה , ))ג"תשל–ב"תשל (119 ד משפטי�
, וא� דר הורסט פרוט אימפורט' אבו אלכיר ובניו נ 55/71א "ע(בלא היתר , כבתו� המדינה

להסדר דומה )). 1974 (512) 1(ד כח"פ, וקסלר' שורפה נ 211/73א "ע; )1971 (13) 2(ד כה"פ
, )המצאת מסמ� בשטחי� המוחזקי�(ראו תקנות בית הדי� לעבודה , ביחס לבתי הדי� לעבודה

  . �1969ל"התש
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כל מי שנוכח  לעות השיפוט של בתי המשפט הישראליי הורחבה סמכ, גבולות המדינהאת 

בכל .  ע זאת אי� לומר שבכ� שונו גבולות המדינה44. ברגע המצאת המסמכיבשטחי

 השטחי המוחזקי ,אות מקרי שבה כללי המשפט מייחסי חשיבות לשטח המדינה

האזרחי שתידו�  לתקנות סדר הדי� 500על כ� לצור� תקנה . לא ייחשבו בתו� גבולות אלה

כאשר אפשר לקבל היתר להמציא מסמכי מחו� לתחו השיפוט א הנתבע הוא , להל�

 מושבו או מקו מגוריו הקבוע –תושב המדינה או א יש לו מקו מגורי קבוע בה 

כש שמעשה או מחדל בשטחי , בשטחי המוחזקי אינ צריכי להספיק לעניי� זה

   45.� היתר בגי� מעשה או מחדל במדינה וכיוצא באלההמוחזקי לא יספיקו לצור� מת

ניכר שכל מה שנדרש כדי להרחיב את סמכות השיפוט היה מת� הסמכה להמציא 

 תלאומית נולדת מתו� המצא� התפיסה שסמכות בי�46.מסמכי מחו� לשטח המדינה

. מסמכי לא שונתה א� על פי שמעשה ההמצאה הריבוני נעשה במקרי אלה מחו� למדינה

ל מחו� "אשר על כ� משמעותה של נוכחות התרחבה בהתא לגבולות השליטה של צה

  . לגבולות המדינה

  פרטניי� הסמכה להתיר המצאה מחו� למדינה במקרי�   .2
  בהתא� לנסיבות 

 שאינ נמצאי לא בשטח המדינה ולא בשטחי כל אות נתבעיעל  כדי לכונ� סמכות

שני . מסמכי מחו� למדינה לה איהמצלווידואלי קבל היתר אינדיל יש צור� ,המוחזקי

ההוראות המרכזיות ה� הוראות המצויות בתקנות סדר  :הזסוגי הוראות מתייחסות למצב 

א� יש ג הוראות המצויות בחוקי מיוחדי כגו� חוק , 1984–ד"התשמ, הדי� האזרחי

"התש, התובלה האווירית–1980 . ההמצאה כל עוד בכל המקרי הללו אי� חשיבות למקו

  

 Michael M. Karayanni, The Quest for Creative Jurisdiction: Theלפירוט וניתוח ראו   44
Evolution of Personal Jurisdiction Doctrine of Israeli Courts Toward the Palestinian 

Territories, 29 MICH. J. INT’L L. 666, 680 ff. (2008).  
פירוש הדבר שבמקרה של אד� הנחשב לתושב ). 44 ש"לעיל ה (Karayanniלדעה דומה ראו    45

אפשר לבסס בקשה להתיר המצאה אל מחו� לתחו� בגי� , ישראל שגר בשטחי� המוחזקי�
לתקנות סדר ) 1(500' � מוחזקי� אלה על היותו תושב ישראל לפי תקמעשה שעשה בשטחי

בי� שגר בשטחי� , אול� באשר לאד� שאינו תושב ישראל. 1984–ד"התשמ, הדי� האזרחי
אי אפשר לבסס בקשה להיתר המצאת מסמכי� מחו� לתחו� , המוחזקי� ובי� שלא גר ש�

ת עליו בשל מעשה שעשה לאומי�ואי אפשר יהיה כנראה לרכוש סמכות בי�, השיפוט
  .69, 63ש "ראו להל� ה .שאלה זו טר� נבחנה בפסיקה .בשטחי�

הסביר בית המשפט שמאחר ) 1974 (512) 1(ד כח"פ, וקסלר' שורפה נ 211/73א "בע   46
שהוא מעשה , מעשה ההמצאה, שהשטחי� המוחזקי� ה� בשליטת משטר צבאי ישראלי

 .א� על פי שהוא מתבצע מחו� לתחו� השיפוטאינו מתערב בריבונות זרה , ריבוני מובהק
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הוא ; ההיתר הוא אינדיווידואלי; הוא מחו� לשטח שבו אפשר להמציא מסמכי כבישראל

   47. נתו� לשיקול דעתו של בית המשפטמת� ההיתרו; נית� על יסוד זיקה מוגדרת לישראל

  : קובעת לאמור1984–ד"התשמ, לתקנות סדר הדי� האזרחי 500תקנה 

אל די� � להתיר המצאת כתב בי,רשאי בית המשפט או רש שהוא שופט

  ...מחו� לתחו המדינה באחת מאלה

 זיקות שבהתקיימ� רשאי בית המשפט להתיר המצאה אל מחו� לשטח תרשימונה התקנה מ

 זיקות סמכות אלה אינ� מוצגות כזיקות שעצ ,קשותשיטות הנ�מצב ב בניגוד ל48.המדינה

ות בקשה להתיר המצאת מסמכי לאומית אלא רק כזיקות המבסס�קיומ� מקנה סמכות בי�

 אשר על כ� התפיסה שהמצאה היא המקנה סמכות אינה משתנה א� על פי 49.מחו� לתחו

משו כ� בית המשפט נוקט זהירות . שההמצאה נעשית מחו� לשטחה הריבוני של המדינה

מאחר שמעשה ההמצאה הוא שמקנה סמכות הוא מהווה הפעלה של . מיוחדת במת� היתרי

ומקובל שיש לצמצ ככל האפשר את הפעלת מרותה של המדינה מחו� , וניתסמכות ריב

 רשימת הנסיבות , על כ� חר� שיקול הדעת המוקנה לבית המשפט בהקשר זה50.לתחומה

 כל 51,שאפשר להתבסס עליה� בבקשה למת� היתר המצאה מחו� לתחו היא רשימה סגורה

  

אול� מקובל לחשוב שבקשה להיתר המצאה לצור� דיו� לפי חוק שיפוט בענייני התרת    47
, )9(500'  המוזכרת בתק1969–ט"התשכ, )לאומית�מקרי� מיוחדי� וסמכות בי�(נישואי� 

� לשיקול דעת אינה משאירה מקו, 1980–�"התש, ולצור� תביעה לפי חוק התובלה האווירית
  .417–413' ראו להל� בעמ, לביסוס עמדה זו).  ואיל�113' מבע ,שר�קונפינוראו (

על פי רוב לאחר מת� ההיתר תבוצע ההמצאה בפועל בהתא� לתקנות המצאת מסמכי� לפי    48
  .1975–ו"התשל, 1965, אמנת האג

המאפשרת המצאה ) 9(יש בה ג� תקנת משנה , למרות שתקנה זו עוסקת בעיקר בתביעות גברא   49
מקרי� (מחו� לתחו� במקרי� שבה� הוגשה בקשה לפי חוק שיפוט בענייני התרת נישואי� 

הופעתה של תקנת משנה זו מתמיהה שכ� . �1969ט"התשכ, )לאומית�מיוחדי� וסמכות בי�
בכל ההקשרי� האחרי� של המעמד האישי ובכל המקרי� האחרי� שבה� נקבעה זיקת סמכות 

. לא נעשו הסדרי� מיוחדי� לעניי� המצאת המסמכי�,  בהמצאת מסמכי�דיי� כ� שא, מפורשת
 שהוס� לחוק 1953–ג"התשי, )נישואי� וגירושי�(ב לחוק שיפוט בתי די� רבניי� 4' ס, זאת ועוד

והוא מסתפק בדרישה , לאחרונה מניח שאי� כל צור� בהיתר להמצאת מסמכי� מחו� לתחו�
  . המסמ� לשפת אר� היעדשיתלווה להמצאה תרגו� מאושר של

  ).1990 (550, 545) 4(ד מד"פ, הינדי' הוידה נ 837/87א "ראו ע   50
; )1961 (2241ד טו "פ, חיי�' מ נ"החברה הלאומית לביטוח ולאחריות בע 271/60א "עראו    51

'  נ.156/73Uniroyal Incע "בר; )1971 (798) 1(ד כה"פ, רוזמאיטי' גדומסקי נ 613/70א "ע
 Nobels' מזרחי נ 565/77א "ע; )1973 (229) 1(ד כח"פ, מ" לביטוח בעציו� חברה

Explosives Co. Ltd.,ראו להל� בעמ, לדיו� בדיות� של עילות אלה). 1978 (115) 2(ד לב" פ '
393–394 ,435.  
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 52,תונה פועל לטובת הנתבעעילה נגדרה של ספק באשר לשאלה א העובדות נכנסות ל

  .על פי רוב הפרשנות הניתנת לעילות ההמצאה השונות מצמצמת, וכפי שנראה בהמש�

שיש בה כל בקשה  צופה שהתובע יגיש לבית המשפט 500מסגרת הדיו� שמתווה תקנה 

 על התובע מוטל הנטל . מת� היתר להמציא מסמכי מחו� לתחולצור� היסודות הדרושי

 ה� שיש לו לכאורה עילה 53,קיומה של הזיקה שיש בכוחה לבסס מת� היתרלהראות ה� את 

יש להגיש ) ב(501 על פי תקנה 55. וא� שישראל היא פורו נאות לדיו� בתביעתו54,טובה

 ונפסק שעל התובע לגלות בתו לב כל עובדה רלוונטית 56,את הבקשה בעוד מועד

נגד התובע המבקש להרחיב  וכל ספק יפעל 58, הבקשה נדונה במעמד צד אחד57.לבקשה

מאפשרת לנתבע לבקש את ) ב(502 תקנה 59.את סמכות השיפוט אל מעבר לגבולות המדינה

   60.ביטול היתר ההמצאה או לכפור בסמכות בית המשפט

  

  .241–240' בעמ) 11ש "לעיל ה( זוסמ�ראו    52
  ). 1978 (115) 2(ד לב"פ, .Nobels Explosives Co. Ltd' מזרחי נ 565/77א "ע   53
הדורשת תצהיר בתמיכה לבקשה בנוגע לקיומה של עילה טובה לכאורה נגד ) א(501' ראו תק   54

 837) 3(ד לז"פ, מ"אשדוד בונדד בע'  נFiat Auto s.p.a. Torino 65/81א "ראו ג� ע. הנתבע
להצגה מסודרת של ,  ואיל�299' בעמ, )2ש "לעיל ה(ראו גולדשטיי� וטאוסיג ). 1983(

אשבור� חברה לסוכנויות ומסחר  9725/04א "ראו ע. השיקולי� בהמצאת הזמנה מחו� לתחו�
�ש� אימצו את ההלכה שנקבעה ב, )2007, פורס� בנבו (.C.A.E. Electronics Ltd' מ נ"בע

Seaconsar Far East Ltd. v. Bank Markazi Iran, [1994] 1 A.C. 438 ,מאז�  שלפיה
לצור� קיומה של ; ההסתברויות הנדרש בדיו� לגו� העניי� הוא רמת ההוכחה הגבוהה ביותר

נדרש התובע לעמוד רק ברמת ההוכחה הנמוכה יותר של תביעה הראויה , עילת ההמצאה
 לכאורה יעהת תב שהתובע יראה שיש לו עיל500 'הדרישה הכללית בתקואילו ; לטיעו�

 serious( קיומה של שאלה רצינית הטעונה הכרעה –מסתפקת ברמת הוכחה נמוכה עוד יותר 
question ( או מחלוקת אמתית וכנה)genuine and real dispute( . מזדהה המצאהעילת הכאשר 

תביעה "עמידה בדרישה הגבוהה יותר של , יכפי שקורה בהקשר החוז, ע� עילת התביעה
  .תספק מקל וחומר את הדרישה הכללית" �ראויה לטיעו

  ). 1986 (141) 2(ד מ"פ ,חי' ראד נ 74/83א "ע   55
  ).1990 (545) 4(ד מד"פ, הינדי' הוידה נ 837/87א "ראו ג� ע   56
  ).554' בעמ, ש�(זאת משו� שמדובר בהלי� במעמד צד אחד בלבד    57
 465) 2(ד נח"פ, .Bodstray Co. Ltd' נמ " תעשיות אלקטרוניות בעראדא 4601/02א "ע   58

)2004.(  
א "ראו ג� ע .)1967 (243) 2(ד כא" פ,מ"חברה לבניי� בע" גזית ושח�"' ליבהר נ 98/67א "ע   59

  ).1990 (550, 545) 4(ד מד"פ, הינדי' הוידה נ 837/87
רשאי , די� אל מחו� לתחו� המדינה�צא לבעל די� כתב ביהומ":  קובעת לאמור)ב(502 'תק   60

המצאה או לכפור בכתב הטענות בסמכות בית המשפט את ה את ביטול הצו המתיר הוא לבקש
א " בע".והכל לא יאוחר מהיו� שבו הוא טוע� לראשונה לגופה של התובענה, ובענהבתלדו� 

 472, 465) 2(ד נח"פ, .Bodstray Co. Ltd' נמ " תעשיות אלקטרוניות בעראדא 4601/02
זאת . הנטל העיקרי מוסי� לרבו� על התובע,  ביטולהובהר שמשו� שמדובר בבקשת, )2004(
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.  ה� זיקות אישיות מחד גיסא וזיקות ענייניות מאיד� גיסא500הזיקות המנויות בתקנה 

על כ� אי� פלא שהמשפט הישראלי בעניי� זה . יההתקנה בוססה על כללי מקבילי באנגל

 61,שהורחבו ע השני, אול בניגוד לכללי האנגליי. דומה דמיו� רב למשפט האנגלי

 לא בעקבות השינויי במקבילתה האנגלית ולא ,התקנה הישראלית כמעט לא השתנתה

כי ישראל ברור ,  מכיוו� שמת� ההיתר אינו מובטח62.בעקבות שינויי במשפט הישראלי

. ה שבסמכותה הייחודיתז ככ500אינה רואה א� אחד מהמצבי שאליה מתייחסת תקנה 

השימוש הפרטני של זיקות אלה בתחומי המשפט השוני ייבדק בפרקי , כאמור לעיל

  .הצגת� של הזיקות בפרק זה נועד רק לאפיו� מקומ� ותפקיד� בשיטה. שבשער השלישי

  זיקות אישיות  )א(

כאשר   מאפשרת לבקש היתר להמציא מסמכי מחו� לתחו השיפוט)1(500תקנה 

האד . "מבקשי� סעד נגד אד� שמקו� מושבו או מקו� מגוריו הרגיל בתחו� המדינה"

לצור� כדי שהוא ייראה קשור מספיק למדינה . הנתבעשעל זהותו נסבה תקנת משנה זו הוא 

תבע הוא תושב המדינה או צרי� להראות שהנ, המצאה מחו� לתחו השיפוטהיתר קבלת 

 – 63 בהוומגוריו מושב –בי� הנתבע ובי� ישראל שתי זיקות אישיות לפיכ� . מתגורר בה

עשויות להספיק כדי להצדיק הכפפת הנתבע לסמכות בית המשפט באמצעות המצאת 

  . מסמכי בהיתר ג כאשר הוא אינו נמצא במדינה

,  מהמקור האנגלי של התקנות זיקה זו נשאבה למשפט הישראלי? במדינה מהומושב

 64.זיקה משפטית בעלת מטע� פרשני כבד וסבו�, domicileהמשתמש בביטוי האנגלי 

ובחלק הוא א� ,  מופיע בכמה וכמה חוקי חדשי"מושב"במשפט הישראלי המונח 

המשפטית והאפוטרופסות ובחוק הירושה הוא מוגדר כמקו למשל בחוק הכשרות . מוגדר

 יכול ליהנות ממשמעויות שונות "מושב" אמנ המונח 65. של האד"חייומרכז "שבו נמצא 

  

 �בניגוד למצב שבו נרכשה סמכות מכוח המצאה במדינה והנתבע מבקש לעכב את ההלי
 . )192ש "ראו להל� ה(בטענה של פורו� לא נאות 

 .ואיל� 91' בעמ, )36ש "לעיל ה(לסקירה של השינויי� באנגליה ראו קרייני    61
בספר  שר�קונפינולהשוואה מפורטת של הנוסח הישראלי לכללי� האנגליי� המשתני� ראו    62

ולדיו� מאל� בהתאמה הדרושה בי� כללי סמכות שיפוט לכללי� ותפיסות מהותיי� ראו  ,כולו
ושיבוצ� של עילות התביעה ) 7(�500ו) 6(500, )5(500, )4(500ניתוח של תקנות המשנה , ש�

 .משפט הישראלי המהותיהמוכרות ב
היא כנראה אינה יכולה לבסס בקשה להתיר , "תחו� המדינה"מאחר שהתקנה מתייחסת ל   63

, המצאה מחו� לתחו� נגד אד� שאיננו תושב המדינה שאי� לו מקו� מגורי� רגיל במדינה
  .45ש "ראו לעיל ה. אפילו יש לו מקו� מגורי� בשטחי� המוחזקי�

  .6בפרק , DICEYראו    64
, לחוק הירושה 135'  וס1962–ב" התשכ, לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות80' ראו ס   65

  .1965–ה"התשכ
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לאומית יש לנהוג על פי � אול סביר שבהקשר של סמכות שיפוט בי�66,בהקשרי שוני

אשר על כ� לצור� מת� . לאומי הפרטי�ההגדרה המקובלת לרוב בהקשר של המשפט הבי�

ייחשב תושב ישראל א הזיקה שלו הוא , היתר לקנות סמכות על אד שאינו נמצא בישראל

 אמנ המבח� לעניי� זה הוא מבח� 67.למדינה היא חזקה עד כדי כ� שישראל היא מרכז חייו

 אבל זיהויה של המדינה 68,מציאותי אובייקטיבי הבוח� לאיזו מדינה האד קשור ביותר

כז חייו וא� ייתכנו מצבי גבוליי שבה ספק א מר, שבה מרכז חייו של אד קשה לעתי

 דומה שלרוב יש להניח כי לכל אד יש רק מושב ,אתע ז. בישראל או שמא במדינה אחרת

   69.אחד

  

לחוק ) א(ז28' בס, 1965–ה"התשכ,  לחוק מרש� האוכלוסי�1' ראו למשל הגדרה מיוחדת בס   66
לחוק שיפוט ) ו(א4' ובס, ארצי�לצור� המוגבל של אימו� בי�, 1981–א"התשמ, אימו� ילדי�

א 4' לצור� הסמכות המיוחדת הקבועה בס, 1953–ג"התשי) נישואי� וגירושי�(די� רבניי� בתי 
  . לחוק

  . ואיל�56' מבע, שר�קונפינוראו ג�    67
ש� אושרה , 3פסקה ב, )1987 (227) 3(ד מא"פ, בירנברג' שטרק נ 587/85א "ראו למשל ע   68

–ה" התשכ,לחוק הירושה 135'  שבס"מושב" המונחלפיה שהעמדה של בית המשפט המחוזי 
 והיא ,האנגלי במשפט המקובל שהתפתחה domicile �יש בה משו� זניחה של שיטת ה "1965

לא כוונתו של . קביעת מקו� מושבו של אד�ל באשרמעשי �מציאותי בגדר קביעתו של מבח�
ימת אלא אותו � את מקו� מושבו של אד� בשעה מסוה� הקובעי האד� או מצבי� שהיו בעבר

היינו המקו� אשר מרב הזיקות , מעשית�הבחינה העובדתית אשר אליו קשור האד� מ�מקו� 
אשר יכול , לכל אד� יש בכל זמ� מקו� המשמש מרכז חייו. העובדתיות כורכות אותו עמו

" מושב "המונחבמשמעות אי� פסיקה עצמאית העוסקת ". ...ניידותו להשתנות מדי פע� על פי
א "ראו למשל בבש. "המגורי�"למושג " המושב"מושג בי� ה א� אי� הבחנה ברור. בתקנה זו

בית הדי� ) (2009, פורס� בנבו( פול לוונטל' קר� קיימת לישראל נ 1556/09) ��יעבודה (
כי מקו� מגוריו של המשיב הוא ישראל בהיותו אזרח " התקבלה הטענה ש�, )האזורי לעבודה

) ��יעבודה (א "בבש; " בלבדל הינה ארעית"ותושב ישראל וכי שהותו הנוכחית בחו
16035/03 Fellowshipאושר  ) האזורי לעבודהי�הדת בי( )2004, פורס� בנבו( גולדפרב'  נ

 לתאגיד רשו� בארצות הברית שפועל בישראל מחו� לישראלההיתר להמציא מסמכי� מת� 
ת בשל היק� הפעילו, ות הבריתצרונקבע כי א� על פי שמושב התאגיד בא, במשרד בירושלי�

יצוי� כי . ג� בישראל" מקו� מושב רגיל "בד בבד לראות בו מי שיש לו אפשרשלו בישראל 
אפשר להעלות על הדעת שמושבו  ,תאגיד בדי� ישראל הוא מקו� רישומו מושבו שלבעוד 

אול� קשה להעלות על הדעת מצב שבו מושבו . יהיה במקו� אחר, מרכז עסקיו, העסקי
 אינו מופיע "מושב רגיל" המונח: יתרה מזו. ת ובעונה אחתבעיהיה בשני מקומות " רגיל"ה

 מושגי המושב והמגורי� ,כאמור. מדובר ש� במושב ובמקו� מגורי� רגיל; כלל בתקנה
 .מתבלבלי�

שאלה מעניינת בהקשר הישראלי היא א� אזרח ישראל הגר בשטחי� המוחזקי� יכול להיחשב    69
יביות קושרות אותו לאזורי� סביב ביתו שכל הזיקות האובייקטפי על  תושב ישראל א�

בי� בתקנות שעת , על פי רוב המחוקק דאג להסדיר סוגיה זו במיוחד .ולחברה שמסביב לו
תקנות שעת ל) א(ב6' תקראו למשל . י� בחקיקה באזור עצמובי� בחקיקה ישראלית וב, חירו�

 ,1967–ז"התשכ, ) שיפוט בעבירות ועזרה משפטית–יהודה והשומרו� וחבל עזה (חירו� 
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 של האד יהיה הרגילהתקנה דורשת שמקו מגוריו ?  במדינה מהומקו� מגורי� רגיל

מה המצבי שבה אד לא ייחשב לתושב א� . לא ברור כיצד לפרש ביטוי זה. בישראל

 ברורה למצב כזה היא כאשר תושב הדוגמ? מקו מגורי רגיל בישראלייחשב למי שיש לו 

העובדה שיש לו מקו מגורי ג במדינה אחרת לא . למשל למטרות עבודה, גר בישראלזר 

תפסול את הממצא שיש לו מקו מגורי רגיל בישראל א� א זהו מקו מגוריו הרגיל 

תושב זר יכול לגור ; ועה בישראל נדרשת כתובת קבאי�באותה המידה נראה כי . הזמני

 –לעומת זאת דומה שלא די בכתובת בלבד . כרגיל בישראל ג א ברגע נתו� אי� לו כתובת

   70. א כרגיל האד גר במדינה אחרת–בית או דירה 

 ההכרה במקו מגורי רגיל במדינה כעילה למת� היתר להמציא מסמכי מחו� לתחו

ל א� קרבתו זו של הנתבע למדינה וא� על פי שיש המדינה מרמזת כי התקנה צופה שע

ייתכ� שלא תהיה אפשרות , וא� מקו מגורי רגיל ויחיד בישראל, לנתבע מקו מגורי

משתמע כי היעדרות ארעית מהמדינה עלולה . חוקית להמציא את ההזמנה בתו� ישראל

כי דרכי ו, של תחלי� המצאהאת האפשרות לפסול את אפשרות ההמצאה לקרוב משפחה ו

 את עמדה זו הייתה משלימה 71.המצאה אלה אפשריות רק כאשר הנתבע נמצא במדינה

 �ששוהה בה שהייה  וא� אליהי� לו כל קשר אשעל פי הרעיו� שמי שנמצא במדינה א

 היא הייתה 72. וכינו� של סמכות שיפוטמספיקה לצור� המצאהנוכחותו בה , חולפת וארעית

הקמה מכוח המצאה , וצה כדי להקנות סמכות שבזכותמבהירה כי נוכחות הנתבע א� נח

א , אול מתברר כי הדעה הכללית היא שעל א� היעדרו של אד מישראל. בתו� המדינה

 לבני –יש אפשרות להמציא לו מסמכי באחת הדרכי המאפשרות המצאה לידו הארוכה 

די , צאהלמורשה בהנהלת עסקי או באמצעות תחלי� המ, למורשה שמונה לכ�, ביתו

  

או ביטוי אחר בעניי� " תושב ישראל"לצור� החיקוקי� המנויי� בתוספת הביטוי "הקובעת כי 
יראו אותו ככולל ג� אד� שמקו� מגוריו , מגורי� או ישיבה בישראל האמור בה� ,תושבות

, �1950י"תש, הוא באזור והוא אזרח ישראלי או שהוא זכאי לעלות לישראל לפי חוק השבות
, סדר הדי� האזרחי  תקנות".אילו מקו� מגוריו היה בישראל היה נכנס בגדר ביטוי כאמורואשר 

 DAVID KRETZMER, ISRAEL AND THEראו ג� .  האמורה אינ� מופיעות בתוספת1984–ד"שמהת

WEST BANK: LEGAL ISSUES 30ff. (1984).  
טה לא להבחי� בבירור בי� הפסיקה נו, וכאמור לעיל, ג� בעניי� זה אי� כמעט פסיקה בישראל   70

הבאה לידי , מגמה זו תואמת את המגמה האירופית". ורי� רגילמקו� מג"ו" מושב"המושגי� 
�בבאשר לזיקת הסמכות המרכזית ששיטות המשפט השונות המנחות את ביטוי בהגדרות 

Brussels I Regulation ,ל59' ס(המדינות חופשיות להגדיר מושג זה כרצונ� ". מושב"זיקת ה �
Regulation( ,אינו ש,  הרגילמגוריו של אד� על פי מקו� מושבוברוב המדינות מזהי� את ו

 לקשיי� הנובעי� .ויכול שיהיה לאד� יותר ממושב אחד, חייב להיות מקו� המגורי� הקבוע
  .ואיל� 6�118 בפסקה ,DICEYמהשימוש בביטויי� שוני� באשר למגורי� בחקיקה ראו 

 . 1984–ד"התשמ, לתקנות סדר הדי� האזרחי �498 ו481 'תקלפי    71
  .23 ש" ה לעילראו   72
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) 1(500היחס בי� עמדה זו ובי� תקנה  73.בהמצאה זו כדי לקנות סמכות שיפוט בתביעה נגדו

  .אינו ברור

רק , אפשר להתיר המצאה בלי קשר לעניי� הנדו�. הזיקות הללו ה� זיקות אישיות כלליות

מכא� שהיתר המצאה . על סמ� הקרבה שבי� הנתבע ובי� המדינה בעת המצאת ההזמנה

 סמכות לדו� בתביעה מכל – על הנתבע בלתי מוגבלת, כללית יכול לכונ� סמכות במצב הזה

. סוג שאיננו דורש זיקת סמכות מיוחדת ובלא שיש גבול לחיוב שאפשר להטיל על הצדדי

 מצב זה מסביר אולי מדוע חוזק הקשר הבא לידי ביטוי בהיות ישראל מקו מושבו או מקו

פיע על שיקול הדעת של בית המשפט ולחזק את הנטייה מגוריו הרגיל של הנתבע עשוי להש

עשוי להיות קל יותר לשכנע את בית המשפט :  אחרלשו� 74.להתיר המצאה מחו� לתחו

שישראל היא הפורו הנאות לדיו� כאשר עילת הבקשה היא מושבו או מגוריו של הנתבע 

  . 500במדינה מאשר בעילות האחרות המוזכרות בתקנה 

כוללת זיקה המאפשרת לקנות סמכות על נתבע משו שישראל היא  אינה 500תקנה 

 לא כזיקה לסמכות כללית וא� לא כזיקה לסמכות מיוחדת לדו� בעילה –מקו עיסוקו 

מאפשרת לקנות סמכות מיוחדת ) א(482תקנה , כפי שראינו לעיל, ואול. הנובעת מהעיסוק

העוסק , מורשהשראל למנהל או לדו� בתביעה הקשורה לעסק או לעבודה על ידי המצאה בי

 שתקנה זו מקנה סמכות  א� על פי.בהנהלת העסק או העבודה בישראל מטע הנתבע

אפשר ללמוד זאת מהתמקדותה של התקנה . היא מבוססת כנראה על זיקה אישית, מיוחדת

זיקה זו הופכת אות לידו . בקשר שבי� המנהל או המורשה לנתבע בעת המצאת ההזמנה

המבססת בקשה להתיר , )ב()4(500תקנה . � כינו� סמכות שיפוט בתו� המדינההארוכה לצור

א מי שעשה , המצאה מחו� לתחו השיפוט לנתבע זר כדי לדו� בעילה הקשורה לחוזה

א� על פי שתקנה זו . שונה, בשבילו את החוזה הוא מורשה שגר בישראל או עסק בה

דומה שמדובר , דו הארוכה של הנתבעמושתתת א� היא על זיקה אישית שנוצרת באמצעות י

הזיקה מתמקדת בקשר שבי� הנתבע לבי� המורשה ברגע עשיית .  לישראלפה בזיקה עניינית

התקנה מאפשרת להמציא מסמכי מחו� לתחו לנתבע ; החוזה ולא בעת המצאת ההזמנה

שבי� הנתבע לבי�  בגלל הקשר הנחשבת להתנהגות של מי שגר בישראל, בשל התנהגות

, המבוססת על זיקה אישית של הנתבע לישראל, )1(500מכא� שבניגוד לתקנה . שהומור

   .מבוססת על זיקה עניינית לישראל) ב)(4(500תקנה 

, )א8(500 מופיעה בתקנה – הפע של התובע –זיקה נוספת שמצטיירת כזיקה אישית 

ית� המאפשרת לבסס בקשה להיתר המצאה מחו� לתחו השיפוט כדי שתושב ישראל שנ

התקנה מבטאת בבירור את העמדה . נגדו פסק בוררות זר יוכל לבקש בישראל לבטלו

  

 485) 4(ד לז" פ,מ"שירסו� כלל אינבסטמנט האוס בע' פרושינובסקי נ 526/83ע "ראו ר   73
)1983.(   

  .)1990 (545) 4(ד מד"פ, הינדי' הוידה נ 837/87א "עכ� משתמע למשל מ   74
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התמוהה שבשל זיקתו לישראל של אד שהפסיד בבוררות זרה אפשר להרחיב את סמכות 

השיפוט של המדינה אל עבר נתבעי זרי כדי לאפשר לישראלי לבקש מבתי משפט 

מאחר שאי� אפשרות משפטית לבקש . זריישראליי שיעבירו ביקורת על הליכי בוררות 

 אימוצה למסגרת של תקנה 75.תקנה זו היא אות מתה, ביטולו של פסק בוררות זר בישראל

  .  מעוררת תהיות500

המאפשרת לבקש היתר להמציא מסמכי , )9(500עה בתקנה יזיקה אישית מופעוד 

מקרי (ת נישואי� יני התריתובענה על פי חוק שיפוט בענ לצור� מחו� לתחו המדינה

אמנ ניהול הלי� על פי החוק הוא העניי�  .1969–ט"התשכ, )לאומית�מיוחדי וסמכות בי�

, א� הסמכות שעליה מדובר היא סמכות המוגדרת בחוק עצמו, המצדיק את בקשת ההיתר

דווקא משו . ביחד או לחוד, צדדיבי� ישראל לוהיא מבוססת כולה על זיקות אישיות 

כפי , 500דומה שאי� כל מקו לכלול אפשרות זו בתקנה , דרת בחוק במפורששהסמכות מוג

 מכוח במפורש את כל המקרי האחרי שבה החוק מקנה סמכות 500שאי� כוללי בתקנה 

ידע את המשיב רק מנגנו� ליהיא המצאת המסמכי  בכל המקרי הללו יש להניח כי 76.זיקה

  א� על פי שעילה זו מופיעה , אשר על כ�77.מכותולא מנגנו� לכינו� סבדבר קיו ההליכי

מקובל לחשוב שלבית המשפט אי� שיקול ,  המבוססת על הפעלת שיקול דעת500בתקנה 

וכי בכל מקרה שבו מוגשת תביעה להתרת נישואי� לפי החוק האמור יש לאשר את , דעת

   78.המצאת המסמכי מחו� לתחו

. הסכמההיא , וס� על מושב ומגורינ, הזיקה האישית המקובלת בכל שיטות המשפט

בולטת בהיעדרה , שמקנה סמכות המיוחדת לעניי� שבנוגע לו ניתנה ההסכמה, זיקה זו

ונפסק כאמור כי רשימת העילות המשמשות בסיס , היא אינה מופיעה ש. 500מתקנה 

מכיוו� שהסכמה אינה מופיעה בי� . לבקשת היתר המצאה מחו� לתחו היא רשימה סגורה

הא פירוש הדבר שאי אפשר לבקש היתר ולכ� אי , 500לות המבססות בקשה לפי תקנה העי

הא , וא כ�? אפשר להמציא הזמנה לנתבע שהסכי להתדיי� בישראל ונעדר מהמדינה

בישראל . פירוש זה אינו סביר? התוצאה היא שאי אפשר לקנות סמכות על נתבע כזה

 כאשר תפקיד ההזמנה 79,ת סמכות גברא להקנויכולהכבשיטות אחרות מקובל שהסכמה 

  

 .100ש "ראו להל� ה   75
 .416–413'  בעמראו להל�   76
 .ש�   77
 . ואיל�113 'מבע ,שר�קונפינו   78
ד "פ ,.Bodstray Co. Ltd' מ נ"ראדא תעשיות אלקטרוניות בע 4601/02א "ראו למשל ע   79

משפט בישראל קמה מכוחה של המצאת �סמכות השיפוט של בית: ")2004 (471 ,465) 2(נח
ה� המצאה לידיו של ייתכנו מצבי� שב... די� בתחומה של ישראל לידיו של הנתבע �בי�כתב

 �למשל המצאה (אחר תהא שוות ער� להמצאה לידי הנתבע א� שזה האחרו� אינו נמצא באר
בי� , די��אפשר שג� הסכמה של בעל).  לתקנות סדר הדי� האזרחי482 'לפי תק, לידי מורשה
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 על כ� מוטב לפרש 80.ואי� בה כדי לכונ� סמכות, מתמצה ביידוע הנתבע בדבר קיו ההלי�

אי� צור� בהיתר כדי , את המצב כמצב שבו מאחר שההמצאה איננה המנגנו� המקנה סמכות

נגד לפי גישה זו הוצע בספרות להשתיק נתבע שמת. להמציא את המסמכי מחו� לתחו

לסמכות בית המשפט בטענה שלא נתקבל היתר להמצאת ההזמנה מחו� לתחו על סמ� 

 במקרי הללו א� על פי שיש 82. או לייחס לו נוכחות קונסטרוקטיבית81עקרו� תו הלב

לא יהיה צור� בהיתר , דע שמתנהל נגדו הלי�יצור� בהמצאת מסמכי כדי שהנתבע י

מכות קיימת קיו עצמאי בלא תלות בהמצאת כי הס, להמציא מסמכי אלה מחו� לתחו

   83.ההזמנה

  זיקות ענייניות  )ב(

כדי לבסס בקשת , כל אחת לחוד, יקותפזיקות ענייניות למדינה המסכמה נה  מו500תקנה 

; הימצאותו של נכס נשוא הדיו� במדינה: נה לנתבע מחו� לתחו המדינההזמלהמציא היתר 

התדיינות ; נשוא התביעה במדינהשהיא התנהגות ; זיקה בי� חוזה נשוא התביעה למדינה

וה� ,  אינ� מתחשבות לרוב בזהות הצדדי לדיו�הזיקות הענייניות האלה .המתקיימת במדינה

  

די� הפותח �בכל מקרה אחר חייב בעל. לאומית�תכונ� סמכות שיפוט בי�, במפורש ובי� מכללא
 500כאמור בתקנה , לקבל היתר להמצאה, הלי� נגד מא� דהוא הנמצא מחו� לתחו� השיפוטב

א� מקובל שהשתתפות בהלי� בלא לטעו� נגד סמכותו של בית  ."לתקנות סדר הדי� האזרחי
ראו למשל (שדי בה כדי להסמי� את בית המשפט ,  ויתור שנחשב להסכמהמהווההמשפט 

בנוגע למגבלות ההסכמה  37ש "ה, 2ראו לעיל פרק  ). ואיל�40' בעמ) 11ש "לעיל ה (זוסמ�
צדדי� אינ� יכולי� להקנות לבית המשפט המחוזי סמכות , למשל. בהקשר של סמכות עניינית

באותה מידה מי שאינ� כפופי� לסמכות של בית די� דתי בעניי� זה ואינ� ; לדו� בגירושיה�
לא , ראל כדי להסמי� את בית המשפט לענייני משפחה לדו� בגירושיה�קשורי� דיי� ליש

  .ת� בלבדכמיוכלו להסמיכו מכוח הס
באנגליה זיקה זו  ).79ש "לעיל ה( ראדאכ� משתמע ג� מהדברי� שהובאו לעיל מפרשת    80

סכמה נדרש היתר ההכ� שלמרות , 500 'תקהמקביל להוספה במפורש למעשה החקיקה 
  .מציא מסמכי� מחו� לתחו�לה

  .566ש "ה, 168' בעמ, שר�קונפינו   81
לאומית של בתי המשפט �הסכמה מראש לסמכות הפורו� כזיקת שיפוט בי�"צבי �אריאל רוז�   82

  ).ח"תשל–ז"תשל (26 לא הפרקליט" בישראל
 וכ� 500'  לתקהאפשרות להוסי� את עילת ההסכמה.  ואיל�163'  בעמ,שר�קונפינוראו    83

סיבות להימנע . אינה סבירה, כפי שנעשה באנגליה, להכפיפה לשיקול דעתו של בית המשפט
מהפעלת הסמכות למרות קיומה של ההסכמה יכולות להישקל במסגרת שיקול הדעת המוקנה 

ראו להל� (לבית המשפט לשחרר את הנתבע מחיובו החוזי בנוגע לסמכות לאחר כינו� הסמכות 
, לאומית מפורשת באשר להסכמה�לפיכ� ראוי שתיקבע הוראת סמכות בי�). 427–426' בעמ

כש� , שתאפשר המצאת מסמכי� מחו� לתחו� בלא היתר לנתבע שהסכי� להתדיי� בישראל
� ו477' שאפשר להמציא לו מסמכי� בתו� המדינה א� קבע מורשה לקבלת המסמכי� לפי תק

  . לתקנות סדר הדי� האזרחי478
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סמכות מיוחדת זו . סמכות מיוחדת –מקנות סמכות לדו� רק בעניי� שעל יסודו נית� ההיתר 

   .י מוגבלת בלתסמכותוכמו סמכות הגברא הכללית היא , גבראהיא סמכות 

   מקרקעי
:במדינהנכס   )1(

�ראינו ששיטות רבות מבססות סמכות שיפוט בי�שעסק בסמכות שיפוט בפרק העיוני 

לעתי הימצאותו של נכס במדינה מקנה סמכות גברא מיוחדת לנהל . לאומית על זיקה לנכס

דת לדיו�  שאינה מיוחולעתי די בה כדי להקנות סמכות על בעלי; דיו� המתייחס לאותו נכס

לעתי די בה כדי להקנות סמכות כמעט כללית ; אבל היא מוגבלת לער� הנכס, בו בלבד

 במשפט הישראלי הימצאותו של נכס בישראל כשלעצמה אינה 84.וובלתי מוגבלת על בעלי

היא א� אינה משמשת בסיס כללי לקניית סמכות . ומשמשת בסיס לקניית סמכות על בעלי

די בכ� כדי , רק כאשר התובענה מתייחסת לקרקע בישראל. נכסעל נתבע בתביעה העוסקת ַ#

עוסקת ) 2(500תקנה . לבסס בקשת היתר להמציא הזמנה לנתבע שנמצא מחו� למדינה

ואילו תקנה  ,"נושא התובענה הוא כולו מקרקעי� המצויי� בתחו� המדינה"במצב שבו 

, צוואה, שטר,  פעולהלבטל או לאכו�, לתק�, מבקשי� לפרש" עוסקת במצב שבו )3(500

   ."ע למקרקעי� המצויי� בתחו� המדינההתחייבות או חבות בנוג, חוזה

, קנות אלה ה� היחידות שמבססות היתר המצאה מחו� לתחו על זיקה לנכס במדינהת

העניי� שבשלו  .וה� הבסיס הכללי היחיד בישראל לנטילת סמכות גברא על יסוד זיקה נכסית

ההצדקה ;  היתר להמצאה מחו� לתחו הוא הקרקע נשוא הדיו�זיקה זו יכולה לבסס מת�

של קרקע במדינה הימצאותה .  הקרקע–לנטילת סמכות מצויה בזיקת המדינה לנשוא הדיו� 

השייכת לנתבע אינה מבססת מת� היתר המצאה מחו� לתחו השיפוט לצור� תביעה שאינה 

, בות המתוארות בתקנותעל פי הנסי, רק תביעה באשר לקרקע. קשורה לקרקע הנדונה

מת� היתר המצאה לנתבע שמחו�  לשתאפשר להתבסס על הימצאות הקרקע בישראל 

א� ; על כ� אי� חשיבות לזיקה שבי� הצדדי לקרקע. מיוחדתמדובר אפוא בסמכות . למדינה

  .אי� חשיבות לזהות הצדדי או לזיקת למדינה
 העוסקי בזכויות קניי� בקרקע בחלק משיטות המשפט נוטלי סמכות ייחודית בהליכי

 85.ובעקבות זאת קיימת ג רתיעה מלהכיר בפסקי זרי העוסקי בזכויות כאלה, מקומית
חייבת להיות אפשרות לקנות סמכות ג על , מוב� שא סמכות זו נתפסת כסמכות ייחודית

משפט בר העובדה שה. שכ� אי� כל פורו חלופי לקיו הדיו�, נתבע שאינו נמצא במדינה
ושהוא , הישראלי אינו מסתפק בקיומה של זיקת הימצאות הקרקע בישראל כזיקת סמכות

 �מחייב את בית המשפט להפעיל את שיקול דעתו באשר לשאלה א תותר ההמצאה מחו
מלמדת לכאורה שהסמכות לדו� בקרקע , לישראל ג כשנשוא הדיו� הוא קרקע בישראל
  

 .48–47' בעמ ראו לעיל   84
  .293–292, 63–61' ראו לעיל בעמ   85
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אי� כל הכרח , ואכ� כפי שראינו. מכות ייחודיתמקומית אינה נתפסת במשפט הישראלי כס
   86.לייחד סמכות זו לבתי משפט מקומיי

במקו , ובמיוחד בזכויות קניי� בקרקע, ע כל זאת יש סיבות טובות לאפשר דיו� בקרקע
, לצור� הלי� חפצא באשר לקרקע מקומית. בנסיבות המתאימות, שבו הקרקע נמצאת

ובהלי� , ראל שלא תהיה תלויה בשיקול דעת בית המשפטבוודאי תהיה סמכות ייחודית ליש
נדרשת לרוב הוראה מיוחדת המקנה סמכות . שכזה אי� נתבעי במוב� המקובל בהלי� גברא

כאשר , והיא נסמכת על השליטה הפיזית בנכס, כגו� סמכות הפקעה, להפעיל סמכות חפצא
 87.� באמצעות הודעה ברביניתנת הזדמנות לכל מי שיש לו עניי� בנכס לבוא להשתת� בדיו

אול אשר להלי� גברא אי אפשר להסתפק בתקנות הרגילות המאפשרות המצאה רק בתו� 
 מתמודדות ע הצור� לאפשר נטילת סמכות בהלי� 500והעילות הכלולות בתקנה , המדינה

  .גברא הקשור לקרקע בישראל כאשר הנתבע אינו נמצא במדינה
 ונהוג 88, מחייבת שהתובענה כולה תעסוק בקרקע)2(500תקנה ,  על פי האמור לעיל

) 3(500 אמנ תקנה 89.לצמצ תקנה זו עוד לתובענות העוסקות בזכויות קניי� בקרקע בלבד
ומצד , א� מצד אחד היא חופפת אותה במידה מסוימת, )2(משנה רחבה וגמישה מתקנת 

� רוב רוב של שכ,  באשר לצוואות מוגבלת מכפי שהיא נראיתלאומית�אחר הסמכות הבי�
בכפו� להוראת הסמכות , 500ההליכי באשר לצוואות יתנהלו מחו� למסגרתה של תקנה 

 הוראות ועל פי 1965–ה"התשכ,  לחוק הירושה136לאומית המיוחדת הקבועה בסעי� �הבי�
  1998.90–ח"התשנ, ההמצאה שבתקנות הירושה

א כאמור סמכות הסמכות הנקנית באמצעות המצאת המסמכי לנתבע במקרה כזה הי
 בית המשפט אינו רשאי לדו� בתביעה שאינה עוסקת במקרקעי� בישראל מכוח .מיוחדת

היא לא תהיה מוגבלת , גברא באשר הסמכות תהיה בדר� כלל סמכות ,ע זאת. ההמצאה
  .לער� הקרקע בלבד

  למדינהחוזי� הקשורי�   )2(

. ישראל היא זיקה לחוזהזיקה עניינית נוספת שקיומה מאפשר לבקש היתר המצאה מחו� ל

  : עוסקת במצב שבו) 4(500תקנה 

  

  . 431–429' ראו להל� בעמ ו63–61'  בעמראו לעיל   86
המצייני� את חובת , )א(א�5 ו5' ס, 1943, )רכישה לצרכי ציבור( פקודת הקרקעות ראו למשל   87

 .הפרסו� ואת החובה לאפשר לבעלי עניי� לטעו�
 .60' מבע, שר�קונפינו ראו   88
 .242 'בעמ) 11ש "לעיל ה( זוסמ� ;60' מ בע,שר�וקונפינ   89
  . ואיל�62' מבע ,שר�קונפינולעניי� זה ראו    90
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או לעשות בו על , להפקיעו או לפסלו, לבטלו, התובענה היא לאכו� חוזה

באחד המקרי , או לקבל דמי נזק או סעד אחר בשל הפרתו, דר� אחרת

  : האלה

  ; החוזה נעשה בתחו המדינה) א(

או , תחו המדינההחוזה נעשה בידי מורשה העוסק או המתגורר ב) ב(

  ; מטע מרשה העוסק או המתגורר מחו� לתחו המדינה, באמצעותו

  .על החוזה חלי דיני מדינת ישראל לפי כתבו או מכללא) ג(

  :עוסקת במצב שבו) 5(500ואילו תקנה 

 ואי� נפקא מינה היכ� נעשה –ובעי על הפרת חוזה בתחו המדינה ת

הפרה מחו� לתחו , לוותה אליהאו נ,  אפילו קדמה לאותה הפרה–החוזה 

ה שצרי� היה המדינה אשר שללה את האפשרות לקיי אותו חלק מ� החוז

  .לקיימו בתחו המדינה

המשפט , המדגישות רק את מקו ביצועו של חוזה, בניגוד לשיטות הקונטיננטליות

יק הישראלי מציע כמה וכמה דרכי שבה� חוזה יכול להיות קשור מספיק למדינה כדי להצד

זיקה מספיקה לעניי� זה תהיה . נטילת סמכות על ידי המצאת מסמכי בהיתר מחו� למדינה

 חזק בידי מורשה בעל קשראו שהוא נכרת ,  בתחו המדינהנכרת  נשוא הדיו�חוזההש

 כפו�או שהוא  בתחו המדינה הופרשהוא , למדינה בשביל בעל חוזה שאי� לו קשר למדינה

ות הללו בפני עצמה יכולה לבסס בקשה להתיר המצאת כל אחת מהזיק. לדי� ישראל

 לצור� עילת �ספק א אפשר להתבסס עליה. המסמכי מחו� למדינה בדבר החוזה שנכרת

כגו� תובענה בגי� חוסר תו לב במשא ומת� שלא , תביעה הנוגעת לחוזה שלא נכרת

ואילו ,  ענייניותמקו ההפרה ותחולת די� ישראל ה� בבירור זיקות,  מקו הכריתה91.הבשיל

 על קשר לבעל מושתתתשכ� היא , מצטיירת כזיקה אישית) ב)(4(500הזיקה שבתקנה 

היא , אול כפי שהוסבר לעיל.  בשבילו את החוזהכרת ש"ידו הארוכה"הנוצר דר� , החוזה

במוב� זה שהיא מאפשרת לקנות סמכות מיוחדת לדו� בחוזה על ידי , למעשה זיקה עניינית

 עשייתו בידי – לנתבע עצמו על יסוד זיקה עניינית בי� החוזה לישראל המצאת מסמכי

   92.מורשה בעל קשר למדינה

  

  . ואיל�66' בעמ, שר�קונפינוראו    91
  .381' ראו לעיל בעמ   92
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כיצד לקבוע היכ� חוזה , למשל. הפעלת� של תקנות אלה מעוררת בעיות של ברירת די�

מאחר שדיו� בשאלות . כיצד לברר שדי� ישראל חל על החוזה וכיוצא בזה, נכרת או הופר

  . הוא יובא בפרק העוסק בחוזי, ר� הערכת דיני הסמכותאלה אינו נחו� לצו

א� , בלתי מוגבלת גברא ת של מסמכי שתכונ� סמכותהמצאג תקנות אלה מאפשרות 

להפקיעו , לבטלו, לאכו� חוזה" שבאהתובענה ב לדו�  סמכות–  בלבדמיוחדתזוהי סמכות 

" ד אחר בשל הפרתואו לקבל דמי נזק או סע, או לעשות בו על דר� אחרת, או לפסלו

זיקות אלה ). 5(500 בהקשר של תקנה הפרת חוזהובתובענה בגי� , )4(500בהקשר של תקנה 

 אול לעומת הסמכות לדו� בתובענה בגי� 93.מצמיחות סמכות לדו� במגוו� עילות חוזיות

תיתכ� סמכות , היכולה לצמוח רק א החוזה הופר במדינה, )5(הפרת חוזה לפי תקנת משנה 

א קיימת זיקה אחרת לישראל , בסעד בגי� הפרת חוזה ג א הוא לא הופר בישראללדו� 

  ). 4(כמפורט בתקנת משנה 

  במדינהמעשי�   )3(

. א� התנהגות בישראל היא זיקה עניינית שיכולה לבסס היתר המצאת מסמכי מחו� למדינה

 הנעדר עוסקת בהזמנת נתבע) 6(תקנת משנה . מתייחסת לשני מצבי כאלה 500תקנה 

מהמדינה כדי שנית� יהיה להוציא נגדו צו מניעה ביחס למעשה שעשה או שהוא עומד 

   :לעשות בישראל

, בקשי צו מניעה לגבי דבר הנעשה או העומד להיעשות בתחו המדינהמ

ג בי� א מבקשי , או מבקשי למנוע או להסיר מטרד בתחו המדינה

   .דמי נזק בקשר לכ� ובי� א לאו

על התובענה מבוססת "מבססת מת� היתר להזמי� נתבע נעדר או זר כאשר ) 7(נה תקנת מש

   ".מעשה או על מחדל בתחו� המדינה

תקנות משנה אלה אינ� מוגבלות להתנהגות מתחו הנזיקי� בלבד ועשויות לבסס סמכות 

 94.א� זאת בתנאי שמדובר במעשה או מחדל במדינה, לדו� בתביעה מכל תחומי המשפט

  

במיוחד באשר ,  במגבלות של תקנה זו ואיל�65 'מ בע,שר�קונפינו  בספרה שלדיו�ראו   93
אשבור� חברה לסוכנויות ומסחר  9725/04א "ולעניי� זה ראו ע. בי� שבה� לא נכרת חוזהלמצ

 המאפשר לבסס בקשת היתר המצאה )2007, פורס� בנבו( .C.A.E. Electronics Ltd' מ נ"בע
לצור� תביעה בגי� הפרת החובה לנהל משא ומת� לקראת חוזה )7(500 'מחו� לתחו� על תק

 לצור� קניית סמכות על 500 'תקהעילות החוזיות שבתבסס על  על האפשרות לה.בתו� לב
 ). 1975 (259) 2(ד כט"פ, קורונל' קורונל נ 625/73א "נתבע זר בתביעה למזונות ראו ע

 .C.A.E. Electronics Ltd' מ נ"אשבור� חברה לסוכנויות ומסחר בע 9725/04א "ראו ע   94
תשלו� �תביעה בגי� אי) 7(500' ל תקלפיכ� ייתכ� שאפשר לבסס ע). 2007, פורס� בנבו(

' קורונל נ 625/73א "ראו ע(מזונות כאשר ישראל היא המקו� שבו ה� אמורי� להשתל� 
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 קובעות את היק� "מדינה"והשאלה מתי אלה נעשו ב, "מחדל" ומהו "מעשה"ו השאלה מה

בתביעה נזיקית עשויה להתעורר השאלה א כל מרכיבי , למשל. התחולה של תקנות אלה

 או רק חלק ממרכיבי אלה צריכי להיות בישראל כדי –  כל ההתנהגות וכל הנזק– העוולה

קשר זה נפסק שהמרכיב המכריע הוא בה. לבסס בקשה להיתר המצאה מחו� לישראל

 אול די 95.ואי אפשר להסתפק בקרות הנזק בישראל בלבד, ההתנהגות העוולתית

בלי קשר לזהות של הצדדי או לאופי המעשי , לרבות מחדל, בהתנהגות במדינה

בי� כדי לדו� בבקשה לקבל צו , כדי לבסס בקשה להיתר המצאה מחו� לישראל, הנדוני

ובי� כדי לדו� בתובענה , מעשה שנעשה או שעומד להיעשות במדינהמניעה באשר ל

על כ� עילה זו עשויה לשמש בסיס לנטילת סמכות . המבוססת על התנהגות כזו במדינה

 הזיקה העניינית היא עשיית מעשה במדינה המשמש בסיס 96.במגוו� רחב של עילות תביעה

 גבראסמכות ה. ותו מעשה לאמיוחדתוהסמכות הקמה בעקבות מת� ההיתר , לתובענה

ג הסמכות . בלתי מוגבלתתהיה ) 7(500המוקנית באמצעות המצאה עקב היתר לפי תקנה 

   97.אינה מוגבלת בהיקפה) 6(500המוקנית לפי תקנה 

  

ש� אוזכרה האפשרות שעילה זו תיכנס לגדר הפרת , )1975 (269, 259) 2(ד כט"פ, קורונל
  ).חובה חקוקה

�קונפינוראו ). 1978 (115) 2(ד לב"פ, .Nobels Explosives Co. Ltd' מזרחי נ 565/77א "ע   95
 ואיל� לדיו� בהחלטה זו ובהשלכותיה על תביעה לפי חוק האחריות למוצרי� 98' בעמ, שר

בית המשפט העליו� שולל בעקביות כל ניסיו� של בתי משפט נמוכי� . 1980–�"התש, פגומי�
א "ראו למשל רע. יותר לפרש עילה זו ככוללת ג� מקרי� שבה� רק הנזק אירע בישראל

516/00 Allison Engine Co. Inc.שיטרית נ 8195/02א "רע; )2000, פורס� בנבו (אלטר'  נ' 
Sharp ,2752/03א " רע;)2003 (193) 1(ד נח"פ Metallurgique de Gerzat S.A/וילנסקי'  נ ,

בכול� נדחה הניסיו� לבסס סמכות בתביעה בגי� נזק שאירע בישראל ). 2003 (145) 6(ד נז"פ
, כגו� מעשה הקשור בשיווק(על מעשה או מחדל בישראל , מוצר שיוצר בחו� לאר�על ידי 

  ).בפרסו� או בהימנעות מלהזהיר מפני סכנות
תביעה  ;)105' מבע ,שר�קונפינוראו ( הלידה בישראל מעשהלמשל תביעת אבהות על יסוד    96

ביעה בגי� ת ;)106' מ בע,ש�( המבוססת על מעשהו של התובע, ולא במשפט בעשיית עושר
 9725/04א "ע ו67' בעמ, ש�(חוסר תו� לב במשא ומת� שלא הבשיל לכדי כריתתו של חוזה 

)). 2007, פורס� בנבו (.C.A.E. Electronics Ltd' מ נ"אשבור� חברה לסוכנויות ומסחר בע
בעשיית עושר ולא במשפט יוצא שדי במעשהו של התובע ,  בצדקשר�קונפינוכפי שמעירה 
היא מציינת עוד ששימוש בעילה זו לש� .  הנתבע במערכת הסמכות של ישראלכדי לתפוס את

תביעה בגי� חוסר תו� לב במשא ומת� כשלא נכרת חוזה מאפשר ליטול סמכות כשהמעשה 
ואילו הוא , הנדו� נעשה בישראל ג� כשאי� כל קשר בי� הצדדי� או החוזה הנצפה לישראל

ה מחו� לישראל ג� כאשר יש קרבה של אינו מאפשר ליטול סמכות מקו� שהמעשה נעש
 .החוזה הנצפה לישראל

על השאלה א� אפשר להשתמש בתקנת משנה זו לצור� מת� צו מניעה זמני נגד אד� שאינו    97
.  ואיל�86' מבע ,שר�פינונקוראו , לטובת הלי� שמתנהל במדינה זרה, בסמכות בית המשפט

, )1988 (201) 3(ד מב"פ, .Cent Or S.A.R.L' מ נ"מעדני אווז הכס� בע 102/88א "הדיו� ברע
, פורס� בנבו (מ"בע) 1988(אינטרקו� מערכות '  נ .8786/95Windsoft Inc) א"תמחוזי (' המב
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  במדינההתדיינות   )4(

    תובענה כלשהי  .א

 )10(500תקנה . זיקה להתדיינות במדינה יכולה א� היא לבסס היתר המצאה מחו� למדינה

  :מאפשרת לבקש היתר להמציא מסמכי מחו� לישראל ולכונ� סמכות על אד כאשר

בתובענה ,  בעל די� נכו�או , בעל די� דרושמדינה הואתחו האד שמחו� ל

  . שהומצאה לו הזמנה כדי� בתחו המדינה, שהוגשה כהלכה נגד אד אחר

לה השל והמלא ראוי שלש ניהו, הזיקה העניינית היא התדיינות שכבר מתנהלת בישראל
בהתקיי תנאי . לצר� לה אד א� על פי שאי� מתקיימת זיקה עצמאית שתבסס בקשת היתר

התקנה אפשר לבקש להזמי� נתבע נעדר או זר בלי קשר לזהותו ומבלי שהעניי� הנדו� קשור 
  . לישראל רק משו שנתבע זה קשור מספיק לתובענה שכבר מתנהלת בבית משפט ישראלי

בעל די� "ו� לקיומה של זיקה זו הוא שבעל הדי� שמבקשי להזמי� לדיו� הוא תנאי ראש
 לצור� זה אד ייחשב בעל די� דרוש או נכו� א היה אפשר לצרפו ."נכו� או בעל די� ,דרוש

 תנאי שני 98.בהנחה שהיה בישראל, לתביעה כנתבע לפי המבחני המקובלי בישראל
נתבע בתו� ה ושכבר הומצאה הזמנה לדי� ללמת� ההיתר הוא שהתובענה הוגשה כהלכ

, אפילו הוא נתבע נכו� או דרוש,  לפיכ� אי אפשר לזמ� נתבע שנמצא מחו� לישראל.המדינה
דרישה זו . א הנתבע המקורי בתביעה התלויה ועומדת הוזמ� א� הוא מחו� לישראל

.  נשוא הדיו�שכ� דווקא המצאה בחו� לאר� מבוססת על זיקה בי� המדינה לעניי�, מעניינת
אמנ . א בכלל, המצאה בתו� המדינה יכולה להוליד תביעה שאי� לה קשר חזק למדינה

כמו כ� בית משפט . הסמכות נגד הנתבע המקורי כפופה לטענה של פורו לא נאות
המתבקש להתיר המצאה לבעל הדי� הדרוש יבדוק בשבע עיניי שהזמנתו של הנתבע בתו� 

  

רג תרופות חברת לוכסמבו' נ.Eli Lilly Expory S.A  1829/02) א"מחוזי ת(א " וע)1995
ג� . זמני לטובת הלי� זרמעלה לכאורה שאפשר לתת בישראל סעד ) 2002, פורס� בנבו (מ"בע

לא ברור א� אפשר לבקש היתר המצאה מחו� לתחו� נגד נתבע זר כדי , בהנחה שזה אפשרי
אפשרות אחרת במצב הזה היא לבקש את הצו במקו� שבו . לבסס בקשה לסעד זמני שכזה

כאשר בקשת האכיפה תבסס בקשה להתיר , מתנהל הדיו� העיקרי ולבקש ל�כפו בישראל
ובמסגרת בקשה זו אפשר לבקש ג� סעד , )8(500' � מחו� לישראל לפי תקהמצאת מסמכי

  .זמני
לדוגמאות של מקרי� שבה� ביקשו להשתמש בתקנת משנה זו בתביעה נזיקית ראו למשל    98

שבו אושר מת� , )2000, פורס� בנבו (אלטר'  נ.Allison Engine Co. Inc 516/00א "רע
, )2003 (145) 6(ד נז"פ, וילנסקי'  נ.Metallurgique de Gerzat S.A 2752/03א "ורע, ההיתר

 לפירוט העניי� ולשאלה א� אפשר לקבל במסגרת תקנת משנה זו היתר .שבו בוטל ההיתר
א "רע,  ואיל�121' בעמ, שר�קונפינוראו , להמציא הודעת צד שלישי לאד� שאינו במדינה

ש� , )1990 (353) 1(ד מה"פ, .Colgar S.P.A' מ נ"אלבה מכונות לעיבוד מתכת בע 3765/90
ש� שונתה , )2003 (205) 2(ד נח"פ, ביילס' וינברג נ 5150/02א "ורע, גרסו שאי� אפשרות כזו

   .הגישה והכירו באפשרות זו
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א כאמצעי להבאת הנתבע לתו� גדר הסמכות כשאי אפשר היה המדינה נעשתה בתו לב ול
אבל כל מה שדרוש כדי לצר� את הנתבע הנכו� . 500להכניסו לעילות האחרות שבתקנה 

טענה שכנראה תספק את הדרישה שישראל , מחו� לישראל הוא נחיצותו לבירור התביעה
   99.היא פורו נאות לצורכי מת� ההיתר

בלתי ית על הנתבע שנית� היתר להזמינו היא סמכות ג במקרה זה הסמכות הנקנ
שזומ� בתו� המדינה בלא , נולדת מתו� סמכות כללית על הנתבע וא� על פי שהיא, מוגבלת

זוהי , "מיוחדת נגררת לכללית" סמכות ובמוב� זה היא למעשה, כל דרישה לזיקה עניינית
   .לאותו הלי� בלבד מיוחדתסמכות 

  תובענה מיוחדת  .ב

נות משנה מאפשרות לבקש היתר להמציא מסמכי מחו� למדינה כדי לאפשר ניהול שתי תק

החלטה שניתנה מחוצה לה בלי קשר לשאלה א לעניי� שנדו� בהלי� הלי� בישראל בדבר 

 בי� קשרמבססת בקשת היתר א� בלא לדרוש ) 8(500תקנה .  לישראלהזר יש קשר כלשהו

כמשמעותו בחוק , חו��לאכו� פסק"... די שמבקשי. מי מהצדדי לפסק הזר לישראל

, כמשמעותו בחוק הבוררות, חו��בוררות�או פסק, �1958ח"תשי, חו� אכיפת פסקי

  :מאפשרת לבקש היתר כאשר) א8(500תקנה  ".�1968ח"תשכ

, �1968ח"תשכ, מעותו בחוק הבוררותמבקשי לבטל פסק בוררות חו� כמש
כי אי� למבקש אפשרות א שוכנע בית המשפט , שנית� נגד תושב ישראל

  .נית� הפסק, או לפי דיניה, לזכות בדי� צדק בבית המשפט של המדינה שבה

 לא ברור כלל מדוע מוצדק 100,שתקנות אלה מעלותהרבי  קשיי הפרשנות מלבד

  

באנגליה בוטל התנאי שהמסמכי� הומצאו לנתבע  בתו� . 130–129'  בעמ,שר�קונפינוראו    99
  ).11�161בפסקה , DICEY ראו(המדינה 

הא� תקנה זו מאפשרת ) א: ( בעיות הפרשנות הרבות אפשר לציי� את השאלות האלהבי�  100
�או ג� בתביעת , 1958–ח"התשי, לבקש היתר רק בתביעת אכיפה לפי חוק אכיפת פסקי חו

דומה שהיא אינה מוגבלת לבקשה סטטוטורית ? אכיפה המתנהלת בתביעה על יסוד הפסק
" בקשת אכיפה"שמעותו בחוק ואינה מדברת על כמ" פסק חו�" שכ� התקנה מדברת על בלבד

ראו  (מכיוו� שכללי האכיפה וכללי ההכרה מובחני� במשפט הישראלי) ב(; כמשמעותה בחוק
) ג(? הא� התקנה מתייחסת רק לבקשת אכיפה או ג� לבקשה להכיר בפסק חו�, )8להל� פרק 

פה או שהוא אינו ראוי מכיוו� שהיו� אפשר כנראה לבקש ג� הצהרה שפסק זר אינו ראוי לאכי
מה פירוש הביטוי אכיפת פסק ) ד(? הא� התקנה מתייחסת ג� לבקשות כאלה, להכרה
חוק הבוררות אינו משתמש בביטוי זה א� על פי שהוא מופיע באמנת ניו יורק להכרה ? בוררות

' הא� אפשר בכלל להפעיל את תק) ה(; בפסקי בוררות ולאכיפת� המטפלת בנושא זה
ואי� כל אפשרות , � בית משפט ישראלי אינו מוסמ� לבטל פסק בוררות חו�שכ? )א8(500

 מדבר על 1968–ח"התשכ, א לחוק הבוררות29' א� על פי שס; להגיש בקשה כזו בישראל
אמנת ניו יורק להכרה בפסקי בוררות , לאומית�אישור או ביטול של פסק כזה לפי אמנה בי�

  . רות אלא רק אכיפתוולאכיפת� אינה מאפשרת ביטול של פסק בור
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שאינו תושב , לאפשר לבית משפט ישראלי ליטול סמכות על אד שאינו נמצא בישראל
 הלי� האכיפה 101. להקנות לפסק זר כוח בישראלישראל ואינו גר בה רק משו שמבקשי

רוב אי� מאפשרי לזמ� אד לישראל רק  על פי. נתפס במובני רבי כהלי� משפטי רגיל
 זיקה אישית עשויה 102.כדי לאפשר דיו� בתובענה אלא א כ� יש זיקה שמצדיקה זאת

בכ� שהנתבע היה אפשר א� להבי� שיסתפקו . להספיק כש שזיקה עניינית עשויה להספיק
 דיו� בשאלה הנדו� הוא בעל רכוש בישראל כבסיס להמצאת מסמכי מחו� לתחו לצור�

שכ� הזיקה של בעלות בנכסי בישראל איננה מספקת בסיס רגיל , א פסק זר אכי� א לאו
 ההימנעות מלהציב תנאי כלשהו מלבד 103.לבקשת היתר להמציא מסמכי מחו� למדינה

 התמיהה כפולה 104.מפתיעה, גדו תביעה בעניי� החלטה זרהבקשתו של התובע להגיש נ
מעניקי יתרו� זה של תפיסת אד בלא קשר לישראל רק ) א8(500ומכופלת כאשר בתקנה 

אפשרות משפטית , פסק נגדונורק כשהוא מבקש לבטל פסק בוררות ש, לתובע תושב ישראל
  . שממילא אינה קיימת בישראל

א ניהול תובענה לפי חוקי ספציפיי שיש בה יש שהבסיס לבקשת היתר המצאה הו
פשרת מאה, )9(500זה המצב בתקנה . לאומית מפורשת או מובלעת�הוראת סמכות בי�

יני יתובענה על פי חוק שיפוט בענ לצור� לבקש היתר להמציא מסמכי מחו� לישראל
ב באשר ה ג המצז. 1969–ט"התשכ, )לאומית�מקרי מיוחדי וסמכות בי�(התרת נישואי� 

 �בתובענה שעילתה בתובלה ": הקובע, 1980–"התש,  לחוק התובלה האווירית12לסעי
רשאי בית המשפט להתיר שמסירת� של הזמנה לדי� ושל , אווירית שחוק זה חל עליה

 בישראל במקרי כאלה ניהול התובענה ."לאר��י� משפטיי� אחרי� תהיה בחו�מסמכ
. ליצור סמכות באמצעות המצאת הזמנה לדי� בהיתרמצטייר כזיקה עניינית המספיקה כדי 

העניי� המאפשר את בשני המקרי ניהול ההלי� הוא רק . אול למעשה אי� הדבר כ�
יני התרת ישיפוט בענחוק ב. לאומית נקבעה בחוק המהותי�הסמכות הבי�. ההוראההפעלת 

  

שאי� מניעה עקרונית ל�כפו לפי חוק אכיפת פסקי , לעניי� זה פסק זר עשוי לכלול ג� צו ביניי�   101
�  ).501–500' ראו להל� בעמ(, 1958–ח"התשי, חו

וא� ש� התנאי המוקד� של נטילת סמכות כדי� על הנתבע , היא חריג לעניי� זה) 10(500תקנה    102
 .משמשת זיקה מסוימת

) ��מחוזי י(פ "המצב שבו מהל� כזה מוצדק בשל הימצאותו של נכס בישראל מודג� ב   103
4190/05 Motorola Credit Corporationנ  'CEM Cemgiz Uzan) 2006, פורס� בנבו( .

שפעל ללא , במקרה זה נית� לטובת המערער פסק די� שהטיל חיוב גדול במיוחד על המשיב
. משיב היה בעל המניות בחברה פרטית שהייתה בעלת יכטהה. לאות להבריח נכסי� מנושיו

והמערער ביקש לאכו� את הפסק נגד המשיב כבעלי� האמתי של , היכטה עגנה בנמל ישראלי
פסק הדי� מזכיר שהומצאה ). כאשר הבעלות במניות בחברה כבר הועברה לידי אשתו(היכטה 

דומה כי זהו מצב שבו ראוי . היתרלא צוי� על יסוד מה נית� ה. הזמנה לדי� לאחר מת� היתר
 ).8(500' היה לתת היתר לפי תק

א� כי האפשרות לבקש היתר המצאת הזמנה מחו� למדינה לצור� אכיפת פסק די� זר או פסק    104
לדיו� ). CPR, Practice Direction 6B, Rule 3.1(10)ראו (בוררות זר קיימת ג� באנגליה 

  .82ש "ה, 8 ראו להל� פרק בשאלה זו
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וראה המפרשת  יש היו ה1969–ט"התשכ, )לאומית�מקרי מיוחדי וסמכות בי�(נישואי� 
 וה� כול� זיקות, המבססות סמכות לדו� בתובענה לפי החוקלמדינה ישירות מה� הזיקות 

סביר שבמצבי שבה החוק מגדיר , כפי שנראה בהמש�. צדדי יחד או לחוד הלשאישיות 
 ההמצאה אינה מכוננת את הסמכות אלא ,לאומית�מפורשות את זיקות הסמכות הבי�

 ועל כ� אי� צור� לקבל היתר כדי להמציא את המסמכי מחו� ,משמשת רק תפקיד מיידע
   105.וסמכות בית המשפט אינה תלויה בשיקול דעתו של בית המשפט, לישראל

לאומית של � קבע את היק� הסמכות הבי�1980–"התש, ג חוק התובלה האווירית

� בי�ואלה תביעות המוסדרות בסדרה של אמנות, ישראל בנוגע לתביעות הנדונות בחוק

 לאומיות שהחוק אימ� לעניי� אחריות של מובילי אוויריי לנזקי שנגרמו לנוסעי

בי� ההסדרי הללו מצויות הוראות באשר למקו שבו יש להגיש תביעות לפי . ולכבודת

 לאמנת ורשה קובע שיש להגיש את התביעה באחת מ� המדינות 28סעי� , למשל. האמנה

מכא� שהסמכות . מדינת היעד של הטיסהאו  האווירי המתקשרות שהיא מדינת המוביל

של המוביל האווירי ביתו שישראל היא , לאומית של ישראל נובעת מהזיקה האישית�הבי�

בהוראה העוסקת במת� לפיכ� . יתה יעד הטיסה הנדונהאו מהזיקה העניינית שישראל הי

תביעה ענת על הזיקה היא עניינית רק במוב� זה שהיא נש היתר המצאה מחו� לתחו

הדעת , שוב מאחר שהוראות הסמכות נקבעות במפורש בחוק הישראלי. המתנהלת בישראל

וכי לא יהיה , שאי� צור� בהיתר, נותנת שג כא� המצאת המסמכי איננה קונסטיטוטיבית

   106.שיקול דעת בדבר המצאת ההזמנה מחו� לישראל

  כללי  )ג(

ציא מסמכי מחו� לישראל כאמצעי כל המצבי הללו מבססי בקשה לקבל היתר להמ

בכל המקרי לא די לעמוד בקיומ� של הזיקות המוצבות כתנאי . לקנות סמכות על הנתבע

על המבקש להראות עוד שיש לו לכאורה עילה טובה , כדי שיינת� ההיתר; להיתר ההמצאה

  בבחינת של ענייני אלה על בית המשפט107.ושהפורו הוא פורו נאות לדיו� בתביעה

  

 .416–413' להל� בעמ   105
 מציינת שדברי ההסבר לחוק המקורי הבהירו שסעי� זה אינו מכניס עילה נוספת שר�קונפינו   106

וכי פירוש הדבר ששיקול הדעת של בית המשפט מצומצ� בהרבה מאשר בתקנה , 500' לתק
 ).154' ראו בעמ (500

ד "פ, .Bodstray Co. Ltd' נמ " תעשיות אלקטרוניות בעראדא 4601/02א "ראו למשל ע   107
א "אול� ראו רע. ש� נקבע שקיומה של זיקה חיוני א� אינו מספיק, )2004 (471, 465) 2(נח

, )1998 (114, 109) 1(ד נב"פ, .The Lockformer Co' מ נ"בע) 1989(סיני ' הגבס א 2705/97
יומה שקמה מכוח עצ� ק, ש� השופט אור הניח כי שיקול הדעת מתייחס להפעלתה של סמכות

לפירוש זה של דבריו ולניתוח מפורט של פסק הדי� ומה שמשתמע ממנו ראו . של הזיקה
  ).36ש "לעיל ה(קרייני 
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הוא מונחה על ידי הכללי המצטברי , א� שיקול דעת זה אינו מוחלט. להפעיל שיקול דעת

אלה מלמדי בבירור כי בית המשפט ינהג באיפוק כדי להימנע . שפותחו לעניי� זה בפסיקה

וכי ייזהר מפני הרחבת סמכות השיפוט של המערכת ,  במדינה אחרתיריבונכוח מהפעלת 

, העיקרי רוב� על התובע להראות כי הפורו הישראלי נאות לפיכ� הנטל 108.הישראלית

וזאת ג כאשר הדיו� מתקיי , ופי העומד לרשותווא� שהוא נאות יותר מכל פורו חל

 לצור� הכרעה בנאותות הפורו יפעיל בית המשפט 109.במסגרת בקשה לבטל היתר שנית�

 ככל 110. ואינטרסיהמביא בחשבו� מכלול של של זיקות, מבח� גמיש של מרב הזיקות

כ� ייטה בית משפט ישראלי להתיר את , שהזיקות הקושרות את העניי� לישראל רבות יותר

   111.הבאת הנתבע שמחו� לישראל לדיו� בישראל

 ברור כי שיקול הדעת כשלעצמו אינו קובע את גבולות סמכות השיפוט של בתי ,ע זאת

 מחו� לתחו רק כאשר אפשר להתיר הטלת מרות על ידי המצאה. המשפט בישראל

ראינו כי רשימה זו של עילות היא . 500מתקיימת אחת מעילות ההמצאה המצויות בתקנה 

ראינו עוד כי הרשימה הועתקה במקורה מהמשפט האנגלי ומבוססת על . רשימה סגורה

א� שההוראה המקבילה באנגליה הוארכה והורחבה מאוד . תרופות כמקובל במשפט האנגלי

א� שהמשפט הפרטי הישראלי עבר שינויי מרחיקי לכת ג הוא ו, תבשני האחרונו

למשל היא אינה מאפשרת . רשימה זו כמעט לא עברה עדכו�בישראל , בעשורי האחרוני

היא ; לקנות סמכות כדי לדו� בסכסו� הנוגע לנכס בישראל א נכס זה אינו נכס מקרקעי�

 נזק רב בישראל או נזק לצרכני אינה מאפשרת לקנות סמכות כדי לדו� בעוולה שגרמה

ניהול היא אינה מאפשרת בבירור לקנות סמכות כדי לדו� בחוסר תו לב ב; רבי בישראל

היא אינה מתייחסת במפורש לתובענה המבוססת על ; משא ומת� בעניי� הקשור לישראל

 בתי המשפט נצמדי ,נוס� על כ� 112.נאמנות וכיוצא בזה, עשיית עושר ולא במשפט

  

ד "פ, .Bodstray Co. Ltd' נמ " תעשיות אלקטרוניות בעראדא 4601/02א "ראו למשל ע   108
  .ל�יא ו474' בעמ ,שר�קונפינוראו לתמצות ההלכות בנושא זה ). 2004 (473, 465) 2(נח

ד "פ, .Bodstray Co. Ltd' נמ " תעשיות אלקטרוניות בעראדא 4601/02א "ראו למשל ע   109
מהו הפורו� "שבו נאמר שעל בית המשפט לבחו� , 474' ראו ג� בעמ). 2004 (472, 465) 2(נח

אול� בקשה .  זהאמנ� בדיו� הראשו� בבקשה למת� היתר יהיה קל יחסית להרי� נטל". הנאות
והכרעה , לבטל היתר היא בבחינת המש� של אותה בקשה למת� היתר שנדונה במעמד צד אחד

 ,א� מתקבלת בקשת הביטול. בה מכריעה את שאלת קיומה של סמכות השיפוט הישראלית
 הנטל על כ�. התביעה נמשכת כי יש סמכות, וא� היא נדחית, נדחית התביעה בהיעדר סמכות

 של הפורו� הישראלי מוסי� לרבו� על התובע ג� בבקשה לבטל את ותותולהראות את נא
ראו להל� (המבקש � על הנתבעההיתר א� כי הנטל להביא ראיות רוב� בשלב זה של הדיו�

  ). 192ש "ה
 .419–418' לפירוט בעניי� זה ראו דיו� להל� בעמ   110
  .)1990 (551, 545) 4(ד מד"פ, הינדי' הוידה נ 837/87א "ע   111
 .שר�קונפינולביקורת דומה ראו ספרה של    112
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פרשנות בה לנקוט זהירות מיוחדת במת� היתר להמציא מסמכי מחו� לתחו להנחי

היקפה האפשרי של לאור כל זאת . צמת שה נותני על פי רוב לעילות הקיימותמצמה

לא זו בלבד שדי בהמצאה במדינה . לאומית בישראל מצטייר כמקרי�סמכות השיפוט הבי�

א� האפשרות  ; כדי לקנות סמכותמדינהלנתבע שאינו קשור למדינה בעניי� שאינו קשור ל

 של סמכות מכוח המצאה מחו� למדינה אינה מבוססת על תכנו� ראוילתת היתר כדי לקנות 

   .הנסיבות שבה� ראוי כי תוקנה סמכות

  ת בלי קשר לאפשרות ההמצאה במדינהלאומי�בי�סמכות   .ד

י אפשר לרכוש כל ההוראות בדבר המצאת מסמכי מחו� לתחו עוסקות במצבי שבה א

במשפט הישראלי . כלומר בתו� המדינה, סמכות באמצעות המצאת מסמכי בדר� הרגילה

בי� באר� ובי� , קיימת קבוצה של הוראות העוסקת במצבי שבה לא די בהמצאת מסמכי

שיש לה ,  בכל המקרי הללו113.משו שנדרש א� קיומה של זיקת סמכות, מחוצה לה

כלומר  – מיוחדתהסמכות המוקנית היא סמכות , י לפי העניי�הסדרה מיוחדת בחוקי שונ

ענייני אלה ה כמעט כול מתחו . סמכות לדו� בענייני המוגדרי בחוק המיוחד

  114.המעמד האישי

תביעת . יש הליכי העוסקי בענייני המעמד האישי שה בעלי אופי של הלי� גברא

ה� תביעות המבקשות להטיל על הצד השני מזונות ותביעה ביחסי ממו� בי� בני זוג למשל 

אי� , על פי רוב, בהקשרי אלה. חיוב ושההכרעה בה� אינה כובלת אלא את הצדדי לדיו�

מכא� שהדר� לקנות סמכות היא המצאת מסמכי . הוראות סמכות מפורשות ומיוחדות

ת ע זא. 500או באמצעות אחת החלופות של תקנה , לנתבע בתחו המדינה או בשטחי

   115.לעתי ג בהקשרי אלה יש הוראות סמכות מיוחדות

  

  ).2004 (535, 529) 3(ד נט" פ,ארלי�'  אלדרמ� נ2846/03א "בע גרוניסראו דבריו של השופט    113
ש� נקבעות זיקות , 1980–�"התש,  לחוק התובלה האווירית12' אבל ראו לעיל באשר לס   114

 שהמדינה קיבלה על עצמה בשל חיוב, סמכות מיוחדות א� על פי שאי� מדובר במעמד אישי
לאומית בפשיטת �כמו כ� קיימות הוראות המשפיעות על הסמכות הבי�. לאומית�באמנה בי�

אלה יידונו בפירוט כל אחד בפרק המוקדש לתחו� המהותי . רגל ובפירוק חברות ועוד
 . הרלוונטי

 נוכחותו סמכות בית המשפט קמה מכוח, למשל בבקשות להחזיר למדינת מגוריו ילד שנחט�   115
 )).2002 (625) 2(ד נו"פ, בית הדי� הרבני הגדול' רו� נ 8754/00� "ראו בג(של הילד בישראל 

כמו כ� לכללי� שקובעי� את סמכות� העניינית של בתי הדי� הדתיי� יש השלכות על הסמכות 
וה� עשויי� להרחיב סמכות זו מעבר למה שמקובל בהליכי , לאומית הכוללת של ישראל�הבי�
 מקנה 1947–1922, לדבר המל� במועצה על אר� ישראל) i(54סימ� מזונות בהקשר של . אגבר

וג� סמכותו של בית הדי� השרעי עשויה , סמכות לבתי הדי� הנוצריי� מכוח זיקת האזרחות
 לחוק שיפוט בתי די� 4' ס; ) לדבר המל� במועצה52מכוח סימ� (להתבסס על זיקת האזרחות 
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 וא� הליכי . הליכי ירושה נחשבי על פי רוב הליכי חפצא,בניגוד לתביעות אלה
 הוצאת צו , כגו� פסילת כשרותו המשפטית של אד או ביטול הכרזת פסלותבענייני

�את מעמדו של אד החלטות המשנות מולידי   ותביעת גירושי� או ביטול נישואי�,אימו
למשל אי� ( בדיוק כמו הלי� חפצא כלפי החברה כולה א� על פי שה אינ מתנהלי

 ייחוד של הליכי אלה בא לידי ביטוי במשפט הישראלי בכ� 116).מזמיני את כל העול
בקיומה של זיקה מיוחדת המוגדרת  לאומית לחולל שינויי כאלה תלויה�שהסמכות הבי�
קמה לבית המשפט סמכות , בהתקיי הזיקה או הזיקות, כל המקרי הללוב. לכל עניי� לחוד

.  זיקות אלה ה� לרוב זיקות אישיות117.מיוחדת המאפשרת לו לדו� א� ורק בנושא הנדו�
לאחר סקירה של הזיקות הרלוונטיות תידו� השאלה א בהתקיי הזיקה הרלוונטית דרושה 

  .רוש היתר כדי להמציא מחו� לישראלא ד –וא כ� , המצאת מסמכי ג במקרי אלה

  הזיקות  .1

כמו , עד קו המדינה היה מקובל. הזיקות המשמשות בתחומי מיוחדי אלה מגוונות

 הזיקה המצביעה על –שרק זיקה אחת קובעת בענייני המעמד האישי , בשאר מדינות העול

יבות מרכזית שבה ייחסו חש, אול בניגוד לאנגליה. של האד, המשפטי, ביתו האמתי

  

ישה אשה יהודיה לבית די� רבני הג" קובע כי 1953–ג" התשי,)שי�נישואי� וגירו(רבניי� 
לא תישמע טענת הנתבע , נגד עזבונוו נגד אישה היהודי א, שלא אגב גירושי�, תביעת מזונות

�בי�מרחיב את הסמכות ה על פני הדברי� סעי� זה". שאי� לבית די� רבני שיפוט בעניי�
ואכ� הפסיקה . ת בי� יהודי� כמעט בלא גבולהרבניי� בתביעת מזונות של בתי הדי� לאומי

בית ' קנול נ 135/58' ראו לעניי� זה המ(לאומית �פירשה אותו כמתייחס לסמכות השיפוט הבי�
ד יז "פ, ורנר' ב' הרב ש' אילו� נ 159/63� "בג; )1958 (1622ד יב "פ, הדי� הרבני האזורי

1796/03� "בג; )1974 (563) 1(חד כ"פ, גולדברג' גולדברג נ 323/73� "בג; )1963 (2339 
בית הדי� הרבני ' סבג נ 6751/04� "בג; )2003, פורס� בנבו( בית הדי� הרבני הגדול' כובאני נ

 סברו כי יש גולדברג ובפרשת קנולבפרשת  מנ�א .))2004 (817) 4(ד נט"פ, הגדול לערעורי�
ובה לפי די� ישראל או כת, כגו� נישואי� בישראל, צור� בזיקה כלשהי לנתבע מלבד יהדותו

, א� דורשי� נוכחות בישראל לש� המצאת מסמכי�. נוכחות בישראל לצור� המצאת מסמכי�
לאומי בי� סמכות זו ובי� הזיקה הנדרשת לש� תביעת מזונות בבית �אי� הבדל במישור הבי�

א� מסתפקי� בנישואי� בישראל או . המבוססת א� היא על המצאת מסמכי�, משפט אזרחי
להל� ראו (לאומית �אכ� יש פה הרחבה של סמכות השיפוט הבי�, ה לפי די� ישראלבכתוב

 1953–ג"התשי, )נישואי� וגירושי�( לחוק שיפוט בתי די� רבניי� 3' כמו כ� ס). 924–922' בעמ
�וכ� כללי הסמכות הבי�, מאפשר לכרו� בי� השאר ג� יחסי ממו� בי� בני זוג לתביעת גירושי�

ק מספקי� בסיסי� נוספי� לדיו� ביחסי ממו� בי� בני זוג שאינ� תלויי�  לחו1' לאומית שבס
  ).1195–1194' ראו להל� בעמ(בהמצאת הזמנה במדינה 

–ח"התשנ,  לתקנות הירושה17ראו תקנה (בירושה אכ� נדרש פרסו� של דבר קיו� ההליכי�    116
1998(. 

חת בפרק המיוחד לתחו� כל א, הוראות אלה תידונה דיו� ממצה בשערו השלישי של הספר   117
  .המהותי הרלוונטי
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 המחוקק הישראלי 118.באר� ישראל הסמכות הושתתה על זיקת האזרחות, לזיקת המושב

על סמ� הצעת חוק , ובמרבית החקיקה החדשה 119,העדי� על פני זיקה זו את זיקת המושב

 אומ� המושב כזיקת הסמכות המרכזית בשביל בתי הדי� 120,היחיד והמשפחה

 כגו� בירושה, ת חלופיות חדשות בחלק מהתחומי נוספו זיקו121.האזרחיי

בתחו הנישואי� והגירושי� זיקת המושב לא החליפה את זיקת האזרחות . ובאפוטרופסות

נודעת חשיבות לזיקה הדתית וא� לזיקת , יתר על כ�. אלא נוספה עליה כזיקה חלופית

  . ההסכמה

  כשרות משפטית) א(

 � קובע שבתי משפט 1962–ב"התשכ, לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות) 1(76סעי

 להכריז אד� פסול די� או לבטל הכרזת פסלות א� מקו� מושבו או "ישראליי מוסמכי

 של אד "מקו מושב" מגדיר את המושג 80סעי� . "מקו� מגוריו של האד� הוא בישראל

 חזקה עליו שמקו מושבו הוא במקו ", ואשר לקטי� או חסוי" בו נמצא מרכז חייו"כמקו

ת  חוק הכשרות המשפטי." של נציגו כל עוד לא הוכח שמרכז חייו נמצא במקו אחרמושבו

 הרחיב המחוקק את הגדרת המושב או שבשביל חוקי והאפוטרופסות כלול ברשימה של

 המגורי כדי לכלול ג אזרח ישראל או מי שזכאי לעלות לישראל שמתגורר בשטחי

   122.המוחזקי

 � ההחיותלאו פסול את כשרותו המשפטית של אד תולה את הסמכות ל) 1(76סעי

בזיקה אישית של מושב ) הכוללת לעניי� זה את השטחי המוחזקי(בהיותו קשור לישראל 

, המצביעות על קשר מציאותי וקבוע יחסית ע המדינה, זיקות אישיות אלה .או מגורי

את ממנו יטול מוסמכות למשמעותיות מספיק כדי שבהתקיי אחת מה� ערכאות ישראליות 

  

  .4ש "ה, 5פרק  לסיבות לכ� ראו לעיל   118
 Avner Shaki, The Criterion “Domicile” and its Preference over theראו , על מגמה זו   119

Criterion of Nationality in Israel Private International Law, 16 SCRIPTA 

HIEROSOLYMITANA 163, 168 (eds. G. Tedeschi, U. Yadin, 1966) ;הדי� מנשה שאוה 
על המשמעויות השונות של ). 2001, מהדורה רביעית מורחבת ( ואיל�355 האישי בישראל

" משפט הבינלאומי הפרטי בישראלב) domicile( 'דומיסיל'ה"שאקי '  חבנראזיקת המושב ראו 
 .)ה"תשכ (333כא  הפרקליט

  .5ש "ט הצמוד להטקס, 5ראו לעיל פרק    120
מוסיפה להיות בעלת חשיבות בהקשר של סמכות� , בצירו� הזיקה הדתית, זיקת האזרחות   121

 .לאומית של בתי הדי� הדתיי��הבי�
 שיפוט בעבירות ועזרה –שומרו� וחבל עזה היהודה ו(לתקנות שעת חירו� ) א(ב6' ראו תק   122

של בית הדי� השרעי מרחיבה א� סמכותו . והרשימה שבתוספת, 1967–ז"התשכ, )משפטית
 ).123ש "הלהל� ראו (לאומית של ישראל בנושא הכשרות המשפטית �את הסמכות הבי�
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 כבכל התחומי של המעמד האישי הזיקה 123.התו לו אלהשיב או ו המשפטיתכשרות

באשר היא מצביעה על קשר בי� המדינה לבי� , האישית משמשת למעשה ג זיקה עניינית

לפיכ� הסמכות שזיקות אלה מצמיחות היא סמכות . האישיות המשפטית שבה מבקשי לדו�

דרכי שונות שבה� האד יכול להיות קשור למדינה לפי סעי� אבל קיומ� של שתי . מיוחדת

לחוק מרמז שהמשפט הישראלי אינו בהכרח רואה בסמכותו בעניי� זה סמכות ) 1(76

 לעסוק מקבילהאלא מוכ� לסבול שג מדינות אחרות תהיינה בעלות סמכות , ייחודית

  124 .בכשרותו המשפטית של אד א� על פי שיש לו קשר אישי לישראל

  אפוטרופסות  )ב(

 � קובע שבתי משפט 1962–ב"התשכ, לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות) 2(76סעי

בכל מקרה שהצור� לעשות כ� "ישראליי מוסמכי לדו� לפי הפרק השני והשלישי לחוק 

אבל הפרק השני והשלישי לחוק עוסקי , מיוחדתהסמכות היא סמכות . "מתעורר בישראל

מכא� שהסמכויות הניתנות לבית . ני ובאפוטרופסות על פי מינויבהורי וילדיה הקטי

לוודא שהורי מקיימי את , לשלול או להגביל אפוטרופסות: המשפט ה� רחבות ביותר

  

אינו בא להוסי� על סמכויות השיפוט של בתי די� דתיי� ולא "... לחוק קובע כי החוק 79' ס   123
ת לא נכלל נושא הכשרות המשפטי. לפיכ� סמכויות בתי הדי� נותרו כפי שהיו...". ; לגרוע מה�

הצעת חוק היחיד ראו  (1947–1922,  לדבר המל� במועצה על אר� ישראל51בסימ� 
מכא� שהוא מעול� לא היה בסמכות� של בתי הדי� הרבניי� או )). 1955 (213, 42 והמשפחה

נראה כי אי� אפשרות להקנות לבתי די� אלה סמכות בנושא זה , לפיכ�. בתי הדי� הנוצריי�
–ג"התשי, )נישואי� וגירושי�( לחוק שיפוט בתי די� רבניי� 9' לפי ס (מכוח הסכמת הצדדי�

מאחר שהסמכות של בית הדי� הדתי הדרוזי ). בהתאמה,  לדבר המל�65 או לפי סימ� 1953
 לחוק בתי הדי� 5' ראו ס( לדבר המל� 51מבוססת א� היא על הענייני� הכלולי� בסימ� 

.  הדי� הדתי הדרוזי לא תהיה סמכות בנושא זהג� לבית, )1962–ג"התשכ, הדתיי� הדרוזיי�
סמכות� העניינית של בתי הדי� השרעיי� יונקת מחוק הפרוצדורה של בתי הדי� , לעומת זאת

 לחוק המזכיר 7' ראו ס(אשר כולל את נושא הכשרות המשפטית , 1917, המוסלמיי� הדתיי�
י די� אלה מבוססת על לאומית של בת�סמכות� הבי�"). פסלות והפקעתה והוכחת בגירות"

 שג� בה כפו� הנדו� לבתי די� דתיי� בנושא במדינהזיקת האזרחות הישראלית או אזרחות 
לאומית של ישראל בענייני כשרות משפטית מתרחבת �הסמכות הבי�, לאור זאת. הרלוונטי

לעומת הסמכות הקבועה בחוק , ביחס לכל מי שעשוי להיות בסמכות בית הדי� השרעי
אול� נראה כי אי� אפשרות להקנות לבית הדי� השרעי . פטית והאפוטרופסותהכשרות המש

ש "ה, 664' ראו להל� בעמ( חל על בתי די� אלה 65וזאת ג� א� סימ� , סמכות מכוח הסכמה
וכאמור נושא הכשרות המשפטית , 51 מתייחס לענייני� הכלולי� בסימ� 65שסימ� משו� , )71

 .אינו מופיע ש�
מהותה של הכרזת פסלות וכיוצא בזה , על פרשנות הסעי�. אופ� כינו� הסמכותכא� מנותח רק    124

וכ� על השאלה א� זיקה אחרת יכולה להקנות סמכות לבית די� , והשוואה ע� מדינות אחרות
 . 598–576' ראו להל� בעמ, דתי
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לסייע בקבלת החלטות כאשר הורי אינ מצליחי להגיע , חובותיה כלפי ילדיה

  125. באלהלאשר פעולות שהורי אינ רשאי לבצע לבד וכיוצא, להסכמה

 כל אימת שהצור� לפעול לפי –הזיקה שמצמיחה סמכות זו היא זיקה עניינית גמישה 

 בהפעלת המבח� הזה בית המשפט נזקק לזיקות עזר ומפעיל 126.החוק מתעורר בישראל

הצור� יכול להתעורר בישראל כאשר הילד נמצא בישראל ומבקשי . שיקול דעת רחב

  

שינה לא ) 2(76' ג� ס; סמכויות בתי הדי� הדתיי� נותרו כפי שהיו) 123ש "הב(כאמור לעיל    125
 לדבר המל� 51אות� ונושא האפוטרופסות לא הוצא מרשימת ענייני המעמד האישי שבסימ� 

לפיכ� זיקות הסמכות המסמיכות את בתי הדי� הדתיי� . 1947–1922, במועצה על אר� ישראל
בית , למשל. לאומית של ישראל בענייני אפוטרופסות�השוני� עשויות להוסי� לסמכותה הבי�

 לרכוש סמכות לדו� בענייני אפוטרופסות כעניי� הכרו� בתביעת גירושי� הדי� הרבני עשוי
כאשר סמכותו , )1953–ג"התשי, )נישואי� וגירושי�( לחוק שיפוט בתי די� רבניי� 3' מכוח ס(

יהודי� בישראל אזרחי המדינה ( לאותו חוק 1' לאומית מבוססת על הזיקות הקבועות בס�הבי�
שכ� ה� מוסמכי� בענייני , י הדי� השרעיי� מרחיבה סמכות זוג� סמכות� של בת). או תושביה

וסמכות� , 1917,  לחוק הפרוצדורה של בתי הדי� המוסלמיי� הדתיי�7' אפוטרופסות מכוח ס
לאומית מבוססת על זיקת האזרחות הישראלית או אזרחות במדינה שבה ענייני� אלה �הבי�

, כאשר סמכות� מבוססת על זיקות אלה). ה לדבר המל� במועצ52סימ� (כפופי� לבית די� דתי 
הפעלת סמכויות בענייני אפוטרופסות רק כאשר הצור� לפעול התעורר בישראל איננה 

בר� האפשרות שתופעל סמכות בענייני . מרחיבה את סמכות המערכת הישראלית בכללותה
ת של בהתבסס על זיקות הסמכות הכלליו, אפוטרופסות כשהצור� לפעול לא התעורר בישראל

לאומית של �תורחב סמכותה הבי�, באותה מידה. בית הדי� הדתי בלבד אכ� מרחיבה סמכות זו
ישראל בענייני אפוטרופסות א� בית די� דתי יפעיל סמכות בענייני� אלה כשהצור� לפעול לא 

בי� שההסכמה , התעורר בישראל וסמכותו מבוססת על זיקה דתית וזיקת ההסכמה בלבד
סות עצמה ובי� שהיא מתייחסת לנושא אחר שבענייני המעמד האישי מתייחסת לאפוטרופ

–ג"התשי, )נישואי� וגירושי�( לחוק שיפוט בתי די� רבניי� 9' מכוח ס, למשל בבית די� רבני(
שצופי� , 1962–ג"התשכ,  לחוק בתי הדי� הדתיי� הדרוזיי�5' מכוח ס,  ובבית די� דרוזי1953

בבית די� נוצרי מכוח סימ� ;  שאינו אזרח או תושבשניה� אפשרות של הסכמה ג� מצד מי
54)ii (במועצה � לדבר המל� 65סימ�  ומכוח, העוסק בהסכמה מצד אזרחי ישראל, לדבר המל

העובדה שבתי הדי� כפופי� לדוקטרינה של ). במועצה העוסק בהסכמה מצד אזרחי� זרי�
אינה משנה את , לי� אותהג� בהנחה שה� מפעי, )219, 214ש "ראו להל� ה(פורו� לא נאות 

 . העובדה שזיקות אלה מוסיפות זיקות המכוננות סמכות
 שיפוט בעבירות ועזרה –יהודה והשומרו� וחבל עזה (לתקנות שעת חירו� ) א(ב6תקנה    126

 שכ� אי�, בהקשר זה" ישראל" אינה מרחיבה את המשמעות של 1967–ז"התשכ, )משפטית
צור� המתעורר בשטחי� ; המתעורר בישראל" צור�"במדובר בזיקת המושב או המגורי� אלא 

א� כי סביר שבית המשפט , )2(76' המוחזקי� בלבד אינו מספיק לש� כינו� סמכות לפי ס
כפי שהוא הפעיל את חוק אמנת האג , יפעיל את סמכותו א� צור� כזה מתעורר בשטחי�

ת החוקי� שבתקנות עוד לפני שהחוק הוכנס לרשימ, 1991–א"התשנ, )החזרת ילדי� חטופי�(
 197) 4(ד נא"פ, עד�' עד� נ 6860/93� "בג, 6056/93א "עראו למשל (שעת חירו� האמורות 

בהקשר של חוק אמנת האג ההצדקה הייתה שאי� להפו� את האזור למקלט לחוטפי )). 1997(
עשויה להיות שבית המשפט הוא אפוטרופוס על כל ) 2(76' ההצדקה בהקשר של ס; ילדי�

  . בי� ששטח זה נמצא בתו� גבולות המדינה ובי� שלא, צוי בשטח שבשליטת ישראלחסוי המ
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עה כזו יכולה להיות מוצדקת ג כאשר הילד אינו  א� תבי127.לתבוע תביעה להחזקת ילדי

או שבניגוד להסכ לא הושב , כאשר הוצא מישראל במרמהלמשל , נמצא בישראל

וכל להתבסס על סעי� תתביעת מזונות של ילד בישראל  א� הדעת נותנת ש128.לישראל

 בשל רוחבה וגמישותה של סמכות זו ובשל העובדה שהיא אינה מושתתת על קשר 129.זה

  130.מקבילהסביר שהיא נתפסת כסמכות , וע או ממשי בי� הקטי� למדינהקב

  אימו� ילדי�  )ג(

 �� מוסמ� לעני" קובע שבית משפט ישראלי 1981–א"התשמ,  לחוק אימו� ילדי28סעי

סמכות זו מתייחסת בעיקר להוצאת צו אימו� על  ."חוק זה כשהמאמ� הוא תושב ישראל

עוסק ג בתנאי שבה תושבי ישראל יכולי לאמ�  א כי החוק ,ידי בית משפט ישראלי

המבוצע על פי רוב באמצעות צו של בית ,  אימו� של ילד ממדינה זרה–ארצי �אימו� בי�

 תולה את סמכותו של בית המשפט 28סעי� .  של אימו� כזה בישראלפו ובתוק– משפט זר

 אינו מוגדר "מושב" המונח 131 .מושב המאמ� או המאמצי בלבדבבכל הנוגע לחוק זה 

 1962–ב"התשכ, אבל ההגדרה המופיעה בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, בחוק

אי� סיבה לחשוב שהיא תהיה לכאורה ו,  היא הגדרה עקבית1965–ה"התשכ, ובחוק הירושה

על כ� מרכז חייה של המאמצי צרי� להיות בישראל כדי שהמדינה . שונה לצור� חוק זה

  

  ).1975 (259) 2(ד כט"פ, קורונל' קורונל נ 625/73א "ראו ע   127
 ,וינברג' פוקס נ 532/79� "בג; )1976 (355) 3(ד ל" פ,פרלמוטר' פרלמוטר נ 100/76א "ראו ע   128

 625) 2(ד נו"פ, בית הדי� הרבני הגדול' ו� נר 8754/00� "לפי בג). 1979 (209) 1(ד לד"פ
יכולה להיות סמכות על ילדי� שאינ� באר� ג� כאשר נמנע מהצד שהגיש את הבקשה ) 2002(

וסמכות זו עשויה להיות מקבילה , בישראל לדו� בעניי� באר� מגוריה� או הימצא� של הילדי�
 �  ). ואיל�649' בעמ(לסמכות הערכאה בחו� לאר

תביעת מזונות כזו יכולה לבסס בקשת היתר להמציא מסמכי� מחו� לשטח ,  לעילכפי שהוצע   129
 שכ� מקו� ביצועו של חיוב הוא אצל, כאשר הילד נמצא בישראל) 7(500' השיפוט א� לפי תק

החל ג� על חיובי� , 1973–ג" התשל,)חלק כללי(לחוק החוזי� ) א(44' ראו למשל ס(הנושה 
אול� לעומת . תשלו� מזונותיו הוא מחדל בישראל�פיכ� איול, ))ב(61' לא חוזיי� מכוח ס
 76' הסמכות לפי ס,  התלויה באישור בית המשפט ובהמצאת המסמכי�500הסמכות לפי תקנה 

אמנ�  .)1975 (259) 2(ד כט"פ, קורונל' קורונל נ 625/73א "ראו ע(אינה תלויה בשני אלה 
אמר בו מפורשות כי כשהצור� להפעיל אבל נ,  בהחזקת ילדי� ולא במזונותעסק פסק די� זה

 ).הסמכות קמה מכוח החוק ולא מכוח ההמצאה, סמכות מתעורר בישראל
  ).2002 (650, 625) 2(ד נו"פ, בית הדי� הרבני הגדול' רו� נ 8754/00� "ראו בג   130
ראו (אול� הוא קובע כי על פי רוב רק איש ואשתו יחד יוכלו לאמ� , "מאמ�"החוק מדבר על    131

נדרש כנראה ששני המאמצי� יהיו , "מאמ�"לכ� כשהסמכות נתלית במושב ה).  לחוק2' ס
  .) לעניי� לשו� יחיד ורבי� בחקיקה1981–א" התשמ, לחוק הפרשנות5' ראו ס(תושבי ישראל 
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 ג חוק אימו� ילדי מופיע ברשימת אול 132.מו� או להתערב בהתוסמ� ליצור יחסי אי

החוקי שבה הגדרת המושב הורחבה כדי לכלול ג אזרחי ישראל או מי שזכאי לעלות 

ארצי מופיעה שוב הגדרה שונה � ולצור� אימו� בי�133,לישראל הגרי בשטחי המוחזקי

  134.ומיוחדת

 ייחודיתודומה שהיא נתפסת כסמכות , בלבד ומתייחסת לענייני אימו� מיוחדתסמכות זו 

בי� בישראל ובי� , במוב� זה שהיא ממצה את האפשרויות של תושבי ישראל לאמ� ילדי

 שכ� ההוראות שנוספו לחוק בדבר אימו� של ילד זר מתייחסות א� ה� לתושבי .מחוצה לה

תופעת מנוע את שנועד ל, ארצי�וה� מבוססות על אמנת האג לעניי� אימו� בי�, ישראל בלבד

הסחר בילדי ולהסדיר את הסוגיה במישור המדינתי כ� שרשויות ציבוריות של מדינת 

�א לחוק 28לפיכ� סעי�  135.המאומ� ושל מדינת המאמצי יפקחו יחד על הלי� האימו

ונראה כי הונח , "על פי הוראות חוק זה"קובע שאימו� של ילד ממדינות חו� ייעשה 

  . מ� ילד זר בדר� אחרתשתושב ישראל לא יוכל לא

  ירושה  )ד(

 �בית משפט בישראל מוסמ� לדו� " : קובע1965–ה"התשכ,  לחוק הירושה136סעי

הסעי�  ."אל או שהניח נכסי� בישראלרו� מותו היה בישיבירושתו של כל אד� שמושבו ב

 סמכות להוציא צו ירושה וצו קיו צוואה זוהי. עוסק בסמכות לדו� בירושתו של אד

  

�לאומית של בתי הדי� הדתיי� איננה מרחיבה את הסמכות הבי��בנושא האימו� סמכות� הבי�   132
 לדבר 51האימו� הוצא מרשימת ענייני המעמד האישי שבסימ� נושא . לאומית של ישראל

,  אימו� ילדי�לחוק) א(27' סוא� על פי ש, 1947–1922, המל� במועצה על אר� ישראל
 ההורי� הביולוגיי� ת מאפשר לבתי הדי� הדתיי� לדו� בענייני אימו� בהסכמ1981–א"התשמ

מכפי� את בית ) ב(27' ס, משלהפטי למשמהמאמצי� ובהסכמת הילד או היוע� האו ההורי� 
  .28' לאומית שבס�הדי� להוראת הסמכות הבי�

 שיפוט בעבירות ועזרה –יהודה והשומרו� וחבל עזה (לתקנות שעת חירו� ) א(ב6' תקראו    133
   . והתוספת לתקנות אלה1967–ז"התשכ, )משפטית

" תושב" המושג ז הגדרה מיוחדת של28' ארצי מופיעה בס�לעניי� המיוחד של אימו� בי�   134
מאחר שחוק אימו� ). 817–815 ' בעמראו להל�( המתייחסת בי� השאר למגורי� בישראל

' ההגדרה שבס, ילדי� כלול בתוספת לצו המייחס לתושבי השטחי� המוחזקי� מושב בישראל
 .שגר בשטחי� המוחזקי�כוללת ג� את מי  ז28

ארצי �שראל למטרת אימו� בי�לח משלי� את ההסדר בקבעו שכניסתו של ילד לי28סעי�    135
ארצי מותא� לאימו� של �ההסדר הישראלי בדבר אימו� בי�. תותר רק א� התקיימו תנאי החוק

לעניי� זה ראו להל� . ילד ממדינת חו� בלבד ולא לאימו� של ילד ישראלי על ידי תושבי� זרי�
 .815–814' בעמ
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בתביעת גברא נגד העיזבו� היא אינה כוללת סמכות לדו� . ת כל מה שקשור לשני אלהולעשו

   136.או מנהל העיזבו� או מטעמ
תחו הירושה , בהתא לתפיסה שמותו של אד מביא לידי העברה כללית של נכסיו

לפיכ� אי� זה מפתיע . נתפס כתחו בעל מאפייני קנייניי ומאפייני אישיי ג יחד
. דו� בירושתו של אד יכולה לקו ה� מכוח זיקה אישית ה� מכוח זיקה נכסיתל שהסמכות

וכמו בחוק הכשרות המשפטית , ג בחוק זה הזיקה האישית היא זיקת המושב
 תקובע 135שבסעי�  "מושב"הגדרה של המונח ה, 1962–ב"התשכ, והאפוטרופסות

 המצביעה על , קת המושבמכא� שזי 137.מרכז חייובו נמצא ששמושבו של אד הוא המקו
מצדיקה טיפול שיפוטי של המדינה בהעברת ירושתו של אד , קשר קבוע יחסית אל המדינה

 המאפשרת לייחס מושב ישראלי א� חוק הירושה מופיע ברשימת החוקי. אל יורשיו
על כ� אפשר לדו� . לאזרחי ישראל ולמי שזכאי לעלות לישראל הגרי בשטחי המוחזקי

 היא .  לנושא הירושהמיוחדת סמכות זו 138.בירושתו של תושב השטחי הללובישראל ג
 �לרבות נכסי מקרקעי� ,  וחלה על כלל העיזבו� בלי קשר למקו הימצאובלתי מוגבלתא

הדבר תלוי בחלקו בשאלה . אינה פשוטה – ייחודית השאלה א סמכות זו 139.במדינה זרה
� עמדה ברורה בפסיקה הישראלית בשאלה אי. אפשר להכיר בצווי ירושה זרי א בישראל

  

) 2(ד לו"פ, אסיאו' לוי נ 253/81א "ע; 1109–1086' ראו להל� בעמ, לדיו� בסוגיה סבוכה זו   136
לעניי� חפיפה אפשרית ). 2004( 529) 3(ד נט" פ,ארלי�' אלדרמ� נ 2846/03א "ע; )1982 (193

 לחוק הירושה ובי� הסמכות לבקש היתר 136' בי� הסמכות לדו� בירושתו של אד� לפי ס
ראו , 1984–ד"התשמ, לתקנות סדר הדי� האזרחי) 3(500המצאה מחו� לתחו� על פי תקנה 

  .והמקורות הנדוני� ש�,  ואיל�62' בעמ, שר�קונפינו
חסוי זהה להסדר שבחוק הכשרות המשפטית  לשקטי� וג� ההסדר באשר למושב� של    137

 ). 396' ראו לעיל בעמ (1962–ב"התשכ, וטרופסותפוהא
ת ועזרה  שיפוט בעבירו–שומרו� וחבל עזה היהודה ו( לתקנות שעת חירו� )א(ב6תקנה ראו    138

 נמחקו מרשימת" צוואות ועזבונות, ירושות" . והרשימה שבתוספת1967–ז"התשכ, )משפטית
, 54נמחק מסימ� " קיו� צוואות"ו,  לדבר המל� במועצה51ענייני המעמד האישי שבסימ� 

). 1965–ה"התשכ,  לחוק הירושה156' ראו ס(שהגדיר את הסמכות של בתי הדי� הנוצריי� 
 של בית הדי� השרעי יונקת מחוק הפרוצדורה של בתי הדי� המוסלמיי� אול� מאחר שסמכותו

רישו� עזבונות וחלוקת� בי� "ו, "צוואה וירושה"הכוללת א� היא את הענייני� , 1917, הדתיי�
וכ� זיקה של אזרחות במדינה זרה (זיקת האזרחות , "היורשי� וקביעת חלקיה� לפי חוק
.  תספיק כדי להסמי� בית די� שרעי לדו� בענייני ירושה)המכפיפה ענייני ירושה לבית די� דתי

לאומית של ישראל בענייני ירושה מעבר לזיקות �זיקות אלה מרחיבות את היק� הסמכות הבי�
לניתוח האפשרות שבתי הדי� יוסמכו מכוח . לפחות באשר למוסלמי�, המושב והנחת נכסי�

' ראו להל� בעמ, האזרחות של המנוחובתו� כ� שבתי די� אחרי� יוסמכו מכוח זיקת , הסכמה
1109–1112 .  

, אורתודוכסית�בית הדי� של הכנסיה הפטריארכית היוונית' חאנזאליס נ 171/68� "ראו בג   139
להערות אגב באשר לשאלה כיצד מדינה זרה תגיב לנטילת סמכות ). 1969 (260) 1(ד כג"פ

�' וראו להל� בעמ. ראו ש�, וכיצד שיקול זה צרי� להשפיע על בית המשפט, רחבה כל כ
1081–1086. 
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 קבע השופט גולדברג כי אי� אפשרות להכיר באופ� הצהרתי בפסק ירושה אג�בפרשת . זו
 �אמנ . 1958–ח"התשי, לחוק אכיפת פסקי חו�) א(11זר בשל הדרישות המיוחדות של סעי

, ית רגילההוא ציי� שאי� מניעה שפסק זר שכזה יוכר אינצידנטלית במסגרת תביעה קניינ
 אול הוא ג שטח בפסק הדי� את הסיבות שבגלל� לדעתו הקליטה של פסקי די� זרי

המשפט הישראלי מסרב להכיר בפסקי ירושה זרי א  140.בתחו של ירושה בעייתית
בהנחה שאפשר להכיר . א נוטל אכ� ייחודיתוהסמכות שה, לרבות הכרה אינצידנטלית, בכלל

 לחוק 138סעי� . יש להניח כי הסמכות אינה ייחודית,  צוואה זרבצו ירושה זר וא� בצו קיו
סוטה מהעיקרו� הבסיסי שיש לנהוג לפי די� מושבו של , העוסק בברירת די�, הירושה
אינה מאפשרת את , שבה מצויי נכסי המנוח,  במצב המיוחד שבו מדינה זרה,המנוח

מכא� . ינה של אותה מדינהבמצב זה הוא מורה להחיל את ד. תחולתו של די� שאינו שלה
שלפחות בדבר נכסי כאלה יש להניח כי א אותה מדינה כבר נטלה סמכות וקבעה את 

הנוגדת את ההכרעה , ייתכ� א� שהכרעה מאוחרת. הכרעתה תתקבל בישראל, גורל הנכסי
   141.תוכר, הישראלית

ישראל הזיקה הנכסית שיכולה לבסס סמכות לדו� בירושתו של אד אשר איננו תושב 

הנחת נכס בישראל אינה יכולה להתפרש . בעת מותו היא שהמנוח הניח נכסי בישראל

כהנחת נכס בשטחי המוחזקי א� על פי שחוק הירושה כלול ברשימה המאפשרת לייחס 

 שכ� רשימה זו מתייחסת לסעי� חוק העוסק 142, המוחזקי מושב בישראללתושבי השטחי

: זיקה נכסית זו מעוררת בעיות נוספות.  של נכסירק במושב או במגורי ולא במיקומ

במוב� זה שכל נכס בישראל השיי� לאד שהל� לעולמו חייב , הא זו סמכות ייחודית

הא החוק מקנה סמכות לדו� בירושתו של אד בכל מצב שבו ? לעבור הלי� ירושה ישראלי

 של המנוח נמצאי כאשר נכסירק או שמא , מצויי נכסי של מנוח בישראל לאחר מותו

הא הסמכות ? ואולי רק א הוא הניח אות בכוונה וביודעי� בישראל,  מותוביו�בישראל 

או שמא , של תושב זר המצויי בישראללאות נכסי הקמה מכוח זיקה נכסית זו מוגבלת 

  143?לרבות אלה המצויי במדינת מושבו, ה משתרעי על כלל נכסיו

  

' ודיו� להל� בעמ) 1995 (561)1(ד מט "פ ,אג�' � המשפטי לממשלה נהיוע 970/93א "עראו    140
1169–1182.  

א� הנכסי� כבר .  כשהנכסי� עוד נמצאי� ש�138' עמדה זו בלתי נמנעת לפי ההיגיו� של ס   141
קל יותר להתעל� , צאו באותה עתלאחר שהוכרע גורל� במדינה שבה נמ, נמצאי� בישראל
אול� העמדה המקובלת הנוהגת א� בישראל היא שזכות שנקנתה בדי� זר . ממה שנקבע ש�

ראו (ובענייני קניי� די� זר זה הוא די� המדינה שבה היו הנכסי� בעת ההקניה , מוסמ� תוכר
שלפיה , עמדה זו באה לידי ביטוי ג� בהצעת החוק של לבונטי�). 1045–1038' להל� בעמ

 ,הצעת חוק ,לבונטי�ראו (סמכותה של מדינה שבה נמצאי� נכסי� גוברת על כל סמכות אחרת 
 ). לאותה הצעה28.1' שמגבש בירושה את העיקרו� הכללי הקבוע בס,  להצעה51 'ס

 .401' לעיל בעמראו    142
 .1086–1075' לדיו� מלא יותר בשאלות אלה ראו להל� בעמ   143
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א תתקבל העמדה . ראינו לעיל שאי� לה תשובה ברורהכבר , באשר לשאלה הראשונה
אזי הסמכות הקמה , א� לא הכרה אינצידנטלית, שאי� מכירי בפסקי די� זרי בענייני ירושה

במקרה כזה דומה שאי� זה משנה כיצד או מתי הגיעו . מכוח זיקה נכסית תיראה ייחודית
 הדר� היחידה שבה ;או אחריולפני המוות , ביודעי� או שלא ביודעי�, הנכסי לישראל

אול א ישראל מוכנה . אפשר לממש את הנכסי היא באמצעות הלי� ירושה ישראלי
הא היא תהיה מוכנה להכיר בה ג באשר לרכוש של תושב , להכיר בפסקי זרי שכאלה

כ� שאי� חובה שיתנהל הלי� ירושה בישראל כדי לממש זכות , זר הנמצא בתחומי ישראל
בשל העמדה שהסמכות הישראלית מכוח זיקת המושב היא ? נכס כזהבירושה ב

ובהתא לעיקרו� המקובל ברוב שיטות המשפט שזיקה אישית אכ� מקנה , אוניברסלית
פסקי כאלה , סביר שא קיימת נכונות כלשהי להכיר בפסקי ירושה, סמכות רחבה שכזו

ובלבד שאי� הוראות (ראל ממדינת המושב של המנוח יוכרו בישראל ג באשר לנכסי ביש
   144).מיוחדות במשפט הישראלי שאי אפשר לסטות מה בנוגע לנכסי ספציפיי
ולו באופ� , אול א קיימת נכונות להכיר בצווי ירושה וא� בצווי קיו צוואה זרי

וקיומה , אי� חובה ליטול סמכות בכל המצבי הללו, אזי הסמכות אינה ייחודית, אינצידנטלי
מאחר ששאלה זו . ת עשוי להיות תלוי בשאלה כיצד ומתי הגיעו הנכסי לישראלשל הסמכו

היא תידו� להל� בפרק העוסק , אינה משפיעה על הערכת דיני הסמכות הכלליי של ישראל
  . בירושה

. תידו� בקצרה א� כא� – בדבר היק� הסמכות שזיקה נכסית מקנה –השאלה השלישית 
כמו , ולפיה הנחת נכסי בישראל מקנה סמכות,  לא מזמ�העמדה הישראלית בשאלה זו נקבעה

השאלה א היא תופעל ג על נכסיו מחו� לישראל ; על כלל עיזבונו של האד, זיקת המושב
 עמדה זו מנוגדת 145.א לאו כפופה לשיקול דעתו של בית המשפט ולשיקולי פורו לא נאות

י במדינה תהיה לא רק מיוחדת לתובנה הבסיסית שסמכות המבוססת רק על הימצא של נכס
 היא נוגדת את העמדה 146.אלא ג מוגבלת לאות נכסי) במקרה זה לעניי� הירושה(

הנוטלות סמכות על כלל העיזבו� רק כאשר המנוח קשור , המקובלת בשיטות משפט אחרות
למדינה באופ� אישי א� מגבילות את הסמכות הקמה מכוח זיקה נכסית לנכסי המצויי בתו� 

 עמדה זו חורגת 148. היא א� אינה מבוססת על שיקולי מדיניות ראויי147.מדינה בלבדה
  . מעקרונות סמכות מקובלי ומרחיבה את סמכות השיפוט הישראלית ללא הצדקה

  

לא יוכרו פסקי די� זרי� ממדינה שאיננה מדינת המושב אלא א� ה� באותה המידה סביר ש   144
 .מתייחסי� לנכסי� שאצלה

 )2008, פורס� בנבו( צ.פ' ל נ"ז. צ.ז.עזבו� המנוח א 109310/06) א"תמשפחה (ע "ראו ת 145 
 .)2010, פורס� בנבו( פלונית'  נתפלוני 9914/09מ "עבו

  .48–47'  לעיל בעמראו   146
א� כי הוא מוצג בצורה , זהו ג� המצב באנגליה. למצב בשוויי�, �CPIL ל89–86' סלמשל ראו    147

' ראו להל� בעמ). וההסברי� המלווי� אות� 148 ,147 ,141 בכללי� ,DICEYראו (בהירה פחות 
1068.  

  .1086–1081' ראו להל� בעמ   148
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  נישואי� וגירושי�  )ה(

לאומית לדו� בענייני נישואי� וגירושי� בישראל מחולקת בי� בתי הדי� �הסמכות הבי�

והיא משתנה ,  בית המשפט לענייני משפחה באופ� מורכב ולא שוויוניהדתיי השוני ובי�

סוגיה זו תיבח� לפרטיה בפרק . במידה רבה לפי דת המשותפת או השונה של בני הזוג

מאחר שהסמכות לדו� בגירושי� הורחבה מאוד לאור� . מיוחד בשער השלישי של הספר

יה החיצוניי של סמכות השיפוט די לעמוד על סמכות זו כדי להמחיש את גבולות, השני

  .  בענייני נישואי� וגירושי� בכלללאומית של ישראל�הבי�

נישואיה של יהודי קבועה בחוק שיפוט בתי די� את לאומית להתיר �הסמכות הבי�

 � לחוק מקנה לבית הדי� סמכות בי�1סעי� . 1953–ג"התשי, )נישואי� וגירושי�(רבניי

אי� והגירושי� של יהודי בישראל אזרחי המדינה או לאומית לדו� בענייני הנישו

 נדרש שיהיו , נוס� על הזיקה הדתית המשותפת הנדרשת משני בני הזוג149.תושביה

 אול זיקות אלה אינ� 151.או תושב בה  ושכל אחד מה יהיה אזרח המדינה150,בישראל

  

התוצאות במש� השני� והוצאת� של כל " ענייני נישואי�"להסבר מפורט של צמצו� המושג    149
–32' בעמ, כר� א בישראלדיני המשפחה  פנחס שיפמ�ראו , הממוניות של הנישואי� מגדרו

גשה לבית די� רבני תביעת גירושי� בי� הו":  לחוק קובע3' ס). 1995, מהדורה שנייה(36
יהא לבית די� רבני שיפוט ייחודי בכל עניי� , א� על ידי האישה וא� על ידי האיש, יהודי�

את הסמכות  לפיכ� הוא מרחיב". לרבות מזונות לאישה ולילדי הזוג, עת הגירושי�הכרו� בתבי
והרחבה זו פירושה שג� בענייני� אלה , העניינית הייחודית למה שכבר נכר� לתביעת הגירושי�

, שיפמ�ראו לעניי� הכריכה . 1' לאומית של בית הדי� הרבני היא כמוגדר בס�הסמכות הבי�
לעניי� היחס ) 2003 (118) 2(ד נז"פ, פלמ�' פלמ� נ�פייג 8497/00� " ראו ג� בג.51–48' מבע

) 1998 (817) 5(ד נב" פ,ורבר' ורבר נ 3868/95א "ע; בי� המערכת הרבנית למערכת האזרחית
 1457ד טו "פ, בארי' וינטר נ 1/60מ "בד ;נדרשת כריכה מפורשת באשר למזונותלכ� ש

ד "ביה' שליו נ 552/83� "בג, )1975 (525) 2(כט ד"פ, דויטש' דויטש נ 184/75א "ע, )1961(
לכ� שאי� צור� לכרו� במפורש את נושא ) 1984 (67) 2(ד לח"פ, הרבני האזורי בירושלי�

 .)להבדיל למשל מנושא חינוכ�(החזקת הילדי� 
והדרישה לנוכחות� ,  מתייחסת לצדדי� ולא לנישואי� או לגירושי�"בישראל"הדרישה    150

די בעצ� הגשת ו, עד כדי כ� שהתובע אינו צרי� להיות נוכח בישראלבישראל הוגמשה 
א� זיקה זו ,  לנתבע נדרשת זיקהבאשרואילו , )נוכחות קונסטרוקטיבית(התביעה בידי בא כוחו 

ורבר  3868/95 א"עפסק דינו של השופט זמיר בראו לעניי� זה . דאואינה צריכה להיות חזקה מ
בית ' נ' ג'חג 1480/01� "בגבחשי� פסק דינו של השופט ; )1998( 817) 5(ד נב"פ, ורבר' נ

 השופט זמיר עמד על ורברבפרשת  .)2001( 214) 5(ד נה"פ, הדי� הרבני הגדול בירושלי�
א� זו אכ� ההצדקה . הצור� לפרש מושג זה בגמישות כדי לאפשר פתרו� בעיות של עגינות

ב את סמכות בית הדי� לצור� זה א לחוק שהרחי4' לאחר שחוקק ס, להרחבת המושג והגמשתו
 פירוש גמיש 1' דומה שאי� עוד הצדקה להמשי� ולפרש את המרכיבי� השוני� שבס, במפורש
  .בענייני נישואי� וגירושי�" מושב"ראו ג� להל� בעניי� המשמעות של . ומרחיב

; )1963 (1640ד יז "פ, יפו�א"בית הדי� הרבני האזורי ת' נ) מזרחי(מטלו�  129/63� "ראו בג   151
228/64� "בג; )1963 (2222ד יז "פ, יפו�א"בית הדי� הרבני האזורי ת' פלונית נ 95/63� "בג 
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י צדדי  לחוק קובע כ9סעי� . לאומית�הזיקות היחידות המסוגלות להצמיח סמכות בי�

 152.להקנות לבית הדי� סמכות לדו� בי� שאר הדברי ג בגירושיה, בהסכמה, יכולי

 לפיכ� בית הדי� עשוי להיות מוסמ� לדו� ג בגירושיה של יהודי שאינ קשורי

 חוק . בר סמכות בית הדי� הרבני רחבה עוד יותר. של אזרחות או מושבהלישראל בזיק

 1969–ט"התשכ, )לאומית�מקרי מיוחדי וסמכות בי�(� שיפוט בענייני התרת נישואי

לאומית של ישראל �שיידו� להל� קבע זיקות סמכות שהרחיבו את סמכות השיפוט הבי�

, לאומית בעניי� זה לכל בני הזוג�בניסיו� לקבוע היק� אחיד לסמכות הבי�. במקרי מיוחדי

טל סמכות מכוח החוק החוק א� הסדיר את האפשרות שתינ, בלי קשר לזהות הדתית

 אול 153.לאומית�במקרי שבה בתי הדי� הדתיי השוני אינ מוסמכי מבחינה בי�

  

פסק דינה של השופטת ; )1964 (141) 4(ד יח"פ, בית הדי� הרבני האזורי ירושלי�' פלונית נ
. )2004 (817) 4(ד נט"פ, בית הדי� הרבני הגדול לערעורי�' סבג נ 6751/04� "יה בבג'פרוקצ

 �� "אבל ראו בג. נדרשת ישיבת קבע בישראל" מושב"בכל פסקי הדי� הללו נקבע כי לצור
שגרס שיש להגמיש את הפירוש שנית� , )2004 (289) 3(ד נט"פ, פלוני' פלונית נ 7075/04

בהתחשב בתנאי החיי� המודרניי� וכדי לתת פתרונות אנושיי� ,  לחוק1' שבס" מושב"למונח 
' פלוני נ 2123/08� "וכ� פסק הדי� של דעת הרוב בבג, אי� והגירושי�לבעיות בתחו� הנישו

שגרס שיש להרחיב את המשמעות של מונח זה בשל המוביליות  ,)2008, פורס� בנבו( פלונית
א לחוק באותו אופ� 4'  ובס1' בס" מושב"הרבה של החיי� המודרניי� ולפרש את המונח 

ראו ג� את הביקורת על שתי עמדות אלה ). ו(א4' למרות קיומה של ההגדרה המיוחדת שבס
ראוי לציי� שהעמדה המגמישה שהובעה . של דעת הרוב בדעת המיעוט של השופט מלצר

א לחוק והרחיב את הסמכות של 4'  נקבעה לפני שנחקק התיקו� שהוסי� את ס7075/04� "בבג
ולכ� , ו פסק די�בתי הדי� במיוחד כדי להתמודד ע� הבעיות האנושיות שאליה� התייחסו באות

 . לחוק באופ� רחב כבר אינו קיי�1' שבס" מושב"הצור� להמשי� ולפרש את המונח 
 51הסעי� מאפשר לה� להקנות סמכות בהסכמה בכל ענייני המעמד האישי המופיעי� בסימ�    152

אול� הוא מאפשר הרחבה לא רק של . 1947–1922, לדבר המל� במועצה על אר� ישראל
אלא ג� של סמכותו של בית , לו זיקה לישראלמי שיש נוגע ל בשל בית הדי�הסמכות העניינית 

יכול של בית הדי� ג� מי שאינו אזרח ישראל ולכ� אינו בסמכותו הייחודית . הדי� במרחב
 לדבר המל� 65ומחלי� את סימ� ,  כולל בתוכו9' במוב� זה ס . סמכות בהסכמהולהקנות ל

 שענייני המעמד האישי ,קבע שאי� מניעה שזרי�ש, 1947–1922, במועצה על אר� ישראל
. יסכימו לדו� בענייני� אלה בבית די� דתי, שלה� היו כפופי� לסמכות בתי המשפט האזרחיי�

אינ� ) סיפה) i(64לפי סימ� , כמו בתי המשפט האזרחיי�( בתי הדי� הדתיי� 65אול� לפי סימ� 
 9' הגבלה זו אינה מופיעה בס. נהמוסמכי� להתיר את נישואיה� של מי שאינ� אזרחי המדי

 וכנראה שהיא בוטלה ,1953–ג"התשי, )נישואי� וגירושי�(לחוק שיפוט בתי די� רבניי� 
  .במשתמע

לפני . למעט יהודי�,  האחרותיותתהדלעדות ) 2)(ב(1' לחוק באשר לנוצרי� וס) 1)(ב(1' ראו ס   153
ל תחולתו התייחסה לדת� של המגבלה היחידה ע, לאומית�שנוספו לחוק כללי הסמכות הבי�

וא� לא על , הוא לא חל על בני זוג שהיו כפופי� לסמכות הייחודית של בית די� דתי. הצדדי�
הסיר את המגבלה על בני זוג ) 1)(ב(1' ס. בני זוג בני דת אחת שיש לה בית די� בישראל

' ס; )� זרי�ואלה ה� נוצרי� אזרחי(נוצריי� שאינ� כפופי� לסמכות ייחודית של בית הדי� 
סיפק מנגנו� להסרת המגבלה לדו� בבני זוג מוסלמי� ודרוזי� שאינ� כפופי� לסמכות ) 2)(ב(1
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אשר ליהודי הורחבה סמכות השיפוט של בית הדי� הרבני במפורש בחוק שיפוט בתי די� 

 כנראה כדי למנוע את האפשרות שעניינ יידו� , 1953–ג"התשי, )נישואי� וגירושי�(רבניי

  :א שנוס� לחוק קובע לאמור4סעי� . פט אזרחיבבית מש

לבית די� רבני יהיה שיפוט , 1לי לגרוע מסמכויות השיפוט לפי סעי� ב  )א(

, ייחודי בתביעה לגירושי� בי� בני זוג יהודי שנישאו על פי די� תורה

  :בהתקיי אחת הזיקות האלה

  ; בישראלהנתבעמקו מושבו של   )1(

)2(    ; ישראלישני בני הזוג ה אזרחי

במש�  בה ובלבד שהתגורר,  בישראלתובעמקו מושבו של ה  )3(

  ;תביעהשנה לפחות בסמו� להגשת ה

ובלבד שמקו מושב , מקו מושבו של המבקש בישראל  )4(

  ;המשות� האחרו� של בני הזוג היה בישראל

  ; הוא אזרח ישראלי ומקו מושבו בישראלתובעה  )5(

 במהל� תגורר בה במש� שנה הוא אזרח ישראלי והתובעה  )6(

  .תביעההשנתיי שקדמו למועד הגשת ה

  [....]  ) ב(

גרושי לפי די� של מדינת , היו בני זוג יהודי שנישאו על פי די� תורה  )ג(

�יהיה בית הדי� מוסמ� לדו� בתביעה לגירושי� כדי� תורה או , חו

א� א התובע בלבד הוא , בתביעה להסרת מניעה להינשא כדי� תורה

  ;אזרח ישראל

לבית די� רבני יהיה שיפוט ייחודי בתביעה לגירושי� בי� בני זוג   )ד(

יהודי שנישאו על פי די� תורה א התובע הוא אזרח ישראלי הנמצא 

במקו מושב האחרו�  , זהובמועד, תביעההגשת ה  במועדבישראל

  .פי כל די� נית� לערו� גירושי� על של בני הזוג לא

 המקו שבו נמצא מרכז – של אד "מקו מושב", זהלעניי� סעי�   )ו(

  .חייו או מקו מגוריו הרגיל

  

מוסלמי� אזרחי מדינה זרה שאינה מכפיפה אות� לבתי די� דתיי� (הייחודית של בית הדי� 
 ).ודרוזי� שאינ� אזרחי ישראל או תושביה
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אמנ שני הצדדי . סעי� זה מרחיב מאוד את הסמכות להתיר את נישואיה של יהודי

 – לחוק נדרש כא� כתנאי נוס� 1ובניגוד לסמכות הקבועה בסעי� , צריכי להיות יהודי

לפיכ� יהודי שאינ אזרחי המדינה או . ל פי די� תורהשהנישואי� הנדוני צריכי להיות ע

 אבל סעי� זה 154.תושביה ושנישאו שלא על פי די� תורה אינ יכולי להתגרש בישראל

זיקת המושב של הנתבע : צופה שסמכות להתיר נישואי� תבוסס על זיקות לצד אחד בלבד

 מגורי לתקופה זיקת המושב של התובע בלבד א הוא מקיי זיקה נוספת של; בלבד

זיקת האזרחות של התובע ; אזרחותשל מושב משות� ע ב� זוגו בעבר או של , מוגדרת

בלבד א הוא מקיי זיקה נוספת של מגורי לתקופה מוגדרת או א בני הזוג התגרשו 

�או א הוא ג נמצא בישראל ביו הגשת התביעה והצדדי , מבחינה אזרחית במדינת חו

   155.רש במקו מושב האחרו�אינ יכולי להתג

לאומית לדו� בגירושיה של שני מוסלמי נדרש שנוס� על זיקה �לצור� סמכות בי�

דתית משותפת כל אחד מבני הזוג יהיה אזרח ישראל או אזרח של מדינה שלפי דיניה הנדו� 

לאומית לדו� בגירושיה של שני � הסמכות הבי�156.כפו� לבית די� דתי בענייני גירושי�

יכול להיות מבני הזוג כל אחד . אזרחי המדינה או תושביה, זי תלויה בהיות בישראלדרו

 צריכה ,אזרחות או מושב,  אבל אחת מהזיקות הללו, משל האחרישראל בזיקה שונהלקשור 

 ג הסכמת בני הזוג יכולה 157. אצל כל אחד מבני הזוגלהיווס� לזיקה הדתית המשותפת

, בהתקיי זיקה דתית משותפת,  באשר לנוצרי158.להצמיח סמכות לדו� בגירושיה

הסמכות של בתי הדי� הנוצריי השוני לדו� בגירושיה מבוססת על אזרחות הישראלית 

  

מקרי� (חוק שיפוט בענייני התרת נישואי� ל) ב(1' שנוסח בס" שיורי"זאת משו� שההסדר ה   154
 . מוציא יהודי� במפורש1969–ט"התשכ, )לאומית�מיוחדי� וסמכות בי�

א הוא 4'  לזו המוקנית לפי ס1' אחד ההבדלי� החשובי� בי� הסמכות המוקנית לפי ס, ע� זאת   155
אפשרית ואילו בזו האחרונה כריכה כזו אינה , שבזו הראשונה אפשר לכרו� נושאי� נוספי�

  ).לחוק) ה(א4'  וס3' ראו ס(
העוסק בסמכות הייחודית של , 1947–1922,  לדבר המל� במועצה על אר� ישראל52ראו סימ�    156

פרק להל� ראו (ייתכ� שדי בהסכמת� של מוסלמי� שאינ� מקיימי� תנאי� אלה . בתי די� אלה
, )לאומית�די� וסמכות בי�מקרי� מיוח(אמנ� חוק שיפוט בענייני התרת נישואי� ). 71ש "ה, 10

 מקנה לבית המשפט לענייני משפחה סמכות לדו� ג� במוסלמי� שאינ� 1969–ט"התשכ
אבל סמכות אזרחית זו תלויה בהודעה כללית של , כפופי� לסמכותו הייחודית של בית הדי�

שלפיה הוא אינו מתנגד להפעלת החוק במקרי� , ראש בית הדי� לנשיא בית המשפט העליו�
  . והודעה כזו כנראה טר� ניתנה, )לחוק) 2)(ב(1' ראו ס(אלה 

 .1962–ג"התשכ,  לחוק בתי הדי� הדתיי� הדרוזיי�4' ראו ס   157
, )לאומית�מקרי� מיוחדי� וסמכות בי�( חוק שיפוט בענייני התרת נישואי� .5' ס, ראו ש�   158

ינ� כפופי�  מקנה לבית המשפט לענייני משפחה סמכות לדו� ג� בדרוזי� שא1969–ט"התשכ
לסמכותו הייחודית של בית הדי� א� ראש בית הדי� הודיע הודעה כללית לנשיא בית המשפט 

אבל כמו ). לחוק) 2)(ב(1' ראו ס(העליו� שהוא אינו מתנגד להפעלת סמכות במקרי� אלה 
 . ג� ראש בית הדי� הדתי הדרוזי כנראה טר� העביר הודעה כזו, ראש בית הדי� השרעי
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את י להתיר י שכ� הסכמה אינה יכולה לבסס סמכות של בתי הדי� הנוצר159,בלבד

 של עדת ולבית הדי�,  אול א ה בני עדה נוצרית אחת160.נישואיה של אזרחי זרי

כי אחד מה או שניה אינ (לאומית להתיר את נישואיה בבית הדי� �אי� סמכות בי�

, )לאומית�מקרי מיוחדי וסמכות בי�(חוק שיפוט בענייני התרת נישואי� , )אזרחי המדינה

לבית המשפט לענייני משפחה או לבית הדי� הדתי לפי ,  מקנה סמכות1969–ט"התשכ

זיקות אלה חלות לא רק על בני .  מזיקות הסמכות הקבועות בחוקבהתקיי אחת, הנסיבות

 בני זוג בני דתות או 161, בני דת שאי� לה בית די� בישראלותזוג נוצריי אלא ג על זוג

חוק זה קבע כמה זיקות סמכות חלופיות שבכוח� . עדות דתיות שונות ובני זוג ללא דת

 וביטל במפורש את המגבלה 162,ואי�להסמי� את בית המשפט לענייני משפחה להתיר ניש

 על מת� פסק ביטול 163שעדיי� חלה על בתי המשפט האזרחיי ובתי הדי� הנוצריי

  : לחוק קובע) א(2 סעי� 165. לאזרחי זרי בהליכי לפי החוק164נישואי�

  

  .1947–1922,  לדבר המל� במועצה על אר� ישראל54ראו סימ�    159
 .1947–1922,  סיפה לדבר המל� במועצה על אר� ישראל65ראו סימ�    160
בית די� של עדה נוצרית , בית די� שרעי, בית די� רבני: " לחוק מגדיר בית די� דתי כדלקמ�6' ס   161

 ".כמשמעות� על פי די�, ובית די� דרוזי
טלי�  בהנישואי� שביטול נישואי� והכרזה, גירושי�" ג התרת נישואי� לחוק כולל במוש6' ס   162

א� אינו כולל הכרזה שהנישואי� , כולל ביטול נישואי�" גירושי�"וקובע כי המושג " מעיקר�
  .בטלי� מעיקר�

, 64סימ� : 1947–1922, המגבלות מופיעות בהוראותיו של דבר המל� במועצה על אר� ישראל   163
העוסק בסמכות בתי הדי� הדתיי� , 65וסימ� , בתי המשפט האזרחיי�העוסק בסמכות של 

מגבלה זו . בשני המקרי� אי� סמכות לבטל נישואי� של אזרחי� זרי�. מכוח הסכמת הצדדי�
 שהסמי� אות� מפורשות באשר 52לא חלה על בתי די� שרעיי� א� ה� פועלי� במסגרת סימ� 

לפיכ� רק כשה� . ת� לשיפוט של בתי די� דתיי�לאזרחי� זרי� הכפופי� לפי די� מדינת אזרחו
ה� , דני� במוסלמי� שה� אזרחי� זרי� ממדינות שאינ� מכפיפות אנשי� לבתי די� דתיי�

המגבלה ג� בוטלה במשתמע בנוגע לבתי הדי� הרבניי� בחוק שיפוט . מנועי� מלבטל נישואי�
י הדי� הדתיי� הדרוזיי� בחוק  ובנוגע לבת1953–ג"התשי, )נישואי� וגירושי�(בתי די� רבניי� 

לאומית רחבה �שקבעו לבתי די� אלה סמכות בי�, 1962–ג"התשכ, בתי הדי� הדתיי� הדרוזיי�
 .יותר

לצור� סעי� זה פסק : "כולל הגדרה מיוחדת לצרכיו 65סימ� אבל , 64אי� הגדרה בסימ�    164
  ."גט ופסק גירושי��לביטול נישואי� כולל פסק

ולא התייחס כלל " מקרי� מיוחדי�"אשר ש� החוק כלל רק את הביטוי כ(בגרסתו המקורית    165
באשר לכל אות� בני זוג שלא היו , החוק עסק רק בסמכות עניינית") לאומית�סמכות בי�"ל

אול� הוראה זו הייתה לה ג� נפקות במישור . כפופי� לסמכות ייחודית של בתי הדי� הדתיי�
לאומית �תי המשפט הישראלית הייתה סמכות בי�ומשמעותה הייתה שלמערכת ב, לאומי�הבי�

החוק הקנה לנשיא בית המשפט העליו� סמכות להסמי� ערכאות שונות . כמעט בלתי מוגבלת
הוראה זו . במדינה להתיר נישואי� של כל מי שלא היה כפו� לסמכות הייחודית של בית די�

א� הניסוח השיורי , נותנועדה במקורה לאפשר את התרת נישואיה� של בני זוג בני דתות שו
שנבחר כדי להגדיר את סמכויותיו של נשיא בית המשפט העליו� הרחיב את הסמכות באופ� 
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בהתקיי , 1לפי סעי� , יני התרת נישואי�יבית המשפט מוסמ� לדו� בענ

  :אחת הזיקות האלה

  ;ו של המשיב בישראלמקו מושב  )1(

)2(    ;שני בני הזוג ה אזרחי ישראלי

במש� שנה  בה ובלבד שהתגורר, מקו מושבו של המבקש בישראל  )3(

  ;לפחות בסמו� להגשת הבקשה להתרת הנישואי�

ובלבד שמקו מושב המשות� , מקו מושבו של המבקש בישראל  )4(

  ;האחרו� של בני הזוג היה בישראל

  ;זרח ישראלי ומקו מושבו בישראלהמבקש הוא א  )5(

השנתיי  במהל� המבקש הוא אזרח ישראלי והתגורר בה במש� שנה  )6(

  ;שקדמו למועד הגשת הבקשה להתרת הנישואי�

הגשת הבקשה  המבקש הוא אזרח ישראלי ונמצא בישראל במועד  )7(

במקו מושב האחרו� של  ,ובלבד שבאותו מועד, להתרת הנישואי�

  .ית� לערו� גירושי� על פי כל די�נ בני הזוג לא

  : מוסי� וקובע) ב(סעי� קט� 

 המקו שבו נמצא מרכז חייו או –של אד " מקו מושב", � סעי� זהילעני

  .מקו מגוריו הרגיל

, )נישואי� וגירושי�(כמו בסמכות המורחבת שבחוק שיפוט בתי די� רבניי , בחוק זה

וג פה יש שמסתפקי , האזרחות והמגורי, נעשה שימוש בזיקות המושב, 1953–ג"התשי

. בזיקה לצד אחד בלבד א כי לעתי דורשי שבצד זה יתקיי צירו� של זיקות או נסיבות

    .ע זאת הרשימה מצומצמת מעט מזו החלה על בתי הדי� הרבניי

. צירו� זה של הוראות ממפה את מכלול זיקות הסמכות המשמשות לגירושי� בישראל

אי� מדינה שיש בה בסיסי אפשריי רבי כל כ� לסמכות .  רחבהקנותשה� מסמכות ה

מקרי מיוחדי (הזיקות שנקבעו בחוק שיפוט בענייני התרת נישואי� . שיפוט בגירושי�

  

לפיכ� . שא� ה� אינ� בסמכות הייחודית של בתי הדי�, שהיא כללה ג� אזרחי� ותושבי� זרי�
לאחרונה נוספה לחוק הוראה מיוחדת . לאומית הייתה כמעט אוניברסלית�הסמכות הבי�

לאומית של בית המשפט לענייני משפחה להתיר �פרשת את התנאי� לכינונה של סמכות בי�המ
הסמכות שהחוק מקנה בגרסתו הנוכחית . וֵש� החוק ש!נה כמתבקש, ) לחוק2' ס(נישואי� 

 .מצומצמת משהייתה לפני התיקו�
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מאמנת האג לעניי� , לפי דברי ההסבר לחוק,  נלקחו1969–ט"התשכ, )לאומית�וסמכות בי�

 על מגוו� המדינות נקבעו כדי להצביעבאמנה זו זיקות אבל ה 166.הכרה בפסקי גירושי�

כלומר היא עוסקת ,  במסגרת של הסדר הכרה הדדישמה� ראוי להכיר בפסק גירושי�

 כמה שיותר זיקות סמכות לכלולהאמנה א� ביקשה . בסמכות עקיפה ולא בסמכות ישירה

 כדי לוודא שפסקי גירושי� יוכרו , למצוא בשיטות המשפט השונותמבי� אלה שאפשר

 את כל הזיקות הללו כבסיסי חלופיי אימצה מדינה לא שו אחרונהעד ל. ות אחרותבמדינ

הסמכות לדו� בגירושי� הורחבה לאחרונה ג במדינות אמנ . לנטילת סמכות בגירושי�

 �Brussels II bis Regulation,167באמצעות ה,  הרבה מעבר למה שהיה מקובל בעבר,אירופה

 היא חורגת בהרבה ממה 168,מדינות רבות אחרותאבל הרחבה כזו חורגת מהמקובל ב

 169,אינ חלי �Regulationכשכללי הסמכות של המקובל בדיני מדינות האיחוד עדיי� ש

בהקשר של סמכות בגירושי� אפשר להבי� את  170.והסמכות הישראלית רחבה אפילו ממנה

 א, יהודיא מדובר ב א� זאת רק, )א לא בהכרח להצדיק אותה (ת ההרחבהמגמ

הגירושי� נשארי בגדר גירושי� דתיי א , הסמכות איננה סמכות ייחודית או סמכות חובה

א לחוק 4 עי�נראה כי ההסדר שבס,  ואכ�.היא ניטלת לצור� מניעת עגינותוא  171,בלבד

  הוא הסדר ייחודי הנעו� בבעיות 1953–ג"התשי, )נישואי� וגירושי�(שיפוט בתי די� רבניי

 באשרקשה יותר להצדיק היק� סמכות רחב כל כ�  172.רה הישראליתהייחודיות של החב

   .צא באלהבני זוג בלא דת וכיו, בני זוג בני דתות שונות, לבני דתות אחרות

  

�סמכות בי�( )2' תיקו� מס( )מקרי� מיוחדי�( ראו הצעת חוק שיפוט בענייני התרת נישואי�   166
  .164, 162) ג"התשס( 12 ח"ה, 2002–ג"התשס, )לאומית וקביעת ערכאת שיפוט

 .663–662' ראו להל� בעמ   167
א� : ש� הסמכות לדו� בגירושי� קמה במקרי� אלה,  בשוויי��CPIL ל61, 60' ראו למשל ס   168

�וא אזרח א� התובע הוא תושב שוויי� וגר ש� למעלה משנה או שה; הנתבע הוא תושב שוויי
�א� אחד הצדדי� הוא אזרח שוויי� ואי אפשר לתבוע גירושי� במקו� המושב של אחד ; שוויי

  .מבני הזוג
  בפסקה, DICEYראו (למשל באנגליה יש סמכות רק א� אחד הצדדי� הוא תושב אנגליה    169

סמכות זו רלוונטית כאשר א� אחת ממדינות האיחוד האירופי אינה מוסמכת לפי ). 18�011
 . �Regulationלי� האחידי� של ההכל

וכ� די שהתובע , שכ� חלק מבתי הדי� יכולי� ליטול סמכות על יסוד הסכמת בני הזוג בלבד   170
כדי לבסס סמכות של , הוא אזרח המדינה א� בני הזוג כבר גרושי� לפי דינה של מדינה זרה

 .בית הדי� הרבני
ש� , )2009, פורס� בנבו( דול לערעורי�בית הדי� הרבני הג' פלוני נ 11156/08� "ראו בג   171

מוצדק , )שאי� בצד� גירושי� אזרחיי�(נקבע בי� השאר שכשמדובר בגירושי� דתיי� בלבד 
 .לסרב לרשמ� במרש� האוכלוסי�

 .)2008, פורס� בנבו(פלונית ' פלוני נ 2123/08� "בגל שמלראו    172
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הזיקה הדתית , ראשית. הזיקות המשמשות לבסס סמכות לדו� בגירושי� מיוחדות

גוד לשאר וזאת בני, לאומית�משחקת תפקיד חשוב בישראל ג בהקשר של סמכות בי�

במקו להחלי� את , שנית 173.תחומי החיי בישראל ובניגוד לכל מדינות העול המערבי

זיקת המושב , כפי שנעשה בתחומי אחרי, זיקת האזרחות בתחו הנישואי� והגירושי�

, המחוקק קבע לזיקת המושב הגדרה מיוחדת בתחו זה, יתרה מזו. נוספה לה כזיקה חלופית

לאומית �בכל מה שקשור לסמכות הבי�: בלת בתחומי אחרישהיא רחבה מזו המקו

, בי� בבית המשפט לענייני משפחה ובי� בבית הדי� הרבני,  בענייני התרת נישואי�המורחבת

המושב איננו עוד מרכז החיי של הנדו� אלא המקו שבו נמצא מרכז חייו או מקו מגוריו 

 א� מעבר "מושב"המשמעות של  את  בתי המשפט מגלי נטייה להוסי� ולהרחיב174.הרגיל

  175.פלונית' פלוני נכפי שמדגי פסק הדי� בעניי� , לכ�

 תמשמעוהסברה שיש להרחיב את , שנכתבה בידי השופטת ארבל, בפרשה זו דעת הרוב

הרבה " מוביליות" לחוק בשל ה1א לחוק ה� לצורכי סעי� 4 ה� לצורכי סעי� "מושב"של 

" מושב"המשמעות של ט מלצר סבר שאי� להרחיב את  השופ176.שמאפיינת את החיי היו

 �א מגלה כוונה להגמיש את סמכות השיפוט של 4משו שרק סעי� ,  לחוק1לצורכי סעי

 הדי� סמכות יוזאת במתח הענייני הצר שבה הוא מעניק לבת, בתי הדי� הרבניי

  

לאומית לדו� �הצמיח סמכות בי�הקשר נוס� שבו החוק מסתפק בזיקה דתית בלבד הוא כדי ל   173
 לחוק 4' ראו ס(בתביעת מזונות של אישה יהודייה נגד בעלה היהודי בבית די� רבני בישראל 

א� נראה כי זיקה דתית זו לא , )1953–ג"התשי, )נישואי� וגירושי�(שיפוט בתי די� רבניי� 
זיקה , ת מסמכי�א� תידרש נוכחות בישראל לצור� המצא). 115ש "ראו לעיל ה(תספיק לבדה 

המסתפקת ג� בהקשר האזרחי , לאומית בענייני מזונות�זו לא תרחיב את הסמכות הבי�
היא א� תרחיב את סמכות השיפוט העניינית של בתי . בהמצאת מסמכי� לש� כינו� הסמכות

 .הדי� הרבניי� בהקשר הפנימי
, )לאומית�סמכות בי�מקרי� מיוחדי� ו(לחוק שיפוט בענייני התרת נישואי� ) ב(2' ראו ס   174

 1953–ג"התשי, )נישואי� וגירושי�(לחוק שיפוט בתי די� רבניי� ) ו(א4'וס; 1969–ט"התשכ
 ). 1' ולא לצור� ס, א לחוק בלבד4לצור� סעי� (

  .)2008, פורס� בנבו(פלונית ' פלוני נ 2123/08� "בג   175
� "הובעה ג� בבגעמדה זו  . לפסק דינה של השופטת ארבל�20 ו17, 13פסקאות ב, ש�   176

בית הדי� ' נ' ג'חג 1480/01� " ג� בבג.)2004 (289) 3(ד נט"פ, פלוני' פלונית נ 7075/04
, "מושב"הדגיש השופט חשי� שפירושו של ) 2001 (214) 5(ד נה"פ, הרבני הגדול בירושלי�

צרי� להיעשות בכל מקרה לפי נסיבותיו , כמו פירוש� של הזיקות האחרות לישראל בהקשר זה
 �גמיש הפירוש ה, כפי שצוי� לעיל .)229–228' מ בע,ש�(כדי להושיע את מי שזקוק לכ

כפי שהיה (הנדרש כדי להתמודד ע� הבעיה של עגינות או בעיות של חיוב האישה לקבל גט 
א 4' לאחר חקיקתו של ס ).151ש "לעיל הראו ( 1'  במסגרת סנדרש וכבר אינ) 7075/04� "בבג

לאחר  ועוד יותר ,ת סמכות בית הדי� בזיקות סמכות מפורשותד אושהרחיבה מא, לחוק
דומה שאי� , כפי שיוסבר להל�, לצור� סעי� זה" מושב"מיוחדת למושג אימוצה של הגדרה 

 .הצדקה להרחיב בענייני� אלה עוד
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 המונח של ב במיוחדא� הוא אימ� פירוש גמיש ומרחי, א4 אול לצור� סעי� 177.מורחבת

א הקפיד 4 שהוא הבחי� בכ� שנוס� על הרחבת זיקות הסמכות בסעי� א� על פי" מושב"

 הוספת החלופה של מקו מגורי באמצעות, "מושב"ה מונחלהרחיב את עצמו המחוקק 

   178.רגיל

המדגישה שיש להתחשב בשיקולי אובייקטיביי המצביעי , בניגוד לפסיקה הקיימת

ופטי היו מוכני להתחשב ג בשיקולי סובייקטיביי שהצביעו כל הש, על מרכז החיי

ולסטות מהדרישה לישיבת קבע , י הדתי חייהעל כוונות בני הזוג ועל ישראל כמרכז

כאשר לפחות לעניי� ,  מגמה זו בוססה על פרשנות המושג לפי תכלית החוק179.בישראל

 �בהתחשב בתכלית . יית העגינותא היה מוסכ כי תכלית זו הייתה לתרו לפתרו� בע4סעי

שלפיה ישראל היא המדינה היחידה שיכולה להתיר את , העמדה של כל השופטי, הזו

הצדיקה , קרי להכריח את הבעל לתת גט לאשתו, הנישואי� הדתיי בצורה אפקטיבית

סמכות למע�  "–לעניי� זה השופט מלצר א� נזקק לרעיו� משפטי אחר . פרשנות מרחיבה

נטילת סמכות במקרי שבה אי� פורו אחר שבו העניי� . י לתמו� בעמדתוכד –" הצדק

 אול רעיו� זה איננו 180.יכול להידו� היא אכ� תופעה המוכרת מעט במשפט הקונטיננטלי

 אפשר להניח שמקו שהמחוקק קבע את 181. עילת סמכות עצמאיתאלא, כלי פרשני

ובהתחשב בעובדה שהוא , ורטתההרחבה המיוחדת של סמכות בית הדי� בצורה כל כ� מפ

אי� מקו להרחבה נוספת , לא קבע שבית המשפט יהיה מוסמ� כל אימת שהצדק מחייב זאת

אי� חולק כי בתי הדי� הרבניי בישראל ה : זאת ועוד. המבוססת על הצור� לתת סעד

בי� שיש לה , הפורו היחיד בעול שיכול לפתור את בעיות העגינות של כל אישה יהודייה

במוב� זה מת� סמכות כללית להתיר נישואי� דתיי . קשר לישראל ובי� שאי� לה קשר כזה

  

 על כל ענייני הנישואי� 1' הוא אינו חל כס. מתח� זה מוגבל לגירושי� בלבד, כפי שהוא מסביר   177
פורס�  (פלונית'  פלוני נ2123/08� "בגראו . והוא אינו חל על נושאי� כרוכי�, ושי�והגיר
 . לפסק דינו של השופט מלצר4פסקה ב ,)2008, בנבו

" מרכז חיי�"ובהמש� לכ� התמקד השופט מלצר יותר בפירוש הביטוי  .6 בפסקה ,ש�   178
בר הורחב כאמור על שכ, עצמו" מושב"מאשר בפירוש המונח ") מושב"המגדיר את המונח (

 ).9–7בפסקאות (ידי הוספת מקו� המגורי� הרגיל 
בר� אחד המאפייני� . אי� חולק כי כוונות הצדדי� חשובות בהקשרי� רבי� של המעמד האישי   179

הוא , ואחד המאפייני� של דיני המעמד האישי בכלל, של דיני הסמכות בענייני גירושי�
השימוש בכוונות אלה כדי  לכ� .כוח כוונותיה� בלבדשצדדי� אינ� יכולי� לשנות את מצב� מ

 לעניי� זה השופט מלצר הסתמ� על דבריו של .ליצור זיקה שתצמיח סמכות הוא בעייתי
 שעסק בקביעת ,)1996 (573) 3(ד נ"פ ,נפיסי'  נפיסי נ1558/94א "השופט גולדברג בדנ

צדק "יליה וסרשטיי� פסברג סראו (ג� בהקשר זה הגישה בעייתית . רכי ברירת הדי�והמושב לצ
–ס"תש (97 לאמשפטי� " א נפיסי"יחסי ממו� בי� בני זוג לאחר דנ: ומשפט בברירת הדי�

  ). )א"תשס
 . והטקסט הצמוד לה100ש "ה, 2ראו לעיל פרק    180
 .ראו ש�   181
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צטייר כמוצדק עשוי להי במדינה אחרת יכל אימת שבני הזוג כבר התגרשו בגירושי� אזרח

דומה שהוא גילה את דעתו הברורה , אדרבה. אול המחוקק לא אימ� עמדה זו. ומתבקש

שכ� הוא הקל בזיקת הסמכות במקרי שבה כבר ,  הללושאי� להציע פורו לכל המקרי

סמכות מותנית בקיומה של במקרי כאלה הא� אפילו , הושגו גירושי� אזרחיי במדינה זרה

   182. זיקת האזרחות–זיקה חזקה מצד התובע 

הכולל , א� מלבד כל זאת הסטייה מהדרישה לישיבת קבע כבר מצאה ביטוי בחוק עצמו

מכא� שהמחוקק גילה נכונות . א את מקו המגורי הרגיל4ורכי סעי� בהגדרה המיוחדת לצ

ולהסתפק ג , שפורש בעבר כמקו מגורי קבוע, להגמיש את הדרישה החמורה של מושב

אי� נובע מכ� שכאשר ג זיקה זו אינה . זיקה חזקה פחות לישראל, במקו מגורי רגיל

הפירוש שנית� למושב . ג אותואפשר לחזור למושג המחמיר יותר ולהגמיש , קיימת

  .בישראל" ישיבה"בהחלטה זו מוותר על כל 

באשר למאפייני הסמכות המוקנית מכוח כל . עד כא� באשר לזיקת המושב המתרחבת

אחת מהזיקות שנמנו לעיל מוב� מאליו שהסמכות בענייני נישואי� מחד ובענייני גירושי� 

, הקי� נושאי רבי כגו� החזקת ילדיא כי היא עשויה ל, מיוחדתמאיד� היא סמכות 

אפילו , לאומית� כאשר מדובר בסמכות הבי�ייחודית סביר שהיא אינה ,ע זאת. מזונות ועוד

א , אזרחי ישראל ותושביה,  יהודישכ� ג .במקרי שמפתה ביותר לחשוב שהיא ייחודית

 בישראל לכל צור� אלה יוכרוסביר שגירושיה , יתגרשו בפני בית די� רבני מחו� לישראל

   183.שהוא

  המצאת מסמכי�  .2

ניכר שלא די , לאומית מוגדרת באופ� מיוחד�שבה הסמכות הבי�, כל ההקשרי הללוב

בהמצאת מסמכי כדי לכונ� סמכות שיפוט אלא יש צור� בקיומה של זיקה או צירו� של 

  

העוסק במצב שבו במדינת המושב האחרו� של בני הזוג , לחוק) ד(א4' ראו ג� ס). ג(א4' ראו ס   182
א� רק א� התובע , ג� במקרה זה מוקנית סמכות לבית הדי� הרבני; אינ� יכולי� להתגרשה� 

  .הוא אזרח ישראל הנמצא בישראל בעת פתיחת ההליכי�
סביר שג� פסק די� של בית משפט אזרחי זר יוכר  .773, 744–743, 713–708' בעמראו להל�    183

ראו (יפוט בבית די� רבני בישראל שהייתה יכולה לקו� סמכות שפי במקרי� מסוימי� א� על 
–ג"התשי, )נישואי� וגירושי�(חוק שיפוט בתי די� רבניי� א ל4' בהקשר של סמכות לפי ס ).ש�

אינה ) א(א4' קובע כי הפעלת סמכות לפי ס) 1)(ב(א4' ס: הדבר א� יוצא בבירור מהחוק, 1953
'  וס,הנישואי� שוללת מבית משפט אזרחי במדינת חו� סמכות לדו� בהתרה אזרחית של

קובע כי בית הדי� לא יוסמ� לדו� בגירושי� אזרחיי� א� כבר הוגשה תביעה כזו ) 2)(ב(א4
�בית הדי� הרבני הגדול ' פלוני נ 11156/08� "בגג� ראו  .בבית משפט מוסמ� במדינת חו

לפי , ש� נקבע בי� השאר שכשמדובר בגירושי� דתיי� בלבד, )2009, פורס� בנבו(לערעורי� 
שאי� בצד� גירושי�  (1953–ג"התשי, )נישואי� וגירושי�(א לחוק שיפוט בתי די� רבניי� 4 'ס

  .מוצדק לסרב לרשמ� במרש� האוכלוסי�, )אזרחיי�
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. הכרח שדי בזיקה זואי� זאת אומרת ב. זיקות בי� המדינה ובי� הצדדי או העניי� כדי לכוננה

אפשר , אילו כ� היה. ייתכ� שהדרישה לקיומה של זיקה מצטרפת לדרישה להמצאת מסמכי

תיר המצאה מחו� לתחו כל הסדר שי בי� –לצפות שהסדר סטטוטורי יסדיר עניי� זה היה 

 לתקנות 500ובי� הסדר הדומה לזה המצוי בתקנה , ובלא שיקול דעת, אימת שקיימת זיקה

  .1984–ד"התשמ, � האזרחיסדר הדי

ברוב התחומי שבה נקבעת זיקת . המצב המשפטי בישראל בעניי� זה מסורבל מאוד

) 9(500 תקנה ,לעומת זאת. סמכות סטטוטורית מיוחדת אי� כל התייחסות לסוגיית ההמצאה

לתקנות סדר הדי� האזרחי מבססת בקשה להיתר המצאה מחו� לתחו לצור� דיו� לפי חוק 

. 1969–ט"התשכ, )לאומית�מקרי מיוחדי וסמכות בי�(נייני התרת נישואי� שיפוט בע

והיא לא בוטלה ע , לאומית בחוק�י שחוקק סעי� הסמכות הבי�נתקנה זו הותקנה לפ

א� על פי ששיקול הדעת שאפיי� את נטילת הסמכות לפי החוק , זאת. חקיקתו של סעי� זה

 וא� על פי שהחקיקה 184,ת וברורותבגרסתו המקורית הוחל� בזיקות סמכות קבועו

  כללה את 1953–ג"התשי, )נישואי� וגירושי�(המקבילה בחוק שיפוט בתי די� רבניי

שמספקות היתר כללי להמציא מסמכי מחו� לתחו לאחר שבית הדי� , ההוראות הבאות

  :כבר החליט כי התקיימו תנאי הסמכות

כנגד נתבע שמקו א 4הוגשה לבית די� רבני תביעה לפי סעי�   )ב( .4

וקבע בית הדי� כי התקיימו תנאי הסמכות , אינו בישראל מושבו

�  :יחולו הוראות אלה, שלפי אותו סעי

התביעה  בית הדי� יהיה רשאי לפסוק בתביעה רק לאחר שכתב  )1(

הומצא לנתבע בצירו� הזמנה והעתק מאושר של ההחלטה 

  ;בעני� סמכותו של בית הדי�

  

 סמכות �2005ייתכ� שהיה אפשר לתר� את קיומה של תקנה זו בכ� שעד לתיקו� החוק ב   184
אולי מצב זה חייב . ההתרה הייתה למעשה בלתי מוגבלת וחלה כמעט על כל באי עול�

ה ובי� /ה שאי� כל קשר בינו/שיופעל שיקול דעת ומת� היתר כדי להמציא הזמנה למשיב
עד התיקו� בחוק מי שקבע את סמכות� של הערכאות שהוסמכו להתיר נישואי� , ואול�. ישראל

ואפשר להניח ששיקול הדעת שהוא הפעיל לפני הסמכת , היה נשיא בית המשפט העליו�
מאז התיקו� רשימת האנשי� הכפופי� , מכל מקו�. נדונה היה מספיק לעניי� זההערכאה ה

. ונדרשת זיקה אמתית בי� האד� ובי� ישראל כדי שתיכו� סמכות, לסמכות זו מצומצמת יותר
הנדוני� בחוק , לפיכ� קשה לראות הבדל כלשהו בי� מצבי� אלה ובי� המצבי� האחרי�

שבה� , חוק הירושה וכיוצא באלה, אימו� ילדי�חוק , הכשרות המשפטית והאפוטרופסות
אי� מפעילי� שיקול דעת ואי� נדרש היתר כדי להמציא את , זיקת הסמכות היא הקובעת

  .המסמכי� מחו� לתחו�
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 עה לטובת התובע בהעדר התייצבותפסק בית הדי� בתבי  )2(

רשאי הנתבע להגיש לבית הדי� בקשה לעיו� , מטע הנתבע

  ;חוזר בתביעה בתו� מועד שייקבע בתקנות

 נת� בית הדי� פסק די� של גירושי� כנגד הנתבע והנתבע לא  )3(

יהיו לבית הדי� הסמכויות הנתונות לו על , קיי את פסק הדי�

ובלבד שא פסק הדי� נית� , �כל די� לש קיו פסק הדי פי

לא יינקטו אמצעי לפי חוק , התייצבות מטע הנתבע בהעדר

  �1995ה"התשנ, )קיו פסקי די� של גירושי�(בתי די� רבניי

אלא לאחר שהתובע המציא לנתבע עותק , ) החוק–בפסקה זו (

הודעה על כ� שהנתבע רשאי להגיש , פסק הדי� מאושר של

ת הגירושי� והתראה על נקיטת חוזר בתביע בקשה לעיו�

  ;בנוסח שנקבע בתקנות, אמצעי לפי החוק

בצירו�  המצאת מסמ� אל מחו� לישראל לפי סעי� זה תיעשה  )4(

, תרגו של המסמ� לשפה רשמית במקו מושבו של הנתבע

  .כשהוא מאושר על ידי נוטריו�

הוראת הדי�  הסמכות מוקנית מכוח ; זה אי� צור� בבקשת היתר מיוחדמכא� שבהקשר

לאומית הרגילה שהוקנתה �ג באשר להפעלת הסמכות הבי�. ולא מכוח המצאת ההזמנה

אי� הוראות המצאה מיוחדות לבתי הדי� . לבתי הדי� השוני אי� הוראות המצאה אחידות

 יש הוראות 185.לבתי הדי� הדתיי הדרוזיי או לבתי הדי� הנוצריי השוני, השרעיי

ובה� הוראה , ג"התשנ, תקנות הדיו� בבתי הדי� הרבניי בישראלבאשר להמצאת מסמכי ב

א� משתמע ממנה ומההקשר כי המצאת המסמכי , אחת מתייחסת להמצאה מחו� לתחו

הוראות סמכות מיוחדות אחרות , כאמור 186.נועדה ליידע את הנתבע ולא לכונ� את הסמכות

לא הסדר : אי� בצד� הסדר, וכמו עילת ההסכמה, אי� לה� הסדר בנוגע להמצאת מסמכי

  . הפוטר מצור� בהיתר ולא הסדר המאפשר לקבל היתר

הדעת נותנת שבכל מקרה שבו המחוקק קובע . אי� הצדקה להסדרי השוני הללו
תפקיד אלא רק , ההזמנה אינה משמשת תפקיד מכונ�, לאומית מיוחדת�הוראת סמכות בי�

 נפסק כי הסמכות לפי קורונלפרשת ב, ואכ�. המספק את הדרישה של הלי� הוג�, מיידע

  

, )כפיית ציות ודרכי דיו�( לחוק בתי די� דתיי� 2' סייתכ� ש, )13ש "ראו ה(כאמור לעיל    185
רשאי להזמי� כל אד� לבוא , � שבשיפוטויא ד� בעניכשהו, בית די�" :קובעה, 1956 –ז"התשט

משמש בסיס משפטי , "וגשה נגדו או לטעו� לתביעה שהגישלפניו כדי להשיב על התביעה שה
 . אבל הוראה זו אינה מתייחסת לדרכי המצאה בתו� ישראל ומחוצה לה, לזימו� הנתבע

 .691–688' ראו להל� בעמ, לדיו� בתקנות אלה   186
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 � אינה תלויה 1962–ב"התשכ, לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות) 2(76סעי
 לפיכ� המצאת המסמכי בהקשרי 187.באפשרות להמציא מסמכי אלא קמה מכוח החוק

אמנ לא הכריעו בשאלה א יש צור� לקבל היתר כדי להמציא  .אלה משרתת מטרה אחרת
אותו מקרה התקבלה רשות והשאירו את השאלה בצרי� כי ב, ו� למדינהאת המסמכי מח

ומכיוו� שאי� כל , דומה שא המצאת המסמכי נחוצה לש הלי� הוג� בלבדאול . עיו�
המצאת , בכל מקרה שבו הסמכות קבועה בחוק, בסיס סטטוטורי לבקשת היתר במקרי אלה

   188.המסמכי יכולה להתבצע ג בלא היתר

  הפעלת סמכות השיפוטבדבר דעת שיקול   .ה

והנתבע נמצא , בכל המצבי שבה קיומה של סמכות שיפוט תלוי בהמצאת מסמכי בלבד
�ועל פי רוב בית המשפט יפעיל שיקול דעת , דרוש היתר לביצוע ההמצאה, בחו� לאר

אול בלי קשר לשאלה כיצד . באשר לשאלה א ראוי לכונ� סמכות שיפוט בנסיבות העניי�
בדבר   מכוח המצאת מסמכי בתו� המדינה בלא שהופעל שיקול דעת–ה הסמכות נרכש

מכוח זיקה סטטוטורית בלא שהופעל שיקול דעת בדבר כינונה או בהמצאה בחו� , כינונה
להפעיל בתי המשפט בישראל רשאי  –לאר� לאחר שהופעל שיקול דעת בדבר כינונה 
שיקול דעת זה בא לידי ביטוי . � להפעילהשיקול דעת ג לאחר כינו� הסמכות ולהחליט שאי

 באפשרות לטעו� שתניית שיפוט 189,הישראלי אינו פורו נאות באפשרות לטעו� שהפורו
� רתלוי ועומד באמקביל הלי� באפשרות לטעו� ש ומחייבת את הצדדי לפנות לערכאה זרה

 אחת מה� כל; א� אחת מהטענות הללו אינה מקנה שיקול דעת מוחלט לבית המשפט. אחרת
בר א� אחת . ויש גו� גדול של הלכות העוסקות בסוגיות אלה, צריכה להתברר לפי תנאיה

  .ולשופט נתו� מרחב תמרו� רב, מה� אינה מוסדרת בבירור בחקיקה

 )forum non coveniens(פורו� לא נאות   .1
קוקה שיטה שבה זיקות הסמכות מאפשרות נטילת סמכות על עניי� שזיקתו למדינה קלושה ז

המשפט . למנגנו� שבאמצעותו בתי משפט יוכלו להימנע מדיו� בתובענות כאלה

, שקובע את סמכות השיפוט של בתי המשפט על פי זיקות קבועות מראש, הקונטיננטלי

 מדינותואכ� בחלק מה, איננו מבטיח שלא תוקנה סמכות על מקרי בעלי קשר חלש למדינה

לא זו בלבד שה� :  אול זיקות אלה ה� א� חריגותexorbitant(.190 ("חורגות"נוהגות זיקות 
  

  .)1975 (263, 259) 2(ד כט"פ, קורונל' קורונל נ 625/73א "עראו    187
  . ואיל�146 'מבע ,שר�פינונקולדיו� בעניי� זה ראו    188
ש "באשר למיקומה של הטענה בדבר פורו� לא נאות עקב המצאה מחו� לתחו� ראו להל� ה   189

 .  והטקסט הצמוד לה192
  .73' ראו לעיל בעמ   190



  סמכות שיפוט במשפט הישראלי: 6פרק 

417 

;  של המדינה"טבעית"חורגות ממה שמקובל במדינות אחרות וחורגות מתחו הסמכות ה

זיקות הסמכות האישיות והענייניות הרגילות . ה� א� מנוצלות לעתי רחוקות בלבד

 אותה שיטה כאשר קיומה של אחת מזיקות אלה מבטיח לצורכי, קות ברוב ההקשריימספ

בניגוד . ִקרבה מספקת כדי להצדיק נטילת סמכות וא� משמש חזקה חלוטה בדבר ִקרבה זו

זיקת הנוכחות ברגע המצאת , ובהמש� לכ� במשפט הישראלי, במשפט המקובל, לזאת

 א� על פי שהיא נחשבת חורגת בעיני –המסתפקת בנוכחות חולפת וארעית בלבד , ההזמנה

על כ� בניגוד . ופ� מסורתי זיקת הסמכות המרכזית והבסיסית משמשת בא–שיטות אחרות 

לשיטות קונטיננטליות שאי� לה� צור� דוחק בגור שמאפשר להימנע מהפעלת סמכות בשל 

שכ� , אכ� זקוקות למכשיר כזה, ובתוכ� ישראל, שיטות המשפט המקובל, ריחוק העניי�

ה שאפשר להקנות לבית בלעדיו המצאת הזמנה לנתבע בזמ� שהוא נמצא במדינה משמע

המשפט סמכות לדו� בתביעה בלא שיהיה קשר כלשהו בי� מי מהצדדי למדינה או בי� 

   191.העניי� למדינה

בהמצאת מסמכי מחו� לתחו השיפוט שאלת נאותות הפורו נדונה בבקשה למת� 

ובשתיה� הנטל רוב� על התובע המבקש להקנות לבית המשפט , ההיתר ובבקשה לבטלה

 לפיכ� הטענה של פורו לא נאות עולה ככזו רק כאשר כבר נרכשה סמכות על 192.סמכות

  

לעיל  (קריינידרנית של הדוקטרינה הזו באנגליה ראו לגורמי� שהביאו לפיתוח הגרסה המו   191
  . ואיל�78' מבע )36ש "ה

משהומצאה ההזמנה מחו� לתחו� ,  להלכה. והטקסט הצמוד לה�60, 53ש " הלעילראו    192
וזאת ג� א� תתקבל לבסו� . רכש בית המשפט הישראלי סמכות לדו� את הנתבע, בהיתר

' פרלמוטר נ 100/76א "ראו למשל ע(ביטול ההיתר ויוחלט שהוא נית� שלא כדי� הבקשה ל
ד "פ, חי' ראד נ 74/83א " שצוטט בהסכמה בע358' בעמ, )1976 (355) 3(ד ל"פ, פרלמוטר

על כ� לכאורה היה אפשר לחשוב שהבקשה לביטול ההיתר דומה  )).1986 (148, 141) 2(מ
בקשת ההיתר ה� הבקשה לבטל את ההיתר שנית�  ה� –ולא היא . לבקשה לעכב הליכי�

 לתקנות סדר הדי� 502תקנה .  לכונ� סמכות שיפוט,או היה אפשר, אפשר בשאלה א� ותעוסק
די� מחו� לתחו� �הומצא לבעל די� כתב בי: " קובעת לאמור1984–ד"התשמ, האזרחי
טענות רשאי הוא לבקש את ביטול הצו המתיר את ההמצאה או לכפור בכתב ה, המדינה

מכא� שהנתבע אינו מבקש שלא תופעל סמכות ...". בסמכות בית המשפט לדו� בתובענה 
וכי אי� לו סמכות , אלא שבית המשפט יחליט כי הסמכות שנרכשה נרכשה שלא כדי�, שנרכשה

�בהיעדר סמכות בי�, תידחה התביעה, 502על כ� בהתקבל בקשה לפי תקנה  .לדו� בעניי�
כפי שהסבירה ,  זה אכ� נמצא כי ההיתר יצר מעי� סמכות על תנאיבמוב�. לאומית לדו� בה

 תטענת הפורו� הלא נאות עוסק, לעומת זאת). 147' בעמ, ש� (ראדהשופטת ב� פורת בפרשת 
והתוצאה של קבלת הבקשה היא עיכוב ההלי� , סמכות שנרכשה כדי�בשאלה א� יש להפעיל 

מוצדקת ג� א� ג� בבקשת הביטול  התובע על כ� העמדה שהנטל העיקרי רוב� על. או מחיקתו
 הבחנה זו באה לידי ביטוי ג� בתוצאה במקרה . על הנתבעזההנטל להביא ראיות רוב� בשלב 

, כאשר כפות המאזניי� מעוינות; שבו אי� מצליחי� להראות עדיפות לפורו� מקומי או זר
 בוצעה מחו� ואילו כאשר ההמצאה, ייקבע שיש סמכות רק כאשר ההמצאה הייתה בישראל

' מ נ"ראדא תעשיות אלקטרוניות בע 4601/02א "ראו ע(ייקבע שאי� סמכות , לישראל בהיתר
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אשר לפי הניתוח שלעיל מאפשרת , ידי המצאה בתו� המדינה או מכוח הוראה סטטוטורית

במקרי אלה הטענה של פורו לא נאות מבססת . המצאת מסמכי מחו� לתחו בלא היתר

 טענה זו איננה 193.מכות שיפוטבקשה מצד הנתבע שבית המשפט יימנע מהפעלת ס

היא מכוונת א� נגד הפעלתה של הסמכות . מבוססת על ההנחה שבית המשפט אינו מוסמ�

היא מזמינה את בית המשפט לבדוק א ראוי בנסיבות . מתו� הנחה שסמכות זו הוקנתה כדי�

  . העניי� להפעיל סמכות שהוא כבר רכש

ענה שהפורו אינו נאות רק א היה אפשר להצליח בט, בישראל כבאנגליה, בעבר

 oppressive or“היהיהנתבע הצליח לשכנע את בית המשפט כי המש� ניהול ההלי� 

vexatious” ,זמי� ונאות יותר לא יגר  עוול ווכי עיכוב ההלי� לטובת ניהולו בפורו

 והיא מאפשרת 195, בר הגישה הגמישה שפותחה באנגליה אומצה ג בישראל194.לתובע

 בבקשה להתיר  לשקול בשלב זה של הדיו� את אות� הטענות הנשקלותלבתי המשפט

א� בהיפו� הנטל כמתחייב מזהותו של יוז , 500 במסגרת תקנה מחו� לתחוהמצאה 

אשר , לפיכ� כדי להצליח בטענה זו על הנתבע להראות שיש פורו חלופי מוסמ�. הבקשה

לעניי� זה . ר הפורו הישראלי מתאי יותר לניהול התביעה מאש196"ברור ומובח�"באופ� 

זיקות אלה . על פי מבח� מרב הזיקות, יישקלו כל השיקולי המגלי זיקות לשני הפורומי

  ושיקולי נוחות 197 שיקולי ציבוריי לעומת שיקולי פרטיי–מסווגות באופני שוני

ציפיות הצדדי ,  יש א� שמפרידי בי� מבח� מרב הזיקות198;לעומת שיקולי מהות

  

Bodstray Co. Ltd. ,ג� להבחנה בי� שני המצבי� ראו)). 2004 (472, 465) 2(ד נח"פ DICEY ,
  . 11�145, 11�143, 11�073 אותפסקב

 500בי� הטענה במסגרת בקשה לפי תקנה על ההבדלי� הדיוניי� בי� טענת הפורו� הלא נאות ו   193
 . ואיל�70' מבע) 36ש "לעיל ה(וקרייני  ,50' מ בע,שר�קונפינוראו , שהפורו� הוא נאות

  .בפועל קשה להבחי� בהבדלי� בי� גישות בית המשפט בשני סוגי הבקשות
ש� אומצה ההלכה האנגלית בעניי� , )1958 (59ד יב "פ,  שמידט'חכמוב נ 280/57' ראו המ   194

 .זה
חלה 'אבו ג 2705/91א "ע; )1985 (365) 1(ד לט "פ , ערבטיסי'נ אבו עטיה 300/84א "ראו ע   195

שניתח את ההלכות האנגליות , )1993 (554) 1(ד מח"פ, מ" חברת החשמל מזרח ירושלי� בע'נ
בית הדי� הרבני ' רו� נ 8754/00� "אול� ראו בג. והאמריקניות והעדי� את הגישה האנגלית

 ש� התייחסה השופטת ביניש למבחני� ישני� אלה ,)2002 ( ואיל�660, 625) 2(ד נו"פ, הגדול
 .הימנע מדיו� למצב שבו בית המשפט חייב לי� עצמאיני�כמבח

א "עראו ( המופיע בפסיקה אנגלית clearly and distinctlyזהו התרגו� העברי שנית� לביטוי    196
  .))1993 (568, 554) 1(ד מח"פ, מ" חברת החשמל מזרח ירושלי� בע'נחלה 'אבו ג 2705/91

ש� צוי� , 577' מ בע,חלה'אבו גראו ג� פרשת  . ואיל�69' מבע ,)36ש "לעיל ה(ראו קרייני    197
יע במצבי� להכר למשל כדי, שיכול שהשיקולי� הציבוריי� יפעלו בנפרד מהשיקולי� האחרי�

 במיוחד ואי� זיקה חזקה ,נותי� הצדדי� מעוי� שבישבה� מניי� הזיקות מראה כי כפות המאזני
   .לפורו� אחד

  .69' מעב, )36ש "לעיל ה(קרייני    198
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 אול פסקי הדי� כול נסבי על רשימה ארוכה של זיקות העשויות 199.אינטרסי ציבורייו

 כאשר בשל הייחוד העובדתי של כל מקרה 200,להיות רלוונטיות לבחינת נאותות הפורו

, ובשל האפשרות להדגיש את חשיבותה של זיקה אחת או להמעיט בחשיבותה של אחרת

רק א תתגלה נחיתות ברורה של . הזיקות במקרה נתו�קשה לצפות לאיזה כיוו� יביא שקלול 

 מכא� שבטענה של פורו לא 201.תתקבל הטענה, שכבר רכש סמכות, הפורו המקומי

יש העדפה מקדמית , שמבקשת מבית המשפט להימנע מהפעלת סמכות שכבר רכש, נאות

   .ההנחה הפוכה, ואילו בבקשה להתיר המצאה מחו� לתחו השיפוט, לפורו הישראלי

 שעסקה בבקשה לבטל היתר The Lockformer Co.,202 'הגבס נ בפרשת ע כל זאת

לאומית המשוכללת �כאשר התקשורת הבי�, קבע השופט אור שבעיד� הנוכחי, המצאה

כי , חשיבות פחותה מאשר בעבר הפכה את העול לכפר גלובלי יש לייחס לשיקולי נוחות

הוא הוסי� שבעקבות זאת הנטייה . ההקושי לנהל הלי� בפורו זר קט� בהרבה משהי

פסק די� זה זכה לביקורת קשה ומשכנעת . להיעתר לטענת פורו לא נאות תל� ותקט�

 התעל מההבדל בי� טענת פסק הדי� 203.לדברי הבאי, בי� השאר,  שהתייחסהבספרות

כי הוא יצא , 500פורו לא נאות והדיו� בנאותות הפורו המתנהל במסגרת דיו� בתקנה 

  

 ,)2009, פורס� בנבו( .TUI A.G' ארבל נ 2737/08א "ראו פסק דינו של השופט דנציגר ברע   199
אבו פרשת  דובר בהעליש , בעקבות ההבחנה בי� תפקידי השיקולי� השוני�,17קה פסב
 .חלה'ג

 269, 265) 3(ח  מד"פ, עבד זריקאת' ערבית לביטוח שכ� נה הרבחה 4716/93א "רעראו    200
�, האחד: אבחנה בי� שני סוגי שיקולי� המנחי� את בית המשפט תמייק": )1994 (ואיל

ניתנת , קולי� המתייחסי� לבעלי הדי�ישה �יב.  לציבור הרחב,והשני; מתייחס לבעלי הדי�
להוצאות , לאפשרות לחייב עדי� להעיד, למקו� מגורי העדי�, הדעת לנוחות הצדדי�

ולאפשרות , רוע א� יתעורר צור� בכ�ילאפשרות לערו� ביקור במקו� הא, הכרוכות בהבאת�
, מקו� מושב� של הצדדי�: ארנבחני� בי� הש, יעת הזיקותבק �של. לאכו� את פסק הדי�

כ� . סקיה� ומקו� אירוע התאונההמקו� בו ה� מנהלי� את ע,  חייה�המקו� בו ה� מנהלי� את
נשקלת האפשרות המעשית של הגשת התביעה בפורו� הזר והא� תהיה לאותו פורו� סמכות 

� ה� על התובע וה� על הנתבע והא� הסעד שיקבל התובע יהיה דומה במהותו לסעד בפורו
בלבד בסכו� הפיצויי� או י ונש. שנבחר וישק� צדק מהותי או יהיה בלתי סביר באופ� קיצוני

כל עוד ייעשה ע� , בסעד שינת� בפורו� הזר אינו מצדיק אי העברת הדיו� לאותו פורו�
תיות שבריכוז יהבעי: ר השיקולי� הציבוריי� נמני� בי� השארשומיב. הצדדי� צדק מהותי
היתרו� שבישוב סכסוכי� מקומיי� בסביבת� הטבעית והרצו� , מוסי�תובענות במרכזי� ע

  ".שהתביעות תידונה בפני בית משפט המכיר את הדי�
  .563' מבע, חלה'אבו גפרשת ראו    201
 109) 1(ד נב " פ,.The Lockformer Co' מ נ"בע) 1989(סיני ' הגבס א 2705/97א "רע   202

)1998.(  
  ).36ש "לעיל ה (ראו מאמרו של קרייני   203
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 הוא העביר להקשר 204.וכי הנטל רוב� על הנתבע, ההנחה שבית המשפט כבר מוסמ� לדו�מ

את ההעדפה המובנית לפורו הישראלי המאפיינת ,  טר נרכשה סמכותושב, 500של תקנה 

. את הדיו� בבקשה לעכב את ההליכי מחמת היותו של הפורו הישראלי פורו לא נאות

 מובנית זו בהקשרה החדש שכ� הוא התעל מקיומ הוא הוסי� וחיזק העדפה: זאת ועוד

שנחשבו מרכזיי בשקלול הזיקות , של שיקולי רבי שאינ קשורי לנוחות הצדדי

 לפיכ� הוא הרחיב את סמכות השיפוט של בתי 205.המקשרות עניי� לפורו זה או אחר

חד הוא שכ� מצד א, או לפחות את קשת המקרי שבה סמכות זו תינטל, המשפט בישראל

 מספיקות בפני עצמ� להצדיק מת� היתר "כמעט" לזיקות ש500הפ� את הזיקות שבתקנה 

ומצד אחר הוא צמצ את שיקול הדעת בדבר הפעלתה של , המצאה מחו� לתחו

   206.סמכות

 פסק הדי� צמצ כאמור את שיקול הדעת של ,באופ� מפתיע באקלי השיפוטי הנוכחי

הדי� והקביעה שיש להמעיט בטענת הפורו הלא נאות  פסק ,צמצו זהלמרות . השופטי

 ה� באלה העוסקי בבקשת היתר להמציא מסמכי מחו� –מצוטטי בעשרות פסקי די� 

 כאסמכתה –לתחו ה� באלה העוסקי בבקשה לעכב את ההליכי בטענת פורו לא נאות 

' מסיקה נלמשל בפרשת . לצמצו הנכונות להפעיל את שיקול הדעת לטובת פורו אחר

ת המודרנית מחייבת אותנו שלא לייחס למבח� של ואיצמה"לוי� אישר כי ' השופט ש, דולנס

אותו משקל שייחסנו לו , כמו לסוגיה של הפורו הבלתי נאות כולה, מרב הזיקות

   208. לפיכ� א� הוא תומ� בהרחבת היק� המקרי שבה תופעל סמכות ישראלית207".בעבר

  

בעניי� זה קרייני סבור שבית המשפט נהג .  ואיל�50' מבע ,שר�קונפינו; 73' בעמ ,�ראו ש   204
מאחר שהיו� המצאת הזמנה לדי� אינה נחשבת עוד פגיעה , לשיטתו. ג� א� לא בכוונה, נכו�

פשר להטיל את הנטל בכל א, ומאחר שמדינות אחרות מאפשרות המצאה בלא היתר, בריבונות
אול� דומה כי ג� בעניי� זה יש מקו� לחלוק על בית ). 101' בעמ, ש�(מקרה על הנתבע 

 אינ� משמשות זיקות סמכות ממש אלא כפופות לשיקול 500' כל עוד הזיקות שבתק. המשפט
בי� שמדובר , נראה כי הנטל אכ� צרי� להיות על שכמו של התובע, דעתו של בית המשפט

  .עת הבקשה במעמד צד אחד ובי� שמדובר בדיו� בבקשה לבטלהבשמי
אפשר להוסי� ולהעיר כי הטענה שאי� לייחס משקל רב . 100' בעמ, )36ש "לעיל ה(ראו קרייני    205

קשה להתמצא במקצוע עריכת . לקושי לנהל דיו� במדינה זרה מתכחשת לקושי מעשי אמתי
קשה להתמצא בהלי� זר ובדי� , אוי לעניי� הנדו�הדי� במדינה זרה כדי לזהות עור� די� אמי� ור

כאשר . קשה להערי� את העלות הגבוהה של השתתפות בהלי� במדינה זרה וכיוצא באלה, זר
ומי , קשיי� אלה אכ� ראויי� היו� למשקל פח!ת, מדובר בתאגידי� או אפילו באנשי עסקי�

 קלעחידי� יכולי� להיאול� ג� י. שמנהל עסקי� חובקי עול� צרי� לצפות מצבי� כאלה
 .מצבי� כאלה ומבחינת� הקשיי� האמורי� אינ� מבוטלי�ל

  .73' מ בע,)36ש "יל הלע(קרייני    206
תורת  לוי� למה ג� שראו). 1998 (821, 817) 1(ד נב "פ, דולנס' יקה נמס 2903/96א "ברע   207

  ).2008, מהדורה שנייה (144–142 מבוא ועקרונות יסוד: הפרוצדורה האזרחית
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הרבי שעסקו בשאלות אלה במש� השני מגלה שמגמת אמנ קריאה של פסקי הדי� 

 אול בה במידה פסקי הדי� חושפי את הקלות הבלתי נסבלת 209,ההרחבה איננה אחידה

 הזיקות השונות בהקשר זה כדי לתמו� ה� בקרבת באמצעותשבה אפשר לעשות מניפולציה 

פטי כדי  כמו כ� אמצעי אחר שעמד לרשות השו210.העניי� לישראל ה� בריחוקו ממנה

בעוד שצומצ שיקול הדעת באשר . להרחיב את סמכות השיפוט של ישראל נשלל בעקביות

מאמצי של בתי משפט נמוכי להרחיב את הפרשנות של , להימנעות מהפעלת סמכות

,  נדחו500הזיקות שמאפשרות לבית המשפט להתיר המצאה מחו� לתחו במסגרת תקנה 

 211.ת תקנות המשנה הללו בצמצו עומדת על כנהוהעמדה המסורתית שלפיה יש לפרש א

  

פורס�  (מ"ראיה חברה לביטוח בע'  נ.Invensys Powerware Ltd 11119/05א "רעראו ג�    208
 123, 118) 1(ד נו"פ, מרכס'  נLang 9141/00א "רע; )500 'תקבהקשר של ( )2006, בנבו

פורס�  (מ"בעטכנו הולד אחד '  נInsight Venture Partners IV L.P 749/05א " רע;)2001(
ד "פ ,הדי� הרבני הגדול�בית' רו� נ 8754/00� "בג; )בהקשר של פורו� לא נאות) (2005, בנבו

אשבור� חברה לסוכנויות  9725/04א "ע; )בהקשר של פורו� לא נאות ()2002 (656, 625) 2(נו
; )500תקנה בהקשר של () 2007, פורס� בנבו (.C.A.E. Electronics Ltd' מ נ"ומסחר בע

פורו� לא נאות לאחר המצאה  ()2009, פורס� בנבו (.TUI A.G' ארבל נ 2737/08א "רע
מפעילי� של אתר תיירות /בתביעה של תייר ישראלי נגד הבעלי�) א(482תקנה בישראל מכוח 

אלביט  3144/ 03 א"הוא פסק הדי� רעממגמת ההרחבה חריג בולט . )בטורקיה שבו ניזוק
, )2003 (414 )5(זד נ"פ, Harefuah Serviços de Saude S/C Ltda 'נמ "הדמיה רפואית בע

לי� חשובי� וקקיימי� שי, הנוחות שאיבדו מעט ממשקל� שיקולי לעומתש� מודגש כי 
  . וכי אי� לומר שהטענה כולה איבדה ממשקלה,אחרי� אשר ראוי להתחשב בה�

 א"רעו )2009, פורס� בנבו ( Pimcapco'נ Martin J. Hecke 9810/05 א"רעאו למשל ר  209
התקבלה הטענה של פורו� לא נאות שבה� , )2004, פורס� בנבו (נבו�' נ וינברג 6325/04

עמדה של טענת  כמו כ� ניכרת מגמה לחזק את מ.הזיקות לעניי�בהתא� למבח� הרגיל של מרב 
פורס�  (אלמונית' פלוני נ 9769/09מ "כ� למשל בבע. הפורו� הלא נאות בהקשרי� מיוחדי�

כ� ג� .  כי בענייני המשפחה לטענה זו חשיבות מיוחדתיה' השופטת פרוקצציינה) 2010 ,בנבו
צוי� שבענייני מזונות ) 2011, פורס� בנבו (.ר.א' נ. י.ק 18092�10�11) א"משפחה ת(ש "בתמ

  .יש להקפיד שהתביעה תישמע בפורו� הראוי
אי� זה ברור מדוע בית ): 2009, פורס� בנבו (.TUI A.G' ארבל נ 2737/08א "רעראו למשל ב   210

המשפט ייחס למקו� שבו התובע טופל חשיבות רבה יותר מאשר למקו� שבו אירע המעשה 
כמו כ� בהקשר של ציפיות הצדדי� הוא ייחס . כאשר טר� נקבעה אחריות למעשה, שגר� לנזק

וכ� לאינטרס של הפורו� להציע פורו� , חשיבות לציפייה של התייר שיוכל לתבוע בביתו
מלבד זאת שלא ברור א� קיימי� ציפייה או . לתיירי� הישראליי� הרבי� הנופשי� בטורקיה

יש ציפייה ואינטרס נוגדי� של מספק השירותי� , וקיומ� לא בוסס בפסק הדי�, אינטרס שכזה
כש� שאפשר להגיע למסקנות שונות על בסיס אות� זיקות בהתא� . והמדינה שבה נופשי�

יכולי� " תנאי המודרנה", )36ש "לעיל ה(במאמרו פי שמסביר קרייני כ, כ� ג�, להדגש הנבחר
,  וללמד דווקא על חשיבותההגבסלהולי� בכיוו� הפו� מזה שבו הל� השופט אור בפרשת 

 �forumמרכזיותה וחיוניותה של הטענה של פורו� לא נאות ככלי במלחמה נגד תופעת ה
shopping ,יינת את המודרנההמאפ.  

  .95ש "ל הראו לעי   211
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 א� – צמצו שיקול הדעת השיפוטי –אמנ גישות אלה מובילות באותו כיוו� יוריספרודנטי 

יתרה . לאומית� להיק� הראוי של סמכות שיפוט בי��ה� מובילות לכיווני הפוכי ביחס

גמות אלה משקפות מ, ו ובעקבותיהגבסבניגוד להצהרות שבאו בפסק הדי� בפרשת , מזו

נוכחות הנתבע . חוסר נכונות להתמודד ע השינויי המתחייבי מהמציאות המשתנה

 אינ� מספקות עוד מענה הול למכלול המצבי 500בתחו השיפוט והעילות שבתקנה 

ישראל היא מ� המדינות הבודדות שאינ� נוטלות . שבה מתבקש לקיי התדיינות בישראל

ומ� , ה מחו� לגבולותיה א� על פי שהיא גרמה נזק בתחומהסמכות על עוולה שבוצע

 המדינות הבודדות שאינ� נוטלות סמכות כדי לאפשר לצרכני מקומיי לתבוע בבית

 שולל 500 צמצו הפרשנות של תקנה 212.יצרני ותאגידי זרי המפיצי מוצרי מסוכני

יניי למצבי שבה ראוי מהשופטי כל אפשרות לפתח בתו� העילות הקיימות מבחני עני

ואילו צמצו השימוש בטענת פורו לא נאות מגביר את האפשרות , לשקול נטילת סמכות

המצאת מסמכי בישראל והמצאת מסמכי מחו� (שתופעל סמכות על בסיס לא ענייני 

להרחיב : מתבקש לפעול בדיוק להפ�). לישראל על יסוד עילות סמכות שלא תוכננו כראוי

, המאפשרות ליטול סמכות בהתקיי עילה המצביעה על קשר ענייני לישראלאת העילות 

ולהשתמש שימוש מושכל בטענה של פורו לא נאות כדי לספק הגנה ראויה לנתבע זר 

  213.הנקרא לבית משפט ישראלי בנסיבות לא ראויות

חיזוק לתפיסה כי ראוי שיהיה מנגנו� המווסת את הפעלת סמכות השיפוט הישראלית 

לאומית מבוססת על זיקות �למצוא באות הקשרי שבה סמכות השיפוט הבי�אפשר 

 שלפיה סמכות מקובלת בקונטיננטבניגוד לעמדה ה. סמכות ולא על המצאת מסמכי גרידא

 ,בישראלנמצא כי , ה כפופה לשיקול דעתאינ המבוססת על קיומה של זיקה קבועה מראש

אפשר ,  למשל.שיקולי פורו לא נאותג הפעלתה של סמכות כזו כפופה ל, כבאנגליה

להעלות טענה של פורו לא נאות ג נגד סמכות בית המשפט לדו� בהחזקת ילדי לפי 

 � ומסתמנת גישה 1962,214–ב" התשכ,לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות) 2(76סעי

כשהיא מבוססת על הזיקה הנכסית , שלפיה היק� הסמכות של בתי המשפט בירושה

ייקבע באמצעות שיקולי פורו לא , 1965–ה"תשכה,  לחוק הירושה136סעי� המופיעה ב

  

ראיה '  נ.Invensys Powerware Ltd 11119/05א "רעראו דבריו של השופט רובינשטיי� ב   212
תו� שמירה על , )10(500' שנכתבו בהקשר של תק, )2006, פורס� בנבו (מ"חברה לביטוח בע

התמודד ע� המציאות אול� ה� מביעי� הכרה בצור� ל). 7(500' ההלכות שנקבעו בנוגע לתק
   .המשתנה

ראו (כאשר מכירי� בצור� להתחשב בשינויי העתי� , מעניי� שג� בכתיבה מחו� לפסקי די�   213
אי� מחברי� את המגמה לצמצ� את טענת הפורו� הלא נאות , )207ש "לעיל בה( לוי�למשל 

 .500' ע� הפרשנות המצמצמת של עילות הסמכות שבתק
ש� א� אושר כי , )2002 (625) 2(ד נו"פ, בית הדי� הרבני הגדול' רו� נ 8754/00� "ראו בג   214

 . דוקטרינה זו חלה ג� בבית הדי� הרבני
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המסמני די� ה ג בפסקי 215.נאות תו� התייחסות לשאלה היכ� מרבית רכושו של המנוח

 חוזרי ומזכירי את המגמה השלטת היו לצמצ את ההיזקקות לטענת פורו לא גישה זו

אי�  אול. ט של בתי המשפט בישראלשבכוחה למנוע הפעלת סמכות שיפונאות כטענה 

 מבטיח תמיד כי וספק כי בתי המשפט סבורי כי קיומה של זיקת סמכות הקבועה בחוק אינ

 קל וחומר סמכות .וכי יש מקו לשיקול דעת בהקשר זה, ראוי להפעיל את סמכות השיפוט

  . מראשקבועותשאיננה מבוססת על זיקות 

 )lis alibi pendens(הלי� תלוי ועומד   .2
משו שקיי , שיקול הדעת השיפוטי בא לידי ביטוי בישראל ג כשמבקשי לעכב הלי�

בכמה הזדמנויות הצהיר בית . ומבקשי לאפשר להשלימו,  במדינה אחרתהלי� תלוי ועומד
המשפט העליו� שקיומו של הלי� תלוי ועומד באר� אחרת עשוי להשפיע על נכונותו של 

. וכי העניי� נתו� לשיקול דעתו של השופט היושב בדי�, תובית המשפט להפעיל את סמכו
 א� קשה למצוא מקרה מ� השני 216.אול קשה למצוא מקרה שבו קיבלו את הטענה

  

בעקבות פסק הדי� המקי� שנית� ( )2010, פורס� בנבו ( פלונית' נתפלוני 9914/09מ "עראו ב   215
פורס� ( .צ.פ' ל נ"ז .צ.ז.ו� המנוח אעזב 109310/06) א"משפחה ת(ע "בערכאה הראשונה ת

 ).2009, פורס� בנבו (.א.צ.י.ו' נ. צ.ר 1069/08) א"מחוזי ת(מ "והערעור ע) 2008, בנבו
ש� ברור כי מדובר בטענה התלויה בשיקול דעתו של בית , הטענה מוכרת בהקשר הפנימי   216

 קפל� אלכסנדר' נ מ"בע לביטוח חברה הישראלי הפניקס 3765/01 א"רעראו למשל (המשפט 
 �9682/06 "עע; כה��רסברגט לפסק דינה של השופטת ש3 בפסקה ,)2002, פורס� בנבו(

 לפסק הדי� של 22פסקה  ב,)2008, פורס� בנבו (מ"בנק הפועלי� בע' עיריית ראשו� לציו� נ
לאומי מכירי� בקיומה ובכ� שהכרעתה תלויה בשיקול דעת �ג� בהקשר הבי�). השופטת נאור

ד "פ, "דונאר"האניה ' מ נ" מנורה חברה לביטוח בע362/83 א"עראו למשל . טבית המשפ
 ABC Containerlineהנאמני� בפשיטת רגל של  851/99א "רע; )1984 (515, 505) 2(לח

N.V.נ  'Depypere,812, 800) 1(ד נז" פ�שני פסקי די� אלה עסקו בתביעות ). 2003 ( ואיל
כי עיקר העניי� ש� היה קיומה של תניית ,  אגב אורחאבפרשה הראשונה הדברי� נאמרו. חפצא
בפרשה השנייה נטע� כי יש לעכב הלי� חפצא שהתקיי� בישראל בי� השאר בשל . שיפוט

אמנ� הצירו� . ובית המשפט דחה את הטענה, הלי� פשיטת רגל שהיה תלוי ועומד בבלגיה
ייה מסביר מדוע נדחתה המיוחד של הלי� חפצא ישראלי והלי� פשיטת רגל זר נגד בעל האנ

ואילו הלי� , הלי� פשיטת הרגל נגע לבעל האנייה(הבקשה לעכב את ההלי� במקרה זה 
בהלי� החפצא להלי� פשיטת הרגל הייתה " תובעי�"והפניית ה, החפצא נגע לאנייה עצמה

אבל השופטת הכירה עקרונית ). חותרת תחת זכויותיה� המיוחדות של בעלי שיעבוד באנייה
ג� . ובכ� שגורלה תלוי בשיקול דעתו של בית המשפט, של הטענה ג� בהקשר זהבקיומה 

 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות הכירו באפשרות לטעו� 76' בתביעות מכוח ס
וג� ש� קבעו שהטענה כפופה לשיקול דעתו של בית המשפט , שמתנהל הלי� באר� אחרת

 .)ש� דחו את הטענה, )1976 (355) 3(ד ל"פ,  פרלמוטר'נפרלמוטר  100/76א "ע, ראו למשל(
השופט זמיר א� קבע כי דוקטרינה זו ) 1998 (817) 5(ד נב"פ, ורבר' ורבר נ 3868/95א "בע

מעניי� . וזהו מקרה בולט שבו הטענה התקבלה, )832' בעמ(חלה על בתי הדי� הרבניי� 
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. האחרונות שבו הציגו בצורה ברורה את הגורמי המשפיעי על הפעלת שיקול הדעת
 המסורתי הציג השופט שמגר את המבח� הכפול, 1976 שנדונה בשנת, פרלמוטרבפרשת 
כאשר :  לנכונות בית המשפט לעכב הלי� שהוזכרה לעילשמידט' חכמוב נ עניי�בשנקבע 

ואילו הפסקת התביעה לא תגרו , המש� ניהול התביעה בישראל יציק לנתבע ויטריד אותו
, כפי שראינו.  באותה תקופה שימש מבח� זה ג בטענת הפורו הלא נאות217.עוול לתובע

הפסיקה בהקשר של הלי� תלוי . א נאותש מאוד בהקשר של פורו למבח� זה השתנה והוגמ
את המבחני הציג  השופט זמיר ורברבפרשת אמנ  218.ועומד משקפת ג היא שינוי מסוי

 לעכב הלי� לטובת הלי� במדינה אחרת והגיע למסקנה שבנסיבות  המחייבי�הללו כמבחני
 ארוכה של שיקולי נוספי הביא רשימהג  אול הוא 219.המקרה תנאי אלה קוימו

שהצדיקו באותו מקרה שבית הדי� הרבני לא ידו� בעניי� שכבר היה נתו� לסמכותו של בית 
מאחר שטענה . ולכ� דומה כי למעשה א� הוא הפעיל פה שיקול דעת, משפט בארצות הברית

  

�רינה בהקשר הבי�שבהתדיינות אזרחית רגילה בתביעות גברא אי� דוגמאות להפעלת הדוקט
עסקה , המובאת תכופות בהקשר זה, )1958 (59ד יב "פ, שמידט' חכמוב נ 280/57' המ(לאומי 

  ).בצירו� של הלי� תלוי עומד וטענה של פורו� לא נאות
 ). 1976 (361, 355) 3(ד ל"פ,  פרלמוטר'נפרלמוטר  100/76א "ע   217
, )1975 (483, 477) 2(ד כט"פ, אלמנהל מקרקעי ישר' עוקבי נאל  9/75א "ראו למשל ע   218

א� הדגיש לא רק את ההכבדה על הנתבע אלא ג� את ההכבדה , שהפנה למבחני� המקובלי�
 אלכסנדר' נ מ"בע לביטוח חברה הישראלי הפניקס 3765/01 א"רעוראו ; על בית המשפט

� כה� מציגה רשימה של שיקולי� הדומי�ש� השופטת שטרסברג, )2002, פורס� בנבו (קפל�
 Motorola 4190/05) ��מחוזי י(פ "הראו ג� . לאלה המופעלי� בהקשר של פורו� לא נאות

Credit Corporationנ 'CEM Cemgiz Uzan ) במקרה זה השופט צב� . )2006, פורס� בנבו
 ,.The Lockformer Co'נמ "בע) 1989(סיני ' הגבס א 2705/97א "ברעאימ� את העמדה ש

 את כדי לבסס, זאת; להמעיט בשיקולי פורו� לא נאותלפיה יש  ,)1998 (109) 1(ד נב "פ
שא� על פי שהיה תלוי ועומד הלי� במדינה אחרת בנוגע לבעלות ביכטה שעגנה מסקנתו 
היה ראוי להכריע בשאלת הבעלות במסגרת , וא� על פי שכל הצדדי� היו זרי�, בישראל

לא , כוו� להבריח נכסי� מנושיושפעל באופ� מ, כדי שהמשיב, בקשה לאכו� פסק חו� בישראל
 . יוכל להבריח ג� נכס זה

תחילה הוא הציג את ). 1998( ואיל� 832, 817) 5(ד נב"פ, ורבר' ורבר נ 3868/95א "ראו ע   219
אול� הוא מסביר , הסוגיה של הלי� תלוי ועומד כסוגיה שבה לבית המשפט נתו� שיקול דעת

אי� , יכי� בבית משפט אזרחי ובבית די� דתיכשהסוגיה עולה בנוגע להל, כי בהקשר הפנימי
לאחר מכ� הוא מציג את היחס שבי� בית די� דתי לבית משפט אזרחי זר כיחס ; שיקול דעת

שמעורר את השאלה א� ג� בהקשר זה בית הדי� חייב לעכב הלי� תלוי ועומד ומשאיר אותה 
לבסו� הוא ; עניי� זהבצרי� עיו� תו� שהוא מניח כי לבית הדי� הדתי מוקנה שיקול דעת ב

שיקול דעת "... א� רק לאחר שהוא קובע כי , בוח� את השאלה באמצעות מכלול של שיקולי�
בתנאי� מסוימי� אפשר . לכללי� ותנאי�,כדרכו של שיקול דעת, הוא כפו�. זה אינו מוחלט

 �שבית המשפט בישראל יהיה מחויב לסרב לדו� בעניי� התלוי ועומד בפני בית משפט מחו
בהמש� לזאת הציגה השופטת ביניש מבחני� אלה כמבחני� ). 834–833' בעמ..." (ישראל ל

בית הדי� ' רו� נ 8754/00� "שמחייבי� עיכוב הלי� במסגרת טענה של פורו� לא נאות בבג
 ).2002 (660, 625) 2(ד נו"פ, הרבני הגדול
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זו מעול לא הוכרעה בישראל לפי מבחני נוקשי שנסבו על מועד פתיחת ההלי� או 
סביר להניח כי ג , כמקובל בקונטיננט, ויי הקליטה של הפסק שיינת� בהלי� הזרסיכ

בהקשר זה ימשי� המבח� להתנהל במקביל לטענה של פורו לא נאות כדי לאפשר לשופט 
 להתחשב במגוו� של שיקולי הנוגעי לנאותות היחסית של המש� הדיו� בפורומי

לי אלה שיקולי ייחודיי למצב של ריבוי  סביר שג יוסיפו על שיקו,ע זאת. השוני
 לזהות יוז 220, שיקולי המתייחסי למועד פתיחת ההליכי הרלוונטיי–התדיינויות 

ואולי א� לסיכויי מימושו של פסק די� ,  לתו לב של הצדדי221,ההלי� בכל מדינה
   222.ישראלי במדינה שבה מתקיי הלי� מקביל

,  הליכי לטובת הלי� המתקיי מחו� לישראללעיכובקשה למצוא דוגמאות כאמור 
 שמטרתו למנוע קיומה של  צו חוס�אבל בתי משפט ישראליי מגלי נכונות להוציא

וזאת כדי להבטיח את התועלת שבהפעלת סמכות שיפוט , התדיינות מקבילה באר� זרה
 קבעה, שבה נדחתה בקשה להוציא צו חוס, אורנשטיי�' פריסקל נ בפרשת 223.ישראלית

כה� שבתי משפט בישראל מוסמכי להוציא צווי כאלה בהיות צווי �השופטת שטרסברג
היא ציינה . מניעה אישיי וקבעה כי השאלה מתי ה יינתנו היא שאלה של שיקול דעת

על פי שאלה מפורטי מעט יותר מהמבח� הכפול  וא�, שיקולי כלליי שיש לשקול
השאלה הבסיסית , לעניי� עיכוב הליכי בישראל שמידט' חכמוב נהמסורתי שנקבע בפרשת 

מה מתחייב ממאז� הנזק שייגר לכל צד ממת� הצו מחד : שהיא מציבה היא אותה שאלה
 לוי� את ' בפרשה מאוחרת יותר אישר השופט ש224?גיסא ומסירוב להוציאו מאיד� גיסא

 הפגיעה ה� בשל, הסמכות והדגיש את הזהירות המיוחדת המתחייבת באשר לצווי כאלה
הוא . בזכותו של הנתבע לפנות לערכאות ה� בשל ההתערבות שצו כזה מהווה בהלי� זר

וכי , הדגיש שבית המשפט הזר יכול לעכב בעצמו את ההלי� בשל קיומו של הלי� בישראל

  

, )2006, ורס� בנבופ (מ"בע אחזקות אילת אי� קלאב' נ חזא� באס� ר"ד 346/06 א"רעב   220
הוא פסל מבח� זה . השופט גרוניס ייחס חשיבות למועד פתיחת ההלי� 10–4 פסקאותב

  .שהיה תובענה ייצוגית, בנסיבות העניי� בגלל הייחוד של ההלי� הזר
 קבע השופט שמגר כי כאשר התובע בישראל הוא הנתבע בהלי� פרלמוטרלמשל בפרשת    221

לשכנע את בית המשפט שראוי לעכב את ההלי�  –הנתבע על שהנטל , מחו� לישראלהמתנהל 
 א"עראו ג� ). 362' מ בע,ש�(בשתי המדינות  התובע זההמאשר במקרה שבו יהיה גדול  –

, א� על פי שהטענה לא התקבלה, שבו, )1977, פורס� בנבו (סבירסקי' נ סבירסקי 529/76
זה שבישראל (ההליכי�  שהמערערת היא שפתחה בשני  כי העובדהפורת סברה�השופטת ב�

 . מפחיתה במידה ניכרת את הרתיעה מפני מחיקת התובענה) וזה שמחוצה לה
ברו� ראו ( שככלל אי� מייחסי� לאפקטיביות של הפסק משקל רב בהפעלת סמכות א� על פי   222

ת הפנימית של בתי לאומי�בי�מקומו של עקרו� האפקטיביות במסגרת כללי הסמכות ה"ברכה 
במצב המיוחד של ריבוי , ))ט"תשל–ח"תשל (575, 560 ו עיוני משפט "המשפט בישראל

  .)124ש " ולעיל ה57' ראו לעיל בעמ (  יש לה חשיבות רבה יותר מקבילותהתדיינויות
 778/03א " רע;)1996 (759) 5(ד מט"פ ,אורנשטיי�' פריסקל נ 714/96א "ראו למשל רע   223

  .)2003 (769) 5(ד נז "פ, Israel Bio-Engineering Project 'נמ "לאב בע�אינטר
  .)1996 (765, 759) 5(ד מט"פ ,אורנשטיי�' פריסקל נ 714/96א "רעראו    224



  מקורות וגישה כללית–לאומי הפרטי בישראל �המשפט הבי�: שער שני

426 

בית משפט ישראלי אינו צרי� להמיר את שיקול דעתו של בית המשפט הזר בשיקול דעתו 
כה� �ת השיקולי שהופיעה בפסק דינה של השופטת שטרסברגהוא א� חזר על רשימ. שלו

ושהשיקול המרכזי הוא שיקול הצדק במקרה ,  וקבע שהרשימה אינה סגורהפריסקלבפרשת 
כי ככלל לא יינת� צו כזה אלא כאשר , שוב כהד למבח� המסורתי, הוא ציי� עוד. הקונקרטי

   225.כוונה רעהההלי� שמחו� לישראל הוא קנטרני והתובע ש יז אותו ב
א� על פי שלמת� צו חוס נדרשת זהירות רבה מזו שנדרשת לעיכוב הליכי בשל הלי� 

בשינויי המחויבי , דומה שהשיקולי המופעלי בשני ההקשרי דומי, זר תלוי ועומד
  . על ידי היפו� הנסיבות

  תניות שיפוט   .3

וכי , מכות מבית המשפטבישראל כבאנגליה מקובל שתניית שיפוט אינה יכולה לשלול ס
  226.נכונות לאכו� חוזה בי� הצדדימבטאת במידה רבה הנכונות להתחשב ברצו� הצדדי

מכא� שאפשר לבדוק את . לפיכ� ההתייחסות לתניות שיפוט היא כמו ההתייחסות לחוזי
ופירושה יגלה א כוונתה לייחד סמכות שיפוט לבתי המשפט של ,  של תניית שיפוטתוקפה

 בית המשפט ישחרר צד 227.או להוסי� ערכאות בעלות סמכות מקבילה, ת בלבדמדינה אח
הנטל מוטל ; מחיובו החוזי ויימנע מאכיפתה של תניה תקפה רק א קיימות נסיבות מיוחדות

והפסיקה  ;על התובע לשכנע את בית המשפט שההלי� לא יעוכב בשל תניה ייחודית תקפה
 לפיכ� התיישנות התביעה במדינה 228."וחדותנסיבות מי"קבעה שיש לתת פירוש מצמצ ל

שכ� הגשת התביעה בזמ� היא דבר שבשליטתו , הנבחרת לא תבסס התנגדות לעיכוב הליכי
 וא� שינוי בנסיבות לא 230, נוחותו של צד לתביעה לא תשמש סיבה מספקת229.של התובע

  

 772, 769) 5(ד נז"פ, Israel Bio-Engineering Project' מ נ"לאב בע�אינטר 778/03א "רע   225
 �תה בקשת  נדח)2004, פורס� בנבו (וייס ד�' נ זומריס יונה 3277/04 א"רעב). 2003(ואיל

בעיקר , רשות ערעור על צו חוס� שנית� כדי לחסו� תביעה זרה בנוגע להפרת סודות מסחריי�
בשל ההשפעה האפשרית של ההתדיינות הזרה על היכולת להתדיי� כראוי בישראל לפי הסכ� 

  . דיוני שנכרת בי� הצדדי�
 159) 2(ד יט"פ ,מ"הסנה חברה ישראלית לביטוח בע' מ נ"בענברו� מריטי�  433/64א "ע   226

בתי המשפט בישראל באמצעות הסכ� ראו לעיל על האפשרות להוסי� לסמכות של ). 1965(
וטר� ) ראו להל�(השיקולי� נגד אכיפת התניה אינ� שיקולי� חוזיי� רגילי� , ע� זאת .79ש "ה

 .התעוררה בישראל השאלה א� אפשר לתבוע פיצויי� בגי� הפרתה של תניית שיפוט
 600) 3(ד מד"פ, .ה.ב.מ. ג' הולינגסוורת'נמ "אדרת שומרו� בע 65/88א "עה ראו לדוגמ   227

 .בבדיקת תוקפה ועוד, אי� פסיקה בשאלה איזה די� יחול בפירוש התניה החוזית הזו). 1990(
  .1533–1461' ראו להל� בעמ. יש להניח שיחולו כללי ברירת הדי� החוזיי� הרגילי�

 95) 1(ד כה"פ, מ"דומיניו� בע' נ .Greek South America Line Shipping Co 138/70א "ע   228
 Harefuah Serviços de Saude S/C' מ נ"אלביט הדמיה רפואית בע 3144/ 03 א"רע ;)1971(

Ltda ,2003 (414 )5(זד נ"פ(.  

  ).1990 (615, 600) 3(ד מד"פ, .ה.ב.מ. ג' הולינגסוורת'נמ "אדרת שומרו� בע 65/88א "עראו    229
 .614' מבע, ש�   230
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ונה  מעניי� לשי לב שכשבית המשפט מ,ע זאת 231.יצדיק הימנעות מלאכו� את התניה
מביא  הוא, ההלי� בשל תניית שיפוט שיקולי שאפשר לשקול בבואו להחליט א לעכב את

שר על כ� ג כאשר מבקשי א 232.שיקולי המקובלי בתחו הטענה בדבר פורו לא נאות
, דעתמופעל שיקול , לעכב הלי� בישראל בשל הסכמה בי� הצדדי לקיימו במדינה אחרת

   .י את החוזה שביניה חזק במיוחדאול השיקול שעל הצדדי לקי

  שיפוטהמגבלות על סמכות   .ו

זרות ראינו שקיימות מגבלות על סמכות השיפוט הקשורות כול� לשיקולי ריבונות בשיטות 

ג בישראל נית� ביטוי לחלק .  בי� ריבונות הפורו ובי� ריבונות� של מדינות זרות–

פשר לדלות את העמדה הישראלית אול אי� מקורות רבי שמה א. מהמגבלות הללו

מגבלות אלה קיימות ג בישראל במתכונת דומה , ככל שאפשר לראות. בסוגיות אלה

  .למקובל במדינות אחרות

  צדדי�המגבלה הנובעת מזהות   .1

  אזרח מדינה עוינתשהוא תובע   )א(

המשפט הישראלי קלט את העמדה האנגלית שלפיה אזרח של מדינה עוינת אינו דומה כי 

  233.כול לתבוע תביעה אזרחית בישראלי

  

 Harefuah Serviços de Saude S/C' מ נ"אלביט הדמיה רפואית בע 3144/ 03 א"רעראו    231
Ltda ,2003 (420, 414 )5(זד נ"פ(.  

ד "פ, מ"דומיניו� בע' נ .Greek South America Line Shipping Co 138/70א "עראו למשל    232
מ "ע תעשיות פרמצבטיות בעטב 1817/08א "רעפסק הדי� בכמו כ� ראו . )1971 (95) 1(כה

שבו בית המשפט המחוזי סירב , )2009, פורס� בנבו ( .Pronauron Biotechnologies Inc'נ
בית . בשל האינטרס הציבורי הישראלי בסכסו�, לעכב הלי� על א� קיומה של תניית בוררות

יה העשו,  זוהי דוגמה לתופעה של התאמה נורמטיבית.המשפט העליו� לא התערב בהחלטתו
 162 ' בעמ,קרייניו 77–75' ראו לעיל בעמ(ג� היא להישקל במסגרת שיקולי הפורו� הנאות 

�  ).ואיל
הזכירו את ההלכה שנקבעה בפרשת ) 1952 (638ד ו "פ, שר הפני�' חכי� נ 24/52� "בבג   233

Porter v. Freudenberg, [1915] 1 K.B. 857 .שמטרתה , הלכה זו, כפי שהשופט זוסמ� הבהיר
, ע מצב שבו הכרעה משפטית שתטיל חיוב על הנתבע תעשיר מדינה עוינת בזמ� מלחמהלמנו

חלה על תביעות בי� אד� לחברו ואינה חלה בהכרח על תביעות של האזרח העוי� נגד המדינה 
 מוסטפה דיראני' מדינת ישראל נ 993/06א "לעניי� זה ראו ג� רע. או רשות מרשויותיה

וכי , יה שההלכה מעול� לא נקלטה בישראל'ה השופטת פרוקצש� סבר, )2011, פורס� בנבו(
היא אינה חלה על תביעה נזיקית נגד רשויות המדינה בגי� הפרת זכויות אד� , מכל מקו�

 – א� יוטל חיוב –תשלומו ; וזאת ג� א� נתבע פיצוי כספי בגי� הפרות אלה, בשטח ישראל
  . יידחה עד לאחר תו� המלחמה
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  ריבו� זרשהוא נתבע   )ב(

העיקרו� שריבו� זר חסי� מפני סמכות השיפוט של ערכאות ישראליות נקלט א� הוא תו� 

אימו� העמדה המודרנית שלפיה חסינות זו אינה מוחלטת אלא חלה רק על פעולות 

עיקרו� זה . ל לבצעולא על פעולות שפרט היה יכו, שהמדינה מבצעת בכושרה המדיני

 ולאחר מכ� בחקיקה שבאה להסדיר את מכלול הסוגיות העולות 234,אומ� תחילה בפסיקה

חוק זה מבהיר . 2008–ט"התשס,  חוק חסינות מדינות זרות–בהקשר של חסינות הריבו� הזר 

ומהו , מה� הפעולות שבגינ� גופי אלה יזכו בחסינות, מיה הגופי הנהני מהחסינות

ראוי לציי� במיוחד שהחוק אינו מגדיר מהי מדינה אלא רק מציי� אילו גופי . ינותהיק� החס

 הוא מגביל את החסינות בהקשר המסחרי הרחב תו� פירוט 235;נוספי כלולי בהגדרה

א� על פי שהחסינות הוגבלה ,  וכמקובל236;הנסיבות השונות שבה� החסינות אינה חלה

א עומדת בעינה בכל מה שקשור להוצאה הי, באשר לאפשרות לתבוע את הריבו� הזר

  . ומאפשרת לבצע את פסק הדי� רק מתו� נכסי מסחריי של הריבו� הזר, לפועל

  

 625) 1(ד נא "פ,  אדלסו�'נ Her Majesty the Queen in Right of Canada 7092/94 א"רע   234
פסק די� זה אימ� את המבח� של טיב הפעולה ומהותה כדי להבחי� בי� פעולה ). 1997(

תו� העדפתו על פני , שלטונית שתיהנה מחסינות ובי� פעולה פרטית שלא תיהנה מחסינות
אזי , יכול היה להיות צד לפעולה נשוא הדיו�וקבע כי א� צד פרטי , מבח� המטרה של הפעולה

  .הפעולה תיחשב פרטית והמדינה הזרה לא תיהנה מחסינות
האחת שמדובר בשאלה משפטית : אפשריות שתי עמדות, בהיעדר הגדרה ברורה של מדינה   235

שמדובר , האחרת; שבתי משפט מוסמכי� להכריע בה, לאומי הפומבי�מתחו� המשפט הבי�
דוגמאות לעמדה . ל כ� יש ללכת בעקבות הנחיות של משרד החו� לעניי� זהבשאלה מדינית וע

הרשות ' נ ליטבק נורי� 2538/00) ��י(א "הראשונה ה� דעת המיעוט של השופט דרורי בת
ש� הוא הגיע למסקנה שהרשות הפלסטינית אינה ) 2003 (776) 2(ב "מ תשס" פ,הפלסטינית

) א"תמחוזי ( א"סק דינו של השופט אוקו� בת ופ,מקיימת את הדרישות לקיומה של מדינה
, פורס� בנבו (מדינת ישראל' אלו� מורה נ) קדומי�(אגודת מדרשת אר� ישראל  4049/02

אוכלוסיה , ות של טריטוריה ולפיו הרשות הפלסטינית מקיימת את הדרישות הבסיסי)2006
 פסק .ני� זרי� ריבוחלה עלההיא רשאית באופ� עקרוני ליהנות מהחסינות , ועל כ�, וממשלה

אגודת מדרשת אר� ישראל  5093/06א "ע(וטל בבית המשפט העליו� די� אחרו� זה ב
לאחר שהוחלט כי המקרה היה , ))2008, פורס� בנבו (מדינת ישראל' אלו� מורה נ) קדומי�(

,  שלעיל שעסקה בשרשרת של תביעותליטבק נורי�כפו� לעמדה העקרונית שנקבעה בפרשת 
הנחיה זו כשלעצמה לא עלתה בבית המשפט .  תיענה בעזרת תעודת שר חו�ולפיה השאלה

הרשות  4060/03א "רע (ליטבק נורי�העליו� כשהוא ד� בערעור על חלק מההחלטות בפרשת 
ולפיכ� בשני המקרי� התחייב המהל� הראייתי , ))2007, פורס� בנבו(דיי� ' הפלסטינית נ

מאחר שבית המשפט העליו� טר� ד� ישירות . המבוסס על העמדה שמדובר בשאלה מדינית
 . היא עוד פתוחה, בשאלה א� מדובר בעניי� מדיני או שמא בעניי� משפטי

א "ראו למשל רע, � החריגי� שנקבעו בחוקלהמחשת סוגי הבעיות הפרשניות העולות מתו   236
7484/05 The United States of Americaשוחט ז'  נ �יקה  ופס)2010, פורס� בנבו (ל"יוס

  .המובאת ש�
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  מגבלה הנובעת ממהות העניי�  .2

  קרקע זרה  )א(

 237, האנגליתMoçambiqueהפסיקה בישראל הניחה שהעיקרו� הכללי המגובש בפרשת 

כיוו� שטע הכלל הוב� . חל בישראל ,להולפיה למדינה אי� סמכות לדו� בקרקע שמחוצה 

הוא לא הוחל בנוגע , של צו ישראלי בנוגע לקרקע זרהחשש מפני היעדר אפקטיביות כ

 238.ואי� כל מניעה לדו� בתובענות המתייחסות לקרקע שכזו, לקרקע בשטחי המוחזקי

ות המשקפ, ובהתא לסייגי שנקבעו לכלל באנגליה בפסיקה ובחקיקה, מאותו טע עצמו

וכ� בנסיבות ,  מסתמנת א� בישראל מגמה להגביל את הכלל239,מגמה כללית בהקשר זה

מסוימות יוכל בית משפט בישראל ליטול סמכות לדו� בתביעה הנוגעת לקרקע זרה במסגרת 

א� כאשר התביעה מחייבת הכרעה , חייב את הצדדי לדיו� בלבדי שin personamהלי� 

מאחר שהחריגי האנגליי לכלל מצייני במפורש  240.בנוגע לזכות קניי� בקרקע זרה

, שבענייני ירושה אפשר ליטול סמכות על קרקע של תושב הפורו הנמצאת מחו� למדינה

  

237   British South Africa Co. v. Companhia de Moçambique, [1893] A.C. 602 . ראו לעיל
  .63–61' בעמ

שהציג את ההסדר לאכיפת פסקי ) 1990 (403, 397) 4(ד מד"פ,  עדילה'נבסיליוס  490/88א "ע   238
דאגה זו . �די� ישראליי� בשטחי� אלה כראיה לאפקטיביות של הכרעה ישראלית בנדו

מקומו "ברכה ראו למשל (לאפקטיביות אינה מאפיינת את כללי סמכות השיפוט הישראליי� 
לאומית הפנימית של בתי המשפט �של עקרו� האפקטיביות במסגרת כללי הסמכות הבי�

ות בלבד מתעל� ייחוסה של הלכה זו לרעיו� האפקטיבי, כמו כ�)). 222ש "לעיל ה ("בישראל
אמנ� בהקשר של . משיקולי� אחרי� המובאי� כדי לתמו� במגבלה זו על סמכות השיפוט

ראו (אי� חשש מפני התערבות בעניי� הנתו� לריבו� זר ופגיעה בריבו� זה , השטחי� המוחזקי�
לאפשרות להמציא מסמכי� ה של המחוקק ובית המשפט ג� יחד באשר לעמד 375–374' בעמ

,  אבל בהקשר של קרקע.) לתקנות סדר הדי� האזרחי500בלא היתר לפי תקנה בשטחי� אלה 
מזכירי� ג� את ההתערבות במרשמי� זרי� וא� את הצור� בידע מקומי מיוחד המקשה על 

  ).63–61' ראו לעיל בעמ(הכרעה עניינית בתיק 
ראו , Moçambiqueלתיאור הכלל וההתפתחויות שחלו במשפט האנגלי מאז פסק הדי� בעניי�    239

DICEY , 23�035בפסקאות�מציגי� את   CHESHIREאצל.  ואיל�478'  בעמ,CHESHIRE;  ואיל
�א� זאת רק א� , אי� סמכות להכריע בזכות קניי� בקרקע זרה או בזכות להחזיק בה: ההלכה כ

כאשר , כאשר אי� מתעוררת שאלה בנוגע לקניי�; התובענה מבוססת על זכות קניי� שבמחלוקת
אי� מגבלה , וכאשר היא עולה רק באופ� אינצידנטלי, קניינית איננה הסוגיה העיקריתהסוגיה ה

 .�Brussels I Regulation ל25, 22' למגמה מצמצמת מפורשת ראו ס. על סמכות בית המשפט
שעסק בפסק זר , 9בפסקה  ,)2006, פורס� בנבו (הארו' נהארו  701/06מ "למשל עראו    240

, לא פורס� (מיריאד' מירי נאד 2066/07) ��מחוזי י(מ "ע; ראלשהכריע זכויות בקרקע ביש
שעסק ביחסי ממו� בי� בני זוג תושבי השטחי� כאשר חלק ,  ואיל�109בפסקה , )2009

בשני פסקי הדי� הללו הודגש הצור� . מרכוש� היה בישראל וחלק אחר בשטחי� המוחזקי�
, מיריאד ובפרשת 9בפסקה  ,הארות ראו פרש(לקיי� דיו� מקי� במכלול נכסיה� של בני זוג 

  ).  ואיל�210בפסקה 
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ואכ� , הנחשבות לרוב תביעות חפצא, אינו מונע דיו� בתביעות בירושה Moçambiqueכלל 

 אפשר לפיכ� 241.בישראל אי� רתיעה מיוחדת מלדו� בקרקע זרה במסגרת הדיו� בירושה

עיזבו� כשחלק מה, שתקי� את כל עיזבונו, לדו� בירושתו של תושב ישראלליטול סמכות 

� לאר�בתביעה ביחסי ממו� המתייחסת לקרקע שבחולדו� , מדינה זרההוא קרקע ב,242 

בתביעה נזיקית , � לאר�בתביעה בגי� הפרת חוזה למכר מקרקעי� בחווכנראה א� לדו� 

שכ� כל אלה יפיקו פסקי גברא , יעה לחלוקת שיתו� בקרקע זרההנוגעת לקרקע זרה ובתב

בכל המקרי הללו בית המשפט הישראלי עשוי לדו� א� . שיחייבו את הצדדי להלי� בלבד

, כבהקשרי אחרי, בהקשרי אלה. על פי שה נוגעי לקרקע זרה וא� לזכויות הקניי� בה

ו שיגיע אליה בית משפט במדינה האפשרות שבית המשפט יגיע לתוצאה מהותית שונה מז

אחרת והאפשרות שפסק הדי� לא יוכר במדינה אחרת אינ� שוללות מבית המשפט הישראלי 

  .סמכות וא� אינ� מחייבות כשלעצמ� שלא תופעל סמכות זו
בהיק� חריגיה שצרי� להיגזר , ע זאת טר נער� דיו� ממצה בהיק� המגבלה וטעמיה

 מוב� מאליו כי אי� סמכות להפנות הכרעה 243.ה זו מעלהמאלה או בסוגיות האחרות שמגבל

  

ד "פ, בית הדי� של הכנסיה הפטריארכית היוונית אורתודוכסית'  נחנזאליס 171/68� "ראו בג   241
שהכיר בסמכותו של בית משפט ישראלי לדו� בקרקע המצויה מחו�  ,)1969 (260) 1(כג

 זאת מבלי לדו� בהלכת א�, לתחומי ישראל כשהוא ד� בירושתו של תושב ישראל
Moçambique.  הקטגוריה המיוחדת של ירושה מוצדקת לאור העיקרו� שיש לשאו� שכל נכסי

 לאור ההלכה החדשה שלפיה .חלוקה אחידהזבו� יחולקו במקו� אחד כדי שיחולקו יהע
סמכות בית המשפט בירושה משתרעת על כלל העיזבו� ג� כאשר הזיקה המסמיכה אותו היא 

לומר כי ג� במצב זה לכאורה  מתבקש )145ש "ראו לעיל ה(כס בישראל בלבד הימצאות נ
' לביקורת על הלכה זו ראו להל� בעמ. יוסמ� בית המשפט להכריע בזכויות ירושה בקרקע זרה

1081–1086. 
 של ה עיקרו� כללי שלפיו יש להכיר בסמכותהא� ביטא,  בפסק זרה שעסק,הארוראו פרשת    242

ע זרה בהלי� בענייני יחסי ממו� משו� שרצוי שענייני� אלה יידונו מדינה לדו� ג� בקרק
' גרינבוי� נ 540/01) ��ימשפחה (ש " ראו תמדומהבמהל� ). 240ש "לעיל ה(כמכלול 
רב השופט גרינברגר להוציא צו חוס� נגד ניהול הלי� ישבו ס, )2001, פורס� בנבו (גרינבוי�

 שבישראל אי� כלל נגד דיו� בהליכי בסברו, ררות זר שהתייחס לקרקע שבישראלוב
 ולכ� אי� סיבה לשלול סמכות זו ממדינות , לקרקע שמחו� לישראלבאשרפירוק שיתו� /גברא

  .אחרות
יש להיזהר מפני זיהוי הכלל השולל סמכות לדו� בקרקע זרה ע� , 144ש "ה, 2בפרק כפי שצוי�    243

ומפני זיהוי� של , הנכס הנדו�הכלל המייחד את הסמכות לתת פסק חפצא למדינה שבה נמצא 
בהליכי חפצא . המקרי� החריגי� שבה� יש סמכות ע� הקטגוריה הגדולה של הליכי גברא

ובי�  קרקע שהואבי� , מוב� מאליו שאי� סמכות לדו� במה שאינו נמצא בשליטת בית המשפט
 שבה� אי� כל, הליכי גברארלוונטי בהקשר של עיקר משמעותו של הכלל ; שהוא מיטלטל

. והמגבלה על דיו� במקרקעי� מהווה חריג לכלל מניעה לדו� במיטלטלי� שמחו� למדינה
, )240ש "לעיל ה (מיריאדקשה להבי� את המשמעות של דברי� שנאמרו בפרשת , במוב� זה
כאילו דיו� בקרקע שמחו� לפורו� במסגרת תביעה בעניי� יחסי ממו� ,  ואיל�210בפסקה 

 אמנ� חלוקת רכוש במסגרת .א מוגבלת לנכסי� בתו� המדינהמהווה חריג לכלל שסמכות חפצ
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סביר שישראל אינה מוסמכת לדו� ; בזכויות קניי� כלפי רשויות זרות או צדדי שלישיי
 בקרקע הנה המבקשת לממש משכנתבתביעה בעלת השלכות חפציות מידיות כגו� תובע

שמחו� לישראל קרקע  על זכות קניי� ב א� מתבקש שאי� סמכות לתת פסק די� הצהרתי.זרה
 להבדיל מזכויות הקניי� של הצדדי לדיו� האחד ביחס –האמור להיות בעל תוק� כללי 

במקרי אלה אי� די בשליטה בנתבע כדי שבית המשפט יוכל להכריע בסכסו� . לאחר
ויש בה התערבות מובהקת בענייני הנתוני לסמכותה הייחודית של מדינה , ביעילות

שממנה אפשר ללמוד , י� בינתיי מסגרת חשיבה מגובשת בישראל א, ע זאת244.אחרת
וכיצד המעורבות של שאלה בדבר זכויות , מתי יש סמכות לדו� בתובענה הנוגעת לקרקע זרה

ההתלבטויות הרבות המאפיינות מגבלה זו , יתרה מזו. קניי� בקרקע זו משפיעה על סמכות זו
  .קה בישראלבשיטות אחרות טר באו לידי ביטוי ממשי בפסי

  זכויות טריטוריאליות אחרות  )ב(

א� אי� , מוב� מאליו שבית משפט ישראלי לא יוציא צו המופנה כלפי רשות ציבורית זרה
הוראת חוק או פסיקה העוסקות ישירות בשאלה א בתי המשפט בישראל מוסמכי לדו� 

יות קניי� בתביעות השונות הנוגעות לזכו, בשאלות הקשורות בתוכנ של מרשמי זרי
ככל . או בענייניה הפנימיי של תאגידי, בי� שה� רשומות ובי� שלא, רוחני זרות

אפשר להבי� אותה כביטוי , שמקובלת בישראל המגבלה על סמכות לדו� בקרקע זרה
א כ� קשה . לתפיסה שאי� להתערב במרשמי זרי ובענייני הנחשבי טריטוריאליי

ראלי מוסמ� להכריע בנכונות של מרשמי זרי או להעלות על הדעת שבית משפט יש
או שיחליט בשביל מדינה אחרת א זכות קניי� רוחני מוגנת אצלה , יורה לשנות רישו זה

  . א לאו כאשר זו השאלה העיקרית שבמחלוקת
קיימת סמכות לדו� בסכסו� בי� כבמדינות אחרות  סביר בהחלט שבישראל ,לעומת זאת

שאינו מעורר שאלה בדבר קיומה ותוקפה של , "טריטוריאלית"ות שני אנשי הקשור לזכ
  

ע� ירושה  יחד ,תביעה של יחסי ממו� בי� בני זוג נכללת בגדר הקטגוריה של העברות כלליות
 שכל הסכסוכי� הקנייניי� בי� בני זוג יידונו ומוטב ,)972–971' ראו להל� בעמ (ופשיטת רגל

נחשב להלי� , על זיקת המושב של האד�כשהוא מבוסס , אמנ� הלי� ירושה; בבת אחת
, לפחות במשפט האנגלי, והעובדה שהוא עשוי להקי� את מכלול נכסי העיזבו� היא, חפצא

. ה� למגבלות הטבעיות על היק� התחולה של הלי� חפצא, Moçambiqueחריג ה� להלכת 
זכות קניי� כמו האמצעי למימוש , אול� האמצעי למימוש זכויות ביחסי ממו� הוא תביעת גברא

והסמכות לנהל תביעה כזו אינה תלויה במושבו של האד� אלא בזיקה רגילה כמקובל , אחרת
� של בני הנכסילא תשתרע על כלל סמכות השיפוט אי� סיבה מדוע על כ� . בתביעות גברא

אילו הלי� זה .  עשויה להוציא מכלל זה את המקרקעי� הזרי�Moçambiqueורק הלכת , הזוג
אי� ספק שבית משפט ישראלי לא היה יכול ליטול סמכות על רכוש , י� חפצאהיה באמת הל

ומניעה זו הייתה חלה לא רק על קרקע אלא ג� על המיטלטלי� שבחו� , ישראלשמחו� ל
�  . לאר

  .יודגש כי אי אפשר להתגבר על היעדר הסמכות במקרי� אלה   244
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בי� , אי� סיבה מיוחדת להימנע מדיו� בחוזה הנוגע לזכות קניי� רוחני זרה, למשל. זכות זו
באותה המידה אי� סיבה מדוע פלוני לא יחויב בישראל . שהיא רשומה ובי� שאיננה רשומה

 מו כ, הדיו� בי� השניי מוביל לתוצאה זולהביא לידי שינוי ברישו במדינה אחרת א
שני הצדדי באופ� כלי לכו� את רצונו על א לבית המשפט ה, קרקע זרהבהקשר של 

כמו כ� כש שאפשר לדו� בתביעה בגי� הסגת . אישי והכרעתו לא תופנה כלפי רשות זרה
כאורה ל, שנחשבה בעבר עניי� מקומי כל כ� שאי אפשר היה לדו� בו, גבול בקרקע זרה

למשל בתור תביעה לקבלת סעד , אפשר לדו� ג בתביעה בגי� הפרת זכות קניי� רוחני זרה
   245.נזיקי

א מוכרת הסמכות לדו� . הצירו� של שתי עמדות אלה מעלה קושי, כבשיטות אחרות
וא מוכרת המגבלה על סמכות לדו� , בתובענות הנוגעות לזכויות טריטוריאליות זרות

כגו� תביעה בגי� , מה הדי� כאשר בתובענה שבה יש סמכות לדו�, כאלהבתוקפ� של זכויות 
כגו� טענת הגנה השוללת , עולה שאלה שבה אי� סמכות לדו�, הפרה של זכות קניי� רוחני

  . ג בשאלה זו אי� בינתיי עמדה ישראלית246?את תוקפה של הזכות הנטענת

  מעשה מדינה  )ג(

ה חסינה מפני תביעה בגי� פעילות שהיא ביצעה  פסיקה בשאלה א מדינה זרבישראל קיימת

פסיקה רבה בשאלה א מדינת ישראל יכולה להתגונ� בטענה קיימת  ו247,בכושרה כמדינה

,  בישראל– כנגד תביעה בגי� פעולות שנעשו מטעמה על ידי הצבא �act of stateשמדובר ב

שאלה ב מעמיקבישראל דיו� אי�  , לעומת זאת248.או באזורי מלחמה בשטחי המוחזקי

בתביעה  של מדינה זרה act of state שמהווהבית המשפט מוסמ� לדו� במעשה א , הנפרדת

א אד פרטי ולא זרוע למשל כשהנתבע הו ,שבה אי� מתעוררת שאלה של חסינות הנתבע

א� , אביב הכיר בקיומה של הדוקטרינה�פסק די� של בית משפט השלו בתל. של ריבו� זר

השתרבב השימוש בדוקטרינה של , � הייתה המדינה הזרה צד לדיו�משו שבמקרה הנדו

  

,  לחוק זכות יוצרי�52' של ראו סעל האופי הנזיקי של תביעה בגי� הפרת זכויות יוצרי� למ   245
, 196) ה"התשס(ח "בה,  בהצעת החוק55' ס(זה ' ודברי ההסבר שניתנו לס 2007–ח"התשס
 לעמדה העדכנית של Lucasfilm Ltd. v. Ainsworth Ltd., [2011] U.K.S.C. 39ראו ). 1116

  .המשפט האנגלי המאפשרת תביעות כאלה
 Lucasfilm Ltd. v. Ainsworth Ltd., [2011] U.K.S.C. 39 פרשתב .65–64' ראו לעיל בעמ   246

. עסקו רק בשאלה א� יש סמכות לדו� בתביעה בגי� הפרת זכות קניי� רוחני זרה, באנגליה
לא היה צור� להכריע בה א� על , מאחר שהצדדי� הגיעו להסכמה בשאלת קיומה של הזכות

 .ור� להכריע בה בעתידפי שהשופטי� הציגו אותה כשאלה בעלת חשיבות רבה שיהיה צ
  .428'  לעיל בעמראו   247
  .)2002 (9–6, 1) 4(נו ד"פ, ישראל מדינת' נ עודה בני 5964/92 א"ראו למשל ע   248
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 בדבר מעשה מדינהדוקטרינה ה ש מכיוו�249.מעשה מדינה לדיו� בחסינות הריבו� הזר

  שמדינה זרה חסינה מפני ומכיוו�, בפני תביעה נגד מדינת ישראלפנימי מקובלת כמחסו

ג , שאלה כזו בבית משפט ישראליסביר להניח שא תעלה , ריבוניותתביעות בגי� פעולות 

ה ש שנע"מעשה מדינה"יימנעו בתי המשפט מלדו� ב, אחרותכבאנגליה וכבמדינות , כא�

כדי להימנע מהעברת ביקורת על מעשי , במסגרת סמכויותיה הריבוניותבידי מדינה זרה 

   250.כאלה ופגיעה בריבו� זר

  דיני� ציבוריי� זרי�  )ד(

די� עונשי זר למשל כאשר נטע� כהגנה בפני  להכיר באפשרבישראל מקובל העיקרו� ש

 אשר 251.הפרת חוקיה של מדינה ידידותית זרהבתביעה לאכיפתו של חוזה כי ביצועו כרו� 

 יש הערת אגב אחת שלפיה אי� אוכפי דיני ,  לאכו� דיני עונשיי זריאפשרלשאלה א

 דיניינאמר שאי� אוכפשבו  ויש פסק די� אחר 252,זרי כאלהלפיכ�  253. פיסקליי זרי

א כי אפשר , דומה שהעמדה המקובלת שלפיה אי� מבצעי כללי זרי בעלי אופי ציבורי

, בהיעדר אמנה המכשירה פעילות כזו.  ג בישראל במידה זו או אחרתהתקבלה, להכיר בה

  או שבה היא גבתה,להבדיל מלהכיר בו, אי� מקרי שבה המדינה הפעילה די� עונשי זר

 אי� התייחסות בישראל .  או שבה היא אכפה די� ציבורי זר, מדינה אחרתבשבילמסי

לשאלה א קטגוריה זו מהווה מגבלה על סמכות השיפוט של המדינה או שמא מגבלה על 

    .המשמעות המעשית היא אחת, א� כפי שהוסבר בפרק העיוני. תחולתו של די� זר

  סיכו�  .3

אי� סיבה , לאומית נדונו בישראל�סמכות השיפוט הבי�א� על פי שלא כל המגבלות על 

סביר להניח שה� , אדרבה. להניח כי ה� אינ� מוכרות בה כפי שה� מוכרות בשיטות אחרות

המבטאות הכרה , מקובלות כול� כמגבלות אמתיות על סמכות של בתי המשפט בישראל

  

, פורס� בנבו (The United States of America' ארונוב נ 73998/04) א"שלו� ת(א "ראו ת   249
2006.(  

פורס� (שר הביטחו� ' וט הערבי נהמרכז המשפטי לזכויות המיע, עדאלה 8276/05� "בבג   250
 שהדוקטרינה של מעשה מדינה צומצמה בישראל 7כתב השופט גרוניס בפסקה ) 2006, בנבו

. וכי היא כנראה עוד תישמע בקשר למעשי� שנעשו מחו� למדינה, א� לא בוטלה, מכוח החוק
די יהיה אפשר להעלות טענה זו של מעשה מדינה כ, בהיפו� המתבקש באשר למדינה זרה

 א� אי, )שה� מעשי� שבסמכותה הריבונית ( הזרהמעשי� שעשתה בתו� המדינהלמנוע דיו� ב
  . לתחומה�כדי למנוע דיו� במעשי� שנעשו מחואפשר יהיה כנראה להעלותה 

 ).1970 (565) 2(ד כד"פ, קלינסקי' הוורדי נ 286/70 א"ראו למשל ע   251
  ).1951 (1317, 1301ד "פ, מילר' מילר נ 100/49א "ע   252
  ).1959 (1683, 1681ד יג "פ, שר המשפטי�' נגה נל 129/59� "בג   253
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יהא רוחב� , גבלות אלהעל כ� מ. בסמכות המיוחדת למדינות זרות על הנתבע או על העניי�

שוללות ממערכת השיפוט הישראלית סמכות ואינ� מעניקות לה שיקול דעת לא , אשר יהא

א לשופטי ישראל יש שיקול דעת בדבר הפעלתה של . באשר לרוחב� ולא באשר להפעלת�

לאחר , הוא רלוונטי רק באות תחומי שבה המגבלה כבר אינה תופסת, סמכות

כמו בשיטות , עיקר הקושי מונח אפוא. פ� עקרוני יש סמכות לדו�ושבה באו, שצומצמה

מלאכה זו , באשר לחסינות הריבו� הזר. בקביעת גבולות לכל מגבלה ומגבלה, אחרות

כש שצמצו זה נקלט . טורי לצמצו החסינותונעשתה בידי המחוקק אשר נת� ביטוי סטט

, ר בא לידי ביטוי מסוי בישראלצמצו מקביל של המגבלות האחרות כב, עוד לפני חקיקתו

  . כגו� באשר לסמכות לדו� בקרקע זרה

  סיכו� והערכה  .ז

כללי סמכות השיפוט הישראליי נותני ביטוי לשיקולי שוני , כבכל שיטה אחרת

המשפיעי על ההחלטה מתי ראוי שבית משפט ישראלי ייטול סמכות ומתי ראוי שיימנע 

אפשר להבחי� , ניי ובשיקולי כוח ואפקטיביותאפשר להבחי� בשיקולי ריבו. מכ�

ואפשר להבחי� בשיקולי המקדמי , בשיקולי רגולטוריי ובשיקולי מערכתיי

בפסיקה ובספרות , אול קשה לזהות בחקיקה. אינטרסי שוני של הצדדי השוני לדיו�

יחס הראוי בי� בישראל תורה סדורה של סמכות שיפוט בכללותה או תפיסה מודעת של ה

ככל שיטות המשפט ג המשפט הישראלי מכיר . השיקולי השוני בהקשרי השוני

המערכת הישראלית רואה עצמה . לאומית�במגבלות המקובלות על סמכות השיפוט הבי�

וההתלבטות בדבר היקפ� ,  מגבלות אלהגדרמוסמכת לדו� רק בענייני שאינ נופלי ב

ג במשפט הישראלי , כל שיטות המשפטבכ. ודית בישראלאינה צריכה לעורר בעיה ייח

כאשר , מערכת כללי הסמכות בנויה על מגוו� של זיקות המקנות סמכות מסוגי שוני

ודומה לו באופ� מיוחד בכל התכונות , עיצובה של המערכת מזוהה ביותר ע המודל האנגלי

סמכות סטטוטוריות לפיכ� הוראות . המבדילות את המשפט האנגלי מזה הקונטיננטלי

 המצאת מסמכי תופסת מקו מרכזי כאמצעי ,בהיעדר הוראות כאלה; קבועות ה� מועטות

המצאה במדינה מקנה סמכות בלא שנדרש קשר כלשהו בי� ישראל ; לכינו� סמכות שיפוט

המצאה מחו� לתחו כפופה להיתר ; לעניי� הנדו� ובלא שהיא מבטיחה זיקה הדוקה לנתבע

כינו� סמכות באשר ; יי זיקה מ� הזיקות המנויות ברשימה סגורה של מקריהנית� רק בהתק

 נתוני לשיקול , והפעלתה במקרי שבה נקנתה סמכות,לנתבעי שאינ נמצאי במדינה

אול למרות כל אלה מבט כולל על סמכות השיפוט במשפט הישראלי . דעת בית המשפט

� מאלה שבקונטיננט ה� מאלה מגלה שהמגמות והמאפייני של המערכת שוני ה

  . שבאנגליה
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בתחו המעמד האישי כל השיטות מווסתות את סמכות השיפוט המיוחדת לכל נושא 

ג המשפט הישראלי נוהג . על פי רוב זיקות אישיות, ונושא באמצעות זיקות סמכות קבועות

. תאול מגוו� הזיקות המשמשות במשפט הישראלי רחב בהרבה מזה שבשיטות אחרו. כ�

אבל זיקת האזרחות , אמנ בתחומי רבי אומצה זיקת המושב כזיקה האישית המרכזית

בשל , ולעתי חלופיות, וזיקת ההסכמה בצירו� הזיקה הדתית עשויות לשמש זיקות נוספות

בנישואי� וגירושי� נעשה שימוש בכל אחת מהזיקות . הסמכות של בתי הדי� הדתיי

השימוש בזיקת . ושוב נודעת חשיבות לזיקה הדתית, תלהוציא נוכחו, האישיות המוכרות

זיקת המושב וזיקת המגורי כזיקות חלופיות או מצטברות חורג מהמקובל , האזרחות

השימוש . הנוטות להתמקד בזיקה מרכזית אחת ובזיקה נוספת אחת בלבד, במדינות אחרות

והזיקה הדתית , טבזיקת ההסכמה הוא נדיר ביותר בתחומי אלה ובתחו הגירושי� בפר

לא לבדה ולא  – במדינות המערב )לאומית או פנימית�בי�(זיקת סמכות אינה משמשת כלל 

  .מגוו� זה של זיקות הוא מאפיי� ייחודי בולט של המשפט הישראלי. בהצטר� לזיקה אחרת

ריבוי הזיקות בתחו זה עומד בניגוד גמור למיעוט הזיקות המשמשות בהקשר של 

אמנ חשיבותה של המצאת מסמכי כגור . בעניי� זה ישראל מיוחדתג . תביעות גברא

, המכונ� סמכות כללית מסבירה מדוע אי� זיקות סמכות מיוחדות לכל תחו ותחו

האמורות לאפשר כינו� סמכות על מי , 500אול עילות הסמכות שבתקנה , כבקונטיננט

להבדיל  (נו� סמכות מיוחדתובאופ� מיוחד לאפשר כי, שאינו כפו� לכוח ההמצאה המקומי

יוצא שבניגוד לשיטות .  באנגליהעודכנואינ� ממצות ולא עודכנו כפי ש, )כלליתסמכות מ

שקיי בה� ריבוי של זיקות סמכות ממוקדות , בי� במשפט המקובל ובי� בקונטיננט, אחרות

צב המ, ביותר לצור� הליכי גברא ומיעוט של זיקות סמכות בענייני חפצא והמעמד האישי

  .בישראל הפו�

לאומית של �במעמד אישי ניכרת מגמה עקבית של הרחבה בסמכות הבי�, יתר על כ�

הוגדרה לראשונה כמרכז , המשמשת בהקשרי רבי, זיקת המושב בישראל, למשל. ישראל

המחוקק הרחיב את ההגדרה כדי לכלול ג את מי שגר מחו� לתחו המדינה . החיי

לצור� , תו� הסתפקות באזרחות ובתקופת מגורי, תה עודבשטחי המוחזקי והרחיב או

הוא הוסי� והרחיב את ההגדרה לצור� הסמכות המורחבת בגירושי� תו� . ארצי�אימו� בי�

ובית המשפט הוסי� והרחיב א� הוא , הסתפקות במרכז חיי או מקו מגורי רגיל בישראל

ועוד יותר , � בנישואי� באותה מידה הורחבה מאוד הסמכות לדו254.הגדרה מורחבת זו

במקו הדרישה המקורית לצירו� של זיקת האזרחות ע . בלי קשר לזיקת המושב, בגירושי�

לאומית של ישראל �שצמצמה את היק� סמכות השיפוט הבי�, זיקה דתית מצד שני בני הזוג

הפכה זיקת האזרחות זיקה חלופית לזיקת המושב וא� לזיקת , בענייני נישואי� וגירושי�

  

  .413–411' ראו לעיל בעמ   254
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וכל אלה ,  מקו המגורי הרגילה של נוספה זיק, לצור� גירושי�,לאחר מכ�; הסכמהה

הרחבה זו של סמכות השיפוט .  פע התובע ופע הנתבע–נדרשות עתה מב� זוג אחד בלבד 

כגו� הרצו� , לאומית כנראה מבוססת על תופעות ישראליות ייחודיות ומכוונת על ידיה��הבי�

גירושיה של בני זוג שאינ כפופי לבית די� דתי והרצו� לספק פורו שיוכל לדו� ב

א� הנכונות המפליגה של ישראל להציע פורו לגירושי� . לשחרר אישה יהודייה מעגינותה

  .אינה מתיישבת ע המגמות שבמדינות אחרות ואינה מידתית

 בירושה, למשל. בלא כל הצדקה, מגמת הרחבה זו באה לידי ביטוי ג בהקשרי אחרי

ההכרעה החריגה שלפיה בתי המשפט הישראליי מוסמכי לדו� בכל נכסי העיזבו� של 

ג בהליכי גברא .  תמוהה ביותר–תושב זר רק בזכות העובדה שהוא הניח נכס בישראל 

 מרכזיותה של 255.אפשר להבחי� במגמה זו בלא שהיא מעוגנת במדיניות ברורה או מוצדקת

באנגליה א� על . היא מאפיי� ישראלי ייחודי, עיו� הכוחהמבוססת כולה על ר, זיקת הנוכחות

 הדבר –פי שסמכות על ידי המצאה בתו� תחו השיפוט נחשבת דר� המל� בתביעות גברא 

 ההסדרי האירופיי הביאו לידי כ� – 256אושר שוב ושוב במחצית המאה האחרונה

ת המשפט המקובל בכל מדינו .שבפועל פחות ופחות תובענות מבוססות על זיקת סמכות זו

לא זו בלבד שבישראל . לביקורת ולשיקולי פורו לא נאות, זיקת הנוכחות כפופה למגבלות

, אמריקני נוכח זיקה בעייתית זו�ואי� זכר להתלבטויות השבות ועולות ברחבי העול האנגל

חיזוק זה בא לידי ביטוי בפירוש שנית� לתקנות המאפשרות . אלא עוד מחזקי אותה

חיזוק זה בא לידי ביטוי עוד  257,ו� ישראל למי שנחשב לידו הארוכה של הנתבעהמצאה בת

כאילו , המצאת מסמכי בשטחי המוחזקי כבישראל בפירוש שנית� לתקנות המאפשרות

 חיזוק נוס� בא לידי ביטוי במגמת 258.מדובר בהמצאה שמקנה סמכות בלא צור� בהיתר

  

ראו  (הרחבה פרשנית נוספת אפשר למצוא ג� בפסיקה בנוגע לסמכות לפרק תאגידי� זרי�   255
  ).1322–1312' להל� בעמ

256   Colt Industries v. Sarlie, [1966] 1 W.L.R. 440 (C.A.); Maharanee of Baroda v. 
Wildenstein, [1972] 2 Q.B. 283 (C.A.); Adams v. Cape Industries Plc., [1990] Ch. 433, 

518 (C.A.) . ראו(בארצות הברית הזיקה מוכרת שובBurnham v. Superior Court of 
California, 495 U.S. 604 (1990)( ,שני� רבות היה ספק א� אפשר להצדיק א �ותה אבל במש

 .�International Shoe Co. v. Washington, 326 U.Sבעקבות פסקי הדי� ב, מבחינה חוקתית
 ,Arthur von Mehrenראו ניתוח של  (�Shaffer v. Heitner, 433 U.S. 187 (1977) ו(1945) 310

Theory and Practice of Adjudicatory Authority in Private International Law: A 
Comparative Study of the Doctrine, Policies, and Practices of Common- and Civil-Law 

Systems, 295 RECUEIL DES COURS 9, 115 ff. (2002)( , ומאחר שפסק הדי� בעניי�Burnham 

אי� כל ודאות שהיא , שמכניס אילוצי� פדרטיביי� לא ענייניי�, מדינתי�נית� בהקשר פנימי בי�
  . לאומי�הבי�תשרוד בהקשר 

 .1984–ד"התשמ, לתקנות סדר הדי� האזרחי) א(482'  בנוגע לתק22ש " הראו לעיל   257
  .378–374' ראו בעמ   258
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שנועדה לאז� את שרירותה של , א נאותבית המשפט לצמצ את השימוש בטענת הפורו הל

   259.זיקה זו

רשימת הזיקות , כפי שכבר ראינו, למשל. אמנ מגמת ההרחבה איננה מגמה אחידה

ועדיי� נוהגי במידה רבה על פי הגישה המסורתית שלפיה יש לפרש ,  קצרה500שבתקנה 

י המצאה אול התפיסה שיש לצמצ את שיקול הדעת המוביל למת� היתר. אות� בצמצו

מחו� לתחו מרחיבה את הנסיבות שבה� תופעל סמכות על יסוד עילות אלה ומגבילה את 

כבסיס ) 10(500כמו כ� השימוש בתקנה . האפשרות לווסתה בהתא לקרבת העניי� לישראל

להבאת נתבע זר לישראל במסגרת הודעת צד שלישי כשעילות אחרות אינ� מאפשרות את 

ה אקראית של עילות מצומצמות אלה על פי האפשרות מאפשרת עקיפ, הבאתו כנתבע

מגמות סותרות אלה משקפות היעדר מדיניות . למצוא נתבע מתאי להמצאה בישראל עצמה

רשימת העילות עדיי� מבוססת על תרופות המוכרות . ברורה ומודעת בתחו סמכות השיפוט

 במשפט הישראלי במשפט האנגלי ולא הותאמה לתחומי משפט או עילות תביעה המעוגנות

הפעולה המשותפת של . הכלכלית והמשפטית דהיו, המהותי וא� לא למציאות החברתית

המחוקק ושל בית המשפט מביאה לידי כ� שרשימה זו אינה מספקת מסגרת ממצה לכינו� 

כשמוסיפי למצב לא מכוונ� זה את המגמה להפחית . סמכות בנסיבות שבה� ראוי לכוננה

יוצא שישראל מנועה מליטול סמכות במקרי רבי , הפעלת סמכותבשיקול הדעת באשר ל

א� היא עשויה ליטול סמכות ולהפעילה במקרי רבי שבה הדבר אינו , שבה הדבר רצוי

  . רצוי

לאומית בישראל סובלת �הרוש העולה מכל האמור הוא שמערכת כללי הסמכות הבי�

 אינ מווסתי את היק� הסמכות הכללי הקיימי. מהיעדרה של חשיבה מערכתית כוללת

המחוקק ובית . והמחוקק מטפל בנושא באופ� נדיר ונקודתי, לאומית באופ� מספק�הבי�

, לאומית של ישראל בלא יד מכוונת�המשפט ג יחד מרחיבי ומצמצמי את סמכותה הבי�

מבלי לתת ביטוי מושכל לעקרונות היסוד , מבלי לנצל כראוי את הכלי שהמערכת מציעה

בהיעדר . שעליה היא מושתתת ומבלי להבהיר מה השיקולי המנחי את המערכת

כאשר המצאת מסמכי היא המנגנו� המרכזי לכינו� , רשימת זיקות קבועה לכל עניי� ועניי�

מווסת את הפעלתה התקינה של ה גור וויהמכלי המשלבי שיקול דעת , סמכות

רש כדי לצמצ את הסמכות העודפת שמנגנו� שימוש רציני בכלי שיקול הדעת נד. המערכת

ושימוש רציני בכלי שיקול הדעת נדרש כדי להתגבר על המגבלות , ההמצאה מאפשר

בישראל מרכיב מרכזי זה של המערכת אינו מופעל . הטריטוריאליות של המצאת מסמכי

אול ג שיטה שבה סמכות השיפוט מבוססת על המצאת מסמכי משתמשת בזיקות . כראוי

ה� כדי להצביע על המצבי שבה ראוי לשקול את האפשרות של כינו� סמכות , סמכות

  

  .423–419' ראו לעיל בעמ   259
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 ה� כדי לכונ� ) על פי רוב בהקשר של סמכות מיוחדת(שיפוט מכוח המצאה מחו� לתחו

, סמכות מיוחדת בענייני שבה מנגנו� ההמצאה אינו מתאי כי הנתבע אינו מוקד הדיו�

. ראל ג מרכיב חיוני זה של המערכת אינו מפותח כיאותביש. בעיקר בענייני המעמד האישי

בהקשר האזרחי הכללי לא נעשה מאמ� ראוי לקבוע עילות מספקות למת� היתר המצאה 

 בענייני המעמד האישי ,לעומת זאת. מחו� לתחו והגישה של בית המשפט מצמצמת מדי

 והגישה של בית המשפט ,שהגדרותיה� אינ� עקביות, קיי ריבוי גדול מדי של זיקות אישיות

  . מרחיבה מדי
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  7פרק 

  ברירת די� במשפט הישראלי

 די� כדי לאפיי� את יסודותיופרק זה יציג את עיקרי הכללי� הישראליי� העוסקי� בברירת ה

 הדיו� יתמקד בשאלה כיצד מתנהלת ברירת הדי� במשפט .ישראל בהתחו�הרעיוניי� של 

� דיו� בכללי ברירת די� ספציפיי. הישראלי מבחינה מתודולוגית ומבחינה רעיונית

  .המחולק לפי תחומי משפט, ובהפעלת� יימצא בפרקי� שבשער השלישי של הספר

  די� במשפט הישראליאופ� ההסדרה של ברירת   .א

הפרק העיוני העלה מגוו� של כלי� מתודולוגיי� שבעזרת� אפשר לגשת לבעיות של ברירת 

ת ג� בישראל הובעה במש� השני� תמיכה נקודתי, בדומה לרוב שיטות המשפט. די�

תועלת� הוטלה בספק משו� .  אול� על פי רוב הסתייגו מגישות אלה1.בגישות אמריקניות

והובעה השערה כי ה� אינ� , "אסמכתה כמעט לכל פרופוזיציה"שאפשר למצוא בה� 

  

 167 כו הפרקליט" ?לקראת כללי� חדשי� לברירת הדי� בנזיקי�"ראו למשל ברו� ברכה    1
מכללי� מיכניי� לגישה : טי הפרלאומי�בי�נזיקי� במשפט ה" עמוס שפירא; )1970(

�ברירת הדי� בנזיקי� במשפט הבי�" עמוס שיפרא; )א"תשל( 96 א עיוני משפט" ונליתפונקצי
). ג"תשס (69 ג ספר שמגר"  מאנדרלמוסיה ללכידות מתודולוגית–לאומי הפרטי בישראל 

 750/79א "פורת בע�ראו פסק הדי� של השופטת ב�. התבטאויות כאלה מופיעות ג� בפסיקה
א "ה� בעכ�פסק דינה של השופט שטרסברג; )1983( 449) 4(ד לז"פ, ברקובי�' קלאוזנר נ

חברת אלטריפי  5118/92א "ע; )1985 (365) 1(לט ד"פ ,ערבטיסי ' נאבו עטיה 300/84
כי סברו  בתי משפט מחוזיי� .)1997 (407) 5(ד נ"פ, סלאיימה' מ נ"בע ללעהודאת אלעאמה

�י(א "ת ראו למשל. להנקבעה הלכה בעניי� זה והלכו בעקבות העמדות שהובעו בפסקי די� א
) ��י(א "ת ;)1982( 133) 2(ח"מ תשמ"פ, יטהאאבו  'נ המוסד לביטוח לאומי 910/82) �

ינו�  'נ קרעא� 1169/97) ��מחוזי י(א "ת; )1996( 353) 2(ו"מ תשנ"פ, שלוש' עמרו נ 293/93
 'לא� נ אלס5329/99) ��שלו� י(א "ת; )2003, פורס� בנבו (מ"ייצור ושיווק מוצרי מזו� בע

א "ת, 2308/02) 'שלו� הר(א "בש; )2001, פורס� בנבו (מ"בע) 1992(רהיטי דורו� סלר 
מחוזי (א "ת; )2002,  בנבופורס�( מ" לביטוח בעהמגדל חבר'  תלתלי� נ5076/00) 'שלו� הר(
ש� שבארצות כ. )2000, פורס� בנבו( אלטר 'נ .1285/96Bell Helicopter Textron Inc) א"ת

ג� בישראל , ר התסיסה המתודולוגית באה לידי ביטוי בברירת הדי� בנזיקי�הברית עיק
המשיכה אל ניתוח האינטרסי� כגישה לפתרו� בעיות ברירת די� באה לידי ביטוי בתחו� 

  . הנזיקי�
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 בדיו� השיפוטי היחיד שהוקדש לשאלה א� 2.לאומית�מתאימות לברירת הדי� במסגרת בי�

פט ריבלי� ושלל את השימוש בה� בישראל משו� שה� לאמ� גישות אלה א� לאו הוסי� השו

וכי ה� מביאות לידי החלה מופרזת של , כי ה� מובילות לחוסר ודאות, קשות ביותר להפעלה

 ההקשר – אימוצו של כלל ברירת די� חדש בסגנו� מסורתי בתחו� הנזיקי� 3.די� הפורו�

שמעו שהמשפט הישראלי  מ– השפעה גישות האמריקניותהאחד שבו הייתה עשויה להיות ל

 ע� זאת הוא הושפע 4.בכללותו מוסי� להיצמד לכלי� המקובלי� במשפט האנגלי

 והיו� כמו במשפט האנגלי והקונטיננטלי ג� 5,מהתפתחויות בשיטות משפט אחרות

  . בישראל ברירת הדי� מנצלת כלי� מתודולוגיי� מגווני�

� לאופי האירוע המשפטי תנאי תחולת� של מרבית כללי המשפט הישראלי מתייחסי

למקו� האירוע ולשאר מאפייני� המצביעי� על תחולת ההסדר , הנדו� ולא לזהות הצדדי�

של כללי�  התחולהכללי ברירת די� ה� הכלי המרכזי המשמש להגדיר את היק� . במרחב

כללי� אלה מניחי� . וה� הכלי המרכזי בתחו� ברירת הדי� בישראל, במרחבמהותיי� 

שתוכנ� אינו מתווה , שפט הפרטי הישראלי ככאלה אי� תחולה אוניברסליתשלהוראות המ

כללי ברירת הדי� הללו . את החלתו של די� זר בישראלשוללות ושה� אינ� , את היק� תחולת�

ומפני� לשיטת המשפט , מתמודדי� ע� השאלה דינה של איזו שיטה חל על המקרה הנדו�

� ה� מגדירי� את היק� התחולה של די� אשר על כ. שבה תימצא תשובה לבעיה נתונה

  .ועל פי רוב ה� עושי� זאת על יסוד קנה מידה אחיד, ישראל ושל די� זר כאחת

  

פסקה ב, )1994 (705) 2(ד מח"פ, כה�ו� 'ג' מדינת ישראל נ 702/87א "לוי� בע' ראו השופט ש   2
וכ� סיליה וסרשטיי� ) 1ש "לעיל ה (ברקובי�' קלאוזנר ניעוט בפרשת ראו ג� דעת המ .19

  .)ו"תשנ–ה"תשנ (325  כומשפטי�" ברירת הדי� וקביעת הנזק בתביעות נזיקי�"פסברג 
 ואיל� 375, 345) 1(ד נט"פ, קרעא�' מ נ"בעינו� ייצור ושיווק מוצרי מזו�  1432/03א "ראו ע   3

סקלאר  4655/09א "לחיזוק העמדה שהגישה האמריקנית נדחתה בישראל ראו ג� דנ; )2004(
  . לפסק דינו של המשנה לנשיאה ריבלי�25 ובפסקה 16בפסקה , )2011, פורס� בנבו (יובינר' נ

למשל בתחומי� של חוזי� , ההשפעה האנגלית ניכרת במיוחד בכללי� שנקלטו דר� הפסיקה   4
 הדרמטי בברירת הדי� בנזיקי� לאחרונה מגלה השפעה חזקה של המשפט ג� השינוי. ונזיקי�

  . )20ראו להל� פרק (האנגלי הסטטוטורי 
אול� . למשל בירושה וביחסי ממו� בי� בני זוג, השפעות אלה באו לידי ביטוי בעיקר בחקיקה   5

� ראו למשל פסקי הדי. ג� בפסיקה יש התייחסות למשפט הקונטיננטלי ולמשפט האירופי
�"בג(ובחוזי� ) 3ש "לעיל ה, ינו�פרשת (המקיפי� של השופט ריבלי� בנזיקי�  5666/03 

  )).2007 (264) 3(ד סב" פ, לעבודה בירושלי�בית הדי� הארצי לעבודה' עמותת קו לעובד נ
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אול� קיימי� כללי� ישראליי� שתנאי תחולת� אכ� מתייחסי� למאפייני� המצביעי� על 

וקיימי� הסדרי� ישראליי� שבית המשפט מייחס לה� היק� תחולה , היק� תחולת� במרחב

הסדרי� מהמשפט הפרטי : קבוצה זו נחלקת לשני סוגי� עיקריי�. בדר� של פרשנות

בהסדרי� מהמשפט הפרטי מצויי� הסדרי� בעלי מאפייני� . והסדרי� מהמשפט הציבורי

צדדית מהווה טכניקה חלופית לכללי ברירת די� �שקביעת היק� תחולת� החד, מיוחדי�

טה של דיני� שוני� חלוקה אחידה אזורי השליאת ונסיגה מהעמדה שאפשר לחלק 

כללי� , כללי� מהותיי� מיוחדי�, טכניקה זו מולידה כללי� בעלי תחולה מידית. ושוויונית

הגוברי� ,  ישראל בעלי תחולה מוגבלת די�של די� ישראל בעלי תחולה מורחבת וכללי� של

חולה של די� בהסדרי� מהמשפט הציבורי קביעת היק� הת. כול� על כללי ברירת די� רגילי�

. ציבורי ישראלי אינה מתמודדת כלל ע� השאלה דינה של איזו שיטת משפט צרי� לחול

, צדדית והיא מתמודדת רק ע� השאלה עד היכ� משתרע די� ישראל�הגדרת התחולה היא חד

  .אי� די� אחר שיכול לשמש בסיס לדיו�, מתו� הנחה שא� הוא אינו חל

אל מנצלת כלי� מתודולוגיי� שוני� כדי לקד� גיוו� מתודולוגי זה ממחיש שג� ישר

אפשר , למשל.  ה� במישור המשפטי–  החיצוני והפנימי– עמדות שונות ה� במישור המדיני

הבאה לידי , להבחי� בנכונות ישראלית לשת� פעולה בענייני ברירת די� ע� מדינות אחרות

דרי� ברירתיי� ובי�  בי� הס–לאומיות �ביטוי באימוצ� של הסדרי� שמקור� באמנות בי�

צדדיות מקדמות �בד בבד הגדרות תחולה חד. הסדרי� מהותיי� מיוחדי� ע� הגדרות תחולה

צדדיי� �א� כללי ברירת הדי� הרב. צדדי�מדיניות ישראלית קונקרטית באופ� עצמאי וחד

וג� בה� אפשר להבחי� בנכונות להתאי� את אופי הכלל לייחוד , אינ� עשויי� מעור אחד

הטיפול הישראלי בבעיות המתודולוגיות המלוות כללי ברירת ,  בניגוד בולט לכ�.ההקשר

צדדיי� אלה אינו מגלה תפיסה מסודרת ועקבית באשר למשמעות� של כללי ברירת �די� רב

�פרק זה ינתח תחילה את מגוו� ההסדרי� החד .במישור המדיני או במישור המשפטי, די�

ולבסו� את העמדות , צדדיי� לסוגיה��י� הרבלאחר מכ� את כללי ברירת הד, צדדיי�

  .השונות שבאו לידי ביטוי באשר לבעיות המתודולוגיות

  של הסדר מהותיתחולה ההיק� צדדית ל�ה חדרגדה  .ב

השופט אגרנט בשאלה מה היק� התחולה של צווי� של שר האוצר ד�  6אמסטרד�בפרשת 

ניירות הער�  כל שכ�, אוצרשעסקו בהעברת בעלות בניירות ער� במטבע חו� לידי שר ה

הוא קבע את .  וחלק מהבעלי� של ניירות הער� היו תושבי� זרי�,נמצאו מחו� לישראל

א� . העיקרו� שהיק� התחולה של חוק ישראלי נקבע קוד� כול על פי מה שנאמר בו

  

  ).1952 (945ד ו "פ, שר האוצר' אמסטרד� נ 279/51� "בג   6
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המחוקק הישראלי מבקש לקבוע לו היק� תחולה רחב ואפילו היק� תחולה אוניברסלי 

בר� . על בית המשפט לציית להוראתו זו, וא� הוא קובע זאת במפורש, צדדי�באופ� חד

על בית המשפט לקבוע את היק� תחולתו , כאשר הוא אינו קובע את היק� תחולתו במפורש

, פרשנות זו תתבצע תו� הסתמכות על מטרת החוק ומה שמתחייב ממנה. בדר� של פרשנות

עקרונות , ת הנובעי� ממושג הריבונותלרבות עקרונו, ותו� התייחסות לעקרונות כלליי�

   7.ברירת די� ועקרו� האפקטיביות

ניתוח� של עקרונות אלה הוביל לפירוש תחולת� המיועדת של הצווי� הנדוני� שלא 

שלפיו ריבו� יכול להפעיל את , פירוש זה התבסס על עקרו� הריבונות. נקבעה בה� מפורשות

על מעשי� בתו� המדינה ועל נכסי� , ינה על אנשי� בתו� המד–כוחו רק בתו� המדינה 

 אול� מושג הריבונות מאפשר לריבו� להטיל חובות על אנשי� הקשורי� 8.בתו� המדינה

ובכ� להחיל את דיניו , ג� כשה� אינ� נמצאי� בה, כמו אזרחות או מושב, אליו קשר חזק

 להחיל את  לפיכ� אי� לייחס למחוקק כוונה9.עליה� ועל מעשיה� ג� כשה� מחו� למדינה

 ובהיעדר 10,חוקיו על זרי� שאינ� בתו� המדינה או על מעשי� או נכסי� שאינ� במדינה

 היק� התחולה של חוק נתו� יימדד על פי מטרת החוק ,הוראה מפורשת של המחוקק

הצווי�  במקרה הנדו� עקרונות אלה הוליכו לפירוש שלפיו 11.ובהתא� לעקרונות אלה

 קניי� רק באשר לנכסי� הנמצאי� בשטח ישראל בלי קשר לחולל שינוי בזכויותנתכוונו 

ובהיעדר הוראה , ככל שהצווי� ביקשו לחול על רכוש מחו� לישראל; ה�לזהות בעלי

שה� על ידי וזאת רק , ה� נועדו לחול רק על תושבי ישראל או אזרחיה, מפורשת אחרת

  . � ברכושמבלי לשנות זכויות קניי) in personam(הטילו על אלה חובה אישית 

מכא� שהמשפט הישראלי מכיר בכוחו של המחוקק הישראלי לקבוע את היק� התחולה 

צדדי ובכוחו של בית המשפט הישראלי להעניק לדיני� שאי� בה� �של דיניו באופ� חד

 תופעות אלה ניכרות במיוחד בתחו� המשפט 12.קביעה כזו היק� תחולה מתו� פרשנות

  

� עשויי� להשפיע ה� על התפיסה יסביר שהיו� עקרונות חוקתי. 971–964' בעמ, ש�   7
 ה� על האופ� שבו מתבצעת מלאכת ,שהמחוקק יכול לקבוע את היק� תחולת דיניו כרצונו

בהיעדר חוקה "א� השופט אגרנט הזכיר כי עקרו� עליונות המחוקק תופס בישראל . הפרשנות
אול� ג� עקרונות חוקתיי� אינ� ).  לפסק הדי�966' מראו בע" (עליונה המכילה הוראה נוגדת

  .בהכרח בעלי היק� תחולה אוניברסלי
ששיחק , מכא� כלל ברירת הדי� בענייני קניי� המכפי� זכויות קניי� לדי� מקו� הימצא�. ש�   8

  . תפקיד חשוב בייחוס היק� תחולה לצווי� במקרה הנדו�
 –974' אול� בעמ. ט התייחסו רק לאזרחי�המקורות הזרי� שעליה� התבסס השופט אגרנ. ש�   9

  .  הוא הרחיב את חוג האנשי� שיש לה� זיקה לאינטרס הלאומי כדי לכלול ג� תושבי�975
  .975–974' בעמ, ש�   10
  .  ואיל�964' בעמ, ש�   11
כש� שפסק די� זה מדגי� כי היעדרו של גור� מפורש המגביל את היק� התחולה אינו מונע    12

כ� היעדרו של גור� מפורש ,  היק� תחולתה של הוראה נתונה מוגבלמת� פירוש שלפיו
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זה די� חל אלא רק בשאלה א� הוראה נתונה במשפט שבו אי� דני� בשאלה אי, הציבורי

אול� ה� מופיעות ג� בהקשר של המשפט הפרטי . הישראלי מצמיחה זכות או חובה א� לאו

כאשר ה� דוחות את האפשרות לקבוע את היק� התחולה של די� ישראל לפי קנה המידה 

בי� שהוא נקבע , ה� במשפט הציבורי ה� במשפט הפרטי. המשמש להיק� תחולתו של די� זר

היק� תחולתו של הסדר משפטי הנקבע באופ� , במפורש ובי� שהוא נקבע בדר� של פרשנות

יתוארו תחילה הסדרי� בעלי . צדדי מתבסס על תוכנו של ההסדר ובהתא� לצרכיו�חד

 הסדרי� מהמשפט –צדדית שאינ� צופי� תחולתו של די� זר כלל �הגדרת תחולה חד

י� מהמשפט הפרטי בעלי מאפייני� מיוחדי� שמנצלי�  ולאחר מכ� הסדר–הציבורי 

   .צדדיי� כדי לגבור על הנחת השוויו� הגלומה בכללי ברירת די� מסורתיי��הסדרי� חד

  צדדיות שאינ� צופות תחולתו של די� זר �הגדרות חד  .1

  כללי� מהמשפט הציבורי והשלכת� על כללי� ציבוריי� זרי�   )א(

 המנצלת מאפייני� המצביעי� על תחולת דרת תחולההגצפוי שתימצא  �בהסדרי� שה

 שיש לאד� כלפי זכויותחוקי� הקובעי� .  במרחב ה� הסדרי� של המשפט הציבוריההסדר

דוגמה לכ� . טי� להגביל את הזכויות האלה לאנשי� בעלי קשר מסוי� למדינהוהמדינה נ

, "הורה יחיד"ל שמעניק זכויות מיוחדות ,1992–ב"תשנה, הוריות�הוא חוק משפחות חד

 �לפיכ� הזכויות המוענקות ". תושב ישראל"כ , בי� שאר התנאי�, לחוק12המוגדר בסעי

לפעמי�  13.חלי� רק על הורי� יחידי� שה� תושבי ישראל, ולמעשה החוק כולו, בחוק

 ולא לזהות� של בעלי תחולתו של החוק מתייחס למקו� להגדרתהמאפיי� המרחבי שמביא 

 קובע 1992–ג"תשנה, )גי� האיידסנ( עירוי ד� י לחוק לפיצוי נפגע2סעי� ,  למשל.הזכות

שהמדינה תפצה כל אד� שנושא בגופו את הנגי� עקב קבלת עירוי ד� שסופק לו משירות 

אגודת מג� , בית חולי� ציבורי"כלחוק  1 שירות רפואי ציבורי מוגדר בסעי� .רפואי ציבורי

והכל ,  רשות מקומית או קופת חולי�,דוד אדו� או מרפאה המופעלת בידי המדינה

  

� "בג(המרחיב את היק� התחולה של הוראה במרחב אינו מונע פירוש שמרחיב את תחולתה 
 באופ� כללי ראו)). 1972( ואיל� 77, 66) 2(ד כו"פ, ד הארצי לעבודה"ביה' אלכורדי נ 403/71

Amos Shapira, Rules of Law Delineating their Own Sphere of Applicability, ISRAELI 

REPORTS TO THE XI INTERNATIONAL CONGRESS OF COMPARATIVE LAW 37 (ed. Stephen 
Goldstein, 1982).  

כל תושב זכאי : "הקובע, 1994–ד" התשנ,ילחוק ביטוח בריאות ממלכת) א(3' ראו ג� ס 13
 כמי שהוא תושב לפי חוק הביטוח 2' שב מוגדר בסוהמונח תו..." לשירותי בריאות לפי חוק זה

חוק הביטוח הלאומי .  לאותו חוק378' כהגדרתו בס, "תושב ישראל באזור"הלאומי לרבות 
 מגדיר את היק� התחולה של כל אחד מסוגי הביטוח הנדוני� 1995–ה"התשנ, ]נוסח משולב[

 . תבחוק תו� שימוש בזיקות פרסונליות וזיקות טריטוריאליות שונו



  מקורות וגישה כללית–לאומי הפרטי בישראל �המשפט הבי�: שער שני

444 

הפיצוי יינת� רק א� העירוי סופק מאחד הגורמי� הרלוונטיי� משמע ש". בישראל

  .  לפיכ� החוק חל כנראה רק על מי שניזוק מעירוי של ד� שסופק בישראל14.בישראל

מוצאי� הוראות המגדירות ,  כלפי המדינהחובותהמטילי� , ג� בדיני המס הישראליי�

תו� התייחסות למאפייני� אישיי� או מקומיי� , ושל החוק, � התחולה של החובהאת היק

 מס  מטיל1963–ג"תשכה ,)מכירה ורכישה, שבח(חוק מיסוי מקרקעי�  .ישראליי� או זרי�

מכא� ". בישראל" כקרקע 1מוגדרי� בסעי� " מקרקעי�"כש, על שבח במכירת מקרקעי�

אבל הוא חל על מכירת קרקע בישראל ג� , ראלשהחוק אינו חל על מכירת קרקע שאינה ביש

תושב "הכנסתו של  פקודת מס הכנסה מטילה חובה לשל� מס הכנסה על. בי� שני זרי�

, "מחו� לישראל"ובי� שהופקה או שנצמחה " שהופקה או שנצמחה בישראל"בי� , "ישראל

מכא�  ".תושב חו� שהופקה או שנצמחה בישראל"ל  שממקורות מוגדרי� וכ� על הכנסתו

תושב ישראל בלי צדדי את תחולתו כ� שהוא חל על הכנסתו של �מגדיר באופ� חדשהחוק 

א� היא הופקה או נצמחה רק ועל הכנסה של תושב חו� , קשר למקו� הפקתה או צמיחתה

  15.בישראל

, חוק הטיס. ג� בחוקי� בעלי אופי רגולטורי מקובל למצוא הוראת תחולה מפורשת

קובע שהוא חל , אי� שבה� מותר לטוס במרחב האווירי הישראליהעוסק בעיקר בתנ, 1927

כלי ( חוק הספנות 16.על אווירו� ישראלי בכל מקו� ועל אווירו� נכרי שבמדינה או מעליה

בהעברתו וברכישת זכויות , העוסק בי� השאר ברישומו של כלי שיט, 1960–�"התש, )שיט

הוא חל : זהות כלי השיטו� התייחסות לצדדי ת�באופ� חדמגדיר את היק� תחולתו , קניי� בו

  17.מחו� למימי החופי� של ישראל � ג� כשהי�כלי שיט ישראליעל 

ומבהירות את נתו� הוראות תחולה כאלה מגדירות בבירור על מי חל הסדר סטטוטורי 

המאפייני� המרחביי� שבתנאי התחולה מעצבי� את היק� . היק� התחולה של די� ישראל

. ית והפרסונלית של ההסדר באופ� שאמור לקד� את המדיניות שבוהתחולה הטריטוריאל

אול� אי� פירוש הדבר שכאשר תנאי תחולה אלה אינ� . ה� אינ� מתייחסי� כלל לדי� זר

  

הצעת חוק פיצויי� לחולי המופיליה נפגעי נגי� (הצעת החוק אינה כוללת דבר בעניי� זה  14
H.I.V. ,בהלי� ות הוספו רלוונטילי� היוהמ) 383, 2135) ב"התשנ(ח "ה (1992–ב"התשנ

   .החקיקה
המבהירי� כי אפשר ,  1986–ו"התשמ, ]נוסח משולב[חוק שירות ביטחו�  ל�3 ו1' ראו ג� ס   15

  .ל אזרח ישראל א� על פי שאינו תושב ישראל"ס לצהלגיי
16    �  .1927,  לחוק הטיס3סעי
 לחוק ככלי 1' כלי שיט ישראלי מוגדר בס. 1960–�"התש, )כלי שיט( לחוק הספנות 103' ס   17

 מגדיר כלי שיט ככשיר לרישו� א� מעל מחציתו בבעלות 2' ס. שיט הרשו� במרש� הישראלי
 מטיל חובת רישו� על כלי שיט 5' ס; ראל או של תאגיד ישראלישל המדינה או של אזרח יש

 2005–ה"התשס, )כלי שיט זר שבשליטת גור� ישראלי( לחוק הספנות 2' ס. הכשיר לרישו�
חייב ברישו� א� הוא )  לפי החוק הכלליכלי שיט שאינו חייב ברישו�(קובע כי א� כלי שיט זר 

   .בשליטת גור� ישראלי כפי הגדרתו בחוק
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 הוראות תחולה כאלה ה� על בעליהסדרי� משו� ש .מתמלאי� עולה השאלה איזה די� חל

נת בהקשרי� אלה היא א� השאלה היחידה המעניי, פי רוב הסדרי� מהמשפט הציבורי

בתי המשפט .  א� לאואו חובה שצומחת זכות באופ�מתקיימי� התנאי� לתחולת די� ישראל 

דיני� . של ריבוני� זרי�ריבוני� זרי� או זכויות נגד של ריבו� אחד אינ� עוסקי� באכיפת 

די� לפיכ� במצבי� אלה בעיית ברירת ה. ציבוריי� נאכפי� רק בתו� הטריטוריה של הריבו�

 ואי� כל צור� לעסוק בהיק� התחולה של ,מוגבלת להגדרת היק� התחולה של די� ישראל

   18.די� זר

  כללי� מהמשפט הציבורי בהקשר הפרטי  )ב(

א� יש כללי� , כללי המשפט הציבורי עוסקי� במובהק ביחסי� שבי� הפרט ובי� המדינה

הקשר זה השאלה היחידה  ג� ב.בעלי מאפייני� ציבוריי� שיוצרי� יחסי� במישור הפרטי

 על כ� אי� זה מפתיע לגלות שג� כא�. ת היא א� די� ישראל נועד לחול א� לאורלוונטיה

  . צדדי באמצעות פרשנות ובאמצעות חקיקה�קיימי� הסדרי� שתחולת� נקבעת באופ� חד

הסדר זה .  עוסק ביחסי� פרטיי�1975–ה"התשל,  תאונות דרכי�� לנפגעייחוק פיצוי

חובת פיצוי ג� ללא אש� מצד הנהג על נזק גו� של מי " משתמש ברכב מנועיה"מטיל על 

 הטלת אחריות ללא אש� סוטה מהמודל 19.שנפגע בתאונת דרכי� שבה היה מעורב הרכב

החוק סטה ממודל זה עוד יותר והתערב באופ� פעיל בהקמת מערכות כדי . הפרטי המסורתי

וב המרכזית מנוסחת בלשו� כללית  הוראת החי20.להבטיח שכל מי שנפגע אכ� יפוצה

על ?  הוא חלעל אילו נהגי�: ואי� רמז לשאלה מה היק� התחולה של החוק במרחב, ביותר

  

על א� כלליות הלשו� המשמשת בקביעת זכויות . ת תחולה כאלהוחוקי היסוד אי� הגדרב  18
לפיכ� עשויה .  על כל באי עול� בכל מקו� ומקו�ות חל�אי� זה מוב� מאליו כי ה, היסוד

 ייאל� לשרטט בית המשפטו, להתעורר בבית משפט ישראלי השאלה מי נהנה מזכויות היסוד
 לשת צדדי�חדהגדרת תחולה  –  פעולה של ברירת די�היאלה כזו ג� פעו. את גבולות תחולת�

ראו ( על סמ� עקרונות של ריבונות ותו� שימוש בזיקות טריטוריאליות ופרסונליות די� ציבורי
ש� , )2005 (481)2(ד נט"פ, כנסת ישראל' ו� עזה נחהמועצה האזורית  1661/05� "בגלמשל 

; י על ישראלי� המצויי� בשטח שבשליטת ישראלנקבע כי חוקי היסוד חלי� באופ� פרסונל
,  שר הביטחו�' המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל נ–עדאלה  8276/05� "בג
, וכ� פסק הדי� של השופט גרוניס) פסק דינו של הנשיא ברק (20' בעמ, )2006( 1) 1(ד סב"פ

 אפשרות א� כא� אי�. )על הקושי לקבוע את היק� התחולה הטריטוריאלית של חוקי היסוד
   .שתיאכ� בישראל זכות חוקתית זרה

  . 1975–ה"התשל,  תאונות דרכי�� לנפגעייפיצוי  לחוק2 'ס   19
אי� אפשרות , וכאשר היא קיימת,  לחוק קובע שעילה לפי החוק גוברת על כל עילה אחרת8' ס   20

ג�  .יבורי של ההסדרצ�המעי�, ייחוד זה של העילה מדגיש את האופי המיוחד. לתבוע בנזיקי�
אינו דוחה את  אבל הסדר זה, האחריות למוצרי� פגומי� נתבעת בתביעה סטטוטורית מיוחדת

  .ואי� מנגנו� ציבורי המבטיח פיצוי, ההסדר הנזיקי הרגיל
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כשעלתה בפסיקה השאלה על ?  איפה–ועל תאונות דרכי� ? על אילו כלי רכב? אילו נפגעי�

י� הובעה העמדה שככלל הוא נועד לחול על תאונות דרכ, אילו מקרי� הוא נועד לחול

 את תחולת מרחיבה, לחוק) 1א(2סעי� ב נתמכת עמדה זו 21.המתרחשות בישראל בלבד

סעי� זה קובע כי נהג ישראלי חייב לפצות לפי החוק ג� כאשר התאונה . החוק במפורש

אירעה מחו� לישראל בשטחי� המוחזקי� או ברשות הפלסטינית א� הרכב הוא ישראלי 

מרחיב את תחולתו של די� ישראל ) 1א(�2 סעי�  לפיכ22.וא� הנפגע הוא ישראלי או תייר

אל מעבר לגבול הטריטוריאלי כדי שיחול ג� על תאונות שאירעו מחו� לישראל בי� אנשי� 

 הרחבה זו מגשימה את 23.שישראל רואה עצמה מוסמכת להג� עליה� ולהטיל עליה� חובות

אלית בשל תאונת המדיניות המיוחדת של החוק להבטיח פיצוי לכל מי שקשור לחברה הישר

 על ידי הרחבת החובה לאירועי� המתרחשי� בשטח שבו צפוי שבני החברה ,דרכי�

בהתא� למדיניות זו ועל א� הפירוש . הישראלית ייסעו ברכב ישראלי נסיעה שגרתית

 היה בית המשפט מוכ� להרחיב את תחולת החוק עוד כדי שיחול ,הטריטוריאלי של החוק

בחלק המצרי של ברדת� מאוטובוס ישראלי שבו נסעו פגעו שנג� על נוסעי� ישראליי� 

   24.מסו� הגבול בי� ישראל למצרי�

  

מ "פ ,אוחנונה' מ נ"הכשרת היישוב חברה לביטוח בע 6299/99) ��מחוזי י(א "עראו    21
שתואר , חולה הטריטוריאלית בוסס על ניתוח מטרות ההסדר ייחוס הת.)2001 (351) 1(ס"תש

להבדיל מאופייה של עילה נזיקית רגילה , ועל אופיו הסטטוטורי המיוחד, ציבורי�כהסדר מעי�
, )2011, פורס� בנבו (יובינר' סקלאר נ 4655/09א "ראו ג� דנ).  ואיל�35בפסקאות , ראו ש�(

הקובע , ציבורי של החוק�מ� אופיו המעי�המייחס לחוק היק� תחולה טריטוריאלי על ס
 ואיל� לפסק דינו של 4בפסקה (ביטוח חובה ועוד , אחריות ללא אש� ומקי� קר� סטטוטורית

  ).המשנה לנשיאה ריבלי�
רכב החייב רישו� בישראל או רכב שבעליו , רכב הרשו� בישראל מוגדר כרכב ישראלי   22

לוסי� או מי שיש לו אשרה לישיבה ארעית מי שרשו� במרש� האוכ מוגדר כ ישראלי;ליישרא
 1976–ו"התשל, בחוק שירותי תיירות  מוגדר תו� הפניה להגדרה המופיעהתייר חו�; בישראל

  . למעט תושב האזור או תושב השטח שבאחריות הרשות הפלסטינית –
� כלל ברירת הדי� היה מפנה בדר� כלל לדי� מקו, אילו אחריות זו נתפסה כאחריות נזיקית   23

. על כ� במהל� הדברי� הרגיל היה חל על תאונה כזו די� האזור או די� הרשות. ביצוע העוולה
תחולת  –דרכי� ה תאונת אליעזר ריבלי�לעניי� זה ראו (ג� בהנחה שהסדר מקביל קיי� ש� 

 סביר כי א� הוא מוגבל ,))2011, מהדורה רביעית( ואיל� 50סדרי די� וחישוב הפיצויי� , החוק
ולכ� הוא עלול , וכי הוא נועד להבטיח פיצוי לבני המקו� בלבד, שו� והמבוטח ש�לרכב הר

  .לא לחול בנסיבות המקרה
) 1(ס"מ תש"פ ,אוחנונה' מ נ"הכשרת היישוב חברה לביטוח בע 6299/99) ��מחוזי י(א "ע   24

א� על פי שהנוסעי� : השופט גל הדגיש את ייחוד המקו� שבו אירעה התאונה. )2001 (351
ה� טר� עברו את ביקורת הדרכוני� המצרית וטר� , ברו את החלק הישראלי של מסו� הגבולע

הוא ג� ציי� את הקשר המיוחד שבי� הצדדי� ואת הסביבה , ע� זאת. נכנסו ממש לשטח מצרי�
גור� זה הודגש עוד כאשר הוא קבע כי אילו פגע . המבודדת שבמסגרתה אירעה התאונה

מכא� שאילו המשי� . החוק לא היה חל עליו, ותו מקו�האוטובוס במצרי שנזדמ� לא
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ג� במקרה זה היק� התחולה של ההסדר נקבע בהתא� למטרת החוק ובהתא� לעקרונות 

 ומה והאישית עקרו� הריבונות הטריטוריאלית – אמסטרד�הפרשנות שנקבעו בפרשת 

�מדובר בהסדר ישראלי מיוחד ומעי�, ר הפרטי שמדובר בהקשוא� על פי. שמשתמע מה�

המעניק זכות תביעה , הסדר זר שכזה. ציבורי שבא לממש מדיניות פיצוי ציבורית

 לפיכ� השאלה הברירתית המעניינת 25.סביר שלא ייאכ� כלל בישראל, סטטוטורית מיוחדת

  . ואילו היק� התחולה של די� זר אינו מעניי�, היא מתי חל די� ישראל

דיני הקניי� הרוחני הישראליי� אי� בה� .  דומה מצויה בדיני הקניי� הרוחניתופעה

 לפקודת זכות יוצרי� הסמי� את שר המשפטי� לקבוע בצו 6סעי�  .הוראת תחולה מפורשת

לאומית �כי די� ישראל יג� על זכות קניי� זרה א� היא נרכשה במדינה החתומה על אמנה בי�

דרה של צווי� כאלה הוצאו בעקבות הצטרפותה של  ואכ� ס26.שג� ישראל חתומה עליה

 זכות קניי� , הסדרי� אלה מלמדי� כי בהיעדר צו כזה27.לאומיות שונות�ישראל לאמנות בי�

היא אינה מוגנת בישראל קוד� כול משו� שהיא אינה . רוחני זרה ככזו אינה מוגנת בישראל

. ני הישראליי� אינ� חלי� עליהולכ� דיני הקניי� הרוח, נחשבת זכות קניי� רוחני ישראלית

אול� היא אינה מוגנת ג� במוב� זה שההגנה שזכות קניי� רוחני זרה מספקת מוגבלת 

דיני הקניי� הרוחני אינ� משתרעי� מחו� . לטריטוריה של המדינה שהקנתה אותה

על כ� שימוש בקניינו  28.וה� חלי� רק על התנהגות בתו� הטריטוריה, לטריטוריה שלה�

הצווי� מרחיבי� מכא� ש. של אחר מחו� לטריטוריה זו אינו נחשב הפרה של הזכותהרוחני 

כדי , את תחולת דיני הקניי� הרוחני הישראליי� באופ� שזכות זרה תיחשב לזכות ישראלית

הפרה בישראל של זכות זו תזכה את בעל הזכות בתרופות לפי די� . שהיא תוג� א� בישראל

ת ישראלית כדי להתגבר על העובדה כי תחולתו של הדי�  כי הצו יוצר למעשה זכו,ישראל

  . הזר מוגבלת מטבעה

 א� על פי שהזכות לדרוש הגנה ממומשת באמצעות תביעה במסגרת ,ג� במקרה זה

שכ� ה� מעניקי� , הסדרי קניי� רוחני ה� הסדרי� בעלי מאפייני� ציבוריי�, המשפט הפרטי

י� טריטוריאליי� לא רק בתחולת� אלא ג� בשל כ� היה מקובל לראות בה� הסדר. מונופול
  

, והרחק מעבר לגבול היה נגר� נזק לנוסע מתאונה דומה, האוטובוס הישראלי בדרכו במצרי�
. ואילו הוא לא היה חל על נזקו של נפגע מחו� לאוטובוס, ג� אז היה החוק חל על האירוע

  . 1600–1598' לדיו� נוס� בעניי� זה ראו להל� בעמ
שכ� קביעת חיוב בהסדר שכזה מניחה קיומ� של מנגנוני ביטוח ומימו� שבשליטתה של מדינה    25

  . ובמוב� זה היא באה על חשבו� המדינה הזרה, זרה
  .9 הסעי� המקביל הוא סעי� 2007–ח"התשס, בחוק זכות יוצרי� 26
–ג"התשי, )יתארצות הבר(צו זכות יוצרי� ; 1953–ג"התשי, )אמנת בר�(ראו צו זכות יוצרי�  27

אמנה להגנת (צו זכות יוצרי� ; 1955–ו"התשט, )לאומית�האמנה הבי�(צו זכות יוצרי� ; 1953
על . 1999–ס"התש, )הסכ� טריפס(צו זכות יוצרי� ; 1978–ח"התשל, ) קולרישמתיצרני 

   .80ש "ה, 14להל� פרק המשמעות של הרחבה זו ראו 
  .)2006, פורס� בנבו (מ"דיאליט בע' הרר נ 8831/05א "רע למשל ואר   28
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.  לא הייתה בעבר כל אפשרות שדי� זר המג� על קניי� רוחני ייאכ� בישראל29.באכיפת�

מכא� ששוב השאלה הברירתית המעניינת היחידה הייתה מה היק� התחולה של החוק 

קרה הרחבת התחולה במ. א� החוק חל ומג� על זכות קניי� זרה בישראל א� לאו, הישראלי

זה באה לממש את האינטרס הישראלי לשת� פעולה ע� מדינות אחרות כדי להתגבר על 

   .המגבלה הטריטוריאלית המקובלת של זכויות הקניי� הרוחני

חוקי� רבי� אחרי� שיש בה� גוו� ציבורי מקני� זכויות בהקשר של המשפט הפרטי 

כגו� חוק פיצויי ,  מגני�חוקי עבודה, למשל. מבלי שהיק� התחולה שלה� ברור מתו� החוק

ציבוריי� שמעניקי� זכויות ומטילי� חובות �ה� הסדרי� מעי�, 1963–ג"התשכ, פיטורי�

בית המשפט , מאחר שהיק� התחולה שלה� במרחב אינו קבוע מפורשות. בהקשר הפרטי

בשטחי� ,  חלי� מחו� לישראלה� נפסק שכבר .עשוי להיקרא לייחס לה� תחולה

הכרעה זו התבססה  30.סיק הוא ישראלי והעובד הוא תושב פסלטיני כאשר המע,המוחזקי�

 על כל עבודה הנעשית השאלה א� ה� חלי�. ערכי�ת בעלי אופי חברתיעל שיקולי מדיניו

 , העבודהיבלי קשר לזהות המעסיק או העובד ובלי קשר לדי� החל על יחס, בישראל

בלי קשר למקו� , ובד ישראליוהשאלה א� ה� חלי� על יחסי עבודה בי� מעסיק ישראלי לע

 תוכרענה א� ה� בהתא� לשיקולי מדיניות ועקרונות ריבונות וברירת –שבו תתבצע העבודה 

  31.די�

חוק זה מסדיר התנהגות . 1988–ח"התשמ, דוגמה נוספת היא חוק ההגבלי� העסקיי�

  הופ� מעשה ומחדל בניגוד להוראות50ובי� שאר הוראות החוק סעי� , שפוגעת בתחרות

לפיכ� לא ברור על . אול� החוק אינו כולל הגדרת תחולה במרחב. החוק לעוולה אזרחית

הסדרי� : ואילו מעשי� ומחדלי� יבססו תביעה נזיקית, אילו הסדרי� כובלי� הוא חל

הסדרי� האמורי� להשפיע על ? הסדרי� בי� אנשי� הקשורי� לישראל? שנעשו בישראל

 ג� היק� התחולה של חוק כזה 32?שראל בי� זרי�השוק בישראל ג� א� ה� נעשו מחו� לי

ייקבע באמצעות פרשנות שיפוטית המתבססת על מטרת החוק ועקרונות הריבונות שהונחו 

  

ש " להל� האבל ראו. Lucasfilm Ltd. v. Ainsworth, [2009] E.W.C.A. Civ. 1328ראו למשל    29
37.  

ד " פ, לעבודה בירושלי�בית הדי� הארצי לעבודה' עמותת קו לעובד נ 5666/03 �"בגראו    30
   ).2007 (264) 3(סב

. )1982 (368 ע יג" פד, מוריוויליא�' מ נ"רותי נפט בעינורד� ש 2�13/ע מב"ראו למשל דב   31
במקרה זה נדונו היחסי� בי� מעסיק ישראלי לעובד ישראלי שהועסק בעבודות קידוח נפט 

  .תחולתו החלקית של די� ישראל אושרה ג� בנסיבות אלה. בשטחי�
בשיטות אחרות מייחסי� חשיבות להשפעות של ההסדר יותר מאשר למקו� עשיית ההסדר או  32

 ,�United States v. Aluminum Co. of Americaראו למשל פסיקה החל ב( הצדדי� לו זהות
148 F. 2d 416 (1945)הברית והחל ב  בארצות�Case 48/69 I.C.I. v. Commission, [1972] 

E.C.R. 619נטושה מחלוקת בתו� השיטות ובי� שיטות המשפט השונות ,  ע� זאת.) באירופה
  .ולה רחב כזה לחוקיה של מדינה לגיטימיבשאלה א� ייחוס היק� תח
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וג� בהקשר זה השאלה המעניינת מבחינה ברירתית היא מה היק� . אמסטרד�בפרשת 

 ישראל אינו א� די�. ואי� כל צור� לדו� בהיק� התחולה של די� זר, התחולה של די� ישראל

   33.המסקנה היא שלא צמחו זכויות או חובות לפי החוק, חל על ההסדר
–ח"התשנ, א� היק� התחולה של הסדר כגו� חוק שוויו� זכויות לאנשי� ע� מוגבלות

הסדר זה בא להבטיח שוויו� . ובית המשפט עשוי להידרש לָקבעו,  אינו ברור מתוכו1998
במת� למשל (לרבות במגזר הפרטי , חבה של הקשרי�זכויות לאנשי� ע� מוגבלויות בקשת ר

אות� . תו� מת� זכות תביעה אזרחית נגד מי שאינו נוהג על פי החוק, )שירותי תיירות
עקרונות של ריבונות ומטרת החוק יכריעו א� יש לפרש את החוק כמטיל חובות על כל מי 

או חלק ,  א� השירותא�, ג� א� הוא זר, שמציע שירות תיירות לציבור הישראלי בישראל
של , ולו עקיפה,  וא� בהקשר זה מאחר שמדובר באכיפה34.יינת� מחו� לישראל, ממנו

   .סביר שאי� כל צור� להתייחס להיק� התחולה של די� זר, הסדר ציבורי
בכל המקרי� הללו תחולתו של הסדר ישראלי על אירועי� שיש בה� גורמי� זרי� 

בכול� שרטוט . ית המשפט בהתא� למדיניות הגלומה בונקבעת על ידי המחוקק או על ידי ב
ובהיעדר הוראה סטטוטורית מפורשת , גבולות התחולה מתבצע בהתא� למטרת החוק

טכניקה זו אינה מפתיעה בהקשר . מטרה זו מנחה בצמוד לעקרונות יסוד בדבר ריבונות
או מטילי� מטילי� חובות כלפיה , שבו הכללי� מקני� זכויות כלפי המדינה, הציבורי

כל מדינה : צדדית�ההבנה שבבסיסה של תפיסה זו היא רב. הסדרי� רגולטוריי� מחייבי�
; עיקרו� אוניברסלי זה מקובל ג� בישראל. מחילה בעצמה ולבדה את כלליה הציבוריי�

 מכא� שכל 35.בהיעדר אמנה מפורשת אי� אוכפי� משפט פלילי זר או דיני מס זרי� בישראל
צדדי מיה� האנשי� ומה� המעשי� הכפופי� לכללי� �גדיר באופ� חדמדינה א� רשאית לה

הגדרת תחולה מפורשת או פרשנית , זהמסוג מאחר שאי� צופי� שיחול די� ציבורי זר . אלה
  . ממצה את הבעיה הברירתית בהקשר הציבורי

ואי� זה מפתיע שטכניקה זו , ראינו כי המשפט הציבורי מעורב היו� ג� במשפט הפרטי

בי� שמדובר במי , ת ג� בהסדרי� ציבוריי� שמקני� זכויות אזרחיות לצד פרטימופעל

  

חוקי� העוסקי� בהגבלי� עסקיי� נחשבי� טריטוריאליי� א� , כמו במקרה של קניי� רוחני 33
 ולו, חוק הגבלי� עסקיי� זר לא ייאכ� בישראלג� , במוב� זה שה� נאכפי� רק במדינת�
  ). להדצמו והטקסט ה38ש "ה להל�א� ראו  (באופ� עקי� במסגרת תביעה אזרחית

אלא משאיר מרחב תמרו� מסוי� כדי שלא , העובדה שהחוק אינו מטיל חובות מוחלטות   34
מחזקת את התחושה שלא יהיה בלתי הוג� , תוטלנה חובות בלתי סבירות על נות� השירות

  .באופ� סביר ומידתי, לקבוע שבאופ� עקרוני החוק יכול לחול בנסיבות האמורות
רחא שאי� מחילי� די� ואגב א  נאמר)1951 (1317, 1301ד ה " פ,רמיל' מילר נ 100/49א "בע   35

; ))1970 (565) 2(ד כד"פ, קליסנקי' הוורדי נ 286/70א "ראו ע, א� יש שמכירי� בו( עונשי זר
 נאמר שאי� אוכפי� די� פיסקלי )1959 (1683 ,1681ד יג " פ,שר האוצר' לנגה נ 129/59� "בבג

 מביע עיקרו� דומה כאשר הוא קובע שהסדרי� זרי� 1965–ה" התשכ, לחוק הירושה144'  ס.זר
המקני� זכויות ירושה על פי די� למי שאינו קרוב משפחה של המוריש לא ייאכפו א� אי� 

  . הדדיות
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 ובי� שמדובר במי , של חובה המופיעה בחוק רגולטורי שנועד לטובתוהשניזוק מהפרת

 היק� התחולה של ,ג� בהקשרי� אלה. שעילת התביעה שלו היא עילה סטטוטורית מיוחדת

ומוצדק לָקבעו באופ� , י� תלויי מדיניות מקומיתהדי� נקבע על ידי גורמי� חברתיי� וכלכלי

סביר יותר לצפות , הסדרי� אלה מקני� זכויות בהקשר הפרטיכאשר אול� . צדדי�חד

 .שמדינה אחת תתבקש לאכו� זכות פרטית שכזו המבוססת על הפרה של חוק ציבורי זר

בקשי� ראינו שהרתיעה מליטול סמכות לדו� בקרקע זרה מצטמצמת כאשר אי� מ, ואכ�

 כ� ג� סביר שאפשר לתת תרופה 36.לשנות את מצב זכויות הקניי� בקרקע כלפי כולי עלמא

לפחות כל עוד אי� מחלוקת , בגי� הפרתה של זכות קניי� רוחני זרה שאירעה מחו� לישראל

 ההכרה באפשרות שבתי משפט במדינה אחת יאכפו 37.בדבר תוקפה של הזכות הנדונה

מעמידה , המקובלת בחלקה ג� בישראל, יאלי של מדינה אחרת אופי טריטורותזכויות בעל

ציבוריי� המקני� �החלת� של דיני� מעי�את בסימ� שאלה את הסירוב המסורתי לאפשר 

מדוע שלא תהיה אפשרות לדו� בהפרה של חוק , למשל. זכויות במישור המשפט הפרטי

 א� הנתבע  צו מניעהפיצויי� או לקבלמהמפר להיפרע הגבלי� עסקיי� זר המעניקה זכות 

בית המשפט אינו מתבקש כל עוד ,  לכאורה38?לאומית של ישראל�כפו� לסמכות הבי�

רשות זרה או לשנות מצב שאינו בשליטתו כלפי הפעיל סמכויות ענישה או לתת הוראות לל

 אמנ� כפי 39.מאפייניה� הציבוריי� על א� ,אי� מניעה שיפעיל דיני� אלה, כולי עלמא

בדבר היק� הסמכות לדו� , וביניה�שיטות המשפט בתו�  , מחלוקתקיימתיי� עדשכבר ראינו 

טבעית מאכיפת� של ועדיי� קיימת רתיעה  , ובזכויות טריטוריאליות זרות בכללבקרקע זרה

 בר� ככל שתגבר 40.יש לה� השלכות ציבוריות על חברה זרהכאשר זכויות במישור הפרטי 

  

  .431–429, 63–61' ראו לעיל בעמ   36
 .Lucasfilm Ltdראו למשל את פסק הדי� של בית הלורדי�  .432–431, 65–63' ראו לעיל בעמ   37

v. Ainsworth Ltd., [2011] U.K.S.C. 39 �ששינה עמדה זו והכיר באפשרות לדו� בתביעה בגי 
לפחות במידה שהדיו� אינו מחייב את בית המשפט להכריע , הפרת זכות קניי� רוחני זרה

 המצמצ� את היק� �Brussels I Regulation ל22' כמו כ� ראו ס. בתוקפה של זכות הקניי� הזרה
  .ית בענייני� הנחשבי� טריטוריאליי� וציבוריי�הסמכות הייחוד

ע בתחרות שנועד לפגו,  או במדינה אחרתבישראללפיכ� זר שנפגע מהסכ� שכרת ישראלי    38
 יורשה להכריעובית המשפט , כל לתבוע את הישראלי הזה בישראליו, החופשית במדינה זרה

 אפשר שיהיה עניי� .יי�נטהעסקיי� הזרי� הרלוו דיני ההגבלי� על פיבזכות התובע הזר 
מוסמכי� לדו� בתי המשפט של אותה מדינה אינ� לתבוע אותו בישראל כי בנסיבות העניי� 

, או משו� שכל רכושו של הנתבע מצוי בישראל, לאומית�בתביעה נגדו במישור הסמכות הבי�
  .ולכ� אכיפת הפסק תהיה קלה יותר בעקבות הכרעה ישראלית

, שיש בצדו מנגנו� מימו� ציבורי, נפגעי תאונות דרכי�ל י�ק פיצויחוק זר הדומה לחולפיכ�    39
� אפשר 1980–�"התש, מה לחוק האחריות למוצרי� פגומי�ואילו חוק זר הדו, לא ייאכ

  . שייאכ� כי הוא משפיע פחות על הכיס הציבורי של מדינה זרה
 וראו לעיל )29ש " בהלעיל(  בבית המשפט לערעורי�Lucasfilm Ltd. v. Ainsworthראו פרשת    40

  .68–66' בעמ
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מחייבות הכרעה בדבר היק� התחולה של די� בי� שה� , הנכונות לדו� בתביעות כאלה

כ� יגבר הצור� להתייחס ג� אל היק� התחולה של דיני� זרי� , רגולטורי זר ובי� שלא

מצב זה יחייב את ישראל לשקול א� היק� . שכאלה מנקודת המבט של המשפט הישראלי

ר את או שמא יש להסדי, צדדי�התחולה שהיא מייחסת לדיני� מסוג זה ימשי� להיות חד

   41. באופ� אחר, כאחד של די� ישראל ושל די� זר,היק� התחולה

 ותדוחות תחולה של די� זר א�  הצופצדדיות�גדרות תחולה חדה  .2
   הסדר שוויוני

המצבי� שנדונו בפסקה הקודמת עוסקי� בהגדרת היק� התחולה של די� ישראל מתו� הנחה 

היק� התחולה של די� , א יחולמאחר שדי� זר ל. שתרופה יכולה לבוא רק מדי� ישראל

אול� קיימי� הסדרי� ישראליי� בעלי הגדרת . ישראל במרחב קובע את גורל התביעה

צדדית שנקבעי� תו� צפיית האפשרות שא� לא יחול די� ישראל עשוי לחול די� �תחולה חד

לפעמי� תחולתו של די� . היק� התחולה של די� ישראל נקבע באופ� עצמאי, ובכל זאת. זר

לפעמי� ; הגוברת על כללי ברירת הדי� הרגילי�, ראל נקבעת כתחולה מחויבת ובלעדיתיש

; נקבעת תחולה של הסדר ישראלי מיוחד המייתר את הצור� להיזקק לכללי ברירת די�

לעתי� די� ישראל כולל הוראה המרחיבה את היק� התחולה של הסדר נתו� תו� סטייה 

 ישראל כולל הוראה המסייגת את תחולתו של הסדר לעתי� די�; מכללי ברירת הדי� הרגילי�

 �הדי� הישראלי יותר מאשר כלל ברירת הדי� תחולתו של נתו� באופ� שיגביל את היק

   42.הרלוונטי

  פרוצדורה ותקנת הציבור, כללי� בעלי תחולה מידית  )א(

שהיק� תחולת� נקבע באופ� סטטוטורי או פרשני המביא כללי� יש כמה במשפט הישראלי 

כללי ברירת ג� כאשר ,  בלי קשר לגורמי� הזרי� המעורבי� באירוע,ידי החלת� המחויבתל

תואמי� את הדג� המכונה כללי� כאלה  . לשיטת משפט אחרתהרגילי� היו מפני�די� ה

כלומר שלא באמצעות , כללי� בעלי תחולה מידית (lois d’application immédiate בספרות

  

הקובע כללי ברירה מפורשי� לעוולות הנובעות , �Rome II Regulation ל6' ראו למשל ס   41
  .מתחרות לא הוגנת ופגיעה בתחרות חופשית מתו� הנחה שיכול לחול ג� די� זר

ה� בעיקר . משמעיות�בחנות אנליטיות חדנות בי� סוגי ההוראות הללו אינ� בהכרח הההבח   42
ההבחנות המוצעות בשיטות אחרות אינ� תמיד .  בדי� הישראלימתארות תופעות מצויות

עשויי� להיות כללי� , כמו כ� ). ואיל�1�036בפסקה , DICEY ראו למשל (נהירות או מועילות
  . מי� לשייכ� ליותר מקטגוריה אחת או שיש ספק לאיזו קטגוריה ה� מתאישאפשר
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אמנ� כללי� אלה דומי� לקטגוריה של כללי�  mandatory rules.43 או )כללי ברירת די�

ג� היק� תחולת� של אלה נקבע על פי מה . צדדית�ציבוריי� בעלי הגדרת היק� תחולה חד

אול� בקטגוריה זו קיימת . ציבורי�וה� לרוב בעלי אופי ציבורי או מעי�, שמתחייב מתוכנ�

� ישראל אכ� היה חל די� זר על פי ואילולא תחולתו של די, מודעות לאפשרות שיחול די� זר

ברוב .  אפשרות זו נדחית,רק בגלל התוכ� המיוחד של הכללי� הנדוני�. כלל ברירת די� רגיל

וא� בישראל קשה למצוא הוראות רבות , שיטות המשפט יש א� מעט הוראות כאלה

  .שאפשר לסווג� בבטחה כהוראות בעלות תחולה מידית

כללי� .  של הפורו� חלי�רהוהפרוצדבהבנה שרק דיני מצויה בולטת לתופעה זו דוגמה 

ל ו ובכל זאת מקובל על הכ,בעלי אופי פרוצדורלי אינ� כוללי� הוראת תחולה כלשהי

בלי קשר למעורבות של גורמי� זרי� בעניי� הנדו� או  שבענייני פרוצדורה חל די� הפורו�

�ברירת די� רבככלל  טיירמצ ראינו שכלל זה 44.לאפשרות שבשאלות המהותיות יחול די� זר

 .צדדי רגיל שכ� הוא נות� העדפה מוחלטת לדי� הפורו� ככזה�אבל הוא אינו כלל רב .צדדי

בה א� גרר הרחאלא  שלילת תחולתו של כלל פרוצדורלי זר ואכ� הוא הביא לא רק לידי

 בסוגיות  כדי להרחיב את תחולתו של די� הפורו�"ורהדפרוצ"גוריה מסיבית של הקט

כבמדינות ,  בישראלמקובלהיו�  45.ות לדי� זר על פי כללי ברירת הדי� הרגילי�הכפופ

שסיווגו של עניי� , גוריה של ענייני� פרוצדורליי� היא מצומצמת שתכולת הקט,אחרות

 46.צדדי�ושלפיכ� כלל זה הוא למעשה כלל חד, כדיוני או כמהותי הוא עניי� של מדיניות
  

טעה כי הוא מטשטש את ההבדל בי� מה שמכונה  מ)כללי� מחייבי�( mandatory rules הכינוי   43
לא כל . בהקשר הפנימי כלל קוגנטי לבי� כלל שחל מידית ובניגוד לכללי ברירת די� רגילי�

 הוא כלל 1969–ט"תשכ,  לחוק המקרקעי�8' ס, למשל. כלל קוגנטי הוא בעל תחולה מידית
ומבלי למלא את דרישותיו אי� תוק� להתחייבות לעשות , י אפשר להתנות עליוא. קוגנטי

 הוא כלל מנדטורי במוב� הברירתי שיחייב את 8' אבל לא סביר לגרוס כי ס. עסקה במקרקעי�
. תחולתו על כל התחייבות לעשות עסקה במקרקעי� העשויה להידו� בבית משפט ישראלי

י� שני זרי� לעשות עסקה במקרקעי� הנמצאי� סביר שהתחייבות שאינה בכתב ב, למשל
כלל קוגנטי הופ� לכלל מנדטורי במוב� הברירתי רק .  בלבד8' בלונדו� לא תיפסל בשל ס

בכל מקרה הנכנס לתנאי התחולה המהותיי� , כאשר הוא חל בלי קשר לקרבת העניי� לפורו�
 חל על כל עסקה בלי הוא היה,  פרוצדורלי לצרכי� ברירתיי�8' אילו נחשב ס, למשל. שלו

על השפעה . ואז היה אפשר לכנות אותו כלל מנדטורי, קשר לזהות האנשי� או מקו� הקרקע
קשיי אפיו� בברירת "של סיווגו של כלל לעניי� החלתו במרחב ראו סיליה וסרשטיי� פסברג 

  .169–162' וראו לעיל בעמ, )�"תש–ט"תשמ (401 יט משפטי�" הדי�
' מ נ"מנורה חברה לאחריות ולביטוח משנה בע 419/71א "ע; 139–137' ראו לעיל בעמ   44

ד יב "פ, יקורסקה�יקובספלד' הירשברג נ�ונדל 100/57א "ע; )1972 (527) 2(ד כו"פ, נומיקוס
1896) 1958.(  

  .139–137' ראו לעיל בעמ   45
בהתא� . )1990 (45) 3(ד מד"פ, מ"כור סחר בע' גרייפי� קורפורייש� נ 352/87א "ע שלראו למ   46

ג� היק� הענייני� שנחשבי� פרוצדורליי� הוא בתהלי� קבוע של צמצו� למגמה המקובלת 
נקבע כי חזקת סדר  )1957 (626ד יא "פ, זילבר' פרובלסקי נ 179/54א "כ� בע. בישראל

 ואיל� 172, 141ד ח "פ, סקורניק' סקורניק נ 191/51א "בע; הפטירות היא חלק מהדי� המהותי
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� של הפורו� בלבד רק כאשר הסטייה מה� עושה את  מחייב שיחולו כלליהואבתור שכזה 

את תחולת� של דיני� זרי� בהכרח והוא אינו פוסל  ,המלאכה השיפוטית בלתי אפשרית

צדדי של � צמצו� תכולת הקטגוריה והפירוש החד–אול� שינויי� אלה  47.בעלי אופי דיוני

ו יכול להרשות  מבוססי� על התובנה שאות� כללי� דיוניי� שמה� הפורו� אינ–הכלל 

תחולת� אינה יכולה להימסר למשחק העיוור . לעצמו לסטות ה� כללי� בעלי תחולה מידית

לפיכ� אי� מדובר בכלל . היא נובעת מתפקיד� וחשיבות� במערכת; של כללי ברירת די�

�וא� לא בכללי� ישראליי� בעלי הגדרת תחולה חד, צדדי�צדדי או חד�רב, ברירת די�

  .אוניברסלית, א בכללי� ישראליי� בעלי תחולה מידיתאל, צדדית מורחבת

בעלי תחולה מידית הגוברי� על כללי ברירת די� מצויה לכללי� ומיוחדת  נוספת הדוגמ

חו� �דיני העונשי� של ישראל חלי� על כמה וכמה עברות. 1977–ז"התשל, בחוק העונשי�

 וא� על 48,קשורי� עמההמבוצעות מחו� לישראל נגד המדינה או נגד אנשי� או מוסדות ה

לקראת ) קשירת קשר ועוד, שידול, ניסיו�, הכנה(מעשי� מוקדמי� שנעשו מחו� לישראל 

 בהקשר העונשי סעיפי� אלה מאפשרי� הגשתו של כתב 49.ביצועה של עברה בישראל

�לכ� ה� מספקי� עוד דוגמה . אישו� נגד מי שעובר עברות אלה אפילו פעל בחו� לאר

צדדית שאינה צופה את תחולתו בישראל של די� זר �הגדרת תחולה חדלהסדר ציבורי בעל 

עשוי להחיל בית משפט ישראלי . אול� יש לה� ג� תפקיד אחר. כפי שנדו� לעיל, מקביל

 ג� על מעשה שנעשה מחו� לישראל בי� אנשי� אזרחיתהוראות אלה ישירות בהתדיינות 

  

א "בפרשת ע;  שרק גובה המזונות כפו� לדי� הפורו� ולא קיומה של הזכותהודגש) 1954(
, הובעה העמדה שאפילו שיעור הפיצוי) 1983 (449) 4(ד לז"פ, ברקובי�' קלאוזנר נ 750/79

השופט ברק א� ) לעיל (גרייפי�בפרשת ; ראוי להכפיפו לדי� הזר החל על השאלות המהותיות
 6860/01א "עראו ג� . ודי� ימיי� ייקבע על פי די� העניי�הציע כי סדר העדיפויות בי� שיעב

ש� כתבה , )2003 (8) 3(ד נז"פ, המאגר הישראלי לביטוח רכב' רחמ� מוסא חמאדה נ אל עבד
כה� שבישראל הוראת התיישנות זרה בעלת אופי דיוני עשויה להיחשב �השופטת שטרסברג

וראות מהותיות והוראות בדבר הוראה מהותית כאשר היא צמודה להסדר כולל שיש בו ה
  . מימוש� ג� יחד

  .78'  ס,הצעת חוק, לבונטי�ראו ג�    47
נגד , טחו� המדינהינגד בהכוללי� עברות , 1977–ז"התשל,  לחוק העונשי�17 עד 13' ראו ס   48

נגד הפעילות התקינה של רשויות , נגד סדרי המשטר במדינה, יחסי החו� שלה או סודותיה
 ; והתקשורת שלה ע� מדינות אחרותכלכלתה או קשרי התחבורה,  המדינהנגד רכוש, המדינה
 תושב ישראל או עובד ציבור, ישראלשל אזרח חירותו או רכושו , בריאותו, גופו, נגד חייו

ונגד ; ותו או רכושו באשר הוא יהודי חיר,בריאותו, גופו, נגד חייו של יהודי; הבאשר הוא כז
  .  כזה מוסד יהודי באשר הואו שלרכוש

49    �וההגדרה של , "פני��דיני העונשי� של ישראל יחולו על כל עבירת" לחוק קובע כי 12סעי
ניסיו� לשדל אחר , ניסיו�, מעשי הכנה לחוק העונשי� וכוללת ג� 7'  מופיעה בס"עברת פני�"

א� העברה עצמה הייתה , א� א� אלה נעשו מחו� לישראל, או קשירת קשר לבצע עברה
  . ע בישראלאמורה להתבצ
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ג� א� כלל ברירת הדי� וזאת , ו א� לאחוקיכאשר הוא מתבקש להכריע א� המעשה , זרי�

  . מפנה כרגיל לדינה של מדינה אחרת

 י� אמריקניי�ותושבי� אזרחשני  צות הברית לתאר מצב שבו באראפשר, למשל

 שיש בה לפגוע צות הברית מתחייב לבצע פעולה בארו אחד מה�לפיי� בחוזה שמתקשר

תמורת , שר הוא יהודי ברכושו של יהודי באנה של מדינת ישראל או בכלכלתה אוטחויבב

אינו נוגד את די� ניו יורק או את הדי� הפדרלי החוזה . תשלו� בדולרי� בארצות הברית

שדי� מפורשות מי� י השניי� מסכג� א�.  אבל הוא נוגד את די� ישראלבארצות הברית

עלולה ,  על הפרת החוזהצד אחד לחוזה ייתבע בישראלבמקרה ש ,ניו יורקהחוזה הוא די� 

א� במקרה שבו צד אחד תובע בישראל צד שלישי . טענה שהחוזה הוא בלתי חוקילעלות 

. צד שלישי זה עשוי להעלות את הטענה שהחוזה בלתי חוקי, על שגר� להפרת החוזה

במקרה (בסוגיית החוקיות כללי ברירת הדי� מפני� לדי� החוזה או לדי� מקו� ביצוע החוזה 

 וניו יורק היא א� ,האובייקטיביג� די� החוזה בחר ודי� החוזה הנדי� ניו יורק הוא ג� זה 

למרות זאת . חוקיות כלשהי� לפי די� זה החוזה אינו סובל מאי50.) של החוזהמקו� הביצוע

בית משפט , משו� שדיני העונשי� של ישראל הופכי� את המעשה המתוכנ� לבלתי חוקי

באופ� אל המחיל את עצמו מכוח די� ישר, ישראלי יתייחס לחוזה כזה כאל חוזה בלתי חוקי

  .יב על העניי� הנדו�ימידי ומח

. דוגמאות אחרות המוצעות לעניי� זה משכנעות פחות כדוגמאות של תחולה מידית

, 1953–ג"התשי, )נישואי� וגירושי�( לחוק שיפוט בתי די� רבניי� 2סעי� הוצע למשל ש

ממחיש את , י� תורההקובע כי נישואי� וגירושי� של יהודי� ייערכו בישראל על פי ד

–1922,  לדבר המל� במועצה על אר� ישראל)ii(64סימ�  51.התופעה של תחולה מידית

כלל ברירה זה .  קובע שבענייני המעמד האישי של אזרח זר יחול די� האזרחות שלו1947

נישואיה� , היה צרי� להוביל למסקנה שא� שני יהודי� אזרחי� זרי� נישאי� בישראל

וכי א� יש סמכות לפסוק גירושי� , � אזרחות� או תו� שמירה על דרישותיוייערכו על פי די

 מחלי� את 2על כ� סעי� .  גירושי� אלה ייפסקו לפי די� אזרחות� בלבד52,לשני יהודי� זרי�

כלל ברירת הדי� המפנה לדי� האזרחות ומחיל את די� ישראל המהותי על נישואי� וגירושי� 

 סעי� זה אינו דוגמה לתחולה אול�. י קשר לאזרחות�בל, של יהודי� הנערכי� בישראל

הוא מוגבל למקרי� שבה� שני בני הזוג ה� ;  אינו חל על כל באי עול�שבועיקרו� ה .יתמיד

של עיקרו� רחב יותר הקובע כי , המוגבל ליהודי�, מדויק יותר לתארו כביטוי אחד. יהודי�

שאינו , וא עיקרו� בעל תחולה מידיתעיקרו� זה ה. רק נישואי� דתיי�בישראל אפשר לערו� 

  

  .1502–1495'  להל� בעמראו   50
  . 53' בעמ, )12ש "לעיל ה( Shapiraראו    51
  .675–660' לדיו� בסמכות להתיר נישואי� בישראל ראו להל� בעמ   52
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הער� החשוב . והוא חל על הכול בישראל, נסוג מפני כללי ברירת הדי� בענייני מעמד אישי

  .  ולא נישואי� כדת משה וישראל,שעליו המשפט הישראלי אינו מוותר הוא נישואי� דתיי�

הקשר  אמנ� ב53.ג� עקרו� טובת הילד מצטייר לעתי� כעיקרו� בעל תחולה מידית

 אבל 54.צדדי רגיל�ברירתי רגיל הוא עשוי לחול ולמנוע כל היזקקות לכלל ברירת די� רב

 עקרו� טובת ,1991–א"התשנ, )החזרת ילדי� חטופי�(מאז חקיקתו של חוק אמנת האג 

אשר על כ� דומה שמדויק יותר לתארו כעיקרו� . הילד נסוג מפני ההסדר המהותי שבחוק

, למשל. הוא יחול כל אימת שלא נקבע עיקרו� אחר: שיוריתמהותי בעל תחולה מורחבת ו

הוא יחול במקו� כלל ברירת די� ַמפנה כשמדובר לא בהחזרת ילד חטו� אלא בהכרעה 

   .ראשונית בידי מי הוא צרי� להיות

 � חל 1951–א"תשי, לחוק שיווי זכויות האשה) א(א1 הוצע עוד שהעיקרו� הקבוע בסעי

וכל הוראת ; י� אחד יהיה לאשה ולאיש לכל פעולה משפטיתד":  סעי� זה קובע55.מידית

".  אי� נוהגי� לפיה–לכל פעולה משפטית , באשר היא אשה, שההאחוק המפלה לרעה את 

  הישראליאמנ� סעי� זה שימש את בית המשפט העליו� בדחותו הפניה של כלל ברירת הדי�

� ג� בהנחה שעיקרו� זה  בר56.לדי� זר שהעדי� באופ� קבוע את האב בענייני משמורת

שמאפשרת לדחות את החלתו של די� זר שסוטה , הועלה בחוק לדרגה של תקנת הציבור

הוא אינו קובע הסדר . אי� ללמוד מכ� שהוא עיקרו� בעל תחולה מידית, מעקרו� השוויו�

הסדר זר ; ועל כ� הוא אינו מחלי� הסדרי� זרי� בכל מקרה ומקרה, משפטי פוזיטיבי

השוללת את , מכא� שפעולתו אינה שונה מתקנת ציבור שלילית רגילה. ו יחולשמתיישב עמ

אול� קשה ג� לתמו� בעמדה שהוא עיקרו� מוצק של . תחולתו של די� זר בשל תוכנו הפסול

 ובאשר הוא 57,הרי הוא אינו משפיע על דיני איסור והיתר לנישואי� וגירושי�. תקנת ציבור

הוא אינו יכול , בפני בתי די� דתיי� בהקשרי� אלהמשלי� ע� חוסר השוויו� של נשי� 

  . להיחשב עקרו� יסוד של המשפט הישראלי

 לחוק שיפוט בענייני התרת 5 דומה שסעי� 58,ה שהובעה בספרות בניגוד לדעשוב

המציע את עילת ההסכמה , 1969–ט"התשכ, )לאומית�סמכות בי�מקרי� מיוחדי� ו(נישואי� 
  

 'שטיינר נ 209/54א "ניה לעתו� הפ, 54' בעמ, )12ש " הלעיל (Shapiraכפי שהוצע על ידי  53
בית המשפט העדי� את טובת הילד על המתואר כמקרה שבו , )1955 (241ד ט "פ, מ"היועה

  .כלל ברירת הדי� שהפנה לדי� זר
  ).1950 (4ד ד "פ, מנהל מחנה העולי� פרדס חנה 'נ אמאדו 125/49� "ראו למשל בג   54
  .52' בעמ, )12ש "הלעיל  (Shapiraראו    55
 מכא� .)1955 (241ד ט "פ, מ" היועה'נשטיינר  209/54א "ע לShapiraג� בהקשר זה הפנה    56

 העיקרו� שיש – שני עקרונות בעלי תחולה מידית באותה פרשה בית המשפט ניצל ושלדעת
 י�ההורבי� שני ש והעיקרו�,  המשמורת מתו� יחס של שוויו� בי� האב לא�הכריע בסוגייתל

  . טובת הילדעל פייש להכריע 
  .1951–א"התשי,  לחוק שיווי זכויות האשה5' ראו ס   57
  .54' מבע ,)12ש " הלעיל( Shapira ראו   58



  מקורות וגישה כללית–לאומי הפרטי בישראל �המשפט הבי�: שער שני

456 

איננו כלל בעל תחולה מידית כי א� הוא אינו חל , פי החוקלכל מי שמבקש התרת נישואיו ל

. על כל מי שמתגרש בישראל אלא רק על הקבוצה הקטנה של אנשי� המתגרשי� לפי החוק

ולא , חל הדי� הדתי, המצויי� על פי רוב בסמכות בתי הדי� הדתיי�, בענייני גירושי� רגילי�

  . ילה להתרת נישואי�מכירי� בכל הנסיבות בהסכמה כעהדיני� הדתיי� כל 

 שלפיה דיני יחסי 59,אזוגישפירא מציע עוד שדעת המיעוט של השופט אלו� בפרשת 

 בלי קשר למקו� מושב� בשעת ,ממו� בי� בני זוג ישראליי� יחולו על תושבי ישראל

היא החלה , )1973–ג"התשל,  לחוק יחסי ממו� בי� בני זוג15בניגוד לסעי� (הנישואי� 

 אול� השופט אלו� לא הציע שכללי� אלה יחולו 60.מהותיי� ישראליי�מידית של כללי� 

תושבי צרפת ואזרחיה . על כל באי עול� המתדייני� בישראל אלא רק על תושבי ישראל

לפי ניתוחו של , המתדייני� בישראל בענייני יחסי ממו� בי� בני זוג אינ� כפופי� לעיקרו� זה

בדומה . בי� בני זוג אינ� דיני� בעלי תחולה מידיתאשר על כ� דיני יחסי ממו�  .השופט אלו�

מעי� "שלפיה חזקת השיתו� תחול בבחינת , נפיסיההצעה של השופט חשי� בפרשת , לכ�

שכ� א� ,  איננה שימוש בדוקטרינה או בטכניקה של תחולה מידית61,"תקנת ציבור פנימית

שתמש בה ציע להוא מוה, חיל אותה על כול� אלא רק על תושבי ישראלציע לההוא אינו מ

שצרי� להראות סיבה טובה מדוע לא תחול , רק כדי להעביר את הנטל מהתובעת לנתבע

נטל להראות שכלל של הכלל בעל תחולה מידית איננו נית� להדיפה על ידי הרמת . עליו

או כללי� ככל שהניתוח של השופט חשי� מוביל להחלת� של . טת משפט זרה צרי� לחולשי

הוא מקנה  ,מות ישראליי� על בני זוג שלא היו תושבי ישראל בעת נישואיה�הסדרי� או נור

  .הסדרי� בעלי תחולה מידיתנעשי� בשל כ� א� ה� אינ� . לה� תחולה מורחבת

המאפיי� את הקבוצה הקטנה של כללי� בעלי תחולה מידית מבחינה מתודולוגית הוא 

כללי ברירת די� שלכאורה ה� חלי� חר�  ,שג� בהיעדר הגדרת תחולה מחויבת מפורשת

לתנאי התחולה  אירוע הנדו� בבית משפט מקומי הנכנס כלוה� חלי� על , מפני� לדי� זר

�רבגוברי� על כללי ברירה ה�  .שלה� ג� א� האירוע כולו אינו קשור לישראלהמהותיי� 

ההצדקה להחלה מחויבת  . וחוסמי� את האפשרות שיחול די� זרי� לכאורהרלוונטיי� צדדי

עד שאי , החשוב כל כ� בעיני החברה המקומית,  של הדי� של די� הפורו� מצויה בתוכנוזו

הפועלת , בניגוד לתקנת הציבור המקובלת בברירת הדי�. אפשר לוותר על תחולתו לעול�

, כא� מדובר במעי� תקנת ציבור חיובית, לשלול את הפעלתו של די� זר בשל פסלות תוכנו

כל די� זר בלי קשר לתוכנו ומחייבת את תחולתו של הכלל שפוסלת מראש את תחולתו של 

אפשר לדמות כלל כזה לכלל ישראלי מהותי בעל .  הכול בשל חשיבות תוכנו שלו–המקומי 

  . תחולה אוניברסלית

  

  .)1979 (1) 3(ד לג"פ, אזוגי' אזוגי נ 2/77א "ע   59
   .55' מבע ,)12ש " הלעיל( Shapira ראו   60
  ).1996 (628, 573) 3(ד נ" פ,נפיסי' נפיסי נ 1558/94 א"דנ   61
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לקבוע את שנראה בהמש� האפשרות לקבוע תחולה מידית לכלל ישראלי והאפשרות 

 אימת שיש בכ� צור� כדי להבטיח את צדדי כל�היק� התחולה של די� ישראל באופ� חד

להיזקק לסייג  – ואת הצור� –מצמצמות באופ� טבעי את האפשרות , מימוש מדיניותו

למנוע את , סייג זה פועל כאמור באופ� שלילי. תקנת הציבור שלהמקובל בברירת הדי� 

ה לא  סייג ז62.בשל תוכנו הפסול, החלתו בישראל של די� זר שאליו מפנה כלל ברירת הדי�

נועד לממש מדיניות ישראלית על ידי הרחבת תחולתה אלא להג� על ערכי יסוד ישראליי� 

לאומית צרה �הובהר שבישראל תקנת הציבור הבי�. מפני פגיעה מהפעלתו של די� זר מאוס

ולכ� הסדר שהיה עלול לנגוד את תקנת הציבור הישראלית עשוי שלא לנגוד את , מזו הרגילה

 הפסיקה הבהירה 63.לאומית שלה א� מעורבי� בו גורמי� זרי��תקנת הציבור הבי�

במוב� זה שעניי� שבהקשר אחד עלול לנגוד את תקנת הציבור , שתקנת הציבור יחסית עוד

 בתי המשפט א� מגלי� מגמה עקבית וראויה 64.עשוי להיראות תקי� בהקשר אחר

 די� שכל פשעו על צמצו� תוכנה של תקנת הציבור כדי שלא תישלל תחולתו של לשמור

אלא רק תחולתו של די� זר שהחלתו בישראל תהווה , הוא היותו שונה מדי� ישראל

   Cardozo מרבי� לצטט בעניי� זה את דבריו של השופט 65.בערכי יסוד שלה פגיעה

  

  

ל א� ע": 1965–ה" התשכ, לחוק הירושה143' ס ראו לביטוי סטטוטורי נדיר של עיקרו� זה   62
מי� או , דת, אי� נזקקי� לו במידה שהוא מפלה מטעמי גזע, חו��כשחל די�,  זהקהאמור בחו

  ".ישראללאו� או סותר תקנת הציבור ב
  ).1963( ואיל� 256, 231ד יז "פ,  שר הפני�'נפונק שלזינגר  143/62 �"בג   63
באותו מקרה אישה ביקשה ). 1996 (387) 5(ד מט"פ,  שאוליא�'נשאוליא�  5016/91א "ע   64

היא ביקשה להתעל� מהגירושי� . רש אותה והתחת� ע� אחרתילהשתת� בירושת בעלה שג
 . את תקנת הציבורותמשו� שנסיבות עריכת� נוגד, אזרחי� זרי�שנערכו שעה שבני הזוג היו 

, י� את תקנת הציבור נוגדביחסי� שבי� האישה לבעל ייתכ� שהגירושי� היו נחשבי�נקבע כי 
יתה י שה,)בעת הדיו�אלמנתו (אול� ביחסי� שבי� האישה לאשתו השנייה של הבעל המנוח 

  .גדי� את תקנת הציבורלא ייקבע שהנישואי� נו, תמת לב בעניי� הנדו�
 'נמזור  174/54א "עב. מעטי� המקרי� שבה� נפסל די� זר בשל ניגוד לתקנת הציבור   65

� נקבע כי תקנת הציבור אינה מאפשרת להכיר באי)1956 (1482, 1479ד י "פ, קירשנבאו�
כאשר טענה זו תקעקע הסכ� שבא להציל , חוקיותו של חוזה לפי די� פולי� בתקופה הנאצית

� "בבג; ))1958 (754ד יב "פ, לוי' דקלו נ 95/57א "באותה רוח ראו ע( הנאצי� ישות מידנפ
בית המשפט פסל את הטענה ) 1966 (619 617) 2(ד כ"פ, לשכת עורכי הדי�' בק נ 66/66

משו� שתקנת הציבור אינה מאפשרת להתבסס על , שהעותר לא הוסמ� לעריכת די� בפולי�
סמכה פורמלית לאחר שמילא את כל התנאי� הדרושי� לכ� רק חוק נאצי מפלה שמנע ממנו ה

90/70� "בבג; היה יהודישמשו�  Bacardi & Co. Ltdהמדגמי� וסימני , רש� הפטנטי�'  נ
 – טענה של תקנת הציבור כה� העלה מיוזמתו' השופט ח) 1971 (87) 2(ד כה"פ, המסחר

רכוש על הלאמה שאי� בצדה ב קניי� שלהה ולפיה מדינה זרה אינה יכולה לבסס את זכות
והוא הזכיר את ההבחנות הידועות בתחו� זה בי� הפקעה להלאמה ובי� הפקעה עונשית , פיצוי

האנייה ' מ נ"פיירמנס פנד חברה לביטוח בע 194/68א "בע; ומפלה להפקעה כללית
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   Loucks v. Standard Oil Co. of New York:66 בפרשת

We are not so provincial as to say that every solution of a problem is 
wrong because we deal with it otherwise at home. … The courts are not 
free to refuse to enforce a foreign right at the pleasure of the judges, to 
suit the individual notion of expediency or fairness. They do not close 
their doors, unless help would violate some fundamental principle of 
justice, some prevalent conception of good morals, some deep-rooted 
tradition of the common weal. 

בצדק , במוסר, בערכי יסוד של מדינה ושל חברה"בל להדגיש שמדובר וכ� מק
 67.שהציג נושא זה במלואו בהקשר של פסקי� זרי�,  ולצטט ממאמרו של שפירא"ובהגינות

שלפיה יש להיזקק לתקנת הציבור , נהוג להפנות לעמדה המקובלת ג� בשיטות אחרות
סק זר במקרי� מועטי� ביותר רק כשהנזק כחריג מפני החלת די� זר או מפני קליטתו של פ

 68.ולא כדי לתת ביטוי לדעת� הפרטית והייחודית של שופטי� בודדי�, הצפוי ברור לכול
  :  הקובעת לאמור69,א� נהוג לצטט לעניי� זה את ההוראה שבהצעת החוק של לבונטי�

) '�יעני': בקיצור, הל�ל (תניה, טענה, פסק, די�, מעשה, י�יבאלה דוחי� ענ
  – נוגדי� את תקנת הציבורכ

   ;או המשק של ישראל, החברה, הרוח, י� פוגע באושיות הלאו�יהענ) א(

  ;תי� פוגע בבטחו� ישראל או במעמדה בקרב האומויהענ) ב(

  

ת שיפוט  בדעת רוב האפשרות להסתמ� על תניינמנעה) 1968 (411) 2(ד כב"פ, "אנוטריה"
 לחוק 19'  משו� שהיא נגדה את תקנת הציבור המגולמת בס,יה לה תוק� מלא בדי� הזרשה

 על פרשה זו 19' להשפעה של מה שהצטייר כאופיו הדיוני של ס (1958–ח"התשי, ההתיישנות
  ).)43ש "לעיל ה(ראו פסברג 

66   224 N.Y. 99, 111 (1918) .3(ד מח"פ, היימס' אשכר נ 1137/93א "ברוח דומה ראו למשל ע (
 ,.Global Master Management Ltd' מ נ"בולוס בע 4949/03א "ראו ג� ע; )1994 (651, 641

ד "פ, פלונית' היוע� המשפטי לממשלה נ 594/04מ "בע ;7בפסקה , )2005 (616) 5(ד נט"פ
  .11בפסקה , )2009, פורס� בנבו(במירה ' גרינברג נ 1268/07א "ע; )1994 (307, 297) 3(נט

–ה"תשל( ואיל� 528, 509 ד עיוני משפט" הכרה ואכיפה של פסקי חו�" שפירא עמוס   67
. )1994 (652, 641) 3(ד מח" פ,היימס' אשכר נ 1137/93א "עמצוטט למשל ב, )ו"תשל

העקרונות של תקנת הציבור שחלי� בברירת הדי� אינ� שוני� מאלה החלי� בהקשר של 
בהקשר של פסקי� זרי� תקנת הציבור בגרמניה מקובל לחשוב ש, ע� זאת. פסקי� זרי�

  ).117ש "ה, 284' ראו לעיל בעמ(מצומצמת עוד יותר מאשר בתחו� של ברירת די� 
היוע�  594/04מ " בע;)1994 (653, 641) 3(ד מח" פ,היימס' אשכר נ 1137/93א "עראו למשל    68

  ).2004 (297) 3(ד נט" פ,תפלוני' האפוטרופוס הכללי נ, המשפטי לממשלה
 652, 641) 3(ד מח" פ,היימס' אשכר נ 1137/93א "עמובא ב .8' ס, הצעת חוק ,בונטי�ל   69

)1994(.  
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  .� פוגע בעיקרי המוסריהעני) ג(

 את לאומית מאששי�� ומספר המקרי� המועט שבו הופעלה תקנת הציבור הבי�כל אלה

 שאי� ,אל מקובלת העמדה שתקנת הציבור אינה אלא שסתו� חירו� שג� בישרהמסקנה

ושאי� לנצלה ככלי להרחבת תחולתו של די� , להיזקק לה אלא במקרי� קיצוניי� ביותר

  70.ישראל המהותי

  לאומיי��הסדרי� מהותיי� מיוחדי� למצבי� עבר  )ב(

צדדית � חדשמבוסס על הגדרה, לאומיות במשפט הישראלי�כלי נוס� לפתרו� בעיות עבר

הוא הכלי של הסדרי� מהותיי� המותאמי� , של די� ישראל העוקפת כללי ברירת די�

, בניגוד לכללי� בעלי תחולה מידית. לאומית והחלי� רק עליה�במיוחד לבעיה העבר

כללי� אלה מחילי� על , המרחיבי� את די� ישראל המהותי הרגיל על הכול בלא הבחנה

. אלי מיוחד שאינו חל על מצבי� ישראליי� מקומיי�מצבי� זרי� מוגדרי� הסדר ישר

אומצו עקב הצטרפותה של ישראל  ההסדרי� המועטי� מסוג זה הקיימי� במשפט הישראלי

ת להביא לידי איחוד בדיני� של המדינות השונות בתחו� ות החותרולאומי� בי�ותלאמנ

המיועדת רק , גילי�כללי� אלה מהווי� מערכת כללי� מקבילה לכללי� הישראליי� הר. נתו�

הגדרות אלה קובעות ישירות מתי יחולו . לאומיי� המנויי� בהגדרת התחולה�למצבי� העבר

לאומיי� שאינ� �מבלי להתייחס לשאלה מה יחול על מצבי� עבר, הכללי� המיוחדי�

� הרחב של הגדרות תחולה חדסוג אחד של הז� הסדרי� אלה ה� ,אשר על כ�. �כפופי� לה

ה� צופי� את הבעיה של ברירת די� ודוחי� את הפתרו� של , כאמור לעילאול� . צדדיות

ה� מיוחדי� עוד בכ� שהכללי� שה� מחילי� משמשי� רק בהקשר . כללי� מפני� שוויוניי�

  . לאומי ויש לה� בדר� כלל גרסה מקבילה המותאמת לאירועי� מקומיי� בלבד�העבר

 שאי אפשר להתנות עליה� ,כללי� מהותיי� מיוחדי� ה� לרוב כללי� מחייבי�

קבוצה אחת של כללי� כאלה מורכבת מחוקי� . ושגוברי� על כללי ברירת די� רגילי�

פקודת : למשל, לאומיי��לאומיות באשר לאחריות� של מובילי� בי��שאימצו אמנות בי�

 בעניי� אחריותו של מוביל ימי לפי שטרי  את כללי האגצהאימש 1926,  בי�טובי�הובלת 

 וחלק �1929מאימ� את אמנת ורשה  ש1980–�"תשה ,חוק התובלה האוויריתו ,מטע�

חוקי� אלה ה� . העוסקות כול� באחריות של מובילי� אוויריי�, מאמנות ההמש� שלה

באמצעות הסדרי� מהותיי� מיוחדי� משו� שה� מסדירי� ישירות את אחריותו של מוביל 

דיני , דיני הנזיקי�, לי בדיני החוזי�שונה מההסדרי� הרגילי� שחלי� במשפט הישראההסדר 

, פקודת הובלת טובי� בי� מטילה על המוביל הימי חובות מיוחדות, למשל. השומרי� ועוד

  

, פורס� בנבו (יובינר' סקלאר נ 4655/09א "ביטוי נחר� נוס� לעמדה זו נית� לאחרונה בדנ 70
  . ואיל�26בפסקה , בפסק הדי� של דעת הרוב שנכתב בידי המשנה לנשיאה ריבלי�, )2011
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כוללת הגנות מיוחדות ופטורי� מיוחדי� מפני , קובעת רמת אחריות והיק� אחריות מיוחדי�

מיוחד זה חל בי� הסדר . וקובעת גבול לאחריותו של מוביל ימי כלפי בעל מטע�, אחריות

על , השאר על הובלה של מטע� היוצא מנמל בישראל או ממדינה אחרת שהיא צד לאמנה

ועל הובלה ,  על תחולת� של כללי האג או שדי� החוזה מחיל אות�סוכ�חוזי הובלה שבה� 

 כאשר מתמלאי� תנאי 71.כאשר די� ישראל הוא די� החוזההנכנסת אל נמל בישראל 

 של – הוא מחלי� את ההסדרי� החוזיי� או הנזיקיי� הרגילי�, ד זההתחולה של הסדר מיוח

והוא אינו נית� ,  שהיו חלי� על פי כללי ברירת הדי� הישראליי�– מדינה זו או אחרת

מוביל אינו רשאי להתנות על אחריותו לפי הפקודה באופ� שיפחית את חבותו על ; להתנאה

היק� אחריות וגבול אחריות ,  רמת אחריותחוק התובלה האווירית קובע,  בדומה לכ�72.פיה

וג� על הסדרי� , שחלי� על טיסות כפי שאלה מוגדרות בהגדרת התחולה, למובילי אוויר

ג� הוא מחלי� את ההסדרי� החוזיי� או , במצבי� שבה� הוא חל. אלה אי אפשר להתנות

דיר את העניי� הנזיקיי� הרגילי� שהיו חלי� על פי כללי ברירת די� ישראליי� רגילי� ומס

  . במישרי�

החלי� ישירות הסדרי� מהותיי� מיוחדי� החוקי� הישראליי� הללו אימצו כל 

 ותו� התעלמות י�צדדי�רבלכללי ברירת די� בלא להיזקק , מוגדרי�י� לאומי�בי�הקשרי� ב

לפיכ� כללי ברירת הדי� בחוזי� או בנזיקי� אינ� . מכלל ברירת הדי� שהיה חל כרגיל

חוק , בכל הקשר שבו מתקיימי� תנאי התחולה של פקודת הובלת טובי� בי�רלוונטיי� 

  .התובלה האווירית או חוקי� אחרי� בעלי הסדר דומה

למשל בחוקי� , ג� בהקשר של דיני המשפחה אפשר למצוא כללי� מהותיי� מיוחדי�

 את �מיא 1991–א"התשנ, )החזרת ילדי� חטופי�(חוק אמנת האג  73.שאימצו אמנות האג

 באשר להיבטי� האזרחיי� של חטיפת 1980 משנת וראותיה המהותיות של אמנת האגה

 די� המושב של הילדהמפנה ל, בניגוד לכלל ברירת הדי� הרגיל בנוגע להחזקת ילדי�. ילדי�

סדיר את מ חוק זה 74,או מאפשר לבית המשפט להכריע על פי העיקרו� של טובת הילד

בתי המשפט חייב את  הוא מ75.על פי כללי� משלו ,הסוגיה של החזרת ילד חטו� ישירות

שאינו בהכרח מדינת , למקו� מגוריו הקבוע 76חטו�ילד של  ו להחזרתמידלפעול בישראל 

  

  .1926, לפקודת הובלת טובי� בי� 2' ראו ס   71
  . כפופה לתקופת התיישנות מהותית קצרה במיוחד של שנהאחריות מיוחדת זו    72
 Hague Conference on Private International(לאומי פרטי �אמנות של ועידת האג למשפט בי�   73

Law.(  
  ).1950 (4ד ד "פ, מנהל מחנה העולי� פרדס חנה' נ אמאדו 125/49� "ראו בג   74
שמאפשר העברת בקשות מרשות מרכזית , מדינתי לטיפול בבקשות� בי�הוא מקי� מנגנו� 75

ומהרשות במדינה המתבקשת אל בתי המשפט , במדינה אחת לרשות מרכזית במדינה אחרת
  .שאמורי� לפעול על פי הוראות האמנה, שלה

   . לתוספת לחוק מגדיר מתי ילד ייראה חטו�3' ס   76
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 לא להתיישב ע� מה שבית משפט ישראלי היה העלולג� כאשר החזקתו ש� המושב שלו 

י� לבית ג� החריגי� המאפשר. רואה כטובתו אילו נדונה שאלת ההחזקה אצלו לראשונה

וה� מוגבלי� יותר מהחריגי�  , בדקדקנות בחוקמפורשי�המשפט למנוע החזרתו המידית 

 קלט את 1981–א"התשמ ,חוק אימו� ילדי�תיקו� ל,  בדומה77. בברירת הדי�י�מקובלה

 לט28א עד 28 פי�סעי ,מאז. 1993משנת ארצי ��הוראותיה של אמנת האג בנוגע לאימו� בי

) אימו� על ידי תושבי ישראל של ילד מאר� זרה(ארצי �ימו� בי�של אהסוגיה מסדירי� את 

מוסדי מורכב המחלק את הלי� האימו� בי� רשויות ישראליות ובי� רשויות באמצעות הסדר 

כאשר לפורו� אי� כל ( זאת במקו� לפעול בישראל על פי די� הפורו� בלבד .בביתו של הילד

ובמקו� , )יטה על רשויות הרווחה הזרותואי� לו של, קשר לילד או להורי� הביולוגיי�

כאשר למדינה זו אי� קשר להורי� המאמצי� ואי� (לפעול במדינה הזרה ועל פי דינה בלבד 

 הסדר מורכב זה מחלי� כל כלל ברירת די� 78).לה שליטה על רשויות הרווחה הישראליות

  . שהיה עשוי להתגבש בעניי� ומציב במקומו הסדר מהותי מיוחד ובלעדי

מכר טובי� (חוק המכר . ימי� א� הסדרי� מהותיי� מיוחדי� שתחולת� אינה מחויבתקי

הוא הסדר מהותי מיוחד , 1980 משנת ה וינלט את אמנת שק1999,79–ס"התש, )לאומי�בי�

 הסדר 80.חוק המכר הישראלי הרגילהמקביל להסדר שב, לאומיי� של טובי��לחוזי מכר בי�

 מקומות עסקיה� של הצדדי� במדינות שונות ואחת כאשר: זה יחול בשני מקרי� חלופיי�

מפני� למדינה שהיא צד ) של ישראל(כשכללי ברירת הדי�  וא, מהמדינות היא צד לאמנה

במקרה כזה די� ישראל קובע שההסדר שבחוק יחול כאילו הוא דינה של אותה ו(לאמנה 

  

77    �יי� חשש חמור שהחזרתו של הילד ק"נה מגביל את החריג למצבי� שבה�  לאמ13סעי
". תחשו� אותו לנזק פיזי או פסיכולוגי או תעמיד את הילד בדר� אחרת במצב בלתי נסבל

 4391/96א "ע  למשלבתי המשפט נותני� לחריגי� אלה ראולפרשנות הדווקנית והמצמצמת ש
  ).2009, פורס� בנבו (פלוני' פלונית נ 2338/09מ "בע; )1997 (338) 5(ד נ"פ,  רו'נרו 

מדינתי לטיפול בבקשות שמאפשר העברת בקשות מרשות מרכזית או � בי�מנגנו�ג� פה הוק�  78
 ומהרשות בכל ,עמותה מוכרת במדינה אחת לרשות מרכזית או עמותה מוכרת במדינה אחרת

. כותה את דינהנה תחיל על החלק שבסמיעל פי רוב כל מד. מדינה אל בתי המשפט שלה
 , שונה מההלי� המקובל בכל מדינהאול� ההלי�. סדר איננו הסדר מהותי מיוחדהבמוב� זה ה

  להל�  ראו.  הוראות מהותיות מיוחדות השונות מאלה החלות באימו� פנימיא� יש כמהו
  .832' בעמ

ר  המכ ואת חוק1971–א"תשלה ,)לאומי�בי�מכר טובי� ( חוק המכר הוא מבטל ומחלי� את 79
הוראות התחולה שלו בהקשר  .1978–ח"התשל, )לאומי�עשיית חוזי� למכר טובי� בי�(

  . לחוק3'  לאמנה ובס�6 ו1' הרלוונטי כא� מופיעות בס
 Eyal Zamir, European Tradition, the Conventions onשניי� ראולהשוואה בי� ה   80

International Sales and Israeli Contract Law, in EUROPEAN LEGAL TRADITIONS AND 

ISRAEL 499 (ed. Alfredo Mordechai Rabello, 1994).  
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התחולה כפופי�  לאמנה מבהיר ששני מקרי 6שכ� סעי� ,  הסדר זה אינו מחייב81.)ינהמד

לפיכ� הצדדי� חופשיי� לבחור שיחול . לכ� שהצדדי� לא הסכימו במפורש שיחול די� אחר

 מערכת הכללי� שבחוק היא מערכת ,בהיעדר התנאה כזו. על חוזה המכר שלה� די� אחר

  .גדרי� בחוקולאומיי� כפי שאלה מ�כללי� ישראלית מיוחדת המיועדת למקרי� עבר

. צדדית�ה חדכל ההסדרי� הללו יש בה� הגדרת תחול, � שלאבי� שההסדר מחייב ובי

השונה ,  הסדר מהותיבאמצעותלאומית � ע� בעיה עברה� מיוחדי� בכ� שה� מתמודדי�

לכללי ההיזקקות  את ונעמהסדר מהותי זה חל ישירות על העניי� ו. מההסדר הישראלי הרגיל

  .י� רגילי�צדדי�רבברירת די� 

  ליי� בעלי תחולה מורחבתהסדרי� מהותיי� ישרא  )ג(

הסדרי� שמרחיבי� את התחולה של די� ישראל לעומת דיני� אחרי� מבלי אפשר למצוא 

 לחוק שיפוט בתי די� רבניי� 2 סעי� משל ל.לשלול את תחולת� של דיני� זרי� באופ� כללי

 נישואי� וגירושי� של יהודי� ייערכו בישראל"הקובע ש, 1953–ג"תשי, )נישואי� וגירושי�(

 ג� על יהודי� – די� תורה –מרחיב את תחולתו של חלק מדי� ישראל , "על פי די� תורה

ראינו לעיל שהער� המוחל באופ� מידי על הכול בישראל הוא . שאי� לה� קשר לישראל

לפיכ� הסדר זה אינו חל . הער� של נישואי� דתיי� ולא הער� של נישואי� כדת משה וישראל

הוא אינו חל על ; המתגרשי� בישראל אלא רק על יהודי�על כל באי עול� הנישאי� ו

 להתגרש ממי י� המבקש�יהודי� המבקשי� להינשא ללא יהודי� והוא אינו חל על יהודי

על כ� מדובר בהרחבה של חלק מדי� ישראל מעבר לתחולה הצפויה בכללי . � יהודי�שאינ

ה ועקרו� טובת הילד דומה שג� עקרו� שוויו� האיש. ולא בהחלתו המידית, ברירת די�

שנדונו לעיל ה� עקרונות משפטיי� שתחולת� הורחבה כדי להקי� ג� אנשי� שכללי ברירת 

א� דיני יחסי ממו� ישראליי� או חזקת השיתו� חלי� , באותה המידה. הדי� הרגילי� לא צפו

כפי שהוצע על ידי השופט אלו� בפרשת ( בעת נישואיה� שלא היו תושבי ישראלעל בני זוג 

 מדובר בתופעה של הרחבת התחולה של די� 82 ,)נפיסי ועל ידי השופט חשי� בפרשת אזוגי

  . ישראל

. כללי ברירת הדי� היו מביאי� לתוצאה שההסדר הישראלי אינו חל, בכל המקרי� הללו

ומרחיבה את תחולת ההסדר קיי� די� לל ברירת גוברת על כהמיוחדת הגדרת התחולה 

 מנגנוני� אלה מופיעי� בהקשרי� שבה� כללי המשפט .ילההישראלי מעבר לתחולתו הרג

והתחולה של די� הפורו� נקבעת על פי מטרת החוק , הפרטי מגבשי� מדיניות מיוחדת

צדדיות המוצמדות להסדרי� �ה� שוני� מהגדרות ההיק� החד. ועקרונות של ריבונות
  

הגרסה הישראלית של ההסדר תחול ג� א� אותה מדינה לא קלטה את האמנה למשפטה    81
   .הפנימי וג� א� שינתה בה משהו

  .456'  לעיל בעמראו 82
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כלל את תחולתו משו� שאלה האחרוני� אינ� צופי� , ציבורי�במשפט הציבורי או המעי�

השוללי� מכול וכול את התחולה של , ה� א� שוני� מכללי� בעלי תחולה מידית. של די� זר

הכללי� הנדוני� כא� רק מרחיבי� את התחולה . די� זר שהיה חל לפי כלל ברירת הדי� הרגיל

  .overriding ruleוגוברי� עליו בבחינת  של די� ישראל ביחס למה שקבוע בכלל ברירת הדי�

  הסדרי� מהותיי� ישראליי� בעלי תחולה מוגבלת  )ד(

את היק� התחולה של , או מגבילות, קיימות דוגמאות ספורות של הוראות תחולה המסייגות

 הכניס למשפט הישראלי 1980–�"תשה, חוק האחריות למוצרי� פגומי�. הסדר סטטוטורי

הסדר בא לידי ביטוי ייחוד ה. מיוחד לסוגיה של נזק שנגר� ממוצר פגו�הסדר סטטוטורי 

 הוכחת אש� על גורמי� שוני� המעורבי� בהלי� הייצור והשיווק של בהטילו אחריות ללא

הסדר זה אינו דוחה את ההסדר הנזיקי .  תקרה לפיצוי שאפשר לזכות בווקבעבהמוצר ו

מצויה הוראת תחולה במרחב המסייגת את היק� תחולתו של ) ב(9 אבל בסעי� 83,הרגיל

 משמעותה של הוראה זו אמנ� ".ה לא יחול על נזק שנגר� מחו� לישראלחוק ז": החוק

הנזק הא� ": נזק שנגר� מחו� לישראל"לא ברור למה הכוונה במילי� . אינה נהירה לחלוטי�

או שווק מחו� לישראל או נצר� , נגר� מחו� לישראל כאשר המוצר יוצר מחו� לישראל

זו הוראה ,  כ� או כ�84?ו� אירוע הנזקבאשר למקכלשהי הא� יש דרישה ? מחו� לישראל

   .ההסדר הסטטוטורי המיוחד את היק� התחולה של מגבילה

הוא מתמקד בשאלה מתי אי אפשר ליהנות ; סעי� אינו קובע מתי החוק אמור לחולה

נזק שנגר� בישראל ל אשר. כאשר הנזק נגר� מחו� לישראל –מההסדר הסטטוטורי המיוחד 

הכוונה היא שו ההתנהגות שגרמה לנזק אירעה בישראל ובי� הכוונה היא למצב שבשבי� (

די� שחייב לחול או  הסדר זה אינו קובע שסעי�ה ,)למצב שבו הנזק עצמו אירע בישראל

מצב זה מתיישב ע� המצב הקיי� במשפט  . יכול לחולאיננו – ישראלי או זר – אחר כלשהו

להגיש :  בי� שני מסלולי תביעהשבו מי שניזוק ממוצר פגו� יכול לבחור, הישראלי פנימה

הוא עשוי לזכות במלוא נזקו העולה כש, עליו להוכיח אש�ה שב, תביעה בנזיקי� או בחוזי�

 אש� הוא פטור מהחובה להוכיח השב,  להגיש תביעה לפי החוקאו, על הגבול הקבוע בחוק

  .  הפיצוי שבו הוא יכול לזכותשיעור מגבלה על קיימתאבל 

�. שבחירה זו קיימת רק כאשר הנזק נגר� בישראלהיא אפוא ) ב(9 המשמעות של סעי

 המפנה לדי� מקו� ביצוע ,במקרה כזה ההסדר זמי� לתובע בי� שכלל ברירת הדי� בנזיקי�

 כאשר הנזק לא נגר� ,לעומת זאת 85. לדי� זראומפנה בנסיבות העניי� לדי� ישראל , העוולה

  

  . לחוק10' ראו ס   83
  .1598–1596' לדיו� בשאלות אלה ראו להל� בעמ 84
כשכלל ברירת הדי� :  לתובע שתי אפשרויות– כשהנזק נגר� בישראל –בשני המקרי� הללו  85

כשכלל הברירה מפנה לדי� ; לתבוע לפי החוק או לפי דיני הנזיקי� הרגילי�, מפנה לדי� ישראל
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ל ברירת הדי� המפנה לדי� מקו� ביצוע  ג� א� כלההסדר הסטטוטורי אינו זמי�, בישראל

אשר על כ� צמצו� תחולתו של די� ישראל גובר על כלל ברירת הדי� . העוולה מפנה לישראל

  .ומביא לידי תוצאה שונה מזו שכלל ברירת הדי� היה מוביל אליה

 קובע הסדר 1965–ה"התשכ, )הגבלת אחריות� של בעלי כלי שיט(ג� חוק הספנות 

ההסדר מיועד למצב שבו . לאומית�באמצו הסדר אחיד המופיע באמנה בי�סטטוטורי מיוחד 

מאירוע ימי שאירע שלא באשמתו שנגר� נזק בגי� בעל כלי שיט מבקש להגביל את אחריותו 

חוק זה מסדיר את התנאי� להגבלת אחריותו ואת התנאי� שבה� תמומשנה . הישירה

אנשי ,  קברניטמצדבאשר לתביעות . תביעות נגד בעל כלי השיט במצב של הגבלת אחריות

 יוכל להגביל את אחריותו לא לחוק קובע שבעל כלי השיט 3סעי� , צוות ועובדי� אחרי�

מכא� שהגבלת אחריות . לפי החוק א� הדי� שחל על חוזה השירות שלה� הוא די� ישראל

כלפי אלה תתאפשר רק כאשר די� החוזה של חוזה השירות שלה� הוא דינה של מדינה 

 את תחולת הוראותיו מסייגתא� הוראה זו . אפשרת הגבלת אחריות ג� ביחסי� אלההמ

 כל אימת שהיחסי� ,)שבמקרה זה ה� הוראות האמנה(המהותיות של החוק שהיה חל ברגיל 

  .בי� הצדדי� לחוזה עבודה כפופי� לדי� ישראל

 סינותהח מסיר את 1952–ב"התשי, )אחריות המדינה(קי� האזרחיי� יחוק הנז ל2 עי�ס

 בכפו� לאמור ,של המדינה מפני תביעות נזיקי� ומחיל עליה אחריות בנזיקי� כעל כל אד�

ג 5וסעי� , כלפי אנשי� מסוימי� אחריות המדינה בנזיקי�מסייג את ב 5 אול� סעי� .בחוק

בנסיבות המתוארות , האל פי�לפי סעי. מסייג אחריות זו באשר לפעולות באזור עימותלחוק 

מאחר . ממעשה שביצעו כוחות הביטחו�ישא באחריות לנזק שנגר� המדינה לא ת

 את תחולת הדי� מסייגג� סעי� זה , שההוראות מניחות שבסיס התביעה הוא די� ישראל

היו כללי ברירת הדי�  הרגיל ב במצא�ג� ,  שבה� מעורב גור� זרהישראלי במצבי� נתוני�

   86.מביאי� לידי החלתו של די� ישראל

ללו היק� התחולה של הסדר ישראלי מיוחד הוגבל במפורש באופ� שלא בכל המקרי� ה

כאשר כלל ברירת הדי� מפנה לדי� , לפיכ� במצבי� מוגדרי� אלה. יחול במצבי� מוגדרי�

  

סביר להניח שבניגוד למצב בפיצוי נפגעי . לתבוע לפי החוק או לפי דיני הנזיקי� הזרי�, זר
חוק זר הדומה לחוק הישראלי בעניי� אחריות למוצרי� פגומי� לא ייראה , ת דרכי�תאונו

  . )1595' ראו להל� בעמ( ויהיה אפשר לאכו� אותו, ציבורי
די� ישראל לא היה חל מכוח כללי ברירת סביר כי , העוסק באזור עימות, ג5' במקרה של ס   86

 וכללי ברירת הדי� בנזיקי�, שראלהוא בהכרח מחו� לי" אזור עימות"שכ� , הדי� הרגילי�
8276/05� "בגראו פסק דינו של השופט גרוניס ב(כלל לדי� מקו� ביצוע העוולה מפני� בדר�  

 1) 1(ד סב"פ,  שר הביטחו�' המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל נ–עדאלה 
)2006( ,�תובענות אול� דעת הרוב באותה פרשה הניחה שה). שעסק בחוקתיותו של הסעי

וג� השופט גרוניס היה מוכ� להניח שיחול די� , הנדונות היו אמורות להידו� לפי די� ישראל
  . ג אכ� מסייג את תחולת די� ישראל5' לפיכ� ס .ישראל בשל החריג לכלל ברירת הדי�
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וא� אי� עילה בדי� , ואילו יחול רק די� ישראל הכללי, הסדר מיוחד זה לא יחול, ישראל

באות� מקרי� שבה� , זווית ראייה אחרתמ. לא תהיה לתובע עילת תביעה, ישראל הכללי

וא� אלה יפנו לדי� , הסוגיה תיפתר באמצעות כללי ברירת הדי� הרגילי�, ההסדר אינו חל

  . בי� שיש בו עילת תביעה ובי� שאי� בו עילה כזו, ה� יפנו להסדר הרגיל בלבד, ישראל

  סיכו�  .3

אמנה לא יחול די� זר ייחוס היק� תחולה לכללי� מהמשפט הציבורי מניח כי בהיעדר 

ייחוס היק� תחולה מיוחד לכלל מהמשפט הפרטי מעניק לכלל ממד ציבורי ומבטא . מקביל

ותיר את אי אפשר לה, א� על פי שקיימת אפשרות שיחול ג� די� זר, עמדה שבסוגיה הנדונה

אשר על כ� בכל .  היק� התחולה של ההסדר המקומי לכלל שוויוני שהוא עיוור לתוכ�הגדרת

כללי� . קרי� הללו תוכנו של ההסדר הוא קנה מידה מרכזי בקביעת היק� התחולה שלוהמ

א� , צופי� את תחולתו של די� זר באופ� עקרונימהמשפט הפרטי צדדית �בעלי הגדרה חד

קיומ� מצביע א� הוא על התייחסות קונקרטית . צדדיי��ה� גוברי� על כללי ברירת די� רב

ו של בית המשפט למדיניות שבהסדר ישראלי בבוא� לייחס ואינדיווידואלית של המחוקק א

  . לו היק� תחולה

  כללי ברירת די�  .ג

צדדית סטטוטורית או פרשנית בעיקר �ראינו ששיטת משפט עוסקת בהגדרת תחולה חד

השימוש בטכניקה זו . שבו ממילא אי� צופי� שיחול די� זר, בתחו� המשפט הציבורי

. שבה� מכירי� באפשרות העקרונית שיחול די� זר, טימצומצ� יותר בתחומי המשפט הפר

�צדדיי� קיימי� ג� בהקשר הפרטי כאשר הדבר נדרש על ידי אמנה בי��אבל כללי� חד

וכאשר מדיניות מקומית מיוחדת מחייבת לסטות , לאומית השואפת לאיחוד דיני�

 הפרטי במשפט, בהיעדר אילוצי� כאלה. צדדית שוויונית�מהטכניקה של ברירת די� רב

כללי  באמצעות יתנעש, ישראליי� כזרי�, מלאכת ההגדרה של היק� התחולה של דיני�

והמפני� לדי� זר , המבוססי� על אופיו של ההסדר הנדו� ולא על תוכנו, שוויוניי�ברירת די� 

, י�צדדי�מרבית הכללי� ה� כללי� רב. או ישראלי על פי זיקה קבועה בי� העניי� ובי� הדי�

  .צדדי�צדדי אחד שפורש ככלל רב�חדכלל סטטוטורי קיי� אול� 

  צדדי�חד  ברירת די�כלל  .1

מי שאינו אזרח (לדבר המל� במועצה קובע שעל ענייני המעמד האישי של נכרי ) ii(64סימ� 

משו� שהוא מפנה אל שיטת  ברירת די�כלל כלל זה הוא . יחול די� אזרחותו) ישראל

 הקטגורי של העניי� הנדו� ובהתבסס על זיקה בהתבסס על אופיו, המשפט שדינה יחול

צדדי את היק� התחולה של הוראה �בזה הוא נבדל מכלל שקובע באופ� חד. קבועה מראש
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 משו� שהוא אינו צדדי�חדהוא כלל ברירת די� . מהותית נתונה או של הסדר משפטי נתו�

יחס רק להיק� מספק פתרו� ברירתי לכל ענייני המעמד האישי שיתעוררו בישראל אלא מתי

צדדיי� �בזה הוא שונה מכללי ברירה חד. התחולה של דיניה� של שיטות משפט זרות

כלל זה מגדיר את . הנסבי� בדר� כלל על היק� התחולה של די� הפורו� בלבד, אופייניי�

די� זר פלוני יחול רק על : היק� התחולה בישראל של כל די� זר בענייני המעמד האישי

הוא אינו מתייחס כלל לענייני המעמד האישי של אזרח ישראל . ה הנדונה המדינה הזראזרחי

  .או להיק� התחולה של דיני ישראל בענייני המעמד האישי

צדדי הנסב � במקרה זה בתי המשפט גזרו את היק� התחולה של די� ישראל מהכלל החד

 על פי די� על די� זר וקבעו בגזרה שווה שענייני המעמד האישי של אזרחי ישראל יוכרעו

 אזרח –בענייני המעמד האישי של כל אד�  מכא� ש87).שהוא במקרה דינ� הדתי(אזרחות� 

 ואזרחי� ,אזרחי� זרי� כפופי� לדי� האזרחות שלה�.  חל די� אזרחותו–אזרח זר מקומי כ

 משמעות ולא� על פי ששיוו  88.שהוא די� הפורו�, שלה�אזרחות המקומיי� כפופי� לדי� 

 כללמדגי� את התופעה של , העוסק רק בהיק� התחולה של די� זר,  זהכלל, צדדית�רב

  .צדדי במשפט הישראלי�ברירת די� חד

  י� מסורתיי�צדדי�רבכללי ברירת די�   .2

. צדדי�הרבדי� ההוא כלל ברירת בברירת הדי� הישראלית הכלי המרכזי והמוכר ביותר 

על "כי הקובע , 1965–ה"התשכ,  לחוק הירושה137סעי�  ה אופיינית לכלל כזה היאדוגמ

 דוגמה אופיינית נוספת היא הכלל ."... בשעת מותוהירושה יחול די� מושבו של המוריש

   89.שלפיו בענייני נזיקי� חל די� מקו� ביצוע העוולה

נוסח [ לפקודת השטרות 72סעי� , למשל. חלק מהכללי� הללו ה� כללי� סטטוטוריי�

, ות באשר לשאלה איזה די� חל על צורתו של שטרצדדיות מפורט�כולל הוראות רב] חדש

 ג� בחקיקה האזרחית החדשה 90.על פרשנותו ועוד, על חובותיה� של צדדי� שוני� לשטר

והוראות ,  לברירת הדי�באשרייני המשפחה מופיעה בדר� כלל הוראה אחת לפחות בענ

, חוק הירושה ל137סעי� . צדדיות מסורתיות� ה� לרוב הוראות רבברירת הדי� המופיעות

 לחוק יחסי ממו� 15סעי� .  הוא אחד מכללי ברירת הדי� המופיעי� בחוק זה1965–ה"התשכ

 מפנה לדינה של המדינה שבה היה לבני הזוג מושב בשעת 1973–ג"התשל, בי� בני זוג

  

בעקבות פסיקת בתי המשפט בתקופת , )1951 (1341ד ה " פ,וולפסו�'  קוטיק נ26/51א "ראו ע   87
  .המנדט

 בסעיפי� קודמי� בדבר המל� היא שכבר נקבע צדדי�הסעי� נוסח באופ� חדהסיבה שבגללה   88
  .ייחודית של בית הדי� הדתי הרלוונטישאזרחי� מקומיי� כפופי� לסמכות השיפוט ה

  ).2004 (345) 1(ד נט"פ, קרעא�' מ נ"ינו� ייצור ושיווק מוצרי מזו� בע 1432/03א "ראו ע   89
  . ואיל�1636' בעמראו להל�    90
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 לחוק לתיקו� דיני משפחה 17סעי� ; הנישואי� או בשעה שהסכימו על הסדר יחסי ממו�

או של הזכאי במקרה של ילד (מפנה לדי� המושב של החייב  1959–ט"התשי, )מזונות(

שנקלטו בעיקר מהמשפט המקובל ,  יש ג� כללי ברירת די� לא סטטוטוריי�.ועוד) קטי�

 באמצעות פסקי כל כללי ברירת הדי� בחוזי� נקלטו מהמשפט האנגלי,  למשל91.האנגלי

בעקבות  ולאחר מכ� שונו 93,בלמהמשפט המקו ברירת הדי� בנזיקי� נקלטו  וא� כללי92,די�

   94.שינויי תפיסה שבאו לידי ביטוי בי� השאר בחקיקה האנגלית

כללי� אלה אינ� עוסקי� ישירות בהיק� התחולה של הסדר ישראלי ספציפי על פי 

הבחירה . ה� מתמקדי� ביחס המשפטי הנדו� וקובעי� איזו שיטת משפט תחול עליו. תוכנו

והיא אינה תלויה בעובדות המקרה או בתוכנ� של , תבי� שיטות המשפט אינה חופשי

לכל יחס משפטי או קטגוריה משפטית יש חוליית קישור קבועה המזהה את . הדיני� השוני�

 מקו� ביצוע –בנזיקי� ;  המושב של המוריש בשעת מותו–בירושה : למשל. הדי� שיחול

אכ� מגדירי� את , ותיי�המוצמדי� לכללי� מה,  כללי ברירת די� אלה,אשר על כ�. העוולה

, צדדיות שנדונו לעיל�א� בניגוד להגדרות התחולה החד. היק� התחולה של הסדר מהותי

צדדיות מסורתיות אלה קובעות היק� תחולה זהה להסדר הישראלי ולהסדרי� �הגדרות רב

יחול רק , כמו הכלל המהותי של כל שיטה אחרת, הכלל המהותי הישראלי. זרי� מקבילי�

חוליית הקישור היא שמגדירה את היק� התחולה של . ל ברירת הדי� מפנה אליוכאשר כל

  .וחוליות הקישור קבועות מראש ואינ� משתנות בהתא� לנסיבות העניי�, הסדר של�

 שלפיה במות אד� עובר עיזבונו 1965–ה"התשכ, לפיכ� ההוראה בחוק הירושה

אינ� חלות בכל " מהותיות"ק ה ושאר הוראות החו96 ההוראות הקובעות מי יורש95,ליורשיו

. הוראות אלה חלות רק כאשר ישראל הייתה מושבו של המוריש בשעת מותו. מקרה ומקרה

ההוראות שבפקודת הנזיקי� וכל ההלכות השיפוטיות הישראליות בענייני נזיקי� אינ� חלות 

  

 2/77א "בע, לדוגמה: רחוקות היה צור� להתאי� כללי� אלה למציאות הישראליתלעתי�    91
סבר השופט ברק שכללי ברירת הדי� האנגליי� ביחסי , )1979 (1) 3(ד לג"פ, אזוגי' אזוגי נ

 א� על פי שה� לא(ממו� בי� בני זוג נקלטו עוד לפני חקיקתו של חוק יחסי ממו� בי� בני זוג 
. ושנדרש להתאי� כללי� אלה לעקרונות השוויו� המקובלי� בישראל, )הופעלו בשו� מקרה

  . בישראל דובר על מושב� של שני בני הזוג, על כ� כשבאנגליה דובר על מושב הבעל
 ד"פ ,ישראל' שמואל נ 99/60א "ע ;)1954 (312ד ח "פ, ויצמ�' שור נ 36/50א "ראו למשל ע   92

א "ע ;)1963 (649ד יז " פ,משה'  נמ" בעאוניו� חברה לביטוח 165/60א "ע; )1960 (1642יד 
  ).1972 (527) 2(ד כו"פ, נומיקוס' מ נ"מנורה חברה לאחריות ולביטוח משנה בע 419/71

גזית "' ליבהר נ 98/67א "ע; )1954 (262ד ח "פ, צקיויסו' גולדקור� נ 180/51א "ראו למשל ע   93
  ). 1967 (243) 2(אד כ"פ, מ"חברה לבניי� בע" ושח�

  ).2004 (345) 1(ד נט"פ, קרעא�' מ נ"ינו� ייצור ושיווק מוצרי מזו� בע 1432/03א "ע   94
  .1965–ה"התשכ,  לחוק הירושה1' ס 95
  . ואיל� לחוק הירושה10' ס   96
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� ג�  כ97.על כל מקרה נזיקי שיידו� בישראל אלא רק כאשר ישראל היא מקו� ביצוע העוולה

לנהוג  – 1973–ג"התשל, )חלק כללי( לחוק החוזי� �39 ו12ת בסעיפי� והחובות המוטל

א� על פי שה�  –בדר� מקובלת ובתו� לב במשא ומת� לקראת חוזה ובקיומו של חוזה 

 לא תחולנה בכל מקרה שבו ,ת שאד� אינו יכול להתנות עליה�ו קוגנטיותמופיעות בהורא

א� די� ישראל . אשר כלל ברירת הדי� מפנה אל די� ישראליידו� חוזה בישראל אלא רק כ

שהיק� תחולתו זהה בעיני , בית משפט ישראלי יחיל די� זר, אינו הדי� שאליו מפנה הכלל

 א� על פי שהוראותיו ,בשינוי� המחויבי�, ישראל להיק� התחולה של די� ישראל

  . המהותיות עשויות להיות שונות בתכלית

ה� . צדדיות�צדדיי� שונות מהגדרות תחולה חד�י ברירת די� רבהגדרות התחולה שבכלל

ת קישור ו חוליה� מנצלות; הסדר נתו�תוכנו של ולא על גוריה משפטית מתבססות על קט

ה� ; את תוכנ� של הדיני� השוני�לא ו ות לצור� שרטוט גבולות התחולה של דיני�קבוע

 ג� כללי ברירת די� אלה , כל זאתע�. מתייחסות לדיני� של כל שיטות המשפט שווה בשווה

 וסוטי� מעט מהחשיבה המופשטת ,מגלי� רגישות לייחוד� של סוגיות משפטיות שונות

 אות� בעבר לטובת גישה גמישה המשלבת שיקולי� קונקרטיי� או הוהקשיחה שאפיינ

  . מאפשרת להביא� בחשבו�

בסיס לכללי� תכונות אלה באות לידי ביטוי מסוי� בעיצוב הקטגוריות המשמשות 

כש� שמקובל במדינות אחרות לפרק תחומי� גדולי� לשאלות . ובעיצוב חוליות הקישור

פירוק , ביתור (dépeçage כ� ג� בישראל מקובלת התופעה של, עצמאיות לצור� ברירת הדי�

תופעה שמעידה על הקדשת תשומת לב למורכבות� של בעיות ברירת , )או פיצול למרכיבי�

לחוקיותו ואולי , לפרשנותו, ימי� כללי� נפרדי� לתוקפו הצורני של החוזה בחוזי� קי98:די�

, בנזיקי� קיימת אפשרות לסטות מהכלל העיקרי כדי להחיל די� אחר; א� לתוקפו המהותי

, בירושה קיימי� כללי� נפרדי� לזכויות הירושה; על סוגיה ספציפית, בעל קשר חזק יותר

ביחסי ממו� בי� בני זוג קיי� כלל אחד ; � ועודלכשרות המצווה והעדי, לצורת הצוואה

בשטרות כאמור קיימי� כללי ברירת די� ; למשטר הסכמי וכלל אחר למשטר לא הסכמי

  . נפרדי� להיבטי� שוני� של הבעיה השטרית

פירוק זה של קטגוריה משפטית רחבה לסוגיות משנה מאפשר להחיל על כל סוגיה 

. ת האופ� שבו סוגיה זו נתפסת במשפט הישראליוסוגיה די� שהקשר שלו אליה מבטא א

, בהתא� לתפיסה מדינית חברתית ישראלית בדבר טיב היחסי� שבי� אד� למדינתו: למשל

חוליית הקישור של האזרחות מפנה את מקומה בהקשר של דיני המשפחה לטובת חוליית 

  

 1432/03א "ה� עשויות לחול ג� כאשר מופעל די� ישראל במסגרת החריג לכלל שנקבע בע   97
  ).2004 (345) 1(ד נט"פ, קרעא�' מ נ"בע מוצרי מזו� ינו� ייצור ושיווק

  . 137' ראו לעיל בעמ   98
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שר להחיל  בהתא� לתפיסות הרווחות באשר להיבטי� שוני� של דיני החוזי� אפ99;המושב

ואילו על השאלה א� צד , )הדי� הנבחר(על פרשנות החוזה די� שנות� ביטוי לרצו� הצדדי� 

די� (אפשר להחיל די� שאותו צד אינו יכול לשלוט בו , לחוזה היה כשיר לעשותו

 בנזיקי� אפשר לבטא ה� את התפיסה שדיני הנזיקי� עוסקי� בהתנהגויות 100;)המושב

ה� את התפיסות המתפתחות שה� עוסקי� בתוצאות ) ע העוולהולהחיל את די� מקו� ביצו(

הנזק או דינ� המשות� של הצדדי� קרות ולהחיל את די� מקו� (מזיקות ובמשטרי פיזור נזק 

 על מזונות בי� בני זוג אפשר להחיל די� שמתאי� ליחסי� שבי� בוגרי� 101;)לפי העניי�

מזונות כלפי קטי� אפשר להחיל די� ואילו על חובת ה, )ולהחיל את די� מושבו של החייב(

 102;)ולהחיל את די� מושבו של הקטי�(שמשק� את הדאגה לטובתו של קטי� חסר ישע 

בגירושי� אזרחיי� אפשר לתת ביטוי לתפיסה שבני זוג אינ� קשורי� בהכרח למדינה אחת 

על ידי החלת מגוו� של (בלבד ושמעמד� האישי יכול להישלט במידה רבה על ידי רצונ� 

די� מקו� עריכת הנישואי� ועילה מהותית של , די� המושב,  די� האזרחות–דיני� חלופיי� 

 בירושה אפשר לתת ביטוי להבחנות בעלות משמעות מעשית בי� נכסי� שוני� 103;)הסכמה

והסגת די� המושב רק במקרי� , שוני�על ידי ביטול ההבחנה המסורתית בי� סוגי נכסי� 

  104.אינו מוכ� לסגתשבה� די� מקו� הימצא הנכס 

ביטוי . קיימי� ג� ביטויי� מפורשי� יותר לגמישות בכללי ברירת די� מסורתיי� אלה

 די� מקו� –כלל זה מפנה לדי� אחד . חזק במיוחד לגמישות מצוי בכלל ברירת הדי� בנזיקי�

אבל קיימת נכונות להחיל די� אחר על שאלות עצמאיות בעלות קשר קרוב . ביצוע העוולה

ביטוי נוס�  105.והכרעה בדבר סטייה מהכלל מצויה בידי בית המשפט, די� אחריותר ל

סדר ההמאפשר לבני זוג להתנות על ה,  לחוק יחסי ממו� בי� בני זוג15 בסעי� מצויגמישות ל

  

  . 1210–1209, 1117, 932, 606'  ולהל� בעמ343' לעיל בעמ ראו   99
  .1493–1486' בעמ להל� ראו   100
  .1588'  להל� בעמראו 101
  .931–927'  להל� בעמראו   102
  .704–702'  להל� בעמראו   103
  .1140–1135'  להל� בעמראו   104
ראו  ()2004 (345 )1(ד נט"פ, קרעא�' מ נ"בעינו� ייצור ושיווק מוצרי מזו�  1432/03א "ע   105

א "דנ(שנדחתה , בעניי� זהבבקשת הרשות לקיי� דיו� נוס�  ).1588–1582' להל� בעמ
קבע המשנה , ))2005, פורס� בנבו (קרעא�' מ נ"ינו� ייצור ושיווק מוצרי מזו� בע 9524/04

 כי לכל ול� הוא הוסי� וקבעא". חריג צר ביותר "שהוא כינה, � כי די בחריג שנקבעלנשיא חשי
; א� ראוי שלא יעשה כ�, לי� בלי חריגי� כי המחוקק חופשי לקבוע כל;כלל ראוי שיהיה חריג

  .לקבוע כלל בלא חריגי�וכי בית המשפט אינו רשאי 
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י די� המושב בעת ובלבד שההסכ� תק� לפ, הברירתי המפנה לדי� המושב בעת נישואיה�

  106.עריכת ההסכ�

לתוקפו הכלל באשר למשל : החלופיי� ברירת הדי� יכלליה בגמישות מסוג אחר מצו

 אל אומאפשר לפנות אל די� החוזה , מקובל האנגלישאומ� מהמשפט ה, הצורני של חוזה

 הכלל באשר לצורת הצוואה 107;את החוזה מבחינה צורניתדי� מקו� הכריתה כדי להכשיר 

 כלל ברירת הדי� 108;וואהני� חלופיי� כדי להכשיר את הצמאפשר לפנות למספר רב של די

 �, )לאומית�מקרי� מיוחדי� וסמכות בי�( שיפוט בענייני התרת נישואי�  לחוק5שבסעי

 .� נישואיהתירדיני� חלופיי� כדי ללכמה וכמה לפנות  ואא� ה מאפשר 1969–ט"התשכ

. העדפה לתוצאה משפטית נתונהמקני� גמישות תו� שה� מגלי� כללי� חלופיי� אלה 

ת באשר לצורת החוזה ובאשר לצורת הצוואה מכוונת לאפשר מת� תוק� הגמישו, למשל

   109.לחוזה ולצוואה ומחזקת מגמה המקובלת בדיני חוזי� וא� בדיני צוואות במישור הפנימי

השגתה של תוצאה קונקרטית נתונה מתאפשרת ג� על ידי הוספתו של כלל מהותי רצוי 

מקרי� מיוחדי� (בענייני התרת נישואי�  שיפוט  לחוק5סעי� . כחלופה לכללי ברירת הדי�

בנוס� על כללי ,  לכל זוג הבא בגדרו של החוק מציע1969–ט"התשכ, )לאומית�וסמכות בי�

שתהיה עילה להתרת הנישואי� ג� כאשר  – הסכמה –חלופית  עילה מהותית ,ברירת הדי�

 היא  דר� נוספת להבטיח תוצאה מסוימת110.כל הדיני� החלופיי� אינ� מאפשרי� זאת

. לסייג את כלל ברירת הדי� ולספק כלל מהותי המוגבל למקרי� המיוחדי� הנכנסי� לסייג

 � מפנה לדי� המושב של 1962–ב"התשכ, וטרופסותפ לחוק הכשרות המשפטית והא77סעי

אול� . כדי לבדוק א� הוא היה כשיר לפעולה מסוימת א� לאופסול הדי� או החסוי , הקטי�

  

ד "פ, נפיסי' נפיסי נ 1558/94 א"בניגוד לעמדה שהובעה בדנ .1225–1217' להל� בעמראו    106
רק ההסדר המפנה לדי� המושב . אי� זאת אומרת שהסעי� כולו דיספוזיטיבי, )1996 (573) 3(נ

והוא דיספוזיטיבי רק בתנאי שהצדדי� נוהגי� על פי די� , בשעת הנישואי� הוא דיספוזיטיבי
 הממו� המושב שיש לה� בשעה שה� מגיעי� להסכמה בדבר די� אחר שיחול על יחסי

  .שביניה�
) 2(ד כו"פ, נומיקוס' מ' נ' מ נ"מנורה חברה לאחריות ולביטוח משנה בע 419/71א "ראו ע   107

, שנקלט א� הוא מהמשפט האנגלי, כ� ג� הכלל הנוגע לחוקיותו של חוזה). 1972 (527
א� זאת , ) די� הפורו�או אל(  אל די� מקו� ביצועו של החוזהאומאפשר לפנות לדי� החוזה 

   ).1502–1495' ראו להל� בעמ(די לפסול את החוזה כ
  . 1965–ה"התשכ,  לחוק הירושה140' ראו ס   108
צוואות ומציעי� כמה דרכי� שבה� אפשר לערו� לעל כ� ממעיטי� בדרישות צורניות לחוזי� ו   109

 191/51א "עב, בדומה לכ�. צוואה כדי שרצונו של אד� לא ייפסל בשל פג� צורני בלבד
השופט אגרנט הביע את העמדה שאפשר לפרש את ) 1954 (141ד ח "פ,  סקורניק'נסקורניק 

, של יהודי אזרח זר כדינו הדתי) לדבר המל� במועצה) ii(64כלשו� סימ� (די� לאומיותו 
ותו למטרה המוגבלת של מת� תוק� לנישואי� כדת משה וישראל שאינ� תקפי� לפי די� אזרח

   ). ואיל�178' מ בע,ראו ש�(הזרה 
110  �  . לחוק הירושה מציע את די� הפורו� כדי� שיכשיר את הצוואה141ג� סעי
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� להג� על צדדי� שלישיי� למקרי� שבה� הפעולה הבאמפורש  הסדר מהותי הוא מוסי

  111. והאד� הנדו� אינו כשיר בדינו האישינעשתה בישראל

כל אלה מעידי� על מאמ� מודע לקבוע קטגוריות וחוליות קישור בעלות נפקות 

 תו� ,צדדיי� מסורתיי��ברירתית ולרכ� את האופי המופשט והקשיח של כללי ברירת די� רב

  .  שיקולי� קונקרטיי� והקניית גמישות מדודה לכללי�שילוב� של

לא ברור לגמרי א� המגמה המהותית , למשל. אי� זאת אומרת שהכללי� נקיי� מביקורת

 דרישה .לאומי�רצויה באותה מידה בהקשר הבי�הפנימית לקיי� חוזי� ולקיי� צוואות 

וכדי , שמעות מעשיוצורנית נדרשת לעתי� קרובות כדי להבטיח את מודעותו של האד� למ

ויתור קל על די� שבא להג� עליו ומת� אפשרות אוטומטית לדי� אחר להכשיר את . להג� עליו

להכשיר מעשה שהוא לא רצה בו או להכשיר ,  דווקא לפגוע בוי�מה שהוא עשה עלול

הבחירה בדי� המושב בשעת  ,בדומה לכ�. מעשה שלא הבי� את מלוא משמעויותיו

מתו� שיקול קונקרטי שיש להג� על בני זוג שעולי� , ו� בי� בני זוגהנישואי� ביחסי ממ

הדרישה להסכ� לצור� שינוי עמה ו, מפני שינוי מידי במשטר יחסי הממו� שלה�לישראל 

רת מחדל י והאיזו� המקובלי� כבר הוציאו בני זוג רבי� ממשטרי השיתו�112,מצב זה

 מדוע המחוקק שפעל במר�  אפשר לתהות,כמו כ�. בחברה הישראלית שבה ה� חיי�

להחלי� את זיקת האזרחות בזיקת המושב בחקיקה החדשה נעצר בתחו� הנישואי� 

ואילו ,  כ� מעמדו של אד� כנשוי או גרוש עשוי להיקבע לפי הדי� בשיטה אחת.והגירושי�

לא ברור . שאלות הקשורות לחובותיו או לקניינו כאד� נשוי או גרוש תוכפפנה לדי� אחר

 היה מוכ� להתחשב בכוחו של די� מקו� הימצא הנכס בירושה א� לא ביחסי ממו� מדוע הוא

,  א� לא נהיר מדוע נבחר די� המושב בשעת הנישואי� ביחסי ממו� בי� בני זוג113.בי� בני זוג

צעד זה יצר סיכו� שההתאמה הפנימית הקיימת . ואילו די� המושב בשעת המוות בירושה

ובניגוד לעמדת� המהותית של כל , ומי משפט אלה תופרבחלק משיטות המשפט בי� שני תח

מרוויח ומכא�  –או לחלופי� , ב� זוג שנותר בחיי� עלול לצאת קירח מכא� ומכא�, השיטות

  . ומכא�

  

  ].נוסח חדש[רות  לפקודת השט72סעי� קיימת תופעה דומה ב   111
ש� הופיע נוסח הסעי� , )ז"התשט( 217–216הצעת חוק היחיד והמשפחה ראו דברי ההסבר ב   112

   .)להצעת חוק היחיד והמשפחה 192' ס ( לחוק יחסי ממו� בי� בני זוג15 'שנהיה לבסו� ס
אי� הוראה .  מאפשר להתחשב בדי� מקו� הימצא הנכס1965–ה"התשכ,  לחוק הירושה138' ס   113

תביעה ביחסי ממו� הסבר אפשרי הוא ש. 1973–ג"התשל, מקבילה בחוק יחסי ממו� בי� בני זוג
אפשר יהיה , וא� מקו� הנכס לא יכיר במה שנקבע בישראל, בי� בני זוג היא תביעת גברא

אול� סביר להניח שג� בהליכי . להטיל על בני הזוג מנגנוני איזו� או חלוקה שיפצו על כ�
סיבה אפשרית אחרת היא שמאז חקיקתו . ירושה אפשר להבטיח חלוקה מפצה במצבי� אלה

  . לא נמצא מקרה שבו היה צור� להפעיל אותו138' של ס
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 לחוק 140סעי� , למשל. נוצר רוש� כי החקיקה בתחו� ברירת הדי� רשלנית: יתרה מזו

 הסעי� מפנה לכמה 1961.114  תוק� בעקבות אמנת האג משנת1965–ה"התשכ, הירושה

תו� כדי כ� הכפיפו לכלל . וכמה דיני� שיכולי� להכשיר את תוקפה הצורני של צוואה

לא   שינוי זה115.בעניי� התוק� הצורני ג� את הנושא של כשרות המצווה וכשרות העדי�

 אול� סעי� זה לא בוטל 116. לחוק139והוא מבטל למעשה את סעי�  ,התחייב מהאמנה

 כולל 140 בו בזמ� שסעי� ,עומד על כנו בלא שיש לו עתה משמעות כלשהיבפועל והוא 

כלל ברירת  זהירות בחקיקה מצויה ברדוגמה אחרת לחוס. נושא שהוא לא היה אמור לכלול

–ט"התשי, )מזונות( לחוק לתיקו� דיני המשפחה 17מופיע בסעי� ההדי� בענייני מזונות 

, דתיי� הפנימיי� המופיעי� בתחילת החוק�י� מכל ההסדרי� הבמוק� הרחק סעי� זה. 1959

ושהפ� את כלל  17בינ� ובי� סעי� נוסחו באופ� שסיל� את היחס הראוי  סדרי� אלהוה

 לחוק יחסי ממו� בי� בני 15סעי� מגמה דומה באה לידי ביטוי ב 117.ברירת הדי� לאות מתה

לא לדאוג כלל  ב,מפנה לדי� מושב� של בני הזוג בעת הנישואי�ה ,1973–ג"התשל, זוג

לשאלה מה דינ� של בני זוג שאי� לה� בעת הזו מקו� מושב משות� או מקו� מושב 

יחס� של בתי המשפט לכללי ברירת הדי�  יחס מתמיה זה של המחוקק מצטר� ל118.קבוע

הפסיקה הפכה את כלל ברירת , למשל. אשר א� הוא מעורר לעתי� תמיהות, סטטוטוריי�ה

 ייחסה לכלל הברירה בעניי� יחסי ממו� 119,ונות לחסר משמעותהדי� הסטטוטורי בענייני מז

 והחליפה את כלל הברירה בענייני מעמד 120בי� בני זוג משמעות הפוכה ממה שנקבע בו

   121.אישי בכלל ברירת די� אחר

ואלה יידונו בהמש� בשערו השלישי , בעיות אלה ואחרות פוקדות את הכללי� הקיימי�

פגו� במסקנה שהמשפט הישראלי השכיל לנצל את כל אול� אי� בה� כדי ל. של הספר

  

114   Hague Convention on the Conflicts of Laws Relating to the Form of Testamentary 
Dispositions.  

  .שקובע כי ג� כשרות המצווה וכשרות העדי� ייראו עניי� של צורה) ב(140' ראו ס   115
–1140' ראו להל� בעמ(הבנה של מה שנדרש על ידי האמנה �דומה שכלל זה מבוסס על אי   116

1142.(   
  .941–934'  להל� בעמראו   117
  .1213–1210' מ להל� בעראו   118
 'נבי� וקופל 610/88א "ע; )1985 (113) 2(ד לט"פ,  זועבי'נעומרי  250/83א "עראו    119

  .941–934' וראו להל� בעמ) 1989 (834) 1(ד מג"פ, בי�וקופל
  .1225–1217'  וראו להל� בעמ)1996 (573) 3(ד נ"פ, נפיסי' נפיסי נ 1558/94א "ראו דנ   120
במקרה זה ). 2006, פורס� בנבו(יפו �א"בית הדי� הרבני האזורי ת' נפלוני  2232/03� "ראו בג   121

שהוא דינ� , שלפיו אזרחי ישראל כפופי� לדי� ישראל, בית המשפט הרכיב על ההסדר הקיי�
א� , כדי לתת תוק� לנישואי� אלה, כללי ברירת די� נוספי� שיובאו מהמשפט המקובל, הדתי

  'ראו להל� בעמ. וברור ושולל מה� כל תוק�על פי שכלל ברירת הדי� הישראלי קיי� 
731–735.  
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צדדיי� כדי ליצור מערכת עשירה המשקפת מגוו� של תפיסות �צדדיי� והרב�הכלי� החד

ויש בה , לאומיי� ע� מרכיבי� לאומיי��היא משלבת מרכיבי� בי�. ברירתיות אפשריות

במוב� . נקרטיי�� הראוי של שיקולי� קו מבוטלת של גמישות המאפשרת את ביטוָימידה לא

זה המשפט הישראלי אינו חורג מהמקובל בשיטות מערביות אחרות א� א� אינו מגל� 

   .קוהרנטיות מלאה

  בעיות מתודולוגיות  .3

דומה שההצלחה בהתמודדות ע� כלי� חדשי� בברירת הדי� וע� האפשרות לתת ביטוי 
. צדדית�די� הרבלמדיניות מקומית באה על חשבו� פיתוחה של תאוריה ראויה בברירת ה

ראינו ששאלות מתודולוגיות רבות נסבות על השאלה כיצד מביני� את כללי ברירת הדי� 
שלחברה המקומית אי� עניי� מיוחד להחיל את דינה קיומ� מעיד עצ� ש, צדדיי��הרב

 .המהותי ושהיק� התחולה של דינה בהקשרי� אלה אינו עניי� של מדיניות קונקרטית
א� ראינו ,  אלה מתייחסי� בשוויו� לדיניה� של כל שיטות המשפטבמישור המדיני כללי�

עמדה שוויונית הקשורה : שה� יכולי� לייצג שתי עמדות מדיניות ומשפטיות הפוכות
 ועמדה שנותנת בכורה לדי� הפורו� בעת הדיו� מאיד� ,לתורת הזכויות הקנויות מחד גיסא

י� מגיבי� להוראות ברירת די� זרות לשאלה א, שאלה מה מעמדו של די� זרהתשובה ל. גיסא
משתנה בהתא� לאופ� שבו מביני� את  –ולשאלה אי� מגיבי� לבעיות שונות במישור הזמ� 

כללי ברירת הדי� מזהי� את השיטה המוסמכת , לפי גישת הזכויות הקנויות. כללי הברירה
, היקפהמהותה ו, שיטה זו היא המוסמכת להכריע בדבר קיומה של זכות. לשלוט בעניי�

לפיכ� הסיווג אינו . והפורו� הוא אמצעי דיוני למימוש זכות שכל כולה באה מהדי� המוסמ�
הבעיה ; קיימת נכונות לקבל את הרנוואה; נעשה לפי די� הפורו� הפנימי בלבד

קיימת הסתייגות מהחלת כלל ; האינצידנטלית תיפתר על פי כללי הברירה של הדי� הזר
השפעתו של שינוי בדי� זר תוכרע ; על מצב שאירע לפני אימוצוברירת די� חדש של הפורו� 

כללי ; לפי הדי� השולט בעניי� בעת הדיו� וכ� ג� ההשפעה של שינוי בחוליית הקישור
, ודי� זר יהיה לו מעמד של די�, ברירת הדי� יהיו כללי� קוגנטיי� שאי אפשר להתנות עליה�

שכלל ברירת הדי� מפנה אליו תביא לידי הוכחתו כ�אי –  א� יש לו מעמד של עובדה–או 
וכללי , הפורו� הוא שמעצב את הזכות בעת הדיו�, לפי גישת די� הפורו�. דחיית התביעה

. ברירת הדי� א� מספקי� לו כללי הכרעה שמביעי� את ההכרה בכ� שגור� זר מעורב בעניי�
את הרנוואה ולפתור אפשר לדחות ; אפשר לסווג לפי די� הפורו� הפנימי בלבד, לפי גישה זו

א� כללי ברירת הדי� של הפורו� ; את הבעיה האינצידנטלית לפי כללי הברירה של הפורו�
; אי� כל מניעה שיחול כלל ברירת הדי� החדש ג� על מצב שאירע לפני אימוצו, משתני�

;  של די� הפורו�זמנית�הבי�אפשר שהשפעתו של שינוי בדי� זר תוכרע לפי תפיסתו 
אפשר שכללי ברירת ; א על פי תפיסה זוייקבע א� התינוי בחוליית הקישור שהשפעתו של 

ובכל מצב שבו אי אפשר לברר את , להתנות עליה�שנית� הדי� יהיו כללי� דיספוזיטיביי� 
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בי� במסגרת חזקת , תהיה נכונות רבה יותר להפעיל את די� הפורו�, תוכנו של הדי� הזר
  122.שוויו� הדיני� ובי� בתור די� שיורי

ג� בחוקי� שבה� יש התייחסות . בנושאי� אלהכמעט המחוקק הישראלי לא עסק 
חוק הירושה כולל כמה וכמה .  העיסוק בבעיות המתודולוגיות מועט ביותר,לברירת די�

נועדה לשמש בסיס לכל ר שאשנלקחו מהצעת חוק היחיד והמשפחה , הוראות בענייני� אלה
אי� זכר  וכמעט,  אינו ממצה את כל הבעיות א� הוא123.החקיקה החדשה בתחו� המשפחה

אמנ� בדבר המל� . אחרות בהקשר המתודולוגי בחוקי� אחרי�להוראות להוראות אלה או 
, בעיית הרנוואה,  קיימת הוראה באשר לאחת מהבעיות הללו1947–1922, י"במועצה על א

 ,)אומיתל�מקרי� מיוחדי� וסמכות בי�(וכ� ג� בחוק שיפוט בענייני התרת נישואי� 
.  אבל העמדה שננקטה כלפי בעיה זו אינה עקבית בשלושת המקורות הללו,�1969ט"התשכ

כל אימת . בשאר החוקי� אי� התייחסות לבעיה מתודולוגית כלשהי, למרבה ההפתעה
. הדיו� התנהל בבתי המשפט בלא כל הנחיה סטטוטורית, זכו לדיו� בישראלשבעיות אלה 

כ� ג� הפתרונות , המצויי� אינ� משקפי� תאוריה ברורההסטטוטוריי� כש� שהפתרונות 
בשל כ� אי� קו מנחה . שעוצבו בבתי המשפט אינ� עקביי� ואינ� משקפי� תורה סדורה

  .לפתרונ� של בעיות שטר� טופלו

  סיווג  )א(

, מצד אחד. הפרק העיוני העלה שיש כמה הקשרי� שבה� יכולות להתעורר בעיות של סיווג
ייתכ� , מצד אחר ;ודאות בתו� השיטה כיצד לאפיי� קטגוריה או כלל�יכולה להיות אי

חוק  124.שהפורו� נוטה לאפיי� בעיה או כלל או חוליית קישור בשונה מאפיונ� בשיטה זרה
 שהסיווג של כל מונח ייעשה לפי קובעלחוק  141סעי� . סיווג לבאשרהירושה כולל הוראה 

 הוא אינו מבחי� בי� סיווג 125.י� הישראליושתינת� לו המשמעות שיש לו בד, די� ישראל
סיווגה של הוראה בדי� זר וסיווגה , די� הפורו�בסיווגה של הוראה , הקטגוריה המשפטית

בחוקי� אחרי� אי� התייחסות כלשהי  .ומחיל כנראה על כול� די� אחד, של חוליית הקישור
  .לבעיית הסיווג

יש לסווג את קבע כי נמטלו� רשת בפ. לעומת זאת בפסיקה כל הבעיות הללו זכו לדיו�
 עסקה בסיווג הקטגוריה רוזנבאו� ההחלטה בפרשת 126. די� הפורו�לפיחוליית הקישור 

 כדי ,הרחבתו והגמשתוא� תו� , וש� הוחלט כי הסיווג ייעשה לפי די� הפורו�, המשפטית

  

  .214–212'  לעיל בעמראו   122
  .343–342' ראו לעיל בעמ   123
  .172–154' ראו לעיל בעמ 124
  .1151–1146' בעמתידו� להל� הוראה זו    125
 ).1963 (1640ד יז "פ, יפו�א"בית הדי� הרבני האזורי ת' נ) מזרחי(מטלו�  129/63� "בג 126

  ). 1963 (2225ד יז "פ, בית הדי� הרבני' פלונית נ 95/63� "ראו ג� בג לעמדה דומה
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שג� עילת תביעה שאינה מוכרת בדי� ישראל תוכל להישמע בישראל ותיכלל בקטגוריה 
בית המשפט  128. בית המשפט העליו� חזר על עמדה זו כמה וכמה פעמי�127.רובה אחרתק

 �לרוב כדי , נדרש לעתי� קרובות לעסוק בסיווג� של הוראות ישראליות וזרות ספציפיותא
 הוא עסק בסיווגו של סעי� מנורהבפרשת . להבחי� בי� הוראה דיונית לבי� הוראה מהותית

הפוסל הסכמי� בדבר קיצור תקופת ההתיישנות  ,1958–ח" התשי,ת לחוק ההתיישנו19
.  הוא עסק בסיווגה של הוראת התיישנות זרהחמאדהובפרשת , שאינ� במסמ� נפרד בכתב

בשתי פרשות אלה הוא חקר בתפקידה ובמשמעותה של ההוראה לפני שהדביק לה תווית 
צרי� להיעשות  הוא הדגיש שסיווג גרייפי� קורפורייש� בפרשת 129.בעלת משמעות ברירתית

הביאה העמדה לידי צמצו�   במקרי� הללו130.באופ� פונקציונלי ותו� צפיית התוצאות
של פרוצדורה וצמצו� היק� תחולתו של די� ישראל על ענייני� הכפופי� גוריה תכולת הקט

 . לדי� זר
ולכל  די� ישראל על פיהסיווג ייעשה  ולפיה ,גישה שבאה לידי ביטוי בחוק הירושהה

תואמת את , פסיקה המוקדמתהגישה של הכמו  ,יה המשמעות שיש לו בדי� ישראלמונח תה
 זכויות לכלולמעידה על נכונות הגישה המאוחרת יותר , לעומת זאת. גישת די� הפורו�

נכונות להחיל על  ו,שנקנו בשיטות משפט זרות בקטגוריות ישראליות קרובות א� לא זהות
  .וית דיונית לו תושתיצמד פי שאפשרדי� זר א� על 

  )renvoi(רנוואה   )ב(

כאשר בדי� זר זה .  מתעוררת כזכור כאשר כלל ברירת הדי� מפנה לדי� זרהרנוואהית יבע

על , המפנה בחזרה אל די� הפורו� או הלאה לדי� זר אחר, קיי� כלל ברירת די� לאותו עניי�

  

השופט אגרנט הזכיר את ). 1953(ואיל�  1042, 1037ד ז "פ, רוזנבאו�' רוזנבאו� נ 1/49מ "בד   127
 שהציעה לסווג לפי המסגרת העיונית שבדי� הפורו� ולאו דווקא לפי Lorenzenהתאוריה של 

 קשה לייש� גישה אנליטית בקטגוריות שאינ� מובחנות אנליטית, ינוכפי שרא. הדי� הפוזיטיבי

ראו לעיל (מתאי� יותר מבחינה זו הצעת החוק של לבונטי� מציגה דג�  .)161' ראו לעיל בעמ(
  ).ש�

 54/54פ "עג� ראו  .)1951 (1320, 1301ד ה "פ, מילר' מילר נ 100/49א "ראו למשל ע   128
ש� נדחתה העמדה שתמיד יש , )1954 (1300ד ח "פ, לההיוע� המשפטי לממש' הור� ננהרש

  ).1306' בעמ, ש�(לסווג כל עניי� זר ולא מוכר לפי הקטגוריות המצויות בדי� הפורו� 
) 2(ד כו"פ, נומיקוס' מ' נ' מ נ"מנורה חברה לאחריות ולביטוח משנה בע 419/71א "ראו ע   129

לקיצור תקופת התיישנות מהותית שעסק בדרישת הכתב בהוראה ישראלית באשר ) 1972 (527
על פסק די� זה ושני פסקי די� קודמי� (ואילו הוא נכרת באיטליה , בחוזה שדינו היה די� ישראל

המאגר הישראלי ' חמאדה נ 6860/01א "ע; ))43ש "לעיל ה(ראו פסברג , לו בענייני� קרובי�
 מהותי להסדר צמודותה זרות התיישנות בהוראות שעסק ,)2003( 9 )3(ד נד"פ, לביטוח רכב

  . לפסקי די� נוספי� בנושא זה46 ש" הוראו לעיל ;מיוחד
שעסק בהכרה , )1990 (45 )3(מד ד"פ ,מ"בע סחר כור 'נ קורפורייש� פי�יגרי 352/87 א"ע   130

  . בשיעבוד מדי� זר וסיווג הוראות בדבר סדר העדיפות של שיעבודי� ימיי�
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 עד –וא� כ� ,  הוא מחויב על ידי כלל ברירת הדי� הזרא�הפורו� להתמודד ע� השאלה 

דבר המל� .  המשפט הישראלי כולל רק שלוש הוראות סטטוטוריות באשר לרנוואה131.כמה

וחוק שיפוט בענייני  1965–ה"התשכ, חוק הירושה, 1947–1922, במועצה על אר� ישראל

קובעי� הסדרי�  1969–ט"התשכ, )לאומית�מקרי� מיוחדי� וסמכות בי�(התרת נישואי� 

הגישה , זאת ועוד.  אי� הוראה סטטוטורית בחוקי� אחרי�.זהניי� סטטוטוריי� מפורשי� לע

  . בחוקי� אלה עקבית אינה רנוואהלסוגיית ה

 �, )לאומית�מקרי� מיוחדי� וסמכות בי�( לחוק שיפוט בענייני התרת נישואי� 5סעי

ובאשר לכול� הוא מפרש כי מפני� אל ,  מאפשר לפנות לכמה וכמה דיני�1969–ט"התשכ

 142סעי� לעומת זאת .  בכ� הוא דוחה את הרנוואה מכול וכול132.בלבד" ימיהדי� הפנ"

ינה דכשחל הדי� של מ, ל א� האמור בחוק זהע":  קובע1965–ה"התשכ, לחוק הירושה

אלא יחול הדי� הפנימי של אותה , אי� נזקקי� להפניה, חו��פלונית ואותו די� מפנה אל די�

נזקקי� להפניה ויחול הדי� , ה אל הדי� הישראליאול� כשהדי� של אותה מדינה מפנ; מדינה

ובי� הפניות ) transmission(הוא מבחי� בי� הפניות הלאה לדי� זר   בכ�".הפנימי הישראלי

הוא מורה לקבל הפניות , הלאההפניות א� שהוא דוחה ). remission(חזרה לדי� ישראל 

 לעומת .)הותיי� הישראליי�כלומר להחיל את דיני הירושה המ (ולקבל� בדר� חלקית, חזרה

העוסק בענייני נישואי� וגירושי� הכפופי� לדי� , במועצהלדבר המל� ) ii(64סימ� זאת 

חותו אלא א� זרדי� האישי של הנכרי הנוגע בדבר יהא הדי� של אה": כדלקמ�קובע  ,האישי

אורה לכ". ובמקרה זה יחול אותו די�, אותו די� גורר עמו את די� מקו� המגורי� שלו כ�

לבד מהפניה , בי� לדי� זר אחר ובי� לדי� הפורו�,  שבדי� האזרחותהוראה זו דוחה כל הפניה

זו  והפניה, )בלי קשר לשאלה א� די� זה הוא די� זר אחר או די� הפורו� (מקו� המגורי�לדי� 

כלומר יש להחיל את דיני הנישואי� והגירושי� המהותיי� של מקו�  (יש לקבל קבלה חלקית

מציג ג� אבל הוא ,  הפירוש שנית� להוראה זו אינו מתיישב ע� לשו� הסעי�133.)י�המגור

 די�לה לפי פירוש זה ההוראה אינה דוחה הפני .עמדה שונה מזו שבשני החוקי� האחרי�

 תתקבל מקו� המגורי�א� בעוד היא קובעת שהפניה לדי� ; כלשהו אלא מקבלת כל הפניה

 בתחומי� 134. קבלתה של הפניה לדיני� אחרי�היא אינה קובעת את דר�, קבלה חלקית

רק בתחו� של יחסי ממו� בי� בני זוג . וא� הפסיקה לא נדרשה לסוגיה, אחרי� אי� חקיקה

, קבלה מלאה רנוואהיש לקבל את העמדה זו גרסה כי בתחו� זה . הובעה עמדה אגב אורחא

   135.כדי להעניק לשופט גמישותוזאת 
  

  .181–172'  בעמראו לעיל   131
  .לחוק) 4)(א(5–)1)(א(5' ראו ס 132
" מקו� המגורי�"על המשמעות של . 181–176' על סוגי הקבלה השוני� ראו לעיל בעמ   133

  .757–753' ראו להל� בעמ, בהוראה זו ועל ההיגיו� שבמת� פירוש מילולי להוראה
   .)1951 (1317, 1301ד ה "פ, מילר' מילר נ 100/49א "ע   134
   ).1996 (612, 573) 3(ד נ"פ, נפיסי' נפיסי נ 1558/94א "ראו פסק דינו של השופט חשי� בדנ   135
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 סטטוטורית בעיית הרנוואה לא זכתה לדיו� אינה העובדה שבתחומי� שאינ� מוסדרי�

מפתיע יותר שהשאלה הועלתה באופ� מלאכותי על . יש להניח כי היא לא עלתה. מפתיעה

ומפתיע , ידי בית המשפט בהקשר של כלל ברירת הדי� הסטטוטורי שביחסי ממו� בי� בני זוג

ו� שהוא מעניק עוד יותר שקבלת הרנוואה בדר� המלאה נתפסה ש� כאמצעי רצוי מש

. הבנה של אפשרויות התגובה לבעיית הרנוואה�עמדה זו מעידה על אי. לשופט גמישות

היא אינה גמישה יותר ; קבלת הרנוואה בדר� המלאה אינה מעניקה לשופט גמישות כלשהי

היא מחייבת את . או מקבלתה החלקית מצד אחר, או פחות מדחיית הרנוואה מצד אחד

מאחר שהענקת . שבית המשפט של השיטה הזרה היה מחילהשופט להחיל את הדי� 

גמישות לשופט אינה שיקול מקובל במסגרת השיקולי� הרגילי� באשר לשאלה איזו גישה 

לא מ� הנמנע כי העמדה שיש להקנות לשופט גמישות , עקרונית יש לנקוט כלפי הרנוואה

  א� כי הרנוואה הואהתמיכה בעמדובעניי� זה מבטאת הסתייגות מגישת הזכויות הקנויות 

 א� כ� יש להבי� את עמדתו של 136.ראויההתוצאה את הלהשיג המאפשר לשופט כלי 

ואכ� פירוש זה . אזי הוא כנראה נוטה לגישת די� הפורו� בברירת הדי�, השופט חשי�

שלפיה חזקת השיתו� הישראלית חלה על הכול , מתיישב א� ע� תפיסתו באותו פסק די�

.  גישת די� הפורו� מחייבת לאמ� עמדה כללית הדוחה את הרנוואה אול�137.רת מחדליכבר

כ� , העמדה היחידה שתשיג גמישות שיפוטית היא עמדה שלפיה אי� עמדה באשר לרנוואה

כפי שהיא , בר� עמדה זו היא גרסה קיצונית של די� הפורו�. שהשופט חופשי לנהוג כרצונו

 כללי ברירת הדי� המולידי� את בעיית המחייבת ממילא לנטוש את, מקובלת בארצות הברית

מפתיעה עוד יותר העובדה שעמדה זו הוצעה . וגישה זו נשללה במשפט הישראלי, הרנוואה

תחו� משפטי שבו מקובל לחשוב שאי� כל מקו� שהוא , יחסי ממו� בי� בני זוגב

לא היה עקבי , להבדיל מהמחוקק המנדטורי,  אמנ� המחוקק הישראלי138.לרנוואה

נקודת המוצא שלו הייתה שיש , אבל כאשר הוא הסדיר את העניי�, ו לשאלה זובהתייחס

שבו שיטות רבות אחרות נוהגות לקבל , וזאת א� בהקשר כמו ירושה, לדחות את הרנוואה

נדרש מאמ� מיוחד כדי להצדיק את קבלתה בתחו� שבו קבלה זו אינה ,  א� כ�139.אותה

  . נפוצה

  הבעיה האינצידנטלית  )ג(

 זו של הפורו� או זו של הדי� הזר –מחייבת להחליט איזו שיטה ינצידנטלית הבעיה הא

שלוט בדר� ההכרעה של ת –שאליו הפנה כלל ברירת הדי� של הפורו� בשאלה העיקרית 

  

  .Starkowski v. A.G., [1954] A.C. 155כפי שהוצהר א� באנגליה בפרשת    136
   .1216'  בעמראו להל�   137
  .180' בעמראו לעיל  138
  .ש�   139
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 לא זכתה להסדר סטטוטורי כלשהו בעיה זו 140.בעיה העולה תו� כדי דיו� בשאלה העיקרית

מדובר . והקשר זה יש בו ייחוד, לבדוזכרה בפסיקה בהקשר אחד בוהיא ה, בישראל

יהודי� , מבעליה�מזונות בתביעות בבתי משפט אזרחיי� מצד נשי� יהודיות התובעות 

 היו ה�נישאו בטקס אזרחי מחו� לישראל בזמ� ששניבני הזוג לאחר ש, תושבי ישראל

 ולפי די� תורה הנשי� אינ� זכאיות 142, לדי� תורהות כפופות אלהתביע 141.אזרחי� זרי�

בשני המקרי� הסכי� בית המשפט העליו� שדי� תורה חל . למזונות באשר ה� אינ� נשואות

 הנשי� נשואות א�אול� הוא קבע שהשאלה . על השאלה א� אישה נשואה זכאית למזונות

בית המשפט הכיר בכ� . א� לאו תיקבע על פי כלל ברירת הדי� הרגיל המפנה לדי� האישי

אז בני הזוג היו ,  המקרי� השתנה בי� מועד הנישואי�שהדי� האישי של בני הזוג בשני

בעיה ה  אתהוא זיהה. כאשר ה� היו כפופי� לדי� תורה, ובי� מועד הדיו�, כפופי� לדי� זר

 של שינוי בחוליית הקישור וקבע כי בעניי� זה ייקלט הכלל של המשפט המקובל זמנית�בי�ה

שי שהיה לבני הזוג בעת הנישואי� ולא שלפיו תוק� הנישואי� ייבדק לפי הדי� האי, האנגלי

גיעו למסקנה שמשו� שהנישואי� נערכו בהתא� לדי� הכ� . לפי זה שיש לה� בעת הדיו�

 לצור� תביעת המזונות א� על פי הנישואי� תקפי�, האישי שהיה לבני הזוג בעת הנישואי�

, שואי� בשאלת תוק� הניזונקבע כי יש להרכיב עמדה  .שה� אינ� מוכרי� בדי� תורה

הלקוחה  , של אישה נשואה למזונותזכותעל ה, המבוססת על די� הפורו� האזרחי הכללי

 על השאלה ל ברירת הדי� העצמאי של הפורו� את כלוהחילבהקשר זה לפיכ� . די� תורהמ

הזכות (ולא את הכלל של הדי� ששלט בשאלה הראשית  )תוק� הנישואי� (האינצידנטלית

  . )למזונות

בגדר איננו ) בענייני נישואי� וגירושי� דיני האסלא� או הנצרות כמו ג� (אמנ� די� תורה

 אפשר  ועל כ�,נפרדת לצור� הדיו� הזה נתפס כשיטת משפט וא אבל ה,ישראלזר בדי� 

א� זו אכ� ההלכה . להבי� את ההכרעה במקרי� אלה כהלכה בנוגע לבעיה האינצידנטלית

ות הקנויות אלא משתלבת ע� התפיסה א� היא אינה תואמת את תורת הזכוי, בישראל

  . שהפורו� הוא שמעצב את הזכות בעת ההתדיינות

וא� לא שזו עמדתו של המשפט , אול� לא ברור כלל וכלל שזו אכ� הלכה מבוססת

הלכה זו זכתה לביסוס לראשונה . הניתוח שבבסיס ההלכה מוטעה. הישראלי בכל המצבי�

  

  .188–181'  בעמראו לעיל   140
,  שמואל'שמואל נ 566/81א "עו) 1954 (141ד ח "פ,  סקורניק'נסקורניק  191/51א "עראו    141

  ).1985 (399) 4(ד לט"פ
ולפי , הדי� הדתי היה דינ� האישי בעת הדיו� כי ה� היו חסרי נתינות, סקורניקבמקרה של  142

 חל עליה� שמואלבמקרה של . שהיה די� ישראל, הפסיקה במקרה כזה חל עליה� די� מושב�
 המפנה 17' ית המשפט הפעיל את סוב, 1959–ט"התשי, )מזונות(חוק לתיקו� דיני המשפחה 

בשני המקרי� די� ישראל הרלוונטי היה די� . שג� במקרה זה היה די� ישראל, לדי� המושב
  .תורה



  ברירת די� במשפט הישראלי: 7פרק 

479 

כביכול  אנגלית ההפנה לאסמכתכאשר הוא , סקורניקבפרשת השופט ויתקו� בניתוחו של 

שפסק די� זה אינו ,  דא עקאre Goodman’s Trusts.143 –לעניי� הבעיה האינצידנטלית 

 התעוררה השאלה א� תושבת הולנד שטענה באותו מקרה. סק כלל בבעיה האינצידנטליתוע

ללתה כדרוש בדי� אנגליה לצור� הכ, לירושה של אחות אביה היא בת חוקית של אביה

חוקיותו של . חל על הירושה די� אנגליה, משו� שהמורישה הייתה תושבת אנגליה. בירושה

, בנסיבות העניי�,  ולפי די� הולנד– במקרה זה די� הולנד –אד� נקבעת על פי די� מושבו 

בנסיבות העניי� היא לא הייתה נחשבת , אילו הייתה תושבת אנגליה. היא הייתה בת חוקית

שפט הועמד בפני השאלה א� להחיל על שאלת החוקיות את הכלל המהותי בית המ. חוקית

על פי כלל , או את די� הולנד, כאשר די� אנגליה חל על הירושה, האנגלי בדבר חוקיות

 כאשר :התשובה ברורה. ברירת הדי� האנגלי שהפנה בשאלת חוקיותו של אד� לדי� מושבו

ברירה של הפורו� שמפנה באותו עניי� עצמו יש ברירה בי� די� מהותי של הפורו� ובי� כלל 

. אי� מתעוררת במקרה זה כל בעיה אינצידנטלית. יש לנהוג על פי כלל ברירת הדי�, לדי� זר

והבחירה של בית המשפט בכלל ברירת הדי� , הדי� ששלט בשאלה הראשית היה די� אנגליה

ממנו דבר וחצי דבר על כ� אי� ללמוד . הייתה בלתי נמנעת בנסיבות העניי�של הפורו� 

אי� הוא אסמכתה כלל לעניי� הבעיה , מה שחשוב יותר. סקורניקלעניי� פרשת 

  . האינצידנטלית

 משמשות בסיס שמואל ופרשת סקורניקפרשת אי� ספק כי , בלי קשר לפג� זה בניתוח

 �לעמדה שבעובדות דומות יש להכריע על פי הכלל המקובל בפורו� האזרחי באשר לתוק

 עמדה המתיישבת ע� גישת די� הפורו� וע� ההוראות המעטות של המחוקק 144,הנישואי�

אול� כאמור א� מלבד בסיסה הרעוע של החלטה זו עובדות אלה . הישראלי באשר לרנוואה

 יחסי הגומלי� בי� מערכות דיני� אזרחיי� –מעוררות בעיות המיוחדות למשפט הישראלי 

 דיו� מפורש בהיעדר. יטוריאלית אחתומערכות דיני� דתיי� במסגרת שיטת משפט טר

בו הדי� השולט בשאלה במקרה שהמתעוררת בעיה האינצידנטלית ומבוסס בישראל ב

עמדה  אלאייתכ� שהעמדה שהתקבלה ש� אינה , נו די� דתי אלא די� זר ממשאינהראשית 

   .למקרי� שבה� הדי� השולט בשאלה הראשית הוא די� דתיהמוגבלת מיוחדת 

   �בעיות הזמ  )ד(

; הצור� לבחור בי� כלל ברירת די� חדש ליש�:  יכולות להתעוררזמניות�בי�שלוש בעיות 

שהייתה בעת  הקישור הצור� לבחור בי� חוליית; הצור� לבחור בי� די� זר חדש ליש�

  

 �Inפנה לש� השופט ויתקו� מ, )1954( 179, 141ד ח "פ,  סקורניק'נסקורניק  191/51א "עראו    143
re Goodman’s Trusts, (1881) 17 Ch. 266.   

ג� ש� נמנעו מלהכריע , )2003 (213) 2(ד נח"פ, פלוני' פלונית נ 8256/99 א"עראו ג�    144
  . בשאלת תוק� הנישואי� לפי הדי� ששלט בשאלת הזכות למזונות
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 זכו לתשומת לב רבה זמניות�הבי� הבעיות 145. בעת הדיו�חוליית הקישור ובי� האירוע

  . קרוב יותר לשיח של זכויות קנויותשיח ודווקא בתחו� זה ה,יחסית

 �בשעת "לדי� מושבו של המוריש  מפנה 1965–ה" התשכ,חוק הירושה ל137סעי

  )139סעי� " (בשעת עשיית הצוואה"לדי� מושבו ובהקשרי� מיוחדי� מפנה , "מותו

 לחוק יחסי 15סעי� ; )140סעי� " (או בשעת מותובשעת עשיית הצוואה "לדיני� שוני� ו

 "בשעת עריכת הנישואי�" מפנה לדי� מושב� של בני הזוג 1973–ג" התשל,� בני זוגממו� בי

מקובל לחשוב שהוראות אלה מתייחסות לבעיה של . "בשעת עשיית ההסכ�"ולדי� מושב� 

 לפיכ� א� למוריש היו כמה 147. ולא לבעיה של שינוי בדי� הזר146שינוי בחוליית הקישור

 דינה של המדינה שבה לפי 137זבונו על פי סעי� ייחלקו את ע, מקומות מושב בימי חייו

.  של מדינות אחרות שבה� היה לו מושב בימי חייודיניה� לפיולא , היה מושבו בעת מותו

א� בני זוג נישאו כשהיו תושבי מדינה פלונית ורכשו כעבור זמ� מושב במדינה , בהתאמה

 לאחרי שאירע במושב� יחול עליה� די� מדינה פלונית מבלי להתחשב בשינו, אלמונית

די� בהתא� ל בכפו� לאפשרות הניתנת לה� לשנות הפניה זו א� ה� נוהגי� זאת. נישואיה�

  . המושב שיש לה� בעת הסכמת�

הסדרי� אלה אינ� מבטאי� עמדה ברורה באשר לשאלה א� המחוקק אימ� את גישת 

שאלה זו בתחו�  אול� זיהוי עמדה ערכית ב148.הזכויות הקנויות או את גישת די� הפורו�

הירושה ובתחו� יחסי הממו� בי� בני זוג קשה יותר מאשר בהקשרי� של קניי� או מעמד 

  

  .206–188' בעמ לעיל ראו   145
א "דנו; )1979 (1) 3(ד לג"פ, אזוגי' אזוגי נ 2/77א "באשר ליחסי ממו� ראו למשל בע   146

פירוש באשר לחוק הירושה ראו שמואל שילה . )1996 (573) 3(ד נ" פ,נפיסי' נפיסי נ 1558/94
הצעת חוק עמדה זו א� משתמעת מ. )2002 (125כר� שלישי  1965–ה"לחוק הירושה תשכ

כללי משפט " שאקי 'אבנר חלעמדה שונה ראו . 1118' כמפורט להל� בעמ, )ב"התשי(הירושה 
  . )ד"תשל–ג"תשל( 72–69, 51 ג שפטעיוני מ "1965–ה"תשכ,  פרטי בחוק הירושהלאומי�בי�

 אזי כוונת� הייתה לדי� המושב שהיה בתוק�, אילו הכללי� עסקו בבעיה של שינוי בדי� הזר   147
 ולדי� המושב שהיה בתוק� בשעת הנישואי�,  של המנוחבשעת מותו או בשעת עשיית הצוואה

  .די� שנכנס לתוק� לאחר מכ�לולא , ת עשיית ההסכ�או בשע
ההתמקדות ברגע המוות נובעת כנראה , למשל. וא ביטוי מסוי� לזכויות קנויותאפשר למצ 148

מהקושי לזהות רגע מוקד� לא רק מהעמדה שלפיה זכויות בירושה מתגבשות בעת המוות ו
כ� ג� ההתמקדות ברגע עריכת הנישואי� .  לעניי� זהמתאי� כנקודת זמ� כלליתיותר שהיה 

בדומה להוראת המעבר של  ( כנראה להג� על זכויות קנויותמכוונתחוק יחסי ממו� בי� בני זוג ב
הסדר , א� בניגוד להסדר המהותי שבחוק, המבוססת על רגע עריכת הנישואי�, 14' החוק שבס

אבל יש ג� ביטוי לעמדות מהותיות של  ).המתמקד ברגע פירוק הנישואי�, איזו� המשאבי�
יא ג� עמדה מהותית של די� ישראל בשות בעת המוות הגתשזכויות מ העמדה למשל. הפורו�

בלי , הנכונות להכשיר צוואה מבחינה צורנית לפי די� הפורו�ו ,) לחוק הירושה1' ראו ס(
מהווה התערבות ברורה של די� , לדרוש קשר לדי� זה בעת עשיית הצוואה או בעת המוות

  .הפורו� במצב במישור המהותי
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 לבעיה של שינוי באשרשאי� הוראה סטטוטורית או הכרעה שיפוטית פי  א� על 149.אישי

 התייחסות שיפוטית לקושי זה בהקשר הקרוב של מעמד קיימת, בחוליית הקישור בקניי�

גע לתוקפ� של נישואי� שנערכו כאשר בני הזוג היו כפופי� ונתה בזו עלבעיה  150.אישי

פיו אי אפשר היה לערו� לדי� אישי זר ואילו עניינ� נדו� כשדינ� האישי הוא די� הפורו� של

 המקובלת ג� תו� קליטת העמדה האנגלית, זה נקבעבמקרה . את הנישואי� כפי שנערכו

 בעת עריכת בני הזוג� האישי שהיה לדיה לפיתוק� הנישואי� ייבדק ש, בעול� הרחב

שכ� היא מניחה , הזכויות הקנויותעמדה זו מתיישבת ע� גישת לכאורה  151.הנישואי�

שמעברו של אד� מדי� אישי אחד לאחר אינו שולל ממנו מעמד שנרכש בהיותו כפו� לדי� 

ה עמדה זו כשלעצמה אינה מבהירה את הגיש, בפרק העיוניע� זאת כפי שהוסבר . הראשו�

היא מוגבלת למצב שבו בעת הדיו� המצב המשפטי . הכללית של המשפט הישראלי לסוגיה

אי� כל . הנדו� כפו� לדי� ישראל באשר דינ� האישי של בני הזוג באותה עת היה די� ישראל

הכרעה במצב שבו בני זוג זרי� נישאו כדי� בהתא� לדי� אזרחות� ואילו השאלה בדבר 

אילו . ל לאחר שה� עברו למדינה זרה אחרת והתאזרחו בהתוק� הנישואי� עולה בישרא

על א� השיח , נו בדינ� הראשו� מוסי� להתקיי�קבעה ישראל ג� במקרה זה שהמעמד שָק

 גישה של די� הפורו� משו� שישראל למעשההגישה הברירתית הייתה , של זכויות קנויות

בניגוד לעמדתו , לדינהמעמד� של אנשי� שאינ� כפופי� כלל אשר להייתה נוקטת עמדה ב

 זכויות קנויות הייתה מחייבת להפנות את ה שלגיש. של הדי� השולט בה� בעת הדיו�

 לפיכ� בהקשר של שינוי 152. לדי� השולט בה� בעת הדיו�, א� מעמד� היש� מוכר,השאלה

  .בחוליית הקישור לא ברור מהי העמדה הישראלית

 לבעיה ותק יחסי ממו� מתייחסא� מקבלי� את העמדה שההוראות בחוק הירושה וחו

שינוי בדי� התייחסות סטטוטורית לבעיה של כל אזי אי� , של שינוי בחוליית הקישור

  

על כ� העדפה עקבית . � השולט בנכס או במעמדבקניי� ומעמד אישי ברור בכל רגע מהו הדי   149
מהווה , בלי קשר לעמדתו של הדי� השולט בעניי� בעת הדיו�, של הדי� בעת יצירת המעמד

בירושה וביחסי ממו� בי� בני ). 201–198' ראו לעיל בעמ(אימו� ברור של גישת די� הפורו� 
זהות את הרגע שבו מתגבשות שיש בה� ג� היבט אישי וג� היבט קנייני ושקשה ממילא ל, זוג

הרבה יותר קשה לגזור פתרו� לבעיה של שינוי בחוליית הקישור מעמדה , זכויות בה�
  .תאורטית זו או אחרת

  . )1954 (141ד ח "פ,  סקורניק'נסקורניק  191/51א "עראו    150
  ).1954 (1300ד ח "פ, היוע� המשפטי לממשלה' הור� ננרשיה 54/54פ "ראו ג� ע   151
לדיו� בעמדות אפשריות  ו,הקנדיתSchwebel v. Ungar, (1963) 42 D.L.R. 2d 622 פרשת ראו    152

 – הזכויות הקנויותעל פרדוקס "סיליה וסרשטיי� פסברג וכ�  .201–197'  ראו לעיל בעמאלה
 115 מחקרי משפט לכבודו של יהושע ויסמ�, סמ�יספר ו" מקו� וזמ� בברירת הדי� בקניי�

  ).2002, זמיר�דפנה לוינסו�, רנרלבעריכת שלו� (
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נקבע ו, )פני חקיקתו של חוק הירושהל( הבעיה עלתה בפסיקה בהקשר של ירושה 153.הזר

י� כאלה פוגעי� י לאחר המוות משו� ששינווע� להתחשב בשינויי� בדי� הזר שאירשאי

. ג� עמדה זו נשענת לכאורה על גישת הזכויות הקנויות 154. שהוקנו בעת המוותתבזכויו

היעדר� של פסקי די� שעוסקי� . נכס הנדו� היה בישראל בעת הדיו�האול� ג� במקרה זה 

 שבמועד השינוי כבר לא היה בשליטתו של די� פלוני ,בשינוי בדי� זר פלוני באשר לקניי�

בית משפט אילו , שכ�. ה על זיהוי הגישה הישראלית מקש,וא� לא בשליטת די� הפורו�

ישראלי היה מעדי� את די� המושב כפי שהיה בעת המוות על די� המושב כפי שהוא בעת 

אינו במדינת המושב של א� ג� במקרה ההיפותטי שבו הנכס הנדו� אינו בישראל ו, הדיו�

של הדי� באר� שבה מבלי לבדוק מה עמדתו וזאת , המוריש בשעת השינוי בדיני הירושה

שוב היה נמצא כי השיח של זכויות קנויות מחפה על גישה המתקרבת יותר , מצוי הנכס

   155.לגישת די� הפורו�

 רגיל בדי� החוזה יחייב את יוקבעו ששינושל שינוי בדי� הזר חסו לבעיה יג� בחוזי� התי

יי� קלי� בכללי משו� שצדדי� צופי� שינו,  לא יחייב אות� שינוי מהפכניואילו ,הצדדי�

ג� פה אפיו�  156.ואילו ה� אינ� צופי� שינוי של כל הכללי� במהל� מהפכני, המשפט

, מצד אחד ההחלטה מתיישבת ע� גישת הזכויות הקנויות. גישתו של בית המשפט אינו קל

שלא היה , וכי שינוי מאוחר, שכ� היא מניחה שהזכות החוזית התגבשה ברגע כריתת החוזה

, מצד אחר א� זוהי גישה כללית בחוזי�. לא ישפיע עליה,  במשתמעחלק מהחוזה ולו

אזי הגישה שמעדיפה ככלל את , שתחול ג� על שינוי בדי� בעל זיקות אובייקטיביות לחוזה

כי היא אינה מתחקה על זכויות כפי , הדי� כפי שהיה בעת הכריתה מייצגת את גישת הפורו�

   157.שה� קיימות בדי� השולט בה�

רק בהקשר  נהנדולא הוסדרה בחקיקה ו של הפורו� ת די�שינוי בכלל ברירהבעיה של 

הקשר זה מיוחד בבעייתיותו משו� שבניגוד  158.אזוגיבפרשת , של יחסי ממו� בי� בני זוג

מה שמקשה על זיהויו של רגע אחד שבו , להקשרי� אחרי� יחסי הממו� נרכשי� לאור� זמ�

במקרה . שינוי בא לפני גיבוש� או לאחריוולפיכ� קשה לדעת א� ה, מתגבשות הזכויות
  

אי� בה� פתרו� לבעיה של שינוי בחוליית , א� ה� מתייחסות לשינוי בדי� הזר, לחלופי� 153
  . הקישור

עמדה מהותית זו אינה בהכרח מקובלת ; )1967 (281) 2(ד כא"פ ,גליק' קלמר נ 296/67א "ע   154
ק ע� חלוקת למשל במשפט האנגלי זכויות בירושה מתגבשות ר(בכל שיטות המשפט 

  ). העיזבו�
 �Celia Wasserstein Fassberg, The Intertemporal Problem ו206–201' ראו ניתוח לעיל בעמ   155

in Choice of Law Reconsidered: Israeli Matrimonial Property Law, 39 INT’L. COMP. L. 
Q. 856, 876 ff. (1990) .  

  .)1954 (612ח ד " פ,ויצמ�' שור נ 36/50א "ע   156
  .1531–1528' בעמ ראו להל�   157
  .)1979 (1) 3(ד לג"פ, אזוגי' אזוגי נ 2/77א "ע   158
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אז השתנה . לאחר זמ� ה� נפרדו. הנדו� בני זוג שנישאו בהיות� תושבי מרוקו עלו לישראל

 ורק אז הגישה האישה תביעה נגד בעלה לחלקה ברכוש 159,כלל ברירת הדי� הישראלי

� על פי כלל השאלה הייתה א� יש לדו� בתביעתה על פי כלל ברירת הדי� החדש או. המשות

א� תחולתו , בדעת רוב נקבע שיש להחיל את כלל ברירת הדי� החדש. ברירת הדי� היש�

השאלה א� בנסיבות העניי� . סויגה בכ� שהכלל החדש לא יורשה לפגוע בזכויות קנויות

 כלל ברירת הדי� על פינבחנה , שהיו נפגעות מהחלתו ,י הכלל החדשזכויות לפננקנו 

דומה שהיא נשענת על , רי החלטה זוולבעייתיות של ההנחות שמאח מבלי להיכנס 160.היש�

גישת די� הפורו� הייתה מחייבת להחיל , כפי שראינו בפרק העיוני. גישת הזכויות הקנויות

הרתיעה משימוש בכללי� חדשי� בהקשר זה מבוססת על . את כלל ברירת הדי� החדש

  161 .שה� מקני� אות� בעצמ�ות וא� אמורי� להג� על זכויות קנוישכללי ברירת די� ההנחה 

 שואב את פתרונ� מהרעיו� של זכויות  בית המשפטזמניות�הבי�לפיכ� בכל הבעיות 

אול� הנסיבות העובדתיות אינ� מאפשרות לקבוע א� אומצה גישה זו במלואה או . קנויות

שמא תפיסה לא מגובשת של זכויות קנויות שימשה למעשה בעיצובה של זכות ישראלית 

  .הפורו�די�  גישת לפי

  די� זרמעמדו של   )ה(

ראינו שגישה של זכויות קנויות מחייבת ידיעה שיפוטית של די� זר או לפחות סירוב להחיל 

מכא� שהתנאה על כלל ברירת ; את די� הפורו� במקו� הדי� שאליו מפנה כלל ברירת הדי�

ויו� הדיני� אינו וא� השימוש במנגנוני� ראייתיי� כגו� חזקת שו, הדי� אינה אפשרית

 אול� עמדתו 163. הוא עובדה שיש להוכיחהדי� זר במשפט הישראלי מקובל כי 162.אפשרי

  

159    � שינתה 1973–ג"התשל,  לחוק יחסי ממו� בי� בני זוג15השופטי� הניחו כי חקיקתו של סעי
את הכלל הישראלי א� על פי שלא הייתה ביניה� הסכמה באשר לשאלה מה היה הכלל 

  .הקוד�
הניחה כי כלל יש� זה חל על בני הזוג מאז ה� עלו לישראל ועד לכניסתו לתוק� של דעת הרוב  160

לפיכ� הכלל החדש היה יכול לחול על כל נכס שנרכש לאחר כניסתו לתוק� של . הכלל החדש
 והוא היה יכול לחול ג� על התקופה שקדמה – אול� בתקופה זו לא נרכש דבר –החוק 

אול� מאחר . לי הקוד� לא הקנה זכויות ג� בתקופה זוכי הכלל הישרא, לעליית בני הזוג
כי ג� רכוש שנרכש במושב� הקוד� כפו� , לאחר עליית�, שהניחו עוד כי בני הזוג הסכימו

לביקורת הניתוח הזה ראו . הכלל החדש לא השפיע על היחסי� שביניה�, להסדר הישראלי
Fassberg )1232–1230'  ולהל� בעמ197–189' לעיל בעמ; )155ש "לעיל ה.   

בית המשפט לא התמודד ע� הקושי המרכזי בהנחה זו והוא מתי ואי� כלל ברירת די� מקנה    161
  ).160ש "ראו במקורות המוזכרי� בה(זכויות שכלל ברירת די� חדש עשוי לפגוע בה� 

  .212–206'  לעיל בעמראו 162
א "ע; )1955 (1784, 1779 ד ט"פ, י"תעשיות א' � ליי� נפסיפיק מדיטרניי 281/53א "ראו ע   163

  .)1954 (612 )1(ד ח"פ, ויצמ�' שור נ 36/50
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להיזקק לחזקת שוויו� קיימת נטייה חזקה . של המשפט הישראלי א� בסוגיה זו אינה ברורה

 א� יש ג� פסקי די� רבי� שבה� בתי המשפט מסרבי� לנהוג על פי חזקת שוויו� 164,הדיני�

יש א� כאלה המגבילי� במפורש . וחי� טענות המבוססות על די� זר שלא הוכחהדיני� וד

 באחד מפסקי הדי� , בד בבד165.את אפשרויות השימוש בחזקה לתחומי משפט מצומצמי�

 א� יש פסק די� מאוחר 166,נאמר שכלל ברירת הדי� ביחסי ממו� בי� בני זוג נית� להתנאה

   167. ניתני� להתנאהיותר הקובע מפורשות שכללי ברירת די� אינ�

  סיכו� והערכה  .ד

אי� , ובדומה למצב במשפט האנגלי, קונטיננט האירופיחלק ממדינות הבניגוד למצב ב

 י� מרוכז� אינכללי� הקיימי�ה. ני ברירת די� בישראלדקס או ספר כללי� של� בענייקו

  

ש� הופעלה חזקת שוויו�  ,)1975 (265, 259) 2(ד כט"פ, קורונל' קורונל נ 625/73א "ראו ע   164
א "ת ;� כי ייתכ� שחל די� הפורו� ככזהא� כי השופט ציי, באשר לחיוב במזונותהדיני� 

 שבה ,)9.6.2005החלטה מיו�  ()2005, פורס� בנבו (דולנס' מסיקה נ 823/95 )א"תמחוזי (
הוחלט להשתמש בחזקת שוויו� הדיני� לעניי� קיומה של אחריות נזיקית בשל רשלנות 

 החלת די� הפורו� ו שהשימוש בחזקת שוויו� הדיני� אי� פירוש20פסקה בהודגש ש� . רפואית
 באותה רוחראו ; חה שמושגי הצדק שהוא מבטא זהי� בדי� הזרככזה אלא החלתו מתו� הנ

) 3(ד נג " פ,עלי איברהי�' מ נ"סלעית האדומי� מחצבה ומפעל לעיבוד אב� בע 1227/97א "ע
 לשימוש בחזקת שוויו� הדיני�). 1950 (762) 1(ד ד " פ,יזדי' יזדי נ 51/49א "ע; )1999 (247

 J.S.C. Aerosavit' מ נ"כספי תעופה בע 979/10א "רעבלא לציי� את ההנחה הזו ראו 
Airlines )א "ע; )בשל קיומ� של אילוצי� שמנעו את הוכחת הדי� הזר) (2010, פורס� בנבו
א "ע; )באשר לכללי השתק הפלוגתא ()1990 (397) 4(ד מד" פ,עדילה' נ בסיליוס 490/88
ד "פ, אני'דג' יה נגר� פרטריבגזלשפט מיט ברשרנקטר הפטונג מ� פורצהיי� גרמנ 434/79

'  נ� המשפטי לממשלההיוע 141/60פ "ע; ) לדיני השטרות הזרי�באשר ()1981 (351) 2(לה
  ).ביחס לכללי ברירת די� זרי�) (1960 (1355ד יד " פ,יגודה

משה ' חברה שמושבה באיטליה נ. א.פ.קרלו נובילי רובינטריה ס 2214/00א "רעראו למשל    165
ד "פ, נפיסי' נפיסי נ 2199/91א " ע;) לסדרי די� זרי�באשר) (2000( 403) 4(ד נד" פ,מ"קט� בע

 אישור העמדה מנימוקי� ראויי� יותר בפסק דינו של השופט גולדברגראו ) (1994 (89) 2(מח
 I.P.Enterprises 3459/94א "ע; ))1996 (588, 573) 3(ד נ" פ,נפיסי' נפיסי נ 1558/94א "בדנ

Inc. מחוזי י(א "ע; )בנוגע לגובה הריבית בדי� זר) (1998 (273) 1(ד נב" פ,מ"מילוז� בע' נ�� (
א "ת ;)2001 (351) 1(ס "מ תש"פ ,אוחנונה' מ נ"הכשרת היישוב חברה לביטוח בע 6299/99

 386) 1(ו "מ תשל" פ,מ"חברה לעבודות פיתוח בע, מקורות מי�' גרוסמ� נ 178/71) א"ת(
היוע� המשפטי לממשלת ' וינדהול� נ 253/54א "ע; )נזיקי�לדי� הזר בתביעת  באשר) (1975(

ד ד " פ,פלדרובסקי' רפופורט נ 37/49א "ע; ) לדי� פלילי זרבאשר) (1955 (147ד ט " פ,ישראל
  .)באשר לדר� חלוקת הירושה בדי� הזר ()1950 (645

על לביקורת  ).1996 (600, 573) 3(ד נ" פ,נפיסי' נפיסי נ 1558/94א "ראו השופט ברק בדנ   166
   .1235–1234'  להל� בעמ זו ראועמדה

  ).2004 (297) 3(ד נט"פ, פלונית'  נ� המשפטי לממשלההיוע 594/04מ "בע   167
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 בחקיקה נקבעו בחלק� �ה.  בי� תחומי המשפט השוני�י�במסכת אחת אלא מפוזר

אי� .  אינה אחידהמשו� כ� התפוצה שלה� . באמצעות הפסיקהחלק� ובתידואליוודיאינ

תחומי� ואילו ב די ממצה הסדרתחומי� המוסדרי� ישנ� ; תחו� כלשהו המוסדר במלואו

   .אחרי� כמעט אי� הסדר כלשהו

קיי� גיוו� מתודולוגי רב שמאפשר למדינה למצות את , בדומה למצב במדינות אחרות

, לאומיי� שלה מוצאי� ביטוי באמנות�האינטרסי� הבי�. השוני� שלה בגמישותהאינטרסי� 

�לאומי ובאימו� בי��כגו� במכר טובי� בי�( לכללי� מהותיי� אחידי� תבי� שאלה מובילו

). כגו� הכלל באשר לצורת הצוואה(ובי� שאלה מובילות לכללי ברירת די� אחידי� ) ארצי

צדדית של דיני� �באי� לידי ביטוי בהגדרה חד� שלה יהאינטרסי� המדיניי� הפנימי

באלה היק� התחולה של . ציבוריי� ודיני� פרטיי� שיש בה� היבטי� ציבוריי� מובהקי�

לאחר מיצוי כל האינטרסי� הללו באמצעות כלי� . ההסדר מבוסס על שיקולי� קונקרטיי�

יק� התחולה של ה, כאשר למדינה אי� אינטרס קונקרטי ספציפי בהפעלת דינה, שוני� אלה

צדדיי� �בכללי ברירת די� רב, יחד ע� היק� התחולה של דיני� זרי�, די� ישראל נמדד

באשר לכללי� אלה נקבע במפורש כי יש לעצב� בהתבסס על עקרונות היסוד . מסורתיי�

כללי ברירת הדי� הישראליי� לשלב שיקולי� השכילו  ג� פה 168.של התחו� הנדו�

  . מסוימת כדי לדאוג למקרה הקונקרטיקונקרטיי� ולאפשר גמישות

א� על פי שמאמ� חקיקתי זה וההשקעה השיפוטית המצטרפת אליו יצרו מבנה 

כי קיימות בעיות לא מעטות , ועוד נראה בשער השלישי של הספר, ראינו, פונקציונלי ראוי

אול� בעיות אלה מטרידות פחות מהיעדרה הבולט של . במרכיבי� שוני� של מבנה זה

שמקומ� המרכזי במערכת ברירת הדי� ,  חשיבה קוהרנטית בדבר כללי ברירת הדי�מסגרת

כי ג� לאחר שהפורו� מיצה את הצרכי� שמחייבי� את . כבר אינו מוטל בספקהישראלית 

תורה אחת מפרשת את . כללי� כאלה יכולי� לשרת תורות מדיניות מנוגדות, החלת דינו

ומבינה את , לרבות זו של הפורו�, משפטהכללי� כמתייחסי� בשוויו� לכל שיטות ה

ההפניה אל דינה של שיטה כזיהוי הדי� המוסמ� בשלמותו להקנות את הזכות הנדונה על כל 

התורה . כאשר תפקיד הפורו� מתמצה באכיפת הזכות כפי שהיא הוקנתה בדי� הזר, היבטיה

באי� לסייע המדינית האחרת אינה מפרשת את הכללי� ככללי� שוויוניי� אלא ככללי� ה

תו� שליפת כללי הכרעה אינדיווידואליי� משיטות אחרות , לפורו� בעת שהוא מעצב זכות

: שתי תורות מדיניות אלה מביעות א� עמדות משפטיות מנוגדות. והחלת� לפי תפיסותיו

האחרת ; ושהפורו� מעוניי� להג� עליה�, האחת מניחה שלפרטי� זכויות שהוקנו בעבר

אלא מצבו המשפטי תלוי בכל פע� מחדש בהתדיינות , זכויות מופשטותמניחה כי אי� לאד� 

יש לה� . תפיסות שונות אלה אינ� תאורטיות בעלמא. ובפורו� שבו התדיינות זו מתקיימת

  

ד " פ, לעבודה בירושלי�בית הדי� הארצי לעבודה' עמותת קו לעובד נ 5666/03 �"בגראו    168
  . ואיל�13בפסקה , )2007 (264) 3(סב
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לשאלות רבות העולות תו� ות תשובה תשכ� ה� קובעות א, השלכות מעשיות מרחיקות לכת

  . כדי הפעלת הכללי� המכריעות את גורל התביעה

 היק� החקיקה והפסיקה בישראל אינו מאפשר לשרטט בתמונה אחידה כיצד תופסי� 

הבנויה על , אמנ� הצעתו של לבונטי� לחוק ברירת די�. די� בישראלהאת כללי ברירת 

וכל אימת שאפשר למצוא בה , הפכה לדג� בספרות המשפטית, תאוריה מורכבת ומלוכדת

על הנחותיה , אול� הצעה זו 169.וכהמצטטי� מת, חומר התומ� בעמדה זו או אחרת

 ברירת הדי� המועט הקיי� בנושאבשיח העקרוני  אמנ� .לא אומצה בישראל, התאורטיות

כ� למשל  .מוצאי� ביטוי לרעיו� שהמטרה של ברירת הדי� היא להג� על זכויות קנויות

 המופיעי� העקרוניי� �דבריההובאו , שאמנ� עסקה בהכרה בפסק די� זר, אמאדובפרשת 

 לתת ]... [מטרת� ותוצאת� של הכללי� בדבר קונפליקט החוקי�"ולפיה� , Dicey אצל

  כשהחוק של אר� זו]... [ תוק� לזכויות שנרכשו בכל אר� תרבותית אחרת]... [באר� אחת

 פתרונה של בעיית מילר בפרשת 170". חל לפי הכללי� האנגליי� בדבר קונפליקט חוקי�]...[

 גליק' קלמר נ בפרשת 171.כיר בזכות זרה שאינה מוכרת בישראלהסיווג בוסס על הצור� לה

 ג� 172. על הרעיו� של זכויות קנויותהההכרעה בבעיה העולה כשדי� זר משתנה בוסס

 בדבר שינוי כלל ברירת הדי� הושתתה על היכולת של כללי ברירת אזוגי ההכרעה בפרשת

   173.די� בעצמ� להקנות זכויות

בהקשר . יח של זכויות קנויות הוא בעיקר כלי רטורי עולה חשש שהשימוש בש,ע� זאת

לא הייתה התמודדות ישירה ע� משמעותה של , אזוגיבפרשת , מרכזי שבו רעיו� זה הכריע

לא חדש שכ� אי� כל משמעות לקביעה שכלל ברירת די� . אפילו בנסיבות העניי�, תפיסה זו

בירי� כיצד כלל ברירת די� יתערב בזכויות שהוקנו על ידי כלל הברירה היש� א� אי� מס

 קיומ� של זכויות קנויות נפיסי בפרשת , כמו כ�174.מקנה זכויות מחו� להקשר של התדיינות

  

ד " פ,נפיסי' נפיסי נ 1558/94א "דנ גולדברג ב לפסק דינו של השופט21ראו למשל בפסקה    169
�"בג לפסק הדי� ב13בפסקה ; באשר לוויתור מכללא על זכויות קנויות) 1996 (573) 3(נ 

 264) 3(ד סב" פ, לעבודה בירושלי�בית הדי� הארצי לעבודה' עמותת קו לעובד נ 5666/03
א "משנה לנשיאה ריבלי� בדנ לפסק דינו של ה40בפסקה ; באשר לברירת הדי� בחוזי�, )2007(

  .בנוגע לתקנת הציבור, )2011, פורס� בנבו (יובינר' סקלאר נ 4655/09
  ). 1950( 15, 4ד ד "פ, מנהל מחנה העולי� פרדס חנה 'נ אמאדו 125/49� "ראו בג   170
  .)1951( 1301ד ה "פ, מילר 'נמילר  100/49א "ע   171
  ).1967 (281) 2(ד כא"פ, גליק' קלמר נ 296/67א "ע   172
לעניי� זה ראו ג� עמדתו של הנשיא ברק . )1979 (1) 3(ד לג"פ, אזוגי' אזוגי נ 2/77א "ע   173

,  שר הביטחו�' המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל נ–עדאלה  8276/05� "בגב
ש� הוא סבר כי העותרי� רכשו זכות קנויה לפי כלל ברירת הדי� , )2006( 21, 1) 1(ד סב"פ

' בעמ(וראו ספקות שהעלה השופט גרוניס בעניי� זה ,  לתבוע בישראל לפי די� ישראלהישראלי
  ).לפסק הדי� 42–41

  .)155ש "לעיל ה( Fassbergראו , ולהסברי� אפשריי� 197–189' ראו לעיל בעמ   174
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 כ� ג� 175.פנה כלל ברירת הדי� לא מנע את בית המשפט מלהתעל� מה�הבדי� שאליו 

 העמדה המקבילה להכריע בבעיה 176;המגמה הסטטוטורית המסתמנת לדחות את הרנוואה

 ההצעות להתבסס על 177;לית לפי כלל ברירת הדי� של הפורו� ולא של הדי� הזרהאינצידנט

 179; אימו� פתרונות שנותני� לשופט שיקול דעת178;רת מחדלידי� ישראל המהותי כבר

 כל אלה מעידי� על גישה הקרובה הרבה יותר לגישת די� – 180והעמדה שבכל כלל יש חריג

ראוי בחזקת שוויו� הדיני� ובשאלה א� קיומו של ויכוח בדבר היק� השימוש ה. הפורו�

כללי ברירת די� ניתני� להתנאה מעיד א� הוא על חוסר אחידות בדבר מכלול השאלות 

  . המאפיינות מסגרת חשיבה ברירתית

להביע עמדות מדיניות כדי השכילה לנצל מכלול של� של כלי�  ישראל אכ� ,אשר על כ�

מה מסגרת חשיבה מדינית ומשפטית לעצא טר� סיגלה א� הי, ומשפטיות קונקרטיות

  . צדדיי� מסורתיי��בהקשר המפורש פחות שבו שולטי� כללי ברירת די� רב

  

צדק "ראו סיליה וסרשטיי� פסברג ). 1996 (573) 3(ד נ"פ, נפיסי' נפיסי נ 1558/94א "דנ 175
–ס"תש (97 לא משפטי�" א נפיסי"יחסי ממו� בי� בני זוג לאחר דנ: ומשפט בברירת הדי�

  ).א"תשס
176  � והעמדה שבחוק שיפוט בענייני 1965–ה"התשכ,  לחוק הירושה142עמדת היסוד שבסעי

  .1969–ט"התשכ, )לאומית�מקרי� מיוחדי� וסמכות בי�(התרת נישואי� 
ד "פ,  שמואל'שמואל נ 566/81א "ע; )1954 (141ד ח "פ, סקורניק' סקורניק נ 191/51א "בע   177

  ).1985 (399) 4(לט
  ).1996 (628, 573) 3(ד נ"פ, נפיסי' נפיסי נ 1558/94א "השופט חשי� בדנ   178
 ובמיוחד,  שצידדו באימו� הגישות האמריקניות1ש " לעיל בהראו כל פסקי הדי� המצוטטי�   179

שהסתייגה , )1983 (449) 4(ד לז"פ, ברקובי�'  קלאוזנר נ750/79א "פורת בע�השופטת ב�
ד "פ, נפיסי' נפיסי נ 1558/94א "וראו השופט חשי� בדנ; במפורש מהתפיסה של זכויות קנויות

  ). 1996 (612, 573) 3(נ
 קרעא�'  נמ"ינו� ייצור ושיווק מוצרי מזו� בע 9524/04א "דנב ראו המשנה לנשיא חשי�   180

  ).2005, פורס� בנבו(
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  8פרק 

   במשפט הישראליפסקי� זרי�

כבשני הפרקי� . קי� בפסקי� זרי� הכללי� הישראליי� העוספרק זה יציג את עיקרי

. ג� כא� המגמה תהיה לאפיי� את יסודותיה� הרעיוניי� של הכללי� הישראליי�, הקודמי�

� כללי� אלה יוצרי� מסגרת כללית אשר פרטיה אינ� משתני, בדומה לכללי סמכות השיפוט

 על כ� פרק 1.פרטי ההלכות נדונו בהרחבה בחיבור קוד�. תחו� המשפטי הנדו�ה לפי הרבה

 הפניה לחיבור  תו�4בפרק זה יתמקד במסגרת הכללית ובאפיונה על פי העקרונות שנדונו 

א� קיימי� היבטי� ייחודיי� לדיני פסקי� זרי� בתחו� משפטי זה . הקוד� לפירוט רב יותר

אלה יבואו לידי ביטוי בפרקי� המיוחדי� , סמכות עקיפה מיוחדי�כגו� כללי , או אחר

   .לאות� תחומי� בשערו השלישי של הספר

  � זרי� במשפט הישראלי פסקיאופ� ההסדרה של  .א

בי� בהוצאה , הפרק העיוני העלה שכאשר מבקשי� להשתמש בכוחו המחייב של פסק די� זר

על פסק הדי� לעבור הלי� שיפוטי מלא בדר� כלל , לפועל ובי� בהקשר של מעשה בית די�

הוא חש� עוד שהלי� האכיפה והתנאי� לאכיפה אינ� שוני� בהרבה מהלי� . של קליטה

ושההבדלי� הקיימי� בי� , שהכרה היא תנאי מוקד� לאכיפה, ההכרה ההצהרתי ותנאיו

ד עלה עו. אכיפה להכרה נובעי� מההבדל הפונקציונלי שבי� היעדי� של כל סוג של קליטה

שריבוי מנגנוני הקליטה בשיטה נתונה משק� הבדלי� בהיק� הבדיקה השיפוטית ובמועדה 

כי מנגנוני� אלה משתני� בעיקר על פי הקשר שבי� מדינת , יותר מאשר בתנאי הקליטה

  .ולפיכ� ה� מבטאי� תורות מסגרת שונות, המקור של הפסק לבי� המדינה הקולטת

ההסדר המרכזי בנושא . ריגה ניכרת מהמקובלהמבנה של ההסדרי� הישראליי� חורג ח

�פסקי� זרי� מצוי בחוק אכיפת פסקי�אול� בתוכו ולצדו קיימי� . 1958–ח"התשי, חו

אשר בי� שאר , קשה לזהות היגיו� בקיומ� של מנגנוני� שוני� אלה. מנגנוני קליטה מגווני�

ו היגיו� בתורות וקשה לזהות עקביות א, הדברי� מבחיני� הבחנה חדה בי� אכיפה להכרה

  .המסגרת שה� מבטאי�

  

  .1996 פסברג   1
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 תיאור הכללי� הישראליי� ייפתח בהצגת מנגנוני ,בהמש� למבנה שהוצג בפרק העיוני

יעבור לדרכי קליטה סטטוטוריות , הקליטה השיפוטיי� המלאי� שמקור� בחוק ובפסיקה

א� ויגיע לדיו� בשאלה , קלות יותר המבוססות על יחסי� מיוחדי� ע� מדינת מת� הפסק

. אפשר להשתמש בפסק זר א� בלא שיעבור הלי� קליטה או בלא שיעמוד בתנאי קליטה

לאחר דיו� במנגנוני הקליטה השוני� ותנאיה� יוקדש דיו� לתוצאות המיוחסות לפסק זר 

  .לבסו� יוער� המצב הקיי� ויוצעו דרכי� לשכללו. לאחר שנקלט במנגנוני� השוני�

  שיפוטיי� מלאי�מנגנוני קליטה   .ב

ה� שוני� אלה . מנגנוני הקליטה השיפוטיי� המלאי� מעוגני� בחוק מזה ובפסיקה מזה

שאלה א� המנגנו� הוא ובהתא� ל, שאלה א� מדובר באכיפה או בהכרהמאלה בהתא� ל

והפסיקה הכירה , חו� קובע מנגנו� אכיפה סטטוטורי�חוק אכיפת פסקי. סטטוטורי א� לאו

כל אחד מהמנגנוני� הללו דורש .  ממנו בפרטי� רבי�במנגנו� אכיפה לא סטטוטורי השונה

ולא ברור א� קיי� מנגנו� הכרה לא , אי� מנגנו� הכרה סטטוטורי כללי. הלי� שיפוטי ייעודי

 קיי� מנגנו� סטטוטורי להכרה.  מניי� שאובי� תנאיו–וא� הוא קיי� , סטטוטורי

   .סטטוטוריהשונה א� הוא בפרטי� רבי� ממנגנו� האכיפה ה, אינצידנטלית

  אכיפתו של פסק זר בהלי� שיפוטי מלא  .1

  אכיפה סטטוטורית  )א(

 – קרי הכנתו להוצאה לפועל –מיועד לאכיפתו של פסק זר בישראל  הקליטה המרכזי מנגנו�

�והוא מעוג� בחוק אכיפת פסקי� לחוק מפרשי� 8� ו7, 5–3 סעיפי� 1958.2–ח"התשי, חו

 את טענות ההגנה שאפשר להעלות נגד בקשת  מפרש6ואילו סעי� , את תנאי הקליטה

אפשר לסווג תנאי� והגנות אלה כתנאי� ,  על פי הסיווג שנעשה בפרק העיוני3.אכיפה

  . מזהריבוניי� מזה וכתנאי� משפטיי�

 כמקובל דרישות באשר לסמכות ודרישה באשר להלי� ות מצוימשפטיי�התנאי� הבי� 

סמכות הדרישה באשר ל וא� ,סמכות חקיקהלהחוק אינו דורש דרישה כלשהי באשר . הוג�

  

של הכרה ואכיפה  "שפיראעמוס  ראו לניתוח מפורט של התנאי� במסלול זה.  החוק–להל	    2
; )ז"תשל–ו"תשל (38ה  עיוני משפט ,)ו"תשל–ה"תשל (509 ד עיוני משפט" חו�פסקי

  .27–26' מבע, 1996 פסברג
ו� 'קוז 4003/99א "ראו ג� ע. 26–25' בעמ, 1996 פסברגראו , לעניי	 חלוקת הנטל בעניי	 זה   3

, פורס� בנבו( במירה' גרינברג נ 1268/07א "ע; )2001( ואיל� 449, 444) 3(ד נה" פ,ליאל' נ
2009.(  
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לחוק מסתפק בסמכות כללית של השיטה הזרה ) 1(3סעי� .  מזערית הזרהלפי דיני המדינה

, )4(3זאת בכפו� לדרישה שבסעי� ". בית המשפט"ולא של " בתי המשפט" סמכות של –

ל ידי בית דורש שהפסק נית� ע) 3)(א(6 סעי� 4. במכורתוביצוע�ברשלפיה על הפסק להיות 

דרישה זו ". על פי כללי המשפט הבינלאומי הפרטי החלי� בישראל"משפט שהיה מוסמ� 

וכללי הסמכות העקיפה נשאבו ישירות מהמשפט המקובל , עקיפהסמכות פורשה כדרישה ל

למשל בסעי� ,  מקו� שהמחוקק ביקש לסטות מכללי� אלה הוא עשה כ� במפורש5.האנגלי

  .  להל�לחוק שיוזכרו) ג(6�ו) ב(6

מכירי� בסמכות של ערכאה שיפוטית זרה שכללי המשפט המקובל נקלטו בישראל 

לגביו , א� נתקיימו לגבי הנתבע דש�) "המטיל חיוב על אד�(להוציא פסק גברא 

או ) residence(מגורי� : אחד משני התנאי� הבאי�, לאכו� את פסק הדי� מבקשי�

 העמדה האנגלית שלפיה ג�התקבלה  תו� כדי כ� submission."(6(לשיפוט  הסכמה

וכי די , המגורי� אינה מחייבת שהנתבע היה תושב קבע או בעל דומיסיל במדינה זיקת

 בעת פתיחת 7,ולו באופ� חול� או ארעי, הנתבע נכח במדינת מת� הפסק א�
  

הדרישה שהפסק יהיה בר. 14' בעמ, 1996 פסברג; 523' בעמ )2ש "לעיל ה (שפיראראו    4
. ביצוע מתייחסת כנראה לתוקפו המשפטי ולא לאפשרות להוציאו לפועל מבחינה מעשית

במקרי� שבה� אי	 מניעה מעשית להוצאתו לפועל של הפסק הזר סביר כי אי	 צור� לפנות 
אילו אפשרות הביצוע המעשי הייתה תנאי , באותה מידה.  זרה בבקשת אכיפהלמדינה
הדרישה שהפסק יהיה בר. רבי� מפסקי הדי	 המובאי� לאכיפה לא היו עומדי� בו, לאכיפה

הפסק בוטל או , ביצוע עשויה לאפשר טענות הגנה שלפיה	 החייב ביצע את החיוב הפסוק הזר
י שאפשר להראות כי בדי	 הזר התוצאה היא שהפסק א� זאת רק בתנא, שונה וכיוצא באלה

 ליבוטו�' וירוס נ 51367�05�12) מרכז(א "ראו למשל ע. ביצועשמבקשי� לאכו� אינו בר
ביצוע ש� סירב בית המשפט לאכו� פסק די	 זר שכבר לא היה בר, )2012, פורס� בנבו(

 . פירעו	ותלחדבמדינה שבה נית	 משו� שהחייב נכנס ש� להליכי 
 ).1978 (701) 2(ד לב"פ, ספרטוס' שיי� נזנרו 541/77א "ע   5
 במירה' גרינברג נ 1268/07א "כלל זה מוזכר בלא הסתייגות בי	 השאר בע. 705' בעמ, ש�   6

  . )2009, פורס� בנבו(
השופט שמגר דימה מצב זה ). 1978 (705, 701) 2(ד לב"פ, ספרטוס' שיי� נזנרו 541/77א "ע   7

פט הישראלי שבו בתי המשפט רוכשי� סמכות מכוח המצאת ההזמנה למצב המוכר במש
 156/73ע "והפנה בעניי	 זה לפסק הדי	 בעניי	 בר, לנתבע בעת נוכחותו החולפת בישראל

Uniroyal Inc.עמדה קיצונית זו . )1973( 231, 229) 1(ד כח" פ,מ"ציו� חברה לביטוח בע'  נ
 ,.Adams v. Cape Industries Plcבפסק הדי	 בהקשר של פסקי� זרי� אושרה במשפט המקובל 

[1990] Ch. 433 (C.A.) . הזה העורכי� של 	בעקבות פסק הדיDICEY החליפו את המילה 
, 14�060ופסקאות , 43כלל  ,DICEYראו (כזיקה מספיקה לעניי	 זה " נוכחות"במילה " מגורי�"

לכללי הסמכות הישירה של  הסמכות העקיפה  את היחס שבי	 כלליליטשינוי זה מב .)14�061
כלומר כללי הסמכות הישירה במשפט האנגלי שאינ� תלויי� בהיתר (המשפט המקובל 

 של השאלה א� חשיבותה מדגיש את הוא א�. )271–269' בעמ(שנדו	 בהרחבה לעיל ) המצאה
נתבע בהלי� זר שגר , למשל. כחות הנתבע במדינת מת	 הפסק בעת פתיחת ההליכי� הכרחיתנו

הא� הוא , א� נעדר ממנה בעת המצאת ההזמנה,  הזרה מגורי� ממשיי� וקבועי�במדינה
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ברור , מאחר שהרגע הקובע לעניי� קיומה של זיקה זו הוא רגע פתיחת ההליכי� 8.ההליכי�

אינה , לרבות בזמ� לידת העילה, קוד� לפתיחת ההליכי�, אפילו ארוכת טווח, ותכי נוכח

זיקת האזרחות ובעלות בקרקע נשוא התביעה אינ� , וא� זיקת המושב, מספיקה לעניי� זה

א� הנתבע  לעומת זאת 9. פסקו לפני רגע פתיחת ההליכי��יכולות להיחשב מגורי� א� ה

י� פירושה ניהול עסקי� במקו� קבוע לאור� תקופת  זיקת המגור,תאגידשחויב בדי� הוא 

   10.זמ� הכוללת את מועד ההמצאה

הסכמתו צריכה להיות , כדי שהנתבע ייחשב למי שהסכי� לסמכות בית המשפט הזר

 העמדה 11. בי� בהסכ� מראש ובי� בהתייצבות והשתתפות רצונית בהלי�–מפורשת 

לטעו� נגד הסמכות או כדי לשחרר ג� מי שמתייצב א� כדי שלפיה , האנגלית המפתיעה

 נשללה בישראל 12,נכסי� החשופי� לכוחו של בית המשפט הזר ייחשב למי שהסכי�

 הסכמה מפורשת היא ,המבהירי� כי בהיעדר זיקת המגורי�, לחוק) ג(6�ו) ב(6בסעיפי� 

 מכא� שהתנהגות במדינה שאינה משולה למגורי� או לנוכחות בעת המצאת 13.חיונית

  . ה יכולה כשלעצמה להיחשב הסכמהההזמנה אינ
  

אי	 תשובה לשאלה זו ? ייחשב למי שמקיי� את זיקת המגורי� לצורכי הסמכות העקיפה
נרמז באחד מפסקי הדי	 האנגליי� כי זיקה , א� כאמור לעיל, בפסיקה האנגלית או הישראלית

אי	 צור� לשנות את הניסוח המסורתי ,  א� כ�.)59ש "ה, 270' ראו לעיל בעמ(זו אכ	 תספיק 
  . כאשר די בנוכחות חולפת כדי לקיימה, של הזיקה כזיקת מגורי�

השופט שמגר סבר שלעניי	 זה מועד הגשת התביעה הוא המועד שבו נפתחו ההליכי� הזרי�    8
במשפט , לעומת זאת)). 1978 (706, 701) 2(ד לב"פ, ספרטוס' שיי� נזנרו 541/77א "ע(

כמו בסמכות , המקובל העמדה היא שהזמ	 הקובע לעניי	 זה הוא מועד המצאת המסמכי�
 שאישר את Adams v. Cape Industries Plc., [1990] Ch. 433 (C.A.)לעניי	 זה ראו. ישירה

העמדה המשתמעת מCarrick v. Hancock, (1895) 12 T.L.R. 59 , 	ולפיה די בנוכחות בזמ
, ככל שכללי הסמכות העקיפה מבוססי� על כללי הסמכות הישירה.  בלבדהמצאת המסמכי�

שהרי הוא המועד הרלוונטי להקניית סמכות , סביר שהמועד הקובע יהיה מועד ההמצאה
ואכ	 השופט שמגר הפנה לכלל המקביל המסמי� בית משפט ישראלי ליטול סמכות . ישירה

, העדפתו את מועד הגשת התובענהעל כ	 . ישירה על יסוד נוכחותו החולפת של הנתבע
  . תמוהה, החשובה לרוב לעניי	 ההתיישנות של התובענה

9   Sirdar Gurdyal Singh v. Rajah of Fardikote, [1894] A.C. 670 .ראוDICEY  ,אותפסקב  
  . ואיל�14�082

10  Littauer Glove Corp. v. F.W. Millington, (1920) Ltd., (1928) 44 T.L.R. 746 .יתוח לנ
  . ואיל�202, 129' בעמ,1996 פסברגראו , דרישה זו

11  Vogel v. R. & A. Kohnstamm Ltd., [1973] Q. B. 133ו Adams v. Cape Industries Plc., 
[1990] Ch. 433 (C.A.) . בדרישה זו ראו 	ואיל�202'  בעמ,1996 פסברגלדיו .  

  .203, 30' בעמ, 1996 פסברג;  ואיל�14�069בפסקאות , DICEYראו    12
העוסקת בדרישה להסכמה  (7.52בפסקה , BRIGGSאי	 בכ� כדי לשלול את עמדתו של    13

ואפשר להסתפק , אי	 לעמוד בהכרח על הסכמה מפורשתלפיה ש, )מפורשת במשפט המקובל
ג� עמדתו . ובלבד שהראיות תצבענה בבירור על קיומה של הסכמה, ג� בהסכמה משתמעת

 .ע הסכמה שלא הייתהדורשת שלא תיוחס לנתב
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שכ� תוצאת� היא שישראל , זיקות אלה של סמכות עקיפה עלולות להיראות צרות מדי

אינה מוכנה להכיר בסמכותה של מדינה זרה לדו� בעניי� בנסיבות רבות שבה� היא עצמה 

בהקשר של סמכות ישירה זיקת הנוכחות כפופה תמיד .  אול� תמונה זו מעוותת14.תדו�

בית משפט ישראלי לא יפעיל את , וכאשר טענה זו מתקבלת, ענה של פורו� לא נאותלט

 מאחר שבהקשר של סמכות עקיפה זיקת הנוכחות אינה כפופה ,לעומת זאת. סמכותו

יוצא שדווקא , לתפיסתה של ישראל בדבר נאותות ההפעלה של הסמכות במדינה הזרה

 15.ראל עצמה כשהיא מבוססת על זיקה זוסמכות� בעיני ישראל רחבה משל יש, מדינות זרות

אשר , 500על אחת כמה וכמה אילו נגזרו כללי הסמכות העקיפה מהזיקות המופיעות בתקנה 

ואשר כפופות תמיד לשיקול , א� מסמיכות את בית המשפט להתיר המצאה מחו� לתחו�

אות� אילו הכירה ישראל בסמכות� של מדינות זרות בכל : דעתו של בית המשפט הישראלי

�, המקרי� שבה� אפשר לבקש מבית משפט ישראלי היתר להמציא מסמכי� בחו� לאר

סמכות� של מדינות זרות להוציא פסקי די� הראויי� לקליטה בישראל הייתה רחבה בהרבה 

כאשר הסמכות העקיפה נגזרת מזו , בשיטות משפט אחרות, כפי שראינו. מזו הישראלית

ת סמכות שמקנות סמכות בלא כל הפעלה של שיקול היא נגזרת רק מאות� זיקו, הישירה

 היא אינה בנויה א� פע� על כללי� המתני� את כינו� הסמכות בהפעלת שיקול דעת 16.דעת

צמצו� זיקות הסמכות העקיפה באופ� שנדרש קשר שייחשב ,  ואכ�17.מצד בית המשפט

  

לעמדה כי תוכר סמכותו . 1984–ד"התשמ,  לתקנות סדר הדי	 האזרחי500ראו למשל תקנה   14
של בית משפט זר כל אימת שבית משפט ישראלי רשאי להתיר המצאת מסמכי� מחו� לישראל 

3137/04) �י(פ "ראו ה, בנסיבות מקבילות Ahava (USA) Inc. מ " בע.י'ג. דבליו. י'ג 'נ
)J.W.G. Ltd. ( ,ג"מ תשס"פ), )2004( 337) 2	השופט לא הסביר עמדה זו .מפי השופט אוקו 

  .ואי	 לה כל בסיס
א� היא רחבה מזיקת , ככל שמוכרת זיקת המגורי� בהקשר של סמכות עקיפה: יתרה מזו   15

א� הוא , הנוכחות כי היא מאפשרת למדינה זרה ליטול סמכות ג� על מי שאינו נוכח במדינה
שכ	 זיקה זו א� , והיא רחבה מזיקת המגורי� שעשויה להקנות סמכות ישירה בישראל, בהגר 

כאשר קבלת ההיתר תלויה , מבססת בקשה לקבלת היתר להמציא מסמכי� מחו� לישראל
  .בשיקול דעתו של בית המשפט

לפיכ� באנגליה המקור לגזירת� של כללי הסמכות העקיפה מצוי בזיקת הנוכחות בעת    16
זיקת ההסכמה המקנה סמכות מיוחדת וזיקות הסמכות ,  המקנה סמכות כלליתההמצאה

אמנ� הפעלת הסמכות בכל המקרי� . המקנות סמכות בעיקר בענייני משפחה, הסטטוטוריות
אבל כינו	 הסמכות אינו כפו� , כבישראל, האלה כפופה לשיקול דעתו של בית המשפט

לגזירת כללי הסמכות העקיפה הוא תמיד בקונטיננט המקור , במקביל. לשיקול דעת כלשהו
המכוננות סמכות , )א� כי לא בהכרח כל זיקות הסמכות הישירה(זיקות סמכות סטטוטוריות 
 ).271–269' ראו לעיל בעמ(א� ה	 בלא כל שיקול דעת 

 להבדיל –זיקת המגורי� במשפט המקובל ההכרה ב להסביר את א� על פי שאפשר, ואכ	   17
 כחיקוי של התפתחויות –רת יותר בהקשר של סמכות ישירה מזיקת הנוכחות המוכ

 Celia Wasserstein; ואיל�202' מבע, 1996 פסברגראו (סטטוטוריות בסמכות ישירה 
Fassberg, Rule and Reason in the Common Law of Foreign Judgments, 12 CA. J. L. & 
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יראה הנתבע מבטיח שבכל מקרה ומקרה י, מספיק בכל הנסיבות ג� לצור� הסמכות הישירה

שחויב בפסק זר בעיני הפורו� הקולט כמי שחייב ציות לבית המשפט במדינה שבה נית� 

  . הפסק

לכאורה היה אפשר לשקול הרחבת כללי הסמכות העקיפה על יסוד הזיקות שבתקנה 

 תו� שבית המשפט הישראלי יערי� את נאותות הפעלת הסמכות בידי בית המשפט הזר 500

כ� אולי היה אפשר ליצור הקבלה בי� שני . ותות הפעלת סמכותו שלוכפי שהוא שוקל את נא

אול� . סוגי הסמכות ולהבטיח שסמכות� של מדינות זרות לא תהיה רחבה משל ישראל

עקרונות היסוד שלפיה� אי� יושבי� בערעור על החלטות זרות ואי� חושפי� כללי� זרי� 

ג� הדרישה להציע למתדייני� רמה . שוללי� אפשרות זו, ומוסדות זרי� לביקורת מקומית

לאומי שוללת מהל� שהופ� את קליטתו של פסק זר �מינימלית של ודאות בהקשר העבר

הרחבת זיקות , כפי שראינו לעיל, לבסו�. לעניי� הנתו� כמעט כולו לשיקול דעת שיפוטי

 הסמכות העקיפה מעבר לזיקות הסמכות הישירה תלויה בקיומ� של ערובות אחרות לתקינות

 18.כגו� דרישה להתאמה ברירתית או נכונות להיכנס לגופו של פסק הדי�, הפסק הזר

בהיעדר� של ערובות כאלה ובהיעדר הסכ� בי� המדינות אי� כל סיבה לסטות ממושכלות 

   19.אי� סיבה מיוחדת לסטות מה�, א� כשיש הסכ� בי� מדינות. יסוד אלה

  

JURISPRUDENCE 193, 212ff. (1999)( ,לגלות ש �פט המקובל אינו מגלה כל עניי	 המשמאל
. כדי לכלול ג� סמכות שהקנייתה כפופה לשיקול דעת, עודלהרחיב את כללי הסמכות העקיפה 

לפיכ� נראה כי ההכרה בזיקת המגורי� היא תגובה מבודדת לאופייה השרירותי של זיקת 
פה על הקשר שבי	 הנכונות לגזור סמכות עקי. הנוכחות ולא חלק ממגמת הרחבה כללית

,  של ערובות אחרות לתקינות הפסק הזר כגו	 דרישה להתאמה ברירתיתמישירה ובי	 קיומ	
  .304, 303, 277–272' בעמראו לעיל 

 . בתנאי� לקליטה4ש� ודיו	 כללי בפרק  ראו   18
קיומה של הדדיות איננה סיבה מספקת להרחיב את זיקות הסמכות העקיפה מעבר , למשל   19

פי שנעשה למשל באמנה הישראלית ע� הרפובליקה הפדראלית של כ, לאלה של סמכות ישירה
אמנה ע� (חו� פסקיאכיפת הנוסח מופיע ג� בתקנות , 667, 26א "כ (1977, גרמניה

 לאמנה זו מונה את הנסיבות 7' ס). 1981–א"התשמ, )הרפובליקה הפדראלית של גרמניה
בזיקות המוזכרות .  פסק די	שבה	 כל מדינה תראה באחרת מוסמכת לדו	 בעניי	 שבו הוציאה

בישראל . לא כ� בישראל. זיקה זו מוכרת בגרמניה. מופיעה הזיקה של מקו� ביצוע העוולה
המצאת מסמכי� כדי להקנות סמכות בשל היותה של ישראל , כאשר הנתבע אינו נמצא במדינה

 היתר ולא בכל מקרה, מקו� ביצוע העוולה טעונה היתר הכפו� לשיקול דעתו של בית המשפט
על כ	 ישראל מחויבת להכיר בסמכותה של גרמניה לדו	 בעניי	 ג� כאשר ישראל לא . זה יינת	

אי	 למצוא ברשימת הזיקות : יתר על כ	. בשינויי� המחויבי�, הייתה מוסמכת לדו	 בו
שהיא עילת סמכות מרכזית " חורגת" זיקה –שתזכינה להכרה הדדית את זיקת הנוכחות 

 הזיקה של –ומת זאת הזיקה החורגת הגרמנית מופיעה ברשימה זו ולע, במשפט הישראלי
התחייבותה של . בעלות ברכוש במדינה כאשר הנתבע אינו גר בא� אחת משתי המדינות

שכ	 אי	 הסדר , גרמניה להכיר ג� בסמכותה של ישראל בנסיבות אלה אינה מאזנת את התמונה
שבה זיקות , יגוד לאמנה האירופיתובנ. ישראלי המאפשר נטילת סמכות על יסוד זיקה זו
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פשר להעלות כטענת הגנה כי המא, )2)(א(6 מופיעה בסעי� הלי� הוג�הדרישה ל

 ,האפשרות שניתנה לנתבע לטעו� טענותיו ולהביא ראיותיו לפני מת� הפסק לא הייתה"

דרישה זו זכתה לפרשנות מצמצמת , כבמדינות אחרות".  סבירה,לדעת בית המשפט

נפסק למשל שהעובדה שפסק די� נית� בהיעדר הגנה אי� פירושה שהוא . ואובייקטיבית

 הובהר עוד כי לא די שהנתבע התקשה לנהל את הגנתו אלא יש 20.ינותלוקה בחוסר הג

   21.להראות פגיעה אובייקטיבית בדרישות של הודעה מראש ומת� הזדמנות לטעו�

 בחברה הקולטת אינ� תסמלימגני� מפני פגיעה � ההתנאי� הריבוניי� הקבועיג� 

� לטענה שהוא נוגד את  והוא חשו22,אופי אזרחיהפסק חייב להיות בעל . חורגי� מהמקובל

 החוק ג� מסדיר מפורשות את האפשרות לטעו� שפסק הדי� הזר נגוע 23.תקנת הציבור

  

צדדית כזו אמנה דו, הסמכות העקיפה נובעות מזיקות הסמכות הישירה שכל מדינה אימצה
לפיכ� ההדדיות . לעול� אינה משפיעה על זיקות הסמכות הישירה של המדינות המתקשרות

העובדה . שבאמנה מטעה במקרי� רבי� ומולידה נדיבות מופרזת שאי	 לה כל הצדקה
הנכונות להכיר בזיקה של בעלות ברכוש בגרמניה אינה חלה על מי שגר בישראל או שוהה ש

בה אינה מפחיתה מהנדיבות המופלגת שבה ישראל מכירה בסמכות של בתי משפט גרמניי� 
  .שהיא רחבה בהרבה מזו שלה עצמה

 ).1994 (641) 3(ד מח" פ,היימס' אשכר נ 1137/93א "ע   20
 802/89א "ע; )1976 (423) 3(ד ל"פ, קרקובסקי' שונדמ� נ) 195/76' המ (29/76א "ע   21

  ).1990 (366) 3(ד מו"פ, אינדורקסיס' דורקסיס ננאי
מאחר שאי	 הגבלה נוספת על אופי ". חו�פסק" לחוק בהגדרה של 1' הדרישה מופיעה בס   22

צאה סביר שכל פסק די	 אזרחי הנית	 להו, כגו	 הדרישה שיהיה לתשלו� סכו� כס�, הפסק
להוציא פסקי די	 פליליי� , אול� ברור שמדובר רק בפסקי די	 אזרחיי�. לפועל בא בחשבו	

זאת על פי . הג� שאלה יכולי� להיות אזרחיי�, וכנראה ג� פסקי די	 פיסקליי� וציבוריי�
 287' ראו לעיל בעמ. מדינה אינה משמשת כלי שרת בידי ריבו	 אחר, העיקרו	 שבהיעדר אמנה

 .12' מ בע,1996 פסברגו 288–
ולא ) לחוק) 3(3' בס(דרישה שהפסק הזר לא ינגוד את תקנת הציבור מופיעה בתנאי� לאכיפה    23

הפוסל לאכיפה פסק זר שיפגע בריבונות ,  לחוק7' בטענות ההגנה וזוכה לפירוט והרחבה בס
ל ידי פירוט זה אינו משנה למעשה את תוכנה של טענה זו כפי שמובא ע. המדינה או בביטחונה

מקרי� שבה� פסק זר נפסל בשל  הבמשפט האנגלי .541–528' מעב )2ש "לעיל ה( שפירא
א� במשפט הישראלי נוקטי� ). 284–283' ראו לעיל בעמ(ניגוד לתקנת הציבור ה� ספורי� 

 Global' נמ" גד בע בולוס4949/03 א"ראו למשל ע(גישה מצמצמת ביותר בנושא זה 
Investment Management Ltd.,הא דוגמקשה למצו ובפועל, ))2005 (616) 5(ד נט" פ 

הטענה עלתה בהקשר של  .לפסילתו של פסק זר מכוח ניגוד לתקנת הציבור במשפט הישראלי
 שעשוי להיות רגיש פחות –ה של פסק די	 הטעו	 לכאורה הכרה או בהקשר של אכיפ, הכרה

י(ש "בתמ . פי רובג� בהקשרי� אלה היא אינה מתקבלת על. לניגוד לתקנת הציבור� (
שגירושי	 השופט גרינברגר גרס ) 2004( 625) 3(ד"מ תשס"פ, .פ.ש' נ. פ.ש 19021/00

דעתו של השופט ראו ג� (אזרחיי� במדינה אחרת נוגדי� את תקנת הציבור הישראלית 
)). 1991 ( ואיל�27, 21) 3(א"מ התשנ"פ, טוביאנה' טוביאנה נ 1366/89) �י(' הפפינקלמ	 ב

נפסק בעבר שנישואי תערובת אינ� נוגדי� את תקנת . רור על מה מבוססת קביעה זולא ב
של נישואי	 אזרחיי� ; ))1963 (225 יז ד"פ, שר הפני�' שלזינגר נ פונק �143/62 "בג( הציבור
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במשפט המקובל אפשר לערער פסק זר מסוג גברא בטענת מרמה . ))1)(א(6 עי�ס( מרמהב

רק , בבקשה לבטלו, אפשר לתקו� פסק די� פנימי. בקלות רבה יותר מאשר פסק די� פנימי

 ואילו באכיפתו של פסק די� זר אפשר 24, חדשה וחיצונית למשפט הראשו�באמצעות ראיה

 לצד ולא הייתה ידועהוא� על ראיה ש, לבסס טענה זו ג� על ראיה שנדונה במשפט הקוד�

 גישה זו זכתה לביקורת שיפוטית בהתא� לביקורת אקדמית ארוכת 25.נדונה במשפט הקוד�

 כאשר השופט גולדברג הציע 26,)פהשעסקה בהכרה ולא באכי (בסיליוסשני� בפרשת 

א� המגמה להבחי� בי� פסקי די� . להחיל מבח� אחיד על פסקי� מקומיי� ועל פסקי� זרי�

כאשר הנשיא , מקומיי� לזרי� בעניי� זה זכתה לעדנה בפסק די� של בית המשפט העליו�

ה  היעדרה של הלכה ברור27.ברק קבע כי טר� הותוו קווי� מדויקי� לטיפול בנושא זה

וא� על פי שרוב� נמנעי� ,  המחוזיי�המשפטבעניי� זה מוזכר תכופות בפסקי די� של בתי 

   28.יש שממשיכי� לבחו� את טענת המרמה על פי ההלכות האנגליות,  בסוגיהמלהביע עמדה

  

בית הדי� הרבני '  נתפלוני �2232/03 "בג(מחו� לישראל מוכרי� עתה לפי הפסיקה יהודי� 
ייתכ	 .  ג� ה� אינ� נוגדי� את תקנת הציבורולכ	, ))2006 (496) 3(ד סא" פ,יפו א"האיזורי ת

.  את שני בני הזוג לנישואי	 חדשי�התירבאשר ה� אמורי� ל, שלגירושי	 הלשכות מיוחדות
קשה לקבל את העמדה שגירושי	 אזרחיי� נוגדי� את תקנת , אול� מבלי שהדבר יוסבר

 מוכרי� כי פסק הדי	 אינו מקיי� את תנאי להבדיל מהעמדה האפשרית שה� אינ�, הציבור
 מ"עהתפיסה שה� נוגדי� את תקנת הציבור נדחתה מפורשות ב, ואכ	. הקליטה של פסק זר

ימחוזי (מ "ע; 16, 7פסקה ב, )2006, פורס� בנבו (הארו' הארו נ 701/06) �ימחוזי (� (
  .780–776' 	 בעמ להלראו .22פסקה ב, )2006, פורס� בנבו (פלוני' פלונית נ 637/04

ראו ג� ; )1959 (449) 1(ד יג"פ, לנגפוס' אינגסטר נ 254/58א "ראו ע. זה הכלל ג� בישראל   24
 366) 3(ד נז"פ, מ"בית טלטש בע' ל נ"עזבו� המנוח סלי� עזרא שעיה ז 4682/92א "ע
 מעשה בית די�צמ	 נינה זל; )2010, פורס� בנבו (מימו�' אבר נ'ג 2066/10א "רע; )2003(

   ).1991( ואיל� 598 בהלי� אזרחי
 .Abouloff v. Oppenheimer, (1882) 10 Q.B. 295; Vadala v. Lawes, (1890) 25 Q.Bראו    25

310; Syal v. Heyward, [1948] 2 K.B. 443; Jet Holdings Inc. v. Patel, [1990] 1 Q.B. 335 .
 Owens Bank Ltd. v. Bracco, [1991] 4 All E.R. 833(C.A.), aff'dהלכות אלה אושרו בפרשת 

[1992] 2 W.L.R. 621 (H.L.) .בהלכות אלה 	תפקוד� הנאות , לדיו 	ובי 	בקשר שבינ 	ולדיו
וכ	 , 18' בעמ, 1996ג פסברוראו  287–286' ראו לעיל בעמ, של תנאי האכיפה המשפטיי�

9 ו6פרקי� .  
במשפט המקובל נוהגי� להבחי	 בי	  ).1990 (397) 4(ד מד"פ, עדילה' בסיליוס נ 490/88א "ע   26

א� לא בי	 מרמה בהקשר של אכיפה למרמה , מרמה בפסקי חפצא למרמה בפסקי גברא
 .בהקשר של הכרה

  .)2004 (1) 3(ד נח"פ, פלונית' פלוני נ 3441/01א "ע   27
4052/05) �מחוזי י(פ "גבאי בהראו למשל החלטתה של השופטת אפעל   28 Wells Fargo 

Bank of Minnesota National Associationהחלטה מיו� , פורס� בנבו (צימרינג'  נ
  . ואיל�41 בפסקה ,)31.12.2007
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נדרש .  אינ� מפתיעי�מגני� מפני פגיעה מוחשיתההקבועי� התנאי� הריבוניי� א� 

 מכא� שפסק די� שאי� כלי� 29.וצאה לפועל בישראלנית� להמפורשות שהפסק יהיה 

בעוד  החוק מסדיר את הבעיה של פסק די� שנית� 30.לא יוכרז אכי� מקומיי� לביצועו

 אי� התייחסות לסוגיית 32.פסק נוגד הוא א� מסדיר את הבעיה של 31.מתנהל הלי� בישראל

ות ישראלית בהקשר של פסקי גברא קשה לחשוב על דוגמה של סמכ .חודיתיהסמכות הי

   33.יהיה אפשר להתמודד ע� עקיפתה באמצעות תקנת הציבור, א� תימצא. ייחודית
  

נית	 לאכיפה על פי הדיני� של אכיפת פסקי "לחוק קובע שהחיוב שבפסק צרי� להיות ) 3(3' ס   29
  ).20' בעמ, 1996 פסברגראו " (די	 בישראל

  .290' ראו לעיל בעמ   30
בעת הגשת התביעה בבית המשפט במדינה הזרה היה משפט תלוי " שא� קובע) 5)(א(6' ס   31

הפסק הזר לא , "בפני בית משפט או בית די	 בישראל, באותו עני	 ובי	 אות� בעלי די	, ועומד
�סעי� זה מחייב את בית המשפט להיכנס לשאלה א� מדובר באותו עניי	 וא� מדובר . ייאכ

א "בפרשת ע. משפט שאלה זו עלולה להיות קשהבשל ההבדלי� בי	 שיטות . באות� צדדי�
קבע השופט , בהקשר הקרוב של פסק נוגד, )1994 (641) 3(ד מח" פ,היימס' אשכר נ 1137/93

ולפיכ� היו מבוססי� על , חשי	 שא� על פי ששני פסקי מזונות זרי� עסקו בשתי תקופות שונות
א� עמדה זו תתקבל ). 32ש "ראו להל	 ה(למעשה מדובר באותו עניי	 , שתי עילות שונות

אול� ראו . סביר להניח שהיא תתקבל ג� באשר להלי� תלוי ועומד, באשר לפסקי� נוגדי�
House of Spring Gardens Ltd. v. Waite, [1991] 1 Q.B. 241 , שבו בית המשפט האנגלי

הפעיל את המבח	 האנגלי הפנימי של זהות הצדדי� והעילות בהקשר הקרוב של מעשה בית 
  . די	

הפסק נוגד פסק די	 אחר שנית	 באותו עני	 בי	 אות� בעלי די	 "א� קובע ש) 4)(א(6' ס   32
ושעודנו בר�יש צור� להתמודד ע� השאלה מהי אותה , כאמור. הפסק הזר לא ייאכ�, "תוק

קבע ) 1994 (641) 3(ד מח"פ, היימס' אשכר נ 1137/93א "ובע, עילה ומיה� אות� צדדי�
�ולפיכ� היו ,  על פי ששני פסקי מזונות זרי� עסקו בשתי תקופות שונותהשופט חשי	 שא

ייתכ	 שיש צור� לגלות גמישות . למעשה מדובר באותו עניי	, מבוססי� על שתי עילות שונות
ובאותה פרשה לא היה כל ,  בעייתיתקביעתו זו אול�. לאומימסוימת בעניי	 זה בהקשר העבר

די היה לקבוע שהוא לא . אכיפת הפסק הזרלהביא לידי איצור� לנקוט פירוש מאול� זה כדי 
ולא הסכימה , ש� נית	 הפסק, כי הנתבעת לא גרה בגרמניה, קיי� את דרישת הסמכות העקיפה

א� נודעת חשיבות לשאלה : בהקשר של פסק נוגד יש צור� לשאול עוד. לסמכות השיפוט
יבות לשאלה א� קיו� הפסק א� נודעת חש; הישראלי או הזר, איזה פסק די	 נית	 קוד�

וא� ; הובא לידיעת הערכאה שנתנה את הפסק השני, או קיומו של ההלי� הראשו	, הראשו	
 פסברג ו292–291' ראו לעיל בעמ. בישראל – או טר� נקלט –הפסק הזר הנוגד כבר נקלט 

 . 21' בעמ, 1996
שעשויה למנוע את קשה להעלות דוגמה של סמכות ייחודית להטיל חיוב על אד� , כאמור   33

דוגמה . ג� בהקשר של הכרה לא קל למצוא דוגמאות של סמכות ייחודית. אכיפתו של פסק זר
דומה שחוק אימו� . אחת עשויה להיות פסק אימו� זר שנית	 לטובת מאמ� תושב ישראל
וזאת כדי לקד� את , ילדי� ביקש לקבוע סמכות ייחודית באשר למאמצי� תושבי ישראל

במשפט ). 828' ראו לעיל בעמ(ארצי ת האג בעניי	 אימו� ילדי� בי	המטרות של אמנ
אפשר שכלל זה יסתפק . הישראלי לא ברור מהו כלל הסמכות העקיפה לעניי	 צווי אימו� זרי�

בנסיבות אלה עדיי	 אפשר יהיה לסרב . בכ� שהצו נית	 במדינת מושבו של הילד המאומ�
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בתנאי� הריבוניי� המשתני� המגני� מפני . פחות  צפויי�תנאי� הריבוניי� המשתני�ה

 לעומת זאת קיימת דרישה 34. אי� כל דרישה לקיומה של אמנה כתנאי לאכיפהסמליתפגיעה 

ג� בישראל דרישה זו פורשה , מה המקובלת במדינות אחרות לפי המג35.הדדיותכללית ל

, אילו נית� בישראל ובשינויי� המחויבי�, אי� דורשי� שאותו פסק די�. פירוש מקל מאוד

 נמנעת  שמדינה זרה זו אינהאלא מסתפקי� בכ�, המוצא של הפסק הזרהיה נאכ� במדינת 

  36.באופ� עקרוני מאכיפת� של פסקי די� ישראליי�

החוק דורש שהפסק . הישראלי מצמיח סוגיה מיוחדת במישור הריבוני הסמליההקשר 

��למדינה במוב� של המשפט הבירק הא� הכוונה היא . מדינה זרהת� בבית משפט של ינ

פסקי די� מהשטחי� המוחזקי� ופסקי די� מהרשות הפלסטינית , א� כ�? לאומי הפומבי

 של פסקי די�  באופ� מיוחד את אכיפת�העובדה שהסדירו. אינ� ניתני� לאכיפה לפי החוק

 תדושהונח בסיס לטיפול בפסקי די� מהרשות הפלסטינית אינה מלמ, מהשטחי� המוחזקי�

.  שכ� הסדרי� אלה אינ� הסדרי� מקבילי� להסדר הסטטוטורי הכללי.שכ� חשבובהכרח 

ד לפיכ� לא ברור כלל ועיקר א� בהיעדר ההסדר המיוח. ה� הסדרי� קלי� ממנו בהרבה

המשפט ואכ� . פסקי די� אלה לא היו אכיפי� לפי החוק רק משו� שה� לא ניתנו במדינה זרה

הישראלי מוכ� להחיל די� של מדינה שאינה מוכרת כמדינה ריבונית במוב� של המשפט 

  

וכ� כלל ,  ילדי� אמורה להיות סמכות ייחודיתלהכיר בפסק א� הסמכות הקבועה בחוק אימו�
19021/00) �י(ש "בתמ. הסמכות העקיפה יהיה תק� רק באשר למאמצי� תושבי מדינות זרות 

הביע השופט גרינברגר עמדה שלפיה לישראל ) 2004( 625) 3(ד"מ תשס"פ, .פ.ש' נ. פ.ש
לא ברור על .  ותושביהאזרחי ישראל, סמכות שיפוט ייחודית לפסוק גירושי	 באשר ליהודי�

שכ	 יש להניח כי גירושי	 דתיי� שנערכו בהתא� לדי	 הדתי במדינה , מה מבוססת עמדה זו
גירושי	 אזרחיי� עשויי� להיות מוכרי� כאירוע שמפקיע , זאת ועוד. זרה יוכרו בישראל

א 4' ומאז חקיקתו של ס, )713–710' ראו להל	 בעמ(נישואי	 לצור� העברה של ריבוי נישואי	 
ברור כי יש להכיר בגירושי	 , 1953–ג"התשי, )נישואי	 וגירושי	(לחוק שיפוט בתי די	 רבניי� 

, פורס� בנבו( הארו' הארו נ 701/06מ "ראו ע(אזרחיי� זרי� א� לצרכי� אזרחיי� אחרי� 
בפסקה , )2006, פורס� בנבו(  פלוני'פלונית נ 637/04) �מחוזי י(מ "ע; 7בפסקה , )2006

  .1242–1241' שר לפסקי� זרי� העוסקי� בקרקע בישראל ראו להל	 בעמא). 18
  .539–525' בעמ להל	 יטה ראולהשפעת	 של אמנות על תנאי האכיפה או על מנגנו	 הקל   34
חו� לא יוכרז אכי� א� נית	 במדינה שלפי דיניה אי	 פסק) א(: " לחוק קובע כדלקמ	4' ס   35

על פי בקשת היוע� המשפטי לממשלה רשאי ) ב(. אוכפי� פסקי� של בתי המשפט בישראל
  )". א(א� כשלא נתקיימה הדדיות כאמור בסעי� קט	 , חו�בית המשפט לאכו� פסק

נפסק כי נטל ההוכחה באשר לדרישה ). 1991 (656) 2(ד מה"פ, קסו�' קסו� נ 619/89א "ראו ע   36
)). 2009, פורס� בנבו( במירה' גרינברג נ 1268/07א "ראו ע(זו מוטל על המתנגד לאכיפה 

 ,ע� זאת.  ההדדיות הסטטוטוריקיומו של תנאילמיטב ידיעתי שו� בקשה לא נדחתה בגלל אי
ציי	 השופט ) 2010, פורס� בנבו( לאומי�בנק פלסטי� הבי�' מסאלחה נ 3608/10א "ברע

רובינשטיי	 כי הימנעותה של הרשות הפלסטינית מאכיפת פסקי די	 ישראליי� עשויה לחסו� 
  .ת האפשרות לאכו� פסק די	 של הרשות בישראל במסלול הסטטוטוריא
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נכונות זו באה לידי ביטוי יו� יו� . וא� לקלוט את פסקי הדי� שלה, לאומי הפומבי��הבי

פרובינציה או של  ומחילי� די� של מדינה בארצות הברית או כאשר קולטי� פסקי די�

במקרי� כאלה העובדה שיחידות אלה אינ� מוכרות כמדינות במשפט . טריטוריה בקנדה

 במוב� "מדינה זרה"לאומי הפומבי מעול� לא הכשילה את ההתייחסות אליה� כאל ��הבי

לאומי �� שהמשפט הבישו�זאת כנראה מ. די� זר במוב� של ברירת הדי�כאל של החוק או 

השטחי� המוחזקי� סביר שג� , א� כ�. הפרטי עוסק בשיטות משפט ולא במדינות ככאלה

 יכולי� הניתני� בה�פסקי הדי� ,  מדינות� אינ�א� על פי שה, וג� הרשות הפלסטינית

. להיחשב פסקי די� של מדינה זרה משו� שה� פרי שיטה משפטית החלה בשטח מזוהה

 – המשפטי מוכר על ידי ארצות הברית �המדינות של ארצות הברית שכוחאמנ� להבדיל מ

 אי� מדינה ריבונית הפועלת כלפי –הפומבי  לאומי��יחידה הפועלת במישור המשפט הבי

אול� הפעלת .  או השטחי� המוחזקי� כחלק ממנהחו� המסמיכה את הרשות הפלסטינית

 על כ� . ישראל ובראשונה על בשטח מזוהה מקובלת בראש שתי יחידות אלההמשפט של

לאומי הפרטי ייתכ� שיש לפרש את הדרישה למדינה זרה כדרישה �במישור המשפט הבי�

המסתפקת בכ� שהפסק נית� בשיטת משפט מוכרת שחלה בשטח שאיננו חלק ממדינת 

   37.ישראל

 התיישנות נקבעה תקופת תמוחשיבתנאי� הריבוניי� המשתני� המגני� מפני פגיעה 

 בניגוד לעמדה הפרשנית המקלה יחסית המתגלה באשר לרוב 38.ביעת אכיפהמיוחדת לת

  

ראו ג� ). 109ש "ראו להל	 ה(בית המשפט פועל כ� בהקשר של הכרה אינצידנטלית , ואכ	   37
) 2007, פורס� בנבו( מוחמד זאיד' פרג' מוסטפא חוסיי� מוסטפא נ 4332/05) �מחוזי י(פ "ה

כאשר המבקש ניסה לאכו� את ,  שנית	 ברמאללהשבו השופט דרורי הסכי� לאכו� פסק די	
ואילו המשיב לא הגיש תגובה כלשהי נגד בקשת , הפסק על פי ההסדר המיוחד ולא הצליח

אמנ� הוא ציי	 כי הוא אינו מכריע בשאלה א� מתקיי� התנאי שהפסק . האכיפה הסטטוטורית
הביע ספק בעניי	 זה א� השופט רובינשטיי	 . הוא אכ� את הפסק, א� כאמורנית	 במדינה זרה 

פורס� ( לאומינבנק פלסטי� הבי' מסאלחה נ 3608/10א "על פי שג� הוא לא הכריע בדבר ברע
  ).2010, בנבו

: לא ברור מהו המדד להשוואה בעניי	 זה.  לחוק קובע תקופת התיישנות של חמש שני�5' ס   38
כ	 מצד אחד אכיפה היא ש. התיישנות פסקי די	 לצורכי הוצאה לפועל או התיישנות תובענות

מצד אחר בקשת אכיפה היא סוג של ; מנגנו	 המכשיר פסק זר להוצאה לפועל בישראל
והתקופה הקצרה ,  שנה25פסק די	 ישראלי מתייש	 לצורכי הוצאה לפועל רק כעבור . תובענה

). 18' בעמ, 1996 פסברגראו (בהרבה לפסקי� זרי� מקלה מאוד ע� חייבי� לפי פסקי די	 זרי� 
וההתיישנות המיוחדת , אול� תקופת ההתיישנות בתובענות רגילות היא בדר� כלל שבע שני�

  , 2004–ד"התשס, בעקבות הצעת חוק ההתיישנות, יתרה מזו. לפסקי די	 זרי� קצרה א� מזו
מציע לקצר ) 712' בעמ, א"תשע, 595ח "ה (2011–א"התשע,  להצעת חוק דיני ממונות826' ס

אי	 הצעה מקבילה לקצר את תקופת . בתובענות רגילות לארבע שני�את תקופת ההתיישנות 
אולי אפשר ללמוד . כדי שתמשי� להיות קצרה מזו הרגילה, חו�ההתיישנות לאכיפת פסקי

חו� על יסוד תקופת מכא	 שהמחוקק קבע את תקופת התיישנות בחוק אכיפת פסקי
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. הפרשנות של סעי� זה מחמירה מאוד ע� מי שמבקש לאכו� פסק די� בישראל, סעיפי החוק

נקבע באשר לפסק מזונות זר כי קיומו העקבי של הפסק על ידי החייב בתקופת ההתיישנות 

פיכ� א� החייב מפסיק לקיי� את הפסק רק ל. אינו סיבה מוצדקת להימנע מבקשת אכיפה

על . לא תואר� תקופת ההתיישנות ולא תתקבל בקשת אכיפה, לאחר עבור חמש השני�

הזכאי על פי הפסק לבקש אכיפה בתו� חמש השני� א� רצונו באכיפתו ג� כעבור עשרי� 

הכולל חיוב אישי להימנע מלתבוע את ,  א� נאמר בדעת מיעוט כי ג� צו הפטר39.שנה

אותו לאחר " לאכו�"לכ� אי אפשר . מתייש� אחרי חמש שני�, פושט הרגל שזכה בהפטר

כבר נפרע בחלקו חמש שני� ג� נגד מי שמבקש לתבוע את פושט הרגל בישראל בגי� חוב ש

שהפסק כל אשר נדרש בחוק הוא , סופיות באשר ל40.פשיטת הרגל בחו� לאר�במסגרת 

 הוא פתוח ג� ולכ�, מעשה בית די� יהווהפסק  החוק אינו דורש שה41.אחרי ערעוריהיה 

  

� כוונה לקבוע תקופה קצרה ההתיישנות של פסקי די	 ישראליי� לצורכי הוצאה לפועל תו
 ).303–301' ראו לעיל בעמ(א� לא ברור כלל א� זהו המדד הראוי . ממנה לפסקי� זרי�

העמדה התמוהה ). 1973 (690) 1(ד כז" פ,שוויבל' נ) ריסטופילקוכ(מטה חא�  665/72א "ע   39
שקיו� החיוב לשל� מזונות לאור� כל תקופת ההתיישנות אינו מהווה נסיבה מיוחדת 

) 3(ד לח" פ,רווה' הוכמ� נ 247/83א "המצדיקה להארי� את תקופת ההתיישנות אושרה בע
א� מיד לאחר , אול� נקבע ש� כי הגשתה של בקשת אכיפה לאחר תקופה זו, )1984 (639

, 1996 פסברגראו (תצדיק את הארכתה , שמתגלה לזכאי על פי הפסק כי החייב נמצא בישראל
  ). 19' בעמ

עמדה זו . מפי השופט אדמונד לוי, )2001 (444) 3(ד נה" פ,ליאל' ו� נ'קוז 4003/99א "ע   40
הוא פסק , ג� א� יש בו חיוב אישי, צו הפטר. תמוהה לא פחות מהעמדה באשר לפסקי מזונות

המהל� הטבעי כאשר אד� נתבע על חוב שממנו זכה להפטר הוא להעלות את צו . חפצא
ת זו תידו	 השאלה א� הפסק ראוי להכרה במסגרת במסגר. ההפטר כטענת הגנה מפני התביעה

דעת הרוב , משלא נהג כ� החייב במקרה זה. חיובר מהוא� הוא אכ	 מקנה הפט, )ב(11' ס
דומה שגישה זו . קבעה כי הוא איחר את המועד להסתמ� על צו ההפטר בהלי� הישראלי

מו להסתמ� על צו מי שמבקש לאפשר לעצ, שכ	 לפי גישתו, עדיפה על הגישה של השופט לוי
עליו לאכו� את הצו על כל אחד מהנושי� שעלולי� לתבוע אותו בעתיד בגי	 , הפטר בעתיד

בשל האפשרות להסתמ� על הצו . בכל מקו� בעול�, חוב שממנו הופטר בפשיטת הרגל
מהל� מקדי� זה מצטייר ככלי מגוש� ויקר , שאינה מתיישנת בשו� מקו�, במסגרת הכרה בו
   .צאה הראויהמדי להשגת התו

עמדה זו הועדפה על ). 2(3' אפשרות הערעור היא המפתח לסופיות לפי ס. לחוק) 2(3' ראו ס   41
עמדה . התולה את סופיותו של פסק די	 זר בהיותו מעשה בית די	, פני העמדה האנגלית

אנגלית זו מאפשרת לאכו� פסק זר א� על פי שמסלול הערעור עוד פתוח בתנאי שהפסק הוא 
א� שוללת את אכיפת� של פסקי די	 ג� אחרי תו� הליכי הערעור א� ה� , בית די	מעשה 

כגו	 פסקי די	 המחייבי� בתשלו� מזונות הצופי� , כאלה שאינ� יכולי� להוות מעשה בית די	
לפיכ� במשפט המקובל מדגישי� שפסק די	 . וצווי� זמניי� וצווי ביניי� למיניה�, פני עתיד

 Nouvion v. Freeman, (1889) 15(לא ייאכ� , � לשנותו או לבטלושבית המשפט שנתנו מוסמ
App.Cas. 1 .( הזר בהלי� של עתירה לקסציה באיטליה 	שאלה יפה היא א� היותו של פסק הדי

)cassazione ( או בצרפת)cassation ( הופ� את הפסק לכזה שאיננו אחרי ערעור) להסבר
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ובלבד שעברה אפשרות , צווי ביניי� ופסקי מזונות העשויי� להשתנות, לצווי� זמניי�

   42.הערעור על צווי� אלה

  

 .א.פ. סקרלו נובילי רובינטריה 2214/00א "עשאלה זו עלתה בר). המונחי� הללו ראו להל	
, א� לא הוכרעה, )2000 (403) 4(ד נד" פ,מ"משה קט� בע'  נחברה שמושבה באיטליה

הדגישה  בדונה במשמעותה של הדרישה הסטטוטורית .והבקשה נדחתה מטעמי� אחרי�
את יה שהמשפט הישראלי אינו מייחס חשיבות לאפשרות שבית משפט שנת	 'קצהשופטת פרו

-Land Nordrhein 74/77א "בהתבסס על ע(הפסק עשוי לבטלו או לשנותו בהלי� מיוחד 
Westfalenמצד )). 1977 (713) 3(ד לא"פ, פרידמ�'  נ 	הרצו 	היא קבעה שעמדה זו מאזנת בי

ומצד אחר , אחד להבטיח שהפסק שיבוצע הוא סופי ולא ישונה במהל� הרגיל של הדברי�
של פסקי די	 ראויי� רק בשל החשש שמא בהלי� יוצא מ	 הכלל ה� להימנע מעיכוב בביצוע� 

היא א� הבהירה שמאחר שהלי� הקסציה מתנהל בפני בית המשפט הגבוה . ישונו או יבוטלו
. אי	 מדובר באפשרות שהפסק יבוטל או ישונה בבית המשפט שנת	 אותו, ביותר באיטליה

ה פירושה כי הפסק איננו אחרי ילפיכ� השאלה הייתה א� האפשרות שהפסק יבוטל בקסצ
 התשובה לשאלה זו איננה נגזרת מהשאלה א� הפסק .ובשאלה זו לא הובאו די ראיות, ערעור

ועל כ	 למשל אינו , שכ	 החוק מדגיש את אפשרות הערעור, במכורתו כבר נית	 להוצאה לפועל
ר בשלב זה מוכ	 לאכו� פסק די	 זר שלפני ערעור א� על פי שהוא כשיר להוצאה לפועל כב

אזי ממילא , א� עתירה לקסציה מעכבת את ביצוע פסק הדי	, יתרה מזו ).כפי המצב באנגליה(
, הלי� הקסציה איננו ערעור, לגופו של עניי	. ביצוע ולא ייאכ� מטע� זההפסק לא יהיה בר

הלי� הקסציה . כמו למשל בקשה לביטול פסק די	 בשל מרמה, אבל הוא ג� איננו הלי� חריג
 א�. תקיפה על ההחלטה בערעורועל פי רוב הוא מהווה , ל בדר� כלל אחרי ערעורמתנה

ההחלטה בערעור והתיק חוזר לדיו	 בית המשפט לקסציה מבטל את , העתירה מתקבלת
. שד	 בו לראשונהזה על פי רוב בבית משפט לערעורי� מקביל ל, ערעור המקורימחודש ב

 אול� .א על פי רוב פסק די	 שלאחר ערעורה הועתירה לקסציה המהווה נשואלפיכ� פסק די	 
 לקסציה תביאעתירה ה א� שכ	, לפני ערעור חוזרג� הוא , בגלל האפשרות שהעתירה תתקבל

וביטול זה פותח את ,  אותו איננו זה שנת	 אותובית המשפט המבטל, לידי ביטול פסק הדי	
א� בעל , ה שנתנו בראשונההדר� לדיו	 חוזר בערעור שיתנהל על פי רוב בבית משפט אחר מז

, ר ראשו	למצב שבו פסק זר עבר הלי� של ערעובמוב	 זה עתירה לקסציה דומה . מעמד זהה לו
מאחר שהדרישה שהפסק . או שערעור ברשות תלוי ועומד, א� הוגשה בקשת רשות ערעור

 יש, לרבות האפשרות לערער ברשות, מוצוכל אפשרויות הערעור יהיה אחרי ערעור מחייבת ש
 לפיכ� במצב .לדרוש שהאפשרות להביא לידי ערעור חוזר באמצעות קסציה תמוצה א� היא

א� על פי שההלי� , או כשעתירה לקסציה תלויה ועומדת, שבו יש אפשרות לפנות לקסציה
 במוב	 של "אחרי ערעור"ראוי להתייחס אל הפסק כפסק שאיננו , עצמו אינו נחשב ערעור

  .תו טר� אושרהנכונוהחרד מפני מצב ש, החוק
, פורס� בנבו( עובד'  נ.Gerber Finance Inc 33559�09�10) א"מחוזי ת(א "ראו למשל ת   42

תו� ציו	 שהצו לא נית	 כסעד זמני , שהיה אחרי ערעור, ש� נאכ� צו תפיסה זר, )2012
א� על פי שבית . לפי ההסכ� בי	 הצדדי�, לשמירת המצב הקיי� אלא כדר� לממש בטוחות

הוא לא פסל את האפשרות , חי	 בי	 סעד ביניי� ובי	 הצו שנית	 בנסיבות העניי	המשפט הב
לדיו	 נרחב יותר . שייאכ� א� סעד ביניי� כל עוד הצו עומד בדרישת הסופיות הסטטוטורית

 . לדרישת הסופיות בכלל301–299' ולעיל בעמ , ואיל�8' בעמ, 1996 פסברגבשאלה זו ראו 
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�פסקאכיפתו של להכריז על " רשאי"בהתמלא תנאי האכיפה בית המשפט � קשה 43.חו

חו� א� על פי שהוא מקיי� � פסקלהעלות על הדעת מקרי� רבי� שבה� ראוי לסרב לאכו�

דוגמה אחת למצב שבו יהיה אפשר להצדיק זאת היא . את כל תנאי האכיפה הסטטוטוריי�

בהנחה שסעי� . מועמדי� לקליטה באותו זמ�, הסותרי� זה את זה, כאשר שני פסקי די� זרי�

ה שהתוצאה דומ, כי א� אחד מפסקי הדי� עוד לא נקלט, אינו מועיל בנסיבות העניי�) 4)(א(6

 לנהל הלי� חדש –ובמידת הצור� , הטובה ביותר היא לסרב לקלוט את שני פסקי הדי�

   44.בישראל

  אכיפה לא סטטוטורית  )ב(

ולפי דברי , הוא פתוח לפסקי די� מכל מדינה. מנגנו� האכיפה הסטטוטורי הוא מנגנו� כללי

י� במשפט הישראלי הוא נועד להחלי� את כל מה שהיה קי, ההסבר שליוו את הצעת החוק

 לחוק ביטל את כל דברי החקיקה הקיימי� שעסקו בפסקי� 12 לפיכ� סעי� 45.לפני חקיקתו

, ) מצרי�–איכו� גומלי� (פקודת פסקי די� , 1922, )איכו� גומלי�(פקודת פסקי די� : זרי�

  

 . לחוק3' ראו ס   43
מספק מקרה נוס� שבו ייתכ	 שיהיה ) 1994 (641) 3(ד מח"פ, היימס' אשכר נ 1137/93א "ע   44

פסק המזונות הזר שהוגש . ראוי לסרב לקלוט פסק די	 זר א� על פי שתנאי האכיפה התקיימו
בתביעת , בהלי� נוס� שהתקיי� באותה מדינה זרה לאחר מכ	. לאכיפה נית	 בהיעדר הגנה

השופט חשי	 סירב לאכו� את . הנתבעת התגוננה והתביעה נדחתה, מזונות בגי	 תקופה אחרת
). הפסק השני(הפסק הראשו	 משו� קיומו של פסק נוגד באשר למה שהוא ראה כעילה זהה 

ובהנחה שבית המשפט , בהנחה שפסק הדי	 שהוגש לאכיפה אכ	 מקיי� את כל תנאי האכיפה
סרב לאכו� את הפסק מכוח שיקול אפשר ל, גורס שאי	 מדובר באותה עילה מבחינה פורמלית

כדי למנוע מצב שבו הנתבעת תחויב לעשות מעשה שבית , הדעת הנתו	 בידי בית המשפט
מנגד אפשר כמוב	 . שאי	 עליה לעשות, בסופו של דבר, המשפט במדינה שבה נית	 הפסק סבר

ידי הנתבעת יכלה להביא ל, לטעו	 שא� אכ	 אותה מדינה אינה שלמה ע� פסק הדי	 הראשו	
ושבכל זאת היא הצליחה , העובדה שהיא לא יכלה לעשות כ�, בנסיבות המקרה. ביטולו

. נבעה כנראה מהעובדה שאכ	 אי	 מדובר באותה עילה, להביא לידי דחיית התביעה השנייה
כפי שהיה ג� , א� בנסיבות אלה סביר כי הפסק הראשו	 א� לא יקיי� את כל תנאי האכיפה

דוגמה אפשרית אחרת של מצב שבו ראוי כי בית המשפט . )32ש "הראו לעיל (במקרה הנדו	 
יפעיל את שיקול דעתו להימנע מאכיפה א� על פי שתנאי החוק התמלאו היא כאשר פסק הדי	 

א "ערכפי שהיה ב, כדוגמת קסציה, אבל עוד כפו� להלי� של בדיקה מחדש, אחרי ערעור
 403) 4(ד נד"פ, מ"משה קט� בע'  נליה חברה שמושבה באיטקרלו נובילי רובינטריה 2214/00

במצב כזה ג� א� בית המשפט יחשוב שפנייה לקסציה אינה פוגמת בהיות הפסק ). 2000(
העשויה , סביר שהוא יסרב לאכו� את הפסק עד אשר תינת	 ההחלטה בקסציה, אחרי ערעור

הוא ,  רבלחלופי	 א� ההכרעה בקסציה עשויה לארו� זמ	. תוח את העניי	 לערעור מחודשלפ
שתג	 על החייב מפני הנזק שייגר� לו יכול לאכו� את הפסק תו� דרישת ערבות מצד המבקש 

 .לאחר אכיפת הפסק בישראלההחלטה תשונה במכורתה  א�
 .105) ז"התשי (285ח "ראו דברי ההסבר להצעת החוק בה   45
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  ותקנות פסקי די�1929, )מבריטניה וממושבות בריטניה(פקודת תעודות קיו� צוואות , 1929

כל ההסדרי� הללו עסקו במצבי� , 1928,  להוציא תקנות פסקי די� נכריי�1928.46, נכריי�

היה את�  פסקי די� ממדינות שלא. שבה� היה הסכ� או הסדר הדדיות ע� מדינת מקור הפסק

 התביעה על –הסדר הדדי נאכפו בישראל על פי מנגנו� האכיפה שבמשפט המקובל האנגלי 

�סקי די� נכריי� הזכירו מתו� הנחה שהיא נקלטה במשפט האר�אשר תקנות פ, יסוד הפסק

 החוק 47.ישראלי כדר� אכיפה כללית כל אימת שאי� הסכ� ע� מדינת המקור של הפסק

 לחוק קובע כי 2 ע� זאת סעי� 48.אבל הוא לא ביטל תביעה זו במפורש, ביטל את התקנות

  ".חו� אלא לפי חוק זה�לא ייאכ� בישראל פסק"

 עלתה בבית המשפט העליו� השאלה א� פירושו הנכו� של המצב כאשר, ואול�

המשפטי לאחר חקיקת החוק הוא שהתביעה על יסוד הפסק כבר אינה מוכרת כדר� שבה 

הוא השיב בשלילה והכיר בקיומ� בד בבד של , אפשר להביא לידי קליטתו של פסק זר

הסבירו עמדה זו כתב ב. התביעה על יסוד הפסק מצד אחד והאכיפה הסטטוטורית מצד אחר

  : השופט אולש�

החוק . חו� ח בא להסדיר את הסוגיה בעניי� פסקי"תשי�אי� לומר שהחוק מ

חו� בישראל בדר� של �הזה בא רק לקבוע שיטה מיוחדת של אכיפת פסקי

כלומר שגבי , רישו� גבי מדינות שביחס אליה� קיימת הדדיות באכיפה

החו� ללא הבאת  המגיע לפי פסקהמדינות הללו ניתנת הקלה לגביית החוב 

   49.החו� סמ� פסק�תובענה על

הלי� ,  פשוט מהלי� האכיפה הרגילמנגנו�ניכר שהשופט אולש� סבר כי החוק הכניס 

. הדומה לרישו� המוכר באנגליה והמיועד למצב שבו קיימת אמנה ע� מדינת מת� הפסק

אול� ,  החוק הוא הדדיותאמנ� אחד מתנאי. בדיקת� של תנאי החוק אינה תומכת בעמדה זו

היא , חו� לפי החוק היא תביעה לכל דבר ועניי��תביעה לאכיפת פסק. אי� נדרשת אמנה

משו� כ� ובשל . ואי� בחוק זכר לאפשרות של רישו�, אינה קצרה מהתביעה על יסוד הפסק

  

 . ואיל�159' בעמ, 1996 פסברגלפירוט ראו    46
 ואיל� לדיו	 בשאלה א� התביעה על יסוד הפסק אכ	 נקלטה 170' בעמ, 1996 פסברגראו    47

 .במשפט המנדטורי
ביטול התקנות , מאחר שההנחה היא שתביעה זו נקלטה באופ	 עצמאי בלי קשר לתקנות אלה   48

  .אינו עולה כדי ביטול התביעה על יסוד הפסק
שאי	 לה כל , עמדה זוייתכ	 ש). 1964 (378, 374) 2(ד יח"פ, גולי' רוזנבאו� נ 423/63א "ע   49

נובעת מהעובדה שהחוקי� שבוטלו עסקו בפסקי די	 ממדינות  ,כפי שיפורט בהמש�בסיס 
א שבאה לידי ביטוי בפרשה זו הי התפיסה המוטעית של החוק. בעלות הסדר הדדי ע� ישראל

 הוא הלי� מצהיר שמאפשר ג� ביסוד העמדה הבעייתית שלפיה הלי� האכיפה הסטטוטורי
  .)557–552' ראו להל	 בעמ( פסק די	 זר ולא פסק די	 ישראלי רד ההוצאה לפועללמשלהביא 
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, ההצהרה המפורשת של המחוקק ניכר כי המחוקק ביקש להחלי� את ההסדרי� הקיימי�

לפי חוק : "חר� כל זאת התקבלה עמדתו של השופט אולש� בפסיקה. י� עליה�ולא להוס

�אכיפת פסקי�תובע לתבוע בישראל את השתי דרכי� פתוחות לפני , 1958�ח"תשי, חו

�הוא יכול לבקש מבית המשפט בישראל . זכויותיו לפי פסק די� שנית� לזכותו בחו� לאר

פסק חו� לבקש ול להביא תביעה על יסוד והוא יכ, פסק די� כפסק אכי�אותו להכריז על 

   50."מבית המשפט להכיר בו

ת להשלי� ומאפשרלחוק  2לי� של סעי� י את המפתעוקו של המצב המשפטי זצגה ה

�על יסוד הפסק כדר� לאכו� פסקתביעה ע� המש� קיומה של �מכא� שבמשפט  51.חו

אמנ� . חר לא סטטוטוריהאחד סטטוטורי והא: הישראלי קיימי� שני מנגנוני אכיפה כלליי�

מתברר כי בשני� האחרונות השימוש בתביעה על יסוד הפסק כאמצעי אכיפה הצטמצ� 

אול� בשל החשיבות של , והתביעה הסטטוטורית היא הדר� העיקרית שבשימוש, מאוד

  . יוצג במלואו–  אשר טר� הוספד–  מנגנו� זה,תנאי המשפט המקובל במשפט הישראלי

 האכיפה הסטטוטוריי� לאלה של התביעה על יסוד הפסק הוא הבדל מרכזי בי� תנאי

אבל היא חיונית , אמנ� דרישה זו מפורשת פירוש מקל. הדדיותהדרישה הסטטוטורית ל

 במשפט המקובל אי� כל דרישה להדדיות והיא ,לעומת זאת. במנגנו� האכיפה הסטטוטורי

עות תביעה על יסוד  כי הבסיס לאכיפה באמצ1842�א� נשללה מפורשות כאשר נפסק ב

� ה–הפסק הוא רעיו� החיוב obligatio –ולא רעיו� ה �comity. 52מאז אותה קביעה ,  ואכ�

 חיוב :הבסיס לתביעה על יסוד הפסק כאמצעי אכיפה הוא הרעיו� שפסק זר מהווה חיוב

לכ� חיוב פסוק ; פסוק זה החלי� את החיוב המקורי ששימש עילה לתביעה שבה הוא נית�

עד אשר . שמטרתה להביא לידי ביצועו,  לשמש בעצמו עילה לתביעת אכיפהזה יכול

 פירוש הדבר היה שכדי להביא 53.הוא נתפס א� כראיה לחיוב, הסכימו לראות בפסק זר חיוב

  

' וינטר נ 101/63א "בע. )1979( 294–293, 293) 1(ד לג"פ, ה�כ' עובדיה נ 221/78א "ראו ע   50
�וא� לתבוע , נקבע כי כאשר התובע רשאי לתבוע על יסוד הפסק, )1963 (2032ד יז "פ, קוב

שאפשר לנקוט אות	 באותו , שתי אפשרויות אלה ה	 דרכי� חלופיות, תעל יסוד העילה המקורי
על יסוד הפסק ועל יסוד העילה , לכ	 נראה כי אפשר לתבוע על יסוד החוק. כתב תביעה

 . המקורית באופ	 חלופי
 עמדה זו מבוססת בחלקה על התפיסה שתביעה על יסוד הפסק אינה תביעה לאכיפה אלא   51

ישראלי חדש המבוסס על הפסק הזר באופ	 שהפסק הזר למעשה עובר הוציא פסק די	 תביעה ל
  .שבסופו מוצמד לפסק הזר צו אכיפה מקומי, הכרההלי� של 

52   Russell v. Smyth, (1842) 9 M. & W. 810, 819; Godard v. Gray, (1870) L.R. 6 Q.B. 139, 
149–150; Schibsby v. Westenholz, (1870) L.R. 6 Q.B. 155; Adams v. Cape Industries 

Plc, [1990] Ch. 433 (C.A.).  
להתפתחות ההיסטורית שליוותה ; Houlditch v. Donegal, (1834) 2 Cl. & F. 470, 477ראו    53

 H. E. READ, RECOGNITION AND ENFORCEMENT OF FOREIGN JUDGMENTS IN THEשינוי זה ראו

COMMON LAW UNITS OF THE BRITISH COMMONWEALTH 111 ff. (1938).  
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ובתביעה זו הפסק , החיוב המקורייסוד לידי ביצוע החיוב היה צור� להגיש תביעה על 

תפיסת הפסק כחיוב . נסב על החיוב המקוריוהדיו� , שימש א� ראיה בי� ראיות אחרות

תנאי הסמכות בובראש ובראשונה (חיוב שהוא ייצג ב הדי� ופסקבאת הדיו� למקד �פשרה 

היא א�  .)להבדיל למשל מחיוב חוזי, וההלי� ההוג� המשקפי� את ייחודו כחיוב פסוק

ה באשר ובכלל ז, הולידה את ההלכה שלפיה אי אפשר לטעו� טענות באשר לתוכ� הפסק

   54.לחיוב המקורי

  על56. שלא נפרעו55ת לפסקי די� המחייבי� תשלו� כס�מוגבלהתביעה על יסוד הפסק 

שהוא ,  לטעו� נגדו רק שהוא הושג במרמהאפשר 57; להיות סופי ועליו להיות מוסמ�הפסק

 תנאי� אלה תואמי� את המתכונת 58.נוגד את תקנת הציבור ושהוא נית� בהלי� לא הוג�

  . סוגיה� מצד אחר תנאי� משפטיי� מצד אחד ותנאי� ריבוניי� לשהוצעה של

המשפט , בדומה לחוק.  סמכות והלי� הוג�– ה� התנאי� המקובלי� התנאי� המשפטיי�

 המשפט המקובל א� 59. כתנאי לאכיפתו של פסק די� זרסמכות חקיקההמקובל אינו דורש 

פג� של היעדר סמכות . ת הפסק שנתנה אסמכות לפי דיני המדינהאינו עומד על קיומה של 

 בר� הדרישה 60.מצטייר כטעות שאי� להתבסס עליה כטענה נגד קליטתו של פסק זר

  

  .14�007בפסקה , DICEYראו    54
  . למקורה של דרישה זו ולאפשרות לסטות ממנה199ש "ה, 308' ראו לעיל בעמ   55
 an–ש� מניחי� שמדובר בפסק די	 שטר� בוצע , 514' בעמ,  CHESHIREראו למשל   56

unsatisfied foreign judgment.  
  .סט הצמוד לו והטק42כלל , DICEYראו באופ	 כללי    57
58   DICEY , ו51, 50כללי�  לא –אי אפשר להעלות נגדו טענת טעות ; לא יחקרו בנכונותו. 52

ראו . לא טעות גלויה ולא טעות סמויה, וא� לא בדי	 של המדינה האוכפת, בעובדה ולא בדי	
Godard v. Gray, (1870) L.R. 6 Q.B. 139 ,גר גיי 357/67א "הלכה זו נקלטה ג� בישראל בע

שבו א� אושרו התנאי� של התביעה על יסוד הפסק , )1967 (495) 2(ד כא"פ, גייגר' נ
  .שבמשפט המקובל בישראל

בהקשר של הכרה אמנ� קיימת התאמה מסוימת בי	 כללי ברירת הדי	 ובי	 כללי הסמכות    59
וודאי שאי	 , היא הולכת ונחלשת, אבל מגמה זו מוגבלת לפסקי די	 מסוג חפצא, העקיפה

  ).277–264' ראו לעיל בעמ(רישה עצמאית להתאמה ברירתית ד
 Vanquelin v. Bouard, (1863) 15 C.B. (N.S.) 341; Pemberton v. Hughes, [1899] 1ראו    60

Ch. 781; Merker v. Merker, [1963] P. 283; Adams v. Cape Industries Plc., [1990] Ch. 
לבונטי	 הציע . 7.68 בפסקה ,BRIGGS ראו למשל(רבה עמדה זו זכתה לביקורת . 550–549 ,433

הסבר לתופעה זו בA. V. Levontin, Two Paradoxes in the Recognition of Foreign 
Judgments, 2 ISR. L. REV. 197 (1967) . פרשתVanquelin , פרשתPemberton , ופרשת

Merkerמשפט המקובל להכרה תנאי ה, א� כפי שנראה בהמש�,  עסקו בהכרה ולא באכיפה
  .מהווי� בסיס חיוני לאכיפה
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 עשויה להבטיח שפג� בסמכות המקעקע את הפסק כולו יביא מעשה בית די�שהפסק יהווה 

   61.לידי סירוב לקלוט את הפסק

מסגרת תביעה  של המשפט המקובל דומי� לאלה המופעלי� בהסמכות העקיפהכללי 

 לפיכ� זיקות 62.מבוסס על המשפט המקובל) 3)(א(6שכ� התוכ� של סעי� , סטטוטורית

היסוד של מגורי� או נוכחות והסכמה מפורשת ה� שמסמיכות מדינה זרה להוציא פסק 

 לשאלה א� הנוכחות הכרחית בעת המצאת מחייבת באשראי� פסיקה ,  כאמור לעיל63.גברא

 אפשר להסתפקבע נעדר באופ� ארעי ממדינת מת� הפסק הנתכאשר  או שמא ,ההזמנה

, בכל זמ� אחר, אפילו ארוכה,  פסיקה ברורה ומפורשת קובעת שנוכחות.עלובמגורי� בפ

אינה מספיקה לצור� זיקת המגורי� כש� שג� בעלות בקרקע נשוא , לרבות זמ� לידת העילה

 מקובל 64. המצאת ההזמנהבעת) או מגורי�(התביעה אינה מספיקה לעניי� זה בלא נוכחות 

על הכול כי ג� אזרחותו של הנתבע וא� מושבו במדינת מת� הפסק לא יספיקו כדי להסמי� 

  65.מדינה זרה להוציא פסק גברא

ת באשר להסכמה מוציאה את האפשרות שאד� ייחשב למי שמסכי�  הדרישה למפורש�

ע� . ינת מת� הפסקלסמכות השיפוט מתו� שביצע מעשה עוולה או מעשה חוזי כלשהו במד

א� ,  במשפט המקובל התייצבות תו� מחאה על הסמכות או כדי להציל רכוש בלבד,זאת

מבלי השתתפות פעילה בטיעוני� המהותיי� בהלי� נחשבת להסכמה א� על פי שזו אינה 

 החוק הישראלי ביטל את האפשרות לייחס לנתבע הסכמה לסמכותה 66.הסכמה מפורשת

מאחר שהתביעה על יסוד הפסק היא ). ג(6�ו) ב(6 פי�לה בסעישל מדינה זרה בנסיבות א

אולי אפשר לטעו� שמאחר . סעיפי� אלה אינ� חלי� עליה ישירות, מנגנו� לא סטטוטורי

אי� להמשי� ולהחזיק בה רק , שהמחוקק הביע את עמדתו המפורשת שהלכה זו אינה ראויה

  

פסק , לעומת זאת.  ליצור חיוב או מעשה בית די	לויכשכ	 פסק די	 נטול סמכות שהוא בטל לא    61
קרוב לוודאי שכל עוד לא בוטל הוא מהווה מעשה , די	 נטול סמכות שהוא א� נית	 לביטול

עה הסטטוטורית אי	 דרישה למעשה בית שימו לב שבתבי. בית די	 וייראה פסק די	 שיצר חיוב
  .ביצועוהערובה לקיומה של סמכות לפי הדי	 הזר היא הדרישה שהפסק יהיה בר, די	

  .491' ראו לעיל בעמ   62
 ,.Adams v. Cape Industries Plc., [1990] Ch. 433; Vogel v. R. & A. Kohnstamm Ltdראו    63

[1973] Q.B. 133.  
  . Sirdar Gurdyal Singh v. Rajah of Faridkote, [1894] A.C. 670ראו    64
14�086 ו14�085בפסקאות , DICEYראו    65.  
66   Harris v. Taylor, [1915] 2 K.B. 580; De Cosse Brissac v. Rathbone, (1861) H. & N. 301; 

Voinet v. Barrett, (1885) 55 L.J.Q.B. 39; Guiard v. De Clermont, [1914] 3 K.B. 145 .
 .Henry vההלכות בעניי	 התייצבות כדי למחות או כדי להציל רכוש אושרו בפרשת 

Geopresco International, [1976] Q.B. 726) א� כי בוטלו ב Civil Jurisdiction and 
Judgments Act, 1982למצוא ב). 33'  בס 	הסבר להלכה זו נית A.V. Levontin, Appearing 

Under Protest to the Jurisdiction of a Foreign Court, 6 MELBOURNE U. L. REV. 1 
(1968) .  
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פעיל את הכללי� של המשפט ויש לה, משו� שהתביעה על יסוד הפסק אינה מוסדרת בחוק

מנגד טענה כזו עלולה להוביל להכפפת . המקובל בהתא� לתנאי� ישראליי� עצמאיי�

  . מכל תוכ� משלהולרוקנ!התביעה על יסוד הפסק לכל תנאיה של האכיפה הסטטוטורית 

ג� במנגנו� זה . הוג�� לאר� היה  שהתנהל בחוהלי�התנאי המשפטי השני הוא שה

די ודורשת יידוע בעוד מועד של הנתבע בדבר ניהול ההלי� נגדו ומת� הדרישה צנועה למ

   67.הזדמנות סבירה להתגונ�

אלה המגני� מפני ה� ,  נדרשי� ג� בתביעה על יסוד הפסק הקבועי�התנאי� הריבוניי�

בתנאי� המגני� . אלה המגני� מפני פגיעה מוחשית בהה� פגיעה סמלית בחברה המקומית 

, פיסקלי או ציבורי, פסק די� בעל אופי עונשיקובל שאי� אוכפי� מפני פגיעה סמלית מ

 68.תקנת הציבורגד את ו נתוכנוומקובלת האפשרות להתנגד לאכיפתו של פסק זר א� 

  והוצע לה� הסבר,לעילהוצגו  המרמה ההלכות האנגליות המיוחדות בנוגע לטענת

 וביקש להשתית אלהות  הסתייג השופט גולדברג מהלכבסיליוסבפרשת ,  כאמור69.בספרות

 70,את טענת המרמה נגד פסק זר על אותו בסיס כמו טענת המרמה נגד פסק די� ישראלי

ולכ� לא ברור היו� מהי ההעמדה ,  פתח הנשיא ברק שאלה זו שובפלוניואילו בפרשת 

ודאי ,  א� הלכות המרמה של המשפט המקובל חלות באכיפה סטטוטורית71.הישראלית

� דווקא באכיפה הלא סטטוטורית הכפופה לכל כללי המשפט שאי� סיבה לסטות מה

  . המקובל

 פסק די� מקומי פסק זר שנוגדבתנאי� המגני� מפני פגיעה מוחשית מקובל שלא ייאכ� 

 בפורו� פסק זר שנית� בעוד מתנהל הלי� אי� הלכה מיוחדת באשר ל72.שכבר נית�

  

67  DICEY, ואיל�107' בעמ, 1996 פסברג ו280–277' ראו לעיל בעמ. 51 כלל .  
שימו לב .  ואיל�528' בעמ) 2ש "לעיל ה (שפירא; 14�022ופסקה , 50כלל  ,DICEYראו    68

ע� .  לפגיעה בביטחו	 המדינה כפי שיש בחוקשבתביעה על יסוד הפסק אי	 קטגוריה נפרדת
דומה שלא תהיה בעיה לכלול דאגה זו במסגרת הכללית של תקנת הציבור כפי שזו , זאת

  ). 8'  ס,הצעת חוק ,לבונטי� ראו למשל(מובנת בישראל 
  .  ואיל�101' בעמ, 1996 פסברג; )60ש "לעיל ה( Levontinראו ; 496' ראו לעיל בעמ   69
  ).1990 (397) 4(ד מד"פ, עדילה' בסיליוס נ 490/88א "ע   70
   ).2004 (1) 3(ד נח"פ, פלונית' פלוני נ 3441/01א "ע   71
72   Vervaeke v. Smith, (1981) [1983] 1 A.C. 145 (H.L.) הוא דוגמה למצב שבו סירבו להכיר 

, הי�מאחר שכללי האכיפה וכללי ההכרה באנגליה כמעט ז. בפסק די	 זר שנגד פסק די	 אנגלי
העובדה שבישראל . מקובל שפסק די	 זה הוא אסמכתה לכלל האמור ג� בהקשר של אכיפה

ד "פ, כה�' עובדיה נ 221/78א "ראו ע(התביעה על יסוד הפסק א� נתפסת כסוג של הכרה 
. תומכת עוד באפשרות להישע	 על פסק די	 זה א� בהקשר של אכיפה)) 1979 (293) 1(לג

הנישואי	 נערכו כדי לסייע לאישה . ית נישאה לבעל אנגליאישה בלג, Vervaekeבפרשת 
. לאחר זמ	 היא נישאה באיטליה לאיטלקי שמת ביו� הנישואי	. בניסיונותיה להישאר באנגליה

היא ביקשה לאיי	 את נישואיה הראשוני� , בונו שהתנהל באנגליהכדי להשתת� כיורשת בעיז
בשובה . לבלגיה וקיבלה ש� את מבוקשההיא פנתה . ובקשתה נדחתה לגו� העניי	 באנגליה
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 פסק זר נית� במקרה שבו כש� שאי� כל התייחסות למצב שבו, המתבקש לקלוט את הפסק

א� ,  סביר שטענות אלה תישקלנה73. לדו� בנושאסמכות ייחודיתהפורו� הקולט טוע� ל

 נית� להוצאה לפועל א� אי� דרישה שהפסק יהיה 74.במסגרת ניגוד לתקנת הציבור, תועלינה

 מקובל באנגליה שאי� אוכפי� זכויות שאי� בשביל� מנגנוני אכיפה ,ע� זאת. מקומית

 סביר שעמדה 75.ואי� מעמידי� לרשות� מנגנוני� קיימי� שישנו את מהות הזכות, י�מתאימ

  . זו תחול ג� באשר להוצאה לפועל של פסקי די� זרי�

�לאור תורת החיוב ושלילת תורת הcomityהתנאי� הריבוניי� המשתני� מעטי� מ 

גיעה סמלית בתנאי� הריבוניי� המשתני� המגני� מפני פ. נדרשי� בתביעה על יסוד הפסק

במשפט המקובל אי� דרישה מפורשת שהפסק . הדדיות ואי� דרישה לאמנהאי� דרישה ל

העובדה שהתביעה על יסוד הפסק אינה מבוססת על יחסי� בי� מדינות . יבוא ממדינה זרה

שאינה ,  לאכו� פסק די� משיטת משפט מוכרתאפשרמחזקת את הטענה שבמנגנו� זה 

  .לאומי הפומבי��ב� של המשפט הבימדינה ריבונית במושל בהכרח 

 התיישנותבתנאי� הריבוניי� המשתני� המגני� מפני פגיעה מוחשית אי� תקופת 

תקופת ההתיישנות הרגילה חלה ,  מאחר שהפסק הוא עילת התביעה76.מיוחדת לפסק די� זר

 והיא , הפסקסופיות ע� זאת קיימת דרישה ייחודית בנוגע ל77.עליה ממועד מת� הפסק

  

. לאנגליה היא ביקשה להכיר בפסק האיו	 ובנישואיה לאיטלקי המנוח לצור� הדיו	 בירושתו
בית המשפט סירב להכיר בפסק הדי	 הבלגי בשל קיומו של פסק הדי	 האנגלי שבו סירבו לאיי	 

ראשונה היא א� השאלה ה. שתי שאלות נותרו פתוחות בעקבות החלטה זו. את הנישואי	
במקרי� כאלה .  שנית	 בפורו� פסק די	 נוגד בעניי	לפניאפשר לסרב להכיר בפסק זר שנית	 

השאלה ). 568' בעמ, CHESHIRE ראו(הוצע באנגליה להעדי� את פסק הדי	 המקומי המאוחר 
באנגליה הוצע להעדי� את . זרי�ה� הנוגדי� השנייה היא מה לעשות כאשר שני פסקי הדי	 

כפי ). Showlag v. Mansour, [1995] 1 A.C. 431בעקבות פסק הדי	 , ש�(ו	 בזמ	 הראש
במקרה זה קיימת הבחנה בי	 מצב שבו אחד , שהצעתי בדיו	 בסעי� הסטטוטורי המקביל

כבר , כאשר אחד נקלט. מפסקי הדי	 הזרי� כבר נקלט ובי	 מצב שבו א� אחד מה� לא נקלט
כאשר א� אחד מה� עוד . עמד זה על ידי קליטתו של השנייש לו מעמד בפורו� ואי	 לפגוע במ

ראוי למנוע הכרה מכל אחד מה� , ובהנחה ששניה� עומדי� בתנאי הקליטה, לא נקלט
בלי קשר לסדר שלפיו , שכ	 אי	 כל סיבה להעדי� אחד על האחר, ולהעדי� הלי� מקומי חדש

  ).21' מבע, 1996 פסברגראו (ה� ניתנו או שבו נפתחו ההליכי� הזרי� 
, DICEYשל ) 2(47אול� אפשר למצוא ביטוי לרעיו	 זה בכלל . 293–292' ראו לעיל בעמ   73

הקובע כי לבית משפט במדינה זרה אי	 סמכות להכריע בזכויות קניי	 באשר לקרקע שמחוצה 
, ראו ש�(כלל זה מבוסס על ההנחה שסמכות זו מיוחדת למדינה שבה נמצאת הקרקע . לה

14�115ו 14�114בפסקאות .(  
  .32' מבע, 1996 פסברגראו    74
  . 141ש "ה, 290'  ודיו	 בפרשה לעיל בעמPhrantzes v. Argenti, [1960] 2 Q.B. 19ראו    75
  .31' מבע, 1996 גפסברראו    76
ש� מודגש שתקופת ההתיישנות אינה זו החלה על פסקי די	 אלא , 515'  בעמ,CHESHIREראו    77

פירוש הדבר הוא שאפשר להגיש , לפי המצב הקיי� בישראל. זו החלה על חיובי� רגילי�
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 78.יהווה מעשה בית די� במוב� זה שבית המשפט שהוציאו אינו מוסמ� עוד לשנותושהפסק 

דרישה זו פירושה שנית� לאכו� פסק די� זר מכל מדינה שלפי דיניה הפסק מהווה מעשה 

 ייתכ� שא� אפשר לאכו� פסק די� ממדינה שלפי 79.בית די� עוד לפני ההחלטה בערעור

ובלבד שאותו בית משפט , עד לאחר הערעורהשקפתה הוא אינו מהווה מעשה בית די� 

, א� מה שחשוב יותר הוא שנמנעת האפשרות. שהוציאו אינו מוסמ� עוד לשנות אותו

לאכו� פסקי די� שלעול� אינ� מהווי� מעשה בית די� משו� , הקיימת כנראה לפי החוק

ו� פסקי מזונות פסקי די� הניתני� לשינוי כג, צווי� זמניי� וצווי ביניי�: שה� נתוני� לשינוי

,  נוס� על כ�80.פסקי משמורת ועוד, )להבדיל מפסקי די� לפיגורי תשלומי�(עתידיי� 

, תשלו� סכו� כס�התביעה על יסוד הפסק פתוחה רק לפסקי די� המחייבי� , כאמור לעיל

, כ� שפסק די� שמחייב אד� למסור נכס או לעשות מעשה לא ייאכ� בתביעה על יסוד הפסק

פט הישראלי יראה לנכו� להגמיש תנאי זה שמקורו בסיווגי� הפנימיי� של אלא א� כ� המש

   81.המשפט המקובל שנוצרו לצרכי� דיוניי� אנגליי� מיוחדי�

דומה שבהתקיי� תנאי האכיפה אי� לבית , בניגוד למצב בתביעה לאכיפה סטטוטורית

תת פסק די� יש ל, הוכח קיומו של חיוב. המשפט שיקול דעת א� לאכו� את הפסק א� לאו

מנגנו� האכיפה הלא סטטוטורי , כמו בענייני� רבי� אחרי�, בעניי� זה. המחייב את ביצועו

 ע� זאת אי� כל סממ� שהמשפט הישראלי ייעד לכל 82.שונה ממנגנו� האכיפה הסטטוטורי

  .זמני מיותר�ונראה כי קיומ� הבו, מנגנו� ייעוד שונה
  

בניגוד לתקופת ההתיישנות , )יו� לידת העילה(תביעה בתו� שבע שני� מיו� מת	 הפסק 
בהקשר של תביעה על יסוד .  מיו� מת	 הפסקדת על חמש שני�לאכיפה סטטוטורית העומ

 , חוק ההתיישנות הצעתעל פילמשל (תקופת ההתיישנות הכללית תשתנה א� , הפסק
ישתנה , )38ש "ה, ראו לעיל, 2011–א"התשע, או הצעה חוק דיני ממונות 2004–ד"תשסה

  . להגיש תביעה על יסוד הפסקאפשראור� התקופה שבתוכה מעצמו 
78   Nouvion v. Freeman, (1889) 15 App.Cas. 1 ; ראו ג�DICEY, ואיל�14�025 בפסקה .  
שבה	 הפסק נהיה מעשה בית די	 רק לאחר חלו� המועד , טיננטלמשל מדינות הקונ, יש מדינות   79

 .להגשת הערעור או לאחר מת	 פסק הדי	 בערעור לפי העניי	
80   DICEY , ואיל�14�025בפסקאות .  
   .199ש "ה, 308' ראו לעיל בעמ   81
לאומית לדו	 באכיפתו של לא ברור א� קיי� הבדל בי	 מנגנוני� אלה ג� באשר לסמכות הבי	   82

 מאפשרת לבסס בקשה 1984–ד"התשמ, לתקנות סדר הדי	 האזרחי) 8(500תקנה . סק זרפ
כמשמעותו בחוק אכיפת פסקי, חו�מבקשי� לאכו� פסק"להמצאה מחו� לתחו� כאשר 

מכיוו	 שפסקי[...]". , 1958ח"התשי, חו� �חו� כמשמעות� בחוק זה יכולי� להיאכ� א
תקנה זו אינה מוגבלת לבקשות אכיפה סטטוטוריות נראה כי , באמצעות תביעה על יסוד הפסק

ובלבד (חו� במסגרת תביעה על יסוד הפסק אלא יכולה לשמש ג� בבקשה לאכו� פסק
התביעה על , בניגוד לתביעת אכיפה סטטוטורית). שהפסק הנדו	 מתאי� להגדרה הסטטוטורית

על כ	 סביר . חיוב חוזיאול� חיוב זה אינו , יסוד הפסק מבוססת על היותו של הפסק הזר חיוב
שאי	 אפשרות לבסס בקשה להמציא מסמכי� מחו� לתחו� לצור� תביעה כזו על העילות 

  .  המתייחסות לחוזה500שבתקנה 
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     בפסק זר בהלי� שיפוטי מלאהכרה  .2

בישראל אי� זה מוב� מאליו שהכרה היא תנאי מוקד� , ד למצב בשיטות משפט אחרותבניגו

בעוד , יתרה מזו. ואי� זה מוב� מאליו שאותו מנגנו� קליטה ישמש לשני הצרכי�, לאכיפה

החוק אינו כולל הוראה כללית , המשפט הישראלי מציע שני מסלולי אכיפה מקבילי�

כפי , קבל פסק די� ישראלי המכיר בפסק זרכלשהי המאפשרת ליזו� הלי� שמטרתו ל

הוא מתייחס להכרה של פסקי די� ממדינות בעלות . שאפשר לקבל פסק די� האוכ� אותו

 תנאי שאינו קיי� בשו� –ומתנה אותה בקיומה של אמנה ) לחוק) א(11סעי� (אמנה בלבד 

 אי� מנגנו�  אול�84)).ב(11סעי� ( הוא ג� מתייחס להכרה אינצידנטלית 83.מקו� אחר בחוק

 במש� שני� רבות שררה ההנחה שאפשר לקבל .סטטוטורי כללי להכרה הצהרתית בפסק זר

וזאת על יסוד תנאי , פסק די� המצהיר על הכרה בפסק זר מחו� להסדרי� הסטטוטוריי�

 כי המשפט הישראלי מאפשר לבתי המשפט אג�נפסק בפרשת אול�  85.המשפט המקובל

 בהיעדר אמנה 86).א(11 ראוי להכרה רק באמצעות סעי� לתת פסק די� המצהיר שפסק זר

ההכרה היחידה הבאה בחשבו� היא הכרה , לחוק) א(11ובהיעדר קיומ� של תנאי סעי� 

  .אינצידנטלית

  הכרה אינצידנטלית  )א(

אגב דיו� בעני� הנמצא בסמכותו ולצור� אותו עני� רשאי " : קובע לאמורלחוק) ב(11סעי� 

�ישראל להכיר בפסקב משפט או בית די� בית�א� , אינו חל עליו) א(א� א� סעי� קט� , חו

 סעי� זה צופה מצב שבו מבקשי� להסתמ� על פסק די� ."ראה שמ� הדי� והצדק לעשות כ�

במקרה כזה בתי משפט וא� בתי די� בישראל מוסמכי� להכיר בו . זר אגב דיו� בעניי� אחר

לה אינצידנטלית שאינה בסמכותו  כש� שהכרעה בשא87 .בלא צור� לנקוט הלי� מיוחד

–ד"התשמ, ]נוסח משולב[לחוק בתי המשפט  76 לפי סעי�, משפטההעניינית של בית 

כ� ג� הכרה ,  מוגבלת לאותו עניי� בלבד ואינה מחייבת את הצדדי� בהלי� אחר,1984
  

ג� בהקשר המוגבל של פסקי� שמקור� . ח"הוס� לחוק רק בתשל, שיידו	 בהמש�, סעי� זה   83
  . מוגבל ביותרהשימוש שאפשר לעשות בסעי�, במדינות בעלות אמנה ע� ישראל

   . להכרה בנוסח המקורי של החוקבאשרה היה ההסדר היחיד סעי� ז   84
 .111ש "ראו להל	 ה   85
בפרשה זו נשללה  ).1995 (561) 1(ד מט"פ, אג�' היוע� המשפטי לממשלה נ 970/93א "ע   86

על השאלה א� אפשר . בהיעדר אמנה) א(11' האפשרות להכיר בצו קיו� צוואה זר באמצעות ס
 . 519–516' ראו להל	 בעמ, ועל מעמדה של הלכה זו היו�, גביל הלכה זו לסוג מסוי� של פסקי�לה

. קיומו של סעי� זה מאפשר במקרי� רבי� לעקו� את הצור� להכיר בפסק די	 באופ	 הצהרתי   87
במקו� לבקש הכרה הצהרתית בצו ירושה , אג�פרשת כפי שהעיר השופט גולדברג ב, למשל

תו� ביסוס  נגד מי שהחזיק ברכוש י� להשיג את מבוקש� על ידי הגשת תביעהיכלו היורש, זר
  .)ב(11 'שיוכר באופ	 אינצידנטלי לפי ס, הצו הזרטענת� לבעלות ברכוש על 



  פסקי� זרי� במשפט הישראלי: 8פרק 

511 

מוגבלת לאותו עניי� בלבד ואינה , הבאה אגב דיו� בעניי� אחר, אינצידנטלית בפסק די� זר

  88.מאפשרת להסתמ� על פסק הדי� בהקשר אחר בלא דיו� חוזר בתנאי ההכרה

" מ� הדי� והצדק"התנאי היחיד המוצב להכרה אינצידנטלית הוא שבית המשפט ראה ש

ואי� בו תשובה לשאלה כיצד יש , החוק אינו מפרט עוד. להכיר בו לצור� העניי� הנדו�

אזי היה אפשר , חוק מנגנו� הכרה ברוראילו היה ב". מ� הדי� והצדק"להבי� את הביטוי 

כמפני� לתנאי ההכרה מחד גיסא ולשיקולי צדק מאיד� " מ� הדי� והצדק"לפרש את המילי� 

לאחר שנתמלאו תנאי ההכרה לפי הדי� א� ראוי לאפשר את ההכרה , המחייבי� לבחו�, גיסא

ל דעת לעניי� ואכ� סביר שהכרה כזו תהיה תלויה בשיקו. בלא הלי� קליטה ייעודי עצמאי

בהיעדרו של מנגנו� הכרה הצהרתי מתבקש לראות במילי� אלה מיצוי של . מוגבל זה

א� ג� במצב זה כוונת . התנאי� הדרושי� כדי שפסק זר יימצא ראוי להכרה אינצידנטלית

לאחר ויכוח שהתנהל במש� כמה שני� הוכרעה . אינה ברורה" מ� הדי� והצדק"הביטוי 

כאשר נקבע שהביטוי מפנה לכללי המשפט המקובל ואינו מקנה  ,�ב� דיישאלה זו בפרשת 

   89.לשופט שיקול דעת חופשי בשאלה א� להכיר בפסק הזר א� לאו
  

אותו "תלויה בכ� שמדובר ב) ב(11 '� בפסיקה כאילו ההכרה בפסק זר לפי סלעתי� נוצר רוש   88
 Merck 4986/09) א"מחוזי ת(א "בש, דוגמהראו ל(הנדו	 בבית המשפט הישראלי " עניי	

Sharp & Dohme (Israel 1996) Ltd.בלבולאול� .))2009, פורס� בנבו( נפתלי'  נ 	יש כא . 
, אגב דיו	 בעניי	 אחר ולצור� אותו עניי	, חו�מסמי� בית משפט להכיר בפסק) ב(11 'כאשר ס

  ההכרההקשר שבו נדרשתת המתאר א" לצור� אותו עניי	"ביטוי ברור מלשו	 הסעי� כי ה
בכל הקשור לעניי	 עיקרי  ( היק� כוחה המחייב של ההכרהומגדיר את) העניי	 העיקרי הנדו	(

,  באותו עניי	זר חייב לעסוקביטוי זה אינו קובע תנאי שהפסק ה פשיטא ש.)ולא מעבר לכ�, זה
תו עניי	 א� ר צרי� להיות באוהשאלה א� הפסק הז .מעשה בית די	כפי שמקובל בהקשר של 

  לשאלה עד כמה פסק הדי	 הזרבאשר, מעשה בית די	רק בהקשר של ,  א� בכלל, תתעוררלאו
עשויה להיות חשיבות לפסק די	 זר ג� בלא שמבקשי� להסתמ� אול� . משתיק את הצדדי�

בהלי� הזר ובהלי� צדדי� הזהות זהות הענייני� ו ואכ	 כבר נקבע כי. עליו כעל מעשה בית די	
ב�  499/79א "עב	 פורת בראו השופטת (שבו מבקשי� להכיר בו אינ� תנאי להכרה המקומי 

לעניי	 זה על מסתמכת ה, )1984 (104, 99) 2(ד לח"פ, מ"אינטרנשיונל בע. אס. די. אי' דיי� נ
ג� לצרכי� , כפי שנראה בהמש�. ))1964 (379, 374) 2(ד יח"פ, גולי' רוזנבאו� נ 423/63א "ע

 . על פסק הדי	 לעמוד בתנאי הכרה, על פי רוב, אלה
פסק הדי	 ). 1984 (99) 2(ד לח"פ, מ"אינטרנשיונל בע. אס. די. אי' ב� דיי� נ 499/79א "ראו ע   89

ועל התפיסה שהחוק לא קבע כללי� ) 513' בעמ, 2ש "לעיל ה (שפיראהסתמ� על דעתו של 
עה בסוגיה זו השופט למרות ההכר. בכל הקשור להכרה ולא ביטל את הדי	 שהיה בעת חקיקתו

שלאחר חקיקת חוק ) 1990 (397) 4(ד מד"פ, עדילה' בסיליוס נ 490/88א "גולדברג סבר בע
כצינור קליטה לכללי " די	" אי	 מקו� עוד לפרש את המונח 1980–�"התש, יסודות המשפט

אי	 חולק כי זו התוצאה באשר למונח שטר� פורש בעת ). 405' בעמ, ש�(המשפט המקובל 
ופסקי די	 רבי� הוכרו , אול� החוק לא ביטל כללי� שכבר נקלטו.  החוק האמורחקיקת

 לפני חקיקת חוק יסודות 1958–ח"התשי, חו�לחוק אכיפת פסקי) ב(11' בישראל לפי ס
ובכל זאת א� על פי שהשופט גולדברג לא . המשפט על יסוד הכללי� של המשפט המקובל

משיכי� להתלבט בשאלת היק� שיקול הדעת שיש בתי משפט נמוכי� מ, קבע הלכה בעניי	 זה
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כבר ראינו שהתביעה על יסוד הפסק במשפט המקובל היא תביעה להכיר בחיוב קיי� 

, לפיכ� במשפט המקובל הכרה היא תנאי מוקד� לאכיפה. ולהצמיד לו כוח ביצוע מקומי

   . בתביעה על יסוד הפסק לש� אכיפהולכ� תנאי ההכרה זהי� כמעט לאלה הדרושי�

.  סמכות והלי� הוג�– הרגילי� התנאי� המשפטיי� ג� לצור� הכרה נדרשי� אשר על כ�

 כתנאי להכרה בפסק זר סמכות חקיקהאי� דרישה מפורשת ל, כמו בתביעה על יסוד הפסק

 ג� 90. בפסקי חפצא ומעמד אישילב דרישה כזו תנאי הסמכות העקיפה לעתי� מש� כיא

 סמכות לפי דיני המדינהבהקשר של הכרה המשפט המקובל אינו עומד על קיומה של 

 עשויה להבטיח מעשה בית די� היווה אול� ג� כא� הדרישה שהפסק 91,שנתנה את הפסק

   92.שפג� בסמכות המקעקע את הפסק כולו יביא לידי סירוב לקלוט את הפסק

 מאלה שמיועדי�ר� הכרה מורכבי�  של המשפט המקובל לצומכות העקיפההסכללי 

הניתני� על פי רוב ,  לבקש להכיר לא רק בפסקי די� מסוג גבראאפשרשכ� , לאכיפה

שלרוב אי אפשר , אלא ג� בפסקי די� מסוג חפצא ופסקי די� בענייני משפחה, לאכיפה

פירוש , לענייננו.  בשני ההקשרי� לפסקי גברא זהי�באשר כללי הסמכות העקיפה 93.כפ�ל#

סייג אחד לעיקרו� . הדבר שה� זהי� לכללי הסמכות העקיפה החלי� בתביעה על יסוד הפסק

ובכלל זה הלי� הכרה אינצידנטלית לפי , שהכפי� כל הלי� לפי החוק, )ג(11 עי�זה מצוי בס

 באשר המבטלי� את ההלכה האנגלית המיוחדת ,)ג(6�ו) ב(6 פי�לסעי, )ב(11סעי� 

  המדינה היחידה המוסמכת95,פסק חפצא באשר ל94.הסמכות נגדלמשמעותה של מחאה 

�ה, בה נמצא החפ�ש היא המדינה להוציאוres,כלל זה נקלט בישראל . בעת פתיחת ההלי� 

שיש לזהות את המדינה שבה העיקרו� הרחב  נקלט ג� 96.מהמשפט המקובל בלא עוררי�

  

 Merck 4986/09) א"מחוזי ת(א "בש, ראו לדוגמה. לה� בסוגיית ההכרה האינצידנטלית
Sharp & Dohme (Israel 1996) Ltd.א"מחוזי ת(א " בש;)2009, פורס� בנבו( נפתלי'  נ (

12034/05Goldhar Corporate Finance Ltd.נ  'S.A. Klepierre )א "ת; )2008, � בנבופורס
  ).2003, פורס� בנבו( צעדי' רגב נ 1802/01) א"מחוזי ת(

  .277–272' ראו לעיל בעמ   90
 Vanquelin v. Bouard, (1863) 15 C.B. (N.S.) 341; Pemberton v. Hughes, [1899] 1ראו    91

Ch. 789.  
  .262–261' עיל בעמ ודיו	 ל,Merker v. Merker, [1963] P. 283אול� ראו במשפט המקובל    92
 Pattni v. Ali and Dinky International SA, [2006]להבחנה בי	 פסקי גברא לפסקי חפצא ראו    93

U.K.P.C. 51 , 	ואיל�92' בעמ, 1996 פסברגוכ .  
  ) ב(6 זה יחולו הוראות סעי� סעי�חו� לפי בהליכי� לעני	 הכרה בפסק"קובע ) ג(11' ס   94

א� על , 11' משו� שהיא הלי� לפי ס, יחולו על הכרה אינצידנטלית) ג(ו) ב(6'  על כ	 ס)".ג(ו
  . פי שהכרה זו כפופה למעשה לכללי המשפט המקובל

9 ו6, 5בפרקי� , 1996 פסברגלדיו	 בשאלה אילו פסקי די	 כלולי� בהגדרה זו ראו    95.  
 ). 1977 (309) 3(ד לא" פ,שר התחבורה' מ נ"החברה הימית להובלת פרי בע �599/76 "בג   96
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�נמצא הres ככל (בענייני ירושה ו 97בענייני משפחה ג� –ונטי  הוא המעמד הרלו– הנדו�

  של כללית� הישירהקליטבהקשר של מעמד אישי  98.)שפסקי ירושה זרי� יכולי� להיקלט

 מבוססי� על של המשפט המקובלהמקוריי� הכללי� ש משו� ת בעייתיהמשפט המקובל

עמד אישי מתו� הנחה שכלל ברירת הדי� בענייני מתה של מדינת המושב של הנדו� הסמכ

בישראל כלל ברירת הדי� בענייני מעמד אישי מורכב . דינה של מדינת המושבמפנה לרוב ל

כות מסלהתאי� את כללי ההיה פיכ� צרי� ל. דינת האזרחותמפנה לדי� מובעיקרו� , יותר

 מאחר שבכל הקשר 99.והתאמה זו לא נעשתה, העקיפה לייחוד זה של המשפט הישראלי

הדיו� בתוכנו של כלל הסמכות העקיפה יתקיי� בפרקי� , חדכזה יש צור� בדיו� מיו

  100.העוסקי� בנושאי� נפרדי� אלה

דרישה זו אינה . הוג� שהתנהל בחו� לאר� היה הלי�התנאי המשפטי השני הוא שה

   101.באכיפה סטטוטורית או באכיפה לא סטטוטוריתש זושונה מ

ולו אכיפה , אכיפהמת � שוני� מעט בהקשר של הכרה לעו הקבועיהתנאי� הריבוניי�

מסגרת התנאי� הריבוניי� הקבועי� המגני� מפני פגיעה ב. באמצעות תביעה על יסוד הפסק

א� אפשר להכיר בפסק , פיסקלי או ציבורי, פסק די� בעל אופי עונשיאי� אוכפי� , סמלית

 שירות פעילמת� אינה נזקקת ל בריבו� המקומי ות הרבה פחותגעוהכרה פשכ� , די� כזה

 תקנת הציבורזה עשויה לאיי� פחות על די� מסוג  באותה המידה הכרה בפסק 102.ומצד

 נמצא עוד 103. והכרה בהקשר אחד עשויה לפגוע פחות מאשר בהקשר אחר,מאשר אכיפתו

באשר לפסקי גברא ראינו  104. אינה משמשת הגנה כללמרמהשבפסקי חפצא ומעמד אישי 

  

ד "פ, שר הפני�' זמולו� נ �73/66 "בג; )1950 (57) 1(ד ה"פ, גוטליב' גוטליב נ �36/50 "בג   97
  ).1966 (645) 4(כ

על הבעייתיות שבקליטת פסקי� זרי� ). 1966 (1020ד י "פ, רמיגולסקי' וולפסו� נ 178/54א "ע   98
  .1172–1169' מלהל	 בע; 37' בעמ, 1996 פסברגבענייני ירושה בישראל ראו 

 .A.V. Levontin, Foreign Judgments and Foreign Status in Israel, 3 AM. J. COMP. Lראו    99
199 (1954).  

  . של הספרשער השלישיי� ברלוונטיהל	 בפרקי� הראו ל   100
 .507, 495'  בעמראו לעיל   101
 הכרה זו פירושה  אבל יש לשי� לב שג� אי	 מכירי� בה� כאשר.288–287' בעמ לעילראו    102

 .Brokaw v. Seatrain UK Ltd., [1971] 2 Q.B. 476; Rossano vראו לעניי	 זה. אכיפה עקיפה
Manufacturers’ Life Insurance Co., [1963] 2 Q.B. 352) 321–320' ראו לעיל בעמ.(  

ורנר שבו השופטת ד, )1996 (387) 5(ד מט"פ, שאוליא�' שאוליא� נ 5016/91א "ראו למשל ע   103
קבעה כי ההכרה בפסק גירושי	 שנית	 בנסיבות פסולות עשויה לנגוד את תקנת הציבור 

א� הכרה בו לצור� היחסי� שבי	 האישה , ביחסי� שבי	 הבעל המגרש לאישה המגורשת
  .המגורשת ובי	 אישה שנייה תמימה לא תנגוד את תקנת הציבור

; )Bater v. Bater, [1906] P. 299(סק מרמה לגו� העניי	 אינה מבססת טענה נגד קליטת הפ   104
 ,Bonaparte v. Bonaparte(מרמה המביאה לידי פג� בסמכות מבססת טענה נגד פסק זר 

[1892] P. 402; Middleton v. Middleton, [1967] P. 62( ; מרמה המביאה לידי פגיעה בהלי�
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כל עמדה . אכיפת�ת המרמה נגד לטענבאשר  בישראלהיו� דה מעכי לא ברור מהי ה

אכיפת� של פסקי גברא אפשר שתחול ג� על הכרת� טענה זו בהקשר של שתתקבל באשר ל

  .האינצידנטלית

צריכי�  אינ� מוחשית  התנאי� הריבוניי� הקבועי� המגני� מפני פגיעה,לעומת זאת

 מקומי  פסק די�פסק זר שנוגד .אכיפה בדר� של תביעה על יסוד הפסקבשוני� מלהיות 

 בפורו� פסק זר שנית� בעוד מתנהל הלי� לבאשר אי� הלכה מיוחדת 105.שכבר נית� לא יוכר

המתבקש לקלוט את הפסק כש� שאי� כל התייחסות למצב שבו פסק זר נית� במקרה שבו 

פסק הדי� על ש – התנאי הנוס� 106. לדו� בנושאסמכות ייחודיתהפורו� הקולט טוע� ל

 חל איננובוודאי  – 107הוא קיי� בתביעה על יסוד הפסק� א� גלהיות נית� להוצאה לפועל 

  .שממילא אינו מיוחד לפסקי די� אכיפי� בלבד, בהקשר של הכרה

 אינ� שוני� ממה סמליתהמגני� מפני פגיעה אלה , תנאי� הריבוניי� המשתני�באשר ל

  ואי� דרישה לקיומה של אמנהאי� דרישה לקיומה של: שנדרש בתביעה על יסוד הפסק

אכיפה להכרה אינצידנטלית באשר לשאלה דומה שלא צרי� להיות הבדל בי�  108.הדדיות

ראינו לעיל שבשני מנגנוני .  ריבוניתא� אפשר לקלוט פסק די� ממדינה שאינה מדינה

וא� , האכיפה קיי� בסיס לטענה שהפסק יכול לבוא ג� ממדינה שאינה מדינה ריבונית

כגו� השטחי� המוחזקי� והרשות , ש ממאינה מדינהל יחידה שמשיטת משפט ש

 הפסיקה הישראלית מגלה נכונות להחיל של הכרה אינצידנטליתדווקא בהקשר . הפלסטינית

   109.משני מקורות אלהאת כללי ההכרה הרגילי� על פסקי די� 

  

מאחר ). Macalpine v. Macalpine, [1957] 3 W.L.R. 698(הוג	 מבססת טענה נגד פסק זר 
הפירוש , שפגיעה בהלי� הוג	 ופג� בסמכות משמשי� ממילא טענות נגד קליטתו של פסק זר

. המצטבר של הלכות אלה הוא שאי	 טענה עצמאית של מרמה בפסקי די	 בענייני מעמד אישי
ד "פ, פלונית' פלוני נ 3441/01א "בע, ע� זאת. ג� באשר לפסקי חפצא אי	 טענה עצמאית כזו

הנשיא ברק כנראה סבר שאפשר לטעו	 טענת מרמה נגד פסק זר בענייני ) 2004 (1) 3(חנ
  .וא� התלבט בתחולת	 של הלכות המשפט המקובל שנוסחו לצור� מרמה בפסקי גברא, אימו�

  .בה	 עלול להיות ניגוד כזהלדיו	 בנסיבות השונות שו לאסמכתה 72ש " הראו לעיל   105
 .73ש "ראו לעיל ה   106
 .75ש "לעיל הראו    107
 .508' ראו לעיל בעמ   108
השופט גולדברג הפעיל את כללי ) 1990 (397) 4(ד מד "פ, עדילה' בסיליוס נ 490/88א "בע   109

כ� . ההכרה הרגילי� כדי לבחו	 א� פסק די	 מהשטחי� המוחזקי� ראוי להכרה אינצידנטלית
 סלעית 1227/97א "בעו, )1987 (100) 2(ד מא"פ, עיאש 'נ בטארסה 383/86ע "נהגו ג� בר
ש� השופט , )1999 (247) 3(ד נג"פ, אברהי�' נ מ"עיבוד אב� בעמחצבה ומפעל להאדומי� 

אפשר להביא לידי הכרה , אנגלרד סבר שנוס� על ההכרה באמצעות הכללי� הרגילי�
)  עזרה משפטית–השטחי� המוחזקי� על ידי צבא הגנה לישראל (באמצעות צו שעת חירו� 

וזאת א� על פי שהצו עוסק בסוגיית , )167ש "ראו להל	 ה, כשמו אז (1976–ו"להתש, )2' מס(
 ).537–531'  בעמלהל	ראו (האכיפה בלבד 
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 תנאי ההכרה שוני� מוחשיתאשר לתנאי� הריבוניי� המשתני� המגני� מפני פגיעה ב

 כלשהי להכרה התיישנותאי� תקופת , בניגוד למצב באכיפה. סקמתנאי התביעה על יסוד הפ

 כפי תשלו� סכו� כס�ההכרה ג� אינה מוגבלת לפסקי די� המחייבי� ב.  די� זרבפסק

.  כל פסק די� יכול להיות ראוי להכרהולכ�, מקובל באכיפה לפי התביעה על יסוד הפסקש

 זו הדורשת – הפסק סופיותבנוגע לשל המשפט המקובל הדרישה הייחודית לא ברור א� 

א� .  אינצידנטלית כבתביעה על יסוד הפסקבהכרהחלה  –מעשה בית די�  יהווהשהפסק הזר 

כי (דינה עוד לפני ההחלטה בערעור  מכל מ זר להכיר בפסקאזי א� שאפשר, היא תחול

ו א� הוא אינו מהווה מעשה בית אפשר להכיר באי , )המבח� הסטטוטורי לסופיות אינו חל

, י� הניתני� לשינויפסקי דאו ב מכא� שאי אפשר להכיר בצווי� זמניי� ובצווי ביניי�. �די

כאשר חברת ,  למשל.פסקי משמורת ופסקי אפוטרופסות, ונות עתידיי�כגו� פסקי מז

לבעליה� בשל קיומו ומסרבת למסור אות� , נכסי� במסגרת חוזה הובלהחזיקה במובילי� מ

הדרישה שהצו יהווה , שבו הוכרז הבעלי� פושט רגלמוסמ� של צו זר שהוצא בהלי� 

 בפרשת כאשר סוגיה זו נדונה בישראל. מעשה בית די� עלולה למנוע כל אפשרות להכיר בצו

פורת שלא ייתכ� שתנאי ההכרה יחמירו יותר מתנאי � קבעה השופטת ב�א109,ב� דיי�

, טטוטוריתסקיימת באכיפה הבזו האכיפה והמירה את הדרישה של המשפט המקובל 

עמדה זו נותנת ביטוי לתובנה המקובלת שהכרה . הדורשת שהפסק הזר יהיה אחרי ערעור

אשר מפריד בי� תנאי האכיפה , אול� עמדה זו לא אומצה בחוק. היא תנאי קוד� לאכיפה

וא� לאלה של הכרה אינצידנטלית ) הכפופי� כול� לקיומה של אמנה(לאלה של הכרה 

התנאי אינה " חומרת: "יתרה מזו"). הדי� והצדק"קובל בדמות הכפופי� לתנאי המשפט המ(

ייתכ� מקרה שבו פסק הדי� , למשל. היא משתנה על פי הנסיבות. עניי� אובייקטיבי וקבוע

במקרה כזה דווקא התנאי ". אחרי ערעור"הזר יהווה מעשה בית די� א� על פי שהוא אינו 

יומר " מעשה בית די�"ה שהתנאי של על כ� אי� בסיס לעמד. אתו" להחמיר"שבחוק עלול 

דומה שהערה זו מצביעה על , יותר מאשר מתכו� לפעולה". אחרי ערעור"תמיד בתנאי של 

  .הצור� לאחד את תנאי הסופיות בשני ההקשרי�

פשיטא שאי� , מאחר שהכרה אינצידנטלית נעשית במהל� דיו� בהלי� אחר ולצרכיו

ל א� זאת זהו הלי� קליטה מלא במוב� זה שהפסק ע. צור� ליזו� הלי� מיוחד כדי לזכות בה

והבדיקה באשר לעמידתו בתנאי� אלה , צרי� לעמוד בכל תנאי הקליטה כדי שיזכה בהכרה

   110.צריכה להתקיי� לפני שיזכה להכרה
  

 .)1984 (99) 2(ד לח"פ, מ"אינטרנשיונל בע. אס. די. אי' נב� דיי�  499/79א "ע  א109

בכל מקרה , הלי� ההכרה בפסק הדי	 הזר אינו חייב שייעשה"אמנ� השופט גולדברג קבע כי    110
או לקיומה של הגנה , ובדיקה אשר כזאת לקיומו של תנאי,  תנאי ההכרהכלתו� בדיקת , ומקרה

' בסיליוס נ 490/88א "ראו ע" ( תיעשה על פי טענות הצד המתנגד להכרה–כנגד ההכרה 
הצד שמבקש , מכא	 לכאורה שבניגוד למקובל לחשוב)). 1990 (404, 397) 4(ד מד "פ, עדילה

אלא הנטל על המתנגד , על הפסק הזר אינו צרי� להראות כי הוא ראוי לקליטהלהסתמ� 
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  הכרה הצהרתית  )ב(

היה מקובל לחשוב שהעובדה , וא� לאחריה) א(11לפני חקיקתו של סעי� , אג�עד לפרשת 

 מסדיר הכרה הצהרתית כללית אינה מחייבת להסיק שהוא פוסל את האפשרות שהחוק אינו

 עמדה זו מתיישבת ע� המש� קיומו של מנגנו� האכיפה הלא 111.של מת� הכרה כזו

.  לחוק הקובע כי אי� לאכו� פסק די� זר אלא לפי החוק2סטטוטורי חר� הוראתו של סעי� 

ל את קיומו של מנגנו� אכיפה מחו� שכ� א� הוראה מפורשת של החוק אי� בה כדי לשלו

, בהקשר של הכרהשאי� לפרש את החוק כאילו התכוו� לשלול מנגנו� קיי� קל וחומר , לחוק

מנגנו� ההכרה שקיומו הונח היה המקבילה הפונקציונלית . 2שבו אי� הוראה כמו בסעי� 

.  די� זר תביעה לפסק די� הצהרתי המכיר בפסק–לתביעה על יסוד הפסק מהמשפט המקובל 

וכמעט אי� הבדל בי� התנאי� הנדרשי� , במשפט המקובל הכרה היא תנאי מוקד� לאכיפה

,  מכא� שא� התביעה על יסוד הפסק הייתה קיימת עובר לחקיקת החוק112.בשני המנגנוני�

, סביר שאפשרות ההכרה על פי המשפט המקובל, וא� היא שרדה את חקיקת החוק

  . רדה א� היאש, המקופלת בתו� אפשרות האכיפה

 פסלה כל אפשרות לזכות בהכרה בפסק די� זר באופ� הצהרתי אג�הלכת , כאמור

 אמנ� היא לא פסלה את 113.לחוק) א(11בישראל מחו� לגבולות הצרי� של סעי� 

  

אול� אמירה זו אינה מוותרת על הדרישה שהפסק . לקליטת הפסק להראות מדוע אי	 להכיר בו
אי	 ספק שהנטל העיקרי . היא מתייחסת לנטל להביא ראיות, לכל היותר. יעמוד בתנאי קליטה

כל שיוצא ; שראל רוב� על מי שמבקש להשתמש בולהראות שהפסק ראוי לשימוש בי
אול� . מאמירה זו הוא שהנטל להביא ראיות עשוי להיות מונח על מי שמתנגד לשימוש בפסק

ראוי לדרוש לפחות כי מי שמבקש להשתמש . העברה זו של הנטל תמוהה, לגופו של עניי	
אי	 להסתפק בטענה . ר בווכי בנסיבות העניי	 ראוי להכי, בפסק יראה כי הפסק מוסמ� וסופי

המבוססת על פסק זר בלא כל התייחסות לתוקפו של הפסק בישראל כדי להעביר את הנטל של 
 .לעמדה זו לא בא אישור בפסיקה מאוחרת יותר, מכל מקו�. הבאת ראיות לצד השני

חו� מכוח הכרה ישירה בפסקי"שאול מנהיי� ; 514–513' בעמ) 2ש "לעיל ה (שפיראראו    111
א� בית המשפט העליו	 הניח כנראה ). �"תש–ט"תשל( ואיל� 708, 703 ז עיוני משפט" החוק

) 1965 (645) 1(ד יט"פ, היוע� המשפטי לממשלה' ענבי נ 472/64א "כי מנגנו	 זה קיי� בע
  .ולכ	 לא הכירו בפסק הזר באותה פרשה, אלא שלא נתקיי� תנאי הסמכות העקיפה

ובל ההבדל היחיד בי	 שתי התביעות הוא שלצור� הכרה במשפט המק. 308' ראו לעיל בעמ   112
�והעובדה שהפסק כבר בוצע אינה מונעת את , אי	 דורשי� שהפסק יהיה לתשלו� סכו� כס

הזהות בי	 שתי התביעות נובעת מכ� שג� האכיפה במשפט המקובל היא . האפשרות להכיר בו
מי הוא שהופ� את החיוב צו הביצוע המקו. סוג של הכרה אשר נצמד לה צו ביצוע מקומי

 . שבפסק לחיוב מקומי ונוטל ממנו את ממדו הזר
אמנ� פסק הדי	 נית	 ). 1995 (561)1(ד מט"פ, אג�' היוע� המשפטי לממשלה נ 970/93א "ע   113

אול� , ואכ	 עיקר ההצדקה של ההלכה מתייחסת לצווי� כאלה, בהקשר של צו קיו� צוואה
קשה להימנע מהחלת ההלכה על כלל הפסקי� ,  החוקמאחר שהניתוח מבוסס בעיקרו על לשו	

מחוזי (פ "הראו למשל . בפסיקה מחוזית ניכר ניסיו	 לצמצ� את היק� ההלכה, ע� זאת. הזרי�
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במקרי� רבי� די ו, לחוק) ב(11לפי סעי� , האפשרות להכיר בפסק זר אגב דיו� בעניי� אחר

כ� למשל . הכרה אינצידנטליתשמחייב רק  ההלי� באופ� שכ� אפשר לעצב את, באפשרות זו

אפשר , במקו� להכיר בצו קיו� צוואה זר כבסיס לתביעת רכוש של המנוח הנמצא בישראל

לתבוע את מי שמחזיק ברכוש בטענת בעלות ולבסס טענה זו על הכרה אינצידנטלית בצו 

 להתדיי� כמה וכמה שכ� הוא עלול לחייב אד�,  אול� מצב זה אינו נוח114.הקיו� הזר

 זאת 115.ובכל פע� ההכרעה תהיה טובה רק למקרה הנדו�, פעמי� באותה שאלה עצמה

, בניגוד ללשו� החוק, לא סביר ששיטה תכיר בקיומו של מנגנו� אכיפה מיותר נוס�, ועוד

 תסרב להכיר בקיומו של מנגנו� הכרה חסר כשהחוק אינו פוסל אפשרות זו בה בעתו

. � כל היגיו� בהתעלמות מהתובנה הבסיסית שאכיפה מבוססת על הכרהלבסו� אי. מפורשות

  . אג�על כ� אי� פלא שיש עוררי� על נכונותה של ההלכה שנקבעה בפרשת 

 הביע הנשיא ברק את עמדתו שיש מקו� לבחו� את הסוגיה פלונית' פלוני נבפרשת 

 116.אג�הלכת  הסתייג מ,שכתב את דעת המיעוט בפרשה זו,  וא� השופט ריבלי�,מחדש

מנ� בית המשפט החליט שלא לדו� ישירות באפשרות שההלכה תשונה והתיימר להכריע א

אול� הכרעתו אינה ניתנת להסבר בלא שנניח כי מסלול , בפרשה מבלי לנקוט בה עמדה

באותו מקרה נבדקה השאלה א� אפשר לזכות בהצהרה שפסק אימו� . הכרה נוס� זה קיי�

 �לצור� דיו� בשאלה זו בית המשפט בדק א� נתקיימו . י להכרה ראואינושנית� בחו� לאר

אפשר לתת פסק די� , מתו� הנחה שא� קיימת טענת הגנה נגד ההכרה, התנאי� להכרה בפסק

התנאי� שנבדקו לצור� זה לא היו התנאי� של סעי� . המצהיר שהוא אינו ראוי להכרה

 .אג�חה שנוהגי� על פי הלכת שה� תנאי ההכרה היחידי� הבאי� בחשבו� בהנ, לחוק) א(11

לא ייחסו משמעות כלשהי להיעדר אמנה בי� ישראל ובי� ארצות הברית בנוגע , למשל

 � היעדרות שדי היה בה כשלעצמה כדי למוטט את האפשרות להכיר –להכרה בפסק האימו

והיא נשאבה ) א(11טענת ההגנה שנמצאה אינה מופיעה כלל בסעי� ). א(11בפסק לפי סעי� 

  

שבו , )28.5.2000החלטה מיו� , פורס� בנבו( רש� החברות'  נ.Tower Air Inc 408/00) א"ת
 .	 בענייני חדלות פירעו	השופטת ורדה אלשי� גרסה שההלכה אינה חלה על פסקי די

  .כפי שהציע השופט גולדברג בסו� פסק דינו   114
 לחוק בתי 76' בדומה לס, "ולצור� אותו עניי	"מאפשר הכרה אגב עניי	 אחר ) ב(11' שכ	 ס   115

העוסק בסמכות לדו	 בשאלות נגררות ולהכריע בה	 , 1984–ד"התשמ, ]נוסח משולב[המשפט 
 ההכרעה אינה מחייבת בתור מעשה בית די	 ואפשר להעלות בשני המקרי�. לצור� אותו עניי	

הג� שברוב המקרי� אי	 להניח שדיו	 חוזר ישנה את . את שאלת ההכרה מחדש בדיו	 אחר
בי	 משו� שהצדדי� משני� את טענותיה� ובי	 , שינוי כזה בהחלט אפשרי, התוצאה שינוי ניכר

שאלות יסוד שבה	 מסתמנת מחלוקת משו� ששופטי� שוני� עשויי� להגיע למסקנות שונות ב
תוכנ� של כללי הסמכות , כגו	 בשאלת הבסיס הראוי לטענת המרמה, במשפט הישראלי

  .העקיפה ועוד
, )פסק דינו של הנשיא ברק(15' בעמ, )2004 (1) 3(ד נח"פ, פלונית' פלוני נ �3441/01 "ראו בג   116

 .)השופט ריבלי	פסק דינו של ( ואיל� 24' ובעמ
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 אג� מכא� שג� בלא שדנו בשאלה א� הלכת 117.ה מתנאי התביעה על יסוד הפסקלמעש

מחו� , וכאילו קיי� מנגנו� הכרה אחר, פעלו כאילו היא אינה עוד בתוק�, ראויה א� לאו

  118.שתנאיו אינ� כשל תנאי המנגנו� הסטטוטורי להכרה, לחוק

אלשי� אביב קבעה השופטת �בבית המשפט המחוזי בתלזמ� לא רב לאחר מכ� 

ואילו האפשרות של הכרה ישירה ,  עסקה בענייני מעמד אישיאג�שההחלטה בפרשת 

היא סברה כי לפחות . בפסקי די� זרי� מעול� לא נדונה בישראל בהקשר של חדלות פירעו�

בהקשר זה המדיניות הראויה מחייבת לאפשר הכרה הצהרתית בפסקי די� זרי� כדי לאפשר 

ושיש לבית המשפט סמכות טבועה להכיר בפסק זר , פירעו�ניהול תקי� של הליכי חדלות 

הפוסל את קיומו של מנגנו� ,  לחוק2הדומה לסעי� , מאחר שאי� סעי�. שלא לפי החוק

היא סברה כי אי� סיבה להימנע מלהכיר במנגנו� הכרה נוס� על המנגנו� , הכרה מחו� לחוק

   119.המוגבל הקיי� בחוק

היא נפרדה , רה בקיומו של מנגנו� נוס� זה לאחר שהשופטת אלשי� הכי,ע� זאת

ולפיה מנגנו� ההכרה הלא סטטוטורי הוא המקבילה , אג�מההנחה ששררה קוד� לפרשת 

מש� א� (השאוב מהמשפט המקובל , הפונקציונלית של מנגנו� האכיפה הלא סטטוטורי

 במקו� לפנות לכללי המשפט)). ב(11נשאבו הכללי� להכרה האינצידנטלית לפי סעי� 

 אכיפההיא פנתה לכללי ה, המקובל כדי ללמוד את תנאי ההכרה הלא סטטוטוריי�

המורה למלא לקונות באמצעות , 1980–�"התש, מכוח חוק יסודות המשפט, הסטטוטוריי�

 שימוש זה בתנאי האכיפה 120.ועל סמ� ההנחה שההכרה נבלעת בתו� האכיפה, היקש

  

שכ	 ה� התבססו על טענת המרמה א� על פי שאי	 טענת , ג� בכ� טעתה דעת הרובא� כי    117
פסק הדי	 של השופט  (32–31' ראו בעמ(מרמה באשר לפסקי די	 בענייני מעמד אישי 

 אינה אג�אול� הלכת , אמנ� טענת המרמה קיימת ג� במנגנו	 האכיפה הסטטוטורי)). ריבלי	
וא� לא לפי תנאי , )א(11' ת מחו� למסגרתו של סמכירה באפשרות כלשהי של הכרה הצהרתי

 .האכיפה הסטטוטוריי�
הצהרה על : על פסקי� זרי� בישראל"לדיו	 מלא בפסק די	 זה ראו סיליה וסרשטיי	 פסברג    118

 ).ו"תשס–ה"תשס (951 כח עיוני משפט" הכרה והצהרה על אי הכרה
החלטה מיו� , פורס� בנבו( תרש� החברו' נ .Tower Air Inc 408/00) א"מחוזי ת(פ "ה   119

עמדתה אומצה על ידי השופטת . )Tower Air פרשת –להל	 ( להחלטה 5בפסקה , )28.5.2000
הבנק הבינלאומי  2193/08) א"מחוזי ת(ר "פש(מאיר בפרשה אחרת בחדלות פירעו	 קרת' ד

  . ))30.10.2008  החלטה מיו�,פורס� בנבו( .Gold and Honey L.P' מ נ"בע לישראלהראשו� 
מעניי	 שהשופטת אלשי� . 7בפסקה , )119ש "לעיל ה (Tower Airראו בפסק הדי	 בפרשת    120

 לדבר המל� 46דחתה את העמדה שיש לפנות למשפט המקובל בגלל ביטולו של סימ	 
ענבי  472/64א "ואול� היא הזכירה כי כבר בע. 1980–�"התש, במועצה בחוק יסודות המשפט

הניחו כי כללי המשפט המקובל חלי� ) 1965 (645) 1(ד יט"פ, ההיוע� המשפטי לממשל' נ
דומה שמאחר שחוק יסודות המשפט לא ביטל את מה שכבר נקלט במשפט . במנגנו	 הכרה זה

המשי� , ששרר קוד� לכ	, היה עליה להניח שמנגנו	 ההכרה של המשפט המקובל, הישראלי
ש בכללי המשפט המקובל שכבר עמדתה הפוסלת את השימו, ע� זאת. לחול ג� אחרי החוק
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 לדרוש את כל תנאי ההכרה לצור� שכ� אפשר, הסטטוטוריי� כתנאי הכרה הוא בעייתי

אול� לא כל מה שנדרש , אכיפה ולהוסי� עליה� כנדרש לש� הוצאתו לפועל של פסק הדי�

המשפט . ג� מבחינה רעיונית מהל� זה מוקשה. לצור� אכיפה נחו� בהכרח לצור� הכרה

 הוא א� הבהיר. הישראלי הבהיר הבהר היטב שהוא אינו רואה בהכרה תנאי מוקד� לאכיפה

 חלי� התנאי� של המשפט המקובל – למשל בהכרה אינצידנטלית –שבהקשר של הכרה 

על דר� , על כ� המשפט המקובל האנגלי היה ג� המקו� הטבעי לשאוב ממנו. האנגלי

תנאי , ככל שקיי� מנגנו� אכיפה לפי המשפט המקובל: את תנאי ההכרה ההצהרתית, ההיקש

 מנגנו� אג�עוד קוד� להלכת ; ט הישראליההכרה כבר מקופלי� בתוכו ומצויי� במשפ

ושאיבה זו הייתה מבטיחה כי ; ההכרה ההצהרתי של המשפט המקובל היה מוכר בישראל

הכללי� שיופעלו באשר להכרה הצהרתית לא יהיו שוני� מאלה שיופעלו באשר להכרה 

  .אינצידנטלית

נגנו� הכרה אשר על כ� בשלב זה אי אפשר לקבוע בוודאות שקיי� במשפט הישראלי מ

נראה כי אי� בסיס לייחוד של פסקי די� . כללי לא סטטוטורי א� כי מסתמנת מגמה להכיר בו

וא� אפשר להכיר בפסקי די� זרי� באופ� , בענייני חדלות פירעו� שהציעה השופטת אלשי�

אול� א� בהנחה שמסלול נוס� . יש לאפשר זאת בכל תחומי המשפט, הצהרתי מחו� לחוק

 מהמשפט המקובל או שמא מתנאי האכיפה – ברור מניי� שאובי� תנאיו לא, כזה קיי�

באותה המידה לא ברור מה� ההתאמות הדרושות לכל אחת מקבוצות . הסטטוטוריי�

ויהיה צור� , ומדת בפני עצמהכל אחת ממערכות הכללי� הבאות בחשבו� ע. התנאי� הללו

 בתי משפט יבחרו בכל פע� מחדש ואי� זה רצוי כי, קשה לראות דר� לשלב�. לבחור ביניה�

, לפיכ� נציג עתה את שתי המערכות האפשריות הללו. לפי ראות עיניה� תנאי� מכא� ומכא�

דיו� בשאלה מה המצב הראוי בשאלות אלה יבוא להל� . כל אחת לחוד באופ� מסודר

  .סיכו� והערכהב

  המשפט המקובלתנאי לא סטטוטורית לפי הצהרתית הכרה   )1(

 121.יל שבמשפט המקובל כמעט אי� הבדל בי� תנאי האכיפה לתנאי ההכרהעלכבר ראינו 

 כל הכללי� היו חלי�,  המשפט המקובללפי כלליהצהרתית ההכרה ההתנהלה לפיכ� אילו 

.  כזכור על כללי המשפט המקובלהמבוססי�,  להכרה אינצידנטליתבאשרשהוצגו לעיל 

היה אפשר לחשוב שהלכות , קאינו כפו� לחוההכרה הנדו� כא� אמנ� מאחר שהלי� 

המשפט המקובל ששונו במנגנו� ההכרה האינצידנטלית ימשיכו בכל זאת לחול באשר 

 לרגע מהלכות המשפט המקובל באשרסטייה ה לטעו� שאפשר, למשל. להכרה הצהרתית
  

א� זו תתבצע רק , שכ	 היא קבעה כי כל אימת שיהיה צור� באכיפה של פסק זר, עקבית, נקלטו
 ). לפסק הדי	6ראו פסקה (על פי הוראות החוק 

 .308' ראו לעיל בעמ   121
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 בפסקי גברא  הסמכותעל להשפעה של מחאה באשראו בפסקי גברא הקובע לכינו� הסמכות 

בדומה ,  בלא כפיפות לחוק הבנוי כולו על כללי המשפט המקובל,זה גנו� במנמחייבתאינה 

דומה שלא ראוי כי האפשרות לקלוט פסק זר ,  ואול�122.למנגנו� האכיפה הלא סטטוטורי

וכי יש , תהיה תלויה בשאלה א� מבקשי� להכיר בו באופ� הצהרתי או באופ� אינצידנטלי

אינ� ) ג(6�ו) ב(6יר שא� על פי שסעיפי� לפיכ� סב. לדרוש דרישות זהות בשני ההקשרי�

כ� ג� א� יוחלט לסטות . ראוי לאמצ� ג� בהקשר זה, חלי� ישירות על הכרה הצהרתית

 בי� בהשוואת –מהלכות המרמה של המשפט המקובל בהקשר של הכרה אינצידנטלית 

מעמד� של פסקי גברא זרי� לפסקי גברא מקומיי� ובי� בהוספת האפשרות לטעו� טענת 

 ראוי לנהוג כ� ג� בהכרה הצהרתית א� על פי ששני מנגנוני� אלה – 123רמה בפסק חפצאמ

א� קיימת נכונות . הוא הדי� באשר לדרישת הסופיות. מקור� בכללי המשפט המקובל

יש לנהוג כ� ג� , לסטות מהדרישה שפסק זר יהווה מעשה בית די� בהכרה אינצידנטלית

  . בהקשר של הכרה הצהרתית

ולכ� מילוי כל תנאי ,  הצהרתי הכרה הצהרתית היא סעד שבשיקול דעתכמו כל סעד

  .ההכרה לא יחייב מת� ההצהרה המבוקשת

  הכרה הצהרתית לא סטטוטורית לפי תנאי האכיפה הסטטוטוריי�  )2(

. ישירות כתנאי הכרהשימשו  תנאי האכיפה הסטטוטוריי� ,בניתוחה של השופטת אלשי�

  . מתאימי� להקשר של הכרהאול� לא ברור א� תנאי האכיפה 

כ� ג� סביר שלא . תנה לא תשהלי� הוג�סביר שהדרישה ל, תנאי� המשפטיי�באשר ל

סמכות לאול� התנאי הסטטוטורי באשר  .סמכות חקיקה לבאשרתידרש דרישה מפורשת 

מסתפק  אכיפה החוק רכיולצ . בעיה בהקשר של הכרהעורר עלול ללפי דיני המדינה הזרה

 וא ה."בית המשפט"ולא של " בתי המשפט" סמכות של –ל השיטה הזרה בסמכות כללית ש

 ביצוע�ברלחוק דורש שהפסק יהיה ) 4(3משו� שסעי� הרשות לעצמו עמדה זו יכול ל

, תנאי זה אינו מתאי� למרבית פסקי הדי� שבה� יתבקש בית המשפט להכיר 124.במכורתו

  

הסטייה מהלכות המשפט המקובל באשר למחאה על סמכות בפסקי  .507–506'  בעמראו לעיל   122
בהליכי� לעני	 הכרה בפסק"לחוק הקובע ) ג(11' מכוח ס, חלה בהכרה אינצידנטליתגברא 

הסטייה בעניי	 הרגע הקובע לכינו	 הסמכות ". )ג(ו) ב(6 זה יחולו הוראות סעי� סעי�חו� לפי 
  ).8ש "ראו לעיל ה(מקורה בפסיקה , עד כמה שהיא קיימת, העקיפה

 .514–513' ראו לעיל בעמ   123
שביססה את מסלול ההכרה הלא ) 119ש "לעיל ה (Tower Airבפרשת  .491' עמ בראו לעיל   124

 לאומי הראשו� הבנק הבינובעקבותיה בפרשת, סטטוטורי על מסלול האכיפה הסטטוטורי
בר� . ביצוע במכורת� בני אכ	 בדקו את השאלה א� פסקי הדי	 ה�,)119ש "לעיל ה(לישראל 

דווקא בהקשר של פשיטת רגל עשויה להיות חשיבות להכרה בפסק זר שנית	 במהלכו של 
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עשוי שיהיה לצד  די� מסוג גברא ג� פסק.  פסקי די� שאי אפשר לבצע�כ� רבי� מאלה יהיוש

 לאחר שכבר הפסיק להיות –בבחינת מעשה בית די� ,  למשל– עניי� להכיר בו מ� הצדדי�

 על כ� דומה .בי� משו� שהתייש� לצורכי ביצוע ובי� משו� שכבר בוצע, ביצוע במכורתו�בר

 רי� להיותלא ברור מה תנאי זה צ. שיש להסב תנאי זה לתנאי מתאי� יותר להקשר של הכרה

מעשה בית ה וו לדרוש שיהיש הא� די בדרישה שהפסק יהיה תק� במדינת הינתנו או שמא –

תנאי שהפסק החוק העדי� שלא להגביל את אפשרות הקליטה ַ%,  בהקשר של אכיפה?די�

ושאפשר , סביר אפוא שלא תהיה הצדקה להכניס תנאי מגביל זה. יהווה מעשה בית די�

קבוצה גדולה של פסקי די� שאינ� , שא� לא כ�.  במדינת הינתנותק�להסתפק בהיות הפסק 

  .אי אפשר יהיה להכיר בה�, כגו� צווי משמורת, מהווי� מעשה בית די�

לחוק ההסבה להכרה אינה חלקה ) 3)(א(6 לסמכות העקיפה הנדרשת בסעי� באשרג� 

 125, לאכיפה נשאבו ישירות מהמשפט המקובלבאשרכללי הסמכות העקיפה . לגמרי

שינויי� אלה חלי� על אכיפה ). ג(6�ו) ב(6 פי�למשל בסעי, החוקבשינויי� מעטי� ששינה 

שהרחיב את תחולת� , לחוק) ג(11צידנטלית לפי סעי� ועל הכרה אינ החוקלפי לשו� 

בר� א� . 11סעי� ההכרה הלא סטטוטורית איננה הכרה לפי ".  זהסעי�לפי "להליכי הכרה 

אזי יש לשאו� להידמות אליה� , מורי� לשמש בסיס להכרהתנאי האכיפה הסטטוטוריי� א

מהל� זה א� יקרב את תנאי ההכרה ההצהרתית לאלה החלי� על הכרה . ככל האפשר

  . אינצידנטלית

כללי הסמכות העקיפה הרלוונטיי� לאכיפה סטטוטורית אינ� ממצי� את כל סוגי 

, סקי די� בענייני מעמד אישיפ,  כגו� פסקי חפצא–הפסקי� שיכול להיות עניי� להכיר בה� 

, בא לישראל פסק די� בענייני מעמד אישי כאשר י�126.בענייני פשיטת רגל ופירוק ועוד

. כי כללי האכיפה אינ� ערוכי� לפסקי די� כאלה, יימצא שאי� כלל מתאי� של סמכות עקיפה

פט ההשלמה מהמשתבוא כנראה ושוב , סביר שפה יהיה צור� להשלי� את הכללי� הקיימי�

יהיה צור� , ככל שאלה מבוססי� על כללי ברירת הדי� האנגליי�, אול� שוב. המקובל

כפי שהוצע לעיל בהקשר של הכרה , להתאימ� לכללי ברירת הדי� הישראליי�

   127.אינצידנטלית

  

מינוי נאמ	 או ,  כגו	 הכרזה על פשיטת רגל–ביצוע הלי� פשיטת רגל זר שאינו פסק די	 בר
 .הפטר וכיוצא באלה, כונס נכסי�

 .ואיל�,  והטקסט הצמוד לה5ש " הלעילראו    125
9 ו6, 5בפרקי� , 1996 פסברגראו , הבחנה בי	 פסקי גברא לפסקי חפצאל   126. 
שביססה את מסלול ההכרה ) 119ש "לעיל ה (Tower Airבפרשת . 513–512'  בעמראו לעיל   127

 לאומי הראשו�נ הבנק הביוכ	 בפרשת, הלא סטטוטורי על מסלול האכיפה הסטטוטורי
 עוצב כלל חדש של סמכות עקיפה לפשיטת רגל בהשראת המשפט ,)119ש "היל לע (לישראל

 .1410–1407' ראו להל	 בעמ, לדיו	 בעניי	 זה. האירופי דווקא
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 טעוני� שינוי לצור� המגני� מפני פגיעה סמליתהתנאי� הריבוניי� הקבועי� כש� ש

הדרישה .  עשויה להידרש התאמהכ� ג� פה, ט המקובל על המשפשיבוססהכרה מנגנו� 

מה שאי עשויה להתגמש לאור העובדה שאופי אזרחי הסטטוטורית שהפסק יהיה בעל 

על א�  למשל אפשר לעתי� להכיר בפסק זר ציבורי;  לעתי� להכיר בואפשר, אפשר לאכו�

י להיות מטריד עשו תקנת הציבורניגוד ל, לפי העיקרו� הכללי כ� ג� .שאי אפשר ל#כפו

טענת המרמה עשויה לא להישמע בהקשר  128.בהקשר של הכרה מבהקשר של אכיפה פחות

 א� על פי שהיא נשמעת במסלול 129, כלל כשמדובר בפסק די� בענייני מעמד אישיזה

 בפסקי טענה זו בהקשר של הכרהויהיה צור� להתאי� את רוחבה של , הסטטוטורי לאכיפה

  130.טטוטוריתגברא לזו המקובלת באכיפה ס

 תשיוחממגני� מפני פגיעה התנאי� הריבוניי� הקבועי� ה התנאי היחיד מ� ,לעומת זאת

שכ� אי� שו� . תנות הוא הדרישה שהפסק יהיה נית� להוצאה לפועל בישראלששעשוי לה

סיבה להימנע מלהכיר בפסק די� זר רק משו� שהוא אינו נית� להוצאה לפועל בישראל 

התנאי� המתייחסי� . הוצאתו לפועלבפסק הזר ובי� טרת ההכרה מאי� כל קשר בי� כאשר 

אינ�  133סמכות ייחודיתלו 132בעוד מתנהל הלי� בישראלפסק די� שנית�  131,פסק נוגדל

  . צריכי� להשתנות

המגני� מפני פגיעה  תנאי� הריבוניי� המשתני�ה לא יהיה צור� לשנות את ג�סביר ש

לסטות מהעיקרו� המקובל שאכיפה איננה סיבה אי� .  בהקשר האכיפה מכפי שה�יתסמל

  

שלפיו עשוי להיות קל יותר להכיר בפסק זר שיש בו אופי ציבורי או פסול , לעיקרו	 הכללי   128
השופטת , )119ש "לעיל ה (Tower Airבפרשת . 283–282' ל בעמראו לעי, מאשר ל�כפו

המושגי� . אלשי� דווקא הרחיבה את הקטגוריה של תקנת הציבור מעבר למשמעותה הראויה
שימשו לכלול שיקולי� של הגנה על נושי� מקומיי� " ריבונות המדינה"ו" תקנת הציבור"

במסגרת השאלה א� להכיר , וקנות לנושי� בדיני פשיטת רגל מקומיי�והגנה על זכויות המ
ריבונות . שימוש זה אינו עומד בעקרונות היסוד של דיני פסקי� זרי�. בפסק הזר א� לאו

כ� ג� ההגנה על . המדינה אינה נפגעת מכ� שדיני פשיטת הרגל שלה אינ� נאכפי� במלוא�
א� אי	 צור� להכניס ענייני� . שראלית החיצוניתנושי� מקומיי� איננה חלק מתקנת הציבור הי

כפופי� ) כמו ג� הכרה אינצידנטלית בפסק זר(פסקי די	 הצהרתיי� . בכוחאלה לתקנת הציבור 
. תמיד לשיקול דעתו של בית המשפט ויש לו סמכות טבועה להתנות את ההצהרה בתנאי�

ו את ניהול� בישראל של  שיגנו על נושי� מקומיי� ויאפשר תנאי�במסגרת זו אפשר לקבוע
הליכי פירוק ופשיטת רגל או את קיומו של שיתו� פעולה בי	 הליכי� מקבילי� המתנהלי� 

אי	 צור� למתוח את הקטגוריה של תקנת הציבור מעבר לגבולותיה הטבעיי� . במדינות שונות
 .כדי להשיג תוצאות אלה

 .513'  בעמראו לעיל   129
 .496'  בעמראו לעיל   130
 .497'  בעמלראו לעי   131
  . ש�ראו לעיל   132
  . ש�ראו לעיל   133
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במיוחד משו� שמסלול , תלויה בקיומה של אמנה ולדרוש אמנה דווקא בהקשר של הכרה

כמו כ� א� . הדורש בעצמו קיומה של אמנה) א(11הכרה מיוחד זה הוא חלופה לסעי� 

   .אי� סיבה לסטות מעיקרו� כללי זה, נדרשת הדדיות במסלול האכיפה

 תקופת אי� הריבוניי� המשתני� המגני� מפני פגיעה מוחשיתתנב ,לעומת זאת

 שכ� סביר בהחלט שתהיה בקשה להכיר בפסק הרבה , להתבטל כנראה אמורהתיישנותהה

אר�  למשל כדי למנוע דיו� בעילה שכבר נדונה ב– הינתנו � שני� מיוחמשלאחר עבור 

ר ולא להיות הפסק המקובלת באכיפה מתייחסת לאפשרות הערעו סופיות דרישת ה134.זרה

לעומת מנגנו� ההכרה לפי המשפט המקובל שבו קיימת אפשרות שתמשי� . מעשה בית די�

זה כנראה יש לאמ� את העמדה הכרה במנגנו� , לחול הדרישה למעשה בית די�

השופטת � שדווקא בהקשר זה ימעני. שלפיה על הפסק להיות אחרי ערעור, הסטטוטורית

כלל א� היא  שלא ברור, הציעה התאמה, ה מכללי האכיפהשגזרה את כללי ההכר, אלשי�

 היא סברה כי ג� צו 135.ושמאפשרת להתעל� ג� מדרישת הסופיות הסטטוטורית, מוצדקת

היא . זר שיש עליו עוד ערעור אפשר להכיר בו בהקשר הדינמי והדחו� של פשיטת רגל

ג� א� טר� חלפה  לחוק המאפשר לאכו� פסק מזונות זמני 8ביססה אפשרות זו על סעי� 

אי� מחלוקת שעיכוב בקליטת� של פסקי די� עלול להביא לידי הברחת . אפשרות הערעור

 פורש מעבר 8אול� דומה שסעי� . נכסי� וסיכול מטרת הלי� פשיטת הרגל או הפירוק

שכ� אפשר לטעו� טענה זו בנוגע לכל פסק גברא שנית� מחו� . ליכולת התכולה שלו

המחוקק לא ראה לנכו� לאפשר סטייה ובכל זאת , פו בישראלל#כושיש צור� לישראל 

  . כללית מדרישת הסופיות שהוא קבע אלא הגביל אותה לפסקי מזונות בלבד

שיקול הדעת שיש בידי בית המשפט לאכו� פסק די� זר המקיי� את תנאי האכיפה אינו 

  .  המשפטאול� א� טבעי שסעד הצהרתי יהיה כפו� לשיקול דעתו של בית, מוב� מאליו

 סיכו�  )3(

 קיומו של מנגנו� ,בהיעדר הוראה סטטוטורית המסדירה את ההכרה ההצהרתית בפסק זר

מנגנו� , תוכר האפשרות של עיצוב מנגנו� הכרה מחו� לחוקא� . כזה תלוי בפיתוח שיפוטי

  

נבדק ג� תנאי זה א� כי השופטת אלשי� ציינה שממילא ) 119ש "לעיל ה (Tower Airבפרשת    134
אפשר .  כל כ� בהקשר של הליכי פשיטת רגלארוכהלא תהיה משמעות לתקופת התיישנות 

א� מבקשי� , שנות באשר לפסק די	 זר שמהווה הפטרשתיוחס חשיבות לתקופת ההתיי
ראו לעניי	 . להסתמ� עליו בישראל לאחר עבור חמש שני� לצור� הגנה נגד תביעה של נושה

שאפשר  שבו השופט לוי סבר ,)2001( 444) 3(ד נה" פ,ליאל' ו� נ'קוז 4003/99א "זה ע
ביעת פושט הרגל שזכה עקרונית לאכו� צו הפטר משו� שיש בו הוראה אישית להימנע מת

  .)40ש "לעיל הראו  לביקורת על עמדה זו(ולפיכ� צו כזה יכול א� הוא להתייש	 , בהפטר
ופסקה ג לפסק הדי	 בעניי	 , )119ש "הלעיל ( Tower Air לפסק הדי	 בעניי	 11ראו פסקה    135

  ).119ש "הלעיל (לאומי הראשו� לישראל הבנק הבינ
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ממנגנו� האכיפה הסטטוטורי או ממנגנו� : זה ייראה שונה בהתא� למקור שממנו הוא ייגזר

 כללי האכיפה הסטטוטוריי� –כל אחת ממערכות הכללי� הללו . ה הלא סטטוטוריהאכיפ

 טעונה התאמה לפני שיהיה אפשר להשתמש בה –וכללי ההכרה של המשפט המקובל 

בכל גישה שלא תינקט יש לדאוג שדרישות . כבסיס להכרה הצהרתית בפסק זר בישראל

 יהיותנאי ההכרה ההצהרתית לא וכי , ההכרה תהיינה קלות מדרישות האכיפה ולא להפ�

  . מתנאי ההכרה האינצידנטליתי�שונ

  שליליתהצהרה   .3

פסק די� כזה מתבקש בדר� כלל . יש ששיטת משפט מאפשרת לקבל פסק די� הצהרתי שלילי

לפיכ� פסק די� הצהרתי שלילי יצהיר לרוב שמצב . כדי לקד� את פני הרעה ולא כתגובה לה

המשפט הישראלי מכיר . אינו קיי�, עו� לקיומו רק בעתידשהמשיב עשוי לט, משפטי נתו�

באופ� כללי באפשרות לזכות בפסק די� הצהרתי שלילי א� כי ניכרת הסתייגות מסוימת מפני 

,  הא� זאת אומרת שאפשר לקבל136.מת� הצהרות שליליות ונוהגי� זהירות בהקשר זה

סק זר נתו� אינו ראוי לאכיפה ג� פסק די� המצהיר כי פ, באותה מידה של הסתייגות וזהירות

 יש רגליי� לסברה �א. הדעת נותנת שהתשובה לשאלה זו תהיה חיובית? או להכרה בישראל

שבהקשר של פסקי� זרי� ההצדקה לאפשר הלי� כזה גדולה עוד יותר מאשר במשפט 

 על כ� סביר שכל אימת שאד� חשו� לסיכו� שצד אחר 137.הפנימי בהקשרי� המוכרי� יותר

תהיה אפשרות תאורטית לפחות שיוכל להראות , כיפתו של פסק די� או להכרה בויביא לא

ולזכות בפסק די� שיג� עליו מפני ניסיו� עתידי , שהפסק הזר אינו ראוי לאכיפה או להכרה

  .להוציאו לפועל או להסתמ� עליו

תנאי ראשו� להצלחה . א� בהתקיי� אפשרות תאורטית זו על המבקש לבסס את בקשתו

 שהמבקש יראה כי הפסק אכ� אינו  הואה להצהרה שלפיה פסק זר אינו ראוי לאכיפהבתביע

לפיכ� . כדי להצליח במשימה זו עליו לשלול כל אפשרות של אכיפה בישראל. ראוי לאכיפה

כל עוד . עליו להצביע על לפחות תנאי אחד בכל אחד ממנגנוני האכיפה שאינו מתקיי�

 עליו להראות 138, מיוחד בשל יחסי� ע� מדינת המקורמדובר בפסק די� שאינו נהנה ממעמד

ושהוא אינו , שהפסק אינו ראוי לאכיפה במנגנו� האכיפה הסטטוטורי מסיבה אחת לפחות

לצור� . ראוי לאכיפה במנגנו� האכיפה באמצעות תביעה על יסוד הפסק מסיבה אחת לפחות

הראות שהפסק אינו ראוי עליו ל, כדי לבסס את תביעתו, הצהרה שפסק זר אינו ראוי להכרה

די שהוא ראוי לאכיפה במנגנו� אחד כדי . להכרה בכל אחד ממנגנוני ההכרה המוכרי�
  

 967' בעמ, )118ש "לעיל ה(להצגה קצרה של התנאי� למת	 סעד הצהרתי שלילי ראו פסברג    136
 .ואיל�

  .  ואיל�972' בעמ, ש�   137
 . 527–526' על ההשפעה של יחסי� מיוחדי� כאלה בהקשר של אכיפה ראו להל	 בעמ   138
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די שהוא ראוי להכרה במנגנו� ; לפסול את האפשרות להצהיר שהפסק אינו ראוי לאכיפה

מאחר , נוס� על כל זאת. אחד כדי לפסול את האפשרות להצהיר שהפסק אינו ראוי להכרה

עליו לשכנע את בית המשפט כי , צהרתי נתו� לשיקול דעתו של בית המשפטשכל סעד ה

  . ראוי לתת לו הצהרה שלילית בנסיבות העניי�

ולו בהקשר של , האפשרות שתינת� הצהרה שלילית בנוגע לפסקי� זרי� אומצה בישראל

 בהקשר זה האפשרות לתת הצהרה שלילית בעייתית במיוחד משו� שבניגוד 139.הכרה

א ברור לגמרי מה� מסלולי ההכרה שאת קיומ� נדרש המבקש לשלול כדי לאכיפה ל

ואי� הכרה הצהרתית לבד מזו המבוססת על סעי� ,  נכונהאג�א� הלכת . להצליח בבקשתו

הדר� היחידה שבה יהיה אפשר לזכות בהצהרה שלילית בנוגע להכרה היא , לחוק) א(11

אמנה בי� ישראל ובי� מדינת מקור  ובראש� התנאי של קיו� –) א(11שלילת תנאי סעי� 

א� המשפט הישראלי , ואול�. מילוי תנאי מתנאיה של אמנה קיימתהדרישה להפסק או 

בי� שהוא מבוסס על כללי המשפט המקובל ובי� , מחו� לחוק, מכיר במסלול הכרה נוס�

אזי כדי לקבל פסק הצהרתי שלילי שכזה , שהוא מבוסס על כללי האכיפה הסטטוטוריי�

וג� , )א(11ה על המבקש להראות באופ� מצטבר שהפסק אינו ראוי להכרה לפי סעי� יהי

שאינו ראוי להכרה לפי המסלול הלא סטטוטורי תו� התמודדות ע� הבעיה שלא ברור מה 

כדי שהצהרה שפסק זר אינו ראוי להכרה : יתרה מזו. בסיסו של המסלול הלא סטטוטורי הזה

ת האפשרות שהפסק יהיה ראוי להכרה אינצידנטלית יש לשלול ג� א, שק� את המציאותת

הבהירות באשר למהות הכללי� במנגנו� זה תקשה א� היא על �אי). ב(11לפי סעי� 

והמבקש יצטר� להתמודד ה� ע� האפשרות שמדובר בתנאי המשפט המקובל , המלאכה

בלבד ה� ע� האפשרות שמדובר בכפיפות� של תנאי המשפט המקובל לתנאי האכיפה 

  .טוטוריי�הסט

   ע� י� מיוחדי�מנגנוני קליטה המבוססי� על יחס  .ג
  הפסק הזרשל  וצאומת מדינ

במשפט הישראלי קיימי� כמה וכמה מנגנוני קליטה המבוססי� על יחסי� מיוחדי� בי� 

יש שיחסי� מיוחדי� אלה מביאי� , כמו במדינות אחרות, בישראל. מקור הפסק ובי� ישראל

אול� באופ� מפתיע נמצא כי לעתי� יחסי� . מנגנו� הקליטהלידי פישוט או קיצור של 

   .מיוחדי� אלה אינ� משפיעי� על דר� הקליטה כלל

  

פסברג  לביקורת על פסק הדי	 ראו). 2004 (1) 3(ד נח"פ, פלונית' פלוני נ �3441/01 "בבג   139
  ).118ש "לעיל ה(
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  יחסי� מיוחדי� שאינ� משפיעי� כלל  .1

 הוראותיה� של 140.ישראל חתומה על אמנות ספורות המתמקדות במישרי� בפסקי� זרי�

ליטה סטטוטורית מפורשת  ולכ� בלי ק141,אמנות אינ� מחייבות במשפט הישראלי ישירות

אמנות את הבר� לא נעשה צעד כלשהו כדי לקלוט . אי� להוראות אלה כל מעמד בישראל

מצד אחד אי� הסדר כללי הקובע מנגנו� .  לתו� המשפט הישראליעליה� חתמה ישראל

כדוגמת ההסדר האנגלי , מיוחד לקליטת� של פסקי די� ממדינות בעלות אמנה ע� ישראל

א� אי� הוראה כללית בחוק אכיפת . רישו� של פסקי די� על יסוד אמנההכללי המאפשר 

חו� המייבאת את ההסדרי� המיוחדי� שנקבעו באמנות למשפט הישראלי באופ� �פסקי

מצד אחר א� . שיאפשר להפעיל הוראות מיוחדות אלה במסגרת מנגנוני הקליטה הרגילי�

  . ייבא אותה למשפט הישראליאחת מהאמנות הללו לא אומצה בהסדר אינדיווידואלי המ

� לחוק אכיפת פסקי13אמנ� סעי� � מסמי� את שר המשפטי� 1958–ח"התשי, חו

ובתקנות הוא א� רשאי לקבוע סדרי די� מיוחדי� , לקבוע תקנות בכל הנוגע לביצוע החוק

אול� סעי� זה . בבקשות אכיפה במידה הדרושה לקיו� הסכ� בי� ישראל ובי� מדינה זרה

בפועל הותקנו .  את השר להתקי� תקנות המאמצות אמנה שטר� אומצה בחוקאינו מסמי�

 ונפסק שאי� להבי� תקנות אלה כמאמצות את תוכ� 142,תקנות רק באשר לאמנה ע� גרמניה

 תקנות אלה קובעות שאפשר 143.האמנה א� על פי שהאמנה מופיעה בתוספת לתקנות

לא נית� ( שהפסק יהיה סופי להסתפק באישור של הרשות המוסמכת בגרמניה באשר לתנאי

ושבית המשפט בישראל יהיה קשור בממצאי בית המשפט בגרמניה , ביצוע�ובר) לערעור

 כ� ג� ה� קובעות הוראות באשר לפטור מאגרה 144.שמכוח� הוא קבע את סמכותו

מכא� שתקנות אלה אכ� קובעות רק סדרי . ולמסמכי� שיש לצר� לבקשת אכיפה או הכרה

    145.צפייה שמנגנו� הקליטה יהיה מנגנו� הקליטה הרגילדי� מיוחדי� תו� 
  

צדדית ע� אמנה דו; )63, 8א "כ (�1956 בעניי	 חיובי מזונות משנת "צדדית של האואמנה רב   140
ע� הרפובליקה , )55, 22א "כ (1970ע� בריטניה משנת , )147, 21א "כ (1966אוסטריה משנת 

). 707, 30א "כ (1989וע� ספרד משנת , )667, 26א "כ (1977הפדראלית של גרמניה משנת 
ארצי כגו	 אימו� בי	, קיימות אמנות שעוסקות בפסקי� זרי� במסגרת הטיפול בבעיה רחבה יותר

  .)539–538' ראו להל	 בעמ( והחזרת ילדי� חטופי� )532–531' ראו להל	 בעמ(
, )1988( ואיל� 35, 4) 2(ד מב"פ, ל בגדה המערבית"מפקד כוחות צה' פו נע �785/87 "ראו בג   141

 .ש� אושרה ההלכה שנוסחה כבר בשנות החמישי�
 .1981–א"התשמ, )אמנה ע� הרפובליקה הפדראלית של גרמניה(חו� תקנות אכיפת פסקי   142
 ).1994( 641) 3(ד מח"פ, היימס' אשכר נ 1137/93א "ראו ע   143
הכוונה היא לממצאי� שעל בסיס� הוא קבע את סמכותו הישירה וממצאי� שעל יסוד� ייקבע    144

 . א� הייתה לו סמכות עקיפה
על " הקובעת אילו מסמכי� יש להגיש ע� בקשת אכיפה או הכרה 5חיזוק לכ� נמצא בתקנה    145

תקנה אחרונה זו ..]".  [.1963–ג"התשכ,  לתקנות סדר הדי	 האזרחי333א� האמור בתקנה 
מכא	 שההנחה . 1958–ח"התשי, חו�עוסקת בבקשות רגילות המוגשות לפי חוק אכיפת פסקי
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והוא , הוראותיה� המהותיות של אמנות נקלטות ישירות בחוק דר� סעי� אחד בלבד

סעי� זה קובע . העוסק בתקופת התיישנות מיוחדת בהקשר של אכיפה סטטוטורית, 5סעי� 

  :כי

יותר חו� שהוגשה כעבור �המשפט לבקשת אכיפה של פסק�לא ייזקק בית

אלא א� הוסכ� בי� ישראל לבי� המדינה בה , מחמש שני� מיו� מת� הפסק

המשפט סיבות מיוחדות �או א� מצא בית, ל תקופה אחרתענית� הפסק 

  . המצדיקות את האיחור

ולכ� בתביעה , הסעי� קולט ישירות תנאי התיישנות מיוחדי� המופיעי� באמנות

תקופת ל על פסק הדי� ותח ,ת אמנהסטטוטורית לאכיפתו של פסק די� ממדינה בעל

מלבד סעי� זה אי� כל ייבוא סטטוטורי של הוראות . התיישנות ארוכה מזו הקבועה בחוק

ועל כ� הוראת התיישנות של כל אמנה עשויה להחלי� את הוראת , המופיעות באמנה

א� כל הסדר אמנתי אחר , ההתיישנות הסטטוטורית במנגנו� האכיפה הסטטוטורי הרגיל

  . ר בגדר אות מתהנשא

הסעי� היחיד שחותר לייבא הסכמי� שלמי� באופ� גור� ולקבוע לה� מנגנו� קליטה 

  : לחוק) א(11מיוחד הוא סעי� 

  :לגביו כל אלהחו� שנתמלאו �� בישראל יכיר בפסקבית משפט או בית די

  ;ת חו�נחל עליו הסכ� ע� מדי  )1(

�תחייבה באותו הסכ� להכיר בפסקיישראל ה  )2( �  ;מאותו סוגחו

 חו� הניתני� לאכיפה על פי חוק�יההתחייבות אינה חלה אלא על פסק  )3(

  ;בישראל

  .נתמלאו בו תנאי ההסכ�  )4(

ואי� בו כל התייחסות לנושא , סעי� זה עוסק בהכרה בלבד, כפי שהוא מעיד על עצמו

 הסעי� מחייב בית משפט ישראלי להכיר בפסק די� שחל עליו הסכ� ע� מדינה. האכיפה

  

ההסדר הנוס� היחיד  .היא כי התקנות המיוחדות א� משנות מעט את דר� ההגשה הרגילה
המודיעה לממשלת גרמניה , 1981באשר לאמנה זו הוא הצהרה של ממשלת ישראל מינואר 

שהגביל את הסמכות העניינית לדו	 , חו� לחוק אכיפת פסקי9' יטולו של סשבעקבות ב
 בקשות אכיפה לכל  להגישאפשר, חו� לבית המשפט המחוזי בירושלי� בלבדבאכיפת פסקי

הצהרה ). 1.11.2000ראו הודעת משרד החו� מיו� (בית משפט בעל סמכות מקומית ועניינית 
אמנה ע� ישראל שבה	 קיימת הוראה דומה דומה לא הוצהרה למדינות אחרות בעלות 

  . א� על פי שהאמנות מאפשרות שינוי מסוג כזה9' המבוססת על ס



  מקורות וגישה כללית–לאומי הפרטי בישראל פט הבי	המש: שער שני

528 

. וכאשר נתמלאו תנאי ההסכ�, כשההסכ� מתייחס לסוג פסקי הדי� שהפסק נמנה עמ�, זרה

אול� הוא מתנה את ההכרה ג� בכ� שהתחייבותה של ישראל מתייחסת רק לפסקי די� 

לכאורה בכ� הוא מכפי� את תנאי ההכרה לתנאי . הניתני� לאכיפה על פי החוק בישראל

לא רק להנחה שאמנה מקלה על תנאי הקליטה  וזאת בניגוד 146,האכיפה הסטטוטוריי�

, אלא ג� לרעיו� המקובל שהכרה היא תנאי מוקד� לאכיפה, ביחס לתנאי הקליטה הרגילי�

 וג� לאחר שבית המשפט העליו�, סעי� מוקשה זה לא נדו� רבות בפסיקה. ולא להפ�

כלל וכלל  לא ברור ,במפורט ולאחר שנדחתה בקשה לקיי� בעניי� דיו� נוס�אליו התייחס 

   147.לחוק) 3)(א(11כיצד לפרש את סעי� 

והבקשה נשענה על האמנה בי� ישראל , פסק הדי� שבו ביקשו להכיר נית� באנגליה

ט העליו� כל פ בערעור בבית המש148.לבריטניה הגדולה בנוגע לפסקי די� אזרחיי�

 השופטי� סברו שדי בעובדה שהתובענה הזרה הוגשה בזמ� שהיה תלוי ועומד בישראל

אבל ה� הגיעו לתוצאה זו , הלי� בי� אות� צדדי� ובאותו עניי� כדי לדחות את הבקשה

 הזר יקיי� את כל פסקדורש שה) 3)(א(11ה� היו חלוקי� בשאלה א� סעי� . בדרכי� שונות

תתייחס רק באמנה  של ישראל התחייבותתנאי האכיפה הישראליי� או שמא הוא דורש שה

השופטת ארבל גרסה שהדרישה מתייחסת .  פי חוק בישראללפסקי די� הניתני� לאכיפה על

ואילו השופטי� ריבלי� ורובינשטיי� סברו כי היא מתייחסת להתחייבות , לפסק הנדו�

 150, בהמש� לכ� השופט רובינשטיי� סבר כי תנאי הקליטה ה� תנאי האמנה149.שבאמנה
  

 189/03) א"מחוזי ת(פ "אבל ראו החלטתו של השופט גור	 בה. )111ש "לעיל ה( ראו מנהיי�   146
New Hampshire Insurance Company Ltd.פורס� בנבו (מ"בתי זיקוק לנפט בע'  נ ,

שבה הוא דחה את הטענה כי רק פסק די	 הראוי לאכיפה על פי החוק יכול שיוכר , )2008
לחוק כטענה לא סבירה ואימ� פרשנות מקלה יותר ש�פשרה לו להכיר ) א(11' במסגרת ס

אבל הוא . אמנ� מהל� זה מוסי� לתועלת שאפשר להפיק מהסעי�. בפסק הדי	 בנסיבות העניי	
 האמנה תנאי קליטה נוספי� של החוק בלא להבהיר בדיוק נוגד את לשו	 הסעי� ומצר� לתנאי

לחוק לא יחול על ) א(6' באופ	 מפתיע השופט גור	 קבע כי ס, למשל. אילו תנאי� יידרשו
עמדה זו בעייתית במיוחד לאור החשיבות הרבה של ). א(11' חו� לפי סבקשות להכיר בפסקי
מכיוו	 שאמנות בדר� כלל : את ועודז. כערובות לתקינות הפסק) א(6' התנאי� הקבועי� בס

התוצאה היא , וכ� היה ג� במקרה הנדו	 כא	, כוללות הוראות באות� ענייני� המטופלי� בחוק
  . כי לא ברור בדיוק מה היחס בי	 תנאי האמנה לתנאי החוק

, פורס� בנבו ( .New Hampshire Insurance Co'מ נ"בתי זיקוק לנפט בע 4525/08א "ראו ע   147
 New Hampshire Insurance 392/11א " בקשה לקיי� דיו	 נוס� בתיק זה נדחתה בדנ).2010

Company Ltd., )2011, פורס� בנבו (מ"בתי זיקוק לנפט בע'  נ 	השאר משו� שפסק הדי 	בי
  .של בית המשפט העליו	 לא קבע הלכה חדשה

, פורס� בנבו (.New Hampshire Insurance Co' מ נ"בתי זיקוק לנפט בע 4525/08א "ראו ע   148
2010.(  

לפסק דינו של השופט , טו,  ואיל� לפסק דינו של השופט ריבלי	 ופסקה ה3ראו בפסקה    149
 .רובינשטיי	

  .ו לפסק דינו של השופט רובינשטיי	ראו בפסקה ג ו   150
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נסיבות העניי� הוא וב, שהקנו שיקול דעת לסרב לקלוט פסק זר במצב של הלי� תלוי ועומד

א� על פי שהשופטת ארבל גרסה . ראה לנכו� להפעיל את שיקול דעתו נגד קליטת הפסק

היא סברה כי הוא אינו צרי� לעמוד בכל , שהפסק צרי� לעמוד בתנאי האכיפה הישראליי�

תנאי האכיפה כדי שיהיה אפשר להכיר בו אלא רק בדרישות בסיסיות הנוגעות לקליטתו של 

 א� על פי שהשופט ריבלי� סבר כי הדרישה מתייחסת להתחייבות של 151.שראלפסק זר בי

הוא סבר כי אי� מדובר בכל תנאי האכיפה אלא רק בדרישות יסוד ג� , המדינה ולא לפסק

 בהתא� לגישת� זו השופטת ארבל והשופט ריבלי� הסכימו כי די בכ� 152.לקליטת הפסק

 תלוי ועומד בישראל כדי להצדיק סירוב שהתובענה הוגשה במדינה הזרה בזמ� שהיה הלי�

 משו� שפירשה –השופטת ארבל : לחוק) 5)(א(6לקלוט את הפסק לפי התנאי הקבוע בסעי� 

את הסעי� פירוש שיצדיק את פסילתו של פסק זר בנסיבות של הלי� תלוי ועומד בישראל רק 

 –ריבלי�  השופט 153;כאשר השימוש בפסק הזר מהווה ניצול לרעה של הליכי בית המשפט

משו� שסבר כי העובדה שהאמנה מעניקה שיקול דעת בעניי� זה אינה בהכרח חותרת תחת 

המסקנה שההתחייבות של ישראל מתייחסת לפסקי הדי� הניתני� לאכיפה על פי חוק 

�בישראל משו� שג� החוק מעניק שיקול דעת כללי בקליטת פסקי�השופט ,  לעומת�154.חו

יש לבחו� את , "ניתני� לאכיפה"י� א� מתקיי� התנאי של רובינשטיי� סבר כי ככל שבוחנ

 א� אי� לבדוק לעניי� זה את הסוגיות 155,תנאי האכיפה,  לחוק3קיומ� של התנאי� שבסעי� 

 לעניי� זה הוא הסביר 156.טענות הגנה ולא תנאי קליטההמשמשות ,  לחוק6הכלולות בסעי� 

  .  באמנהכי המשיב ייהנה א� מאות� הגנות שהמדינה דאגה לכלול

פסק די� זה מצביע על מגמה להימנע מהחלה מצטברת של כל תנאי האכיפה 

אול� קשה . הסטטוטוריי� וכל תנאי ההכרה שבאמנה לצור� הכרה בפסק זר לפי אמנה

פסק הדי� אינו תור� להבהרת הסעי� או , למצוא עוג� לפירושי� השוני� בחוק עצמו

  . שהמחוקק יבח� את כל הסוגיה מחדשובית המשפט הציע , להסדרת ההכרה ההצהרתית

דומה כי הקשיי� הרבי� שעליה� מצביע פסק די� זה אינ� ההסבר , באופ� מפתיע

הסיבה האמתית היא כנראה שהאמנות המועטות . לחוק) א(11למיעוט השימוש בסעי� 

  

  . לפסק דינה של השופטת ארבל30ראו בפסקה    151
 . ואיל� לפסק דינו של השופט ריבלי	5ראו בפסקה    152
פירוש זה גישר על פני ההבדל בי	 הסעי� שבחוק שמחייב לסרב להכיר בפסק זר בנסיבות    153

העניי	 לבי	 האמנה שא� מוסרת עניי	 זה לשיקול דעתו של בית המשפט המתבקש לקלוט את 
  .הפסק

 . לפסק דינו של השופט ריבלי	6ראו בפסקה    154
155   � כלומר התנאי –" בלבד) 3(3שבסעי� [...] תנאי הספציפי ]ה[אולי אפילו : "והוא מוסי

ראו בפסקה י (שהפסק עצמו יהיה נית	 לאכיפה על פי הדיני� של אכיפת פסקי די	 בישראל 
  ).לפסק דינו של השופט רובינשטיי	

  .יא לפסק דינו של השופט רובינשטיי	ראו בפסקה י ו   156
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ואינ� חלות כלל על פסקי די� בענייני , שישראל צד לה� עוסקות בפסקי די� מסוג גברא בלבד

די , כאשר מבקשי� לעשות שימוש בפסק די� גברא המחייב להכיר בו, לרוב. עמד אישימ

אפשר  157).ב(11 והכרה זו מוסדרת באופ� עצמאי בסעי� –להכיר בו הכרה אינצידנטלית 

 158,כפי שמעיד פסק הדי� הבעייתי שנדו� לעיל, לבקש להכיר בפסק גברא באופ� הצהרתי

אלא . לצור� פסק די� בענייני מעמד אישי, בכללא� , הכרה הצהרתית דרושה לרובאבל 

) 3)(א(11סעי� א� ג� , לפיכ�. שכאמור פסקי די� כאלה אינ� מטופלי� במסגרת האמנות

 , לפי החוק בישראלאינו מחייב כתנאי להכרה הצהרתית שפסקי הדי� יהיו ניתני� לאכיפה

   159).א(11מעטי� ה� פסקי הדי� שימלאו אחר התנאי� האחרי� של סעי� 

 מדינות זרות העוסקות במישרי� כמהעל כ� למרות קיומ� של אמנות בי� ישראל ובי�  

 הקליטה מנגנו� מאינו שונה לפסקי די� ממדינות אלה באשר הקליטה מנגנו�,  די� זרי�יבפסק

אי� כל בסיס משפטי ,  וא� שהאמנות קובעות תנאי קליטה מהותיי� שוני�160.המלא הרגיל

זו האמנות בודדת  לבד מסוגיה 161. להתיישנותאלא באשרגילי� לסטות מתנאי הקליטה הר

  

  .515–510' ראו לעיל בעמ   157
, פורס� בנבו (.New Hampshire Insurance Co' מ נ"בתי זיקוק לנפט בע 4525/08א "ע   158

2010.(  
 New Hampshire' מ נ"בתי זיקוק לנפט בע 4525/08א "בע) 3)(א(11' הפירוש שנית	 לס   159

Insurance Co. )של פסקי� ) 2010, פורס� בנבו �תור� לאפשרות להכיר הצהרתית בסוג נוס
 פסקי גברא –פי חוק בישראל זרי� שאינ� עומדי� בדרישה שיהיו נתוני� לאכיפה על 

 New Hampshire 189/03) א"מחוזי ת(פ "כפי שהודג� בה(הכוללי� הצהרה שלילית 
Insurance Company Ltd.2008, פורס� בנבו (מ"בתי זיקוק לנפט בע'  נ .(  

התקנות העוסקות בפסקי די	 מגרמניה מחייבות שבית המשפט יסתפק באישור , כאמור לעיל   160
מגיש את בקשת האכיפה מי שדרישה זו חוסכת מ. ביצועופיות הפסק והיותו ברגרמני בדבר ס

כ� ג� רשימת המסמכי� שיש להגיש ע� . את הצור� להוכיח נתוני� אלה בצורה הרגילה
כ	 כמו . נות את ההלי� שינוי ניכראול� אי	 בכ� לש. בקשת האכיפה שונה קצת מזו הרגילה

הממצאי� של בית המשפט הגרמני לעניי	 הכרעה בית המשפט מחויב להסתמ� על העובדה ש
בית המשפט האוכ� מנוע מלחקור ממצאי� כאלה שבו , המצב הרגילמ שונה הבסמכותו אינ

הלכה אולי ראוי להדגיש ש.  לפסק זרבאשרההלכה שלפיה אי אפשר לטעו	 טענת טעות בשל 
ית המשפט הזר גיע למסקנה שבהלזו והוראות האמנה אינ	 מונעות מבית המשפט הישראלי 

שכ	 זוהי שאלה , )ולו בהתבסס על ממצאי בית המשפט הגרמני (פעל בלא סמכות עקיפה
  .שכזכור לא קלט את כללי הסמכות העקיפה שבאמנה, שהתשובה לה מצויה במשפט הישראלי

למשל האמנה . בהקשר זה ראוי לציי	 שתנאי הקליטה שנקבעו בחלק מהאמנות הללו תמוהי�   161
ללת בי	 הזיקות שמחייבות כל מדינה להכיר באופ	 הדדי בסמכות עקיפה של ע� גרמניה כו

כפי שהיא מופיעה בתקנות ,  לאמנה5פסקה , )1(7' ס(המדינה האחרת את מקו� ביצוע העוולה 
ואת מקו� ) 1981–א"התשמ, )אמנה ע� הרפובליקה הפדראלית של גרמניה(חו� אכיפת פסקי

מקו� מגורי� או מקו� שהייה רגיל א� באחת משתי א� אי	 לו , הימצאו של רכוש הנתבע
זיקות אלה מצביעות על חוסר איזו	 בי	 הזיקות ). 8 פסקה ,)1(7' סראו ש� (המדינות 

מקו� . המקובלות במשפט הישראלי מצד אחד ובי	 אלה המקובלות במשפט הגרמני מצד אחר
שבו יש , ט הישראלילא כ	 במשפ. ביצוע העוולה הוא זיקת סמכות מקובלת במשפט הגרמני
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. בהקשר של הכרהכמעט בהקשר של אכיפה ואינ� ישימות חלק מהמשפט הישראלי אינ� 

חתמה על האמנות סבורות לתומ� שהאמנות ישראל עמ� ש שהמדינות הזרות א� על פי ,זאת

 162.באופ� שגרתי �ית כפי שה� מחייבות ומבוצעות בב בהמחייבות בישראל ומבוצעות

איננו משק� את צדדית ע� ישראל �דוהטיפול הישראלי בפסקי� זרי� ממדינות בעלות אמנה 

  .הקליטהבמנגנו� הקלות מסוימות בתנאי הקליטה או  הולידמאמנה תפיסה המקובלת שה

  פשוט אישור יחסי� מיוחדי� שמאפשרי� קליטה על יסוד   .2

י� בי� ישראל ובי� מקור הפסק מאפשרי� לקלוט שני הסדרי� המבוססי� על יחסי� מיוחד

במנגנו� פשוט של אישור שאינו מכפי� את הפסק להלי� , ולו לצרכי� מוגבלי�, את הפסק

, אחד עוסק בהכרה ומחייב אישור של שתי המדינות: יטהל קיו� תנאי הקובדיקתשיפוטי 

  .סקהאחר עוסק באכיפה ומסתפק באישור טכני בלבד של השיטה שממנה בא הפ

  ארצי�אימו� בי�: אישור של שתי המדינות  )א(

 בדבר ההגנה על ילדי� ושיתו� 1993בעקבות הצטרפותה של ישראל לאמנת האג משנת 

 כדי להסדיר 1981–א"התשמ,  תוק� חוק אימו� ילדי�163,ארצי� אימו� בי�בדברהפעולה 

  : לחוק קובע כי לו28סעי� . אמנהבהתא� לארצי �את הסוגיה של אימו� בי�

  

לפיכ� ישראל . לקבל היתר מבית משפט כדי להמציא מסמכי� לנתבע שאינו נמצא בישראל
מחויבת להכיר בפסק זר א� שהוא נית	 בנסיבות שבה	 היא הייתה עשויה לחשוב שלא ראוי 

א� , האמנה אינה מכירה בנוכחות במדינת מת	 הפסק כזיקת סמכות, יתרה מזו. ליטול סמכות
, בעלות ברכוש בישראל אינה מבססת נטילת סמכות כללית. כירה בבעלות ברכוש בההיא מ

 האפשרות להתיר המצאה מחו� לישראל כדי לדו	 בעניי	 500אפילו במסגרת תקנה . כבגרמניה
, עילת התובענה צריכה להיות קשורה לקרקע זו, הקשור לרכוש במדינה מוגבלת לקרקע בלבד

 הימצאותה של קרקע –כמו כ	 עילת סמכות זו . דעת שיפוטיוכינו	 הסמכות כפו� לשיקול 
לפיכ� ישראל מחויבת להכיר .  מוסדרת באמנה באופ	 עצמאי–כזיקה מספקת לדיו	 בקרקע 

" חורגת"א� גרמניה לא תכיר בעילת הסמכות ה, של המשפט הגרמני" חורגת"בעילת סמכות 
מעות לעובדה שגרמניה מחויבת וכדאי להדגיש שאי	 כל מש.  נוכחות–של המשפט הישראלי 

שכ	 כאמור , כביכול להכיר בנטילת סמכות בישראל על סמ� בעלות הנתבע ברכוש בישראל
עיו	 זה באמנה מבליט עד כמה . בית משפט ישראלי אינו מוסמ� ליטול סמכות בנסיבות אלה

במיוחד כאשר הצפי הוא שאמנות אלה , יש להיזהר בניהול משא ומת	 לקראת אמנות
כמו אלה , העובדה שתנאיה המהותיי� של אמנה זו. שרנה קליטה קלה בהרבה מהמקובלתאפ

אינ� מיושמי� כי ה� מעול� לא נקלטו , שבאמנות האחרות שישראל חתומה עליה	 בתחו� זה
  . אינה מקלה את החומרה שבהקלות בלתי מוסברות אלה, במשפט הישראלי

ת הנהנות מהמעמד המועד� המוקנה למדינה ישראל מופיעה ברשימת המדינו, למשל באנגליה   162
ג� בספרות הגרמנית ישראל מוזכרת כאחת המדינות ;  הוחלו עליה1933שהוראות החוק מ

 �  ).661' בעמ, KROPHOLLER ראו למשל(בעלות מעמד אמנתי מועד
 .11ראו להל	 פרק לפרטי ההסדרי� . 2.11.1993ישראל חתמה על האמנה ב   163
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ומדינת , ארצי לפי הוראות חוק זה�נמסר למבקש ילד למטרת אימו� בי�) א(

החו� אישרה כי בית המשפט או רשות מינהלית מוסמכת באותה מדינה נתנו 

יהיה , וכי האימו� הוא סופי, פסק די� או צו לאימו� הילד על ידי המבקש

ו י חוק זה ממועד פסק הדי� או הצפדינו של האימו� כדי� אימו� על 

א� אישרה הרשות המרכזית או קבע בית המשפט כי האימו� אינו , האמורי�

  .מנוגד לטובת הילד או לתקנת הציבור

ארצי בהתא� �הוראה זו פירושה שכשמדובר בילד שנמסר לאד� במסגרת אימו� בי�

ובלבד , בלא כל הלי� קליטה, צו אימו� זר יהיה כצו אימו� ישראלי למ� יו� הינתנו, לחוק

ורשות מוסמכת בישראל , מוסמכת במדינת הוצאת הצו אישרה כי הצו נית� בסמכותשרשות 

 מכא� שאפשר להכיר 164.תקנת הציבוראת אישרה שהוא אינו נוגד את טובת הילד או 

אישורי� אלה . בכפו� רק לשני האישורי�, בתוקפו של צו האימו� הזר בלא כל הלי�

וכי אי� פגיעה בשיקולי תקנת הציבור ,  הזרהמבטיחי� כי הצו נית� בסמכות לפי דיני המדינה

  . הכלליי� והמיוחדי� להקשר של ילדי� –של ישראל 

אול� הוראות האמנה אכ� מזהות . לכאורה אי� כל ערובה לסמכות עקיפה או להלי� הוג�

והיא המדינה שבה נמצא מקו� מגוריו , בעלת הסמכות העקיפה בעניי� זהאת המדינה 

לילד שגר בה באשר א או ישראל עצמה מוסמכות להוציא צו אימו� ק היר. הקבוע של הילד

 כמו כ� הוראות האמנה מבטיחות הלי� הוג� בקבע� מראש 165.באשר למאמ� תושב ישראלו

והעובדה , שה� אב� יסוד באמנה, יחסי ההדדיות. את פרטי הלי� האימו� בשתי המדינות

 ה� 166,שויות המדינהשהבטחת עמידת� של המדינות בתנאי האמנה מסורה בידי ר

  

העמותה המוכרת תעביר את ":  קובע לאמור1981–א"התשמ, ימו� ילדי�לחוק א) ב(לו28' ס   164
 לש� 29לרש� האמור בסעי� , בצירו� אישורה של מדינת החו�, פסק הדי	 או את הצו כאמור

תקנות פנקס האימוצי� מטילות על רש� האימוצי� לרשו� את  ".רישומו בפנקס האימוצי�
י	 או הצו הזר ואישורה של המדינה הזרה פסק הד: האימו� לאחר שקיבל את המסמכי� האלה

תעודה מהרשות המרכזית בישראל שתפרט את הפרטי� שיש , )מאומתי� ומתורגמי� לעברית(
לרשו� וכ	 אישור של הרשות המרכזית בישראל שההחלטה אינה נוגדת את טובת הילד או את 

הצו לאחר אישור לו היה מנוסח באופ	 שהיה אפשר להסתמ� על 28'  ס2004עד . תקנת הציבור
המדינה הזרה אלא א� הרשות המרכזית או בית משפט קבעו שהוא נוגד את טובת הילד או את 

כאשר נדרשה (למרות זאת התקנות דרשו אישור של הרשות המרכזית בישראל . תקנת הציבור
פנייה לבית המשפט בכל מקרה שבו סברה הרשות שהאימו� נגד את טובת הילד או את תקנת 

  . הסעי� ש!נה כדי לחייב הכרעה פוזיטיבית בעניי	 זה).הציבור
במדינה ) habitually resident(המגדיר את תחולתה באשר לילד שגר ברגיל ,  לאמנה2' ראו ס   165

  .שיועבר לצור� אימו� לידי אד� הגר ברגיל במדינה מתקשרת אחרת, אחת
שות המרכזית במדינה כל  לאמנה מטיל על הרשויות המוסמכות בכל מדינה לדווח לר33' ס   166

ומוטל על הרשות המרכזית לנקוט את הצעדי� המתאימי� , קיו� תנאי האמנהמקרה של אי
 המזכיר הכללי של ועידת האג לבקר את תפקוד  לאמנה מטיל על42' ס. כדי לתק	 את המצב
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 מנגנו� קליטה כמעט הנהיגשמאפשרי� לוותר על בדיקה קרובה של תנאי הפקת הצו הזר ול

  . ישיר

   "זורהא"י די� מפסק: המוצא" מדינת"אישור טכני של   )ב(

במשפט הישראלי קיימת קבוצה של פסקי די� זרי� שאפשר להביא� ישירות למשרד 

מהשטחי� ואלה ה� פסקי די� , דיקה קודמתההוצאה לפועל הישראלי בלא שיעברו ב

 עזרה – יהודה והשומרו� וחבל עזה(לצו שעת חירו� ) א(3 סעי� .)האזור(המוחזקי� 

  : קובע לאמור1976167–ו"התשל, )2' מס) (משפטית

זור נית� להוצאה לפועל בישראל כאילו פסק של ערכאה שיפוטית של הא

בי� ייזה ובשינויי� המחוו� לאמור בצו בכפ, היה פסק די� שנית� בישראל

  .לפי העני�

צו או החלטה אחרת שניתנו בעניני� , פסק די� סופי: " לצו כולל הגדרה של פסק1סעי� 

פסק די� ". בי� לפני היו� הקובע ובי� לאחריו, אזרחיי� על ידי ערכאה שיפוטית של האזור

להכשירו להוצאה כדי , לא בביתו ולא בישראל, צרי� לעבור הלי� שיפוטי כלשהוכזה אינו 

  : לצו קובע לאמור) ב(3סעי� . ראללפועל ביש

המבקש לבצע בישראל פסק של ערכאה שיפוטית של האזור יגיש ללשכת 

במספר עתקי� , הוצאה לפועל בישראל בקשה לכ� ויצר� אליה העתק הפסק

כשעליו אישור הערכאה , ק בשביל לשכת ההוצאה לפועל והחייבי�ימספ

נתנה את הפסק ואישור קצי� המטה לעניני משפטי� השיפוטית של האזור ש

  . במינהל האזרחי לאזור שההעתק אושר כאמור

 ושל מפקד האזור שההעתק מכא� שדי לקבל אישור של בית המשפט שנת� את הפסק

הוא אינו נדרש לעמוד בתנאי� . צא לפועל ככזה בישראלכדי שהפסק י�, המקור הוא של

  

 אבל , סמכויות כפייהמזכיר הכלליאי	 ל. המדינות בענייני� אלה באמצעות ועידה מיוחדת
ועידת האג ובשל המדינה המפרה  תשפיע על מעמדה הפרה קבועה של תנאי האמנהרור שב

  .ועל יחסיה ע� מדינות חברות אחרות
השטחי� המוחזקי� על ידי צבא הגנה ( ונקרא צו שעת חירו� 1969הצו נית	 לראשונה בשנת    167

וב בצו  והוחל� ש1976הוחל� בהוא  ;1969–ל"התש, )2' מס) ( עזרה משפטית–לישראל 
 –יהודה ושומרו	 וחבל עזה (תקנות שעת חירו� ל 7 'תקהוא נית	 מכוח . ששמו מוזכר בטקסט

נוסח	 המלא . מעת לעתכפי שהוארכו ( 1967–ז"התשכ, )שיפוט בעבירות ועזרה משפטית
 שיפוט –יהודה והשומרו	 (הארכת תוקפ	 של תקנות שעת חירו� תיקו	 ולבחוק למופיע 

נת שוב בחוק משותוק� התקנות הואר� , 2007–ז"התשס, )תבעבירות ועזרה משפטי
   .2012–ב"תשעה
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 נית� בסמכות לפי דיני האזור או בסמכות עקיפה בעיני אי� בודקי� א�: משפטיי� כלשה�

ג� אי� ; לא כל שכ� אי� הוא נדרש לעמוד במבח� של סמכות חקיקה בעיני ישראל; ישראל

באותה המידה אי� דורשי� שיעמוד במרבית התנאי� . דרישה שיעמוד בתנאי של הלי� הוג�

, ת הלי� תלוי ועומד בישראלאי� אפשרות מפורשת לטעו� שנית� בע: הריבוניי� המקובלי�

שהוא אינו נית� להוצאה  168,ביצוע בביתו�שהוא אינו בר, שהוא נוגד פסק די� ישראלי

המאפייני� . או שהוא התייש�, שהוא נית� בעניי� שבסמכות ישראלית ייחודית, לפועל

על ידי ערכאה שיפוטית הדנה בתובענה , היחידי� שנדרשי� ה� שהפסק נית� בעניי� אזרחי

 , אמנ� סביר שחלק גדול מהתנאי� החסרי�169.ושהוא אינו נוגד את תקנת הציבור, רחיתאז

א� כי מהל� זה ירחיב בהרבה את הקטגוריה , אפשר יהיה להכניס� בגדר תקנת הציבור הזו

 שהפסק עלול לנגוד –אול� ג� טענה אחרונה זו . של תקנת הציבור לעומת המקובל והרצוי

היא מועלית ,  לצו4כפי שמבהיר סעי� . קת על ידי בית משפט אינה נבד–את תקנת הציבור 

עליו להעביר , ומשהועלתה, ידי ראש ההוצאה לפועל עצמועל לפני ראש ההוצאה לפועל או 

א� הלה אינו . המוסמ� בלעדית להכריע בעניי� זה, את העניי� ליוע� המשפטי לממשלה

הוא , טע� של ניגוד לתקנת הציבור יו� שאי� להוציא לפועל את פסק הדי� מה45מורה בתו� 

הוא , א� היוע� המשפטי מורה בתו� התקופה האמורה שאי� לבצע את הפסק. צא לפועלי�

  . יוחזר למי שהגיש אותו לביצוע

בלא הלי� ובלא תנאי� לבד , הסדר זה צופה שפסק די� זר יוצא לפועל בישראל ככזה

די� שעומד בתנאי� מסוימי� על ידי וא� בלא שהוא אושר כפסק , מהסייג של תקנת הציבור

  

 לחוק 19' לפי ס, "טענת פרעתי"ייתכ	 שבנסיבות המתאימות אפשר להעלות טענה זו במסגרת    168
אול� מאחר שמדובר בפסק די	 זר שאינו עובר הלי� של . 1967–ז"התשכ, ההוצאה לפועל

  ).557–552' ראו להל	 בעמ(לפי די	 האזור טענה זו צריכה להידו	 כנראה , קליטה
, ערכאה שיפוטית הדנה בתובענה אזרחית: " היא זו1' ההגדרה של ערכאה שיפוטית שבס   169

אול� לרבות משרד הוצאה לפועל או נוטריו	 ציבורי הפועלי� לפי דיני , למעט בית די	 דתי
   : לצו עוסק בסייג של תקנת הציבור כדלקמ	4' ס[...]".האזור 
לדעת היוע� המשפטי , א� היא עלולה, 3לא תיעשה פעולה מכוח סעי�   )א(

בבטחונה או בכלל מכללי , לפגוע בריבונות מדינת ישראל, לממשלה
  .תקנת הציבור

סבר ראש ההוצאה לפועל או נטע	 לפניו כי על ביצוע פסק עלולה לחול   )ב(
ודיע לא ה; יודיע על כ� ליוע� המשפטי לממשלה) א(הוראת סעי� קט	 

תו� ארבעי� וחמישה , היוע� המשפטי לממשלה לראש ההוצאה לפועל
יורה ראש , שאי	 לבצע את הפסק, יו� מהיו� שבו הגיעה אליו ההודעה

הודיע היוע� המשפטי ; 3כאמור בסעי� , ההוצאה לפועל על ביצוע הפסק
כאמור בסעי� , לממשלה לראש ההוצאה לפועל שאי	 לבצע את הפסק

ראש ההוצאה לפועל את הפסק למי שביקש את ביצוע יחזיר , )א(קט	 
 .הפסק
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 במוב� זה היחס כלפי פסקי די� מהאזור המטילי� חיובי� נדיב מהיחס כלפי 170.רשות באזור

פסקי ל בהשוואה. העוברי� בדיקה מסוימת, ארציי� לפי חוק אימו� ילדי��צווי אימו� בי�

 של מדינות די� אחרי� המטילי� חיובי� הוא נדיב ופתוח אפילו מההסדר הקיצוני ביותר

�ה, האיחוד האירופי לפסקי די� של מדינות חברות אחרות באיחודEuropean Enforcement 

Order . בעילה של ניגוד לתקנת –אמנ� פסקי די� מהאזור כפופי� לביקורת רחבה יותר 

 שכ� ההסדר האירופי מאפשר למדינות האיחוד לסרב לבצע פסק די� לאחר –הציבור 

 אבל אפשר 171.ל אירופי במדינת מת� הפסק רק א� קיי� פסק נוגדשהוצמד צו הוצאה לפוע

רק על יסוד צו , להוציא לפועל פסקי די� כאלה באיחוד מבלי שה� יעברו הלי� כלשהו

באיחוד האירופי , יתרה מזו. מתאי� ממדינת המקור הערב לתנאי הסמכות והגינות ההלי�

שניתנו בלא לי� חיוב כספי � המטיאפשרות ההוצאה לפועל המידית מוגבלת לפסקי די

א� בישראל אפשרות זו פתוחה לכל סוג של פסק די� אזרחי מהאזור , התנגדות של הנתבע

  . בלא הגבלה

�לכאורה הסדר מיוחד זה היה נחו� משו� שחוק אכיפת פסקי� חל 1958–ח"התשי, חו

חבל עזה  אזורי יהודה ושומרו� ו1967ואילו מאז , "מדינה זרה"רק על פסקי די� שניתנו ב

אפשר לפרש את , כפי שראינו לעיל, ואול�. אינ� חלק ממדינה זרה או מדינה זרה כשלעצמ�

 לחוק באופ� שמאפשר לקלוט ג� פסקי די� משיטות משפט 1שבסעי� " מדינה זרה"הביטוי 

מעמד� של שטחי� , זאת ועוד. לאומי הפומבי�זרות שאינ� מדינה במוב� של המשפט הבי�

אפשר להבי� הסדר זה רק .  הפתיחות המיוחדת של ההסדר שאומ�אלה אינו מסביר את

כחלק מהסדר של� שבו מובטחת הדדיות מלאה בהוצאה לפועל של כל פסק די� אזרחי 

המהווה חלק מדי� , הדדיות זו מובטחת בדבר חקיקה של מפקד האזור, ואכ�. ישראלי באזור

ההדדיות . ל הסכ� בי� ריבוני�המבוססת ע,  הדדיות זו שונה מההדדיות האירופית172.האזור

אמנ� .  מסור בידי ריבו� אחרו אינמימושהו, בי� ישראל ובי� האזור אינה מבוססת על הסכ�

וה� אינ� כפופי� , ה� אינ� מפעילי� די� ישראל, בתי המשפט באזור אינ� ישראליי�

, ולראיה.  אול� ישראל אכ� שולטת בהפעלת ההסדר173,לביקורת שיפוטית ישראלית

הנכונות לקלוט , "אזור"בסיק מפקד האזור הישראלי לשלוט בחלק ממה שנכלל קוד� משהפ

 צומצ� הצו שחל 1994מאז . פסקי די� מאותו חלק בתנאי� אלה בטלה מ� העול�

לפסקי די� שניתנו בשטחי� , שומרו� וחבל עזה, מלכתחילה על פסקי די� שניתנו ביהודה

  

אי	 דרישה . האישור היחיד שנדרש מהאזור הוא שההעתק המוגש בישראל אושר, כאמור   170
 .שהוא יתייחס לאופ	 הפקת הפסק

  .316–315'  לעיל בעמראו   171
לאכו� בנוסחו היו� הוא מאפשר ה	  ;)694, 20מ "קמצ( )348' מס(צו בדבר עזרה משפטית    172

 .פסק די	 ישראלי ה	 להכיר בו
מנשר בדבר סדרי  (2מנשר , 7.6.1967) ל "י צה"מנשר בדבר נטילת השלטו	 ע (1מנשר ראו    173

 .7.6.1967 )שלטו	 ומשפט



  מקורות וגישה כללית–לאומי הפרטי בישראל פט הבי	המש: שער שני

536 

משק� את העובדה שההדדיות אינה יכולה  מצב זה 174.ל בלבד"שנותרו בשליטת כוחות צה

 לאחר ששליטתו של מפקד האזור הישראלי – להלכה או למעשה –להיות מובטחת 

הסדר קיצוני זה מבליט כי בעיני המחוקק הבטחת אכיפת� של פסקי , מכל מקו�. מצטמצמת

די� ישראליי� באזור בלא הלי� כלשהו מספקת בסיס חזק דיו כדי לוותר על כל התנאי� 

א� על פי שמדובר בבית משפט זר , מבטיחי� את תקינותו של פסק די� שנית� באזורה

  .המפעיל שיטת משפט זרה

 עומדת בסתירה בולטת הוצאה לפועלהפתיחות המופלגת לפסקי די� מהאזור לצורכי 

ההסדר אינו מתייחס כלל לסוגיית . הכרהליחסה של ישראל לאות� פסקי די� בהקשר של 

. בהוצאה לפועל בלבד וחל רק על פסקי די� הניתני� להוצאה לפועלהצו עוסק ; ההכרה

אמנ� יש שבית המשפט הניח כי די בקיומו של הצו העוסק באכיפה כדי לאפשר ג� להכיר 

, כפי שראינואול�  175.וא� פסקי די� שאינ� ניתני� להוצאה לפועל, בפסק די� מהאזור

א מבחי� הבחנה חדה בי� אכיפה שכ� הו, המשפט הישראלי הנוהג אינו תומ� בעמדה זו

כמו כ� יש שפעולתו של . שאינה מאפשרת גזירת האחת מקיומה של האחרתהבחנה , להכרה

העוסק בהכרה , לחוק) ב(11 בדרישות של סעי� מותניתפסק די� מהאזור כמעשה בית די� 

 הלי� בדיקה זה מחייב עמידה בתנאי קליטה שאינ� נדרשי� לצור� 176.אינצידנטלית

  

, ) שיפוט בעבירות ועזרה משפטית–יהודה ושומרו	 וחבל עזה ( לתקנות שעת חירו� 1' ס   174
סמכויות שיפוט והוראות (עת עזה ואזור יריחו חוק יישו� ההסכ� בדבר רצו. 1967–ז"התשכ
שינה את ההגדרה והוציא ממנה את ) 58, 1497ח "ס (1994–ה"התשנ, )תיקוני חקיקה)(אחרות

 .  ויריחועזה
ד "פ ,אברהי�'  נמ"סלעית האדומי� מחצבה ומפעל לעיבוד אב� בע 1227/97א "בע, למשל   175

שר להתבסס על צו זה כדי להכיר בצו סבר השופט אנגלרד שאפ, )1999 (251, 247) 3(נג
כבסיס לתביעת התובעי� בעילות של , ירושה שנית	 על ידי בית די	 דתי שפעל כבית די	 באזור

א� על פי שההגדרה של ערכאה שיפוטית בצו מוציאה (נזיקי	 ועשיית עושר ולא במשפט 
ושאינו מספיק  שאינו מופיע בצו –אול� הוא התנה זאת בתנאי ). במפורש בתי די	 דתיי�

הוא , )ב(11' לפי ס, בהתייחס לאפשרות חלופית להכרה.  שהפסק הזר מוסמ�–לצור� החוק 
שאכ	 עסק בהכרה , )1990 (397) 4(ד מד"פ, עדילה' בסיליוס נ 490/88א "הפנה לא רק לע

היוע� המשפטי לממשלה  970/93א "ע (אג�אלא ג� לפרשת , אינצידנטלית בפסק די	 מהאזור
, וכאמור. כלל בקליטתו של פסק די	 מהשטחי� שלא עסקה, ))1995( 561)1(ד מט"פ, אג�' נ

הוא התנה את הקליטה של הפסק הזר באופ	 מפתיע רק בתנאי הסמכות ולא בדק א� התקיימו 
, עיאש ' נבטארסה 383/86ע "ג� בר. תנאי� אחרי� הנדרשי� לש� הכרה אינצידנטלית שכזו

ת המשפט על צו זה כשקלט פסק די	 מהאזור שקבע את התבסס בי, )1987 (100) 2(ד מא"פ
. בעלותו של מי שביקש להסיר מרכושו עיקול שהוטל להבטחת חוב של הבעלי� הקודמי�

אלא הסתפק בלשו	 הצו , בפרשה אחרונה זו לא הבחי	 בית המשפט כלל בי	 אכיפה להכרה
,  לא היה פסק גבראשכ	 הפסק, כבסיס לקליטה שלא יכלה אלא להיות קליטה בדר� של הכרה

 . ולא התבקש להוציאו לפועל
בפרשה , כפי שכבר הוער לעיל). 1990 (397) 4(ד מד"פ, עדילה' בסיליוס נ 490/88א "למשל ע   176

 לחוק מגדיר את פסקי הדי	 שבה� הוא עוסק ככאלה שבאי� 1' זו לא הועלתה כלל הבעיה שס
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תנאי ההכרה כבדי� , מה שמלמד שבהנחה שהצו אינו מסדיר עניי� זה,  לפועלהוצאתו

קושי זה בזיהוי מקור� של כללי� להכרה בפסקי די� . בהרבה מאלה הנדרשי� לש� אכיפה

א� הצו חוקק מתו� מגמה . כאלה מבליט שוב את הקושי שבהבנת קיומו של ההסדר כולו

א� הוא חוקק מתו� , מנגד. וגיית ההכרהתמוה מדוע הוא לא חל על ס, להבטיח הדדיות

כיצד החילו את תנאי , הנחה שהחוק אינו פתוח לפסקי די� משיטת משפט שאיננה מדינה

  ?ההכרה הסטטוטוריי� על פסקי די� מהאזור

הסכ� קהיר שהסדיר את הקמתה של הרשות הפלסטינית כלל א� הוא הסדר באשר 

 ישראליי� ברשות ופסקי די� של הרשות של פסקי די�, והכמעט מידית, לאכיפת� ההדדית

היא אמורה להיות כמעט מידית א� היא ; ג� הסדר זה עוסק רק בשאלת האכיפה. בישראל

 בכל הקשור לאכיפת� של פסקי די� 177.הסדר שנקבע בצו ביחס לאזורבשונה מעט מ

הסדר מצא ביטוי בחוק יישו� ההסכ� בדבר רצועת עזה המהרשות הפלסטינית בישראל 

שהסמי� , 1994–ה"התשנ, )תיקוני חקיקה( )סמכויות שיפוט והוראות אחרות( יריחו ואזור

 6 הוראות אלה מופיעות היו� בסעי� 178.את שר המשפטי� לקבוע הוראות בעניי� זה בצו

שטחי )( שיפוט בעבירות ועזרה משפטית–שומרו� וחבל עזה היהודה ו(לצו שעת חירו� 

 � אינ� אול� ה1999.179–ט"התשנ, )יני� אזרחיי� עזרה משפטית בענ–המועצה הפלסטינית 

   180.כש� שאי� מופעל הסדר מקביל ברשות הפלסטינית עצמה,  למעשהותמופעל

  

ראוי כלל לראות בפסק די	 השופט גולדברג התלבט בשאלה א� , אדרבה. ממדינה זרה
 1227/97א "בעיה זו א� לא צוינה בע). 411–410, 404' בעמ, ראו ש�(מהשטחי� פסק די	 זר 

לפיכ� ). 1999 (247) 3(ד נג"פ ,אברהי� 'נ מ"סלעית האדומי� מחצבה ומפעל לעיבוד אב� בע
 המשפט פתוח לפסקי די	 משיטת משפט שאיננה מדינה במוב	 של) ב(11' נראה כי לפחות ס

  .לאומי הפומבי	הבי
 . ואיל�58' בעמ, 1996 פסברגלפירוט ראו    177
 שיפוט בעבירות – יהודה והשומרו	 וחבל עזה(לחוק שינה את תקנות שעת חירו� ) 11(2' ס   178

לעניי	 פסקי די	 מהרשות הפלסטינית  וההוראה המסמיכה ,1967–ז"התשכ, )ועזרה משפטית
 .  לתקנות אלה16מופיעה בתקנה 

ג� הסדר זה מאפשר הגשה מידית של פסק הדי	 להוצאה לפועל בישראל לאחר אישור שהפסק    179
  .נית	 בסמכות לפי די	 הרשות הפלסטינית ושהוא חלוט

ראו , על ההנחיה ממשרד המשפטי� שלא לאכו� פסקי די	 מהרשות הפלסטינית לפי צו זה   180
, פורס� בנבו(  זאידמוחמד' פרג' נמוסטפא חוסיי� מוסטפא  4332/05) �מחוזי י(פ "למשל ה

ההנחיה ). 2010, פורס� בנבו (לאומינבנק פלסטי� הבי' מסאלחה נ 3608/10א "רע; )2007
לתקנות שעת החירו� שהוזכרו לעיל ושמופיעות בחוק לתיקו	 ) ד(13' מבוססת על תק

 שיפוט בעבירות ועזרה –יהודה והשומרו	 (חירו� שעתולהארכת תוקפ	 של תקנות
 א� הביע השופט רובינשטיי	 ספק א� אפשר מסאלחהבפרשת . 2007–ז"התשס, )פטיתמש

ה	 בשל הספק א� הרשות הפלסטינית , חו�לאכו� פסק די	 כזה באמצעות חוק אכיפת פסקי
ה	 בשל הספק א� אפשר להראות כי קיימת הדדיות כדרישת , לעניי	 זה" מדינה"תיחשב 

יומו של מסלול מיוחד לפסקי די	 מהרשות הוא א� הביא את העמדה שלפיה ק. החוק
בעניי	 זה הוא הפנה (הפלסטינית שולל את האפשרות של אכיפה במסלול הסטטוטורי הרגיל 
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  יחסי� מיוחדי� שפוטרי� מכל הלי�  .3

דוגמה לאמנה המאפשרת שימוש בפסק זר בלא הלי� קליטה כלשהו היא אמנת האג בדבר 

אמנה שבתוספת לחוק אמנת האג  ל3 סעי� 181.ההיבטי� האזרחיי� של חטיפת ילדי�

 קובע כי הרחקתו או אי החזרתו של ילד תיחשב 1991–א"התשנ, )החזרת ילדי� חטופי�(

החלטה שיפוטית או , די�" הפרה של זכויות משמורת הנובעות מ�לא כדי� כאשר יש בה

 לתוספת קובע כי 15סעי� ". מנהלית או הסכ� בעל תוק� משפטי על פי די� אותה מדינה

לדרוש , ילדהלפני הוצאת צו להחזרת ,  של מדינה מתקשרת רשאיות]...[ויות הרש"

החלטה או , מרשויות המדינה שבה נמצא מקו� מגוריו הרגיל של הילד, שהמבקש ישיג

 14 סעי� , להשלמת התמונה."]...[ קביעה אחרת שהרחקתו או אי החזרתו נעשתה שלא כדי�

   :לתוספת מבהיר

 רשאיות הרשויות ]...[ קה או אי החזרה לברר א� היתה הרח�בבוא

נהליות של המדינה המתבקשת להתייחס ישירות לדי� יהשיפוטיות או המ

וכ� להחלטות שיפוטיות , המדינה שבה נמצא מקו� מגוריו הרגיל של הילד

נהליות של אותה מדינה בי� א� הוכרו פורמלית באותה מדינה ובי� א� יאו מ

 מיוחדי� להוכחת אותו די� או להכרה זאת מבלי להזדקק להליכי�, לאו

   182.שהיו נדרשי� לולא הוראה זו, בהחלטות זרות

  

המאגר הישראלי ' נאטור נ 5366/03) �מחוזי י(א "לפסק דינו של השופט זילברטל בת
האפשרות לאכו� אכ	 היעדר הדדיות יחתור תחת )). 2005, פורס� בנבו ("הפול"לביטוח רכב 

התקיימות� של התנאי� לאכיפה א� קשה לראות מדוע באופ	 עקרוני אי, את הפסק לפי החוק
במסלול קל ומהיר באופ	 מיוחד צריכה לשלול את האפשרות של אכיפה במסלול הרגיל 

  . התובעני יותר
בניו דוגמה אחרת שהייתה קיימת במשפט הישראלי היא האמנה בדבר הצהרות מוות שנחתמה    181

,  לחוק הצהרות מוות12' היא הוכנסה למשפט הישראלי באמצעות ס. 1950 באפריל 6יורק ב
 )7' ס(ש� הסעי� הרלוונטי , 1978–ח"התשל, שהוחל� בחוק הצהרות מוות, 1952–ב"התשי

ניו ,מנה בדבר הצהרה על מות� של נעדרי�הצהרת מוות שניתנה כדי	 לפי הא": קובע לאמור
מבהיר כי הסדר ) ב(סעי� קט	  ".ראיה לכאורה בדבר המוות ומועד המוותתשמש  1950, יורק

 לחוק אכיפת 11' זה אינו משנה את העובדה שהצהרת מוות שניתנה בנסיבות אחרות כפופה לס
תוקפה של האמנה הואר� באמצעות פרוטוקול . העוסק בהכרה בפסקי� זרי�, חו�פסקי

מאז . 1972 בינואר 24ואז שוב עד ה, 1967נואר  בי15 עד ליו� 1957ר  בינוא16ראשו	 ביו� 
1978 הופיע כלשונו ג� בחוק החדש מ7' למרות זאת ס א� .נראה כי הוא לא הואר�.  

 המיוחדות להלי� לפי 1984–ד"התשמ, יט לתקנות סדר הדי	 האזרחי295ראו ג� תקנה    182
שיפוטית או החלטה , בית המשפט רשאי בפסק הדי	 להביא בחשבו	 בשיקוליו: "האמנה

ג� א� לא נתמלאו , מינהלית שניתנה במדינה שבה נמצא מקו� מגוריו הקבוע של הילד
 �1958ח"התשי, חו� לחוק אכיפת פסקי11התנאי� לכ� לפי סעי."  
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אמנה זוכה ל במדינה שהיא צד שנית� 183לצור� חוק זה פסק די� זר בעניי� משמורת

 כמו באמנת האג בדבר ההגנה על ילדי� 184. ובלא כל תנאיהלי�להכרה מידית בלא כל 

 המסמיכה את, ג� כא� תנאי הסמכות מובטח באמנה, ארצי� אימו� בי�לגביושיתו� הפעולה 

 הוויתור על שאר 185.המדינה שבה מקו� מגוריו הרגיל של הילד לקבוע זכויות משמורת

תנאי ההכרה ועל האפשרות לבדוק את קיומ� נחשב מוצדק בשל הדחיפות המיוחדת של 

  .הנושא והבטחת ההדדיות

  ?לא מנגנו� קליטהללא תנאי ושימוש בפסק זר ל  .ד

העמדה המקובלת במשפט הישראלי היא שלפסק זר אי� מעמד כלשהו בישראל בלא שעבר 

כאשר הנשיא אולש� , גולי' רוזנבאו� נגישה זו נוסחה לראשונה בפרשת . הלי� של קליטה

 דברי� אלה חוזרי� בניסוחי� שוני� במרבית 186".פסק חו� בתור שכזה אינו מוכר"קבע כי 

 לרוב דברי� אלה נאמרו כשדובר על שימוש בפסק 187.�פסקי הדי� העוסקי� בפסקי� זרי

  

בי	 שניתנו בבית משפט ובי	 שניתנו על ידי רשויות , לרבות החלטות מנהליות רלוונטיות   183
 ). שבתוספת לחוק לאמנה3' ראו ס(מנהליות מקומיות 

  .ראו דיו	 להל	, על השאלה א� שימוש זה הוא שימוש בפסק הדי	 כצו מחייב   184
 .לאמנה שבתוספת לחוק) א(3' בס   185
  ).1964 (379, 374) 2(ד יח"פ, גולי' רוזנבאו� נ 423/63א "ע   186
' ענבי נ 472/64א "בע; 509'  בעמ)2ש "לעיל ה (שפיראדברי� אלה צוטטו במאמרו של    187

. אס. די. אי' ב� דיי� נ 499/79א "בע; )1965 (649, 645) 1(ד יט"פ, היוע� המשפטי לממשלה
אותו ניסוח או אותו רעיו	 חוזרי� בכל פע� ). 1984 (103, 99) 2(ד לח"פ, מ"אינטרנשיונל בע

א "בע; )1990 (404, 397) 4(ד מד"פ, עדילה' בסיליוס נ 490/88א "ראו למשל בע. מחדש
970/93 �השופט גולדברג , )1995 (565, 561) 1(ד מט"פ, אג�'  המשפטי לממשלה נהיוע

א� א� כשר הוא מכל הבחינות ובית המשפט , חו� אי	 כל כוח משל עצמו באר�לפסק", כתב
א� , על הפסק הזר לעבור הלי� קליטה על ידי בית המשפט באר�. ל מוסמ� היה לתתו"שבחו

פסק": 569' � ג� השופט חשי	 באותו פסק די	 בעמ וכ". [...]לצור� אכיפתו וא� להכרה בו
די	 שנת	 ביתפועל בתוככי ישראל משל היה פסקלישראל אינו ב	די	 שנית	 במדינה חוצה

ולא  ורש� המקרקעי	 לא יכיר בו, רשויות ההוצאה לפועל לא תאכופנה אותו. משפט בישראל
מה על המעוניי	 בדבר להריק שו, על בישראלפולעשותו ב	. ותו במרש� המקרקעי	ירשו� א

 לעשותו הועל דר� ז, משיטת המשפט הזרה אל משפט ישראל, כליאלדי	 מכליאותו פסק
ולעניי	 זה משמש , כלי עושי� אותה בתי המשפטאלההרקה מכלי. אבר במשפט ישראל

 ,)2004 (1) 3(ד נח" פ,פלונית' פלוני נ 3441/01א "ושוב בע, "...חו� אותנו חוק אכיפת פסקי
אמנ� ). פסק דינו של השופט ריבלי	 (26' ובעמ) פסק דינו של הנשיא ברק (12–11' בעמ

בה שמדינה העליו לעבור הלי� קליטה בשיטת המשפט של  ":הנשיא ברק א� הוסי� וקבע
 לקליטה מפורטות הדרכי�? כיצד נעשית קליטה זו. ]...[מבקשי� לאכו� אותו או להכיר בו 

קליטה רבות המשפט הישראלי מכיר היו� בדרכי , כפי שכבר ראינו. "חו�בחוק אכיפת פסקי
כמו כ	 בפועל המבחני� שהנשיא ברק החיל במקרה הנדו	 לא . חו�מחו� לחוק אכיפת פסקי
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 במצבי� 188.די� לצור� הוצאה לפועל של פסק זר או הסתמכות עליו כעל מעשה בית די�

אול�  ,ולו קליטה אינצידנטלית, אלה מוב� מאליו שבלא הסדר מיוחד פסק זר טעו� קליטה

 189.ר מבלי שהוכר בהלי� אחראיההנשיא אולש� הסביר עוד שאי אפשר להביא פסק זר כ

  ? האומנ� כל שימוש בפסק זר טעו� קליטה

ראינו שבמדינות אחרות אפשר להשתמש שימוש מסוי� בפסקי� זרי� ג� בלא שיעברו 

 שמאפשרת )de plano(שיפוטית �הכרה חו�אפשרות אחת שבלטה הייתה . הלי� קליטה

 רישו� או למשל לצורכי, להסתמ� על הפסק בלא להצטייד מראש בפסק די� המכיר בו

בר� כל אימת שתוקפה של הפעולה המשפטית המתבצעת . לצורכי נישואי� לאחר גירושי�

; הפעולה היא בעלת תוק� מותנה בלבד, על יסוד הפסק תלוי בהיותו של הפסק ראוי להכרה

מכא� . בדיקה מאוחרת של השאלה א� הפסק ראוי להכרה עלולה להביא לידי ביטולה

שימוש בפסק זר בלא שיעמוד בתנאי קליטה אלא רק שימוש שאפשרות זו אינה מדגימה 

  . בפסק בלא שיעבור הלי� קליטה מוקד�

 1971–א"התשל, ]נוסח חדש[ לפקודת הראיות 29סעי� . אפשרות זו קיימת ג� בישראל

] ... [תעודה של אחד הגופי� המנויי� להל� שהיא מעשה"כולל בהגדרה של תעודה ציבורית 

בהתא� ". של ישראל או של שטח אר� שמחו� לישראל] ... [ת משפטבי"של " ]... [שיפוט

אפשר , לזאת בכל הקשר שבו אפשר להתבסס על פסק די� ישראלי כעל תעודה ציבורית

שפסק זר , בי� שאר הדברי�, פירוש הדבר. א� בלא שייקלט, להתבסס ג� על פסק די� זר

  

של העמדה מהעקביות אי	 בכ� כדי להפחית . )518–517' ראו לעיל בעמ(נשאבו כלל מהחוק 
  .הכי פסק זר אינו נהנה ממעמד בישראל בלא קליט

הדברי� נכתבו בהקשר של ) 1964 (374) 2(ד יח"פ, גולי' רוזנבאו� נ 423/63א "למשל בע   188
, והודגש שלצורכי הוצאה לפועל לפסק זר שלא עבר הלי� של קליטה, הכנה להוצאה לפועל

דבריו של השופט , )1990 (397) 4(ד מד"פ, עדילה' בסיליוס נ 490/88א "בע. אי	 מעמד
 .שר של שימוש בפסק די	 זר כמעשה בית די	גולדברג נאמרו בהק

חו� מול הנשיא אולש	 העמיד פסק) 1964 (374) 2(ד יח"פ, גולי' רוזנבאו� נ 423/63א "בע   189
חו� עבר אחד מהליכי האכיפה המוכרי� בישראל או והדגיש שבלא שפסק, פסק די	 ישראלי

בהתקיי� דיו	 ", ))ב(11' שכלל בזמנו רק את החלק שהוא היו� ס (11' הלי� הכרה לפי ס
אפשר היה להתיר לאחד הצדדי� להגיש אי, משפט ישראליבבית, בתביעה שהוגשה בישראל

ידי על' הוכר'פסק חו� כראיה והיו דוחי� ניסיו	 כזה תו� הנימוק שכל עוד פסק החו� לא 
�	  אי–סמ� פסק החו� עקב תביעה שהוגשה די	 עלידי מת	 פסקאו על, אכרזה כפסק איכו
א� ,  ומתיר את הדבר אגב דיו	 בעני	 אחר11לכ	 בא סעי� . בו' להכיר'בית המשפט רשאי 

א� העובדה שלא ננקטו צעדי� להשיג  וזאת על–המשפט מוצא שמ	 הצדק לעשות כ	 בית
מה שאפשר ללמוד ). 379' בעמ, ש�" (סמ� פסק החו�ל או שלא הוגשה תביעה על"אכרזה כנ

השאלה איזה שימוש .  קליטה אי אפשר להשתמש בפסק זר כראיהמפסק די	 זה הוא כי ללא
שתידו	 , היא שאלה מתחו� דיני הראיות, ג� לאחר שנקלט, ראייתי אפשר לעשות בפסק די	

  .להל	
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סור לפקיד הרישו� לסרב א,  זאת ועוד190.יכול לשמש בסיס לרישו� במרש� האוכלוסי�

לרשו� את הפרט המתבקש על יסוד תעודה ציבורית זרה בגלל חששות באשר לתוקפה 

מותר לו לסרב . בישראל של הפעולה המשפטית שעליה מעידה התעודה הציבורית הזרה

   191.לפעול על פיה רק א� ברור וגלוי על פני הדברי� שהתעודה אינה אמתית

קעו ושמבקש לשוב ולשאת את ש� המשפחה שהיה לו לפיכ� דומה שאד� שנישואיו פ

שמו המקורי יירש� , 1957–ז"התשט,  לחוק השמות7כפי שמאפשר לו סעי� , ערב נישואיו

ולא יהיה צור� להראות שפסק הגירושי� ,  על יסוד פסק גירושי� זר192בפנקס שינויי ש�

פסק , צי� ככאלהג� לצור� רישומו של ילד כילד מאומ� ושל הוריו המאמ. מוכר בישראל

 כש� שג� פסק גירושי� זר צרי� לבסס בקשה לשינוי 193,אימו� זר יספק בסיס אית� לבקשה

 בכל המקרי� הללו ישמש פסק 194.מעמדו האישי של אד� מנשוי לגרוש במרש� האוכלוסי�

  . הדי� בסיס מספיק לרישו� בלא שיעבור הלי� קליטה

  

 מאפשר לבסס על תעודה ציבורית 1965–ה"התשכ, ב ואיל� לחוק מרש� האוכלוסי	19' ס   190
 . רישו�שינוי רישו� או תיקו	, הודעה על פרט לרישו�

' ארי נב� �3045/05 "ובג) 1963 (225ד יז "פ,  שר הפני�'פונק שלזינגר נ �143/62 "ראו בג   191
 ).2006, פורס� בנבו (מנהל מינהל האוכלוסי� במשרד הפני�

 . לחוק19' לפי ס   192
דומה שפקיד הרישו� ). 2000 (368) 2(ד נד"פ, שר הפני�' קדיש נברנר �1779/99 "ראו בג   193

וסמ� לבסס סירוב לרשו� את הפרט על שחוק אימו� ילדי� ביקש למנוע מצב שבו אינו מ
ג� . ארציתושבי ישראל יאמצו ילדי� מחו� לישראל תו� עקיפת ההוראות בנוגע לאימו� בי	
ט לקבל פספק בדבר תוק� האימו� כנראה לא יספיק כדי להצדיק הפניית האד� לבית המש

מותר . )1965–ה" התשכ,ה לחוק מרש� האוכלוסי	19–ב19' ראו ס(פסק די	 הצהרתי בעניי	 
   . נראה כי היא מזויפת הדברי� לסרב להתבסס על התעודה רק א� על פניפקידל

 להבחי	 אפשר כיצד לא ברור אבל , האחרי�מהמקרי�יותר  בעייתי עשוי להיראותזה מקרה    194
אי	 , תעודה ציבוריתוא� פסק די	 זר הוא , אי	 תוק� מחייב למה שרשו�א� . בי	 המצבי�

 אמנ� שני אלה כאחד שוני� .ולא פסק גירושי	, לרשו� פסק אימו�סיבה מדוע יחויב הפקיד 
 ברנר �1779/99 "הבדל זה ביסס את עמדת המיעוט של השופט זועבי בבג. מתעודת נישואי	

 שלפיה שינוי סטטוס שבוצע באמצעות פסק די	, )2000 (368) 2(ד נד"פ, שר הפני�' קדיש נ
נושא זה פותח (לא יירש� עד לאחר שפסק הדי	 עבר הלי� של קליטה ועמד בתנאי הקליטה 

הצור� : רישו� והכרה של צו אימו� זר במסגרת משפחה לסבית"עוד על ידי מנשה שאוה 
ועדי ) א"תשס (103 א קרית המשפט" שלזינגר ובתיחו� גבולותיהבעיו	 מחדש בהלכת פונק

בעריכת ( 593 מחקרי משפט לזכרו: ספר מנשה שאוה" והכרה בורישו� פסק גירושי	 זר "ח	 
תעודת נישואי	 מעידה על . אבל אי	 בסיס להבחנה כזו)). 2006, אהר	 ברק ודניאל פרידמ	

פסק גירושי	 ופסק אימו� מעידי� על שינוי שנעשה במדינה ; שינוי שנעשה במדינה הזרה
בשני המקרי� הצגת ; ר בתוק� השינויבשני המקרי� המשפט הישראלי עלול שלא להכי. הזרה

המסמ� בפני פקיד הרישו� נועדה א� לשמש בסיס לרישו� העובדה שהשינוי נעשה במועד 
הכללתו של פסק די	 זר בהגדרה של תעודה ציבורית היא . ובמקו� שבה� כתוב שהוא נעשה

 על כ	 .שמאפשרת להשתמש בו בהקשר זה והיא מהווה הסדר מיוחד לעומת דיני פסקי� זרי�
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ננו שימוש בלא קליטה אלא שימוש שימוש זה בפסק זר אי, de planoממש כמו בהכרה 

ביטוי מובהק לכ� נמצא בעובדה שפרטי המרש� לעול� אינ� . בפסק בלא קליטה מוקדמת

 ברגע שמי שמוסמ� לכ� יתנגד לרישו� או 195.מהווי� יותר מאשר ראיה לכאורה לנכונות�

 וא� בית משפט ימצא שהוא אינו 196,תיבדק השאלה א� הפסק ראוי לקליטה, יחלוק עליו

מכא� שהסיבה שבגללה הפסק אינו טעו� קליטה . יימחק פרט הרישו�, וי לקליטהרא

מוקדמת במצבי� אלה היא שהשימוש שנעשה בו אינו מבוסס על כוחו המחייב או על 

 –משמבקשי� להתבסס על כוחו המחייב . נכונותו אלא על העובדה שהוא נית� בלבד

   197. טעו� קליטה הוא אכ�–שמייחסי� חשיבות לנכונותו או לתוקפו מ

, המשפט הצרפתי העלה את האפשרות שייעשה שימוש בפסק זר בלא כל צור� שייקלט

�כ, כעובדה: בשלושה מצבי� שוני�titleהמצב הראשו�.  וכראיה לנכונות מה שיש בו ,

במסגרת תביעה כולל הסתמכות על קיומו של פסק זר , המתואר כשימוש בפסק די� כעובדה

ועל קיומו של פסק זר פלילי כבסיס לפסילתו של אד� , חיוב חוזיאזרחית כבסיס לפטור מ

�המתואר כשימוש בפסק די� זר כ, השימוש השני. מזכויותtitle , צופה בקשה לפתוח הליכי

 . ייקלטהפסקשנדרש ש מבלי , חיוביוהטיל עלשעל פסק זר המבוססת , פשיטת רגל נגד אד�

 מודג� בהצגת פסק גירושי� ,יה לתוכנו המתואר כשימוש בפסק די� כרא,השימוש השלישי

  

המצב המשפטי הקיי� אינו מאפשר להבחי	 בי	 תעודת נישואי	 זרה לפסק די	 זר לעניי	 
 . הרישו�

 �143/62 "אמנ� כאשר נפסקה ההלכה בבג. לפעמי� ה� א� אינ� משמשי� ראיה לכאורה   195
למרש� לא היה כוח ראייתי כלשהו ואילו , )1963 (225ד יז "פ,  שר הפני�'שלזינגר נפונק

ואי	 לו כוח ראייתי , אול� ג� היו� כוחו הראייתי הוא רק כראיה לכאורה. תנה המצבמאז הש
או ש� ב	 הזוג ) גרוש או אלמ	, נשוי, רווק(מצב אישי , דת, כלשהו באשר לרישו� של לאו�

ואילו למרש� אי	 , לביקורת על ההלכה שלפיה על פקיד הרישו� לרשו�).  לחוק3' ראו ס(
שלזינגר ודיני מרש� הלכת פונק: מגדל פורח באוויר"אית	 לבונטי	 משקל ראייתי ראו למשל 

 . הבעיקר חלקי� ד ו, )ח"תשס (129 יא משפט וממשל" האוכלוסי	
למשל רשות שפוני� אליה כדי לממש זכות המבוססת על רישו� רשאית שלא להסתפק    196

, המשפטיברישו� המבוסס על מרש� האוכלוסי	 א� יש לה סיבה טובה לפקפק בתוקפו 
בשלב זה תוקפו של הפסק ייבדק על פי השאלה א� . והעניי	 עשוי להיות מוכרע בבית משפט

  .הוא עומד בתנאי הקליטה הנדרשי� ממנו
197    �נראה כי הצגת פסק די	 זר לרשות ציבורית כדי להניח בסיס לזכות הנטענת מהרשות נכנסת א

מינהל , משרד הפני�' ימושי� ננ �3615/98 "בגכ� אפשר להבי	 את . היא לקטגוריה זו
במקרה זה העותר הגיש פסק די	 זר שהעיד על ייחוסו ). 2000 (780) 5(ד נד" פ,האוכלוסי�

 הפסק לא נדרש כדי לבסס את הבקשה .כחלק מבקשתו לזכות בתעודת עולה לפי חוק השבות
, למסקנה משרד הפני� בח	 את נסיבות הוצאת הפסק הזר ואת תוכנו והגיע .אלא הוגש כראיה

בית המשפט קבע .  שלעותר אי	 זכות לעלות לפי חוק השבות,פניולעל סמ� כל הראיות שהיו 
 הפחיתו ממשקלו של שבמקרה זה, ראיותתחשב במכלול הלמשרד הפני� להמותר כי היה 

ראו (דומה כי שימוש ראייתי זה אפשרי משו� שלא נעשה שימוש נורמטיבי בפסק . הפסק
 .)219, 213, 208ש "להל	 ה
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בצרפת בכל המצבי� הללו אפשר . המבוסס על בגידה כראיה לכאורה לעובדת הבגידה

משו� ששימושי� אלה נתפסי� כשימושי� לא , להתבסס על הפסק הזר בלא שייקלט

 בכ� שאיש י� המותני�לפיכ� מודגש בספרות הצרפתית כי אי� מדובר בשימוש. נורמטיביי�

אפשרות הקליטה אינה רלוונטית לאפשרויות .  וידרוש שייבדקו תנאי הקליטהה�תנגד ללא י

   198.שימוש אלה

שכ� בשניה� מה שמעניי� , ראינו שעמדה זו תמוהה באשר לשני ההקשרי� הראשוני�

דהיינו כוחו המחייב של הפסק ולא עובדת הינתנו , הוא עובדת קיומו ותוקפו של הפסק

, ל מה שנקבע בפסק הדי� כמוה כאכיפה עקיפה של הפסק הזרעל כ� הסתמכות ע. בלבד

 בהלי� מלא או אינצידנטלי –בי� מראש , ומתבקש שתיבדק השאלה א� הפסק ראוי לקליטה

העמדה הצרפתית סבירה בשיטת , הראייתי,  באשר לשימוש השלישי199. ובי� בדיעבד–

ג� , תו ג� בהלי� אחרמשפט שבה פסק די� שנית� בהלי� אחד מהווה ראיה לכאורה לנכונו

, היא סבירה א� בשיטות שאינ� מכירות באפשרות זו בדר� כלל. בהיעדר מעשה בית די�

 וככל שהשימוש .אבל הקשרי� אלה מוגבלי� ביותר, בהקשרי� שבה� שימוש כזה מוכר

 – כלומר כאשר פסק הדי� אמור לחייב מסקנה משפטית –בפסק נושא אופי נורמטיבי יותר 

   200.שהפסק יעמוד בתנאי קליטהכ� יש לדרוש 

. המשפט הישראלי אינו פוסל את האפשרות שפסק זר ישמש בשני ההקשרי� הראשוני�

  . הוא דורש שהפסק ייקלט, ובהתא� לניתוח שהוצג, אול� בניגוד למשפט הצרפתי

במהל� .  התחייב מוביל קנדי להעביר את נכסיו של המערער לישראל201ב� דיי�פרשת ב

נית� בקנדה צו שהופנה כלפי המוביל , הליכי פשיטת רגל נגד המערערבמסגרת , ההובלה

בעקבות זאת סירבה חברה ישראלית שהייתה ידה . ושהורה לו להחזיר את הנכסי� לקנדה

 השופטת ב� פורת 202.הארוכה של החברה הקנדית להעביר את הנכסי� למערער בישראל

וא לא היווה מעשה בית די� באותו הייתה מוכנה לייחס נפקות לקיומו של הצו ג� בהנחה שה

 נית� פסק די� בארצות גרינברג' במירה נבפרשת . א� התנתה זאת בהיותו ראוי להכרה, מקרה

זה הגיש תביעה בישראל . הברית שחייב את המשיב בשישה מיליו� דולר לטובת המבקש

�� ומתו� חשש שיחלפו עשר השני, בשל התמשכותו של הלי� האכיפה. לאכיפת פסק החו

נוסח [ לפקודת פשיטת הרגל 96שלאחריה� אי אפשר לבטל הענקות במרמה לפי סעי� 

לפקודה ) 1(5פנה המבקש בבקשה לקבל צו כינוס נכסי� מכוח סעי� , 1980–�"התש, ]חדש

  

  .326–318' בעמראו לעיל    198
 .ש�   199
  ).א"תשע (207 כז מחקרי משפט" תוקפו של פסק זר שטר� נקלט"לעמדה שונה ראו יעד רות�    200
 ).1984 (99) 2(ד לח" פ,מ"אינטרנשיונל בע. אס. די. אי' ב� דיי� נ 499/79א "ע   201
החברה ביקשה ; נכסי�המערער ואשתו ביקשו פסק די	 הצהרתי שלפיו ה� זכאי� להחזיק ב   202

הדיו	 נסב בעיקר על השאלה א� ראוי לתת פסק די	 . בתביעה שכנגד לאכו� את הצו הקנדי
 . הצהרתי נוכח קיומו של הצו הזר
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לפקודה הוא שהבקשה מתייחסת ) 1(5תנאי להפעלת סעי� . זו בעילה של העברה במרמה

תו� זה על קיומו של פסק הדי� שטר� נאכ� המבקש חתר לבסס נ". חייב"לאד� שהוא 

הוא , השופטת ורדה אלשי� קבעה שכל עוד פסק די� זר לא עבר הלי� של אכיפה. בישראל

ועל כ� אי אפשר לבסס עליו צו כינוס נכסי� , אינו פסק די� שאפשר להוציאו לפועל בישראל

ת רגל לפי סעי� למת� התראת פשיט, לפקודה וא� לא את הבקשה החלופית) 1(5לפי סעי� 

 תו� כדי ניהול עיזבו� בישראל 204,האפוטרופוס הכללי' נ. ר .ד ל"עו בעניי� 203. לפקודה3

כאשר ביקשו . וביקשו לדעת מי יורשיו, כבר מת, שהיה תושב זר, הסתבר שאחד היורשי�

נפסק כי אי אפשר להסתמ� , להתבסס על צו ירושה זר כדי לגלות את זהות יורשו של היורש

נראה כי הסיבה שבכל המקרי� הללו נדרש שהפסק יהיה ראוי . לי שנקלט בישראלעליו מב

לקליטה נעוצה בכ� שבכול� השימוש שביקשו לעשות בפסק הזר נועד לבסס טענת זכות 

  . לא רק על עובדת הינתנובישראל על כוחו המחייב של הפסק הזר ו

 כדי להסביר מדוע  ביקשו המשיבי� להסתמ� על קיומו של הפסק הזרדיי� ב�בפרשת 

משהגיעה השופטת . ונקבע כי הוא חייב קוד� להיקלט, ה� אינ� מוסרי� למערער את נכסיו

נפקות ההכרה , לענייננו: "היא קבעה, ב� פורת למסקנה שהפסק הזר ראוי להכרה במקרה זה

למעט אפשרות , די� מקומי�ומעמדו הוא כמעמד פסק' אשרת כניסה'שפסק החו� קיבל , היא

שאמנ� נית� צו תק� , כראיה לכ�) די� ישראלי�כמו פסק(ולפיכ� נית� להביאו , ואכיפת

לפנינו א� כ� ). ]...[בכפו� לדיני הראיות , להבדיל מהגשתו כראיה לנכונות תוכנו(כאמור בו 

. משפט קנדי מוסמ� הורה לחברה הקנדית לגרו� להחזרת המטע� לקנדה�כי בית, ראיה

מחייב המש� החזקתה של החברה הקנדית במטע� לש� קיו� קיומו של צו כזה מצדיק וא� 

א� על פי , לפיכ�. שיש צו תק�  השופטת ב� פורת הדגישה שמדובר בראיה לכ�205".הצו

שאי� מבקשי� להוציא את הפסק הזר לפועל וא� אי� מבקשי� להסתמ� עליו כעל מעשה 

כלומר , ל פסק די�שימוש בכוחו המחייב ש, שימוש זה נתפס כשימוש נורמטיבי, בית די�

אילולא כוחו . שימוש בעובדת קיומו של פסק הדי� להבדיל משימוש בעובדת הינתנו

ובוודאי לא הנפקות שהשופטת ב� פורת , המחייב לא הייתה כל נפקות לצו בנסיבות העניי�

קיומו של צו כזה מצדיק וא� מחייב המש� החזקתה של החברה הקנדית  "–ייחסה לו 

  

  .)15.7.2004החלטה מיו� , פורס� בנבו( גרינברג' במירה נ 1515/04) א"מחוזי ת(ר "פש   203
, פורס� בנבו(  תל אביב– רופוס הכלליהאפוט' נ. ר .ד ל"עו 9145/08) א"משפחה ת(א "בש   204

 .רוטשילדמפי השופטת חנה ריש, )2009
). 1984 (108–107, 99) 2(ד לח" פ,מ"אינטרנשיונל בע. אס. די. אי' ב� דיי� נ 499/79א "ע   205

הצו אינו יכול להצדיק , בפרשה זו השופט ברק סבר כי כל עוד אי	 מעשה בית די	 בי	 הצדדי�
סברה כי ג� מבלי שאד� קשור , לעומתו, השופטת ב	 פורת.  הישראליתאו לחייב את המשיבה

כאשר הוא מבקש מבית משפט לקבוע קביעה הנוגדת קביעה שכבר נקבעה , במעשה בית די	
מכא	 שפסק די	 יכול שיהיה לו כוח . עליו לבקש לבטל את פסק הדי	 הראשו	, בפסק די	 אחר

 .יכוח זה אינו לענייננוו. מצדיק ג� בלא שהוא מהווה מעשה בית די	
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 רוזנבאו�עמדה זו מתיישבת ע� דבריו של הנשיא אולש� בפרשת ". צובמטע� לש� קיו� ה

 דיי� ב� מכא� שבפרשת 206".לראותו כפסק די� בעל תוק�: משמע"שלפיה הכרה בפסק זר 

   207.ההכרה בפסק הזר נדרשה משו� שהשימוש שנעשה בפסק היווה למעשה אכיפה עקיפה

בסס על קיומו של הפסק ביקשו להת.  מבוססת על אותו רעיו�במירהההחלטה בפרשת 

זאת משו� . ונקבע שעליו קוד� להיקלט, הזר כדי להצדיק את הבקשה לצו כינוס הנכסי�

ביקשו להסתמ� על כוחו , שא� על פי שלא ביקשו להוציא לפועל את הפסק הזר באופ� ישיר

כ� ג� . באמצעות הליכי פשיטת רגל, ולמעשה להוציאו לפועל באופ� עקי�, המחייב

השימוש בצו הירושה הזר לא היה שימוש בעובדה שפסק הדי� נית� אלא  .ר . לד"עו פרשתב

 בתור פסק – כוחו כמעשה בית די� –ביקשו להשתמש בכוחו המחייב באשר לזהות היורש 

החזרת (חוק אמנת האג לפי א� השימוש בצו משמורת זר . חפצא המחייב את כל העול�

אבל א� בהקשר ". עובדתי"ראשו� כשימוש  מצטייר במבט 1991–א"התשנ, )ילדי� חטופי�

 אילולא ההסדר המיוחד החל מכוח ,על כ�. זה מה שחשוב בצו הזר הוא כוחו המחייב

לפיכ� בהקשר האזרחי אי� כל הבדל בי� . צו כזה היה טעו� קליטה א� הוא, האמנה

�השימושי� המוצגי� בצרפת כשימוש בפסק די� כעובדה ושימוש בו כtitle – שניה� 

  208.טלומחייבי� שהפסק ייק, וי� שימוש בכוחו הנורמטיבימהו

. דוגמאות אלה אינ� מתייחסות לאפשרות להשתמש בפסק די� פלילי זר כבסיס להחלטה

ג� במשפט הישראלי יש שעושי� שימוש בפסק די� פלילי לש� ביסוס העובדה שאד� 

 ואילו , התוצאה די בקיומו של פסק הדי� כדי להכתיב את מהמקרי� בחלק.הורשע או זוכה

. בחלק� האחר קיומו של פסק הדי� מותר שישפיע על שיקול דעתו של מקבל ההחלטה

 ,1982–ב"התשמ, ]נוסח משולב[ לחוק סדר הדי� הפלילי 5דוגמאות לסוג הראשו� ה� סעי� 

 ;"]... [בשל עבירה שבו �אי� דני� אד� על מעשה שזוכה או הורשע קוד� לכ"קובע כי ה

  

  ).1964 (379, 374) 2(ד יח"פ, גולי' רוזנבאו� נ 423/63א "ע   206
 .266ש "ה, 321–320' ראו לעיל בעמ   207
באותה מידה קשה ביותר להבחי	 בי	 שימוש נורמטיבי כזה ובי	 שימוש המכונה שימוש    208

 321'  לעיל בעמאור(שלכאורה אינו מחייב שהפסק יעמוד בתנאי קליטה , ראייתי בפסק זר
 780) 5(ד נד" פ,מינהל האוכלוסי�, משרד הפני�' נימושי� נ �3615/98 "בגב, למשל). ואיל�

,  פסק הדי	 הזר לא היה תנאי לזכות לעלות לפי חוק השבות)197 ש"ה(עיל שהוזכר ל, )2000(
� כי א(אבל העותר טע	 כי משרד הפני� היה צרי� להסתפק בפסק הזר כבסיס ראייתי לזכותו 

בית המשפט קבע כי בנסיבות ). הוא ויתר על האפשרות לטעו	 שהפסק עומד בתנאי קליטה
היה מותר ,  ויתורו של העותר על האפשרות לטעו	 כי הפסק ראוי לקליטהובשל, העניי	

על כ	 שימוש זה בפסק זר . למשרד הפני� להביא ראיות אחרות המפחיתות ממשקלו של הפסק
מותר להציגו בלא להראות שהוא ; או הצגת הפסק בפני פקיד הרישו� de planoדומה לשימוש 

מי שמוסמ� לכ� , אבל כאשר מבקשי� להתבסס על הנכונות של מה שיש בו, ראוי לקליטה
הוא יוכל לחייב את הרשות , ורק א� יימצא כי הפסק עומד בתנאי קליטה, רשאי לחלוק עליה

   .לפעול על פיו
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מי שהורשע על שגר� במתכוו� "פוסל לירושה ה, 1965–ה"תשכה, ושה לחוק היר5סעי� 

את " מי שהורשע על שהעלי� או השמיד"וכ� " למותו של המוריש או שניסה לגרו� למותו

 ,הכנסת:  לחוק יסוד6סעי� ; או שזיי� אותה או שתבע על פי צוואה מזויפת, צוואת המוריש

לעונש , בפסק די� סופי,  נידו�]...[זולת א� ", זכאי להיבחר לכנסתהקובע שכל אזרח ישראל 

קובע שלא ימונה ה, 1999–ט"התשנ, חוק החברותל) א(226סעי� ; "]...[מאסר בפועל 

אלא א� כ� , אד� שהורשע בפסק די� בעבירה מהמפורטות להל�"דירקטור בחברה ציבורית 

ימה של רשהסעי� ממשי� ומונה ו(" רשעוהמת� פסק הדי� שבו ני� מיו� חלפו חמש ש

,  לחוק לשכת עורכי הדי�44 סעי� יא לסוג השני ה דוגמה.)עברות לפי חוקי� ישראליי�

לאחר שנתנה למועמד , מאפשר ללשכת עורכי הדי� לסרב לקבל חברה ,1961–א"התשכ

משו� , בנסיבות העני�, הורשע בעבירה פלילית שיש בה[...] " א� ,הזדמנות לטעו� טענותיו

, באותה המידה 209".די� י לשמש עור�ואי� הוא רא, אור הרשעה זווהלשכה סבורה של, קלו�

 מונה כאחת העילות המצדיקות סירוב להנפיק 1950–י"התש, לחוק השבות )3)(ב(2סעי� 

שלו� בעל עבר פלילי העלול לסכ� את "אשרת עולה ששר הפני� נוכח שהמבקש הוא 

 רלוונטילילי של אד� הלשמש חלק ממכלול עברו הפא� פסק די� מרשיע יכול  ".הציבור

  .כאשר בית משפט בישראל בא לגזור את עונשו

דומה  . כבסיס להחלטהזרדי�  להשתמש בפסק אפשר ג� במקרי� אלה עולה השאלה א�

כיצד יפעיל שר הפני� את סמכותו לסרב להנפיק תעודת עולה . שהתשובה מתבקשת מאליה

ומבלי שב בעברו הפלילי תחלאד� בעל עבר פלילי העלול לסכ� את הציבור מבלי לה

אבל , עמדה זו אינה מתחייבת מההוראות האחרות באותה מידה? פסקי די� זרי�להתייחס ל

מי שהורשע בעברות הנדונות ייפסל ליתרונות ש מטרה זו היא בבירור. ת�מטרהיא נובעת מ

אילו נאסר . סעיפי� אלה נוגעי� לאופיו של האד�).  מקצוע,כהונה, ירושה(מסוימי� 

 אד� שהורשע באר� אחרת ברצח היה יכול ,וש בפסקי די� זרי� בהקשרי� אלההשימ

אי אפשר היה לסרב לרשו� אד� כעור� די� א� על פי שהורשע , להשתת� בירושת הנרצח

 לפיכ� דומה שסביר להבי� כל הוראה המאפשרת 210.בחו� לאר� בעברות חמורות ועוד

ולהבי� כל מצב שבו , בפסק די� זרשימוש בפסק די� פלילי כהוראה המאפשרת שימוש ג� 

  

שכה לסרב לרשו� המאפשר לל, 1961–א"התשכ, ורכי הדי	ק לשכת עוחל 27' ראו ג� ס   209
 ג� פה עשוי פסק די	 פלילי להוות עובדה .אינו ראוי  כיהמעידות עובדות מתמחה א� נתגלו

, חוק הפסיכולוגי�, 1955–ו"התשט, הוראות דומות קיימות בחוק רואי חשבו	. רלוונטית
 . ועוד1977–ז"התשל

א� , דינה זרה לא תרשיע בעברה לפי החוק הישראליבהקשר של חוק החברות ברור כי מ   210
השאלה עשויה להתייחס להרשעה במדינה זרה בעברה בעלת תוכ	 זהה או דומה לעברה 

�  .הישראלית המנויה בסעי
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כמצב שבו נית� להשתמש ג� בפסק , ג� בהקשר האזרחי, נית� להשתמש בפסק די� פלילי

   211.די� פלילי זר

בכל ההקשרי� , א� תתקבל העמדה שאפשר להשתמש בפסק די� פלילי על א� היותו זר

לה השאלה א� עתב וושת, וא� במצבי� שבה� מוזכר פסק די� זר במפורש, הללו או בחלק�

  .שימוש זה מחייב שהפסק יעמוד בתנאי קליטה א� לאו

השימוש בפסקי די� פליליי� בהקשרי� אלה , כפי שגורס המשפט הצרפתי, במבט ראשו�

 קיומו של פסק –הפעלת הסעי� מסתמכת על מצב עובדתי . מתייחס לעובדת הינתנ� בלבד

יישקל לרעתו במסגרת הדבר  כדי שדי בכ� שאד� הורשע בעברה כדי לָפסלו לכהונה או. די�

, לפיכ� לכאורה אי� כל צור� שיעמוד בתנאי קליטה. שיקול דעת שיש בידי מקבל ההחלטה

, בר� ממש כפי שצו מניעה זר מובא בהקשר האזרחי בשל כוחו המחייב. מראש או בדיעבד

כש� שאי� מבקשי� . נראה כי פסק הדי� המרשיע מובא במקרי� אלה בשל כוחו המחייב

כ� ג� אי� מבקשי� לבצע את העונש שנקבע בפסק , להוציא את הצו האזרחי הזר לפועל

 של זכות או פטור על קיומו של הצו האזרחי הזר �אול� כש� שביסוס. הדי� הפלילי הזר
  

ג� במישור הפורמלי דומה שהתשובה המתבקשת היא שאי	 לפסול את השימוש בפסקי די	    211
. � שבה� השימוש בפסק די	 זר מוזכר במפורש חוקי� ישראלייקיימי�אמנ� . פליליי� זרי�

או , עברות נגד חייו של אזרח ישראל או של תושב ישראל (14 ' לעברות חו� הנדונות בסאשר
עברת פשע  (15 'ובס) שהעונש המרבי עליה	 הוא מאסר שנה או יותר, נגד בריאותו או חירותו

כי  1977–ז"התשל , העונשי	קובע חוק, )או עוו	 שביצע אזרח או תושב ישראל בחו� לאר�
צוי העונש ש� יפטרו את המבצע משיפוט יזיכוי במדינה שבה בוצעה העברה או הרשעה ור

העוסקות בעברות נגד המדינה או הע� ,  לחוק13' זאת בניגוד לעברות לפי ס (בישראל
הרשעה בבית משפט מחו� לישראל " כולל 1999–ט"התשנ, תלחוק החברו) א(226 'ס. )היהודי

היה  לפיכ� ."עבירות מנהלי� בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פני�, מרמה, בירות שוחדבע
, ואי	 מזכירי� פסק די	 זר,  כי כל אימת שהשימוש בפסק די	 מוסדר בחוקאפשר להניח

כל מקו� שהשימוש בפסק זר לא ב,  לשו	 אחר–ההוראה מוגבלת לפסקי די	 ישראליי� בלבד 
א 42 ' עמדה זו אכ	 הובעה בפרשה אחת שבה נדונה השאלה א� ס.הוא אסור, הותר במפורש

 10503/85) א"ת(ע "בר(לפקודת הראיות חל על פסקי די	 פליליי� שניתנו בבתי משפט זרי� 
קיומו אול�  ). וטקסט צמוד218ש " הראו להל	, )1986( 170) 3(ו"מ תשמ"פ, לאוי' אלהדד נ

 �מעשה בית  קובע כי )א(9סעי� . עורר קושי מ1977–ז"התשל, לחוק העונשי	) א(9של סעי
בכ� הוא מונע את השימוש בפסק זר .  זר אינו מסייג את תחולת� של דיני העונשי	 בישראלדי	

' זאת בכפו� לס (המאפשר לטעו	 טענה של סיכו	 כפול,  לחוק סדר הדי	 הפלילי5 'במסגרת ס
,  די	 זר בנסיבות מסוימותפסקכוחו של שמכירי� ב 1977–ז" התשל, לחוק העונשי	15 ו14

מצב זה  ).המתחשבי� במה שהיה במדינה אחרת לעניי	 העונש,  לחוק העונשי	11, 10' ולס
 שכ	 ,לפיו כל שימוש בפסק די	 זר שלא הוכשר מפורשות אסורשקרו	 כללי ימלמד שאי	 ע
אשר  ואול� יהא הפתרו	 הפורמלי של שאלה ז. האמור) א(9 'לא היה צור� בס, אילו היה קיי�

והיא מופיעה , דומה שההתייחסות המפורשת לפסק זר היא מקרית בחקיקה הישראלית, יהא
שהשימוש , כפי שמוסבר בטקסט, קשה להניח. רק כשהמחוקק חשב על הסוגיה במפורש

וכ� ג� בהקשרי� האחרי� , בפסק זר יימנע בחוק השבות רק משו� שלא נית	 היתר מפורש
  .שצוינו
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כ� ג� ביסוסה של זכות וביסוסה של פסילה על הפסק , מחייב התייחסות לכוחו המחייב

כש� שביטולו של הצו האזרחי הזר היה . וחו המחייב התייחסות לכי�המרשיע הזר מחייב

כ� ג� ביטולו של הפסק המרשיע הזר היה , מט את הקרקע מתחת הטענה המבוססת עליווש

לפיכ� לא עובדת הינתנו חשובה אלא . מט את הקרקע מתחת השימוש בו בהקשרי� אלהוש

שה פלילי אחר העובדה שבמדינה פלונית מוחזק האד� אחראי בגי� רצח או מרמה או מע

  212.הוא טעו� קליטה, על כ� כדי להשתמש בו בהקשרי� אלה. כלשהו

בהקשרי� מנהליי� דרישה זו אינה מכבידה כי אפשר כאמור להשתמש בתעודה ציבורית 

כאשר הבדיקה תוכל להתבצע , 1971–א"התשל, ]נוסח חדש[ לפקודת הראיות 29לפי סעי� 

,  לעבור הלי� רגיל של קליטה הפסקי� עלבהקשרי� שיפוטי. בדיעבד א� ההחלטה תותק�

עמדה זו מחייבת להתייחס בקצרה לתנאי ההכרה בפסקי די� . ולו אינצידנטלית או מאוחרת

אי� כל ? מה התנאי� להכרה בה�. ראינו כי אי� אוכפי� פסקי די� כאלה. עונשיי� זרי�

. ליה ישירותוא� במשפט האנגלי אי� מתייחסי� א, התייחסות לשאלה זו במשפט הישראלי

, אול� אפשר להחיל על פסקי די� כאלה עקרונות כלליי� המחייבי� שהפסק יהיה מוסמ�

שני התנאי� האחרוני� יכולי� . ושתוכנו אינו נוגד את תקנת הציבור, שנית� בהלי� הוג�

באשר לדרישת . להתפרש לפי ההבנה הרגילה שלה� בהקשר של פסקי די� אזרחיי�

�בהקשר זה קיימת מוסכמה בי�. סמי� מדינה לדו� אד� בפלילי�יש לעצב כלל שי, הסמכות

קשה יותר למצוא . לאומית שכל מדינה מוסמכת לדו� אד� שביצע עברה לפי דינה בשטחה

על יסוד זיקה אישית שלו או של , מוסכמה כזו בנוגע לאד� שביצע עברה מחו� לשטחה

 הקובעת כללי� מיוחדי� ובהיעדר אמנה, לצורכי קליטת פסקי די� זרי�. קרב� העברה

נראה כי יש להיצמד לעיקרו� הבסיסי שמדינה מוסמכת , בענייני� אלה בנושאי� מיוחדי�

  .לדו� רק את מי שביצע עברה בשטחה

  

 את תפיסת� של מצבי� אלה כמצבי� שבה� מייחסי� משקל לכוחו נימוק נוס� המחזק   212
הוא שברוב� השימוש בפסק הדי	 , כ� שיידרש לעמוד בתנאי קליטה, המחייב של הפסק

העמדה הצרפתית מסתפקת בכ� כדי לפסול כל שימוש בפסק . הפלילי המרשיע מרע ע� האד�
 כי פסילה גורפת כזו תחתור תחת א� נראה כאמור, די	 פלילי זר שאינו מבוסס מפורשות בחוק

יש להימנע מלהתבסס , ג� א� אפשר להתבסס על פסק די	 זר, ע� כל זאת. ההסדרי� הנדוני�
המשפט הישראלי אמנ� מוכ	 להסתמ� על פסקי די	 . יותר מדי על עובדת קיומו בלבד

 לא א�, או מידת מסוכנותו, ישראליי� לצרכי� אלה כקיצור דר� להוכחת כשירותו של אד�
הרשעה או זיכוי . בהכרח יהיה מוכ	 להתייחס אל פסקי די	 זרי� באותה מידה של אמו	 מידי

שניתנו במדינה זרה במסגרת כללי� דיוניי� לא מוכרי� אינ� בהכרח שקולי� כנגד הרשעה או 
בהנחה שפסק די	 זר מהסוג הנדו	 עשוי להיות , מנקודת מבט זו. זיכוי בבית משפט ישראלי

, יש לוודא שהוא נמצא ראוי לקליטה בישראל, עד כמה שהוא עלול להיות מכריעו, רלוונטי
ואי	 לסבול מצב שבו תימנע מאד� האפשרות לטעו	 שהפסק נית	 באופ	 מקומ� או בהלי� לא 

, שכ	 א� אכ	 יסתבר שהפסק הזר אינו ראוי להכרה, תקי	 או במדינה שאי	 לה קשר לעניי	
  ? מדוע נרצה לייחס לו משקל
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דומה שאי� אפשרות במשפט הישראלי ,  אלה בפסקי די� זרי�בניגוד לשימושי�

ש בו במסגרת הלי� כראיה לכאורה למה שי, ובכלל זה בפסק די� זר, להשתמש בפסק די�

בישראל כבמשפט , בניגוד למצב במשפט הצרפתי 213. יעמוד בתנאי קליטהג� א�, שיפוטי

פסק די� אינו משמש ראיה לנכונותו מחו�  ,בהיעדר הוראה סטטוטורית מיוחדת, המקובל

פסק די� פלילי אינו מהווה ראיה ליותר מהעובדה שאד�  לכ� 214.מעשה בית די�להקשר של 

או על עובדות שביססו את , ובוודאי אינו מעיד על שהוא ביצע את העברה, ההורשע או זוכ

כ� ג� פסק די� אזרחי אינו מהווה ראיה לכאורה לנכונותו בהלי� אזרחי אחר אלא . ההרשעה

א� פסק די� ישראלי אינו יכול לשמש ראיה . רק לעובדה שפלוני חויב או שלא חויב בדי�

ג� א� הוא , על אחת כמה וכמה פסק די� זר, ה בית די�לנכונות תוכנו מחו� להקשר של מעש

ת פסקי הדי� הזרי� שיכולי� קבוצ, על כ� כפי שראינו בפרק העיוני .עומד בכל תנאי הקליטה

   .א� לא קבוצה ריקה, דו תהיה קבוצה קטנה מאלשמש ראיה לכאורה לנכונות תוכנ�

� כראיה לנכונותו מחו� אמנ� קיימי� חריגי� לעיקרו� הרחב שאי� להסתמ� על פסק די

 למשל 1971–א"התשל, ]וסח חדשנ[א לפקודת הראיות 42סעי� . להקשר של מעשה בית די�

מסייג את הכלל הרחב ומאפשר להשתמש בממצאי� ובמסקנות של פסק די� פלילי מרשיע 

ג מייחס 42 סעי�ו ; כראיה לכאורה לנכונות�,דבהלי� אזרחי שבו המורשע או חליפו ה� צ

. ביא ראיות לסתורת לה את האפשרובכ� שהוא מגביל , כוח ראייתי מיוחד כזהפסק די�ל

במשפט אזרחי בשל לשו� הרע  " קובע כי1965–ה"שכתה,  לחוק איסור לשו� הרע24 סעי�

רשאי בית המשפט , שנדו� לאחר שמשפט פלילי נגד אותו אד� בשל אותה לשו� הרע נסתיי�

פי �שנקבעו במשפט הפלילי על,  מקצת�כול� או, להסתמ� על הממצאי� העובדתיי�

המאפשרות לראות בממצאי�  ג� הוראות קיימות". בלי לחזור על גביית�, הראיות שנגבו בו

  

) 2000 (780) 5(ד נד"פ, מינהל האוכלוסי�, משרד הפני�' נימושי� נ �3615/98 "בגלכאורה    213
 שכ	 בית המשפט קבע כי ,נהליאפשר להשתמש שימוש ראייתי כזה בהקשר הממאשר כי 

מותר היה לרשות לקעקע את משקלו וכי , הפסק הזר שימש א� ראיה לכאורה לנכונותו
ית המשפט הדגיש כי הוא אינו עוסק בשאלה א� הפסק ב. הראייתי באמצעות ראיות אחרות

 ג� את אפשרות ותבפועל חלק מהראיות שקעקעו את משקלו היו מקעקעואכ	 , ראוי להכרה
, הלי� לא הוג	 באשר בני משפחת האד� שהוכרז כאבי העותר לא שותפו בהלי� (קליטתו
כאשר אי	 ; יטהעליו לעמוד בתנאי קל, מכא	 שכדי שהפסק יחייב את הרשות. )ומרמה

ע� כל זאת . כוחו מוגבל למישור הראייתי בלבד, מבקשי� להסתמ� על כוחו הנורמטיבי
קשה להפריד בי	 שימוש נורמטיבי לשימוש ,  ואיל�321' ובעמ 208ש "הבלעיל כאמור 
, שימוש נורמטיבישימוש ראייתי בלבד הוא למעשה שימוש שמצטייר כועל פי רוב , ראייתי

 .בי	 מראש ובי	 בדיעבד, מוד בתנאי קליטההמחייב שהפסק יע
, נובוגרוצקי' קפל� נ 783/83א "ע ;)1954 (1570ד ח " פ,פופלובי�' נהול� ננט158/53א "ע   214

 444, 436) 1(ד נח"פ, מדינת ישראל' מנצור נ 11024/02פ "ע; )1984 (486, 477) 3(ד לח"פ
)2003.(  
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ניכר  215.ובמסקנות של פסק די� פלילי ממצאי� ומסקנות מוכחי� לצור� הליכי� משמעתיי�

יה לכאורה ש� השימוש הראייתי הכללי שנעשה בפסק די� הוא כרא, שבניגוד למצב בצרפת

הוא , כאשר המשפט הישראלי מכיר באפשרות של שימוש ראייתי בפסק די�, למה שיש בו

   216.נוטה לייחס לו ער� ראייתי מיוחד

קשה לראות פסול באפשרות , כל אימת שפסק די� משמש ראיה לכאורה למה שיש בו

 לטעו� נגד ואפשר א�, שכ� אפשר להביא ראיות נוספות באותו עניי�, שג� פסק זר ישמש כ�

כאשר הממצאי� . בי� השאר מסיבות הקשורות לאופ� הוצאתו, ייחוס משקל לפסק הזר

השימוש שנעשה בפסק אינו שונה משימוש , שבפסק ישמשו ראיה חלוטה או כמעט חלוטה

ראוי שהוא , על כ� ככל שמאפשרי� לפסק זר לתפקד ג� בהקשר זה. שנעשה בכוחו המחייב

כדי לוודא שאכ� מוצדק להתייחס לממצאי� שבו כממצאי� יידרש לעמוד בתנאי קליטה 

השיקולי� שהועלו ?  אבל האומנ� ראוי לאפשר לפסק זר לתפקד באופ� מחייב217.מחייבי�

, אינ� משכנעי� במקרה זה, וא� פסק די� פלילי זר, לעיל בעד האפשרות לנצל פסק די� זר

 ההחלטה מידע חשוב שכ� ש� שלילתו של פסק הדי� הזר הייתה עלולה לשלול ממקבל

 במקרה הזה שלילת האפשרות להישע� על פסק די� פלילי אינה ,לעומת זאת. ורלוונטי

היא א� תמנע מצד שנפגע ממעשה פלילי יתרו� דיוני . מאיימת על טיב ההחלטה שתתקבל

המשפט הישראלי לא עסק הרבה . ותמנע אפשרות לחסו� בזמ� שיפוטיבהלי� אזרחי 

בהזדמנויות המועטות שבה� . ש בפסקי די� זרי� בהקשרי� אלהבשאלה א� אפשר להשתמ

הוא , א לפקודת הראיות42הוא עסק באפשרות להשתמש בפסק די� זר בהקשר של סעי� 

   218.פסל אותה

  

  .1972–ב"התשל] חדשנוסח [סוהר כג לפקודת בתי ה110' ראו למשל ס   215
למשל באנגליה ה, אול� אי	 הכרח שכ� יהיה המצב   216Civil Evidence Act, 1968 מאפשר 

תי י ער� ראי	 הכרעות ועל פי רוב הוא אינו מייחס להבכמה וכמה שימוש ראייתי להשתמש
  .מיוחד

ירה אפילו אפשר לראות בשימוש בפסק מרשיע זר לעניי	 פסילה מתפקיד או ירושה או הג   217
שימוש , להבדיל משימוש בפסק די	 במישור הנורמטיבי, שימוש חריג בפסק די	 כראיה לתוכנו

כאשר הפסק נועד לשמש ראיה לכאורה נגד , לפי גישה זו. זה תוא� את הגישה שהוצגה לעיל
א� אפשר לערער את השימוש בו , אפשר להשתמש בפסק הזר בלא שהוא נקלט, האד�

, לרבות טענות בדבר סמכות בית המשפט הזר ואופי ההלי�, לובאמצעות טענות ביחס למשק
כאשר , לעומת זאת. א� כי פסלותו לקליטה לא תחייב לפסלו כראיה לכאורה למה שיש בו
ראוי לדרוש שהפסק , הפסק הזר נועד לשמש ראיה חלוטה נגד האד� ואי	 לרשות שיקול דעת

אוי לקליטה עלול לשמש בסיס א� פסק די	 שאינו ר, שא� לא כ	, יעמוד בתנאי קליטה
  .להחלטה בלא כל בקרה ובלי קשר לשאלה א� הוא ראוי לקליטה א� לאו

בית המשפט בערכאה ). 1986 (170) ג(ו"מ תשמ"פ, לאוי' אלהדד נ 10503/85) א"ת(ע "בר   218
בערעור קבע בית . הראשונה קיבל כראיה פסק די	 פלילי מבית לח� שהרשיע את הנתבע

א בצמצו� משו� 42' הוא סבר כי יש לפרש את ס. 	 כזה הוא פסק די	 זרהמשפט כי פסק די
בית "כל אימת שהמחוקק הישראלי משתמש בביטוי וכי , שהוא חריג לדיני הראיות הרגילי�
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אשר על כ� בישראל השימוש היחיד שאפשר לעשות בפסק זר בלא שהוא נדרש לעמוד 

 שבה� משפטמוכרי� בשיטות כל המצבי� ה. בתנאי קליטה הוא שימוש בעובדת הינתנו

אפשר להשתמש בפסק זר בלא לדרוש שיעמוד בתנאי� אלה נתפסי� בעיני המשפט 

בי� בהקשר האזרחי ובי� בהקשר , הישראלי כמצבי� שבה� משתמשי� בכוחו הנורמטיבי

יש , על כ� א� אפשר להשתמש בפסק זר בהקשרי� אלה. וא� בהקשר הראייתי, הפלילי

בתו� בית , אפשר להציג פסק זר כתעודה ציבורית. אי קליטהלדרוש שהוא יעמוד בתנ

א� זאת בכפו� לסיכו� שעמידתו , בלא שיידרש לעמוד בתנאי קליטה, המשפט ומחוצה לו

 219. כאשר תתעורר השאלה א� יש לתת תוק� לתוכנה של התעודהידו�בתנאי קליטה ת

מד כלשהו בישראל שלפיה לפסק זר אי� מע, במוב� זה העמדה המקובלת במשפט הישראלי

אי� לו מעמד כלשהו בישראל : ראויה א� לשינוי נוסח קט�, בלא שעבר הלי� של קליטה

  . בלא שיעמוד בתנאי קליטה

  יטה של פסק זרתוצאות הקל  .ה

 מבחינת הדי� השולט בו –בפרק העיוני ראינו שהתוצאה המיוחסת לפסק זר בפורו� הקולט 

 במשפט האנגלי ראינו בבירור כי ככל 220. נקלט משתנה בהתא� למנגנו� שבאמצעותו הוא–
  

אלא א� הוא קובע ,  הוא מתכוו	 לבתי משפט ולפסקי די	 ישראליי�"פסק די	" או "משפט
 ,להשתמש בפסק די	 פלילי זר בהקשר זהלפיכ� הוא פסל את האפשרות . אחרת במפורש

 בכ� שבבית משפט זר אי	 ,וחיזק את מסקנתו שיש לאפשר שימוש רק בפסקי די	 ישראליי�
 קו טיעו	 .מפעילי� את הדי	 הישראלי והשופטי� אינ� מונחי� על ידי דיני הראיות הישראליי�

הרשות ' ל נ"המי זעזבו� המנוח יוס� אבר 4994/08א "בש(ר פרשה מאוחרת יותזה חוזק ב
קיבל כראיה פסק די	 בית המשפט המחוזי בירושלי� שבה  ,))2009, פורס� בנבו( הפלסטינית

לסדרי הדי	 ולסוג , תו� שא� ייחס חשיבות לדי	, של בית די	 צבאי שפעל בשטחי� המוחזקי�
ותו� שהבחי	 בי	 אלה ובי	 בתי המשפט המקומיי� הפועלי� בשטחי� המוחזקי� , השופטי�

את הרתיעה שהובעה בפסיקה קודמת מפני פסקי די	 דחה הוא ).  לפסק הדי	63ראו פסקה (
דר� , צבאיי� ככאלה שבוססה על היעדר מקצועיות� כביכול של השופטי� המכהני� בה�

  . מינוָי� והדי	 המופעל בה�
, וסי�מינהל האוכל, משרד הפני�' נימושי� נ �3615/98 "בבג, ) ואיל�197ש "ה (כאמור לעיל   219

כי העותר ויתר על , לא נבחנה השאלה א� הפסק עמד בתנאי קליטה) 2000 (780) 5(ד נד"פ
אול� הראיות שהחלישו את משקלו של הפסק היו בחלק	 ראיות שהיו פוסלות את , טענה זו
צא שהוא עומד בכל ת השאלה א� הפסק ראוי לקליטה ומ בית המשפט א בח	אילו. קליטתו

 ,לעומת זאת. קשה לתאר שהרשות הייתה חופשייה להתעל� ממנו, התנאי� ומחייב בישראל
ג� הכרעה שלפיה , הפסק אינו תנאי יחיד וא� לא תנאי הכרחי לביסוס זכותו של העותרא� 

, הפסק אינו ראוי לקליטה לא הייתה מחייבת שהרשות תפסול את הפסק כראיה לכאורה
   . ראיות אחרותביחד ע�שתישקל 

 פסברג ו336–327' ה	 תופעה זו עשויה להיות חשובה ראו לעיל בעמלמכלול השאלות שב   220
 .7פרק ב, 1996
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ואילו , כ� הפסק הנקלט נהיה כפו� יותר לדי� הפורו� הקולט, שבסיס הקליטה משפטי יותר

מודל זה . כ� הפסק הנקלט נשאר כפו� לדינו הזר המקורי, מדיני יותרככל שבסיס הקליטה 

פי� את הפסק לדי�  שבה� יש מגמה להכ,הבחי� בי� מנגנוני קליטה שיפוטיי� כלליי�

 שבה� ניכרת מגמה – ובי� מנגנוני קליטה מיוחדי� הנובעי� מאמנות ,הקולטהפורו� 

מצבי� שבה� הפסק הזר נכפ� י� ג� בישראל אפשר להבחי� ב. להשאיר את הפסק הזר בשלו

אול� הבחנה זו אינה תואמת את ההיגיו� המקובל . לדי� ישראל למצבי� שבה� הוא נשאר זר

  . רותבמדינות אח

  האכיפהמנגנוני תוצאות   .1

, קיימי� שני מנגנוני אכיפה שיפוטיי� כלליי� בישראל, בניגוד למצב במדינות אחרות

. המנגנו� הסטטוטורי והמנגנו� של תביעה על יסוד הפסק הלקוח מהמשפט המקובל האנגלי

ששניה� וא� על פי , א� על פי ששני מנגנוני� אלה ה� הליכי� שיפוטיי� והליכי� כלליי�

רק . תוצאותיה� שונות, דורשי� בדיקה מלאה של תנאי קליטה משפטיי� וריבוניי� כאחד

התביעה על יסוד הפסק מקיימת את הציפייה שלאחר קליטתו יהיה הפסק כפו� לדי� 

  .המנגנו� הסטטוטורי נתפס כהלי� שמשאיר את הפסק הזר בזרותו. הפורו�

�חר חקיקת חוק אכיפת פסקיהבדל זה בא לידי ביטוי לראשונה בסמו� לא� כאשר ,חו

 שבעוד פסק הדי� המובא להוצאה לפועל גולי'  רוזנבאו� נהשופט אולש� הבהיר בפרשת

פסק הדי� המובא להוצאה , שהוכרז אכי�, לאחר אכיפתו הסטטוטורית הוא הפסק הזר

  : לפועל בתביעה על יסוד הפסק הוא פסק די� ישראלי

ביצוע � כדי לתת לו תוק� ולעשותו בר.פסק חו� בתור שכזה אינו מוכר

ידי אכרזה על אכיפתו לפי � על–אחת ישירה : באר� קיימות שתי דרכי�

, ידי תביעה כשפסק החו� הינו עילתה� על–ח ושניה בעקיפי� "תשי�החוק מ

החו� באמצעות �הרי א� אז אי� הוא יכול לבצע את פסק, ומשמצליח התובע

די� חדש בו מתמזג �ט מוציא פסקהמשפ�אלא בית, לפועל�ההוצאה�משרד

�פסק�  221.החו

 מאחר 222.ד הפסקסוואכ� זהו המצב המקובל במשפט האנגלי באשר לתביעה על י

, המבקשת להביא לידי ביצועו הכפוי של חיוב, תביעה רגילה  היאשתביעה על יסוד הפסק

וק  הוא החיוב הפס–החיוב המהווה עילה לפסק . תוצאתה כתוצאה של תביעת חיוב רגילה

מכא� שמיו� . ויוצר תחתיו חיוב חדש שהוא חיוב מקומי" אוכ�" נבלע בפסק הדי� ה–הזר 

  

  ).1964 (379, 374) 2(ד יח"פ, גולי' רוזנבאו� נ 423/63א "ע   221
 .332–330' ראו לעיל בעמ   222
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הכפו� לדי� , מת� הפסק הישראלי בתביעה על יסוד הפסק החיוב החדש הוא חיוב ישראלי

בית המשפט שנת� את הפסק הוא בית משפט ישראלי המוסמ� . ישראל לכל דבר ועניי�

 19לפי סעי� " טענת פרעתי. "וראות באשר לביצועו ועודלתת ה, לשנותו, לבטלו, לתקנו

תישמע בלשכת ההוצאה לפועל רק באשר לאירועי�  1967–ז"התשכ, לחוק ההוצאה לפועל

בעוד טענה בדבר פירעו� שבוצע עד (ורק לפי די� ישראל , שאירעו לאחר פסק האכיפה

וכ� שיעור הריבית , )רעל פי הדי� הז, תישמע בבית המשפט, "אוכ�"למועד מת� פסק הדי� ה

  . מיו� האכיפה עד ליו� ההוצאה לפועל ייקבע לפי די� ישראל

חו� שהוכרז �פסק"לחוק קובע ש) א(10אמנ� סעי� . המצב שונה באכיפה סטטוטורית 

 סעי� זה משווה את מעמדו ."פועל כדי� פסק שנית� כדי� בישראלל דינו לעני� הוצאה, אכי�

 אול� מתברר שהשוואת 223. בכל הקשור להוצאה לפועללזה של פסק ישראליזר של פסק 

רוזנבאו� בהמש� לפרשת . מעמדו של פסק זר שנאכ� לזה של פסק די� ישראלי אינה שלמה

למעי� בקשה למת� סעד " נקבע כי בקשת האכיפה דומה מטה חא�ג� בפרשת , גולי' נ

 זו 224".ראלמדינת ישלפועל ב�חו� כפסק די� שנית� להוצאה�די��הצהרתי שיכיר בפסק

וכי העובדה  ,הגנה על פי החוקמשמש הסיבה שבגללה קבעו ש� שקיו� החיוב הפסוק אינו 

 לא תיחשב נסיבה , במש� שני�– לשל� מזונות –הוטל עליו ששהחייב הזר קיי� את החיוב 

' נ Danknerבפרשת ,  בדומה לכ�225.מיוחדת המצדיקה הארכה של תקופת ההתיישנות

משחדל  ",הוצאה לפועל�י� האכיפה רק מכריז על פסק זר כבר קבעו שמאחר שהלקילספי

 נשאר כפו� לדי� פסק הדי� ,כלומר. "ממילא אי� עוד פסק די� בנמצא, פסק החו� מלהתקיי�

   מאותה סיבה עצמה נפסק בכמה הזדמנויות כי שינויו של פסק מזונות זר בשל 226.שיצרו

  

בהנחה שג� צו מניעה נית	 להוצאה לפועל באמצעות מנגנוני כפייה כגו	 ביזיו	 בית , למשל   223
של פסק די	 זר משווה אותו לפסק די	 ישראלי ג� לצורכי הליכי� לפי פקודת אכיפתו , המשפט

 . א� א� במקורו הוא אינו חשו� להליכי� כאלה, ביזיו	 בית המשפט
א "ראו ג� ע). 1973 (693, 690) 1(ד כז"פ, שוויבל'  נ)ריסטופיקלוכ(מטה חא�  665/72א "ע   224

282/79 Dankner and Sons Ltd.3459/94א "ע, )1982 (775) 1( לוד"פ, קילספי'  נ 
I.P.Enterprises Inc.מחוזי י(פ "וה) 1998 (273) 1(ד נב"פ, מ"מליזו� בע'  נ�( 4052/05 

Wells Fargo Bank of Minnesota National Associationפורס� בנבו( צימרינג'  נ, 
א "וי בעביטוי יחיד בפסיקה לעמדה שהלי� האכיפה יש בו ממד יוצר מצ). 31.12.2007

 ). 1985 (386) 3(ד לט" פ,יק'מנצ' פוקס נ 555/84
 יח משפטי�" על סופיות בפסקי� זרי�" סיליה וסרשטיי	 פסברגלדיו	 ביקורתי בעמדה זו ראו    225

 .64ש "ה, 19' בעמ, 1996 פסברג; )ט"תשמ–ח"תשמ( ואיל� 76, 34
אול� ). 1982 (778, 775 )1(ד לו"פ, יקספיל'  נ.Dankner and Sons Ltd 282/79א "ראו ע   226

קבע בית המשפט שבמקרה , בניגוד להנחה שפסק הדי	 המוגש להוצאה לפועל הוא הפסק הזר
כזה יש לבטל את פסק האכיפה ואי	 לאפשר לחייב לטעו	 לבטלות הפסק הזר במשרד ההוצאה 

ובמקרה הנדו	 הוא כבר ,  מסתמ� על קיומו של פסק די	19' שכ	 ס, 19' לפועל במסגרת ס
די להראות בהוצאה לפועל , א� פסק הדי	 הזר הוא שמוגש להוצאה לפועל, לכאורה. בוטל

דרישת . שהוא בוטל במכורתו כדי לבסס החלטה של ראש ההוצאה לפועל להימנע מביצועו
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  227.שינוי בנסיבות כפו� לדי� המדינה שבה נית� הפסק

למשל , ישראלי עמדה זו מחייבת לכאורה שדינו של פסק זר יהיה שונה מדינו של פסק

טענה . 1967–ז"התשכ,  לחוק ההוצאה לפועל19בכל הקשור לטענת פרעתי במסגרת סעי� 

מתייחסת לפירעו� החיוב שבפסק הדי� המוגש להוצאה , שלפיה החייב פרע את החיוב, זו

, הדי� המוגש להוצאה לפועל הוא עדיי� פסק די� זרא� לאחר החלטת האכיפה פסק . לפועל

לפיכ� בבואו של ראש . אזי החיוב שבו הוא חיוב זר ופירעונו מתייחס לפירעונו של חיוב זר

 לחוק ההוצאה לפועל באשר לפירעונו של 19ההוצאה לפועל להפעיל את סמכותו לפי סעי� 

חוב על פי הדי� השולט בחיוב יהיה עליו לבחו� את השאלה א� אמנ� נפרע ה, פסק די� זר

. על פי די� ישראל,  ולא כמקובל בפסק די� ישראלי228,שהוא די� המדינה שבה נית� הפסק

כמו כ� סביר שתהיה לו סמכות לדו� בטענת פרעתי באשר לכל אירוע שאירע מאז המועד 

זאת . המשפיע על תוקפו ועל המידה שבה הוא מחייב את החייב, שבו נית� הפסק הזר

כפי שנפסק , חד נוכח היעדרה של האפשרות לטעו� נגד אכיפת הפסק שהחייב ציית לובמיו

. ביצוע במכורתו� אמנ� החוק מאפשר לחייב לטעו� שהפסק אינו בר229.� מטה חאבפרשת

ושלכ� הוא כבר , לפיכ� יוכל החייב לטעו� ולהוכיח שלפי הדי� הזר הפסק שונה או בוטל

ול� טענה שהתוצאה שלה אינה משפיעה על אפשרות א. ביצוע במדינה שבה נית��אינו בר

  

קשה להשלי� ע� מצב שבו . בית המשפט שפסק האכיפה יבוטל מובנת מטעמי� מוסדיי�
יוכל ראש ההוצאה לפועל לסרב ,  פסק זר כפסק אכי�למרות קיומו של פסק די	 שמכריז על

אול� קושי זה מבליט את הקושי שבעמדה שלפיה הלי� האכיפה הוא הלי� . לבצע את הפסק
  . מצהיר

ש "ותמ) 2008, פורס� בנבו (.ר.ב.ג' נ. ר.ב.מ 17794/02) א"משפחה ת(ש "ראו למשל תמ   227
בשני פסקי הדי	 הללו ). 2012, � בנבופורס( אלמונית' פלוני נ 45419�05�10) א"משפחה ת(

 המזונות לפי דינה של מדינה שכבר לא שיעורחייבה את בית המשפט לקבוע את זו עמדה 
�הקובעי� איזהו , במקו� לפי כללי ברירת הדי	 הישראליי�, לאחד מהצדדי� הייתה קשורה א

, י	 ששולט בו קבועשהקשר בינו ובי	 הד, בניגוד לחיוב חוזי רגיל. הדי	 המוסמ� לעניי	 זה
. טבעי לצפות שהדי	 שחל על חיובי מזונות ישתנה ע� שינוי מקו� המגורי� של הצדדי�

פסק גברא רגיל המטיל חיוב אחד נשאר כפו� לדי	 בית המשפט שנתנו א� בעוד , באותה מידה
המטיל חיוב נמש� הצופה , פסק מזונות זר, הוא נאכ� באמצעות הלי� האכיפה הסטטוטורי

במיוחד לאחר שהצדדי� ניתקו עצמ� , לדי	 שיצר אותולעולמי� לא סביר שיוצמד , י�שינוי
, רעונו עבריבניגוד לתביעה לשינויו של חיוב שמועד פ, ואכ	. מהמדינה שבה נית	 הפסק

 דוראוי שהיא לא תוכפ� לע,  המזונות היא תביעה לקביעת חיוב חדששיעורתביעה לשינוי 
  .967–956'  להל	 בעמראו ביקורת על עמדה זו. ראשונהלדי	 שחל כאשר נקבע החיוב ל

 –943'  ולהל	 בעמ334' בעמראו לעיל (הדי	 השולט בחיוב המקורי , כמקובל בגרמניה, או   228
944.(  

ראו למשל ). 1973 (693, 690) 1(ד כז"פ, שוויבל'  נ)ריסטופיקלוכ(מטה חא�  665/72א "ע   229
4052/05 )�מחוזי י(פ "ה Wells Fargo Bank of Minnesota National Associationנ  '

  ). 31.12.2007, פורס� בנבו( צימרינג



  פסקי� זרי� במשפט הישראלי: 8פרק 

555 

תידו� בפני ראש היא  ;הביצוע או על תנאי אחר הקבוע בחוק לא תישמע בבית משפט

  .  על פי די� זרהיא תידו�ו, ההוצאה לפועל

חו� משמעה עוד שדינו של פסק זר �העמדה שהחוק א� מצהיר על אכיפתו של פסק

של פסק ישראלי בכל הקשור לריבית החלה עליו למ� שנאכ� על פי החוק יהיה שונה מדינו 

בפסק הדי� היחיד של בית המשפט העליו� שעסק . יו� האכיפה ועד יו� התשלו� בפועל

 דבקו השופטי� טירקל ומצא בעמדה I. P. Enterprisesבפרשת . בסוגיה זו נתגלעה מחלוקת

פט האוכ� אינו רשאי ולכ� ה� סברו כי השו, שהלי� האכיפה הסטטוטורי הוא הלי� מצהיר

השאלה א� החיוב הפסוק נושא ריבית א� לאו , לדעת�.  או לגרוע ממנו הפסקלהוסי� על

או לא הוכח בישראל שלפי הדי� הזר , וא� השופט הזר לא הוסי� אותה, היא עניי� לדי� הזר

או לא הובא פסק די� זר נוס� בעניי� , החיוב הפסוק נושא בריבית זו באופ� אוטומטי

 השופט אנגלרד הסכי� כי באשר לתקופה 230.ההשופט האוכ� לא יוסי� אות, יתהריב

אול� הוא סבר כי על . שמיו� מת� הפסק הזר ועד ליו� הכרזת האכיפה יש לפנות לדי� הזר

. התקופה שמיו� מת� הכרזת האכיפה ועד ליו� התשלו� בפועל יש להחיל את די� ישראל

ה די� חל על הריבית מאופיו של הלי� האכיפה לשיטתו אי� לגזור את התשובה לשאלה איז

והוא אימ� לעניי� זה את הגישה של המשפט ,  אלא משיקולי� פרגמטיי�231הסטטוטורי

סוגיה זו א כי ציו במירה' גרינברג נ מהערת אגב של השופט ריבלי� בפרשת 232.המקובל

  233.טר� הוכרעה סופית

יי� לאכיפה של פסק די� מאחר שאי� מנגנו� אכיפה מקי� וא� לא מנגנוני� ספציפ

. קשה להערי� כיצד נתפסת מלאכת הקליטה של פסק זר במנגנו� כזה, ממדינה בעלת אמנה

מעניי� כי . באמנה ע� אוסטריה ובאמנה ע� ספרד אי� התייחסות כלשהי לנושאי� אלה

  

  ).1998 (273) 9(ד נב"פ, מ"מליזו� בע'  נ.I.P.Enterprises Inc 3459/94א "ע   230
ג� הצהרה זו יוצרת מצב , השופט אנגלרד הבהיר שמאחר שכל אקט שיפוטי יוצר מצב חדש   231

אבל כש� שאופיו ההצהרתי אינו . 	 הצהרתי רגיל יוצר מצב חדשאכ	 מוב	 כי ג� פסק די. חדש
כ� ג� התובנה שנוצר מצב חדש , המגובש בהצהרה, שולל את העובדה שהוא יוצר מצב חדש

על כל , אינה שוללת את העובדה שהלי� שאינו יוצר חיוב ישראלי חדש הוא הלי� הצהרתי
ה נסבה על המעמד של פסק הדי	 השאל, כפי שכותב השופט אנגלרד, ואכ	. המשתמע ממנו

מעמדו של פסק הדי	 לאחר שנקלט נגזר מאופי הלי� , כפי שהוסבר לעיל. לאחר שהוא נקלט
  .הקליטה

גישה זו היא הגישה של המשפט המקובל וא� הגישה של החוק , כפי שציי	 השופט אנגלרד   232
שני  של פסק זר באול� כפי שראינו עמדה זו מבטאת תפיסה כי קליטתו. 1933האנגלי משנת 

א� השופט אנגלרד היה מודע לכ� שגישת המשפט .  פסק די	 אנגלייוצרתמסלולי� אלה 
התפיסה היא , כפי שראינו לעיל, ש�, האיחוד האירופיפסקי די	 מהאנגלי שונה בהקשר של 

הבחנה זו מחייבת לכאורה שפסק . הפסק הזר מוסי� להיות זר, ג� לאחר הצהרה על אכיפתוש
 .  יהיה כפו� לריבית זרה,"מצהיר" הנתפס כמסלול ,במסלול סטטוטוריבישראל ט די	 הנקל

  ).2009, פורס� בנבו (במירה' גרינברג נ 1268/07א "ראו סו� פסק דינו של השופט ריבלי	 בע   233
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חוב הבאמנה ע� בריטניה נקבע כי בית המשפט רשאי לשמוע את הטענה כי החייב פרע את 

שא הפסק ריבית י שעד ליו� צו האכיפה י234;חלקו במהל� הדיו� בבקשת האכיפהכולו או 

 כדינו של פסק  הואפסק הזרהכי לאחר צו האכיפה דינו של ו 235; די� מדינת המקורלפי

,  עמדות אלה מתיישבות כול� ע� העמדה המקובלת באנגליה236.שנית� במדינה האוכפת

יוצרת תוצאה הדומה לתביעה על יסוד צדדית �שלפיה קליטת פסק די� באמצעות אמנה דו

ג� האמנה ע� גרמניה כוללת הוראה שלפיה בית המשפט האוכ� רשאי לשמוע . הפסק

הסדר האכיפה ב,  כצפוי237.בניגוד לעמדה של החוק הישראלי, טענות באשר לפירעו� הפסק

ההסדר המבוסס על קשר קרוב ומחייב יותר מ, המתייחס לפסקי די� מהשטחי� המוחזקי�

הפסק מוגש ישירות להוצאה , אינו כולל תנאי קליטה משפטיי�וצדדיות �מנות הדובאש

במוב� זה מעמדו זהה למעמדו של פסק די� אירופי . לפועל תו� שהוא שומר על זהותו הזרה

�או אפילו מכוח ה, צא לפועל במדינה אחרת באיחוד מכוח צו אכיפה אירופיהמ�Brussels I 

Regulation :הצו אכ� מפרש שהפסק נית� להוצאה לפועל . ל דבר ועניי�הוא פסק זר לכ

החיוב  השינוי המחויב העיקרי הוא ש."בשינויי� המחויבי�"א� זאת , כאילו נית� בישראל

. משמעותו תלויי� בדי� הזרתוקפו ו, אשר קיומו,  הוא חיוב זרשבפני ראש ההוצאה לפועל

טענה ; פועל שהפסק בטל או נפרעוצאה ללטעו� לפני ראש ההיהיה אפשר נראה כי לפיכ� 

יהיה על ראש ההוצאה לפועל להימנע , מבוססתיא וא� ה, זו יש לבססה בדי� האזור

עד שא ריבית י יסביר שפסק די� כזה,  המורה אחרתבלא הוראה מפורשת, במקביל. מביצועו

  .וכ� הלאה, יו� ביצועו לפי די� האזור ולא לפי די� ישראל

שבו השיקול המכריע באכיפת פסק  , מהשטחי� המוחזקי�של פסקי די�מכא� שבהקשר 

אול� . שהפסק המוגש להוצאה לפועל הוא זר, אכ� מתקבלת התוצאה הצפויה, זר הוא מדיני

 בשיטות אחרות התוצאה של מנגנו� 238.זו התוצאה ג� בהלי� האכיפה הסטטוטורי המלא

זו של המנגנוני� שונה מ, המבוסס בעיקר על תנאי� משפטיי�, האכיפה המלא והכללי

בישראל מצב זה קיי� . ונוצר באמצעותו פסק די� מקומי, המקוצרי� בעלי האופי המדיני

א� לא באשר ,  תביעה על יסוד הפסקשלבאשר למנגנו� האכיפה המלא הלא סטטוטורי 

שתוצאותיו זהות לתוצאותיה� של מנגנוני הקליטה , למנגנו� האכיפה המלא הסטטוטורי

  

 וא� בית המשפט השתכנע כי פרע את החוב –)) 1970 (55' בעמ, 22א "כ (לאמנה) 5(8' ראו ס   234
 .ת	 צו אכיפה רק באשר ליתרהיי, הפסוק בחלקו

 . לאמנה) 8(8' ראו ס   235
אלא , א� כי אי	 קביעה כי לאחר מת	 צו האכיפה הוא יישא בריבית כשל פסקי די	 של הפורו�   236

  ).4%(האמנה מציינת בעצמה מה שיעור הריבית בתקופה זו 
  ).)1981 (667' מבע, 26א "כ(לאמנה ע� גרמניה ) 2(16' סראו    237
מליזו� '  נ.I.P.Enterprises Inc 3459/94א "תתקבל העמדה של השופט אנגלרד בעאול� א�    238

אי אפשר יהיה לקבוע עמדה מקיפה לעניי	 זה , )231ש "לעיל ה) (1998 (273) 1(ד נב"פ, מ"בע
  .כ� שאפשר בהחלט שדי	 ישראל יחול ג� על חיוב זר זה, וכל שאלה תידו	 לחוד
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א� על פי שקשה להבחי� בשיקולי מדיניות המצדיקי� את קיומ� , ועודזאת ". מדיניי�"ה

תוצאותיה� של שני מנגנוני� מקבילי� אלה שונות , של שני מנגנוני אכיפה מלאי� וכלליי�

, על כל המשתמע ממנה, העמדה שלפיה הלי� האכיפה הסטטוטורי הוא מצהיר. אלה מאלה

, מהתביעה על יסוד הפסק או פשוט ממנהאינה מתיישבת ע� העובדה שהלי� זה אינו קצר 

 או שבניגוד לעמדה המקובלת ראוי לפרש את המנגנו� ,על כ�. ושאי� בו מאפייני� מדיניי�

 או 239,בדומה למנגנו� האכיפה של התביעה על יסוד הפסק, הסטטוטורי כמנגנו� יוצר

אופיו שראוי לשנות את המנגנו� הסטטוטורי כדי שאכ� יישא אופי מדיני ויצדיק את 

  .ההצהרתי המותיר את הפסק הנקלט בזרותו

  כרהההתוצאות מנגנוני   .2

ראינו שבמדינות אחרות ג� כוחו של פסק זר כמעשה בית די� עשוי להשתנות בהתא� 

מקובל שקליטה משיקולי� מדיניי� נוטה לשמר את . למנגנו� הקליטה שבאמצעותו הוכר

יטתו מטעמי� משפטיי� נוטה להכפי� ואילו קל, כוחו של הפסק הזר כפי שהוא במכורתו

אי� כל סממ� לכ� ,  בניגוד למצב השורר באשר לאכיפה240.אותו בעניי� זה לדי� הפורו�

ייתכ� . שהמשפט הישראלי מבחי� בי� פסקי די� לעניי� זה לפי הדר� שבה נקלטו בישראל

 ושמנגנו� 241,שתופעה זו נובעת מכ� שמנגנו� ההכרה ההצהרתית כמעט אינו מופעל

, ולכ� על פי רוב, קליטה המיוחד לפסקי די� מהשטחי� המוחזקי� מיוחד רק לאכיפהה

התוצאה היא . לחוק) ב(11הקליטה נעשית בדר� של הכרה אינצידנטלית באמצעות סעי� 

 כוחו כמעשה ,ודומה שכל פסק די�, שדינו של פסק זר שנקלט אינו משתנה לפי דר� קליטתו

  .  או מוגבל על פיובית די� נקבע על ידי די� הפורו�

הכללי� הישראליי� בעניי� זה , ככל שנית� ללמוד ממעט הפסיקה הקיימת בנושא זה

י�  וא וא� במקו� אחר242הלכות אלה נותחו לעיל. לקוחי� כול� מהמשפט המקובל האנגלי

   243.כא� מקו� להארי�

�  אי–אינו בולע את עילתו , בניגוד לפסק די� מקומי, הכלל הראשו� הוא שפסק זר

merger.244בפסק די� לטובתו חופשי להגיש תביעה תובע שזכה פירוש הדבר ש � בחו� לאר
  

 . ואיל�214' בעמ, 1996 סברגפלטיעו	 המבסס פירוש כזה ראו    239
  .337–336'  לעיל בעמראו   240
 .519–516'  בעמראו לעיל   241
 .332–331'  בעמראו לעיל   242
  . ואיל�141' בעמ, 1996 פסברגראו    243
 Bank of Australasia v. Harding, (1850) 9). 1963 (2032ד יז " פ,'קוב�' וינטר נ 101/63א "ע   244

C.B. 661; Hall v. Odber, (1809) 11 East 118 . מקורה של עמדה זו בתפיסה שרק בית משפט
 יכול להוציא פסק די	 שבולע את עילתו ושיוצר תחתיה חיוב חדש אשר יכול להוות recordשל 

אול� תשלו� על פי , מעניי	 שפסק הדי	 אינו בולע את העילה. בסיס עצמאי לתביעה חדשה

 



  מקורות וגישה כללית–לאומי הפרטי בישראל פט הבי	המש: שער שני

558 

 �וא� כתביעה חלופית (בישראל בגי� אותה עילה ששימשה בסיס לתביעה בחו� לאר

 א� הפסק ג�ו,  בלי קשר לעובדה שהעניי� כבר נדו� והוכרע245,)לתביעה לאכיפת הפסק

 אול� מה שברור 246.א� כלל זה מוצדק א� לאואפשר להתווכח על השאלה . ראוי לאכיפה

  

 ,Taylor v. Hollard, [1902] 1 K.B. 676; Barber v. Lamb(הפסק עשוי לבלוע את העילה 
(1860) 8 C.B.N.S. 95 .(העיר על אי 	השופט זוסמוינטר ההיגיו	 שבשתי עמדות אלה בפרשת 

ההכרה באפשרות להגיש תביעה על יסודו של פסק זר חותרת ). 2038' בעמ, ראו ש� ('קוב�' נ
, ולא עוד כראיה לחיוב,  כחיובשכ	 ההכרה בפסק זר,  בפסקי� זרי�mergerתחת ההלכה שאי	 

אול� המשפט המקובל לא אימ� .  לעניי	 זהrecordמדמה בתי משפט זרי� לבתי משפט של 
אולי ( שג� פסק די	 זר בולע את עילתו לצורכי מעשה בית די	 –את המסקנה המתבקשת מכ� 

 ההלכה המסורתית בוטלה רק). כביטוי לעמדת� ששאלה זו כפופה לעול� לדי	 הפורו�
הסעי� קובע שלא תובא ). Civil Jurisdiction and Judgments Act, 1982, sec. 34(בחקיקה 

תובענה בגי	 עילה שהוכרעה בחו� לאר� אלא א� כ	 הפסק אינו ראוי לאכיפה או להכרה 
 ,.The Indian Grace) Republic of India v. India Steamship Co. Ltdבפסק הדי	 . באנגליה

[1993] 2 W.L.R. 461 ( החיל על פסקי� זרי� את הלכת הבליעה �התחבטו בשאלה א� הסעי
. או שמא רק הקי� מחסו� דיוני שלא השפיע על סמכות בתי המשפט לשמוע תובענות כאלה

�אזי , א� הוחלה הלכת הבליעה: נפקות השאלה הייתה באשר לאפשרות להתנות על הסעי
�א� מדובר במחסו� ; ילה אינה קיימת עודשכ	 הע, הצדדי� אינ� יכולי� להתנות על הסעי

ובית המשפט רשאי להיזקק לתובענה , אזי לכאורה הצדדי� יכולי� להתנות עליו, דיוני בלבד
, בית המשפט החליט שהסעי� א� הקי� מחסו� דיוני. על יסוד עילה שכבר נדונה בחו� לאר�

היא ההכרה בכ� , �מעבר ללשו	 הסעי, סביר שהסיבה לקביעה זו. וכי אפשר להתנות עליו
הוא יכול רק למנוע מצדדי� להסתמ� . שדי	 אנגליה אינו יכול לקבוע שפסק זר בולע את עילתו

רק הדי	 של בית המשפט שנת	 את הפסק מוסמ� לקבוע כיצד הכרעתו משפיעה על עילת . עליו
קבע בית המשפט העליו	 , על א� הביקורת על הכלל המסורתי, במשפט הישראלי. התביעה

כי העובדה שהמחוקק הישראלי לא ביטל הלכה זו בחוק ) פני השינוי החקיקתי באנגליהל(
 ,'קוב�' וינטר נראו (חו� או בחוק אחר מעידה כי היא עדיי	 נוהגת בישראל אכיפת פסקי

 ).2038–2037' בעמ
	 שג� תביעה על יסוד הפסק היא  מכיוו.)244ש "לעיל ה ('קוב�' וינטר נ 101/63א "ראו ע   245

דומה שפירוש הדבר הוא שאפשר להגיש תביעה על יסוד העילה , אחת מדרכי האכיפה
 .המקורית כתביעה חלופית ה	 לתביעת אכיפה סטטוטורית ה	 לתביעה על יסוד הפסק

השופט זוסמ	 סבר כי הלכת אי   246 �הבליעה מוצדקת כאשר הזוכה על פי הפסק אינו יכול לאכו
עמדה זו מתיישבת ע� העמדה המפותחת יותר המופיעה ). 2039–2038' בעמ, ש�( הפסק את

בחקיקה האנגלית שמונעת הגשת תובענה על עילה שנדונה בחו� לאר� רק א� הפסק ראוי 
מטה  665/72א "ראו ע(מגבלה זו כנראה לא התקבלה בפסיקה הישראלית . לאכיפה או להכרה

כאשר מדובר בתביעה אכ	 . ))1973 (693, 690) 1(ד כז"פ, שוויבל' נ) ריסטופילקוכ(חא� 
 שכ	 א� הפסק אינו ראוי ,לתבוע מחדשאפשרות החלופית אפשר להבי	 את קיומה של 

במקרי� . סביר שתינת	 לתובע האפשרות לזכות בפסק די	 מקומי כדי לממש את חובו, לאכיפה
אינו יכול להביא לידי  סביר לשלול מאד� את האפשרות לתבוע שוב כאשר הוא לאכאלה 

אמנ� במצבי� שבה� הפסק אינו ראוי לאכיפה הוא עשוי א� . אכיפתו של פסק הדי	 הזר
 . למשל כאשר הוא אינו עומד בתנאי המשות� לשני מנגנוני הקליטה,להיות לא ראוי להכרה

 שכ	 הפסק הזר ,במצבי� אלה אי	 צור� בהלכה המיוחדת שלפיה פסק זר אינו בולע את עילתו
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נוהגי� על פי . הוא שכלל זה מתעל� לגמרי מהשאלה כיצד מתייחסי� לפסק הזר בביתו

נבלעת אינה שלפיה העילה , מיוחדת הלכה ישראליתקיימת ובהקשר זה , הלכה ישראלית

   .בפסק הדי�

 barפסק די� זר מקי� כמו פסק די� ישראלי ג� . הכלל השני הוא שפסק די� מקי� חסימה

כל זאת בתנאי שהוא סופי ונית� לגו� . מפני הטרדה נוספת של נתבע שכבר זכה בדי�

 בחו� לאר� מנסה להגיש מחדש תביעה תובע שהפסיד פירוש הדבר הוא שא� 247.העניי�

הוא ייחס� בשל הפסק הקוד� א� מתקיימי� תנאי החסימה , בישראל בגי� אותה עילה

ג� בהקשר זה העמדה ,  כמו בהקשר של בליעה248.ישראליי�החלי� על פסקי די� 

  .הישראלית בדבר כוחו המשתיק של הפסק הזר אינה תלויה בכוח המוכר לו בביתו

לפי . ג� באשר להשתק פלוגתא נקלטה בישראל ההלכה האנגלית, כבשאר השאלות

א� , מוסמ�פסק זר יכול למנוע דיו� בפלוגתא שהוכרעה א� הוא נית� בבית משפט , הלכה זו

  

אול� כבר ראינו שייתכנו מצבי� .  מבלי שהוא ראוי להכרהמעשה בית די	ינו יכול לשמש א
בהנחה שהכלל , למשל. ה אבל הוא יהיה ראוי להכרה לא יהיה ראוי לאכיפשבה� פסק זר

ייתכ	 שהפסק אינו ראוי לאכיפה בשל מעבר תקופת , בנוגע להתיישנות אינו חל בהכרה
בכוחו של פסק זר לבלוע   ג� במקרי� כאלה הכרה.את להכרהא� הוא ראוי בכל ז, ההתיישנות

 שכ	 היא תעמיד אותו במצב שבו הוא ,את עילתו עלולה לפגוע שלא בצדק בזכאי על פי הפסק
אינו יכול להוציא את הפסק לפועל אבל הפסק ימנע ממנו את האפשרות לדו	 מחדש בחיוב 

עמו הסכי� השופט , השופט כה	) 1963 (2032ד יז "פ, 'קוב�' וינטר נ 101/63א "בע. המקורי
הסתפק בכ� שהמחוקק לא ביטל את האפשרות לתבוע מחדש על יסוד העילה , ויתקו	

אמנ� מי שאינו מבצע חיוב על פי פסק די	 שראוי . המקורית ולא הבחי	 בי	 המצבי� השוני�
אפשר , תאבל דומה כי כאשר אי	 הצדקה לתביעה מחודש. לאכיפה אינו ראוי להגנה מיוחדת

ולאור ההלכה , לבסס מחיקה של תביעה כזו על יסוד הדוקטרינה של שימוש לרעה בהליכי�
 .בעניי	 השתקי פלוגתא ייתכ	 שלא תהיה תועלת רבה בניסיו	 להתדיי	 בעניי	 מחדש בישראל

' חב, שרותי אקספרס' גרוס נ 72/69א "אול� בע. אי	 קליטה מפורשת של הלכה זו בישראל   247
השופט זוסמ	 הביע עמדה עקרונית שפסק זר יכול ) 1969 (807) 2(ד כג"פ, מ"להובלה בע

אמנ� השופט זוסמ	 לא . לשמש השתק בישראל א� הוא סופי וא� הוא נית	 לגופו של עניי	
  Harris v. Quine (1869), L.R. 4 Q.B. 653 –הפנה לפסקי הדי	 המנחי� בעניי	 זה באנגליה 

ו Ricardo v. Garcias, (1845) 12 Cl. & F. 368 – שעסק בהשפעה של פסק 	אלא לפסק די 
אבל דומה כי אי	 , והשפעתו של פסק חפצא אינה זהה לזו של פסק גברא, חפצא זר באנגליה

  . בכ� כדי להפחית מסבירותה של קליטת העמדה של המשפט המקובל בעניי	 זה
יבה לאפשר לו לנסות את מזלו  ואי	 ס,שכ	 התובע בחר היכ	 לתבוע. לכאורה הלכה זו סבירה   248

 א� הפסק שנית	 במקו� שבו בחר לתבוע ראוי להכרה ,רק משו� שהוא הפסיד ש�מחדש 
ג� כאשר לא הייתה לו אפשרות לבחור במקו� התביעה כי תנאי ההתיישנות . בישראל

נראה כי אי	 סיבה להעניק לו , והסמכות במדינות השונות ִאפשרו לו לתבוע רק במקו� אחד
האילוצי� שבה� הוא פעל אינ� שוני� מהאילוצי� הפנימיי� המולידי� . 	 בהקשר זהיתרו

  .ועל פי רוב אי	 מוותרי� לתובעי� בשל אילוצי� אלה בלבד, תוצאות קשות דומות
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 ג� כא� 249.וא� הוא בי� אות� צדדי�, במדינה שבה נית� ק� השתק פלוגתא בעניי� שנדו�

אול� במקרה זה היא מותנית בקיומו של השתק בדי� , ההלכה היא הלכה של די� הפורו�

  250.הזר

מסתמנת  – כלומר בשאלה איזה די� חל על שאלת ההשתק –לפיכ� במישור הברירתי 

שלפיה די� הפורו� הקולט קובע את כוחו של פסק זר  תפיסההת נטייה חזקה להחיל א

המשפט הישראלי אימ� עמדה זו אימו� מוחלט באשר להשתק . בהקשר של מעשה בית די�

די� ישראל רשאי לקבוע את מעמדו של פסק די� זר בכל הקשור להשתק עילה מבלי . עילה

ו� הרגיל באשר לחסימה ודי� והוא מאמ� לעניי� זה את די� הפור, להתחשב במעמדו בביתו

 רק באשר להשתק פלוגתא העמדה הברירתית מתחשבת 251.פורו� מיוחד באשר לבליעה

ממצא שנקבע בפסק זר ישתיק רק א� . ועמדה זו לעול� אינה מכריעה, בעמדה של הדי� הזר

די� המדינה שבה הוא נית� מזה , הוא ממלא אחר התנאי� של שני הדיני� לקיומו של השתק

  . הפורו� מזהודי� 

ובניגוד , בהיעדר כללי� אחרי� בהקשר זה יוצא שבניגוד למצב במדינות אחרות

מעמדו של פסק זר בישראל כמעשה בית די� , למעמדו של פסק זר לאחר אכיפתו בישראל

מעמד� של כל פסקי הדי� הזרי� בהקשר זה זהי� בלי קשר ; אינו משתנה על פי דר� קליטתו

  

תו� ) 1974 (381, 372) 1(ד כט"פ ,� גרופ לימיטד'ביצ' ארס קומפני נייבריסטול מ 53/74א "ע   249
 .Carl Zeiss Stiftung v. Rayner & Keeler Ltdמנחה בעניי	 זה הפניה לפסק הדי	 האנגלי ה

(No. 2), [1967] 1 A.C. 853 ,שההחלטה היא של בית משפט : שהציב שלושה תנאי� לכ�
. ושהצדדי� בשני ההליכי� זהי�, שהפסק הוא מעשה בית די	 לגו� העניי	 שהוכרע בו, מוסמ�

, דדי� אינה צריכה לחול על פסקי חפצאאמנ� היה אפשר לחשוב שהדרישה באשר לזהות הצ
ג� בפסקי חפצא , אול� דומה שדווקא באשר להשתקי פלוגתא. המחייבי� את כל העול�

 ,)24ש "לעיל ה( זלצמ�ראו (ההכרעות בפלוגתאות מחייבות רק את הצדדי� שהשתתפו בהלי� 
  ). 516–515' מבע

הסתפק השופט גולדברג , )1990 (411, 397) 4(ד מד" פ,עדילה' נבסיליוס  490/88א "בע   250
. והניח כי דיני ההשתק באזור היו כדיני ההשתק הישראליי�לעניי	 זה בחזקת שוויו	 הדיני� 

, 1996 פסברגראו (וא� אינה העמדה הרצויה  נראה שזו אינה העמדה של המשפט האנגלי
י(' המ(דמת יותר בבית המשפט המחוזי היא ג� נדחתה בפרשה מוק). 49ש "ה, 143' מבע� (

, ))1980 (101) 1(א"מ תשמ"פ, ירושלי�עמיתי מלו� ' טייק נ 531/75) �י(א "ת 128/80
 האנגלית ותו� שהשופט עלי נת	 Carl Zeissבהסתמ� על דברי� שנאמרו במפורש בפרשת 

  .�הסביר כי הישענות על די	 הפורו� בלבד תפגע בציפיות הסבירות של הצדדי
 מעשה בית די	 מהווה שהפסק אחד מתנאי הקליטה בתביעה על יסוד הפסק הואבאנגליה    251

שבי� בכוחו המשתיק אכ	 מתח, הבליעהעל כ	 אפשר אולי לטעו	 כי לבד מהלכת אי. בביתו
של הפסק בביתו ומאפשרי� לפסק זר להשתיק רק א� הוא משתיק ג� בביתו וג� לפי הדי	 

 להשתקי פלוגתא שאינ� נקלטי� באופ	 פרטני באשרתי יותר יב הבעיי	 זה ולמצילענ. האנגלי
, בישראל,  מכל מקו�. ואיל�144' מ בע,1996 פסברגראו דיו	 ב, אלא כחלק מפסק די	 כולל

דאגה זו לעמדת הדי	 הזר אינה , ככל שדרישת הסופיות מסתפקת בהיות הפסק אחרי ערעור
  . באה לידי ביטוי כלשהו
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די� ישראל . אי� גישה מסודרת לעמדה הראויה בהקשר זה: ועודזאת . לאופ� שבו נקלטו

 לעל משקל� ש בישראל עלהלא ימשקל זה ולכ� , מעורב בקביעת משקלו של פסק זר תמיד

וא� יימנעו ,  פח�ת משיש לו בביתומשקל פסק זראול� ייתכ� שיהיה ל. פסקי די� ישראליי�

למשל ( רב משיש לו בביתו משקללו אפשר שיהיה , מעשה בית די�בביתו מלדרוש שיהווה 

 במישור של השתק פלוגתא הוא יקי� השתק רק א� שני ,לעומת זאת). בהקשר של חסימה

  . הדיני� מכירי� בו

כש� שהמשפט הישראלי לא הקדיש מחשבה מספקת להבחנה בי� מסלולי הקליטה 

ו של הוא א� לא הקדיש מחשבה מסודרת לעקרונות שצריכי� לקבוע את משקל, השוני�

  .בי� לאחר אכיפתו ובי� לאחר ההכרה בו, פסק זר בישראל

  סיכו� והערכה  .ו

המשפט ודומה כי ,  לפסקי� זרי� מפוזרי� ומורכבי�באשרכלליו של המשפט הישראלי 

 הפרק העיוני . לסוגיות הרבות המרכיבות תחו� זהבאשרהישראלי טר� גיבש עמדה סדורה 

. מדינות מציבות בפני קליטת� של פסקי� זרי�העלה רשימה של תנאי� מסוגי� שוני� ש

 במישור הציבורי –תנאי� אלה נותני� ביטוי לשאיפה ליהנות מהעובדה שנית� פסק די� 

 וע� זאת להישמר מפני קליטה מהירה מדי של תוצאות התדיינות –ובמישור הפרטי 

� הללו ג� אפשר למצוא את התנאי. שהתקיימה בשליטתו של ריבו� אחר ועל פי כללי� זרי�

  . ואי� במשפט הישראלי תנאי שאינו מוכר בשיטות אחרות, במשפט הישראלי

ות כמה וכמה מנגנוני בתוככי שיטה אחת עשויי� להיע� זאת הפרק העיוני העלה עוד ש

 לפימנגנוני הקליטה ומשקל הפסק לאחר קליטה עשויי� להשתנות כאשר , קליטה שוני�

מקור הפסק ותורת המסגרת מאיד� ולפי , סאשימוש שמבקשי� לעשות בפסק מחד גיה

וההבדל בי� תנאי ההכרה ,  לפיכ� במדינות אחרות הכרה בפסק זר היא תנאי לאכיפתו.גיסא

ר� הוצאה ו השכל הישר מחייב שההבחנה בי� קליטה לצא�. לתנאי האכיפה הוא פונקציונלי

קציונלית שבי� נ תשק� את ההבחנה הפומעשה בית די�לפועל ובי� קליטה לצור� שימוש כ

ני האכיפה בישראל מנגנו. ההכרה כתנאי מוקד� לאכיפהשני שימושי� אלה ותמק� את 

אול� . זר את האמירה שהכרה היא תנאי מוקד� לאכיפה ונהוג לפ,נבדלי� ממנגנוני ההכרה

ההבדלי� בי� תנאי האכיפה לתנאי . המקובלתתובנה ה לפיהמשפט הישראלי אינו נוהג 

 אי� לה� הצדקה עניינית ;שבי� השתיי�הבדל הפונקציונלי ההכרה אינ� משקפי� את ה

אמנ� החוק עוסק . בי� אכיפה להכרה הפו� ממה שמקובל בעול�ש ולעתי� היחס ,ברורה

כרה א� אי� בו הסדר כללי לה, מבלי להציב הכרה כתנאי מוקד� לה, בהרחבה באכיפה

ג� ; וההכרה האינצידנטלית מוסדרת בלא כל קשר רציונלי לתנאי האכיפה, הצהרתית

  .ההסדרי� המיוחדי� לשטחי� המוחזקי� ולרשות הפלסטינית אינ� מטפלי� בהכרה בכלל
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כאשר ,  מנגנוני הכרהוכמה מנגנוני אכיפה כמה יש לעתי� במדינות אחרות, בדומה לכ�

י� המדינה הקולטת ובי� מדינת מת� הפסק מביאי� לרוב מקור הפסק והקשר המיוחד שב

 ג� . למשקל הפסק במדינה הקולטתבאשרלידי הקלה באכיפה ובהכרה ולידי תוצאות שונות 

 כמודג� בכללי� המיוחדי� –בישראל מנגנו� הקליטה יכול להשתנות לפי מקור הפסק 

� ממדינות פסקי די� מהרשות הפלסטינית ופסקי די, לפסקי די� מהשטחי� המוחזקי�

אול� לבד מ� העובדה שבחלק� אלה אינ� הסדרי� שלמי� .  אמנההקשורות לישראל בקשרי

 בו ,לעומת זאת. מיעוט� מציעי� מנגנו� קליטה קל במיוחדרק , וא� לא הסדרי� פעילי�

אלה . קיימי� בישראל שני מנגנוני� מקבילי� לאכיפה, בזמ� שחסר מנגנו� כללי להכרה

אבל א� אחד מה� אינו קל או מהיר , וני� ומניבי� תוצאות שונותדורשי� תנאי� מעט ש

  .מהאחר וה� אינ� מיועדי� באופ� ברור לפסקי די� ממקורות שוני�

שא� על פי שרוב התנאי� שנדונו בפרק התאורטי מופיעי� ג� במשפט הישראלי מכא� 

.  הישראליהעקרונות שהוצעו ש� אינ� זוכי� לביטוי במשפט, כתנאי קליטה לפסקי� זרי�

קשה יותר להכיר , ובניגוד למצב בכל שאר העול�, היחס בי� אכיפה להכרה אינו ברור

הדר� להבטיח קליטה חלקה של פסק די� ; בפסקי די� זרי� בישראל מאשר לאכו� אות�

,  צור�ויש ריבוי של מנגנוני� במקומות שבה� אי� ב;  אמנה אינה סלולהעמה ישממדינה 

שוני� אינ� משקפי� תורות מסגרת המנגנוני� ה .� חסרי� ואינ�ואילו מנגנוני� נחוצי

 ותחובחיבור קוד� נ. וחוסר בהירות מאפיי� את דיני הפסקי� הזרי� בישראל, מקובלות

על המבנה שלה� ועל ,  ביקורת על התהוות�המתחנ ו,הכללי� הקיימי� ותהלי� היווצרות�

 כמה צעדי� שבאמצעות� וצעיותחת זאת . לחזור על הדברי� כא�אי� מקו�  252 .תוכנ�

  .אפשר להבנות מחדש את הכללי� בתחו� זה באופ� שית� ביטוי לעקרונות מקובלי�

אפשר לעצב מחדש את המשפט הישראלי בתחו� זה על יסוד שני עקרונות עיצוב 

 שיש להרבות במנגנוני קליטה המובילי� ליעד אחד רק כאשר יש לכ� –הראשו� : בסיסיי�

ולצורכי אכיפה יש להוסי� , כרה בפסק זר היא תנאי מוקד� לאכיפתו ה–השני ; הצדקה

  .תנאי� הקשורי� להוצאתו לפועל של פסק הדי�

העיקרו� המעצב הראשו� מצדיק קיומ� של מנגנוני קליטה שוני� לפי המקור המיוחד 

מוצדק לחלוטי� שבעקבות הסכ� או הדדיות , כפי שראינו בפרק העיוני .של פסק הדי�

על כל מה שמשתמע מכ� לעניי� מעמד הפסק בהוצאה , זכה הפסק לטיפול קל יותרמיוחדת י

לפיכ� ראוי להסדיר בחקיקה מנגנו� אכיפה לפסקי די� ממדינות . לפועל וכמעשה בית די�

שיאפשר לבחו� פסקי די� ממדינות אלה לפי האמנות שעליה� , בעלות אמנה ע� ישראל

אפשר לקלוט כל אמנה לחוד : וש דרכי�אפשר להסדיר זאת באחת משל. ישראל חתמה

ממדינות החתומות על אמנה לחלופי� אפשר לקבוע שפסקי די� ; בחקיקה אינדיווידואלית

  

  . הצעה המקורית לחוק שיסדיר תחו� זהה לדיו	 בגורלה העגו� של 8פרק ב, 1996 פסברגראו    252
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כפי , כאשר בכל אחד מתנאי החוק ייקבע,  ייקלטו דר� המנגנו� הסטטוטוריע� ישראל

; שהתנאי כפו� להסדר בי� ישראל למדינה שממנה בא הפסק, שנקבע באשר להתיישנות

לחלופי חלופי� אפשר לבנות מנגנו� קליטה אחיד לכל בעלות האמנה ולהתאי� את האמנות 

באותה מידה עיקרו� זה מחייב לבחו� מחדש את . כמקובל בחקיקה האנגלית, למנגנו� זה

יש לבדוק א� די . ההסדרי� הנוגעי� לפסקי די� מהשטחי� המוחזקי� ומהרשות הפלסטינית

זקי� כדי להצדיק את הגשת� המידית של פסקי די� מש� בהדדיות שבמעשה בשטחי� המוח

  . להוצאה לפועל בלא בדיקה מלבד תקנת הציבור

עיקרו� זה מלמד עוד שאי� כל הצדקה להחזיק בשני מנגנוני אכיפה מקבילי� ושיש 

מאחר שהמחוקק אמר את .  זה הסטטוטורי או זה של המשפט המקובל–לבחור באחד מה� 

ולעצב שנקלטו המשפט המקובל כללי רצו� המקורי לבטל את ובשל ה, דברו בהקשר זה

דומה שאי� הצדקה להמש� קיומו של מנגנו� האכיפה הלא , הסדר ישראלי עצמאי

. וכפי שהוא נעל� מבחינה מעשית יש להבטיח שהוא ייעל� ג� מהנו� הפורמלי, סטטוטורי

נ� של תנאי יש לבחו� מחדש את תוכ, באשר למנגנו� האכיפה הכללי האחד שייוותר

,  תורת החיוב–ויש להחליט מהי תורת המסגרת שבה הוא פועל , הקליטה שהוא מציב

, או תורת ההדדיות, ר חיוב מקומי חדש הכפו� לדי� ישראלוציהמחייבת שפסק האכיפה י

במדינות אחרות הלי� . המאפשרת התייחסות לפסק כאל פסק זר ג� לאחר שהוא נקלט

ואילו , וב כהלי� שמכפי� את הפסק לדי� הפורו� הקולטקליטה תובעני כל כ� נתפס לר

הליכי קליטה קלי� ומהירי� המבוססי� על אמנות נתפסי� כהליכי� שמשאירי� את הפסק 

אי� די בדרישת ההדדיות הקלה מאוד המקובלת בישראל כדי להפו� את . הזר בזרותו

שמנגנוני הקליטה וכש� , לאומיי��המנגנו� הסטטוטורי למנגנו� המבוסס על יחסי� בי�

   253.כ� יש לנהוג ג� בישראל, הכלליי� במדינות אחרות נתפסי� כמנגנוני� יוצרי�

העיקרו� המעצב השני מוביל למסקנה שהוראות בדבר ההכרה בפסקי� זרי� צריכות 

א� הדבר אינו נעשה בחוק . לפחות מבחינה רעיונית, להקדי� את ההוראות בדבר אכיפת�

). א(11ל את העמדה שיש מנגנו� להכרה הצהרתית מחו� לסעי� יש לקבל ולהפעי, במפורש

יש להכיר בקיומו של , א� מנגנו� האכיפה היחיד הוא מנגנו� האכיפה של המשפט המקובל

 בהנחה שמנגנו� האכיפה הכללי היחיד ,לעומת זאת. מנגנו� ההכרה של המשפט המקובל

י ההכרה מתנאי האכיפה הללו יש לגזור את תנא, שיישאר הוא מנגנו� האכיפה הסטטוטורי

זה מחייב לשנות את תנאי האכיפה הסטטוטוריי� הקיימי� . תו� התאמת� להקשר של הכרה

אי� צור� לדרוש בשביל הכרה שפסק זר יקיי� את הרישה : כדי להתאימ� לתפקיד� החדש

המחייבת שהפסק יהיה נית� לאכיפה על פי הדיני� של אכיפת פסקי די� , )3(3של סעי� 

ביצוע �שהפסק יהיה בר, )4(3אי� צור� שהוא יקיי� את הדרישה לפי סעי� ; ראלביש

  

.  ואיל�214' בעמ, 1996 פסברגהמאפשר תפיסה זו ראו , לדיו	 באופיו של המנגנו	 הסטטוטורי   253
  .מוב	 שאפשר ג� לשנות מעט את תנאיו של מסלול זה כדי להתאימו עוד יותר למודל יוצר
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בשל הכרה אי� למנוע מפסק די� זר ; ואפשר להמירה בדרישה שהפסק תק� ש�, במדינתו

עיקרו� מעצב ). ג(6�ו) ב(6יש להחיל על הכרה את הסעיפי� ; 5כקבוע בסעי� , התיישנותו

לפיכ� . טלית יהיו זהי� לתנאי ההכרה ההצהרתיתזה מחייב עוד שתנאי ההכרה האינצידנ

באופ� " ראוי"לחוק צרי� להתפרש במוב� של ) ב(11המופיע בסעי� " צדק"התנאי של 

, באופ� אינצידנטלי, שהוא יתייחס לשאלה א� ראוי לקלוט את הפסק בלא הלי� מיוחד

י האכיפה יש להבטיח שמנגנונ, יתר על כ�. לאחר שהוברר כי הוא עומד בתנאי הקליטה

לפסקי די� מהשטחי� המוחזקי� , לפסקי די� ממדינות בעלות אמנה ע� ישראל(האחרי� 

יכללו ג� תנאי� להכרה שיהיו מתואמי� ע� תנאי האכיפה וקלי� ) ומהרשות הפלסטינית

  . מה�
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  מבוא 

הדיני� האזרחיי� הנוגעי� לאד� כיחיד וכב� "ענייני היחיד והמשפחה כוללי� את 

 ה� כוללי� נושאי� 2. שמקובל לכנות� ענייני משפחה או ענייני המעמד האישי1,"משפחה

. אימו� ומזונות, הורי� וילדי�, נישואי� וגירושי�, וטרופסותכשרות משפטית ואפ: מגווני�

א� על פי שג� .  בני זוג�בספר זה ה� אינ� כוללי� את דיני הירושה או את דיני יחסי ממו� בי

על כ� ה� . עיקר פועל� במישור הקנייני, אלה קשורי� למעמדו של אד� כיחיד וכב� משפחה

 חלקו הראשו� של השער מתמקד במעמדו 3.בקניי�העוסק , נדוני� בחלקו השני של שער זה

  . בשינויי� במעמד זה ובחיובי� הנובעי� ממעמדו כלפי בני משפחתו, האישי של אד�

ביכולתו לפעול , בכל שיטת משפט יש כללי� העוסקי� באישיותו המשפטית של אד�

י� באופ� שבו נוצרי� קשרי משפחה ובמשמעות� של קשר, ובהגבלות על יכולתו לפעול

לאומי הפרטי �מאפיי� מרכזי של המשפט הבי�. כללי� שוני� משיטה לשיטהה. אלה

היא ; בסוגיות אלה הוא הנטייה המסורתית להצמיד אד� מבחינה משפטית לחברה אחת

ודינה מוסמ� לשלוט בכל , המוסמכת לדו� במעמדו ולשנותו באופ� שיחייב כלפי כולי עלמא

כל ענייני המשפחה :  על כמה וכמה תפיסות מחוברותנטייה זו מבוססת. ענייניו האישיי�

הכרעה בעניי� מעמד היא הכרעת חפצא ; resמעמד זה הוא בבחינת ; נובעי� ממעמד האד�

)in rem( ,ועל הכרעה זו להיות מחייבת ואחידה בכל ; האמורה לחייב כלפי כולי עלמא

דעי� באשר לזהותה א� על פי שלא הייתה אחידות ". פיצול סטטוס"מקו� באופ� שימנע 

 בקונטיננט מקובל להפנות לדי� האזרחות ואילו במשפט המקובל –של מדינת ביתו של אד� 

�מפני� לדי� הdomicile) עד לא מזמ� נראה מוב� מאליו שלכל אד� מדינת בית – 4)המושב 

המוסמכת באופ� בלעדי לשלוט במעמדו , שאד� קשור למדינה אחת בלבד, רעיו� זה. אחת

שינויי� חברתיי� מחייבי� להכיר בעובדה שאד� יכול להיות קשור . מאבד מכוחו, האישי

להכפי� את כל היבטי מעמדו של אד� הכרח בזיקות משמעותיות ליותר מחברה אחת ושאי� 

בעול� הרחב כללי סמכות . יחסיו ע� שאר בני משפחתואת לא כל שכ� , למדינה אחת בלבד

נוגעי� לפסקי� זרי� בתחומי� מגווני� אלה כללי ברירת הדי� והכללי� ה, השיפוט

הממקמת אד� ומשפחתו בשיטת , ממדית�ממחישי� את המעבר מ� התפיסה הסטטית החד

  

  ).1955 (5 הצעת חוק היחיד והמשפחהראו הקדמה ל   1
2    
� לדבר המל� במועצה על אר�51ענייני המעמד האישי זכו להגדרה שונה במקצת בסימ

 .1947–1922 ,ישראל
על א� שיש לה� השפעה מסוימת על מעמדו  נדוני� בהקשר של קניי
 דיני פשיטת הרגלג�    3

  .של אד�
  .6 בפרק ,DICEYראו ,  במשפט האנגלי�domicileעל ההגדרה המיוחדת של ה   4
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המגששת לקראת תפיסה מורכבת יותר של , ממדית�אל תפיסה דינמית ורב, משפט אחת

  . הקשר בי� חייו האישיי� של אד� ובי� המשפט

נדט ענייני המעמד האישי הוכפפו כמכלול בתקופת המ. בולטת מגמה זוג� בישראל 

וא� סמכות השיפוט בענייני� , )לדינ� הדתי, אזרחי ישראלבשביל ו(של� לדי� האזרחות 

 בסמו� לאחר הקמת המדינה המחוקק 5.אלה יוחדה כמעט באופ� בלעדי למדינת האזרחות

יווידואליי� חוקק חוקי� טריטוריאליי� אינד, הפריד בי� חלקיה� השוני� של דיני המשפחה

בחלק מהענייני� הוא .  את בלעדיותה של זיקת האזרחותוהחל נוטש, בתחומי� השוני�

א� היא נבדלה לא , מוב� שזיקה זו נבדלת מזיקת האזרחות. אימ� תחתיה את זיקת המושב

�פחות מזיקת הdomicileנוצק בה תוכ� ישראלי .  המשפטית הכבדההעל הגדרת, ת האנגלי

 6. מרכז חייו של האד�–ק הצמיד לה הגדרה עובדתית אובייקטיבית ייחודי כאשר המחוק

במיוחד בהקשר , זיקת האזרחות עודה חשובה. א� זיקה זו לא החליפה את זיקת האזרחות

ואומצו , כמו כ� זיקת המושב זכתה להגדרות שונות בהקשרי� שוני�. של נישואי� וגירושי�

�חויות אלה בכל ההקשרי� של המשפט הבי�התפת. זיקות נוספות כגו� זיקת מקו� המגורי�

, יתרה מזו. ע� זאת ה� אינ� עקביות. לאומי הפרטי דומות למגמות נפוצות בעול� בתחו� זה

בחלק מההקשרי� הנדוני� אפשר להבחי� בהשפעתו של המעמד הייחודי של הדי� הדתי 

.בישראל

  

 לדבר �54 ו53, 52בסימני� (סמכות הערכאות הישראליות יוחדה ברובה לאזרחי המדינה    5
וכאשר היא , )שהסמיכו את בתי הדי
 הדתיי� השוני�, ישראל�צה על אר�המל� במוע

 וסימ
 47ראו סימ
 (אלה היו כפופי� לדי
 אזרחות� , על פי רוב, השתרעה על אזרחי� זרי�
64)ii (ישראל�לדבר המל� במועצה על אר�.(  

 הפרקליט" משפט הבינלאומי הפרטי בישראלב )domicile( 'דומיסיל'ה"שאקי '  חבנראראו    6
, מהדורה רביעית מורחבת( ואיל� 355 הדי� האישי בישראל מנשה שאוה; )ה"תשכ (333כא 

2001.(  



 

571  

z:\books\mishpatim\fassberg\fassberg-09.doc 9/23/2013 11:30:00 AM  

  9פרק 

  כשרות משפטית

  מבוא  .א

 ה� עוסקי� ביכולתו 1.ותו המשפטית של האד�דיני הכשרות המשפטית עוסקי� באישי

 וה� עוסקי� בהגבלות על יכולות אלה בשל פגמי� 2,לשאת זכויות וחובות וביכולתו לפעול

 3.בשל גילו או בשל מחלתו או חולשתו השכלית, בכושר ההכרעה המושכלת של האד�

 של אד� אחר הגבלות אלה מלוות על פי רוב באמצעי הגנה על האד� כגו� מינוי או הסמכה

בתחו� משפטי .  מה שמכונה בישראל אפוטרופסות–שיקבל הכרעות לטובתו ויפעל למענו 

ביטוי בולט לכשרותו , למשל. יש הבדלי� ניכרי� בי� שיטות המשפט, כבתחומי� אחרי�, זה

ומעליו הוא נחשב , שמתחת לו האד� נחשב קטי�, המשפטית של אד� הוא גיל הבגרות

ה� בגיל שה� קובעות כדי להבדיל בי� שני מצבי� אלה ה� זו מזו  השיטות שונות. בגיר

לעתי� הקטי� אינו יכול לפעול כלל ופעולותיו . במשמעות שה� מייחסות לקטינות ולבגירות

. ביטול� ולעתי� ה� בנות– מראש או בדיעבד –לעתי� פעולותיו טעונות אישור ; בטלות

כנות לפסול את כשרותו המשפטית של שיטות שונות אלה מאלה א� בתנאי� שבה� ה� מו

  

חוק הכשרות המשפטית על הטיפול הנפרד באישיות המשפטית של תאגיד ראו יצחק אנגלרד    1
להל
 פרק ראו ג� ; )1995, מהדורה שנייה( ואיל� 5בפסקה , 1962–ב"תשכ, והאפוטרופסות

17.  
שזכתה לפיתוח מיוחד , על ההבחנה בי
 היכולת לשאת זכויות וחובות ובי
 היכולת לפעול   2

אחת מהתוצאות של הבחנה זו . 4בפסקה , )1ש "לעיל ה (אנגלרדראו , במשפט הקונטיננטלי
, ד�של א לשמו באשרהוראות כא
  נושא הנדו
 מקובל לכלול בהיא שבמשפט הקונטיננטלי

 קשה למצוא התייחסות עצמאית  בארצות המשפט המקובל,זאתלעומת . עודגילו של אד� ו
א� ההוראות באשר ליכולת לפעול מפוזרות בי
 תחומי המשפט . לאישיות המשפטית ככזו

 דיני הנאמנות המיוחדי� למשפט המקובל תרמו לכ� שהבחנה זו לא .המהותיי� השוני�
 INTERNATIONAL ENCYCLOPEDIA OF COMPARATIVE LAWראו(פותחה בשיטות היונקות ממנו 

IV (Persons and Family) Chapter II s.1 (eds. Aleck Chloros, Max Rheinstein, Mary Ann 
Glendon, 2007) .( על החשיבות של דיני הנאמנות בהקשר של אפוטרופסות במשפט המקובל

  ). 1955 (184, 179 הצעת חוק היחיד והמשפחהראו ג� 
  .4ש "להל
 בהראו מקורות , כגו
 פזרנות, שרותו של אד�על סיבות אחרות להגבלת כ   3
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בסוגי ההגנה שה� מספקות , בנסיבות שבה� ה� מוכנות לנקוט אמצעי� כדי להג� עליו, אד�

  4.ובתוצאות של אמצעי� אלה וכיוצא באלה

 מופיעי� ברוב� בחוק הכשרות המשפטית בתחו� זההכללי� של המשפט הישראלי 

ת הצעת חוק הכשרות המשפטית ואת חוק זה איחד א 1962.5–ב"תשכה ,והאפוטרופסות

 וכמוה� הוא מבוסס במידה רבה על הצעת חוק היחיד 6,הצעת חוק האפוטרופסות

הכשרות המשפטית  8:משפטית במוב� הצרכשרות בהפרק הראשו� לחוק עוסק  7.והמשפחה

ההבחנה בי� ; ) לחוק2סעי�  (לפעולות משפטיותוהיכולת )  לחוק1סעי�  (יות ולחובותולזכ

 אפשרהתנאי� שבה� ; )7 עד 4סעיפי� (התוצאות של היעדר יכולת  ;)3סעי� (לקטי� בגיר 

תוצאות ו; )10� ו8סעי�  (ה על פסילת כשרותפסול את כשרותו של אד� ולבטל הכרזל

  

יש שקובעי� ; יש שיטות שבה
 אפשר להכריז על אד� בגיר לפני הגיעו לגיל הבגרות, למשל   4
יש שיטות ; יש שקטינה נהיית בגירה ע� נישואיה; גיל בגרות שונה לסוגי פעולות שוני�

גבילות את כשרותו של אד� לא רק יש שמ; שמסדירות מצב שבו אד� פועל בכשרות נחזית
יש שיטות ; בשל מחלת נפש וליקוי שכלי אלא ג� בשל פזרנות או פגיעה ברווחת משפחתו

כשדרגה אחת שוללת מהחסוי את כשרותו , שבה
 קיימות כמה דרגות של אפוטרופסות
 לסקירת� של כמה. ועוד כהנה וכהנה הבדלי�, ודרגות אחרות אינ
 משפיעות עליה, המשפטית

 INTERNATIONAL ENCYCLOPEDIA OF COMPARATIVE LAW IV (Personsמההבדלי� האלה ראו 
and Family) Chapter II s.18ff. (eds. Aleck Chloros, Max Rheinstein, Mary Ann 

Glendon, 2007) ; ראו ג�PIERRE LAGARDE, EXPLANATORY REPORT, HAGUE CONVENTION 

ON THE INTERNATIONAL PROTECTION OF ADULTS (2000) ,הצעת חוק ו,  ואיל�18פסקה ב
  ).1955( ואיל� 172 היחיד והמשפחה

5    
כולל הוראות ,  למשל1965–ה" התשכ,חוק הירושה.  ש�י� מופיע�אבל לא כול.  החוק–להל
  .תומיוחדות לעניי
 הכשרות לצו

, א"התשכ, 456ח "ה, 1961–א"התשכ, ראו הצעת חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות   6
–ח"התשי, הצעת חוק הכשרות המשפטית(ש� מוצגות שתי הצעות חוק אלה , 177' בעמ, 170

 . כבסיס לחוק)  והצעת חוק האפוטרופסות1958
, ראו הצעת חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות) (1955 (הצעת חוק היחיד והמשפחה   7

  ). 180' בעמ, 170, א"התשכ, 456ח "ה, 1961–א"התשכ
אינו עוסק בשמו של אד� או בנושא האבהות  הוא אבל, הוא אכ
 עוסק בנושא הגיל, משלל   8

נחשבי� ,  בהצעת חוק היחיד והמשפחהוטופלש, אלה י�נושא. וא� לא בהצהרות מוות
חוק , נפרד בישראל בחוק הוסדרנושא השמות . במשפט הקונטיננטלי חלק מתחו� משפטי זה

נושא ; 1978–ח"התשל,  הוסדרו בחוק הצהרות מוותהצהרות מוות; 1956–ז"טשתה, השמות
 יש הוראה 1978–ח"התשל, בחוק הצהרות מוות. האבהות לא הוסדר בחוק אלא בפסיקה

, 1092–1091' בעמ ראו להל
(באשר לסמכות שיפוט והסדר חלקי באשר להצהרות מוות זרות 

 באשר למשפט  אי
 הוראות כלשה1956–ז"התשט, בחוק השמות). 1175–1174, 1128–1126

�וכאמור אי
 הוראות חוק כלשה
 המיוחדות להיבטי� של המשפט הבי
, לאומי הפרטי�הבי

ובהיעדר ,  הנוגעי� לאישיותו של האד� ענייני�ה�ככל שאלה . לאומי הפרטי בנושא האבהות
. נראה כי העקרונות הנדוני� בפרק זה צריכי� לחול ג� עליה�, פתרונות בעלי עדיפות מובהקת

לאומית בנושא האבהות על סמ� הוראות חוק �� על הבעייתיות של נטילת סמכות בי
אול
  .871–869'  בעמלהל
 ראו 1962–ב"התשכ, הכשרות המשפטית והאפוטרופסות
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 – בנושא האפוטרופסות י�עוסקהפרק השני והפרק השלישי לחוק . )9סעי�  (הליהפס

הורי� נתפסי� כאפוטרופסי�  .ניה� בעצמ�הדאגה לאנשי� שאינ� מסוגלי� לדאוג לעניי

מי שזקוק לכ� בית המשפט ימנה ל, נוס� על כ� ;)14סעי�  (ילדיה�הטבעיי� של 

 ובי� ,די��לבי� משו� שבגיר הוכרז פסו,  לובי� משו� שלקטי� אי� מי שידאג, אפוטרופוס

תנאי� למינוי לפיכ� החוק עוסק ב .מקצת�כול� או , אינו יכול לדאוג לענייניומשו� שבגיר 

  .לפיקוח עליו ולסיו� תפקידו ,חובותיו של האפוטרופוסל ,אפוטרופוס

בשל הניידות של אנשי� ורכוש� נושאי� אלה מעוררי� באופ� טבעי את כל הבעיות של 

, חיוב או פעולה א� לאו, איזה די� קובע א� אד� כשיר לזכות: לאומי הפרטי�המשפט הבי�

מתי בית משפט מוסמ� לקבל החלטה המשפיעה ; לתוומה המשמעות של כשרותו או פסי

באילו תנאי� ייקלט פסק די� זר המשפיע על ; על כשרותו של אד� ולפי איזה די� יפעל

כש� שהמשפט המהותי . כשרותו המשפטית של אד� או פסק די� הממנה לו אפוטרופוס

לי� ניכרי� לאומי הפרטי חוש� הבד�כ� ג� המשפט הבי�, ממדינה למדינה שונה בתחו� זה

  . במיוחד בפרספקטיבה היסטורית, בי� המדינות

למשל בתו� האיחוד האירופי . לאומיות תורמות לצמצו� ההבדלי� הללו�אמנות בי�

 כמו כ� מדינות רבות בתו� 9.הסדרי� אחידי� בי� המדינות בחלק מהתחומי� הללוקיימי� 

ברירת די� , כות שיפוט ומחוצה לה קשורות לאמנות האג למיניה� העוסקות בסמאירופה

 Hague:מדינתי�וא� בהסדרי� מיוחדי� לשיתו� פעולה בי�, והכרה ואכיפה של פסקי� זרי�

Convention Concerning the Powers of Authorities and the Law Applicable in Respect of 

the Protection of Infants, 1961; Hague Convention on the Civil Aspects of International 

Child Abduction, 1980; Hague Convention on the International Protection of Adults, 

2000 .�וא� ,  מרבית המדינות שמרו על דיניה� המסורתיי� ביחסי� שאינ� כפופי� לאמנותא

  . האמורותאי� בהכרח מתאימי� אות� לאמנות , כאשר משני� דיני� אלה

מפרידי� בי� כלל ברירת : ל במגוו� הנושאי� הללו מתחלק באופ� דומהעל פי רוב הטיפו

הדי� העוסק בכשרותו של אד� לפעולה משפטית נתונה ובי� מערכת שלמה של כללי� בדבר 

הסדרי� אלה בדבר ההגנה על האד� מבחיני� על פי רוב בי� אמצעי הגנה . ההגנה על האד�

ה� כוללי� כללי� בנוגע לסמכות . מניי�רגילי� וקבועי� לבי� אמצעי הגנה דחופי� וז

 וכללי� ,אחדלהגנה על ילדי� מצד באשר ברירת די� וקליטת� של פסקי� זרי� , שיפוט

ברירת די� וקליטת� של פסקי� זרי� באשר להגנה על בגירי� מצד , בנוגע לסמכות שיפוט

ו של כאשר אלה האחרוני� כוללי� בתוכ� את הנושא של הכרזה על פסילת כשרות, אחר

�אמנת האג בעניי� ההגנה על בגירי� א� כוללת במסגרת זו את הטיפול בתוק� הבי�. אד�

או לענייניו למקרה שבו הוא לא יוכל /לדאוג לו ו, לאומי של ייפוי כוח שאד� נות� לאחר

  

שעוסקת בי
 השאר בסמכות ובקליטת פסקי די
 , �Brussels II bis Regulationראו לדוגמה ה   9
  .בעניי
 משמורת ילדי�
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 בלא הוראה מיוחדת שכזו יש צור� לטפל בהרשאות כאלה במסגרת כללי 10.לדאוג לעצמו

   11.רי�ברירת די� מתחומי� אח

ההתפתחות של הכללי� הקובעי� . ההבדלי� בי� השיטות בולטי� יותר בתוכ� ההסדרי�

ילדי� מצד אחר מגלה בכל מדינה תערובת של על את הסמכות להג� על בגירי� מצד אחד ו

 ושיקולי� מעשיי� ; עקרוניי� המובילי� להסמכת מדינת הדי� האישישיקולי�: שיקולי�

, זיקה של מגורי�על ג� השיפוט  סמכות ה שלביסוסשה לומהותיי� המביאי� בעת החד

שיטות המשפט . תו� הבחנה בי� סוגי� שוני� של אמצעי הגנה, נוכחות או הימצאות רכוש

בחינת רוב השיטות כוללות הסדר ברירת די� כללי ל. מאמצות צירופי� שוני� של זיקות אלה

 השיטות אינ� אחידות אול� 12. של הנדו� האישינודיל פנהמה, כשרותו של אד� לפעול

כמו כ� יש  .יש שמפנות לדי� האזרחות ויש שמפנות לדי� המושב. בזיהויו של די� זה

שמדינות מונעות מאד� את האפשרות להסתמ� על היעדר כושר בדינו האישי בנסיבות 

ההבדלי� בולטי� עוד יותר בתחו� ההגנה על  13.ואפשרות זאינ� מגבילות ויש ש, מסוימות

בי� שדי� זה (בקונטיננט מקובל להחיל את הדי� האישי כמעט באופ� בלעדי . וילדי�בגירי� 

ואילו , )שוויי� כב ובי� שהוא די� המושב,איטליהו גרמניה, צרפתהוא די� האזרחות כב

כאשר בשל כללי סמכות שיפוט רחבי� , במשפט המקובל נהוג להחיל רק את די� הפורו�

ניכרת  במדינות הקונטיננט בד בבד. ית כלשהי לנדו�די� זה עשוי להיות נעדר זיקה איש

כגו� זרי� בסמכויות שהוקנו לבעלי תפקידי�  ונכונות להכיר באמצעי הגנה זרי�

לעומת זאת .  להפעיל סמכויות אלה ג� אצל�ה�אפוטרופסי� בדי� האישי ולאפשר ל

יטוריאלי אמצעי הגנה כאלה מוגבלי� באופ� טרהגישה המסורתית עמדה על כ� שבאנגליה 

א� , תחלפה בנכונות רבה יותר להכיר במינויי� זרי�עמדה זו ה. שאי� להכיר בה�ו

בדי� ה� בדי� הזר ה�  לאלה המוכרות עשויות להיות מוגבלותסמכויותיו של בעל תפקיד זר 

  14. בית המשפט האנגליו שלשיקול דעתה� כפופות במידה רבה ל ו,אנגליה

. הוא אינו של�, ראשית. מכל ההסדרי� המקובלי�הטיפול בנושאי� אלה בישראל חורג 

 בסמכות שיפוט של אחד ד�: לאומי פרטי�עוסקי� במשפט בי�כולל רק שני סעיפי� ההחוק 
  

. �Hague Convention on the International Protection of Adults, 2000 ל�16 ו15' ראו ס   10
אלה ). 14 –9' ראו ס (�Mental Capacity Act, 2005אנגליה כללה כללי� מהותיי� בתחו� זה ב

  כפי שאפשר לראות . )1184 'בעמ ,CHESHIREראו  (קודמות סטטוטוריות הוראותהחליפו 
א� אימצה בחוק זה את ההוראות מאמנת האג המטפלות בברירת אנגליה , 124 בכלל ,�DICEYב

  .הדי
 באשר לייפויי כוח כאלה
  .615–613' ראו להל
 בעמ   11
א� תוכנו . באנגליה אי
 הסדר כללי כזה אלא הוא מופיע במסגרת כללי ברירת הדי
 בחוזי�   12

ראו (את החוזה הוא מאפשר לפנות לדי
 האישי או לדי
 החוזה כדי להכשיר : שונה מהמקובל
 
  ).1493–1490, 603–598' בעמלהל

 .באנגליה אי
 מניעה כזו. 603–598' ראו להל
 בעמ   13
  .635–634' וראו להל
 בעמ, 1134–1133' בעמ, CHESHIREראו    14
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גיות ו אינו עוסק בסוגיות מתודול הוא.בברירת הדי�ד�  האחר; בתי משפט ישראליי�

בנושאי� הנדוני� פסקי די� זרי� � בו הוראה כלשהי באשר לקליטת� של איובברירת הדי� 

לכאורה החוק בנוי על פי המבנה הנפו� . מבנה הכללי� חורג מהמקובל,  שנית.בחוק

) פרק שני(אמצעי הגנה על ילדי� , )פרק ראשו�(ומבחי� בי� כשרות משפטית לפעולות 

די� מופיעה �אול� האפשרות להכריז על אד� פסול). פרק שלישי(ואמצעי הגנה על בגירי� 

שיו� זה מבטא כנראה תפיסה . רות משפטית ולא במסגרת אמצעי ההגנהבפרק העוסק בכש

מהתפיסה במפורש  הצעה זו הסתייגה .הצעת חוק היחיד והמשפחהעקרונית שמקורה ב

כעי� השלמה של הליקוי המשפטי "שאפוטרופסות משפיעה על מעמדו האישי של אד� 

האפוטרופוס ממלא על התפקיד ש" היא העדיפה לשי� את הדגש 15."� מצד החסוייהקי

תפיסה זו זכתה א� לביטוי ,  נוס� על ביטויה הצורני במבנה החוק16".מטע� בית המשפט

די� אינו �מינויו של אפוטרופוס לחסוי שאינו קטי� ושלא הוכרז פסול, למשל. מהותי מסוי�

משפיע ככזה על כשרותו של החסוי לפעולות משפטיות וא� אינו מסמי� את האפוטרופוס 

   17.די לייצגובאופ� מי
  

  ).1955 (172 הצעת חוק היחיד והמשפחהראו    15
מי אפוטרופוס ברואי� ש� , עמדה זו מתיישבת ע� העמדה המקובלת באנגליה. ראו ש�   16

 על ההבדל בי
 .ולא מי שפועל בשמו של החסוי, נאמ
 לטובת החסוישלו בתור בשמו שפועל 
  .4ש " ומקורות בה409' בעמ, WOLFFאנגליה לקונטיננט בעניי
 זה ראו 

) הנחשבי� אפוטרופסי� טבעיי� על ילדיה�, המגדיר את תפקידי ההורי�( לחוק 15' השוו ס   17
הכוללי� את תפקיד , )די
�ידיו של אפוטרופוס ממונה על קטי
 ופסולהעוסק בתפק (38' וס

והמגדיר את תפקידיו , די
�העוסק באפוטרופוס שאינו של קטי
 או של פסול, 39' ס�ל, הייצוג
 445/81א "על פי זה בע". לדאוג לענייני� שנמסרו לו על ידי בית המשפט"בלקוניות כחובה 

בהתבססה בי
 , הסבירה השופטת אבנור) 1983 (�447 ו445, 440) 3(ד לז"פ, צוקר' סיברוק נ
שמינוי אפוטרופוס אינו שולל את , השאר על דברי השופט ברק בהחלטה קודמת באותה פרשה

על כ
 כל אימת . כושרו של החסוי ואינו מבטל הרשאה שהחסוי נת
 לאד� אחר לפעול בשבילו
,  רק על תנאי מפורש המופיע במינויהיא יכולה להתבסס, שמוכרת סמכות ייצוג במקרי� כאלה

 43' ס(או אולי על החובה של החסוי למלא אחר הוראות האפוטרופוס בענייני� שנמסרו לו 
העשויה לבסס חיוב למסור לאפוטרופוס ייפוי כוח לפעול בשמו בהקשרי� מסוימי� או , )לחוק

 למעמדו של די�הבדל זה בתפקידי האפוטרופוס משק� הבדל בי
 מעמדו של פסול. בכלל

הכרזת פסלות היא החלטת חפצא שמשפיעה על מעמדו המשפטי של . די
�חסוי שאינו פסול
 לתקנות הכשרות 16ראו תקנה (והיא רשומה במרש� של פסולי די
 , האד� כלפי כולי עלמא

אי
 רישו� מרכזי , לעומת זאת). 1970–ל"התש, )סדרי הדי
 וביצוע(המשפטית והאפוטרופסות 
סי� ונראה כי ג� אי
 מנגנו
 אחר ההופ� מינוי אפוטרופוס להחלטת חפצא של אפוטרופ

התוק� של , בכל מקרה ומקרה. שבכוחה להשפיע על כשרותו של החסוי כלפי כולי עלמא
על הבעיות (' מפגש רצונות וכו, פעולותיו של חסוי ייבח
 על פי מבחני� רגילי� של כוונה

 .ט.א' נ. ט.י 35070/97) א"משפחה ת(ש "תמ בודיו
 620' שמצב זה יוצר ראו להל
 בעמ
 ועל האפשרות להשלי� חסרי�  על ההבחנה בי
 שליחות לאפוטרופסות)).2000, פורס� בנבו(

 5, 4 פסקאותב ,חוק השליחות ראו אהר
 ברק ,בדיני האפוטרופסות בהיקש מדיני השליחות
)1996(.  
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קשה , בלי קשר לשאלה א� מינוי אפוטרופוס משפיע מידית על כושרו של אד�

להתכחש לכ� שהכרזה על פסילת כשרות מחייבת על פי רוב שימונה אפוטרופוס או 

מכא� שההבחנה בי� שני תחומי� אלה אינה . הגנה על החסויאחרות ל פעולות נהטינקתש

לאומי � בולטת דווקא בהקשר של המשפט הבי�הבעייתיות שבהבחנה זו. חדה וטבעית

ואכ� בהצעת חוק היחיד והמשפחה צוי� כי זהו התחו� שבו באה לידי ביטוי מיוחד . הפרטי

 בשיטות משפט אחרות כאמור הכרזות הפוסלות את כשרותו של 18.חשיבותה של הבחנה זו

ד והמשפחה בהצעת חוק היחי. אד� כפופות לכללי� החלי� בהקשר של ההגנה על בגירי�

נושא זה הופרד מתחו� האפוטרופסות והוכפ� לכללי סמכות וכללי ברירת די� בתחו� 

א� הודגש שאפשר לקלוט פסקי די� זרי� בעניי� פסילת כשרות . הכשרות המשפטית

 חוק הכשרות המשפטית 19.א� אי� אפשרות לקלוט פסקי די� בענייני אפוטרופסות, משפטית

החוק חורג מהמקובל בכ� שסעי� . בי פחות בעניי� זהוהאפוטרופסות ברור פחות ועק

�כ� שהסמכות להכריז על אד� פסול, הסמכות מבדיל בי� כשרות משפטית לאפוטרופסות

אול� בהקשר של ברירת . די� והסמכות לנקוט אמצעי הגנה עליו כפופות לכללי� שוני�

ל כל נושאי החוק כלל ברירת הדי� מתייחס א: הדי� המחוקק חזר והצטר� לגישה המקובלת

. משמעית�אשר על כ� גישת החוק אינה חד. בלא הבחנה ומחיל על כול� את הדי� האישי

  .בי� שאר הדברי� ערפול זה מקשה על זיהוי� של כללי� באשר לפסקי� זרי�

הנושא של הגנה על ילדי� . פרק זה יעסוק בכשרות משפטית לפעול ובהגנה על בגירי�

  .וללת של יחסי הורי� וילדי�יידו� בפרק נפרד במסגרת הכ

  סמכות שיפוט  .ב

  :רו קובע לאמ1962–ב"תשכה, חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסותל 76סעי� 

  –משפט בישראל מוסמכי� הבתי 

די� או לבטל הכרזת פסלות א� מקו� מושבו או �להכריז אד� פסול  )1(

  ;מקו� מגוריו של האד� הוא בישראל

ישי לחוק זה בכל מקרה שהצור� לעשות לפעול לפי הפרק השני והשל  )2(

  .כ� התעורר בישראל

אמנ� הוא משתית . לאומיות�סעי� זה חורג מהמקובל במדינות אחרות ובאמנות הבי�

, קבוצה אחת של סמכויות על זיקה אישית וקבוצה אחרת של סמכויות על זיקה עניינית

  

 ).1955 (173 הצעת חוק היחיד והמשפחה   18
  .209 'בעמ, ש�   19
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מקובל לקב� .  אלה חריגחלוקת הסמכויות בי� שתי זיקותאופ� אבל , כנהוג בשיטות אחרות

 את הסמכות העניינית להשפיע על כשרותו של אד� ואת הסמכות לנקוט אמצעי� כדי יחד

המתבססת בדר� ,  של סמכויות אלהרגילהלהג� על גופו ורכושו תו� שמבחיני� בי� הפעלה 

המבוססת על זיקה ,  במקרי חירו�הדחופהלבי� הפעלת� , כלל על זיקה אישית קרובה

 והמולידה על פי רוב אמצעי� שתוקפ� מוגבל לזמ� ולמקו� שבו –  הצור� לפעול– עניינית

 סמכויות באשר ה המחוקק הישראלי ייחד לכל זיק,במקו� מבנה נפו� זה. ה� ננקטו

, הדיו� שלהל� יעסוק תחילה בבעייתיות שבגישה מבנית זו. לנושאי� מהותיי� שוני� בחוק

  .76 ל סעי�ולאחר מכ� ינתח את מרכיביו השוני� ש

   לחוק76המבנה של סעי�   .1

  היקפה הענייני של הסמכות  )א(

 לחוק איננו 76 סעי� 20,"עניני חוק זה"המתייחס ל, 77בניגוד לכלל ברירת הדי� שבסעי� 

הוא מייחד כלל אחד . קובע באופ� כללי מתי בית המשפט מוסמ� לפעול על פי החוק

סמכויות לפי סעיפי� ( לבטל הכרזת פסלות די� או�לאומית להכריז אד� פסול�לסמכות הבי�

�וכלל אחר לסמכות הבי�, )עוסק בכשרות משפטיתש המצויי� בפרק הראשו� , לחוק10� ו8

העוסק (שלישי פרק הוה) העוסק בהורי� וילדיה� הקטיני�(לאומית לפעול לפי הפרק השני 

יק לבית המשפט שהסמכויות הענייניות שהחוק מענ,  דא עקא21).באפוטרופסות על פי מינוי

כמו כ� לא כל . בנושא כשרותו המשפטית של אד� אינ� מוגבלות להכרזת פסלות וביטולה

.  השני והשלישי לחוקי�הפעולות שהוא רשאי לעשות בנושא האפוטרופסות מרוכזות בפרק

מצויי� שני סעיפי� העוסקי� , העוסק בכשרות משפטית, בפרק הראשו� לחוק, למשל

 לחוק מסמי� את 7סעי� . בית המשפט שאינ� קשורי� להכרזת פסלותבסמכות העניינית של 

בית המשפט לאשר פעולה של קטי� א� היא פעולה שהייתה טעונה אישור כזה אילו נעשתה 

א לחוק מסמי� את בית 13סעי� . והוא תולה את תוק� הפעולה באישור כזה, בידי נציגו

כמו כ� . ל המרת דת של קטי�המשפט בנסיבות מסוימות לתת אישור הדרוש לתוקפה ש

, 68סעי� , מצוי סעי� חשוב ביותר, "הוראות שונות"שכותרתו , בפרק הרביעי לחוק

לנקוט אמצעי� זמניי� או קבועי� הנראי� לו לשמירת עניניו של "המסמי� את בית המשפט 

  

20    �לעני
 חוק "המסמי� את בית המשפט , 1981–א"התשמ,  לחוק אימו� ילדי�28ראו ג� סעי
 ".זה

 להצעת חוק היחיד והמשפחה שפירט כי הוא קובע סמכות להחליט 184' זאת בניגוד לס   21
בענייני דאגת הורי� לילדיה� הקטיני� ובענייני אפוטרופסות כשהצור� לעשות כ
 התעורר "

 68' כגו
 ס,  ניסוח זה היה מכיל ג� הוראות שאינ
 כלולות בפרק השני והשלישי".בישראל
  . הנוגע ישירות לענייני� אלה א� על פי שהוא מצוי בפרק הרביעי, לחוק
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א� ו, לדי��ידי מינוי אפוטרופוס זמני או אפוטרופוס�א� על, די� ושל חסוי�של פסול, קטי�

בקשת היוע� המשפטי לממשלה או ל[...]"הסעי� מסמי� אותו לפעול ".  [...]בדר� אחרת

וקובע כי הוא א� רשאי לפעול לפי , [...]"כוחו או לבקשת צד מעוניי� וא� מיזמתו הוא �בא

עוסק בפנייה ) ב(68סעי� ".  או החסוי פנה אליו בעצמו,הדי��פסול, א� הקטי�"הסעי� 

  22. או נקיטת אמצעי רפואי אחרבנוגע לניתוח רפואי

ושהוא מייחד את הסמכות ,  אינו מתייחס לענייני החוק באופ� כללי76העובדה שסעי� 

בפרק השני את הסמכות לדו� לדו� בהכרזות בנוגע לפסילת כשרותו של אד� מחד גיסא ו

שאינ� , מותירה חלל באשר לסמכויות הנדונות לעיל, והשלישי של החוק מאיד� גיסא

מיה� הקטיני� שבית המשפט מוסמ� לאשר פעולות . ת בקטגוריות המוזכרות בסעי�כלולו

לאילו קטיני� מוסמ� בית המשפט ?  אישורותשאילו נעשו בידי נציג� היו טעונ, שעשו

בהיעדר ? 68בנוגע למי מוסמ� הוא להפעיל סמכויות לפי סעי� ? לאשר את המרת דת�

מסקנה שבית המשפט הישראלי אינו מוסמ�  מתבקשת ה,לאומית כלשהי�הוראת סמכות בי�

. אבל אי� ממנה מנוס. במבט ראשו� מסקנה זו איננה סבירה. כלל להפעיל סמכויות אלה

) 1(76די� תלויה בהוראה שבסעי� �לאומית להכריז על אד� פסול�כש� שהסמכות הבי�

 של הסמכות, )2(76 השני והשלישי תלויה בהוראה שבסעי� י�והסמכות לפעול לפי הפרק

בית המשפט לעשות פעולות אחרות צריכה להיות מעוגנת בהוראה המזהה את זיקת 

אפילו במקרה המצטייר כפנימי , אי� כל בסיס משפטי לעשיית�, בהיעדרה. הסמכות הדרושה

שבו אפשר , "מקומי"לאומית קובע מהו מקרה �שכ� רק כלל הסמכות הבי�. ומקומי לגמרי

   23.להפעיל סמכויות לפי החוק

  התאמת זיקות הסמכות להיקפה הענייני  )ב(

העוסק בסמכות להכריז , בחלקו הראשו�.  מנצל שני סוגי� שוני� של זיקות סמכות76סעי� 

 מושב האד� או מגוריו –הוא נזקק לזיקות סמכות אישיות , על פסילת כשרותו של אד�

  

וסעי� זה נכלל בפרק השלישי , 67'  הייתה בס68' בהצעת החוק ההוראה הכלולה היו� בס   22
עבר לפרק הרביעי משו� שהוא נועד לחול ה
 על נראה כי הוא הו). 2(76' שעליו חל ס, לחוק

 ).2(76' אול� שינוי זה לא בא לידי ביטוי בנוסח של ס. הפרק השני ה
 על הפרק השלישי
א תופעל רק כאשר די
 ישראל 13'  ולפי ס7' היה אפשר לחשוב שדי לומר כי הסמכות לפי ס   23

כש� ;  די
 מושבו של הקטי
כאשר הוא,  לחוק77' לפי ס,  כלומר–הוא הדי
 שאמור לחול 
כ� הוא ג� , שדי
 זה קובע אילו פעולות של קטי
 תהיינה תקפות ואילו פעולות טעונות אישור


אי
 ספק שבמישור הברירתי הוראות אלה אמורות לחול רק בנוגע . קובע מי רשאי לאשר
זו ג� על אול� אי
 זה פותר את הקושי שכדי להפעיל סמכות . 77' בהתא� לס, לתושבי ישראל


מאחר שסעיפי� אלה אינ� כלולי� בסמכויות . לאומית�תושבי ישראל נדרשת סמכות בי
לאומית של בית �אי
 מקור לסמכותו הבי
, )2(76' וס) 1(76' הענייניות שבה
 עוסקי� ס

  . המשפט להפעיל סמכויות ענייניות אלה
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הוא נזקק , העוסק בסמכות לפעול לפי הפרק השני והשלישי לחוק, בחלק השני. בישראל

  .  הצור� לפעול בישראל–לזיקה עניינית 

ראינו כי ג� בשיטות זרות מוצאי� הבחנה בי� סמכות המופעלת על יסוד זיקה אישית 

הזיקה האישית מצמיחה סמכות כללית בעניי� . ובי� סמכות המופעלת על יסוד זיקה עניינית

 –גבלת בענייני� אלה הזיקה העניינית מצמיחה סמכות מו; מעמדו של אד� וההגנה עליו

�לפיכ� בקונטיננט זיקה אישית מסמיכה מדינה לדו� . סמכות חירו� או סמכות לפי הצור

ואילו מדינה שאי� לה בהכרח זיקה אישית חזקה לאד� , בכשרותו של אד� ובהגנה עליו

 �רשאית לדו� באות� ענייני� כדי להפעיל סמכויות חירו� ולנקוט אמצעי� המוגבלי� בדר

באיטליה נוטלי� סמכות במכלול ,  למשל. בזמ� ה� לשטח המדינה שבה ה� ננקטוכלל ה�

ואילו סמכות לפעול באופ� דחו� , הענייני� הללו על פי זיקת האזרחות או זיקת המגורי�

 ג� אמנת האג 24.וזמני כדי להג� על האד� או על רכושו קיימת כשאלה מצויי� במדינה

י� מסמיכה בראש ובראשונה את המדינה שבה מקו� לאומית על מבוגר�בעניי� ההגנה הבי�

 ומעניקה 25,תו� מת� סמכות מקבילה א� משנית למדינת האזרחות, מגוריו הרגיל של האד�

 ההבחנה בי� שני סוגי 26.סמכויות חירו� מוגבלות למדינה שבה נמצא האד� או הרכוש

ל זיקה אישית בסמכות המבוססת ע: הסמכות באה לידי ביטוי ג� בהקשר של ברירת הדי�

 –ל ו הצור� לפע–ואילו בסמכות המבוססת על זיקה עניינית , מחילי� את הדי� האישי

   27.מחילי� את די� הפורו�

אישית חזקה לאנגליה כדי להפעיל דורשי� זיקה  אי� אנגלי במשפט ה,לעומת זאת

רכושו כל הסמכויות יכולות להתבסס על נוכחות האד� או . סמכויות במכלול הענייני� הללו

אלא שזיקות כאלה א� לא , לא זו בלבד שלא נדרשו זיקות אישיות חזקותבעבר . באנגליה

 מצב זה מבהיר כי באנגליה כל הסמכויות 28.הספיקו בלא נוכחות האד� או רכושו באנגליה

  

המסדיר , פורמה האיטלקי לחוק הר44' תו� התייחסות לס, 493–492' בעמ, BALLARINOראו    24
 השוויצרי מסדיר א� הוא את �CPILל) 3(85' ס. את סמכות בית המשפט בענייני� אלה

  .הסמכות לדו
 בנושאי� אלה כשיש צור� דחו� לספק הגנה
  .�Hague Convention on the International Protection of Adults, 2000 ל7'  וס5' ס   25
  . לאמנה זו11'  וס10' ס   26
 לחוק הרפורמה האיטלקי המפנה לדי
 האישי ומחיל את די
 הפורו� בענייני� 43' ראו ס   27

וביקורתו על הסטייה הצרפתית מדי
 האזרחות במקרי� , 535בפסקה , MAYERראו ; דחופי�
באמנת האג ההנחה היא שעל פי רוב יחילו את די
 הפורו� . שבה� ניטלת סמכות לפי הצור�

אבל הפורו� נקבע לפי זיקה אישית או שסמכותו כפופה לזו של , ותג� בהפעלת סמכויות רגיל
  ).603–599' ראו להל
 בעמ(מדינה בעלת זיקה אישית 

משני מקורות אלה משתמע שכדי . 1181 'מבע ,CHESHIRE; 21�003בפסקה , DICEYראו    28
) שהיא המקבילה האנגלית הקרובה ביותר להכרזת פסלות(שפיותו של אד� �להכריז על אי

אבל . ואילו נוכחות רכושו רק הסמיכה את בית המשפט לפעול בנוגע לרכוש, נדרשה נוכחותו
במשפט האנגלי אי
 הבחנה ברורה בי
 כל הפעולות שבית המשפט הוסמ� לבצע בעניינו של 
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א� כי ה� אינ� בהכרח מוגבלות בזמ� , סמכויות לפי הצור�, הללו נתפסות כסמכויות חירו�

29.תמיד חל רק די� הפורו�; מעול� לא החילו די� זר בענייני� אלה, הבהתאמ. או במקו�
  

הוא אימ� את ההבחנה בי� .  ממחיש ניסיו� כושל למהול את שתי הגישות הללו76סעי� 

א� ייחס לכל אחת סמכות בענייני� שוני� במקו� , זיקה אישית לזיקה עניינית מהקונטיננט

רק . כמקובל בקונטיננט, ת אמצעי� מוגבלי�לבסס על אחת מה� אמצעי� קבועי� ועל האחר

כנראה משו� שאומצה התפיסה האנגלית , הזיקה העניינית יוחדה לענייני אפוטרופסות

 ואכ� בהצעת חוק 30.הצור�שלפיה כול� נתפסות כסמכויות לפי , באשר לסמכויות הגנה

 נשא את ,של ילדי� ושל בגירי�, היחיד והמשפחה הכלל באשר לסמכות לדו� באפוטרופסות

 כי הסמכות ובהירה בהתא� לזאת דברי ההסבר 31".סמכות לפי הצור�"כותרת השוליי� 

פעולה כזו יש לעשות בכל . מנהלית לטובת החסוי�פעולה שלטונית"הנדונה בסעי� זה היא 

 המינוי ומוגבלות סמכויות האפוטרופוס מוגבל תוק�"ולכ� ..."  ,מקו� שהיא דרושה

 כ� ג� כלל ברירת הדי� של ההצעה הפנה בענייני� אלה לדי� 32".לגבולות האר� בה נתמנה

 הצעת חוק היחיד והמשפחה א� הסמיכה את בתי המשפט לפעול על פי זיקה 33.הפורו�

, אלא שבמקו� לייחד כלל זה לסמכות לנקוט אמצעי� קבועי� להגנתו של חסוי. אישית

ת הדי� של ההצעה הפנה כלל בריר,  בהתאמה34.ייחדו אותו לסמכות לדו� במעמדו של אד�

המערבת ,  אול� במסגרת הניסיו� לעצב שיטה מושגית נקייה35.בענייני כושר לדי� המושב

אשר בכל השיטות הזרות כלול , נושא הפסלות, בי� הגישה הקונטיננטלית לזו האנגלית

ומאחר שכלל הסמכות הבדיל בי� סמכויות . ס�וג ע� נושא הכשרות, בנושא האפוטרופסות

  

ואכ
 שניה� מבהירי� שכשרכוש נמצא . מי שהיה כפו� לסמכותו המיוחדת בענייני� אלה
המצב ברור יותר . י להתיר הבאתו של האד� לאנגליה לש� הגנהבית המשפט עשו, באנגליה

  .288' בעמ, WOLFFבתיאור של 
  .1183' בעמ, CHESHIREראו    29
פורס� ) (ז(2בפסקה  ,האפוטרופוס הכללי' נ. א.ר 21140/06) ��משפחה י(ש "ראו למשל תמ   30

להבדיל (מעמד אישי שמינוי אפוטרופוס אינו עניי
 של מרכוס ציי
 השופט ש� , )2007, בנבו
 . כלי לביצוע פעולות לטובת החסויהואאלא ) די
�מקביעה שאד� פסול

בהצעת חוק הכשרות המשפטית . 1955–ו"התשט, הצעת חוק היחיד והמשפחהל 184' ראו ס   31
איחד את תוכנו של )  בחוק עצמו76' שנהיה ס (74' והאפוטרופסות כותרת זו הוסרה כאשר ס

הכול תחת הכותרת ,  שעסק בסמכות בענייני המעמד האישי183' ס ע� אותו חלק מ184' ס
 ".לאומית�סמכות מבחינה בי
"החדשה 

ש� נאמר כי הדברי� חלי� ג� על ענייני הורי� , )1955 (270 הצעת חוק היחיד והמשפחהראו    32
שבה� מודגשת הקרבה בי
 שני סוגי האפוטרופסות , �149 ו148' תו� הפנייה לעמ, וילדי�
  .ת הגישה שיש להפריד בי
 אפוטרופסות על הגו� לאפוטרופסות על הרכושונדחי

 . להצעה199' ראו ס   33
  . להצעה183' ראו ס   34
  . להצעה188' ראו ס   35
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הסמכות לדו� בפסילת כשרותו , לבי� ענייני המעמד, שנתפסו כסמכויות חירו� בלבד, הגנה

  . של אד� ה�צאה מסמכויות ההגנה

באפוטרופסות . בלבול דומה אירע בהקשר הברירתי בנושא הדאגה של הורי� לילדיה�

בהתבסס על הסטייה מהעמדה שאפוטרופסות היא ,  לדי� הפורו�תהפנהצעה העל פי מינוי ה

 הפנתה יא ואילו בענייני הורי� וילדי� ה36, ממעמדו של האד� הכפו� לדינו האישיחלק

 משו� שבי� דינו האישי של הקטי� ובי� דינ� האישי של ההורי� –לדי� המושב של הקטי� 

 בחוק הכשרות המשפטית , לעומת זאת37".יותר' הנכו�'החוק של הקטי� הוא "[...] 

מצד . הוא די� המושב, ושאי החוק את הדי� האישי על כל נ77והאפוטרופסות החיל סעי� 

�ומצד אחר ה� כפופות , אחד הסמכויות בענייני אפוטרופסות נתפסות כסמכויות לפי הצור

   38.לדי� האישי

הצעת חוק היחיד והמשפחה בי� הסמכות לקבוע על פני הדברי� ההבחנה שנולדה ב

 כגו� מינוי אפוטרופוסנתו להגאמצעי� ולשנות את מעמדו של אד� ובי� הסמכות לנקוט 

 לכאורה ראוי להגביל את הסמכות להשפיע על מעמדו של אד� למצבי� שבה� 39.סבירה

 בכל מקרה שבו מתעורר נתוהגש� לאפשר פעילות לא� , ישראל היא מדינת דינו האישי

�הסמכות לדו� ההבחנה בי� ו, עמדה זו אינה מקובלת בשיטות משפט אחרותבר� . הצור

 יכל נושאהסמכות לדו� ב. א� יצרה אנומליהוטרופסות פאהסמכות לדו� במעמד לבי� ב

, בניגוד לתפיסה זו. חירו�מבוססת על זיקה המציירת את הסמכות כסמכות האפוטרופסות 

ת את הדאגה מבלי שהיא כולל להגנה על האד� הת קבועהסמכות מופעלת למעשה כסמכו

יקה אישית מוגבלת לנושא הכשרות הסמכות המבוססת על זולעומתה , לכשרותו המשפטית

   .נדו� התלהגנאפשרת לבית המשפט לפעול ואינה מבלבד 

ההבחנה המקובלת בי� סמכויות רגילות לסמכויות . התוצאה היא כלל סמכות לא מוצלח

הבחנה חדשה זו מתעלמת מהקשר החיוני שבי� . חירו� הומרה בהבחנה עניינית לא ממצה

תמשת בזיקת סמכות הנועדת לסמכויות חירו� מוגבלות ובעוד היא מש. כל ענייני החוק

  

 על 607–606' ראו להל
 בעמ). 1955 (221 להצעת חוק היחיד והמשפחה 199' ראו הסבר לס   36
  .הפירוש של סעי� זה בהצעה

 148' זאת בניגוד לאמור בעמ). 1955 (220 עת חוק היחיד והמשפחההצ ל197' ראו הסבר לס   37
 ).32 ש"ה ראו לעיל (207' ואיל� ובעמ

הצעת חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות ביקשה להבחי
 בי
 אפוטרופסות , בדומה לכ�   38
כפי שאפשר לראות מדברי ההסבר להצעת החוק הדומי� , טבעית לאפוטרופסות על פי מינוי

א� על פי שדברי ההסבר מדגישי� את . לאלה שהופיעו בהצעת חוק היחיד והמשפחהביותר 
ה� מצייני� שבהקשרי� , המצדיקה החלת די
 אחד על שניה�, הקרבה בי
 שני המוסדות

, 170) 1961 (456ח "ראו ה(מסוימי� אפוטרופוס על פי מינוי דומה יותר לנאמ
 ומנהל רכוש 
, החילה על שניה� אותו כלל סמכות ואותו כלל ברירת די
ובכל זאת הצעת החוק ). 179' בעמ

 . בניגוד לעמדתה של הצעת חוק היחיד והמשפחה
  ).1955 (206 הצעת חוק היחיד והמשפחהראו    39
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מאחר שסמכויות אלה . היא אינה קובעת שאלה סמכויות מוגבלות בזמ� או במקו�, בלבד

זיקה , ומאחר שאי� הבחנה בי� סמכויות רגילות לסמכויות חירו�, כפופות לדי� האישי

יה סמכות זו חלה ג� אבל באנגל. עניינית זו מקנה למעשה סמכות מרחיקת לכת כבאנגליה

כמקובל , ואילו בישראל הסמכות בעניי� זה טעונה זיקה אישית חזקה, על כשרותו של האד�

  . בקונטיננט לסמכויות כלליות וקבועות

על יסוד זיקת " לפי החוק" סמכות כללית לפעול 76היה ראוי יותר לקבוע בסעי� 

, בלא הגבלה אישית, הצור�כות זו סמכות לפעול לפי מהמושב או המגורי� ולהוסי� לס

  40.באופ� זמני ובאמצעי� המוגבלי� לשטח ישראל

  ניתוח חלקי הסעי�  .2

  לאומית של בית המשפט האזרחי בענייני כשרות משפטית�בי�סמכות   )א(

, כל אד� כשרות משפטיתלככל שיטות המשפט ג� המשפט הישראלי יוצא מתו� הנחה ש

עמדה זו . עליו הראיה, � או מהגבלת כשרותוושמי שרוצה להיבנות מהיעדר כושרו של אד

זולת א� נשללה , כל אד� כשר לפעולות משפטיות":  הקובע לאמור, לחוק2קבועה בסעי� 

 בהיעדר הוראה נוגדת יש להניח ."או הוגבלה כשרות זו בחוק או בפסק די� של בית משפט

  

 ).1976 (355) 3(ד ל" פ,פרלמוטר'  פרלמוטר נ100/76א "בע הוצעה 76' הבנה ברוח זו של ס   40
, כחטיבה אחת, על שני חלקיו,  לחוק76סעי� לדעתי יש לקרוא את ": כתב כה
 'השופט ח

א� מקו� מושבו או מקו� ' די
 וכו�המשפט בישראל מוסמכי� להכריז אד� פסול�בתי: לאמור
�די
 לא רק כשמקו��ומוסמכי� ה� לפעול פעולה אחרת למע
 פסולי, מגוריו הוא בישראל

ר הצור� לפעול כי א� בכל מקרה אשר בו מתעור, מגוריה� הוא בישראל�מושב� או מקו�
, ממילא מתעורר הצור� לפעול למענו בישראל, מושבו הוא בישראל�קטי
 שמקו�. בישראל

�יכול , אלא אפילו קטי
 שאינו בישראל; )2(קט
 �ואי
 רבותא בהוראה המיוחדת שבסעי
מרחיב את ) 2(76סבר שסעי�  לפיכ� הוא .)359' מבע" (ויתעורר הצור� לפעול למענו בישראל

 � מצד אחד די בזיקת המגורי� או המושב כדי להסמי� את בית המשפט לפעול לפי :)1(76סעי
 ;מצביעות על הצור� לפעול לפי החוקכי זיקות אלה כשלעצמ
 ,  השני והשלישי לחוקי�הפרק

 הצור� מתעורר  א�מצד אחר אפשר לבסס את סמכות בית המשפט ג� בהיעדר זיקות אלה
השופט שמגר הסכי� שבמקרה . ינו של השופט כה
השופט מני הסכי� ע� פסק ד .בישראל


א� הוא התייחס לזיקות השונות שבי
 הצדדי� . הנתו
 בית המשפט היה מוסמ� לדו
היה ) 1(76'  אי אפשר להבי
 מדבריו שהפירוש המוצע של ס,ע� זאת. המעורבי� לישראל

פירוש ,  המצב הראוי שנראה כי זהו פיא� על .סוגיה זו לא נדונה עוד בפסיקה. מקובל ג� עליו
הוא א� אינו מתיישב ע� ההוראות . זה של הסעי� הקיי� אינו מתיישב ע� לשונו הברורה

המבהירות כי הכוונה הייתה להבחי
 ) �184 ו183' ס(שהוצעו בהצעת חוק היחיד והמשפחה 
  . בי
 שני סוגי הסמכות בבירור
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יי� לחברה שסעי� זה חל ג� כאשר מי שעומד בפני בית המשפט מצטייר כמי שאינו ש

   41.הישראלית

מייחד את , העוסק בכשרות משפטית בלבד, )1(76סעי�   להבי� מדועאפשרעל רקע זה 

כלומר לבטל את כשרותו , די� או לבטל הכרזה כזאת�הדיבור לסמכות להכריז אד� פסול

הוא אינו .  לאחר שבוטלהאו להחיות אותה, שחזקה עליה שהיא קיימת, של אד�המשפטית 

ת לדו� בשאלה א� אד� היה כשיר לפעולה שעשה או מה� התוצאות של פג� עוסק בסמכו

 חלטות ה� מטבע�הכרזת פסלות וביטול הכרזת פסלות ה. ביכולתו המשפטית

אי� מנוס מהגדרת . מצבו המשפטי של אד� מכא� ולהבאאת המשנות , קונסטיטוטיביות

 השאלה א� לפלוני יש , לעומת זאת.שנות מצב משפטי זהלהנסיבות שבה� ישראל מוסמכת 

והשאלה , או הייתה כשרות משפטית בעת שהתיימר לבצע פעולה משפטיתמשפטית כשרות 

כגו� במסגרת תביעה , תתעוררנה במסגרת דיו� רחב יותר,  זהואילו תוצאות יש לייחס למצב

על כ� הסמכות לדו� בשאלות אלה תהיה . מהוכדוחוזית או נזיקית או בתביעה בירושה 

לבד , של כשרות משפטיתהמצומצ� בהקשר  .מכות נגררת לסמכות בעניי� העיקריבבחינת ס

  .סמכות מיוחדתנדרשת אי� , )1(76הנדוני� בסעי� ענייני� המשני 

  זיקות הסמכות  )1(

הסעי� קובע שלבתי משפט בישראל תהיה סמכות שיפוט לשנות את מצבו המשפטי של 

די� לאד� בעל כשרות מלאה �ומפסולדי� �ר לפעולות משפטיות לפסוליכשש מימ –אד� 

 .רק א� מקו� מושבו או מקו� מגוריו של האד� הוא בישראל – 42לפעולות משפטיות

ראה בנושא הכשרות המשפטית המחוקק הישראלי רה בחוליות קישור אלה מלמדת שהבחי

 קשור ואכפו� בראש ובראשונה לחברה שאליה הה, קשור למעמדו האישי של אד�נושא ה

 הסמכות לפעול בעניי� זה אינה מוגבלת למצבי� שבה� די� ישראל היא ,� זאתע 43.ביותר

 44.זיקת המגורי� בישראל, היא יכולה להתבסס על זיקה חלשה יותר. דינו האישי של הנדו�
  

  ).1955( 42 הצעת חוק היחיד והמשפחה;  ואיל�19'  בעמ,)1ש "לעיל ה( אנגלרד   41
הוראות החוק מבהירות כי הכרזת פסלות מתייחסת ליכולתו של אד� לפעול ולא ליכולתו    42

 לחוק קובע כי כל אד� 2' ס;  לחוק עוסק בכשרות לזכויות וחובות1' ס. לשאת בזכויות וחובות
 8' ס; ה כשרות זו בחוק או בפסק די
זולת א� נשללה או הוגבל, כשר לפעולות משפטיות

  לחוק9' ס; די
 א� הוא אינו מסוגל לדאוג לענייניו�מסמי� את בית המשפט להכריז אד� פסול
 .די
 את ההוראות החלות על פעולותיו של קטי
�מחיל על פסול

הסעי� שממנו נלקח ). 1955 (205 הצעת חוק היחיד והמשפחה ב183' ראו דברי ההסבר לס   43
עסק בסמכות השיפוט בענייני מעמד אישי ומקב� יחד את הסמכות ) 1(76'  שבסההסדר

לתת צו אימו� ולתת החלטה , לקבוע אבהות, די
�להכריז עליו פסול, להכריז על אד� בגיר

  . אחרת שיש בה משו� קביעה או שינוי של מעמד אישי פרט לענייני נישואי
 וגירושי

הצעת חוק נוסח שהופיע ב ל183' ס.  של מקו� מגורי�לא ברור כיצד נוספה זיקת הסמכות   44
מוסבר כי די בזיקת המושב ואי
  205' בעמ. הכיר רק בזיקת המושב) 1955 (היחיד והמשפחה
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נוכחותו החולפת של ,  בלבד מוכ� להסתפק לעניי� זה במגורי� בישראלחוקשהפי א� על 

זיקות המספיקות כדי להקנות סמכות לבטל את  �אינאו הימצאות רכושו בישראל אד� 

 שהיה לפיכ� כשבית המשפט נתבקש להכריז על אישה 45.האו להחיות  המשפטיתיכולתו

ש� ג� , הוא סירב לאחר שהתברר לו כי היא גרה באנגליה, די�� פסולתלה רכוש בישראל

  46.מושבההיה 

ל אד� כרוכה בסמכות במדינות אחרות הסמכות להכריז על פסילת כושרו ש, כפי שראינו

על כ� קשה להערי� את . נושא המוסדר באופ� עצמאי בישראל, לנקוט אמצעי הגנה עליו

. המצמיחות סמכות עניינית מוגבלת הרבה יותר, הסבירות של זיקות אלה במשפט הישראלי

היה אפשר לחשוב שכשמדובר רק בסמכות לשנות את כשרותו של אד� ולא בסמכות לנקוט 

כגו� מקו� או מדינה בעלת קשר חזק , סביר שרק מדינת הבית של אד�, עליואמצעי הגנה 

וזאת כדי להבטיח , ושאי� להכיר בזיקות סמכות חלשות יותר, סמ� לעניי�תו, המגורי�

אול� עמדה זו מתעלמת מהתלות שבי� עצ� . שכשרותו לפעול תהיה קבועה ככל האפשר

. להג� על האד� עצמו ועל החברה מפניופסילת הכשרות ובי� אמצעי ההגנה הננקטי� כדי 

א� פסילת , מינוי אפוטרופוס אינו מחייב שכשרותו של החסוי תיפסל, כפי שכבר הוסבר

 אד� אכ� מחייבת שימונה אפוטרופוס או ייעשה הסדר אחר כדי להבטיח דאגה כשרותו של

א אמנ� סביר שישראל תוסמ� לנקוט אמצעי הגנה ברוב המקרי� שבה� הי. לענייניו

דורש רק שהצור� לפעול לפי הפרק ) 2(76שכ� סעי� , מוסמכת לפסול את כשרותו של אד�

,  הסמוכותסוגיות אבל מלבד הקושי הרעיוני שבניתוק בי� ה.השלישי לחוק התעורר בישראל

ייתכ� שבית המשפט יוסמ� לנקוט אמצעי הגנה משו� שהצור� התעורר בישראל מבלי 

  

המשמשת בשיטות משפט שבה
 הגדרת המושב , צור� לאמ� ג� את הזיקה של מקו� המגורי�
יקת סמכות חלופית כבר  כזמקו� המגורי� הוס�. שאומ� בישראל המושג החדש מ
נוקשה 

דברי ההסבר מפני� לדברי ההסבר של אול� , בהצעת חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות
ואינ� מוסיפי� , השוללי� כאמור את הזיקה של מקו� המגורי�, הצעת חוק היחיד והמשפחה

ההבדלי� בי
 שתי ההצעות באו לאור הערות "נאמר באופ
 סתמי כי . הסבר מפורט לשינוי
הצעת חוק הכשרות " (ל"בלו להצעה ההיא ממלומדי� ואנשי מקצוע באר� ובחושנתק

  ). 180' מבע, 170, א"התשכ, 456ח "ה, 1961–א"התשכ, המשפטית והאפוטרופסות
, DICEYראו  (�Mental Capacity Act, 2005זאת בניגוד למצב ששרר במשפט המקובל לפני ה   45

של אד� ונוכחות של רכוש נוכחות חולפת ראל ביש). 1181' בעמ, CHESHIRE; 21�003בפסקה 
לביקורת על ). 2(76' רק לצור� נקיטת אמצעי� כדי להג
 על אד� לפי ס להספיק ותעשוי

ראו , התפיסה שאפשר להפריד בי
 הכשרות המשפטית ובי
 נקיטת אמצעי� כדי להג
 על חסוי
  . 576–574' לעיל בעמ

ש� נמצא תיאור של פסק הדי
 , )1983 (441, 440) 3(ד לז"פ, צוקר' סיברוק נ 445/81א "ע   46
מינוי זה בוטל ועל (המחוזי ששימש בסיס להחלטה למנות אפוטרופוס זמני במעמד צד אחד 

 מדינת המושב רקמתיאור זה משתמע שבית המשפט המחוזי סבר כי ). ביטולו הוגש הערעור
של עמדה זו בהקשר של להשלכות . או מדינת המגורי� מוסמכות להכריז על פסלותו של אד�

 . 643–642' להל
 בעמ ראו, פסקי� זרי�



  כשרות משפטית: 9פרק 

585  

z:\books\mishpatim\fassberg\fassberg-09.doc 9/23/2013 11:30:00 AM  

. כי החסוי עלול להיות תושב זר שגר מחו� לישראל, תושתהיה לו סמכות לפסול את כשרו

,  בניגוד לדי� ישראל,) לכל ענייני החוק77שאליו מפנה סעי� (א� בדי� מושבו של האד� 

הפעלת סמכות בעניי� , מינוי אפוטרופוס משפיע השפעה מידית על כשרותו של האד�

  . טייר כבעייתיתהאפוטרופסות בהיעדר סמכות לעניי� כשרותו של האד� עלולה להצ

          מושב  )2(

החברה שאליה האד� קשור בחוק זה כמו בחוק הירושה אימ� המחוקק את העמדה שלפיה 

 47. המדינה שבה מרכז חייו– לחוק 80כהגדרתו בסעי� , תושבחברה שבה הוא היא הביותר 

 הציגה את אימוצה של זיקת ששימשה בסיס לשני חוקי� אלה, הצעת חוק היחיד והמשפחה

להתנתק בבירור המחוקק בחר . ושב כבחירה מושכלת מתו� מגוו� של זיקות אפשריותהמ

 שמייחס ,מהמשפט המקובלוא� , שקידשה את זיקת האזרחות, מהמסורת המקומית

 באופ� טכני על יסוד זיקתו של האב בעת הלידה או זיקת הבעל בעת  domicileלאד�

  . במשמעות של מרכז חייו של אד�"מושב" תחת זאת הוא העדי� את מושג ה48.הנישואי�

�שלא כמו זיקת האזרחות או ה. אינו נית� לזיהוי מידי, במשמעות זו, המושבdomicile 

המשמש להגדיר את המושב , מרכז החיי�, הנקבעי� לפי מבחני� פורמליי�, האנגלי

. אינו כולל בתוכו באופ� טבעי גורמי הכרעה חיוניי�הוא  .איננו מבח� פורמלי, הישראלי

אצל . שיכולות להשתנות מאד� לאד�, הוא מזמי� את השופט להתחשב במכלול של נסיבות

אול� יש . עשויה להיות ברורה" ?חייה�היכ� מרכז "מרבית האנשי� התשובה לשאלה 

ארצות  שנה ב25פליטי שואה מאירופה שחיו , למשל. הדר� לתשובה תהיה קשה וסבוכהש

� ובת  ואילו ב,רצות הברית באונשארבנותיה� תיי� מש כאשר  אז עלו לישראל,הברית

 ? ולאחר חמש שני�? מהו מקו� מושב� מיד לאחר עליית�–  את� לישראלו עלצעירי�

ה בית בה� לא עלו לישראל אלא רק רכשו התשובה תשתנה א�  הא� ?ולאחר עשרי� שנה

  ? או הסתפקו בשכירת בית על בסיס שנתי, שבו ה� גרי�

  

 ניסוח מנוסח )1(76' סחשוב לציי
 ש, ע� זאת. 1965–ה"התשכ,  לחוק הירושה135' ראו ג� ס   47
 המוגדרת –ההוראה מתייחסת רק לסמכות בתי המשפט הישראליי� . צדדי�צדדי ולא רב�חד

היא אינה קובעת עיקרו
 כללי שלפיו כל . כסמכות על תושבי ישראל ומי שמתגורר בישראל
 לגזור  אפשריהיהשייתכ
 . מדינה מוסמכת להגביל ולהחיות כשרות משפטית באות
 הנסיבות

בניגוד למה שהניח כנראה השופט המחוזי בפסק הדי
  אול� ,צדדית�מסקנה זו מהעמדה החד
' מבעראו במיוחד ) (1983 (440) 3(ד לז"פ, צוקר' סיברוק נ 445/81א "שעליו נסב הערעור בע

  .הסעי� אינו מתייחס לסמכות
 של מדינות אחרות, )441
 Avner Shaki, The Criterionראו ג� ). 1955 (62–60הצעת חוק היחיד והמשפחה    48

“Domicile” and its Preference Over the Criterion of Nationality in Israel Private 
International Law, 16 SCRIPTA HIEROSOLYMITANA 163 (eds. G. Tedeschi, U. Yadin, 

  ).2001, מהדורה רביעית מורחבת( ואיל� 355 הדי� האישי בישראל מנשה שאוה ;)1966
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 בהקשר הנדו� כא� תובנה זו 49.יננו בהכרח מקו� המגורי�אי� ספק שמרכז החיי� א

מה שמלמד שלאד� יכול , שכ� מקו� המגורי� מצוי� בחוק כזיקת סמכות חלופית, הכרחית

ג� דברי ההסבר . להיות מקו� מגורי� בישראל מבלי שישראל תיחשב מרכז חייו ומושבו

� הבדילו בי� מקו� מושבו ה. להצעת חוק היחיד והמשפחה הניחו שיש הבחנה בי� שני אלה

 ובי� ,"קשר חוקי יסודי של אד� מסוי� בזמ� מסוי� אל מקו� מסוי�" המהווה ,של אד�

שמרכז חייו של אד� מורכב עוד דגש הו. קשר עובדתי גרידאהמהווה  ,מקו� מגוריו

יכולה לשמש גור� בי� גורמי� של האד�  כוונתו הסובייקטיבית .יסודות אובייקטיביי�מ

לאד� הוצע עוד ש 50.היא אינה נחוצה והיא אינה מספיקה, אול� היא אינה מכריעה ,אחרי�

  51.יכול להיות רק מושב אחד

 הוא הביע את עמדתו בהקשר של חוק הירושה ג� א�, שות� לתפיסות אלהבית המשפט 

מרכז החיי� מבח� הוא קבע ש. בלבד ולא בזה של חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות

מרב " ומזמי� בדיקת 53"מעשי�קשר עובדתי" שדורש 52,"מעשי�ותימציא"מבח� הוא 

 כוונתו של האד� גרידא אינה מכריעה כש� שג� רישומו הפורמלי 54;"הזיקות העובדתיות

היו מקרי� יבית המשפט הכיר בכ� ש 55.י� מכריע�אינ דוא� מקו� מגוריו בלבשל האד� 

נ� מצביעות בבירור על ת איהשונוזיקות הלעתי� .  את מרכז החיי�קשה לזהותִישבה� 

לו בי� מקומו הקוד� ובי� " לרח�"כש� שמרכז חייו של אד� יכול ו ,מדינה אחת בלבד

 כ� ג� ברגע נתו� הוא עשוי לרח� לו בי� מקו� 56,כלשונו של השופט ברק, מקומו החדש

מבח� מרכז החיי� פירושו בי� ,  לשיטת בית המשפט העליו�,ע� זאת .אחד למקו� אחר

הזהה בלשונו , 80 בהיעדר פסיקה על סעי� 57.לכל אד� יש רק מרכז חיי� אחדהשאר ש

  

רואי� את ", שקבע שכאשר מושבו של אד� אינו ידוע,  להצעת חוק היחיד והמשפחה31' ס   49
 .לא אומ� בחקיקה הישראלית" מקו� מגוריו כמקו� מושבו

  ). 1955 (62 הצעת חוק היחיד והמשפחה   50
זיקה מדגיש את היותו של המושב " מרכז החיי�"יוצא שאימו� ההגדרה . 62–60' בעמ, ש�   51

 .וקבועה למדינהאובייקטיבית 
  .)1987 (233 ,227) 3(ד מא"פ, בירנברג 'נ שטרק 587/85א "ע   52
  .230' מבע, ש�   53
 מצבי� שהיו בעבר ה� הקובעי� את מקו� מושבו לא כוונתו של האד� או: "230' מבע, ש�   54

�אשר אליו קשור האד� מ
 הבחינה העובדתית, של אד� בשעה מסוימת אלא אותו מקו�
  ."היינו המקו� אשר מירב הזיקות העובדתיות כורכות אותו עמו, מעשית

 ). 1992 (395, 391) 4(ד מו"פ, הפנר' לוי נ 260/89א "ראו למשל ע   55
 .)1988 (433, 424) 4(ד מב"פ, ראש הממשלה ושר הפני� 'עווד נ �282/88 "בג   56
לכל : " כתבהשופט אור )1987 (233 ,227) 3(ד מא"פ, בירנברג' שטרק נ 587/85א "בפרשת ע   57

ול 'מחמוד ג חס� 4631/90א "בע; )230' מבע ("…,אד� יש בכל זמ
 מקו� המשמש מרכז חייו
ה את הקשיי� תהשופטת ביניש מנ, )1996 (656) 5(ד מט"פ, ול'חסניה מוחמד אחמד אל ג' נ

המחוקק ראה נגד עיניו את חייו של  ":הכמיהעלולי� ללוות חיפוש אחר מרכז חייו של אד� וס
  .)658' בעמ ("כל אד� כנעי� סביב מרכז אחד לצור� חלוקת ירושתו
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אי� סיבה , בהקשר זה) 1(76ובהיעדר פסיקה המפרשת את סעי� ,  לחוק הירושה135לסעי� 

  . בהקשר הנדו� כא� יפורש באופ� שונה" מושב"לחשוב שהמונח 

  די� וחסוי�פסול, מושב של קטי�  .א

חזקה עליו שמקו� מושבו הוא במקו� , די� וחסוי� פסול,קטי�" קובע שה סיפ80סעי� 

; הסעי� קובע חזקה ."מושבו של נציגו כל עוד לא הוכח שמרכז חייו נמצא במקו� אחר

חיי� חל באופ� עצמאי ג� על מי שאינו כשיר ה על כ� המבח� של מרכז .הוא אינו קובע כלל

 שמכלול הזיקות ואפשר לנסות לשכנע את בית המשפט, לכל הפעולות המשפטיות

אמנ� מקו� . האובייקטיביות קושרות אותו אל מדינה שאיננה מקו� מושבו של נציגו

וקשה לתאר מקרי� רבי� שבה� , המושב של הנציג מהווה זיקה אובייקטיבית בעלת משקל

  . א� משקל זה אינו מכריע, יהיה אפשר לבסס את הטענה שלחסוי מושב שונה

          �מקו� מגורי  )3(

גילה המחוקק את דעתו שבענייני הגבלת הכשרות והחייאתה לבתי המשפט ) 1(76בסעי� 

ישראל אינה כש כלומר –הישראליי� יש עניי� לגיטימי ג� כאשר האד� אינו תושב ישראל 

 הקניית סמכות בשל זיקה זו נותנת ביטוי .אלא היא משמשת לו רק מקו� מגורי�, מרכז חייו

,  כאשר הוא אינו מסוגל לדאוג לענייניו לבדג� עליו גר להאד�המדינה שבה לאחריות של 

זיקה ,  כאמור.לטפל בענייניוחוסר יכולתו  גר מפני הוא להג� על החברה שבתוכה ולחובתה

, זו מקובלת ג� במדינות אחרות כאחת מהזיקות המסמיכות נקיטת אמצעי הגנה על אד�

 זיקה זו היא זיקת הסמכות 2000לאומית של בגירי� משנת �ובאמנת האג בעניי� הגנת� הבי�

 מאמצעי ההגנה דדי� היא אח� בכל המקרי� הללו הכרזה על אד� כפסול58.הראשית

  .שאפשר לנקוט

 –הוא לא הגדיר את מקו� מגוריו א� , החוק הקפיד להגדיר את מקו� מושבו של האד�

י� ב, המקו� בו הוא גר "– שהצעת חוק היחיד והמשפחה כללה הגדרה לזיקה זו א� על פי

ולא נת� כל " מקו� מגוריו הקבוע"לשו� את ה החוק לא נקט 59".דר� ארעידר� קבע ובי� 

ת סמכות שיפוט לבתי ייהקנצור� רמז לאור� הזמ� הדרוש כדי שמגוריו של אד� יספיקו ל

כמו כ� לא ברור מלשו� הסעי� א� המחוקק צפה אפשרות שלאד� יהיה . משפט ישראליי�

ישראל תוסמ� להכריז על פסילת כשרותו או לבטל הכרזת וש, יותר ממקו� מגורי� אחד

או , אפילו הוא גר בפועל, פסלות שכזו בהתבסס על כ� שיש לו מקו� מגורי� בישראל

שיטות ג� . המשפט הישראלי טר� נזקק לבעיות אלה. במקו� אחר, באינטנסיביות רבה יותר

  

    .�Hague Convention on the International Protection of Adults, 2000ל 5' ראו ס   58
  .1955–ו"התשט ,הצעת חוק היחיד והמשפחהל 30' ראו ס   59
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יכול להיות � מלמדות שוה, הבזיקת המגורי� אינ� מגדירות אות משתמשותמשפט אחרות ש

למשל במשפט האנגלי מבחיני� בי� מקו� המגורי� . קושי בזיהויו של מקו� מגוריו של אד�

)(residence ובי� מקו� המגורי� הרגיל )ordinary residence( ,שיש לו מטע� קבוע יותר .

 א� על פי שבפועל הוא גר ארעית במדינה, אד� יכול לגור ברגיל במדינה אחת, ולשיטת

ואפילו אי� , הוא יכול להתגורר ברגיל במדינה א� על פי שהוא השכיר את ביתו ש�; אחרת

כש� שבעלות בבית או שכירות של בית ;  ל� בבתי מלו�הואלו ש� מקו� מגורי� משלו אלא 

  וא� ; כ� ה� ג� אינ� בהכרח תנאי מספיק, אינ� תנאי חיוני לממצא של מגורי� רגילי�

�שהordinary residenceכנראה אינו שונה בהרבה מה �habitual residence , שהוא הביטוי

�ה, המשמש באמנות האג החדשותordinary residence עשוי לשמש במובני� שוני� 

וא� ייתכ� שאי� לו , כמו כ� יכולי� להיות לאד� כמה מקומות מגורי�. בהקשרי� שוני�

יש להביא בחשבו� ) 1(76 בפירוש המונח לצור� סעי� 60.מקו� מגורי� רגיל כלשהו

א� יש בה� כנראה יותר מנוכחות חולפת או זיקה , שמגורי� אינ� חייבי� לעלות כדי מושב

  ). 2(76העשויות להספיק לצור� סעי� , לנכס בישראל

   בנושא אפוטרופסות לאומית של בית המשפט האזרחי�סמכות בי�  )ב(

 י הפרק השני והשלישי לחוקלפעול לפ"משפט בישראל הבתי מסמי� את חוק ל) 2(76סעי� 

בית המשפט רשאי מה� הפעולות ש ."בכל מקרה שהצור� לעשות כ� התעורר בישראלזה 

 ויידו� להל� במסגרת הפרק השני לחוק עוסק בהורי� וילדיה� הקטיני�? לבצע לפי סעי� זה

  .  הפרק השלישי עוסק באפוטרופסות על פי מינוי61;הורי� וילדי�הדיו� ב

הוא מסמי� .  סעיפי� שוני�בכמה "לפעול" מסמי� את בית המשפטבהקשר זה החוק 

 או לאד� שאינו יכול לדאוג לענייניו באופ� די��לפסולאת בית המשפט למנות אפוטרופוס 

 אפוטרופסי� משותפי�למנות אפוטרופוס נוס� ולהורות ל; )33 �סעי(ארעי או באופ� קבוע 

 הוראות ולאשר אפוטרופוסלתת ל; )46� ו45סעיפי� (כיצד יחלקו ביניה� את התפקיד 

עבוד ילדרוש מהאפוטרופוס ש; )52, 50, 48, 47, 44סעיפי� (פעולות שנעשו או שייעשו 

סעי�  (לקבוע לאפוטרופוס שכר; )58סעי�  (נכסי� או מת� ערבות להבטחת מילוי חובותיו

לפטר  ;)57סעי�  ( לפטור אפוטרופוס מאחריות לנזק שנגר� לחסוי או לרכושו;))א(56

ל סיו� ע ו האפוטרופוסלהורות על החזרת רכוש החסוי שבידיו; )61סעי�  (אפוטרופוס

מי שבית : "המוגדר בחוק כ�,  כל הפעולות האלה מתייחסות לחסוי.)63סעי�  (פעולות

  

  . ואיל�6�118בפסקאות , DICEYראו    60
  .12ראו להל
 פרק    61
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או מי שבית משפט רשאי למנות לו אפוטרופוס , 33משפט מינה לו אפוטרופוס לפי סעי� 

   62".הכל לפי העניי�, א הוברר א� נתקיימו התנאי� למינויוהוא א� כשעדיי� ל, כאמור

לות הללו בית המשפט מוסמ� לפעול כאשר הצור� ואשר לכל הפע, כפי שהוסבר לעיל

 השני י�סמכות זו מוגבלת לאות� פעולות המנויות בפרק. לעשות כ� התעורר בישראל

די� או �כריז אד� פסול להעל כ� מוב� מאליו שהיא אינה כוללת את הסמכות. והשלישי לחוק

 לתושבי באשרסמכות אחרונה זו קמה רק ). 1(76הנדונה בסעי� , לבטל הכרזת פסלות

 היא א� אינה 63.לא די שהתעורר לכאורה צור� לפעול כ� בישראל. ישראל ומי שגרי� בה

א או 13סעי� , 7כגו� סמכות לפי סעי� , י� אלהק מחו� לפרזכרתהמועניינית כוללת סמכות 

יוצא . אינו מתייחס אליה�) 1(76וא� סעי� , אינו מתייחס לאלה) 2(76סעי� . 68סעי� 

לאומית �שלמעשה בשל היעדרו של כלל הקובע מתי בית המשפט מוסמ� מבחינה בי�

 לאור זאת מפתיע לגלות 64. כלל לפעול לפיה� אינו מוסמ�הוא, לפעול לפי סעיפי� אלה

, )2(76וא� לא לפי סעי� ) 1(76פי סעי� פרשה שבה בית המשפט קבע שהוא אינו מוסמ� ל

הוא , 68לאומית להפעיל את סעי� �מבלי שד� בשאלה א� יש לו סמכות בי�, ובכל זאת

   65.הפעיל אותה

  

 . לחוק80' ראו ס   62
ש� , )2007, פורס� בנבו (האפוטרופוס הכללי' נ. א.ר 21140/06) ��ימשפחה (ש "תמראו    63

ת בקשה זו בח
 השופט את השאלה א� הוא במסגר. הוגשה בקשה להכיר בצו אפוטרופסות זר
) 1(76' לצור� זה הוא קבע שס. מוסמ� למנות את האפוטרופוס הזר כאפוטרופוס בישראל

. משו� שמקו� מגוריו ומקו� מושבו של החסוי ה� מחו� לישראל) 5' בעמ" (אינו רלוונטי"
אול� נראה כי , לא התקיימו בנסיבות העניי
) 1(76' אי
 חולק שתנאי הסמכות הקבועי� בס

הסעי� אינו רלוונטי משו� שהוא עוסק . הסיבה שבגללה הסעי� אינו רלוונטי אינה זו שצוינה
לביקורת על ההבחנה בי
 . בסוגיית הכשרות ולא בסוגיית האפוטרופסות שנדונה באותה פרשה

  דעתו שלש� מוזכרת, 40ש " לעיל הראו ג� .576–574'  ראו לעיל בעמ76' שני חלקיו של ס
ולפיה שני הסעיפי� מצטרפי� זה לזה באופ
 , כה
 שלא זכתה לפיתוח בפסיקה' השופט ח

כי , שאפשר לפעול לפי הפרקי� השני והשלישי ג� כאשר הנדו
 הוא תושב ישראל או גר בה
בר� ג� לפי פירוש זה לא די . זיקות אלה כשלעצמ
 מצביעות על הצור� לפעול בישראל

  .די
�כדי להסמי� את בית המשפט להכריז אד� פסולשמתעורר צור� לפעול בישראל 
 .578–577' ראו לעיל בעמ   64
בית המשפט סבר שאינו מוסמ� ). 1983 (440) 3(ד לז"פ, צוקר' סיברוק נ 445/81א "ראו ע   65

, די
 במושבה ומקו� מגוריה�א� מתו� הנחה שתוכרז פסולת, די
�להכריז על הנדונה פסולת
 לפסק הדי
 של 442' ראו בעמ( למנות לה אפוטרופוס זמני 68' סהוא הפעיל את סמכותו לפי 


 –) 4(33' בית המשפט מצא שלא הוכח קיומו של התנאי להפעלת ס). בית המשפט העליו
' על פי שס מכא
 שא�. שהאישה לא הייתה יכולה לדאוג לענייניה ולא היה מי שידאג לה�

אי אפשר היה להראות , )2(76'  וכפו� לסמצוי בפרק השלישי של החוק, 68' בניגוד לס, )4(33
לא ברור אפוא מניי
 שאב ). 2(76' כנדרש להפעלתו של ס, שהתעורר צור� לפעול בישראל

 . די
�השופט סמכות למנות אפוטרופוס זמני תו� צפייה שבאנגליה תוכרז הנדונה פסולת
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  זיקת הסמכות  )1(

הודגש בהצעת חוק .  שהצור� התעורר בישראל–הסעי� מקנה סמכות על יסוד זיקה עניינית 

 או מגורי� של החסוי או של האפוטרופוס היחיד והמשפחה שאי� לדרוש זיקה של מושב

משו� שהחוק הישראלי דחה את התפיסה המקובלת , )2(76לצור� הסמכות הנדונה בסעי� 

 נוגעת – ובמיוחד אפוטרופסות על גופו של אד� –ולפיה אפוטרופסות , במדינות רבות

וא אינו וה,  אינו מבדיל בי� אפוטרופסות על הגו� לאפוטרופסות על רכושקוחה. למעמדו

אלא פעולה "רואה במינויו של אפוטרופוס או בביטולו של מינוי כזה שינוי של מעמד אישי 

 אשר על כ� סמכות זו מבוססת על שיקולי� 66".מינהלית לטובת החסוי�שלטונית משפטית

  .  הצור� להפעיל סמכויות הגנה ופיקוח על אד� או על רכושו–מעשיי� גרידא 

באשר לילדי� נקבע כי די שה� נמצאי� בישראל ? שראלמתי מתעורר צור� לפעול בי

 א� נקבע כי ה� אינ� צריכי� להיות 67.תעורר בישראליכדי שהצור� לדו� במשמורת� 

כדי , או שהוצאו מישראל שלא כדי�, אזרחי ישראל, אלא די שה� תושבי ישראל, בישראל

ר שצור� כזה יכול סבי,  באשר לבגירי�68.תעורר בישראלישהצור� לדו� בהחזרת� לישראל 

וא� כאשר הוא אינו , להתעורר כאשר האד� נמצא בישראל ואינו מסוגל לדאוג לענייניו

 א� על , במקרי� אלה69.ה א� יש לו רכוש בישראל והוא אינו מסוגל לנהל רכוש זהבנמצא 

יהיה מוצדק לנקוט אמצעי� מבי� האמצעי� , פי שאי� הצדקה לפסול את כשרותו של האד�

, כפי שהוסבר לעיל. בישראלשפרק השלישי לחוק כדי להג� עליו או על רכושו המצויי� ב

שיכולה לקו� ג� , הקיימת ג� בשיטות משפט אחרות" חירו�"סמכות זו דומה לסמכות 

  

 ). 1955( 207הצעת חוק היחיד והמשפחה    66
67   
 .873–872'  בעמראו להל
 .ש�   68
ש� לא התקיימה הדרישה , )1983 (440) 3(ד לז"פ, צוקר' סיברוק נ 445/81א "ראו למשל ע   69

ש "בתמ; של אד� לפעול בשמהשמתעורר צור� בישראל משו� שהאישה כבר ייפתה את כוחו 
השופט מרכוס , )2007, פורס� בנבו (האפוטרופוס הכללי' נ. א.ר 21140/06) ��משפחה י(

). 9פסקה (הצור� שהתעורר בישראל עשוי להיות הצור� לדאוג לנכסי� הכיר באפשרות ש
� הוא ציי
 שלא הייתה סמכות בי
– הסעד של מינוי אפוטרופוס –בדונו בסעד שלא נתבקש 

א� על פי , זאת(לחוק שכ
 הנדו
 היא תושב זר שגר מחו� לישראל ) 1(76' לאומית לתתו לפי ס
זאת . לחוק) 2(76' וא� לא לפי ס, )וטרופוס בישראלאינו מקנה סמכות למנות אפ) 1(76' שס

 לחוק) 3)(א(33' למרות הצור� לדאוג לנכסי� בישראל לא נתקיי� התנאי להפעלת סש משו�
אינו עוסק בהכרזה על ) 3)(א(33' אול� ס.  לא הובאה ראיה המצדיקה הכרזת פסלות כנדרשכי

על כ
 סביר כי כל מה שנדרש . די
�פסילת די
 אלא במינוי אפוטרופוס למי שכבר הוכרז פסול
.  כגו
 צו זר שהכריז על פסילת כשרותו ושהיה ראוי להכרה–די
 � ראיה שהנדו
 הוא פסוליהה

, ואכ
 לקראת סו� פסק הדי
 השופט מודה באפשרות שצו כזה עשוי לשמש ראיה שהוא חסוי
  ). 25פסקה (לצור� מינוי אפוטרופוס 
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וא� כאשר הוא אינו נמצא , כאשר הוא נמצא במדינה,  למי שאי� לו קשר חזק למדינהבאשר

   70.דינהאלא שיש צור� לנהל את נכסיו במ, במדינה

   לחוק76מרכיבי� אחרי� בסעי�   .3

  "בישראל"  )א(

קובע כי מושבו ) 1(76סעי� ). 2(76ה� בסעי� ) 1(76מופיעה ה� בסעי� " בישראל"המילה 

או מקו� מגוריו של האד� צריכי� להיות בישראל כדי שבית משפט ישראלי יוסמ� להכריז 

�ה את הסמכות הבי�מתנ) 2(76סעי�  .די� או לבטל הכרזה כזו� פסולכי הוא �לאומית בכ

מאחר שהשטחי� .  השני והשלישי לחוק התעורר בישראלי�שהצור� לפעול לפי הפרק

לכאורה אי אפשר , המוחזקי� נמצאי� מחו� לגבולות המדינה ואינ� חלק ממדינת ישראל

, בשטחי� המוחזקי�, באשר למי שגר מחו� לגבולות המדינה) 1(76ליטול סמכות לפי סעי� 

הצור� לפעול צרי� , )2(76 יוסמ� לפי סעי� בית המשפטוכדי ש 71, תושב ישראלואינו

   .ואי� להסתפק בצור� המתעורר בשטחי� המוחזקי�, להתעורר בשטח המדינה

 , בי� השאר ג� לצור� חוק זה,בעיה זו באה על פתרונה החלקי בהוראה מפורשת שקבעה

מגורי� או ישיבה בישראל , ושבותאו ביטוי אחר בעניי� ת" תושב ישראל"כי ביטוי כמו 

אד� שמקו� מגוריו הוא באזור והוא אזרח ישראל או שהוא זכאי לעלות לישראל "יכללו ג� 

ואשר אילו מקו� מגוריו היה בישראל היה נכנס לגדר , 1950�י"תש, לפי חוק השבות

ל מי  אול� בעוד בית משפט ישראלי מוסמ� להכריז על פסילת כשרות� ש72[...]".ביטוי ]ה[

הוא כנראה אינו מוסמ� לפעול לפי הפרק , שגרי� בשטחי� אלה וא� לבטל הכרזות כאלה

אינו עוסק במקו� ) 2(76סעי� . השני והשלישי לחוק כאשר הצור� לפעול מתעורר ש�

לשונה של . הוא דורש שהצור� לפעול התעורר בישראל. מגוריו של אד� או ביטוי דומה לזה

לכלול מצבי� שבה� מגורי� אינה מאפשרת להרחיב אותה כדי התקנה שהסדירה את עניי� ה

, על כ� א� אד� נמצא בשטחי� המוחזקי� או יש לו ש� רכוש. הצור� מתעורר שלא בישראל

בית משפט בישראל אינו מוסמ� מכוח זיקות אלה להפעיל את סמכויותיו לפי הפרק השני 

  

 �Hague ל�11 ו10' וס,  לחוק הרפורמה האיטלקי44' ס, וויי� בש�CPILל) 3(85' ראו למשל ס   70
Convention on the International Protection of Adults, 2000 . תוקפו של אמצעי �על היק

  .596–592' ראו להל
 בעמ, הננקט במסגרת סעי� זה בזמ
 ובמקו�
צעות סממני� מזוהה באמ, שהוא מושבו, מרכז חייו של אד�, לפי הגישה המקובלת   71

מקו� עבודתו וכ
 , מקו� הימצא משפחתו, מקו� הימצא רכושו, מקו� מגוריו: אובייקטיביי�
ואינו עובד ) שאינ� חלק ממדינת ישראל(אד� שגר בשטחי� המוחזקי� , לפי מבח
 זה. הלאה

  .ייתכ
 שהוא לא ייחשב תושב ישראל, בישראל
 שיפוט בעבירות ועזרה –מרו
 וחבל עזה יהודה והשו(תקנות שעת חירו�  ל)א(ב6' תקראו    72

  .1967–ז"התשכ, )משפטית
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 בעניינושכ� הסמכות , ר בהוזאת ג� א� מדובר בתושב ישראל או מי שג, והשלישי לחוק

 ע� זאת ייתכ� שבית המשפט יפעיל את .�ביטול ות בעניי� פסילת כשרותומוגבלת להכרז

החזרת (כפי שהוא הפעיל את חוק אמנת האג , סמכותו א� צור� כזה מתעורר בשטחי�

 עוד לפני שהחוק הוכנס לרשימה שבתקנות שעת חירו� 1991–א"התשנ, )ילדי� חטופי�

) 2(76 ההצדקה בהקשר של סעי� 73.י שהאזור לא יהפו� מקלט לחוטפי ילדי�האמורות כד

, אפוטרופוס על כל חסוי המצוי בשטח שבשליטת ישראלהוא עשויה להיות שבית המשפט 

  .ושאי� להותיר חסוי בלא הגנתו, בי� ששטח זה נמצא בתו� גבולות המדינה ובי� שלא

   היק� הסמכות  )ב(

 של תושביה כשרות� המשפטיתרה הישראלית מופקדת על החוק נקט עמדה שהחב, כאמור

מי .  אפילו אינו אזרחה או תושבה,מי שגר בישראלזו של וא� על ) להבדיל מאזרחיה(

לישראל במוב� הזה שהוא באחריות השיטה " שיי�"שמרכז חייו בישראל ומי שגר בה 

 אתקבוע על כ� בית משפט ישראלי מוסמ� ל. הישראלית ומשפיע על החברה בישראל

אד� ועל ידי הכרזה שהוא די� �פסולהכרזה שהוא  לעשות פעולות משפטיות על ידי תויכול

. לישראל" שיי�"שאינו , הוא בגדר זר, מי שמרכז חייו אינו בישראל ואינו גר בה. כשיר

בתור שכזה הוא אינו באחריות השיטה הישראלית ואינו משפיע על הציבור הישראלי באופ� 

הדאגה לעיצובה של אישיותו המשפטית . רבותה בכשרותו המשפטיתהמצדיק את התע

   74.ולביסוסה מופקדת בידי שיטת משפט אחרת ובתי המשפט שלה

הגדרת הסמכות שבחוק פירושה שייתכ� שבתי משפט ישראליי� ייטלו סמכות כדי 

שהוא אינו אזרח המדינה או פי להגביל את כשרותו המשפטית של אד� שגר פה א� על 

 שהוא אינו אזרח ישראל ואולי א� אינו א� על פיאו של מי שמקו� מושבו בישראל , תושבה

משמעות� של אפשרויות אלה היא שהכרזת פסלות ישראלית תשנה אישיות משפטית . גר בה

. המדיניות המנחה את המחוקק פה ברורה. שיטה אחרתל הכפופהותגביל כשרות משפטית 

� באשר יש להג� על האד� עצמו או על הסובבי� בתי המשפט בישראל מוסמכי� לפעול כ

צור� זה מסמי� את הרשויות הישראליות להתערב ג� באישיות משפטית . אותו בישראל

  ".ישראלית"שאיננה בהכרח 

אפשרות זו אינה בעייתית מנקודת מבטו של המשפט האנגלי המסורתי וא� לא מנקודת 

 הנוטלי� כאמור שניה� סמכות על ,לאומית על בגירי��המבט של אמנת האג להגנה הבי�

אול� מנקודת . די��ובתו� כ� להכריז עליו פסול, יסוד זיקה חלשה יותר כדי להג� על אד�

אפשרות זו עלולה , הרואה בעניי� זה עניי� של מעמד אישי, מבטו של החוק הישראלי

  

 ).1997 (197) 4(ד נא"פ, עד�'  נעד� �6860/93 "בג, 6056/93א "למשל עראו    73
  ).1983 (440) 3(ד לז"פ, צוקר' סיברוק נ 445/81א "ראו ע   74



  כשרות משפטית: 9פרק 

593  

z:\books\mishpatim\fassberg\fassberg-09.doc 9/23/2013 11:30:00 AM  

,  זרדי� כאשר הוא אזרח ותושב�שכ� א� ישראל מכריזה על אד� פסול. להיראות בעייתית

לכאורה ישראל , וא� לא באופ� קבוע ובלעדי, וזיקתו היחידה לישראל היא שהוא גר בה

  . מתערבת באישיותו המשפטית של זר

 הכשרות לתיפסא� הנדו� אינו תושב ישראל יש להבי� את הא� פירוש הדבר ש

נראה ? רכי המשפט הישראלי בלבדוהמוגבלת לישראל או לצ,  מקומיתהליהישראלית כפס

לא יועד מלכתחילה לסמכויות חירו� מוגבלות ) 1(76וזאת לא רק משו� שסעי� , שלא

, מוב� מאליו שהיק� הפסלות בכל מקרה ומקרה ייקבע על ידי המשפט הישראלי. בלבד

 שהשפעת ההכרזה � מוב� באותה מידהא. רכי המשפט הישראליולצושקביעה זו תחייב 

אמנת העובדה ש. ה�ני הפסקי� הזרי� שלהישראלית בשיטות משפט אחרות תלויה כולה בדי

 ומחייבת מדינות – habitual residence –האג מסמיכה מדינות בעיקר על יסוד זיקת המגורי� 

 די בה כדי להראות שמקובל לחשוב 75,מתקשרות להכיר בהכרזות הניתנות על יסוד זיקה זו

� באופ� שאינו  את כשרותו של אדשלולמקו� המגורי� תשבה  המדינהשאי� פסול בכ� ש

והמדינות , ישראל אינה מ� המדינות המתקשרות הללואמנ� . בהכרח מוגבל טריטוריאלית

 מדינות א�. המתקשרות אינ� מחויבות להכיר בהכרזות ישראליות בעלות ָימרה כללית

שהוא (האמנה מוסמכות לפעול על פי זיקת הסמכות של מגורי� ולהפעיל את די� הפורו� 

,  ג� כאשר ישראל מוסמכת לפעול על פי זיקת המגורי�,לעומת זאת). די� מקו� המגורי�

על כ� .  לחוק77כמצוות סעי� , די� מושבו, היא אמורה להפעיל את דינו האישי של האד�

מדינה אחרת יכולה להסתמ� על כ� שישראל לא , א� בהיעדר הערובות שבהסדרי האמנה

דעת הדי� השורר בביתו של התערבה בכשרותו המשפטית של זר על דעתה אלא על 

   76.האד�

מצב בעייתי יותר עלול לנבוע מהעובדה שהסעי� מסמי� את בית המשפט לא רק  

 :שאלותאפשרות זו מעוררת שתי . די� אלא ג� לבטל הכרזה כזו�ללהכריז על אד� פסו

שניתנה באר� זרה כשרות לת יפסעל  ה א� רשאי בית משפט ישראלי לבטל הכרז–הראשונה 

 מי –השנייה ? � שבעת בקשת הביטול הנדו� הוא תושב ישראל או מתגורר בהרק משו

הא� לא תהיה סמכות , די� בהיותו תושב ישראל או בתקופה שבה גר בישראל�שהוכרז פסול

  ? לבטל את ההכרזה כאשר הוא כבר אינו תושב ואינו גר בישראל

  

  . לאמנה22' ראו ס   75
.  אכ
 מופעל בנסיבות כאלה77ה שסעי� טיעו
 זה מבוסס על ההנח . ואיל�598' ראו להל
 בעמ   76

 א� קושי זה נעו� בהיעדר� לא ברור ו,הנדו
קשה למצוא פסיקה בעניי
 , כפי שנראה בהמש�
 ממושבו הזר בהתעלמותשל מקרי� שבה� מתבקשת פסילת כשרותו של תושב זר או שמא 

נקבעו ישראל נוהגת לפי אמות המידה ש, בהנחה שזה אכ
 המצבג� .  די
 ישראלוהפעלת
כיר  חובה על מדינות אחרות חתומות להאי
,  שהיא אינה חתומה על האמנההיותל בא, באמנה

  .מדינות שאינ
 חתומות על האמנהעל לא כל שכ
 , בהחלטתה
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לפיכ� קשה . תהלכאורה רק השיטה שהוציאה את הפסק צריכה להיות רשאית לבטל או

לשער שלמדינה אחת תינת� היכולת לבטל פסק די� שמשנה מעמד שהוענק או נקבע במדינה 

 דומה שרצוי שבית משפט ישראלי אול� . לכל היותר להתעל� ממנואפשרלכאורה . אחרת

ה על הכרז.  לאחר שהנדו� נהיה תושב ישראל או עבר לגור בהיוכל לבטל הכרזת פסלות זרה

כאשר החסוי הוא . אה להג� מצד אחד על החסוי ומצד אחר על הציבור בפסילת כשרות

הדאגה העיקרית לשלומו מוטלת , או שהוא גר בישראל, תושב ישראל בעת בקשת הביטול

, כאשר מדובר באד� שהוא תושב ישראל או מי שגר בישראל. על כתפי השיטה הישראלית

שהוא הציבור , בור הישראלילדאוג לשלומו של הציג� מוטל על בית המשפט הישראלי 

או , בישראלאו תוכר הכרזת פסלות זרה הוכרה ש כל אימתלפיכ� . שעלול לבוא עמו במגע

 כאשר בי� ה חשוב שלבית משפט ישראלי תהיה סמכות לבטל77,העל פיאו יפעלו שפעלו 

  שיפוטית ישראליתוהנדו� ובי� החברה הישראלית מתקיימת זיקה המצדיקה התערבות

   ".מעמדו"ב

אלא בשינוי מעמדו של אד� , אול� ראוי להדגיש שאי� מדובר בביטול ההחלטה הזרה

לישראל במעמד נתו� או ע� זכות מגיע דומה הדבר למצב שבו אד� . בעל זיקה לישראל

אבל , המעמד שרכש וזכות הקניי� שיש לו מוכרי� בישראל. קניי� בנכס שהוא מביא עמו

או של זכות הקניי� בנכס לאחר שזה " ישראלי"ה  של מעמד זה לאחר שהנדו� נהי�גורל

אי� בו  .ההכרזה הזרה כמוה כשינוי המעמד" ביטול "78. תלוי רק בדי� ישראל,הגיע לישראל

 עמדה 79. את כשרותו המשפטית של הנדו� מכא� ולהבאקבועכדי לבטל את אשר היה אלא ל

ביטוי באמנת האג זו מתיישבת ע� הגישה הננקטת בשיטות אחרות כפי שהיא באה לידי 

וכי , מדינה שבה גר האד� בכל רגע ורגעלש� נקבע כי סמכות השיפוט מוקנית , 2000משנת 

   80.קמה סמכות למדינת המגורי� החדשה, כאשר הוא משנה את מקו� מגוריו

עמדה זו מסמיכה את המדינה שאליה עובר האד� ושוללת את סמכותה של המדינה 

. מצב שנוצר במדינה אחרתלשנות ע ישראל מוסמכת והיא מסבירה מדו, שממנה הוא בא

קשה יותר להשלי� ע� הרעיו� שבית משפט ישראלי לא יוסמ� לבטל הכרזת פסלות לכאורה 

אילו סמכויותיה� של . משלו רק משו� שהאד� אינו גר עוד בישראל ואינו עוד תושבה

אשר צב שבו אי� מדינה ואילו היה צפוי שיתעורר מ, מדינות זרות בעניי� הנדו� היו מוגבלות

הדי� את � למשל משו� שבמדינה שאליה העביר פסול–מוסמכת לבטל את הכרזת הפסלות 

, מבוססת על זיקת האזרחות בלבדהסמכות לבטל הכרזת פסלות מושבו ואת מקו� מגוריו 

  

 . ואיל�632' ראו להל
 בעמ, על האפשרות להסתמ� על הכרזה זרה שכזו   77
  .1050–1049, 1045–1038' ראו להל
 בעמ   78
  .610'  בעמראו להל
, הביטולול על על הדי
 שיח   79
 .�Hague Convention on the International Protection of Adults, 2000ל) 2(5' ראו ס   80
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 אול� ראינו כי רוב המדינות 81.היה אפשר לבקר גישה זו –הדי� הוא אזרח ישראל �ופסול

בנסיבות אלה מוטב . לרבות זיקת המגורי�, מה זיקות סמכות לעניי� הנדו�מכירות בכ

�כפי , שמדינה בעלת קשר ע� הנדו� בעת הדיו� בבקשה לבטל את ההכרזה תעסוק בכ

ולא מדינה שכל זיקתה לעניי� מתבטאת בכ� שהיא נתנה את ההכרזה , שנקבע באמנת האג

    . כשהנדו� היה איש משלה, בעבר

המשפיעה על פי רוב על אישיותו המשפטית ועל מעמדו של , פסלותבניגוד להכרזת 

סביר יותר , בלא שהנדו� קשור לישראל, סמכות הקמה רק מתו� הצור� לפעול בישראל, אד�

לפיכ� מינוי . שתוגבל מבחינה טריטוריאלית ושלא תתיימר להשפיע עליו ג� מחו� לישראל

 שנמצא בישראל ולא יוכל להשתרע על אפוטרופוס לרכוש בלבד יוגבל באופ� טבעי לרכוש

 מינוי של אפוטרופוס שאינו מוגבל לרכוש בלבד עשוי ,לעומת זאת. רכוש שמחו� לישראל

, כאשר הוא נעשה על פי די� זר. להיות רלוונטי ג� לפעולות שתבוצענה מחו� לישראל

� מינוי הא. הוא א� עשוי לגרור שינוי בכשרות המשפטית של האד�,  לחוק77כמצוות סעי� 

שלפיה פעולות לפי , התפיסה שבהצעת החוק? נוי מקומי בלבדיכזה חייב להתפרש כמ

ועל כ� הסמכות אינה חייבת , הפרק השני והשלישי אינ� משפיעות על מעמדו של אד�

מניחה שמינוי אפוטרופוס א� הוא תמיד פעולה מנהלית , להתבסס על זיקה אישית חזקה

א� כאמור הגבלה זו לא באה לידי ביטוי . ולות המדינהמקומית שהשלכותיה מוגבלות לגב

  . מפורש בחוק

הסמכות לפעול לטובתו יכולה להתבסס רק , כאשר מדובר בתושב ישראל או מי שגר בה

לפי הגישה של הצעת חוק . עוסק בהכרזת פסלות בלבד) 1(76שכ� סעי� , )2(76על סעי� 

ה עשויה להיות בעלת תוק� ג� הכרזת פסלות ישראלית בנסיבות אל, היחיד והמשפחה

יוגבל לישראל , לישראל" שיי�"ג� למי ש, ואילו מינוי של אפוטרופוס, מחו� לישראל

צור� הנובע , מצב זה אינו מתחשב בצור� של אפוטרופוס לפעול מחו� לישראל. בלבד

על כ� במצב זה ראוי שלא לפסול את האפשרות . לעתי� מהכרזת הפסלות הישראלית

 ישראליי� יהיו בעלי תוק� ג� מחו� למדינה ולאפשר למדינות אחרות שאמצעי הגנה

לעומת זאת כאשר מונה אפוטרופוס בישראל לתושב . להחליט א� ה� מוכנות להכיר בה�

מינוי זמני כמינוי מקומי בלבד וא� אולי כמינוי את היש להניח כי יהיה מוצדק לראות , זר

  . בלבד

ה של ההבחנה בי� סמכויות קבועות לסמכויות סוגיה זו שוב קשורה להמרתה האומלל

ההבחנה . בהבחנה מושגית בי� כשרות לאפוטרופסות, חירו� במכלול ענייני ההגנה על אד�

ואילו , הראשונה מאפשרת לייחס בבירור לכל סוג של סמכות היק� טריטוריאלי שונה

  

למשל על ידי הפניית בקשה ,  מאפשרת למדינות לשת� פעולה בענייני� אלהת האגאמנ   81
אפשרות כזו , המאחר שישראל אינה חתומה על האמנ.  סמכותלמדינה אחרת כדי שהיא תפעיל

  . ובי
 מדינות שאינ
 קשורות באמנה אי
 מנגנו
 לשיתו� פעולה כזה, בפניהאינה פתוחה
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ל הפורו� ההבחנה השנייה אינה מאפשרת מהל� זה ומותירה את העניי� לשיקול דעתו ש

  . מצד אחד ולדיני פסקי� זרי� של מדינות זרות מצד אחר

  המצאת מסמכי�  )ג(

 לחוק קובע עילות סמכות מפורשות שאינ� תלויות בזהותו או במקו� הימצאו של 76סעי� 

נראה כי סמכות זו אינה קמה ע� המצאת , אשר על כ� בהתא� לעקרונות כלליי�. הנתבע

 אכ� נפסק באשר לסעי� 82.מה באופ� עצמאי מכוח החוק קאמסמכי� לנתבע או למשיב אל

, 76שכאשר הצור� לפעול התעורר בישראל וסמכות בית המשפט מתבססת על סעי� ) 2(76

 המצאת ההזמנה חשובה כחלק 83.אי� כל צור� בהמצאת הזמנה כדי לרכוש סמכות

� להשתת� כדי להודיע על דבר קיו� הדיו� ולאפשר לצדדי, מהדרישה שיתקיי� הלי� הוג�

ג� נראה שעל כ� . אול� המצאה זו אינה נחוצה לש� קניית סמכות.  מלאה בדיו�השתתפות

 לתקנות סדר הדי� 500 לפי תקנה מחו� לישראל להמציא מסמכי� היתראי� צור� ב

  84.האזרחי

  שיקול דעת  )ד(

 עשויה להיות ההפעלת, א� על פי שכינו� הסמכות אינו כפו� לשיקול דעת בית המשפט

אפשרות כמעט אי� בהקשר של כשרות משפטית ואפוטרופסות . פה לשיקול דעת זהכפו

שכ� ענייני� אלה אינ� נתוני� , שיטענו כי יש לעכב את ההלי� בשל קיומה של תניית שיפוט

, 76 בכל המצבי� שבה� סמכות קמה מכוח סעי� , לעומת זאת85.להסדרה מראש בי� פרטי�

די� או לבטל �ישראל או מי שגר בישראל כפסולבי� שמדובר בבקשה להכריז על תושב 

 השני י�ובי� שמדובר בבקשה שבית המשפט יפעיל סמכויות לפי הפרק, הכרזה כזו

בית המשפט רשאי להימנע מהפעלת , והשלישי לחוק כי הצור� לכ� התעורר בישראל

ורו�  א� יראו לו כי העניי� קשור יותר במובהק לפ,סמכותו בשל טענה שהפורו� אינו נאות

הוא עשוי לעכב הלי� א� יראו לו כי תלוי ועומד , באופ� עקרוני,  כ� ג�86.במדינה אחרת

  

  .416–413' ראו לעיל בעמ   82
המצוטט בפסקי די
 רבי� ) 1975 (259)2(ד כט"פ, קורונל' קורונל נ 625/73א "ראו למשל ע   83

 .בכל הערכאות לביסוסה של עמדה זו
  . ואיל�146 'מבע, שר�פינונקולדיו
 בעניי
 זה ראו    84
ייתכ
 שייפוי כוח שנית
 מראש למצב שבו מייפה הכוח אינו מסוגל לדאוג לענייניו , ע� זאת   85

בי
 שמסווגי� ייפויי כוח כאלה כענייני� אובליגטוריי� ובי
 שמסווגי� אות� . יכלול תניה כזו
 נראה כי יחולו ,)624–622, 615–613' בעמ ראו להל
(כענייני כשרות משפטית ואפוטרופסות 
 ).427–426' ראו לעיל בעמ(הכללי� הרגילי� בנוגע לתניות שיפוט 

  .423–416' ראו לעיל בעמ   86
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 מאחר שלא מובטח שהחלטה זרה בעניי� כזה תועיל ,ע� זאת 87.הלי� זהה במדינה אחרת

 לעכב הלי�בוודאי לא יחייב בית משפט  מחו� לישראל מקבילניהולו של הלי� , בישראל

מחו� להקשר הייחודי של חוק אמנת האג , בר במשמורת ילדי�כאשר מדו,  למשל.ישראלי

מדינות המתקשרות לפעול לפי את ה שמחייבת 1991–א"התשנ, )החזרת ילדי� חטופי�(

אלא כפו� תמיד , פסק זר אינו מכריע ככזה, החלטות של מדינות מתקשרות אחרות

נה אחרת וכ� מינוי הכרזת פסלות או ביטולה במדי,  בדומה לכ�88.לשיקולי� של טובת הילד

של אפוטרופוס במדינה זרה יועילו בישראל רק א� במשפט הישראלי מכירי� בפסקי די� 

וא� המדינה שבה מתנהל הדיו� היא מדינה המוסמכת בעיני ישראל להכריע , כאלה

   89.בעניי�

  תי הדי� הדתיי�בלאומית של �בי�סמכות   .4

בכפו� , ה לדו� בענייני� הנדוני� בחוק לחוק מסמי� את בית המשפט לענייני משפח78 סעי�

הוא אינו בא ;  נישואי� וגירושי�דיניאינו בא לפגוע ב"שהחוק  קובע 79סעי� . 79לסעי� 

די� דתי �ומקו� שבית; די� דתיי� ולא לגרוע מה�� של בתילהוסי� על סמכויות השיפוט

בית משפט כאילו שמדובר בה ב[ ... ] יראו כל הוראה בחוק זה , פי די� לשפוט�מוסמ� על

  ". די� דתי�מדובר בה בבית

צור� לפעול לפי הפרק עלול להתעורר גירושי� ו בענייני נישואי� הד�בפני בית די� דתי 

 על כ� כל זיקות הסמכות הרלוונטיות .לטובת ילדי� או לטובת בני הזוג, השני או השלישי

למשל כדי ,  החוק הזהלענייני נישואי� וגירושי� עשויות להצמיח סמכות ג� לפעול לפי

 בבית די� דתי אפשר שיידו� ג� עניי� אחר מענייני המעמד 90.למנות לאד� אפוטרופוס

 וא� במקרה כזה 91, לדבר המל� במועצה מכוח הסכמת הצדדי�51האישי שהופיעו בסימ� 

בכל המקרי� הללו הסמכות של בית הדי� . עשוי להתעורר צור� לפעול לפי הפרקי� הנדוני�

  

  .426–423'  בעמראו לעיל   87
 .912–910' ראו להל
 בעמ   88
89   
 . ואיל�632'  בעמראו להל
המבוסס על , )2000, פורס� בנבו(. ט.א' נ .ט.י 35070/97) א"משפחה ת(ש "ראו למשל תמ   90


אשר ליהודי� ולדרוזי� די בזיקה הדתית . מינוי אפוטרופוס לאישה במסגרת הליכי גירושי
אשר לנוצרי� די בזיקה הדתית בצירו� זיקת ; בצירופה של זיקת המושב או האזרחות

אשר לבתי הדי
 השרעיי� די בזיקה הדתית ובזיקה של אזרחות ישראלית או ; האזרחות
 .בה ענייני� אלה כפופי� לבית די
 דתיאזרחות במדינה ש

 לחוק בתי הדי
 5'  וס1953–ג"התשי, )נישואי
 וגירושי
( לחוק שיפוט בתי די
 רבניי� 9' ראו ס   91
לאומית של �המאפשרי� להרחיב את היק� הסמכות הבי
, 1963–ג"התשכ, הדתיי� הדרוזיי�

 לדבר המל� במועצה על 65סימ
 ו) ii(54סימ
 ; שאינו אזרח או תושב בתי הדי
 הללו ג� למי
  . בנוגע לנוצרי� אזרחי� מקומיי� ואזרחי� זרי�, 1947–1922, אר� ישראל
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שכ� הסמכות , לאומית של מערכת השפיטה של ישראל�חיבה את הסמכות הבי�איננה מר

לאומית של בתי הדי� �אול� יש שהסמכות הבי�. תופעל משו� שצור� התעורר בישראל

לבתי הדי� , למשל. מוסיפה זיקות סמכות ומרחיבה את הסמכות של המערכת הישראלית

 92,בתחו� האפוטרופסותהשרעיי� סמכות עניינית בתחו� הכשרות המשפטית וא� 

לאומית מבוססת על אזרחות ישראלית או אזרחות זרה במדינה שבה עניי� זה �וסמכות� הבי�

לאומית של ישראל בענייני כשרות משפטית �על כ� הסמכות הבי�. כפו� לבתי די� דתיי�

 א� שנושא 93.ואפוטרופסות יכולה להתבסס א� על זיקות אלה א� מדובר במוסלמי�

ולכ� אי� אפשרות להקנות ,  לדבר המל� במועצה51טית אינו כלול בסימ� הכשרות המשפ

 נושא האפוטרופסות 94,ת הצדדי� בעניי� זה ישירותמלבתי הדי� הדתיי� סמכות מכוח הסכ

 של בית הדי� הדתי בנוגע ועל כ� הצדדי� רשאי� להסכי� ג� לסמכות. אכ� מופיע ש�

סמכות זו ,  צור� לדו� בעניי� בישראלכאשר העובדות אינ� מעידות שיש. לאפוטרופסות

לאומית הקבועה בחוק הכשרות המשפטית �מוסיפה א� היא לסמכות הישראלית הבי�

וזיקות הנסבות על דת , שכ� חוק זה אינו מכיר בזיקת ההסכמה בלבד, והאפוטרופסות

  . אינ� מוזכרות בו, המבססות את האפשרות לכונ� סמכות מכוח הסכמה, ואזרחות

   די�ברירת  .ג

  מבוא  .1

ת וסואפוטרופת די� בבית משפט ישראלי בענייני כשרות משפטית הצור� לפנות לכלל בריר

 שבה� בית המשפט מתבקש ה� להצהיר על יכולתו של אד� עשוי לעלות במגוו� של מצבי�

   .לפעול ה� לשנות את יכולתו

, ובתביעות שאינ� מתנהלות במסגרת חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות עצמ

השאלה האופיינית שעולה היא שאלה , ושאינ� כפופות לכללי סמכות השיפוט שבו

  

  .1917,  לחוק הפרוצדורה של בתי הדי
 המוסלמיי�7' מכוח ס   92
93    
לעניי
 היכולת של מוסלמי� . 1947–1922,  לדבר המל� במועצה על אר� ישראל52ראו סימ

 אזרחיה של מדינה שבה ענייני –חודית של בית הדי
 השרעי שאינ� כפופי� לסמכות היי
לפי ,  להקנות לבית הדי
 סמכות מכוח הסכמה–המעמד האישי אינ� כפופי� לבית די
 דתי 

 
 – ג� א� היא קיימת – מכל מקו� דומה כי אפשרות זו .71ש " ה,664'  בעמלהל
ראו , 65סימ
באפשרות להקנות סמכות מכוח הסכמה  מכיר 65שכ
 סימ
 . תוגבל לנושא האפוטרופסות

 
כשרות משפטית , המופיעה ש�, ובניגוד לאפוטרופסות, 51באשר לנושאי� המוזכרי� בסימ
 .איננה מוזכרת ש�

בגרות , ש� מבהירי� את העמדה כי כושר, )1955 (213, 42 הצעת חוק היחיד והמשפחהראו    94
 
ימוש ברכוש� של אנשי� שהחוק פסל איסור הש"המזכיר רק , 51ופסלות אינ� כלולי� בסימ

  ". אות�
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במסגרת דיו� בתביעת . א� לאו  היה כשיר בשעה שעשה מעשה נתו�ד�א� הא: הצהרתית

 צד אחד עשוי לטעו� שלא הייתה לו הכשרות לכרות חוזה או ,גברא בגי� חוזה או עוולה

 יורשי� על פי די� עשויי� לטעו� ,ירושתו של אד�במסגרת דיו� ב; לשאת באחריות לעוולה

ויכולה לעלות ג� , או שעד לצוואה לא היה כשיר לעדות, שהמצווה לא היה כשיר לצוות

דיו� בתוקפ� של נישואי� עשוי להיסב על ; שאלה באשר לכשירותו של אחד היורשי� לרשת

הללו לדי� ישראל בכל המצבי� . השאלה א� לצד מ� הצדדי� היה הכושר הדרוש להינשא

הוא קובע מיהו קטי� ומיהו בגיר ומה ההשלכות של קטינותו של . יש עמדה מהותית משלו

הוא קובע . הוא א� קובע תוצאות מיוחדות בהקשרי� מיוחדי� כגו� עסקאות אשראי; אד�

הוא קובע הוראות באשר ליכולת , תנאי� באשר לכשרות לצוות והכשרות לשמש עד לצוואה

.  קובע גיל מינימלי לנישואי� ומגבלות אחרות על יכולתו של אד� להתחת� והוא95,לרשת

התשובה מציאת על כ� . עמדות אלה אינ� בהכרח זהות לעמדות שאומצו בשיטות אחרות

המהותית לשאלה א� הייתה לאד� כשרות ומה התוצאות של היעדרה או הגבלתה של 

  . יטת משפט יש לחפשהכשרות מחייבת שימוש בכלל ברירת הדי� המורה באיזו ש

בתביעות העולות במסגרת החוק בית המשפט יכול להתבקש לשנות את יכולתו של אד� 

הוא א� יכול להתבקש להפעיל . די� או בביטול הכרזה כזו�הכרזה שהוא פסולעל ידי 

.  בסוגיה נתונה פעילותולמנות אפוטרופוס או לפקח על, סמכויות פיקוח והגנה על החסוי

הוא קובע מי רשאי לבקש שפלוני יוכרז .  אלה למשפט הישראלי עמדה משלוג� בענייני�

ומה� , מה� התנאי� שבה� תיפסל כשרותו המשפטית, די� או שתבוטל הכרזה כזו�פסול

, הוא קובע מי רשאי לבקש שימונה לאד� אפוטרופוס; התנאי� שבה� תבוטל פסילה כזו

ומתי אפשר לסיי� , ינו ובי� בית המשפטמה היחס שב, מה� תפקידיו, מתי ימונה אפוטרופוס

ולעתי� אלה מורכבי� , לשיטות אחרות מנגנוני הגנה אחרי� על חסויי�. את האפוטרופסות

די� או �איזה די� קובע מי רשאי לבקש שבית משפט יכריז על אד� פסול. יותר ומגווני� יותר

מה� ,  מי ימונה–ינת� לחסוי יאיזה די� קובע מהו סוג ההגנה ש? יבטל הכרזה קיימת

איזה די� קובע את ? מתי מסתיי� תפקידו וכיוצא באלה, למי הוא כפו�, סמכויותיו וחובותיו

  ? הפיקוח על החסוי ועל אפוטרופסואיזה די� קובע את סמכויות? תוצאות הגבלת היכולת

במשפט האנגלי . שיטות המשפט מטפלות בשאלות אלה של ברירת די� באופני� שוני�

ל ברירת די� המתייחס באופ� עצמאי וכללי לנושא הכשרות המשפטית למשל אי� כל

: הסוגיה נדונה בכל הקשר והקשר באופ� עצמאי. לפעולות משפטיות ותוצאות היעדרה

 גישה זו תואמת את המגמה האנגלית 96.בנישואי� ועוד, בירושה, בקניי�, בנזיקי�, בחוזי�

  

 .1965–ה"התשכ,  לחוק הירושה5, 24, 26' ראו למשל ס   95
מאפשר , שהוא ההקשר הקרוב ביותר לכלל הבסיסי המופיע בשיטות אחרות, הכלל בחוזי�   96

וכשרות באחד הדיני� , לבחו
 את כשרותו של צד לפי די
 מושבו או די
 החוזה האובייקטיבי
בקניי
 במיטלטלי
 ; ) ואיל�228בכלל , DICEY ראו( בה כדי להכשיר את החוזה הללו די
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הכשרות המשפטית בסוגיית או המקובלת שלא לדו� בסוגיית האישיות המשפטית 

שבה� העיסוק באישיותו ,  לעומת זאת בכל השיטות של המשפט הקונטיננטלי97.�כשלעצמ

מופיע כלל ברירת די� בסיסי העוסק בכשרות לפעולות , המשפטית של האד� מפותח יותר

 –מקובל בכול� שיכולות להיות הוראות ברירת די� מיוחדות בהקשרי� מיוחדי� . משפטיות

.  וכיוצא באלה100 להתחייב בשטר99, לחוב בנזיקי�98,כשרותו של אד� לצוות, למשל

די� זה חל , ובחלק� מקובל שכאשר הדי� החל על עסקה נתונה קובע הוראות יכולת מיוחדות

  101.על שאלת היכולת

 בי� די� –הוא נוטה להפנות לדי� האישי ,  בכל אות� מדינות שבה� יש כלל בסיסי

 למשל בשוויי� היכולת לפעול כפופה לדי� המושב של .האזרחות ובי� די� המושב

 104 וכ� ג� בגרמניה103,ל כפופה לדי� האזרחותו באיטליה יכולתו של אד� לפע102,האד�

בהתא� למגמות , שוב, וזאת,  ע� זאת ההפניה לדי� אישי זה איננה מוחלטת105.ובצרפת

 מסוגל לקבל דיני הכשרות המשפטית עוסקי� לא רק בהגנה על מי שאינו. בדי� המהותי

אלא ג� בהגנה על הציבור מפני מי שפועל כאילו הוא , הכרעה מושכלת בענייניו מפני עצמו

 על כ� 106.מסוגל לנהל את ענייניו בנסיבות שבה� אי� סיבה לחשוד שמדובר באד� מוגבל

 יש 107,או בטלה או ניתנת לביטול, נוס� על הקביעה שפעולה של קטי� טעונה אישור

למשל . באות להג� על הציבור מפני התוצאות הקשות של כללי� אלהשקובעי� הוראות ה

 ,הדי��בישראל נקבע סוג של פעולות שבה� ג� בהיעדר הסכמת הנציג של הקטי� או פסול

 פעולות שבה� אלה ה�. הפעולה תהיה תקפה אלא א� יש בה נזק של ממש לקטי� או לרכושו

  

 
בנזיקי
 המשפט המקובל מחיל ; )24�006בפסקה , ש�(מחילי� את הדי
 שחל על זכות הקניי
 שמביא את כללי המשפט המקובל שקדמו ,.DICEY, 14th edראו (את הדי
 שחל על העוולה 

  ).35�040 קהסבפ, לכללי המשפט האירופי
  .12ש "ה, 2ש "ראו לעיל ה   97
  . �CPIL ל94' ס, ראו למשל בשוויי�   98
  . �CPIL ל142' ס, ראו למשל בשוויי�   99
  . 603פסקה ב ,BUCHER ראו באופ
 כללי   100
  .לחוק הרפורמה האיטלקי) 1(23' ראו הוראה מפורשת בעניי
 זה בס   101
  .600 בפסקה ,�CPIL ;BUCHER ל35' ראו ס   102
 .לחוק הרפורמה האיטלקי) 1(23' ס   103
  .�EGBGB ל7' ס   104
  .278 בפסקה ,�LOUSSOUARN ו519פסקה ב ,MAYERראו    105
 .INTERNATIONAL ENCYCLOPEDIA OF COMPARATIVE LAW IV (Persons and Family) Chראו    106

2 ss.17, 28 (eds. Aleck Chloros, Max Rheinstein, Mary Ann Glendon, 2007) , ש�
  .  לחוק6'  בעיה זו ומצייני� שישראל חריגה בהגנה שהיא מספקת לציבור בסמזכירי�

הוראות אלה נסבות .  לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות הישראלי�5 ו4' ראו למשל ס   107
די
 יחולו � לחוק קובע שעל פעולות משפטיות של מי שהוכרז פסול9' אול� ס, על קטיני�

  .ההוראות החלות על קטיני�
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שדרכ� " פעולה :שכשרותו מוגבלתלא סביר לצפות שהצד השני ידע שהוא מתקשר ע� מי 

" שלא ידע ולא היה עליו לדעת"או פעולה ע� אד� " של קטיני� בגילו לעשות כמוה

 על א� זאת בשל הסכנה המיוחדת הכרוכה ביכולת� המעשית של 108.שמדובר בקטי�

נקבע סוג של פעולות שאי� לה� כל , קטיני� לעשות פעולות היוצרות חיובי� מתמשכי�

שכירות , שכירות�אגב� רכישת נכס באשראי או במקח–ניתנת הסכמת הנציג תוק� עד אשר 

וא� על פי שהצד , א� על פי שאלה פעולות שקטיני� עושי�. נכס או קבלת שירות באשראי

מרחיבי� את ההגנה על הקטי� , השני לא ידע ולא היה עליו לדעת על מגבלת הכשרות

   109.הדי� על חשבו� הצד השני�ופסול

הדאגה לציבור תמי� באה לידי ביטוי , המהותי כולל סייגי� כאלה ובי� שלאבי� שהדי� 

בצד הפנייה לדי� האישי לקביעת היכולת לפעול : בהקשר הברירתי בשיטות משפט רבות

 לתרו� לוודאות כדי – או חריג –מקובל לקבוע הוראות מיוחדות , הותוצאות היעדר

חריג זה מנוסח על פי רוב במונחי� של . המסחרית ולהגנה על ציפיות סבירות של מתקשרי�

אד� בעל יכולת מוגבלת בדינו האישי לא יוכל להסתמ� על הגבלה זו א� היא אינה : מניעות

וא� הצד השני לעסקה לא ידע ולא היה עליו לדעת על , קיימת בדי� מקו� ביצוע העסקה

� ג� ה110.הגבלת יכולתוRome I Regulation , בחיובי� חוזיי�העוסקת בכללי ברירת הדי� ,

א� שני , כוללת הוראה דומה המונעת אפשרות להסתמ� על די� המגביל כשרות משפטית

ולא היה עליו לדעת  והצד השני לא ידע, הצדדי� היו במדינה שבה לשניה� כשרות משפטית

  

  . לחוק6 'ס   108
  .א לחוק6' ס   109
 יוצא שבאופ
 חריג ומפתיע ,ובהנחה שמצב זה לא השתנה, 106ש "לאור האמור לעיל בה   110

הגנה מיוחדת זו על ציבור המתקשרי� עשויה להופיע בכלל ברירת הדי
 במדינה שאי
 לה 
  ,לדוגמאות של הגנה מיוחדת שכזו ראו למשל בשוויי�. מדיניות מהותית פנימית כזאת

כאשר שני הצדדי� נמצאו במדינה אחת : החריג מפורט יותר, בחוק הגרמני; �CPILל) 1(36 'ס
הוא יוכל להסתמ� על דינו האישי רק , והצד הטוע
 להיעדר כושר נחשב כשיר באותה המדינה
נוסח כמעט זהה ; )�EGBGB ל12' ס(א� הצד השני ידע או היה עליו לדעת על היעדר יכולת 

וש� מופיעה הוראה דומה ג� באשר לפעולות , ))2(23' ס( האיטלקי מופיע בחוק הרפורמה
כאשר הצד השני היה רשאי להסתמ� על יכולתו של הצד שפעל ויינזק על ידי , צדדיות�חד

בדיני ירושה , בכל המדינות הללו הסייג אינו חל בענייני משפחה)). 3(23' ס(ביטול הפעולה 
 
; לחוק הרפורמה האיטלקי) 4(23' ס; �CPILל) 2(36 'ראו ס(ובנוגע לזכויות קניי
 במקרקעי

בצרפת חריג דומה הוכר בפסיקה כאשר מנעו מזר שהתקשר בצרפת ע� ). �EGBGB ל12' ס
החריג מוב
 , לפי נסיבות המקרה הנדו
. צרפתי מלהסתמ� על פג� בכשרותו בדינו האישי

צרפת ומתקשרי� ש� החל כדי להג
 על צרפתי� מפני זרי� הבאי� ל, כחריג מצומצ� יותר
בפסקה , LOUSSOUARN ,525בפסקה , MAYERראו (בנסיבות שבה
 צרפתי היה נחשב כשיר 

279 
  ).Lizardi והדיו
 ש� בפסק הדי
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הוא  במשפט האנגלי חריג זה חל רק מכוח הכלל האירופי ו111.על היעדר הכשרות הנטענת

  . פט המקובלאיננו מוכר במש

ההבחנה בי� המשפט המקובל למשפט הקונטיננטלי באה לידי ביטוי ג� בנושא הכרזות 

די� . במשפט הקונטיננטלי מקובל ג� בהקשר זה להפנות לדי� האישי. פסלות ואפוטרופסות

הוא ; די� ומה תוצאות הפסילה�א� יוכרז אד� פסול, זה קובע מי רשאי לבקש את ההכרזה

ות כל אחד מסוגי האפוטרופסי� השוני� בהתא� לדרגת הדאגה יקבע א� אפשר למנ

. הוא קובע את סמכויות הממונה על שלומו של החסוי במדינות אחרות ועוד; הדרושה

 מקובל 114. ובצרפת113 וכ� ג� בגרמניה112,באיטליה מחילי� את די� האזרחות, למשל

האד� או על הרכוש להחיל את די� הפורו� בעיקר באשר לאמצעי חירו� הננקטי� להגנה על 

   115.הנמצא במדינה

 במשפט המקובל האנגלי נהגו להחיל על כל אחד מהנושאי� העולי� ,לעומת זאת

על מינוי , על הכרזת פסלות:  רק את די� הפורו�mental incapacity116במסגרת מה שמכונה 

 גישה זו קשורה 117.אפוטרופסי� או בעלי תפקידי� אחרי� ועל אמצעי ההגנה שיינקטו

פעילות בית המשפט בהקשר זה מעוגנת בצרכי� מעשיי� : גמטיות של המשפט האנגלילפר

הסמכות להתערב בחירות הפעולה שלו נתפסת . להג� על אד� הזקוק להגנה ועל החברה

גישה זו . מעי� מנהלית, ובתור שכזו היא סמכות ציבורית, כאחריות החברתית של המדינה

כפי שהיא מסבירה את זיקות הסמכות , � בלבדמסבירה את הנוהג להחיל את די� הפורו

נה  המצב המשפטי האנגלי ש�118.המסורתיות שהסתפקו בנוכחות האד� או הרכוש באנגליה

  

  .�Rome I Regulation ל13' ס   111
  . לחוק הרפורמה האיטלקי43' ראו ס   112
 . �EGBGBל) 3(24, )1(24' ראו ס   113
  .  ואיל��536 ואיל� ו530בפסקה ,  MAYERראו   114
בצרפת השימוש בדי
 הפורו� הוא ; �EGBGBל) 1(24' ס;  לחוק הרפורמה האיטלקי43' ראו ס   115

שכ
 אמצעי ההגנה נתפסי� במידה מסוימת , מעט רחב יותר וקרוב יותר למצב באנגליה
  ).539, 532 בפסקאות ,MAYERראו (ככללי� בעלי תחולה מידית 

והטיפול ה
 בהכרזה על פסילת כשרות ה
 בהגנה על , )תשפיו�אי (Lunacyבעבר הנושא כונה    116
העוסק בכל , �Mental Capacity Actהיו� ה. האד� ועל רכושו רוכז במידה רבה בתחו� זה

 ,�Mental Health Actפועל לצד ה, אמצעי ההגנה על אד� לרבות הכרזה על פסילת כשרותו
וק הכשרות המשפטית כש� שבישראל ח, העוסק באשפוז ובטיפול פסיכיאטרי, 1983

, ואילו חוק הטיפול בחולי נפש, והאפוטרופסות עוסק בפסילת כשרות של אד� וההגנה עליו
אי
 היו� קשר הכרחי בי
 שני , כש�, כא
.  עוסק באשפוז בגי
 מחלת נפש1992–ב"התשנ

  . הדברי�
  .1183' בעמ ,CHESHIREראו    117
ול זו הגישה הרואה בעניי
 חלק מהמעמד מעניי
 שבהצעת חוק היחיד והמשפחה הועמדו זו מ   118

אנגליה הובאה דווקא . והגישה הרואה בו צעד מנהלי מקומי, והמפנה לדי
 האישי, האישי
כאשר כל מה שהבחי
 בינה ובי
 מה שמשתמע כגישה , כדוגמה למי שדוגלת בגישה הראשונה
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. לאומית על בגירי��המטפלת בהגנה הבי�, 2000מעט לאחרונה בעקבות אמנת האג משנת 

לא רק בי� אנגליה אימצה את הוראותיה הברירתיות בחוק כחלק מהמשפט האנגלי הכללי ו

ג� לפי אמנה זו די� הפורו� חל בדר� כלל על אמצעי� הננקטי� כדי . המדינות המתקשרות

א� כאשר ההגנה הדרושה לאד� או , לרבות הכרזה על פסילת כשרותו, להג� על אד�

בית המשפט יתחשב באופ� חריג בדינה של מדינה בעלת קשר , לרכושו מחייבת זאת

בכפו� לתקנת הציבור ולהוראות מנדטוריות של , כרגיל, ת כל זא119.משמעותי יותר לעניי�

 כמו כ� האמנה קובעת כי תנאי ההפעלה במדינה פלונית של אמצעי הגנה 120.הפורו�

   121.כפופי� לדינה של מדינה פלונית, שננקטו במדינה אלמונית

 בברירת הדי� בתחו� הנדו� שטר� זכה לביטוי בכל שיטות המשפט נושא חדש יחסית

תו� רצונו של המיוצג בהתא� לייצוג סדיר מראש  לה החל על ייפויי כוח שנועדוהוא הדי�

 enduring power of המכונה באנגלית( דאוג לעצמוכל לוא ילתקופה שבה הוא צפיית ה

attorney או lasting power of attorney ; בצרפתית– mandat de protection future ;

ק בתקופה האחרונה פותחו הסדרי� אלה במשפט ר. )Vorsorgevollmacht –ובגרמנית 

הצור� בהסדר . במסגרת דיני ההגנה על בגירי�, המהותי כקטגוריה מיוחדת של ייפויי כוח

מיוחד לעניי� זה נובע בחלקו מכ� שבשיטות רבות ייפויי כוח פוקעי� ע� גריעת כשרותו של 

 בענייני רכוש ה� בדאגה  בחלקו מהעובדה שייפוי הכוח עוסק על פי רוב ה�122,מייפה הכוח

  

ור על סמ� מה לא בר. הקונטיננטלית היה שאנגליה הפנתה לדי
 המושב ולא לדי
 האזרחות
ולא ברור לאיזו שיטת , לא הובאה דוגמה לגישה המנהלית, יתרה מזו. נכתבו דברי� אלה

  .משפט התכוונו
 ,�Hague Convention on the International Protection of Adultsל) 2(�13ו) 1(13' ראו ס   119

בפסקה , )4 ש"ה לעיל( �LAGARDEדוגמה למצב שבו מוצדק להחיל די
 אחר מובאת ב. 2000
כאשר מגישי� בקשה במדינה שבה גר החסוי לקבל אישור למכור רכוש שנמצא במדינה : 92

, ובדי
 המדינה שבה הוגשה הבקשה אי
 צור� באישור של בית משפט בנסיבות העניי
, אחרת
הדנה בבקשה תגלה ראוי שהמדינה , ואילו במדינה שבה נמצא הנכס יש צור� באישור כזה

נכונות לתת אישור לפי הדי
 של מקו� הימצא הנכס ותפעיל די
 זה כדי לבחו
 א� ראוי לתת 
  .אישור

  .�Hague Convention on the International Protection of Adults, 2000 ל20'  וס21' ס   120
הדוגמה . �Hague Convention on the International Protection of Adults, 2000 ל14' ס   121

 מתייחסת למצב שבו אפוטרופוס שמונה 94בפסקה , )4 ש"ה לעיל( �LAGARDEהמובאת ב
הפעלת ' ובמדינה ב, באשר לנכס הנמצא ש�' צרי� להפעיל סמכות במדינה ב' במדינה א

משו� , ור זהיש לקבל איש, לפי הכלל שאומ�. סמכות כזו טעונה אישור של בית משפט
, אי
 דרישה לאישור' צוי
 ש� עוד שא� במדינה ב. 'שמדובר בהפעלת הסמכות במדינה ב

משו� ,  יידרש אישור14סביר שלמרות ההוראה בסעי� , דרוש אישור' ואילו במדינה א
 . אינה קיימת בלא אישור זה' שהסמכות של האפוטרופוס לפי די
 מדינה א

השליחות מסתיימת בביטולה "הקובע כי , 1965–ה"התשכ, ת לחוק השליחו14' ראו למשל ס   122
[...]". , בגריעת כשרותו או בפשיטת רגלו, וכ
 במותו של אחד מה�, על ידי השולח או השלוח

כוח בתחו� א הייתה התייחסות לנושא של ייפויי בפירוש הראשו
 של אהר
 ברק לחוק זה ל
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. וכולל במקרי� רבי� הנחיות באשר לסירוב לקבל טיפול רפואי ועוד, לגופו של האד�

ההסדרי� המיוחדי� עשויי� אפוא לסטות מדיני השליחות הרגילי� וא� להסדיר נושאי� 

ברוב המדינות אי� הסדרי ברירת די� מיוחדי� . רגישי� שטר� זכו להסדר משפטי ברור

 אמנת האג משנת 123. של התופעהתה היחסינותכנראה מפאת חדש, כוח שכאלהלייפויי 

תפיסה שמדובר באמצעי ה לפי 124. ג� החוק האנגלי–ובעקבותיה ,  הסדירה עניי� זה2000

 אמנת האג מחילה על תוקפו של ייפוי כוח כזה את די� מקו� מגוריו של מייפה הכוח, הגנה

  


הוא הדגי� את כל המצבי� , או קוגנטיובדיו
 בשאלה א� הסעי� דיספוזיטיבי , הנדו
 כא
, והגיע למסקנה שבמצבי� אלה הסעי� קוגנטי, המוזכרי� בסעי� למעט המצב של גריעת כושר

הצדדי� אינ� יכולי� לקבוע שהשליחות לא תבוא לידי סיו� בקרות האירועי� שהודגמו כ� ש
 לאותו 464בפסקה ). )1975 (496פסקה ב ,�1965ה"תשכ, חוק השליחותברק אהר
 ראו (

, פירוש הוא הסביר כי גריעת כושר היא אירוע מהפכני המחייב בחינה של כל מה שהיה בעבר
מכא
 לכאורה שג� ההוראה בדבר סיו� השליחות בשל גריעת כושר . לרבות הענקת כוח ייצוג

, )17ש "לעיל ה, ברקראו  (�1996 בפירוש שהוא פרס� ב,ע� זאת. היא הוראה קוגנטית
כוח מהסוג הנדו
 כא
 ומביע עמדה שההסדר י ד
 ברק מפורשות בייפוי, 907, 906בפסקאות 

 ייפוי כוח ולכ
 , ביחס לסיו� השליחות מחמת גריעת כושר הוא הסדר דיספוזיטיבי14' שבס
�וכ� ג� באשר לביטול מצד השולח , שנית
 מראש למקרה שייגרע כושרו של אד� יהיה תק

לפיכ� בישראל דיני . )909בפסקה (ופשיטת רגלו ) 900בפסקה (מות השולח , )887סקה בפ(
מאחר .  ואי
 צור� בהסדר מיוחד,השליחות הרגילי� יכולי� לחול על מכשירי� משפטיי� אלה

בפסקה , ש�ראו ( פסלות פורמלית תהכרזל מוגבלתשברק א� סבור שגריעת כושרו של אד� 
 להיתקל בבעיה אמור איננו, די
�ה מצד מי שלא הוכרז פסולי כוח כזייוצא שייפו, )905

, יש לשי� לב שייפוי כוח כאלה אינ� בהכרח מתייחסי� לפעולה משפטית, ע� זאת. מיוחדת
בהקשר ).  ואיל�211בפסקה , )17ש "לעיל ה (ברקעל דרישה זו ראו (כנדרש בחוק השליחות 

ג� המשפט הישראלי הסדיר את האפשרות לתת ייפוי , כמה לטיפול רפואיהמיוחד של מת
 הס
לחוק זכויות ) א(16' ס. כוח תו� צפיית המצב שבו מייפה הכוח לא יוכל להחליט בעצמו

מטופל רשאי למנות בא כוח מטעמו שיהיה מוסמ� להסכי� ":  קובע1996–ו"התשנ, החולה
טו הנסיבות והתנאי� שבה� יהיה בא הכוח בייפוי הכוח יפור; במקומו לקבלת טיפול רפואי

 בר� הסדר זה מוגבל לענייני טיפול ."מוסמ� להסכי� במקומו של המטופל לטיפול רפואי
וההסדר א� אינו . רפואי ואינו חל על כל הענייני� שבה� אד� עשוי לרצות למנות לעצמו נציג

ת המוצעת בספרו לפי הגישה הכללי. מכסה את כל השאלות המשפטיות העשויות להתעורר
סביר שאפשר להיעזר בדיני השליחות ובדיני הנאמנות , )17ש "לעיל ה (1996של ברק משנת 

פסקה ,  לעניי
 נציגי� שאינ� שלוחי�5ראו למשל פסקה (כבסיס להיקש לכל המצבי� האלה 
 ).  לעניי
 אפוטרופוס שאינו שלוח ועוד240פסקה ,  לעניי
 שליחי� שאינ� שלוחי�234

ה� , שכ
 בשיטות שבה
 ה� הוסדרו באופ
 מיוחד, כוח כאלה עשויי� לעורר בעיות סיווג ייפוי   123
ואילו בשיטות שבה
 ה� טר� , עשויי� להימצא בתחו� של אפוטרופסות וההגנה על בגירי�

–622,  613' ראו להל
 בעמ(ה� עשויי� להשתיי� לתחו� השליחות או החיובי� , זכו להסדר
623(.  

; �Hague Convention on the International Protection of Adults, 2000ל 16, 15' ראו ס   124
Mental Capacity Act, 2005, Schedule 3 para. 13, para. 14 . ראו ג� דברי ההסבר לסעיפי

  .)4 ש"ה לעיל( LAGARDEהאמנה בדי
 וחשבו
 של 
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או בדי� המקו� שבו , � מקו� מגורי� קוד� שלובדי, אלא א� הוא בחר בכתב בדי� אזרחותו

 כש� שאופ� הפעלת� של סמכויות ייצוג כפו� לדי� 125. באשר לאותו רכוש–יש לו רכוש 

כ� ג� אופ� הפעלת� של סמכויות ייצוג הנובעות מייפוי כוח כפו� , המקו� שבו ה� מופעלות

ייצוג הנובעות  האמנה א� קובעת שכאשר סמכויות ה126.לדי� המקו� שבו ה� מופעלות

מדינה בעלת סמכות הגנה , מייפוי כוח מופעלות באופ� שאינו מבטיח את הגנתו של חסוי

לפי האמנה רשאית לבטל� או לשנות� תו� התחשבות בדיני המדינות המוסמכי� לשלוט 

  127.בייפוי הכוח

מאמצת  1962–ב"תשכה ,חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסותהוראת ברירת הדי� שב

המשפטית המכפיפה את כל ענייני הכשרות ,  הקונטיננטלית המסורתיתאת הגישה

המג� , והאפוטרופסות לדי� האישי תו� אימוצו של סייג בעניי� הכשרות לפעולות מסוימות

   : לחוק קובע לאמור77סעי� .  הסבירות של מי שמתקשר ע� חסוי או נציגוועל ציפיותי

; הדי� או החסוי�פסול, קטי�על עניני חוק זה יחול די� מקו� מושבו של ה

   –אול� 

ידי אד� שכשרותו המשפטית �שנעשתה בישראל עלפעולה משפטית   )1(

מוגבלת או נשללה והיא מ� הפעולות שדרכ� של בני אד� כאלה 

וכ� פעולה משפטית שנעשתה בישראל בי� אד� , לעשות כמות�

שכשרותו מוגבלת או נשללה לבי� מי שלא ידע ולא היה עליו לדעת 

�תוק� זולת א� היה בה משו� נזק של ממש לאותו �תהא בת, על כ

  ;אד� או לרכושו

ידי �ידי הוריו של קטי� או על�לעני� פעולה שנעשתה בישראל על  )2(

אפוטרופוס אי� לטעו� כלפי צד שלישי שסמכות� של ההורי� או 

, תה מצומצמת מ� הסמכות הנתונה לה� לפי חוק זההאפוטרופוס הי

  . צד ידע או היה עליו לדעת על כ�זולת א� אותו

כל כלל ברירת די� מסורתי שמזהה את שיטת המשפט שיש לפנות מו כ. הוראה זו מורכבת

יש , נוס� על כ� .זיהוי של חוליית הקישורקטגוריה משפטית ו יש בה ,בסוגיה נתונהאליה 

לעומת . בה הסדרה מהותית של מקצת המקרי� שיכולי� להתעורר בפני בית משפט ישראלי

: הדיו� בכלל זה יתקד� מהקל אל הכבד. אי� בה כל התייחסות לסוגיות מתודולוגיותזאת 

  

 ,�Hague Convention on the International Protection of Adultsל) 2(�15ו) 1(15' ראו ס   125
2000.  

 .�Hague Convention on the International Protection of Adults, 2000ל) 3(15' ראו ס   126
  .�Hague Convention on the International Protection of Adults, 2000 ל16' ראו ס   127
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לבסו� יוקדש דיו� קצר לבעיות . החריג המהותי, הקטגוריה המשפטית, חוליית הקישור

  .המתודולוגיות

  חוליית הקישור   .2

, ו של הקטי�על עניני חוק זה יחול די� מקו� מושב" חלקה המרכזי של ההוראה קובע כי

 ייחס,  כמו בעניי� סמכות השיפוט כ� ג� בעניי� ברירת הדי�."…הדי� או החסוי �פסול

א� כי בהקשר הברירתי הוא ייחס חשיבות רק למושבו , מקו� המושבחשיבות להמחוקק 

א� על פי שכשרות . אי� כל חשיבות למקו� מגוריו וא� לא לפורו� ככזה; של הנדו�

העובדה שחוליית הקישור ,  לדבר המל� במועצה51ה בסימ� משפטית מעול� לא הופיע

המרכזית בכל ענייני המעמד האישי הייתה האזרחות ביססה הנחה שג� בעניי� זה יחול די� 

 שהוא זונח רעיו� זה 77המחוקק הבהיר בסעי� . כבחלק ממדינות הקונטיננט, האזרחות

�א� דוחה את האפשרות של אימו� הוהוא  ,במודעdomicile  האנגלי כחוליית הקישור

ה� לצורכי סמכות שיפוט ה� לצורכי ,  לחוק80זיקת המושב מוגדרת בסעי�  .המובילה

  129.מרכז החיי� של האד�כ 128,ברירת די�

  קטגוריה המשפטית ה  .3

והוא שונה , הבסיס לכלל ברירת הדי� הזה שונה מבסיס� של רוב כללי ברירת הדי� בישראל

 אינו מבוסס על קטגוריה 77סעי� . שעוסק בסמכות השיפוט לחוק 76א� מבסיסו של סעי� 

  ". עניני חוק זה"משפטית מוגדרת אלא הוא מסדיר את הדי� שיחול על ס� כל 

כל בהצעת חוק היחיד והמשפחה הנושאי� של כשרות משפטית ואפוטרופסות טופלו 

תו� ( להצעה ייחד כלל ברירת די� לכושר שהפנה לדי� המושב 188סעי� . בנפרדאחד 

 ייחד כלל ברירת די� 199סעי� ; ))1(77אימוצו של חריג הדומה למה שמופיע בסעי� 

תו� אימוצה של הוראה הדומה (לאפוטרופסות שהפנה לדי� המקו� שבו מונה האפוטרופוס 

בגיר�ת , לפיכ� די� המושב נועד לחול על קטינ�ת)). 2(77למה שמופיע היו� בסעי� 

. בו מונה האפוטרופוס נועד לחול על ענייני האפוטרופסותואילו די� המקו� ש, ופסלות

הוסבר כאימוצה של תפיסה , שסטה מהדי� האישי, ההסדר בנוגע לאפוטרופסות

 130,"בבחינת הסדר אדמיניסטרטיבי ואינה נוגעת למעמד האישי"שהאפוטרופסות היא 

  

אותו ב, בהקשר של סמכותש מזושונה בהקשר של ברירת די
  שבה ההגדרה של מושב הלדוגמ   128
�מקרי� מיוחדי� וסמכות בי
( לחוק שיפוט בענייני התרת נישואי
 5'  וס2' סראו , חוק

 .1969–ט"התשכ, )לאומית
  .587–585' ראו לעיל בעמ, לדיו
 במושג זה   129
 ). 1955( 221הצעת חוק היחיד והמשפחה    130
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ק סמכות לבית בסעי� שמעני. הסבר זה אינו ברור לגמרי. ומכא� שאי� להכפיפה לדי� האישי

המשפט לפעול כל אימת שהצור� מתעורר בישראל דוחי� את המיו� של האפוטרופסות 

 תו� שהוא מיוחס למשפט ,כעניי� של מעמד אישי המסמי� את מדינת ביתו של האד�

המפנות לדי� , ולמדינות הקונטיננטליות, המפנה לדי� המושב של הנדו�, אמריקני�והאנגל

יש לאפשר אותה כל אימת , מנהלית�בפעולה שלטונית מאחר שמדובר 131;האזרחות

בעקבות זאת תוק� המינוי וסמכויות האפוטרופוס מוגבלי� לגבולות האר� ; שהדבר נחו�

 לפיכ� היה אפשר לצפות שכלל 133. משו� כ� אי� מכירי� בצווי מינוי זרי�132;שבה נתמנה

נראה כי א� שהסעי� צפה , ואול�. ברירת הדי� בנוגע לאפוטרופסות יחיל רק את די� הפורו�

 השני י�שבית משפט ישראלי אכ� יפעיל את די� ישראל כשהוא מתבקש לפעול לפי הפרק

 די� –הזר " הפורו�"הוא כנראה צפה ג� שיהיו נסיבות שבה� יחול די� , והשלישי לחוק

ג� .  כאילו יכירו במינוי ובסמכויות שהוקנו במדינה זרה–המקו� שש� נתמנה האפוטרופוס 

מניח שיחול הדי� הזר על סמכויותיו של , )2(77הדומה לסייג שבסעי� , יג לכללהסי

  . וכי הוראותיו עשויות להצדיק את הפעלת הסייג, אפוטרופוס שמונה מחו� לישראל

העמדה , יהא אשר יהא הפירוש הנכו� של הוראות אלה בהצעת חוק היחיד והמשפחה

 ננטשה בהקשר של ברירת די� בחוק המבחינה בי� האפוטרופסות לשאר ענייני הכשרות

 לכל ענייני אחד ואחידהכשרות המשפטית והאפוטרופסות כאשר אומ� כלל ברירת די� 

במסגרת ענייני� אלה בית המשפט נדרש . ל רחב של נושאי�והחוק עוסק במכל 134.החוק

 למנות אפוטרופוס או לנקוט אמצעי , לפסול את כשרותו של אד�–לעתי� ליצור מצב חדש 

 לברר מה מצבו של אד� ומה –לעתי� הוא נדרש א� להצהיר על מצב קיי� . נה על אד�הג

 לחוק מורה לבית המשפט להפעיל את די� 77סעי� . התוצאות המשפטיות של מצב זה

היוצרות , המושב בכל הנושאי� הנדוני� בחוק בי� שהוא מפעיל סמכויות קונסטיטוטיביות

  .הבוחנות מהו המצב הקיי�, מצהירותובי� שהוא מפעיל סמכויות , מצב חדש

  

ר ראינו שהמצב באנגליה קרוב יותר לעמדה שהוצעה בהצעת חוק שכ
 כב, הצגה זו תמוהה   131
ואילו הגישה הקונטיננטלית היא שמכירה בסמכותה של מדינת הדי
 , היחיד והמשפחה עצמה

ה
 המשפט המקובל ה
 המשפט הקונטיננטלי מפני� לדי
 , לשיטת ההצעה, וא�. האישי
  ?מנהלית�מניי
 הגישה השלטונית, האישי

 ).1955 (207 ק היחיד והמשפחההצעת חוראו    132
 .209'  ובעמ207' בעמ, ראו ש�   133
בהצעת חוק הכשרות . לא ברור מדוע סטה המחוקק מהעמדה שבהצעת חוק היחיד והמשפחה   134

על כ
 . המשפטית והאפוטרופסות השינויי� מיוחסי� להערות של מומחי� באר� ומחוצה לה
צד אחר קשה להתחקות אחר המניעי� ומ, מצד אחד קשה להניח שהדבר נעשה בהיסח הדעת

  .לשינוי העמדה
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   לחוק77פעולות הצהרתיות הכפופות לסעי�   )א(

א� צרי� להחליט כאשר בית משפט ישראלי  לחוק יחול 77הכלל שבסעי� , אשר על כ�

בגיר או , די��א� הוא כשיר או פסול; פלוני בעל כשרות מלאה או שמא כשרותו מוגבלת

פעולה שעשה  א� 136; לבצע פעולה משפטיתמשפטיתהכשרות לו ההייתה  א� 135;קטי�

, למי יש להודיע על אישור הפעולה ומתי, תלוי באישור הוריופה תוקא� ; תקפה או בטלה

. ומה� תוצאות ביטולה ;כיצדאותה ו לבטל אפשר א� ;מה די� הפעולה בטר� נית� האישור

 שבסעי� בכפו� לסייגי�ו,  יחיל בית המשפט את די� מקו� מושבו של האד�על כל אלה

  .�י רק את הכללי� הישראליתלא יפעיל מידי ,שיידונו להל�) 2(77�ו) 1(77

מי , מי אחראי לדאוג לו, יוצא שיש להחיל את די� המושב ג� כדי לקבוע א� פלוני חסוי 

, היותו של אד� חסוי. מוסמ� לייצגו או לאשר את פעולותיו וכנראה ג� מי אפוטרופסו

 על פי רוב י� של האפוטרופוס ותפקידיו וסמכויותיו נקבעזהותו, כפיפותו לאפוטרופסות

 הצעת חוק היחיד והמשפחה עצמה לא שללה לגמרי ,ראינו שעל א� דברי ההסבר. בפסק די�

ואי� סיבה עצמאית לפרש את חוק הכשרות , את האפשרות שצווי אפוטרופסות זרי� יוכרו

 137.אלי אינו מסתייג ממנהואכ� המשפט הישר. המשפטית והאפוטרופסות כשולל הכרה זו

כש� שמעמדו של . ההכרה בה� מסתבכת,  די�י משו� שמצבי� אלה קבועי� בפסק,ע� זאת

ילד כילד מאומ� יכול להיבח� מנקודת מבט של ברירת די� ומנקודת המבט של פסקי� 

 וכש� שמעמדו של אד� כגרוש יכול להיבח� מנקודת המבט של ברירת די� 138,זרי�

, כפיפותו לאפוטרופסות,  כ� ג� היותו של אד� חסוי139,סקי� זרי�ומנקודת המבט של פ

זהותו של האפוטרופוס וסמכויותיו ותפקידיו של הלה יכולי� להיבח� מנקודת המבט של 

  . ברירת די� ומנקודת המבט של פסקי� זרי�

ושהדי� שאליו מפנה כלל ברירת הדי� , רצוי שתהיה התאמה בי� שתי נקודות מבט אלה

מצב זה מובטח כאשר כלל הסמכות העקיפה . דברי� כפי שה� נקבעו בפסק הדי�יראה את ה

שבאופ� מסורתי הכפיפה את מעמדו , כ� למשל באנגליה. זהה לכלל ברירת הדי� או כפו� לו

  

שבו פנו לדי
 המושב כדי , )1969 (729) 1(ד כג"פ, זיל'ז' חדאד נ 720/68א "ראו למשל ע   135
וקבעו שבעת המרת הדת , להכריע בשאלה א� נערה שהמירה את דתה הייתה קטינה א� לאו

ש� גיל הבגרות נמו� , מצרי�א� על פי ששהתה אותה עת ב, מושבה היה עדיי
 מושב ישראלי
שמגדיר את מושבו של קטי
 , 80במקרה זה הפנייה לדי
 ישראל בוססה על סעי� . מבישראל

אבל . בנסיבות העניי
 נראה כי הנערה ממילא לא שינתה את מרכז חייה. כמושב� של הוריו
 א�חו
 הפנייה לדי
 ישראל כדי לב, אילו היה יסוד להנחה שמרכז חייה בפועל היה במצרי�

  .היא עדיי
 קטינה הייתה בעייתית
 ).1969 (729) 1(ד כג"פ, זיל'ז' חדאד נ 720/68א "ראו למשל ע   136
137   
 .636–633'  בעמראו להל
138   
  .845–835'  בעמראו להל
139    
  .694' בעמראו להל
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במש� שני� רבות היה מקובל שפסקי גירושי� זרי� יוכרו , האישי של אד� לדי� מושבו

. זוג או במדינה שמדינת המושב מכירה בסמכותהכאשר ה� ניתנו במדינת המושב של בני ה

למשל . הוא אינו מובטח כאשר כלל הסמכות העקיפה שונה מכלל ברירת הדי� או רחב ממנו

היו� פסקי גירושי� זרי� מוכרי� באנגליה ג� ממדינה הקשורה בקשר רופ� יחסית רק לאחד 

מכא� שההכרה .  הזוג בעמדת די� המושב של שני בני�מבני הזוג מבלי להתנות את קליטת

בהיותו של אד� חסוי או בהיותו של אד� אפוטרופסו של אד� אחר מעוררת בעיה של 

  140.הקשורה קשר הדוק לכללי פסקי� זרי�, ברירת די�

' פרוהמ� נבפסק הדי� בעניי� . אפשר להבחי� בבלבול מסוי� בי� שני תחומי� אלה, ואכ�

ואב� הבוח� , ר בצו אפוטרופסות זרבח� בית המשפט את השאלה א� להכי 141גולדשמידט

 כי עליו להתבסס לעניי� זה על די� כאשר השופט סבר,  לחוק77 עי�ס הייתהלשאלה זו 

 הביע השופט נכונות האפוטרופוס הכללי' נ. א.רפרשת  ב, לעומת זאת.המושב של החסוי

מד המע; לצור� האפשרות שימונה לו אפוטרופוס בישראל, להכיר במעמדו של אד� כחסוי

�לחוק אכיפת פסקי) ב(11לפי סעי� נקבע בפסק די� זר ובית המשפט היה מוכ� להכיר בו 

 142.מבלי שציי� את האפשרות של בדיקת מעמדו לפי די� מושבו, 1958–ח"התשי, חו�

 רק לאלהכיר  ושאפשר, דומה כי שתי השאלות האלה ניתנות לפתרו� במישור הברירתי

 מתו� בדיקת די� מושבו וופס� שפלוני מונה לאפוטר בכבמעמדו של אלמוני כחסוי אלא ג�

  .של אלמוני

, מינוי זר כפו� לדי� זר ולבית משפט זר. הכרה במינוי זר מעלה שאלה מעניינת נוספת

בהנחה שבית משפט ישראלי לא התבקש . שלו חייב האפוטרופוס הזר חובת ציות ודיווח

כותו של האפוטרופוס הזר לפעול להפעיל סמכויות משלו באופ� עצמאי אלא רק להכיר בסמ

ואולי , או שמא הוא רשאי, "יוצא מהתמונה"הא� בית המשפט הישראלי , ככזה בישראל

אפשר ו מקרי� שבה� אי  לכאורה יהי? פיקוח על האפוטרופוס הזרפעיל סמכויותלה, חייב

למשל כאשר פעולה מסוימת בישראל טעונה , להסתפק בפיקוח של בית המשפט הזר בלבד

א� על  במקרי� כאלה .והכוונה היא לאישור של בית משפט ישראלי, ור של בית משפטאיש

הסמכות לפעול . נראה כי יש לפעול בהתא� לשני הדיני�, פנה לדי� המושב מ77 עי�ספי ש

עמדה זו . האפשרות לפעול בישראל צריכה לבוא מדי� ישראל; צריכה לבוא מדי� המושב

המפנה לדי� , י כלל ברירת הדי� בעניי� פרוצדורהההיגיו� שעומד מאחורמתיישבת ע� 
  

וראו ; )1955 (208 הצעת חוק היחיד והמשפחהג� ראו על הצור� להתאי� בי
 שני התחומי�    140
  .647–640'  בעמל
לה

 ).2007, פורס� בנבו (גולדשמידט' פרוהמ� נ 2669/07) ��שלו� י(א "בש   141
בפסקה , )2007, פורס� בנבו(, האפוטרופוס הכללי' נ. א.ר 21140/06) ��משפחה י(ש "תמ   142

' באותו מקרה השופט א� הכיר באפשרות שצו האפוטרופסות הזר יוכר במסגרת ס). א(25
  .נאי� הדרושי� למינוי אפוטרופוס בדי
 ישראל לא מולאוג� כאשר הת) ב(11
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העוסקת בדי� שחל , א� אמנת האג 143. אינה אפשריתמנומבכל עניי� שבו סטייה  הפורו�

מכשירה את ההיזקקות לדי� , על הפעלת סמכויות במדינה אחרת מזו שהעניקה אות�

  144.ולו בשילוב ע� הדי� הזר, הפורו�

   לחוק77פעולות יוצרות הכפופות לסעי�   )ב(

כאשר בית ג� , בדומה למה שמקובל במדינות הקונטיננט מחו� להקשר של אמנת האג

הוא יחיל את הדי� די� או לבטל הכרזה כזו �משפט ישראלי נוטל סמכות להכריז אד� פסול

 די� הוא יחיל את, תושב ישראלכאשר מדובר ב. שהוא בעיני ישראל די� המושב, האישי

הנדו� הוא תושב זר וסמכותו בכל אות� מצבי� שבה� ילו וא,  בתור די� מושבוישראל

שעשוי להיות , די� המושב. יפעיל די� זרהוא , לפעול מבוססת על מגוריו של הנדו� בישראל

 יענות לבקשה להאפשרא� , די��מי רשאי להגיש בקשה להכריז אד� פסול יקבע ,די� זר

א� לפיכ� .  לבטל הכרזת פסלותראפשלו תנאי� י יקבע באא� די� זה. ההכרזה תוצאות �ומה

, תושב זרהנדו� בינתיי� נהיה ו, כשהיה תושב ישראל די� ישראל לפיהכרזת הפסלות ניתנה 

   .די� מושבו החדש יכריע בשאלה א� אפשר לבטל את ההכרזה

 השני והשלישי לחוק כשהצור� לפעול י�פועל על פי הפרקהוא הדי� כאשר בית משפט 

זהות� של הזכאי� לבקש . אר� זרהאד� הנדו� הוא תושבה של וכאשר ה, התעורר בישראל

, ההחלטה א� למנות אפוטרופוס, שימונה אפוטרופוס או שיינקט אמצעי הגנה מיוחד

מידת הפיקוח של בית , הגדרת סמכויותיו וחובותיו, השאלה איזה סוג אפוטרופוס למנות

כל זאת בניגוד . � ישראל כל אלה ייחתכו לפי די� מושבו של האד� ולא לפי די–המשפט 

אול� א� שהמשפט המקובל נמנע מלמנות . לעמדה ההיסטורית של המשפט המקובל

 145.אפוטרופוס זר, לפי די� אנגליה, אי� לו התנגדות עקרונית למנות, אפוטרופוס לפי די� זר

  .למנות זר לתפקיד זהמלעומת זאת במשפט הישראלי מתגלה רתיעה תמוהה 

 למשל האד� שכבר מונה מחו� –י� ממני� אפוטרופוס זר מקובל לומר שבישראל א

 ובית משפט זה אינו , משו� שהוא אינו כפו� לסמכותו של בית משפט ישראלי–לישראל 

אי� ספק שיש נסיבות שבה� . נימוק זה משונה 146.ותביעיל יכול לפקח על פעולותיו

  

  .453–452, 167–165, 139–138' בעמראו לעיל    143
ראו להל
 . �Hague Convention on the International Protection of Adults, 2000 ל14' ראו ס   144

' והמ� נפר 2669/07) ��ישלו� (א "בשדיו
 באפשרות לפקח על האפוטרופוס הזר בהקשר של 
 ).2007, פורס� בנבו (גולדשמידט

ש� הוא מבהיר שאפילו בעניינ� של ילדי� ייחסו בתי המשפט , 19�076בפסקה , DICEYראו    145
על פי שמינוי כזה לא  וא�, האנגליי� משקל לעובדה שפלוני מונה לאפוטרופוס מחו� לאנגליה

  . ה� עשויי� למנות אותו אד� כאפוטרופוס אנגלי, יחייב אות�
�עמותת בת' שבע דה רוטשילד נ�עזבו� בת 5650/99) א"תשלו� (' ראו למשל הערות אגב בעז   146

. ס.המנוח א 56289/06) ��ימשפחה (א "בש;  לפסק הדי
40פסקה ב ,)1999, פורס� בנבו( דור
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אבל . לו מישראלאפוטרופוס זר לא יוכל למלא את תפקידיו באופ� סביר בגלל המרחק ש

 שהוא גרתושב זר או הוא האפוטרופוס שהעובדה שיהיו מקרי� שבה� באותה מידה סביר 

למשל בהקשר של תביעת זכויותיו , שפיע על יכולתו לפעול בישראלתמחו� לישראל לא 

 או כאשר הוא מגיע תכופות לישראל או מחובר באופ� מעשי ופעיל לענייני� ,של החסוי

 אפשרהפסיקה מבהירה שיש דרכי� שבה� , יתרה מזו. צא באלהוכיוהמתנהלי� בישראל 

האפוטרופוס ' נ. א.ר בפרשת .להבטיח ציות של אפוטרופוס זר לבית המשפט הישראלי

 א� ציי� , אפשרות שיוכר הצו הזר כבסיס לקביעה שפלוני הוא חסויהשופט הזכיר הכללי

 האפוטרופוס מתאי� לתפקידו וק כישמינוי אפוטרופוס בישראל מחייב שבית המשפט יבד

במקרה הנדו� לא היה די . פקח עליולאפשרות כי קיימת יבטיח שו, חינת יכולתו ויושרובמ

לא הציע "יי� כי האפוטרופוס  ובית המשפט צ,במסמכי� שהוגשו כדי לספק דרישה זו

,  להתנות את מינויו הישראלי של אפוטרופוס זרשאפשר,  משמע147".ונות לפעולותיובטח

,  של אותה פרשהכהבהמש. בערובה להבטחת פעילותו התקינה, את ההכרה במינוי הזראו 

שמינויו כבר הוכר , הורה שופט אחר לאפוטרופוס הזר, גולדשמידט' פרוהמ� נ סק הדי�בפ

להעביר אליו החלטות של בית המשפט הזר לצור� פיקוח על , בישראל באופ� אינצידנטלי

 ואי� , שבית המשפט יכול למצוא דרכי פיקוח נאותות מכא�148.סכומי הכס� שיועברו אליו

אפוטרופוס שכבר מונה מחו� וא� ה, שרות שימונה אפוטרופוס זרלשלול מראש את האפ

 פסק די� אחרו� זה א� מדגי� היטב את האפשרות לשלב את הפיקוח של בית .לישראל

הכירה א� הצעת חוק היחיד והמשפחה . המשפט הזר ע� זה של בית המשפט הישראלי

  149.באפשרות שימונה אפוטרופוס זר

   לחוק77פעולות שאינ� כפופות לסעי�   )ג(

אי� זאת אומרת ". ענייני חוק זה" חל על כל הענייני� שנדונו לעיל כי ה� 77הכלל שבסעי� 

 לחוק קובע מפורשות שההוראות 13סעי� . שהוא חל על כל שאלה בנוגע לכשרות משפטית
  

, ד צבי קויש" כ� נמסר לי ג� מפי עו.לפסק הדי
 12בפסקה , )2006, פורס� בנבו (.מ.נ' ל נ"ז
. הרש� לענייני ירושה, האפוטרופוס הכללי והכונס הרשמי, שבע והדרו��וז בארמנהל מח

 חוק היחיד והמשפחה ג� בהצעת. התנגדות זו מקבילה להתנגדות למינויו של מנהל עיזבו
 זר
מזכירי� את ההקבלה בי
 מינויו של אפוטרופוס ובי
 מינויו של מנהל עיזבו
 בהקשר של הכרה 

 .))1955 (209 ק היחיד והמשפחההצעת חוראו (במינוי זר 
 .25בפסקה , )2007, פורס� בנבו (האפוטרופוס הכללי' נ. א.ר 21140/06) ��ימשפחה ( ש"תמ   147
 לפסק 10' בעמ, )2007, פורס� בנבו (גולדשמידט' פרוהמ� נ 2669/07) ��ישלו� (א "בבש   148


  .231ש "על ההחלטות השונות שניתנו בפרשה זו ראו להל
 ה. הדי
יתכ
 שבית משפט ישראלי במנותו ): "1955 (209  הצעת חוק היחיד והמשפחהאור   149

אפוטרופוס יתחשב במינוי שנעשה באר� אחרת לגבי אותו חסוי וימנה עליו את אותו 
אמנ� מודגש שהדבר נעשה מתו� שיקולי� מעשיי� ולא מתו� קליטה של ". האפוטרופוס

  .ביטוי ש� ג� באשר למנהלי עיזבו
 זרי�אותה נכונות באה לידי . הפסק הזר כפסק מחייב
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אינ� חלות על כשרותו של אד� לפעולות "[...] ל החוק המהותיות של הפרק הראשו� ש

ואינ� גורעות מכל די� הקובע לעניי� פלוני גיל , הקובעות או משנות את מעמדו האישי

ולא " ענייני חוק זה"משמע שאלה אינ� ". כשרות או תוצאות של שלילת כשרות או הגבלתה

מת שיש הוראת ברירת די� א� ברור כי ג� בלא הוראה זו כל אי. 77יחול עליה� סעי� 

תחול אותה הוראה ולא ההוראה שבסעי� , מיוחדת העוסקת ביכולת לעשות פעולה משפטית

,  לא יחול על הכשרות לצוות או על כשרות� של עדי הצוואה77סעי� , למשל.  לחוק77

   1965.150–ה"התשכ, המוסדרות בהוראות ברירת די� מיוחדות בחוק הירושה

נשא יהכושר לה 151.ל השאלה א� היה לאד� הכושר להינשא א� לא יחול ע77סעי� 

בשיטות ו, מחלת נפש, מעמד אישי, קרבת ד� או חיתו�, קטינות: כולל גורמי� רבי�

כללי ברירת הדי� העוסקי� בתוקפ� של  152.כיוצא באלהרשות הורי� ו, דת –מסוימות 

ועל תוק� , אזרחותה על תוק� נישואיה� של זרי� חל די�. נישואי� מתייחסי� לבעיית הכושר

אמנ� קיימת מחלוקת בשאלה א� יכול לחול די� . נישואיה� של אזרחי ישראל חל די� דת�

 אבל דיו� זה מתקיי� בלא 153,מקו� עריכת הנישואי� כאשר הנישואי� נערכו מחו� לישראל

אלא במסגרת הדיו� הכללי ,  לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות77כל קשר לסעי� 

   .� בנישואי� וגירושי�ת הדירבריב

ג� בהיעדר כלל ברירת די� מיוחד של הפורו� העוסק בכשרות בתחו� , כאמור לעיל

הוראת כשרות הדי� החל על סוגיה מסוימת כולל ברוב שיטות המשפט כאשר , מוגדר

 154.הכשרות נבחנת לפי כלל זה ולא לפי הדי� שחל על יכולת משפטית באופ� כללי, מיוחדת

בקרקע וא� בנכסי� , יכולת להחזיק בזכות קניי� או להעביר זכות קניי�לפיכ� מקובל שה

היכולת לחוב בנזיקי� נכפפת לדי� ,  בדומה לכ�155.כפופה לדי� השולט בנכס, אחרי�

  

כאשר השאלה היחידה היא א� . לרשת מעוררת בעיה ייחודיתהכשרות  .1140' ראו להל
 בעמ   150
, ובכלל זה לקבל רכוש ולהחזיק בו, היורש המזוהה על ידי הדי
 שחל על הירושה כשר לזכויות

א� כי ראו לעניי
 זה דיו
 ( לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות 77' טבעי לנהוג לפי ס
' לפי ס, בי
 שהוא די
 המושב(אול� ייתכ
 שהדי
 ששולט בירושה  ).1124–1123' להל
 בעמ

לפי ,  ובי
 שהוא די
 מקו� הימצאו של נכס מנכסי העיזבו
1965–ה"התשכ,  לחוק הירושה137
רשעה בעברה היעדר ה, אזרחות, כגו
 גיל, מצמיד דרישות או תנאי כשירות מיוחדי�) 138' ס

ועל כ
 ה
 , דרישות אלה אינ
 נוגעות לאישיותו המשפטית הכללית של אד�. וכיוצא באלה
 .כפופות לדי
 החל בירושה

151   
 אינו בא וא קובע שהשבו א� 79סעי� , נוס� על כ� שהחוק אינו חל על ענייני נישואי
 וגירושי

 .לפגוע בדיני נישואי
 וגירושי

  .)1995, מהדורה שנייה(  ואיל�224משפחה בישראל דיני ה  שיפמ
נחספראה    152
  .738–719' ראו להל
 בעמ   153
 .600' ראו לעיל בעמ   154
  .1016–1015' למשל להל
 בעמ ראו   155
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נראה כי ראוי לנהוג כ� ג� ,  כפי שיוסבר בדיו� בנזיקי� ובקניי�156.השולט בעוולה

 לחוק יעסוק בעיקר 77סעי� , כל מה שקשור לפעולות משפטיותמכא� שב 157.בישראל

   .בכשרות� של אנשי� בהקשר החוזי

  אינה ברורהלחוק  77פעולות שכפיפות� לסעי�   )ד(

 חל על כל הנושאי� הנדוני� במפורש בחוק ואינו חל בסוגיות שבה� יש 77ברור כי סעי� 

  כי ה� נוגעי�–אול� יש נושאי� שעשויי� להיות מענייני החוק . כלל ברירת די� מיוחד

ייפויי כוח .  א� על פי שה� אינ� נדוני� בחוק–להגנה על אד� שאינו מסוגל לדאוג לעצמו 

מהסוג שנית� מראש כדי להבטיח למייפה הכוח ייצוג הול� לעת זקנה או רפיו� השכל 

)enduring power of attorney (ע� . אינ� מוסדרי� בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות

וקיימת נטייה הולכת וגדלה לכלול הוראות , הגנה על האד�זאת ה� משמשי� אמצעי ל

הגנה על הבגיר ולנתק� מהתחו� הרגיל של ייפויי הבאשר למכשירי� אלה במסגרת אמצעי 

כיצד על המשפט הישראלי לנהוג כאשר מובא בפני בית משפט ייפוי כוח כזה . כוח

? די� עליו לפעוללפי אילו כללי ברירת ? ומתעוררת שאלה באשר לתוקפו או להיקפו

להחיל את הכלל : לכאורה יש שתי אפשרויות, בהיעדר כלל ברירת די� מיוחד לעניי� זה

 מצד 158.י כוח בהקשרי� אחרי� של החיי�יאת הכלל החל על ייפולהחיל  או 77שבסעי� 

 משו� שבישראל אי� הסדר סטטוטורי מיוחד של נושא זה למעט האפשרות למנות ,אחד

  

ש� מוצגת הגישה המסורתית של המשפט , 35�040בפסקה  ,.DICEY, 14th edראו למשל    156
 שבה מגדיר את היק� 15' וס,  עוסקת בחיובי� לא חוזיי��Rome II Regulationה ;המקובל

הכשרות הנזיקית . התחולה של הדי
 שיחול על חיוב לא חוזי באופ
 שכולל ג� נושא זה
 לפקודת 9' אינה נדונה בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות אלא בס) במונחי� של גיל(

 
קובע ] נוסח חדש[ לפקודת הנזיקי
 9' ס). ג.9בפסקה , )1ש "לעיל ה (אנגלרדראו (הנזיקי
ולכ
 אפשר לתבוע את , ואינו שולל את אחריותו למעשה, 12חסינות דיונית לילד מתחת לגיל 

 ואיל� 101בפסקה , תורת הנזיקי� הכלליתחשי
 ' מ, ברק' א, אגנלרד' ראו י(מעסיקו או שולחו 
המשפיעה על כשרותו ,  דיוניתבי
 שמדובר בחסינות)). 1977, מהדורה שניה, טדסקי עור�' ג(

יש להחיל , המשפיעה על כשרותו לחוב בגי
 עוולה, ובי
 שמדובר בחסינות מהותית, להיתבע
א� על פי שמדובר בהוראה דיונית היא משפיעה , במקרה הראשו
. את הדי
 שחל על העוולה


 הפורו� ומקובל היו� ששאלה זו כפופה לדי
 ששולט בעוולה ולא לדי, על זהותו של הנתבע
תחולתו ,  הקשורה לגיבוש האחריותכשאלה מהותית, במקרה האחרו
; )1590' ראו להל
 בעמ(

  . של הדי
 ששולט בעוולה מובנת מאליה
  .1590 ' ובעמ144ש "ה, 1015' בעמלהל
 למשל ראו    157
עשויה , מוב
 מאליו שא� למשפט הישראלי עמדה ברורה באשר לסיווגו הנכו
 של מכשיר זה   158

ת בעיה של סיווג נוגד א� בשיטה שאליה מפנה כלל ברירת הדי
 הישראלי הרלוונטי לעלו
הבעיה הנדונה ). 623–622' ראו להל
 בעמ(בעיה זו תידו
 בהמש� . קיימת גישה שונה לסיווגו

כא
 היא לאיזה כלל ברירת די
 ישוי� מכשיר זה כאשר המשפט הישראלי טר� הסדיר עניי
 זה 
 . תחו� זה או אחרבאופ
 שמשיי� אותו ל
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 ומשו� שהנושא לא נדו� בחוק הכשרות 159,� הסכמה לטיפול רפואימיופה כוח לצור� מת

, "עניני חוק זה" המיוחד ל77אי� סיבה להחיל עליו את סעי� , המשפטית והאפוטרופסות

אלא אפשר להחיל את כללי ברירת הדי� הרגילי� שיחולו על ייפוי כוח בתחומי חיי� 

 זה לעומת הרשאות מסחריות  קשה להתעל� מייחוד� של הרשאות מסוג,מצד אחר. אחרי�

  . רגילות

 ,אמנת האג מחילה על הסדרי� אלה את די� מקו� המגורי� של מייפה הכוח, כפי שראינו

תו� מת� אפשרות מוגבלת לבחור בדי� בעל זיקה אישית קרובה לחסוי ותו� הכרה בתחולת� 

ראלי  מאחר שהמשפט היש160.השיורית של דיני המדינות שהאמנה מסמיכה לדאוג להגנתו

, מחיל בכל הענייני� שבה� האמנה מטפלת את די� המושב ולא את די� מקו� המגורי�

 לחוק על הסדרי� 77נראה כי היה אפשר להחיל את סעי� , ובשל קרבת הנושא לענייני החוק

הא� ניתוח לפי הדי� שיחול על . ממנו ובי� בהיקש 77בי� בהפעלה ישירה של סעי� , אלה

אי� במשפט הישראלי הקושי הנפו� . לא בהכרח? א לתוצאה שונהייפויי כוח רגילי� יבי

ודומה שאפשר להקיש מכללי , בשיטות אחרות להחיל על ייפויי כוח אלה את דיני השליחות

 ע� 161.מכללי ברירת הדי� בנאמנות ומכללי ברירת הדי� בשליחות, ברירת הדי� בחוזי�

וח כזה צריכות להשפיע על זהותו של  אי� ספק שהנסיבות המיוחדות שבה� נית� ייפוי כ,זאת

די� החוזה שבי� מייפה הכוח למיופה , לפיכ� בהיעדר בחירה מפורשת בדי�. די� החוזה

 ולאור אופי החוזה סביר שדי� זה 162,הכוח יהיה הדי� בעל הזיקה המשמעותית ביותר לחוזה

החוזית תסטה לפיכ� הקונסטרוקציה . יהיה די� מושבו או די� מקו� מגוריו של מייפה הכוח

בלא , ניתנת לצדדי� חירות לבחור בכל די� שהוא בכ� שמההסדר שבאמנת האג בעיקר

  

 .1996–ו"התשנ,  לחוק זכויות החולה16' ראו ס   159
 . והטקסט הצמוד לה125ש " הלעילראו    160
האפשרות  �DICEY בתמוזכר, בדיו
 בהסדר ברירת הדי
 האירופי בחוזי�. 122 ש"הראו לעיל    161

סקה פב(צדדי ולא כחוזה �לא יחולו א� ייפוי הכוח נתפס כמעשה חדכללי� של הסדר זה שה
,  האלההכללי� האירופיי�ה חוזה לצור� זלראות בייפוי כוח כש� אמנ� מומל� ). 33�412

 לפנות לעקרונות ברירת די
 של המשפט המקובל הוצע אבל למקרה שכללי� אלה לא יחולו
לא ברור כיצד , מאחר שג� עקרונות אלה מבוססי� על עקרונות חוזיי�. בתחו� חוזי שליחות

. אול� סביר שה� יוכלו לחול באמצעות היקש.  מדובר בחוזהאי
אמת ההפניה מועילה א� ב
, ברקראו (בהיר אהר
 ברק מ .244, 243בכללי�  ,DICEYו לדיו
 בברירת הדי
 בחוזי שליחות רא

כי אפשר להקיש מחוק השליחות לעניי
 הרשאות שאינ
 לפעולה משפטית  )17ש "לעיל ה
צדדיות �שאפשר להקיש מדיני חוזי� ודיני נאמנות להרשאות חד; ) ואיל�211בפסקה (
, )327, 326בפסקאות  (צדדית�ששליחות יכולה להיווצר בפעולה חד; )327, 326בפסקאות (

ושאפשר ; )373, 372פסקאות ב(צדדיות אחרות לשליחות �ועל אפשרות ההיקש מפעולות חד
  ). �240 ו5, 4בפסקאות (להקיש מדיני שליחות לדיני אפוטרופסות 

 .1485–1478' ראו להל
 בעמ   162



  כשרות משפטית: 9פרק 

615  

z:\books\mishpatim\fassberg\fassberg-09.doc 9/23/2013 11:30:00 AM  

ואילו הקונסטרוקציה המחילה את די� המושב , הגבלה לדיני� בעלי זיקה אישית בלבד

  .תסטה ממנו רק בזהות הדי� האישי שיחול

  הפעלת הכלל  .4

מ� בבירור את הגישה  לחוק אי77סעי� , בניגוד להצעת חוק היחיד והמשפחה

, הקונטיננטלית הרואה בענייני אפוטרופסות ענייני� הנוגעי� למעמדו האישי של האד�

ראינו כי גישה זו מחייבת . ולמצער הוא הכפי� את כל הענייני� הללו לדי� האישי בלבד

וכנראה ג� , ג� כאשר ממני� אפוטרופוס בישראל, להפעיל די� זר כשמדובר בתושב זר

בכפו� רק לשיקולי� של תקנת הציבור והוראות , נויי� זרי� ובמה שה� מקני�להכיר במי

  . כופות של די� ישראל

 אי� כמעט לָמצאה; המדגימה את הפעלת הסעי�כמה מעטה הפסיקה לאור זאת מפתיע 

ולא באשר למינוי ,  לא בהקשר של הכרזות פסלות באשר לתושבי� זרי� הגרי� בישראל–

לא באשר לאפוטרופסות זרה , צעי� שבפרק השלישי של החוקאפוטרופוס או נקיטת אמ

וא� לא באשר להפעלת הפרק השני של החוק העוסק ביחסי הורי� וילדי� או בהכרה 

בכל מה שקשור לילדי� בית המשפט מתעל� ביודעי� , אדרבה. בהסדרי� זרי� בתחו� זה

המשפט הישראליי� לאומית המחייבת את בתי �וכל אימת שאי� אמנה בי�,  לחוק77מסעי� 

הוא מפעיל את המבח� של טובת הילד מבלי להתחשב בדי� , לציית להכרעה זרה או לדי� זר

 א� היא שונה תכלית 164, תופעה זו מקובלת מאוד באנגליה163.זר או בפסקי די� זרי�

   165.לעניי� הגנה על קטיני�השונות השינוי מהמקובל במדינות הקונטיננט ובאמנות האג 

  

  . 912–910' ראו להל
 בעמ   163
ובהמש� מוסבר ש� שטובת הילד גוברת אפילו על פסקי  (1096 'בעמ ,CHESHIREראו למשל    164

 .104בכלל , DICEY; )כאשר אי
 אמנה שמחייבת להתחשב בה�, די
 זרי�
;  בשוויי��CPIL ל82' כמו ס, לדי
 מקו� המגורי�המפנה , �EGBGB ל21' ראו בגרמניה ס   165

ג� בצרפת מקובל ;  לחוק הרפורמה האיטלקי מפנה לדי
 האזרחות של הילד36' באיטליה ס
להחיל את די
 האזרחות א� כי הנטייה להחיל את די
 הפורו� בבחינת כללי� לתחולה מידית 

   �1996אמנת האג מ). 147'  ואיל� וראו לעיל בעמ530בפסקה , MAYER ראו(היא חזקה 
 �Hague Convention on Jurisdiction, Applicable Law, Recognition, Enforcement andה(

Co-operation in Respect of Parental Responsibility and Measures for the Protection of 
Children, 1996 ( מסמיכה בעיקר את בתי המשפט של מקו� המגורי� הרגיל של 
הקטי

בכפו� להחלתו של די
 בעל קשר קרוב יותר , ומכשירה את הפעלת די
 הפורו� במקרי� אלה
די
 מקו� המגורי� קובע את מצב , כאשר בית משפט במדינה אחרת מוסמ� לדו
; )15' ס(לילד 

 
כאשר , בכל המדינות בכל ההקשרי�. ) לאמנה זו16' ראו ס(הילד כל אימת שהוא נקבע בדי
אמנת האג מוקדמת יותר בעניי
 . מקובל להחיל את די
 הפורו�, י חירו� זמניי�מדובר באמצע

מסמיכה א� היא את דינו האישי של הילד באמצעות צירו� של , 1961משנת , ההגנה על ילדי�

  .כללי סמכות וכללי ברירת די
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ש� מצהירי� באופ� ברור וגלוי על העלאת טובת הילד , של ילדי�בניגוד להקשר 

אי� הצהרות כאלה המצדיקות את הפעלתו של די� הפורו� בהקשר , ער� עליו�מעמד של ל

בר� נוכח הקושי למצוא מקרי� שבה� הופעל די� זר בהכרזת פסלות של תושב . של בגירי�

ות א� הסיבה לכ� היא שתיקי� מתבקש לתה, זר או במינוי אפוטרופוס לבגיר תושב זר

או שמא ג� בהקשר זה מופעל , שבה� מעורבי� תושבי� זרי� אינ� מזדמני� לבית המשפט

ייתכ� שבהקשר של הכרזות על פסלות די� הסיבה היא . די� הפורו� במקו� די� המושב הזר

יש מעט מאוד מקרי� בכלל שבה� פוסלי� . שמקרי� כאלה אינ� באי� לפני בית המשפט

מוב� מאליו שבתו� המקרי� המעטי� הללו מעטי� עוד יותר המקרי� . כשרותו של אד�את 

העובדה שמבח� המושב נזקק במידה מסוימת ג� למקו� . שבה� הנדו� יהיה תושב זר

, )1(76המגורי� מחזקת עוד את ההשערה שברוב המקרי� שבה� ניטלת סמכות לפי סעי� 

מצטרפת לכ� ההשערה כי כאשר .  ישראלעשוי להיות בסיס למסקנה שהנדו� הוא תושב

   166.על פי רוב לא תוגש בישראל בקשה לפסלו, מדובר באד� שאינו גר בישראל

בניגוד להנחה של הצעת חוק היחיד , כפי שכבר צוי�. המצב שונה באשר לאפוטרופסות

 ביטוי סטטוטורי להנחה 167.אי� מניעה שתוכר אפוטרופסות שמקורה במינוי זר, והמשפחה

 168.ונראה בהמש� שיש לכ� ביטוי ג� בפסיקה, לחוק) 2(77שר למצוא בסעי� זו אפ

אפשרות זו להכיר במינוי זר בוודאי מפחיתה את מספר המקרי� שבה� בית משפט ישראלי 

אלא שהיא אינה מלמדת שלא יהיו מקרי� כאלה , יתבקש למנות אפוטרופוס לתושב זר

 אחרות באשר לאפוטרופסות זרה שבה� וא� אי� בה כדי לשכנע שלא תעלינה שאלות, בכלל

  . יש להחיל את הדי� הזר

בהנחה שאכ� קיימי� מקרי� שמגיעי� לבית המשפט שבה� מבקשי� למנות אפוטרופוס 

 שבה פסיקה ה שלהיעדר, או לנקוט אמצעי הגנה על בגיר תושב זר או רכושו בישראל

, א� זה אכ� מה שקורה. רו�די� זר אכ� מרמז כי ג� בהקשר זה נוהגי� לפי די� הפומחילי� 

שנדונה , פעה קשורה להתנגדות הנפוצה למינויו של אפוטרופוס זר בישראלונראה כי הת

 תפיסה זו יונקת ג� היא מהגישה שלפיה האפוטרופסות היא עניי� שלטוני מנהלי 169.לעיל

לפי גישה זו האפוטרופוס . והמוגבל בהיקפו הטריטוריאלי, שאינו קשור למעמדו של האד�

המפעיל סמכויות טבועות כדי להג� על חלשי� ועל , הוא עושה דברו של בית המשפט

כמו , גישה זו.  באופ� טבעי חל די� הפורו� על כל אמצעי ההגנה הננקטי�על כ�ו, רכוש�

  

 האפוטרופוס הכללי והכונס, שבע והדרו��מנהל מחוז באר, ד צבי קויש"אני מודה לעו   166
  . על מידע בעניי
 זה, הרש� לענייני ירושה, הרשמי

 .608'  בעמראו לעיל   167
  .636–633'  להל
 בעמראו   168
 . 611–610'  בעמראו לעיל   169



  כשרות משפטית: 9פרק 

617  

z:\books\mishpatim\fassberg\fassberg-09.doc 9/23/2013 11:30:00 AM  

מניחה שהדאגה לחסוי מחייבת את , הגישה המצדיקה את הפעלת די� הפורו� באשר לילדי�

  .יא מצטיירת בעיניובית המשפט לפעול לטובתו כפי שה

היא באה לידי ביטוי ג� בצרפת ; גישה זו מקובלת כאמור באנגליה א� אינה ייחודית לה

היא באה . לפחות בדבר סמכויות חירו� זמניות,  וברוב המדינות האחרות170במידה מסוימת

בר� יש לזכור כי . 2000באמנת האג בעניי� ההגנה על בגירי� משנת לידי ביטוי א� 

אמנ� בית המשפט אמור לפעול . ק ממסכת שלמה של הוראותבאמנה ה� חלההסדרי� ש

אבל הסמכות לנקוט פעולות הגנה נתונה כאמור בעיקר , להגנת� של בגירי� לפי די� הפורו�

ורק באופ� משני למדינת האזרחות או למדינה שבה , למדינת המגורי� הרגילי� של האד�

ינה מחויבת להכיר בסמכויות חירו� שננקטו א כמו כ� א� שמדינה. יש צור� חיוני לפעול

היא אכ� מחויבת להכיר בסמכויות שהוענקו במדינת הבית ובאמצעי� , במדינה אחרת

רק תנאי ההפעלה של אמצעי ; ת לרשותהוועילות סירוב מוגבלות ביותר עומד, שננקטו בה

� ואכיפת, הגנה כאלה כפופי� לדי� המדינה שבה הסמכויות או האמצעי� מופעלי�

על כ� היה אפשר לחשוב שסטייה ישראלית מהחוק . מתבצעת לפי די� המדינה האוכפת

לאומי שהוא �אול� היא אינה מעוגנת בשיתו� הפעולה הבי�, לאומית�משתלבת במגמה בי�

היא כנראה אינה מוגבלת , ככל שסטייה זו קיימת, זאת ועוד. חלק אינטגרלי ממגמה זו

א מבוססת על התעלמות מההוראה הסטטוטורית המפנה הי, לסמכויות חירו� זמניות בלבד

והיא מחזירה לכלל ברירת הדי� את ההבחנה הבעייתית בי� כשרות , במפורש לדי� המושב

  . לאפוטרופסות שנדחתה בהקשר של ברירת די� ומצויה בחוק רק בהקשר של סמכות שיפוט

  לכלל החריג   .5

  : כדלקמ�קובע ) 1(77סעי� 

ידי אד� שכשרותו המשפטית �עשתה בישראל עלפעולה משפטית שנ) 1(

מוגבלת או נשללה והיא מ� הפעולות שדרכ� של בני אד� כאלה לעשות 

וכ� פעולה משפטית שנעשתה בישראל בי� אד� שכשרותו מוגבלת , כמות�

�תוק� �תתהא ב, או נשללה לבי� מי שלא ידע ולא היה עליו לדעת על כ

  .תו אד� או לרכושוזולת א� היה בה משו� נזק של ממש לאו

הוא אינו עוסק במכלול הענייני� שעליה� חל הכלל אלא רק . כלל הברירהחריג מהותי ל זהו

אפילו נמצא שדי� המושב הגביל את כשרותו : ביכולתו של אד� לפעול בעסקה מסוימת

תוק� א� היא נעשתה  תהיה פעולתו המשפטית בת,  אותהאו שלל המשפטית של האד�
  

מורגשת מגמה חזקה מבמדינות קונטיננטליות אחרות לסטות מהדי
 , כמו באנגליה, בצרפת   170
ות מקומיות בתחו� זה כבעלות האישי ג� כאשר הוא אינו נוגד את תקנת הציבור ולפרש הורא

   ).535 פסקהב ,MAYER ראו למשל(תחולה מידית 
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 ע� מי היא נעשתה אוהפעולות שדרכ� של בני אד� כאלה לעשות כמות� בישראל והיא מ� 

�ימשי� לחול די� מושבו של החסוי המקרה היחיד שבו . שלא ידע ולא היה עליו לדעת על כ

 היה בפעולה המשפטית משו� נזק של ממש לאד� הנדו� או בנסיבות אלה הוא כאשר

 לחוק המצמצ� את ההגנה הניתנת 6העתק כמעט מילולי של סעי�  חריג זה הוא .לרכושו

בניגוד לפעולת קטי� שנעשתה בלא  .שבא אתו במגעלקטיני� לטובת ההגנה על הציבור 

פעולה משפטית של קטי� " קובע ש6סעי� , הניתנת לביטול בדר� כלל, הסכמת נציגו

וכ� פעולה משפטית בי� קטי� לבי� אד� שלא ידע , שדרכ� של קטיני� בגילו לעשות כמוה

אלא א� היה בה [...] , 5אינה ניתנת לביטול כאמור בסעי� , היה עליו לדעת שהוא קטי�ולא 

 אינו מאפשר לבטל את הפעולה בנסיבות 6 סעי� 171".משו� נזק של ממש לקטי� או לרכושו

בי� שבדי� המושב ,  קובע שתהיה בת תוק�77סעי� . על כ� היא תהיה בת תוק�; המתוארות

  . ובי� שהיא בטלה, יא טעונה אישורבי� שה, היא ניתנת לביטול

 להבדיל מהמקובל במרבית 172.ראינו שחריג זה מופיע ג� בשיטות משפט אחרות

החריג הישראלי מוגבל לפעולות הנעשות בישראל , ובדומה כנראה לצרפת, השיטות האלה

 6סעי� ,  ישראליתושבה� חסוי הדי� או ה�פסול, קטי� אול� במקרי� שבה� ה173.בלבד

אפוא רק למקרי� שבה�  נועד חריג זה). 1(77סעי� ואי� צור� ב, 77 סעי� מכוחל וחי

המדיניות של הסעי� . מבצעי� פעולות משפטיות בישראלכשרות �מוגבליתושבי� זרי� 

והיא מניחה שהגנה כזו סבירה רק כאשר , היא מיועדת להג� על הציבור הישראלי: ברורה

 אינו מופקד על הגנת� של זרי� מחו� המשפט הישראלי, אכ�. הפעולה מבוצעת בישראל

  . א� המגבלה הטריטוריאלית מולידה תוצאה מפתיעה, לישראל

לפיכ� יחול הכלל . על פעולה משפטית שנעשתה מחו� לישראל אי� הוראה מיוחדת

כשרות תושב ישראל שמבצע פעולה �מוגבל.  שמפנה לדי� המושב77הרגיל של סעי� 

בעקבות .  לחוק6יהיה כפו� לסעי� , מחו� לישראל) 1(משפטית מהסוג הנדו� בסעי� קט� 

 ג� ישראליהיעדר הכושר של ציבור זר מפני הדי� הישראלי מג� על , בניגוד למצופה, זאת

מבצע פעולה משפטית מחו� א� תושב זר  , לעומת זאת.כשהפעולה מבוצעת מחו� לישראל

, מבטל את הפעולהי� זה פי די� מושבו וד  על מוגבלהתושב הזרא� ו, ישראלילישראל ע� 

 6הנה מההגנה המיוחדת שסעי� ילא יהתמי�  והישראלי ,תוסי� להיות בטלההפעולה 

  

כשמוזכרת האפשרות שהצד השני לא ידע ולא היה , 6' בס. יש הבדל קט
 בי
 שני הסעיפי�   171
כתוב שלא ) 1(77' ואילו בס, "שהוא קטי
"מפורש שהידיעה צריכה להתייחס לכ� , עליו לדעת

ובי
 ) 1(77'  ולאור הדמיו
 בי
 ההוראה שבס6' לאור ס. " כ�על"ידע ולא היה עליו לדעת 
יש לייחס את ידיעתו של הצד השני לעובדה שכשרותו , הוראות מקבילות בשיטות משפט זרות

  .המשפטית של האד� שאתו התקשר מוגבלת או נשללה
חריג המחוקק הישראלי לא שלל את תחולתו של ה, בניגוד לרוב השיטות. 110ש " לעיל הראו   172

  .ירושה ומשפחה, בענייני קרקע
  .110ש "ראו מקורות לעיל בה, על המצב בצרפת   173
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וזאת ג� א� בדי� מקו� ביצוע העסקה שני הצדדי� היו נחשבי� , מעניק לציבור הישראלי

 אפשר להבי� שישראלי� אינ� בהכרח מוגני� כשה� עושי� פעולות מחו� .כשירי�

היה אפשר לצפות שההסדר הישראלי לא ייטיב ע� ציבור זר על , �אבל א� כ, לישראל

  . חשבונ� של תושבי ישראל

המקובל בשיטות , בסופו של דבר נראה כי סביר יותר לאמ� את החריג הכללי יותר

�אחרות ובRome I Regulation ,המונע מאד� מוגבל�כושר את האפשרות להסתמ� על 

וא� הצד השני לא ידע ולא היה ,  הוא היה כשירמוגבלותו א� במקו� שבו בוצעה העסקה

  .  עליו לדעת על ההגבלה

א לחוק קובע 6סעי� . החריג ג� חותר תחת הגנה מיוחדת הניתנת לקטיני� ישראליי�

בהיעדרה ה� ו, רהק הסכמת הנציג בכל מותהוראה מיוחדת לעניי� עסקאות באשראי הטעונ

די� �מה דינו של פסול.  נטל ממנו6שסעי� גנה הסעי� זה מחזיר לחסוי מידה של ה. בטלות

בתנאי� של סעי� , א6שהיא מהסוג הנדו� בסעי� בישראל ישראלי שמבצע פעולה משפטית 

בטלות הפעולה  על , ולא היה עליו לדעת,למשל כאשר הצד השני שהוא זר לא ידע, )1(77

י� הישראלי הד�שחותרת להג� על פסול, א6בניגוד למדיניות שבסעי� ? בלא אישור הנציג

� שהמחוקק חתר להג� על פסולא� על פי, זאת. עסקה זו תהיה תקפה, על חשבו� הציבור

קשה להבי� . הדי� באופ� מיוחד והיה מוכ� להקריב את הסתמכות הציבור בנסיבות העניי�

החברה כאשר  ,די� ישראלי תוקרב למע� זר שנכנס לחברה הישראלית�מדוע טובתו של פסול

הנוחות והנזק הכרוכי� בהכרה בבטלות � לסבול את איהה אמורהישראלית בכללות

די� זר שמבצע פעולה משפטית בישראל מסוג הפעולות המתוארות �כ� ג� פסול. הפעולה

 היא אישי שבדינו הא� על פי העסקה תהיה תקפה –) 1(77א בתנאי� של סעי� 6בסעי� 

הציבור כ� ש ,תה תקפהי שבדי� המהותי הישראלי עסקה זו לא היוא� על פיאינה תקפה 

   .הישראלי לא היה צרי� לצפות שהיא תהיה תקפה

שנחקק בתיקו� , א6 שסעי� הדר� היחידה שבה אפשר להימלט ממסקנה זו היא לגרוס

כלל ברירת הדי� . טענה זו בעייתית. 77 הוא הוראה מיוחדת הגוברת על סעי� ,מאוחר לחוק

ושינוי המוכנס לחוק אמור להביא , חוקאמור להגדיר את היק� התחולה של כל הוראות ה

אפשר לפרש את העובדה . לרבות הוראות ברירת די�, בחשבו� את ההוראות הקיימות

א כהודאה בכ� 6שהמחוקק בחר שלא לשנות את כלל ברירת הדי� כאשר חוקק את סעי� 

אילו , יתרה מזו. א כפי שהוא חל על כל סעיפיו האחרי� של החוק6שהכלל חל על סעי� 

ייתכ� שהיה מקו� להתחשב במדיניות , א מתקבלת6יתה הטענה בדבר הייחוד של סעי� הי

כשרות מפני מעשיה� ג� כשה� פועלי� �מיוחדת של שיטה זרה הבאה להג� על מוגבלי

תינטל מחריג זה מרבית , וא� כ�. 77ולהודות ביכולת� לגבור על החריג שבסעי� , בישראל

  .כוחו

ור� לעצב מדיניות ברירתית תו� מודעות להיק� הבעיה הראשונה ממחישה את הצ

הבעיה השנייה ממחישה את הצור� להתאי� במודע את הוראות ברירת הדי� . התחולה שלה

להוראות החוק המהותיות כדי שכלל ברירת הדי� לא יחתור תחת מדיניותו המהותית של 
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הדי� ובחריג הבעיה הבאה ממחישה א� היא כיצד שימוש לא מושכל בכלל ברירת . המחוקק

  . עשוי לחתור תחת מדיניות החוק

) 7–4סעיפי� (ההוראות העוסקות בתוצאות המשפטיות של פעולותיו השונות של קטי� 

. די��מי שהוכרז פסול לע ג� � מרחיב את תחולת9סעי� . חלות לפי לשו� החוק על קטיני�

 הוראה המחילה  ואי�174,די��אול� אפשר למנות אפוטרופוס ג� מבלי שהחסוי הוכרז פסול

 במקרה אחד שעלה בבית המשפט לענייני משפחה דובר 175. על חסוי כזה7–4את הסעיפי� 

ומאחר שדובר באישה שלא הייתה קטינה , בפעולה של חסוי כזה שהשופט ביקש לבטל

סבר כי הפעלתו של סעי� גרניט  השופט 176. לא חל עליה6סעי� , די��ושלא הוכרזה פסולת

 ,ובלבד שנעשתה בישראל, ג� פעולה בינה ובי� ישראלי אחר תבוטלתביא לידי כ� ש) 1(77

אמנ� השופט הניח כי הסעי� נועד לחול על מי . כאשר העסקה גרמה נזק של ממש לחסויה

 אבל הוא קבע כי אפשר ללמוד ממנו על כוונת המחוקק כי 177,שמקו� מושבו אינו ישראל

ג� כלפי מי , חסרת תוק�, )'בלתאד� שכשרותו המשפטית מוג'(פעולה משפטית של חסוי "

 קל וחומר שיש –א� נגר� נזק של ממש לרכושו של החסוי , שלא ידע ולא היה עליו לדעת

   178".ל על תושב ישראל"להחיל את ההוראה הנ

א� כי כבר ראינו ,  כל רמז שהסייג נועד לחול רק על מי שמושבו זר77אי� בסעי� 

 לסיכול כוונת המחוקק בהקשר של סעי� שהפעלתו על קטי� תושב ישראל עלולה להביא

אי , כפי שהניח השופט, בר� מוב� מאליו שאילו זו הייתה כוונתו הברורה של המחוקק. א6

ולא היה כל בסיס לקל וחומר או לגזרה , אפשר היה להחיל את הסעי� על תושב ישראל

הנחה ג� ב. היה צרי� לפרש את המצב כהבחנה מכוונת בי� שתי קבוצות אנשי�; שווה

לא ברור א� אפשר היה להפעילו , כפי שמתבקש מלשונו, שהסעי� חל על תושבי ישראל

הפעלתו במקרה זה נועדה להביא לידי התוצאה שהייתה מתקבלת לו חל . בנסיבות העניי�

  

 434) 1(כוד " פ,פרידמ�' האפוטרופוס הכללי נ 161/72א "ראו ע; לחוק) 4(33' ראו למשל ס   174
�וס למי שלא הוכרז פסולפשר מינויו של אפוטרופ החוק לא ִא1970ש� צוי
 כי עד , )1971(


 . די
השופטת אבנור סברה שמינוי , )1983 (440) 3(ד לז"פ, צוקר' סיברוק נ 445/81א "בע   175

בעניי
 זה היא הסתמכה חלקית על דבריו של . אפוטרופוס אינו משפיע על כושרו של החסוי
שקבע כי אי
 במינוי ) שעסקה בשלב אחר של אותה פרשה (424/81' השופט ברק בהמ

להפניה שלה (ה הנדונה לבצע פעולות בנכסיה אפוטרופוס כדי לשלול את כושרה של החסוי
כה
 הכריע בתיק באופ
 שחס� ממנו את ' הנשיא י, בניגוד לשופטת אבנור). 447' בעמ, ראו ש�

 
שולל מהחסוי את האפשרות ) 4(33א� מינוי אפוטרופוס לפי סעי� , בשאלה"הצור� לדו
ומ
 , זו אינה פשוטההתשובה לשאלה . שלגביה� נתמנה האפוטרופוס, להעביר את הנכסי�

 ). 448' בעמ" (הראוי להשאיר אותה לעת מצוא
 ).2000, פורס� בנבו (.ט.א' נ. ט.י 35070/97) א"משפחה ת(ש "תמ   176
  . לפסק הדי
23ראו בפסקה    177
  .ש�   178
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הוא חל רק .  אינו חל על אד� כזה6שסעי� , דא עקא. די�� על חסוי שלא הוכרז פסול6סעי� 

מופעל רק כאשר דינו האישי של הנדו� מגביל את ) 1(77סעי� . י�ד�על קטיני� ועל פסולי

כאשר דינו האישי אינו מייחס תוצאות משפטיות לכ� . כשרותו המשפטית או שולל אותה

אי� זה מוב� מאליו , שמונה אפוטרופוס לחסוי במישור של תוק� פעולותיו המשפטיות

. או שולל אותה ת כשרותושאפשר להתייחס אל מינוי האפוטרופוס כאמצעי שמגביל א

מחד גיסא פעולה כזו לא תוכל להינצל , א� כ�. מכא� שאי� מתקיי� התנאי להפעלת החריג

. וממילא לא יהיה צור� להצילה כי היא כבר תקפה ,א� הצד השני ידע על מצבו של החסוי

המותאמת להנחת , )1(77מאיד� גיסא אי אפשר יהיה להחיל עליה את הסיפה של סעי� 

והמשאירה אותה במצב זה א� נגר� נזק של , � כולו שהפעולה איננה תקפה לגמריהסעי

אי� , א� די� ישראל בתור די� המושב אינו רואה לנכו� לפגוע בתוק� הפעולה. ממש לחסוי

הפעלתו של �ואי, בנסיבות העניי� אי� פג� בפעולה שאפשר להכשיר. מקו� להפעלת החריג

ייתכ� שמצב שבו פעולות של . י� את הפעולה בפג�מנגנו� ההכשרה איננה יכולה להכת

אבל כלל ברירת הדי� , חסוי תקפות א� על פי שה� גורמות לו נזק של ממש אינו משביע רצו�

   179.אינו הכלי הנכו� לתיקו� המעוות
  :  סייג דומה באשר לפעולות של אפוטרופוס טבעי או ממונה לפי די� זרקובע) 2(77סעי� 

ידי �ידי הוריו של קטי� או על�שתה בישראל עללעני� פעולה שנע) 2(

אפוטרופוס אי� לטעו� כלפי צד שלישי שסמכות� של ההורי� או 

זולת , האפוטרופוס היתה מצומצמת מ� הסמכות הנתונה לה� לפי חוק זה

�  .א� אותו צד ידע או היה עליו לדעת על כ

עשוי לחול די� זר על סייג זה מבוסס במפורש על ההנחה ש, )1(77בניגוד לסייג שבסעי� 

ושיש להג� על , בי� הורי� ובי� אפוטרופסי� ממוני�, סמכויותיה� של אפוטרופסי� זרי�

הוא מניח אפוא שמדובר באפוטרופוס . הציבור בישראל מפני די� זר שעשוי לפגו� בפעולה

   .שסמכויותיו כפופות לדי� זר, שמונה מחו� לישראל

 מבצעי� סואו אפוטרופשל קטי� כאשר הוריו ע שג� סייג זה קוב, )1(77סעי� בדומה ל

  את החסוי שסמכות� לחייבשלישיפעולה משפטית בישראל ה� לא יוכלו לטעו� כלפי צד 

 �סמכות הניתנת להורייותר מה  בשמו או בשבילו מוגבלתבדי� שחל על יכולת� לפעול

ר על הגבלת  כלומ–" כ�" ידע על שלישי אותו צד  אלא א�,ואפוטרופסי� בחוק הישראלי

  

אפשר , יוהחסבאותה מידה א� הדי
 האישי אינו פוגע בתוצאות המשפטיות של פעולותיו של    179
אפשר לטעו
 שידיעתו על . הפעולה" הצלת"ר הצד השני לדעת כתנאי ללתהות ג� על מה אמו

אול� . היות הצד השני חסוי רלוונטית משו� שמת
 תוק� לפעולה בנסיבות העניי
 אינה הוגנת
המחוקק הישראלי לא ראה לנכו
 לייחס תוצאות אלה לפעולה של חסוי ג� כאשר הצד השני 

' עליו למצוא מנגנו
 אחר להחלת ס, נות מצב זהא� בית המשפט סבור שיש לש. ידע על מצבו
  . ייתכ
 שהחובה לנהוג בתו� לב תועיל להג
 על החסוי מפני פעולות נמהרות.  על חסוי6
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הוראה .  רק כשהפעולה נעשתה בישראלשוב ההגנה ניתנת לציבור. הסמכות לפי הדי� הזר

לאומית � בעניי� ההגנה הבי�2000מופיעה באמנת האג משנת , כללית יותר, א� שוב, דומה

 לאמנה זו מונע את האפשרות להסתמ� על די� השולט באפוטרופסות 17סעי� . על בגירי�

 א� שני הצדדי� ביצעו את העסקה בזמ� , החסוי�שעשה האפוטרופוס בשכדי לפסול עסקה 

אלא א� , ששניה� היו בשטחה של מדינה שלפי דינה מי שפעל בשמו היה נחשב לנציגו

בהקשר זה כמו . הצד שהתקשר עמו ידע שסמכויותיו כפופות לדי� הפוסל את העסקה

ידו של המחוקק הישראלי אמנ� אפשר להבי� את התפיסה שתפק, )1(77בהקשר של סעי� 

אול� התוצאה עלולה להיות מפתיעה , הוא להג� על הציבור בישראל ולא על ציבורי� זרי�

  . כאשר הפעולות נעשות מחו� לישראל

. ההגנה על הציבור הישראלי מובטחת בכל המקרי� שבה� הפעולה מבוצעת בישראל

ות האפוטרופוס לעומת יחול הדי� הזר המצר את סמכוי, במקרי� כאלה כשחסוי הוא זר

 או היה עליו לדעת ידע) ישראלי או זר(הסמכויות לפי די� ישראל רק א� המתקשר בישראל 

, והחסוי הוא ישראלי, כאשר הפעולה בוצעה מחו� לישראל. על היק� הסמכויות הזרות

,  די� המושב הזר77יחול לפי סעי� , אול� כאשר מדובר בחסוי זר. ממילא יחול די� ישראל

א� לא א� ה� צרות מהסמכויות שהיו ,  מתקשר ישראלי לא יוג� מפני סמכויות צרות אלהוג�

אשר על כ� ג� סייג זה אינו מייש� במלואה את . לנציג כזה במקו� שבו בוצעה העסקה

ושיש להג� על , התפיסה שציפיותיה� של הצדדי� מעוצבות בדי� מקו� ביצוע העסקה

  . ציפיות אלה בכל מקרה

      תודולוגיותבעיות מ  .6

.  עשויות להתעורר בהקשר זה כבכל הקשר אחרלוגיותוכל הבעיות המתוד, באופ� עקרוני

וא� בשיטות זרות א� מעטות מה� זכו לדיו� , בעיות אלה לא נדונו כלל במשפט הישראלי

  .על כ� הדיו� בסוגיות אלה יהיה מצומצ�. מפורש

  סיווג  )א(

 בי� המשפט הישראלי ובי� די� המושב שאליו קשה לדמיי� מצב שבו תהיה מחלוקת אמתית

 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות באשר לשאלה א� אכ� מדובר 77מפנה סעי� 

עניני " מייחד את כלל ברירת הדי� רק ל77העובדה שסעי� . בכשרות משפטית ואפוטרופסות

עי� בניגוד להבחנה המופיעה בס( ושהוא חל על כל ענייני החוק בשווה 180,"חוק זה

מגבילה מאוד את אפשרות קיומה של מחלוקת הנוגעת לשיוכה של בעיה לנושא , )הסמכות

  

אלא כללי ברירת די
 מיוחדי� חלי� בתחומי� כגו
 , מכא
 שהוא אינו חל בכל תחומי המשפט   180

  ).613–611' ראו לעיל בעמ(נזיקי
 , קניי
, ירושה, נישואי
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 ההתפתחויות המשפטיות המאפשרות ,ע� זאת. או האפוטרופסותהמשפטית הכשרות 

, לאנשי� להסדיר מראש הנחיות באשר לטיפול רפואי ובאשר לניהול ענייניה� לעת זקנה

עה על האפשרות מצבי בעניי� ההגנה על בגירי� אמנת האג 181.שויות לעורר בעיה כזוע

שוני� מאלה החלי� על ייפויי כוח מהסוג הזה יסווג באופ� מיוחד המחיל עליו דיני� שייפוי 

,  א� כ�182. אותו לקטגוריה של אפוטרופסות או הגנה על בגירי�כתמשייו, כוח רגילי�

כוח כזה  ווגת ייפויעשויה לעלות בעיה של סיווג הקטגוריה המשפטית א� שיטה זרה מס

ישראל טר� עיצבה מערכת כללי� מיוחדת לכלי המיוחד כאשר כעניי� של אפוטרופסות 

א� מקובל שדי� הפורו� אינו נתפס , הסיווג נעשה באמצעות די� הפורו�, כמקובל 183.הזה

בקטגוריות הפוזיטיביות הנוקשות שלו אלא כמסגרת רעיונית גמישה המשייכת מוסדות 

כוח כאלה יוכלו להשתלב במשפט אה כי ייפויי  על כ� נר184.יס� הרעיוני בסעל פיזרי� 

הישראלי בי� כעניי� של אפוטרופסות במוב� הרחב ובי� כסוגיה מתחו� דיני החיובי� 

במקרה . שבמסגרת� יעוצבו כללי ברירה מיוחדי� בשל ההקשר הייחודי שבו ה� ניתנו

.  הכשרות המשפטית והאפוטרופסות לחוק77 סעי� לפי,  די� המושבה�הראשו� יחול עלי

זיהויו של די� : ה� כללי ברירת הדי� בחוזי� בהתא� לייחוד�יחולו עליסביר שבמקרה השני 

שעשוי להפנות לדי� המושב או לדי� , מההקשר האישי המיוחדככל הנראה ושפע יהחוזה 

 היחסי� ע� צדדי� שלישיי� יעוצבו בהיקשואילו ; מקו� המגורי� של מייפה הכוח

   185.מעקרונות ברירת די� בשליחות ומעקרונות ברירת די� באפוטרופסות

 קל יותר 186, בשל ההבדלי� הרבי� שבי� דיניה� של מדינות שונות בנושאי� אלה

לדמיי� מצב שבו מבקשי� מבית המשפט סוג של הגנה המצוי בדי� המושב שאינו מוכר כלל 

בי� . שאינ� מוכרות בדי� ישראל למשל סוג של אפוטרופוס בעל סמכויות –בדי� ישראל 

סביר שיופעל , שמדובר בסיווג נוגד ובי� שמדובר במוסד שאי� לו מקבילה ישראלית זהה

והסיווג ייעשה לפי די� הפורו� תו� התחשבות בצור� להגמיש קטגוריות , הפתרו� המקובל

י� כללי ברירת שעליה בנוי המסגרת הרעיוניתלפי מקומיות ולאפיי� מוסדות משפט 

  

  .605–603, 574–573' לעיל בעמראו    181
   �Hague Convention on the International Protection of Adults, 2000 ל15' ראו ס   182

המסדיר ייפויי כוח כאלה ה
 במישור המהותי ה
 ,  האנגלי�Mental Capacity Act, 2005וה
 .במישור הברירתי לצד אמצעי הגנה אחרי� על הבגיר חסר הכושר

 מסדיר מת
 ייפוי כוח כזה לצורכי מת
 1996–ו"התשנ,  לחוק זכויות החולה16' אמנ� ס   183
לפיכ� בהנחה . אבל אי
 הסדר כללי המקי� את כל ענייניו של האד�, הסכמה לטיפול רפואי

עשוי להתבקש  ,)613'  בעמראו לעיל(שאפשר להחיל על ייפוי כוח כזה את דיני השליחות 
  . הדי
 בחוזי�להפעיל את כלל ברירת

  .475–474' ראו לעיל בעמ   184
  .1484' ולהל
 בעמ, 607–606' ראו לעיל בעמ   185
 .280בפסקה  ,LOUSSOUARNראו למשל    186
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או כהוראה ,  ג� סיווגה של הוראה ישראלית או הוראה זרה כהוראה בתחו� הנדו�187.הדי�

   188. ולצורכי ברירת הדי��צרי� להתבצע תו� שימת לב לתפקיד, מהותית או דיונית

, סביר שתתעורר מחלוקת בי� די� ישראל ובי� די� המושב בדבר סיווג חוליית הקישור

ואילו המדינה הזרה שבה מצוי , ב כמרכז החיי�כאשר המשפט הישראלי מגדיר את המוש

מרכז חייו של אד� מגדירה את המושב הגדרה אחרת ורואה בנדו� תושבה של מדינה אחרת 

מורה לסווג הג� במקרה זה ראוי לנהוג לפי העמדה המקובלת ). ישראל או מדינה שלישית(

לחוק תחייב ותגבר על  80אשר על כ� ההגדרה שבסעי� . את חוליית הקישור לפי די� הפורו�

  189.כל הגדרה זרה של זיקת המושב

  )renvoi(רנוואה   )ב(

המפנה מצדו ,  לחוק מפנה לדי� המושב77סוגיית הרנוואה עלולה להתעורר כאשר סעי� 

אי� הוראה בעניי� זה בחוק הכשרות המשפטית . לדי� האזרחות או לדי� אחר

אמנ� ההוראות . במשפט הישראליואי� הוראה כללית בעניי� הרנוואה , והאפוטרופסות

ואלה , המתודולוגיות המצויות בחוק הירושה הופיעו ג� בהצעת חוק היחיד והמשפחה

 אול� הוראות אלה לא הוכנסו לשו� חוק 190,נועדו לחול בכל החקיקה האזרחית החדשה

ההוראה שבחוק הירושה בנושא הרנוואה בעייתית , יתרה מזו. לבד מחוק הירושה

דה העיונית המקובלת מבחינה לעניי� זה בי� תחומי משפט מהותיי�  העמ191.כשלעצמה

 גישה זו מבוססת על כ� 192.וגורסת שיש לקבל את הרנוואה בהקשרי� של מעמד אישי

ביכולתו , שדינו האישי של האד� החל בענייני� אלה הוא המוסמ� להכריע בטובתו

א� די� זה מפנה .  לבדו או באמצעות נציג– בכלל ובהקשר נתו� –המשפטית לפעול 

ראוי לנהוג כמוהו ה� משו� שהדי� האישי מוסמ� להכריע , בענייני� אלה לדי� אחר

במוב� זה הגישה מעוגנת . ה� כדי שמעמדו של האד� יהיה אחיד וקבוע, בשאלות אלה

עוסקת בזכויות קנויות ובזיהויו של הדי� , לפחות בתחו� זה, ברעיו� שלפיו ברירת הדי�

� הישראלי לא גיבש עמדה באשר לאופייה ומהותה של ברירת הדי�  המשפט193.המוסמ

   194.וקשה לזהות גישה בהקשר המיוחד של כשרות משפטית ואפוטרופסות, באופ� כללי

  

 .475–474' ראו לעיל בעמ   187
 .453–452' ראו לעיל בעמ   188
  .475–474' בעמ ראו לעיל   189
  ).1952 (155 רושההצעת חוק היהמפנה ל, )1955 (221 הצעת חוק היחיד והמשפחהראו    190
  .1152–1151' ראו להל
 בעמ   191
 .180–176' ראו לעיל בעמ   192
 .181–176' ראו לעיל בעמ   193
העובדה שהחוק מפנה לדי
 האישי תו� דחיית התפיסה שדי
 הפורו� חייב לחול בענייני    194

אפילו בתחו� , אינה מצביעה בהכרח על קבלתה של גישת הזכויות הקנויות אפוטרופסות
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 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות מפנה לדי� המושב במגוו� של 77סעי� 

ות זרות שההפניה מקובל בשיט, כאשר ההפניה נועדה לבחו� א� אד� כשר או פסול. מצבי�

פוני� לדי� המושב . מהסיבות שהוצגו לעיל, כוללת את כללי ברירת הדי� של הדי� האישי

עמדה זו כוללת את עמדתה ; כדי לברר מהי עמדתה של השיטה הקרובה ביותר לאד�

מקבלות את הרנוואה , איטליה וגרמניה, ובה� צרפת, שיטות רבות, לפי זה. הברירתית

 באופ� וומסדירה את קבלת, יי� מסתייגת יותר מהרנוואה באופ� כללי שוו195.בהקשר הנדו�

  . ואשר לכשרות משפטית היא אינה מורה על קבלת. ספציפי בכל עניי� ועניי�

 בהקשר זה היה יכול להתבסס על ציפיותיה� הסבירות של מי וטיעו� נגד קבלת

קשר אתו כדי א� מתקשר צרי� להתעניי� בדינו האישי של מי שמת: שמתקשר ע� אד�

לא סביר לדרוש ממנו שיתעניי� ג� בכללי ברירת הדי� של , לדעת א� הוא כשיר א� לאו

לכאורה העובדה . ובתוצאות של הפניותיה�, השיטה הזרה השולטת במי שעומד מולו

שישראל קבעה חריג שנועד לעשות צדק בעיני הפורו� במצבי� שבה� כלל ברירת הדי� 

ביעה על אימוצה של גישת די� הפורו� בהקשר של בחינת מצ, עלול לפגוע בצד לעסקה

לאור זאת אי� הכרח להבי� את ההפניה לדי� המושב כהפניה . כושרו המסחרי של אד�

לפיכ� שיטה . אול� ג� אי� מניעה שהיא תוב� כ�. הכוללת את כללי ברירת הדי� של די� זה

ת חריג המבוסס על  באמצעו,שממילא מגנה על המתקשר מפני פג� בכשרותו של האד�

 יכולה להרשות לעצמה לקבל את הרנוואה כדי לקבל תמונה שלמה של ,ציפיות הצדדי�

ולהתמודד ע� הנסיבות הקונקרטיות , מצבו של האד� בשיטה שאליה מפנה כלל ברירת הדי�

  . באמצעות החריג

לצור� מינוי , החוק מפנה לדי� המושב ג� לצור� פסילת כשרותו המשפטית של אד�

א� על פי , כזכור. בגירי�ילדי� ועל וטרופוס ונקיטת� של שאר אמצעי הגנה על אפ

 �שהמחוקק הבחי� בי� הכרזה הפוסלת את כשרותו של אד� ובי� נושא האפוטרופסות לצור

 בכלל ברירת הדי� הוא זנח כנראה את העמדה שלפיה אפוטרופסות ,קביעת סמכות השיפוט

 ואכ� ראינו שקשה ביותר 196. את די� הפורו�היל עליאיננה עניי� של מעמד אישי ושיש להח

  

ג� מי שמחזיק בגישת די
 הפורו� כתורת מסגרת בברירת הדי
 עשוי לאמ� כלל שמפנה . 
הנדו
במצב כזה הכלל איננו נתפס כהפניה לשיטה המוסמכת לשלוט בעניי
 אלא כהפניה . לדי
 זר

 .לשיטה שממנה יש לשאוב את כלל ההכרעה
 4.1' לגרמניה ראו ס; 337' בעמ ,BALLARINOלאיטליה ראו ; 519בפסקה  ,MAYERלצרפת ראו    195

  . 317' בעמ ,�KROPHOLLER ו�EGBGBל
חל , ציבוריי�, משו� שכל הענייני� הללו נתפסי� כענייני� מקומיי�, אכ
 כפי שראינו באנגליה   196

. ובעיית הרנוואה אינה מתעוררת, לרבות הכרזת פסלות, רק די
 הפורו� על כל השאלות
מה שמבסס ,  הפסלות מנושא האפוטרופסות לחוק מוציאה את נושא הכרזת76' ההבחנה שבס

יחילו את די
 , השערה שג� אילו התקבלה הגישה שבענייני אפוטרופסות חל די
 הפורו�
  .המושב על הכרזת הפסלות
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שכ� ההחלטה לפסול את כשרותו של אד� או ,  הבחנה חדהענייני� הנילהבחי� בי� ש

כפי , סביר, לפי עמדה זו. להגבילה היא אחד מהאמצעי� שאפשר לנקוט כדי להג� על חסוי

מקובל באיטליה ואכ� כ� .  כללי ברירת הדי� שלו�להחיל את הדי� האישי ע, שהוסבר

 אמנ� אמנת האג לעניי� ההגנה על בגירי� מסמיכה את המדינות להפעיל את 197.ובגרמניה

וא� כאשר ה� מחילות די� זר האמנה שוללת , דינ� שלה� כשה� מפעילות סמכויות על פיה

 אבל שוב כדאי 198.את הרנוואה ומורה למדינות המוסמכות לפעול לפי הדי� הפנימי בלבד

היסוד של האמנה היא שמקו� הדיו� הוא בעל קשר אישי או ענייני חזק להזכיר שהנחת 

 מלכתחילה לפיכ�. לחוק) 2(76מה שאינו מובטח בסמכויות המופעלות מכוח סעי� , לנדו�

 שואפת כנראה 77וההפניה לדי� המושב מכוח סעי� , סביר פחות להחיל את די� הפורו�

 ככל שמחילי� ,על כ�.  שראוי בשבילולייבא את תפיסת דינו האישי של האד� באשר למה

   199.ג� במקרה זה סביר לקבל את הרנוואה, את הדי� הזר

  הבעיה האינצידנטלית  )ג(

קשה לדמיי� בעיה אינצידנטלית שתתעורר במסגרת דיו� בהכרזה על פסילת כשרותו של 

ו שכ� דיו� זה ייסב בדר� כלל על שאלות עובדתיות המצביעות על יכולת, אד� או ביטולה

פיקוח , לעומת זאת בשאלות הקשורות למינוי אפוטרופסי�. של אד� לדאוג לענייניו בעצמו

עשויות לעלות שאלות משפטיות במסגרת הפעלתו של , על עבודת� ויכולתו של אד� לפעול

עשויה , למשל. שהתשובה של המשפט הישראלי אליה� תהיה שונה מזו של הדי� הזר, די� זר

כ� ג� התשובה . כשיר מבחינת הדי� הזר לשמש אפוטרופוס לחסוילעלות השאלה א� פלוני 

אפשר שתהיה תלויה בתשובה לשאלה , א� הוא כשיר א� לאו, לשאלה מה מצבו של אד�

הגישה לשאלות אלה צריכה להיות כגישה לבעיית , בפרק העיוני ראינו שכרגיל. אחרת

  

   4.1' שוב לפי ס, 430' בעמ ,KROPHOLLER ולגרמניה, 491' בעמ ,BALLARINOראו לאיטליה    197
  .�EGBGBל

המגדיר , �Hague Convention on the International Protection of Adults, 2000 ל19' ראו ס   198
הפניה לדי
 הפנימי בלבד . להוציא כללי ברירת הדי
 שבו,  כדי
 הנוהג במדינהlawאת המילה 

  ).180–179' ראו לעיל בעמ(היא הגישה המועדפת בכל אמנות האג החדשות 
די
 זר משו� שחסויי� ניתני� להגנת כבר ראינו שקיימות שיטות שבה
 סברו כי אי
 להחיל    199

נמנעי� מלהחיל די
 , 77' ראינו עוד שייתכ
 שבניגוד לס. וכי יש לדאוג לכול� בשווה ,המדינה
לעיל  ראו(זר בתחו� זה בישראל בשל התפיסה שטובת� של חסויי� היא עניי
 לדי
 הפורו� 

, 77'  די
 זר לפי ס עשויה להביא לידי כ� שג� כאשר מפעילי�תפיסה זו) 617–616' בעמ
אול� נראה כי ככל שבית . יושפעו שופטי� משיקולי� מהותיי� כאלה כשעולה בעיית הרנוואה

וככל שכלל ברירת הדי
 מפנה , משפט מקומי מוסמ� להשפיע ג� על כשרותו המשפטית של זר
ראוי לקבל את הרנוואה כדי לקבל תמונה מלאה של המצב בדי
 הזר , לדי
 זר בעניי
 זה

רק במקרי� שבה� יש בה , כפי שדוחי� את תחולתו של הדי
 הזר בכלל, דחות את ההפניהול
  . ניגוד לתקנת הציבור
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ל השאלות הללו ומביע מאחר שהחוק מפנה לדי� המושב בכ, לפי האמור לעיל. הרנוואה

יש לשאו� לתוצאה המלאה של , תפיסה שענייני� אלה כול� ה� ענייני� של מעמד אישי

  .הדי� הזר

  בעיות הזמ�  )ד(

  שינוי בכלל ברירת הדי�  )1(

די� �הוא קבע שמי שהוכרז פסול.  לחוק הסדיר את היק� תחולתו של החוק בזמ�81סעי� 

וכי מינויי� שנעשו לפי הדי� , די� לפי החוק�סוללפני תחילת החוק ייראה כאילו הוכרז פ

ההוראה אינה מתייחסת בבירור להשפעתו בזמ� של . הקוד� ייראו כאילו נעשו לפי חוק זה

אשר לפחות באשר לאפוטרופסות שינה את כלל ברירת הדי� הקוד� שהפנה ,  לחוק77סעי� 

שכ� , רחב בשאלה זומיותר לקיי� דיו� נ, 1962� מאחר שהחוק הוחק ב200.לדי� האזרחות

 יחולו ג� על 81כמו כ� סביר שהעקרונות שבסעי� . סביר להניח שהבעיה כבר לא תעלה

 וכי שינוי בכלל 201,ככל שאלה מוכרי� במשפט הישראלי, הכרזות זרות ומינויי� זרי�

א� סוגיה זו תידו� בקצרה בנוגע . ברירת הדי� לא יביא לידי שלילת האפשרות להכיר בה�

 שינה את כלל ברירת הדי� 77בהנחה שסעי� . ולו למע� ההמחשה, שרות לפעוללסוגיית הכ

הא� כלל ברירת הדי� החדש או כלל ברירת הדי� היש� , באשר לכשרותו המשפטית של אד�

צרי� לחול למשל על כשרות� המשפטית של מתקשרי� בחוזה שנכרת לפני תחילת תוקפו 

שאלה זו , ות שונות באשר לכשרות�א� לדי� האזרחות ולדי� המושב עמד? של החוק

  . עשויה להיות בעלת חשיבות

הגישה הגורסת שכללי ברירת די� יוצרי� זכויות קנויות א� בלא שאלה נדונות בבית 

כשרות� ,  עשויה לחייב את המסקנה שכשמדובר בחוזה שנכרת לפני תחילת החוק202משפט

גישה זו . של הצדדי� צריכה להיבדק לפי הדי� האישי שאליו הפנה כלל ברירת הדי� הקוד�

, ידעו מהי כשרות� בעת שבה ה� פועלי�יעשויה להתחזק בשל התובנה שחשוב שאנשי� 

בזמ� אמת כדי לדעת א� הפעולה המשפטית תקפה דע איזה די� שולט בשאלה זו יושכל צד י

עולה השאלה על מי חל , כבהקשרי� אחרי� של המשפט, ע� כל זאת בהקשר זה. א� לאו

הא� כל מי שמתקשר בחוזה צרי� להביא כלל זה בחשבו� בעת : כלל ברירת הדי� הישראלי

א היק�  או שמ,ג� מבלי שיש סיכוי ֵראלי שישראל תהיה מקו� הדיו�, כריתת החוזה

  

ולפי , 51הכשרות המשפטית לא נכללה ברשימת ענייני המעמד האישי שבסימ
 , לעומת זאת   200
 הצעת חוקראו (לא היה ברור איזה די
 צרי� לחול בשאלות אלה , הצעת חוק היחיד והמשפחה

  )).1955 (213 היחיד והמשפחה
201   
 .636–633' בעמ ראו להל
 . 197–189'  לעיל בעמראו   202
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הא� הוא חל על אזרחי , וא� הוא מוגבל יותר? התחולה של כלל ברירת הדי� מוגבל יותר

או על חוזי� בעלי מאפייני� , או על חוזי� שנכרתי� בישראל, או על תושבי ישראל, ישראל

   203?ישראליי� אחרי�

בשל הקושי לנסח כלל מבוסס שיגדיר את היק� התחולה של כלל הברירה הקוד� ושל 

נראה כי ג� בהקשר זה מוטב להחיל את כלל ברירת הדי� הנוהג , 77 הברירה שבסעי� כלל

 אפשר להתמודד ע� הסיכו� שאחד הצדדי� הסתמ� על הכלל הקוד� בעזרת 204.בעת הדיו�

 את התפיסה הנפוצה שיש – א� כי בצורה מוגבלת –המבטא , 77ההיגיו� שבחריג לסעי� 

שלא יחול , להבדיל מהחריג עצמו, היגיו� זה. �להג� על ציפיותיה� הסבירות של הצדדי

מאפשר למנוע מצד לחוזה להתבסס על היעדר כושרו בדי� מושבו א� לא היה על , בהכרח

בנסיבות העניי� העובדה שבעת כריתת החוזה . הצד השני לדעת שהוא נעדר כושר בדי� זה

בעת כריתת החוזה א� , די� ישראל הפנה לדי� האזרחות עשויה לשמש בסיס להפעלת החריג

 �היה קשר בי� הצדדי� לישראל או בי� החוזה לישראל שבזכותו סביר שהצד השני הסתמ

  . על הכלל הקוד�

  ית הקישורישינוי בחול  )2(

די� לפי די� �אד� שהוכרז פסול. שינוי במושבו של אד� עשוי לעורר בעיות בהקשר הברירתי

אד� שמונה לו ? לאחר שינוי מושבומה דינה של ההכרזה , המושב שהיה לו בעת ההכרזה

הא� היק� הסמכות של ? הא� המינוי פג ע� שינוי מושבו, אפוטרופוס לפי די� מושבו

הא� יכולת משפטית ? האפוטרופוס מתרחב או מצטמצ� ע� שינוי מושבו לפי הדי� החדש

? משתנה ע� שינוי מושבו, כגו� כריתת חוזה, שיש לאד� בדי� מושבו בעת פעולה נתונה

  ?הא� השינוי הזה משפיע על פעולה שעשה בעודו תושב המדינה הראשונה, א� כ�ו

אי� מחלוקת שכשרותו של אד� לפעולה משפטית נשלטת תמיד על ידי הדי� האישי 

תוקפה של פעולה שהוא עושה או עשה נבח� תמיד לפי הדי� האישי ; שיש לו בעת הפעולה

ל החלטות להגנתו של אד� מוקנית באותו אופ� הסמכות לקב. ששלט בו ברגע עשייתה

 יש שיטות שקובעות כי , ע� זאת205.תמיד למדינה בעלת הזיקה המכריעה באותו רגע

כשרות שאד� רכש בחסותו של די� אחד לא תישלל ממנו רק משו� שהוא משנה את 

 בשוויי� יש הוראה כללית שלפיה שינוי מושב לא ישלול מאד� כשרות שהוא 206.מושבו

  

  .ש�   203
  .ש�   204
, �Hague Convention on the International Protection of Adults, 2000ל) 2(5' ראו למשל ס   205

  ).d(פסקה ) 2(22' וס
ס שננקט לפי הדי
 האישי הקוד� תוקפו של אמצעי הגנה כגו
 מינוי אפוטרופו, בדומה לכ�   206

 בפסקה ,MAYERלעמדה שונה בצרפת ראו . אינו פג רק משו� שהנדו
 משנה את דינו האישי

 



  כשרות משפטית: 9פרק 

629  

z:\books\mishpatim\fassberg\fassberg-09.doc 9/23/2013 11:30:00 AM  

המסתפקת בקביעה שרכישתה של אזרחות , ניה יש הוראה מוגבלת יותר בגרמ207;כבר רכש

 208.גרמנית או $בדנה לא ישפיעו על כשרות שנרכשה בחסותה של האזרחות הראשונה

�כאשר אד� ; הוראות אלה מתייחסות לשימורה של כשרות שנרכשה ולא למצב ההפו

   209. נהיה מיד בוגרהוא, שנחשב קטי� נהיה תושבה של מדינה שבה בני גילו כבר בגרו

העמדה שאד� אינו מאבד כשרות שהוא כבר רכש רק בשל מעבר ממושב אחד לאחר 

 ככל שההפניה לדי� הזר מצביעה על תפיסה שדי� המושב שולט ,ע� זאת. היא עמדה סבירה

היא צריכה להיות מוגבלת למצבי� שבה� די� המושב , בעניי� ואיננו מספק רק כלל הכרעה

שהוא עצמו , כאשר הנדו� שינה את מושבו ועבר למושב חדש זר. רו�החדש הוא די� הפו

קביעה שונה מצד הפורו� חוטאת למצב , אינו מכיר בכשרות שנרכשה בחסות הדי� הקוד�

 קביעה כזו אינה יכולה להשתלב בתאוריה של זכויות 210.המשפטי הקיי� בדי� המושב

ה של די� הפורו� תו� שימוש היא מתאימה רק לגישה הרואה בברירת הדי� הפעל. קנויות

  .בכללי הכרעה משיטות זרות

   זרהשינוי בדי�   )3(

שאלה זו .  מפנה לדי� מושבו של חסוי כדי לוודא א� הוא כשיר לפעולה משפטית77סעי� 

במקרה זה מוב� . יכולה להתעורר בנוגע לפעולה משפטית שהחסוי מבקש לבצע וטר� ביצע

ושמרגע שדי� זה משתנה וקובע תנאי ,  בעת הבדיקהמאליו שפוני� לדי� המושב כפי שהוא

כ� ג� . תנאי� אלה חלי� על כל פעולה שתתבצע לאחר מכ�, כשירות חדשי� למי שכפו� לו

כאשר פוני� לדי� המושב כדי לברר א� מתקיימי� התנאי� למת� הכרזה על פסילת כשרותו 

בכל . וטרופוס שכבר מונהשל אד� או למינוי אפוטרופוס או כדי לברר את סמכויותיו של אפ

  .המקרי� הללו פוני� באופ� טבעי לדי� הזר כפי שהוא בעת הפעולה הנדונה

 מפנה לדי� המושב ג� כדי לבחו� א� פלוני היה כשיר לפעולה נתונה 77אול� סעי� 

כדי לבחו� את תוקפ� בישראל של הכרזת פסלות או של מינוי אפוטרופוס , שהוא כבר ביצע

א� חל שינוי בתוכנו של די� . סמכויותיו הנמשכות של האפוטרופוסזר ולצור� הגדרת 

, או בי� מועד ההכרזה ובי� מועד הדיו�, המושב בי� מועד ביצוע הפעולה ובי� מועד הדיו�

וא� שינוי זה נועד לחול רטרוספקטיבית , או בי� מועד מינוי האפוטרופוס ובי� מועד הדיו�

  

524. Mayer במדינת שניתנה שההחלטה מדגיש הוא א� ,זו צרפתית עמדה מבקר 
 האישי הדי

 בתוקפו דהעומ ,די
 כפסק כוחה בשל אלא די
 ברירת שיקולי בשל לא בתוקפה עומדת הראשונה

   .החדש האישי הדי
 במדינת החלטה כגו
 ,אותו המשנה מוסמכת החלטה מתקבלת אשר עד
 מדגיש שמשמרי� כשרות שכבר נרכשה כאשר 601בפסקה , �CPIL ;BUCHER ל35.2' ראו ס   207


  .209ש "א� ראו להל
 ה. בגיר עובר למדינה שבה הוא עשוי להיחשב קטי
 .319–318' בעמ, �EGBGB ;KROPHOLLER ל7.2' ראו ס   208
  . ש��KROPHOLLERו, 601בפסקה ,  BUCHERראו   209
  .201–197' ראו לעיל בעמ   210
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כיצד על , מפעולה תקפה לפעולה בטלה או להפ�על הפעולה הנדונה באופ� שמשנה אותה 

  ?בית המשפט בישראל לנהוג

לא סביר להניח ששינוי בתנאי� . אמנ� קשה לדמיי� מצבי� שבה� בעיה זו תתעורר

די� יוחל רטרוספקטיבית על הכרזה שכבר �שבה� די� זר מאפשר להכריז על אד� פסול

התנאי� שבה� אפשר לתת הכרזה די� חדש שמקשיח את , די��משהוכרז אד� פסול. ניתנה

. אבל לא סביר שיביא לידי ביטולה המידי, כזו עשוי לבסס שינויה של הכרזה שכבר ניתנה

 לא סביר לחשוב –ג� שינוי בגיל הבגרות או שינוי בתוצאות של קטינות או פסלות די� 

כש� שלא , שיופעלו בדיעבד כדי להשפיע על תוקפ� של פעולות משפטיות שכבר נעשו

ביר ששינוי בסמכויותיו של אפוטרופוס יופעל בדיעבד כדי לפסול פעולה שהייתה כשרה ס

ע� כל זאת אי� לכחד ששינוי . בזמ� ביצועה או כדי להכשיר פעולה שהייתה פסולה בזמנה

וכרגיל התגובה לו משתנה בהתא� לאופ� שבו מביני� את התפקיד של כלל , כזה אפשרי

  . ברירת הדי�

יה לדי� המושב אינה מבוססת על כ� שמעמדו האישי של האד� הגישה שלפיה הפנ

מאפשרת , אלא מבטאת רק חיפוש של די� הפורו� אחר כלל הכרעה ראוי, מעוג� בדי� ההוא

לדי� הפורו� להתעל� משינוי בדי� זר בכל מקרה ששינוי כזה פוגע בציפיות או מצטייר 

העלול לפגוע בוודאות , רב לשופטי�גישה זו מקנה שיקול דעת . כשינוי פסול בעיני הפורו�

,  התפיסה שלפיה כל ענייני החוק נוגעי� למעמדו האישי של אד�,לעומת זאת. המשפטית

מתיישבת ע� העמדה שבאופ� עקרוני ובכפו� לתקנת הציבור יש , ולכ� כפופי� לדינו האישי

סמ� להגדיר משו� שדי� זה מו, לשעות לדי� זה א� בעת השינוי האד� הנדו� עדיי� כפו� לו

לפיכ� יש להכיר בשינוי שמביא לידי אפסותה של הכרזת פסלות או . את מעמדו ולשנותו

א� בנוגע להכרעה בדבר כשרות משפטית שהייתה לפלוני בעבר . של מינוי אפוטרופוס

דומה שיש לנהוג על פי הדי� האישי החדש א� על , וסמכויות האפוטרופוס כלפי צד שלישי

  .  תושב המדינה ההיאנודוהנדו� עובלבד ש, ברפי שהוא משנה את הע

פתרו� זה עלול לפגוע בצד שלישי תמי� שהסתמ� על מצב הענייני� כפי שהיה בעת 

 עשוי לספק מסגרת שתאפשר להמעיט מחומרתה של 77החריג שבסעי� . ביצוע העסקה

בכשרות הצד השני יוג� מפני שינוי שהביא לידי פג� , כשהפעולה נעשתה בישראל. פגיעה זו

א� אד� נטל על עצמו חיוב בישראל לאחר , למשל. הנדו� שעליו הוא לא היה צרי� לדעת

לא יהיה ראוי לאפשר לו להשתחרר מחיוב זה רק משו� שבדינו , שנהיה בגיר בדינו האישי

 וכבר ראינו שחריג זה מוגבל לפעולה שבוצעה בישראל ואינ. האישי הוא חוזר להיות קטי�

אול� במקרה שבו כל הצדדי� לעסקה והעסקה . נעשתה מחוצה להמשתרע על פעולה ש

ואי� , אי� בכ� כל פסול, עצמה קשורי� רק למדינת הדי� האישי שבה תוצאה זו מתבקשת
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 המקרה היחיד שבו פתרו� זה עלול 211.סיבה להסתייג מהשינוי שחל בדי� המשות� שלה�

 הבעייתיות במקרי� אלה אינה .להיות פוגעני הוא כאשר הצד השני הוא ישראלי או זר אחר

אי� הצדקה להגביל את , כאמור לעיל. 77שונה מהבעייתיות הרגילה של החריג של סעי� 

והיה ראוי להרחיבו ג� לפעולות שנעשו מחו� לישראל , החריג לפעולות שנעשו בישראל

כדי שהמנגנו� המווסת את החלת הדי� הזר החדש יוגבל א� הוא לשיקול המהותי הנוגע 

  .פיות הצד השנילצי

  מעמדו של די� זר  )ה(

 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות משק� את גישת די� הפורו� ובי� 77בי� שסעי� 

וכי צד שאינו , אפשר לדרוש שהדי� הזר יוכח, שהוא משק� את גישת הזכויות הקנויות

קנה זו גישת הזכויות הקנויות מחייבת מס. טענתו תידחה, מוכיח את הדי� הנחו� לטענתו

גישת די� ; משו� שכלל ברירת הדי� מצביע על הדי� היחיד שיכול לחול בנסיבות העניי�

פורו� מתונה מאפשרת מסקנה זו משו� שהיא רואה בהפניה לדי� המושב כמקור לכלל 

הרואה בדי� הפורו� המהותי די� שיורי , רק גישת די� פורו� קיצונית. ההכרעה כלל מנדטורי

תאפשר לצד להיזקק לדי� הפורו� במקו� להוכיח את , לל דיספוזיטיביובכלל ברירת הדי� כ

  . או על יסוד חזקת שוויו� דיני� הפיקטיבית, הדי� הזר בתור די� שיורי

לפי העמדה שסוגיית הכשרות , 77על כ� בלי קשר לעמדה הכללית הננקטת בסעי� אשר 

 העמדה המקובלת ולפי, המשפטית מופנית לדי� המושב כחלק ממעמדו האישי של אד�

לא אפשר לדרוש שהדי� הזר יוכח ו, בהקשרי� אחרי� שבה� רצונו של אד� אינו מועיל

למשל כאשר צד לחוזה טוע� שהוא . על תחולתו השיורית של די� הפורו�אפשר הסתמכות ל

וא� , ראוי להטיל עליו את הנטל להוכיח את הדי� הזר הפוטר אותו, לא היה כשיר לפעולה

יהיו א� מקרי� . יש לדחות את הטענה ולראות בו מי שחייב בדי�, � נטל זההוא אינו מרי

שבה� ההיזקקות לדי� ישראל כדי� פוטר שיורי תיתקל בטענה שההיגיו� של החריג שבסעי� 

למשל מוצדק שפטור . מצדיק התעלמות מפטור שכזה, א� לא החריג עצמו, )2(77�ו) 1(77

� ביצוע העסקה לשני הצדדי� הייתה כשרות כזה לא יחול כאשר לפי הדי� ששרר במקו

והצד השני לא ידע ולא היה עליו לדעת שהעניי� יידו� בבית משפט ישראלי שיאפשר , מלאה

  .לצד השני להסתמ� על די� ישראל לעניי� כשרותו

שכ� , די� ומינוי אפוטרופסי��המצב סבו� יותר בכל מה שקשור להכרזה על אד� פסול

במצב . החסוי עלול להיפגע, ר לא הוכח כדבעי ודוחי� את הבקשהבמקרי� אלה א� הדי� הז

מסלול אחד הוא להתייחס לתחולתו של הדי� הזר . כזה קיימי� שני מסלולי פעולה אפשריי�
  

אול� . הסיבה היחידה שבגללה אפשר להסתייג מהתוצאה היא ניגוד לתקנת הציבור הישראלית   211
ראו לעיל (מקובל בישראל ששינוי רטרוספקטיבי של חוק ככזה אינו פוגע בתקנת הציבור 

  ).206–201' בעמ
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שמטילה על השופט את התפקיד לדאוג לבירור מספיק של תוכנו כדי , כדרישה מחויבת

כויות הקנויות וא� ע� גרסה מתונה מסלול זה מתיישב ע� גישת הז. להפעיל את סמכויותיו

המסלול . כאמור לעיל, הרואה בכלל ברירת הדי� כלל מנדטורי, של גישת די� הפורו�

האפשרי האחר הוא להחליט בנוגע להכרזה או למינוי לפי די� ישראל בבחינת החלה שיורית 

ישה של  ג� ג,ע� זאת. מסלול זה תוא� לכאורה רק את גישת די� הפורו�. של די� הפורו�

זכויות קנויות עשויה לאפשר פעולה דחופה של די� הפורו� לפי התפיסה שהמדינה אחראית 

המוגבלות בזמ� ובהיקפ� , פעולות כאלה תהיינה פעולות דחופות. לגורל� של חסרי ישע

. ותעמודנה בתוק� רק עד אשר המדינה המוסמכת תנקוט פעולות קבועות, הטריטוריאלי

  76.212שהוצעה לעיל באשר לשינוי כללי סמכות השיפוט שבסעי� גישה כזו תתאי� לגישה 

  פסקי� זרי�  .ד

כש� שבית משפט ישראלי עשוי לתת פסקי די� במגוו� ענייני הכשרות המשפטית 

כ� ג� בתי משפט זרי� עשויי� להוציא פסקי די� מסוגי� שוני� הנוגעי� , והאפוטרופסות

ה� עשויי� ; או לבטל הכרזה כזו, די��ה� עשויי� להכריז על אד� פסול. לענייני� אלה

; למנות אפוטרופוס לאד� או לתת לו הוראות או להגביל את סמכויותיו או לבטל את מינויו

ה� עשויי� לדחות תביעת גברא בשל פג� ביכולתו של צד לעסקה או לחייב פלוני בהשבה 

  . בשל בטלותה של עסקה הנובעת מפג� כזה ועוד

 המשפטית של אד� והתוצאות וכשרותבדבר  הררה שאלשבה� התעוזרי� פסקי די� 

הקביעה בנוגע  . אינ� מעוררי� בעיה מיוחדת– כגו� חוזה –  בעניי� נתו�מנהנובעות מה

הנחוצה , ועל פי רוב היא תהיה קביעה אינצידנטלית, לענייני� אלה היא קביעה הצהרתית

 בוססנההכרה בו תה או אכיפתו של פסק די� כזה. לש� קביעת אחריותו האזרחית של אד�

 213.שעל פי רוב יהיה פסק גברא, סוג הפסק הנדו�רגילי� החלי� על על הכללי� ה

מעורבותה של שאלה הקשורה לכשרות משפטית לא תשפיע על אפשרויות האכיפה 

 המשפטית של הכרעה נגררת בשאלת הכשרות תהיה מוגבלת הכש� שנפקות, וההכרה

הוא יוגבל לכוחה של ההכרעה בבחינת מעשה בית ,  ככל שיהיה לה משקל.ביותר בישראל

  214.די� בהליכי� מאוחרי� יותר בי� הצדדי� או חליפיה�

אשר על כ� הדיו� בקליטת� של פסקי די� זרי� מתמקד בהחלטות המכריזות על פסילת 

על פי רוב . כשרותו של אד� או המבטלות פסילה כזו ובהחלטות העוסקות באפוטרופסות

 אפשר ,ע� זאת. עשות בפסקי די� כאלה בישראל ידרוש הכרה בה�השימוש שיבקשו ל

  

 .582–577' ראו לעיל בעמ   212
 .509–490' ראו לעיל בעמ   213
  .560–559' על כוחה בישראל של פלוגתא פסוקה שבפסק זר ראו לעיל בעמ   214
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להעלות על הדעת ניסיו� לאכו� פסק די� המורה לאפוטרופוס כיצד לפעול במסגרת ביצוע 

 מוב� . כגו� פסק די� המורה לו למכור רכוש או להעביר אד� למוסד וכיוצא באלה– תפקידו

מצדיק את , לפי הדי� שלפיו הוא נית�, נכו�שיהיה צור� לקלוט פסק די� כזה רק א� פירושו ה

 כבשאר חלקיו של פרק זה הדיו� 215.המסקנה שהוא נועד לפעול ג� מחו� למדינת הינתנו

פסקי די� המתייחסי� לילדי� יידונו בפרק העוסק בהורי� ; בפסקי די� זרי� יתמקד בבגירי�

  . וילדי�

  דהסדר מיוח  .1

והאפוטרופסות מצוי בחוק אמנת האג ית המשפטההסדר המיוחד היחיד בתחו� הכשרות 

 במסגרת 216.שיידו� בפרק העוסק בהורי� וילדי�, 1991–א"התשנ, )החזרת ילדי� חטופי�(

 חוק זה מאפשר לבית המשפט 217,החובה להחזיר ילד למדינה שממנה הוצא שלא כדי�

�  בלא צור� שיעבור הלי,להתבסס על פסק די� ממדינה שבה מקו� המגורי� הרגיל של ילד

 בתחו� 218.של קליטה בישראל לפי כל הכללי� החלי� על קליטת� של פסקי די� זרי�

  .ההגנה על בגירי� אי� במשפט הישראלי הסדר מיוחד לקליטת� של פסקי די� זרי�

  מסלולי קליטה  .2

משמעית המבחינה בי� כשרות �הצעת חוק היחיד והמשפחה הציגה גישה ברורה וחד

 ובי� אפוטרופסות , למעמדו של האד� מצד אחדההקשור) לרבות הכרזת פסלות(משפטית 

הבחנה זו באה לידי ביטוי בכללי סמכות . המערבת סמכויות שלטוניות מנהליות מצד אחר

בכללי ברירת די� שוני� ובעמדה מפורשת שלפיה אפוטרופסות היא עניי� , שוני�

ו הייתה  בי� השאר המשמעות המודעת והמפורשת של הבחנה ז219.טריטוריאלי מוגבל

א� שללו , שסברו שיהיה אפשר לקלוט פסקי די� המשפיעי� על כשרותו המשפטית של אד�

את האפשרות לקלוט צווי אפוטרופסות זרי� או החלטות זרות אחרות העוסקות 

  

 ,�Hague Convention on the International Protection of Adults ל�11 ו10' ראו למשל ס   215
.  מבחינת הזמ
 ומבחינת הטריטוריההמבהירי� שאמצעי חירו� עשויי� להיות מוגבלי�, 2000

ופירוש� תלוי בנסיבות הינתנ� ובדי
 , בפועל ג� אמצעי� אחרי� עשויי� להיות מוגבלי�
 .שבמסגרתו ה� ניתנו

  .902' ראו להל
 בעמ   216
 .חוקתוספת ל ל12' ראו ס   217
  . לתוספת לחוק14' ראו ס   218
  .617–616'  ובעמ16, 15ש "הראו לעיל    219
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משפט בהקשר של אפוטרופסות נתפסת כפעולה ה כאשר פעילות בתי 220.באפוטרופסות

כ� עשויי� להיתפס כפסקי די� בעלי גוו� ציבורי פסקי די� בענייני� אלה א, שלטונית בלבד

בי� שה� ממני� . שאינ� באי� בגדר אות� פסקי די� שאפשר לממש במדינה אחרת, שלטוני

אפוטרופוס או מפטרי� אותו ובי� שה� מורי� לאפוטרופוס לפעול או נוקטי� נגדו סנקצייה 

גילי� שאפשר לקלט� אלה אינ� פסקי די� אזרחיי� ר, ביצוע תפקידיו�שיפוטית על אי

א� עמדה זו מאפיינת ג� . ה� פסקי די� שבה� מופעלות סמכויות ציבוריות; במדינה אחרת

אזי פסקי הדי� הזרי� היחידי� שיוכלו להיקלט , את חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות

בישראל בתחו� זה יהיו פסקי די� המכריזי� על פסילת כשרותו של אד� או המבטלי� 

ואפוטרופוס זר לעול� לא ; הפעולה היחידה שתתבקש היא פעולה של הכרה; פסילה כזו

  . יוכל לפעול ככזה בישראל אלא תמיד יהיה צור� לבקש מינוי של אפוטרופוס בישראל

 ,ש� מי שמונה במדינה המוסמכת לכ�, עמדה זו סוטה מהעמדה המקובלת בקונטיננט

 היא א� סוטה 221. את רוב סמכויותיווהוא מוסמ� להפעיל ש�, מינויו מוכר במדינה אחרת

 מוצאי� התבטאויות אמנ�. מהעמדה המקובלת במשפט המקובל וקיצונית ממנה בהרבה

אי� מכירי� בכוח� המחייב של פסקי בגלל�  אחת הסיבות ש�במשפט המקובל שלפיה

משמורת זרי� בנושא ילדי� היא שכמו פסקי מזונות ה� אינ� סופיי� אלא נתוני� בכל עת 

די�  יקא� על פי שפס,  יתרה מזו223. אול� מייחסי� משקל ג� לפסקי די� כאלה222.ילשינו

ה  אי� משמיעי� טענ224,ת אינ� סופיי� יותר מפסקי די� בענייני משמורתוסבעניי� אפוטרופ

  

ש� מצייני� את היחס הדומה הראוי לפסקי די
 , )1955( 209 היחיד והמשפחה הצעת חוקראו    220
 . צווי הנהלת עיזבו
 וצווי� לקבלת נכסי� בפשיטת רגל, צווי ירושה, בנוגע למשמורת ילדי�

  . 642–640'  להל
 בעמראו   221
 .McKee v. McKee, [1951] A.C. 352, 364-5 על יסוד 1097' בעמ, CHESHIREראו למשל    222

ומחייבת , דרישת הסופיות במשפט המקובל דורשת שהפסק הזר יהווה מעשה בית די
, כזכור

היא אינה מתייחסת לאפשרות . שהפסק לא יהיה נתו
 לשינוי בבית המשפט שבו הוא נית

מאחר שהמשפט האנגלי אינו . 1958–ח"התשי, חו��לחוק אכיפת פסקי) 2(3' הערעור כבס
אי
 זה משנה שבשיטה שבה נית
 הפסק הוא נתפס , י� לשינוימוכ
 לקלוט פסקי די
 הניתנ

כל מה . כעניי
 של מעמד או שמייחסי� לו משקל של מעשה בית די
 במונחי� מקומיי�
  . שבודקי� הוא א� הפסק נית
 לשינוי בבית המשפט שנת
 אותו

מסגרת אמנת וב) Brussels II bis Regulation(תופעה זו בולטת במסגרת ההסדרי� האירופיי�    223
ועל א� , אול� ג� בהיעדר אמנה מחייבת. האג בדבר ההיבטי� האזרחיי� של חטיפת ילדי�

, מייחסי� משקל לפסקי משמורת זרי�, העיקרו
 שבתי המשפט יפעלו תמיד לטובת הילד
במיוחד א� ה� ניתנו בסמו� למועד הדיו
 ולא היה שינוי בנסיבות שמצדיק התערבות 

  ).19�095 פסקהב ,DICEYראו (בהחלטה 
.  המתייחסת לכל פסקי הדי
 הללו בלי הבחנה)1955( 209 הצעת חוק היחיד והמשפחהראו    224

 ). 246ש "ראו להל
 ה. (אול� לכאורה אפשר להבחי
 בי
 פסקי מזונות לבי
 פסקי אפוטרופסות
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 באשר וא� לא  לבגירי�באשרלא , ת זרי� באנגליהוסזו נגד קליטת� של פסקי אפוטרופ

   .לקטיני�

 ממדינה שבה האד� )curator(אפוטרופוס תמע במינוי של המשפט המקובל הכיר במש

ונטו לחשוב שאפשר א� להסתפק בסמכותה של מדינה שבה נמצא רכושו , נכח בעת המינוי

אד� כזה היה  225.משו� שאנגליה נוטלת סמכות בנסיבות אלה, אפוטרופוסשל אד� למנות 

כל עוד  החסוי באנגליה זר כדי לממש רכוש מיטלטל של  כאפוטרופוסרשאי לפעול בכושרו

למשל באמצעות מינוי אנגלי של , המשפט האנגלירכוש זה טר� הוכפ� לסמכותו של בית 

הוא היה רשאי , פשר זאת ִאהאפוטרופוסשלפיו מונה הזר  א� הדי� לפיכ� .אפוטרופוס

לא היה לו הכוח לנהל רכוש כזה לעומת זאת  226.ש הנכס בדר� של תביעהולפעול למימ

כ� ג� לא הוכרה הסמכות שלו על גופו של החסוי בלא אישורו של בית  227.באופ� עצמאי

 כמו כ� לפי התפיסה האנגלית המקובלת שמקרקעי� מקומיי� ה� בסמכות 228.משפט אנגלי

 היה ישירות כדי לטפל במקרקעי� .הוא א� לא היה רשאי לתבוע מקרקעי�, אנגלית ייחודית

ת המשפט הופקד על העניי� במפורש או  מכא� שרק כאשר בי229.עליו לקבל מינוי אנגלי

   230.נמנעו מלהכיר בצווי אפוטרופסות זרי�, כאשר היה צור� לממש מקרקעי�

ראינו שחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות שמר על ההבחנה בי� כשרות משפטית 

ושאי� בו , לאפוטרופסות בהקשר של סמכות שיפוט א� נטש אותה בהקשר של ברירת די�

: על כ� לכאורה אפשריות שתי עמדות חלופיות.  בנוגע לפסקי די� זרי�הוראות כלשה�

פסקי ,  לחוק76שלפי עמדת הצעת חוק היחיד והמשפחה שבאה לידי ביטוי בסעי� , האחת

ואילו פסקי די� זרי� בעניי� , די� זרי� בעניי� הכרזת פסלות וביטולה עשויי� להיקלט

שהסטייה של החוק מעמדה זו במישור , רתהאח; לא ייקלטו, על כל סוגיה�, אפוטרופסות

  

  . 21�026בפסקה , DICEYראו    225
במחצית השנייה של ; תבוע בש� החסוי זר אינו יכול ל curator סברו כי�19בתחילת המאה ה   226

 נקבע �20בתחילת המאה ה;  ִאפשרו לו לתבוע בהתא� לשיקול דעת בית המשפט�19המאה ה
בחלק מהמקרי� זכותו זו הוכפפה , ע� זאת. שהוא זכאי לתבוע כס� ורכוש המגיעי� לחסוי

ופ
 כשהרכוש כבר הוכפ� לסמכותו של בית המשפט בא, למשל: לשיקול דעת בית המשפט
�21בפסקה , DICEYראו (כשדובר על קניי
 שבנאמנות וכשהחסוי היה תושב אנגליה , פורמלי

027.( 
  . 21�027בפסקה , ש�   227
  .1186' בעמ ,CHESHIREראו    228
229   DICEY , 21�027בפסקה ,CHESHIRE,בית המשפט היה רשאי להתיר , ע� זאת. 1186'  בעמ

  . מהמקרקעי
 לידיוות הכנס
 שלהעברת
אלא א� כ
 מועלית התנגדות לכ� ,  ביחס לילדי� מקובל להכיר בצווי אפוטרופסות זרי�ג�   230

ג� כא
 נית
 ביטוי לתפיסה שרק ). 1134' מ בע,CHESHIREראו (ובקשה לקבוע הסדר אנגלי 
  .בקשה לממש סמכויות פיקוח והגנה אנגליות תמנע הכרה בצו זר
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וכי פסקי די� זרי� מכל הסוגי� , ברירת הדי� מצביעה על שינוי ג� באשר לפסקי די� זרי�

  . עשויי� להיקלט בישראל

ולפיה אי� התנגדות , נראה כי המצב המשפטי בישראל תוא� את העמדה השנייה

 ,לחוק אכיפת פסקי חו�) ב(11נקבע שסעי� . עקרונית להכרה בצווי אפוטרופסות זרי�

מאפשר לבית המשפט להכיר במינויו של אפוטרופוס זר כאשר הלה תובע  1958–ח"התשי

ודורש לקבל לידיו רכוש של החסוי או כספי� המגיעי� , בהסתמ� על המינוי הזר, בישראל

עשוי לאפשר לשופט ישראלי להכיר בהחלטה זרה שלפיה פלוני ) ב(11 כמו כ� סעי� 231.לו

אי� סיבה ,  א� כ�232.חסוי הטעו� הגנה כאשר בישראל מבקשי� למנות לו אפוטרופוסהוא 

כגו� פסק די� זר המורה , מדוע לא תתאפשר ג� אכיפתו של פסק זר בעניי� אפוטרופסות

  . לאפוטרופוס כיצד לפעול

ישראלי כבר משפט בישראל או שבית אמנ� סביר להניח שא� כבר מונה אפוטרופוס 

, האפוטרופסותוהמשפטית גופו או רכושו של אד� במסגרת חוק הכשרות  לענטל אחריות 

סמכויותיו של בית המשפט הישראלי ושל מי שפועל מכוח� תגברנה על סמכויותיו של בית 

 אי� סיבה מיוחדת לחשוב ,אול� בהיעדר הכרעה מקומית כזו. משפט זר או אפוטרופוס זר

אי� סיבה לחשוב :  יתרה מזו233. הזר מכוח המינויעולפשאפוטרופוס זר אינו יכול ל

 עמדתה של ישראל בעניי� סמכות .שהטיפול במקרקעי� דווקא מחייב מינוי ישראלי מיוחד

ברירת הדי� והאפשרות לקלוט פסקי די� זרי� באשר לקרקע בישראל שונה , השיפוט

 אשר על כ� יש צור� 234.מחייבת חריג מיוחד בנושא זהבהכרח ואינה  מהעמדה האנגלית

  .חו� את כל מסלולי הקליטה האפשריי�לב

, חו��אכיפתו של פסק די� זר בתחו� זה תבוצע על פי רוב לפי חוק אכיפת פסקי

 –משו� שכללי המשפט המקובל השולטי� במסלול האכיפה החלופי , 1958–ח"התשי

 מוגבלי� לפסקי די� זרי� המחייבי� את הנתבע בתשלו� סכו� –התביעה על יסוד הפסק 

 לתאר כמה סוגי� של פסקי די� שיופנו נגד אפוטרופוס שיחייבו אותו לשל� אפשר. כס�

סוג אחד הוא פסק די� שנית� בתביעה אזרחית נגדו בשל . סכו� כס� בכושרו כאפוטרופוס
  

ושב ארצות הברית שאפוטרופסו ביקש לפעול ראו למשל סדרת ההחלטות בעניינו של אזרח ות   231
, פורס� בנבו( האפוטרופוס הכללי' נ. א.ר 21140/06) ��ימשפחה (ש "תמ(בשמו בישראל 

א "בש; )2007, פורס� בנבו( גולדשמידט' פרוהמ� נ 2669/07) ��ישלו� (א "בש; )2007
פוטרופסות הוכר  צו הא.))2007, פורס� בנבו( פרוהמ�' גולדשמידט נ 7236/07) ��ישלו� (


  .כבסיס לתביעת רכוש וכבסיס לייצוג החסוי בתביעה ובמת
 תשובות לשאלו
' בעמ, )2007, פורס� בנבו( האפוטרופוס הכללי' נ. א.ר 21140/06) ��ימשפחה (ש "תמראו    232

10
  . לפסק הדי
ה שיש בהנח) 611–610' ראו לעיל בעמ(ואולי א� מכוח מינוי מקומי המבוסס על המינוי הזר    233

העובדה שהוא כבר מונה מחו� לישראל בוודאי תחזק את הסיכוי , נכונות למנות זר בישראל
  .שימונה ג� בישראל

 .1242–�1241 ו1209, 1135' ולהל
 בעמ, 431–429' ראו למשל לעיל בעמ   234
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פסק די� כזה אינו צרי� לעורר בעיה . גרימת נזק בגלל האופ� שבו הוא ביצע את תפקידו

בי� לפי החוק ובי� לפי הכללי� , י הכללי� הרגילי�ויש לדו� באפשרות ל$כפו לפ, מיוחדת

לרבות כללי הסמכות העקיפה , החלי� על פסקי גברא רגילי�, של תביעה על יסוד הפסק

וחויב ,  סוג שני הוא פסק גברא שבו האפוטרופוס נתבע בתור נציגו של החסוי235.הרגילי�

ואכיפתו , עיה ייחודיתג� פסק די� כזה אינו מעורר ב. בכושרו זה לשל� חוב של החסוי

וא� במקרה זה ראוי להחיל את כלל , תיקבע לפי התנאי� של שני מסלולי האכיפה הרגילי�

   236.הסמכות העקיפה הרגיל החל על פסקי גברא

סוג שלישי הוא פסק די� שבו בית המשפט הזר הורה לאפוטרופוס לשל� סכו� כס� 

, לעומת פסק גברא רגיל. גבראבשביל החסוי במסגרת מת� הוראות ולא במסגרת תביעת 

א� על פי שהוא מופנה , פסק די� כזה, שאכיפתו תלויה בקיומה של סמכות עקיפה על הנתבע

 הוא אינו .אינו מצטייר כפסק גברא רגיל, כלפי האפוטרופוס ומחייבו לשל� סכו� כס�

  בית משפטי אלא חיוב המוטל על יד,מגבש חיוב אזרחי רגיל וא� לא חיוב מכוח הדי�

אשר על כ� . ג לטובתו של החסויולאחר שזה החליט כיצד לנהשמינה אותו או שמפקח עליו 

הסמכות העקיפה עשוי כלל , בהנחה שאי� מניעה עקרונית לקליטת� של פסקי די� כאלה

, למשל. ייחוד זה המיוחד של ההלי� והחיוב ולדרוש זיקה הנגזרת מלהתחשב באופיי�

יש לבחו� את סמכותה של , וטרופוס במילוי תפקידוהוראה הניתנת לאפבמשו� שמדובר 

עשוי  237. כלל הסמכות העקיפה בנוגע לאפוטרופסותלפיהמדינה הזרה לתת לו הוראות 

להתעורר הצור� לאכו� פסק די� זר נגד אפוטרופוס ג� כאשר פסק הדי� מטיל עליו חיוב 

 התביעה על יסוד במקרי� כאלה תנאי. כגו� למכור נכס, לעשות מעשה בקשר לאפוטרופסות

ואותה בעיה של זיהוי כלל ,  וייוותר רק מסלול האכיפה הסטטוטורי,הפסק לא יתקיימו

   .הסמכות העקיפה דורשת פתרו�

, במרבית המקרי� פסק זר בתחו� הכשרות המשפטית והאפוטרופסות יהיה טעו� הכרה

סעי� . 1958–ח"התשי, חו�� לחוק אכיפת פסקי11סעי�  נדו� בהכרהנושא ה. ולא אכיפה

דורש שבי� מדינת מת� הפסק ובי� ישראל תהיה אמנה , העוסק בהכרה הצהרתית, )א(11
  

  .509–490'  לעיל בעמראו   235
כל מקו� . וי לעניי
 זההאפשרות שהאפוטרופוס ייחשב נציגו של החס  על17ש "ראו לעיל ה   236

 הדורש שהנתבע גר –סביר שכלל הסמכות העקיפה , שלפי הדי
 הזר הנתבע הוא האפוטרופוס
גר במדינת , ולא החסוי,  מתייחס אליו ודורש שהוא–במדינת מת
 הפסק או הסכי� לסמכותה 

 ובתו�, אמנ� במסלול זה חלי� התנאי� של המשפט המקובל .מת
 הפסק או הסכי� לסמכותה

במקרה הנדו
 כא
 לא תתעורר בעיה משו� . כ� התנאי שהפסק הזר יהווה מעשה בית די

 
שחיוב האפוטרופוס לשל� סכו� שכבר הוטל על החסוי עוסק בחיוב שהתגבש ואינו נית
  .דרישה זו תקוי�על כ
 . לשינוי

 שכ
 ,קנראה כי ג� במקרה כזה לא תתעורר בעיה בתביעה על יסוד הפסק בקשר לסופיות הפס   237
 לדיו
 בכלל הראוי .מדובר בהטלת חיוב ולא בהסמכה לפעולות עתידיות העשויה להשתנות

  .647–645' ראו להל
 בעמ
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רוב האמנות העוסקות בקליטה הדדית של פסקי די� . החלה על העניי� ושתנאיה קוימו

 ג� האמנות הבודדות שעליה� 238.מוציאות במפורש פסקי די� העוסקי� בכשרות משפטית

הדדית של פסקי די� הוציאו מתחולת� פסקי די� העוסקי� חתומה ישראל בנוגע לקליטה 

 פסק די� המכריז על פסילת כשרותו של אד� או המבטל הכרזה כזו 239.בכשרות משפטית

לעומת זאת אפשר היה לחשוב . פסקי די� העוסקי� בכשרות משפטיתבוודאי נמנה ע� 

 מבחי� בי� שני שכ� החוק, שפסק די� העוסק באפוטרופסות אינו עוסק בכשרותו של אד�

הוא מאפשר למנות אפוטרופוס ג� למי שאינו ; נושאי� אלה בהקשר של סמכות שיפוט

 ע� 240.ונראה כי מינויו של אפוטרופוס אינו בהכרח שולל את כשרותו של אד�; די��פסול

 א� על פי ,לפיכ�. כל זאת כבר ראינו שבשיטות זרות שני נושאי� אלה מחוברי� יחדיו

כאשר , שראלי שני נושאי� אלה נתפסי� כנושאי� נפרדי� זה מזהשלצורכי המשפט הי

את כל מה שמקובל " כשרות"יש לכלול במונח , לאומית�מדובר בפירושה של אמנה בי�

אשר על כ� ג� לצרכי� ישראליי� אפוטרופסות תוצא מהיקפ� של . לכלול בו בשיטות זרות

ה חתומה על אמנה כלשהי ישראל אינ, א� כ�. האמנות המעטות שעליה� חתומה ישראל

  . המסדירה את קליטת� של פסקי די� בענייני� אלה

וכי , הוא המסלול היחיד להכרה הצהרתית בפסק זר) א(11 סעי� נקבע כי אג�בפרשת 

על כ� בהיעדר אפשרות . לא תינת� הכרה הצהרתית שכזו, א� תנאיו אינ� מתקיימי�

 להכיר הכרה הצהרתית בפסק די� זר  אי� אפשרות,להתבסס על אמנה ע� מדינת מת� הפסק

 יש סברה שלפיה קיימת אג�על א� מה שנקבע בפרשת . העוסק בענייני� שבה� עוסק החוק

 א� יוחלט 241.אפשרות מחו� לחוק להביא לידי מת� פסק די� הצהרתי המכיר בפסק די� זר

ו שמא עדיי� לא ברור מה� תנאיו וא� ה� נשאבי� מהמשפט המקובל א, כי מסלול כזה קיי�

 ההבדלי� בי� שתי אפשרויות אלה אינ� רלוונטיי� לפסקי 242.מתנאי האכיפה הסטטוטוריי�

ולכ� שוב הבעיה המרכזית תהיה קביעת תוכנו של תנאי הסמכות העקיפה , הדי� הנדוני� כא�

  243.וזיהוי המדינות המוסמכות להוציא פסקי די� בענייני� הנדוני�

  

המבוססת על אמנה בי
 מדינות האיחוד ,  האירופית�Brussels I Regulationראו למשל ה   238
. י� ומסחריי�והעוסקת בסמכות שיפוט והכרה ואכיפה של פסקי די
 בענייני� אזרחי, האירופי

  .  מוציא במפורש ענייני מעמד אישי ויכולת משפטית1' ס
אמנה ע� (חו� �שנוסחה מופיע בתקנות אכיפת פסקי, ראו למשל באמנה בי
 ישראל לגרמניה   239

 מוציא מתחולת 1פסקה , )1(4' ס. 1981–א"התשמ, )הרפובליקה הפדראלית של גרמניה
סעיפי� . אישי או לכשרות המשפטית של אנשי�האמנה פסקי די
 בענייני� הנוגעי� למצב ה

'  בעמ30א "כ(באמנה ע� ספרד , )147' בעמ, 21א "כ(דומי� מופיעי� ג� באמנה ע� אוסטריה 
 ). 55'  בעמ22א "כ(ובאמנה ע� בריטניה ) 707

 ).1983 (440) 3(ד לז"פ, צוקר'  נסיברוק 445/81א "ע וראו 575' ראו לעיל בעמ   240
 .523–516' ראו לעיל בעמ   241
  .ש�   242
 .647–640' ראו להל
 בעמ   243
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 מאפשר להכיר בפסק זר באופ� 1958–ח"שיהת, חו��לחוק אכיפת פסקי) ב(11סעי� 

) ב(11 ההכרה לפי סעי� כיו�. ולצור� אותו עניי� בלבד, אגב עניי� אחר, אינצידנטלי

 ג� כא� עיקר הייחוד הוא בתנאי הסמכות 244.מתנהלת על פי כללי המשפט המקובל

   245.העקיפה

 פסקי ,ככל שחלה דרישת הסופיות של המשפט המקובל, ע� זאת בכל מסלולי ההכרה

. די� הממני� אפוטרופוס עלולי� להיתקל בטענה שהפסק אינו סופי כי הוא נית� לשינוי

א� על פי שג� הכרזה כזו ; טענה זו לא תעלה בהכרזת פסלות המשנה את מעמדו של אד�

טענה של היעדר סופיות א� לא . הבקשה לבטלה היא עילה חדשה ונפרדת, עלולה להשתנות

שכ� על פי רוב אלה , נות לאפוטרופוס על ידי בית המשפטתעלה באשר להוראות הנית

, אול� היק� המינוי עלול להשתנות. מתייחסות לפעולה מסוימת ואינ� צפויות להשתנות

על . וכש� שפסק משמורת עלול להשתנות, כש� ששיעורו של פסק מזונות עלול להשתנות

של פסק די� כזה עלולה קליטתו , כ� א� מסלול הקליטה הנדו� מבוסס על המשפט המקובל

  .להיתקל בבעיה

, שבו נולדה דרישה מיוחדת זו באשר לסופיות פסק הדי�, העובדה שבמשפט המקובל

א� כי מי , אי� נמנעי� מלהכיר בפסקי די� זרי� כאלה צריכה להיות בעלת משקל בהקשר זה

סר שמחיל את תנאי הקליטה החלה מדוקדקת יתקשה לקבל טענה המבוססת כל כולה על חו

בדיו� .  בר� נראה כי הפעלה לא עקבית זו מצביעה על סוגיה עקרונית246.עקביות בהפעלת�

בעקרונות היסוד המנחי� את הקליטה של פסקי� זרי� ראינו שלהבדיל מדרישת הסמכות 

דרישת הסופיות איננה דרישה , העקיפה והדרישה שקוימו כללי הצדק הטבעי בהלי� הזר

וא� , קיימות שיטות שאינ� מציבות דרישה כלשהי בעניי� זה. חיונית לקליטתו של פסק זר

 א� כאשר הדרישה קיימת היא מתייחסת 247.באמנות האירופיות החדשות אי� דרישה כזו

 במסגרת ההצעה לעצב 248.כרגיל למיצוי אפשרות הערעור כמקובל היו� ג� בחוק הישראלי

ה המקבילי� ולעצב מחדש את כללי הקליטה הישראליי� הוצע לבטל את מסלולי התביע

  

א� יוכר מסלול מחו� לחוק שלא יתנהל על פי כללי המשפט . 515–510' ראו לעיל בעמ   244
  .עשוי מצב זה להשתנות, המקובל אלא יעוצב על יסוד כללי האכיפה

  .647–640' ראו להל
 בעמ   245
246    
כאלה אינ� סופיי� מעידה ייתכ
 שהעובדה שממעטי� להסתמ� על הטענה כי פסקי די

. שסוגיית הסופיות של פסק מזונות נתפסת אחרת מזו של פסק משמורת או פסק אפוטרופסות
, ואי
 מעשה בית די
, אמנ� בכל ההקשרי� הללו אותו בית משפט מוסמ� לשנות את הפסק

אבל הכול צופי� שפסק . ולכ
 מבחינה משפטית פורמלית קשה להצביע על הבדל ביניה�
פסק , לעומת זאת; ת ישונה על פי שינויי הנסיבות בחייה� של החייב והזכאימזונו

אמורי� להיות , כל עוד יש צור� באפוטרופסות או משמורת, אפוטרופסות ופסק משמורת
  . יציבי� יותר וחשופי� פחות לשינויי� בנסיבות

  .301–299' ראו לעיל בעמ   247
  .1958–ח"התשי, חו��לחוק אכיפת פסקי) 2(3' ראו ס   248
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ההקשר הנדו� כא� מחזק . מערכת אחידה שבה דרישת הסופיות תהיה הדרישה הסטטוטורית

שכ� הדרישה . הדרישה שהפסק יהיה אחרי ערעור מתאימה יותר לנסיבות הנדונות. הצעה זו

כאשר הנזק הצפוי מקליטת� יכול להימנע , למעשה בית די� מונעת אכיפת� של פסקי די�

ואילו הנזק ממניעת קליטת� עשוי להיות גדול למי שפסק הדי� , ישת ערבותבאמצעות דר

    249.נועד לטובתו

  סמכות עקיפה: תנאי קליטה מיוחדי�  )א(

כל מסלולי הקליטה השיפוטיי� תלויי� בכ� שהפסק נית� במדינה המוסמכת בעיני ישראל 

תו של אד� ולהגנה מיהי המדינה המוסמכת להוציא פסקי די� הנוגעי� לכשרו. לדו� בעניי�

  ? על גופו ועל רכושו

מאפיי� מרכזי של כללי הסמכות העקיפה בתחו� זה בשיטות משפט אחרות הוא שכלל 

אחד חל על פסקי די� העוסקי� בכשרותו של אד� ועל פסקי די� העוסקי� בהגנה עליו ועל 

קוי ל בגירי� אשר בשל פג� או ליעלאומית �אמנת האג העוסקת בהגנה הבי�. ענייניו

קובעת איזו מדינה מוסמכת לנקוט אמצעי� , ביכולותיה� אינ� מסוגלי� לדאוג לענייניה�

 אד�הכפפת ה; די� ויצירתו של משטר הגנה�קביעת פסלות: �בענייני� הבאי� להגנת

 לגופו שידאג אחרמינוי של ; מינויי� של אפוטרופסי�; לחסותו של גו� שיפוטי או מנהלי

 במוסד או אד�השמתו של ה; והגדרת תפקידו, ו או לסייע לולייצג, אד�או רכושו של ה

התערבות מיוחדת להגנה ; שימור או העברה של רכושו, ניהול; מקו� שבו נית� להג� עליו

 היא מחייבת מדינות מתקשרות להכיר בפסקי די� שניתנו במדינות 250.על גופו או רכושו

שהעיקריות , ה מועטות ביותרבכפו� לטענות הגנ, מתקשרות אחרות שפעלו בהתא� לאמנה

סטייה מהלי� הוג� , שבה� ה� ניגוד לתקנת הציבור או לדי� מנדטורי של הפורו� הקולט

 – לפיכ� הסוגיה המרכזית בפסקי� זרי� 251.וניגוד להחלטה מאוחרת יותר הראויה להכרה

 –) סמכות עקיפה(סמכותה של המדינה המוציאה את הפסק בעיני הפורו� הקולט אותו 

הקובעי� מתי כל מדינה רשאית , רת באמצעות כללי הסמכות הישירה שבאמנהמוסד

כללי� אלה משמשי� על פי רוב ג� כללי . להפעיל את סמכותה בכל הענייני� האמורי�

  

קליטת פסק הדי
 יתבטא בכ� שזכאי למזונות לא יקבל את מזונותיו וחסוי לא יזכה �הנזק מאי   249
ושניה� ייאלצו לתבוע ולנהל הלי� מלא מחדש כדי לזכות בהגנה של , לדאגה שהובטחה לו

אפשר למנוע את הנזק מקליטתו א� האפוטרופוס של מי שזכאי למזונות יערוב . בית המשפט
פי� למקרה שיסתבר לאחר ששולמו המזונות שפסק המזונות ש�נה ביחס להחזרת הכס


או א� האפוטרופוס המבקש לפעול במדינה יפקיד ערובה להבטחת תקינות , לתשלו� הנדו
 ). לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות58' ראו ס(פעילותו 

  .�Hague Convention on the International Protection of Adults, 2000 ל3' ראו ס   250
  .�Hague Convention on the International Protection of Adults, 2000 ואיל� ל22' ראו ס   251
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 היא 253; האמנה מסמיכה בראש ובראשונה את מדינת מגוריו של הבגיר252.סמכות עקיפה

והיא מכירה בסמכות� של מדינות  254,מסמיכה את מדינת האזרחות שלו בנסיבות חריגות

 לפיכ� פסקי די� של מדינות אלה 255.שאליה� פנתה מדינת מקו� המגורי� על פי האמנה

 מדינות רבות הצטרפו 256.יוכרו במדינות אחרות בכל הנושאי� שבה� עוסקת האמנה

ופסק די� שנית� בהתא� לאמנה באחת , גרמניה ואנגליה, צרפת, לאמנה זו ובה� שוויי�

 בכפו� רק לטענות ההגנה ,ת המתקשרות יוכר מידית במדינה מתקשרת אחרתמהמדינו

   .והוא כשיר ג� להיאכ� ש�, שהוזכרו לעיל

מרבית המדינות מכירות בפסקי די� המגני� על בגירי� , כאשר האמנה אינה חלה

, שאיננה חתומה על אמנה באשר להגנה על בגירי�, למשל איטליה. ממדינות בודדות בלבד

או שניתנו במדינה הנוטלת , בפסקי די� שניתנו במדינת האזרחות או המוכרי� ש�ק רמכירה 

,  באנגליה257.למשל מכוח זיקת המגורי�, סמכות בנסיבות שבה� איטליה נוטלת סמכות

קבעו כלל סטטוטורי לפסקי די� שאינ� כפופי� , לאחר שאימצו את ההסדרי� של אמנת האג

ה ז כלל 258. הבגיר לנקוט אמצעי� שיוכרו באנגליההמסמי� רק את המדינה שבה גר, לאמנה
  

  .לאמנה) a(22' ס   252
במקרה של מי שאי אפשר לברר את מקו� מגוריו או פליט או מי שהועבר .  לאמנה5' ס   253

  ).6' ס(� נוכח מדינת המגורי� מומרת במדינה שבה האד, ממדינתו בשל הפרעות סדר
היא קיימת רק : סמכות זו כפופה במידה רבה לסמכותה של מדינת מקו� המגורי�.  לאמנה7' ס   254

אפשר להפעיל ; א� מדינת האזרחות סבורה שהיא יכולה להג
 על האד� באופ
 הטוב ביותר
סמכות זו רק לאחר הודעה למדינת מקו� המגורי� ובתנאי שמדינה אחרונה זו טר� פעלה 

 .והאמצעי� שנקבעו במדינת האזרחות נסוגי� בפני אמצעי� של מדינת מקו� המגורי�; י
בעני
המדינה שבה היה ,  לאמנה מסמי� את מדינת מקו� המגורי� לפנות למדינת האזרחות8' ס   255


מדינה שהאד� בחר , מדינה שבה נמצא רכוש הנדו
, מקו� המגורי� הקוד� של האד� הנדו

דינה שבה גר אד� הקרוב לאד� הנדו
 המוכ
 לקבל על עצמו את מ, בה בכתב לעניי
 הנדו

 .ג� למדינה שבה נמצא האד� הנדו
, ובכל מה שקשור להגנה על גופו, ההגנה
 מסמי� מדינה 10' ס. ג� נוכחות האד� או הימצאות רכושו משמשות זיקות סמכות חריגות   256

 מסמי� מדינה שבה נמצא 11' ס. שבה נמצאי� הבגיר או רכושו לנקוט פעולות חירו� להגנת�
. אד� לנקוט פעולות חריגות להגנת גופו המוגבלות ה
 מבחינת הזמ
 ה
 מבחינה טריטוריאלית

כי פועל
 מוגבל ,  לא תובאנה למדינות אחרות מעצ� טבע
11' החלטות מכוח ס, על פי רוב
ייתכ
 , זאתע� . 10' סביר שג� לא תידרש קליטת
 של החלטות לפי ס. מבחינה טריטוריאלית

וג� במקרה זה , שתעלה שאלה בדבר תוקפ
 של פעולות שנעשו במסגרת סמכויות אלה
  . הסמכות העקיפה תיגזר מהסמכות הישירה

  .494 'בעמ ,�BALLARINO לחוק הרפורמה האיטלקי ו66' ראו ס   257
בל אפשר לק .125 בכלל ,�Mental Capacity Act, 2005 ;DICEY לSchedule 3 para. 19ראו    258


המאפשרת להפעיל את הסמכויות שהוענקו בפסק הזר באופ
 , הכרה הצהרתית בפסק הדי
 Mental � לSchedule 3 para. 21ראו (מעשי בלא צור� להתדיי
 בעניי
 כל פע� מחדש 

Capacity Act, 2005.(ממדינה שהצטרפה לאמנה 
ג� הכרה זו כפופה ,  כמו ההכרה בפסק די
א� על פי .  כולל עילות למניעת קליטתו של פסק די
 שכזה126כלל . לטענות הגנה מועטות

ה
 אינ
 שונות מאד מטענות ההגנה הרגילות שאפשר לטעו
 , שה
 נקבעו באופ
 מיוחד בחוק
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חל ג� על הכרזות הנוגעות לכשרותו של אד� ועל אמצעי הגנה שננקטו להגנה על גופו ועל 

כלל סטטוטורי זה צמצ� את מה שנתפס ככלל של המשפט , א� לאור האמור לעיל. רכושו

למנות , רכושואשר הכיר בסמכותה של מדינה שבה נכח האד� או שבה נמצא , המקובל

   259.אפוטרופוס לאד�

, לכל נושאי ההגנה על אנשי�) ישירה ועקיפה(שימוש נפו� זה באות� זיקות סמכות 

שכ� הצור� למנות לאד� אפוטרופוס נובע תכופות . סביר, לרבות פסילת כשרות� המשפטית

והכרזת פסלות תחייב כמעט תמיד מינוי של , מההכרעה שהוא אינו כשיר לפעול בעצמו

א� נהוג להפעיל אותו , כבר ראינו כי לפי גישה זו .פוטרופוס או נקיטת אמצעי הגנה אחרא

ובי� ) הגישה הקונטיננטלית(בי� שזה הדי� האישי של האד� , די� בשני נושאי� אלה

  ). הגישה האנגלית והגישה המצויה באמנות(שמדובר בדי� הפורו� 

א הצטרפה לאמנות האג בעניי� כפי שהיא ל, ישראל לא הצטרפה לאמנת האג הנדונה

על כ� בירור הנסיבות . ועקרונותיה� של אמנות אלה לא אומצו בישראל, ההגנה על קטיני�

השאלה הראשונה . שבה� ייקלטו פסקי די� זרי� בהקשר זה מחייב להשיב על שתי שאלות

 היא א� יש להבחי� לעניי� זה בי� פסקי די� העוסקי� בכשרות משפטית ובי� פסקי די�

העוסקי� באפוטרופסות כפי שכללי סמכות השיפוט הישירה הישראליי� מבחיני� בי� שני 

כפי שמתבקש מכלל , או שמא יש להתייחס אל כל פסקי הדי� האלה כחטיבה אחת, אלה

השאלה השנייה היא כיצד ייקבע איזו ? ברירת הדי� וכפי שמקובל בשיטות משפט זרות

, פטית של אד� על ידי הכרזת פסלות או ביטולהמדינה מוסמכת להשפיע על כשרותו המש

  ? ואיזו מדינה מוסמכת למנות לאד� אפוטרופוס

. הפסיקה בעניי� זה מועטה ביותר ואינה מספקת תשובה ברורה לשתי שאלות אלה

� הוגשה בקשה לבית המשפט המחוזי להכריז אישה תושבת אנגליה פסולתסיברוקבפרשת 

 לאור סעי� בית המשפט המחוזי סבר, להכרזת הפסלותבאשר . אפוטרופוסדי� ולמנות לה 

ודחה את , מדינת מושבהבית המשפט ב, שהסמכות מצויה בידי בית המשפט האנגלי) 1(76

והוא תולה סמכות זו במושב , עוסק בסמכות שיפוט ישראלית) 1(76 סעי� 260.הבקשה

 תושבת אנגליה משו� שהאישה הנדונה הייתה, בנסיבות המקרה. הנדו� או במגוריו בישראל

  

א� , אפשר לסרב לקלוט את הפסק א� הוא נית
 תו� הפרת כללי הצדק הטבעי: נגד פסק זר
דטורית של המשפט האנגלי או א� הוא א� הוא נוגד הוראה מנ, הוא נוגד את תקנת הציבור


ברור מדוע . נוגד פסק די
 או אמצעי אחר שנקבע או הוכר באנגליה לאחר מת
 פסק הדי
 הנדו
יותר ומותא� לצרכי� " מעודכ
"מניחי� שהוא ; בהקשר זה מעדיפי� פסק די
 מאוחר יותר


  . המשתני� של הנדו
על גזירת הסמכות העקיפה מהסמכות הכלל בוסס כאמור  .21�026 בפסקה ,DICEYראו    259

  . הישירה
260   
ד "פ, צוקר' סיברוק נ 445/81א "ראו ע, העמדה מוצגת בפסק הדי
 של בית המשפט העליו

  .)1983 (441, 440) 3(לז
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אול� בית המשפט ניסח את החלטתו בעניי� . לא התקיימו תנאי הסמכות הדרושי�, וגרה ש�

. זה לא במונחי� של סמכות בית המשפט הישראלי אלא באלה של סמכותה של מדינה זרה

פירוש הדבר שהוא גזר את כלל . הוא סבר שבתי המשפט באנגליה מוסמכי� לעניי� הנדו�

, א� ישראל מוסמכת מכוח זיקות אלה: מכלל הסמכות הישירה בעניי� זהפה הסמכות העקי

 בית המשפט העליו� לא התייחס .ג� סמכות� של מדינות זרות מבוססת על זיקות אלה

  .  א� הוא ג� לא הסתייג ממנה, אלא רק הביא אותה בתיאור המקרהלנקודה זו במפורש

בהסתמ� על ,  אפוטרופוס זמניבשלביו הראשוני� של תיק זה מינה בית המשפט לאישה

, ביטולו של מינוי זה. תלויה ועומדת באנגליההייתה די� �כ� שבקשה להכריז עליה פסולת

הוא שהיווה נשוא הערעור לבית המשפט , די��לאחר שבאנגליה לא הוכרזה האישה פסולת

 קיומו של ייפוי כוח שהסמי� את אחיה של האישה לנהל אתבגלל הערעור נדחה . העליו�

ייפוי כוח זה שלל את האפשרות להוכיח את קיומ� של התנאי� למינוי אפוטרופוס . ענייניה

שהאישה אינה יכולה לדאוג : לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות) 4)(א(33לפי סעי� 

בהתייחסו לשאלה א� יש צור� . ושאי� מי שמוסמ� או מוכ� לדאוג לה� במקומה, לענייניה

יש ,  מתגוררת באופ� קבוע באנגליההא�מכיוו� ש: "כה�' י נשיא הי�סלמנות אפוטרופוס הו

שניתנה על ידי בית משפט באנגליה והמבוססת על , בעניי� זה לייחס חשיבות להחלטה

מסוגלת הא� לנהל את רכושה  ,לפי אותה החלטה. חקירה שנערכה על ידי אותו בית משפט

שאכ� עזרה , ובית המשפט ש� שוכנע,  את העזרה הפיסית הדרושהתא� היא מקבל, וענייניה

 שלא הונח היסוד  כה�'הנשיא י של זה ביסס את מסקנתואנגלי  פסק די� 261".כזו ניתנה לה

. די��פסק הדי� האנגלי דחה את הבקשה להכריז על הא� פסולת. למינוי אפוטרופוס בישראל

ת להחליט המדינה שבה מקו� מגוריה הקבוע מוסמכהניח שכה� ' הנשיא י נראה כיעל כ� 

  .בענייני� הקשורי� למינוי זה

פרשה אחרת עסקה באפשרות להסתמ� על מינוי של אפוטרופוס שנית� בבית משפט 

כדי שהאפוטרופוס יוכל  ,"ב"ה אראו תושב/אזרחה ו" והיה ש�בארצות הברית לאד� שגר 

בגלגולה הראשו� של הפרשה פנה  262.לפעול בישראל להגנת רכושו של החסוי

והבנק סירב למסור את הרכוש בלא , לבנק בישראל ודרש את רכושו של החסויהאפוטרופוס 

הוא סירב לבקשה . על כ� בית המשפט נתבקש להכיר בצו האפוטרופסות. צו מבית משפט

ולא קוי� התנאי , הוא מסלול הכרה ייחודיאכיפת פסקי חו� לחוק ) א(11משו� שסעי� 

הוא א� דחה את הבקשה . בא הפסק אמנה בי� ישראל למדינה שממנה –המרכזי שבו 
  

  .448' בעמ, ש�   261
א "בש; )2007, פורס� בנבו (האפוטרופוס הכללי' נ. א.ר 21140/06) ��משפחה י(ש "ראו תמ   262

) ��שלו� י(א "בש; )2007, פורס� בנבו (גולדשמידט' פרוהמ� נ 2669/07) ��שלו� י(
על זיקותיו של החסוי לארצות הברית ). 2007, פורס� בנבו (פרוהמ�'  גולדשמידט נ7236/07
, ב"או תושב ארה/אזרח ו" ש� הוא מתואר כ,1' בעמ, 2669/07) ��שלו� י(א "ראו בש

  ". ב"רסי שבארה'המתגורר דר� קבע בניו ג
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 כי לא נתקיימו התנאי� למינוי לפי סעי� ,החלופית למנות לחסוי אפוטרופוס בישראל

 על א� זאת הוא צפה את האפשרות שיהיה אפשר להכיר בצו 263.לחוק) 4)(א(33

 264.בתביעה ישירה נגד הבנקלחוק אכיפת פסקי חו� ) ב(11האפוטרופסות הזר מכוח סעי� 

אכ� ' רסי כי מר פ'נית� יהיה אולי להכיר בקביעת בית המשפט בניו ג", א קבעהו, כמו כ�

מכא� שהחלטה זו התייחסה להכרה במינוי אפוטרופוס זר )". ב(11על פי סעי� [ ... ] , חסוי

והניחה שבנסיבות העניי� ה� עשויות להיות , וא� בהכרעה זרה באשר לכשרותו של אד�

א� כאמור ,  אינה מפרשת מהי הזיקה המספיקה לעניי� זההיא. ראויות להכרה אינצידנטלית

 .ות או מושב או שניה�אזרחקשור אליה בקשר של והיה , החסוי גר במדינת מת� הפסק

   265.בהחלטה אחרת באותה פרשה אכ� ניתנה הכרה אינצידנטלית למינוי הזר
 בשלב נוס� של פרשה זו תבע האפוטרופוס נתבע אחר ודרש שיסלק את ידו מדירה

שבבעלות החסוי וישל� שכר דירה שהתקבל בגי� הדירה לצור� מימו� טיפוליו הרפואיי� 
הנתבע העלה טענות שונות בעניי� שאלוני� שהוחלפו בי� . של החסוי בארצות הברית

במסגרת הדיו� בטענות אלה כתב השופט שטענות הנתבע כאילו התובע חייב . הצדדי�
ר תחת העובדה כי התובע זקוק לאפוטרופוס וכי מבקשות לחתו"להשיב על השאלות בעצמו 

ביר במלי� על כאי� צור� לה":  הוא הוסי�266".כדי�, ככל הנראה, נית� צו אפוטרופסות
א� הנתבע סבור כי יש בעיה ע� . ציהמצבו הבריאותי הרעוע של התובע אשר סובל מדמנ

ה לא מצא סיבה בית משפט ז. קפו ש�ב עליו לָת"וטרופוס אשר נית� בארההצו למינוי אפ
רסי למינוי אפוטרופוס 'ת ניו גנהצו שנית� במדי" ועוד 267,"המצדיקה התעלמות מצו זה

י "וה� ערופוס טי האפו"� שהוגשו לבית המשפט ה� עלתובע וכ� שורת מסמכי� רפואיי
 ההופכת אותו לבלתי כשיר סיהדמנ�בל ממחלת השטיו�והנתבע מלמדי� כי התובע ס

ת שהוצג לבית המשפט מלמד וסג� צו האפוטרופ: "א ממשי� והו268."להשיב על השאלות
שרות המשפטית  לחוק הכ77כידוע סעי� . על היעדר מסוגלותו של התובע לענות על שאלות

, ו של הקטי�על עניני חוק זה יחול די� מקו� מושב' קובע 1962ב "התשכ, והאפוטרופסות

  

  . לפסק הדי
9בפסקה ) 262ש "לעיל ה (21140/06ש "ראו תמ   263
  .25בפסקה , ש�   264
האפוטרופוס צוי
 שלאחר ש) 262ש "לעיל ה( 7236/07 )��י(א " בבשלפסק הדי
 3בפסקה    265

'  הצו הזר באופ
 אינצידנטלי לפי סהוכר, פעל כפי שהציע השופט ותבע את הבנק ישירות
שכנראה לא , 4549/07א "השופט הפנה להחלטה שניתנה בת(חו� �לחוק אכיפת פסקי) ב(11

א� לא הייתה מחלוקת שהחסוי גר בארצות , לא נאמר על יסוד מה ניתנה הכרה זו). פורסמה
  .או תושבה/הברית ושהוא אזרחה ו

  ).262ש "לעיל ה (2669/07) ��שלו� י(א "ק הדי
 בבש לפס5' ראו בעמ   266
   .6' בעמ, ראו ש�   267
בית המשפט התבסס לעניי
 זה על חוות דעה רפואיות זרות שהוצגו לבית . 6' עמב, ראו ש�   268


ראו ש� (והיה מוכ
 להניח שמצבו רק הוחמר מאז , המשפט הזר שלוש שני� וחצי קוד� לכ
  ). 7' בעמ
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באי� ראיה , הוצא כדי�ופסות שית משפט זה הוצג צו אפוטרלפני ב. 'הדי� או החסוי�פסול
 מחייב הוא את התובע ומחייב א� את בית רסי וככזה'י כללי וחוקי מדינת ניו ג"עפ, אחרת

, בית המשפט סבור כי לאחר שנית� צו כדי�: " הוא סיכ�269".המשפט הזה לפעול על פיו
 של ב אי� זה מתפקידו"הבדקו בארנוזאת לאחר שמכלול הנסיבות והחומר הרפואי נבחנו ו

   270."יכנס לעובי הקורה בסוגיה זוהל משפט זה בית
החלטה זו מלמדת שבית משפט ישראלי מוכ� להסתמ� על צו מינוי זר ה� לעניי� סמכותו 
של האפוטרופוס לפעול בישראל ה� לעניי� הסקת מסקנה בדבר כשרותו או פסלותו 

עקיפה מכלל יוצא עוד שהשופט בהחלטה זו גזר את כלל הסמכות ה. המשפטית של אד�
כפי שנעשה בבית ,  ולא מכלל הסמכות הישירה271,המפנה לדי� המושב, ברירת הדי�

   272.סיברוקהמשפט המחוזי כאשר נדונה פרשת 
 על הקושי להבחי� בי� שני הנושאי� שבה� מטפל צביעותהחלטות מועטות אלה מ

ה� . עות כשמדובר בפסק די� ממדינה זרה שבה הבחנה זו אינה בעלת משמ,החוק הישראלי
איזו מדינה מוסמכת להוציא פסק די�  שאלהה בדברא� מלמדות שאי� עמדה ברורה 

  . על כ� ראוי לבחו� את האפשרויות השונות.בענייני� אלה
אי� טע� באימו� הגישה האנגלית המסורתית המסמיכה את המדינה שבה נכח האד� או 

 מקור השלמה למשפט א� מעבר לשיקול שהמשפט האנגלי איננו עוד. שבה נמצא רכושו
חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות סטה מהמסורת של המשפט המקובל ה� , הישראלי

עמדתו של המשפט האנגלי בוססה על הזיקות . בכללי הסמכות ה� בכלל ברירת הדי�
ואלה שוני� מאוד מכללי הסמכות , )כללי הסמכות הישירה(המסמיכות בתי משפט אנגליי� 

אימו� העמדה האנגלית היה מרחיב את סמכות� של מדינות זרות . הישירה הישראליי�
והיה שולל , בניגוד למגמה המקובלת, הרבה מעבר לסמכותה של ישראל בענייני� אלה

סמכות המבוססת על זיקה קרובה כגו� מושב או מגורי� בהיעדר הנוכחות של האד� או 
לי בגבשו את כלל  אפשר לאמ� את הרעיו� שהנחה את המשפט האנג,ע� זאת. רכושו

דהיינו לגזור את כלל הסמכות העקיפה מכלל הסמכות הישירה , הסמכות העקיפה
   273.הישראלי

  

 . בית המשפט ציי
 כי התובע א� עמד בדרישה של הנתבע כי יציג את הצו המקורי. 7' בעמ, ש�   269
 בתו� כ� דחה השופט טענה סתמית ולא מבוססת כאילו הצו הזר הוצא .8' עמב, ראו ש�   270

נראה לבית המשפט שהמקו� הראוי לתקיפת , מבלי לפגוע באמור"וא� הוסי� כי , במרמה
 ). ש�" (רסי'דהיינו בניו ג, הוא בבית המשפט שנת
 את הצו, א� בכלל, הצו

או תושב /הינו אזרח ו"בע שהחסוי בתחילתו של פסק הדי
 בית המשפט קו, כאמור לעיל   271
הוא כנראה הניח ,  לחוק77' לצור� ההסתמכות על ס". רסי'המתגורר דר� קבע בניו ג, ב"ארה

 .שהחסוי אכ
 היה תושב ארצות הברית
  .46ש " הלעיל ראו   272
 .272–264' ראו לעיל בעמ, על הנסיבות שבה
 אפשר לגזור את הסמכות העקיפה מזו הישירה   273
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גישה זו מחייבת להבחי� בי� החלטות זרות המשפיעות על כושרו של אד� ובי� החלטות 

היא מאפשרת שנכיר בהכרזת פסלות רק ממדינת המושב או . הנוקטות אמצעי הגנה עליו

ואילו אמצעי הגנה אחרי� יוכרו מכל מדינה שבה התעורר צור� , � של האד�מדינת המגורי

במישור הרעיוני היא . לכאורה תוצאה זו בעייתית. למשל על ידי מינוי אפוטרופוס, לפעול

א� בדי� הזר , למשל. להבחי� בי� שני פני� של אותה סוגיה – ואולי מחייבת –מאפשרת 

המינוי , לות או משפיע מידית על כשרותו של אד�מינוי אפוטרופוס מבוסס על הכרזת פס

אבל החסוי עוד ,  במדינה שבה התעורר צור� לפעול להגנתו�א ניתועשוי להיות מוכר כי ה

. בניגוד למה שנקבע בפסק הדי� ובדי� שלפיו בוצע המינוי, יוכל לפעול בישראל בעצמו

מכות העקיפה של שני חלקי יידרש שיתקיימו כללי הס, כדי שפסק הדי� יוכר כולו, לחלופי�

  274.הפסק

: במקרי� רבי� עשויה להיות חפיפה בי� זיקות אלה. נראה כי אי� לפסול תוצאה זו מיד

 סביר למשל שמדינת המושב או המגורי� תהיה המדינה שבה מתעורר צור� לפעול להגנתו

 באות�. הצור� למנות אפוטרופוס עשוי להתעורר במדינת המושב או המגורי�; של אד�

ייתכ� , מקרי� שבה� הצור� למנות אפוטרופוס התעורר מחו� למדינת המושב או המגורי�

  .שמוצדק שמדינה זו לא תוסמ� להכריע ג� בשאלה א� האד� עדיי� כשיר לפעול בעצמו

האפשרות האחרת היא לגזור את כלל הסמכות העקיפה מכלל ברירת הדי� ולהסמי� רק 

ל פסלותו ה� למנות לו אפוטרופוס ולנקוט למענו את די� המושב של הנדו� ה� להכריז ע

הכלל הסטטוטורי החדש , לאומיות�מחו� להקשר של אמנות בי�,  ג� באנגליה.אמצעי הגנה

, בלי קשר לתוכ� הזיקה. והיא כעת זיקת המגורי�, מכיר רק בזיקה אחת לסמכות עקיפה

ה צריכה להרחיב היה אפשר לחשוב שג� היא אינ, מאחר שישראל אינה חתומה על אמנות

צמצו� כלל הסמכות העקיפה , למשל. את נכונותה להכיר בצווי� זרי� מעבר לזיקה אחת

באופ� כזה יבטיח שלא ייקלט בישראל פסק די� המכריז על פסלותו המשפטית של תושב 

או פסק זר הממנה אפוטרופוס לתושב ישראל , המבוסס על כ� שהוא גר במדינה זרה, ישראל

גישה זו תבהיר כי רק .  הגנה עליו או על תושב ישראל שא� גר בישראלאו הנוקט אמצעי

  .ישראל מוסמכת להג� על אנשי� כאלה

אימוצה של זיקת המושב בלבד אינו מכיר בעניי� .  מדיהצראול� נראה כי זיקת המושב 

הוא שולל סמכות . הלגיטימי שיש למדינות אחרות בכשרותו של אד� ובהגנה על ענייניו

תפיסה זו מקשה . מגורי� והוא שולל סמכות ממדינה שבה התעורר צור� לפעולממדינת ה

 ולפיה רק כלחלאומית ראויה לאנשי� ומשקפת תפיסה שאבד עליה �מאוד על מת� הגנה בי�

 זאת כאשר ישראל מוכנה ליטול בעצמה סמכות .ה�מדינת המושב מוסמכת לגונ� עלי

  

  . 1241–1238, 804–794' ראו להל
 בעמ, יה של פסקי די
 מורכבי�על הבע   274
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רו� ולנקוט אמצעי הגנה למענו כשצור� די� ג� בהיעדר מושב בפו�להכריז על אד� פסול

  275.מתעורר בישראל בהיעדר זיקה קרובה כלשהי

המכירה בסמכותה של , על כ� מבי� שתי האפשרויות הללו עדיפה האפשרות הראשונה

ושל מדינה שבה התעורר צור� לפעול , מדינת המושב או המגורי� לעניי� הכרזות פסלות

כפי , אילו נוסח כלל הסמכות הישירה. וב� הישראלילעניי� החלטות בעניי� אפוטרופסות במ

ואילו הבחינו זיקות הסמכות השונות בי� סמכויות קבועות , לכל ענייני החוק, שהוצע לעיל

היה אפשר לאמ� כלל סמכות עקיפה , מצד אחד לסמכויות חירו� מוגבלות מצד אחר

 החלטות בענייני� המבוסס עליו ולקלוט החלטות כלשה� ממדינת המושב או המגורי� וג�

  .דחופי� ממדינה שבה התעורר צור� לפעול

  רישו�   .3

 קובעות 1970–ל"התש, )די� וביצועהסדרי (תקנות הכשרות המשפטית והאפוטרופסות 

עליו להודיע על כ� למשרד הרישו� המרכזי , די��שלאחר שבית משפט הכריז על אד� פסול

 סביר ,ע� זאת. לי נדרש לפעול כ� מוב� מאליו שרק בית משפט ישרא276.די��של פסולי

די� מחו� לישראל �יש עניי� שג� אד� זר שהוכרז פסול, שא� לציבור יש גישה למרש� זה

הא� אפשר לרשו� אד� . משו� שהדבר עשוי לנגוע לענייניו בישראל, יהיה רשו� במרש�

די� �אלא א� המרש� מיועד בפירוש רק למי שהוכרז פסול? במרש� זה על יסוד פסק די� זר

שכ� א� ישראל נוטלת , סביר שאפשר לרשו� ג� הכרזת פסלות זרה, בבית משפט ישראלי

היא צריכה להביא בחשבו� את , סמכות להכריז על פסלותו של תושב זר שגר בישראל

על הרש� , שלזינגר פונקלפי הלכת , לכאורה. האפשרות שמדינות אחרות תנהגנה כ� ג� ה�

 והעובדה 277,יסוד פסק די� זר המהווה תעודה ציבוריתלרשו� את מה שמתבקש ממנו על 

שההכרזה ניתנה בבית משפט זר תירש� לפי התקנות המחייבות שיירש� ג� בית המשפט 

  . שהחליט על מת� ההכרזה

  

שכ
 כפי שמשתק� , ראוי יותר להסתמ� על זיקת המגורי�, א� מסתפקי� בזיקה אחת בלבד   275
המקו� שסביר ביותר שיתעורר בו צור� לדאוג לענייניו של אד� הוא מקו� , מאמנת האג

 כבר הכירה במדינת מקו� המגורי� כמדינה ישראל. שאיננו בהכרח ג� מקו� המושב, המגורי�
.  היא דורשת קשר קרוב במיוחדו שב,וזאת בתחו� של כשרותו של אד�, בעלת סמכות ישירה

אי
 הצדקה למנוע ממדינות זרות ליטול סמכות על אותו בסיס כשהמטרה המשותפת לכל 
 .השיטות היא להבטיח הגנה ראויה על אנשי� הזקוקי� לכ�

  .16' ראו תק   276
  ).1963 (225ד יז "פ, שר הפני�' שלזינגר נ�פונק �143/62 "בג   277
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א לתקנות אלה קובעת שאפוטרופוס שנודע לו על נכסי החסוי שבעניינ� 10תקנה 

 278.מרש� בדבר מינויו של אפוטרופוסידאג לרשו� הערה ב, מתנהל רישו� זכויות הבעלות

 279".הממונה על הרישו� ירשו� הערה כאמור משהוגש לו צו המינוי"נאמר ש� עוד כי 

על .  לחוק המקרקעי� צוי� במפורש שאפשר להסתפק לעניי� זה בתעודה ציבורית129בסעי� 

  . יירש�יסוד האמור לעיל סביר שג� במרשמי� אחרי� אפוטרופוס זר יוכל להציג מינוי זר ש

יתקיי� דיו� , א� מבקשי� לחלוק על תוקפה של ההחלטה הזרה, בשני המקרי� הללו

   280.שיפוטי שבמסגרתו היא תידרש לעמוד בתנאי קליטה

  

ש� בית המשפט התבסס , )1983( 447, 440) 3(ד לז"פ, צוקר' סיברוק נ 445/81א "עאול� ראו    278
הקובע כי אפשר לרשו� הערת אזהרה א� , 1969–ט"התשכ,  לחוק המקרקעי
129' על ס

וגרס כי מקו� שכשרות זו לא ,  הוגבלה בחוקכשרותו המשפטית של בעל המקרקעי
 נשללה או
 .אי
 לרשו� הערה כזו, די
�לרבות כאשר מונה אפוטרופוס בלא שהוכרז החסוי פסול, הוגבלה

  ).ב(א10' תק   279
  .542–539' ראו לעיל בעמ   280
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  10פרק 

  נישואי� וגירושי�

  מבוא  .א

דיני הנישואי� והגירושי� קובעי� באילו תנאי� ובאילו דרכי� אפשר להיכנס לברית נישואי� 
 בתחילת המאה 1.במאה השני� האחרונות דיני� אלה עברו מהפכה של ממש .ולצאת ממנה

ת רק לבני העשרי� ברוב שיטות המשפט המערביות יוחדו זכויות וחובות שנבעו מחיי אישו
 ונישואי� הובנו כקשר בי� גבר 2,זוג שנישאו בנישואי� פורמליי� בחסות רשות של המדינה

בד בבד ככל שהמדינה הכירה באפשרות להתיר את הקשר כ� שכל . אחד לאישה אחת בלבד
והלי� , עילות הגירושי� היו מוגבלות מאוד, אחד מבני הזוג שוב יהיה פנוי לקשר חדש

 מיוחסות ג� לבני זוג שאינ� זוגיותהיו� הזכויות הנובעות מחיי . ו� וקשההגירושי� היה אר
תיתכ� הכרה ; נישואי� אינ� מוגבלי� בהכרח לגבר ואישה בלבד; בהכרח נשואי� פורמלית

והאפשרות לצאת מקשר הנישואי� ; בזכות מכוח נישואי� בי� גבר ליותר מאישה אחת
  . הפורמלי נפוצה בהרבה וקלה בהרבה

בהקשר של . זאת עדיי� קיימי� הבדלי� ניכרי� בי� שיטות המשפט בענייני� אלהע� כל 
איסורי� , הסכמת ההורי�, מי�,  שיטות מציבות דרישות שונות באשר לגיל–נישואי� 

בהקשר של ; פרטי הטקס הנדרשי� ועוד, הודעה ברבי�, המבוססי� על קרבת ד� או חיתו�
בעילות המבססות יציאה , צאת מקשר הנישואי�גירושי� ה� שונות בעצ� קיו� האפשרות ל

לאומי הפרטי עוסק � המשפט הבי�3.בתנאי� הנדרשי� עד שסיו� הקשר מאושר ועוד, כזו
מתי יש לה סמכות , בשאלות כגו� מתי המדינה מוסמכת ליצור מעמד של נישואי� או להתירו

י� מאילו מדינות ופסקי ד, איזה די� יחול בכל המצבי� הללו, להצהיר על מעמדו של אד�

  

 MARY ANN GLENDON, THEלתיאור מאל� ומפורט של השינויי� השוני� ראו   1

TRANSFORMATION OF FAMILY LAW: STATE, LAW AND FAMILY IN THE UNITED STATES AND 

WESTERN EUROPE (1989) .של הממד הפרטי של דיני בי� שאר הדברי� הספר עוסק בחיזוקו 
לתיאור ולניתוח של שינויי� דומי� במשפט . המשפחה ובשינוי מוקד הרגולציה המדינתית

ובי� בית ' ליברטריאניזציה'בי� : דיני זוגיות חילוניי� ביובל הבא"הישראלי ראו שחר ליפשי� 
  ). ב"תשס (159 יז מחקרי משפט" 'המחשק'המשפט 

  . שנוצר בלא טקס מדינתי פורמלי�common law marriageדוגמה לחריג הוא ה   2
 :L. PÅLSSON, MARRIAGE IN COMPARATIVE CONFLICT OF LAWSלסקירה השוואתית ראו   3

SUBSTANTIVE CONDITIONS (1981).  
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א� ה� עשויי� , לכללי� בענייני� אלה חשיבות בפני עצמ�. יוכרו בענייני נישואי� וגירושי�
לרבות מוסדות המעוצבי� , לשמש ג� דג� להתמודדות ע� מודלי� חדשי� של חיי משפחה

  . כדי להידמות לנישואי�
לידי ביטוי בכל ענפי השינויי� המאפייני� את דיני הנישואי� והגירושי� המהותיי� באי� 

בהתא� לתפיסה שיצירת� והתרת� של קשרי משפחה ה� עניי� . לאומי הפרטי�המשפט הבי�
רוב שיטות המשפט נטו בעבר לזהות , חברתי ציבורי הנשלט באופ� מדוקדק על ידי המדינה

.  דינו האישי–זיקה אחת בלבד שקשרה אד� למדינה ולשיטת המשפט שלה בענייני� אלה 
בעקבות תקופת הלאומנות , בקונטיננט; �domicileקובל הדי� האישי היה די� הבמשפט המ

רוב המדינות אימצו את זיקת האזרחות , ששטפה את אירופה בסו� המאה התשע עשרה
 האישי בולטת נולמדינת דיאד� הת מרכזיותה של זיק. למרבית ענייני המעמד האישי

ת השיפוט בענייני נישואי� וגירושי� ש� היא גררה הגבלת סמכו, במיוחד במשפט האנגלי
היה מקובל להתנות , בנוס�. מושב של בעלההכאשר אישה הייתה בעלת , לתושבי� בלבד

. את קליטתו של פסק די� זר בענייני נישואי� וגירושי� בכ� שנית� על דעת הדי� האישי
אי� השינויי� שחלו ביחס החברתי אל נישו. הבלעדיות של הדי� האישי נחלשת והולכת

, במעמד האישה, בהומוגניות שלה, שמשקפי� שינויי� במבנה החברה, וגירושי�
שינו את כל התפיסות המסורתיות באשר לדי� , במעורבותה של המדינה במעמד האישי ועוד

כל אד� יכול לקיי� קשר משמעותי ע� כמה מדינות באופני� . ששולט במעמדו של אד�
 עצמ� מוסמכות לשנות את מעמדו ואת מעמדו של כ� ששיטות משפט שונות תראינה, שוני�

בעשות� כ� ה� עשויות להחיל די� שאינו הדי� האישי המסורתי של הצדדי� ; בת זוגו/ב�
לרבות מדינת , והכרעותיה� עשויות להיות מוכרות ג� במדינות אחרות, המעורבי� בעניי�

נכונותו של המשפט  ,ע� זאת. שינוי זה מאפיי� ג� את המשפט הישראלי. הבית של האד�
הישראלי להכפי� אד� ליותר מדי� אחד בענייני אישות ולהרחיב את גבולות הסמכות של 
ערכאותיו בענייני נישואי� וגירושי� נובעת בעיקר מתופעה הייחודית לו לעומת שיטות 

 ההכרה בזיקה הדתית שמסמיכה ה� את הדי� הדתי ה� את הערכאות –המשפט המערביות 
לזיקה דתית זו משמעות לא רק בחלוקת הסמכויות במשפט . י� אלההדתיות בעניינ

לאומי �נראה כי כלליו של המשפט הבי�. לאומי�הישראלי פנימה אלא ג� במישור הבי�
הפרטי בתחו� זה עוצבו פחות מתו� תכנו� ענייני ויותר מתו� אילוצי� שמקור� במעמד 

  . הדת בישראל

סמכות  .ב

כברוב , הוא אינו מתייחס.  משמעות מורכבת"סמכות"דיבור בהקשר של נישואי� וגירושי� ל
 ותו� כדי כ� לדו� בענייני נישואי� וגירושי�ערכאות שיפוטיות רק לסמכות של , התחומי�

הוא מתייחס ג� לסמכות של המדינה . להצהיר על מעמדו של אד� או להכיר במעמד קיי�
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,  במעמד מתבצעי� בחסות המדינהשינויי� אלה. ולהפקיע ה� ליצור את מעמד הנישואי�ה� 
ועל כ� יש צור� להגדיר מה� הנסיבות שבה� החוק מאפשר לרשויות המדינה ליצור מעמד 

וא� הגירושי� אינ� תמיד , אינ� מתבצעי� במסגרת שיפוטיתנישואי� אול� ה. אישי חדש
� של רשויות סמכותלפיכ� דיו� זה בסוגיית הסמכות מבחי� בי� . מעשה שיפוטי מובהק

של נישואי� או של (ליצור מעמד חדש , שאינ� בהכרח רשויות שיפוטיות ,ישראליות
של נישואי� לדו� במעמד ובי� סמכות השיפוט של ערכאות בישראל , מחד גיסא) גירושי�

  .באופ� מצהיר מאיד� גיסאוגירושי� 

  כות להשיאמס  .1

המשפט הישראלי אי� ממילא . אי� בישראל הגדרה סטטוטורית של סמכות המדינה להשיא
 .דורש קיומה של זיקה כלשהי בי� מדינת ישראל ובי� מי מבני הזוג המבקשי� להינשא בה

 א� הוא 4,המחוקק הגביל את הרשויות בהגבלה טריטוריאלית כללית הנוגעת לגיל הנישואי�
בי� בני הזוג או אחד מה� ובי�   זיקההתנות את סמכות� לערו� נישואי� בקיומה שללנמנע מ
העובדה שמי שמבקש להינשא בישראל אינו אזרח ישראל או תושב  .ה הישראליתהחבר

  . לא תעמוד לו לרוע� בבואו להינשא בישראל, ישראל או שאפילו אינו גר בישראל
יש מדינות שבה� לפחות אחד מבני הזוג . אבל היא נפוצה, תופעה זו אינה מובנת מאליה

 א� מדינות רבות 5,חר דרישת שהות כלשהיצרי� להיות אזרח או תושב המדינה או למלא א
ושהות זו איננה ,  להירש� לנישואי�ותלאפשרכתנאי מסתפקות בשהות מזערית במדינה 

 במדינות מסוימות אפשר להינשא 6.מבטיחה שקיי� קשר אמתי בי� בני הזוג ובי� המדינה
ינות רבות  לעומת גישה מתירנית זו מד7.א� באמצעות ייפוי כוח בלא קשר כלשהו למדינה

המוכנות להשיא זרי� דורשות תצהיר שבני הזוג פנויי� וכשירי� להינשא לפי די� מדינת� 
 ואחרות מתנות את עריכת הנישואי� בכ� שרשויות מקומיות בדקו 8,ושהנישואי� יוכרו ש�

  

  .1950–י"התש, ראו חוק גיל הנישואי�   4
ש הוראה הקובעת בשוויי� י. בהולנד לפחות אחד מבני הזוג צרי� להיות תושב המדינה, למשל   5

אפשר להשיא בני ; כי אפשר להשיא בני זוג כאשר אחד מבני הזוג הוא תושב או אזרח שוויי�
' ראו ס(זוג זרי� רק א� הנישואי� יוכרו בדי� המושב או די� האזרחות של כל אחד מבני הזוג 

 ).�CPIL ל43
ות לפני טקס  יו� לפח40בצרפת דרושה שהות במדינה מצד אחד מבני הזוג של , למשל   6

ואילו בגרמניה ובקפריסי� אי� דרישה ,  ימי� בלבד7באנגליה נדרשת שהות של ; הנישואי�
  .כלשהי בעניי� זה

בי� המדינות הללו יש המסתפקות בכ� שצד אחד יהיה . פרגוואי, אל סלבדור, למשל מקסיקו   7
  .ויש א� כאלה שמוותרות על נוכחות� של שני בני הזוג, נוכח

המטיל על עור� נישואי� לוודא שאזרח זר כשיר להינשא על פי די� ,  החוק הצרפתיראו למשל   8
  .)566פסקה ב ,MAYER(אזרחותו 
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לצור� ,  כפי שנראה בהמש�9.ומצאו שכל אחד מבני הזוג כשיר להינשא בדינו האישי
ועריכת הנישואי� אינה , � בישראל אי� נדרשת זיקה כלשהי לישראלעריכת� של נישואי

   10.מותנית בבדיקת כושרו של אד� בדינו האישי או בכ� שהנישואי� יוכרו במדינת ביתו

  זיקה דתית והיעדרה  )א(

והוא , המשפט הישראלי מאפשר להשיא בישראל אנשי� בלי שתהיה לה� כל זיקה אליה
 11.ה� של זרי� בישראל בכ� שהנישואי� ייראו תקפי� בבית�איננו מתנה את עריכת נישואי

ע� כל זאת מפתיע לגלות שהיעדרה של דרישה לזיקה בי� בני הזוג ובי� ישראל אי� פירושה 
המפתח לזהות� של בני זוג שיכולי� להינשא כא� מצוי . שכל זוג יכול להינשא בישראל

  . שראלבזהות� של הרשויות המוסמכות לעניי� נישואי� בדי� י
פקודת הנישואי� והגירושי�  12.נתונה בישראל לרושמי נישואי�רשו� נישואי� הסמכות ל

 כוללת בי� אלה שאפשר למנות� רושמי נישואי� ג� פקיד לעריכת� של 1919, )רישו�(
 13.ואי� בישראל נישואי� אזרחיי� כלליי�, אבל מעול� לא מונה פקיד כזה. נישואי� אזרחיי�

, )מוסלמי(קאדי /אימא�, )יהודי( רב – כול� בעלי תפקידי� דתיי� רושמי הנישואי� ה�
 בהתא� לעיקרו� שבישראל אי� אפשרות כללית לערו� 14).דרוזי(' ושיח) נוצרי(כומר 

  

 מכפי� את כושרו של כל �EGBGB ל13.1' גרמניה סב;  השוויצרי�CPIL ל43' ראו למשל ס   9
יה  בגרמנאיב אזרח זר המבקש להינשמחי �BGB ל1309'  וס,אחד מבני הזוג לדי� אזרחותו

 לחוק 27' ס,  כ� ג� באיטליה.ת אזרחותו המעידה על כושרו להתחת� תעודה ממדינלהציג
   116' וס,  מכפי� את הכושר לדי� האזרחות של כל אחד מבני הזוגקילהרפורמה האיט

 מתנה את עריכת נישואיו של אזרח זר באיטליה בהצגת תעודה ממדינת �Codice Civileל
   ).nulla osta( לנישואיו אזרחות המעידה כי אי� מניעה

 –654' בעמלדיו� בשאלה זו ראו להל� .אי� זאת אומרת בהכרח שהנישואי� יהיו תמיד תקפי�   10
656 ,716–719.  

עליה� להירש� בלשכת רישו� הנישואי� בי� , יהודי� שמבקשי� להינשא בישראל, למשל   11
 דרישה לתקופת מגורי� או אבל אי�,  יו� לפני מועד הנישואי� המתוכנ��45שלושה חודשי� ל

תייר נדרש להביא אישור יהדות ואישור רווקות מבית די� רבני . שהות מינימלית בישראל
ראו באתר (בישראל או מהרבנות במקו� מגוריו המוכרת על ידי הרבנות הראשית לישראל 

 .אישורי� אלה אינ� מתייחסי� לדרישות של די� אזרחותו של התייר). למשרד לשירותי דת
 , דיני המשפחה בישראלפנחס שיפמ�לדיו� מאל� בעניי� הסמכות למנות רושמי נישואי� ראו    12

 ). 1995, 2מהדורה  (178–168בפסקאות 
חוק ברית . היעדר� של נישואי� אזרחיי� מנע בי� השאר ג� מבני הזוג חסרי דת להינשא בישראל   13

הוא אינו . חל רק על בני זוג חסרי דתהוא .  נועד לתק� מצב זה2010–ע"התש, הזוגיות לחסרי דת
אי� לבלבל בי� . חל על בני זוג בני דתות שונות או בני זוג שדת� אינה מאפשרת לה� להינשא

,  המוכרת במדינות אחרות�Civil Partnershipהתופעה המוסדרת בחוק זה ובי� תופעת ה
 . ות רשמית כזו בישראלאי� אפשר. נישואי��המאפשרת לבני זוג בני אותו מי� ליצור קשר דמוי

מתברר שא� על פי שהפקודה צופה . 1919) רישו�( לפקודת הנישואי� והגירושי� 2' ראו ס   14
נישואי� נערכי� בפועל במקרי� רבי� רק על , שרושמי הנישואי� ג� יערכו או יסדרו אות�
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כל מערכת דתית קובעת לעצמה את הדרישות לעריכת נישואי� לפי הדי� , נישואי� אזרחיי�
וסק למעשה רק בגיל הנישואי� שע,  בכפו� להוראות כופות של די� המדינה15,הדתי

 אי� חובה חוקית כלשהי לוודא שבני הזוג כשירי� להינשא בבית� או 16.ובביגמיה
. הנחת העבודה היא שהטקס יהיה דתי ויתנהל על פי הדי� הדתי בלבד. שהנישואי� יוכרו ש�

על רוש� הנישואי� מוטל לרשו� את הנישואי� בשעת עריכת� ולהכי� תעודת נישואי� 
אחד יישלח למשרדו של ;  אחד יינת� לכל אחד מבני הזוג תמורת תשלו�–ה עותקי� בארבע

 מאחר שרושמי 17.ואחד יישמר בפנקס הרישו� של רוש� הנישואי�; הממונה על המחוז
כבני זוג , )באזרחות� או במושב�(בני זוג זרי� , הנישואי� ה� כול� רשויות דתיות

שואי� רק א� ה� ימצאו רשות דתית המוסמכת יוכלו להינשא ולקבל תעודת ני, ישראליי�
  . כרוש� נישואי� שתהיה מוכנה להשיא�

 לא יתקשו בדר� כלל למצוא רוש� נישואי� א� עדת� בני אותה עדה דתיתבני זוג 
דרוזי� או בני , מוסלמי�,  על כ� בני זוג ששניה� יהודי�18.הדתית היא עדה דתית מוכרת

 למצוא רשות רושמת שתקבל על עצמה אחריות אחת העדות הנוצריות המוכרות יוכלו
 א� 19.בתנאי שאי� פסול בבני הזוג או באחד מה� מבחינת הדי� הדתי, לנישואיה� הדתיי�

  

יי� על תופעה זו ולביקורת על המצב המשפטי בישראל בענ. אחריות� ולא בהכרח על ידיה�
  .178–164בפסקאות , )12ש "לעיל ה( שיפמ�הסמכות לערו� נישואי� ראו 

שתי אלה . הרבנות דורשת שתיירי� יוכיחו את רווקות� ואת יהדות�, כאמור לעיל, למשל   15
 .תיבדקנה לפי הדי� הדתי

 .  ואיל�175'  ס1977–ז"התשל,  העונשי�חוק; 1950–י"התש, ראו חוק גיל הנישואי�   16
, לחוק מרש� האוכלוסי�) 2(15' ס. 1919, )רישו�( לפקודת הנישואי� והגירושי� 4' ראו ס   17

 יו� מיו� 14 מטיל על הרשות הנוגעת לדבר להעביר לפקיד הרישו� בתו� 1965–ה"התשכ
). רישו�(הגירושי� הפעולה הודעה על עריכת נישואי� הנערכי� בהתא� לפקודת הנישואי� ו

 תיק� את הפקודה והטיל חובה על 2010–ע"התש, כמו כ� חוק ברית הזוגיות לחסרי דת
הממונה על המחוז לשלוח מדי חודש את רשימת הנישואי� שנרשמו במחוזו לרש� הזוגיות 

  ). 1919, )רישו�(א לפקודת הנישואי� והגירושי� 4' ראו ס(
העדות , ות והדרוזיותהמוסלמי, שויות הדתיות היהודיות הרלש המיוחד מ�מקוהיו� נוס� על    18

דה עה; )קתולית(דה הלטינית הע; )אורתודוקסית(דה המזרחית הע : אלההמוכרות ה�
דה הכשדית הע; )קתולית(דה הסורית עה; )קתולית(דה הארמנית עה; הארמנית הגריגוריאנית

�דה הסוריתהע; דה המרוניתהע; הקתולית המלכיתית�דה היווניתהע; )מאוחדת(
הפקודה , כאמור .בני האמונה הבהאית; האפיסקולית�העדה האוונגלית; אורתודוקסית

היא אינה . לנצרות ולדת הדרוזית, ליהדות, לאסלא�באשר מתייחסת לרושמי נישואי� רק 
  . לא כל שכ� לבני דתות לא מוכרות, בני הדת הבהאיתמתייחסת במפורש ל

 א� בכל דת קיימי� .ת שתרשו� נישואי� בי� בני אותו מי�א� אחת מהדתות לא תימצא רשוב   19
א� כי  (אישה גרושהלשאת ה� כֹאסור ל, לפי די� תורה, למשל. איסורי� שוני� באשר לנישואי�

אחות ל בי� גרוש, ואי� כל תוק� לנישואי� בי� אחיי� לדודתו ,)הנישואי� תופסי� בדיעבד
, מהדורה שנייה (דיני משפחהו� שרשבסקי צי�ראו ב�(ועוד , חיהגרושתו כל עוד גרושתו 

 גבר אינו יכול לשאת את בת אחיו או את באסלא�; )1974, הדפסה רביעית, מתוקנת ומורחבת

 



 לאומי הפרטי הישראלי�ללי המשפט הבי�כ: שער שלישי

654 

עדת , כגו� העדה הפרוטסטנטית, נישואי� הנערכי� במסגרת עדות דתיות לא מוכרות
והני הדת אפשר שיירשמו במרש� האוכלוסי� א� נערכו בידי כ, הבפטיסטי� ועדת הקראי�

  .  על כ� ג� זרי� בני דתות אלה יוכלו להינשא בישראל20.של העדה

 בני אותה עדה דתית יתקשו למצוא רשות דתית שתהיה שאינ� בני זוג ,לעומת זאת

דת האסלא� מוכנה . הדי� היהודי למשל דורש ששני בני הזוג יהיו יהודי�. מוכנה להשיא�

ועל כ� זוג כזה ,  ולהכיר בה�22 או נוצרייה21דייהלערו� נישואי� בי� גבר מוסלמי לאישה יהו

אול� גבר יהודי או נוצרי ואישה מוסלמית לא . יוכל להינשא אצל קאדי שהוא רוש� נישואי�

ג� העדות הנוצריות מוכנות . כי דת האסלא� אינה מאפשרת נישואי� כאלה, יוכלו לעשות כ�

אול� על פי רוב ה� אינ� מוכנות , להשיא בני זוג כאשר ה� שייכי� לעדות נוצריות שונות

ב� עדה או  או חסר דתג� כאשר אחד מבני הזוג הוא . להשיא נוצרי� ע� בני דתות אחרות

ייתכ� שיימצא רוש� נישואי� שיהיה מוכ� להשיא� א� לפי דתו נישואי� , דת לא מוכרת

  . א� הדבר תלוי בכל מקרה בדי� הדתי הרלוונטי, כאלה אפשריי�

ת דתית מוסמכת שתערו� את הנישואי� ותנפיק תעודת נישואי� אי� ג� א� תימצא רשו

די� ישראל מכפי� את , למשל. אפילו מבחינתו של די� ישראל, בכ� ערובה לתוק� הנישואי�

גבר מוסלמי ואישה , זוג ישראלי�,  למשל23.מעמדו האישי של כל אזרח ישראל לדינו הדתי

 לא ייחשבו נשואי� זה לזה א� על פי שבדינו ,שנישאו בפני רוש� נישואי� מוסלמי, יהודייה

וזאת משו� שבדינה האישי של , ה� שינו את מעמד�) הוא דינו הדתי(האישי של הגבר 

 ג� העובדה שנישואיה� יירשמו במרש� 24.לא קרה כלו�) הוא דינה הדתי(האישה 

משו� שהמרש� אינו מהווה ראיה , האוכלוסי� אינה חורצת את תוקפ� של הנישואי�

 העובדה שאי� בהכרח לראות בנישואי� שנערכו לפי הדי� 25.נכונות הפרטי� הרשומי� בול

ושאי� , שתעודת נישואי� היא למעשה ראיה רק לעובדה שנער� טקס, הדתי נישואי� תקפי�

  

במקרי� אלה ) JOSEPH SCHACHT, AN INTRODUCTION TO ISLAMIC LAW (1964)ראו (דודתו 
   . שתסכי� לערו� את הנישואי� רשות רושמתנדיר שתימצא ואחרי�

 המזכיר את ההכרה הניתנת לתעודת נישואי� של כוהני 42בפסקה , )12ש "לעיל ה (שיפמ�ו רא   20
על ). 2001, מהדורה רביעית מורחבת (168 הדי� האישי בישראל מנשה שאוה; דת קראיי�

 .188ש� ובפסקה , )12ש "לעיל ה (יפמ�שתוקפ� של נישואי� כאלה ראו 
עיוני  "הזכות לנישואי�"אמנו� רובינשטיי� אבל ראו . 592' בעמ) 20ש "לעיל ה (שאוהראו    21

  . בדבר קיומה של הנחיה מנהלית שלא לערו� נישואי� כאלה) ד"תשל–ג"תשל (433 ג משפט
 על האפשרות של JOSEPH SCHACHT, AN INTRODUCTION TO ISLAMIC LAW 132 (1964)ראו    22

  ).יהודי� ונוצרי�" (ע� הספר"גבר מוסלמי לשאת אישה מאחת מהדתות של 
 .725–724' ראו להל� בעמ;  ואיל�603' בעמ) 20ש "לעיל ה (שאוהראו    23
, )21ש "לעיל ה(ראו ג� רובינשטיי� .  ואיל�603, 599' בעמ) 20ש "לעיל ה (שאוהראו למשל    24

  .המפרטת את ההקשרי� שבה� ה� עשויי� להיחשב נשואי�, 17ש " ה440' בעמ
 .730–729' ראו להל� בעמ   25



  נישואי� וגירושי�: 10פרק 

655 

שאלת תוקפ� של נישואי� עולה תכופות . אינה צריכה להפתיע, בה לערוב לתוק� הנישואי�

א� אכ� קוימו , לאחר מעשה, תי משפט מתבקשי� לבדוקבמדינות רבות בעול� כאשר ב

מפתיעה יותר העובדה שנישואי� שנערכו . דרישות יסוד מהותיות או צורניות לשינוי המעמד

נישואי� פרטיי� בי� שני יהודי� , למשל.  תוק�נעדרי בפני רוש� נישואי� אינ� בהכרח שלא

תקפי� על פי הדי� הדתי החל המנועי� מלהינשא זה לזה על פי ההלכה עשויי� להיות 

ברור כי התשובה ,  מכל מקו�27. אול� ג� זו אינה תופעה ישראלית ייחודית26.עליה�

איננה בהכרח " ?מי יכול להינשא בישראל"או " ?את מי מוסמכת ישראל להשיא"לשאלה 

מי ה� האנשי� שישראל יכולה "או " ?נישואיו של מי בישראל יהיו תקפי�"תשובה לשאלה 

  " ?באופ� שיהיה מוכר ותק�להשיא 
שכ� כשבני זוג זרי� , לאומי�תופעה זו עשויה לעורר בעיה מעניינת בהקשר העבר

שאלת תוק� הנישואי� הישראליי� עשויה , יינשאו בישראל) במושב� או באזרחות�(
הכרעה בשאלת תוקפ� עשויה להיסב בדי� הזר על . להתעורר בבית� לאחר שישובו אליו

דיני� זרי� רבי� תולי� את : נקודה זו טעונה הרחבה. רע תק� בישראלהשאלה א� מה שאי
,  תוקפ� המהותי–בשניי� , ובמיוחד של אלה שנערכו מחו� לארצ�, תוקפ� של נישואי�

ותוקפ� הצורני , )לעתי� די� האזרחות ולעתי� די� המושב(הכפו� לדי� האישי של הצדדי� 
שדיני הנישואי� שלו מורכבי� כול� , אליבמשפט הישר.  הכפו� לדי� מקו� עריכת הטקס–

 על כ� באשר לזוג אזרחי ישראל תוק� האירוע תלוי א� 28.אי� הבחנה כזאת, מדיני� דתיי�
 ובהקשר זה תעודת הנישואי� אינה – שהוא דינ� הדתי –בתוקפו בדי� האישי של הצדדי� 

שואי� של שני כאשר משפט זר שואל מהי עמדת המשפט הישראלי לני. מעלה ואינה מורידה
כאשר , התלוי כולו בדי� הדתי, הוא מתייחס רק לתוקפו הצורני של הטקס, אזרחי� זרי�

 כדי שהטקס יספיק בדי� מקו� ,ע� זאת. כושר� של הצדדי� כפו� לדינ� האישי הזר
כיצד בודקי� . מקובל שיש צור� לבדוק א� היה לו תוק� אזרחי במדינה שבה נער�, עריכתו

 של טקס שנער� בישראל בי� אנשי� שדינ� האישי אינו די� ישראל את תוקפו האזרחי

  

רשויות דתיות עלולות ). 1975 (140–133 ספק קידושי� במשפט הישראליראו פנחס שיפמ�    26
הימנע ממת� הצהרה על תוקפ� אבל הביטוי לתוקפ� נית� בחיוב הצדדי� בגט כדי שהצדדי� ל

 –א� רשויות אזרחיות מכירות בנישואי� כאלה לצרכי� מסוימי� . ייראו פנויי� להינשא מחדש
 179בפסקה , )12ש "לעיל ה (שיפמ�ראו (למשל , אישורו של הסכ� ממו�, שינוי ש�, רישו�
�נישואי , אול� מאחר שתנאי להכרה אזרחית זו הוא שהנישואי� תקפי� בדי� האישי). ואיל

כגו� נישואי� בי� אישה , תערובת לא יוכרו א� בדי� האישי של אחד הצדדי� ה� אינ� תקפי�
  .יהודייה לגבר מוסלמי

שנוצר ללא כל , common law marriageאמריקני מוכר המוסד של �למשל במשפט האנגלו   27
  . טקס מדינתי או דתי

 על הניסיונות לקלוט הבחנה זו לצור� נישואי� אזרחיי� 738–719' אול� ראו להל� בעמ   28
  .שנערכו מחו� לישראל
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אזי לצרכיו של די� זר הנישואי� , במקרה שבו הוצאה תעודת נישואי� ישראלית? הדתי
, הדתיי� ששימשו לו בסיס נערכו בטקס שחזקה עליו שהוא תק� במשפט הישראלי

ל כ� א� מי שער� את  ע29.והתעודה היא ראיה לעובדת עריכתו ותקינותו בעיני ישראל
הוא ייראה , וא� ה� נערכו לפי הדי� הדתי הרלוונטי, הנישואי� הוסמ� לכ� בידי המדינה

לפיכ� נישואי� בי� בני זוג בני דתות שונות שיכולי� . מספיק כדי לתת לנישואי� תוק� צורני
, ניתעשויי� להיראות תקפי� בעיניה של מדינה זרה מבחינה צור, להיער� לפי הדת הנדונה

בר� לא ברור כיצד . שהוא די� זר, כאשר תוקפ� המהותי יהיה תלוי בדי� האישי של הצדדי�
מדינה זרה תתייחס לעובדה שנערכו נישואי� בפני רשות דתית בלא שהוצאה תעודת 

א� על פי שהנישואי� , לכאורה במצב זה. או שנערכו נישואי� באורח פרטי לגמרי, נישואי�
וה� אינ� , "כדי�"� מבחינת המשפט הישראלי הנישואי� אינ� ג, תקפי� מבחינה דתית

תוקפ� יהיה תלוי בדי� האישי של  , אשר לישראלי�30.תקפי� בדי� ישראל מבחינה אזרחית
והוא עשוי להכיר בתוק� הנישואי� בלי קשר לעובדה שה� נערכו , הצדדי� שהוא דינ� הדתי

, בנישואי� אינה מעלה ואינה מורידההכרתו של הדי� הדתי , אול� אשר לזרי�. ללא סמכות
בהיעדר צורה . שכ� נישואיה� של בני זוג כאלה אינ� כפופי� לדי� זה לצור� תוקפ� המהותי

  . סביר שנישואי� כאלה לא יוכרו מחו� לישראל, מוסמכת ותקינה לפי די� ישראל
י� בהיעדר רשות דתית שתסכ, עד לאחרונה. עד כא� נישואי� שנערכו בידי רשות דתית

 לא יכלו להינשא בישראל כלל בשל היעדרו של שניה� חסרי דתבני זוג ש, להשיא אות�
 הביא ישועה לבני זוג 2010–ע"התש, חוק ברית הזוגיות לחסרי דת. רוש� נישואי� אזרחי

 חוק זה מפקיד בידיו של רש� זוגיות את הסדרתה של ברית הזוגיות וקובע כי 31.כאלה

  

סביר שמדינה זרה תתייחס לתעודת נישואי� ישראלית כפי שהיא מתייחסת לתעודת נישואי�    29
התעודה , במשפט האנגלי למשל. טקס תק� כראיה לכאורה לכ� שנער� –מכל מדינה אחרת 

, ג� צרפת). 17�040בפסקה , DICEYראו (משמשת ראיה לכאורה לכ� שהנישואי� נערכו כדי� 
צריכה להתייחס אל התעודה כתעודה ישראלית , שדינה אינו מכיר בנישואי� דתיי� בלבד

עליה להכיר , ועל כ�, משו� שזו הדר� הרשמית היחידה שבה נית� להתחת� בישראל, אזרחית
ואכ� היא מכירה בנישואי� דתיי� שנערכו באנגליה . בנישואי� דתיי� כאלה של אזרחי צרפת

מכא� שנישואי� . אשר עובדת עריכת� הדתית מספיקה כדי להצדיק רישומ� האזרחי במרש�
עשויי� להיראות , כלומר בהתא� לדי� הדתי המנחה את רוש� הנישואי�, דתיי� שנערכו כדי�

ג� א� אי� תוק� לנישואי� בדי� הדתי של אחד מבני , חו� לישראל מבחינת צורת�תקפי� מ
ובלבד שהדי� הזר מכפי� את שאלת , )למשל במקרה של גבר מוסלמי ואישה יהודייה(הזוג 

  . כושר� להינשא לדי� שבנסיבות המקרה מכיר בנישואי�
י יהודי� אזרחי ותושבי ישראל גירושי� הנערכי� בבית די� רבני באנגליה בי� שנ, באורח דומה   30

שהוא (למרות שיש בו לשנות את מעמד� בדינ� האישי , הגרי� בישראל אינו תק� בדי� אנגליה
משו� שאנגליה לא הסמיכה רשויות אלה לחסות על גירושי� , )די� מושב� בעיני הדי� האנגלי

  ).7דוגמה , 18�115פסקה ב ,DICEYראו (של אנשי� שאינ� קשורי� לאנגליה 
דרוזי או ב� עדה , מוסלמי, מי שאינו יהודי: " לחוק ברית הזוגיות כ�1' חסר דת מוגדר בס   31

 ". 6נוצרית ובית די� דתי לא קיבל החלטה אחרת בעניינו בהתא� להוראת סעי� 
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 בניגוד 32.ג הרשומי� במרש� הזוגיות דינ� כדי� זוג נשויבני זו, בכפו� לכמה סייגי�
 לחוק 2סעי� . ברית הזוגיות פתוחה רק לפני בני זוג בעלי זיקה לישראל, לנישואי� דתיי�

 לחוק 1סעי� . מתנה את האפשרות לערו� ברית זוגיות בהיות שני בני הזוג תושבי ישראל
 תקופה של שלוש שני� מתו� חמש מגדיר תושב ישראל לעניי� זה כמי שהתגורר בישראל

והוא ג� אזרח ישראל או מי , השני� שקדמו ליו� הגשת הבקשה לרישו� במרש� הזוגיות
לאור הנכונות הבלתי . תעודת עולה או רישיו� לישיבת קבע בישראל,  עולהאשרתשניתנו לו 

מי הגבלתה של ברית הזוגיות ל, מוגבלת להשיא אנשי� בלא זיקה לישראל בערכאה דתית
 civilבמדינות אחרות אי� דורשי� שהזיקה לש� יצירת� של . שיש לו זיקה לישראל מפתיעה

partnerships ,תהיה קרובה יותר מאשר , המיועדות על פי רוב לבני זוג בני אותו מי�
 הסדר זה מבליט א� הוא את העובדה שיש בני זוג בעלי , ע� זאת33.לעריכת� של נישואי�

, בהיעדר רשות דתית המוסמכת להשיא�. ינ� יכולי� להינשא בהזיקה לישראל שעדיי� א
אחרת  דתית הלעדכל אחד שייכי� בני זוג ה, ובהיעדר האפשרות להינשא נישואי� אזרחיי�

, מי� אינ� יכולי� להינשא בישראל א� א� זיקת� לישראל חזקה וקבועהאותו ובני זוג בני 
  34.ואי� לה� זיקה למדינה אחרת כלשהי

 הסמכות להשיא אינה מותנית בקיומה של זיקה בי� בני הזוג או אחד מה� אשר על כ�
 עשויי� להימצא ,לעומת זאת. ויש סמכות להשיא זרי� בלי זיקה כלשהי לישראל, לישראל

זרי� וא� אזרחי� ותושבי� מקומיי� שלא יוכלו להינשא בישראל רק משו� שלא תימצא 
, ו נדרשת זיקה לישראל היא ברית זוגיותהמקרה היחיד שב. רשות דתית המוסמכת להשיא�

  . ורק א� ה� תושבי ישראל, נישואי� לגבר ואישה חסרי דת בלבד�המספקת קשר דמוי

  

ככל שהרישו� מבסס התייחסות . 2010–ע"התש,  לחוק ברית הזוגיות לחסרי דת13' ראו ס   32
דינ� של בני זוג , בי� השאר. ת הרישו� כמוה כהתרת הנישואי�מחיק, אליה� כאל נשואי�

אול� מעניי� שה� לא ייחשבו . הרשומי� במרש� זה כדי� נשואי� לצור� יחסי ממו� בי� בני זוג
או ) לחוק) ג(13' ראו ס(חוק הכניסה לישראל , חוק השבות, נשואי� לצור� חוק האזרחות

' ראו ס(לעניי� רישו� לפי חוק מרש� האוכלוסי� לצור� זכויות וחובות לפי הדי� האישי או 
 חודש לאחר 18ולעניי� אימו� והסכמי� לנשיאת עוברי� ה� ייחשבו נשואי� רק ; )לחוק) ד(13

קשה להצדיק את הפליית� של בני זוג כאלה בהקשרי� הנדוני� . רישומ� במרש� הזוגיות
  . לאחר שהמדינה כבר הסכימה להכיר בזוגיות�

ראו  (civil partnershipשל אי� דורשי� זיקה כלשהי לצור� נישואי� או לצור� באנגליה למ   33
Civil Partnership Act, 2004 ,בשוויי� האפשרות ליצור ; )שאי� בו זכר לדרישה כזוcivil 

partnership 65' ראו ס( מצומצמת מעט יותרa שמחיל את ההוראות בדבר נישואי� על civil 
partnershipsהמאפשר (2)44'  המאפשר להשיא בשוויי� תושבי� זרי� וס(2)43'  למעט ס 

  ).לערו� את הנישואי� לפי די� אזרחותו של אחד הצדדי�
הסיבה המערכתית לשלילת האפשרות של בני זוג כאלה , בי� שמצב זה מוצדק ובי� שלא   34

כל אפשרות כזו הייתה פוגעת בעיקרו� שאזרחי ישראל כפופי� : להינשא בישראל ברורה
  .לדינ� הדתי בלבד
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  קונסולריי�נישואי� : האזרחותזיקת   )ב(

. קונסולי� של מדינות זרות מוסמכי� א� ה� לערו� נישואי� בישראל בנסיבות מסוימות

 מסמיכות קונסול של מדינה זרה לערו� 1922, אלבדבר סמכויות הקונסולי� בישרתקנות 

מאחר שתקנות  35.כאשר לפחות אחד מבני הזוג הוא אזרח מדינתולפי די� מדינתו נישואי� 

המסמי� את , 1947–1922,  לדבר המל� במועצה על אר� ישראל67אלה נובעות מסימ� 

יש אומרי� , �הקונסולי� לבצע פעולות מסוימות בנוגע למעמד� האישי של אזרחי מדינת

שתקנות הקונסולי� ה� חריגה מסמכות ככל שה� מאפשרות לקונסול לערו� נישואי� למי 

אי� מניעה על פי רוב , ע� זאת מקובל שכאשר שני האזרחי� ה� זרי� 36.שאינו אזרח מדינתו

 37.למי שאינו אזרח מדינתושל הקונסול בי� אזרח מדינתו קונסולריי� לעריכת� של נישואי� 

סמכות . המצב בעייתי יותר, ד שאינו אזרח מדינת הקונסול הוא אזרח ישראלכאשר הצ

 על כ� די� ישראל יכול ג� 38. נובעת מדי� ישראלבישראלהקונסול לערו� נישואי� כאלה 

נישואי� ( לחוק שיפוט בתי די� רבניי� 2סעי� , ואכ�. סמכות זו – או לסייג – להגביל

 בישראל על פי די� ואי� וגירושי� של יהודי� ייערכוהקובע שניש, 1953–ג"התשי, )וגירושי�

 אפילולערו� נישואי� לשני יהודי� שהייתה לה� לל מקונסולי� זרי� את הסמכות ש, תורה

 חל רק כאשר שני בני הזוג 2 בהתא� לעמדה שסעי� ,לעומת זאת 39.שניה� אזרחי מדינתו

 הקונסול לבי� אזרח ישראל  ייתכ� שאפשר לערו� נישואי� כאלה בי� אזרח מדינת40,יהודי�

ל בדי� ו של נישואי� כאלה תלוי קוד� כ תוקפ�41.א� כאשר האזרח הישראלי הוא יהודי

  

). 1922 ,)סמכויות קונסולריות(תקנות אלה נקראו במקור תקנות המעמד האישי ) (ב(4' ראו תק   35
וברוב� יש התייחסות מפורשת לשאלה א� די שרק , הסדרי� כאלה מקובלי� במדינות אחרות

ני זוג בצרפת קונסול זר רשאי להשיא ב, למשל. אחד מבני הזוג הוא אזרח מדינתו של הקונסול
באופ� חלקי עמדה זו נגזרת מהתייחסותה המפורשת של (רק כאשר שניה� אזרחי מדינתו 

  ). ההוראה שמסמיכה קונסולי� צרפתיי� להשיא צרפתי� מחו� לצרפת לשני צרפתי�
; )ז"התשי (73 על נישואי� וגירושי� הנערכי� מחו� למדינה אביגדור לבונטי�, ראו למשל   36

סוגיה זו . 191 בפסקה, )12ש "לעיל ה (שיפמ�;  ואיל�616'  בעמ)20ש "הלעיל ( שאוה
ד "פ, שר הפני� ומנהל מרש� האוכלוסי�' גולדשטיי� נ �2888/92 "הושארה בצרי� עיו� בבג

 ).1994 (92, 89) 5(נ
 .191בפסקה , )12ש "לעיל ה (שיפמ�ראו    37
לעמדה המקובלת שלפיה נישואי� הנערכי� בקונסוליה זרה הנמצאת בפורו� נחשבי�    38

  .183ש "ה, 612' בעמ )20ש "לעיל ה (שאוהראו , לנישואי� שנערכו בפורו� ולא במדינה הזרה
 .192פסקה ב ,)12ש "הל לעי (שיפמ� ;614' מעב )20ש "הלעיל (שאוה    39
, לעמדה אחרת). 1963 (2066, 2048ד יז "פ, שר הפני�' חקלאי נ�גורפינקל �80/63 "ראו בג   40

  .192בפסקה , )12ש "הלעיל  (שיפמ�; 74–73' בעמ, )36ש "לעיל ה (לבונטי�ראו 
, )1994 (92, 89) 5(ד נ"פ, שר הפני� ומנהל מרש� האוכלוסי�' לדשטיי� נגו �2888/92 "בבג   41

שני אזרחי ברזיל נישאו בקונסוליה הברזילאית בישראל כאשר האישה הייתה לא יהודייה 
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בישראל ,  הנישואי� תקפי� ג� בהנחה שלפי די� זה,ע� זאת 42.המדינה שבחסותה ה� נערכו

 כאשר אחד מהצדדי� הוא 43. ג� על פי דינו האישי של כל אחד מבני הזוגייבדק תוקפ�

וג� א� אי� מניעה לנישואי בני , פירוש הדבר שתוקפ� ייבדק לפי דינו הדתי, ח ישראלאזר

 ע� כל זאת ג� נישואי� 44.עריכת� שלא באופ� דתי עלולה לפסול אות�, הזוג לפי די� זה

  45.בלי קשר לתוקפ�, יירשמו במרש� האוכלוסי�כאלה 

, אותו מי�ואי� בי� בני אי� סיכוי רב שיימצא בישראל רוש� נישואי� שיערו� נישאמנ� 

לא מ� הנמנע שיימצא קונסול שדיני מדינתו א�  46, שמכיר באפשרות זומשו� שאי� די� דתי

המושג נישואי� כולל ג� נישואי� בני אותו בכ� שקנדה למשל מכירה  .מאפשרי� דבר זה

אזרחי� , היא מסמיכה את הקונסולי� שלה להשיא אזרחי קנדה בני אותו מי�ככל ש 47.מי�

ייתכ� א� . כאמור לעיל, לה בוודאי יוכלו להינשא כ� בישראל כל עוד שניה� אינ� יהודי�א

תושב אזרח ומצב שבו קונסול יהיה מוכ� לערו� נישואי� כאלה ג� לזוג שאחד מה� הוא 

ב� ובהתא� להלכה שנקבעה בפרשת , גולדשטיי�בהתא� להלכה שנקבעה בפרשת . ישראל

רשו� נישואי� בי� שני ישראלי� בני אותו מי� שנערכו  המחייבת את פקיד הרישו� לארי

הוא , שואי� כזאתכשתוצג בפני פקיד הרישו� תעודת ני סביר להניח ש48,מחו� לישראל

   .א� ג� במקרה זה בלי שרישומ� מעיד על תוקפ�, ידרש לרשו� א� נישואי� כאלהי

  

בית המשפט קבע שאי� צור� לבדוק . ואילו הגבר היה יהודי שהיה ג� בעל אזרחות ישראלית
 ).93–92' ש� בעמ(פט הישראלי את השאלה א� נישואי� כאלה תקפי� במש

. לעתי� דרישה זו תהיה לרוע�. 1922,  לתקנות בדבר סמכויות הקונסולי� בישראל3ראו תקנה    42
למשל החוק האנגלי המסמי� קונסולי� אנגליי� להשיא בני זוג כשלפחות אחד מה� הוא אזרח 

פי� בדי� הדומיסיל שהנישואי� יהיו תק, בי� שאר הדברי�, אנגליה מטיל על הקונסול לוודא
  ). 17�036 פסקהב ,DICEYאו (של כל אחד מבני הזוג 

מצב זה מסביר מדוע יש להניח שסמכויות . 193פסקה ב ,)12ש "לעיל ה (שיפמ�ראו    43
 שא� לא כ� יש להוסי� ,י� שבה� מדובר בשני אזרחי מדינתוהקונסולי� מוגבלות למצב

 . בדינ� האישי של שני הצדדי�תוקפ� – של הנישואי� תוקפ�ת לדרישה מצטבר
 .ש�) 12ש "לעיל ה (שיפמ�ראו    44
על העובדה שנישואי� שאינ� ). 1994 (89) 5(ד נ"פ ,שר הפני�' גולדשטיי� נ �2888/92 "בג   45

ועל , ולי� להיות לא תקפי�או שנישואי� הרשומי� במרש� יכ, תקפי� יכולי� להירש� במרש�
 .730–729' ראו להל� בעמ, המשמעות של הבחנה זו

אול� ה� אינ� נערכי� בידי מי שמוסמ� . אי� זאת אומרת שאי� נערכי� טקסי� כאלה בישראל   46
 . לרשו� את הנישואי� ולהוציא תעודת נישואי�

בני אותו מי� הול� בשני� האחרונות מספר המדינות המאפשרות עריכת� של נישואי� בי�    47
אמנ� חלק מהמדינות הללו מגבילות את האפשרות לאזרחי המדינה ומעניקות תוק� . וגדל

כ� הולכות , אבל ככל שההכרה בנישואי� כאלה נפוצה יותר, לנישואי� כאלה רק בתו� המדינה
  .ונעלמות מגבלות כאלה

  ).2006, פורס� בנבו (מנהל מינהל האוכלוסי� במשרד הפני�' ארי נ�ב� �3045/05 "בג   48
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  איו� נישואי� וביטול� , גירושי�: נישואי�כות להתיר מס  .2

  ואמב  )א(

) הניתני� לביטול(ביטול נישואי� , כולל גירושי�" התרת נישואי�"מבחינה לשונית המונח 
 שתי הפעולות הראשונות ה� פעולות 49).הצהרה שה� בטלי� מעיקר�(כלומר ואיו� נישואי� 

ואילו , המשנות את מעמד� של אנשי� נשואי� לאנשי� פנויי�, )קונסטיטוטיביות(יוצרות 
שאיננה משנה את מעמד� האישי של בני הזוג , א פעולה הצהרתיתהפעולה האחרונה הי

הבחנה זו . ה� מעול� לא היו נשואי�, אלא א� קובעת בדיעבד שבניגוד למה שאולי חשבו
עשויה להיות חשובה בשיטה שמבחינה בי� נישואי� לגירושי� בהקשר של סמכות שיפוט או 

ו הדי� שיחול על איו� נישואי� ואולי בשיטה כז. בהקשר של ברירת הדי� או בשניה� ג� יחד
א� הסמכות לאיינ� ייגזרו מהכללי� העוסקי� בנישואי� ולא מתפיסות הרווחות בעניי� 

בישראל הבחנה זו אינה בעלת משמעות בכל  50.הסמכות לפסוק גירושי� והדי� החל עליה�
י�  בתי הדלאומית של�הכללי� הקובעי� את סמכות� הבי�.  שיפוטמה שקשור לסמכות

ה� מתייחסי� לכל סוגי התרת הנישואי� .  אינ� מבחיני� בי� תביעות שונות אלההדתיי�
מקרי� (ג� חוק שיפוט בענייני התרת נישואי� . "ענייני נישואי� וגירושי�" הרחב של במונח

רושי� לבי� איו� נישואי�  בי� גי�מבחיאינו  1969–ט" התשכ,)לאומית�מיוחדי� וסמכות בי�
   51. בשווה�שניהל ומתייחס

  

, )לאומית�מקרי� מיוחדי� וסמכות בי�( לחוק שיפוט בענייני התרת נישואי� 6' ראו ס   49
רזה שהנישואי� ביטול נישואי� והכ, גירושי�לרבות "המגדיר התרת נישואי� , 1969–ט"התשכ

בשיטות משפט אחרות מקובל  .230 בפסקה, )12ש "הלעיל ( שיפמ�ראו ג� ". בטלי� מעיקר�
צו כזה נדרש . judicial separationלכלול בדיו� בסמכות להתיר נישואי� ג� את הסמכות לפסוק 

מאחר שמוצמדות לו . ולעתי� הוא נית� בלי קשר לגירושי�, לעתי� כתנאי מוקד� לגירושי�
ו אפשר להבינה ג� החלטה כז, זכויות וחובות השונות מאלה החלות על בני זוג נשואי�

, בישראל אי� עיסוק עצמאי בקטגוריה זו. כהחלטה היוצרת או משנה את מעמדו של אד�
  . משו� שענייני הנישואי� והגירושי� בכללות� כפופי� לסמכות השיפוט של בתי הדי� הדתיי�

� ובכל זאת באופ, matrimonial mattersלמשל באנגליה איו� נישואי� וגירושי� נחשבי� שניה�    50
לאומית לאיו� נישואי� היו מעט שוני� מאלה המתייחסי� �מסורתי כללי הסמכות הבי�

במשטר של האיחוד האירופי . לגירושי� וכללי ברירת הדי� שוני� א� היו� בשני ההקשרי�
� ל3.1' ראו ס(כללי הסמכות החלי� על איו� נישואי� ה� אות� כללי� החלי� על גירושי� 

Brussels II bis Regulation ובעקבות זאת ג� כללי הסמכות האנגליי� זהי� בשני ההקשרי� .(
כללי ברירת הדי� בנוגע לגירושי� אינ� חלי� על תוקפ� של הנישואי� או על איונ� , ע� זאת

  ).�Rome III Regulation ל1.2' ראו ס(
צהרה ג� ה: אפילו בהקשר המיוחד של עברת ריבוי הנישואי� ביטלו את הנפקות של הבחנה זו   51

של בית די� דתי על בטלות� מדעיקרא של נישואי� אזרחיי� שנערכו מחו� למדינה תוכר למ� יו� 
   .)713–710' ראו להל� בעמ(הנישואי� כאילו מדובר בהחלטה על פירוק , ההצהרה ואיל� בלבד
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 המאפיינות את הכללי� העוסקי� בשלוש תופעות להבחי� אפשרברוב המדינות 
. מיעוט הזיקות המצמיחות סמכות בעניי� זה היא תופעה אחת. בסמכות להתיר נישואי�

לאומית הישירה בענייני התרת �קשר בי� זיקות הסמכות הבי� קיומו של  היאתופעה שנייה
בעיני הפורו� העקיפה המגדירות מתי מדינה זרה תוסמ� נישואי� ובי� זיקות הסמכות 

שית היא הרחבה גדולה של זיקות הסמכות תופעה שלי. להוציא פסק די� בענייני� אלה
למשל במצבי� ,  במדינות אחרותהישירה במצבי� שבה� מובטחת הכרה של פסקי די�

   .שבה� קבוצה של מדינות קשורות באמנה
ש� זיקת המושב של הבעל שימשה זמ� , די� האנגלידוגמה למגמה הראשונה מצויה ב

רק באמצע המאה העשרי� הכירו ג� בכוחה של זיקת . רב זיקת סמכות שיפוט בלעדית
 הרחיבו עוד כדי להכיר ג� 1973ובשנת , מגורי� מצד האישה לבסס סמכות בגירושי�

בשוויי�  ג� 52.במושבו או במקו� מגוריו של כל אחד מהצדדי� כזיקות סמכות אפשריות
מושבו של ;  מושבו של הנתבע יספיק לבסס סמכות בגירושי�:הזיקות מוגבלות מאוד

 53; שוויי�חזר א� הוא ג� אהתובע יספיק רק א� הוא ג� גר בשוויי� במש� שנה לפחות או
�א� זאת רק א� אי , יסתפקו באזרחותו של אחד הצדדי�, א� בני הזוג אינ� תושבי שוויי

   54.סביר לדרוש זאתמדינת מושבו של אחד מה� או א� בלתי ב גירושי� אפשר לתבוע
שכ� בשיטות אלה זיקות הסמכות , גרמניה ואיטליה מדגימות היטב את המגמה השנייה

 ג� באנגליה אפשר להבחי� במגמה זו 55.העקיפה נגזרות תמיד מזיקות הסמכות הישירה
הכירו , זיקת המושבכל עוד זיקת הסמכות הייתה מוגבלת ל. בהקשר המיוחד הנדו� כא�

 וממדינה אחרת שהמושב הכיר בהכרעותיה 56בפסקי גירושי� זרי� רק ממדינת המושב
 כאשר זיקת הסמכות הישירה התרחבה כדי לאפשר ג� לנשי� שגרו שלוש 57;לעניי� הנדו�

התחילו להכיר , שני� באנגליה לתבוע גירושי� א� על פי שבעליה� לא היו תושבי אנגליה

  

 �2001הרחבה מסיבית של זיקות הסמכות נעשתה ב.  ואיל�18�002בפסקה  ,DICEYראו    52
  .שפט האירופיבהשפעת המ

  .�CPIL ל59' ראו ס   53
יש סמכות לדו� בהתרת נישואי� כאשר בני : ג� בצרפת הזיקות מצומצמות. �CPIL ל60' ראו ס   54

 בפסקה ,�Nouveau code de procedure civil; LOUSSOUARN ל1070' ס(הזוג גרי� בצרפת 
 בפסקה ,�Code Civil ;MAYER ל15'  וס14' ס(וכאשר אחד מבני הזוג הוא אזרח צרפת , )449
292 ;LOUSSOUARN, הנתבע הוא תושב איטליה סמכות כאשר י�טל נובאיטליה). 464 בפסקה ,

 לחוק 32' ראו ס ( או כאשר הנישואי� נערכו באיטליה, אזרח איטליהכאשר אחד מבני הזוג הוא
  ).הרפורמה האיטלקי

ס את זיקות הסמכות העקיפה על ג� בשוויי� אפשר להבחי� בניסיו� לבס. 264' ראו לעיל בעמ   55
  ).�CPIL ל65' וס, �60 ו59' ראו ס(זיקות הסמכות הישירה בהקשר זה 

 .Le Mesurier v. Le Mesurier, [1895] A.C. 517ראו    56
  .Armitage v. A.G., [1906] P.D. 135ראו    57
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לאחר ;  הקבלה זו עבדה ג� בכיוו� הפו�58.זרי� שניתנו בנסיבות מקבילותבפסקי גירושי� 
שהפסיקה האנגלית קבעה עוד שיש להכיר בפסק גירושי� מכל מדינה בעלת זיקה 

 כללי הסמכות הישירה פותחו כדי לאפשר נטילת סמכות ג� 59,משמעותית לאחד הצדדי�
   60.בלבד לאנגליהכאשר מתקיימת זיקה של מושב או מגורי� של אחד הצדדי� 

 �Brussels II bisהבעקבות : המגמה השלישית מודגמת בבירור במשפט האירופי

Regulation,  המבטיחה לפסקי גירושי� של כל מדינה באיחוד הכרה מידית בכל מדינה אחרת
כל המדינות הרבה מעבר למה שהיה מקובל בכל אחת הורחבו זיקות הסמכות ב 61,באיחוד

  זיקת (היא מקו� מגוריה� הרגיל של שני בני הזוג המדינה די ש :מהמדינות בפני עצמה
הייתה מקו� מגוריה� הרגיל האחרו� המשות� של בני או שהיא ; )�habitual residenceה

קו� מ או שהיא 62; מקו� מגוריו הרגיל של המשיבאו שהיא; הזוג א� אחד מה� עוד גר ש�
או שהיא מקו� מגוריו ; בקשה משותפת בלבד במקרה של מגוריו הרגיל של אחד מבני הזוג

או שהיא ; שנה בשנה שקדמה להגשת הבקשהבמש� א� הוא גר בה , רגיל של המבקשה
גר ש� בששת החודשי� שקדמו להגשת הבקשה א� הוא , מקו� מגוריו הרגיל של המבקש

 מדינה אחרת באיחוד אינה רק כשא� .השני בני הזוג תושבי או ש;ההוא ג� תושבא� ו
, למשל.  מופעלות זיקות של הדי� הלאומי הרגיל בתור זיקות סמכות שיוריותלדו�מוסמכת 

כללי� אלה חלי� ג� . תסתפק בזיקת המושב של אחד מבני הזוג בלבד במצבי� אלה אנגליה
על סמכות בית ג� חלי� א� במעט כללי� צרי� ובאנגליה  63,בתביעות לאיו� נישואי�

 המוסד המיוחד של קשר אישות בי� בני אותו –  civil partnershipהמשפט האנגלי לפרק

  

58   Travers v. Holley, [1953] P. 246 . העיקרו� שלArmitageלכ� . חיב כלל זה לא הוחל כדי להר
פסק די� שנית� במדינה אחרת לא יוכר רק משו� שהוא מוכר במדינה המפעילה סמכות 

בפסקה , DICEYראו (שאנגליה הייתה מוסמכת להפעיל בנסיבות העניי� ובשינויי� המחויבי� 
18�068(.  

59  Indyka v. Indyka, [1969] 1 A.C. 33 . זיקה זו הורחבה על יסוד הלכתArmitageי לאפשר  כד
הכרה בהכרעה מכל מדינה שמדינה אחרת בעלת זיקה משמעותית לאחד הצדדי� תכיר בה 

  ).18�069 בפסקה ,DICEYראו (
60  Domicile and Matrimonial Proceedings Act, 1973.  
 �Brussels IIהיא החליפה הסדר קוד� שכונה ה. �Brussels II bis Regulation ל3' ראו ס   61

Regulation (Council Regulation (EC) 1347/2000 of May 29, 2000 on jurisdiction and 
the recognition and enforcement of judgments in matrimonial matters and parental 

responsibility for children of both spouses (O.J. [2000] L160, p. 19) .( ראו ג�DICEY ,
  .82בכלל 

.  מגוריה� של שני בני הזוג באנגליה–בזיקה זו מייתרת את הזיקה הראשונה ההסתפקות    62
הסיבה שבגללה שתי הזיקות מוזכרות בכלל היא שבמשא ומת� בי� המדינות כל מדינה דרשה 

  .שתופענה הזיקות המצויות בדינה הפנימי
יחס לסמכות חריג אחד המיוחד לדי� האנגלי מתי. �Brussels II bis Regulation ל3' ראו ס   63

  ).83 בכלל ,DICEYראו (השיורית ומאשר לתבוע ג� לאחר מותו של אחד מבני הזוג 
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 לפיכ� כריתת האמנה שהבטיחה הכרה הדדית מידית בפסקי די� הביאה לידי הרחבת 64.מי�
 המצב דומה במדינות האיחוד 65.זיקות הסמכות באופ� כללי ולא רק באשר לתושבי האיחוד

  . האחרות
התרת נישואי� מאז קו� ג� בישראל אפשר להבחי� בהרחבה ניכרת של הסמכות לדו� ב

 שליטה של הדי� הדתי ובתי –אול� תופעה זו נעוצה בתופעה ישראלית ייחודית . המדינה
שליטה זו מסבירה למשל מדוע האפשרות להתיר . הדי� הדתיי� בתחו� הנישואי� והגירושי�

בדת ;  אינ� תמיד אקט שיפוטיגירושי�.  בסמכות שיפוטיתרקנישואי� בישראל אינה תלויה 
 – האסלא�ובדת , יהודית נשל� מעשה הגירושי� במסירת גט מידי הבעל לידי האישהה
מתייחסת לגירושי� כפי ) רישו�( פקודת הנישואי� והגירושי� 66.משולשת" טלק"אמירת ב

שהיא מתייחסת לנישואי� ומטילה חובות רישו� על רוש� הגירושי� הדומות לאלה 
 על כ� ככל שבית די� 67.הוצאת תעודת הגירושי�ובכלל זה ג� , המוטלות על רוש� הנישואי�

" סמכותו", לא כל שכ� גו� שאינו בית די�, דתי מבצע תפקיד מנהלי ולא שיפוטי בהקשר זה
   68.אינה מוגבלת

שליטה זו א� מסבירה מדוע סמכות� של ערכאות ישראל לדו� בגירושי� ובהתרת 
הסמכות . ת במדינות אחרותנישואי� הורחבה מאוד עוד לפני שהרחבה כזו הייתה מקובל

לאומית של הערכאות הדתיות בישראל נלמדת בחלקה מהוראות הקובעות את סמכות� �הבי�
בתקופת המנדט הסמכות העניינית לדו� בענייני המעמד האישי נמסרה לבתי הדי� . העניינית
אזרחי וסמכות� של רוב הערכאות באר� ישראל להתיר נישואי� הייתה מוגבלת ל, הדתיי�

רק סמכות� של בתי הדי� השרעיי� השתרעה ג� על מוסלמי� אזרחי� זרי� . ר� ישראלא

  

  . 84כלל  ,DICEYראו    64
מעניי� שבאנגליה הזיקות האחידות האלה משמשות זיקות סמכות עקיפה רק באשר , ע� זאת   65

ללי� אשר לפסקי התרת נישואי� ממדינות אחרות חלי� הכ. לפסקי די� ממדינות האיחוד
  .475ש "ה, 785' ראו להל� בעמ, האנגליי� הקודמי�

  . 235 ובפסקה 12בפסקה , )12ש "הלעיל ( שיפמ�ראו למשל    66
 . לפקודה5' ראו ס   67
, )12ש "הלעיל ( שיפמ�על ההבחנה בי� התפקיד השיפוטי לתפקיד המנהלי של בית הדי� ראו    68

המגבלה , כל אימת שדי� האזרחות של הצדדי� הכיר בגירושי� דתיי�, מסיבה זו. 231בפסקה 
 לדבר המל� על מת� פסק ביטול נישואי� לאזרחי� זרי� בבית משפט 65 ובסימ� 64שבסימ� 

עוד לפני חקיקת חוק שיפוט בתי די� רבניי� : לא מנעה את המצב הבא, אזרחי או בבית די� דתי
יכלו לערו� גירושי� בפני בית די� , אזרחי� זרי�, יהודי�, 1953–ג"התשי, )נישואי� וגירושי�(

רבני ולקבל פסק די� הצהרתי של בית המשפט המחוזי על כי הגירושי� שנערכו לפי דינ� הדתי 
פסק די� זה של בית המשפט המחוזי לא נחשב פסק הפקעת נישואי� . מוכרי� בדי� אזרחות�

והגירושי� לא נחשבו פסק הפקעת נישואי� משו� שהגירושי� , � הצהרתי בלבדאלא פסק די
 99 המעמד האישי בישראל משה זילברגראו (כדת משה וישראל אינ� תוצאה של פסק די� 

  ).1965, מהדורה רביעית(
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 סמכות� הייחודית של בתי הדי� היהודיי� 69.וכללה את הסמכות להתיר את נישואיה�
 וא� כי 70,והנוצריי� הייתה מוגבלת מלכתחילה לאזרחי� מקומיי� בני הדת הרלוונטית

חי� זרי� להקנות לבתי הדי� הדתיי� מכוח  לדבר המל� במועצה ִאפשר לאזר65סימ� 
הוא קבע , ת� סמכות לדו� בענייני המעמד האישי שלא היו בתחו� סמכות� הייחודיתכמהס

71.שלבתי די� אלה לא תהיה סמכות לתת לנכרי פסק די� של התרת נישואי�
לבתי המשפט  

רח אר� האזרחיי� ניתנה הסמכות השיורית בענייני המעמד האישי של מי שלא היה אז
שלל ג� את סמכות� שלה� להתיר את נישואיה� של בני זוג ) i(64 אול� סימ� 72,ישראל
   73.כאלה

  

אזרחי� זרי� אשר ל �1939הוגבלה ב,  לדבר המל� במועצה52המופיעה בסימ� , סמכות זו   69
  . אזרחות� לסמכות� של בתי די� דתיי� בענייני המעמד האישיכפופי� בדי� 

כל , אול� כאמור לעיל. 1947–1922,  לדבר המל� במועצה על אר� ישראל54 וסימ� 53סימ�    70
ג� אזרחי� זרי� היו עשויי� , אימת שמעשה הגירושי� אינו תלוי בסמכות שיפוט של בית די�

  ).68ש "לעיל הראו (כיר בגירושי� הדתיי� א� די� אזרחות� ה, להצליח להתגרש בישראל
הא� אפשר להקנות ג� : סימ� זה מעורר שתי שאלות בנוגע לסמכות� של בתי הדי� השרעיי�   71

הא� במקרי� כאלה ג� ה� מוגבלי� באשר לכוח� להתיר את , וא� כ�? לה� סמכות בהסכמה
ת לבתי הדי� של  מאפשר להקנות סמכו65השאלה הראשונה עולה משו� שסימ� ? הנישואי�

, )12ש "לעיל ה (שיפמ�ראו (המוסלמי� לא נחשבו מעול� עדה דתית ". העדות הדתיות"
וכי ,  אינו חל על סמכות בתי הדי� השרעיי�65 לפיכ� אפשר היה לחשוב שסימ� .)31פסקה ב

לעיל ( זילברג ו למשלרא(מקובל לחשוב ואכ� כ� . אי אפשר להקנות לה� סמכות בהסכמה
, )12ש "לעיל ה (שיפמ�א� כי משתמעת הנחה אחרת מדבריו של , )133 'בעמ )68ש "ה

 שהסייג המונע התרת נישואיה� של אזרחי� זרי� 65אמנ� נקבע במפורש בסימ� . 61בפסקה 
אה זו בהכרח כי הסעי� כולו אול� אי� משתמע מהור, אינו חל על בתי הדי� הדתיי� השרעיי�

שה� בעלי , ייתכ� שההוראה א� מבהירה כי בתי הדי� השרעיי�. חל ג� על בתי הדי� השרעיי�
. רשאי� ג� רשאי� להתיר את נישואיה� של אלה, סמכות ייחודית על אזרחי� זרי� מסוימי�

 סמכות יש מי שגרס כי לא יהיה סביר לומר שאי אפשר להקנות לבתי הדי� הללו, ע� זאת
 ראו למשל(בהסכמה כאשר אפשר להקנות סמכות כזו לכל בתי הדי� הדתיי� האחרי� 

EDOARDO VITTA, THE CONFLICT OF LAWS IN MATTERS OF PERSONAL STATUS IN 

PALESTINE 148–149 (1947) .( השאלה השנייה עולה משו� שג� לאחר צמצו� סמכות�
י� סמכות ייחודית רחבה מזו של בתי הדי�  הייתה לבתי הדי� השרעי�1939הייחודית ב

הוצאת� מהסייג הכללי בדבר הפעלת סמכות מכוח הסכמה בגירושי� מתיישבת ע� ; האחרי�
 סבר כי א� על פי שאפשר להקנות לבתי הדי� השרעיי� סמכות Vittaאול� . מגמה כללית זו

להבדיל , ות זו ככל שהוא מתייחס להפעלתה של סמכ65חל עליה� הסייג שבסימ� , בהסכמה
לפיכ� ג� בתי די� שרעיי� אינ� מוסמכי� להתיר נישואי� של אזרחי� זרי� . מסמכות ייחודית

כלומר של אזרחי� זרי� שבדי� אזרחות� אינ� כפופי� , שאינ� כפופי� לסמכות� הייחודית
 למשל –לבתי די� דתיי� שרעיי� ושהכפיפו את עצמ� לבתי הדי� בישראל רק מכוח הסכמת� 

 ). 149' ש� בעמ(מי� אנגליי� או צרפתיי� וכיוצא באלה מוסל
  . לדבר המל�59זו ההגדרה של נכרי המופיעה בסימ�    72
   )68ש "לעיל ה( זילברגלעניי� הפירוש הזהה שנית� למגבלות בשני הסימני� הללו ראו    73

  .93–92 'בעמ
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ייחוד זה של סמכות השיפוט לאזרחי המדינה שיקפה את התפיסה שדינו האישי של אד� 
וסמכות� של בתי הדי� שיקפה את התפיסה שדינו האישי של אזרח אר� , הוא די� אזרחותו
מצב זה יצר בעיות . לפיכ� לא היו בישראל דיני גירושי� אזרחיי�. הדתיישראל הוא דינו 

. כאשר שני בני זוג אזרחי ישראל לא היו כפופי� לאותו בית די� דתי או לבית די� דתי כלשהו
 לדבר המל� במועצה �פשר לנשיא בית 55סימ� , כאשר הצדדי� היו בני עדות דתיות שונות

 וא� לבית 74,ת די� דתי שיכריז כי הנישואי� בטלי�המשפט העליו� להפנות אות� לבי
והוא הכריע לפי הדי� האישי של כל , המשפט המחוזי הייתה סמכות שיורית לדו� בעניינ�

הוא לא הועיל . בני עדות דתיות שונותזוג  אבל פתרו� זה היה פתוח רק ל75.אחד מהצדדי�
כגו� חסרי דת ובני , די� דתילבני זוג אחרי� שלא היו כפופי� לסמכות הייחודית של בית 

כ� לבתי המשפט לא הייתה סמכות להתיר את נישואיה� של אזרחי�  על .תעדות לא מוכרו
 הייתה ג� הייתה ,לעומת זאת.  היה מאפשר זאת– די� אזרחות� –זרי� ג� א� דינ� האישי 

י� לה� סמכות שיורית להתיר את נישואיה� של בני זוג אזרחי אר� ישראל שלא היו כפופ
לא אבל בחלק מהמקרי� הללו , 55לבית די� דתי ושלא הוכפפו לבית די� דתי מכוח סימ� 

ולחלק מאזרחי ישראל , לאזרחי� זרי� היה די� ולא היה דיי�.  שיחול על עניי� זההיה די�
  . א� לא היה די�, היה דיי�

ייני לאומית של בתי הדי� הרבניי� בענ�סמכות השיפוט הבי�סמו� לאחר קו� המדינה 
–ג"התשי, )נישואי� וגירושי�( לחוק שיפוט בתי די� רבניי� 1סעי�  .התרת נישואי� התרחבה

ענייני נישואי� וגירושי� של יהודי� בישראל אזרחי המדינה או תושביה יהיו " קבע ש1953
ע� הקמת בתי הדי� הדתיי� ,  זמ� קצר לאחר מכ�76".בשיפוט� הייחודי של בתי די� רבניי�

  

 14/58ש " ב: ופסקי הדי� האלה שאליה� הוא מפנה128בפסקה , )12ש "הלעיל ( שיפמ�ראו    74
 1396יב ד "פ, שלומזו�' שלומזו� נ 93/58' המ; )1958 (319ד יב "פ, בליפרד' בליפרד נ

, אלמוני' פלונית נ 57/65ש "ב; )1959 (1620ד יג "פ, סולש' סולש נ 101/59ש " ב;)1958(
  ).1965 (404) 2(ד יט"פ

 לפיוהיא קיימת כל אימת שלא הוגשה בקשה ,  לדבר המל�47מ� סמכותו השיורית נבעה מסי   75
 חל 55ש� הוכרע כי סימ� , )1955 (1361ד ט "פ, פרוכטר' פרוכטר נ 121/55' המ ראו( 55סימ� 

 למשל כאשר אחד מבני ,וכי בכל מקרה אחר, רק כאשר כל אחד מבני הזוג כפו� לבית די� אחר
 ,55ו כאשר איש מבני הזוג לא הגיש בקשה לפי סימ� א, הזוג אינו כפו� לבית די� דתי כלשהו

הוא ,  בית המשפט המחוזי מפעיל את סמכותוכאשר ).המשפט המחוזי מוסמ� לדו� בעניי�בית 
 ופסקי הדי� 229' מ בע,20ש "לעיל ה, שאוהראו ( יחיל את הדי� האישי של כל אחד מהצדדי�

; )1957 (283מ יד "פ, רוקנשטיי� נ רוקנשטיי� 579/56א "ת: י� היתרב, שאליה� הוא מפנה
  .))1964 (119מ מא "פ, וסקי'פצ' וסקי נ'פצ 954/64א "ת

 העניק לבתי הדי� 1953–ג"התשי, )נישואי� וגירושי�( לחוק שיפוט בתי די� רבניי� 3' ס   76
ענייני� אלה מספיקות על כ� ג� ב. הרבניי� סמכות ג� בענייני� הכרוכי� לתביעת גירושי�

 .  ואיל�16בפסקה , )12ש "לעיל ה (שיפמ�ראו על סמכות נכרכת זו . 1' זיקות הסמכות שבס
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 המחוקק הישראלי החלי� אפוא את זיקת 77.קנה החוק סמכות דומה ג� לאלהה, הדרוזיי�
 בכ� הוא הרחיב את 78. מושבאואזרחות : האזרחות הבלעדית בשתי זיקות חלופיות

 79.א� ה� תושבי המדינה, סמכות� של בתי די� אלה ג� על יהודי� ודרוזי� אזרחי� זרי�
אול� תנאי זה לא שימש ". ישראלב"התנאי היחיד להפעלת סמכות זו היה חבוי במילה 

נקבע כי הוא מתייחס לצדדי� ולא למקו� עריכת . להגביל את היק� הסמכות בהרבה
לאחר מחלוקת ארוכה בפסיקה הוחלט שתנאי זה א� אינו דורש ; הנישואי� או הגירושי�

ואפשר להסתפק בנוכחות , נוכחות פיזית של שני בני הזוג בעת הגשת התביעה
וזיקה רופפת יותר , אשר לנתבע נקבע שאי� דרושה נוכחות; של התובעקונסטרוקטיבית 

   80".בישראל"עשויה לספק את התנאי 
בית הדי� הרבני ובית הדי� הדתי הדרוזי מוסמכי� לפסוק גירושי� א� לבני זוג : יתרה מזו

 כלומר בני זוג אזרחי� זרי� –בני דת� שאינ� מקיימי� א� אחת מהזיקות החלופיות 
81. א� ה� מסכימי� להקנות סמכות כזאת–זרי� ותושבי� 

מאחר שסמכות� של בתי הדי�  

  

חוק זה לא כלל סעי� בעניי� . 1962–ג"התשכ,  לחוק בתי הדי� הדתיי� הדרוזיי�4' ראו ס   77
לכ� זיקות הסמכות שבסעי� קובעות רק את ו, כריכת� של ענייני� נוספי� לתביעת הגירושי�

  .הסמכות לדו� בנישואי� וגירושי�
  . 681–678' ראו להל� בעמ, לעניי� ההגדרה של מושב לצור� זה   78
 שיפוט בעבירות ועזרה –יהודה והשומרו� וחבל עזה (תקנות שעת חירו� ל) א(ב6תקנה    79

או ' תושב ישראל'הביטוי " , שלצור� החיקוקי� שבתוספתת קובע1967–ז"כהתש, )משפטית
יראו אותו ככולל ג� אד� , מגורי� או ישיבה בישראל האמור בה� ,ביטוי אחר בעניי� תושבות

, שמקו� מגוריו הוא באזור והוא אזרח ישראלי או שהוא זכאי לעלות לישראל לפי חוק השבות
חוק שיפוט ". רואשר אילו מקו� מגוריו היה בישראל היה נכנס בגדר ביטוי כאמו, 1950–י"תש

, אזרח זר, לפיכ� יהודי. תוספתאינו כלול ב 1953–ג"התשי, )נישואי� וגירושי�(בתי די� רבניי� 
שגר בשטחי� המוחזקי� אינו בהכרח כפו� לסמכות השיפוט של בתי הדי� הרבניי� בישראל 

אול� המחוקק נקט דר� אחרת ". המדינה"שכ� הוא אינו בהכרח תושב , מכוח זיקת המושב
בחקיקה הישראלית כדי לכלול במסגרתו " מושב"במקו� להרחיב את המונח . שר לבעיה זובא

הוקמו בתי די� רבניי� מיוחדי� לתושבי� היהודיי� של האזור , ג� תושבי השטחי� המוחזקי�
 EYALראו  (1982–ב"התשמ, )981' מס) (יהודה ושומרו�(לפי צו בדבר שיפוט בתי די� רבניי� 

BENVENISTI, LEGAL DUALISM: THE ABSORPTION OF THE OCCUPIED TERRITORIES INTO 

ISRAEL 15 (1989).(  
� "בג; זמירפסק דינו של השופט , )1998( 817) 5(ד נב"פ, ורבר' ורבר נ 3868/95 א"ראו ע   80

בית ' נ' ג'חג �1480/01 "בג; )2002 (625) 2(ד נו"פ, בית הדי� הרבני הגדול' רו� נ 8754/00
בפרשת  .חשי�פסק דינו של השופט , )2001( 214) 5(ד נה"פ,  הגדול בירושלי�הדי� הרבני

א� .  עמד השופט זמיר על הצור� לפרש דרישה זו בגמישות כדי למנוע מצבי� של עגינותורבר
א לחוק שהרחיב את סמכות בית 4' לאחר שחוקק ס, זו ההצדקה להרחבת הביטוי והגמשתו

 שאי� עוד הצדקה להמשי� ולפרש את המרכיבי� השוני� דומה, הדי� באופ� מפורש לצור� זה
  . 681–678' לעניי� זה ראו להל� בעמ.  פירוש גמיש ומרחיב1' שבס

 לחוק בתי 5'  וס1953 –ג"התשי, )נישואי� וגירושי�( לחוק שיפוט בתי די� רבניי� 9' ראו ס   81
 .1962–ג"התשכ, הדי� הדתיי� הדרוזיי�
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 לא 65המגבלה שבסימ� , הרבניי� והדרוזיי� יונקת מחוקי� אלה ולא ממקור אחר כלשהו
 פי� המאפשרי� להקנות לבתי הדי� סמכות בהסכמההסעי במוב� זה 82.חלה עליה�

 לענייני המעמד האישי שאינ� –  לא רק את הסמכות העניינית של בתי הדי�י�מרחיב
 לדו� בענייני ה� לי� מאפשר�שכ� ה, אלא ג� את סמכות� במרחב –בסמכות� הייחודית 

   83.הגירושי� א� של מי שאינו אזרח המדינה או תושבה
 לדבר 65שעדיי� היו כפופי� למגבלה של סימ� , לפיכ� בניגוד לבתי הדי� הנוצריי�
, ישואי� רק באשר לבני זוג ששניה� אזרחי המדינההמל� במועצה והוסמכו לפסוק התרת נ

לדבר המל� ולא הוסמכו ) i(64שעדיי� היו כפופי� לסימ� , ובניגוד לבתי משפט אזרחיי�
או בני זוג שאחד מה� הוא אזרח (בנסיבות רגילות להתיר את נישואיה� של אזרחי� זרי� 

נייני גירושי� ג� של אזרחי�  והדרוזיי� הוסמכו לדו� בערבניי�ה, בתי הדי� השרעיי�, )זר
סמכות� של בתי הדי� השרעיי� כפופה רק לתנאי שבדי� אזרחות� בני הזוג : זרי� בני דת�

די שהאזרחי� הזרי� ה� , אשר לבתי הדי� הרבניי� והדרוזיי�; כפופי� לבית הדי� השרעי
א� לא , ובאשר לשלושת בתי הדי� הדתיי� הללו; תושבי המדינה כדי להקנות סמכות

 חוקי� 84.די שבני זוג בני הדת הרלוונטית הסכימו לסמכות בית הדי�, התקיימו תנאי� אלה

  

ועל כ� מעול� לא היה , ל� לא ינק את סמכותו מדבר המל� במועצהבית הדי� הדתי הדרוזי מעו   82
, מאחר שהגירושי� אינ� תוצר של פסק גירושי� ביהדות, ושוב. 65כפו� למגבלה שבסימ� 

לפיכ� ג� . הסמכות לדו� בענייני גירושי� אינה מגדירה את סמכות בית הדי� לפקח על גירושי�
 אלה היו מוסמכי� למלא תפקיד ניהולי זה של פיקוח לפני חוק שיפוט בתי די� רבניי� בתי די�

לעניי� סמכות .  לדבר המל�65באשר לשני יהודי� זרי� שביקשו להתגרש בישראל חר� סימ� 
  .71ש "ראו לעיל הבתי הדי� השרעיי� מכוח הסכמה 

שקבע שאי� מניעה שזרי� ,  לדבר המל��65 את סימ�  בתוכי�כוללעיפי� אלה לפיכ� ס   83
יסכימו לדו� , המעמד האישי שלה� היו כפופי� לסמכות בתי המשפט האזרחיי�שענייני 

 סעיפי� אלה א� מסמיכי� את בתי הדי� .וה� מחליפי� אותו, בענייני� אלה בבית די� דתי
ובלבד ששני בני הזוג , הדתיי� לדו� בתביעה בי� אזרח או תושב למי שאינו אזרח או תושב

 � 485) 1(ד כה"פ, בית הדי� הרבני הגדול' גורדו� נ �10/71 "כפי שמשתמע מבג(מסכימי� לכ
ש� נדחתה טענה בדבר סמכות בהסכמה בשל היעדר הסכמתה של בת הזוג , )1971(

אול� הוא מטיל ספק . 61בפסקה , )12ש "לעיל ה (שיפמ�לעניי� זה ראו ג� ). הישראלית
 כאשר שני בני הזוג זרי� לגמרי ואי� קשר בי� הנישואי� ביכולתה של הסכמה להקנות סמכות

הסכמה אינה יכולה להקנות סמכות לבית די� דתי לדו� בהתרת , בכל מקרה. ובי� ישראל
, תנאי זה קוד� לכל התנאי� האחרי�. נישואיה� של בני זוג שאינ� שניה� בני הדת הרלוונטית

 בית הדי� הרבני האיזורי בירושלי�'נגובי רס �9476/96 "ראו בג(ואי אפשר לוותר עליו 
 )).2005, פורס� בנבו(

יש לשי� לב שבדת . 71ש "האשר להסמכת בתי הדי� שרעיי� מכוח הסכמה ראו לעיל    84
ה� שי� וריגה. ינו יכול בעצמו לפסוק גירושי� ובית די� א,היהודית הגירושי� אינ� אקט שיפוטי

הגט חייב להימסר לידי : פרטי� הנדוני�בידי הכנדרש  נובע מביצועו אקט פרטי שתוקפו
 שיפמ�ראו (להתקבל מרצו� חופשי הוא חייב להימסר מרצו� חופשי ו; האישה מידי הגבר

ג� ). ש�(ע� זאת הגירושי� חייבי� להתבצע בפיקוח בית די� ). 237בפסקה , )12ש "לעיל ה(
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שלא ) באזרחות� ובמושב�(אלה לא שינו את מצב� של יהודי� ודרוזי� זרי� לגמרי 
 אזרחי� זרי� שלא היו כפופי� לבית די� מוסלמי�לא של , הסכימו שניה� לסמכות בית הדי�

לא הייתה ערכאה ישראלית בעלת . של נוצרי� אזרחי� זרי� ולא 85דתי במדינת אזרחות�
מצב זה אינו מפתיע בשל היעדר הזיקה של בני . סמכות לדו� בפירוק נישואיה� של כל אלה

אול� חוקי� אלה ג� לא שינו את מצב� של אזרחי ישראל או של . הזוג הנדוני� לישראל
חסרי דת ובני עדה (בית די� דתי אזרחי� זרי� שלא היו יכולי� להיות כפופי� לסמכות של 

  ). דתית לא מוכרת
 ביקש המחוקק לפתור חלק מהבעיות הללו באמצעות חוק שיפוט בענייני התרת �1969ב

  : לחוק קבע לאמור1סעי� . 1969–ט"התשכ, )מקרי� מיוחדי�(נישואי� 

ענייני התרת נישואי� שאינ� בשיפוטו הייחודי של בית די� דתי יהיו ) א(
הכל כפי שיקבע נשיא בית , ל בית משפט המחוזי או בית די� דתיבשיפוטו ש

  .המשפט העליו�

דרוזי� או בני אחת , מוסלמי�, חוק זה לא יחול א� שני בני הזוג יהודי�) ב(
  .העדות הנוצריות המקיימות בישראל בית די� דתי

 זוג בני דת להוציא בני, לפיכ� החוק חל על כל מי שאינו בסמכות הייחודית של בית די� דתי
 הוא קבע שהסמכות העניינית לדו� בגירושיה� נתונה לשיקול דעתו של נשיא בית 86.מוכרת

 והוא קבע רשימה של דיני� חלופיי� שיכלו לשמש בהתרת הנישואי� 87,המשפט העליו�
   88.בידי בית המשפט האזרחי

  

" טלק"באמצעות אמירת ,  פסק די� של בית די�באסלא� הבעל יכול לגרש את אשתו בלא
 אינו 1' סעל כ� . ביהדות מעורבותו של בית הדי� נובעת מרצו� להבטיח שהגט כשר .משולשת

 או מאפשר פסק די� שמחייבבסס מת� א� כי הוא יכול ל לעצ� הגירושי� נטיבהכרח רלוו
 .גירושי�

ג� מצב� של בני זוג , )71ש "לעיל ה ראו(ובהנחה שה� יכולי� להסכי� לסמכות בית הדי�    85
 .שלא הסכימו לסמכות בית הדי� לא השתנה

מוציא את הסמכות ) ב(ק "מוציא את הסמכות לדו� במי שכפו� לסמכות הייחודית וס) א(ק "ס   86
  . לדו� במי שעשוי להיות כפו� לסמכות מכוח הסכמה

עדות המקיימות בישראל בית די� דרוזי או ב� אחת מה, מוסלמי, א� אחד מבני הזוג הוא יהודי   87
הוטל על נשיא בית המשפט העליו� לקבל חוות דעה מבית הדי� הנדו� לפני שיפעיל את , דתי

א� הוא סבור "כמו כ� הוא היה רשאי להימנע מלהפעיל את סמכותו ). לחוק) א(2' ס(סמכותו 
 ).3' ס." (שבנסיבות העניי� אי� זה מ� הראוי להושיט למבקש סעד

 .704–702' להל� בעמראו    88
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ח ישראל עיקר עניינו של המחוקק התמקד בבני זוג בני דתות שונות כאשר אחד היה אזר
 לדבר 65 וסימ� 64 על כ� הוא ביטל את המגבלות שבסימ� 89.ואילו האחר היה אזרח זר

 500תקנה , זאת ועוד 90.החוקהמל� באשר להתרת נישואיה� של נכרי� בהליכי� על פי 
 הסדירה את האפשרות להמציא הזמנה מחו� 1984–ד"התשמ, לתקנות סדר הדי� האזרחי

 אול� למעשה החוק הרחיב את סמכות 91.צא בישראללתחו� השיפוט לב� זוג שלא נמ
נשיא בית המשפט . לאומית של ישראל הרבה מעבר למה שהייתה בעבר�השיפוט הבי�

אזרחי : העליו� הוסמ� להקנות לערכאה בישראל סמכות לדו� בהתרת נישואיה� של אלה
ת לא מוכרת בני זוג שאחד מה� או שניה� היו בני עדה דתי, ישראל בני עדות דתיות שונות

בישראל ובני זוג שאחד מה� או שניה� היו בני עדה דתית מוכרת שאי� לה בית די� דתי 
הוא הוסמ� להקנות סמכות לדו� בהתרת נישואיה� של אזרחי� : לא זאת א� זאת. בישראל

ושל תושבי� זרי� שלא נמצאו בישראל ושלא הייתה לה� כל זיקה ) או חסרי אזרחות(זרי� 
 ותבעקבות החוק הזוג. לא הייתה כל סמכות לדו� בעניינ� שלפני החוק  אנשי�–לישראל 
מוסמכת לפרק את נישואיה� ושאי לא הייתה ישראל ש, בעול�ש מכל בני הזוג היחידי�

 היו אזרחי� זרי� בני אותה עדה נוצרית ובני זוג – זה אפשר היה להקנות לה סמכות בעניי�
 זרי� ושלא הסכימו לסמכות בית הדי� הדתי שהיו אזרחי� ותושבי�, יהודיי� ודרוזיי�

 החרגסמכות ישראלית זו .  קשה לראות מה טע� ראה המחוקק בהרחבה שכזו92.בישראל
 .ולפיו רק מדינת הבית של אד� מוסמכת להפקיע את נישואיו, בלמהרעיו� המקובהרבה 

  

) ט"תשכ (813ח "ה (1969–ט"התשכ, ראו הצעת חוק קביעת שיפוט בענייני התרת נישואי�   89
109 ,110.(  

העוסק בסמכות� של בתי המשפט , 64המגבלות מופיעות בסימ� , כאמור לעיל). א(4' בס   90
ושוללות , העוסק בסמכות בתי הדי� הדתיי� מכוח הסכמת הצדדי�, 65ובסימ� , האזרחיי�

על תחולתה של המגבלה על בתי הדי� . שתיה� את הסמכות לבטל נישואי� של אזרחי� זרי�
המגבלה בוטלה במשתמע באשר לבתי הדי� , כפי שכבר ראינו. 71ש "ההשרעיי� ראו לעיל 

 ובאשר לבתי הדי� 1953–ג"התשי, )נישואי� וגירושי�(הרבניי� בחוק שיפוט בתי די� רבניי� 
�שקבעו סמכות בי�, 1962–ב"התשכ, י� בחוק בתי הדי� הדתיי� הדרוזיי�הדתיי� הדרוזי

 על בתי על כ� בעת חקיקת החוק היא חלה רק .לאומית רחבה יותר באשר לבתי די� אלה
 .71ש "בהואולי על בתי הדי� השרעיי� כאמור לעיל , המשפט האזרחיי� ובתי הדי� הנוצריי�

 ציי� הנשיא ברק שאי� )1998 (840) 1(ד נב"פ, מ"יועהמושל וה' מושל נ 6867/97נ " בבהכ�וא   91
הוא יכול לחול ג� כאשר שני בני הזוג מחו� ; כל הגבלה טריטוריאלית להחלתו של חוק זה

אמנ� בזמ� כתיבת . הוא הוסי� כי סמכות בית המשפט נקנית בהמצאת ההזמנה לדי�. לישראל
בל את העמדה שסמכות שיפוט אול� קשה לק. הדברי� טר� נקבעו זיקות סמכות מפורשות

על א� רוחבו של .  על ידי המצאת הזמנה לנתבע כבהליכי גבראבענייני מעמד אישי נקנית
הייתה קיימת מכוח החוק והוקנתה , לאומית�וא� סמכותו הבי�,  סמכות בית המשפט,החוק אז

ול לאחר הפעלת שיק, בפועל בקביעתו של נשיא בית המשפט שערכאה בישראל תדו� בעניי�
 .691–689' ראו להל� בעמ, 500על הכנסתה המתמיהה של עילה מיוחדת לתקנה . דעתו

א� אלה אינ� , אזרחיה� של מדינות שאינ� מכפיפות אות� לבתי די� דתיי�, וג� מוסלמי�   92
  ).71ש "הראו לעיל (יכולי� להקנות סמכות לדו� בגירושי� לבתי הדי� השרעיי� בישראל 
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ראל ישראל הציעה סעד זה בלא לדרוש קשר כלשהו למדינת יש, בניגוד למדינות אחרות
הרחבה , ברירת הדי�שעסק ב,  לחוק5שמעלה עיו� בסעי� כפי . אפילו מצד אחד מבני הזוג

ו קשר קרוב די� שיש לרק לאלה המוכרות ב על ידי צמצו� עילות הגירושי� ה אוזנא� לאזו 
יתר בחלוקת הסמכות � סביר להניח שהדבר נעשה בלא שימת לב תו� התמקדות93.לבני הזוג

  .ת ישראלהעניינית בי� ערכאו
�מצב אנומלי זה בא על תיקונו לאחר שהמחוקק טיפל ישירות בבעיה של סמכות בי�

לאומית והוסי� לחוק דרישה שלפחות אחד מבני הזוג יהיה קשור לישראל בזיקה הדוקה 
המתוק� לחוק ) א(2סעי� . מספיק כדי שערכאה ישראלית תוכל להפעיל סמכות בעניי� זה

  : כדלקמ�קובע

בהתקיי� , 1לפי סעי� , ני התרת נישואי�יסמ� לדו� בעניבית המשפט מו
  :אחת הזיקות האלה

  ;מקו� מושבו של המשיב בישראל  )1(

  ;שני בני הזוג ה� אזרחי� ישראלי�  )2(

במש� שנה  ה בובלבד שהתגורר, מקו� מושבו של המבקש בישראל  )3(
  ;לפחות בסמו� להגשת הבקשה להתרת הנישואי�

ובלבד שמקו� מושב� המשות� , ש בישראלמקו� מושבו של המבק  )4(
  ;האחרו� של בני הזוג היה בישראל

  ;המבקש הוא אזרח ישראלי ומקו� מושבו בישראל  )5(

השנתיי�  במהל� המבקש הוא אזרח ישראלי והתגורר בה במש� שנה  )6(
  ;שקדמו למועד הגשת הבקשה להתרת הנישואי�

הגשת הבקשה  המבקש הוא אזרח ישראלי ונמצא בישראל במועד  )7(
במקו� מושב� האחרו� של  ,ובלבד שבאותו מועד, להתרת הנישואי�

  .נית� לערו� גירושי� על פי כל די� בני הזוג לא

  : מוסי� וקובע) ב(סעי� קט� 

 המקו� שבו נמצא מרכז חייו או –של אד� , "מקו� מושב", לעני� סעי� זה
  .מקו� מגוריו הרגיל

  

שבשל רוחבה של סמכות השיפוט , כמה המהותית מצויה בדי� ישראלולו משו� שעילת ההס   93
  .אינו בהכרח קשור לזוג
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י� על אזרחות ישראלית כשהיא אזרחות� החוק מוכ� לבסס סמכות להתיר נישוא
 כאשר היא מצטרפת –וא� כשהיא אזרחותו של המבקש בלבד , המשותפת של שני בני הזוג

או , למושבו בישראל או למגוריו בישראל לתקופה של שנתיי� לפני הגשת הבקשה
לנוכחותו בישראל בעת הגשת הבקשה א� במקו� המושב המשות� האחרו� של בני הזוג 

הוא אינו דורש שמושב� המשות� של בני הזוג יהיה בישראל . פשרות לערו� גירושי�אי� א
והוא מוכ� להסתפק במושבו של המבקש , אלא מסתפק במושבו של המשיב בלבד בישראל

בלבד א� מושב זה מצטר� למגוריו בישראל בשנה שקדמה להגשת הבקשה או לכ� 
   94.שמושב� האחרו� המשות� של בני הזוג היה בישראל

התלויה , בניגוד לסמכות הייחודית של בתי הדי� הדתיי� בישראל לדו� בהתרת נישואי�
 חוק זה מסתפק בקיומה של זיקה של ב� זוג אחד 95,בקיומה של זיקה מצד שני בני הזוג

על זיקות האזרחות והמושב אשר כבר מתפקדות במשפט הישראלי , זאת ועוד. לישראל
וזיקה ; בעלת הגדרה שונה מזו המקובלת" מושב" בש� זיקה: נוספו עתה עוד שתי זיקות

ההגדרה . המשמשת זיקה מצטברת למושבו או אזרחותו של המבקש, "התגוררות"של 
המקובלת רחבה מזו ") מרכז חיי� או מקו� מגורי� רגיל("החדשה של מושב לצור� חוק זה 

 המקובלת  וא� מהפרשנות96,מרכז החיי� בלבדל מתייחסתה, בחקיקה האזרחית החדשה
 �–ג"התשי, )נישואי� וגירושי�( לחוק שיפוט בתי די� רבניי� 1למושב המשמש בסעי

לפיכ� הזיקה השנייה .  מקו� מגוריו הרגילאו הוא כולל עתה את מרכז חייו 1953.97
חייבת ,  המצטרפת לזיקת המושב או האזרחות של המבקש–" התגוררות "–שאומצה בחוק 

   98. יותרחלשהלהתפרש כזיקה 

  

 �Hague Convention on theזיקות הסמכות המוצעות מבוססות על אלה המופיעות ב   94
Recognition of Divorces and Legal Separations, 1970)  ראו הצעת חוק שיפוט בענייני

, )לאומית וקביעת ערכאת שיפוט�סמכות בי�( )2' תיקו� מס( )חדי�מקרי� מיו( התרת נישואי�
 habitualהאמנה משתמשת בזיקה של. )164, 162) ג"התשס( 12ח "ה, 2002–ג"התשס

residenceהחוק הישראלי הרחיב בעניי� זה ומאפשר לפרש את המושב .  ולא של מושב
זיקות אלה . ורי� רגילהמשמש בחוק ה� במשמעות מרכז החיי� ה� במשמעות של מקו� מג

 ולא כזיקות סמכות – לצור� הכרה בפסקי� זרי� –כזיקות סמכות עקיפה  באמנה נקבעו
 את כל הצשו� מדינה לא אימ, ה הדדיות בהכרהואכ� מחו� להקשר של אמנה המבטיח. ישירה

  .זיקות הסמכות הללו כזיקות סמכות ישירה
שהוס� , 1953–ג"התשי, )נישואי� וגירושי�(א לחוק שיפוט בתי די� רבניי� 4' אול� ראו ס   95

 .בעקבות שינוי החוק הנדו� כא�
 לחוק 135'  וס1962–ב"התשכ,  לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות80' ראו למשל ס   96

  . 1965–ה"התשכ, הירושה
 .681–678' ראו להל� בעמ   97
   .)79ש "האו לעיל ר(ואינ� כוללות את השטחי� המוחזקי� , כל הזיקות הללו ה� לישראל   98
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מאחר שהחוק חל כמקוד� רק על התרת נישואי� שאינ� בסמכות� הייחודית של בית די� 
 הזיקות האמורות ה� שקובעות עתה את היק� הסמכות הישראלית לדו� בהתרת 99,דתי

 של בני זוג בני דתות שונות ושל בני זוג בני עדה דתית שאי� לה 100,נישואי� של חסרי דת
לאומית של ישראל �הביאו לידי כ� שהסמכות הבי�אול� זיקות אלה . בית די� בישראל

שכ� סמכות , באשר לקבוצות אלה רחבה עתה מזו של בתי הדי� הדתיי� באשר לבני דת�
התיקו� לחוק הוסי� והרחיב את היקפה של . לדו� בעניינ� תלויה בזיקות מצומצמות בהרבה

ה בפועל לבית קֶנת!א� כי לעתי� סמכות נוספת זו , לאומית ג� באשר לאלה�הסמכות הבי�
  : החדש של החוק מנוסח עתה כדלקמ�1 סעי� 101.המשפט האזרחי ולא לבית הדי� הדתי

   ]...[  ) א(

דרוזי� או בני , מוסלמי�, וק זה לא יחול א� שני בני הזוג יהודי�ח  )ב(
 למעט 102,אחת העדות הנוצריות המקיימות בישראל בית די� דתי

  :במקרי� האלה

בני עדה נוצרית אחת המקיימת בישראל בית די� שני בני הזוג ה�   )1(
�ואול� לאותו בית די� אי� סמכות שיפוט מבחינה בי� דתי

   ;לאומית להתיר את נישואיה�

 ואול� לבית, למעט יהודי�, שני בני הזוג ה� בני עדה דתית אחת  )2(
לאומית �הדי� הדתי הנוגע בדבר אי� סמכות שיפוט מבחינה בי�

  

ניני התרת נישואי� שאינ� בשיפוטו הייחודי של בית ע":  זה לחוק שנוסחו החדש הוא1' ראו ס   99
אלא א� כ� )  בית המשפט–בחוק זה (די� דתי יהיו בשיפוטו של בית משפט לענייני משפחה 

  ".על פי הוראות חוק זה נתונה סמכות השיפוט לבית די� דתי
קשר זה .  יכולי� ליצור קשר אישות מוכר בישראל באמצעות ברית הזוגיות חסרי דת2010מאז    100

ראו להל� (ולא לפי החוק הנדו� כא� , 2010–ע"התש, מתפרק לפי חוק ברית הזוגיות לחסרי דת
  ).675–674' בעמ

לחוק המבהירי� כי הערכאה הדתית תוסמ� רק א� היא סבורה שיש צור� ) ד(�3ו) ג(3' ראו ס   101
במקרה של בית די� נוצרי רק א� הדי� הדתי מאפשר לפסוק גירושי� בנסיבות ו, בגירושי�

, )2011, פורס� בנבו( אלמוני' פלונית נ 41782�04�10) ��מחוזי י(ש "ראו למשל רמ. העניי�
שעסק בשאלה איזו ערכאה הייתה צריכה לדו� בהתרת הנישואי� של אישה יהודייה ישראלית 

במקרה זה בית המשפט . שואי� אזרחיי� מחו� לישראלשנישאה לגבר מוסלמי סודני בני
שהשיב שהנישואי� אינ� תקפי� וכי אי� צור� , לענייני המשפחה הפנה שאלה לבית די� השרעי

השופט דרורי בבית המשפט המחוזי בירושלי� קבע כי בנסיבות אלה הסמכות לתת . בגירושי�
,  ורק כאשר נדרשי� גירושי� דתיי�,פסק התרת נישואי� היא בידי בית המשפט לענייני משפחה

   ראו להל�, על השאלה איזה די� יחול בבית המשפט האזרחי. יופנו הצדדי� לבית די� דתי
 .704–702' בעמ

בית די� של עדה , בית די� שרעי, בית די� רבני: " לחוק כולל הגדרה של בית די� דתי6' ס   102
 ".נוצרית ובית די� דרוזי כמשמעות� על פי די�
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בהודעה , ובלבד שראש בית הדי� הודיע, את נישואיה� להתיר
כי אינו מתנגד להחלת , כללית לנשיא בית המשפט העליו�

  .הוראות חוק זה במקרי� אלה

לאומית להתיר נישואי� של �מאחר שלא הייתה לבתי הדי� הדתיי� הנוצריי� סמכות בי�
� אלה המשמעות של סעיפי, מי שאינו אזרח ישראל א� על פי שבני הזוג ה� בני עדה אחת

היא שבהתקיי� זיקת סמכות לפי החוק אפשר עתה לדו� בגירושיה� של בני זוג נוצריי� בני 
מאחר שבתי הדי� ). או שאחד מה� אינו אזרח ישראל(עדה אחת שאינ� אזרחי ישראל 

לאומית לדו� בהתרת נישואיה� של מוסלמי� אזרחי� �השרעיי� אינ� מוסמכי� מבחינה בי�
 ומאחר שבתי 103,ענייני המעמד האישי אינ� כפופי� לבית די� דתיזרי� שבמדינת אזרחות� 

הדי� הדתיי� הדרוזי� אינ� מוסמכי� לדו� בגירושיה� של דרוזי� אזרחי� זרי� שאינ� 
סעיפי� אלה מאפשרי� לראש בית הדי� , תושבי ישראל ואינ� מסכימי� לסמכות בית הדי�

   104. תופעל מכוח החוקישואי�להתיר את הנהרלוונטי להסכי� בהודעה כללית שסמכות 
על כ� הוראות החוק אינ� חלות כלל וכלל כאשר שני . הסעי� אינו מזכיר בני זוג יהודיי�

ולכאורה יהודי� אזרחי� זרי� שאינ� תושבי ישראל ואינ� מסכימי� , בני הזוג יהודי�
רונו מצב זה בא על פת. לא תהיה סמכות לדו� בהתרת נישואיה� בישראל, לסמכות בית הדי�

. 1953–ג" התשי,)נישואי� וגירושי�(בתיקו� מקביל שהוכנס לחוק שיפוט בתי די� רבניי� 
 �אשר הוסי� על סמכותו של בית הדי� לדו� בענייני , א4תיקו� זה הכניס לחוק את סעי

 � לחוק את כל זיקות 1נישואי� וגירושי� של אזרחי ישראל ותושבי ישראל הקבועה בסעי
מקרי� מיוחדי� ( שנקבעו בחוק שיפוט בענייני התרת נישואי� לאומית�הסמכות הבי�

 105.שבה� בני הזוג נישאו על פי די� תורה� ימקרב, 1969–ט"התשכ, )לאומית�וסמכות בי�

  

אשר לאפשרות של מוסלמי� זרי� שאינ� כפופי� לסמכות הייחודית להסכי� לסמכותו של ב   103
  .71ש " הראו לעיל, בית הדי� השרעי

 .למיטב ידיעתי לא ניתנו הודעות כאלה   104
שיפוט  לבית די� רבני יהיה, 1בלי לגרוע מסמכויות השיפוט לפי סעי�  )א(: " לחוק קובעא4' ס   105

בהתקיי� אחת מהזיקות , י� שנישאו על פי די� תורהי בי� בני זוג יהודייחודי בתביעה לגירושי�
 )3( ;שני בני הזוג ה� אזרחי� ישראלי� )2( ;מקו� מושבו של הנתבע בישראל )1( :האלה

ובלבד שהתגורר בה במש� שנה לפחות בסמו� להגשת , מקו� מושבו של התובע בישראל
לבד שמקו� מושב� המשות� האחרו� של וב, מקו� מושבו של התובע בישראל )4( ;התביעה

תובע הוא  ה)6( ;התובע הוא אזרח ישראלי ומקו� מושבו בישראל )5( ;בני הזוג היה בישראל
 ."אזרח ישראלי והתגורר בה במש� שנה במהל� השנתיי� שקדמו למועד הגשת התביעה

�וסמכות בי� מקרי� מיוחדי�(שיפוט בענייני התרת נישואי� בחוק ) 7 (ק"הזיקה המופיעה בס
 אזרחות התובע בצירו� נוכחותו בישראל בעת הגשת התביעה א� במושב� האחרו� – )לאומית

  ).ד(ק " מופיעה בס– של בני הזוג אי� אפשרות לערו� גירושי�
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, והיא אזרחותו של התובע, א� נוספה זיקה אחת שאיננה מופיעה בחוק המקרי� המיוחדי�
106.ה של מדינה אחרתהמספיקה לבדה כאשר בני הזוג כבר גרושי� על פי דינ

  

 � לחוק שיפוט בתי די� 1סמכות זו צרה מבחינה עניינית מהסמכות המופעלת מכוח סעי
תביעת גירושי� ע�  לכרו� שאפשר שכ� היא אינה כוללת נושאי� ,)נישואי� וגירושי�(רבניי� 

 משו� , בר� היא רחבה יותר מבחינת הזיקות המצמיחות סמכות זו107. לחוק3 סעי� לפי
, "בישראל" ואי� דורשי� שהצדדי� יהיו ,רשי� אזרחות או מושב של שני בני הזוגשאי� דו

 והמשמעות של ,מסתפקי� עתה בזיקה של צד אחד בלבד. ולו במוב� הגמיש שהתקבל
הסעי� מרחיב מאוד את סמכות בית הדי� הרבני לעומת  108. הוגמשה"מושב"המונח 

לעומת סמכות בית המשפט לענייני וא� מרחיב את סמכותו , סמכות� של בתי די� אחרי�
 כי )לאומית� וסמכות בי�מקרי� מיוחדי�(שיפוט בענייני התרת נישואי� משפחה לפי חוק 

ע� כל זאת הוא מוגבל למקרי� שבה� בני הזוג . נוספה זיקת האזרחות של התובע בלבד
כאה משו� שהוא נועד לאפשר כפייה של גט במקרי� שבה� אי� ער, נישאו על פי די� תורה

109.זרה שיכולה להביא לידי פירוק הנישואי� הדתיי�
כאשר בני הזוג לא נישאו על פי די�  

בית הדי� . הזיקות המיוחדות הללו לא תבססנה סמכות ישראלית להתיר את נישואיה�, תורה
 משפחה בית המשפט לענייניובעוד  ;הרבני לא יוסמ� כי תנאיו של סעי� זה אינ� מתמלאי�

הוא , מוסמ� להתיר את נישואיה� של מי שאינ� יהודי� א� מתקיימת אחת מזיקות החוק
  .ג� א� לא נישאו על פי די� תורה, �י יהוד ששניה�מוסמ� להפעיל את החוק על בני זוגאינו 

 קשר האישות האזרחי הקיי� –רוקו של ברית זוגיות ג� ההסדר הסטטוטורי לעניי� פי
. לאומית של ישראל� מוסי� לרוחב הסמכות הבי�–וג חסרי דת עתה בישראל לבני ז

א� כל אשר נדרש כדי להתיר את , האפשרות להיכנס לברית הזוגיות מוגבלת לתושבי ישראל
על כ� ג� א� א� אחד משני בני הזוג כבר אינו תושב . הקשר הוא שהברית רשומה במרש�

  

, חו��וג יהודי� שנישאו על פי די� תורה גרושי� לפי די� של מדינתהיו בני ז): "ג(ק "ראו ס   106
 בתביעת גירושי� כדי� תורה או בתביעה להסרת מניעה להינשא וסמ� לדו�יהיה בית הדי� מ

   ".א� א� התובע בלבד הוא אזרח ישראל, כדי� תורה
�חודית מבחינה בי�ישאלה א� סמכות זו נתפסת כסמכות יעוסק בי� א� הסע). ה(ק "ראו ס   107

 ה בכ� כדילא יהי )1( –) א(הוגשה לבית די� רבני תביעה לפי סעי� קט�  )ב(": לאומית וקובע 

 )2( ;למנוע מבית משפט מוסמ� במדינת חו� לדו� בתביעה לגירושי� אזרחיי� בי� בני הזוג
מוסמ� במדינת חו� בטר� נית� גט  הוגשה תביעה לגירושי� אזרחיי� בי� בני הזוג לבית משפט

  ."לא יהיה בית הדי� הרבני מוסמ� לדו� ולהכריע בגירושי� האזרחיי�, פיטורי�
 המקו� שבו נמצא מרכז חייו או מקו� –של אד� , 'מקו� מושב', לעני� סעי� זה: ")ו(ק "ס   108

  .681–678'  ולהל� בעמ671' ראו לעיל בעמ ."מגוריו הרגיל
 ואיל� לפסק דינה 16פסקה ב ,)2008, פורס� בנבו( פלונית' פלוני נ 2123/08 �"ראו למשל בג   109

 'נוני לפ �11156/08 " בג ראו ג�. לפסק דינו של השופט מלצר4פסקה ב, של השופטת ארבל
בפסקה ט לפסק הדי� ש� מצטט , )2009, פורס� בנבו( בית הדי� הרבני הגדול בירושלי�

  .השופט רובינשטיי� מהצעת החוק הפרטית שהיוותה מקור לסעי� זה
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וא� אי� בי� , חיקת הרישו�אפשר להגיש בקשה למ, ישראל ואי� לו זיקה אחרת אליה
אפשר להגיש בקשה לבית המשפט שיישב את הסכסו� ויית� פסק די� , הצדדי� הסכמה

לאומית של ישראל עשויה להתבסס רק על �בהקשר זה הסמכות הבי�. המתיר את הקשר
זיקה מקבילה בתחו� הנישואי� והגירושי� היא . היותה של ישראל מקו� הרישו� של הברית

לא בישראל ,  והיא אינה זיקה מוכרת בהקשר של התרת נישואי�–הנישואי� מקו� עריכת 
 civilכללי הסמכות האנגליי� באשר להתרת קשר של. ולא ברוב המדינות האחרות

partnership) כמעט זהי� לאלה הנוגעי� להתרת ) הקשר הממוסד בי� בני זוג בני אותו מי�
 רק כאשר א� מדינה אחרת אינה נישואי� ומסתפקי� בעובדה שהקשר רשו� באנגליה

 על כ� חוק זה מרחיב עוד את 110.ושהצדק דורש שתינטל סמכות, מוסמכת לדו� בעניי�
  . סמכותה של ישראל להביא לידי סיומו של קשר אישות

לפיכ� החקיקה בנושא זה מעידה על הרחבה בסמכות� של הערכאות הישראליות 
 –עשורי� הראשוני� לאחר קו� המדינה הדתיות והאזרחיות לדו� בגירושי� כבר בשני ה

בעיקר בשל , הרחבה שסטתה סטייה גדולה מהמקובל במדינות אחרות באותה תקופה
הרחבה דומה לזו . והיעדר� של גירושי� אזרחיי� כלליי�השליטה הדתית בענייני גירושי� 

לאומית � למצוא רק במקו� שבו מקור� של כללי הסמכות ה� באמנה בי�אפשרהישראלית 
,  רק לאחר ששיטות אחרות הרחיבו את סמכות�111.המבטיחה הסדרי הכרה הדדיי�

בר� א� . החליטה ישראל לצמצ� מעט את שלה, לאומיות�בהתבסס חלקית על אמנות בי�
לאומית לדו� בתביעת �על פי שהמחוקק דאג לצמצ� את הזיקות שתבססנה סמכות בי�

המעמד המיוחד , פט לענייני משפחהבי� בבית די� דתי ובי� בבית מש, גירושי� בישראל
סמכות : המיוחס לדת במשפט הישראלי והמעמד הייחודי של הדת היהודית הולידו שני אלה

מבלי שהובטח כי סמכות זו תוכר , השיפוט הישראלית עדיי� רחבה מעט משל שיטות זרות
� על פי סמכות לפרק את נישואיה� אלא יכולה לקו� ובני הזוג היחידי� ש; במדינות אחרות

לפי די� תורה ובני זוג בני שלא ה� יהודי� שנישאו , שה� מקיימי� זיקות שונות לישראל
   112.אותו מי�

  

   .)iii)(g)(2(84וכלל ) iii)(g)(1(84ובמיוחד כלל , 84כלל  ,DICEYראו    110
, יתרה מזו; מנת האג ה� כללי סמכות עקיפה ולא כללי סמכות ישירההכללי� המופיעי� בא   111

�אמנ� כללי הסמכות שב. ה� חלי� כבסיס להכרה בגירושי� זרי� רק בי� המדינות המתקשרות
Brussels II bis Regulation את כללי הסמכות הישירה בכל מדינה ומדינה במידה רבה החליפו 

אבל ג� ה� מבוססי� על ההנחה שבתו� האיחוד פסקי , ואינ� מוגבלי� לתושבי האיחוד בלבד
  .הדי� יוכרו באופ� הדדי ומידי

בית הדי� הרבני מוסמ� להתיר את , א� בני הזוג ה� יהודי� אזרחי המדינה או תושביה   112
 �2232/03 "ראו בג(נישואיה� והוא עשוי לנהוג כ� ג� א� ה� נישאו שלא לפי די� תורה 

א� אי� זה מובטח שהוא , ))2006, פורס� בנבו (יפו�א"האיזורי תבית הדי� הרבני ' פלונית נ
�אי� , וה� נישאו שלא לפי די� תורה, א� אחד מה� אינו אזרח ישראל או תושב ישראל. ינהג כ

אמנ� נית� פסק , באשר לבני זוג בני אותו מי�. ערכאה ישראלית המוסמכת לפרק את הנישואי�
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  זיקות הסמכות  )ב(

תיאור רקע זה מבהיר כי כמה וכמה זיקות סמכות עשויות לבסס סמכות לדו� בגירושי� 
, הסכמה, מגורי�, מגורי� רגילי�, מושב, אזרחות: בי� בעצמ� ובי� באופ� מצטבר, בישראל

  .מקו� הרישו�

  דת  )1(

על פי רוב דרושה זיקה של שני בני . הזיקה הדתית חיונית לסמכות� של בתי הדי� הדתיי�
 הזיקה הדתית המשותפת של בני הזוג עשויה 113.הזוג כדי שבית הדי� יוכל לדו� בגירושי�

קרי� מיוחדי� מ(ג� לשלול את הסמכות לפעול על פי חוק שיפוט בענייני התרת נישואי� 
,  עצמאיתת סמכותהזיקה הדתית אינה פועלת כזיק. 1969–ט"התשכ, )לאומית�וסמכות בי�

והיא מקנה סמכות רק בצירו� זיקת האזרחות או המושב או זיקה של הסכמה או התנאי 
  .המהותי שדי� מדינת האזרחות מכפיפה את ענייני המעמד האישי לבית די� דתי

 אמנ� היה אפשר 114.רו� על פי הדי� הדתי הרלוונטיהשתייכות דתית נקבעת כעיק
כפי שהיה בתקופת המנדט , כגו� רישו�, לקבוע מבח� טריטוריאלי אזרחי להשתייכות דתית

לא סביר ו, דתית אינה מיוחדת רק לתושבי ישראלהשתייכות  אול� 115,באשר ליהודי�
חר שלצרכי� מא. לצפות שתושבי� זרי� ואזרחי� זרי� יקפידו על תנאי רישו� כאלה

דוגמה . מניתז�יכול ששתי דתות תאחזנה באד� בו, אזרחיי� המבח� הדתי הוא הקובע
מקובל כי במצב זה יש ללכת . ה ואב מוסלמיי לא� יהודימי שנולד מובהקת למצב זה הוא

  

, פורס� בנבו (משרד הפני�' התובעי� נ 11264�09�12) א"ת(ש "גירושי� אזרחי לזוג כזה בתמ
ונטילת סמכות זו מתיישבת ע� הגישה לפיה בית הדי� הדתי אינו מוסמ� לדו� במוסד , )2012

" דיני משפחה נוסח ישראל לקראת השלמה"קדרי �ראו רות הלפרי�(שבו הוא אינו מכיר 
יות בדבר סמכות השיפוט אבל מעבר לתה. ))ב"תשס(  ואיל�154, 105 יז מחקרי משפט

אי� בישראל דיני ,  של בית המשפט האזרחי בעניי� זה)לאומית�ומכא� ג� הבי� (העניינית
  .גירושי� אזרחיי� שיכולי� לספק עילה לגירושי� אלה

הסמכות להתיר נישואי� יכולה להינת� לבית די� מכוח חוק שיפוט בענייני התרת נישואי�    113
 ג� כאשר צד אחד הוא ב� הדת 1969–ט"התשכ, )לאומית�מקרי� מיוחדי� וסמכות בי�(

 ,יהיאו נוצרלמשל מאחר שהאסלא� מכיר בנישואי� בי� גבר מוסלמי לאישה יהודייה . הנדונה
אול� סמכות זו צריכה להינת� לו על ידי בית המשפט . די שבית די� שרעי יתיר את הקשר

 .לענייני משפחה
 ולעניי�  ואיל�20פסקה ב ,)12ש "הלעיל ( שיפמ�ראו לעניי� קביעת שיוכו הדתי של אד�    114

–ע"התש,  לצור� המוגבל של חוק ברית הזוגיות לחסרי דת. ואיל�30שינוי דת ראו בפסקה 
 לחוק מסמי� את ראש בית הדי� הרלוונטי לקבוע א� הנדו� הוא ב� העדה או כפו� 6' ס, 2010

  . ל בית הדי� הנדו�לסמכותו הייחודית ש
 רישומו בפנקס הבוגרי� של – קבעו מבח� אזרחי ליהדותו של אד� 1927תקנות כנסת ישראל    115

 . כנסת ישראל
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מצב שבו לפי ג�  אפשרי 116.לפי הדת האפקטיבית ולהקנות סמכות לבית הדי� של דת זו
.  ואב יהודית לא� מוסלמימי שנולד למשל – אי� דת פלונילכי ייקבע  הדתיי�מבחני� ה

הסמכות ; ולא יימצא בית די� דתי מוסמ�, כב� דתובמקרה כזה א� דת אחת לא תכיר בו 
  .ת המשפט האזרחייתהיה של ב

  אזרחות  )2(

 של שני בני הזוג מצטרפת לזיקה הדתית ומבססת את סמכות� של בתי הדי� ותחזיקת האזר
ני� ושל בית משפט לענייני משפחה לפי חלק מהזיקות בחוק שיפוט בענייני הדתיי� השו

לצור� הסמכות של . 1969–ט"התשכ, )לאומית�מקרי� מיוחדי� וסמכות בי�(התרת נישואי� 
, שג� הוא מוסלמי, אזרחות של אחד מהצדדי� תספיק א� הצד האחר, בתי הדי� השרעיי�

בבית הדי� . עמד האישי כפופי� לבתי די� דתיי�הוא אזרח של מדינה זרה שג� בה ענייני המ
הרבני ובבית הדי� הדתי הדרוזי די באזרחותו של אחד הצדדי� א� הצד האחר קשור בקשר 

אי� צור� באזרחות כלל ; היא אינה תנאי חיוני, א� האזרחות היא רק תנאי מספיק, של מושב
סמכות זו של שני בתי ,  ובכל מקרה117.א� שני הצדדי� ה� תושבי ישראל בני הדת הנדונה

באשר . כפי שדרישה זו פורשה בפסיקה, "בישראל"די� אלה דורשת ג� שהצדדי� יהיו 
 �, 1953–ג"התשי, )נישואי� וגירושי�(א לחוק שיפוט בתי די� רבניי� 4לסמכות לפי סעי

א� מסתפקי� באזרחותו , די ששניה� אזרחי המדינה, כאשר הצדדי� נשואי� על פי די� תורה
נוכחות בתוספת היעדר , מגורי�, מושב(תובע בלבד א� היא מצטרפת לזיקה אחרת של ה

או נוכחות בתוספת העובדה , האפשרות לערו� גירושי� במדינת המושב האחרו� של בני הזוג
ג� לצור� חוק שיפוט בענייני התרת ). שכבר נערכו גירושי� אזרחיי� במדינת חו� כלשהי

 די באזרחות� המשותפת 1969–ט"התשכ, )לאומית� בי�מקרי� מיוחדי� וסמכות(נישואי� 
למגורי� בני שנתיי� , של בני הזוג או באזרחותו של התובע בלבד א� היא מצטרפת למושב

לפני מועד הגשת הבקשה או לנוכחות בישראל ביו� הגשת הבקשה והיעדר אפשרות לערו� 
  .גירושי� במושב המשות� האחרו�

 באשרלצור� סוגיית הסמכות אי� צור� לגבש עמדה . תזיקת האזרחות היא זיקה פורמלי
 שכ� כל מה ,ג� אי� צור� לעסוק בסוגיה של חסר אזרחות. לשאלה אזרח של איזו מדינה הוא

אזרח ישראל א� הנדו� הוא שחשוב לצור� סמכות הערכאות בישראל הוא לקבוע א� האד� 

  

 והפסיקה 25בפסקה , ולעניי� קטי� ראו ש�.  ואיל�22בפסקה , )12ש "הלעיל ( שיפמ�ראו    116
  .הנדונה ש�

 לחוק בתי הדי� 4'  וס1953–ג"התשי, )נישואי� וגירושי�(פוט בתי די� רבניי�  לחוק שי1' ראו ס   117
  .1962–ג"התשכ, הדתיי� הדרוזיי�
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 אשר על כ� רק די� 118.יי� זה העובדה שהוא ג� אזרח זר אינה מעלה ואינה מורידה לענ.לאו
 עומדמי שאינו . ראל מספק את התשובה לשאלה א� אד� הוא אזרח שלה א� לאויש
  . הגדרות שבמשפט הישראלי לעניי� זה אינו אזרח ישראלב

  מושב  )3(

 הייחודית של בית הדי� וזיקה לסמכותמשמשת היא . ת המושב מופיעה בהקשרי� שוני�זיק
 ושל בית 1953–ג" התשי,)נישואי� וגירושי�(פוט בתי די� רבניי� י לחוק ש1לפי סעי� הרבני 

היא . 1962–ג"התשכ, די� הדתיי� הדרוזיי� לחוק בתי ה4לפי סעי�  ,הדי� הדתי הדרוזי
מקרי� מיוחדי� וסמכות (זיקת סמכות לצור� חוק שיפוט בענייני התרת נישואי� משמשת 

בת של בית הדי� הרבני בעניי� התרת רח ולצור� הסמכות המו1969–ט"התשכ, )לאומית�בי�
 �  . 1953–ג"התשי, )ניושאי� וגירושי�(א לחוק שיפוט בתי די� רבניי� 4נישואי� בסעי

א� הוא לא זכה , בשני ההקשרי� האחרוני� מושג זה זכה להגדרה מיוחדת ורחבה
בחוקי� " מושב"א� על פי שהשימוש במונח . להגדרה כלשהי בשני ההקשרי� הראשוני�

סימ� את תחילתה של המגמה לעבור מזיקת האזרחות אל זיקת המושב במשפט אלה 
 לא אומצה – 119 מרכז החיי�–ההגדרה המקובלת בחקיקה האזרחית החדשה , הישראלי

א� כי בתי המשפט עקביי� בדרישת� לישיבת קבע בישראל כדי לבסס זיקה , בהקשר זה
120.זו

 1 עי�סלצור� " מושב"ונח אמנ� הוצע שיש מקו� להגמיש את הפירוש שנית� למ 
בהתחשב בתנאי החיי� , 1953–ג" התשי,)נישואי� וגירושי�( שיפוט בתי די� רבניי� לחוק

 ובראש� בעיית ,המודרניי� וכדי לתת פתרונות אנושיי� לבעיות בתחו� הנישואי� והגירושי�
 סמכות�הרחיב את ש ,א לחוק4סעי� חקיקתו של  לפני  אבל הצעה זו הוצעה121.העגינות

  

 –" כל אד� שאינו נית� ישראלי: " לדבר המל� במועצה59הגדרתו של נכרי מופיעה בסימ�    118
 קובע 1952–ב"התשי, חותלחוק האזר) ב(14' ס, ברוח דומה. כלומר אד� שאינו אזרח ישראלי

 ".רואי� אותו לעניי� חוקי ישראל כאזרח ישראלי", שאזרח ישראל שיש לו אזרחות נוספת
 לחוק 135'  וס1962–ב"התשכ,  לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות80' ראו למשל ס   119

   ולהל� 587–585' לפירוש המונח בהקשרי� אלה ראו לעיל בעמ. ה"התשכ, הירושה
  .1073–1069' בעמ

; )1963 (1640ד יז "פ, יפו�א"בית הדי� הרבני האזורי ת' נ) מזרחי(מטלו�  �129/63 "ראו בג   120
 �228/64 "בג; )1963 (222) 4(ד יז"פ, יפו�א"בית הדי� הרבני האזורי ת' פלונית נ 95/63

' סבג נ �6751/04 "בג; )1964 (141) 4(ד יח"פ, בית הדי� הרבני האזורי ירושלי�' פלונית נ
פסק הדי� של השופטת (, )2004( 817) 4(ד נט"פ,  הגדול לערעורי�בית הדי� הרבני

  . 79ש "לעיל הראו ,  לעניי� תושבי השטחי� המוחזקי�).יה'פרוקצ
בית ' נ' ג'חג �1480/01 "ג� בבג). 2004 (289) 3(ד נט"פ, פלוני'  פלונית נ�7075/04 "ראו בג   121

הדגיש השופט חשי� שפירוש המונח , )2001 (214) 5(ד נה"פ, הדי� הרבני הגדול בירושלי�
כמו פירוש� של הזיקות האחרות לישראל בהקשר זה צרי� להיעשות בכל מקרה לפי " מושב"

 �  .)229–228' מש� בע(נסיבותיו כדי להושיע את מי זקוק לכ
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על כ� . יות האנושיות הללומיוחד כדי להתמודד ע� הבעאופ� בהרבניי� של בתי הדי� 
   . לחוק כבר אינו קיי�1 עי�בס" מושב"של המונח  רחיב את פירושוהצור� לה

 �לאור זאת מפתיע שבית המשפט העליו� חזר על הצור� להגמיש את המונח לצור� סעי
1 �נדונה תביעת גירושי�  122פלונית' פלוני נ בפרשת. א4 לחוק ג� לאחר חקיקתו של סעי

שנישאו כדת משה וישראל במרוקו ולאחר מכ� בנישואי� , בי� בני זוג יהודיי� אזרחי צרפת
האישה הגישה תביעת גירושי� . ושגרו מאז נישואיה� בגוואדלופ ובצרפת, אזרחיי� בצרפת

 והבעל סירב לתת  בישראל לאחר שזכתה בגירושי� אזרחיי� מחו� לישראלרבנילבית די� 
אביו של , ה� ביקרו בה תכופות. הצדדי� לא היו אזרחי ישראל ומעול� לא גרו בה. לה גט

וכ� היה לה� רכוש רב בישראל שכלל  ,היו לה� בני משפחה בישראל, הנתבע נקבר בישראל
נראה שלפני פירוק . חשבונות בנק ורכוש בכספת, דירה שבה שהו בעת ביקוריה� בישראל

א� כי פסק הדי� אינו מצביע על ראיה ,  א� הייתה לה� כוונה לעלות לישראלהנישואי�
 על א� שהמחוקק הקדיש מחשבה מיוחדת 123.ברורה באשר להחלטיות של כוונה זו

לשיקולי� האנושיי� שצוינו בפסיקה ולבעיה של שחרור עגונות כאשר הוא הוסי� זיקות 
השופטת  (דעת הרוב, א4ור� סעי� לצ" מושב"סמכות והרחיב מאד את ההגדרה של זיקת ה

.  לחוק1ראתה לנכו� להרחיב את פירושו של מונח זה דווקא בסעי�  )וברא�'גארבל והשופט 
 וכי , דעת הרוב קבעה שאי� עוד צור� בישיבת קבע בישראלהמקובלתתו� סטייה מהגישה 
 לשמשפחה בישראל וכוונה לעלות לישראל כדי לספק את הדרישה , די ברכוש בישראל

 השופט מלצר סבר 124. כל זאת בשל מה השופטי� ראו כתכלית החוק– מושב בישראל
הוא ציי� שהרחבה זו תבסס סמכות ייחודית .  לחוק1רכי סעי� ו לצנחשאי� להרחיב את המו

רחבה ביותר בענייני נישואי� וגירושי� בכלל ובענייני� הכרוכי� בגירושי� בפרט בו בזמ� 
, גמיש ולהרחיב את סמכות השיפוט של בתי הדי� הרבניי�א מגלה כוונה לה4סעי� שרק 

התרת נישואיה� של מי שנישאו  :נועד לעסוקהוא ו  שבוזאת באשר לתחו� ענייני� מוגבל
   125.כדת משה וישראל

יחד מתבקשת א� מהעובדה שהמחוקק יהסעיפי� שני המופיע ב" מושב"הההבחנה בי� 
של  פירוש המסורתי המצמצ�גוד לבני. א לחוק4סעי� הגדרה רחבה במיוחד לצור� 

. מעות רחבה יותרשמבעל , א מונח אחר4קק בסעי� המחוהציג , 1בסעי� הנדו�  "מושב"ה
מרכז החיי�  –על ההגדרה המקובלת בחקיקה האזרחית החדשה מושתתת ההגדרה החדשה 

  

  .)2008, פורס� בנבו(פלונית ' פלוני נ �2123/08 "בגראו    122
  .  לפסק דינו של השופט מלצר10בפסקה ; ל לפסק דינה של השופטת ארב19ראו בפסקה    123
  . לפסק דינה של השופטת ארבל�20 ו17, 13פסקאות ראו    124
 לחוק עשויה לכלול ג� 1' הסמכות לפי ס,  כזכור. לפסק דינו של השופט מלצר4פסקה ראו ב   125

 א מוגבלת יותר ונועדה לספק פתרו�4' ואילו הסמכות לפי ס,  לחוק3' נושאי� כרוכי� מכוח ס
ראוי שתהיה הבחנה בי� היק� הסמכות , כפי שמציע השופט מלצר, על כ�. רק לבעיית הגט
  .לאומית� תהיה מצומצמת יותר מבחינה בי�1' ושזו המוקנית לפי ס, בשני הסעיפי�
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של " מקו� המגורי� הרגיל"של החלופית אותה על ידי הוספת הזיקה ג�  א� מרחיבה –
 habitual האנגלי כדי לתרג� את המונח המשמש בחקיקה הישראלית נחמו, הנדו�האד� 

residence.126  אול� דומה שג� השופט מלצר החטיא את מטרת המחוקק כאשר בא להפעיל
אפשר היה ,  זוכה להגדרה מיוחדת,"מושב", הכללי המונח שמאחר. את מבח� מרכז החיי�

יוב� כמקובל בהקשרי� האחרי� של המשפט  –" מרכז חיי�"– המגדיר אותו נחלהניח שהמו
תבוא לידי ביטוי רק בהוספת המרכיב של " מושב"  תו� שהרחבתו של המונחהישראלי

" מרכז החיי� "נחהמואת אול� באותה פרשה הרחיב השופט מלצר ג� . מקו� מגורי� רגיל
עי� ציי� שנוס� על הרחבת זיקות הסמכות בסהוא טרח ל. מעבר למשמעות המקובלת שלו

בעצמו על ידי הוספת החלופה של מקו� " מושב" הנחא הקפיד המחוקק להרחיב את מו4
שלפיה זיהוי מרכז חייו המקובלת עמדה נטש את הע� זאת השופט מלצר  127.מגורי� רגיל

 ובהיעדר זיקות אובייקטיביות מספיקות 128,זיקות אובייקטיביותשל אד� יסתמ� על 
לא הוכחה כלל ש,  הכוונה לעלות– סובייקטיביי�  הוא התחשב ברגשות,בנסיבות העניי�

 כדת משה וישראל הוא פירש את העובדה שהנתבע התחת� , נוס� על כ�129.בצורה ודאית
שמאחר הוא סבר , זאת ועוד 130.מרכז חייו הדתיי�את ישראל בכביטוי לכ� שהנתבע ראה 

למע� " סמכות ראוי ליטול , לאישה בנסיבות העניי�לסייעשאי� בית משפט בעול� שיכול 
   131".הצדק

 על "מושב"א� המחוקק כבר הרחיב את ההגדרה של . כל אחד מהמהלכי� הללו בעייתי

 להרחיב עוד את המרכיב נראה כי לא מוצדק, "מרכז החיי�" נוס� על ידי הוספת מרכיב

  

 .1991–א"התשנ, )החזרת ילדי� חטופי�(לחוק אמנת האג ) א(3'  למשל סואר   126
המגדיר את " (מרכז חיי�"צר התמקד בפירוש המונח השופט מל, ובהמש� לכ� .6 בפסקה ,ש�   127

שכבר הורחב כאמור על ידי , עצמו" מושב"יותר מאשר בפירוש המונח ") מושב"המונח 
 ).9–7פסקאות (הוספת מקו� המגורי� הרגיל 

 .1073–1069' ראו להל� בעמ; )1987 (227) 3(ד מא"פ ,בירנברג'  שטרק נ587/85א "ראו למשל ע   128
ראו (ג� השופטת ארבל ייחסה חשיבות לכוונה זו  .9דינו של השופט מלצר בפסקה ראו פסק    129

. אי� חולק כי כוונות הצדדי� חשובות בהקשרי� רבי� של המעמד האישי ).123ש "הלעיל 
ואחד המאפייני� של דיני המעמד , בר� אחד המאפייני� של דיני הסמכות בענייני גירושי�

 אמנ� מגמה .כולי� לשנות את מצב� מכוח כוונותיה� בלבדהוא שצדדי� אינ� י, האישי בכלל
אבל מקו� שהחוק קבע , והיו� מייחסי� משקל לכוונת הצדדי� ולרצונ�, זו הולכת ונחלשת

ייחוסו של משקל מכריע לכוונות , זיקה פורמלית ולא העניק לצדדי� את אפשרות הבחירה
לעניי� זה השופט .  הוא בעייתיהצדדי� בפירוש� של זיקות אלה וכדי להצמיח זיקת סמכות

 573) 3(ד נ"פ ,נפיסי'  נפיסי נ1558/94א "מלצר הסתמ� על דבריו של השופט גולדברג בדנ
ישתו של השופט גהבעייתיות שבעל . רכי ברירת הדי�ו שעסק בקביעת המושב לצ,)1996(

ממו� בי� בני יחסי : צדק ומשפט בברירת הדי�"סיליה וסרשטיי� פסברג   ראוגולדברג בעניי� זה
 .)א"תשס–ס"תש (97 לאמשפטי� " א נפיסי"זוג לאחר דנ

 . לפסק דינו של השופט מלצר10ראו בפסקה    130
  .ש�   131
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 , התוצאה היא שמרכז חייו של אד� יכול להתקיי� א� בלא מגורי�.חיי�ההמוכר של מרכז 

המחוקק גילה . כחלופה לזיקת המושב" מקו� המגורי� הרגיל"ר החוק כולל את זאת כאשו

 ,שפורש בעבר כמקו� מגורי� קבוע, ה של מושבנכונות להגמיש את הדרישה החמור

 נובע מכ� שכאשר זיקה אי�. זיקה חזקה פחות לישראל, ולהסתפק ג� במקו� מגורי� רגיל

. ולהגמיש ג� אותו, "מרכז החיי�", ר יותר המחמינח לחזור למואפשר, זו אינה קיימתקלה 

פירוש זה . התוצאה היא שהדרישה למקו� מגורי� רגיל חמורה מהדרישה של מרכז החיי�

א בלבד אלא יחול כנראה ג� על ההגדרה 4הוא לא יוגבל לסעי� . אינו הגיוני וא� אינו רצוי

, )לאומית�ות בי� וסמכמקרי� מיוחדי�(המקבילה שבחוק שיפוט בענייני התרת נישואי� 

בכל חלקי המשפט האזרחי " מרכז החיי�"והוא א� עלול לקעקע את מונח , 1969–ט"התשכ

  . בלא כל הצדקה

הרעיו� שנישואי� כדת משה וישראל הופכי� את ישראל למרכז חייו הדתיי� או 

תמוה לא , ובכ� מכפיפי� אותו לסמכות שיפוט ישראלית בגירושי�, הרוחניי� של אד�

רוש הדבר שכל יהודי באשר הוא כפו� לסמכות השיפוט של בתי הדי� הרבניי� פי. פחות

לא ברור א� המחוקק הישראלי מוסמ� בעיני יהודי . הממלכתיי� של ישראל לעניי� גירושי�

נראה , ואכ�. אפילו א� המטרה היא להושיע את נשות ישראל העגונות, כ� התפוצות לנהוג

הוא גילה את דעתו הברורה שאי� להציע פורו� לכל . כי א� המחוקק לא סבר שהוא נוהג כ�

 הוא הקפיד מאוד ברשימת הזיקות המצדיקות נטילת ,מחד גיסא שכ� .יהודי באשר הוא

עוד יותר הוא הקל  א� על פי ש,מאיד� גיסא. ולא הסתפק בזהותו הדתית של הנתבע, סמכות

 אפילו סמכות זו ,ה זרהבזיקת הסמכות במקרי� שבה� כבר הושגו גירושי� אזרחיי� במדינ

 מכא� שג� הרעיו� שיש 132. זיקת האזרחות–מותנית בקיומה של זיקה חזקה מצד התובע 

, המוכר במשפט הקונטיננטלי, רעיו� זה. אינו מבוסס כראוי" למע� הצדק"ליטול סמכות 

הקבועה , בכל מקו� שבו הוא מוכר הוא משמש עילת סמכות עצמאית; איננו כלי פרשני

 ,בית הדי�דאג לפרט בקפדנות את זיקות הסמכות המורחבת של ו� שהמחוקק מק 133.בדי�

צור� לתת אי� מקו� להרחיב אותה עוד על יסוד תחושתו של השופט האינדיווידואלי שיש 

 פירושה קבע שבית המשפט יהיה מוסמ� כל אימת שהצדק מחייב זאתנ לאעובדה שה. סעד

בתי הדי� הרבניי� בישראל בכל מקרה שהמחוקק לא אימ� את התפיסה שיש להסמי� את 

בי� שיש , ה� הפורו� היחיד בעול� שיכול לפתור את בעיות העגינות של אישה יהודייהשבו 

  . לה קשר לישראל ובי� שאי� לה קשר כזה

  

  

  ).ד(א4, )ג(א4' ראו ס   132
  .51–50' ראו לעיל בעמ   133
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  מקו� מגורי� רגיל  )4(

 וסמכות מקרי� מיוחדי�(זיקה זו מופיעה כזיקת סמכות בחוק שיפוט בענייני התרת נישואי� 
, )נישואי� וגירושי�(א לחוק שיפוט בתי די� רבניי� 4 ובסעי� 1969–ט"התשכ, )לאומית�בי�

לצור� קיומה של זיקת המושב הנדרשת לש� כינו� , בשני המקרי� הללו. 1953–ג"התשי
סמכותה של הערכאה הישראלית הרלוונטית אפשר להסתפק בהיותה של ישראל מקו� 

 ולעתי� כזיקה 135ה מופיעה לעתי� כזיקה עצמאיתהזיק,  ככזו134.המגורי� הרגיל של הנדו�
 ברור מתו� הסעיפי� הנדוני� שהמחוקק התכוו� להבחי� בי� מקו� המגורי� 136.מצטברת

שכ� יש ששתי הזיקות , "סת�" ובי� מקו� המגורי� –" מושב" שהוא שווה ער� ל–הרגיל 
  137.מופיעות כזיקות מצטברות בסעי� אחד

  מקו� מגורי�  )5(

לחוק שיפוט בענייני התרת נישואי� ) 6)(א(�2ו) 3)(א(2ה א� היא בסעי� זיקה זו מופיע
לחוק ) 6)(א(א�4ו )3)(א(א4 ובסעי� 1969–ט"התשכ, )לאומית�מקרי� מיוחדי� וסמכות בי�(

כזיקה מצטברת לזיקות חזקות , 1953–ג"התשי, )נישואי� וגירושי�(שיפוט בתי די� רבניי� 
, יות להתקיי� א� בלא זיקה פיזית נמשכת לישראלמאחר שזיקות חזקות יותר עשו. יותר

הוספתה של זיקה זו אמורה להבטיח שהקשר לישראל מוחשי מספיק כדי להצדיק התערבות 
  . בחיי הנישואי�

  

, )לאומית�מקרי� מיוחדי� וסמכות בי�(שימו לב שבחוק שיפוט בענייני התרת נישואי�    134
לאומית �המופיע בכללי הסמכות הבי�" מושב"ו חלה רק על מונח ההגדרה ז, 1969–ט"התשכ

כמו כ� כאמור בחוק שיפוט בתי די�  . לצור� ברירת הדי�5' ולא על מונח זה כשהוא מופיע בס
א ולא באשר 4' הגדרה זו מופיעה רק באשר לס, 1953–ג"התשי, )נישואי� וגירושי�(רבניי� 

  . לחוק1' לס
�מקרי� מיוחדי� וסמכות בי�( שיפוט בענייני התרת נישואי� לחוק) 1)(א(2' למשל בס   135

) נישואי� וגירושי�(לחוק שיפוט בתי די� רבניי� ) 1)(א(א4'  וס1969–ט"התשכ, )לאומית
  .1953–ג"התשי

�מקרי� מיוחדי� וסמכות בי�(לחוק שיפוט בענייני התרת נישואי� ) 3)(א(2' למשל בס   136
, )נישואי� וגירושי�( לחוק שיפוט בתי די� רבניי� )3()א(א4'  וס1969–ט"התשכ, )לאומית

  .1953–ג"התשי
�מקרי� מיוחדי� וסמכות בי�(לחוק שיפוט בענייני התרת נישואי� ) 3)(א(2' ראו למשל ס   137

, )נישואי� וגירושי�( לחוק שיפוט בתי די� רבניי� )3()א(א4'  וס1969–ט"התשכ, )לאומית
, habitual residenceא התרגו� המקובל לביטוי מקו� המגורי� הרגיל הו. 1953–ג"התשי

 ordinary ע� הביטוי �habitual residenceבאנגליה מזהי� את ה. המופיע למשל באמנות האג
residence , מבחיני� בי� שני אלה לבי� מה שמכונה בפיה� �מגורי� (mere residence  –א

   ).ואיל� 6�118 בפסקה ,DICEYראו ) (או מגורי� בלי ש� תואר נוס�, סת�
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  הסכמה  )6(

הסכמה היא זיקת סמכות מספיקה לעניי� גירושי� בבית הדי� הרבני ובבית הדי� הדתי 
 זיקה זו מחייבת 138. שמודבר באזרחי� זרי�בי� שמדובר באזרחי ישראל ובי�, הדרוזי

לאומית בענייני � ההכרה בזיקת ההסכמה כזיקת סמכות בי�139.הסכמה של שני בני הזוג
היא אינה מוכרת במשפט האנגלי או בשיטות המשפט . נישואי� וגירושי� חריגה ביותר

עמדה זו . הדורשות זיקות אובייקטיביות כדי להצמיח סמכות להתיר נישואי�, הקונטיננטלי
על כ� רק מדינה בעלת זיקה . מעוגנת בתפיסה שאד� אינו חופשי להתנות על מעמדו

וזיקה בעלת משמעות לעניי� מעמדו של אד� , משמעותית לאד� מוסמכת לקבוע מעמד זה
, היו� מעמדו של אד� אינו מעוג� במדינה אחת בלבד. אינה יכולה לצמוח מרצונו בלבד

כפי שנראה , כמה מדינות להתיר את נישואיה� של בני זוגומקובל להכיר בסמכות� של 
אול� מתברר . על כ� היה אפשר לחשוב שההסתייגות מהסכמה כבסיס לסמכות תפחת. להל�

המרחיבה מאוד את סמכות� ,  האירופית�Brussels II bis Regulationא� ה. שאי� הדבר כ�
   140.קה זואינה מכירה בזי, של מדינות האיחוד לדו� בהתרת נישואי�

ההצדקה היחידה לקיומה של סמכות ישראלית מכוח הסכמה בלבד היא שהערכאה 
שכ� בהיעדר זיקה של , המוסמכת בישראל היא ערכאה דתית המספקת מענה לצרכי� דתיי�

. קרוב לוודאי שהכרעה של בית די� כזה לא תוכר מחו� לישראל, מי מבני הזוג לישראל
 מחייבי� מבחינה אזרחית ה� בני השגה ג� במדינות אול� פתרונות דתיי� שאינ� בהכרח

הסיבה להמש� קיומה של סמכות המבוססת על הסכמה היא כנראה . אחרות באופ� פרטי
למשל פורו� דתי מחו� (שנכונות� של בני הזוג להסכי� שהעניי� יידו� בפורו� נתו� 

הסמכתו של . די�אינה מבטיחה שה� יסכימו לתוצאות הדיו� ויפעלו לפי הכרעת ה) לישראל
בית די� דתי במקרי� אלה מבטיחה שתהיה אפשרות להפעיל אמצעי� כדי לממש את 

על כ� המש� קיומה של זיקת ההסכמה משתלב ע� הרעיו� הכללי שבא לידי ביטוי . ההכרעה
  

 לחוק בתי הדי� 5'  וס1953–ג"התשי, )נישואי� וגירושי�( לחוק שיפוט בתי די� רבניי� 9' ראו ס   138
באשר לאפשרות להרחיב את סמכות בית הדי� השרעי . 1962–ג"התשכ, הדתיי� הדרוזיי�

 .71ש "ה באמצעות הסכמה ראו לעיל
 �141/71 "בג; )1971 (485) 1(ד כה"פ, לבית הדי� הרבני הגדו' גורדו� נ �10/71 "ראו בג   139

העוסק ג� בצורת ) (1971 (472, 471) 2(ד כה"פ, יפו�א"ת, בית הדי� הרבני האיזורי' הספל נ
לעניי� צורת ההסכמה במקרה הבעייתי שבו בני זוג בני דתות שונות מבקשי� ). ההסכמה

 .  ואיל�892'  בעמ)20ש "הלעיל (שאוה ראו , להקנות סמכות לדו� בגירושי� לבית הדי� הדתי
 �Rome IIIהמגובשי� ב, כללי ברירת הדי� האירופיי� לעניי� גירושי�, כפי שנראה להל�   140

Regulation ,אול� בחירה . אכ� מכירי� ביכולת� של הצדדי� לבחור בדי� שיחול על גירושיה�
חה היא שהפורו� יהיה בעל זיקה משמעותית כמו כ� ההנ. זו מוגבלת לכמה אפשרויות בלבד

ראוי לציו� שבניגוד לכללי� הנוגעי� . לצדדי� כמפורט בכללי האיחוד באשר לסמכות שיפוט
בשל , בי� היתר, מערכת כללי ברירת הדי� לא התקבלה בכל מדינות האיחוד, לסמכות שיפוט

  .התנגדות לחירות שניתנה לצדדי� לבחור בדי� שיחול
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נישואי� (בתי די� רבניי� שיפוט א לחוק 4ובאופ� מיוחד בסעי� , בסמכות הדתית על זרי�
  . 1953–ג"התשי, )וגירושי�

  מקו� רישו�  )7(

העובדה שהסמכות להתיר את ברית הזוגיות לחסרי דת מבוססת על רישומה , כאמור לעיל
עריכת� של . של הברית בישראל הופכת את מקו� כריתת הברית לזיקת סמכות לעניי� זה

 א� היא אינה 141,נישואי� במדינה היא זיקה המבססת סמכות להתיר את הנישואי� באיטליה
ככל . כזיקת סמכות להתרת נישואי�בישראל א� והיא אינה מוכרת ,  על פי רובמוכרת

אבל גישת� של מדינות . יש בה היגיו� מסוי�, שמדובר בפעולה מנהלית של שינוי רישו�
אחרות לסוגיה של התרת� של הסדרי אישות אזרחיי� מלמדת שביטול הקשר אינו חייב 

 civil partnership באנגליה הסמכות ליצור למשל. להיות דווקא במקו� שבו הקשר נוצר
א� , אינה מוגבלת לבני זוג בעלי זיקה לאנגליה) ההסדר המיועד לבני זוג בני אותו מי�(

ומסתפקי� בעובדת , הסמכות להתיר את הקשר אכ� דורשת זיקה כלשהי של אחד מבני הזוג
, עונה זיקה לישראליצירת הברית ט: המצב בישראל הפו�. הרישו� בנסיבות מיוחדות בלבד

. מצב זה הפו� מהמצב בישראל ג� באשר לנישואי�. ואילו ביטולה אינו טעו� זיקה כלשהי
או לחלופי� לנהוג בברית הזוגיות כפי , נראה כי ראוי לנהוג בשתי הפעולות באותו אופ�

  . שנוהגי� בברית הנישואי�

  להצהיר על מעמדו של אד� סמכות   .3

עשויה לעלות . הצהיר על מעמדו של אד� מבלי לשנותובתי משפט נקראי� לעתי� ל
וא� ה� הצליחו לשנות את מעמד , השאלה א� יש תוק� לנישואי� או גירושי� שנערכו

ואפשר שתעלה השאלה א� פלוני כשיר , הצדדי� מפנויי� לנשואי� או מנשואי� לגרושי�
, למשל.  אחר שאלות כאלה אפשר שתעלינה באופ� אינצידנטלי במסגרת הלי�142.להינשא

השאלה א� קשר הנישואי� בי� פלוני לפלונית תק� או א� הנישואי� הותרו בגירושי� או 
או בתביעת יחסי , בדר� אחרת עשויה להיות חשובה בדיו� בהוצאת צו ירושה של פלוני

או בתביעתה של פלונית לקבלת , או בתביעת מזונות ביניה�, ממו� בי� פלוני לפלונית

  

  . לחוק הרפורמה האיטלקי32' ראו ס   141
אפשר שיתקיימו בישראל הליכי� בענייני נישואי� וגירושי� שאינ� חותרי� לשנות את מעמדו    142

לעתי� , של אד� וג� אינ� מכווני� להצהיר על מעמדו אלא לפתור סכסו� תו� כדי הנישואי�
 בהקשר ,למשל. כחלק מהלי� שבסופו של דבר יביא לידי מימוש� או מניעת� של גירושי�

 להיענות אפשרא� ,  להכריז על אישה מורדתאפשר השאלה א� היהודי עשויות להידו�
הסמכות לדו� בתביעות מהסוג הזה כלולה בסמכות הנדונה .  וכיוצא באלהלתביעה לשלו� בית

 .בהקשר הנוצרי עשויה להיות תביעה לקביעת הפרדה שיפוטית בי� הצדדי�; בחלק זה
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כברוב ,  במשפט הישראלי143.וא� בהקשרי� אחרי�, ארי� של פלוניפנסייה או זכות ש
בהלי� אזרחי רגיל בית המשפט רשאי להכריע בשאלה המתעוררת אגב , שיטות המשפט

אורחא תו� כדי דיו� בעניי� נשוא התובענה ג� א� לא היה מוסמ� לדו� בשאלה זו אילו 
וסמ� מבחינה עניינית לדו�  על כ� ג� א� בית משפט אזרחי אינו מ144.עלתה באופ� עצמאי

הוא רשאי להכריע בשאלה מתחו� זה א� היא , בענייני נישואי� וגירושי� של אזרחי המדינה
כגו� תביעת מזונות או הלי� בענייני ירושה או , מתעוררת אגב עניי� אחר הנמצא בסמכותו

  אשר על כ� בתי משפט בישראל145.לצור� אותו הלי� בלבד, יחסי ממו� וכיוצא באלה
�יוסמכו לדו� בשאלה בענייני נישואי� וגירושי� באופ� אינצידנטלי לפי כללי הסמכות הבי�

  . לאומית שחלי� בכל הקשר והקשר שבו היא עולה
למשל . שלא במסגרת דיו� בעניי� אחר, שאלות אלה יכולות לעלות א� באופ� עצמאי

צור� נישואי� או הצהרה כזו עשויה להיות ל. אד� עשוי לבקש הצהרה על מעמדו האישי
נשוי או , ג� לצרכי� אחרי� יש חשיבות להיותו של אד� רווק. לצור� כריתת ברית זוגיות

מתי ערכאות ישראל מוסמכות לדו� בענייני� אלה . וייתכ� שאד� יבקש הצהרה על כ�, גרוש
  ?כשאלה עיקרית

אלה ְשיש שיטות שבה� הסמכות לתת פסק די� הצהרתי או לדו� בתוצאות הנישואי� ִכ
באנגליה למשל בית המשפט מוסמ� להצהיר על מעמדו הנישואי של אד� . עיקרית מוגבלת

רק א� אחד מבני הזוג היה תושב אנגליה או שמקו� מגוריו הרגיל היה באנגליה בשנה 
 ג� בתי המשפט בשוויי� מוסמכי� לדו� בתוצאות הנישואי� רק 146.שקדמה להגשת הבקשה

זיקת האזרחות ; וויי� או שמקו� מגוריו הרגיל הוא בשוויי�א� אחד מבני הזוג היה תושב ש
של אחד מבני הזוג תספיק א� אי אפשר להגיש את התביעה במושבו או במקו� מגוריו 

� מצד מגורית זיקה של  בצרפת נדרש147.הרגיל של א� אחד מה� או שלא סביר לדרוש זאת
לאומית �ראל הסמכות הבי�ביש. התובע או הנתבעמצד אזרחות זיקה של הזוג או בני  שני

  

הישראלי רבות מהשאלות הללו נפתרו בלא להכריע ישירות בתוק� במשפט  ש פיזאת א� על   143
  ).738–719'  בעמראו להל�(הנישואי� 

, )12ש "הלעיל ( שיפמ�ראו  .1984–ד"התשמ, ]נוסח משולב[ לחוק בתי המשפט 76' ראו ס   144
 .י לעניי� זה ולעניי� סמכותו הנגררת של בית הדי� הדת15פסקה ב

ההכרעה בה תחייב רק במסגרת התיק שבו , משו� שהוא נעדר סמכות בשאלה הנדונה, כלומר   145
  .ש�) 12ש "לעיל ה (שיפמ� הקובע בעצמו את המגבלה ופירוט אצל 76' ראו ס. היא מתקבלת

היה תושב , הבקשה הגשת מועד לפני שמת ,הזוג מבני שאחד די א� .97 בכלל ,DICEYראו    146
ראוי לציי� שהסמכות קמה . אנגליה או שמקו� מגוריו הרגיל היה בה בשנה שקדמה למותו

ואי� דרישה שתהיה לו , המבקש אינו חייב להיות אחד מבני הזוג. מכוח זיקה לאחד מבני הזוג
�18 בפסקה ,DICEYראו (א� כי הוא נדרש להראות אינטרס אמתי בהצהרה , זיקה לאנגליה

168( .  
אי� לזה . תוצאות הנישואי� כוללות ג� ענייני� ממוניי� כגו� מזונות. �CPIL ל�47 ו46' ראו ס   147

 .חשיבות לענייננו
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להצהיר על מעמדו של אד� מוסדרת ע� כללי הסמכות העניינית המבדילי� בי� סמכות בתי 
על כ� זיקות הסמכות משתנות בהתא� לדת� . הדי� הדתיי� לסמכות בתי המשפט האזרחיי�

  . של הצדדי�
תביעה וכ� ג� ,  עניי� של נישואי� וגירושי�תמאחר שהצהרה על מעמדו של אד� נחשב

אזרחי ישראל או , הסמכות לדו� בענייני� אלה בנוגע ליהודי� בישראל, לשלו� בית
לאומית של בית הדי� תלויה � לפיכ� הסמכות הבי�148.מיוחדת לבית הדי� הרבני, תושביה

ובלא קיומ� של , אזרח או תושב, בהיותו של כל אחד מבני הזוג הנדוני� יהודי בישראל
 ההסדר בנוגע לדרוזי� זהה להסדר 149. מכוח הסכמת הצדדי�תנאי� אלה סמכותו תקו� רק

 בר� היעדרו של אחד התנאי� המצמיחי� סמכות ייחודית אי� 150.בנוגע ליהודי� בהקשר זה
א� תנאי הסמכות הייחודית . פירושו שא� ערכאה אחת בישראל אינה מוסמכת לדו� בעניי�

או משו� ) ות� ובמושב�באזרח( למשל משו� שהצדדי� זרי� לגמרי –אינ� מתקיימי� 
הסמכות השיורית היא בידי בית המשפט , שאחד מה� אינו אזרח או תושב או בישראל

   151.לענייני משפחה
 סמכותו הייחודית של בית הדי� הדתי תלויה בזיקה ,באשר לנוצרי� בני אותה עדה דתית

קנות  מאחר שזיקה זו היא הזיקה היחידה שיכולה לה152.של אזרחות מצד שני בני הזוג
אפילו ה� תושבי� , אי� לו סמכות לדו� בענייניה� של אזרחי� זרי�, סמכות לבית הדי�

בר� ג� בהקשר זה נוצרי� שאינ� . אלא א� כ� בני הזוג מקני� לו אותה בהסכמה, מקומיי�
 כמו נוצרי� בני –בסמכותו הייחודית של בית די� דתי משו� שאי� מתקיימת זיקה מספיקה 

 –זרי� שלא הסכימו לסמכותו נוצרי� או , צרי� שלעדת� אי� בית די�עדות שונות או נו
זיקת האזרחות מספיקה ג� לסמכותו .  משפחהבבית משפט לענייניעניינ� יכול להידו� 

, זיקת הדת תספיק לבדה. וזיקת המושב אינה מספיקה ג� פה, הייחודית של בית הדי� השרעי
רי� שבדי� מדינת אזרחות� ענייני הנישואי� כשמדובר באזרחי� ז, א� בלא אזרחות ישראלית

 מוסלמי� שאינ� בסמכותו 153.והגירושי� שלה� כפופי� לסמכות� של בתי די� דתיי�
   154. לענייני משפחה מוסמ� לדו� ג� בעניינ�בית המשפט, הייחודית של בית הדי� הדתי

  

  .1953–ג"התשי, )נישואי� וגירושי�( לחוק שיפוט בתי די� רבניי� 1' ס   148
 בית שכ� בלא ששניה� כפופי� לסמכות, שני בני הזוג צריכי� להסכי� לסמכות זו.  לחוק9' ס   149

ד "פ, בית הדי� הרבני הגדול' גורדו� נ �10/71 "ראו בג(אי� לו סמכות כלל , 1' הדי� לפי ס
 )).1971 (485) 1(כה

  .1962–ג"התשכ,  לחוק בתי הדי� הדתיי� הדרוזיי�4' ס   150
  .1995–ה"התשנ,  לחוק בית המשפט לענייני משפחה25, 3, 1' ראו ס   151
 .1947–1922,  אר� ישראל לדבר המל� במועצה על54ראו סימ�    152
זה כולל מוסלמי� אזרחי , למשל. 1947–1922,  לדבר המל� במועצה על אר� ישראל52סימ�    153

 .פקיסט� א� לא מוסלמי� אזרחי אנגליה
 .71ש " הראו לעיל, באשר ליכולת� להקנות סמכות לבית הדי� השרעי   154
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ו מקיי� מי שאינ,  למשל–אשר על כ� כל מי שאינו בסמכותו הייחודית של בית די� דתי 

זרי� בני עדות אזרחי�  אזרחי� ישראליי� ואו, לאומית הדרושה�את זיקת הסמכות הבי�

 –בני דתות שונות  ואבני עדות לא מוכרות או חסרי דת או , שאי� לה� בית די� בישראל

  . עניינ� יידו� בבית משפט לענייני משפחה בלי קשר למקו� מושב�

 הזיקה הדתית בצירו� לזיקה של אזרחות או לעומת סמכות� של בתי הדי� המבוססת על

על כ� . לאומית מיוחדת�אי� זיקה בי� לסמכותו של בית המשפט לענייני משפחה, מושב

הנסבי� על האפשרות להמציא , לאומית�סביר שיחולו כללי ברירת המחדל של סמכות בי�

, האזרחי לתקנות סדר הדי� 500על פי תקנה , מסמכי� לנתבע בישראל או מחו� לישראל

א� שני זרי� שאינ� בסמכותו הייחודית של בית די� דתי כלשהו ,  למשל1984.155–ד"התשמ

עליה� לפנות לבית המשפט ,  חלוקי� בדבר מעמד� האישי– שני נוצרי� אזרחי� זרי� –

ויחולו כללי הסמכות , לענייני משפחה כאשר צד אחד הוא התובע וצד אחר הוא הנתבע

� א� השאלה מתעוררת משו� שרשות ציבורית מסרבת להכיר ג. הרגילי� בענייני גברא

לפי כללי , או אחד מה�, יתנהל הדיו� כתביעת גברא בי� הרשות ובי� בני הזוג, במעמד�

ומת� פסק די� , במסגרת זו באשר הצדדי� מעונייני� בפסק די� הצהרתי. ההמצאה הרגילי�

גילי� החלי� על מת� סעד יחולו הכללי� הר, כזה נתו� לשיקול דעתו של בית המשפט

   .הצהרתי

 לפיכ� אי� אד� שאי� ערכאה בישראל שמוסמכת להוציא פסק די� המצהיר על תוקפ� 

ג� כשהשאלה מתעוררת באופ� עצמאי ובלי , של נישואיו או גירושיו או על מעמדו האישי

אזרח זר , אזרח זר שהוא תושב ישראל, אזרח ישראל שהוא תושב זר. קשר להלי� אחר

 לכול� עשויה להימצא ערכאה א� כי לא מובטח שעניינו יידו� בבית –וא תושב זר שה

לאומית לדו� בענייני� אלה אינה מוגבלת יותר � העובדה שהסמכות הבי�156.משפט אזרחי

, כל עוד אי� מבקשי� לשנות את מעמדו של אד�. מסמכות גברא רגילה אינה צריכה להפתיע

ומוצדק שתימצא ערכאה מוסמכת , ר לצרכי� רבי�הצור� לדו� במעמד זה עלול להתעור

  .לדו� בו

  

  .370–367' ראו לעיל בעמ   155
ה להשתנות בהתא� לזהות האד� וזהות ב� זוגו או בר כש� שזהותה של הערכאה עשוי   156

כ� ג� האפשרות לתבוע בישראל עשויה להיות תלויה בהיותו של ב� הזוג כפו� , הפלוגתא שלו
לסמכות בית הדי� הדתי מכוח הזיקה הרלוונטית או לסמכות בית המשפט במונחי� של כללי 

ק א� בת זוגו כפופה א� היא לבית מעמדו של יהודי כנשוי יידו� בבית די� רבני ר. ההמצאה
או שאפשר , אפשר לתבוע בבית משפט לענייני משפחה רק א� הצד השני נמצא בישראל; הדי�

נוצרי ; 1984–ד"התשמ,  לתקנות סדר הדי� האזרחי500להמציא לו הזמנה לדי� מכוח תקנה 
  . אזרח זר יתדיי� ע� אשתו בבית משפט לענייני משפחה
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   המצאת מסמכי�  .4

בי� שמדובר בהלי� , אשר לכל ההליכי� העשויי� להתקיי� בענייני נישואי� וגירושי�
עולה השאלה , הצהרתי גרידא ובי� שמדובר בהלי� המשנה מעמד או המוביל לשינוי מעמד

וא� כ� מה עושי� כאשר הצד הנתבע נמצא , א� סמכות השיפוט תלויה בהמצאת מסמכי�
מקרי� שבה� ערכאה בכל הבפרק הכללי על סמכות שיפוט בישראל הוצע ש. מחו� לישראל

שיפוטית ישראלית מפעילה סמכות בענייני נישואי� וגירושי� על יסוד סמכות המוגדרת 
הסמכות קמה מכוח ההוראה הסטטוטורית ולא מכוח המצאת� של , בחוק במפורש

אבל .  המצאה כזו דרושה כאמצעי ליידע את הצד השני בדבר קיו� ההלי�157.י�מסמכ
ומאחר שכינו� הסמכות אינו כפו� , מאחר שהמצאת המסמכי� איננה מקנה סמכות שיפוט

אי� סיבה לדרוש שהתובע יבקש רשות , ג� א� הנתבע נמצא מחו� לישראל, לשיקול דעת
  . כדי להמציא�

ישראלי הוראות מיוחדות בדבר המצאת מסמכי� מחו� על פי רוב אי� במשפט ה, ואכ�
אי� הוראות המצאה מיוחדות לבתי הדי�  158.לישראל בהקשר של נישואי� וגירושי� ככאלה

תקנות הדיו�  159.לבתי הדי� הדתיי� הדרוזיי� או לבתי הדי� הנוצריי� השוני�, שרעיי�ה
א� ג� אלה . ת מסמכי� כוללות הוראות באשר להמצאג"התשנ, בבתי הדי� הרבניי� בישראל

עולה ) 1(מתקנה מא. אינ� מבססות מסקנה שהמצאת המסמכי� היא מעשה מכונ� סמכות
שכדי לסטות מהוראות ההמצאה הרגילות שבתקנות אלה במקרה שיש צור� להמציא 

צור� כזה לקבל אישור של בית הדי� שעל מזכירות בית הדי� , מסמכי� מחו� למדינה
בי� ההסדר למסירה על ידי , בתו� הוראות ההמצאה הכלליות מוקמת מהוראה זו 160.קיי�

  

   .416–413' ראו לעיל בעמ   157
כאשר הסמכות היא בידי בית המשפט לענייני משפחה בתור סמכות שיורית יש , כאמור לעיל   158

  . לאומית�צור� בהמצאה משו� שאי� מקור סטטוטורי מיוחד לסמכות הבי�
, בית די�" : קובע כדלקמ�1956 –ז"התשט, )כפיית ציות ודרכי דיו�( לחוק בתי די� דתיי� 2' ס   159

רשאי להזמי� כל אד� לבוא לפניו כדי להשיב על התביעה , בשיפוטו� שיכשהוא ד� בעני
א� על פי שהוראה זו אינה מתייחסת במפורש . "וגשה נגדו או לטעו� לתביעה שהגיששה

אבל . היא כנראה משמשת בסיס להמצאה ה� בישראל ה� מחוצה לה, להמצאה מחו� לתחו�
 .אי� בה הוראות המצאה מפורשות

די� לנתבע הנמצא מחו� לתחו� מדינת �לא יישלחו כתבי בית": לאמורקובעת ) 1( מא'תק   160
התקנה  ".הדי� בדבר הצור� לכ��הדי� תקבל אישור בית�ישראל אלא לאחר שמזכירות בית

עוסקת בהמצאה לנתבע ) 1(תקנת משנה ". הזמנה במקו� אחר"ה עוסקת במצבי� של כול
ל מקרה שבו הנתבע אינו נמצא עוסקת בכ) 2(תקנת משנה . שנמצא מחו� למדינת ישראל

באזור שיפוטו של בית הדי� ובית הדי� החליט שההמצאה לא תהיה בדואר ומורה שההמצאה 
או לרשות , או לרב המקומי א� אי� בית די�, תהיה לבית הדי� במקו� הימצאו של הנתבע

מטפלת במצב שבו השליח לא ) 3(תקנת משנה ;  וההמצאה תהיה על ידי שליח–המקומית 
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 למסירה כאשר הנתבע נמצא מחו� למקו� מושבו של באשרובי� ההוראה ) 'תקנה מ(שליח 
המופיעה מיד אחרי , ב"תקנה מ )).2(מא(בית הדי� והוחלט שלא להמציא מסמכי� בדואר 

תו של הנתבע או פרסו�  בתחלי� המצאה על ידי הדבקת מודעה בביעוסקת ,הוראות אלה
בתקנות סדר הדי� האזרחי .  עיצוב זה של התקנות מאל�.בעיתונות או בכל דר� אחרת

 באשרכל ההוראות בדבר המצאה מחו� לתחו� מובאי� במרוכז אחרי הצגת� של ההסדרי� 
כאשר ההסדר לתחלי� המצאה מצוי בתו� הוראות ההמצאה , להמצאה בתו� המדינה

תקנות הדיו� בבתי הדי� הרבניי� .  תחלי� להמצאה מחו� לתחו�ואינו משמש, הרגילות
ומשתמע מה� שהמצאה מחו� למדינה אינה שונה מהמצאה , בישראל מדייקות פחות

 לבצע המצאה מחו� בצע תחלי� מסירה ג� במקרה שבו אי אפשר לושאפשר, במדינה
זיקת תיאור זה מחזק את ההשערה שכמו בהקשרי� אחרי� שבה�  161.לתחו� השיפוט

, ה תנאי לסמכותנ אינג� כא� המצאת מסמכי�, לאומית קבועה במפורש בחוק�סמכות בי�
היא נועדה רק ליידע את הצדדי� בדבר קיו� ההלי� והיא אינה  162.ו� המדינהאפילו בת

  . מכוננת את סמכות השיפוט
מבססת  1984–ד"התשמ, לתקנות סדר הדי� האזרחי) 9(500תקנה לאור זאת מפתיע ש

היתר המצאה מחו� לתחו� לצור� דיו� לפי חוק שיפוט בענייני התרת נישואי� בקשה ל
 בית , משתמע שבלא היתר המצאה.1969–ט" התשכ,)לאומית�מקרי� מיוחדי� וסמכות בי�(

 להפעיל שיקול דעת בדבר המצאת המסמכי� ג� א� יוושעל, המשפט אינו רוכש סמכות
לתר� את קיומה של אפשר תכ� שהיה יי 163.קיימת אחת מזיקות הסמכות הקבועות בחוק

שכ� עד , לאומית מיוחדי��שקבע כללי סמכות בי�,  לחוק2לפני הוספתו של סעי� תקנה זו 
אולי מצב זה חייב שיופעל . אז סמכות ההתרה לפי החוק חלה על כמעט כל באי עול�

 שיקול דעת ומת� היתר להמציא הזמנה למשיב או למשיבה שלא היה כל קשר בינ� ובי�

  

לא ברור א� תקנת משנה זו אמורה . ובמסירה לידי בני משפחה או שכני�, צא את המוזמ�מ
  . לחול ג� על המצאה מחו� לתחו�

שבה תחלי� מסירה בישראל אינו מספיק לצור� נתבע , זאת בניגוד למצב בתביעה אזרחית   161
ורק , חו�שאינו נמצא במדינה אלא יש צור� קוד� כול בהיתר להמציא את המסמכי� מחו� לת

לאחר שבית המשפט השתכנע כי אי אפשר להמציא את המסמכי� באר� הזרה שבה נמצא 
 להתיר תחלי� אפשר, )שידוע שהוא נמצא ש�פי א� על (כי כתובתו אינו ידועה , הנתבע

לוי� '  ש,מהדורה שביעית( ואיל� 251  הדי� האזרחייסדר ראו יואל זוסמ�(מסירה באותה אר� 
� ).1995 ,עור

 ,שר�קונפינו לדיו� בעניי� זה ראו ;)1975 (259) 2(ד כט"פ, קורונל' קורונל נ 625/73א "או ער   162
 . ואיל�146 'בעמ

ההנחה המשתמעת שהמצאת המסמכי� היא שמקנה סמכות נוגדת את ההנחה המקובלת באשר    163
מושל ' מושל נ 6867/97נ "בבה. למצבי� שבה� נקבעת זיקת הסמכות המכריעה בחוק

הנשיא ברק שסמכות בית המשפט לפי חוק זה ג� סבר , )1998 (840) 1(ד נב"פ, מ"והיועה
). 91 ש"לעיל ה ראו(נראה כי דעה זו לא הייתה נכונה בזמנה . נקנית בהמצאת ההזמנה לדי�

 .ודאי וודאי שהיא אינה נכונה, לאחר שנוספו זיקות סמכות מפורשות לחוק
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חוג האנשי� הכפופי� לסמכות זו מצומצ� , �2005 אול� מאז תיקו� החוק ב164.ישראל
לכ� קשה לראות . ונדרשת זיקה אמתית בי� ישראל למי מבני הזוג כדי שתיכו� סמכות, יותר

הבדל כלשהו בי� מצבי� אלה ובי� המצבי� הנדוני� בחוק הכשרות המשפטית 
שבה� המצאת ההזמנה אינה , ושה וכיוצא באלהחוק היר, חוק אימו� ילדי�, והאפוטרופסות

על כ� . ואי� מתני� את ההמצאה מחו� לתחו� בהיתר מבית המשפט, תנאי לכינו� הסמכות
 ע� קשה להבי� מדוע תקנה זו לא בוטלה, אפילו הייתה הצדקה לקיומה לפני תיקו� החוק

וחד לאור  במיזאת 165.לאומית�הסדרת� הסטטוטורית המפורשת של זיקות הסמכות הבי�
 �מספק היתר ה, 1953–ג"תשיה ,)נישואי� וגירושי�(חוק שיפוט בתי די� רבניי� ב ל4סעי

 �א לחוק ולאחר 4כללי להמציא מסמכי� מחו� לתחו� לאחר שמוגשת בקשה לפי סעי
  :בלא צור� לבקש היתר,  קבע כי יש לו סמכות לדו� בעניי�שבית הדי�

 �אינו   כנגד נתבע שמקו� מושבוא4הוגשה לבית די� רבני תביעה לפי סעי
יחולו , וקבע בית הדי� כי התקיימו תנאי הסמכות שלפי אותו סעי�, בישראל

  :הוראות אלה

התביעה הומצא  בית הדי� יהיה רשאי לפסוק בתביעה רק לאחר שכתב  )1(
לנתבע בצירו� הזמנה והעתק מאושר של ההחלטה בעני� סמכותו של 

  ;בית הדי�

מטע�  יעה לטובת התובע בהעדר התייצבותפסק בית הדי� בתב  )2(
רשאי הנתבע להגיש לבית הדי� בקשה לעיו� חוזר בתביעה , הנתבע

  ;בתו� מועד שייקבע בתקנות

קיי� את  נת� בית הדי� פסק די� של גירושי� כנגד הנתבע והנתבע לא  )3(
כל די� לש�  יהיו לבית הדי� הסמכויות הנתונות לו על פי, פסק הדי�

  

שיקול דעת זה כשהסמכתה של ערכאה ישראלית ע� זאת לא ברור כיצד היה צרי� להפעיל    164
 . לדו� בעניי� הייתה נתונה כשלעצמה לשיקול דעתו של נשיא בית המשפט העליו�

, באופ� חריג ומפתיע, משמעה) 9(500קיומה של תקנה , מכיוו� שהסמכות קבועה בחוק   165
על פי . גדושנדרש היתר כדי ליידע את ב� הזוג הנמצא מחו� לישראל על דבר קיו� ההלי� נ

ע� .  אי� צור� בהיתר,מוקנית בחוק ומטרת ההמצאה היא רק יידועכשסמכות השיפוט , רוב
נ "ראו למשל בה(זאת בהקשר של התרת נישואי� עשוי להתעורר צור� לבקש תחלי� המצאה 

, במצבי� שבה� סמכות מוקנית מכוח המצאה)). 2007, פורס� בנבו (פלוני' פלונית נ 6580/05
אחד להמצאה מחו� : נדרש לעתי� היתר כפול, ריכה להתבצע מחו� לישראלוההמצאה צ

 ואיל� על 250' בעמ, )161ש "לעיל ה( זוסמ�ראו ( לתחו� ואחד לתחלי� המצאה מחו� לתחו�
). האפשרות שיהיה צור� ה� בהיתר המצאה מחו� לתחו� ה� בהיתר לבצע תחלי� המצאה

, המצאה מחו� לתחו�אי� הצדקה לדרישת היתר לצור� , ת מוקנית מכוח החוקכאשר הסמכו
  . ולו כדי להבטיח שייקבע תחלי� המצאה יעיל,  המצאה עשוי להידרש היתר�א� לצור� תחלי
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התייצבות מטע�  ובלבד שא� פסק הדי� נית� בהעדר, י�קיו� פסק הד
קיו� פסקי די� (לא יינקטו אמצעי� לפי חוק בתי די� רבניי� , הנתבע

אלא לאחר , ) החוק–בפסקה זו  (�1995ה"התשנ, )של גירושי�
הודעה על כ� , פסק הדי� שהתובע המציא לנתבע עותק מאושר של

עת הגירושי� והתראה חוזר בתבי שהנתבע רשאי להגיש בקשה לעיו�
  ;בנוסח שנקבע בתקנות, על נקיטת אמצעי� לפי החוק

בצירו� תרגו�  המצאת מסמ� אל מחו� לישראל לפי סעי� זה תיעשה  )4(
כשהוא מאושר , של המסמ� לשפה רשמית במקו� מושבו של הנתבע

  .על ידי נוטריו�

  שיקול דעת  .5

 סמכות השיפוט בענייני נישואי� �כינוא� על פי שאי� הצדקה להפעיל שיקול דעת באשר ל
לאומית מבוססת על זיקות �וא� על פי שבשיטות שבה� סמכות השיפוט הבי�, וגירושי�

באנגליה ,  של סמכות השיפוט אינה כפופה לשיקול דעתהפעלתהסטטוטוריות קבועות ג� 
, עד כמה שאפשר לראות,  ג� בישראל166.מקובל להפעיל שיקול דעת ג� בתחומי� אלה

 ששיקול דעת באשר להפעלת סמכות שיפוט קיי� ג� מחו� להקשר של הליכי מקובל
 נראה כי יש להבחי� בי� הלי� המתנהל בבית המשפט לענייני משפחה , ע� זאת167.גברא

  . ובי� הלי� המתנהל בבית די� דתי

  

 ובעיקר על המצבי� שבה� הסמכות והפעלתה אינ� 18�274בפסקה ,  DICEYראו למשל   166
 אי� מקו� לטענה �Regulationבמסגרת ה.  האירופי�Brussels II bis Regulationמבוססות על ה

אי� דיו� מפורש . וקיימי� כללי� מחייבי� באשר להלי� תלוי ועומד, של פורו� לא נאות
 בעניי� ברירת �Regulationאול� במסגרת הכנתה של ה. בהפעלת תניות שיפוט בתחומי� אלה

 �Brusselsיות האיחוד האירופי תיקו� להציעו רשו, )706' ראו להל� בעמ(הדי� בענייני גירושי� 
II bis Regulation , שהיה מאפשר לבני זוג לבחור מבי� כמה מדינות בעלות זיקה אליה�

 ומקורות המובאי� 952' בעמ, CHESHIREראו (במדינה שבה יתקיי� הדיו� בהתרת נישואיה� 
  . אפשרות זו לא אומצה בגרסה הסופית). ש�

 515, 505) 2(ד לח"פ ,"דונאר"האניה ' מ נ"נורה חברה לביטוח בע מ362/83 א"עראו למשל    167
 ABCהנאמני� בפשיטת רגל של  851/99א "רע; )תניית שיפוט בהלי� חפצא ימי() 1984(

Containerline N.V.נ  'Depypere,812, 800) 1(ד נז" פ�הלי� פשיטת רגל () 2003 ( ואיל
 לחוק 76' ג� בתביעות מכוח ס). ראליתלוי ועומד מחו� לישראל במסגרת הלי� חפצא יש

 הכירו באפשרות לטעו� שמתנהל הלי� 1962–ב"התשכ, הכשרות המשפטית והאפוטרופסות
א "ע, ראו למשל(וג� ש� קבעו שהטענה כפופה לשיקול דעתו של בית המשפט , באר� אחרת

 .)ש� דחו את הטענה, )1976 (355) 3(ד ל"פ,  פרלמוטר'פרלמוטר נ 100/76
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סביר שבית המשפט לענייני משפחה יכפי� את הפעלתה של סמכות הקבועה בחוק 
 1969–ט"התשכ, )לאומית�מקרי� מיוחדי� והסמכות בי�(נישואי� שיפוט בענייני התרת 

 ושבית משפט יעכב 168,פורו� לא נאותבמסגרת זו סביר שתישמע הטענה של . לשיקול דעת
מניעה לנהל בו ושאי� הלי� א� יימצא שיש פורו� אחר הקשור יותר לעניי� באופ� מובהק 

 לידי עיכוב ההלי� בהתקיי�  תביאהלי� תלוי ועומדסביר ג� שטענה של . את ההלי�
חוק זה נועד לפתור בעיות מיוחדות של מי שאי� לו ערכאה . התנאי� הרגילי� לביסוסה

קשה להצדיק עמידה על סמכותו של בית , א� יש ערכאה אחרת. אחרת להתרת נישואיו
לא כל שכ� בהליכי� שבה� מבקשי� פסק די� הצהרתי באשר  .משפט ישראלי דווקא

אמנ� . מת� פסק די� הצהרתי כפו� ממילא לשיקול דעתו של בית המשפט .למעמדו של אד�
, ראוי להפריד בי� שיקול דעת באשר להפעלת סמכות שיפוט לשיקול דעת לגופו של עניי�

באות� מקרי� שבה� ההחלטה בעניי� הסמכות . אבל לא תמיד אפשר להפריד בי� הדברי�
שיקולי פורו� לא נאות והלי� תלוי סביר ש,  לאחר דיו� לגופו של עניי�,מתקבלת בפסק הדי�

  .ועומד ייכנסו למסגרתו של שיקול הדעת הכללי המופעל במת� פסק די� הצהרתי
) תניית שיפוט(הא� הסכ� קוד� , לאומית סטטוטורית�בהתקיי� זיקת סמכות בי�

שמקנה סמכות ייחודית לבית משפט במדינה אחרת יצדיק עיכוב ההלי� המתקיי� בבית 
בהקשר האזרחי העמדה המקובלת היא שיש לכבד ?  לענייני משפחה בישראלהמשפט
וכי ג� מניעה אובייקטיבית מפני ניהול ההלי� במקו� ההסכ� לא תצדיק המש� , הסכמי�

 נראה כי דווקא בהקשר של מעמד אישי אכ� ראוי שבית המשפט יתחשב 169.ההלי� בישראל
,  לקיי� דיו� בעניי� התרת הנישואי�בשאלה א� עיכוב ההלי� בישראל יחסו� כל אפשרות

וזאת מהטע� שהחוק נועד לפתור את בעיית� של בני זוג שאי� פורו� מתאי� להתרת 
לאומית סטטוטורית כלשהי הקושרת את � בהיעדר זיקת סמכות בי�,לעומת זאת. נישואיה�

י� אי� הצדקה שבית המשפט האזרחי יכבד תנית שיפוט או הסכ� של הצדד, העניי� לישראל
שלפיה� התרת נישואיה� תידו� בישראל א� א� אי� פורו� אחר בעול� שיכול להתיר את 

, המחוקק קבע קביעה מוקפדת מי קשור דיו לישראל כדי שנישואיו יותרו כא�. נישואיה�

  

 שאפשרהנשיא ברק הוסי� ש�  ,)1998 (840) 1(ד נב"פ, מושל' מושל נ 6867/97נ "בהראו    168
יבדק בדר� כלל בשלב י אול� למעשה עניי� נאותות הפורו� .להעלות טענה של פורו� לא נאות

� בחוק המקורי כאשר לא נדרשה זיקת סמכות בי�.שבו בית המשפט שוקל א� להושיט סעד
השימוש בשיקול דעת באשר להפעלת החוק היה ,  של חוק זהלאומית כלשהי כתנאי להפעלתו

הא ראיה . שימוש זה מתבקש פחות כאשר נקבעות זיקות סמכות סטטוטוריות. טבעי ומחויב
אי� שיקול דעת באשר , שבשיטות משפט שבה� הסמכות נקבעת רק לפי זיקות סמכות

 סטטוטורית אול� בישראל ג� במקרי� שבה� הסמכות מבוססת על הוראה. להפעלתה
מקובל שהפעלת הסמכות כפופה לשיקול דעתו של בית , הקובעת זיקות ברורות ובלעדיות

   .על כ� ג� במקרה זה סביר שלא תישלל האפשרות להעלות טענה של פורו� לא נאות. המשפט
 .427–426' ראו לעיל בעמ   169
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והוא בחר שלא להסמי� את בית המשפט הישראלי באופ� כללי בכל מקרה שבו אי אפשר 
 שישראל תתערב במעמד� האישי של בני זוג שא� אחד יוראלא . לקבל סעד במדינה אחרת

  170.מה� אינו מקיי� זיקה משמעותית לישראל
בכמה הזדמנויות הביע ? הא� בתי הדי� הדתיי� מפעילי� שיקול דעת באשר לסמכות�

בית המשפט העליו� את עמדתו כי ג� בתי הדי� חייבי� להפעיל שיקול דעת ולהימנע 
 שיקול דעת זה נכפה עליה� בענייני ממו� 171. מסוימותמהפעלת סמכות שיפוט בנסיבות

 וקשה להניח שיידרשו – קשה להניח שיופעל שיקול דעת על ידי בתי הדי�. ובענייני ילדי�
ו בסמכות בענייני נישואי� כגו� הצהרה א, כשמדובר בסמכות בתביעת גירושי� –להפעילו 

מקובל . ורדת ותביעה לשלו� ביתהכרזה על אישה כעל מ, )נשוי או פנוי(האישי על המעמד 
שבית הדי� בישראל הוא הערכאה היחידה בעול� שיכולה לתת הכרעה מחייבת באשר 

על פי רוב , א� קיימת זיקת הסמכות הדרושה; למעמדו של אד� ב� דתו מבחינה דתית
מאחר שברוב מדינות העול� בתי די� דתיי� אינ� חלק ממערכת השיפוט  .יפעילו אותה

אי אפשר , ומאחר שבית משפט אזרחי לא יכריע במעמד הצדדי� מבחינה דתית, המדינתית
יהיה לבסס טענה שהפורו� הישראלי הדתי אינו נאות או שיש הלי� תלוי ועומד במדינה 

סביר , ומאחר שהסכ� שיפוט אינו יכול לשלול את סמכותה של ערכאה ישראלית, אחרת
, מחו� לישראלבבית משפט  לדיו� שא� לא ייחסו משקל להסכ� שלפיו העניי� יימסר

א� כי ייתכ� שיכבדו הסכ� , שממילא אינו מוסמ� לדו� בהיבטי� הדתיי� של המחלוקת
הסכ� בי� בני זוג , לעומת זאת כפי שכבר ראינו. המקנה סמכות לבית די� דתי מחו� לישראל

� בהיעדר שלפיו עניינ� יידו� בבית די� דתי בישראל אכ� יקנה סמכות לבית הדי� הנדו� ג
, )נישואי� וגירושי�( לחוק שיפוט בתי די� רבניי� 9 סעי� 172.זיקה כגו� אזרחות או מושב

 פותחי� אפשרות 1962–ג"התשכ,  לחוק בתי הדי� הדתיי� הדרוזיי�5 וסעי� 1953–ג"התשי
ובמסגרת זו בתי הדי� רשאי� א� לפסוק גירושי� , של הסכמה לסמכות של בתי הדי� הנדוני�

 הסכמה 173.בתי הדי� השרעיי� אינו ברור בהקשר זה מצב� של. זיקה לישראללזרי� בלי 
של נוצרי� שאי� לה� זיקת אזרחות לישראל תוכל להעניק לבית הדי� הרלוונטי סמכות לדו� 

  

  .37ש "ה, 31' ראו לעיל בעמ, על מגבלות ההסכמה   170
באשר להלי� תלוי ועומד , )1998( ואיל� 832, 817) 5(ד נב"פ, ורבר' ורבר נ 3868/95א "ראו ע   171

 625) 2(ד נו"פ, בית הדי� הרבני הגדול' רו� נ �8754/00 "בג; בענייני ממו� מחו� לישראל
. באשר להלי� תלוי ועומד ופורו� לא נאות בהקשר של משמורת על ילדי� וחטיפת�) 2002(

שעמ� נמנות , לאומי הפרטי�שהלכות המשפט הבי�בפרשה זו השופט אנגלרד גרס 
אינ� מחייבות את בתי הדי� , הדוקטרינות בדבר שיקול דעת באשר להפעלת סמכות שיפוט

  .הדתיי�
' ורבר נ 3868/95א "השופט זמיר התייחס להסכמה כבסיס אפשרי לסמכות בית הדי� הרבני בע   172

והדגיש שהסכמה לסמכות צריכה להיות  , לפסק דינו23 בפסקה ,)1998 (817) 5(ד נב"פ, ורבר
  ".מיוחדת וברורה"

  .71ש "ראו לעיל ה   173
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). ג� א� הדי� המהותי היה מאפשר זאת(רק בענייני נישואי� ולא לפסוק ביטול נישואיה� 
הסכ� בי� הצדדי� שעניי� זה יידו� בבית הדי� , גירושי�ככל שאיו� נישואי� נחשב עניי� של 

ג� במקרי� שבה� סמכות בית הדי� מבוססת על הסכמת . לא יצליח להצמיח סמכות שיפוט
הימנע קשה להניח שבית הדי� יפעיל שיקול דעת ויימנע מדיו� או שיידרש ל, בני הזוג בלבד

  .מדיו�

  ברירת די�  .ג

  מבוא  .1

ה� קובעי� איזה . אי� וגירושי� עוסקי� בכמה וכמה מצבי� שוני�כללי ברירת הדי� בנישו
ואיזה די� יחול כאשר מתירי� במדינה את קשר , די� יחול כאשר נערכי� במדינה נישואי�

ה� . יבוטלו או יפורקו, כלומר לפי איזה די� ייערכו הנישואי� ולפי איזה די� יאוינו, הנישואי�
 174.כפנוי להינשא או לא, מדו של אד� כנשוי או גרושקובעי� עוד לפי איזה די� ייבדק מע

לעתי� קרובות יותר היא עולה ; לצור� מת� הצהרה, שאלה זו יכולה לעלות כשאלה עיקרית
 כגו� זכות –במסגרת תביעתה של זכות שקיומה תלוי במעמדו של אד� , באופ� אינצידנטלי

בתו� כ� . ות להגירה וכיוצא באלהזכ, זכות ביחסי ממו� בי� בני זוג, זכות לירושה, למזונות
יש שקביעת מעמדו של אד� מחייבת לנקוט עמדה באשר לתוקפ� של אירועי� שאירעו 

כאשר אירוע כזה . גירושי� או החלטות באשר לביטול או איו� נישואי�,  נישואי�–בעבר 
מעמד מחייבת לנקוט עמדה ג� באשר הקביעת , כגו� פסק גירושי�, מעוג� בפסק די�

  . רות לקלוט את פסק הדי� וג� באשר להשפעתולאפש
במשפט . א הדי� האישייחוליית קישור מרכזית בברירת הדי� בנישואי� וגירושי� ה

שכ� דינו האישי של אזרח , הישראלי פנימה מקובל לקשור ביטוי זה ע� הדי� הדתי בלבד
על הדי� של לאומית ביטוי זה מצביע � אול� בברירת הדי� הבי�175.ישראל הוא דינו הדתי

עשרה המדינות נחלקו בזיהויו של �מאז המאה התשע. המדינה שאליה קשור האד� ביותר
ואילו , �domicile די� ה–מדינות המשפט המקובל זיהו אותו כדי� המושב : הדי� האישי

בתקופה האחרונה הבחנה עקרונית . מדינות המשפט הקונטיננטלי זיהו אותו כדי� האזרחות
מדינות הקונטיננט : עוד את שיטות המשפט השונות באופ� מובהקזו אינה מאפיינת 

  

יש מדינות שבה� לאחר מת� פסק , למשל. אד� יכול להיות גרוש ועדיי� לא פנוי להינשא   174
  .הגירושי� צריכה לחלו� תקופת זמ� מסוימת עד אשר הצדדי� פנויי� להינשא מחדש

  .697' ראו להל� בעמ   175



  נישואי� וגירושי�: 10פרק 

695 

 177. והמשפט האנגלי אינו מתעל� עוד מדי� האזרחות176,מייחסות חשיבות ג� לדי� המושב
 א� היה אפשר לראות את אותותיה ג� 178,תופעה זו באה לידי ביטוי בולט במשפט האירופי

פו למערכת ברירת הדי� של במשפט של המדינות האינדיווידואליות עוד לפני שהצטר
בר� , כל שיטה עדיי� מביעה את העדפתה המסורתית לחוליה זו או אחרת. האיחוד האירופי

המחלוקות המרכזיות בברירת הדי� בתחו� זה היו� אינ� נסבות עוד על זהותו של הדי� 
  . האישי אלא על השאלה א� ועד כמה דינו האישי של אד� צרי� לחול באופ� בלעדי

בי� שעוסקי� בדי� שחל על עריכת� ובי� שעוסקי� בדי� שחל על , של נישואי�בהקשר 
הדיו� העיקרי מתמקד במתח שבי� הדי� האישי , בדיקת תוקפ� של נישואי� שכבר נערכו

מאחר שטקסי נישואי� . לבי� די� מקו� עריכת הטקס) יהא זה די� האזרחות או די� המושב(
 לייחס משקל רב לדי� ת שמבקששיטה, � עריכת�נערכי� על פי רוב לפי הדי� שחל במקו

דרוש כתנאי לעריכת נישואיו של זר שיהיה כשיר תאו ש, סרב לערו� נישואי� לזרי�תהאישי 
תנה את תוקפ� של הנישואי� בהיות� תקפי� במדינת דינו תאו ש, לנישואי� לפי דינו האישי

שיטה  179.� האישיייחס חשיבות לתוקפ� של הנישואי� בדיתא י ובדיעבד ה–האישי 
ערו� את הנישואי� לפי די� מקו� העריכה בלא ת חשיבות פחותה לדי� האישי תשמייחס

יטה לבדוק את תוק� הנישואי� לפי די� מקו� תלבדוק את כושר� של הצדדי� לפי דינ� ו
  . עריכת� בלבד

ג� בהקשר של גירושי� מתמקדי� בשאלה עד כמה אפשר לסטות מהדי� האישי 
 מגוו� הדיני� הבאי� בחשבו� גדול יותר וכולל זיקות אישיות שונות אול�, המסורתי

העמדה המסורתית שלפיה יש להחיל את הדי� , כאשר דני� בהתרת נישואי�. וצירופי� שלה�
האישי המשות� של שני בני הזוג מתחילה לסגת בפני דרישה להחיל את דינ� האישי 

  

אבל א� אי� לבני ,  מחילי� את די� האזרחות של הצדדי� על תוצאות הנישואי�פתלמשל בצר   176
, MAYERראו (מחילי� את די� המושב המשות� בלי קשר לאזרחות� , הזוג אזרחות משותפת

כלל ברירת הדי� הצרפתי הסטטוטורי בגירושי� מפנה לדי� צרפת כאשר לפחות ). 570בפסקה 
, MAYERראו (ו כאשר שני בני הזוג ה� תושבי צרפת א, אחד מבני הזוג הוא אזרח צרפת

שבשל כללי סמכות , בשוויי� כלל ברירת הדי� בגירושי� מפנה לדי� שוויי�). 576בפסקה 
רה של ההגד). CPIL 61' ראו ס(השיפוט עשוי להיות די� המושב או די� האזרחות של הצדדי� 

  . בהקשר האנגלי�domicileהגדרת השיטות אלה שונה ממושב ב
. במשפט האנגלי ההיצמדות לחוליית הקישור של המושב עדיי� חזקה מאוד בברירת הדי�   177

, DICEYראו (האזרחות עשויה להיות בעלת משמעות רק בתחו� ההכרה בפסקי גירושי� זרי� 
  ). ש� מוצגי� הכללי� הסטטוטוריי� בנוגע להכרה בפסקי גירושי� זרי�, 88בכלל 

, החלה על גירושי� והפרדה שיפוטית, �Rome III Regulation הלמשל כללי ברירת הדי� של   178
אנגליה טר� הצטרפה למערכת האירופית של ברירת הדי� . נזקקי� ה� למושב ה� לאזרחות

  ).706' ראו להל� בעמ(בענייני� אלה 
, של האישה, של הבעל: בעו דינו האישי של מי ק עשויה לעלות השאלהבכל ההקשרי� הללו   179

  .725–724'  בעמלמשל להל� ראו? מצטברלחוד או של כל אחד באופ� של כל אחד 
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או , האישי לפי המסורת באותה שיטהאו די� משות� שאינו נחשב דינ� , המשות� האחרו�
 או די� הפורו� שזיקתו לעניי� מוגדרת על ידי כללי ,די� אישי הקשור רק לאחד מבני הזוג

האופ� שבו מתייחסי� לפסק גירושי� זר ותוצאותיו עשוי להיות מושפע . סמכות השיפוט
כות העקיפה  כללי הסמ, ע� זאת180.משינויי� אלה בכלל ברירת הדי� בדבר עריכת הגירושי�

וכבר ראינו שג� , הקובעי� מתי ייקלט פסק די� זר מושפעי� לעתי� מכללי הסמכות הישירה
אלה התרחבו וסוטי� מהעיקרו� שרק מדינת הדי� האישי מוסמכת לשנות את מעמדו של 

על כ� כללי הסמכות העקיפה עשויי� לאפשר קליטה של מעמד שנוצר במדינה . אד�
או משנה   המסורתי באופ� שנוגד את כללי ברירת הדי� בעניי� זהשאיננה מדינת הדי� האישי

  . אות� בעקיפי�
האפשרות לבדוק את מעמדו של אד� ביותר מאשר די� אחד משקפת שינויי� בדיני 

ה� לאופ� שבו , שינויי� אלה נוגעי� ה� לקשר שבי� האד� למדינה. המשפחה פנימה
לת די� אחד בלבד על קשר הנישואי� קשה להצדיק הפע. המשפט מתייחס לקשר הנישואי�

של אד� במציאות שבה בני אד� ניידי� ועשויי� ליצור קשרי� משמעותיי� ע� יותר מאשר 
קושי זה כפול ומכופל כאשר מבקשי� לזהות די� אחד משות� . מדינה אחת במהל� חייה�

. יתחברתית ומקצוע, אשר כל אחד מה� עומד בפני עצמו מבחינה משפטית, לשני בני זוג
קל . דיני הנישואי� והגירושי� עצמ� עברו שינויי� רבי� בעשורי� האחרוני�, נוס� על כ�

וקל יותר ליצור מנגנוני� המעניקי� זכויות , יותר להיכנס לקשר של נישואי� ולצאת ממנו
שינויי� אלה מצביעי� על גמישות רבה יותר . הדומות לאלה הצמודות לסטטוס הנישואי�

שתי . מעמדו של אד� ועל הפחתת הרגולציה של מעמד זה מצד המדינהבדיני� השולטי� ב
קשה להצדיק התערבות רבה מצד מדינה נתונה : תופעות אלה קשורות ושלובות זו בזו

על כ� תופעות אלה מסבירות . במעמדו של אד� כאשר הוא אינו קשור אליה באופ� בלעדי
  . אישי של אד�את הנסיגה מההיצמדות לדי� אחד בלבד השולט במעמדו ה

יש לזהות איזה די� חל כשנערכי� : ג� בישראל כללי ברירת הדי� נדרשי� במצבי� שוני�
יש ; של גירושי�ושל ביטול , ולפי איזה די� מתירי� נישואי� בדר� של איו�, בישראל נישואי�

, באופ� הצהרתי או באופ� אינצדינטלי, לזהות לפי איזה די� קובעי� את מעמדו של אד�
ולעתי� הכרעה זו מחייבת להתייחס לתוקפ� של ,  משפט אזרחי או בבית די� דתיבבית

השינויי� המאפייני� את דיני המשפחה המהותיי� . נישואי� או של גירושי� שכבר נערכו
ישראל אינה חסינה מפני ניידות� של אנשי� ו, בעול� לא פסחו על המשפט הישראלי

ג� בישראל כללי ברירת .  מאשר מדינה אחתויכולת� ליצור זיקות משמעותיות ע� יותר

  

 לחוק הרפורמה האיטלקי המכיר בפסקי די� זרי� בענייני מעמד אישי א� 65' ראו למשל ס   180
או א� ה� , ניתנו במדינה שדינה אמור לחול על העניי� לפי כללי ברירת הדי� האיטלקיי�

א� אפשר , פחות ירת הדי� לסמכות עקיפה מפורשבמדינות אחרות הקשר בי� בר. מוכרי� ש�
  ). 277–272' ראו לעיל בעמ( למצוא אותו
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כללי ברירת הדי� בישראל משקפי� ג� את אול� דומה כי . הדי� משקפי� תופעות אלה
המתח המיוחד לדיני המשפחה בישראל הנובע משליטתו של הדי� הדתי בענייני נישואי� 

ואי ההתערבות החקיקתית בתחו� זה מסמנת בעיקר ניסיו� לטפל בבעיות לו. וגירושי�
ההתערבות השיפוטית מסמנת בעיקר ניסיו� ; משפטיות של שליטה זו באופ� שיבצר אותה

 יותר מאשר בהתערבויות אלה. לטפל בבעיות חברתיות ששליטה זו יוצרת ולהתחמק ממנה
ה� משמשי� כלי , שינויי תפיסה בדיני המשפחה הפנימיי�כללי ברירת הדי� משקפי� 

  .עיצוב�ב
� בישראל בענייני� אלה ברור ונובע מההסדרי� שנקבעו לכאורה מצב ברירת הדי

דבר המל� במועצה על אר� ישראל יצר הבחנה בי� בתי הדי� הדתיי� ובי� . בתקופת המנדט
הניחו , שעיקר סמכות� הוגבלה לאזרחי המדינה, בבתי הדי� הדתיי�. בית המשפט האזרחי

 האזרחיי� להחיל את הדי�  לדבר המל� הנחה את בתי המשפט47סימ� ; שיחול הדי� הדתי
קבע שדינו האישי של אזרח זר ) ii(64וסימ� , האישי על ענייני המעמד האישי שנדונו אצל�

,  א� על פי שלא הייתה הוראה מקבילה בנוגע לאזרחי ישראל181.הוא די� מדינת אזרחותו
 מכא� שהזיקה 182.בתי המשפט החליטו שהדי� האישי של אזרח מקומי הוא דינו הדתי

; ישראלי�עת במשפט הישראלי הייתה זיקת האזרחות שנקלטה מהמשפט האר�המכר
אמנ� . ולמי שאינ� אזרחי המדינה די� אישי משלה�, לאזרחי המדינה די� אישי משלה�

� באי� די� טריטוריאלי ישראלי בנושא נישואי� :לאזרחי המדינה לא היה די� אחד משות
בר� חלוקה פנימית זו לדיני� . דינו הדתידינו האישי של אזרח ישראל מצוי ב, וגירושי�

לפיכ� . דתיי� לא שינתה את עקרו� היסוד שמדובר בדי� האזרחות של כל אד� ואד�
, צדדי�צדדי לעיקרו� רב�צדדי אלא כביטוי חד�הוב� לא כעיקרו� חד) ii(64העיקרו� שבסימ� 

ח אנגלי חל די� על אזר: ולפיו במשפט הישראלי דינו האישי של כל אד� הוא די� אזרחותו
  .  חל די� ישראליועל אזרח ישראל, אנגלי

בתקופת המנדט הדי� הדתי חל על מגוו� גדול של ענייניה� של אזרחי ישראל , כידוע

ברוב ענייני המשפחה המחוקק הישראלי חוקק . ולא רק על ענייני הנישואי� והגירושי�

בחוקי� אלה .  הדי� הדתיחוקי� טריטוריאליי� אחידי� שביטלו את תחולתו המחויבת של

והמושב הוגדר , הוא א� אימ� את זיקת המושב במקו� זיקת האזרחות ששלטה קוד�

 יתרונה של זיקה זו שהיא מפנה לחברה שיש 183.במשפט הישראלי כמרכז חייו של האד�

  

מי שאינו " לדבר המל� כ59מונח זה מוגדר בסימ� ". נכרי"הביטוי המופיע בדבר המל� הוא    181
במקרה כזה מחילי� את די� . מונח זה יכול כמוב� להכיל ג� מי שאי� לו אזרחות". נתי� ישראל

  )).1967 (20) 2(ד כא"פ, קירש�' לטושינקסי נ 65/67א "ראו ע (אד�מושבו של ה
שאימ� פסיקה של בתי המשפט , )1951 (1341ד ה " פ,וולפסו�' קוטיק נ 26/51א "ראו ע   182

  .בתקופת המנדט
  . ואיל�355' מעב) 20ש "לעיל ה (שאוהוראו  343–342' ראו לעיל בעמ   183



 לאומי הפרטי הישראלי�ללי המשפט הבי�כ: שער שלישי

698 

המבוססת על קשר פורמלי בלבד , בניגוד לזיקת האזרחות, לה קשר אמתי ע� האד�

חר� מגמות כלליות אלה .  של מדינה שאי� לה קשר אמתי עמווהעשויה להפנות לדינה

 הוא שימר 184.העדי� המחוקק שלא להסדיר את ענייני הנישואי� והגירושי� הסדרה אזרחית

את המונופול הדתי על נישואי� וגירושי� ואימ� הסדרי� אזרחיי� רק באשר לחלק מאות� 

 הוא א� לא ביטל את הכלל 185.נישואי� וגירושי� שאינ� יכולי� להתבצע במסגרת דתית

ושל , הבסיסי שלפיו דינו האישי של אזרח זר לצור� נישואי� וגירושי� הוא די� אזרחותו

אול� תחולתה הבלעדית של זיקת האזרחות . שהוא דינו הדתי, אזרח ישראל הוא די� ישראל

ו היו� כבר אי אפשר להניח שמעמד. ה� בידי המחוקק ה� בידי בית המשפט, אכ� צומצמה

המתח הנוצר בשל מעמדה הבכיר של הדת בישראל בענייני . של אד� נקבע לפי די� אזרחותו

   .נישואי� וגירושי� גר� לחריגות ניכרות מעיקרו� זה

   הנערכי� בישראלנישואי�הדי� החל ב  .2

חריגה בולטת מעקרו� האזרחות היא הנכונות להשיא אזרחי� זרי� בישראל בלא כל 
  .לדבר המל�) ii(64 הקבוע בסימ� התייחסות לדינ� האישי

חוק גיל , למשל. כל מי שעור� נישואי� בישראל כפו� להוראות די� טריטוריאליות
ונישואי� בלא היתר ,  קובע גיל נישואי� מינימלי לנער ולנערה1950–י"התש, הנישואי�

 לחוק 176סעי� ,  בדומה לכ�186.מיוחד ע� מי שטר� הגיע לגיל זה ה� עברה פלילית
 קובע איסור פלילי על נישואי� ע� מי שכבר נשוי או נשואה 1977–ז"התשל, שי�העונ

 הוראות אלה קובעות נורמות אזרחיות כלליות החלות כל אימת שנישואי� נערכי� 187.לאחר
מאחר . בישראל המגובות בסנקצייה פלילית למי שנישא או עור� נישואי� בניגוד לה�

ייני� אלה לפי די� ישראל בתור די� מקו� עריכת חובה לנהוג בענ, שתחולת� טריטוריאלית
  . בלי קשר לדי� האזרחות, הנישואי�

  

 הציעה הסדר אזרחי שכלל את זיקת המושב ג� 1955–ז"התשט,  חוק היחיד והמשפחההצעת   184
הצעה זו לא אומצה בהקשר הנדו� א� על פי שהיא שימשה בסיס לחוק הכשרות . לעניי� זה

חוק יחסי ממו� , 1965–ה"התשכ, חוק הירושה, 1962–ב"התשכ, המשפטית והאפוטרופסות
 . ועוד1981–א"התשמ, � ילדי�חוק אימו, 1973–ג"התשל, בי� בני זוג

א� , הוא הסדיר את האפשרות להביא לידי גירושיה� של בני זוג בני דתות שונות, כפי שראינו   185
הוא לא יצר מנגנו� ליצירת� של נישואי� ביניה� אלא הציע מנגנו� של ברית זוגיות המוגבל 

  .לחסרי דת בלבד
הוא קובע עוד שמי שעור� נישואי� למי שקט� . 1950–י"התש,  גיל הנישואי�לחוק) א(2 'סראו    186

 )). ב(2' ס(מגיל הנישואי� בלא שהתקבל לכ� היתר על פי חוק עובר עברה פלילית 
וקשר הנישואי� שלו לא ,  לחוק קובע עוד כי מי שמסדר נישואי� כשאחד מבני הזוג נשוי182' ס   187

 .עובר עברה פלילית, הותר כנדרש בחוק
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זאת . בישראל אי� הוראות טריטוריאליות כלליות נוספות בנוגע לעריכת� של נישואי�
, משו� שנישואי� נערכי� בישראל בידי רושמי נישואי� הנמני� ע� העדות הדתיות השונות

אבל כבר ראינו שהיא , אמנ� ברית הזוגיות היא הסדר אזרחי; �ואי� בישראל נישואי� אזרחיי
ביטוי . מכא� שהדי� שלפיו נערכי� נישואי� בישראל הוא די� דתי. איננה עולה כדי נישואי�

 �נישואי� ( לחוק שיפוט בתי די� רבניי� 2מפורש לכ� באשר ליהודי� אפשר למצוא בסעי
של יהודי� בישראל ייערכו על פי די�  ... נישואי�"הקובע כי , 1953–ג"התשי, )וגירושי�

 היעדרו של די� אזרחי לעריכת ,ע� זאת. הוראה כזו קיימת רק בנוגע ליהודי�". תורה
נישואי� והיות� של רושמי הנישואי� כול� רשויות דתיות פירוש� שכל רוש� נישואי� יפעל 

אי� בישראל מלבד מאחר שאי� דרושה זיקה כלשהי לש� עריכת נישו. רק על פי הדי� הדתי
יחול ג� על נישואיה� של אזרחי� , בצורת הדי� הדתי, יוצא שדי� ישראל, הזיקה הדתית

  . ותושבי� זרי� בתור די� מקו� עריכת הנישואי� בלבד
לא מפתיע שנישואי� נערכי� על פי הדי� הטריטוריאלי , כאשר מדובר באזרחי ישראל

כשמדובר באזרחי� . ה� חלק מדי� אזרחות�אלה שני. ואי� הדבר מעורר בעיה, והדי� הדתי
א� קשה יותר להצדיק את , אמנ� סביר שהטקס ייער� לפי די� ישראל. זרי� המצב שונה

קובע שדינו האישי של ) ii(64סימ� . לנישואי� לפי די� ישראלבחינת התנאי� המוקדמי� 
� לבדוק את אול� בשו� מקו� לא נאמר שרוש� הנישואי� צרי. אזרח זר הוא די� אזרחותו

 על כ� 188.ובפועל אי� נוהגי� לבדוק זאת, כשרותו של אד� לנישואי� על פי דינו האישי הזה
בו בזמ� שבדי� אזרחותו הוא , יכול שיינשא אד� בישראל על יסוד כושרו לפי דינו הדתי

  189.וכדומה, או שהוא מנוע מלשאת את האישה שהוא נושא, או שהוא קטי�, נשוי

  

יוצא עוד שלצור� , וק את די� אזרחות� של מועמדי� לנישואי�מאחר שאי� חובה לבד   188
ויכולת� להינשא , נשואי� או גרושי�, נישואיה� בישראל מעמד� של אזרחי� זרי� כרווקי�
ורק בו יימצאו התנאי� המוקדמי� , למי שבחרו להינשא לה� ייקבעו על פי הדי� הדתי

קפ� של נישואי� וגירושי� קודמי� של יוצא שהדי� הדתי ישמש אב� הבוח� ג� לתו. לנישואי�
לפיכ� בעוד בית משפט אזרחי עשוי להתייחס אל אזרח זר . מי שאינו אזרח ותושב ישראל

בית די� דתי יבח� שאלה , לצור� נישואיו בישראל, כרווק או כנשוי לפי מעמדו בדי� אזרחותו
שאחד מה� נישא מחו� בני זוג אזרחי� זרי� . זו לפי הדי� הדתי ועשוי להתייחס אליו אחרת

לישראל באורח אזרחי בלבד יכול שייחשב פנוי מבחינת הדי� הדתי ג� א� בביתו הוא נחשב 
למשל לצור� העברה של (וג� א� בית משפט ישראלי אזרחי היה רואה בו אד� נשוי , נשוי

כמו כ� אזרח זר שהתגרש מחו� לישראל באורח אזרחי בלבד יכול שייחשב ). ריבוי נישואי�
וי א� הנישואי� הקודמי� היו ג� נישואי� דתיי� או שיש לה� תוק� דתי שמחייב גירושי� נש

ודי� , ג� אירועי� שלא אירעו בישראל יוערכו על פי די� הפורו� בעיניי� דתיות בלבד. דתיי�
הדי� שחל על נישואי� הנערכי� . דתי זה יחלי� את דינו האישי לצור� נישואיו בישראל

ודינו , שראל בלבד ג� א� מי שנישא בישראל אינו אזרח ואינו תושב ישראלבישראל הוא די� י
  .הזר לא יובא בחשבו� לעניי� זה

הקובע בי� התנאי� שיש לקיימ� לפני , 2010–ע"התש,  לחוק ברית הזוגיות לחסרי דת2' ג� ס   189
, אחרי�שתיער� ברית זוגיות שבני הזוג אינ� נשואי� או רשומי� כנשואי� זה לזה או לצדדי� 
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ג� בה� יש הוראות . ת הנישואי� מקובלת ג� במדינות אחרותהחלת די� מקו� עריכ
, לביגמיה ולעתי� א� הוראות הדורשות בדיקות ד�, טריטוריאליות באשר לגיל הנישואי�

ג� בה� מקובל להשיא . ואלה חלות על כל מי שנישא במדינה, הודעה מוקדמת בציבור ועוד
 בתור די� אול� החלת די� ישראל. י�בטקסי� מקומיי� רגיל ,לרבות בני זוג זרי�, בני זוג

בודקי� את כושרו של אד� אחרות במדינות רבות ה במוב� זה שגירמקו� עריכת הנישואי� ח
מוטל על עור� ו, כתנאי לעריכת�,  דינו האישי עוד לפני עריכת הנישואי�לפילהינשא 

 כזו בדי� אי� בדיקה, כפי שראינו 190.הנישואי� לוודא שכל צד כשיר בדינו האישי להינשא
לכ� א� לצור� עריכת הנישואי� בישראל אפשר שמעמדו של אד� ייבדק לפי די� . ישראל

  . תו� חריגה מעקרו� האזרחות ובהתעל� מדי� האזרחות, הפורו�

  הדי� החל בהתרת נישואי� בישראל  .3

חריגה שנייה מהכלל הבסיסי המפנה לדי� האזרחות מצויה בכל הקשור להתרת� בישראל 
כבר ראינו שהסמכות להתיר נישואי� נתונה בישראל בעיקר . יה� של אזרחי� זרי�של נישוא

 כל אימת שסמכות זו 191.המפעילי� בעניי� זה את הדי� הדתי בלבד, לבתי הדי� הדתיי�
פירוש הדבר שהדי� שיחול על הגירושי� אינו די� , משתרעת על מי שאינו אזרח ישראל

  . אזרחותו
 מוסמכי� להתיר נישואי� של אזרחי� זרי� בני אינ�בתי הדי� הדתיי� הנוצריי� 

א� ,  בתי הדי� השרעיי� עשויי� לדו� בגירושיה� של מוסלמי� אזרחי� זרי��לו א192.עדת�
  

א� על פי שהסדר , זאת. אינו דורש כי הצדדי� פנויי� בדי� אזרחות� או שהברית תוכר בדי� זה
  . אפשר שיחול על אזרחי� זרי�, הפתוח לתושבי ישראל בלבד, זה

החוק הצרפתי מטיל על עור� נישואי� לוודא שאזרח זר כשיר להינשא על פי . ראו למשל צרפת   190
ר המעיד כי הוא פנוי וכשיר להינשא לפי די� מדינתו ושהנישואי� די� אזרחותו באמצעות תצהי

   13.1' גרמניה סב;  השוויצרי�CPIL ל43'  ראו ג� ס.)566פסקה ב ,MAYER(יוכרו ש� 
יב מחי �BGB ל1309'  מכפי� את כושרו של כל אחד מבני הזוג לדי� אזרחותו וס�EGBGBל

ת אזרחותו המעידה על כושרו ינ תעודה ממד בגרמניה להציגאאזרח זר המבקש להינש
 מכפי� את הכושר לדי� האזרחות קיל לחוק הרפורמה האיט27' ס,  כ� ג� באיטליה.להתחת�

 מתנה את עריכת נישואיו של אזרח זר �Codice Civile ל116' של כל אחד מבני הזוג וס
 אי� – nulla osta(באיטליה בהצגת תעודה ממדינת אזרחות המעידה כי אי� מניעה לנישואיו 

מהדורה  ,CHESHIREאבל ראו , תופעה זו מוכרת היו� פחות בארצות המשפט המקובל). מכשול
  .לעמדה דומה במשפט האנגלי בעבר, 327' בעמ, 1957חמישית משנת 

נישואי� ( לחוק שיפוט בתי די� רבניי� 2' ביטוי פורמלי לייחודו של הדי� הדתי בעניי� זה הוא ס   191
. הקובע כי גירושי� בי� יהודי� ייערכו בישראל רק לפי די� תורה, 1953–ג"התשי, )וגירושי�

  . אול� א� בתי הדי� הדתיי� האחרי� יפעלו רק לפי די� הדתי בדונ� בגירושי�
 673–672'  בעמו לעילאבל רא. 1947–1922,  לדבר המל� במועצה65 וסימ� 54ראו סימ�    192

י חוק שיפוט בענייני התרת נישואי� בדבר הסמכות להתיר נישואיה� של נוצרי� זרי� לפ
 .1969–ט"התשכ, )לאומית�מקרי� מיוחדי� וסמכות בי�(
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המתדייני� באי� ממדינה שג� בה ענייני המעמד האישי שלה� כפופי� לסמכות השיפוט 
. וד לדי� אזרחות�החלת הדי� הדתי לא תעמוד בניג,  במקרה כזה193.של בתי די� דתיי�

יכולי� להקנות לבתי הדי� , כגו� אנגליה או צרפת, אול� א� אזרחי� זרי� ממדינות אחרות
 אכ� ייווצר מצב שבו החלת 194,השרעיי� סמכות לדו� בגירושיה� מכוח הסכמת� בלבד

אי� כל ספק שייתכנו מקרי� , י�אשר לבתי הדי� הרבני. תעל� מדי� אזרחות�תהדי� השרעי 
 לחוק 1שכ� סעי� .  די� רבני יפעיל די� תורה על גירושיה� של אזרחי� זרי�שבה� בית

 מעניק לבית הדי� הרבני סמכות 1953–ג"התשי, )נישואי� וגירושי�(שיפוט בתי די� רבניי� 
ולכ� ג� גירושיו , אזרחי המדינה או תושביה, ייחודית בענייני גירושי� של יהודי� בישראל

בית הדי� עשוי להיות . ובלבד שהוא תושב ישראל,  בישראלשל אזרח זר עשויי� להידו�
 � 9מוסמ� לדו� בגירושיה� של זוג יהודי� אזרחי� זרי� ג� מכוח הסכמת הצדדי� לפי סעי

המגובש בדי� ,  יחילו את די� ישראלש�ג� . המצב זהה בבית הדי� הדתי הדרוזי. לאותו חוק
   195.גשאינו בהכרח די� האזרחות של שני בני הזו, הדתי

עשויי� לקבל הסמכה מיוחדת , שיחילו א� ה� רק את דינ� הדתי, כל בתי הדי� הדתיי�
מקרי� מיוחדי� (לדו� בגירושיה� של זרי� א� מכוח חוק שיפוט בענייני התרת נישואי� 

לאומית לפי חוק זה �כאשר כללי הסמכות הבי�, )1969–ט"התשכ, )לאומית�וסמכות בי�
ביהדות הגירושי� ה� אקט :  יתרה מזו196.נ� אזרחי ישראלמאפשרי� לדו� בבני זוג שאי

אמנ� גירושה של אישה בניגוד . פרטי וא� באסלא� אי� נדרש פסק די� כדי להתיר נישואי�
 אבל לעניי� תוקפ� של הגירושי� די שהמעשה המגרש נעשה 197,לרצונה הוא עברה פלילית

עשוי , שהוא די� ישראל, � הדתיעל כ� הדי. כדי� כדי שהגירושי� יהיו תקפי� מבחינה דתית
לאזרחי� זרי� א� על פי שמעשה כזה אינו מוכר אשר להצמיח תוצאה משפטית ג� ב

יחול על עריכת הגירושי� בלא , שהוא די� ישראל, בכל המקרי� הללו הדי� הדתי. במדינת�

  

בהודו , אבל תופעה זו מקובלת במדינות המזרח התיכו�, אמנ� אי� מדינות מערביות כאלה   193
 . ועוד

 65וא� הסייג שבסימ� , באשר לשאלה א� אפשר להקנות לה� סמכות כזו 71ש "הראו לעיל    194
  .י� כאלהחל במקר

בית הדי� הרבני עשוי להיות מוסמ� לדו� בהתרת נישואי� ג� בהתקיי� כל אחת מהזיקות    195
, א לחוק שמסתפק בזיקות שונות מזיקת האזרחות של אחד מבני הזוג בלבד4' המופיעות בס

סעי� זה צופה בבירור שרק הנישואי� . בתנאי שמדובר בשני יהודי� שנישאו על פי די� תורה
ואילו הנישואי� האזרחיי� וענייני� הקשורי� בהתרת הנישואי� יכולי� להידו� , ותרוהדתיי� י

הסטייה שסעי� זה מאפשר מדי� , בהנחה שאכ� מדובר רק בהקשר הדתי. במקו� אחר
  .פחות האזרחות בעייתית

  .675–670' ראו לעיל בעמ   196
ואי� על כרחה של התיר איש את קשר הניש": 1977–ז"התשל,  לחוק העונשי�181' ראו ס   197

באי� בשעת התרת הקשר פסק די� סופי של בית המשפט או של בית הדי� המוסמ� , האשה
  . " מאסר חמש שני�–דינו , המחייב את האשה להתרה זו
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כל התייחסות למצב השורר בדי� אזרחות� של בני הזוג או במצב שישרור לאחר ביצוע 
  . ושי�הגיר

 בגירושי� ג� בית המשפט 198,הנתו� כולו בידי רשויות דתיות, בניגוד למצב בנישואי�
מקרי� מיוחדי� (האזרחי מוסמ� להתיר נישואי� לפי חוק שיפוט בענייני התרת נישואי� 

כאשר בני הזוג אינ� בסמכותו הייחודית של בית , 1969–ט"התשכ, )לאומית�וסמכות בי�
 בהפעילו 199.ובי� ישראל, או בי� אחד מה�, זיקה מספיקה בינ�וכאשר קיימת , די� דתי

 � לחוק שקובע כללי ברירת די� 5סמכות זו ינהג בית המשפט לענייני משפחה לפי סעי
על ביטול נישואי� ועל , חל על גירושי�, כמו החוק כולו, 5סעי� . מיוחדי� לעניי� זה

  : הוא קובע כדלקמ�200.איונ�

פחה ששיפוטו נקבע לפי חוק זה ידו� בעניי� בית משפט לענייני מש  )א(
 :לפי סדר ההעדפה הבא

  ;הדי� הפנימי של מקו� מושב� המשות� של בני הזוג  )1(

 ;הדי� הפנימי של מקו� מושב� המשות� האחרו� של בני הזוג  )2(

 ;הדי� הפנימי של אר� אזרחות� המשותפת של בני הזוג  )3(

  –� הדי� הפנימי של מקו� עריכת הנישואי  )4(

ובלבד שבית המשפט לא ידו� לפי די� כאמור א� חלי� על פיו דיני� שוני� 
  .על שני בני הזוג או א� לא נית� לפיו לערו� גירושי�

רשאי בת המשפט לדו� לפי הדי� , )א(באי� די� שיחול לפי סעי� קט�   )ב(
כפי שייראה לו צודק , הפנימי של מקו� מושבו של אחד מבני הזוג

  .י�בנסיבות העני

  

המופקדת , 2010–ע"התש, להוציא כריתתה של ברית זוגיות לפי חוק ברית הזוגיות לחסרי דתי   198
 .בידי רשויות אזרחיות

 .675–670' בעמ לעיל ראו   199
ולעתי� היא , עילה המביאה לידי איו� נישואי� מצדיקה לעתי� ביטול הנישואי� מדעיקרא   200

כמו כ� עילה ). 970–984' בעמ, CHESHIREראו (עשויה להצדיק רק את ביטול� מכא� ולהבא 
בשיטות משפט . המביאה לידי איו� בשיטה אחת עשויה לבסס תביעת גירושי� בשיטה אחרת

הדי� שחל על תביעה לאיו� נישואי� הוא הדי� שחל על בדיקת התוק� של ,  על פי רוב,אחרות
באופ� חריג הדי� הישראלי מחיל על איו� נישואי� כללי ברירת די� החלי� על . הנישואי�

גישה זו עשויה להתאי� לאיו� המביא . גירושי� במקו� כללי ברירת די� החלי� על נישואי�
א� אי� בו היגיו� רב כאשר מדובר על ביטול נישואי� , ) ש�ראו(לביטול מכא� ולהבא 

 . מדעיקרא
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 .הסכמת בני הזוג תשמש לעול� עילה לגירושי�  )ג(

 לחוק הכשרות 80 כהגדרתו בסעי� –" מקו� מושב", לעני� סעי� זה  )ג(
 .�1962ב"התשכ, המשפטית והאפוטרופסות

לדבר המל� ומעדי� על ) ii (64סעי� זה סוטה א� הוא מעקרו� האזרחות הקבוע בסימ� 
אשר בהקשר ברירתי זה זוכה , )בהווה או בעברשל אחד או שניה� (פניו את די� המושב 

מגלה נכונות להחיל א� הוא ,  יתרה מזו201.להגדרה הישראלית הרגילה של מרכז החיי�
הוא מוכ� עוד להחיל את די� הפורו� . במקו� די� האזרחות את די� מקו� עריכת הנישואי�

עילה זו אינו  והשימוש ב202,שכ� נקבע כי הסכמה תשמש לעול� עילה לגירושי�, המהותי

  

ש� נקבעה הגדרה ,  לחוק2' לאומית שבס�ובניגוד לכללי הסמכות הבי�) ד(ק "זאת לפי ס   201
  ).681–678' ראו לעיל בעמ" (מושב"רחבה יותר של 

פורס�  (אלמוני'  נפלונית 41782�04�10) ��מחוזי י(ש "לדוגמה של שימוש בעילה זו ראו רמ   202
במקרה זה בית המשפט המחוזי קבע כי בית המשפט לענייני משפחה היה ). 2011, בנבו

לאחר שבית , מוסמ� להתיר את נישואיה� האזרחיי� של יהודייה ישראלית ומוסלמי סודני
בית המשפט המחוזי . הדי� השרעי חיווה את דעתו בהתא� לחוק כי הנישואי� אינ� תקפי�

תו� , הוא ביסס את ההכרעה על עילת ההסכמה. יע בתיק ונת� פסק התרת נישואי�הוסי� והכר
שוויתר על כל דרישה להסכמה מפורשת ופירש את ניתוק המגע מצד הבעל כהסכמה להתרת 

 לחוק ברית 11' בעניי� זה הוא למד היקש מס).  לפסק הדי�105–104ראו פסקאות (הנישואי� 
המאפשר לרש� הזוגיות להתיר את הברית בחלו� שנה , 2010–ע"התש, הזוגיות לחסרי דת

ואי , מיו� הגשתה של בקשה ליישוב הסכסו� בי� הצדדי� כאשר ב� הזוג אינו נית� לאיתור
לא ברור לגמרי לצור� מה הובא כא� ).  לפסק הדי�106פסקה (אפשר להמציא לו הזמנה לדי� 

שהיא אחת (ג� בדר� היקש ' י�עילת הגירוש'נית� ללמוד על "בפסק הדי� נאמר כי . ההיקש
' שכ� ס, 5' לא סביר כי הוא הובא כדי לפרש את עילת ההסכמה שבס...)". ממידות הפרשנות

 לחוק ברית הזוגיות לחסרי דת עוסק במצב שבו הצדדי� לא הגיעו לידי הסכמה בדבר 11
לאור  5' קשה לראות מה עוד היה טעו� פירוש בס. בקשה למחוק את הברית ממרש� הזוגיות

, זאת ועוד. העובדה שהוא מספק מתכו� ברור למצבי� שבה� אפשר להתיר את הנישואי�
החוק מפרש רשימה של דיני� שמה� אפשר . הקונסטרוקצייה של הסכמה מאולצת משהו

הוא יכול .  עילת ההסכמה–והוא מציע עילה מהותית ישראלית , לדלות עילה להתרת הנישואי�
שה� עילות ידועות , שה או העילה של פירוק בפועל של הנישואי�היה להציע ג� את עילת הנטי

הכנסת� של עילות אלה לעילת ההסכמה בדר� . הוא נמנע מעשות כ�. בדיני הגירושי� בעול�
א� לא . כלל בדיו� מתמיהה של ייחוס הסכמה למי שלא היה צד להגשת הבקשה ולא השתת�

אמנ� אי אפשר היה להחיל את די� . סכמהברור מדוע היה צור� בקונסטרוקצייה מאולצת של ה
' לפי ס, ישראל בתור די� מושב� המשות� של הצדדי� או די� מושב� המשות� האחרו�

. כי די� זה מחיל על הצדדי� דיני� שוני� בשל השתייכות� הדתית השונה, )2)(א(5או ) 1)(א(5
ה את תחולתו אינו מתנ, המאפשר להחיל את די� מושבו של צד אחד בלבד, )ב(5' אבל ס

בני , שהוא בוודאי די� המושב של האישה, לפי די� ישראל. בהחלת די� אחד על שני בני הזוג
בית המשפט ציי� כי בית . הזוג אינ� נשואי� כפי שכבר נקבע במפורש על ידי בית הדי� השרעי

 לפסק 97–96ראו בפסקה (המשפט לענייני משפחה לא הפנה את השאלה לבית הדי� הרבני 
סביר כי ג� הוא היה קובע כי בני הזוג אינ� , אילו הופנה העניי� לבית הדי� הרבני). הדי�
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 ג� הסייג שלפיו לא 203.תלוי בהיותה של הסכמה עילה בדי� האזרחות או בכל די� אחר
או א� , א� ה� מחילי� דיני� שוני� על שני בני הזוג) א(יחולו הדיני� המוזכרי� בסעי� קט� 

 –מחיל למעשה עקרונות מהותיי� של די� הפורו� , אי אפשר לפיה� לערו� את הגירושי�
  204.שני בני הזוג צריכי� להידו� לפי די� אחד והעיקרו� שיש לאפשר גירושי�העיקרו� ש

כאשר מדובר . בכל המקרי� הללו אפשר שיחול די� שאינו די� האזרחות המהותי
אפשר לראות בהפניה לדיני� אחרי� שכאלה די� מיוחד של , במתדייני� שה� אזרחי ישראל

לא יכול להיווצר ניגוד בי� ,  החלת� מאחר שדי� ישראל הוא שמאפשר את205.די� אזרחות�
ייתכ� , אול� כאשר המתדייני� אינ� אזרחי ישראל. די� האזרחות לבי� התוצאה המתקבלת

   206.בהחלט שיוחל עליה� די� שאינו די� אזרחות� ושדי� אזרחות� לא היה מחיל

  

, ועל סמ� שתי חוות דעה אלה היה אפשר לקבוע כי לפי די� מושבה של האישה, נשואי�
קביעה של בית הדי� . פסק הדי� מעורר שאלה מעניינת נוספת, ע� כל זאת. הנישואי� בטלי�

שהנישואי� אינ� תקפי� כמוה כקביעה שאי� צור� ) הרלוונטיי�או בתי הדי� (הרלוונטי 
בדיו� זה בית . לחוק מורה לבית המשפט לדו� בהתרת הנישואי�) ד(3' במקרה כזה ס; בגירושי�

אפשר שא� על פי שכל בתי הדי� הדתיי� . 5' המשפט אמור לפעול לפי כללי ברירת הדי� שבס
 לא יספקו עילה מהותית 5'  הדיני� המנויי� בס,הרלוונטיי� יאמרו שהנישואי� אינ� תקפי�

ואפשר , או שלא יוכלו לחול משו� שה� מחילי� די� שונה על כל ב� זוג, להתרת הנישואי�
במקרה כזה בית המשפט לא יוכל להתיר את . שאי� בי� בני הזוג הסכמה להתיר את הנישואי�

' י הדי� הרלוונטיי� לפי סהא� זהו מקרה שבו ראוי להסמי� אחד מבת. הנישואי� פורמלית
הא� הסמכה כזו והכרזה של בית הדי� שהנישואי� אינ� תקפי� תספיק כדי ששני ? לחוק) ה(3

  ?בני הזוג יהיו חופשיי� להינשא
על פי רוב הוא א� לא יהיה ישי� בתור . הדי� היחיד שאינו ישי� כא� ישירות הוא הדי� הדתי   203

שכ� החוק קובע עיקרו� כללי שלפיו הדי� שאליו , �הדי� הפנימי של אחד הדיני� הרלוונטיי
,  כלומר ה� צריכי� להיות למעשה בני אותו דת–מפני� חייב להחיל די� אחד על שני בני הזוג 

הדי� הדתי עשוי לחול . או שהוא חייב לחול בתור די� טריטוריאלי בלי קשר לדתו של האד�
  . לחוק3' עניי� לבית די� דתי לפי סישירות רק א� בית המשפט לענייני משפחה יפנה את ה

. לפי הפיסוק של הסעי� אפשר היה לפרשו כמחיל את הסייג רק על די� מקו� עריכת הנישואי�   204
 641/88א "ראו למשל ע). א(ק "אול� דומה שהוא חל על כל אחד מהדיני� המופיעי� בס

שבוססה , � בטלי�ש� נפסלה הכרזה שהנישואי, )1989 (261) 2(ד מג"פ, מיד�' לעפאדאטו נ
כי די� זה היה די� ישראל שהחיל על בני הזוג דיני� , על די� מושב� המשות� של בני הזוג

שלא יוחל הדי� , ג� הוספת התנאי בתיקו� לחוק, א� כ�). האישה נוצרייה והאיש יהודי(שוני� 
יימת ג� א� מתק, פירושו שלא יחול די� המופיע ברשימה, א� אי אפשר לערו� לפיו גירושי�

כ� ג� נובע מדברי ההסבר להצעת . א� אי אפשר להתיר לפיו את הנישואי�, הזיקה הדרושה
לאומית �סמכות בי�) (2' תיקו� מס) (מקרי� מיוחדי�(חוק שיפוט בענייני התרת נישואי� 

 ).165, 162) ג"התשס (12ח "ה (2002–ג"התשס, )וקביעת ערכאת שיפוט
בדומה להפניה בתו� המשפט , רש כהפניה מדי� האזרחותג� הפניה לדי� המושב יכולה להתפ   205

 .הישראלי לדי� הדתי בשביל אזרחי ישראל
  . ואיל�744' לדיו� בבעיות המתודולוגיות המתייחסות לכללי ברירת די� אלה ראו בעמ   206
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י� העוסק במקר, ה� בבית משפט אזרחי, שבו יידונו רוב המקרי�, על כ� ה� בבית די� דתי
אפשר שיחול די� , בי� שיחול די� הפורו� ובי� שיחול די� של מדינה אחרת, מיוחדי� בלבד

? מה המצב במדינות אחרות. שאינו די� האזרחות של שני בני הזוג או של אחד מה�
 מש� זמ� רב פירוש הדבר היה שחל הדי� 207.באנגליה חל רק די� הפורו� בהליכי גירושי�

. גליי� הוסמכו לדו� בגירושיה� של תושבי אנגליה בלבדשכ� בתי המשפט האנ, האישי
המשיכו להחיל ג� על בני זוג שאינ� בהכרח , אול� בעוד כללי סמכות השיפוט הוגמשו

שעשוי להיות רק די� מושב� המשות� האחרו� או די� מקו� , תושבי אנגליה את די� הפורו�
מהדי� האישי קיצונית יותר  הסטייה 208.מגוריה� או די� מקו� מגוריו של אחד מה� בלבד

, באיטליה מחילי� את די� האזרחות המשותפת של בני הזוג. במדינות הקונטיננטליות
אול� א� ;  את די� המדינה שבה מעוגני� חיי הנישואי� שלה�–ובהיעדר אזרחות משותפת 

כאשר איטליה מוסמכת להתיר , יחול די� איטליה, הדי� החל אינו מכיר בהתרת הנישואי�
 בשוויי� 210. הדי� בגרמניה דומה209.ואי� על יסוד היותה מקו� עריכת הנישואי� בלבדניש

 שבשל כללי סמכות השיפוט יהיה די� המושב או די� האזרחות – 211מחילי� את די� הפורו�
ושניה� בעלי ,  אבל א� רק אחד מבני הזוג הוא תושב שוויי�– 212של לפחות אחד הצדדי�

אז , ביצוע גירושי�את ת� אלא א� הוא מקשה במיוחד יחול די� אזרחו, אזרחות משותפת
�בתנאי שאחד מבני הזוג הוא ג� אזרח שוויי� או גר בה במש� , יחול שוב די� שוויי

 בצרפת החילו בעבר את די� האזרחות המשותפת של 213.השנתיי� שקדמו להגשת הבקשה
 שונה �1975 אול� ב214. את די� המושב שלה�–ובהיעדר אזרחות משותפת , בני הזוג

  

רק בהליכי איו� יחילו די� זר בתור די� מקו� עריכת הנישואי� או די� . 85בכלל , DICEYראו   207
  . של הצדדי�המושב

 .661' ולעיל בעמ, 82בכלל , DICEYראו    208
 . לחוק הרפורמה האיטלקי32'  וס31' ראו ס   209
א� אחד , או האזרחות המשותפת האחרונה(בגרמניה מחילי� את די� האזרחות המשותפת    210

או דינה ( די� המדינה שבה שניה� תושבי� –ובהיעדרה , )מבני הזוג עדיי� אזרח אותה מדינה
 די� –ובהיעדר מדינה כזו , )א� אחד מה� עדיי� תושבה, דינת המושב המשות� האחרו�של מ

וא� , א� אי אפשר לפסוק גירושי� לפי הדי� החל. המדינה ששני בני הזוג קשורי� אליה ביותר
יחילו את די� גרמניה , אחד מבני הזוג הוא אזרח גרמניה או היה אזרח גרמניה בעת הנישואי�

לצדדי� ניתנת אפשרות מוגבלת לבחור בי� דיני ). 14' המפנה לס, �EGBGB ל17' ראו ס(
וא� לבחור בדי� , אזרחות שוני� כאשר בני הזוג או אחד מה� ה� בעלי יותר מאזרחות אחת

 . די� גרמניה לעול� לא יחול רק בתור די� מקו� עריכת הנישואי�. האזרחות של אחד מבני הזוג
  .�CPIL ל61.1' ס   211
 .661'  ולעיל בעמ�CPIL ל59' ראו ס   212
ג� כאשר סמכות ניטלת במקרה המיוחד שבו בני הזוג אינ� . �CPIL ל�61.3 ו61.2' ראו ס   213

א� רק אחד הוא אזרח שוויי� ובלתי סביר לצפות שיתדיינו במדינת המושב של , תושבי שוויי�
 ).�CPIL ל61.4' ס(יחילו את די� שוויי� , )�CPIL ל60' ס(אחד מה� 

  .570–569, 576בפסקאות  ,MAYER ראו   214
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והיו� בתי המשפט מצווי� להחיל את די� צרפת א� בני הזוג ה� אזרחי צרפת או , הכלל
, וא� אי� די� כזה, לחול" רוצה"יש להחיל כל די� זר ש, א� ה� אינ� כאלה; תושבי צרפת

 כללי ברירת הדי� 215.� אינ� אזרחיה או תושביהצדדימחילי� את די� צרפת א� על פי שה
 ידי חלק ממדינות האיחוד האירופי רחבי� עוד יותר ודומי� בהיקפ� שאומצו לאחרונה על

�מקרי� מיוחדי� וסמכות בי�(לאלה המקובלי� בחוק שיפוט בענייני התרת נישואי� 

בני הזוג רשאי� בהסדר זה א� לבחור לה� את ,  שלא כצפוי1969.216–ט"התשכ, )לאומית
די� מקו� המגורי� : ה של דיני�א� זאת רק מתו� רשימה סגור. הדי� שיחול על גירושיה�

די� אזרחותו ;  המשות� האחרו� א� אחד מה� עדיי� גר ש�רגילדי� מקו� המגורי� ה; רגילה
 בהיעדר בחירה שלה� המדינות מונחות להחיל דיני� 217.ודי� הפורו�; של אחד מבני הזוג

 כאשר יש להחיל את די� הפורו� בכל מקרה שבו הדי� 218,ההעדפה האמוראלה בסדר 
האמור לחול אינו מאפשר גירושי� או מפלה בי� בני הזוג על בסיס מינ� באפשרות הגישה 

   219.לגירושי�
 מהעיקרו� שחל רק די� המאפשרי� סטייה, הסדרי� הישראליי� ה,נוכח הסדרי� אלה

הסטייה . ע� זאת התופעה הישראלית ייחודית. אינ� חריגי�, אחד על מעמדו של אד�
באירופה . ומסיבות שונות, הרבה לפני שנולדה במדינות אירופהמהעיקרו� נולדה בישראל 

הגור� העיקרי לשינוי הכללי� הלאומי� היה הצור� לספק פתרו� לבני זוג שכבר אי אפשר 
או ששני בני הזוג יהיו קשורי� באותה , למדינה אחת בלבדלנצח היה להניח שיהיו קשורי� 

ופי נוספה על כ� הבטחה שפסקי די� של בהקשר האיר. מידה אפילו ברגע נתו� לחברה אחת
 הכללי� הישראליי� עוצבו על ,לעומת זאת. מדינה אחת יוכרו בכל מדינה אחרת באיחוד

החל בהרחבת סמכות� של בתי הדי� , רקע מקומו המיוחד של הדי� הדתי לאור� השני�
די� וכלה בכללי� שנקבעו לצור� המקרי� המיוח, הרבניי� והדרוזיי� לאחר קו� המדינה

  

  . ואיל� על קשיי ההפעלה של סעי� זה576בפסקה  ,MAYERראו . �Code Civil ל309' ראו ס   215
אנגליה למשל לא אימצה אות� וממשיכה . כאמור לא כל המדינות כפופות לכללי� אלה   216

 .טשזיקתו לצדדי� מוגדרת על ידי כללי סמכות השיפו, להחיל רק את די� הפורו�
כללי� אלה מכירי� במידה מסוימת של חופש בחירה באשר . �Rome III Regulation ל5' ס   217

כמו הכללי� המדינתיי� , א� הכללי� האירופיי� בעניי� סמכות שיפוט, לדי� שיחול
.  שדינו הוא אחד הדיני� העשויי� לחול–אינ� מאפשרי� בחירה בפורו� עצמו , המקובלי�

 �Brussels II bisנקבעי� לפי זיקות הסמכות הקבועות ב, הפורו�ובעקבותיו די� , הפורו�
Regulation.  

 פירוש הדבר לפי נוסח הסעי� הוא שיחול די� מקו� המושב .�Rome III Regulationל 8' ס   218
אזי יחול די� מקו� המושב המשות� האחרו� , וא� אי� מושב משות� כזה, המשות� בעת הדיו�

אזי די� האזרחות , וא� אי� מקו� שמקיי� תנאי� אלה, יני� בסעי�בהתקיי� תנאי מגורי� המצו
כלומר מחילי� את הדי� הראשו� שתנאי התחולה . די� הפורו� –ובהיעדרה , המשותפת

  . הקבועי� בסעי� מתקיימי�
 .�Rome III Regulation ל10' ס   219



  נישואי� וגירושי�: 10פרק 

707 

בהצטרפ� לכללי הסמכות הרחבי� , שינויי� אלה. שלא מצאו פתרו� במסגרת הדי� הדתי
הרחיבו את היק� התחולה של די� הפורו� והרחיבו את האפשרות לפסוק , בענייני גירושי�

ההסדרי� . גירושי� לפי די� ישראל או די� זר שאינו בהכרח די� אזרחות� של הצדדי�
לאומי הפרטי בי� הגישה �דדות בתו� המשפט הבי�במדינות אחרות משקפי� התמו

ובי� הגישה המכירה , הקושרת אד� למדינה אחת בלבד בענייני מעמדו האישי, המסורתית
ההסדרי� הישראליי� מעוצבי� בצל התפיסה הדתית של ענייני . במציאות חברתית חדשה

  . י� משני בלבדלאומי פרטי זוכה לעני�והממד המיוחד של משפט בי�, נישואי� וגירושי�

  הדי� החל בבדיקת מעמדו של אד�   .4

מבקשי� לבדוק מהו מעמדו של כאשר באה לידי ביטוי חריגה שלישית מעקרו� האזרחות 
. שכבר נערכוגירושי� קה כזו מחייבת להתייחס לנישואי� או בדילעתי� קרובות . אד�

ג� בהקשר זה  . על תוקפ� של אירועי� אלהלהיסבמעמדו של אד� עשוי מקרי� אלה ב
  . התערער מעמדו המרכזי של די� האזרחות במשפט הישראלי

. לכאורה תופעה זו נובעת מפיצול הסמכויות בי� הערכאות הדתיות לערכאות האזרחיות
,  כללי ברירת הדי� וייצמדו לדי� האזרחותעל פיבבית משפט אזרחי יש להניח כי ינהגו 

בתי די� אלה אינ� כפופי� לכללי ברירת הדי� . תיבבתי די� דתיי� יחול לעול� הדי� הדואילו 
,  על כ� כל מי שיבוא בפניו220. המחייב רק את בתי המשפט האזרחיי�46שנקלטו דר� סימ� 

יחילו , למקו� מושבו או למקו� שבו אירעו שינויי� קודמי� במעמדו, בלי קשר לאזרחותו
על האד� ' חיל את עצמומ'איננו יודע גבולות וסייגי� ו"ש, עליו את הדי� הדתי בלבד

ללא כל זיקה למקו� , מלידתו ועד פטירתו ביחס לכל דבר העשוי להשפיע על מעמדו האישי
המוסמ� לדו� בענייני , אול� מתברר שג� בית משפט אזרחי 221."או לזמ� בה� קרה דבר

נישואי� וגירושי� לא רק כשאלה שבגררה אלא כל אימת שבית די� דתי אינו בעל הסמכות 

  

לעיל  (זילברג; )1964 (598) 1( יחד"פ, הרב הראשי לישראל' שטרייט נ �301/63 "ראו בג   220
 .200בפסקה , )12ש "לעיל ה (שיפמ�; 232 'בעמ) 68ש "ה

לפיכ� ). 1954 (158, 141ד ח "פ, סקורניק' סקורניק נ 191/51א "ראו דברי השופט אולש� בע   221
ות  א� אפשר כ� להקנ– י� רק כאשר סמכות בית הדי� הוקנתה מכוח הסכמהשרעיבבתי הדי� ה

שכ� הסמכות הייחודית , עשוי לחול די� שונה מדי� האזרחות) 71ש "יל הראו לע(לו סמכות 
ג� . אזרחי� זרי� הכפופי� ג� במדינת אזרחות� לבית די� דתילמוגבלת לאזרחי המדינה ו

כי , � יחול די� אחר מדי� האזרחות רק כאשר הצדדי� הסכימו לדו� בבית הדי�יבבתי די� נוצרי
אול� אי� מניעה שידונו בזרי� המסכימי� לכ� כל ; ודית מוגבלת לאזרחי� בלבדהסמכות הייח

בתי הדי� הרבניי� ובתי הדי� הדרוזיי� יחילו את . עוד הדיו� אינו חותר להתיר נישואי� קיימי�
 אלא ג� ,ואזרחי� זרי� כשהצדדי� מסכימי� לסמכות�מקומיי� דינ� לא רק על אזרחי� 

על כ� ג� במקרי� אלה יחול די� שאינו די� האזרחות . אינו אזרחכאשר מדובר בתושב ישראל ש
 .כדי לברר את מעמדו של אד�
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על א� העיקרו� שמעמדו של .  לא תמיד יונחה על ידי די� האזרחות222,ית לדו� בוהייחוד
אד� מעוג� במדינת אזרחותו די� האזרחות אינו תמיד מכריע את תוקפ� של נישואי� או את 

  .תוקפ� של גירושי�
רוב די� האישי נראה בהמש� שבחר� הדבקות המסורתית . תופעה זו אינה חריגה

 של גירושי� באמצעות כללי� תוקפ� של נישואי� ה� את תוקפ�השיטות בוחנות ה� את 
 הצורני אפשר שתוקפ�. מדינת הדי� האישיבבהכרח המאפשרי� להכיר במעמד שאינו מוכר 

אפשר ; בלי קשר לעמדתו של הדי� האישי, יחת� על פי די� מקו� עריכת�ישל נישואי� 
ברוב המדינות  .שי של האד�שאינ� על דעת דינו האיפי  מוכרי� א� על יהיוגירושי� ש

 למציאות היא תגובהנכונות זו לסטות מהתפיסה שדי� אישי אחד שולט באד� באופ� בלעדי 
 ובני זוג אינ� בהכרח אזרחי� או תושבי� של ,שבה אנשי� אינ� קשורי� רק למדינה אחת

תופעה זו נובעת בעיקר מאילוצי� הקשורי� בשליטת ג� בישראל . מדינה משותפת אחת
שעמדתו של המשפט הישראלי , בי� שאר הדברי�, הגורמי�, תי בענייני� אלה� הדהדי

  .באשר לתוקפ� של נישואי� וגירושי� משתנה לפי ההקשר הנדו�

     דתימעמדו של אד� לצור�  )א(

עריכת לצור� די� אזרחותו של אד� אינו מכריע בשאלת מעמדו בישראל כאשר היא עולה 
מאחר שבישראל נישואי� נתוני� באופ� בלעדי . תי אחר בישראל או לכל צור� דנישואיו

רשויות אלה ה� שרשאיות לקבוע את מעמדו של אד� לצור� , בידיה� של רשויות דתיות
או שמא הוא פנוי משו� , על כ� רשויות אלה תקבענה א� אד� כבר נשוי. נישואי� אלה

רק תוקפ� הדתי , תימאחר שהדי� שרשויות אלה מחילות על הנישואי� הוא די� ד. שהתגרש

  

אזרחי המדינה או , רק בית הדי� הרבני מוסמ� להצהיר על מעמד� של יהודי� בישראל, למשל   222
של  מוסמ� להצהיר על מעמד� של מוסלמי� אזרחי המדינה ושרעי ורק בית הדי� ה,תושביה
בית המשפט לענייני משפחה מוסמ� אול�  .הכפופי� בבית� לבית די� דתיזרי� אזרחי� 

של אזרחי ישראל בלי דת ושל , להצהיר על מעמד� של בני זוג אזרחי ישראל בני דתות שונות
� שאינ� אזרחי המדינה יכמו ג� של בני זוג יהודי, אזרחי ישראל בני דת שאי� לה בית די� דתי

י� שאינ� אזרחי המדינה יבני זוג דרוזשל ,  בית הדי� הרבניאו תושביה שלא הסכימו לסמכות
 אזרחי� זרי� בני עדה נוצריתשל , או תושביה שלא הסכימו לסמכות בית הדי� הדתי הדרוזי

� שה� אזרחי� זרי� אשר יבני זוג מוסלמישל  שלא הסכימו לסמכותו של בית די� דתי ומוכרת
בית משפט . שרעימו לסמכות בית הדי� האינ� כפופי� בבית� לבית די� דתי ושלא הסכי

בלי קשר לזהותו כאשר מעמד , לענייני משפחה א� מוסמ� להכריע בדבר מעמדו של כל אד�
סביר . ה או יחסי ממו� בי� בני זוגירוש, זה עולה כשאלה שבגררה לצור� דיו� בתביעת מזונות

 במעמדו של אד� שג� בית משפט הד� בסכסו� בי� אד� לבי� רשות מוסמ� לדו� ולהכריע
  .באופ� אינצידנטלי ולצור� ההלי� הנדו�
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 לפיכ� רשות דתית המוסמכת לעניי� הנישואי� או 223.של נישואי� וגירושי� קודמי� יכריע
בית די� דתי המתבקש לקבוע את מעמדו של אד� לצור� זה יכירו בנישואי� דתיי� 

בי� , בי� שנערכו בישראל ובי� שנערכו מחו� לישראל, ובגירושי� דתיי� א� ה� נערכו כדת
. א� א� אלה אינ� מוכרי� בדי� האזרחות, דינת אזרחות ובי� שנערכו מחוצה להשנערכו במ

כמו כ� ה� לא יכירו בנישואי� או גירושי� שאינ� מספיקי� מבחינה דתית ג� א� אלה 
 במקרה הראשו� ה� יתייחסו אליו כאד� שהאירוע הדתי שינה 224.מוכרי� במדינת האזרחות

בלי קשר לעמדת ,  האזרחי לא שינה את מעמדוכמי שהאירוע –ובמקרה השני , את מעמדו
  . כ� ינהגו ג� בבית די� דתי כאשר עולה שאלת מעמדו של אד� לצור� אחר. די� האזרחות

 225.ומצב זה טבעי ומוב�, די� דתי זה הוא די� אזרחות�, כאשר מדובר באזרחי ישראל
תי שמתעלמת והכרעת הדי� הד, די� זה אינו די� אזרחות�, כאשר מדובר באזרחי� זרי�

בכל . מעמדת די� אזרחות� חורגת מהעיקרו� שמעמדו של אד� נקבע לפי די� אזרחותו
 לא מפתיע שתוקפ� של גירושי� ג� כשמדובר באזרחי� זרי�, הנוגע לתוקפ� של גירושי�

ייקבע לצרכי� ישראליי� לפי הדי� הישראלי , בחסותו של בית די� דתי, שנערכו בישראל
 הדעת שרשות במדינה תתכחש לפעולה שנעשתה כדי� על ידי רשות קשה להעלות על. הדתי

מחדש ואכ� ברוב המדינות אי� מונעי� את נישואיו של אד� . שיפוטית מוסמכת או בחסותה
ואי� פוסלי� אות� רק משו� שפסק גירושי� שנית� בפורו� אינו מוכר במדינת דינו 

, לעניי� זה א� הוא מוכר בפורו� על פי רוב מקובל שא� פסק גירושי� זר יספיק 226.האישי
 על כ� ג� ההסתמכות על גירושי� דתיי� 227.אפילו הוא אינו מוכר במדינת הדי� האישי

 �שנערכו מחו� לישראל לצור� קביעה שמועמד לנישואי� כשיר לכ� א� על פי שהוא מוסי

  

, לחוק העונשי�) א(182' ראו ס(אמנ� מוטלת אחריות פלילית על מי שעור� נישואי� ביגמיי�    223
משו� כ� אפשר שיהיה לרשויות עניי� לראות פסק גירושי� אזרחי א� תעלה ). 1977–ז"התשל

שנישואי� וגירושי� אזרחיי� אינ� משפיעי� על אול� מאחר . טענה שאחד מבני הזוג כבר נשוי
פסק גירושי� כזה לא ישפיע על כושרו של , פי רוב על מעמד� של אנשי� בעיני הדי� הדתי

 . האד� להינשא מבחינה דתית
שעסק בי� , )2008, פורס� בנבו( אלמונית' פלוני נ 4460/05) ��משפחה י(ש "ראו למשל תמ   224

כאשר הבעל , יהודייה ונוצרי שהתגייר, ל בי� שני אזרחי� זרי�השאר בנישואי� שנערכו בישרא
לאחר , כפי שהשופט מציי� ש�. היה נשוי בנישואי� אזרחיי� שנערכו בצרפת לפני שהתגייר

הוא , ג� אילו נודע לרשויות דבר המש� קיומ� של נישואיו הראשוני�, בעיני הדי� הדתי, גיורו
 .פילו עלול הוא להתחייב בעברת הביגמיהא, ונישואיו השניי� תקפי�, נחשב פנוי

אי� לצפות מצב שבו נישואיו של אזרח ישראל יותרו בבית משפט אזרחי בישראל באופ� שלא    225
�מקרי� מיוחדי� וסמכות בי�(משו� שחוק שיפוט בענייני התרת נישואי� , יוכר בבית די� דתי

� בהלי� התרת הנישואי�  מאפשר לבית המשפט לערב בתי די� דתיי1969–ט"התשכ, )לאומית
� .כל אימת שיהיה צור� בכ

;  המציג עיקרו� זה כחריג לכלל שחל די� המושב17E-112בפסקה , DICEYראו למשל באנגליה    226
  .�CPIL ל43.3' ס, בשוויי�

  .ש�; ש�   227
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 מקובל פחות שמדינה מתייחסת 228.אינה בהכרח מפתיעה, להיחשב נשוי בדי� אזרחותו
סי נישואי� שנערכו בחסותה או בחסות� של מדינות אחרות כתקפי� בניגוד לעמדת הדי� לטק

רוב שיטות המשפט מייחסות חשיבות לדי� האישי בבחינת תוקפ� של . האישי של בני הזוג
 כל אימת 229.לפחות במה שקשור לכושר� של הצדדי� להינשא, נישואי� שנערכו בעבר

ת הנישואי� הראשוני� מפג� בכושר� של הצדדי� שהדי� הדתי בישראל התעל� בעת עריכ
ההסתמכות על תוקפ� של , והשיא בני זוג שאינ� יכולי� להינשא זה לזה בדי� אזרחות�

כבסיס למסקנה שבני הזוג אינ� פנויי� להינשא , נישואי� אלה בניגוד לעמדת די� האזרחות
ישי החורגת היא סטייה מהדי� הא, או שה� נושאי� בחובות של בני זוג נשואי�

   230.מהמקובל

  מעמדו של אד� לצור� העברה של ריבוי נישואי�  )ב(

רה של מעמדו של אד� אינו תלוי בדי� אזרחותו בלבד ג� כאשר השאלה עולה לצור� העֵב
 אמנ� 231.עברה זו מייחסת אחריות לאד� הנישא לאד� אחר בעודו נשוי. ריבוי נישואי�

 א� לא 232, א� הנישואי� השניי� אינ� תקפי�החוק מוכ� לייחס לאד� אחריות פלילית ג�
על .  או א� ה� הותרו כדי�233,תקו� אחריות פלילית א� נישואיו הראשוני� לא היו תקפי�

 �כ� נודעת חשיבות לשאלה כיצד בוחני� את תוקפ� של הנישואי� הראשוני� ואת תוק
בוחני� את  מסדיר את השאלה כיצד 1977–ז"התשל, לחוק העונשי�) 1(178סעי� . פקעת�ה

.  מסדיר את השאלה כיצד בוחני� א� הופקעו177סעי� ותוקפ� של הנישואי� הקודמי� 
תוקפ� של הנישואי� ; בשני ענייני� אלה חוק העונשי� אינו מתייחס לדי� האזרחות כלל

  . והגירושי� בדי� זה אי� לו כל השפעה על האחריות הפלילית

וק קובע שדי שה� תקפי� בדי� מקו� לח) 1(178סעי� , לעניי� תוקפ� של הנישואי�

בני דת לפיכ� נישואי� בישראל של אזרחי ישראל . עריכת� או בדי� הדתי שלפיו ה� נערכו

יספיקו כי אלה תקפי� ה� לפי די� מקו� עריכת� ה� לפי הדי� שנערכו לפי דינ� הדתי אחת 

  

לצור� העברה של ריבוי נישואי� די שהגירושי� בוצעו לפי פסק די� של בית די� דתי מוסמ� או    228
משמע שגירושי� שבוצעו לפי די� תורה . די� תורה וזכו לאישורו של בית די� דתי מוסמ�לפי 

, 1977–ז"התשל,  לחוק העונשי�177' ראו ס(מחו� לישראל ואושרו בישראל יספיקו לעניי� זה 
י מוסמ� לאשר לדיו� בשאלה מיהו בית די� מוסמ� ומ, 131בפסקה , )12ש "לעיל ה (שיפמ�ו

 ).גירושי� שנעשו לפי די� תורה
  .714' ראו להל� בעמ   229
  .לגישה האזרחית לשאלה זו ראו דיו� להל�   230
 .העברה מתייחסת לנישואי� בי� גבר לאישה בלבד. 1977–ז"התשל,  לחוק העונשי�176' ראו ס   231
 ,)12ש "לעיל ה( שיפמ�לדיו� בהסדר הישראלי והסבר המדיניות שבו ראו ). 2(178' ראו ס   232

 . ואיל�112פסקה ב
 .132, 126אות פסקב )12ש "הלעיל ( שיפמ�ראו    233
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לפי נערכו שבני דת אחת של אזרחי� זרי� בישראל  נישואיה� 234.הדתי שלפיו ה� נערכו

 235.משו� שה� תקפי� לפי הדי� הדתי שלפיו ה� נערכו, רההדי� הדתי יספיקו לצור� העֵב

יספיקו א� ה� בלי קשר למקו� עריכת� ובלי , א� נערכו כדת, נישואי� דתיי� מחו� לישראל

כ� ג� נישואי� אזרחיי� מחו� לישראל של אזרחי ישראל ושל . קשר לאזרחות� של הצדדי�

,  בי� שמדובר בבני זוג בני אותה דת ובי� שמדובר בבני זוג בני דתות שונות,אזרחי� זרי�

לעניי� זה  .שבוחני� את תוקפ� לפי הדי� הפנימי בלבדייראו תקפי� לצור� העברה בהנחה 

, היה אפשר לחשוב שיש לבחו� את תוקפ� של הנישואי� לפי די� מקו� עריכת� בכללותו

א� די� מקו� העריכה מכפי� את תוקפ� המהותי של , לפיכ�. לרבות כללי ברירת הדי� שלו

 בי� –אזרחות והוא אינו מכיר בנישואי� וא� די� אישי זה הוא די� ה, הנישואי� לדי� האישי

בי� משו� שהוא אינו מכיר בנישואי תערובת ובי� , משו� שהוא אינו מכיר בנישואי� אזרחיי�

אבל הדי� האישי . התא� לדי� האזרחות אזי הנישואי� אינ� תקפי� וינהגו ב–מסיבה אחרת 

ואי� , א� מסתפקי� בדי� מקו� העריכה הפנימי באותה מידה. עשוי להיות די� אחר

 .ה זה מתעלמי� מעמדתו של די� האזרחותג� במקר, מתחשבי� בכללי ברירת הדי� שלו

א ואכ� שיפמ� סבור שאי� מפעילי� את כללי ברירת הדי� של די� מקו� עריכת הנישואי� אל

כ� שהאפשרות שהמסקנה תסטה מזו של די� האזרחות , מסתפקי� בתוקפ� הצורני בלבד

  236.אכ� קיימת
ג� הפקעת� של נישואי� הנחשבי� תקפי� לצור� העברה של ריבוי נישואי� אינה תלויה 

 לחוק קובע שאד� שנישואיו תקפי� לפי אחד הדיני� האמורי� 177סעי� . בדי� האזרחות
פסק "ישואיו לא בוטלו או הופקעו על ידי מותו של ב� הזוג או על ידי מוחזק נשוי כל עוד נ

  

המצביע על מצבי� שבה� הנישואי� תקפי� לפי הדי� הדתי א� על , 123 בפסקה ,שיפמ�ראו    234
מקרה . די� אזרחות�, רה זה הוא די� ישראלשבמק, פי שה� נוגדי� את די� מקו� עריכת�

נישואי� כאלה תקפי� לפי . מובהק הוא נישואי� שנערכו בישראל לפני קאדי בי� שני יהודי�
 לחוק שיפוט 2' משמעית שבס�הדי� הדתי שלפיו ה� נערכו א� על פי שה� נוגדי� הוראה חד

כי� בישראל נישואי� לפני קאדי מקרה נוס� הוא כאשר נער). נישואי� וגירושי�(בתי די� רבניי� 
 נערכו א� �ג� נישואי� כאלה תקפי� לפי הדי� הדתי שלפיו ה. בי� גבר מוסלמי לאישה יהודייה

אזרחות השהוא די� מקו� העריכה ודי� (על פי שה� עלולי� להיות לא תקפי� לפי די� ישראל 
ולפי דינה של האישה , המכפי� את תוק� הנישואי� לדי� האישי של שני הצדדי�, )של הצדדי�

  .)146פסקה ב ,)12ש "לעיל ה (שיפמ�ראו ג� ( היא אינה נשואה – די� תורה –
י תהנישואי� עשויי� להיות תקפי� לפי הדי� הד, )12ש "לעיל ה (שיפמ�כפי שכותב , שוב   235

למשל כששני יהודי� (שלפיו ה� נערכו א� א� ה� אינ� תקפי� בדי� הדתי של בני הזוג עצמ� 
אמנ� אפשר היה לחשוב שדי� ישראל האזרחי יתלה את תוקפ� של  .) לפני קאדינישאי�

נישואי� כאלה בדי� אזרחות� של הצדדי� וא� בדי� זה לאחד הצדדי� או לשניה� לא היה 
אול� אי� לשאלה זו חשיבות לאור העובדה . הנישואי� אינ� תקפי� בעיני ישראל, כושר

 . � הדתי שלפיו ה� נערכושהסעי� מסתפק בתוק� הנישואי� לפי הדי
  . 146בפסקה , )12ש "לעיל ה (שיפמ�ראו    236
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די� סופי של בית המשפט או של בית הדי� המוסמ� או על פי די� התורה בדר� שאישר בית 
הסעי� מוסי� וקובע שהאד� ייראה פנוי רק מיו� המוות או פסק הדי� ". הדי� המוסמ�

המחוקק אמנ� . רא לאחר הנישואי� השניי�ולכ� לא די בהפקעת הנישואי� מדעיק, האמור
משמעית מה המבח� �א� הוא לא הבהיר חד, זיהה את הדיני� הקובעי� את תוק� הנישואי�

דומה שג� בהקשר זה אפשר שפסק גירושי� ממדינה שאינה מדינת . לתוקפ� של הגירושי�
  . האזרחות יוכר

הגירושי� צריכי� לבוא , באשר לנישואי� התקפי� על פי הדי� הדתי שלפיו ה� נערכו
 א� 238. והמחוקק התכוו� כנראה לבתי די� ישראליי� בלבד237,מבית הדי� הדתי המוסמ�

אול� . פסק די� כזה לא יחרוג מדי� האזרחות אלא יבטא אותו, מדובר בבני זוג אזרחי ישראל
פסק הגירושי� עלול , א� אזרחי� זרי� כפופי� לסמכות השיפוט של בתי די� דתיי� בישראל

ובכל זאת הוא יספיק כדי לפטור את האד� מאחריות , לא להיות מוכר בדי� האזרחותש
   239.פלילית בישראל

אי� להניח שהמחוקק פסל את , באשר לנישואי� התקפי� לפי די� המדינה שבה נערכו

שכ� ערכאות ישראליות אינ� מוסמכות להתיר את , האפשרות שיוסמ� ג� בית משפט זר

ואילו העברה של ריבוי נישואי� אינה מוגבלת למי שיושב , ל�נישואיה� של כל באי עו

? איזו מדינה מוסמכת להוציא פסק גירושי� שיוכר בישראל לעניי� זה. בישראל כל חייו

כפי שנראה .  סביר להניח שחלי� הכללי� הרגילי�,בהיעדר כללי� מיוחדי� בהקשר הנדו�

  

 מזכיר את האפשרות שקאדי ישיא גבר מוסלמי שיפמ�, 123בפסקה . 131 בפסקה ,ש�ראו    237
. ונישואי� אלה יהיו תקפי� לפי הדי� הדתי שלפיו ה� נערכו, או שני יהודי�, ואישה נוצרייה

אי� פירושו שבית הדי� של אותה דת מוסמ� , אול� היות� של הנישואי� תקפי� בדי� זה
רק בית הדי� הדתי של אותה דת מוסמ� להתיר את , במקרה של שניי� בני דת אחת. להתיר�

רק בית המשפט לענייני משפחה מוסמ� לפעול , אול� במקרה של נישואי תערובת, הנישואי�
כ� ג� אפשר שיהיו בני זוג שנישאו לפי די� . באמצעות בתי הדי�להתרת הנישואי� בעצמו או 

כאשר אי� , יהודי� אזרחי� זרי�; נוצרי� אזרחי� זרי�: דתי ואי� בית די� דתי מוסמ� בעניינ�
א לחוק 4' הסכמה משותפת למסור את העניי� לבית הדי� וה� אינ� מקיימי� את התנאי� של ס

  .1953–ג"התשי, )רושי�נישואי� וגי(שיפוט בתי די� רבניי� 
ובתו� כ� , במקרה של נישואי� כדת משה וישראל אפשר להסתפק בגירושי� לפי די� תורה   238

גירושי� כאלה שנעשו בחסות בית די� רבני זר כל עוד ה� זוכי� לאישור של בית הדי� הרבני 
  , )12ש "לעיל ה (שיפמ�על הבעיות בדבר סמכות בעניי� זה ראו . המוסמ� בישראל

   .131סקה פב
, אפשרות זו קיימת למשל כאשר בני הזוג ה� יהודי� או דרוזי� תושבי ישראל א� אזרחי� זרי�   239

 באשר .או יהודי� או דרוזי� תושבי� זרי� ואזרחי� זרי� שהסכימו לסמכות בית הדי� בישראל
יהיה ניגוד לדי� האזרחות רק כשמדובר באזרחיה של ,  שלה�בשל תנאי הסמכות, למוסלמי�

מדינה שאינה מכפיפה את ענייניה� לבתי די� דתיי� וה� הסכימו לסמכות של בית הדי� 
 על האפשרות שבני זוג כאלה יקנו סמכות לדו� בגירושי� מכוח הסכמה ראו לעיל(בישראל 

   .)71ש "ה
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מעשה כל מדינה בעלת זיקה כללי� אלה שנקלטו מהמשפט המקובל מסמיכי� ל, בהמש�

,  הזיקות המשמעותיות שהוזכרו בהקשר זה ה� מושב240.משמעותית לאחד מבני הזוג

המשפט המקובל מעול� לא הכיר בזיקה של מקו� עריכת אמנ�  241.אזרחות ומגורי�

וא� במדינות אחרות זיקה זו לא הוכרה כזיקה מספיקה לצור� קליטתו של פסק , הנישואי�

ישראל שיצאו לחו� לאר� כדי להתחת� אזרחי כללי� אלה מבטיחי� ש כ� על 242.גירושי� זר

 .לא יוכלו להתנער מהנישואי� לאחר פסק גירושי� אזרחי ממדינה בעלת זיקה חולפת אליה�

ושוב אנו עדי� , יוכר בדי� אזרחותושל אזרח זר ה� אינ� מבטיחי� שפסק גירושי� אבל 

  .בע בדי� זהמהתפיסה שמעמדו של אד� נקאפשרית לחריגה 

פסק הדי� המפקיע נישואי� אזרחיי� עשוי א� להיות פסק די� ישראלי החורג מעמדת די� 

בית הדי� הרבני מוסמ� לדו� בגירושיה� של יהודי� אזרחי ישראל או , למשל. האזרחות

 ככל שסמכות זו מספיקה 243.תושביה א� על פי שנישאו בנישואי� אזרחיי� מחו� לישראל

, וככל שהיא מופעלת באשר למי שאינו אזרח ישראל, של ריבוי נישואי�ג� לצורכי העברה 

די� מקו� עריכת א� שייתכ� כי הוא , גירושי� כאלה עשויי� לעמוד בניגוד לדי� האזרחות

 ג� בית המשפט לענייני משפחה או בית די� שהוסמ� לכ� לפי חוק שיפוט בענייני 244.הטקס

 מוסמכי� להתיר את 1969–ט"התשכ, )לאומית��מקרי� מיוחדי� וסמכות בי(התרת נישואי� 

בניגוד לבית הדי� הדתי שיפעיל תמיד . נישואיה� של בני זוג שאינ� בהכרח אזרחי המדינה

או של האד� המסתכ� בעברה (העשוי שלא להיות די� אזרחות� של הצדדי� , את הדי� הדתי

 לחוק 5סעי� אבל , ותבית המשפט האזרחי עשוי להחיל את די� האזרח, )של ריבוי נישואי�

 ושוב אי� מתני� את החלטתו בתנאי שמדינת האזרחות ,מאפשר לו לפעול ג� על פי די� אחר

  .של בני הזוג תכיר בפסק הישראלי

  

  . להתפתחות כללי המשפט המקובל שנקלטו בישראל786–783' ראו להל� בעמ   240
�18בפסקה , DICEYראו . א� הוכרו ג� זיקת האזרחות והמגורי�, מושב הוא הזיקה הבסיסית   241

065�  . 18�069ובמיוחד הפסיקה המובאת בפסקה ,  ואיל
242    � ).130בפסקה , )12ש "לעיל ה (שיפמ�ראו (ג� שיפמ� סבור שדרושה זיקה בעלת אופי נמש
בי� , 1953–ג"התשי) נישואי� וגירושי�( די� רבניי�  לחוק שיפוט בתי1' סמכות זו מעוגנת בס   243

בית הדי� הרבני ' פלונית נ �2232/03 "כפי שהניחו בבג(שהנישואי� מוכרי� בדי� הדתי 
לניתוח המציע שלבית הדי� הרבני אי� (ובי� שלא )) 2006, פורס� בנבו (יפו�א"האיזורי ת

הוראה )). 112ש "לעיל ה(קדרי ��ראו הלפרי, סמכות כאשר הדי� הדתי אינו מכיר בנישואי�
לכ� ג� בתי . 1962–ג"התשכ, בחוק בתי הדי� הדתיי� הדרוזיי�זהה באשר לדרוזי� מופיעה 

בלי קשר , אזרחי המדינה ותושביה, הדי� הללו מוסמכי� להתיר את נישואיה� של דרוזי�
  . לאופ� שבו ה� נישאו

 שיפמ�ראו , סקי הדי� העומדי� בדרכהלעמדה שהכרעה דתית כזו מספיקה ולדיו� ביקורתי בפ   244
  .  ואיל�127בפסקה , )12ש "לעיל ה(
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  מעמדו של אד� לצרכי� אחרי�  )ג(

בית די� , כאשר מעמדו של אד� תלוי בתוק� של נישואיו או של גירושיו,  שנאמר לעילכפי
ג� בבית המשפט האזרחי . פי הדי� הדתי בלי קשר לאזרחותו של האד�דתי יכריע בשאלה ל

בי� , די� האזרחות אינו תמיד מכריע, בהקשרי� הרגילי� שבה� עולה שאלת מעמדו של אד�
 של �מסקנה זו עולה מבדיקת מצב. שמדובר באזרחי ישראל ובי� שמדובר באזרחי� זרי�

בי� שנערכו , גירושי� מצד אחרל שתי קבוצות אלה באשר לנישואי� מצד אחד ובאשר
דיו� זה בכללי� הקובעי� את מעמדו של אד� , כאמור. בישראל ובי� שנערכו מחו� לישראל

  . עוסק במעמדו של אד� לצרכי� רגילי� שבה� אי� חלי� הכללי� המיוחדי� שהוצגו לעיל

  נישואי� תוקפ� של   )1(

: קפ� המהותי ותוקפ� הצורניתו: במדינות אחרות תולי� את תוקפ� של נישואי� בשניי�
, כפו� לדי� האישי, המתייחס בעיקר לכושר� של הצדדי�, תוקפ� המהותי של הנישואי�

 כללי� אלה אינ� פשוטי� כפי 245.ואילו תוקפ� הצורני כפו� על פי רוב לדי� מקו� עריכת�
המדינות חלוקות בדבר זיהויו של הדי� האישי השולט בתוק� המהותי של . שה� נראי�

 ואילו במדינות אירופה מפני� על פי רוב לדי� 246,באנגליה מפני� לדי� המושב: ישואי�הנ
 יש הבדלי� בי� השיטות ג� באופ� שבו ה� משייכות את המגבלות השונות 247.האזרחות

לעמוד  חייבת ה� א� חלוקות בשאלה א� הצורה 248.לקטגוריה של צורה או של מהות
צורה פגומה לפי כ� ש, לל זה הוא כלל חלופיבדרישות די� מקו� עריכת הטקס או שמא כ
 בשאלה כיצד להפעיל את ותתלבטה יש ג� 249.די� זה יכולה להירפא באמצעות הדי� האישי

מקובל לדרוש . הכלל המפנה לדי� האישי כאשר בני הזוג בעלי דיני� אישיי� שוני�

  

 ,DICEYראו ג� ; Brook v. Brook, (1861) 9 HL Cas. 193באנגליה הבחנה זו נולדה בפרשת    245
; יל� וא895' בעמ,  ואיל�878' בעמ ,CHESHIRE; �74 ו73בכללי� , 17�058, 17�002בפסקה 
; 299, 290בפסקאות  ,LOUSSOUARN;  ואיל�553,  ואיל�548בפסקאות  ,MAYERבצרפת 

  . לחוק הרפורמה האיטלקי�28 ו27'  סבאיטליה
  .74 בכלל ,DICEYראו למשל    246
 לחוק הרפורמה 27'  סבאיטליה; 299בפסקה  ,LOUSSOUARN; 549בפסקה  ,MAYER, בצרפת   247

  .האיטלקי
�17 בפסקה ,DICEY;  ואיל�327'  בעמ,WOLFFסה כאלה ראו למשל לדוגמאות להבדלי תפי   248

וטקס דתי באופ� , באשר לדרישה לטקס כלשהו,  ואיל�555 בפסקה ,�MAYER ואיל� ו004
לעמדה שמדובר בדרישה  (17�017 בפסקה ,DICEYבאשר לדרישה להסכמת ההורי� ; מיוחד
 ואיל� באשר 562ופסקה , )תיתלעמדה שמדובר בדרישה מהו (549בפסקה , �MAYERו) צורנית

הנחשבות א� ה� מהותיות בצרפת במוב� זה שה� חלות ג� על אזרחי צרפת , לדרישות פרסו�
  .הנישאי� מחו� למדינה

 ,DICEYראו (ואילו בקונטיננט על פי רוב הוא כלל חלופי , באנגליה כלל זה הוא כלל מחייב   249
  ).האיטלקי פורמההר לחוק 28 'ס ;557 בפסקה ,MAYER ;17�005 בפסקה
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 250,� מצטברשהנישואי� יהיו תקפי� מבחינה מהותית בדינ� האישי של שני בני הזוג באופ
 law of the( המתוכנ� �א� כי בדי� אנגליה הציעו להכפי� שאלה זו לדי� מושב הנישואי

intended matrimonial home( ,לשני בני הזוג �וכדי , כדי שיחול על הנישואי� די� המשות
 אמנ� בארצות הברית מציעי� להחיל על תוקפ� של 251.לקד� מדיניות של הכשרת נישואי�

אול� ג� ש� , די� מקו� עריכת הטקס,  אחד בלא להבחי� בי� צורה לכושרהנישואי� די�
 252.מדגישי� כי ההכרה בנישואי� בניגוד לעמדת הדי� האישי של הצדדי� עלולה להישלל
שכ� , לכאורה אמנת האג בעניי� עריכת� של נישואי� וההכרה בתוקפ� היא סטייה ממגמה זו

תוקפ� של נישואי� שנערכו במדינות חברות היא מחייבת את המדינות המתקשרות להכיר ב
בפרק העוסק בעריכת .  אול� א� היא אינה מתעלמת מדינ� האישי של הצדדי�253.אחרות

נישואי� היא מאפשרת לדי� מקו� העריכה לשלוט בתוקפ� המהותי של הנישואי� רק כאשר 
 למדינות והיא א� מאפשרת, לפחות אחד מבני הזוג הוא אזרח של מדינה זו או מתגורר בה

 254;�שבה� נערכי� נישואי� לסרב להחיל את דינ� המהותי על ב� הזוג שאינו קשור אליה
היא קובעת כי הנישואי� ייערכו רק כאשר , כאשר מדובר בשניי� שה� זרי� לגמרי למדינה זו

 255,ה� עומדי� בדרישות המהותיות של הדי� שאליו מפנה די� מקו� עריכת הנישואי�
 רק בשוויי� קיימת נכונות 256.המדינות מפנות בעניי� זה לדי� האישי, וכאמור על פי רוב

להכיר בנישואי� שנערכו מחו� למדינה בלא לבדוק את תוקפ� המהותי בדי� האישי של 
נישואי� שנערכו ,  מודגש ש� שכשמדובר בבני זוג בעלי זיקה לשוויי�, ע� זאת257.הצדדי�

  

  .549 בפסקה ,MAYERבצרפת ; 17�063 ובפסקה 74בכלל ,  DICEY למשלראו   250
  . ואיל�17�064בפסקה  ,DICEY ; ואיל�898' בעמ ,CHESHIREראו    251
, �k וjהערות , 283פסקה ב ,RESTATEMENT OF THE LAW (SECOND) CONFLICT OF LAWSראו    252

 של שני הצדדי� ולדי� המושב של צד אחד א� הוא המייחסות חשיבות לדי� המושב המשות�
מדינות שיש ההערות ש� מבהירות עוד . ג� די� המושב המשות� של שניה� לאחר הנישואי�

בארצות הברית שקבעו בחוק כי נישואיה� של בני זוג לא יוכרו א� ה� תושביה של מדינה 
  .השוללת מה� את הכושר להינשא

 ,�Hague Convention on Celebration and Recognition of the Validity of Marriages ל9' ס   253
1978.  

  .  לאותה אמנה6' וס) 1(3' ס   254
 .לאמנה זו) 2(3' ס   255
האמנה א� מכירה בזכות� של המדינות המתקשרות לסרב להכיר בנישואי� כאשר לפי די�    256

היה חסר היכולת , היה קטי�, המדינה המתבקשת אחד מבני הזוג היה נשוי בעת הנישואי�
וכאשר יש בי� בני הזוג קרבת ד� או אימו� , המשפטית להסכי� או לא הסכי� באופ� חופשי

ה� רשאיות ג� לסרב להכיר בנישואי� מחמת ניגוד לתקנת הציבור ).  לאמנה11' ס(ישירה 
אמנ� די� המדינה המתבקשת אינו בהכרח הדי� האישי של אחד מבני הזוג או ). 14' ס(שלה� 
יכולתו של �אבל האפשרות להתחשב בחריגי� המצויני� מצביעה על הכרה באי, ניה�של ש

  . די� מקו� עריכת הנישואי� לגבור על די� בעל זיקה משמעותית לעניי�
 .�CPIL ל45.1' ס   257
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כא� שהדי� האישי חשוב בקביעת תוקפ�  מ258.תו� עקיפת מגבלות בדי� השוויצרי לא יוכרו
ג� כאשר התחשבות זו , הנטייה להתחשב בדי� מקו� עריכת הטקס ,ע� זאת. של נישואי�

א� על פי שה� אינ�  של נישואי� מאפשרת להכיר בתוקפ�, ייני צורה בלבדמוגבלת לענ
   . בשל פג� צורנימוכרי� בדי� האישי

נישואי� ה של �תוקכל היבטי ההמפנה את , בישראל כאמור חל לכאורה כלל קשיח יותר
אול� די� האזרחות אינו בהכרח . לדי� האישי בלבד ושאינו מתחשב כלל בדי� מקו� עריכת�

ככל שחורגי� . בי� שמדובר באזרחי� זרי� ובי� שמדובר באזרחי ישראל, מכריע בעניי� זה
מונופול הדתי  מהבעוהדבר נ, ישואי� שנערכו בתו� ישראלמדי� זה כשמדובר בתוקפ� של נ

, נישואי� שנערכו מחו� לישראלככל שחורגי� ממנו כשמדובר בתוקפ� של ; על נישואי�
   . בניסיו� להשתחרר ממונופול זה� נעודברה

  נישואי� שנערכו בישראל  .א

הוא די� , שנערכו בישראל ייבדק לפי די� ישראל תוק� נישואיה� של אזרחי ישראל
העשוי א� לגבור על , די� הדתיה לפיאלה ייקבע לעול�  של נישואי� כ תוקפ�259.אזרחות�

אשר על כ� נישואי בוסר ונישואי� ביגמיי� עשויי� להיות תקפי� . הוראות טריטוריאליות
 באותה מידה 260.די� הדתיה לפי נקבע משו� שתוקפ�, שראל א� על פי שה� אסורי�בי

� א� נערכו לכאורה כדי�נישואי� דתיי� שאינ� תקפי� בדי� הדתי של הצדדי� לא יוכרו א .
 כי נישואי� כאלה ,אינו תק�, שניה� יהודי�, למשל טקס נישואי� יהודי בי� דודה לאחיי�

 נישואי� התקפי� לפי דינו הדתי של צד אחד בלבד לא ייראו כמו כ�. בטלי� בדי� תורה
א� על , יה שנישאה לגבר מוסלמיי אישה יהוד261.אירוע ששינה את מעמדו של הצד האחר

 משו� ,האישה אינה נשואה,  דינו והוציא תעודת נישואי�לפישרוש� הנישואי� פעל י פ

  

 .�CPIL ל45.2' ס   258
 אינ� רשאי� להינשא, א� שה� ג� אזרחיה של מדינה אחרת, שני יהודי� אזרחי ישראל, כזכור   259

נישואי� ( לחוק שיפוט בתי די� רבניי� 2' בנישואי� קונסולריי� בישראל בשל הוראת ס
ומאחר שאזרח ישראל נחשב אזרח של ישראל לצור� המשפט . 1953–ג"התשי, )וגירושי�

 . דינו האישי הוא די� תורה, הישראלי ג� כאשר הוא בעל אזרחות זרה
שהוא ; 17ואיה� של נערות שגיל� צעיר מגיל ה� הדי� היהודי ה� הדי� השרעי מכירי� בניש   260

, הדי� השרעי מכיר בנישואי� פוליגמיי� ;הגיל הקבוע בחוק הישראלי כגיל מינימלי לנישואי�
על הבעייתיות של נישואי� פרטיי� . וג� הדי� היהודי עשוי להתיר לגבר לשאת אישה שנייה

לעיל ( שיפמ�ראו , די� הדתיהנערכי� שלא בהתא� לחוק ושאפשר שיהיו תקפי� על א� זאת ב
  . ואיל�179בפסקה , )12ש "ה

לעיל  (שאוהעל הדרישה שהנישואי� צריכי� להיות תקפי� בדינו של כל אחד מהצדדי� ראו    261
למצוא בניתוחו של חיזוק לעמדה זו אפשר .  ואיל� ומקורות הנדוני� ש�603' בעמ) 20ש "ה

שיידו� להל� , )1963 (225 יז ד"פ, שר הפני�' שלזינגר נ פונק �143/62 "השופט זילברג בבג
  . שעסק בנישואי� שנערכו מחו� לישראל, 725–724' בעמ



  נישואי� וגירושי�: 10פרק 

717 

מאחר .  מצב זה אינו מפתיע262.להינשא למי שאינו יהודיביכולתה  מכיר ושדינה אינ
אי� די� אחר , שהוא די� אזרחות�, שהעיקרו� הכללי מכפי� את אזרחי ישראל לדינ� הדתי

  .ו להחילשאפשר
או בני זוג בעלי אזרחויות שונות כאשר (ישואיה� של אזרחי� זרי� לכאורה ג� תוק� נ
 בי� –שנערכו בישראל צרי� להיבדק לפי די� האזרחות של הצדדי� ) אחד הוא אזרח ישראל

אמנ� רוש�  263.שהנישואי� נערכו בפני רשות דתית מוסמכת ובי� שנערכו בפני קונסול
 לפני שהוא עור� את  פי דינ� להינשאהנישואי� אינו חייב לבדוק א� הצדדי� כשירי� על

 די� אזרחות� לפי של הנישואי� ייבדק בדיעבד מחייב שתוקפ�) ii(64 אבל סימ� ,הנישואי�
 ונראה ,העובדה שעריכת נישואי� מסורה לרשויות דתיות אינה משנה תוצאה זו. של בני הזוג

 � המחייב ,1953–ג"שי הת,)נישואי� וגירושי�( לחוק שיפוט בתי די� רבניי� 2כי א� סעי
הסדרי� .  אינו בהכרח שולל מסקנה זו,שנישואי� בי� יהודי� בישראל ייערכו על פי די� תורה

שלא כמו פסק די� שנית� על ידי בית משפט ישראלי . אלה רק קובעי� כיצד ייערכו הנישואי�
� כפי שבודקי� את תוק� נישואיה. עריכת נישואי� בישראל אינה ערובה לתוקפ�, מוסמ�

כ� יש לנהוג , ואי� מסתפקי� בהכרח בתעודת נישואי�, של אזרחי ישראל לפי דינ� האישי
 אי� 264,די� הדתיה לפי דתיי� ייקבע לצרכי� פי שתוקפ�על א� .  לאזרחי� זרי�באשרג� 

אמנ� כשמדובר באזרחי ישראל הדי� . סיבה לסטות מעקרו� האזרחות בבית משפט אזרחי
. א� זאת משו� שהוא דינ� האישי של בני הזוג, שואי�הדתי הוא שמכריע בתוק� הני

  . הוא די� אזרחות�,  דינ� האישילפי ה�יש לבחו� את תוק� נישואי, כשמדובר באזרחי� זרי�
בישראל נישאי� , דוד ובת אחיו, תושביהואזרחי אנגליה , אשר על כ� א� שני יהודי�

� שדי� תורה מכיר משו נשואי� בה�בית די� דתי בישראל יראה , שה וישראלמת כד
כמו כ� א� אחד מבני הזוג ישתת� בטקס . בנישואי� כאלה ואינו כפו� לכללי ברירת די�

הוא יישא באחריות פלילית בשל עברה של ריבוי נישואי� משו� שהנישואי� , נישואי� שני
 א� ייתכ� שלצרכי� אזרחיי� 265.הראשוני� תקפי� על פי הדי� הדתי שלפיו ה� נערכו

אול� כאשר שאלת תוקפ� של . לא יתאפשר לצדדי� להתכחש לכ� שנישאו זה לזהמסוימי� 
  

נישואי� כאלה עשויי� להספיק לצורכי העברה של ריבוי נישואי� משו� , כאמור לעיל, ע� זאת   262
על המאמצי� למנוע מצבי� כאלה ראו . י לפיו ה� נערכושה� תקפי� לפי הדי� הדת

מאחר שמרש� האוכלוסי� אינו מעיד על תוקפ� של הנישואי� ). 21ש "לעיל ה (רובינשטיי�
תעודת , ומאחר שפקיד הרישו� מחויב לרשו� שינוי על סמ� תעודה ציבורית, הרשומי� בו

   ).730–729' להל� בעמראו (� הנישואי� המ�צאת על ידי הקאדי תספיק כנראה לצרכי רישו
ג� במקרה זה נראה כי הנישואי�  .659–658' ראו לעיל בעמ, באשר לנישואי� קונסולריי�   263

  .צריכי� להיות תקפי� בדי� אזרחותו של כל אחד מהצדדי�
נישואי� כאלה יספיקו לצור� העברה של ריבוי נישואי� א� , ובהנחה שה� תקפי� בדי� הדתי   264

' ראו ס (אפילו הוא אזרח זר, או מחו� לישראל על ידי תושב ישראל, ראלהיא תבוצע ביש
  ).1977–ז"התשל, לחוק העונשי�) 3(178

 .1977–ז"התשל,  לחוק העונשי�)1(178' סראו    265
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נראה כי בית משפט אזרחי אמור לבחו� את , הנישואי� עולה במנותק מהקשרי� טעוני� אלה
 נראה כי כ� יש לנהוג 266.שאינו מכיר בנישואי� בי� דוד לאחייניתו,  לפי די� אנגליהתוקפ�

זכותה של אשתו לרשתו נתונה ו,  של תושב אנגליהלמשל כאשר נדונה בישראל ירושתו
. היא אינה נשואה, שולט בירושהההדי� שהוא , במחלוקת משו� שנטע� כי לפי די� אנגליה

בי� שישראל תכריע . שאלת תוק� הנישואי� עולה בתור שאלה אינצידנטלית, במצב זה
רירת הדי� שלה בשאלה זו לפי הדי� השולט בשאלה הראשית ובי� שתכריע בה לפי כלל ב

די� . עליה לפסול את הנישואי� משו� שבשני המקרי� יחול די� אנגליה, לתוקפ� של נישואי�
ודי� אנגליה הוא די� , )ירושתו של תושב אנגליה שנפטר(אנגליה שולט בשאלה הראשית 

  . אזרחות� של הצדדי�
לו את  הנישואי� לדי� האישי ואי המהותי שלהמכפיפות את תוקפ�, מדינות אחרות

 של נישואי� שנערכו מוכנות לפסול את תוקפ�, עריכת הטקס הצורני לדי� מקו� תוקפ�
דורשות תעודה ממדינת הדי� האישי בדבר כושר� בי� שה�  267,האישי בשל פג� בדי� �אצל

להשלי� ע� מצב לכאורה קשה  ,ע� זאת 268. ובי� שלאשל בני הזוג כתנאי לעריכת הטקס
על רקע זה אפשר להבי� את . אי� שבוצע בחסותה לפי החוקשבו מדינה תתכחש לטקס נישו

הטענה שלפחות באשר ליהודי� שנישאו בישראל אי� לתלות את תוק� הנישואי� בדי� 
 לחוק שיפוט בתי די� רבניי� 2רס שסעי� שאוה ג. האזרחות הזר אלא בדי� ישראל בלבד

ב להכיר בנישואי� שנערכו ומחיי) ii(64 גובר על סימ� 1953–ג"התשי, ) וגירושי�נישואי�(
  

שבו תוקפ� , )2008, פורס� בנבו (אלמונית' פלוני נ 4460/05) ��ימשפחה (ש "אול� ראו תמ   266
נבח� לפי , לאחר שהבעל התגייר, ל אזרחי� זרי� בישראלשל נישואיה� כדת משה וישראל ש

בדי� זה לא היה לבעל כושר . הדי� הדתי מבלי להתייחס כלל לעמדתו של די� אזרחות� הזר
וסביר להניח , לפני גיורו, משו� שהוא כבר התחת� במדינת אזרחותו לאישה אחרת, להינשא

להבדיל מהדי� , ט סבר כי די� ישראללא ברור מדוע השופ. שדי� זה ג� לא היה מכיר בתוקפ�
משו� מה . שנדו� לעיל, מעבר להקשר של ביגמיה, מכיר בתוקפ� של הנישואי� בישראל, הדתי

הוא סבר שיש להבחי� בי� כושרו של האד� ובי� צורת הנישואי� א� על פי שהבחנה זו 
י כלל זה היה א� ג� לפ. לצור� נישואי� שנערכו מחו� לישראל, לכל היותר, מופעלת בישראל

בערעור שהגיע לבסו� לבית המשפט העליו� צוי� כי . כושרו צרי� להיבח� לפי די� אזרחותו
ולנטייה זו הצטר� ג� בית , נטיית� של כל הערכאות הייתה נגד פסילת תוקפ� של הנישואי�

 דינו לפסק ז פסקה ,)2009, פורס� בנבו( פלוני 'נ פלונית 3287/09 מ"בעראו (המשפט העליו� 

כי הגירושי� הצרפתיי� שנערכו , כנראה כביטוי לנטייה זו, צוי� עוד). רובינשטיי� השופט של
כמה שני� אחרי הנישואי� בישראל התירו את הנישואי� הצרפתיי� באופ� רטרואקטיבי למועד 

לא הייתה חשיבות לשאלת , לגו� העניי� שנדו� בתביעה. שקד� למועד הנישואי� בישראל
ע� כל . וא� ייתכ� שהיה בנסיבות העניי� מוצדק להפעיל השתק בנושא זה, תוק� הנישואי�

  .זאת הנטייה של בית המשפט באשר לשאלה זו תמוהה
שמדגימה מצב ,  האנגלית Sottomayor v. De Barros, (1877) 3 P.D. 1 (CA)ראו למשל פרשת   267

  .17�076 במיוחד ,ואיל� 17�058 בפסקה ,DICEYוראו , כזה
רפת מחילי� דרישות של הדי� הצרפתי אבל בוחני� את תוקפ� של נישואי� שנערכו בצ, למשל   268

  ).549בפסקה , MAYER(בצרפת ג� לפי די� האזרחות של הצדדי� 
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, אכ� 269. די� תורה א� חר� פגמי� בכושר� בדי� אזרחות� הזרהלפיבי� יהודי� בישראל 
שלל , הקובע כי נישואי� וגירושי� של יהודי� בישראל ייערכו על פי די� תורה, סעי� זה

מיהודי� אזרחי� זרי� את האפשרות שהייתה קיימת קוד� לכ� להינשא בנישואי� 
 א� הוא לא החלי� את דינ� האישי של אזרחי� זרי� 270.י� על פי די� אזרחות�קונסולרי

הוא מחייב שנישואי� קונסולריי� בישראל בי� יהודי� אזרחי� זרי� ייפסלו אפילו ה� . אלה
הוא א� מביא לידי כ� שלצרכי� מסוימי� בני זוג כאלה ייחשבו . תקפי� במדינת אזרחות�

 תקפי� לפי הדי� נישואי�כי ה, רה של ריבוי נישואי� העֵבלמשל לצור�, נשואי� בדי� ישראל
נישואי� שנערכו בישראל בניגוד לדי� שאבל הוא אינו מחייב . הדתי שלפיו ה� נערכו

מי , בי� כ� ובי� כ�. אזרחות� יוכרו לכל דבר ועניי� א� ה� אינ� מוכרי� בדי� האזרחות
סיבה אחרת שנישואי� שנערכו או שסבור מ, )ii(64גובר על סימ� כ 2סעי� שמפרש את 

המשפט חייב לגרוס ש, בישראל לפי הדי� הדתי כשרי� בלי קשר לדי� אזרחות� של הצדדי�
. י� אותו בדי� מקו� עריכת הנישואי� מחל תו� שהואחורג מעקרו� האזרחותשוב הישראלי 

עקרו� האזרחות יוסי� לחול על ,  מאחר שטענה זו עלתה בינתיי� רק באשר ליהודי�א�
  . תוק� הנישואי� של אזרחי� זרי� אחרי�

   נישואי� שנערכו מחו� לישראל  .ב

 לפי ייקבע  שנישואי� שנערכו מחו� לישראל תוקפ�אי� כמעט ספק, באשר לאזרחי� זרי�
מקו� עריכת הנישואי�  מבלי להזכיר את במפורשפנה אליו מ) ii(64שכ� סימ� , די� האזרחות

 אפשר שאופייה היהודי של מדינת ,ע� זאת. נה אחרתמדיבמדינת אזרחות� או בהא זה  י–
  . חריג מוגבל לעיקרו� זהבישראל יבססומעמדו המיוחד של הדי� הדתי ישראל ו

נישואי� כאלה . ת משה וישראלשני אזרחי צרפת נישאי� בצרפת כד: דוגמה
� של השופט אגרנט בפרשת על יסוד האמור בפסק הדי. אינ� מוכרי� בצרפת

  

ולפיה דינו , עמדה זו נתמכת בתפיסה שתידו� להל�. 614, 592' בעמ) 20ש "לעיל ה (שאוהראו    269
סקורניק  191/51א "בע, תפיסה זו הובעה רק אגב אורחא. הודי הוא די� תורההלאומי של כל י

כמו כ� היא נועדה . באשר לנישואי� שנערכו מחו� לישראל, )1951 (141ד ה "פ, סקורניק' נ
אינו מכיר בנישואי� , שבשטחה נערכו הנישואי�, להכיר בנישואי� כאשר די� מדינת האזרחות

, העוסק בנישואי� שנערכו בישראל, לא זה המצב הנדו� כא�). 175' בעמ, ראו ש�(דתיי� כלל 
  . שאינו פוסל נישואי� דתיי� מכול וכול, והעוקפי� איסורי� או מגבלות בדי� האזרחות

 מוסבר עוד שא� בני זוג כאלה יינשאו או 368' בעמ. 365 'בעמ )68ש "לעיל ה (זילברגראו    270
אי� בהכרח .  יוכר אלא א� הוא מוכר בדי� תורהתוקפ� של שינויי� אלה לא, יתגרשו בישראל

  .ללמוד מכא� שדי שה� תקפי� לפי די� תורה
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באשר דינ� הדתי של  להישראל יכול להכשיר נישואי� כאדי� , סקורניק
  271.יהודי� יכול להיחשב ג� דינ� הלאומי

ר שא,  של נישואי� אזרחיי� שנערכו בי� שני אזרחי פולי� דובר על תוקפ�קורניקסבפרשת 
השופט א� על פי ש 272. שאינו מכיר בנישואי� אזרחיי�,לימי� נהיו כפופי� לדי� ישראל

נישואי� על יסוד די� האזרחות שהייתה לבני הזוג בעת � של הבתוקפאגרנט הכיר 
יצור קושי בבית משפט ישראלי כאשר שני ת שהלכה זו באפשרות הוא הכיר 273,הנישואי�

.  ודי� אזרחות� אינו מכיר בתוק� הנישואי�ת משה וישראליהודי� אזרחי� זרי� נישאי� כד
 הוא הציע שלזוג כזה משה וישראלת נישואי� כדמות מ התעלמפניכדי להתגבר על הרתיעה 

יהיה אפשר להכשיר את שבעזרתו , והוא די� תורה, נוס� על די� אזרחות�, יש עוד די� לאומי
לא זו הייתה הבעיה שעמדה : סקורניקבפרשת  אמרת אגב דבריו אלה היו בגדר. הנישואי�

בית המשפט . הנדו� ולא היה כל צור� להכריע בה כדי להכריע בסכסו� ,בפני בית המשפט
א� כי למעשה דברי� אלה מעול� לא , חזר על דבריו של השופט אגרנט בהזדמנויות אחרות

נקבעו גבולות לרעיו� שדינו הלאומי של יהודי הוא , מה שחשוב יותר. היו בסיס להחלטה
השופט אגרנט עצמו צמצ� את ההצעה למצב מיוחד שבו : די� תורה בלי קשר לאזרחותו

 הזוג ישואי� שעה שהדי� ששלט בבני הזוג לא הכיר בה� וכאשר בנימבקשי� לתת תוק� לנ
 באזהרה שמדובר בשימוש ל&ווה� , ג� כשדבריו צוטטו בהמש�. הסתמכו על תוקפ� הדתי

 ראוי לזכור כמו כ� 274.נישואי�חריג בדי� תורה למע� המטרה המצומצמת של מת� תוק� ל
 די�  שבולמצב היפותטיתייחסו והכי דבריו של השופט אגרנט היו בבחינת אמרת אגב 

  275.נישואי� דתיי� כללב כירמדינת האזרחות אינו מ
 של נישואיה� מחו� לישראל ייקבע באשר לאזרחי ישראל נית� היה להניח שתוקפ�ג� 

בהתא� לדי� , ומשו� שאזרחות� ישראלית, בבית משפט אזרחי בהתא� לדי� אזרחות�
נערכו שלא ;  ה� ייראו תקפי�–שני הצדדי� נערכו הנישואי� בהתא� לדי� הדתי של : דת�

  

סביר שעיקרו� זה יחול ג� כאשר נישאו כדת משה וישראל באר� שאינה אר� אזרחות�    271
 .והנישואי� אינ� מוכרי� במדינת אזרחות�

 ).1951 (141ד ה "פ, סקורניק' סקורניק נ 191/51א "ע   272
 .767–761' הל� בעמראו ל   273
ש� דובר על מת� תוק� ) (1967 (20) 2(ד כא" פקירש�' לטושינסקי נ 65/67א "ע ראו למשל   274

 387) 5(ד מט"פ,  שאוליא�'שאוליא� נ 5016/91א "ע; )ולא במת� תוק� לנישואי�, לצוואה
ה הוא על השימוש ברעיו� שדי� תור.  ואיל�237 ' בעמ)68ש "לעיל ה (זילברגראו ג� ). 1996(

דינ� הלאומי של יהודי� זרי� לצור� הכשרת נישואי� שנערכו בישראל בי� אזרחי� זרי� 
 .269ש "שאינ� כשרי� לנישואי� בדי� אזרחות� ראו לעיל ה

סביר שבית , יתרה מזו). 1951 (175, 141ד ה "פ, סקורניק' סקורניק נ 191/51א "ראו ע   275
 נישואי� דתיי� א� על פי שאותה מדינה רקהמשפט יביא בחשבו� את הסיבה שבגללה נערכו 

 .מכירה רק בנישואי� אזרחיי�
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 לפיכ� נישואי� אזרחיי� בי� 276. ה� לא יוכרו בישראל–בהתא� לדי� הדתי של שני הצדדי� 
נישואי� בי� אזרחי ישראל  277;כי די� תורה אינו מכיר בנישואי� כאלה, שני יהודי� לא יוכרו

 שני בני הזוג יכיר בנישואי�  משו� שאי� מצב שבו הדי� הדתי של,בני דתות שונות לא יוכרו
 א� נישואי� בי� בני זוג אזרחי ישראל בני אותו מי� לא 278;של ב� דת� ע� ב� דת אחרת

   . די� דתי אינו מכיר בה�שו�כי , י דתות שונותבי� שה� בני דת אחת ובי� שה� בנ, יוכרו

 בר� התפתחויות בדיני המשפחה הישראליי� פנימה והקשיי� שיצר המונופול הדתי
יש חוק ברית הזוגיות לחסרי דת קיומו של על א� . בענייני נישואי� שיבשו עיקרו� פשוט זה

ני למשל בני זוג בני דתות שונות ובני זוג ב, עדיי� בני זוג שאינ� יכולי� להינשא בישראל
מטעמי� ,  רבי� שאינ� רוצי� להינשא בנישואי� דתיי�זוגות קיימי�, יתרה מזו. מי� אחד

חלק מבני הזוג הללו הצליחו לשנות את מעמד� בישראל באופ� . טעמי� אחרי�מצפוניי� ומ
כלל אלא הסתפקו במגורי�   חלק אחר לא נישאו279.פרטי ולהיחשב נשואי� לכל דבר ועניי�

 במוסד של – ה� בחקיקה וה� בפסיקה –המשפט הישראלי הכיר ,  לאלהאשר. בצוותא
 לזכויות של בני זוג נשואי� ה� ביחסי� שבי� ידועי� בציבור המצמיח זכויות הקרובות ביותר

 בטקס אזרחי נוחלק אחר התחת. הצדדי� לבי� עצמ� ה� ביחסי� שבינ� לצדדי� שלישיי�
  . משפט הישראלינשואי� בעיני ה להיראות ומחו� לישראל וביקש

נזקק לדי� המחוקק הישראלי ,  המפנה לדי� הדתי,כבר ראינו שעל א� עקרו� האזרחות
כאשר די , העברה הפלילית של ריבוי נישואי�  לצור�במפורשת הנישואי� מקו� עריכ

א� , נוס� על כ� 280.שהנישואי� הראשוני� תקפי� רק לפי די� זה כדי שהאד� ייחשב נשוי
 � כאלה ולא היה מוכ� להצהיר על תוקפ�בית הדי� הרבני נהג שלא להכיר בנישואיעל פי ש

התנות את נישואיה� של הצדדי� לאחרי� במת� הוא נהג ל, או להעניק זכויות על יסוד�
בשני העשורי� הראשוני� למדינה א� היו ניסיונות בבית המשפט העליו� לעצב  281.גט

  

 . די� הדתיה לפי ייבדק רק תוקפ�, בבית די� דתי ולצרכי� דתיי�, כאמור לעיל   276
, )2003, פורס� בנבו. (י. ח' נ.ש.ח 4276/03אול� ראו דעתו של הרב דיכובסקי בתיק גירושי�    277

פורס�  (יפו�א"בית הדי� הרבני האיזורי ת' פלונית נ �2232/03 "שהיוו בסיס להכרעה בבג
דעה זו אינה הדעה המקובלת באשר לעמדתו של  .738–731'  בעמלהל� שיידו�, )2006, בנבו

אלא רק בהתא� , והיא א� אינה מבטיחה כי הנישואי� יוכרו בכל מקרהזו די� תורה בסוגיה 
  .לנסיבות

 .דתיות נוצריות שונותלמעט אולי נישואי� בי� שני בני עדות    278
  .  ואיל��179 ו165בפסקאות ) 12ש "לעיל ה (שיפמ�ראו    279
 לחוק שיפוט בענייני התרת נישואי� 5' הוא א� הכיר בזיקה של מקו� עריכת הנישואי� בס   280

ריכת א� בהקשר זה די� מקו� ע, 1969–ט"התשכ, )לאומית�מקרי� מיוחדי� וסמכות בי�(
 .הנישואי� משמש לבטל את הנישואי� או להתיר� ולא להכיר בתוקפ�

וכדי למנוע  ,שמא נוצרו קידושי�עובדתי או משפטי ספק קיומו של  לעתי� הגט נדרש בשל   281
ראו באופ� כללי  (תלד ילד לגבר שאינו בעלה והילד ייחשב ממזר" נשואה"אפשרות שאישה 

ג� בהיעדר , לעתי� הגט נדרש לחומרה)). 1975 (אליספק קידושי� במשפט הישר פנחס שיפמ�
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הכשר כללי לנישואי� כאלה באמצעות הכלי� הרגילי� של ברירת די� תו� חריגה מעקרו� 
 האזרחיי�  נישואיה�–האחד : פסיקה זו התמודדה ע� שני טיפוסי מצבי�. האזרחות והדת

 נישואיה� –האחר ; מחו� למדינה של בני דת אחת שלא הייתה מניעה לנישואיה�
   .האזרחיי� מחו� למדינה של בני דתות שונות

הטיפול בקבוצת המצבי� הראשונה שא� להגביל את המשמעות של הכפפת אזרחי 
נגד ה יבתביעת מזונות של אישה יהודישעסקה  282,סקורניקבפרשת . ישראל לדינ� הדתי

, לפני עליית� לישראלר שא,  עלתה שאלת תוק� נישואיה� של בני הזוג,בעלה היהודי
הבעל טע� . נישאו בנישואי� אזרחיי� שהיו תקפי� בדי� אזרחות�, בהיות� אזרחי� זרי�

משו� שלפי די� ,  אי� להכיר עוד בנישואי� אלה283,שלאחר שדי� תורה נהיה דינ� האישי
י� אגרנט ואולש� התייחסו להיק� התחולה של הדי� הדתי השופט. תורה ה� אינ� תקפי�

כפי שה� היו מתייחסי� להיק� התחולה של דינה של מדינה , בתור הדי� האישי של בני הזוג
ובחנו את היק� תחולתו מבחינת הזמ� כדי לברר א� די� האזרחות החדשה יכול לשלוט , זרה

במועצה מאחר שבדבר המל� . אחרתאזרחיה של מדינה היו רע כאשר בני הזוג יע שאובאיר
בני הזוג משני� את אזרחות� או המתעוררת כאשר לא נמצא פתרו� לבעיה על אר� ישראל 
זו מהמשפט  זמנית�ייבוא הפתרו� לבעיה בי�ב את הלקונה ו מילא�ה, את דינ� האישי
ד הזמ� לה� להגביל את תחולתו של הדי� האישי בממ פתרו� זה �פשר 284.המקובל האנגלי

בודקי� אותו לפי הדי� האישי ששלט ,  של אירוע מעמדילקבוע שכאשר בוחני� את תוקפוו
מכא� שתחולתו של הדי� הדתי . באד� בעת האירוע ולא לפי הדי� האישי שיש לו בעת הדיו�

 מוגבלת מבחינה אזרחית לאירועי� המתרחשי� לאחר שהוא – הוא הדי� האישי החדש –
   285.נהיה דינ� האישי

  

בית הדי� ' פלונית נ �2232/03 "מאז הפרשה שנדונה בבג. ספק אמתי שהנישואי� אינ� תופסי�
, יש שבית הדי� הרבני א� פוסק גירושי� בעצמו) 2006, פורס� בנבו (יפו�א"הרבני האיזורי ת

  .  תורה באשר ה� נישואי� כבני נחכשהוא סבור שהנישואי� האזרחיי� תקפי� בעיני די�
  ).1951 (141ד ה "פ, סקורניק' סקורניק נ 191/51א "ע   282
ה� היו כפופי� לדי� בתור נטולי אזרחות . בעת הדיו� בני הזוג טר� רכשו אזרחות ישראלית   283

 .ישראל כדי� מושב�
כאשר , � אישי אחרואילו בעת הדיו� היה לה� די, בעת הנישואי� היה לבני הזוג די� אישי אחד   284

א� על פי שדבר המל� במועצה קובע . כל די� אישי השקי� באופ� אחר על תוק� הנישואי�
הוא אינו קובע , ) די� דתו–ובמקרה של אזרח ישראל (שדינו האישי של אד� הוא די� אזרחותו 

  כאשר בני–איזה די� אישי צרי� לחול על תוקפ� של נישואי� כאשר משתנה חוליית הקישור 
 של זמני�הבי�הכלל . הזוג מחליפי� את דינ� האישי לאחר הנישואי� ועוברי� לדי� אישי שונה

, המשפט המקובל מפנה בעניי� תוקפ� של נישואי� לדי� האישי שהיה לבני הזוג בעת הנישואי�
.  היא תקדי� בעניי� הבעיה של שינוי בחוליית הקישורסקורניקמכא� שפרשת . שהכשיר אות�

 ). 767–761' ראו להל� בעמ(כו להתייחס אליו בפסיקה מאוחרת יותר כ� ג� המשי
  .לדיו� בעמדה זו ראו ש�   285



  נישואי� וגירושי�: 10פרק 

723 

 הכלל –הגביל את היק� התחולה של כלל ברירת הדי� עצמו , לעומת�, קו�השופט וית
 המפנה לדי� האישי הוא כלל 47הוא קבע כי סימ� .  בממד המרחב–שהפנה לדי� האישי 

 �בכל עניי "וכי, תוקפ� של נישואי� הנערכי� בישראלהחל רק על , "פנימי�מוניציפלי"
חוזה או פעולה שנעשו במדינה אחרת , ל"חומושב ב,  נתינות זרה– כרו� בו 'זר'שאלמנט 

לאומי הפרטי � א� יש צור� להשתמש בכללי המשפט הבי� על בית המשפט לבדוק–ב "וכיו
 מאחר שדובר על נישואי� שנערכו מחו� 286".המוניציפלי�בטר� ייזקק לחוק הפנימי

למצב מיוחד  ברירת די� בהיעדר כלל. הוא חיפש כלל ברירת די� לבחינת תוקפ�, לישראל
 המבחיני� בי� תוקפ�, ט המקובל האנגלי הוא ייבא את כללי ברירת הדי� של המשפ,זה

 הכפו� לדי� מקו� – ובי� תוקפ� הצורני – 287 הכפו� לדי� המושב–המהותי של נישואי� 
מאחר שהוא הניח עוד שקיומו של טקס דתי או אזרחי הוא עניי� של . עריכת הנישואי�

שכאמור פתר את הבעיה ,  ג� השופט אולש�289.ת הנישואי� הוא הצליח להכשיר א288,צורה

  

 ).1951 (178, 141ד ה "פ, סקורניק' סקורניק נ 191/51א "עראו    286
השאלה העובדה שכלל זה אינו מתיישב ע� הכלל הישראלי המפנה לדי� האזרחות מעוררת את    287

או שמא היה ממיר , הוא היה מאמ� כלל זה כפי שהוא ,אנגליבהפעלת חלק זה של הכלל ה, א�
שכ� א� זיקת האזרחות , אול� היא ג� מצביעה על הקושי שבניתוח שלו. אותו בזיקת האזרחות

 . ואי� צור� לייבא את הכללי� האנגליי�, מסתבר שאי� לקונה, היא כלל ברירת הדי� הישראלי
על כ� השימוש של המשפט הישראלי . יני� דתיי�ההבחנה בי� כושר לצורה אינה מקובלת בד   288

 . האזרחי במונחי� אלה לצור� הבנת המשפט הדתי הוא בעייתי
 )188–181' ראו לעיל בעמ(השופט ויתקו� ניתח את הבעיה קוד� כול כבעיה האינצידנטלית    289

כאשר במסגרת : הוא הציג את הכלל כ� . את מה שהוא הציג ככלל האנגלי לעניי� זההחילו
הא� בני הזוג (מתעוררת שאלה אינצידנטלית ) ?היש זכות למזונות(השאלה הראשית 

 –יש לפתור את השאלה האינצידנטלית לפי כלל ברירת די� עצמאי של הפורו� , )?נשואי�
 ולא לפי כללי ברירת הדי� של הדי� ששולט –המפנה בעניי� הצורה למקו� עריכת הנישואי� 

 In re Goodman’s Trusts, (1881) L.R. 17יי� זה על פרשת הוא הסתמ� לענ. בשאלה הראשית
Ch. D. 266 . אי� זה מוב� מאליו , ראשית.  לבעיה האינצידנטלית מוטעותבאשרהנחותיו

ואילו בית , אמנ� די� תורה שלט בזכות למזונות. טלית אמתיתנשהנסיבות העלו בעיה אינציד
 אבל די� תורה אינו .זרחות בעת הנישואי�משפט אזרחי מופנה בשאלת תוק� הנישואי� לדי� הא

שהוא איננו די� טריטוריאלי ואינו פי די� זר מבחינתו של הפורו� האזרחי בישראל א� על 
השיקולי� לפתרו� הבעיה א�  ברור לא. בשליטתו הישירה של די� ישראל האזרחי

בניגוד , ויתרה מז. לאומית המקובלת�האינצידנטלית בתצורה זו זהי� לאלה שבתצורה הבי�
יש להחיל על השאלה האינצדינטלית לפיה  מחייבת שהאי� אסמכת, לדעתו של השופט ויתקו�

מצב פסקי הדי� . את הדי� של הפורו� תו� התעלמות מהדי� ששולט בשאלה הראשית
ראו לעיל (מבסס מסקנה לכיוו� זה או לכיוו� אחר  איננו, אז כמו היו�, המועטי� שבתחו� זה

 הכאסמכתאחת פסק הדי� שעליו הוא הסתמ� אינו מוזכר א� פע� , לבסו�). 188–181' בעמ
 במקרה ההוא לא .שכ� הוא אינו עוסק בבעיה זו כלל,  ואי� פלא בדבר,האינצידנטלית לבעיה

: התעוררה בעיה אינצידנטלית משו� שתנאי חיוני ללידתה של בעיה כזאת נעדר מהעובדות
על כ� לא התעורר כלל מתח בי� הפתרו� של . רו�די� הפו, בשאלה הראשית שלט די� אנגליה

הבעיה ש� . הדי� ששלט בשאלה הראשית ובי� הדי� שהפורו� היה מחיל על השאלה המשנית
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בעזרתו בנוגע לצורת הנישואי� וציי� ש הזכיר את הכלל ,כבעיה של שינוי בחוליית הקישור
  . להגיע לתוצאה הרצויהאפשר

שכלל , סקורניקכמו דעת הרוב בפרשת , הניח א� הוא הטיפול בקבוצת המקרי� השנייה
כאשר האירוע  ג� – לדי� הדתי,  לאזרח ישראל ובאשר–ת ברירת הדי� מפנה לדי� האזרחו

השאלה מה עושי� תמודד ע�  האול� בהקשר זה בית המשפט. מתרחש מחו� לישראל
.  ולפחות אחד מה� אינו מכיר בתוק� הנישואי�,כאשר דיניה� האישיי� של הצדדי� שוני�

בקפריסי� ע� אישה שבה יהודי אזרח ישראל התחת� , שלזינגר פונקשאלה זו עלתה בפרשת 
� והוכרעה מבלי להכריע  העתירה עסקה בשאלת רישו� הנישואי290.יה אזרחית בלגיהינוצר

 להורות לפקיד הרישו� אי אפשראול� השופט זילברג סבר ש.  של הנישואי�סופית בתוקפ�
הוא גרס .  של הנישואי�ועל כ� הוא העמיק בשאלת תוקפ�,  קיי�לרשו� מעמד שאינו

בעוד דינה האישי . ה� תקפי� בדי� האישי של הצדדי�� תקפי� אלא א� כ� שהנישואי� אינ
, היה די� ישראלדינו האישי של הגבר , הכיר בתוק� הנישואי�, הדי� הבלגי, של האישה

מכא� עלתה . הכיר בה� שלא, די� ישראל הרלוונטי היה די� תורה, ובאשר הבעל היה יהודי
כל , פנה לדי� אישי כאשר מדובר בשני אנשי�כיצד להפעיל כלל ברירת די� שמ, השאלה

   291.אחד בעל די� אישי שונה
הוא סבר כי . השופט זילברג שאב את הפתרו� לבעיה זו מהמשפט המקובל האנגלי

לאחר . מציב דרישה שכל די� לחוד יכשיר את נישואיו של האד� הכפו� לוהמשפט המקובל 
 292.הוא הסיק שהנישואי� בטלי�, �שקבע שלפי דינו האישי של הבעל אי� לנישואי� תוק

  

בי� הפעלת הכלל האנגלי הפנימי באשר לחוקיותו , שלא לצור�, הייתה שבית המשפט התלבט
בדינו האישי של הילד  ש–של ילד שנולד כשהוריו לא היו נשואי� זה לזה ובי� הכלל הזר 

הייתה המהל� , שהובילה להחלת הדי� הזר, הפעלת כלל ברירת הדי� בעניי� זה. הנדו�
 .המתבקש וההגיוני

 ).1963 (225 יזד"פ, שר הפני�' שלזינגר נ פונק �143/62 "בג   290
ט המקובל עד מחצית המאה במשפ. מצב זה נמנע בשיטות שבה� לאישה אי� די� אישי עצמאי   291

היא זכתה ע� נישואיה  במשפט הקונטיננטלי; זכתה במושבו של בעלהנשואה אישה � העשרי
, הישראליבמשפט וכ� היה תמיד , היו� לכל אחד מבני הזוג די� אישי עצמאי. לאזרחותו

  .שהחיל על כל אד� את דינו הדתי
לעיל  ( השאווכ� נוהג ג� , ")מצטבר "– cumulative(הוא כינה גישה זו הגישה הקומולטיבית    292

מדובר למעשה בגישה המוכרת , כפי ששיפמ� מיטיב להסביר).  ואיל�603' בעמ, 20ש "ה
השופט זילברג סבר כי הגישה ). distributive (בעול� כגישה הדיסטריבוטיבית

בלי קשר , הדיסטריבוטיבית בוחנת את מעמדו של כל אחד מבני הזוג באופ� עצמאי לפי דינו
לבונטי� פסל גישה .  יכול להיות נשוי והאחר יכול להישאר רווקוכ� אחד, למעמדו של האחר

אול� הוא סבר שזוהי גישה המתחייבת מהכפפתו של כל אזרח ישראל , זו כגישה אבסורדית
דומה שהעמדה שהתקבלה בישראל ).  ואיל�23 ' בעמ,)36ש "לעיל ה (לבונטי�(לדינו הדתי 

הזוג כדעת� של השופט זילברג ושל היא הגישה שלפיה יש לקבוע מעמד אחד לשני בני 
הנדונה הגישה הקומולטיבית . אול� כאמור גישה זו מכונה הגישה הדיסטריבוטיבית. שאוה
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אגב אורחא השופט זוסמ� אמנ� לא הכריע בשאלת תוק� הנישואי� א� הוא הביע עמדה 
 עמדתו והמלי� שהמשפט הישראלי יאמ� את ,בבעיה של דיני� אישיי� שוני� של בני זוג

 אשר מחיל את הכלל האנגלי המקורי שלפיו במקרה כזה ראוי ,של המשפט האמריקני דווקא
 במשפט המקובל האנגלי העצאפשרות שהוהוא דחה . שיחול די� המשות� לשני בני הזוג

די�  כנראה משו� שג� – 293של הצדדי� המתוכנ� �הנישואי לפנות לדי� מושב –למצב זה 
העדי�  תחת זאת הוא 294. ועל כ� שוב היו חלי� על הצדדי� דיני� שוני�, היה די� ישראלזה

 די� מקו� לפיכריע בשאלת תוקפ� של הנישואי�  להציע ככללאת הכלל האמריקני שה
   295.עריכת� מבלי להבחי� בי� כושר לצורה

 של עמדת�, כאמור. כל אחת מהקונסטרוקציות מעוררת בעיות במישור הפורמלי
 של שינוי בחוליית זמנית�הבי�בעיה ה כלפי רניקוסקהשופטי� אגרנט ואולש� בפרשת 

 הוא הדי� –כאשר הדי� שאליו בני הזוג עוברי� אול� . הקישור מקובלת ואינה מפתיעה
 פחות ההפעלתו של פתרו� זה קל,  של מה שאירע בדי� הקוד� בתוקפו אינו מכיר–הדתי 

  

לדיו� בשאלה זו ראו . מחילה על שני בני הזוג את הדרישות של שני הדיני� ג� יחדבעול� 
  .152פסקה ב ,)12ש "הלעיל ( �שיפמ

 בעיקר הצעה זוש� מוצגת )  ואיל�330' מבע, 1979,  עשיריתמהדורה( CHESHIREו למשל רא   293
היא מוצגת ונדונה רות החדשה יותר פבס. כפתרו� לבעיה של שניי� בני דיני� אישיי� שוני�

, כתאוריה חלופית כללית לתאוריה המפנה לדי� האישי של כל אחד מבני הזוג באופ� מצטבר
�17 בפסקה ,DICEY;  ואיל�896' מ בע,CHESHIREראו (בעיה האמורה ולאו דווקא כפתרו� ל

063� ).אי� תמיכה חזקה בגישה זו היו�, כפי שיוצא מהדיו� בשני מקורות אלה.  ואיל
ההצעה האנגלית היא ). 1963 (253, 225 יז ד"פ, שר הפני�' שלזינגר נ�פונק �143/62 "ראו בג   294

שרעיו� פי א� על .  א� כוונת� התממשה בפועלהזוגדי� המושב המתוכנ� של בני להחיל את 
הוא , כי הוא נצמד לדי� אישי כלשהו, זה מתאי� יותר למבנה הכללי� שהיו מקובלי� בישראל

בהנחה שבני הזוג , יתרה מזו.  באופ� שאינו מקובלמאפשר לצדדי� להתנות על כושר�
 איזו זיקה היה צרי� להחיל לא ברור(התכוונו להמשי� לגור בישראל או להיות אזרחי ישראל 

 הכלל האמריקני מפנה לדי� מקו� .הוא לא היה נות� תוק� לנישואי תערובת, )עליה� לעניי� זה
אבל הוא מאפשר להימנע מהכרה בנישואי� כאשר , העריכה מבלי להבחי� בי� כושר לצורה

 שני הדבר נוגד את תקנת הציבור או נוגד עמדה חזקה של די� בעל זיקה משמעותית אל
מקרה מובהק שבו מקובל כי מוצדק לפסול את הנישואי� הוא כאשר דינו האישי של . הצדדי�

ש "ה עילראו ל(אחד הצדדי� שהוא ג� די� המדינה בה יקימו בני הזוג את בית� פוסל אות� 
  .שלזינגר�פונק וזהו המקרה של –) 252

במקרה  ,רה זה היה די� זרשבמק, א� על פי שהוא ביקש להחיל את די� מקו� עריכת הטקס   295
בבעיית התוק� של נישואי� שנערכו מחו� מפורשות הנדו� א� אחד מהשופטי� לא עסק 

א� למעשה עסק רק בבעיה המתעוררת ,  של הנישואי�השופט זילברג עסק בתוקפ�. מדינהל
 של דעת הרוב לא התבססה כלל על תוקפ�. נהשני בני הזוג די� אישי שוכל אחד מכשל

 ו עסקככל ששופטי� אלה. ה שחובת הרישו� קיימת בלי קשר לתוקפ�והדגישהנישואי� 
בעיה בעיה של הבדל בי� ו ב רא�וא� ה, אמרות אגבמדובר ב, בבעיה של תוק� הנישואי�

  .הדיני� האישיי�
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 לתחולת כלל באשר לעומת זאת עמדתו של השופט ויתקו� 296. הצדקה מיוחדתנהוטעו
 הוא 47  של הקביעה שסימ�משמעותהקשה להבי� את .  ביותרמפתיעהברירת הדי� במרחב 

אינו כלל מהותי הכפו�  הוא :שונה מכלל פנימי רגילברור שהוא . פנימי�כלל מוניציפלי
הוא קובע שכאשר בית משפט אזרחי ד� . לכללי ברירת די� הקובעי� את היק� תחולתו

כדי להפעיל אותו צרי� לדעת מהו הדי� . בענייני המעמד האישי הוא יחיל את הדי� האישי
מזהה לצור� זה את הדי� האישי שעל בית המשפט האזרחי ) ii(64ימ� ס. האישי של כל אד�

,  כבר מולאהאזרחי ישראלבנוגע להלקונה שנותרה . להחיל כשנדו� עניינ� של אזרחי� זרי�
 שדינ� ,קת סמכות השיפוט על אזרחי ישראל לבתי הדי� הדתיי�ולכפי שמשתמע מח, ונקבע

 על כ� 297.די� אזרחות�, א חלק מדי� ישראלשהו, האישי של אזרחי ישראל הוא דינ� הדתי
הוא בעצמו כלל  47סימ� ,  ונחשבות חלק ממנו47באשר הוראות אלה משלימות את סימ� 

מבדיל בי� המצבי�  הלרוונטי בענייני המעמד האישי ה קובע מהו הגור�הוא. ברירת הדי�
בע שהגור� לצור� זה הוא קו.  שעליה� חל די� זרבי� המצבי�שעליה� חל די� ישראל ל

אזרחות� הזרה של הצדדי� היא שתביא לידי . המבדיל היחיד הוא אזרחות� של הצדדי�
הזר של הצדדי� לא כש� שמושב� . שהוא הדי� הדתי, החלתו של די� ישראל המהותי�אי

  .ג� מקו� עריכת הנישואי� הזר אינו צרי� לשנות,  א� ה� אזרחי ישראלישנה לעניי� זה
בעיה לכלל ברירת די� מעוררת כביכול כלל פנימי הכפו�  הוא 47 העמדה שסימ� 

שממנו נגזר הכלל שעל אזרחי ישראל חל די� , 64ג� סימ� משתמע ממנה ש: תנוספ
.  ג� עמדה זו אי� לה פשר.פנימי הכפו� לכללי ברירת די��ניציפליוהוא כלל מ, אזרחות�

? חשי� במדינה בלבד שיש להחיל ג� את די� האזרחות הזרה על אירועי� המתריוצאהא� 
 הא� ג� למע� אלה יש לייבא את כללי ?איזה די� יחול על אירועי� שמחו� למדינה, א� כ�

) ii(64כש� שאי� בסיס להניח שסימ� ? של המשפט המקובל, השוני� מאוד, ברירת הדי�
כ� , )?או אולי רק על אירועי� זרי�(הוא כלל לא של� שנועד לחול רק על אירועי� מקומיי� 

 נישואי� הנערכי� מחו� בדברכהסדר שיש בו לקונה  47סימ� אי� כל בסיס לפירוש  ג�
הפירוש המתבקש של שני סעיפי� אלה הוא שיש בה� הסדר שלילי ביחס ,  אדרבה.לישראל

 די� –חי� זרי� הדי� הקובע הוא אחד זראשבנוגע לכש� . לכל גור� מלבד גור� האזרחות
כ� ג� , ות למקו� עריכת הטקס מופנית כלפיו בלבד חשיבמיוחסתוהשאלה א�  –האזרחות 

ורק הוא רשאי לקבוע א� יש , הדי� הקובע הוא א� הדי� הדתי, בנוגע לאזרחי ישראל
אמנ�  298.שליליתותשובתו בדר� כלל תהיה , לאולהתחשב בדי� מקו� עריכת הטקס א� 

  

   .201–197' לעיל בעמראו ; 32 'בעמ, )36ש "לעיל ה (לבונטי�ראו    296
  .697' ראו לעיל בעמ   297
 אינו מתיישב ע� החלתו של זמני�הבי� לטעו� באותה מידה שייבוא של הכלל אפשר, לכאורה   298

 מבלי לחייב ג� את ייבואו של זמני�הבי�אול� אפשר להצדיק את ייבואו של הכלל . הדי� הדתי
ההתמודדות ע� . כללי ברירת הדי� עוסקי� בדר� כלל בהחלת הדי� במרחב. הכלל בעניי� צורה

על כ� סביר שיש לייבא כלל כדי להתמודד ע� בעיות . ז עניינ� אינה מרכתזמניו�בי�בעיות 
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 מקובל אינוכדי� שמכריע בתוקפ� של נישואי� הכלל שמייחד את הדי� האישי בלבד 
 בלתי סביר אבל הוא אינו כלל ,באנגליה או בארצות הברית וא� לא בצרפת או גרמניה

הרבה יותר סביר .  חסר בו משהו הדברי� הוא א� אינו כלל שעל פני.אפשרי או בלתיבעליל 
שלפיו מקו� עריכת הנישואי� אינו , לפרש אותו כיוצר הסדר שליליוהרבה פחות בעייתי 

  . משנה דבר
 עוסק רק בבעיה של בני זוג בעלי די� שלזינגר פונק של השופט זוסמ� בפרשת ניתוחו

 והחיפוש אחר די� , לקונהקיימת אכ� ,בהיעדר פתרו� סטטוטורי לבעיה זו. אישי שונה
ככל , אול� בשיטה המייחסת חשיבות לדי� האישי. משות� לשני הצדדי� הוא לגיטימי

מחפשי� די� משות� שיש לו זיקה , זוג לפי דינושקיימת נכונות לוותר על בדיקה של כל ב� 
חפש את יש שמציעי� ל בהיעדר מושב משות� ,על כ� למשל באנגליה. אישית לצדדי�

על רקע הנכונות הישראלית להמיר את זיקת האזרחות בזיקת  299.מושב הנישואי� המתוכנ�
, ה החדשההמושב כאשר לאד� אי� אזרחות וכ� לאמ� באופ� כללי את זיקת המושב בחקיק

�העובדה . היה אפשר א� להצדיק פנייה לדי� המושב של הצדדי� א� יש לה� מושב משות
שפתרונות אלה אינ� מועילי� לתושבי ישראל המתכנני� להמשי� לשבת בישראל איננה 

. ר שאיבה פורמלי לדי� הישראלישמעול� לא היה מקו, מכשירה את הבחירה בדי� האמריקני
וכבר ראינו שהוא אינו מכשיר , מוכ� להתעל� מעמדת הדי� האישי האמריקנידי� הבהנחה ש

המייחסת לדי� זה , לשיטה הישראלית הוא א� אינו מתאי� 300,התעלמות מוחלטת ממנו
 רק מדיניות מפורשת להכיר בנישואי� חר� עמדת הדי� האישי יכולה 301.חשיבות מכרעת

  .להצדיק מהל� זה
 אישיי� שוני� אינה עולה רק בהקשר של הבעיה של בני זוג בעלי דיני�, יתרה מזו

במצב . נישואי� שנערכו מחו� לישראל אלא ג� באשר לבני זוג המצליחי� להינשא בישראל
הזה אי� מחלוקת שהנישואי� אינ� תקפי� אלא א� כ� ה� מוכרי� בדינו הדתי של כל אחד 

� משות� אי� כל אפשרות למצוא די, ובהיעדר מושב מתוכנ� באר� זרה, מהצדדי� לחוד

  

אבל . אמנ� הדי� הדתי הוא בעל יומרת תחולה ללא גבולות של מקו� או של זמ�. אלה
ולו משו� שתוכנו ,  לעתי� קרובות כהחלה של די� זרתההפעלה של הדי� הדתי בישראל נתפס

יה בהכפפתו לגבולות שאינ� מקובלי� במוב� זה אי� אנומל. אינו נקבע על ידי די� המדינה
 כפופי� תמיד לדי� הפורו� וכש� – במרחב ובזמ� –ג� היק� תחולתו בפורו� של די� זר . עליו

כ� הוא , שדי� הפורו� אינו מאפשר לדי� הדתי לחול על כל עניי� שהוא מתיימר לחול עליו
הוא . י של נישואי� שונהייבואו של כלל בעניי� התוק� הצורנ .תו בזמ�לרשאי להגביל את תחו

אינו משלי� לקונה מקו� שיש כבר כלל ברירה העוסק בממד המרחב שמייחס חשיבות רק 
 .לדי� האישי ומבהיר כי אי� עניי� לפרק את השאלה המשפטית למרכיבי� שוני�

  .251ש "ראו לעיל ה   299
 .252ש " הלעיל ראו   300
 כלל א� הפעלתו הייתה מועילה במקרה ולא ברור, בפועל ג� הוא אינו מתעל� מהדי� האישי   301

  ).294ש "ראו לעיל ה(זה 
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ברג ביחס לבעיה של ל של השופט זיניתוחו, ואכ�. לשני הצדדי� שיכשיר את הנישואי�
בי� שהנישואי� נערכו בישראל ובי� , שניי� בני די� אישי שונה הוא הניתוח הטבעי של המצב

 כאמור 302.פג� בכושרו של צד אחד די בו כדי לפסול את הנישואי�. שנערכו מחו� לישראל
פרטי בישראל ה לאומי�בי� מלומדי המשפט ה ג�303.המקובלת בעול�זו הדעה , לעיל
 את האפשרות להכיר מת חוס אמנ� גישה זו304. שאי� מנוס מעמדה זופה אחד י�גורס

ה� בי� בני דתות שונות ה� בי� בני דת אחת שאינה מכירה בנישואי�  –בנישואי� אזרחיי� 
מצבי� מציעה פתרו� כולל לאינה א� אחת מהקונסטרוקציות האחרות אול�  – אזרחיי�

 של השופט אגרנט מועילה רק למי שנישא בנישואי� אזרחיי� לפני שנהיה גישתו. הללו
בני זוג העורכי� נישואי� מחו� לישראל במקרה של  היא אינה ישימה 305;כפו� לדי� ישראל

 שכ� ,גישתו של השופט ויתקו� מועילה רק לבני זוג בני דת אחת. בזמ� שה� אזרחי ישראל
 לדי� שיטתוהכפו� ג� ל, אלא בעיה של כושר" צורנית"במקרה שלה� הבעיה איננה בעיה 

 למקרה שבו בני הזוג ה� בעלי המותא�, פתרונו של השופט זוסמ�. הוא הדי� הדתי, האישי
 אול� בהנחה . נות� תוק� לנישואי תערובת של אזרחי ישראל, כל אחדדיני� אישיי� שוני�

 וא� קשה להצדיק את אימוצו לעניי� זה קשה עוד יותר –ה שהוא אומ� רק לעניי� הז
 הוא לא היה מכשיר את נישואיה� של בני דת אחת –להצדיק את אימוצו לצרכי� אחרי� 

 לא הייתה הי די� אישי זהעלשכ� במקרה של בני זוג ב,  באופ� אזרחישנישאו מחו� לישראל
  306.כל סיבה לסטות מדינ� זה

יה משפטית מספקת יאלה לא הצליחו לייצר קונסטרוקצעל כ� התלבטויות מוקדמות 
גישות ה .שתאפשר להכיר בנישואי� אזרחיי� של אזרחי ישראל שנערכו מחו� לישראל

  

ראו למשל העמדה האנגלית (על אחת כמה וכמה כאשר הצד הנדו� כפו� לדי� הפורו�    302
, שמייחסת משקל לדי� הפורו� כדינו האישי של אחד הצדדי� בהקשר של קרבות ד� וחיתו�

DICEY , 17�071בפסקה�המשפט הצרפתי שמאיינת נישואי� ראו ג� את עמדתו של ; ) ואיל
הקשורות לדרישות באשר (שנערכו מחו� לצרפת תו� עקיפת הדרישות הנוגעות לפרסו� 

 .)564 בפסקה ,MAYER( fraude à la loiבשל מה שמכונה ) להסכמת ההורי�
  .292ש "ראו לעיל ה   303
לעיל  (שיפמ� ; ואיל�642 ' בעמ)20ש "הלעיל ( הואש ;26–19 'בעמ ,)36ש "לעיל ה( לבונטי�   304

 . 196בפסקה , )12ש "ה
בנסיבות אלה היא עשויה להועיל ג� לבני דתות שונות שנישאו בהיות� אזרחי� זרי� ושרק    305

 )4(ד לט"פ, שמואל' שמואל נ 566/81א "כבמקרה של ע, לאחר נישואיה� התאזרחו בישראל
399) 1985 .(  

בהקשר זה ראוי לשי� לב שבית המשפט היה מוכ� להכיר בנישואי� פרטיי� בתו� ישראל רק    306
במקרה של בני זוג שלא יכלו לערו� נישואי� באופ� רשמי בשל מניעה דתית שלא פגעה 

ה� נמנעו מלהכיר בנישואי� פרטיי� במקרה של בני זוג שלא . בתוקפ� של הנישואי� בדיעבד
ההכרה בנישואי� ).  ואיל�179בפסקה , )12ש "הלעיל ( שיפמ�ראו (מניעה לנישואיה� הייתה 

 .אזרחיי� מחו� לישראל במקרה של מי שאי� מניעה לנישואיו בישראל נוגדת מגמה זו
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ה� לא ו 307, לביטוי בפסיקת בתי המשפט הנמוכי� באופ� לא מסודרשהוצעו זכוהשונות 
צדו חדל מבית המשפט העליו� .  החורגת מעקרו� האזרחותהבשילו לכדי הלכה ברורה

 הוא הפ� אותה לבלתי במקו� להכריע בשאלת תוק� הנישואי� :שינה כיוו�לעסוק בבעיה ו

שהצליח , או סטטוס לצרכי� אזרחיי�" סטטוס אזרחי" על ידי יצירתו של מעי� ,נטיתוורל
 פונקפרשת (שני פסקי הדי� שכבר נדונו . להעניק לצדדי� זכויות תו� עקיפת שאלת מעמד�

  . היוו אבני פינה בבניינו של סטטוס אזרחי זה) סקורניק ופרשת שלזינגר
.  יצרה הבחנה חדה בי� המעמד הרשו� של אד� ובי� מעמדו האמתישלזינגר פונקפרשת 

 לרשו� בני זוג שנישאו בנישואי� אפשרהשאלה המרכזית במקרה זה הייתה א� , זכורכ
הודי אזרח ישראל ואישה דובר בגבר י. אזרחיי� מחו� לישראל כנשואי� במרש� האוכלוסי�

בשוב� לישראל ביקשו . שנישאו בנישואי� אזרחיי� בקפריסי�, ה אזרחית בלגיהינוצרי
, כאמור לעיל. רביפקיד הרישו� ס. מפקיד הרישו� לרשו� את האישה כאשתו של הבעל

משו� שה� אינ� תקפי� בדינו , השופט זילברג סבר בדעת מיעוט שהנישואי� אינ� תקפי�
 לחייב את פקיד הרישו� אי אפשר וש,)י� ישראל שבמקרה שלו היה די� תורהד(של הבעל 

� של הנישואי� הללו י� צור� להכריע בתוקפ�אול� הוחלט שא. לרשו� דבר שאינו תק
וא  ה; אינו מעיד על תוקפ� של הנישואי� שכ� הרישו� במרש� האוכלוסי�,כתנאי לרישומ�

 דעת הרוב עסקה בשאלה מנקודת המבט של על כ�. א� אינו מהווה ראיה לכאורה לתוקפ�
על פקיד הרישו� לרשו� במרש� את הנתוני� ,  לגישתה308.סמכויותיו של פקיד הרישו�

 ותעודת נישואי� זרה היא בבחינת תעודה – וכאשר מוצגת תעודה ציבורית ,המוצגי� לפניו
ת פרשה זו בעקבו . נראה על פני הדברי� כי היא מזויפת עליו לקבלה אלא א�– 309ציבורית

ה� בני זוג בני דתות שונות ה� בני זוג בני דת אחת יכלו להינשא מחו� לישראל ולדעת 
לאחרונה  על יסוד אותה הלכה א� נרשמו 310.שנישואיה� יירשמו במרש� האוכלוסי�

   311.נישואיה� של בני זוג בני אותו מי�

  

� יש שמכירי� בתוקפ� של נישואי: הדעות חלוקות, ככל שדנו בה בבתי המשפט המחוזיי�   307
ראו איסו� הפסיקה (ויש המשאירי� את השאלה בצרי� עיו� ; יש השוללי� אות�; כאלה

 ).19פסקה ב ,)2003 (213) 2(ד נח"פ, פלוני' פלונית נ 8256/99א "רעב
ויתקו� ומני הצטרפו לאותו חלק בפסק דינו של השופט זוסמ� שטיפל , השופטי� ברנזו�   308

  . בחובה המוטלת על פקיד הרישו�
  .1971–א"התשל, ]נוסח חדש[ לפקודת הראיות 29' סראו    309
בית המשפט הגבוה לצדק א� הורה למשרד הפני� לבסס רישו� על תעודות נישואי� שהוצאו    310

בי� בני זוג אזרחי ) proxy marriages(באל סלבדור בעקבות נישואי� באמצעות ייפוי כוח 
, �4916/04 "ראו בג( אותה דת ישראל ותושביה לאזרחי� זרי� כאשר בני הזוג לא היו בני

על יסוד אותו עיקרו� א� תעודת . )19.6.2011, פורס� בנבו(שר הפני� ' זלסקי נ 10660/05
נישואי� ישראלית של קאדי המעידה על נישואיה� של אישה יהודייה או נוצרייה וגבר מוסלמי 

ו בישראל בי� בני או תעודה של רוש� נישואי� אחר המעידה על נישואי� שנערכ(טעונה רישו� 
 ).זוג בני דתות שונות לפי די� דתי המאפשר נישואי� כאלה

 ).2006, פורס� בנבו (מנהל מינהל האוכלוסי� במשרד הפני�' ארי נ ב� �3045/05 "פרשת בג   311



 לאומי הפרטי הישראלי�ללי המשפט הבי�כ: שער שלישי

730 

, טית לתוקפ�ואי� ואינו מהווה ראיה משפ של הנישהמרש� אינו מעיד על תוקפ�, אכ�
המרש� משמש . בני זוג נשואי�אל אבל בפועל הוא מבסס את ההתייחסות אל בני הזוג כ

 ותעודת הזהות משמשת על פי רוב ראיה מספקת לצרכי� ,בסיס לרישו� בתעודת הזהות
שאינו רשאי , אול� בניגוד לפקיד הרישו� 312.מנהליי� ואחרי� למעמדו האישי של אד�

מי שחולק על נכונות הרישו� רשאי לסרב לפעול נראה כי , עמדלסרב לרשו� את שינוי המ
, בסכסו� כזה בנוגע למעמדו של אד�. על פיו ולהביא את העניי� להכרעה משפטית מחייבת

אול� כפי שכבר ראינו בפרשת . די� הדתיה לפיא� בית משפט אזרחי אמור להכריע 
כגו� תביעה , עה אזרחיתמכריע את גורלה של תבינישואי� של  כאשר תוקפ�, סקורניק

  . העמדה הדתית אינה תמיד מכריעה, או ירושה, למזונות או זכות ביחסי ממו� בי� בני זוג
צדדי�  המשי� המשפט הישראלי לייחס לרניקו סקבעקבות התקדי� שנקבע בפרשת

ת תוק� הנישואי� בהקשרי� הולכי� זכויות הנובעות מקשר הנישואי� מבלי להכריע בשאל
, שהיא אינה נשואהפי כש� שידועה בציבור זכאית למזונות א� על ,  למשל313.ומתרחבי�

שנישאה בנישואי� אזרחיי� בטר� עלתה פי וכש� שהוכרה זכותה של אישה למזונות א� על 
 ,שנישאו בנישואי� אזרחיי�אזרחי ישראל כ� ג� עוצבה זכות למזונות בי� בני זוג , לישראל

בי� שמדובר בבני זוג בני דת אחת , שי של הצדדי�בלי קשר למעמד� האי, על בסיס חוזי
שלא יכלו , שיכלו להינשא בישראל ובי� שמדובר בבני זוג בני דתות שונות או בלי דת

הכירו בזכותה של אישה קתולית אזרחית זרה לרשת , בדומה לכ� 314.להינשא בישראל
  

אית� ; 587–586' מבע) 20ש "לעיל ה (שאוה; 165בפסקה , )12ש "לעיל ה (שיפמ�ראו    312
 יא משפט וממשל" הלכת פונק שלזינגר ודיני מרש� האוכלוסי�: מגדל פורח באוויר"לבונטי� 

  ).ח"תשס (129
 665) 1(ד כג"פ, גולדנברג�בכר' בכר נ 173/69א "ראו ע סקורניקלמקרי� הדומי� לפרשת    313

  ).1985 (399) 4(ד לט"פ, שמואל' שמואל נ 566/81א "ע; )1969(
, )2003 (213) 2(ד נח"פ, פלוני' פלונית נ 8256/99א "ראו גיבוש סופי של פסקי די� רבי� ברע   314

�נישואי� באמצעות ייפוי(שעסק בחובת מזונות בי� בני זוגי יהודיי� שנישאו בנישואי פרגוואי 
זי חויני משפחה ובית המשפט המבית המשפט לעני לאחר ש,)כוח שנרשמו במרש� האוכלוסי�

פרטי ה לאומי�הבי�משפט הכללי בציינ� כי , את התביעה מהטע� שהאישה אינה נשואהדחו 
�בי�שאי� בעיה , ה� הוסיפו וציינו שלא הייתה מניעה לנישואי�. במקרה כזהאינ� מועילי� 

, וכי הצדדי� יכלו לערו� הסכ� ולא עשו כ�, סקורניק שהייתה מאפשרת להיזקק להלכת זמנית
בית המשפט העליו� חזר על ההלכה שנקבעה בעניי�  .שה זכות כלפי הגברולכ� אי� לאי

 שואהנדי שהיא כותה של אישה למזונות לפי דיני המשפחה היהודיי� ולפיה לצור� ז, רניקוסק
ועל כמה וכמה פסקי די� שבה� הכירו , )9פסקה ב( לפי הדי� האזרחי לרבות כללי ברירת די�

הוא קבע כי בכל ). 15–12בפסקה , ראו ש�(דיני הסטטוס בזכות אזרחית למזונות המנותקת מ
 זכות ייצרולאת חובות המזונות וזכויות אזרחיות אחרות מהסטטוס נתק המקרי� הללו אפשר ל

לפי הנסיבות של כל מקרה  –לב התו� ועקרו� הסכ� מכללא  על המבוססת –אזרחית למזונות 
� מחו� לישראל כהסכ� שמתוכו נגזרות הוא קבע עוד כי תפיסת� של נישואי� אזרחיי. ומקרה

 והחזיר את התיק לבית המשפט )ל�יא ו16בפסקה  (חובות אלה אינה נוגדת את תקנת הציבור
  .לענייני משפחה כדי שידו� בפרטי המקרה
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שה בנישואי� משו� שנשא אותה לאי, יהודי אזרח ישראל כבת זוגו ולא כידועתו בציבור
 ובית ,ג� במקרה זה לא היה צור� להכריע בשאלת תוק� הנישואי�. אזרחיי� מחו� לישראל

ג� את מי שנישא בחוק הירושה באופ� שכלל " ב� זוג"המשפט הסתפק בפירוש המונח 
 הצירו� של אפשרות הרישו� של נישואי� אזרחיי� מצד אחד והכרה 315.בנישואי� אזרחיי�

ת של בני זוג שנישאו בנישואי� אזרחיי� מצד אחר מנע למעשה כל בזכויותיה� הממוניו
זכויותיה� וחובותיה� של . צור� להכריע בשאלת תוק� הנישואי� בבית משפט אזרחי

כלפי הרשויות ; הצדדי� בינ� לבי� עצמ� ה� כזכויותיה� וחובותיה� של בני זוג נשואי�
ל פי רוב כדי להנות את בני הזוג וכלפי צדדי� שלישיי� הרישו� בתעודת הזהות מספיקה ע

   .בזכויות הנלוות לבני זוג נשואי�
 של ימנע מקביעת עמדה בשאלת תוקפ�לאור זאת הנטייה של בית המשפט העליו� לה

. מצטיירת כנטייה מכוונת, לאחר שלא הצליח לפתור את הבעיה על כל היבטיה, הנישואי�
אינה פשוטה כלל " בשאלה שבסברו שמדובר: כ� ג� יוצא מדברי בית המשפט עצמו

 לא שמוטבהוא קבע , "הבחנות דקות ודקיקות"שיש בה , "קשה וסבוכה"שהיא , "ועיקר
מעוררת בעיות "כי מדובר בשאלה ש, "אי� לדעת כיצד נצא מסב� זה"כי , להיכנס אליה

אי� ביחס אליה קונסנסוס "ואשר " שנויה במחלוקת חריפה"אשר , "קשות של דת ומדינה
.  למצוא תשובה לשאלההקושי לא היה קושי משפטי פורמלי,  כפי שראינו316".חברתי

הוא הדי� ,  חל די� האזרחות; והפעלתו לא כרכה הבחנות דקות או דקיקות,הכלל היה ברור
ובמציאת  ע� התוצאות הקשות של מצב משפטי פורמלי זה בהשלמההקושי היה . הדתי

שי זה ולאחר אול� נוכח קיומו של קו. קבלא עזרת המחוק שינויו ניתוח משפטי שיאפשר את
ה� מחו� למדינה לא היו מוכרי� ישבית המשפט פתר את מרבית הבעיות של בני זוג שנישוא

קשה להבי� את הלהט שהוביל את בית המשפט להיכנס שוב לבעיה של , על ידי דינ� הדתי
ט זה כאשר על אחת כמה וכמה קשה להבי� לה. כלל ברירת די� כאשר הדבר לא היה הכרחי

הבהיר  לא הוסיפו דבר על הפסיקה הקיימת ולא הצליחו לשבה� נדונה הבעיהפסקי הדי� 
  . של נישואי�את מצב ברירת הדי� באשר לתוקפ�

סמו� לפני פרישתו מכס השיפוט הכריע הנשיא ברק בשני תיקי� שעסקו בנישואי� 
י� יי� של בני זוג יהודבמקרה האחד הוא קבע כי נישואיה� האזרחי. אזרחיי� מחו� למדינה
כריע בתוק� הדגיש שהוא אינו משפי  א� על , במקרה האחר317;מחו� לישראל תקפי�

הוא הציע  ,נישואיה� האזרחיי� של בני זוג בני דתות שונות שאחד מה� הוא אזרח ישראל
  

 .)2006 (726) 3(ד סא"פ, פלונית' פלוני ופלונית נ 9607/03מ "בע   315
זכיר הוא מבפרשה זו . 19בפסקה , 213) 2(ד נח"פ, פלוני' פלונית נ 8256/99א "או רער   316

 הבחנות למעשה. הבחנות בי� מצבי� עובדתיי� שוני� כאילו כל מצב מעורר בעיה מסוג שונה
וה� א� שימשו כלי רטורי להצדקת , אינ� משקפות הבדלי� משפטיי� בי� המצבי� השוני�אלה 

  .אההבחנה בי� תוק� הנישואי� לבי� ההשלכות הממוניות של חיי צוות
 ).2006, פורס� בנבו (יפו�א"בית הדי� הרבני האיזורי ת' פלונית נ �2232/03 "בג   317
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במקרה הראשו� אישה שנישאה מחו� לישראל בנישואי� אזרחיי�  318.שיש להכיר ג� בה�
שהתיר את נישואיה מאותו רגע ואיל� בלא לדרוש שבעלה , הדי� הרבניעתרה נגד בית 

במקרה זה בחר הנשיא ברק . ימסור לה גט ומבלי להתיר במפורש את הנישואי� האזרחיי�
לדו� בשאלה א� הנישואי� תקפי� וקבע כי לנישואי� אלה תוק� במשפט הישראלי משו� 

 ואילו צורת הטקס תקפה בדי� –תי  הוא דינ� הד–שלצדדי� היה כושר לפי דינ� האישי 
המקרה השני עסק . סקורניק של השופט ויתקו� בפרשת ניתוחוניתוח זה הוא . מקו� עריכתו

בזכותה של אישה קתולית אזרחית זרה לרשת כבת זוג של גבר יהודי אזרח ישראל בשל 
ת בעיה זו בפרשו אבית המשפט פתר , כאמור לעיל. נישואיה� האזרחיי� מחו� לישראל

תה טקס נישואי� בעל בחוק הירושה באופ� שכלל אישה שהמנוח ער� אש "זוגב� "המונח 
 העיר כי נשיא ברק ה,ע� זאת.  בדי� ישראלבלי קשר לשאלת תוקפו,  במדינת עריכתוק�ות

 די� מקו�  על יסודנישואי�כיר בבעובדות כאלה היה ראוי ללכת צעד אחד קדימה ולה
  .שלזינגר פונק של השופט זוסמ� בפרשת ניתוחוניתוח זה הוא . עריכת�

, במקרה הראשו�. בשני המקרי� הקביעה בעניי� תוק� הנישואי� הייתה מיותרת, כאמור
 בית הדי� הרבני הוא היחיד המוסמ� לפסוק בדבר , של הנישואי�בלי קשר לשאלת תוקפ�

ו וקבע כי השלי� את פסק דינבעצמו בית הדי� הרבני כמו כ� . נישואי� או התרת�בטלות ה
ה הברירתית ילא היה כל צור� בקונסטרוקציעל כ� . אי� מוכרי� לפי הלכות בני נוחהנישו

, שהוא דינ� האישי של הצדדי�, שכ� הדי� הדתי, המבחינה בי� ענייני צורה לענייני מהות
ותה  במקרה השני הודגש שזכ319. א� על פי שלא נערכו כדת משה וישראלהכיר בנישואי�

הדגיש הוסי� וובית המשפט ,  של הנישואי� בישראל אינה תלויה בתוקפ�של האישה לרשת
 א� היא לא יצרה הלכה ולכ� הבעת העמדה באשר לתוקפ�, ה זושהוא אינו מכריע בשאל

  

  .)2006 (726) 3(ד סא"פ, פלונית' פלוני ופלונית נ 9607/03מ "בע   318
בקבעו , שכ� הוא התיר את הנישואי� בלא גט, בית הדי� הרבני פעל באופ� מפתיע במקרה זה   319

קשה ללמוד פה עיקרו� . ועל כ� יש להתיר� לפי דיני בני נח, נחשהנישואי� תקפי� לפי דיני בני 
שכ� הובהר כי נסיבות ההתקשרות בי� בני , כללי שנישואי� אזרחיי� מחו� לישראל יוכרו תמיד

כל מקרה ייבדק לפי ; הזוג ה� שתכרענה בשאלה א� בני הזוג נשואי� לפי ההלכה א� לאו
 פסק הדי� סיב� את מפת הסמכויות של ישראל ). לפסק הדי�30ראו למשל בפסקה (הנסיבות 

כפי שהיה המצב ג� , עוד בקבעו כי א� על פי שבית הדי� הרבני מוסמ� להתיר את הנישואי�
כריכת� של זכויות שיכולות להתלוות רק לנישואי� המוכרי� כדת משה וישראל אינה , קוד�

כ� רק : י סמכות מכוח כריכהועל כ� אי� לבית הדי� הרבנ, יכולה להיות כנה בנסיבות העניי�
לא ברור כיצד קביעה זו אמורה ). 31פסקה ב(ההיבט החיצוני של הנישואי� בסמכות� 

 לחוק מאפשר כריכה בענייני 3' ס. התביעה בבית הדי� היא תביעה בגירושי�: להתבצע
ובכל מקרה רק דיו� בבית הדי� , התרת נישואי� אזרחיי� איננה קטגוריה מיוחדת. גירושי�

בהיר א� מדובר בהתרה של נישואי� כבני נוח או בהתרה של נישואי� כדת משה וישראל או י
לכ� לעול� לא יהיה אפשר מראש לדעת . גט מחמת הספקגט לחומרה או נישואי� שמחייבי� 

  . א� מדובר במקרה שבו יש סמכות מכוח כריכה א� לאו
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זאת הדינמיקה המשפטית בישראל מבססת הנחה שהעמדות שהובעו בפסקי כל ע� . מחייבת
 כ� ראוי לבחו� א� ה� מציעות משו�. תשתרשנהבאשר לתוקפ� של הנישואי� די� אלה 

  .מה משמעות� ומה השלכותיה�, קונסטרוקצייה מועילה מאלה שהוצעו בעבר
, סקורניקזו של השופט ויתקו� בפרשת , יה הראשונהי הנשיא ברק סבר שהקונסטרוקצ

  : אינה בעייתית

 לאומי�בי�פי כללי המשפט ה� של הנישואי� מתבקשת עלההכרה בתוקפ�
ה� נקלטו בעבר . לק אינטגרלי של המשפט הישראליהמהווי� ח, הפרטי

ה� מתפתחי� ע� . עתה ה� עומדי� על רגליה�. מתו� המשפט האנגלי
אבר בלתי נפרד מהמשפט , ה� מהווי� על כ�. פיתוח המשפט הישראלי

יש להתחשב , כאשר בנישואי� מצוי אלמנט זר, על פיה�. המקובל הישראלי
ילות את הדי� הדתי בתור דינו האישי המח, הוראות דבר המל� במועצה. בו

כללי ', אכ�.  הפרטילאומי�בי�כפופות לכללי המשפט ה, של אזרח מקומי
� הפרטי קודמי� בתחולת� לכל חוק שהוא מוניציפאלילאומי�בי�המשפט ה

ד ח "פ, סקורניק'  סקורניק נ191/51א "השופט ויתקו� בע ('פנימי גרידא
המחיל את הדי� הדתי , לדבר המל� 47א� הוראתו של סימ� ). 179, 141

פנימי �חוק מוניציפאלי'אינה אלא , בתור דינו האישי של אזרח מקומי
מכא� .  הפרטילאומי�בי�הוראת הסימ� כפופה לכללי המשפט ה. 'גרידא

אפילו היו שני בני , שתוק� של נישואי� שערכו בני זוג יהודי� מחו� לישראל
קבע תו� התחשבות בכללי ברירת יי, הזוג אותה שעה תושבי האר� ואזרחיה

הדי� (הנישואי� תקפי� מבחינת הצורה , על פיה�. הדי� המקובלי� בישראל
ה� (ועל כ� ה� נישואי� תקפי� , )המשפט העברי(ועל פי המהות ) הזר

  320.בישראל) מבחינת ההיבט החיצוני וה� מבחינת ההיבט הפנימי

  

 יפו�א" הדי� הרבני האיזורי תבית' פלונית נ 2232/03 �"בגב לפסק דינו 26פסקה בראו    320
תוצאה זו מתבקשת : "רכי החיי�ו� ועיג� את העמדה הזו בצישהוא המ. )2006, פורס� בנבו(

מבקשי� לממש , אזרחי המדינה ותושביה, אלפי יהודי�. ג� על רקע מציאות החיי� בישראל
תית זו תופעה חבר. את נישואיה� בדר� של נישואי� אזרחיי� המתבצעי� מחו� לישראל

כאשר סברו , וסמ� וויתקו� בעברעמדו על כ� השופטי� ז. שהמשפט צרי� להתחשב עימה
י� תוק� נישואי� שנערכו מחו� לישראל על ידי אזרחי המדינה או ימרות אגב כי לענבא

אפילו אי� לבני הזוג כושר להינשא על פי , די בכ� שה� תקפי� לפי מקו� עריכת�, תושביה
מדינת ' טפר נ 373/72א "ע; 254–253' בעמ, שלזינגר פונק פרשת, ראו(משפט� האישי 

ודי , אי� לנו צור� להכריע בעמדה זו, בגדר העתירה שלפנינו). )1974 (9, 7) 2(ד כח"פ, ישראל
לפיה הנישואי� יתפסו א� יש לבני הזוג כושר להינשא על פי , לנו בעמדה המתונה יותר

מסקנה זו . ל שיטת משפט זר המכירה בומשפט� האישי וטקס הנישואי� נער� במסגרתה ש
הנכונות להכיר בתוקפו של . מתחזקת לאור תפיסתנו את כבוד האד� של כל אחד מבני הזוג
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כמו אלה שהניח , ת בפסקה זוההנחות המובלעו, בניגוד לאופ� שבו הוצגו הדברי�
 של הנישואי� הללו אינה ההכרה בתוקפ�. בנות מאליה� כלל ועיקראינ� מו, השופט ויתקו�
בעקרו� כאמור המתמצי� ,  הפרטי הישראלילאומי�בי�פי כללי המשפט ה מתבקשת על

 ,הכללי� שאליה� מפנה הנשיא ברק אינ� חלק אינטגרלי של המשפט הישראלי; האזרחות
 ,א� לא הייתה הצדקה לקלט�, כפי שהוסבר לעיל.  לא נקלטו באופ� מפורש ומחייבומעול�

 על כ� ה� אינ� אבר בלתי נפרד 321.נה בעניי� זה במשפט הישראלישכ� לא הייתה לק!
אול� . יש להתחשב בו, כאשר בנישואי� מצוי אלמנט זר, אכ�. מהמשפט המקובל הישראלי

� זרי� ולאזרחי� עקרו� האזרחות לאזרחישאימצו את  ,הוראות דבר המל� במועצה
ה� ה� הוראות ,  את הדי� הדתי בתור דינו האישי של אזרח מקומיושהחילו, מקומיי�

הוראות אלה מבהירות . נטישמזהות מהו הגור� הזר הרלוו וה� ,לאומי הפרטי�המשפט הבי�
קבע כי לאחר שבית המשפט בעצמו . נטי היחיד הוא אזרחותו של אד�וושהגור� הזר הרל

פנה לדי� המ,  לדבר המל�47הוראתו של סימ� , דינו האישי של אזרח ישראל הוא די� ישראל
 הא חליאי� סיבה להניח שה". פנימי גרידא�חוק מוניציפאלי " להיחשבה יכולהאיננ, האישי

 זר חל חכש� שאי� סיבה להניח שדי� אזרחותו של אזר, רק על מה שמתרחש בתו� ישראל
; או לחלופי� רק על מה שמתרחש במדינת ישראל, ש במדינת אזרחותורק על מה שמתרח

שאי� כל הצדקה לומר מכא� . אי� סיבה להניח שיש כללי ברירת די� נוספי� הגוברי� עליה�
כפו� מחו� לישראל � תושבי האר� ואזרחיה י של נישואי� שערכו בני זוג יהודישתוקפ�

שלא היה כל צור�  מלבד זאת.  לדי� תורה–  ואילו מבחינת המהות,מבחינת הצורה לדי� הזר
 לתוק� הנישואי� במקרה באשר בשל העמדה הנוחה של בית הדי� הרבני בקונסטרוקצייה זו

  . היא אינה משקפת את המשפט הישראלי הקיי� ואינה משכנעת כניתוח משפטי, זה
ברק הנשיא . ה מועילה רק לבני אותה דתיהקונסטרוקצי, כפי שכבר הוסבר, יתרה מזו

שנית� רק שמונה ימי� לאחר , � השניכנראה הכיר בכ� כאשר שינה את טעמו כבר בפסק הדי
הוא בכל , הפע� הוא ביקש שלא להכריע בעניי� בשל מורכבותו המשפטיתא� על פי ש. מכ�

ה� מבחינת הצורה וה� מבחינת , יש להכריע בשאלת תוק� של הנישואי�"זאת קבע כי 
  

 בחסותו של די� זר שאינו נוגד את תקנת – אזרחי המדינה או תושביה –סטטוס שרכשו יהודי� 
י משפחה ולנוכח הציבור בישראל מתחזקת נוכח ההכרה במעמדה של הזכות לנישואי� ולחי

אחד המרכיבי� היסודיי� ביותר של כבוד האד� ', אכ�. החובה בדבר כיבוד התא המשפחתי
התא ... הוא כוחו של האד� לעצב את חיי המשפחה שלו על פי האוטונומיה של רצונו החופשי

 המרכז –עדאלה  �7052/03 "בג ('המשפחתי הוא ביטוי מובהק למימושו העצמי של האד�
;  לפסק דיני32פסקה ; טר� פורס�(שר הפני� ' כויות המיעוט הערבי בישראל נהמשפטי לז

 1608, 1607 ספר לנדוי 'על תחליפי גירושי� תוצרת בית המשפט האזרחי'שיפמ� ' ראו ג� פ
בית הדי� הרבני : "הבאה הכאמור הוא א� ציי� בפסק). 26פסקה , ש�))" (ה"תשנ', כר� ג(

 –אזרחי המדינה או תושביה שנערכו מחו� לישראל , ודי�הכיר בנישואי� אזרחיי� בי� יה
  ". בהיבט החיצוני שלה�–נישואי� אזרחיי� שאינ� כדת משה וישראל 

   .726' ראו לעיל בעמ   321
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הוא לא ראה קושי שבו מקרה הקוד� לעומת ה 322."ריכת�בהתא� לדי� מקו� ע, הכושר
 באימו� עמדתו של במקרה הזה הוא אכ� זיהה קושי,  של השופט ויתקו�באימו� הגישה

ה� מנקודת המבט של דבר , מודעי� אנו לקשיי� הכרוכי� באימו� גישה זו: "השופט זוסמ�
הוא הוסי� אול�  323". הפרטילאומי�בי�המל� במועצה וה� מנקודת המבט של המשפט ה

, לאומי הפרטי�שוב את האמירה התמוהה שהוראות דבר המל� כפופות לכללי המשפט הבי�
   :הוא ממשי� ומסביר". יש להתאימ� למציאות הישראלית"ואז הוסי� כי כללי� אלה 

הכשרי� להינשא , תושבי האר� או אזרחיה, על כ� נקבע כי בני זוג יהודי�
התקפי� , שואי� אזרחיי� מחו� לישראלהנישאי� בני, כדת משה וישראל

 פלונית 2232/03� "ראו בג(יש לראות� כנשואי� בישראל , במקו� עריכת�
ולהכיר א� , עתה יש לשקול הליכתו של צעד נוס�)). טר� פורס�(פלוני ' נ

, תושבי האר� ואזרחיה, בנישואי� אזרחיי� בי� יהודי לבי� מי שאינו יהודי
בכפו� לתקנת (פי� לפי די� מקו� עריכת� הנערכי� מחו� לישראל והתק

  ). הציבור הישראלית

ואילו במקרה זה , לדי� האישיבמקרה הקוד� הוא הכפי� את שאלת הכושר , כפי שראינו
 והסתפק בדי� מקו�  של המשפט הישראלי מאבריוצג קוד� כאברשהותעל� מהכלל הוא ה

  . ל של הנישואי� בכלריכת הנישואי� בלבד כאב� בוח� לתוקפ�ע
 בביסוס� ה� של הכלל המבחי� בי� צורה לכושר ה� של הכלל קשיי� הפורמליי�מלבד ה

לא ברור מהי המסגרת הברירתית שביקש הנשיא ברק , שמפנה לדי� מקו� עריכת הטקס
 לכאורה פסקי הדי� הללו החליפו את הכלל .נישואי� הנערכי� מחו� למדינהלהסדרת לקד� 

 אזרחי� על:  כללי� שוני� למצבי� שוני�בכמה וכמה ,ותהמפנה לדי� האזרח, האחד הברור
אזרחי המיועד ל  המקבילהכללואילו , זרי� יחול כלל הברירה הרגיל המפנה לדי� האזרחות

במקומו יחול  .לא יחול כלל, המפנה לדי� האזרחות הישראלית ובתוכו לדי� הדתי, ישראל
 כדי להכשיר נישואיה� של –חד הא: שוני�ספציפיי� בשני מצבי�  די� מקו� עריכת הטקס

אזרחי ישראל בני עדה דתית אחת שדינה אינו מונע את נישואיה� ושנישאו בנישואי� 
 של בני זוג  מחו� לישראללהכשיר את נישואיה� כדי –האחר ; אזרחיי� מחו� לישראל

אחד מה� שבני הזוג דיני� אישיי� שוני� ולכל אחד משאחד מה� לפחות הוא אזרח ישראל 
  . אינו מכיר בנישואי�) � הפורו�די(

פע� לצור� : די� מקו� עריכת הנישואי� מופעל כל פע� לצור� בעיה שונהאשר על כ� 
ופע� לצור� , בני הזוג יש אותו די� אישי שאי� בו מניעה לנישואי�שני ריפוי פג� צורני כשל

. יר בנישואי� ואחד אינו מכה אישי שונ�דילכל אחד מבני הזוג  כאשר –ריפוי פג� מהותי 

  

  . לפסק דינו23בפסקה    322
  .ש�   323



 לאומי הפרטי הישראלי�ללי המשפט הבי�כ: שער שלישי

736 

בני הזוג ש פג� מהותי כאשר לשני  ג� כשיאת די� מקו� עריכת הנישואי�הא� אפשר להחיל 
בני הזוג ה� יהודי� שהצליחו להינשא  למשל כאשר –אבל יש בו מניעה משות� די� אישי 

בנישואי� דתיי� מחו� לישראל אבל ה� אינ� כשרי� להינשא משו� שמדובר בדודה 
 למשל כאשר דודה –להחיל אותו כשיש פג� צורני וג� פג� מהותי  הא� אפשר ?ואחיי�

  ? ואחיי� או שני יהודי� בני אותו מי� נישאו בנישואי� אזרחיי� מחו� לישראל
 די� האזרחות החלי� אתהא� די� מקו� עריכת הנישואי� : אפשר להמשי� ולהקשות

ואילו די� מקו� ,  במקרי� שבה� די� האזרחות פוסל את הנישואי�או שמא רק, במלואו
את די� מקו� עריכת הנישואי� על צורת אנגליה מחילה  בעוד ?כשיר אות�מעריכת� 

ת בקונטיננט יש שרואי� בו כלל חלופי לעניי� צור, באופ� מחייב ובלעדיהנישואי� 
 324.די� האישיהצורה המקובלת בואי� ג� לפי שניכאשר אפשר לערו� את ה, הנישואי�

אינה קיימת , הקיימת באנגליה, מגמה להכשיר נישואי�ה� שאפשרות זו בעייתית משו
שבוצעו מתו� כוונה ברורה , ולא ברור מדוע דווקא נישואי� מחו� לישראל, בבירור בישראל

  325.צריכי� לזכות בדאגה מיוחדת זו, להתחמק ממגבלות בדי� ישראל
לטובת ופעל די� מקו� עריכת הטקס ה  שבה� ד� הנשיא ברקשני המקרי�ב: זאת ועוד
. קשה להצדיק את הפליית� של בני זוג זרי� לעומת בני זוג ישראליי�.  בלבדאזרחי ישראל

 מדוע מוצדק לכבול אזרחי� זרי�, א� בני זוג ישראליי� אינ� כבולי� עוד לדי� אזרחות�
די� מקו� עריכת הטקס צרי� לחול על אזרחי� זרי� כפי שהוא חל על , א� כ�? לדי� זה

למשל שני (י� שדינ� האישי המשות� מונע מה� להינשא כפי שה� רוצי�  ב–אזרחי ישראל 
די� צרפת אינו מכיר בנישואי� כאשר  ,י� שנישאו בנישואי� אזרחיי� בהולנדיגברי� צרפת

ובי� שה� בעלי דיני� אישיי� שוני� כשאחד מדיני� אלה אינו מכיר ) בי� בני אותו מי�
 אבל א� הוא חל על ).ולנדי שנישאו בהולנדלמשל גבר צרפתי וגבר ה(בתוק� הנישואי� 

אזרחי� זרי� כשה� נישאי� מחו� לישראל כדי להכשיר את נישואיה� חר� עמדתו של די� 
אפשר להכשיר ? מדוע נישואי� הנערכי� בישראל יוכפפו לדי� האזרחות וייפסלו, אזרחות�

  

ש� מקובל להכפי� את תוקפו הצורני של , גישה זו מבוססת על ההקבלה בי� נישואי� לחוזי�   324
 לחוק 28' ס, ראו למשל באיטליה. הכול כדי שיוכשר,  החוזה או די� מקו� כריתתוהחוזה לדי�

הוא מציי� שבצרפת אי� מכירי� אול�  (555בפסקה , MAYER, בצרפת; הרפורמה האיטלקי
קה י מספצורה זואזרחי� זרי� בצורה דתית בלבד א� על פי שבנישואי� שנערכו בצרפת בי� 

   .)בדי� אזרחות�
אינה מקובלת ככלי , המקובלת בקונטיננט, fraude à la loiל הדוקטרינה של אמנ� בישרא   325

אול� ייתכ� שהיה ראוי להתייחס אל , המאפשר לפסול פעולה שנעשתה תו� התחמקות מהדי�
העלאתה של הזכות . נישואי� שנערכו תו� התחמקות ממגבלות בדי� ישראל כחוסר תו� לב

א� בהינת� המצב המשפטי , על קונסטרוקצייה זולנישואי� לדרגה של זכות חוקתית תקשה 
קשה להצדיק את העמדה , בישראל השולל את אפשרות הנישואי� בי� מי שאינ� בני דת אחת

  .שמדובר בזכות חוקתית
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נ� יגוד לעמדת דינישואי� של זרי� שנערכו בישראל בנבאמצעות די� מקו� עריכת הטקס ג� 
  . האישי

� מקו� עריכת די,  כדי לפתור עוד ועוד בעיותתחולתו של כלל זה תורחבככל ש
בי� , בי� שנערכו בישראל ובי� שנערכו מחו� לישראל,  של נישואי�הנישואי� יחול על תוקפ�

מה נותר מכלל , אבל א� כ�. כאשר בני הזוג ה� אזרחי ישראל ובי� שה� אזרחי� זרי�
בניגוד למה שהיה נראה תחילה לא נוצרה סדרה של הא� ?  המפנה לדי� האזרחותהברירה

שבמקרה הישראלי הוא , די� האזרחות(הכלל האחד שמייחד את הדי� האישי ש אלא ,כללי�
מקדש את מקו� המתעל� מהדי� האישי ו, חל� בכלל אחד הפו�והלמעשה ) הדי� הדתי

אפילו בארצות . ה מקובלת בעול� כלל ועיקרכבר ראינו כי עמדה זו אינ? עריכת הנישואי�
הוא כפו� לחריגי� השואפי� להג� על עמדתו הנחרצת , ש� הוא מוצג ככלל הבסיסי, הברית

   326.שבמקרי� רבי� יהיה הדי� האישי, של די� בעל זיקה משמעותית לבני הזוג
מה הדי� , א� די� מקו� עריכת הטקס החלי� למעשה את עקרו� האזרחות, יתרה מזו

ברוב השיטות כללי ברירת הדי� בעניי� תוק� הנישואי� מפני� ? renvoi)(רנוואה  לבאשר
מקבל את ) ii(64סימ� נפסק כי  ג� בישראל 327.לדי� זר על כללי ברירת הדי� שלו

וא� א� הוא מחלי� אותו או את , א� די� מקו� עריכת הנישואי� מחלי� אותו 328.רנוואהה
? הא� ג� הוא כפו� לרנוואה, אזרחי ישראל מחו� לישראל רק לעניי� נישואיה� של 47סימ� 

 מאחר שדי� מקו� עריכת הנישואי� עשוי להפנות בעצמו לדי� המושב או לדי� האזרחות
הפעלתו של די� זה בכל מקרה , לעניי� תוקפ� של הנישואי� מבחינת כושר� של הצדדי�

 הא� .די� האישיעלולה א� היא להחטיא את המטרה של הכשרת הנישואי� הפסולי� ב

  

  .�RESTATEMENT OF THE LAW (SECOND) CONFLICT OF LAWSל) 2(283' ראו ס   326
 אפילו בכלל שמפנה בענייני צורה לדי� יש שמקבלי� את הרנוואה. 757–753' ראו להל� בעמ   327

 שני �Taczanowska v. Taczanowski, [1957] P. 301 (C.A.)ב, למשל. מקו� עריכת הטקס
, � אזרחות�פולני� נישאו באיטליה לא בדר� הקבועה בדי� איטליה אלא בדר� הקבועה בדי

ליו הפנה כלל ברירת  משו� שדי� איטליה שאבי� השאר,  באנגליה הוכרוה�ונישואי, די� פולי�
אפשר להבחי� בכ� .  מכוח כלל ברירת הדי� שלו בנסיבות אלההדי� האנגלי היה מכיר בתוקפ�

 �RESTATEMENT OF THE LAW ב283 ' לס�comment kכפי שיוצא מ, צות הבריתבארא� 

(SECOND) CONFLICT OF LAWS .של נישואי� מפנה לדי� בעל הזיקה הכלל בעניי� תוקפ� 
מבהיר שחוזקו של האינטרס של די� זה לחול והדיו� , ותר לבני הזוג ולנישואי� ביתהמשמעותי

כלומר לשאלה א� הוא היה מחיל את (נמדד בי� השאר בהתחשב בכללי ברירת הדי� שלו 
פוני� לדי� מקו� עריכת הטקס לצור� , על פי רוב, בהתא� לזאת). הכלל הנדו� במצב הנדו�

 של הנישואי� אינה חייבת להיות מבוססת תו באשר לתוקפ�תוק� הנישואי� א� הכרעבדיקת 
 אמורה להחיל את הדי� בעל הזיקה שבה נער� הטקסמדינה הא� . על דינו הפנימי בלבד

ועל כ� א� די� המושב המשות� של בני הזוג אינו מכיר ,  ביותר לעניי� הנדו�המשמעותית
   .ה�ג� די� מקו� העריכה עשוי שלא להכיר ב, בתוק� הנישואי�

–753' ודיו� להל� בעמ, )1951( ואיל� 1320, 1301ד ה "פ, מילר' מילר נ 100/49א "ראו ע   328
757.  
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עמדה זו קשה ? א מכשיר את הנישואי�ופירוש הדבר שיש להפעיל את הרנוואה רק כשה
משו� שהמדיניות של המחוקק הישראלי בוודאי אינה מצביעה על רצו� להכשיר נישואי� 

   .בכל מחיר
שאלות אלה מבהירות כי שימוש מגמתי בדי� מקו� עריכת הנישואי� יוצר בעיות רבות 

ג� החזרה על . ה שהוא פותר ומסב� מאוד את תמונת ברירת הדי� בתחו� זהיותר מאל
 ,ע� זאת. דבריה� של השופטי� ויתקו� וזוסמ� לא הקלה את קבלת� במישור הפורמלי

להיעדר אפשרות של בני דתות הוא התייחס : הנשיא ברק הוסי� מרכיב אחד בעל אופי סגולי
,  החוקתי של הזכות לחיי משפחה�מעמד להינשא בנישואי� אזרחיי� בישראל ולשונות

ייתכ� שההכרה בזכויות חוקתיות אלה  329.הזכות לנישואי� והזכות לכיבוד התא המשפחתי
א� היא . יכולה להעלי� את כל הקשיי� ה� בביסוס המצב המשפטי החדש ה� בהפעלתו

 נישואי� אזרחיי� שנערכו מחו� למדינהשכ� מת� ההכרה ל. יוצרת בעיות נוספות משלה
?  מחו� למדינה ולא בתוכהרקהיא� זכותו החוקתית של אד� ניתנת למימוש : משונהבלבד 

הכרה בנישואי� אזרחיי� מחו� למדינה יוצרת זכות חוקתית המוגבלת לעשירי , יתרה מזו
הות מפלה את כל בני הזוג שאינ� יכולי� להרשות לעצמ� לממ� את הנסיעה והשהיא . הע�

החוקתית מצדיקה את שינוי א� הזכות . ישראלחו� לי� מהדרושי� לש� עריכת הנישוא
 השינוי המתבקש הוא בתו� מחו� למדינה כאשרע להגביל אותה רק לנישואי� ודמ, הדי�

   ?המדינה
 עד שיהיה אפשר לסטות מעקרו� – ולאו דווקא שיפוטית –דרושה כנראה עבודה נוספת 

. רחיי� שנערכו מחו� למדינההאזרחות כדי להכיר במוב� המלא של המילה בנישואי� אז
 ,ע� זאת. לענייננו נראה כי מצב ברירת הדי� באשר לנישואי� כאלה אינו ברור יותר משהיה

אכ� ברור שיש מגמה להחליש את שליטתו של די� האזרחות לא רק באשר לעריכת נישואי� 
  . לוגירושי� בישראל אלא ג� באשר לבירור תוקפ� של נישואי� בבית משפט אזרחי בישרא

  גירושי� תוקפ� של   )2(

ג� ברוב המדינות  לידי ביטוי ההמגמה להכיר במעמד אישי שאינו מוכר בדי� האישי בא
כבר ראינו כי מדינות נוטלות סמכות בגירושי� ג� על בני זוג שדינ� . בכללי ההכרה בגירושי�
.  האישיוכי הדי� המשמש להתיר את נישואיה� אינו תמיד הדי�, האישי אינו די� הפורו�

באותה מידה א� מכירי� בפסקי גירושי� זרי� הג� שלא ניתנו במדינת הדי� האישי או על 
באנגליה יוכרו פסקי גירושי� א� אחד מבני הזוג גר ברגיל במדינת למשל . דעתו של די� זה

  

לא ברור מדוע זה רלוונטי . הוא הזכיר ג� היותה של ישראל מדינה קולטת עלייה, בהקשר זה   329
  ).767–761' ראו להל� בעמ(לאור העמדה המקובלת בעניי� שינוי בחוליית הקישור 
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 בשוויי� מכירי� בגירושי� זרי� מכל 330;היה תושבה או היה אזרח שלה, מת� הפסק
 ג� האמנות בתחו� זה 331.מדינה אחרת א� ה� מוכרי� באחת מה�המדינות הללו וא� מ

מספקות מגוו� של זיקות המספיקות כדי שמדינה תוסמ� להוציא פסק גירושי� הראוי 
פסק גירושי� מקומי או פסק גירושי� זר מקובל במדינות רבות כי :  יתרה מזו332.להכרה

ג� א� , ישואיו של אד�בפני נהעומד הראוי להכרה בפורו� מספיק כדי להסיר מכשול 
כללי ההכרה בפסקי� זרי� גוברי� על כלל ברירת ; הפסק אינו מוכר במדינת דינו האישי

   333.הדי�
על לא בהכרח ישפיע בשל המונופול הדתי על נישואי� בישראל פסק די� אזרחי כזה 

ג� בישראל די� האזרחות אינו בהכרח  אול� נראה כי 334.כושרו של אד� להתחת� בישראל

  

את המשמעות " מושב"מונח מייחסי� ל, באופ� חריג, לעניי� הכלל הזה. 88כלל ב ,DICEYראו    330
  . במדינת מת� הפסקוהנודעת ל

,  מוסי� שא� הפסק נית� במדינה שבה א� אחד מבני הזוג אינו אזרח2ק "ס. �CPIL ל65.1' ס   331
הסכמה לא דורשי� זיקה נוספת של מושב או מגורי� ש� או , או שבה רק התובע הוא אזרח

  .מסויגת לסמכות השיפוט או הסכמה להכרה בפסק בשוויי�
במדינות האיחוד מכירי� באופ� הדדי בפסקי גירושי� א� מדינת מת� הפסק הייתה מדינת    332

או א� היא ) מדינת המושב שלה�, או במקרה של אנגליה(האזרחות המשותפת של הצדדי� 
מקו� המגורי� , מגורי� המשות� האחרו�מקו� ה, מקו� המגורי� הרגיל של שני בני הזוג

או מקו� , מקו� המגורי� הרגיל של המבקש א� הוא ג� גר ש� בפועל שנה, הרגיל של המשיב
או (ל של המבקש א� הוא גר ש� בפועל רק חצי שנה והוא ג� אזרח המדינה המגורי� הרגי

נת האג מסמיכה את אמ). �Brussels II bis Regulation ל3' ראו ס) (תושב במקרה של אנגליה
  א� הוא ג� גר,מקו� מגוריו הרגיל של המבקש; המשיבהמדינה שבה מקו� מגוריו הרגיל של 

�מדינת ; הוא ג� מקו� המגורי� המשות� האחרו� של בני הזוגמקו� זה  שנה או א� בו במש
מדינת האזרחות של המבקש בלבד א� היא ג� מקו� ; האזרחות המשותפת של שני בני הזוג

מדינת או ; יו הרגיל או א� הוא גר ש� שנה מתו� השנתיי� שלפני הגשת הבקשהמגור
האזרחות של המבקש א� הוא נכח בה בעת הגשת הבקשה וא� מקו� המגורי� המשות� 

 Hague Convention on the Recognition 2' ראו ס(האחרו� של בני הזוג אינו מאפשר גירושי� 
of Divorces and Legal Separations, 1970.( 

 RHONA SCHUZ, A MODERN לדיו� מקי� בשאלה זו ראו. 17�113פסקה ב, DICEYראו    333

APPROACH TO THE INCIDENTAL QUESTION (1997).  
, ויי� להביא לידי הכרה בגירושי�המצב היחיד שבו כללי ההכרה בפסקי גירושי� זרי� עש   334

ינ� מוכרי� במדינת שהגירושי� אא� על פי , לאפשרות לשנות מעמד בישראלובעקבות זאת 
. ברית זו דורשת זיקה של מושב בישראל.  הוא בהקשר של ברית הזוגיות לחסרי דת,האזרחות

 'לצור� התנאי המופיע בס. עשוי לבקש לכרות ברית כזוישראל על כ� אזרח זר שהוא תושב 
ק גירושי�  אחד מה� עשוי להביא פס– שא� אחד מבני הזוג אינו נשוי לאחר –לחוק ) 6(2

א� הוא נישא מחו� למדינה בנישואי� אזרחיי� , למשל. ישראלבאזרחי זר הראוי להכרה 
בגירושי� דומי� לשל ישראל או שיש שלה ומביא פסק גירושי� אזרחי ממדינה שכללי הסמכות 

יק בישראל כבסיס לכניסתו של פסק די� כזה צרי� להספ,  לאחד מבני הזוגמשמעותיתלה זיקה 
 ייתכ� ,ע� זאת.  אינו מוכר בדי� האזרחותפסקשהפי זוגיות א� על לברית האותו אד� 

 עדיי� רשו� ש� ד� אינו מוכר בדי� האזרחות תבוא לידי ביטוי בכ� שהאפסקשהעובדה שה
  .)6(2'  של סהמה שיגרו� לכ� שהוא אינו מקיי� את התנאי שבסיפ, כנשוי
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 בהקשרי� שאינ� כפופי� לדי� הדתיוכי , יע את גורלו של פסק גירושי� ישראלי או זרמכר
  . על כלל ברירת הדי�עשויי� לגבורכללי ההכרה בפסקי גירושי� זרי� 

  גירושי� שנערכו בישראל  .א

גירושי� יכולי� להיער� בישראל במסגרת הלי� שיפוטי בבית די� דתי או בבית משפט 
גירושי� דתיי� עשויי� ,  עברה פליליתהוארחה כורושה של אישה בעל  שגי על פיא�. אזרחי

 שאלה באשר לתוקפ� של כל סוגי הגירושי� הללו עשויה להתעורר 335.באופ� פרטילהיער� 
  .בבית משפט אזרחי

די� בהתא� לנערכו בישראל שזוג בני אותה דת בני גירושיה� של , באשר לאזרחי ישראל
 א� . כאירוע ששינה את מעמד� האישיצרכי� אזרחיי�הדתי תמיד ייראו תקפי� ג� ל

 יחייבו בהקשר 337ופסק גירושי� מוסמ� 336דעיקראהחלטה שלפיה נישואי� בטלי� מ
 משו� שהדי� המכריע בתוק� 338. לכל מי שכפו� לסמכות של אותו בית די�באשרהאזרחי 

  .יראות תקפי�עשויי� לההתקפי� בדי� הדתי  גירושי� פרטיי�א� , הגירושי� הוא הדי� הדתי
 ה�תוק� גירושייש לבחו� את אזרחי� זרי� שהתגרשו בישראל בבית די� דתי , לכאורה

 די� זה אינו דינ� הדתי, מאחר שה� אינ� אזרחי ישראלו,  די� אזרחות�לפילצרכי� אזרחיי� 
גירושי� דתיי� שנערכו בישראל ושאינ� מוכרי� בדי� האזרחות , א� כ� 339.אלא די� זר

אי אפשר להתעל� בקלות רבה כל כ� אול� נראה כי . הקשר הדתי בלבדלוגבל  יתוקפ�
פסק גירושי� או פסק התרת אי� חולק ש .מפסק גירושי� מקומי אפילו הוא נית� בבית די� דתי

�זיקות הסמכות הבי�בהתא� ל שפעל לענייני משפחהבית משפט נית� על ידי נישואי� ש

� וסמכות בי�מקרי� מיוחדי�(נישואי� לאומית הקבועות בחוק שיפוט בענייני התרת 

אפילו הוא אינו מוכר בדי� האזרחות של בני , מחייב בישראל 1969–ט"התשכ, )לאומית
, שעריכת� אינה ערובה לתוקפ�, בניגוד לנישואי� שנערכו בישראל. הזוג או של אחד מה�

המשפטי  למצב  אוואפשרות בישראל להתכחש ל אי� ,בהנחה שאי� פסול בפסק די� ישראלי
  

  .701, 663'  לעיל בעמראו   335
מקרי� ( הוסמ� להכריע בעניי� מכוח חוק שיפוט בענייני התרת נישואי� כגו� כאשר בית די�   336

  . 1969–ט"התשכ, )לאומית�מיוחדי� וסמכות בי�
לדוגמה ראו . בהנחה שהדי� הדתי מאפשר זאת, כגו� כאשר בית הדי� פוסק גירושי� ישירות   337

ראו לעיל ) (2006, פורס� בנבו (יפו�א"בית הדי� הרבני האזורי ת' פלונית נ �2232/03 "בג
 ).281ש "ה

) 12ש "לעיל ה( שיפמ�ראו , לעניי� כוחו של פסק די� כזה לצור� העברה של ריבוי נישואי�   338
  . ואיל�127פסקה ב

ראו ג� ; )ג"תשי( ואיל� 10 תלאומי�בי�הלכות פסקי� נכריי� וסמכות  אביגדור לבונטי�ראו    339
ש� כשבית המשפט נתבקש להצהיר על , )1949 (503 מ א"פ, יזרמ�וע' וי� נגרינב 88/49א "ת

הוא פנה לדי� האזרחות הזר , תוקפ� של גירושי� דתיי� שנערכו בישראל בי� שני אזרחי� זרי�
  . שהיה די� ישראל, ולא לדי� מושב�, של כל אחד מבני הזוג
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שנית� בסמכות על ידי ערכאה ישראלית פסק די� . א� כשמדובר באזרחי� זרי�, שהוא יצר
�כללי הסמכות הבי�בהתא� לשפעל , ג� פסק די� של בית די� דתי, א� כ�. מחייב בישראל

צרי� להיות מוכר בישראל כאירוע ששינה את מעמד� של הצדדי� , לאומית שנקבעו בחוק
וא� סידור גט בלא  – שהוביל לגטלפיכ� פסק די� . ינת אזרחות�במדאפילו הוא אינו מוכר 

וא� בי� , אזרחי� זרי�ותושבי ישראל  ,יהודי�בבית די� רבני בישראל בי� שני  –פסק די� 
צרי� להספיק כדי  ,שניי� שה� אזרחי� זרי� ותושבי� זרי� א� הסכימו לסמכות בית הדי�

 באשרהוא הדי� .  לשני דרוזי�באשר ג� כ� 340.שייראו גרושי� ג� בהקשרי� אזרחיי�
כפופי� לסמכותו של בית די� דתי במדינת ה, ל שני מוסלמי� אזרחי� זרי�לגירושיה� ש

וא� באשר לגירושי� דתיי� שנעשו בהתא� לסמכות שהוקנתה מכוח חוק  341אזרחות�
 1969.342–ט"התשכ, )לאומית�מקרי� מיוחדי� וסמכות בי�(שיפוט בענייני התרת נישואי� 

 .די� האזרחותבא לה� מדי� ישראל ואינו תלוי ב של גירושי� שנערכו כדי� בישראל תוקפ�
החריגה מדי� האזרחות נעוצה לא בכללי ברירת הדי� אלא בכללי סמכות השיפוט 

 ולעתי� ג� באסלא�העובדה שביהדות . המאפשרי� עריכת גירושי� כאלה בישראל
אינה צריכה ,  המבוצע בפיקוח שיפוטיהגירושי� אינ� מעשה שיפוטי אלא מעשה פרטי

לשנות מתוצאה זו כל עוד מתקיימות זיקות הסמכות המבססות את סמכות� של הרשויות 
בלא , דתיי� שנעשו בפיקוח דתיגירושי� מאותה סיבה עצמה . הדתיות הרלוונטיות

  שנערכו שלא במסגרתופרטיי�וא� גירושי� דתיי� , שהתקיימו זיקות הסמכות הרלוונטיות
לא יוכרו א� ה� אינ� מוכרי� ,  לפי הדי� הדתיג� א� ה� תקפי�,  כלשהושל הלי� שיפוטי

   .בדי� האזרחות משו� שה� לא בוצעו מכוח החוק בישראל

  גירושי� שנערכו מחו� לישראל   .ב

כאשר , באופ� פרטיאו ג� מחו� לישראל גירושי� עשויי� להיער� באמצעות בית משפט 
 כיצד נקבע . שלאאפשרבה נערכו ושמדינה  שיהיו מוכרי� באפשרהגירושי� הפרטיי� 

  ? תוקפ� של אלה בישראל

  

דומה כי זה . ולי ג� מעבר לכ�א� א, ולו בכ� שהוא עשוי להשתיק צד המבקש להתנער ממנו   340
נישואי� (א לחוק שיפוט בתי די� רבניי� 4' אינו המצב באשר לסמכות הניטלת מכוח ס

המיועד להתמודד רק ע� הבעיה של התרת הנישואי� הדתיי� תו� , 1953–ג"התשי, )וגירושי�
 על כ� למשל. שהוא צופה במפורש את עצמאות� של הנישואי� האזרחיי� מההלי� בישראל

האישה , א4' הג� שנית� גט במסגרת ס, סביר שכל עוד הנישואי� האזרחיי� מוסיפי� להתקיי�
  . והשניי� עשויי� לרשת זה את זה בתור בני זוג, עשויה להיות זכאית למזונות

סמכות בית הדי� השרעי תלויה בשאלה א� ה� יכולי� , באשר לאזרחי� זרי� ממדינות אחרות   341
 65א� בית הדי� הזה מוגבל מכוח הסייג שבסימ� , וא� כ�, הסכמהלהקנות לו סמכות מכוח 

  ).71ש " ה,ראו לעיל(לדבר המל� במועצה 
  .672' ראו לעיל בעמ   342
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רוב המדינות בוחנות את תוקפ� של גירושי� זרי� לפי הכללי� החלי� על הכרה בפסקי� 
כללי� אלה חלי� על פסקי גירושי� של בתי משפט וג� על גירושי� שהושגו באמצעות . זרי�

הכלל המרכזי  343. בפני בית די� דתי התקפי� במדינה הזרהכגו� גירושי�, הלי� מוכר אחר
 כללי� אלה מאפשרי� להכיר ברוב המדינות. לעניי� הכרה זו הוא כלל הסמכות העקיפה

   344.בגירושי� שאינ� בהכרח מקובלי� בדי� האישי
ישראל מעול� לא פיתחה כללי� עצמאיי� בעניי� זה אלא אימצה את כללי המשפט 

ת העקיפה האנגליי� המקוריי� הבטיחו כי לא יוכר פסק גירושי� שלא כללי הסמכו. המקובל
 קליטת� של כללי� אלה לא 345.כי ה� בוססו על זיקת המושב תא� את עמדת הדי� האישי

יכלה להבטיח אותה תוצאה בישראל מבלי שיותאמו לעמדה הישראלית שלפיה הדי� האישי 
לכ� ישראל עשויה . לטו כפי שה�והכללי� נק, התאמה זו לא נעשתה. הוא די� האזרחות

אינו מוכר בדי� אזרחות� ג� א� הוא להכיר בסמכותה של מדינה זרה להוציא פסק גירושי� 
 קליטת� של הכללי� המאוחרי� יותר לא שינתה מצב זה אלא רק 346.הנדוני�זוג הבני  לש

ות  על כ� בני זוג עשויי� להירא347.יצרה אפשרות שג� פסק די� ממדינת האזרחות יוכר
א� על פי שה� נחשבי� נשואי� , כבמדינה שבה נית� פסק הגירושי�, גרושי� בישראל

   .במדינת אזרחות�
 האפשרות שבני זוג ייראו גרושי� א� על פי שבדינ� האישי ה� נשואי� ,במדינות אחרות

ג� בשביל אנשי� שדינ� האישי הוא די� . אינה מוגבלת לבני זוג שדינ� האישי הוא די� זר
  

 Hague Convention on the Recognition of � ל1' ראו למשל את ההגדרה של גירושי� בס   343
Divorces and Legal Separations, 1970 ,המדברת על“divorces and legal separations 

obtained in another Contracting State following judicial or other proceedings officially 
recognised in that State and which are legally effective there” ;ראו ג� DICEY , 88בכלל .

א� ה� מוכרי� במדינה שבה ג� גירושי� פרטיי� זרי� עשויי� להיות מוכרי� , ש�כפי שמוסבר 
א� כללי הסמכות העקיפה צרי� מעט יותר מאלה החלי� על גירושי� שהוגשו , ה� הושגו

  ). וההסבר שלו90ראו ש� בכלל (באמצעות הליכי� 
 . ואיל�782'  ולהל� בעמ696'  בעמראו לעיל   344
  .784–783'  בעמראו להל�   345
 .ש�   346
אי� כל ספק שיש להכיר , בניגוד לאנגליה, ראל נראה כי ביש.786–784'  להל� בעמראו   347

אפשר היה להשיג תוצאה זו . שכ� די� זה הוא דינו האישי של האד�,  של מדינה זובסמכותה
בקלות על ידי החלפת כלל הסמכות העקיפה שהסמי� את מדינת המושב בכלל שיסמי� את 

של המשפט הכללי� . מדינת האזרחות כחלק מהתאמת הכלל לצורכי המשפט הישראלי
ע� . המקובל מאפשרי� להכיר בזיקת האזרחות היו� בתור זיקה משמעותית לאחד הצדדי�

סביר שא� בנסיבות העניי� היא זיקה , משו� שזיקה זו אינה קבועה באופ� עצמאי, זאת
יסרבו להכיר בפסק , וא� היא איננה מבטאת קשר אמתי למדינת האזרחות, פורמלית בלבד

המייחס חשיבות , לדבר המל�) ii(64כל עוד מוסי� לחול סימ� , שראלבי. גירושי� שהוצא בה
ויש להכיר בפסק גירושי� ממדינת האזרחות , העמדה צריכה להיות שונה, לזיקת האזרחות ככזו

  . בכל מקרה
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בהקשר .  יש נכונות להכיר בגירושי� שנערכו מחו� למדינה וא� בניגוד לדי� הפורו�הפורו�
הישראלי הובעה הסתייגות מהפעלת� של כללי הסמכות העקיפה הרגילי� על פסקי גירושי� 

,  זרי� של בני זוג יהודיי� הקשורי� לישראלאזרחיי�זרי� באופ� שיאפשר להכיר בגירושי� 
 � אול� לא 348.גירושיה� האזרחיי� תנגוד את תקנת הציבורכי הכרה בבעבר נפסק וא

הובהר די מהי הזיקה הדרושה מצד בני הזוג לישראל כדי שתישלל האפשרות להכיר 
באשר לאילו בני זוג בעלי הזיקה הדרושה לישראל היא תישלל או לאילו , בגירושי� כאלה

 ה� לא ,ת הדי� הדתי את עמדי�גירושי� כאלה נוגדמוב� מאליו שא� . צרכי� היא תישלל
 סביר שאפשר, אבל כאשר התקיימו כללי הסמכות העקיפה. יוכלו להשפיע בהקשר הדתי

 חסרי דת או בני א� ה�,  אזרחי ישראלאפילו ה�, בני זוגבאשר ללהכיר בגירושי� כאלה 
כגו� חובות בי� , מסוימי�לצרכי� אזרחיי� וא� באשר לבני זוג בני דת אחת , דתות שונות

 ככל שיש נכונות להכיר 349.וג ובי� עצמ� ואחריות בגי� העברה של ריבוי נישואי�בני הז
וככל שיש נכונות להכיר בו ג� כשהוא אינו , בפסק גירושי� אזרחי זר באשר לאזרחי ישראל

הרי ששוב בירור מעמד� של בני אד� יסטה מעמדתו של הדי� , תוא� את עמדת הדי� הדתי
  350.דתי וג� די� הפורו�ה נ�ג� די, שהוא ג� די� האזרחות, האישי

בשל מקומו של הדי� הדתי בישראל סביר שא� אפשר להכיר בגירושי� זרי� בלא כל 
. וזאת כאשר מדובר בגירושי� דתיי� שנערכו מחו� לישראל, קשר לכללי הסמכות העקיפה

במדינות אחרות הכרה בגירושי� כאלה כפופה להיות� מוכרי� כאירוע ששינה את מעמד� 
וג� שה� נערכו במדינה המוסמכת לפי כללי , צדדי� לפי די� המדינה שבה נערכושל ה

נראה כי בלי , כאשר מדובר באזרחי ישראל שדינ� האישי הוא דינ� הדתי. הסמכות העקיפה
, וא� בלי קשר לתוקפ� האזרחי במדינה שבה נערכו הגירושי�, קשר לכלל הסמכות העקיפה

א� ה� תקפי� בדי� ,  בישראלאזרחיהמשפט ה� בבית  יוכרו מכל מדינה גדתיי�גירושי� 
 מצב זה דווקא שומר על העיקרו� שפסק זר יוכר כשהוא תוא� את עמדת 351.הדתי הרלוונטי

באשר לאזרחי� .  ודי� הפורו� של בני הזוגשהוא ג� די� האזרחות והדי� הדתי, הדי� האישי
צרכי� דתיי� בלי קשר לדי� פסק גירושי� דתי כזה עשוי להיות מוכר ל. זרי� המצב שונה

  

) ��י(ש "תמ; )1991 (21) 3(א"מ תשנ"פ, טוביאנה' טוביאנה נ 1366/89) ��י(פ "ראו ה   348
 637/04) ��מחוזי י(מ "אול� ראו ע). 2004( 625) 3(ד"מ תשס" פ,.פ.ש' נ. פ.ש 19021/00

ש� הסתייגו , .פ.שפסק די� שנית� בערעור על פרשת , )2006, פורס� בנבו (פלוני' פלונית נ
  .מהתפיסה שפסק גירושי� אזרחי בי� יהודי� נוגד את תקנת הציבור

 שיפמ� של ריבוי נישואי� ראו על היחס שבי� גירושי� אזרחיי� לגירושי� דתיי� באשר לעברה   349
   .130פסקה ב ,)12ש "לעיל ה(

  .793–782' לדיו� רחב יותר בעניי� זה ראו להל� בעמ   350
, כאמור לעיל, לעומת זאת. מצב זה מתחייב מהעיקרו� שחל די� האזרחות, אשר לאזרחי ישראל   351

ולו לצרכי� , � עשויי� להיות מוכרי� בישראלג� במקרה של אזרחי� זרי� גירושי� דתיי
  . וזאת א� א� הדבר עומד בניגוד לעמדת די� האזרחות, דתיי�



 לאומי הפרטי הישראלי�ללי המשפט הבי�כ: שער שלישי

744 

בהקשר האזרחי נראה כי יש לנהוג כבמדינות אחרות ולדרוש כי הפסק נית� אול� . אזרחות�
ככל , ג� במקרה זהא� . על דעת דינה של אחת המדינות המוסמכות להוציא פסק גירושי�

אזרח זר עשוי , שכלל הסמכות העקיפה מכיר בסמכות של מדינה שאינה מדינת האזרחות
  . יחשב גרוש בישראל א� על פי שבדי� אזרחותו הוא עודו נשוילה

  סיכו�  )ד(

 במקרה –העמדה המסורתית שלפיה נישואיו וגירושיו של אד� מעוגני� בדי� אישי אחד 
בי� , בי� שמדובר בעריכת נישואי�.  כבר אינה מקובלת בישראל– די� האזרחות –הישראלי 

חורג המשפט הישראלי , בירור מעמדו של אד�ובי� שמדובר ב, שמדובר בעריכת גירושי�
מדי� זה ומייחס חשיבות לזיקות רבות אחרות כאשר אי� עקביות ברורה בשימוש בזיקות 

המשמשות בישראל ריבוי חוליות הקישור , להבדיל מהנעשה במדינות אחרות. השונות
לעיד� נה בעריכת גירושי� איננו מבטא את פתיחותה של ישראל לעול� הרחב ואת התאמת די

והיא נועדה לפתור , מערכת הכללי� הסטטוטורית היא בעלת היק� מוגבל. החירות והתנועה
להבדיל . תו� ניסיו� להג� על המונופול הדתי על ידי מזעור נזקיו, בעיות נקודתיות מצומצמות

באשר להכרה בנישואי� חותרי� הישראליי� כללי ברירת הדי� , מהנעשה במדינות אחרות
די� אישי כלשהו כאשר מגמתו הברורה של בית המשפט היא לקעקע את להשתחרר מ

ההתפתחויות המורכבות שחלו בתחו� זה בישראל מדגימות כיצד בניגוד . המונופול הדתי
יותר משכללי ברירת הדי� משקפי� התפתחויות חברתיות ומשפטיות בדיני , למגמה המקובלת
  .די� המהותי הפנימיה� משמשי� במאבק על דמותו של ה, המשפחה פנימה

  בעיות מתודולוגיות  .5

על כ� ה� עולות רק בבתי משפט . הבעיות המתודולוגיות קשורות כול� להחלתו של די� זר
הטיפול המסורתי בבעיות . שכ� בבית די� דתי לעול� לא יחילו די� זר, אזרחיי�

הגישה המתודולוגיות בתחו� המעמד האישי בכלל ונישואי� וגירושי� בפרט משק� את 
 גישה זו תואמת את התפיסה המסורתית שלפיה מעמדו 352.המכונה גישת הזכויות הקנויות

ג� המשפט האזרחי .  תפיסה זו הולכת ונשחקת.האישי של אד� מעוג� במדינת דינו האישי
בישראל מתרחק בעקביות מתפיסה זו ומגלה נכונות רבה לשנות את מעמד� האישי של זרי� 

ינ� האישי ולקלוט פסקי די� זרי� ממדינה שאיננה בהכרח מדינת לפי די� שאינו בהכרח ד
נוכח זאת אי� פלא שג� בבעיות המתודולוגיות אפשר להבחי� בעמדות . דינ� האישי

 לא כל ,ע� זאת. המתיישבות יותר ע� גישה ברירתית המכירה בשליטתו של די� הפורו�

  

 .לוגיווהשלכותיה בהקשר המתוד לפירוט הגישה 215–212' ראו לעיל בעמ   352
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 הסדר אי� עמדה עקבית או  שישוג� באלה,  או נדונו בישראלהבעיות המתודולוגיות הוסדרו
  . מתוכננת

  סיווג  )א(

אי� הוראות סטטוטוריות כלליות באשר לשלוש בעיות הסיווג העשויות להתעורר בהקשר 
ואלה , הוצעו פתרונות בפסיקה, כאשר ה� התעוררו. של נישואי� וגירושי� בישראל

  353.מתיישבי� ע� העקרונות הכלליי� שנדונו לעיל

   המשפטיתקטגוריהסיווג ה  )1(

הבעיה של סיווג חוליית הקישור מתעוררת כאשר כלל ברירת הדי� של הפורו� מפנה לדי� 
וכאשר אימוצה של הקטגוריה שבדי� הזר היה , המסווג את העובדות בקטגוריה אחרת, זר

. בעיה זו לא התעוררה בצורה מובהקת בישראל. מביא להפעלתו של כלל ברירת די� שונה
די� האזרחות (� שכל נושאי המעמד האישי הוכפפו בעבר לדי� אחד זאת כנראה הודות לכ

כאשר די� ישראל הפנה לדי� האזרחות של ). והדי� הדתי לאזרחי� מקומיי�, לאזרחי� זרי�
לא הייתה כל נפקות לכ� שדי� זר זה , זר בתביעה שסווגה בישראל כעניי� של מעמד אישי

כעניי� של נישואי� או כעניי� , � של יחסי ממו�הגדיר את הסוגיה כעניי� של מזונות או כעניי
שכ� בישראל כל הנושאי� הללו ג� יחד נכללו בהגדרה הרחבה של ענייני , של גירושי�

  . המעמד האישי והוכפפו לאותו כלל ברירת די�
, רק לאחר שישראל ייחדה כללי ברירת די� עצמאיי� לכל אחד מנושאי המעמד האישי

היה סביר לצפות שתעלה בעיית , צומצ� א� הוא" שואי� וגירושי�ענייני ני"ולאחר שהמושג 
בתביעה לאיו� נישואי� המתנהלת לפי חוק שיפוט בענייני התרת נישואי� , למשל. סיווג זו

המופעל ,  אפשר לטעו� כי די� זר1969–ט"התשכ, )לאומית�מקרי� מיוחדי� וסמכות בי�(
 � תוק� הנישואי� ולא כעניי� של התרת מסווג את התביעה כעניי� של,  לחוק5מכוח סעי

 לחוק יש להפעיל את 5וכי על כ� במקו� להחיל את כללי ברירת הדי� שבסעי� , הנישואי�
 בעיה דומה עלולה להתעורר א� תכה 354.כללי ברירת הדי� החלי� בשאלת תוק� הנישואי�

שראל י: שורשי� בישראל ההבחנה בי� תוקפ� הצורני של נישואי� ובי� תוקפ� המהותי
ואילו די� זה עשוי , תפנה שאלה באשר לטקס לדי� מקו� עריכת הנישואי� בתור בעיה צורנית

במקרה כזה . להתייחס לשאלה הנדונה כאל בעיה מהותית הנוגעת לכושר� של הצדדי�

  

 .172–154' ראו לעיל בעמ   353
עיקרא ואינו מבחי� חוק זה מגדיר התרת נישואי� באופ� שכולל ג� ביטול הנישואי� מד, כזכור   354

בשיטות אחרות מקובל להבחי� , לעומת זאת. בינו ובי� גירושי� וביטול הנישואי� מכא� ולהבא
הפעלת כללי ברירת הדי� החלי� על תוקפ� של הנישואי� . בי� שני המצבי� בהקשר הברירתי

 . ר הממונילמשל בהקש, עשויה להוביל לתוצאות מהותיות שונות ולתוצאות לוואי שונות
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ובי� הסיווג של אותו די� זר , תיאל� ישראל לבחור בי� הסיווג שלה המפנה לדי� הזר הנדו�
לה  דומה עלוהבעי 355. כלל ברירת הדי� בעניי� כושר� של הצדדי�שהיה מביא להפעלת

 של קשר נישואי� בנסיבות שבה� די� ישראל אינו להתעורר כאשר מבקשי� להכיר בתוקפו
המשפט הישראלי אינו  . כגו� נישואי� בי� בני אותו מי�–מכיר בו כקשר של נישואי� ממש 

, א� כ�. לראות בו קשר הסכמי עשוי ע� זאת הוא. מתייחס לקשר כזה כקשר של נישואי�
ג� ". אישי"ולו בשינויי� המחויבי� על ידי ההקשר ה, די� בחוזי�הוא יוכפ� לכללי ברירת 

במצב זה די� ישראל צרי� לבחור בי� הסיווג שלו ובי� סיווג זר ולהחליט א� הוא מוכ� 
 הפנימי י� בדסוגי קשר שאינ� מוכרי�הכיל להרחיב את הקטגוריות של ברירת די� כדי ל

   .לצור� הפעלתו של כלל ברירת די�
ניגוד בי� הקטגוריה המשפטית בדי� ישראל בעיה של טר� נתעורר בישראל צור� לדו� ב

אול� בעיה מקבילה . לאומי של נישואי� וגירושי��בהקשר הבי�לזו בשיטת משפט אחרת 
 הדתי לבי� הדי� שפטית נדונה באשר לניגוד בי� הדי�המאו השאלה של סיווג הקטגוריה 

�ובהקשר זה בית המשפט פעל לפי המבחני� המקובלי� בהקשר הבי�, הטריטוריאלי

  356.לאומי

הלכה בדבר האופ� שבו יש לסווג את השאלה המשפטית נקבעה בישראל מיד לאחר ה

 נדרש בית די� מיוחד להחליט בידי מי בפרשה זו 357.רוזנבאו�קו� המדינה בפרשת 

 בית די� רבני או בית משפט –ות של אישה שבעלה זנח אותה הסמכות לדו� בתביעת מזונ

, �maintenance כדי לפתור בעיה זו היה צור� להכריע בשאלה א� התביעה היא ל358.מחוזי

או שמא מסוג ,  לדבר המל� במועצה כאחד מענייני המעמד האישי51 רק בסימ� השהופיע

alimony , יחודית של בית הדי� הרבני במסגרת סמכותו העניינית הי53שהופיעה בסימ� .

 כפי שהוא alimony המונחבאופ� ספציפי ההכרעה נסבה על השאלה א� יש לפרש את 

האישה טענה כי . או לפי הדי� האזרחי) 53הערכאה שאליה הפנה סימ� (מוגדר בדי� הרבני 

 לדבר המל� 53המופיע בסימ� , alimonyהמזונות שהיא תובעת אינ� כלולי� במונח 

  

 מופנית על ידי די� ישראל  כאשר תביעת מזונות של אישהבעקיפי� ג� רהבעיה עשויה להתעור   355
 אימוצו :תביעה הנוגעת לתוצאות הנישואי�ודי� זה מאפיי� אותה כ, די� המושב של החייבל

מפנה ברגיל ה, של הסיווג הזר בדי� ישראל היה מפעיל את כלל ברירת הדי� בענייני נישואי�
כ� ג� תביעה ביחסי ממו� בי� בני זוג או תביעה בנוגע להחזקת ילדי� עשויה . חותלדי� האזר

ואילו , כעניי� של גירושי�שאליה מפנה כלל ברירת הדי� הישראלי זרה הלהתפרש בשיטה 
 ויש לה� כללי ברירת די� משל ,במשפט הישראלי אלה אינ� נחשבי� עוד חלק מענייני גירושי�

 המשפט הישראלי צרי� לבחור בי� הסיווג שלו ובי� הסיווג של במצבי� אלה לכאורה. עצמ�
 . המבוסס הוא עצמו על הסיווג הישראלי המקורי, הדי� הזר שאליו הפנה הכלל הישראלי

 .161–154' ראו לעיל בעמ   356
  ).1953 (1037ד ז " פ,רוזנבאו�' באו� ננז רו1/49מ "בד   357
 .1947–1922, המל� במועצה על אר� ישראל לדבר 55בית הדי� המיוחד הוסמ� מכוח סימ�    358



  נישואי� וגירושי�: 10פרק 

747 

ועל כ� הסמכות לדו� בתביעתה , תחו� שבו הסמכות יוחדה לבית הדי� הרבניבמועצה כ

וכי הסמכות יוחדה , הבעל סבר שהתביעה כלולה במונח זה; נתונה לבית המשפט המחוזי

  .לבית הדי� הדתי
לאומי �בעיה זו איננה הבעיה הרגילה של סיווג הקטגוריה המשפטית במשפט הבי�

ג הייתה בהקשר של סמכות שיפוט ולא בהקשר של ההשלכה המידית של הסיוו. הפרטי
כמו כ� מדובר בניגוד בי� די� הפורו� האזרחי . ברירת הדי� שיחול בבית המשפט האזרחי

בי� די� הפורו� , לאומי הפרטי�ולא כמקובל במשפט הבי�, ובי� די� שהוא חלק מדי� הפורו�
 לבעיית הסיווג של  הבעיה שנדונה והוכרעה בפרשה זו אנלוגית, ע� זאת359.לדי� זר

  . והשופטי� התייחסו אליה כאל בעיית סיווג רגילה, הקטגוריה המשפטית

הוא דחה את העמדה שיש . בית המשפט ד� בהרחבה בבעיה של סיווג בברירת הדי�

, "די� הפורו�" כפירושו בדי� תורה והעדי� תחתיו את 53לפרש את המונח המופיע בסימ� 

 הוא קבע שאי� לנהוג לפי קטגוריות פוזיטיביות ,ע� זאת. יבמקרה הנדו� הדי� האזרחהוא ש

אלא יש לזהות את מסגרתו האנליטית הרציונלית ולפעול , נוקשות של די� הפורו�

 א� על פי שהמשפט האזרחי שנהג אז הבחי� הבחנות דקות בי� סוגי� , לפיכ�360.בגמישות

ת בתביעת האישה תביעת בית המשפט היה מוכ� לראו, שוני� של תשלומי� בי� בעל לאשתו

alimonyכ� שבית הדי� הרבני הוסמ� לדו� בעניי� ,  לדבר המל� במועצה53 בסימ� ה כמשמע

  . באופ� ייחודי

הפעלתה של גישה זו בהקשר של נישואי� וגירושי� פירושה שהמושג של נישואי� עשוי 

ה אינ� יכולי� בני מי� אחד הג� שנישואי� כאלבי� לכלול ג� נישואי תערובת וא� נישואי� 

ובעוד הוא עשוי להכיל שאלות הקשורות לתוצאות האישיות של נישואי� . להיער� בישראל

הוא כנראה לא יכיל קטגוריות משפטיות נפרדות , )כגו� תביעה הדומה לתביעת שלו� בית(

שבשביל� קיימי� כללי ברירת די� , יחסי ממו� בי� בני זוג והחזקת ילדי�, כגו� מזונות

עמדה זו עשויה להועיל לא רק כאשר . י ה� מבוססי� על מסגרת אנליטית עצמאיתנפרדי� כ

מדובר בסיווג שונה בדי� הפורו� ובדי� הזר אלא ג� כאשר די� הפורו� אינו כולל את 

  . התופעה המשפטית הזרה בקטגוריה הנדונה וג� כאשר הוא אינו מכיר בה כלל

  

שא� , אבל הוא נבדל מדיני החוזי� או מדיני הנזיקי�, אמנ� הדי� הדתי הוא חלק מדי� ישראל   359
. בכ� שתוכנו והקטגוריות שלו נקבעי� על ידי מקורות סמכות חיצוניי�, ה� חלק מדי� ישראל

למשל .  הדי� הדתי כאל די� זרלצורכי ברירת הדי� יש שהמשפט הישראלי מתייחס אל, ואכ�
סבר השופט זילברג על יסוד ) 1951 (1345, 1341ד ה "פ, וולפסו�' קוטיק נ 26/51א "בע

ואילו סדרי , שיש להחיל רק את חלקו המהותי של הדי� הדתי, הקבלה למצב באשר לדי� זר
 .  האזרחיבמקרה הנדו� המשפט הישראלי, הדי� ודיני הראיות יהיו תמיד אלה של די� הפורו�

  .475–474, 161–154' עמבראו לעיל    360
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ר כבעיה של סיווג א� על פי שהיא יכולה לעלות בישראל עשויה להצטיישבעיה אחרת 
ראינו לעיל שבדיקת מעמדו האישי של אד� מחייבת לכאורה לפנות לדי� . איננה כזו
 כאשר מעמדו תלוי בהכרה בגירושי� או בהכרה בתוקפ� של נישואי� ,לעומת זאת. אזרחותו

 פוני� לכללי� העלולי� להוביל לתוצאה שאינה מקובלת בהכרח ,שנערכו במדינה אחרת
א� שואלי� מה מעמדו של . התשובה לשאלה עשויה להשתנות לפי ניסוחה. בדי� אזרחותו

לדבר ) ii(64לפי כלל ברירת הדי� הקבוע בסימ� , לכאורה יש להחיל את די� האזרחות, האד�
אזי , א� שואלי� א� הגירושי� ראויי� להכרה או א� הנישואי� ראויי� להכרה; המל�

והפעלת� של כללי� מיוחדי� הסוטי� , � זרי� מצד אחדהפעלת� של כללי ההכרה בפסקי
עלולות להצמיח , מדי� האזרחות בבדיקת תוקפ� של נישואי� בענייני� אלה מצד אחר

התלויה באופ� שבו , על פני הדברי� א� בעיה זו היא בעיה של סיווג. תשובות שונות
סיווג קמה רק כאשר בעיית ה, כאמור. אול� אי� הדבר כ�. את השאלה המשפטית" מסווגי�"

ואילו שיטת משפט אחרת מסווגת אותה באופ� , הפורו� מסווג את השאלה באופ� אחד
בשלב . הבעיה הנדונה כא� היא בעיה של ניסוחה הנכו� והמדויק של השאלה העולה. אחר

על כ� לא יכולה להתעורר בעיה של . איזהו, וא� הוא חל, זה לא ידוע כלל א� חל די� זר
השאלות שאפשר לשאול באשר למעמדו של אד� אינ� עולות בחלל ריק , שראינוכפי . סיווג

בעיית תוקפ� של נישואי� או , למשל. דק�לָבאלא בהקשר המכתיב את האופ� שבו יש 
רה של ריבוי נישואי� או מסתכ� גירושי� יכולה לעלות לצור� השאלה א� פלוני עבר עֵב

לצור� השאלה א� הוא חייב , בישראללצור� השאלה א� הוא כשיר להינשא , בביצועה
בכל אחד מההקשרי� הללו . או לצור� השאלה א� הוא זכאי לרשת אותה, מזונות לאשתו

בדומה לכ� שאלת תוקפ� . התשובה המשפטית עשויה להיות שונה ולינוק ממקורות אחרי�
 של נישואי� או גירושי� שנערכו בעבר עשויה להתעורר במנותק משאלת מעמדו של הנדו�

מעמדו של , א� תוק� האירוע חשוב לצור� תביעה בנוגע לתביעה נזיקית, למשל. בעת הדיו�
 ג� במקרה כזה הכלל שיחול על בירור תוקפ� של 361. היו� אינו בהכרח רלוונטיד�הא

בכל המקרי� . הנישואי� או הגירושי� אינו בהכרח הכלל שיחול על בירור מעמדו של האד�
מצוי בניסוח הנכו� של השאלה ולא בהכרעה בי� הסיווג הללו המפתח לתשובה הנכונה 

 ג� במצבי� שבה� ההקשר אינו מכתיב ניסוח אחד של 362.הישראלי ובי� סיווג זר כלשהו
שכ� הניגוד בי� . של סיווג" פנימית"ואפילו לא בעיה , השאלה אי� מתעוררת בעיה של סיווג

ה מוביל כלל הסמכות העקיפה התוצאה שאליה מוביל כלל ברירת הדי� ובי� התוצאה שאלי
אול� מצב זה מצביע על . אכ� קיי� ואיננו מותא� תמיד לשאלה המדויקת העומדת לדי�

ובמיוחד על היעדר , היעדר תכנו� ראוי של מערכות ברירת הדי� ומערכות הפסקי� הזרי�
  .אי� בי� זה ובי� בעיית הסיווג דבר. עמדה בדבר העדיפות בי� השניי�

  

  .767–761'  בעמבחולית הקישור בשינוי דיו�, ראו להל�   361
  .5 ובפרק 2בעיקר בפרק , LEVONTIN, 1976על חשיבותו של הניסוח הנכו� של השאלה ראו    362
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  ית הקישורסיווג חולי  )2(

סימ�  (אזרחות: חוליות הקישור המשמשות בענייני הנישואי� והגירושי� בישראל מגוונות
64)ii( , ��מקרי� מיוחדי� וסמכות בי�(לחוק שיפוט בענייני התרת נישואי� ) 3)(א(5סעי

 לדבר המל� במועצה והחוקי� השוני� 51בעקבות סימ�  (דת; )1969–ט"התשכ, )לאומית
, )2)(א(�5ו) 1)(א(5סעיפי�  (מושב; )שיפוט לבתי די� דתיי� למיניה�המעניקי� סמכות 

–ט"התשכ, )לאומית�מקרי� מיוחדי� וסמכות בי�(לחוק שיפוט בענייני התרת נישואי� ) ב(5
לחוק שיפוט בענייני התרת נישואי� ) 4)(א(5סעי�  (מקו� עריכת הנישואי� ו363;)1969

 והפסיקה בנוגע לנישואי� של 1969–ט"התשכ, )לאומית�מקרי� מיוחדי� וסמכות בי�(
  ).אזרחי ישראל שנערכו מחו� לישראל

הבדלי� בי� די� , או עשויי� להיות, בעיית הסיווג של חוליית הקישור קמה כאשר יש
 לפי די� הפורו� :הפורו� ובי� הדי� הזר שאליו הוא מפנה באשר להגדרת חוליית הקישור

ואילו לפי די� פלוני הוא נחשב לאזרח או , תאד� נחשב אזרח או תושב או ב� דת פלוני
   364.תושב או ב� דת אלמונית

 קובע את סיווגה של – במקרה שלנו די� ישראל –הגישה המקובלת היא שדי� הפורו� 
 עמדה זו מתיישבת ע� התפיסה שכללי ברירת די� מבטאי� את 365.חוליית הקישור

,  הדיו� ובי� הדי� השולט בוההשקפה המקומית באשר לזיקה שצריכה להתקיי� בי� נשוא
ושאי� סיבה לסטות מהשקפה זו רק משו� ששיטה אחרת משתמשת באותה זיקה במשמעות 

ובחלק , מופיע בחקיקה הישראלית החדשה תכופות" מושב"על כ� מאחר שהמונח . שונה

  

–753' ראו להל� בעמ" (די� מקו� המגורי�"א� מכיר בהפניה מדי� האזרחות ל) ii(64סמ�    363
בגרסה האנגלית מדובר על . נראה כי הכוונה היא למושב ולא למקו� מגורי� סת�). 757

domicile . ג� הובנה המילה בפסיקה � 1321, 1301ד ה "פ, מילר' מילר נ 100/49א "ראו ע(כ
)1951.((  

למשל בנישואי� , עקרונית עשויי� להיות חילוקי דעות ג� סביב השאלה היכ� נערכו נישואי�   364
מקובל שמקו� , כבמדינות אחרות, אול� בישראל. אמצעות שליח או בנישואי� קונסולריי�ב

ובמקרה השני הוא , עריכת הנישואי� במקרה הראשו� הוא המקו� שבו מבוצעת השליחות
' פרקש נ 778/77ש "למקרה הראשו� ראו למשל ע. המדינה שבה הקונסול הזר עור� את הטקס

 365 'בעמ) 68ש "לעיל ה (זילברג למקרה השני ראו למשל ;)1979 (469) 2(ד לג"פ, פרקש
�, )נישואי� וגירושי�( לחוק שיפוט בתי די� רבניי� 2' שמניח בדיו� בהשפעתו של ס, ואיל
לעיל  (שאוה;  על הסמכות הקונסולארית שמדובר בעריכת נישואי� בישראל1953–ג"התשי

�17בפסקה , DICEYלעניי� זיהוי מקו� עריכת הנישואי� ראו ג� . 183ש "ה, 612'  בעמ)20ש "ה
 .והפסיקה המובאת ש�, 882' בעמ, �CHESHIRE ו17�016–014

  .  שמאמ� גישה זו1965–ה"התשכ,  לחוק הירושה141' סראו ג�  .172–169' לעיל בעמראו    365
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" מושב"תפיסה זרה של  – 366"מרכז חייו של ב� אד� "–מהחוקי� מופיעה ג� הגדרתו 
כ� ג� א� לישראל עמדה .  זו אינה צריכה לגבור על התפיסה הישראליתהשונה מהגדרה

ועמדה זו אינה מתיישבת ע� העמדה של הדי� , בשאלה מהו המקו� שבו נערכו נישואי�
  367.עמדתה של ישראל צריכה לגבור, שאליו מפנה כלל ברירת הדי� הישראלי

� יכולה להתעורר בעיה כא� אי. המצב בעייתי יותר באשר לזיקת האזרחות ולזיקה הדתית
ההגדרה , מאחר שמושבו של אד� מתאר קשר עובדתי בי� אד� לחברה נתונה. של סיווג נוגד

שהפעלתה תייחס לאד� מושב , צדדית�הישראלית של מושב יכולה להיות הגדרה רב
כמו כ� ההגדרה הישראלית של מושב עלולה להיות שונה מזו של המדינה . במדינה אחרת

לעומת זאת . מדינות עשויות להיות חלוקות בשאלה היכ� מושבו של האד�ושתי ה, האחרת
; קובעת את דיני האזרחות לעצמה, כולל ישראל, כל מדינה. אזרחות מתארת מבח� משפטי

לפיכ� . צדדית והיא מתייחסת רק לזיהוי� של אזרחי� מקומיי��הגדרת האזרחות היא חד
כשכלל ברירת הדי� מפנה .  לו מקו� כא�הכלל המקובל באשר לסיווג חוליית הקישור אי�

, צרי� לבחו� את אזרחותו של אד� לפי דינה של כל מדינה הבאה בחשבו�, לדי� האזרחות
הוא הדי� באשר . ודי� ישראל רלוונטי רק עד כמה שעולה טענה שהנדו� הוא אזרח ישראל

כול לקבוע מבח� די� ישראל היה י. לזיקה הדתית א� על פי שהדי� הדתי אינו די� זר לגמרי
 אול� בפועל ג� 368.אזרחי כללי לשיו� דתי כפי שהוא קבע מבח� אחיד למושבו של אד�

מכא� שג� . ונמנע מקביעת מבח� בעניי� זה, בהקשר זה נסוג די� הפורו� מפני הדי� הדתי
רק הדי� הדתי יכול . כא� אי� יכולה להתעורר בעיה של סיווג נוגד בי� די� הפורו� לדי� הדתי

  369.ווע א� אד� פלוני נמנה ע� בנילקב
שאינה עולה בהקשר של חוליות , ע� כל זאת הקשרי� אלה מעוררי� בעיה ייחודית

העובדה שאי� מבח� טריטוריאלי מחייב ". מקו� עריכת הנישואי�"או " מושב"הקישור של 
שיכולי� , לזיהוי דתו של אד� ושהפורו� האזרחי משאיר עניי� זה לדי� הדתי פירושה

למשל כאשר הוא נולד מא� (עורר מצבי� שבה� א� דת אינה מכירה בו כאחד מבניה להת
בדר� כלל (תפס על ידי מספר דתות נאו שהוא ) מוסלמית ואב יהודי והוא נחשב לחסר דת

  

,  לחוק הירושה135'  ס,1962–ב"התשכ,  לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות80' ראו ס   366
�מקרי� מיוחדי� וסמכות בי�(לחוק שיפוט בענייני התרת נישואי� ) ד(5' וס, 1965–ה"התשכ

  ).  לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות80' המפנה לס (1969–ט"התשכ, )לאומית
 .364ש "הראו לעיל , לעניי� זיהוי מקו� עריכת הנישואי�   367
כאשר , 1953–ג"התשי, )נישואי� וגירושי�(כפי שהיה עד חקיקת חוק שיפוט בתי די� רבניי�    368

תקנות כנסת ( של כנסת ישראל הבוגרי� רישומו בפנקס –היה מבח� אזרחי ליהדותו של אד� 
 כפו� ברור כי מבח� כזה יוצר בעיה כאשר ג� מי שאי� לו זיקה קרובה למדינה). 1927ישראל 

אול� . למבח� שהוא לא היה יכול לדעת על קיומו לפני בואו במגע ע� המשפט הישראלי
  .אפשר לקבוע מבח� בעייתי פחות של הפורו� לעניי� דתו של אד�

ש "הלעיל ( שיפמ�על המצב הסבו� באשר לסמכות לפסוק בעניי� שיוכו הדתי של אד� ראו    369
  .21קה בפס, )12
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באופ� ).  ואב מוסלמייהודייהא� ללמשל כאשר הוא נולד , הוא ייתפס רק על ידי שתי דתות
,  נקבעת בהתא� לדינה של כל מדינה לחוד פירושההעובדה שאזרחותו של אד�, דומה

כש� שהוא עלול שלא להיות אזרח , שאד� עשוי להיות אזרח של יותר מאשר מדינה אחת
  ? כיצד על ישראל לנהוג במצבי� אלה. של מדינה כלשהי

אינו מצב , כשאחת מה� היא אזרחות ישראלית, המצב של אד� בעל יותר מאזרחות אחת
על א� שמצב , כמו כ�. � האזרחויות השונות אינ� פוסלות אחת את רעותהשל סיווג נוגד שכ

הבחירה איננה בי� התפיסה של די� הפורו� לתפיסה של די� זר , זה מחייב את הפורו� לבחור
הבחירה היא בי� שתי חוליות קישור שמתקיימות בו ; ביחס למשמעותה של חוליית הקישור

לחוק ) ב(14סעי� . בעיה הזו בצורה מפורשתהמחוקק הישראלי הסדיר חלק מה. זמנית
לעניי� , רואי� אותו, אזרח ישראל שהוא ג� אזרח חו�" קובע כי 1952–ב"התשי, האזרחות

לדבר המל� במועצה שמפנה לדי� ) ii(64סימ� , כמו כ�". כאזרח ישראל, חוקי ישראל
וא מי שאינו לפיה נכרי ה, 59שבסימ� " נכרי"אזרחותו של נכרי נסמ� על הגדרת המונח 

יתייחסו אליו כאל אזרח ישראל ג� א� הוא בעל , אזרח ישראל, על כ�. אזרח ישראל
? שיש לו יותר מאשר אזרחות אחת, מה דינו של אד� שאינו אזרח ישראל. אזרחויות נוספות

 פירוש הדבר שבית המשפט צרי� 370.הכלל הוא שנוהגי� על פי האזרחות האפקטיבית
שאוה ציי� בצדק שמדובר . זרחות יש לאד� הקשר החזק ביותרלבדוק לאיזו ממדינות הא

 לבצע וונראה כי בדיקת בית המשפט מתקרבת במקרה כזה לבדיקה שעלי, במבח� עובדתי
מקובל ,  יותר מאשר דת אחתהנמנה ע� אשר לאד� 371.בבואו לקבוע את מושבו של אד�

� מי שנהיה כפול דת  ובי372,עליו חל די� הדת האפקטיבית, להבחי� בי� כפול דת מלידה
  373.שעליו יחול דינה של דתו החדשה, כתוצאה מהמרת דת

  

 �Hague Convention onפתרו� זה אומ� ב.  ואיל�109' בעמ) 20ש "לעיל ה (שאוהראו    370
Certain Questions Relating to the Conflict of Nationality Laws 1930 משנת .  

ייתכ� שמושבו של אד� יהיה במדינה , ע� זאת. איל� ו108' בעמ) 20ש "לעיל ה( השאוראו    371
אז הבחירה בי� שתי האזרחויות תהיה קשה . שאינה אחת מהמדינות שבה יש לו אזרחות

שכ� כל הזיקות שמומל� להיזקק לה� בזיהוי האזרחות האפקטיבית ה� זיקות , ביותר
אזרחות ב� , קי�מקו� ניהול עס, שפת דיבור, מקו� מגורי�(המשמשות בחיפוש אחר המושב 

ניצול זכות ,  סדר רכישת האזרחויות ונסיבותיה�– היו� גור� זה נראה לא רלוונטי –הזוג 
על כ� ברוב� ). שירות צבאי או עבודה בשירות הציבורי ועוד, תשלו� מסי�, הבחירה במדינה

  .ה� עשויות להצביע על מדינה שכלל איננה מדינת אזרחותו
 שיפמ�ו, 172' בעמ) 20ש "לעיל ה (שאוה). 1963 (1419ד יז "פ, י�בנימ' אלצפדי נ 86/63א "ע   372

. מסכימי� א� מביעי� ספק א� אפשר להחיל מבח� זה על קטי�, 22בפסקה , )12ש "לעיל ה(
 ).1985 (402, 399) 4(ד לט"פ, שמואל' שמואל נ 566/81א "ראו ג� דברי השופט ברק בע

 ודיו� שקוד� לפסקה זו בסוגי� שוני� של המרת דת 46בפסקה , )12ש "לעיל ה (שיפמ�ראו    373
.  ואיל�174' בעמ, )20ש "הלעיל ( שאוהראו ג� . ובהבחנה בי� סמכות השיפוט לדי� בעניי� זה

למקרי� מיוחדי� שבה� מוסי� לחול הדי� של ) המרה( לפקודת העדה הדתית 4' ראו עוד ס
 .הדת הקודמת
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שכ� במצב כזה אי� די� שנית� , באשר לחסר אזרחות או חסר דת המצב סבו� מעט יותר
 המשפט הישראלי קבע כי יחול עליו די� –אד� חסר אזרחות . להחיל על מעמדו של הנדו�

יש בה אנשי� שאינ� בני עדה דתית : ר הקטגוריה של חסרי דת מורכבת יות374.מושבו
שאוה סבור שיש להחיל על . מוכרת מחד גיסא ואנשי� שאינ� בני דת כלשהי מאיד� גיסא

, שהעדה אינה מוכרתעל פי א� אנשי� שאינ� בני עדה דתית מוכרת בישראל את דינ� הדתי 
ר שאי� כלל מקובל לומ,  מי שחסר דת לגמרי375.ולכ� לענייננו הוא ייחשב לב� הדת האמורה

ואת הלקונה בעניי� זה יש למלא באמצעות הכלי� המקובלי� לעניי� זה , ברירה בשבילו
  376.במשפט הישראלי

  סיווג הוראות  )3(

ככל . הבעיה של סיווג נוגד של הוראות די� לא עלתה בישראל בהקשר של נישואי� וגירושי�
ה המקובלת בדי� העמד, שיש חשיבות לאפיונה של הוראה זרה לצור� החלתה בישראל

פירוש הדבר שאי� בהכרח להצמיד להוראות . הישראלי היא שיש לסווגה סיווג פונקציונלי
המיועד למטרות שאי� בינ� ובי� ברירת הדי� כל , את האפיו� שיש לה� בכל שיטה פנימה

 –יש לזהות את מטרות האפיו� הישראלי הברירתי הרלוונטי ולאפיי� את ההוראה . קשר
 377. ממלאת בדי� הרלוונטייא על פי מטרתה ועל פי התפקיד שה– הזרה הישראלית או

לפיכ� שיוכ� של הוראות זרות לקטגוריה זו או אחרת יבוצע לא לפי שיוכ� בדי� הזר אלא 
הוראה , כפי שראינו, למשל. לפי ההיגיו� הפנימי של כללי ברירת הדי� הישראליי�

פיי� לצורכי ברירת הדי� בישראל כהוראה המאופיינת בדי� הזר כהוראה דיונית עשויה להתא

  

שלפיה , שביטל את הדעה ששררה, )1967 (20) 2(ד כא" פקירש�' י נקסלטושינ 65/67א "ע   374
הפתרו� של די� המושב יכול להתבסס על מילוי לקונה במשפט . חַסר אזרחות כפו� לדינו הדתי

שאוה . למונחי המשפט הישראלי" דומיסיל"תו� התאמת המושג , 46 הישראלי דר� סימ�
 �Convention Relating to the Status ofשהתבסס על ה, כה�' העדי� את הגישה של השופט ח

Stateless Personsהוא ). 1958שישראל הצטרפה לה ואישרה בשנת  (�1954 משנת " של האו
ו כביכול שדינו האישי של חסר אזרחות מסביר שהפסיקה הישראלית הקודמת שממנה למד

לעיל  (שאוהראו (הוא דינו הדתי עסקה בתושב ישראל ודיברה על די� המושב ולא הדי� הדתי 
  ).124–121' בעמ) 20ש "ה

 כ� שההכרה בעדה הדתית עלטיעונו מבוסס  . ואיל�159' מעב) 20ש "לעיל ה(שאוה ראו    375
 �הוא א� מסתייג . שיפוט א� אי� לה חשיבות בהקשר של תחולת הדי�סמכות חשובה לצור

,  שחל לפני חוק יסודות המשפט46באמצעות סימ� (מהאפשרות לפנות למשפט המקובל 
משו� שדיני הנישואי� והגירושי� האנגליי� מבוססי� על הדי� הכנסייתי או , )1980–�"התש

 .ר מעוגני� בחקיקה שממילא איננה יכולה להיקלט בדר� זושה� כב
 שסבור שזה מקרה מתאי� למילויה של לקונה באמצעות חוק )20ש "הלעיל (  שאוהראו   376

  ).א43ש "ה, 161' בעמ(יסודות המשפט 
' לעיל בעמ ()1990( 45) 3(ד מד"פ, מ" כור סחר בע'ניפי� קורפורייש� יגר 352/87א "עראו    377

474–475.(   
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 באותה 378.מהותית ולחול בישראל חר� הכלל שבענייני� דיוניי� יחול די� הפורו� בלבד
עליו לפתח , ככל שהמשפט הישראלי מייחס חשיבות להבחנה בי� כושר לצורה, מידה

ות בדיני שכ� מצד אחד ה� אינ� קיימ. מבחני� לשיוכ� של הוראות זרות לשתי קטגוריות אלה
בשיטות זרות אי� אחידות , כפי שכבר ראינו, ומצד אחר, הנישואי� הדתיי� הנוהגי� בישראל

 על כ� הדיו� בתוקפ� של נישואי� יחייב את 379.דעי� באשר לתכולת� של קטגוריות אלה
 מסוגי� שוני� לשתי קטגוריות אלה לפי תפיסה מודעת דרישותהמשפט הישראלי לשיי� 

  . ה הברירתית של ההבחנה ביניה�ומכוונת של משמעות

 )renvoi( רנוואה  )ב(

 מפנה לדי� זר –די� ישראל   במקרה שלנו–בעיית הרנוואה מתעוררת כאשר די� הפורו� 
  הלאהדי� ישראל אולובאותו די� זר יש כלל ברירת די� בשאלה הנדונה והוא מפנה חזרה 

י� הזר ולהחיל את הכללי� הא� על ישראל להתעל� מכללי ברירת הדי� של הד. לדי� אחר
 –וא� כ� , או שמא יש להתחשב בכללי ברירת הדי� שלו, המהותיי� של די� זה לעניי� הנדו�

התחו� של מעמד אישי בכלל ושל נישואי� וגירושי� בפרט הוא תחו� שבו ,  כידוע380?כיצד
י� של כלומר לנהוג לפי כללי ברירת הד, היה מקובל ברוב מדינות העול� לקבל את הרנוואה

כדי להתקרב עד כמה שאפשר למצב המשפטי כפי שהוא , הדי� שאליו מפנה די� הפורו�
  . העמדה הישראלית כלפי הרנוואה בתחו� זה אינה אחידה381.מוכר בדי� זה

אלא א� כ� "לדבר המל� קובע שהדי� האישי של אזרח זר הוא די� אזרחותו ) ii(64סימ� 
לשו� ". ובמקרה זה נוהגי� לפי אותו די�, � שלואותו חוק גורר עמו את חוק מקו� המגורי

 The personal law shall be the law of“: היא ברורה עוד יותר בנוסחו האנגלי; הסעי� ברורה

the nationality of the foreigner concerned unless that law imports the law of his domicile, 

  

 .475–474, 169–162' ראו לעיל בעמ   378
  .248ש "ראו לעיל ה   379
  .181–172' ראו לעיל בעמ   380
 אינו MAYERבצרפת ; 288ש " וה910' בעמ, CHESHIRE, באנגליה; 180–176' ראו לעיל בעמ   381

ת� תחומי� שבה�  וקובע כי בכל אוהרנוואהכולל את המעמד האישי כתחו� שבו שללו את 
והוא מזכיר במפורש את הגירושי� כתחו� , )226פסקה בראו  (י� אותומקבל, א לא נשללוה

, )באשר למעמד האישי (337'  בעמ,BALLARINO באיטליה ראו ;218שבו הוא מקובל בפסקה 
 לעניי� 330' בעמ, KROPHOLLERבגרמניה ראו ; )באשר לכושר להינשא (379–378' ובעמ

 לעניי� הדי� החל 363' בעמ,  לעניי� הכושר לנישואי�334' בעמ, י של הנישואי�התוק� המהות
או , על פי רוב אי� מקבלי� את הרנוואה כשמפני� לדי� מקו� עריכת הנישואי�. בגירושי�

  ).  די� מקו� עריכת הנישואי�אודי� המושב , למשל(כאשר ההפניה היא לדיני� חלופיי� 



 לאומי הפרטי הישראלי�ללי המשפט הבי�כ: שער שלישי

754 

in which case the latter shall be applied.” . התכוו� לקבל הפניות מדי� �יוצא בבירור שהסעי
  382.האזרחות אל די� המושב

המשפט , אזרח אנגליה תושב צרפתבבדיקת תוק� נישואיו של : הדוגמ
לעומת זאת די� אנגליה מפנה באותה שאלה . הישראלי מפנה לדי� אנגליה

  .מורה לקבל את ההפניה) ii(64סימ� . שהוא די� צרפת, לדי� המושב

   .משתמע שהוא לא התכוו� לקבל הפניות מדי� האזרחות לדי� אחר כלשהו

המשפט , אזרח אנגליה תושב צרפתבבדיקת תוק� נישואיו של : הדוגמ
משו� שדי� אנגליה מזהה בעיה בצורת . הישראלי מפנה לדי� אנגליה

. שהוא די� גרמניה, הוא מפנה בשאלה הנדונה לדי� מקו� עריכת�, הנישואי�
ולהחיל רק את די� אנגליה  מורה לדחות את הרנוואה) ii(64 סימ� לכאורה
  .המהותי

בית המשפט העליו� פירש את הסעי� כאילו הוא מכשיר החלתו , בניגוד לכוונה משתמעת זו
של כל די� שאליו מפנה די� האזרחות הזר בי� שהוא די� המושב ובי� שהוא די� מקו� עריכת 

 הוא קבע שהסעי� מזכיר את די� המושב על מילררשת  בפ383.הנישואי� או די� אחר כלשהו
 הרנוואה במקרה המיוחד דר� קבלתוכי עיקר מטרת הסעי� להצביע על , דר� ההדגמה בלבד

כל הפניה לדי� האזרחות כוללת את , לפי גישה זו. שבו די� האזרחות מפנה לדי� המושב
הסעי� א� בא .  של הנדו�כללי ברירת הדי� שלו ג� א� אלה מפני� לדי� שאינו די� המושב

מדובר בקבלה , כשדי� האזרחות מפנה לדי� המושב, להבהיר שבמקרה המיוחד הנדו� בו
במקרה מיוחד זה הוא מורה לקבל את הרנוואה , כלומר. להבדיל מקבלה מלאה, חלקית

הוא אמנ� מניח כי יש לשעות ג� . באופ� שמביא לידי הפעלת הדי� המהותי של די� המושב
  .א� הוא אינו מבהיר כיצד, לדיני� אחרי�להפניות 

� Vitta. הוא א� אינו מתיישב כנראה ע� מטרתו. פירוש זה אינו מתיישב ע� לשו� הסעי
א� על פי ) ii(64סבר שהמחוקק המנדטורי אימ� את עקרו� האזרחות הגלו� בסימ� 

רש מתו� השלמה ע� מצב שכבר היה מקובל ומוש, שבאנגליה מקובל לפנות לדי� המושב

  

ולפי , לפי הנוסח האנגלי". מקו� המגורי�" מופיע הביטוי בתרגו� העברי, כאמור לעיל   382
מוב� מאליו שהביטוי מקו� , )ענייני נישואי� וגירושי�(ההקשר הכללי שבו מצויה ההוראה 

  . מגורי� מתייחס למושב ולא למקו� המגורי� בלבד
 100/57א "בעקבותיו ג� בע; )1951( ואיל� 1320, 1301ד ה "פ, מילר' מילר נ 100/49א "ע   383

 התחשבו בהפניה של די� )1958 (1896ד יב "פ, יקורסקה�יקובספלד' הירשברג נ�ונדל
שנחשב רלוונטי לבדיקת תוק� הגירושי� בדי� , האזרחות לדי� מקו� עריכת הגירושי�

הזכיר השופט ) 1954 (169, 141ד ח "פ, סקורניק' סקורניק נ 191/51א "ג� בע. האזרחות
  . ויהיה צור� להחיל די� זה, רחות יפנה לדי� מקו� עריכת הטקסאגרנט את האפשרות שדי� האז
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חשיבותו של עקרו� המושב באה לידי ביטוי בכל זאת . בחשיבה המשפטית המקומית
כלומר כאשר היה ,  א� די� מדינת האזרחות הפנה אליו את די� המושבבאפשרות להחיל

 הפנה לדי� – די� אנגליה – על כ� בכל מקרה שבו די� האזרחות 384.מדובר באזרחי בריטניה
פירוש זה מתיישב ע� הפתרו� שהוצע . מושב ותו לאהוא ביקש להחיל את די� ה, המושב

 385.לבעיית המתקל של עקרו� האזרחות ע� עקרו� המושב באמנת האג שטיפלה בסוגיה זו
למצבי� שבה� די�  לפיכ� אכ� סביר שכוונת המחוקק הייתה לייחד את קבלת הרנוואה

  . האזרחות הפנה לדי� המושב
וגבלת למצבי� שבה� כלל ברירת הדי� הא� הנכונות לקבל את הרנוואה בתחו� זה מ

 מכוח כלל זראשר המשפט הישראלי מפנה לדי� כ ג� קיימתאו שמא היא ) ii(64הוא סימ� 
א� תתקבל העמדה שיש לפנות רק לדי� מקו� עריכת הנישואי� , למשל? ברירת די� אחר

 הא� ג� הפניה זו תתפרש 386,לצור� הכרה בנישואי� אזרחיי� שנערכו מחו� לישראל
? א� על פי שאי� הוראה מפורשת בעניי� זה, לרבות כללי ברירת הדי� שלו, הפניה לדי� הזרכ

 שמבקשי� להחיל את הדי� –לבד מ� השיקולי� התאורטיי� המצדיקי� את קבלת הרנוואה 
ושהפעלת הדי� הזר על כל , הזר כפי שהוא היה חל בנסיבות המקרה בביתו מבלי לסלפו

 –לדי� הזר משו� שדי� הפורו� סבור שהוא שולט בעניי� חלקיו מתחייבת מכ� שפוני� 
ההפניה לדי� מקו� עריכת הנישואי� נולדה כדי . עלול להשתרבב כא� שיקול אידאולוגי

אול� קבלת הרנוואה עלולה להביא לידי פסילת הנישואי� א� במקו� . להכשיר את הנישואי�
 ודי� זה הוא די� ישראל שאינו ,שבו ה� נערכו תוקפ� תלוי בדי� האזרחות או בדי� המושב

מכא� לכאורה מתבקש שהתשובה . למשל בשל היעדר כושר של הצדדי�, מכיר בנישואי�
כאשר קבלת ההפניה תפסול את : לבעיית הרנוואה צריכה להיגזר מהתוצאה הרצויה

 עמדה זו 387.יש לקבלה ורק במקרה שבו היא תכשיר את הנישואי�, יש לדחותה, הנישואי�

  

   .43 'בעמ )71 ש"ה לעיל( VITTAראו    384
 ,�Convention pour régler les conflits entre la loi nationale et la loi du domicile ל1' ראו ס   385

15 June 1955.  
 .738–737' ראו לעיל בעמ   386
המסתפקת ,  ג� בהקשר של העֵברה של ריבוי נישואי�– בצורה הפוכה –בעיה זו עולה    387

לכאורה היה אפשר . בתוקפ� של הנישואי� לפי די� מקו� עריכת� כבסיס לאחריות פלילית
את הרנוואה לפי  –או לדחות  –לגרוס כי עקרונות הפרשנות במשפט פלילי מחייבי� לקבל 

כלומר יש לקבל את הרנוואה רק א� הוא יוביל למסקנה , ש�התוצאה המקלה ע� הנא
בני דתות , על כ� א� מדובר בבני זוג אזרחי ישראל או תושביה. תקפי� אינ�שהנישואי� 

משו� שקבלתה מביאה לידי , יש לקבל הפניה מדי� מקו� עריכת הנישואי� לדי� האישי, שונות
אול� נראה כי אי אפשר לנהוג .  לדי�כ� שאי� בסיס להעמדתו של הנאש�, פסילת הנישואי�

�השאלה א� המחוקק הישראלי התכוו� להסתפק בכ� שהנישואי� תקפי� רק מבחינה . כ
או שמא הוא התכוו� שיורשע רק א� במדינה שבה , צורנית כדי שאד� יורשע בעֵברת הביגמיה

השיב תשובה היא שאלה שיש ל, נערכו הנישואי� יכירו בו כנשוי על א� היעדר כושרו להינשא
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המבסס , fraude à la loiאמנ� אי� מפעילי� בישראל את הכלי הקונטיננטלי של . בעייתית
רק כדי לעקו� מגבלות משפטיות בתו� , פסילת� של מעשי� שנעשו מחו� למדינה

מסתמנת מגמה של בית המשפט העליו� להכיר בנישואי� , כפי שראינו,  אדרבה388.המדינה
א� כאמור קשה לבסס . � בדי� הדתיאזרחיי� שנערכו מחו� למדינה על א� היעדר תוקפ

 אינו תומ� במסקנה שקיי� עיקרו� חזק וכללי יישראלה חוקוה, מגמה זו מבחינה משפטית
 וקשה להשלי� ע� דחיית, א� אפילו היה אפשר לזהות עיקרו� כזה. של מת� תוק� לנישואי�

, שואי�של הרנוואה והחלת די� מקו� עריכת הנישואי� הפנימי בלבד רק כדי להכשיר ני
, כאשר די� זר זה בעצמו לא היה מכיר בנישואי� אילו התעוררה השאלה בבית המשפט שלו

 הרנוואהיש לקבל את ג� במקרה זה על כ� סביר ש. בשל פג� בדינ� האישי של הצדדי�
  ).ii(64מתו� גזרה שווה לסימ� 

�מקרי� מיוחדי� וסמכות בי�( הכלל שאומ� בחוק שיפוט בענייני התרת נישואי� 

באשר לכל אחד , כא� מודגש). ii(64 שונה מזה המופיע בסימ� 1969–ט"התשכ, )לאומית
 � להוציא כללי ברירת הדי� –שמדובר א� בדי� הפנימי , 5מהחוקי� שאליה� מפנה סעי

ועל כ� היה מוכ� לוותר , נראה שהמחוקק ביקש לפשט את ההלי� של התרת נישואי�. שלו
אול� אפשר להצדיק את עמדת המחוקק ג� לגופו של . רעל כללי ברירת הדי� של הדי� הז

, אדרבה. חוק ההתרה לא בא לצל� את מצב הענייני� הקיי� בדינו האישי של הנדו�. עניי�
על . ולפיה אי� הוא יכול להתגרש, דווקא בדי� אישי זההוא בא לפתור בעיה הקיימת לעתי� 

ל אינ� בהכרח דינו האישי בעיני כ� הדיני� שהמחוקק מוכ� להחיל על מקרי� אלה בדר� כל
. אי� כל סיבה להתחקות על הדיני� שכל אחד מה� היה מחיל על העניי�, א� כ�. ישראל

בחלק לא מבוטל של , סביר להניח שג� אילו הפנה החוק למלוא הדי� הזר, יתרה מזו
 המקרי� היה די� זה מפנה דווקא לדי� האישי שבמסגרתו קיי� הקושי להתיר את הנישואי�

על כ� החריגה מהעיקרו� הכללי . שמצדיק לכאורה את השימוש בחוק ההתרה מלכתחילה
בנוגע לרנוואה מוצדקת במקרה זה משו� שהיא מופיעה בחוק המסמי� בתי משפט ודיני� 

 במוב� זה דחיית הרנוואה 389.באופ� חריג ובעייתי תו� חתירה לתוצאה מהותית ברורה
  

, א� על פי ששאלה זו לא זכתה לדיו� בפסיקה הישראלית. התקפה בכל המקרי�, עקרונית
דומה שמקובל לחשוב שדי שהנישואי� תקפי� מבחינת צורת� כדי שייראו תקפי� בדי� מקו� 

לעיל  (שיפמ�ראו למשל (וכי אי� לשעות להפניה מדי� זה לדי� האישי , עריכת� לצור� עֵברה זו
  ). 146בפסקה , )12ש "ה

,  ואיל�264בפסקה  ,LOUSSOUARN;  ואיל�266בפסקה , MAYERלדיו� בדוקטרינה זו ראו    388
 . ואיל�496�1בפסקה , ובהקשר המיוחד של פסקי די� זרי�

שבה� המשפט הישראלי כבר הבהיר שהוא מוכ� לשאת באחריות של מת� , בניגוד לגירושי�   389
לצור� בדיקת תוקפ� של  ,הפניה לדי� מקו� עריכת הנישואי�, ירושי� שלא על פי הדי� האישיג

כפי . כאשר הוא פוסל את הנישואי�, בריחה מהמשפט הישראלי האמור לחול היא, הנישואי�
קשה להצדיק הסתפקות בחלקו המהותי הפנימי של הדי� הזר בנסיבות אלה כאשר , שכבר צוי�

על אחת כמה וכמה כאשר מדיניות ההכרה . כיר בתוקפ� של הנישואי�הוא עצמו לא היה מ
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בעניי� מתו� מגמה מפורשת לספק אפשרות מבטאת את התפיסה שדי� הפורו� שולט 
�לרבות ה, לאומיי��עמדה זו תואמת את המגמה המקובלת היו� בהסדרי� בי�. להתגרש

Rome III Regulationש� , העוסקת בברירת הדי� בגירושי� ובהתרת נישואי�,  האירופית
 כללי להוציא, כלומר הדי� המהותי, ההפניה לכל אחד מהדיני� היא לדי� הפנימי בלבד

ברוב המדינות כאשר מחילי� די� . מגמה זו נפוצה פחות בדיני� מדינתיי�. ברירת הדי� שלו
 ע� זאת כאמור החוק הישראלי בעניי� זה הוא 390.נוהגי� לקבל את הרנוואה, זר בגירושי�

  .חוק מיוחד בעל מדיניות מהותית מפורשת העשויה להצדיק עמדה חריגה זו

   בעיה האינצידנטליתה  )ג(

אפשר שתתעורר , סגרת דיו� בנישואי� או בגירושי� כאשר מפעילי� די� זר או די� דתיבמ
כלל ברירת די� עבורה שקיי� ו, שפתרונה נחו� להכרעת העניי� כולו, שאלה אינצידנטלית

דוגמה  391.עצמאי המוביל לתוצאה שונה מזו שאליה היה מגיע הדי� הזר או הדי� הדתי
 בפרשה זו נדרש 392. הקנדיתSchwebel v. Ungarרשת המובאת דר� קבע למצב זה היא פ

בית משפט קנדי להכריע בדבר תוקפ� של נישואי� שנערכו בקנדה בי� תושב קנדה לאישה 
הבעל טע� שבעת הנישואי� עוד הייתה האישה . שבעת הנישואי� הייתה תושבת ישראל

ישאה לבעלה האישה נ. ועל כ� אי� תוק� לנישואי� שערכה אתו, נשואה לבעלה הראשו�
ונישואי� אלה היו מוכרי� , הראשו� כדת משה וישראל כאשר השניי� היו תושבי הונגריה

ובעוד� תושבי , השניי� עזבו את הונגריה בתקופת מלחמת העול� השנייה. בהונגריה
בדי� הונגריה ובדי� . מסר הבעל לאשתו גט, בזמ� שהות� במחנה מעבר באיטליה, הונגריה

, השניי� עלו לישראל וחיו בנפרד. שה זה כדי להתיר את הנישואי�איטליה לא היה במע
בית המשפט הקנדי סבר . ש� נישאה לבעלה השני, וכעבור כמה שני� עברה האישה לקנדה

בשאלה א� היה לה ; )השאלה הראשית(שתוק� נישואיה בקנדה תלוי בכושרה להינשא 
בית המשפט סבר . די� ישראל, כושר להינשא הפנה די� קנדה לדי� מושבה בעת הנישואי�

בעניי� זה כלל ברירת ). השאלה האינצידנטלית(עוד שכושרה היה תלוי בתוק� גירושיה 
, הפנה לדי� המושב שהיה לבני הזוג בעת הגירושי�) כלל הברירה של הפורו�(הדי� הקנדי 
 בית המשפט ,לעומת זאת. שלפיו ה� לא הצליחו להתיר את קשר הנישואי�, די� הונגריה

  

בנישואי� איננה מדיניות כללית אלא מדיניות המוגבלת לנישואי� שנערכו תו� עקיפת הדי� 
  . הישראלי

 ). גרמניה (363'  בעמ,KROPHOLLER; )צרפת (218בפסקה , MAYERראו למשל    390
לה תכופות בתור שאלה אינצידנטלית במסגרת סוגיה שאלת תוקפ� של נישואי� או גירושי� עו   391

שאלה זו תידו� להל� בכל . ירושה וכיוצא באלה, יחסי ממו� בי� בני זוג, אחרת כגו� מזונות
כא� נדונה השאלה כיצד . אחד מהפרקי� הרלוונטיי� והיא איננה השאלה הנדונה כא�
  .מתמודדי� ע� שאלה המתעוררת אגב הדיו� בנישואי� וגירושי�

392   Schwebel v. Ungar, (1964) 48 D.L.R. (2d) 644.  
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זה הכיר בתוקפו של הגט א� על פי ש) הדי� ששלט בשאלה הראשית(סבר שדי� ישראל 
בית המשפט נהג .  גרושהאישהועל כ� ה, נהיו אזרחי ישראלבני הזוג נמסר עוד לפני ש

  . בהתא� לעמדת די� ישראל והכיר בתוק� הנישואי� השניי�
 ראינו כי לא ברור א� בדיו� בבעיה האינצידנטלית ובבעיות של שינוי בחוליית הקישור

 א� לא ברור לגמרי א� בית המשפט התייחס 393.פסק די� זה אכ� מעורר בעיה אינצידנטלית
הוא תומ� בעמדה ,  אול� ככל שפסק הדי� משמש אסמכתה לעניי� זה394. ככזואליה

שבענייני נישואי� וגירושי� יש לנהוג בשאלה אינצידנטלית על פי הדי� ששולט בשאלה 
שלפיה בענייני נישואי� וגירושי� , זו מתיישבת ע� התפיסה בנוגע לרנוואהעמדה . הראשית

  .יש לקבל את הרנוואה כדי להגיע לתוצאה הקרובה ביותר לזו שבדי� האישי
 Schwebelפרשת .  שיטות המשפט מעלות מצבי� שבה� בעיה זו מוסדרת אחרת,ע� זאת

 ג� 395. הדי� האישי מכיר בה�ואילו, הדגימה מצב שבו די� הפורו� אינו מכיר בגירושי�
 די� הפורו� מכיר בגירושי� או בפסק הגירושי� על פי כללי ההכרה –המצב ההפו� אפשרי 

ואילו הדי� האישי אינו מכיר בה� ורואה בנדו� אד� נשוי שאי� לו כושר , בפסקי די� זרי�
מאד� במצב זה שיטות רבות קובעות כלל מפורש ומיוחד שלפיו לא יימנע . להינשא מחדש

א� , להינשא ולא יישלל תוקפ� של נישואי� של אד� שהתגרש באופ� המוכר על ידי הפורו�
 במונחי� של השאלה האינצידנטלית פירוש הדבר 396.א� גירושיו אינ� מוכרי� בדי� האישי

 לרבות כללי ההכרה בפסקי די� –שדי� הפורו� בוח� את השאלה המשנית לפי הכללי� שלו 
  . הזר ולא לפי הדי�–זרי� 

אפשר להסביר תופעה זו כתופעת לוואי של הרחבת זיקות סמכות השיפוט בגירושי� 
ברגע שפורו� . והרחבת הנכונות לפסוק גירושי� לפי די� שאינו הדי� האישי של שני הצדדי�

אי� סיבה מיוחדת להיצמד לדי� האישי לצור� בחינת מעמדו של אד� לאחר , נוהג כ�
. קפ� של גירושי� רק משו� שה� אינ� מוכרי� בדי� האישיגירושי� או לסרב להכיר בתו

אי� . המדיניות המיוחדת של הקלת גירושי� מצדיקה אפוא סטייה מהדי� האישי בהקשר זה
שבה� הגירושי� מוכרי� בדי� האישי ולא , Schwebel  פרשתזאת אומרת שג� בעובדות של

 שא� הדי� האישי מכיר אותה מדיניות מחייבת, אדרבה. יש לנהוג כ�, בדי� הפורו�

  

  .201–200, 185' ראו לעיל בעמ   393
  . ואיל�2�055בפסקה  ,DICEYראו    394
תיאור זה . לא ברור כלל א� יש להגדיר את המצב כמצב שבו הפורו� אינו מכיר בגירושי�   395

אשר בוחני� כ. מתעל� מהעובדה שהבעיה היא למעשה בעיה של שינוי בחוליית הקישור
מסתבר שלפורו� צריכי� להיות כללי� נפרדי� לבחינת תוקפ� של גירושי� של , אותה ככזו

ולבחינת תוקפ� של , אנשי� שה� תושבי הפורו� בעת הדיו� שהתגרשו כשהיו תושבי� זרי�
ג� א� ה� התגרשו בהיות� תושבי� של (גירושיה� של מי שאינ� תושבי הפורו� בעת הדיו� 

  ).767–765'  בעמראו להל�() מדינה אחרת
  . �CPIL ל43.3' ס, שוויי�וב; 17�113בפסקה , 74 לכלל 5חריג , DICEY, אנגליהבלמשל ראו    396



  נישואי� וגירושי�: 10פרק 

759 

לפיכ� בהיעדר אילו� . על אחת כמה וכמה שמדינה אחרת צריכה להכיר בה�, בגירושי�
הנכונות לקבל את הרנוואה משמעה שמבקשי� , כגו� דיני ההכרה בפסקי די� זרי�, מיוחד

ויש לנהוג בשאלה האינצידנטלית לפי הדי� , לברר את מעמדו של אד� לפי די� אזרחותו
  . אלה הראשיתששולט בש

מת� פסקי גירושי� עשויה להצדיק אימו� ב מדיניות מיוחדת המקלה ,בהקשר הישראלי
. הפתרו� של הדי� השולט בשאלה הראשית ג� כאשר די� ישראל אינו מקבל את הרנוואה

 1969–ט"התשכ, )בלאומית�מקרי� מיוחדי� וסמכות בי�(חוק שיפוט בענייני התרת נישואי� 
 די� המושב המשות� הנוכחי או האחרו� של שואיה� של בני זוג לפימאפשר להתיר את ני

די� מקו� עריכת הנישואי� או די� האזרחות של בני , די� המושב של אחד מה�, בני הזוג
א� בדי� הזר הרלוונטי שמספק את עילת הגירושי� .  חוק זה כזכור דוחה את הרנוואה.הזוג

ובשאלה א� בוצעה , ביצע עוולה כלפי האחרתנאי להתרת הנישואי� הוא שאחד מבני הזוג 
העמדה שננקטה בחוק זה באשר , עוולה עמדתו של די� ישראל שונה מעמדתו של הדי� הזר

. לרנוואה מחייבת לכאורה לנהוג בשאלה האינצידנטלית לפי כלל ברירת הדי� של הפורו�
 היא שבוצעה ואילו בדי� הזר הרלוונטי התוצאה, בר� א� בדי� הפורו� לא בוצעה עוולה

רצונו של המחוקק לאפשר גירושי� בכל מחיר מחייב , עוולה ועילת הגירושי� מתקיימת
 �לנהוג בשאלה האינצידנטלית לפי הדי� ששולט בשאלה הראשית ולא לפי די� הפורו� א

   397.על פי שעמדה זו אינה מתיישבת ע� העמדה של הפורו� באשר לרנוואה
וכי הנטייה של המשפט הישראלי להתערב , ל ברורעולה מהאמור שג� בשאלה זו אי� כל

בישראל מבססת השערה " מצוי"בענייני נישואי� וגירושי� של מי שמעמד� האישי אינו 
 לפי הגישה שדי� הפורו� , כלפי הבעיהנהוג בגמישותשהמשפט הישראלי יהיה מוכ� ל

  . להבדיל מגישת הזכויות הקנויות, שולט בעניי�

  � הזמותבעי  )ד(

כלל :  עשויות להתעורר בישראל בהקשר של נישואי� וגירושי�זמניות�הבי�בעיות שלוש ה
חוליית הקישור עשויה ; ברירת הדי� עלול להשתנות בי� האירוע הנדו� ובי� מועד הדיו�

והדי� הזר שאליו מפנה כלל ברירת הדי� עלול ; להשתנות לאחר הנישואי� או הגירושי�

  

בדיו� בסוגיית הרנוואה ביחס לדי� מקו� עריכת הנישואי� שעשוי לחול בבדיקת תוקפ� של    397
כי אי� , בדי� הזרנישואי� הוצע שלא ראוי לתלות את העמדה כלפי הרנוואה בתוצאה הצפויה 

אול� בהקשר של חוק ההתרה . מדיניות סטטוטורית ברורה בעד הכשרת נישואי� בכל מחיר
במקרה של גירושי� לפי החוק . ראוי להתחשב בתוצאה הצפויה של השאלה האינצידנטלית

ועל כ� אי� זה פסול לפעול , המיוחד הזה המחוקק הבהיר את מדיניותו לאפשר גירושי�
שאלה באשר לבאשר לרנוואה מצד אחד ובמחיר של עמדה לא עקבית ג� , לקידומו

   .האינצידנטלית מצד אחר
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 כמעט אי� הוראות סטטוטוריות 398. האירוע הנדו�להיות שונה ביו� הדיו� לעומת בעת
 העלולות להתעורר בנוגע לכלל ברירת הדי� זמניות�הבי�במשפט הישראלי בדבר הבעיות 

  . בענייני נישואי� וגירושי�

  שינוי בכלל ברירת הדי�  )1(

לא היה מקרה בישראל שבו כלל ברירת הדי� בענייני נישואי� וגירושי� השתנה באופ� שחייב 
אימוצ� של כללי ברירת די� חדשי� .  היש� או החדש–עה בשאלה איזה כלל יחול הכר

 1969–ט"התשכ, )לאומית�מקרי� מיוחדי� וסמכות בי�(בחוק שיפוט בענייני התרת נישואי� 
כמו כ� . לא העלה שאלה זו משו� שהחוק חל רק על מי שעניינו נדו� לאחר חקיקתו

 ברירת הדי� לא הביאו בינתיי� לביטול עקרו� השינויי� החקיקתיי� והפסיקתיי� בכללי
במשפט הישראלי   בשל שינויי� אלה ובשל מרכזיותה של זיקת המושב, ע� זאת.האזרחות

זיקת המושב א� . לצפות שביו� מ� הימי� תוחל� זיקת האזרחות בזיקת המושבאפשר היה 
 לפנות  אפשרהיה משו� שבכל מקרה י,לא תתעורר בעיה מיוחדת, רק תיווס� כזיקה חלופית

וא� לא ייקבע כלל , ל� א� היא תחלי� את זיקת האזרחותאו. לדי� האזרחות או לדי� המושב
מה . הבעיה עשויה להתעורר, סטטוטורי המגדיר את היק� התחולה של הכלל החדש בזמ�

יהיה דינ� של בני זוג שנישאו לפני שינוי כלל ברירת הדי� ושנישואיה� תקפי� על פי די� 
 עולה בפני בית משפט לאחר השינוי ונישואיה� אינ� תקפי� תוקפ�ואילו שאלת , �אזרחות

  ? ולהפ�, לפי די� מושב�
 להחיל את שאפשר בהקשר של יחסי ממו� בי� בני זוג קובע אזוגיהכלל שנקבע בפרשת 

 הדבר הוא  לכאורה פירוש399.ותויקנ כל עוד הוא אינו פוגע בזכויות החדשברירת הדי� כלל 
וא� הכלל , כלל ברירת הדי� ייחשב נשוי ג� אחריו ו שלשינויחשב נשוי לפני שאד� שנ

כפי שכבר . יחול עליו הכלל היש�, ע במעמד שהיה לו לפני השינויופגל עלולהחדש 
על  חלי� ג� מבלי שבית משפט מחיל אות� שכללי ברירה עמדה זו מניחה 400,הוסבר

� א� לבני הזוג הנדוני� לא היה כל קשר ייתכ� שהוא מקנה זכויות גכי ו, המקרה הקונקרטי
 ראינו שכמעט כל ניסיו� לנסח עיקרו� המגדיר מתי כלל ברירת די� מקנה זכויות .פורו�ל

הוצע ש� . מחו� להקשר של התדיינות נדו� לכישלו� ומעורר סדרה של בעיות נוספות
שנדו� בבית ו� העדי� לבעיה זו הוא להחיל את כלל ברירת הדי� החדש על כל מקרה רתשהפ

 כי נטע�.  כפי שמחילי� כללי דיו� חדשי� על כל מקרה כזה–משפט ישראלי לאחר חקיקתו 
 תפגע בציפיותיה� של כלשהופתרו� זה מכיר באפשרות שהחלתו של כלל ברירת די� 

וכי אי� כל סיבה להניח שציפיות אלה עוצבו לאור כלל ברירת הדי� של הפורו� , אנשי�
  

 .206–188' להצגת� של בעיות אלה ולדיו� בה� ראו לעיל בעמ   398
 ).1979 (1) 3(ד לג"פ, אזוגי' אזוגי נ 2/77א "ראו ע   399
  .197–190' ראו לעיל בעמ   400
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או , בעקבות כלל ברירת הדי� החדש(ה לחשוב שהחלת די� המושב אי� סיבלפיכ� . בלבד
תפסול נישואי� או  )האו התדיינות בלתי צפויבלתי צפוי בפורו�  בשל כלל ברירת די� קבוע

בשל כלל ברירת הדי� היש� או בשל כלל ברירת  (גירושי� יותר מאשר החלת די� האזרחות
 כש� שהפעלת זיקת האזרחות ;)ה צפויאו התדיינות בלתיבלתי צפוי בפורו�  די� קבוע

ג� , הייתה עשויה לפגוע במי שהסדיר את התנהגותו בהתא� לדי� שבמדינת המושב שלו
איש . הפעלתה של זיקת המושב עלולה לפגוע במי שפעל בהתא� לדי� שבמדינת אזרחותו

ליה החו; אינו יודע היכ� הוא עלול להתדיי� בעתיד ומה תהיה חוליית הקישור הרלוונטית
הדר� הראויה להג� על מי . המכריעה תמיד תבוא על חשבו� כל חוליית קישור שלא אומצה

, בי� מכוח זיקת אזרחות ובי� מכוח זיקת המושב, שהיה קשור לישראל לפני שינוי הכלל
ושהייתה לו ציפייה סבירה להניח שהמשפט הישראלי מייחס לו מעמד כלשהו באמצעות 

 במפורש מראש בכלל המעבר הקבוע בחקיקה ולהסדיר את עניינהיא , כללי ברירת הדי� שלו
   401.המשנה את כלל ברירת הדי�

  קישורהשינוי בחוליית   )2(

. אי� פתרו� כללי לבעיה של שינוי בחוליית הקישור בענייני נישואי� וגירושי� בישראל
ני ההסדר הסטטוטורי היחיד העוסק בבעיה זו במשפט הישראלי מופיע בחוק שיפוט בעניי

 לחוק מפנה 5סעי� . 1969–ט"התשכ, )לאומית�מקרי� מיוחדי� וסמכות בי�(התרת נישואי� 
או לדי� , או לדי� מקו� מושב� המשות� האחרו�, לדי� מקו� מושב� המשות� של בני הזוג

או לדי� מקו� מושבו של אחד מבני , או לדי� מקו� עריכת הנישואי�, אזרחות� המשותפת
על כ� הבעיה של שינוי בחוליית הקישור . שואי� איננו יכול להשתנותמקו� עריכת הני. הזוג

בהנחה שמושב� או אזרחות� של בני . מתעוררת רק באשר לזיקת המושב ולזיקת האזרחות
ו  למושב או לאזרחות באיז–מתעוררת השאלה , הזוג ביחד ולחוד השתנו בתקופת הנישואי�

נישואי� או אלה שבתקופת הנישואי� או  אלה שבעת עריכת ה– זמ� התכוו� הסעי� נקודת
  

שתושב ישראל שהיה , בעייתי של זכויות קנויותמבלי להתייחס לרעיו� ה, אפשר לקבוע, למשל   401
; ייראה נשוי ג� לאחריו, אילו הופעל הכלל היש� נחשב נשוי בישראל לפני השינוי בדי�

ייראה , אילו הופעל הכלל היש� ושאזרח ישראל שהיה נחשב נשוי בישראל לפני השינוי בדי�
ו זיקות לישראל שקדמו שיטה זו מחייבת את המחוקק להסדיר מראש איל. נשוי ג� לאחריו

בי� השאר בהקשר . לשינוי החוק מצדיקות מסקנה שהכלל החדש יפגע בציפיותיה� של אנשי�
של נישואי� וגירושי� המחוקק ייאל� להתמודד ע� השאלה א� די שישראל היא מקו� עריכת 

קשר או של מי שאי� לו כל , הנישואי� או הגירושי� של מי שאינו תושב או של מי שאינו אזרח
בית המשפט ייאל� , בהיעדר קביעה כזו. מפני הכלל החדש" הגנה"כדי להצדיק , לישראל

או לחלופי� לפתח בעצמו סדרה של מצבי� שבה� ציפיות , להחיל את הכלל החדש על הכול
אול� בדר� כלל . עשויות להיפגע מהפעלת הכלל החדש, להבדיל מזכויות קנויות, סבירות

ומנגנו� כזה עלול להרחיב יתר על המידה את החירות ,  שינויי� בדי�ציפיות אינ� מוגנות מפני
  .להתעל� מכללי� סטטוטוריי� חדשי�
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מתו� ההקשר משתמע שהמחוקק התכוו� למקו� המושב המשות� ? אלה שבסו� הנישואי�
ולא במועד , בעת הדיו�ומקו� האזרחות המשותפת ומקו� המושב של אחד מבני הזוג 

במדינות אחרות מקובל להחיל את הדי� שהוא דינ� האישי של בני הזוג בעת . מוקד� יותר
ג� מלשו� הסעי� דומה שלכ� התכוו� . הגירושי� ולא הדי� האישי שהיה לה� בעת הנישואי�

שכ� הוא קבע מפורשות שבהיעדר מושב משות� אפשר להחיל את די� המושב , המחוקק
מאחר שדי� זה הוא הדי� האישי הקרוב ביותר מבחינת הזמ� . המשות� האחרו� שהיה לה�

וכי ,  המחוקק העדי� די� בעל קשר אישי חזק בעת הדיו�אפשר להניח כי, לזמ� קיו� הדיו�
  . היה מוכ� לסטות ממנו רק א� בעת הדיו� לא נמצא די� משות� כזה

אול� חוק זה . עמדה זו סבירה כאשר מדובר בגירושי� או בביטול נישואי� מכא� ולהבא
 הדי� שחל אפשר היה לחשוב שהדי� שיחול על איו� נישואי� יהיה. עוסק ג� באיו� נישואי�

 לפיכ� כללי ברירת הדי� של 402.ואכ� כ� מקובל ברוב המדינות. על בני הזוג בעת עריכת�
 הסטייה 403.אינ� חלי� על איו� נישואי�, העוסקת בגירושי�, �Rome III Regulationה

ונוכח המדיניות המוצהרת של החוק להתיר את , מתפיסה זו במשפט הישראלי משונה
משונה עוד יותר שלפחות , ככל האפשר י� הכפופי� לחוקהנישואי� במקרי� המיוחד

  .בהקשר של איו� אי� אפשרות נוספת לפנות לדי� האישי של הצדדי� בעת הנישואי�
. אי� הסדר סטטוטורי אחר באשר לבעיה של שינוי בחוליית הקישור במשפט הישראלי

 אשראד� ה� בשינוי באזרחותו של ל אשרבעיה זו יכולה לעלות בבית משפט אזרחי ה� ב
 בעיה של שינוי בחוליית הקישור באשר לזיקת האזרחות עשויה להתעורר 404.שינוי בדתול

  

, רק בסוגיות מיוחדות יש אפשרות שיחול די� הפורו� (18�036פסקה ב ,DICEYראו למשל    402
 מסביר את כללי ברירת הדי� Bucherג� ).  ואיל�18�037פסקה ב ראו, כמקובל בגירושי�

, קיו� תנאי היסוד לנישואי��� בעניי� זה מתו� שאיו� הנישואי� נובע בדר� כלל מאייצרייהשוו
 ANDREAS BUCHER, LE COUPLE EN DROIT( לכושר באשר לצורה ובי� באשרבי� 

INTERNATIONAL PRIVÉ (2004), ראו ג� ; )168פסקה בMAYER, לעמדה דומה 567פסקה ב 
 .במשפט הצרפתי

   .�Rome III Regulationל) c(ק " ס1.2' ראו ס   403
, )לאומית�מקרי� מיוחדי� וסמכות בי�(מחו� להקשר של חוק שיפוט בענייני התרת נישואי�    404

אמנ� . זיקת המושב רלוונטית בישראל רק בהקשר של פסקי גירושי� זרי�, 1969–ט"התשכ
 כאשר מדובר בשאלה א� הפסק ראוי להכרה בישראל כשכלל הסמכות העקיפה מסמי� את

אבל מאחר שכללי הסמכות העקיפה . הרי שמדובר במושבו בעת מת� הפסק, מושבו של הנדו�
סביר שהכוונה , מאפשר� להכיר ג� בפסק די� שנית� במדינה אחרת א� הוא מוכר בדי� המושב

עמדה זו מתיישבת ע� הניתוח שלהל� . היא לפסק די� המוכר במושב שיש לאד� בעת הדיו�
המציע להתחשב בחוליית הקישור בעת הדיו� ולהכפי� לדי� זה , הקישורבעניי� שינוי בחוליית 

ג� שינוי בדתו של אד� מעורר . את השאלה עד כמה מכירי� במה שאירע בעת שינוי המעמד
�כללי המשפט הבי�, כאשר בעיה זו עולה בבית די� דתי. בעיה של שינוי בחוליית הקישור

ת די� דתי לא יכירו במעמד שנרכש בחסותו של די� די� דתי ובי. לאומי הפרטי אינ� רלוונטיי�
בבית משפט אזרחי אפשר לייחס משמעות למעמד שנרכש בחסות די� , לעומת זאת. דתי אחר
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שינו את אזרחות� בי� יו� הנישואי� או הגירושי� ובי� יו� ) או אחד מה�(כאשר בני הזוג 
  .הדיו�

בני זוג אזרחי יוו� ותושביה התחתנו בטקס יווני אורתודוקסי בצרפת : הדוגמ
בדי� אזרחות� טקס זה הספיק לשנות את .  בנישואי� אזרחיי�מבלי להינשא

הדורש קיומו של טקס אזרחי לנישואי� , לא כ� בדי� צרפת. מעמד�
לימי� התאזרחו הצדדי� . המתקיימי� בצרפת בלי קשר לזהות הצדדי�

  . בישראל מתעוררת שאלה באשר לתוק� נישואיה�. בצרפת

לימי� . תחתנו בטקס אזרחי בפולי�בני זוג יהודיי� אזרחי פולי� ה: הדוגמ
בבית משפט אזרחי מתעוררת שאלה באשר . עלו לישראל והתאזרחו בה

  .לתוק� נישואיה�

. הפתרו� המקובל לבעיה זו הוא הפתרו� הנית� לבעיה של שינוי בחוליית הקישור בקניי�
 ש� מכירי� בזכות קניי� שנולדה לפי די� המקו� שבו היה הנכס בעת שהוקנתה הזכות

כא� מכירי� בשינוי בסטטוס שאירע בדי� האישי שהיה לנדו� בעת שינוי הסטטוס ; הנטענת
שואלי� את די� גרמניה א� אירע ,  לפיכ� א� בעת האירוע הנכס היה בגרמניה405.הנטע�

שואלי� את די� אנגליה א� , וא� בעת הנישואי� היו בני הזוג אזרחי אנגליה, שינוי א� לאו
 כלל זה נקלט במשפט הישראלי לראשונה בפרשת 406. א� לאוהאירוע שינה את מעמד�

   407.ואושר בפסקי די� רבי�, סקורניק
יהודי� אזרחי פולי� נישאו .  נדונה הדוגמה השנייה שהוצגה לעילסקורניקבפרשת 

ועלייה זו שינתה את , לאחר נישואיה� עלו לישראל. בנישואי� אזרחיי� שהיו מוכרי� בפולי�
בדי� ישראל אי� אפשרות להינשא . ו� היה דינ� האישי די� ישראלבעת הדי. דינ� האישי

חל עליה� במסגרת די� ישראל לא הכיר בתוק� שהדי� הדתי , יתרה מזו. בנישואי� אזרחיי�
שני השופטי� שזיהו כי מדובר בבעיה של שינוי בחוליית הקישור סברו שהדי� . נישואיה�

 : האזרחות שהייתה לה� בעת נישואיה�שיקבע את תוקפ� של נישואי בני הזוג הוא די�
  

ג� א� תתקבל הגישה שלפיה שאלת מעמדו של אד� אינה ) בהקשרי� ממוניי� למשל(קוד� 
 . יכולה להינתק מהדי� ששולט בו בעת הדיו�

 .200–199' ראו לעיל בעמ   405
באנגליה  ;האיטלקי הרפורמה לחוק 27 'ס ,באיטליה ;549 בפסקה ,MAYERראו למשל בצרפת    406

– CHESHIRE ,מי שדוגל בהחלת די� מושב הנישואי� , ע� זאת. 896' בעמ)law of the 
matrimonial domicile ( על שאלת תוקפ� המהותי של הנישואי� כשמדובר בבני זוג בני דיני�

שינוי חשיבותו של בדווקא מכיר ) 715–714' ראו לעיל בעמ( בעת הנישואי� אישיי� שוני�
 ומתעל� מהמצב בדי� ששלט בצדדי� לפחות למושב המשות� הראשו�, בחוליית הקישור

   .בפועל בעת האירוע
א "ע; )1954 (1300ד ח "פ, לממשלה היוע� המשפטי' הרשנהור� נ 54/54פ "ראו למשל ע   407

 ).1985 (399) 4(ד לט"פ, לשמוא' שמואל נ 566/81
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 אינו – כלל הברירה היחיד הרלוונטי בתחו� של נישואי� וגירושי� –) ii(64משו� שסימ� 
שמחיל ,  של המשפט המקובל האנגליזמני��יבהה� קלטו את הכלל , מטפל בסוגיה זו

סק הדי� על כ� אפשר לומר שפ. במקרה כזה את הדי� האישי שהיה לבני הזוג בעת הנישואי�
אימ� את העיקרו� ששינוי בחוליית הקישור מחייב להחיל את הדי� האישי שהיה לבני הזוג 

במקרה הנדו� הוא הביא לידי הכרה בנישואי� האזרחיי� א� על פי שנישואי� . בעת הנישואי�
הפעלת הכלל בדוגמה . כאלה לא היו תקפי� אילו היו בני הזוג אזרחי ישראל בעת עריכת�

יאה לידי הכרה בתוק� הנישואי� שנערכו בצרפת בטקס דתי בלבד א� על פי הראשונה מב
  . שנישואי� כאלה לא היו מוכרי� אילו היו בני הזוג אזרחי צרפת בעת נישואיה�

בדוגמה הראשונה א� . היא אינה נקייה מספקות, א� על פי שזו אכ� העמדה המקובלת

קפי� אילו נערכו כשבני הזוג היו יתברר שבדי� צרפת לא זו בלבד שהנישואי� לא היו ת

א� על פי שהיו אזרחי� , לאחר שהתאזרחו בה, אזרחי צרפת אלא ה� ג� אינ� מוכרי� היו�

מאותה סיבה פתרו� זה מעורר . קביעה לפי הדי� האישי הקוד� בעייתית, זרי� בעת עריכת�

דיו� אינו שבו הדי� האישי השולט במצב בעת ה, סקורניקבעיות בישראל במקרה כמו פרשת 

  . שהוא חלק מדי� הפורו�הג�  נתו� לשליטת הפורו�
כאשר חל שינוי בחוליית הקישור והנכס נמצא . בעייתיות זו ברורה יותר בהקשר הקנייני

ההכרה בתוקפו של אירוע קנייני שאירע במקו� אחר אפשרית א� על פי , בעת הדיו� בפורו�
משו� שהפורו� , ירע כשהנכס היה בפורו�שאותו אירוע לא היה מקנה זכויות קניי� אילו א

בתור די� מקו� הימצא הנכס בעת הדיו� הוא חופשי לוותר על ; שולט בנכס בעת הדיו�
שג� , כאשר הנכס נמצא בעת הדיו� במדינה אחרת. עמדתו הקניינית בדבר הנכס שבשליטתו

וחו של לא היה מקנה זכויות ושאינה מכירה בכשאירע במקו� אחר בה האירוע הקנייני 
עמדת הפורו� שיש להתעל� מעמדתו של הדי� החדש אינה , האירוע הקוד� להקנות זכויות

א� על פי שההעברה , א� הדי� החדש עומד על כ� שזכות הקניי� לא נרכשה. סבירה
�שאינו שולט בנכס בעת , עמדתו של די� ישראל, התרחשה במקו� אחר שבו הוא היה תק

כיר בכל מה שיקרה בדי� מקו� הנכס החדש כאשר י שראלדי� י. חסרת כל משמעות, הדיו�
 נרכשה זכות קניי� במקו� לאשינויי� אלה מבוססי� על עמדתו של הדי� החדש שלפיה 

 תו של הדי� החדשעל כ� נראה כי לרוב הצרכי� הפורו� אינו יכול להתעל� מעמד. הקוד�
נסבה על תוק�  ושאלה זו –?  מי בעל הנכס–כאשר מתעוררת השאלה הפשוטה יותר 

   408.ההעברה שאירעה במקו� אחר בעיני מי ששולט בנכס היו�

העמדה שנוהגי� לפי הדי� שחל על בני הזוג בעת . הוא הדי� בהקשר של מעמד אישי

ה� , הדי� ששולט בבני הזוג היו�, שינוי המעמד עשויה להצטייר כבעייתית א� בדי� צרפת

כר בדינ� האישי היו� עשויה להיות הכרה במעמד שאינו מו. אינ� נתפסי� כנשואי�

  

 .201–197' ראו לעיל בעמ   408
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הדי� מ שונה די� לפי של נישואי� ייתכ� שיכירו בתוקפ�, למשל. מוצדקת לצרכי� מסוימי�

א�  להתכחש לו אי אפשרייתכ� שיכירו באירוע שאירע בישראל כי ; האישי לצור� ביגמיה

עמדו של  אבל א� מבקשי� לדעת מה מ.צא באלהשהוא אינו מוכר בדי� האישי וכיועל פי 

מבקשי� לדעת , ובכפו� רק לתקנת הציבור, אזי בדר� כלל, אד� שאינו כפו� לדי� ישראל

משו� שלפחות באשר לשינויי� שיתרחשו מחו� , מה מעמדו בדי� ששולט בו בעת הדיו�

   409.הוא הדי� שיכריע בתוקפ� של שינויי� אלה במעמדו, לישראל
שנדונה לעיל , Schwebel v. Ungarחיזוק לעמדה זו אפשר למצוא בפסק הדי� הקנדי 

פסק די� זה עסק בשאלה א� נישואיה בקנדה של , כאמור. בהקשר של הבעיה האינצידנטלית
:  השאלה נסבה על העובדות האלה410 .אישה תושבת ישראל לגבר קנדי תקפי� א� לאו

היא קיבלה מידיו גט . בהיותה תושבת הונגריה נישאה האישה ליהודי כדת משה וישראל
ואז עלתה לישראל ורכשה בה , יות� במחנה מעבר באיטליה בעוד� תושבי הונגריהבה

בעודה תושבת ישראל היא נסעה . לא אירע דבר מבחינת מעמדה האישי בישראל. מושב
ברבות הימי� פנה בעל זה לבית משפט . פגשה בגבר תושב קנדה ונישאה לו, לביקור בקנדה

הכלל . בזמ� עריכת� היא עדיי� הייתה אשת אישקנדי בבקשה לאיי� את הנישואי� בטענה ש
שהיה ) די� המושב( לפי הדי� האישי גירושי�הרגיל בקנדה היה שבוחני� את תוקפ� של 

מאחר שהגירושי� נערכו כשהאישה הייתה תושבת , לפי כלל זה. לאד� בעת הגירושי�
ע שהתיר את ודי� זה לא הכיר במסירת הגט כאירו, תוקפ� תלוי בדי� הונגריה, הונגריה

שכ� דבר לא אירע , על כ� לכאורה היא הייתה אישה נשואה בעת נישואיה בקנדה. הנישואי�
בית המשפט בדק את תוק� הגירושי� לפי די� , ואול�. בי� גירושיה ובי� נישואיה השניי�

ומאחר שמצא שבישראל , ולא לפי די� הונגריה, די� מושבה בעת הנישואי� השניי�, ישראל
ראינו לעיל שיש רואי� . קבע כי הנישואי� השניי� היו תקפי�,  להינשא פנויהההיא נחשב

 לבונטי� כבר העיר כי לא הייתה כא� 411.בפסק די� אסמכתה לפתרו� הבעיה האינצידנטלית
שכ� השאלה א� היה לה כושר להינשא היא היא השאלה א� , שאלה אינצידנטלית אמתית

יכ� הוצע לעיל שבית המשפט הקנדי פתר  לפ412.ישראל מכירה בגירושי� שלה א� לאו

  

אי� זאת אומרת שלמעמד הצדדי� לפי הדי� ששלט בה� בעת האירוע א� פע� לא תהיה    409
הוא עשוי להיות חשוב כדי להשיב על שאלה המתייחסת לתקופה שלפני שבני הזוג . חשיבות

, תקופה זו נולד להורי� נשואי� למשל לצור� השאלה א� ילד שנולד ב–שינו את דינ� האישי 
�א� הרגע הקובע . א� אחד מבני הזוג היה נשוי בעת שתבע זכות המיוחדת לרווק ולהפ

המעמד אכ� ייבדק לפי הדי� , לשאלה הנשאלת הוא רגע שלפני מועד השינוי בחוליית הקישור
 וקפ�תנגד אפשר להשתיק ב� זוג המנסה לטעו�  סביר ג� שיהיה. ששלט בעת רכישת המעמד

 . של הנישואי� כדי להיפטר מחיובי� אזרחיי� וממוניי�
410   Schwebel v. Ungar, (1964) 48 D.L.R. (2d) 644) 758–757' ראו לעיל בעמ(.  
  .758, 201–200, 185' ראו לעיל בעמ   411
   . ואיל�105' בעמ, LEVONTIN, 1976ראו    412
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למעשה את הבעיה של שינוי בחוליית הקישור במצב המיוחד שבו הדי� האישי השולט 
למי שמעמדו האישי מצוי בשליטת אשר ב. במעמד האד� בעת הדיו� איננו די� הפורו�

ב הפורו� בעת הדיו� הכלל מאפשר לפסול את הגירושי� כי ה� לא נערכו על דעת די� המוש
למי שמעמדו האישי מצוי בשליטתו של די� אחר אשר  א� ב.שהיה לבני הזוג בעת הגירושי�

  .  הכלל חייב להתחשב בעמדתו של אותו די� אחר,בעת הדיו�
במוב� זה החלטת בית המשפט הקנדי מבססת את העמדה שכאשר בעת הדיו� די� שאינו 

ה לצדדי� בעת האירוע אלא את אי� להחיל את הדי� האישי שהי, די� הפורו� שולט בעניי�
לאור זאת .  עמדתו שלו באשר למה שאירע בעברכולל, הדי� האישי שיש לה� בעת הדיו�

שלפיו בשינוי בחוליית , אפשר להבי� את העמדה המקובלת כביטוי חלקי לעיקרו� כללי יותר
 –העמדה המקובלת מתייחסת רק למצב אחד . הקישור יש להחיל את הדי� האישי החדש

רשאי , בתור הדי� האישי החדש, במצבי� אלה הפורו�. ו די� הפורו� שולט בעת הדיו�שב
לא כ� כאשר בעת הדי� שולט די� . להחליט שהוא תמיד יכבד את מה שאירע בדי� הקוד�

  413.זר
 הייתה ישראל רשאית להכריע כפי שהכריעה סקורניקלכאורה פירוש הדבר שבפרשת 

רק אילו נכפפו לדי� זר היה צרי� להיווע� בו כדי .  ישראלמשו� שבני הזוג נהיו כפופי� לדי�
אבל ההקשר של מעמד אישי בישראל . לברר א� המעמד שנרכש בפולי� מוכר א� לאו

 הדי� החדש ששולט בבני הזוג בעת הדיו� סקורניקאמנ� בפרשת . מעט מחייב מסקנה שונה
ישואי� כאלה לא היו אול� בפרשה זו עצמה הבעיה לא הייתה רק שנ, הוא די� הפורו�

אלא שעמדתו של די� ישראל באשר , תקפי� אילו היו בני הזוג אזרחי ישראל בעת עריכת�
לתוק� הנישואי� הללו כבר ידועה ואיננה תלויה בהכרעה בדבר המשמעות של שינוי 

בעת הדיו� בני הזוג כפופי� לעניי� מעמד� האישי לא לדי� ישראל . בחוליית הקישור
; די� דתי זה הוא שיכריע בדבר יכולת� להינשא לאחרי�. י� ישראל הדתיהאזרחי אלא לד

 על כ� העמדה 414.ה� אינ� נשואי�, לדעתו. הוא המוסמ� להכריז על מעמד� האישי
המקובלת עלולה להיות בעייתית ג� כאשר הפורו� שולט במצב החדש א� בתו� די� 

  .שולט במצב החדשהוא האשר ו, שהפורו� אינו שולט בו, הפורו� קיי� די� אחר
הוא ביקש שלא . כבר עמדנו על הסיבות שהביאו את בית המשפט לנהוג כפי שנהג

ייתכ� שהוא א� ביקש .  לישראל מאר� אחרתולערער את מעמד� האישי של מי שהגיע
להכשיר את השימוש במכשירי� של ברירת הדי� כדי להגביל את היק� התחולה של הדי� 

על חשבו� הדי� ,  העקבית של הדי� ששלט בעת האירוע הנדו�אול� נראה כי העדפתו. הדתי

  

  .299ש "ה, 201' ראו לעיל בעמ   413
רק בית די� דתי מוסמ� לכפות את הבעל לתת גט ; � ה� פנויי� להינשארק די� תורה יקבע א   414

� "כפי שאירע בפרשה שנדונה בבג, במידת הצור� או להתיר את הנישואי� בפסק גירושי�
 ).281ש "לעיל ה ראו) (2006, פורס� בנבו (יפו�א"בית הדי� הרבני האזורי ת' פלונית נ 2232/03



  נישואי� וגירושי�: 10פרק 

767 

לכל היותר יש להבי� את אימוצו בישראל כתגובה . איננה ראויה, ששולט במצב בעת הדיו�
מאחר שהיו� זכותה של אישה , זאת ועוד. מקומית לבעיה שיצרה שליטתו של הדי� הדתי

וד בהכרח בהיותה נשואה כדי� אינה תלויה ע, ולזכויות אזרחיות רבות אחרות, למזונות
  . ראוי שהפתרו� המקובל שאומ� בפרשה זו לא ייתפס כפתרו� מחויב בכל המצבי�, לבעלה

  שינוי בדי� הזר  )3(

 תוק� לש� בירורלא הזדמ� לבית משפט בישראל לדו� במקרה שבו הדי� שאליו הופנה 
הדי� הזר החדש ו� נישואיו או מעמדו של אד� השתנה בי� מועד האירוע ובי� מועד הדיו

  .מתיימר לחול על המקרה הנדו�
א� בזמ� השינוי ובעת הדיו� היו בני הזוג , לכאורה. נראה כי הפתרו� לבעיה זו מתבקש

שכ� זה הדי� ששולט בה� ושקובע את , אי� מנוס מלהכיר בשינוי, כפופי� לאותו די� אישי
והשינוי בחוק בא לאחר א� חל ג� שינוי בחוליית הקישור  ,לעומת זאת. מעמד� האישי

רכשו אזרחות חדשה במקרה הישראלי או מושב חדש (שבני הזוג כבר שינו את דינ� האישי 
אי� שו� סיבה להכיר בשינוי ולתת לו להשפיע על מעמד� של מי שכבר , )במקרה האנגלי
א� דינ� האישי . אלא א� כ� הדי� ששולט בה� בעת הדיו� מכיר בשינוי זה, יצאו משליטתו

בשינוי שחל בדי� הזר  – או שלא להכיר –די� הפורו� רשאי להכיר , ש הוא די� הפורו�החד
,  כאשר בני הזוג לא היו כפופי� לדי� הזר בעת השינוי בתוככי די� זה, כאמור,כרצונו א� כי

על פי מה שנאמר לעיל , אול� א� הדי� החדש הוא די� זר. אי� סיבה מיוחדת להכיר בו
די� הפורו� אינו חופשי להתעל� מעמדתו כלפי שינוי בדי� , ת הקישורבעניי� שינוי בחוליי

  415.האישי הראשו�
 הבעיה קשה מעט יותר כאשר הדי� הזר הרלוונטי הוא די� ששליטתו באד� מקיפה

א� די� מקו� עריכת הנישואי� חשוב לצור� הכרה בתוקפ� של נישואי� , למשל. פחות
תיימר להשפיע על תוקפ� של נישואי� שנערכו  שינוי בדי� זה המ416,שנערכו מחו� לישראל

 פסק די� אופייני בהקשר זה הוא פסק הדי� האנגלי בעניי� 417.בעבר עשוי לעורר בעיה
Starkowski.418 במקרה זה התבקש בית משפט אנגלי להכריז על חוקיותו )legitimacy ( של

  

  .206–201' ראו לעיל בעמ   415
  .738–737' ו לעיל בעמרא   416
מקרי� מיוחדי� (די� מקו� עריכת הנישואי� חשוב ג� בחוק שיפוט בענייני התרת נישואי�    417

 כשבית המשפט מתבקש לעשות פעולה. 1969–ט"התשכ, )לאומית�וסמכות בי�
שהכוונה היא לדי� כפי שהוא ביו�  סביר ,להתיר את הנישואי� מכא� ולהבא, תקונסטיטוטיבי

כאשר הוא מתבקש להכריז על . יעת הגירושי� ולא כפי שהיה בעת מוקדמת יותרהדיו� בתב
  . כפי שמעיד הדיו� שלהל�, המצב סבו� יותר, הנישואי� בטלי� מדעיקרא

418   Starkowski v. A.G., [1954] A.C. 15 . לביקורת על פסק די� זה ראוCHESHIRE, 880 'בעמ 

�  .ואיל
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זרח פולי�  לאישה תושבת אנגליה ולגבר שהיה א1949ילד שנולד באנגליה בחודש מרס 
הדיו� נסב על תוקפ� של נישואי� שנערכו בי� ההורי� באנגליה בחודש . ותושב אנגליה

רק א� הוריו הביולוגיי� היו נשואי� זה " חוקי" שכ� באותה עת ילד נחשב ,1950פברואר 
תוקפ� של נישואי� אלה היה תלוי בתוקפ� . בי� בעת לידתו ובי� במועד מאוחר יותר, לזה

נישואי� קודמי� אלה נערכו באוסטריה בחודש . ודמי� בי� הא� לגבר אחרשל נישואי� ק
הנישואי� נערכו בכנסייה בזמ� .  בעוד הא� ובעלה הראשו� היו תושבי פולי�1945מאי 

חודש לאחר נישואי� אלה נולדה לבני . שנישואי� דתיי� בלבד לא היו תקפי� בדי� אוסטריה
ה חוק המאפשר לרשו� נישואי� דתיי� מהסוג  הוחק באוסטרי1945בסו� יוני . הזוג בת

מלאכת הרישו� הוטלה בחוק על הכומר . וכ� לָהפכ� לנישואי� תקפי�, שנערכו בי� בני הזוג
במקרה הנדו� נמנע הכומר מלרשו� את הנישואי� בי� בני הזוג עד יולי . שער� את הנישואי�

 הזוג נחשבו לא נשואי� בדי� עד אותו יו� בני.  זהובני הזוג לא ידעו דבר על רישו� 1949
 באו הא� ובעלה הראשו� 1946בשנת . ומאותו יו� ה� נחשבו בדי� זה לנשואי�, אוסטריה

עזב הבעל את , הרבה לפני שהנישואי� נרשמו, �1947ב. לאנגליה ורכשו מושב אנגלי
  .האישה

די� אוסטריה היה חשוב במקרה זה משו� שכללי ברירת הדי� האנגליי� בדבר תוקפ� 
א� הטקס לא היה תק� בדי� . הצורני של נישואי� מייחסי� חשיבות למקו� עריכת הנישואי�

אזי , א� א� ה� תקפי� בדי� זה, אזי הנישואי� אינ� תקפי� בשל פג� בצורת�, מקו� עריכתו
על כ� שאלת תוק� הנישואי� הראשוני� תלויה בשאלה א� בית . ה� תקפי� מבחינה צורנית

� מקו� העריכה כפי שהיה ביו� הנישואי� או שמא לדי� מקו� משפט אנגלי פונה לדי
, א� חל די� מקו� עריכת הנישואי� כפי שהיה בעת הנישואי�. העריכה כפי שהוא בעת הדיו�

 חוקיתולכ� הבת אינה (והנישואי� השניי� תקפי� , אזי הנישואי� הראשוני� לא היו תקפי�
אזי הנישואי� הראשוני� ,  שהוא בעת הדיו�א� חל די� מקו� העריכה כפי). חוקיואילו הב� 

  ).חוקיוהב� אינו (אבל הנישואי� השניי� אינ� תקפי� , )חוקיתוהבת (תקפי� 
השופטי� הדגישו עד כמה יהיה משונה א� די� זר יוכל לשנות את מעמד� של תושבי 

אי אול� טרחו לציי� ש. אנגליה בדיעבד רק משו� שהוא די� המקו� שבו ערכו טקס נישואי�
ושיש לבדוק את הבעיה על פי , אפשר לקבוע כלל נוקשה שלפיו לעול� לא יהיה לו כוח כזה
השופטי� הזכירו את החשיבות . נסיבותיו המיוחדות ולהכריע על פי התוצאה הראויה ביותר

של תיקו� פגמי� פורמליי� בנישואי� בחקיקה רטרוספקטיבית כדי שאנשי� שחשבו שה� 
ה� גילו מודעות לכ� שא� די� . ני� שמעול� לא נישאו כדי�נשואי� לא יגלו לאחר ש

בדר� כלל לא תהיה כל דר� , ל על תושבי� זרי�וחיא לרטרוספקטיבי שכזה ממקו� העריכה 
ה� לא צפו קושי במת� הכרה לחקיקה מסוג זה א� היא באה סמו� לאחר . לתק� את הפג�

ברו שההכרה עלולה להכביד על ה� ס, אבל א� התיקו� בא זמ� רב לאחר מכ�. גילוי הפג�
חשיפת� לריפוי הפג� ; בני זוג שהיו מודעי� לפג� והסתמכו על ההנחה שה� אינ� נשואי�

כאשר נהגו לפי ההנחה שה� אינ� נשואי� מקשה עליה� ועלולה ליצור מצבי� בלתי 
ונדחתה א� ההצעה לקבוע , נדחתה האפשרות לתלות את ההכרה בהסכמת הצדדי�. צודקי�
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כגו� שההכרה לא תינת� כאשר אחד מבני הזוג נישא מחדש בהסתמ� , ייגי� להכרהמראש ס
או כאשר כבר נית� פסק די� של הפורו� שהצהיר על מצבו הפנוי , על מצב הדברי� הפגו�

הוא לא רצה לקבוע , מאחר שמקרי� אלה לא עמדו בפני בית המשפט. של אחד מבני הזוג
מקרה הנתו� לא עבר זמ� רב בי� גילוי הפג� ובי� השופטי� הסתפקו בעובדה שב. בה� עמדה

כאשר רישו� הנישואי� השתהה , שעליה יכלו הצדדי� לדעת, החקיקה הרטרוספקטיבית
מסיבות של צדק ונוחות הוכרע שאי� סיבה שלא לבדוק את תוק� . מסיבות מקריות לגמרי

  .הנישואי� מבחינת הצורה על פי די� מקו� העריכה כפי שהוא בעת הדיו�
 הביאה – חוקיותו דחיית בקשתו של הב� להצהרה על –של פסק הדי�  ניכר שהתוצאה

קביעה הפוכה הייתה שוללת . חוקיתלידי כ� שהבת שנולדה מהנישואי� הראשוני� תיחשב 
אול� ההכרעה שניתנה לא ,  על ידי נישואי� מחדשחוקיתמהבת כל אפשרות להפו� לבת 

 הוריו יכלו להינשא מחדש לאחר שהנישואי� שכ�, שללה את האפשרות של הכשרת הב�
 עוד חיו יחדיו הורי הב�כי לא הייתה כל בעיה לנהוג כ� משו� שדומה . הראשוניי� הותרו

גישה גמישה כזו לסוגיה של תוק� הנישואי� מוצדקת כל עוד הפורו� ממילא . כבעל ואישה
די� מקו� עריכת אינו תולה את תוקפ� בדינ� האישי של הצדדי� אלא מכיר בכוחו של 

פתרו� גמיש כזה קשה יותר כאשר כלל . נישואי� חר� התנגדות הדי� האישילהכשיר הטקס 
  . כפי שהוסבר לעיל, ברירת הדי� מפנה לדי� האישי בלבד

  ר די� זו שלמעמד  )ה(

, לפי העקרונות המקובלי� בעניי� זה במסורת המשפטית שממנה יונק המשפט הישראלי

חזקת שוויו� הדיני� אינה יכולה , בפסיקה לעניי� מעמדו של די� זרולפי המבחני� שנקבעו 

 ההסדרי� הישראליי� בענייני נישואי� וגירושי� אינ� בעלי תחולה 419.לחול בתחו� זה

 מדובר בתחו� שבו לא 420.טריטוריאלית אחידה אלא משתני� בהתא� לדתו של האד�

ידוע כי הדיני� , אדרבה; כלשהו יהיה דומה לדי� ישראלאזרחי סביר להניח שדי� זר 

על פי רוב מסקנה זו . הישראליי� המהותיי� שוני� מאוד מאלה הנוהגי� במדינות אחרות

שאוה סבור . טענתו תידחה, מובילה לכ� שמי שאינו מוכיח את הדי� הזר שעליו הוא סומ�

  

ש� נקבע כי אי� להפעיל , )1950 (645ד ד "פ, פלדרובסקי' רפופורט נ 37/49' ראו למשל המ   419
 179/54א "ע; את החזקה בתחומי� שבה� הצדדי� אינ� רשאי� להסדיר את ענייניה� בהסכ�

ש� נאמר שאי� להפעיל את החזקה בענייני המעמד , )1957 (626ד יא "פ, זילבר' פרובלסקי נ
אבל , הדברי� ה� בבחינת אמרות אגבולכ� , אמנ� שני פסקי די� אלה עסקו בירושה. האישי

  ).484–483, 212–206' בעמראו לעיל (ה� מתיישבי� ע� עקרונות כלליי� 
ברשל ' יזס נ'צ 291/61ש "ראו ע;  לדיו� בנושא זה ואיל�488 'מבע) 20ש "לעיל ה(שאוה ראו    420

 להפעיל את חזקת שוויו� אי אפשררו� שלפיו ש� חזרו על העיק, )1961 (2087ד טו "פ, )יזס'צ(
  .זר כאשר הדי� הישראלי הוא די� דתיבנוגע לדי� הדיני� 
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 �שבשל החשיבות החברתית של ענייני המעמד האישי האחריות לבירור הדי� צריכה לרבו

 421.וכי אי� לדחות תביעה רק משו� שהצדדי� לא הצליחו להוכיח את הדי� הזר,  השופטעל

, בי� שנוקטי� גישה קיצונית זו ובי� שמסתפקי� בעמדה שבהיעדר הוכחה של הדי� הזר

העמדה הכללית המסרבת להמיר את הדי� , יש לדחות טענה המבוססת עליו, הנתפס כעובדה

 אול� כפי 422.דינו האישיל כפו�יסה שמעמדו של אד� הזר בדי� המקומי מתיישבת ע� התפ

מתרחק מעמדה זו ומכיר יותר ויותר , כדינ� של מדינות רבות אחרות, הדי� הישראלי, שראינו

מנקודת מבט זו אפשר להבי� מת� . באפשרות שדי� הפורו� ישלוט ג� במעמדו של אד� זר

ראלי מהותי טריטוריאלי העובדה שכמעט אי� די� ישכי � א ,הקלות בהוכחת הדי� הזר

ואכ� קשה למצוא מקרה בפסיקה .  מבחינה מעשיתבתחו� זה תקשה על מת� הקלות כאלה

בי� לצור� מת� פסק , הישראלית שבו החילו את חזקת שוויו� הדיני� כשנדרש להחיל די� זר

  . נשוי או גרוש, גירושי� ובי� לצור� בירור השאלה א� אד� פנוי

  די� זרסייגי� לתחולתו של   )ו(

הפעלתו של די� זר לפי כלל ברירת די� נתונה לעול� לסייג שלא יופעל די� זר ולא , כידוע
כבצרפת ,  למשל באנגליה423.יוכר מעמד לפי די� זר הנוגד את תקנת הציבור של הפורו�

נישואי� אזרחיי� של אזרחי ישראל בני דתות שונות שנערכו מחו� לישראל , ובגרמניה
 לנישואי� המבוססי� על דת נתפסת אצל� כנוגדת את תקנת מוכרי� משו� שמניעה

 אי� ספק שישראל תתקשה לפסול די� זר המטיל מגבלות על נישואי� או המקל 424.הציבור
אול� . מטעמי� המקובלי� בדי� הדתי השולט בתחו� זה בישראל, ע� צד אחד בגירושי�

מכל . ה� לא יוחל בישראלייתכ� שדי� זר שפוסל נישואי� דתיי� מכול וכול או שאוסר עלי
לאומית צרה בהרבה מזו �הדיו� הכללי בתקנת הציבור הבהיר שתקנת הציבור הבי�, מקו�

ושלא כל דבר שהיה נוגד את תקנת הציבור אילו הוא היה מקומי ינגוד אותה , המקומית

  

 .494' ובעמ,  ואיל�457' בעמ) 20ש "לעיל ה (שאוה   421
� והפניה לפיתוחו של לבונטי� את ההבחנה בי�  ואיל460'  בעמ)20ש "לעיל ה (שאוהראו    422

 ).212' ראו לעיל בעמ(מצבי� צפי� למצבי� מעוגני� 
 .142–140' ראו לעיל בעמ   423
ראו למשל . שיטות אלה מפרשות את המצב המשפטי בישראל כאיסור על נישואי תערובת   424

DICEY , באשר לסיווג המניעה הזו כעניי� של צורה17�008בפסקה �, 17�116ופסקה ,  ואיל
א� כי (ש� חוזרי� על העיקרו� שמניעה המבוססת על צבע או דת תנגוד את תקנת הציבור 

באנגליה מקובל לחשוב שנישואי� בי� אזרחי ישראל בני דתות שונות תקפי� בישראל 
לעמדה צרפתית דומה ראו ). 25ש "ה 17�009פסקה ב, DICEYראו , כשנערכו מחו� למדינה

MAYER, המדגיש כי מניעה כזו בדי� האזרחות החל על כושר� של הצדדי� , 552 בפסקה
תנגוד כל כ� את תקנת הציבור שלא יכירו בה ויערכו בצרפת נישואי� בניגוד לעמדתו של די� 

  . האזרחות
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כמו כ� הודגש בפסיקה שתופעה שנראית בעינינו פסולה . כאשר מעורבי� גורמי� זרי�
פרשת .  בהקשר אחרלָנגדה לנגוד את תקנת הציבור בהקשר אחד עשויה שלא ושעלולה
 אישה יהודייה ביקשה לפסול את גירושיה מבעלה 425. ממחישה עיקרו� זה היטבשאוליא�

היהודי שנערכו על פי דת האסלא� בפרס משו� שלטענתה הבעל התאסל� רק כדי שיוכל 
די� , ת באופ� שהיה תק� לפי די� פרסלאחר זמ� הוא חזר ליהדות ונשא אישה אחר. לגרשה

האישה הראשונה ביקשה לפסול את הגירושי� כדי . אזרחות� של כל הצדדי� המעורבי�
השופטת דורנר הבהירה שהנסיבות שבה� נערכו הגירושי� . שתוכל להשתת� בירושת הבעל

היו עשויות להצדיק סירוב להכיר בה� בשל ניגוד לתקנת הציבור ביחסי� שבי� הבעל 
א� ה� לא הצדיקו סירוב כזה כאשר מדובר ביחסי� בי� האישה הראשונה ובי� , לאישה

 מכא� שהשפעתה של תקנת 426.שלא הייתה שותפה לתחבולה של הבעל, האישה השנייה
  . הקשר�הציבור היא יחסית ותלוית

  פסקי� זרי�  .ד

 המשני� את ,פסקי די� קונסטיטוטיביי�: בענייני מעמד אישי יש שני סוגי� של פסקי די�
ופסקי די� , כגו� פסק גירושי� או פסק די� שמבטל נישואי� מכא� ולהבא, מעמדו של אד�

כגו� פסק די� שמצהיר כי אד� נשוי או שאינו נשוי או כי נישואיו , שמצהירי� על מעמד
 כאשר יש רק די� אחד 427.או שהוא גרוש לאחר שהתגרש עוד קוד� לכ�, בטלי� מדעיקרא

  

  ).1995 (387) 5(ד מט"פ, שאוליא�' שאוליא� נ 5016/91א "ע   425
 הראשונה והנישואי� לאישה השנייה השופטת דורנר הפנתה בעניי� תוק� הגירושי� מהאישה   426

ואז התמודדה ע� הטענה שהכרה בעמדתו של די� זה , לדי� האזרחות של הצדדי� הרלוונטיי�
, הבהרתה שמדובר בדי� האזרחות תיקנה טעות בפסק הדי� המחוזי. נוגדת את תקנת הציבור

ייתה ג� בנסיבות המקרה מדינת המושב ה. ש� הפנתה השופטת לדי� המושב כדי� המכריע
אבל דבריה של השופטת דורנר העמידו דברי� , ולכ� טעות זו לא שינתה דבר, מדינת האזרחות

  .על דיוק�
כגו� , פסק איו� נישואי� יכול שיהיה קונסטיטוטיבי; פסק גירושי� הוא פסק די� קונסטיטוטיבי   427

 הוא מצהיר כגו� כאשר, ויכול שיהיה דקלרטיבי, כאשר הוא מבטל את הנישואי� מכא� ולהבא
בישראל פסק די� שנית� בהלי� גירושי� בבית משפט אזרחי הוא . שהנישואי� בטלי� מדעיקרא

א� פסק די� של בית די� רבני הנית� בהלי� גירושי� בדר� כלל אינו . פסק די� קונסטיטוטיבי
מסתבר שג� , ע� זאת. כזה אלא מסתפק בפיקוח על הגט או בחיוב הבעל למסור גט לאשתו

� "בבג כפי שאירע בפרשה שנדונה, � רבני יכול לתת פסק גירושי� קונסטיטוטיביבית די
א� על פי ). 2006, פורס� בנבו (יפו�א"בית הדי� הרבני האזורי ת' פלונית נ 2232/03

עלול " הצהרתי"השימוש במונח , שההבחנה בי� סוגי� שוני� אלה של פסקי די� ברורה
 השופט 21) 3(א"מ התשנ"פ, טוביאנה' ביאנה נטו 1366/89) ��י(' למשל בהפ. להטעות

פסק המצהיר או הקובע את מעמדו האישי "פינקלמ� מדבר בכפיפה אחת על פסק סטטוס בתור 
פסק המצהיר " קנייני בתור פסק חפצאועל " כגו� פסק גירושי� או פסק איו� נישואי�, של אד�
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המעיד , פסק די� הצהרתי מפורו� שכזה, מוסמ� לשלוט במעמדו של אד�ורק פורו� אחד ש
אילו נצמדה ישראל , למשל. עשוי להיות בעל ער� ג� במדינה אחרת, על מעמדו של האד�

, לעמדה שרק די� מדינת אזרחותו של אד� קובע באשר לשאלה א� נישואיו של אד� תקפי�
ג� פסק די� ממדינת אזרחותו ,  גירושי�ורק מדינת אזרחותו מוסמכת להוציא בעניינו פסק

אול� משמדינה . המצהיר על מעמדו של פלוני היה צרי� להיות בעל משקל מסוי� בישראל
מכירה בסמכות� של כמה מדינות להתיר את נישואיו של אד� ומשהיא עצמה מתירה את 

 רק מצהיר פסק די� אשר. המצב שונה, כמקובל בישראל, נישואיו לפי די� שאינו דינו האישי
אינו יכול להיות , בי� שהוא נית� במדינת האזרחות ובי� במדינה אחרת, על מעמדו של אד�

שבוודאי יגבר , הוא עשוי לנגוד פסק גירושי� ישראלי. רלוונטי בישראל כאסמכתה למעמדו
הוא א� עשוי לנגוד פסק גירושי� ממדינה זרה שישראל רואה בה מוסמכת להוציא ; עליו

לכל היותר פסק די� הצהרתי כזה ישמש . שיגבר על הפסק המצהיר א� הוא, �פסקי גירושי
אול� א� היא אינה המדינה היחידה . ראיה לעמדתה המשפטית של המדינה שבה הוא נית�

ככל שישראל בוחנת את תוקפ� , בדומה לכ� .עמדתה אינה מחייבת, המוסמכת לעניי� הנדו�
ק די� של מדינת האזרחות בעניי� היותו נשוי או פס, של נישואי� לפי די� אזרחותו של אד�

ככזה עשוי להיות עניי� לקלוט . פנוי עשוי לשמש ראיה בישראל למעמדו של האד�
 אבל ככל שישראל מגששת לקראת די� מקו� עריכת הנישואי� כדי� שחל על 428.אותו

ונטית עמדת הדי� האישי הופכת שוב רלו, ולא רק של ישראלי�, תוקפ� של נישואי� בכלל
על כ� הדיו� שלהל� . על אחת כמה וכמה פסק די� ממדינה אחרת. פחות פחות ומכריעה

   .מתייחס לפסקי די� קונסטיטוטיביי� בלבד

  

, פורס� בנבו( .ה.ד' נ. ה.ש 730/04) ��משפחה י(ש "כ� ג� בתמ". או הקובע זכויות קניי�
הקובע את [...] החלק ההצהרתי של פסק הדי� "השופטת מימו� הבחינה בי�  82בפסקה , )2005

גירושי בני הזוג ולבי� החלק הממוני הד� בחלוקת רכוש הצדדי� ובחיובי� כספיי� שבי� 
דובר על אי� להבי� את העובדה שבית המשפט מכריז על הצדדי� גרושי� כאילו מ". הצדדי�

מלבד זאת , פסק די� הצהרתי קובע מהו מצב הענייני� מבלי לשנות אות�. פסק די� הצהרתי
, על כ� ייתכ� שיהיה פסק סטטוס הצהרתי. שמרגע מת� פסק הדי� המצב כבר אינו במחלוקת

. הקובע מהו מצב זכויות הקניי� בנכס, או פסק קנייני הצהרתי, המצהיר על מעמדו של אד�
י� בתכלית מפסק די� הקובע או יוצר סטטוס חדש או פסק די� הקובע או יוצר אבל אלה שונ

 .בי� הצדדי� הישירי� להלי� או כלפי כולי עלמא, מצב קנייני חדש
כלל הסמכות העקיפה : במינוח אחר. לצור� כזה ראוי לקלוט את הפסק רק ממדינת האזרחות   428

רחות להוציא פסק די� ת מדינת האזצרי� להיגזר ישירות מכלל ברירת הדי� ולהסמי� רק א
פסק די� ממדינה ,  בדומה לכ�. של נישואי� או על מעמדו של אד� כרווקהמצהיר על תוקפ�

עשוי להיות , שבה נער� טקס נישואי� המצהיר על תוקפ� של הנישואי� בעיני המדינה ההיא
. שנערכו ש�בעל ער� בישראל באשר הוא מבהיר מהי עמדתה של אותה מדינה בדבר נישואי� 

ולא ) למשל לצור� העברה של ריבוי נישואי�(אול� הוא חשוב רק באשר הוא מעיד על עמדתה 
 . בתור אסמכתה למעמד שנוצר
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. עשויי� להינת� ג� במדינות זרות בערכאות דתיותני נישואי� וגירושי� פסקי די� בעניי
 ברוב ,יגוד לישראלבנ. למרות זאת הדיו� שלהל� מתייחס רק לפסקי די� זרי� אזרחיי�
על כ� קליטת� בישראל . המדינות לערכאות דתיות אי� כל סמכות פורמלית מטע� המדינה

ככל שיש . אינה כפופה לכללי� הרגילי� החלי� על פסקי� זרי�של פסקי די� דתיי� זרי� 
  429.היא תיקבע במישור הדתי בלבד,  משמעותפסקי די� כאלהל

  מסלולי קליטה  .1

טיבי בענייני מעמד אישי מיוחד במוב� זה שעיקר השימוש שמבקשי� פסק די� קונסטיטו
לפיכ� צד שמחזיק בו עשוי לבקש . לעשות בו הוא להסתמ� על המעמד החדש שהוא יצר

הצור� להסתמ� עליו עשוי לעלות ג� . להסתמ� עליו לצור� שינוי רישו� במרש� האוכלוסי�
, ובי� באופ� אינצידנטלי, דו של האד�בי� באופ� הצהרתי כדי להבהיר את מעמ, בבית משפט

לצור� התגוננות מפני תביעת מזונות או לצור� התמודדות ע� טענה לזכות ירושה וכיוצא 
כאשר הפעולה  – פסקי� מעורבי� –קיימי� ג� פסקי גירושי� שיש בצד� חיוב אישי . באלה

  .בלבדשתתבקש היא אכיפת החלק החיובי 

  רישו�  )א(

 אשר 430. תעודה ציבוריתהוא, תעודת נישואי� זרה וכמו צו אימו� זרכמו , פסק גירושי� זר
 נשוימעמד של רווק לשל מעמד משינוי חייב לרשו�  שפקיד הרישו� � כש, לכאורה,על כ�

מאומ�  של ילד ושינוי במעמדלרשו�  שהוא חייב וכש� 431,על יסוד תעודת נישואי� זרה
�פקיד הרישו�  גירושי� זר יספיק כדי ש כ� סביר שפסק432, על יסוד צו אימו� זרושל המאמ

לרשו� את השינוי במעמד� האישי של בני הזוג בלי קשר לשאלה א� הפסק עומד יחויב 
 סבר השופט קיסטר שיש לקבל פסק די� זמולו� אמנ� בפרשת 433.בתנאי קליטה כלשה�

  

לפיכ� גירושי� שנערכו בפיקוח בית די� רבני זר ופסק גירושי� שנית� בבית די� דתי אחר    429
 הדתי רלוונטי בקביעת במדינה זרה עשויי� להיות מוכרי� בישראל בנוגע לכל מי שהדי�

  .די שהוא מוכר במישור הדתי. ג� מבלי שיעמוד בכל תנאי הקליטה הרגילי�, מעמדו
 .541–540' ולעיל בעמ, 1971–א"התשל, ]נוסח חדש[ לפקודת הראיות 29' ראו ס   430
לעניי� רישו� של נישואי� זרי� ; )1963 (225ד יז "פ ,שר הפני�' שלזינגר נ פונק �143/62 "בג   431

פורס�  (מנהל מינהל האוכלוסי� במשרד הפני�' ב� ארי נ �3045/05 "ראו בג, י� בני אותו מי�ב
 ).2006, בנבו

 ).2000 (368) 2(ד נד"פ, שר הפני�' ברנר קדיש נ �1779/99 "בג   432
יש החולקי� על העמדה שדי . זאת בכפו� לכללי� בדבר אופ� הצגת� של תעודות ציבוריות   433

ראו למשל מנשה שאוה (יב את פקיד הרישו� לשנות את הרישו� בהצגת הפסק כדי לחי
�הצור� בעיו� מחדש בהלכת פונק: רישו� והכרה של צו אימו� זר במסגרת משפחה לסבית"

רישו� פסק גירושי� זר "עדי ח� ; )א"תשס (103 א קרית המשפט" תיחו� גבולותיהבשלזינגר ו
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 צריכה י שרשות כלשהי במדינהנראוי להכרה בישראל לפהזר  שהפסק ישראלי המצהיר
 פונקההכרעה בפרשת , ר ש� השופט לנדויי אבל כפי שהסב.יחס אליו כאל פסק תק�להתי

ספק בעניי� זה ומחייבת שפקיד הרישו� ירשו� את מה שעולה מפסק את ההתירה שלזינגר 
�רישו� כזה אי� לו תוק�  434.הדי� אלא א� נראה על פני הדברי� כי המסמ� המוצג לו מזוי

ע� זאת . שי הוא אפילו אינו ראיה לכאורה לנכונותוובמקרה של מעמד אי, משפטי מחייב
ראינו כי רישו� זה במרש� עשוי להיות שימושי א� על פי שהוא אינו מעיד על מצב 

דיו� בשאלה א� הפסק עומד בתנאי הקליטה הדרושי� אמור להידרש רק . הענייני� האמתי
   435.ה המוסמכתא� תעלה נגדו טענה מבוססת של בעל די� שיש בה להצדיק דיו� בערכא

  הכרה  )ב(

 �חו� בקיומה � מתנה את ההכרה בפסק1958–ח"התשי, חו� לחוק אכיפת פסקי) א(11סעי
 כבר ראינו 436. כי הסדר זה הוא הסדר ייחודי להכרה הצהרתיתאג�של אמנה ונפסק בפרשת 

וכי אלה שהיא צד לה� אינ� חלות על , חו��שישראל אינה צד לאמנות רבות בענייני פסקי
 על כ� לא תהיה אפשרות להכיר בפסק גירושי� זר או בפסק 437.י� בענייני מעמד אישיפסק ד

אלא א� כ� תיחת� בעתיד אמנה המאפשרת , זר אחר בענייני נישואי� וגירושי� לפי סעי� זה

  

, בעריכת אהר� ברק ודניאל פרידמ�( 593 מחקרי משפט לזכרו: שאוהספר מנשה " והכרה בו
עיקר המחלוקת נסב על ההבדל בי� תעודה המעידה על העובדה שבוצעה פעולה )). 2006

 ברנר קדישהבחנה זו הוזכרה בפסק דינו של השופט זועבי בפרשת . משפטית ובי� פסק די�
ורכי אול� לצ. אי� חולק שקיי� הבדל בי� שני אלה. ומודגשת אצל שאוה ובמאמר של ח�

המרש� אינו מעיד על תוקפו , שכ� לפי ההלכה הנוהגת, המרש� אי� להבדל זה נפקות כלשהי
כש� . כש� שהוא אינו מעיד על תוקפה של הפעולה המשפטית שנעשתה, של פסק הדי�

שרישו� הנישואי� מעיד כי הוצגה בפני פקיד הרישו� תעודה שלפיה בוצעה הפעולה 
הגירושי� מעיד כי הוצגה בפני פקיד הרישו� פסק די� בעניי� כ� רישו� , המשפטית של נישואי�

לביקורת על מצב זה ראו אית� לבונטי� . ותו לא, כאשר פסק די� זה מעיד כי הוא נית�, גירושי�
 129 יא משפט וממשל"  ודיני מרש� האוכלוסי�שלזינגר�פונקהלכת : מגדל פורח באוויר"
  .ה�בעיקר חלקי� ד ו, )ח"תשס(

. סוגיה זו נדונה רק אגב אורחא). 1966 (645) 4(ד כ"פ, שר הפני�' זמולו� נ �73/66 "ראו בג   434
   . כדי לתמו� בעמדה המוצעת בטקסטשלזינגר�פונקאול� די בהלכת 

 המשמעות של הלכת.  על החשיבות של הרישו�586–576 'מ בע)20ש "לעיל ה (שאוהראו    435
אבל דומה שרשות אחרת . היא שפקיד הרישו� אינו רשאי להביא שאלה זו לדיו� שלזינגר�פונק

וג� אד� פרטי החולקי� על זכות המבוססת על מעמד הרשו� במרש� רשאי� לחלוק על 
 . תוקפו של הפסק בישראל

–519' ראו לעיל בעמ). 1995 (561) 1(ד מט"פ, אג�' היוע� המשפטי לממשה נ 970/93א "ע   436
 .לכה זו לדיו� בה516

  .530–529' ראו לעיל בעמ   437
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מתגלי� א�  ;הוא מסלול הכרה בלעדי) א(11קובעת כי סעי�  אג� הלכת 438.את הדבר
אפשר שייפתח מסלול חלופי להכרה הצהרתית ,  א� כ�. תבוטל או תשונהלכה זוסימני� שה

בי� כלליו של המשפט המקובל ובי� כללי� שיבוססו על כללי , שיחיל כללי� אחרי�
מסלול ההכרה היחיד ,  עד שמצב זה יובהר439.האכיפה הישראליי� בשינויי� המחויבי�

) ב(11סעי� המעוג� ב, הפתוח לפסקי די� כאלה הוא כנראה מסלול ההכרה האינצידנטלית
בשל סמכות� הייחודית של בתי הדי� הדתיי� בישראל בענייני  .חו��לחוק אכיפת פסקי

נישואי� וגירושי� הצור� להכיר בפסק גירושי� זר עשוי ממילא לעלות בבית משפט אזרחי 
על כ� מצב משפטי זה . כגו� בהלי� ירושה או בתביעת מזונות, בעיקר בהקשר אינצידנטלי

הדיו� בפרק הכללי על פסקי� זרי� במשפט אמנ� . צב בעייתי במיוחדאינו מצטייר כמ
אול� ברור כי יידרשו שני , הישראלי חש� שג� כלליו של מסלול זה אינ� ברורי� דיי�

שהוא נית� במדינה שבעיני ישראל הייתה : התנאי� המרכזיי� לקליטתו של הפסק הזר
רור שהתנאי� הריבוניי� הקבועי� כמו כ� ב. ושהוא נית� בהלי� הוג�, מוסמכת להוציאו

  . לקליטתו של פסק זר יידרשו ככל שה� רלוונטיי� לפסקי די� בענייני נישואי� וגירושי�

  תנאי� ריבוניי� : תנאי קליטה מיוחדי�  )1(

, תמידחלי� תנאי� ריבוניי� לקליטתו של פסק זר מתחלקי� לתנאי� קבועי� ש, כזכור
אחד מהתנאי� הקבועי� הוא שהפסק הזר אינו נוגד . ד תמישאינ� חלי�, ותנאי� לא קבועי�

 האפשרות לסרב לקלוט פסק גירושי� זר בשל ניגוד לתקנת הציבור 440.תקנת הציבוראת 
 במקרה זה היה 441.א� נדחתה בנסיבות העניי�, שהוזכרה לעיל, שאוליא�הוכרה בפרשת 

 שיוכל לגרש את הבעל התאסל� כדי. בני הזוג היו יהודי�. מדובר בפסק גירושי� מפרס
כל הצדדי� עלו . לאחר מכ� חזר ליהדות והתחת� ע� אישה אחרת. אשתו בלא הסכמתה

ולאחר מות הגבר טענה גרושתו כי יש להתעל� מפסק הגירושי� משו� שנסיבות , לישראל
השופטת דורנר סברה כי טענה זו הייתה עשויה להתקבל . הינתנו נוגדות את תקנת הציבור

א� סירבה לפסול את הפסק ביחסי� שבי� הגרושה לאישה ,  לגרושהביחסי� שבי� הבעל
  .שלא הייתה שותפה לתחבולה, השנייה

  

מתנה את ההכרה בפסק זר בכ� שההתחייבות שבאמנה חלה רק על ) 3)(א(11' העובדה שס   438
מקשה א� היא על הכרה בפסק גירושי� שאינו , חו� הניתני� לאכיפה על פי חוק בישראל�פסקי

א "עניי� זה ראו דיו� בעול� לא. ג� אילו הייתה אמנה רלוונטית בעניי� זה, נית� לאכיפה מטבעו
) 2010, פורס� בנבו( .New Hampshire Insurance Co 'מ נ"בתי זיקוק לנפט בע 4525/08

  .529–528' לעיל בעמ
  .523–516' ראו לעיל בעמ   439
 .285–281' ראו לעיל בעמ   440
  .425ש "ראו לעיל ה   441
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ראינו ? באילו נסיבות נוספות עלול פסק גירושי� זר לנגוד את תקנת הציבור בישראל
ושהיא איננה מצדיקה פסילה של כל הכרעה , שתקנת הציבור החיצונית צרה מזו הפנימית

ה מתקבלת בישראל או המבוססת על עילה שונה מזו שהייתה מבססת השונה מזו שהיית
 קל וחומר כשהיא מבוססת על עילה הדומה לעילה המקובלת במשפט 442.תביעה בישראל

שפסק די� שנית� במדינה אחרת חר� התנגדותה לבסס טענה למשל ייקשה לפיכ� . הישראלי
נשי� באפשרות� לקבל פסק  או בנסיבות שבה� הדי� באותה מדינה מפלה נגד ,של האישה

ה� , א� על פי שנסיבות אלה עשויות להיראות פסולות.  את תקנת הציבורנוגד ,גירושי�
א� ה� אינ� נוגדות את תקנת . מקובלות בדי� ישראל שבו דיני הגירושי� כפופי� לדי� הדתי

  .על אחת כמה וכמה שה� אינ� נוגדות את תקנת הציבור החיצונית, הציבור הפנימית
ני מקרי� הטענה של ניגוד לתקנת הציבור הצליחה לבסס סירוב לקלוט פסק גירושי� בש

דובר בפסק גירושי� אזרחי שנית� בשוויי� בי� , טוביאנהפרשת , במקרה האחד. אזרחי זר
גרו ו – הוא אזרח צרפת והיא אזרחית שוויי� –יהודי� שנישאו בישראל כדת משה וישראל 

בית המשפט התבקש לאכו� . ה שבה לשוויי� ע� הילדי�בישראל כשבע שני� לפני שהאיש
הסיבה לסירובו הייתה שאי� . והוא סירב לעשות כ�, את החלקי� הממוניי� של הפסק

נוגד את תקנת [...] פסק הסטטוס "ולדעתו , להפריד בי� החלק הממוני לחלק המעמדי
ה� נשואי� זה לזו ו, משו� שהוא מתייחס לבני זוג ששניה� יהודי�[...] הציבור בישראל 

סירב בית המשפט לאכו� את חלקו הממוני של , .פ.שפרשת ,  במקרה האחר443".י"כדמו
היא ,  הוא אזרח ותושב ישראל–פסק גירושי� אזרחי שנית� בארצות הברית בי� זוג יהודי� 

, השניי� נפגשו בזמ� שליחות הבעל בארצות הברית. אזרחית ותושבת ארצות הברית
. שבו לארצות הברית ונישאו ש� בנישואי� אזרחיי�, ת משה וישראלהתחתנו בישראל כד

אז יצאו לשליחות נוספת בארצות , ה חמש שני�בבסיו� השליחות חזרו לישראל ושהו 
בתו� התקופה הזו סירבה האישה לשוב . שהוארכה פעמיי� עד ששהו ש� שש שני�, הברית

בי� השאר אימ� פסק הגירושי� . לישראל והגישה תביעת גירושי� אזרחית בארצות הברית
לא הובהר . האמריקני הסכ� בי� הצדדי� שלפיו התחייבו הצדדי� לשת� פעולה בסידור גט

ג� במקרה זה סבר השופט שאי� לפצל את . בפסק הדי� הישראלי א� הגט סודר א� לאו
ושגירושי� אזרחיי� של יהודי� אזרחי ישראל מנוגדי� לתקנת הציבור , חלקי פסק הדי�

   444.ראליתהיש

  

, )2006, פורס� בנבו (ארוה' הארו נ 701/06) ��מחוזי י(מ " וראו ע285–281' ראו לעיל בעמ   442
  .22בפסקה , )2006, פורס� בנבו(  פלוני'פלונית נ 637/04) ��מחוזי י(מ "ע; 7בפסקה 

 ).1991 (27, 21) 3(א"מ התשנ"פ, טוביאנה' טוביאנה נ 1366/89) ��י(' הפ   443
 625) 3(ד"מ תשס"פ, .פ.ש' נ. פ.ש 19021/00) ��י (ש"תמלפסק הדי� בעניי� ) א(31ראו פסקה    444

מעניי� שבפרשה זו השופט גרינברגר א� ראה פסול בכ� שפסק הדי� הכריע בחלוקת . )2004(
 התנה את הפעלת 1973–ג"התשל, באותו זמ� חוק יחסי ממו� בי� בני זוג. הרכוש של בני הזוג

מאחר שהשופט לא הכיר . איזו� המשאבי� בהגיע הנישואי� לידי סיומ� במוות או בגירושי�
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העמדה שלפיה פסקי גירושי� אזרחיי� בי� יהודי� נוגדי� את תקנת הציבור הישראלית 
לאומית צרה ושאי� �הודגש שתקנת הציבור הבי�. נדחתה בבית המשפט המחוזי

 ושפסק די� כזה בוודאי אינו נוגד את תקנת הציבור כאשר בני הזוג כבר 445,להרחיבה
א לחוק שיפוט בתי די� 4קבע כי חקיקתו של סעי� נ,  זאת ועוד446.התגרשו בגט פיטורי�

 הבהירה כי ג� המחוקק מכיר באפשרות שייקלט 1953–ג"התשי, )נישואי� וגירושי�(רבניי� 
ולו לצרכי� , או אחריו לפני פירוק� הדתי של נישואי�, בישראל פסק גירושי� אזרחי זר

פסקי הדי� שהכירו  מאחר ששני 447.בתנאי שהוא נית� בסמכות עקיפה, אזרחיי� בלבד
דומה שנסת� עתה הגולל , בטענה של ניגוד לתקנת הציבור ניתנו לפני חקיקתו של סעי� זה

  . על האפשרות לטעו� שפסק גירושי� אזרחי ככזה נוגד את תקנת הציבור בישראל
א� על פי שמפסקי הדי� הללו היה אפשר להבי� שהניגוד לתקנת הציבור נעו� בעצ� 

כאשר בישראל הכפיפות לדי� , פסק גירושי� אזרחי המתייחס ליהודי�היותו של פסק הדי� 
הדיו� שערכו בכללי הסמכות , הדתי בענייני נישואי� וגירושי� הוא עיקר מעיקרי החיי�

והגיע למסקנה פינקלמ�  בדק השופט טוביאנהבפרשת . העקיפה מעלה תמונה שונה
ומשתמע , ק גירושי� בעניינ�ששוויי� לא הייתה קשורה מספיק לשני הצדדי� כדי לפסו

הוא היה מוכ� לקלוט את , מדבריו שאילו הוכח לו שבני הזוג היו תושבי שוויי� שניה�
ציי� שאזרחי גרינברגר  עמדה זו בוטאה במפורש כאשר השופט .פ.ש בפרשת 448.הפסק

 לפיכ� 449.ישראל יכולי� לנתק את כפיפות� לבית הדי� הרבני רק א� ה� משני� את מושב�

  

גישה זו קרובה . סבר שהפעלת מנגנו� האיזו� היא עקיפה פסולה של די� ישראלהוא , בגירושי�
מאוד לדוקטרינה הקונטיננטלית הרואה בהתחמקות מכוונת מהדי� האמור לחול על אד� 

fraude à la loi)  דוקטרינה זו אינה נוהגת בישראל).302ש "ה לעילראו .  
) ��מחוזי י(מ "ע; 16, 7בפסקה , )2006, בנבופורס�  (הארו' הארו נ 701/06) ��מחוזי י(מ "ע   445

 .22בפסקה , )2006, פורס� בנבו(  פלוני'פלונית נ 637/04
 .7בפסקה , )2006, פורס� בנבו (הארו' הארו נ 701/06) ��מחוזי י(מ "ע   446
ג� לצורכי . 18בפסקה , )2006, פורס� בנבו(  פלוני'פלונית נ 637/04) ��מחוזי י(מ "ע; ש�   447

  . )713–711' ראו לעיל בעמ(ל ריבוי נישואי� המחוקק מוכ� להכיר בגירושי� אזרחיי� העברה ש
ראוי , ע� זאת). 1991 (29–28, 21) 3(א "מ התשנ"פ, טוביאנה' טוביאנה נ 1366/89) ��י(' הפ   448

והשופט , לציי� שניתוח זה בוסס על בחינת הפסק לאור כללי ההכרה של המשפט המקובל
  .שוכנע שכללי המשפט המקובל נקלטו בישראלהדגיש שהוא אינו מ

בעניי� זה הוא . )2004( 649–648, 625) 3(ד"מ תשס"פ, .פ.ש' נ. פ.ש 19021/00) ��י (ש"תמ   449
באשר לסמכותו ) שאינ� בתוק� היו� (1968נסמ� על הנחיות היוע� המשפטי לממשלה משנת 

שלצורכיה� של בתי , רבלא כל אסמכתה או הסב, ש� נקבע, של בית הדי� הרבני בישראל
משפט אזרחיי� מדינה זרה תהיה מוסמכת להוציא פסק גירושי� בנוגע לאזרחי ישראל רק 

לא ברור מה הבסיס לכ� לאור העובדה שחוליית . כאשר אלה חדלו להיות תושבי ישראל
ולאור העובדה שג� חוק שיפוט בתי די� , הקישור המרכזית בישראל היא זיקת האזרחות

  . קובע סמכות לפי זיקת האזרחות או המושב1953–ג"התשי, )ואי� וגירושי�ניש(רבניי� 
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יה מוכ� כנראה להכיר בפסק אילו נחשבו בעיניו בני הזוג שניה� לתושבי ארצות הוא ה
  . הברית

אי� , מכא� שאפילו פסקי גירושי� אזרחיי� זרי� אינ� נוגדי� את תקנת הציבור ככאלה
היעדרה של סמכות עקיפה . לקלט� כאשר בית המשפט הזר לא היה מוסמ� בעיני ישראלי

בשני המקרי� הללו הייתה , אול� כפי שנראה בהמש�. זרתמיד ימנע את קליטתו של פסק 
ובאחד המקרי� א� הבעל הספיק , זיקה משמעותית בי� האישה למדינה שבה נית� הפסק

על כ� כללי ההכרה בפסקי� זרי� היו עשויי� לאפשר את . ליצור קשר הדוק למדינה זו
וסס לא על  לפיכ� דומה שהסירוב לקלט� מב450.קליטת� של פסקי הגירושי� הזרי�

התפיסה שפסק גירושי� אזרחי נוגד את תקנת הציבור וא� לא על התפיסה שה� ניתנו בלא 
 של ערכאות ישראל סמכות ייחודיתסמכות עקיפה אלא על התפיסה שה� ניתנו בניגוד ל

סירוב לקלוט פסק זר שנית� מקו� שיוחדה הסמכות לפורו� . בענייני נישואי� וגירושי�
 השאלה היחידה שצרי� להתמודד 451.סק הוא מהל� מוכר ולגיטימיהמתבקש לקלוט את הפ

לאומית בענייני גירושי� מיוחדת לבתי הדי� הרבניי� או �אתה היא מתי סמכות השיפוט הבי�
  .  שאלה זו אינה פשוטה.לערכאות ישראל בכלל

 � קובע 1953–ג"התשי, )נישואי� וגירושי�( לחוק שיפוט בתי די� רבניי� 1מצד אחד סעי
ענייני נישואי� וגירושי� של יהודי� בישראל אזרחי המדינה או תושביה יהיו בשיפוט� "י כ

מצד אחר סעי� זה מייחד את סמכות� של בתי הדי� לעומת ". הייחודי של בתי די� רבניי�
הוא מחלק את סמכויותיה� של ערכאות ישראל בינ� ובי� . סמכות� של בתי המשפט בישראל

אי� הכרח להבי� אותו כמייחד את סמכות� של ערכאות ישראל ; עצמ� במישור הענייני
 –שא� ה� עשויות להיות קשורות לתושבי ישראל , לעומת ערכאותיה� של כל מדינות העול�

אזרחי ותושבי , העובדה שיהודי�. בזיקת המושב – או לאזרחי ישראל ,בזיקת האזרחות
 די� מחו� לישראל מחזקת את יכולי� כנראה להתגרש באמצעות גט פיטורי� בבית, ישראל

א� היא מרמזת שהמשפט . הטענה שסמכות ערכאותיה של ישראל אינה ייחודית בעניי� זה
, אשר יהא יהא מקו� ישיבת�, הישראלי אכ� סבור כי הסמכות מיוחדת לערכאות דתיות

 ,לעומת זאת. ושגירושי� של אזרחי ישראל ותושביה יוכרו רק א� נערכו כדת משה וישראל
אזי סמכות זו קיימת לא רק , לאומי�הסעי� נועד לקבוע סמכות ייחודית במישור הבי�א� 

 אלא שהיא קיימת ג� כשמדובר בבני 452כשמדובר בבני זוג שה� אזרחי המדינה ותושביה

  

המכירה בדיותה של זיקה משמעותית אל אחד , Indyka v. Indyka, [1969] 1 A.C. 33פרשת    450
 .פ.שבפרשת . הצדדי� כדי להסמי� את המדינה הזרה מספיקה לכל אחד משני המקרי� הללו

כ� , על מרכז החיי� של בני הזוג היה בארצות הבריתא� לא היה קשה להגיע למסקנה שבפו
  . שמבח� המושב המשות� היה מתקיי�

 .293–292' ראו לעיל בעמ   451
לא הייתה כל ש�  .)1987 (295) 1(ח"מ תשמ"פ, נווה' נווה נ 480/86 )א"ת(א "ת ראו למשל   452

  .זוג והמדינה שהוציאה את פסק הדי�זיקה בי� בני ה
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אי� בסיס להנחה שאזרחי ,  א� כ�453. את זיקת האזרחותאוזוג המקיימי� את זיקת המושב 
שראל ולהפו� תושבי� זרי� כבר אינ� כפופי� לסמכות ישראל שהצליחו לנתק את זיקת� לי

א� , אדרבה. טוביאנהוכפי שמשתמע בפרשת , .פ.שכפי שהניח השופט בפרשת , בתי הדי�
ביטולה של זיקת האזרחות �אי, הסמכות הייחודית תלויה בקיומה של זיקה אחת בלבד

 האזרחות ולא בישראל מרמזת שסביר יותר שהזיקה המצמיחה סמכות ייחודית היא זיקת
רק כשבני הזוג , לפיכ� בניגוד למשתמע משני פסקי די� אלה. זיקת המושב החדשה יותר

  454. מאזרחות� הישראלית תקו� סמכות במדינת המושב המשותפתשתחררמצליחי� לה
בהתא� לזאת דומה שיש להקפיד יותר בבחינת הנסיבות שבה� מוצדק לומר שהסמכות 

,  נראה כי כשמדובר ביהודי� או בדרוזי� אזרחי ישראל.לדו� בגירושי� מיוחדת לישראל
אכ� , כאשר א� לאחד מה� אי� זיקה משמעותית כלשהי למדינה אחרתו, שה� ג� תושביה

ברור פחות מה המצב כאשר . סביר כי הסמכות לדו� בגירושיה� מיוחדת לבתי הדי� בישראל
צרכי� מסוימי� ה� יידרשו אי� ספק של. מדובר בבני זוג שמקיימי� רק אחת מהזיקות הללו

א� אי� זה מחייב שתישלל האפשרות להכיר בפסק גירושי� . להתיר את נישואיה� באופ� דתי
. וא� אולי לב� זוג אחד בלבד, אזרחי שנית� במדינה בעלת זיקה משמעותית לשני בני הזוג

� המשפט הישראלי מגלה נכונות להפריד בי� תוקפ� של נישואי� ובי, כפי שכבר ראינו
 ובמסגרת זו הוא א� מוכ� להכיר בתוקפ� של נישואי� אזרחיי� 455,תוצאותיה� הממוניות

נכונות זו לסטות . שנערכו מחו� לישראל ג� כאשר מדובר באזרחי ישראל ותושביה
 – דינו הדתי לצור� העניי� –מהעמדה שמעמדו של אד� נקבע על פי דינו האישי בלבד 

א� כאשר , לצרכי� אזרחיי� בלבד, שוי להיות מוכרמבססת מסקנה שג� פסק גירושי� זר ע
וכי אי� הצדקה לפרש סמכות , ערכאה ישראלית הייתה יכולה ליטול סמכות בנסיבות העניי�

  

453   � בית הדי� הרבני לא היה מוסמ� לדו� בעניי� א� כפי )443ש "לעיל ה (נהטוביאבפרשת , א� כ
שכ� , או שמושבה בישראל כבר נקטע, היא מעול� לא הייתה תושבת ישראל, שטענה האישה

 את האפשרות שא� 16ואכ� השופט מזכיר בפסקה . א� אחד מבני הזוג לא היה אזרח ישראל
ולאור התנגדותו להכיר בפסק , א� כ�. ואיהערכאה אחת בישראל לא תוסמ� להתיר את ניש
אי� ערכאה בעול� המוסמכת להתיר נישואי� , די� שנית� במדינת אזרחותה ומושבה של האישה

 לחוק שיפוט בתי 9' מלבד בית הדי� הרבני א� שני בני הזוג מסכימי� לסמכותו מכוח ס, אלה
  .1953–ג"התשי, )נישואי� וגירושי�(די� רבניי� 

סעי� זה מדבר על תושבי ישראל ואזרחיה בלבד פירושה כנראה שג� א� יש בכוחו העובדה ש   454
אי� בו הכוח למנוע , למנוע את קליטת� של פסקי גירושי� אזרחיי� זרי� של שתי קבוצות אלה

כש� , את קליטתו של פסק גירושי� אזרחי זר של יהודי� שאינ� תושבי המדינה או אזרחיה
י� אזרחי של תושבי ישראל שה� נוצרי� אזרחי� זרי� ומוסלמי� שג� אי� כוח כזה לפסק גירוש

מכא� שוב שהעובדה כשלעצמה . אזרחי� זרי� ממדינה שבה אי� בתי די� דתיי� מוכרי�
  .שהפסק הזר הוא אזרחי אינה נוגדת את תקנת הציבור

  .731–729' ראו לעיל בעמ   455
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כל זאת בתנאי שמדינת מת� הפסק . לאומי�ישראלית זו כסמכות ייחודית בהקשר הבי�
  .זה תידו� להל�השאלה איזו מדינה מוסמכת לעניי� . מוסמכת בעיני ישראל להוציאו

באנגליה קיימת הלכה מיוחדת ? לו תנאי� ריבוניי� לא קבועי� חלי� על פסקי גירושי�א
 נגד פסקי גירושי� זרי� ונגד פסקי די� בענייני מעמד מרמהבאשר לאפשרות לטעו� טענת 

וא� , המשפט המקובל מכיר בטענת המרמה נגד פסקי די� זרי� מסוג גברא. אישי בכלל
שרות לבסס טענה זו לעומת האפשרות הקיימת ביחס לפסקי די� מרחיב את האפ

 א� סדרה של פסקי די� הביאה לידי כ� שלמעשה אי� אפשרות כלשהי להתגונ� 456,מקומיי�
הטענה פתוחה רק כאשר המרמה מתייחסת לתנאי . בטענת המרמה נגד פסקי גירושי� זרי�

 או כאשר היא גרמה 457,מ�אילולא המרמה הוא לא היה מוסכ� שהסמכות של בית המשפט 
 יוצא אפוא 458.שלצד השני לא ניתנה הזדמנות הוגנת להביא את טענותיו בפני בית המשפט

שכ� היעדר סמכות והלי� בלתי הוג� ה� הגנות נפרדות , שאי� טענת הגנה עצמאית של מרמה
 שקר באשר לעילת הגירושי� –נפסק מפורשות שמרמה לגו� העניי� , ואכ�. שקיימות ממילא

   459. איננה מבססת הגנה נגד קליטתו של פסק גירושי�–
היא אינה נחוצה כאשר , באשר הגנת המרמה נוגעת לתוכנו של הפסק, צע לעילוכפי שה

די , כמו בפסקי די� פנימיי� .כללי הסמכות העקיפה מבטיחי� כי מקורו של הפסק ראוי
עמדו של אד� ע!ג�  כאשר מ460.בתקינות מקורו ובהגינותו הדיונית כדי לחסנו מביקורת

די שמעמדו זה נקבע באותה מדינה , ורק היא הייתה מוסמכת לשנותו, במדינה אחת בלבד
 הושג הואכדי לחייב שמעמד זה יוכר במדינות אחרות ג� א� היה בסיס כלשהו לחשוד ש

  

 .286' ראו לעיל בעמ   456
 סירבו להכיר בפסק גירושי� זר משו� �Middleton v. Middleton, [1967] P. 62ב, למשל   457

שהבעל שיקר בדבר התקופה שבה הוא גר בשטח השיפוט של בית המשפט באופ� שגר� לבית 
 .Bonaparte vכ� ג� בפרשת . המשפט להסיק שיש לו סמכות שיפוט מבחינת הדי� שלו

Bonaparte, (1892) P. 402על מרמה של הצדדי� בדבר  סירבו להכיר בפסק גירושי� זר שבוסס 
   .העובדות שהקנו לבית המשפט הזר סמכות

ש� הבעל שיקר בדבר מקו� הימצאה של , Macalpine v. Macalpine, [1958] P. 35ראו למשל    458
. ונפגעה זכותה להשתת� בהלי�, האישה באופ� שגר� לבית המשפט לא להזמי� אותה לדיו�

ש� , )1960 (156מ נא "פ, זלצר' שחר נ�ב� 2585/60 ז"עת ג�על החשיבות של הלי� הוג� ראו 
ובית , עלתה השאלה א� אפשר להכיר בפסק ביטול נישואי� כדי לנשל אישה מירושת בעלה

  .בי� השאר משו� שהוא לא עמד בדרישות של הלי� הוג�, המשפט סירב להכיר בפסק
. שהפסק הושג במרמה בית המשפט דחה את הטענה Bater v. Bater, [1906] P. 209בפרשת    459

הטענה בוססה על הימנעות הצדדי� מלגלות לבית המשפט את העובדה שהאישה שתבעה 
עובדה שהייתה שוללת את האפשרות לקבל פסק , גירושי� קיימה יחסי� מחו� לנישואי�

 דחו את טענת המרמה שבוססה על Middleton v. Middleton, [1967] P. 62בפרשת . גירושי�
כבסיס לתביעת ,  לבית המשפט שבו התנהל הלי� הגירושי� כאשר הוא טע�כ� שהבעל שיקר

  .שאשתו נטשה אותו, הגירושי�
  .287' לעיל בעמראו    460
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זאת משו� שההכרה בפסק די� כזה היוותה הכרה במעמדו האחד והקבוע של . במרמה
התעל� ממעמד זה רק בתנאי� קיצוניי� שבה� ההכרה נוגדת את תקנת היה מוצדק ל. האד�

שכ� ג� פסקי די� , טענה של ניגוד לתקנת הציבורבהכרח פג� של מרמה אינו מבסס . הציבור
בר� נראה .  חלוטי�עשי�מקומיי� חסיני� בדר� כלל מפני תקיפה בטענה זו לאחר שה� נ

 של תהבית האח� רק כשה� באי� ממדינתבהמש� שהיו� פסקי התרת נישואי� אינ� נקלטי�
וההכרה בה� איננה הכרה , ה� עשויי� לזכות בהכרה ג� א� ניתנו במדינות אחרות. אד�

במצב זה נראה כי כבר אי� הצדקה לחס� פסקי די� זרי� . במעמדו הקבוע והיחיד של האד�
שצרי� אי� זאת אומרת . בענייני� אלה מכל אפשרות לבדוק שהושגו ביושר ובלא מרמה

אבל . לאפשר חשיפתו של הפסק לטענת מרמה כמקובל באנגליה בהקשר של פסקי גברא
או פסק די� ישראלי אחר בענייני , נראה כי ככל שאפשר להעלות נגד פסק גירושי� ישראלי

, כדי להביא לידי כ� שהוא לא יחייב בישראל, טענה שהוא נית� במרמה, נישואי� וגירושי�
כש� שטענה זו תישמע א� . ות ג� טענה שפסק זר הושג במרמהמוצדק לאפשר לצד להעל

ולו משו� שיידרש כי הטענה תבוסס על ראיות , לעתי� רחוקות נגד פסק די� ישראלי
  461.יש לדרוש שתעמוד בס� ראייתי גבוה, כ� ג� טענת המרמה נגד פסק די� זר, מיוחדות

נוגד פסק לוט פסק זר האי� לק ש זרי� ה� בהקשר של פסקי� למצואנהוגשטענות אחרות 
 במדינות אחרות. שנית� בזמ� שהיה הלי� תלוי ועומד בפורו� הקולטכזה  או חראדי� 

מאחר , אמנ� 462. פסקי די� מקומיי�נוגדמקובל לסרב להכיר בפסק גירושי� זר כאשר הוא 
כאשר , סביר שפסק גירושי� שנית� במדינה זרה, שעילות הגירושי� שונות ממדינה למדינה

שכ� על פי רוב , לא ייראה פסק נוגד לעניי� זה, י� מקומי קוד� דחה תביעת גירושי�פסק ד
למצב שבו פסק זר נחשב פסק נוגד אול� דוגמה טובה . העילות בוססו על דיני� שוני�

הוא פסק הדי� האנגלי שסירב להכיר בפסק די� זר שאיי� נישואי� של בני זוג בהקשר זה 
 463.ת� פסק די� אנגלי שסירב לאיינ� על יסוד אותו טע�משו� שהוא נית� לאחר שכבר ני

טענת ההגנה שפסק הגירושי� הזר נית� בזמ� , באופ� חריג בדיני פסקי� זרי�, לעומת זאת
שהיה תלוי ועומד הלי� זהה בפורו� המתבקש לקלוט את הפסק איננה מקובלת בהקשר 

  

ש� עלתה , 8פסקה  ב,)2006, פורס� בנבו (הארו' הארו נ 701/06) ��מחוזי י(מ "ראו למשל ע   461
שבו , )1990 (397) 4(מדד "פ, עדילה'  נבסיליוס 490/88א "טענת המרמה והשופטי� הפנו לע

 .קבעו שיש לדרוש ראיות חיצוניות לביסוס טענת המרמה
המתייחס ) d(� נוגדי� ודי� אנגליי�המתייחס לפסקי ) c( פסקאות 92בכלל  ,DICEYראו למשל    462

   9' ראו ג� ס. לפסקי די� נוגדי� ממדינה זרה הראויי� להכרה א� ניתנו לפני פסק הדי� הנדו�
' ס; �Hague Convention on the Recognition of Divorces and Legal Separations, 1970ל

22)c (�22ו)d (ל�Brussels II bis Regulation.  
  .Vervaeke v. Smith, [1983] 1 A.C. 145 (H.L.)ראו    463
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 חשיבות מיוחדת סביר ששתי טענות אלה לא תהיינה בעלות,  מכל מקו�464.מיוחד זה
, משו� שרוב הליכי הגירושי� בישראל מתנהלי� בבתי הדי� הדתיי�, במשפט הישראלי

. ואילו פסק גירושי� זר יהיה בדר� כלל פסק די� אזרחי שאי� בינו ובי� הנישואי� הדתיי� דבר
ומת� הפסק בזמ� ניהולו של הלי� בישראל אינו מאיי� , על כ� הוא לא ינגוד פסק די� מקומי

  ".אותו עניי�" הוא איננו ב–ל הסדר הציבורי בישראל או פוגע בערכאות ישראל ע

  הלי� הוג�: תנאי קליטה מיוחדי�  )2(

אי� מחלוקת כי הדרישה להלי� הוג� חלה באופ� טבעי ג� באשר לפסקי� זרי� בענייני 
 ג� בישראל מסרבי� לקלוט פסקי גירושי� זרי� שניתנו שלא במסגרת של 465.מעמד אישי

שאחד מבני הזוג לא ידע על הלי� ייחס בית המשפט חשיבות לכ� לא פע� . י� הוג�הל
 בדיני פסקי� מקובלוכ,  סביר שכמו בשיטות אחרות466.הגירושי� המתנהל מחו� לישראל

קדמת ובמת� הזדמנות סבירה להציג ו בהודעה מהתמצתדרישה זו , זרי� בישראל בכלל
  467.טענות

   עקיפהסמכות: תנאי קליטה מיוחדי�  )3(

 באשר עקיפההסמכות ה  לא פירט מה� כללי1958–ח"התשי, חו� כש� שחוק אכיפת פסקי
. הוא א� לא פירט מה� כללי הסמכות העקיפה לסוגי� אחרי� של פסקי די�, לפסקי גברא

בתי המשפט פנו באופ� טבעי לכללי� של המשפט המקובל לעניי� הסמכות של מדינה זרה 

  

א� כי בשניה� יש , טענת הגנה זו אינה מוכרת בהקשר זה במשפט האנגלי או באמנות השונות   464
 �Hague ל12' ראו ס(עד למנוע מצב שבו הלי� יידו� ביותר ממדינה אחת מנגנו� הנו

Conventionל19'  וס �Brussels II bis Regulationשחלה באנגליה .(  
 �Hague Convention on the Recognition ל8' ס; )3(פסקה ב, 91כלל ב ,DICEY, באנגליהראו    465

of Divorces and Legal Separations, 1970 ;22' ס)b (ל�Brussels II bis Regulation.  
ש� עלתה השאלה א� , )1960 (156מ נא "פ, זלצר' שחר נ�ב� 2585/60) א"ת(ז "תעראו למשל    466

ובית המשפט סירב להכיר , אפשר להכיר בפסק ביטול נישואי� כדי לנשל אישה מירושת בעלה
' מוסה נ 2340/83) א"ת(' המ; בי� השאר משו� שהוא לא עמד בדרישות של הלי� הוג�, בפסק
ש� סירב בית המשפט להכיר בגירושי� שניתנו בארצות , )1984 (375) 2(ד"מ תשמ"פ, מוסה

לאחר שהבעל החזיר את האישה לישראל והגיש , מקו� מושבה ומגוריה של האישה, הברית
 שבו סירבו, )1988 (295) 1(ח"מ תשמ"פ, נווה' נווה נ 480/86א "ת; את התביעה בלא ידיעתה

בי� השאר משו� שהפסק הושג , לקלוט פסק גירושי� אזרחי זר בי� שני תושבי ישראל ואזרחיה
פורס�  (בודמ�' בודמ� נ 80410/96) א"שלו� ת(ש "תמ; בארצות הברית בלא ידיעת האישה

בי� שאר הדברי� משו� שהפסק נית� , שבו סירבו להכיר בפסק גירושי� אזרחי זר, )1999, בנבו
כ� , כאשר היא לא זומנה לדיו� וחתימתה על אישור קבלת הזימו� זויפה, בהיעדר האישה

 .תו� הפרת כללי הצדק הטבעי, שלמעשה נשללה ממנה זכות הטיעו�
 .280–277' ראו לעיל בעמ   467
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כפי שה� פנו לכללי המשפט המקובל בעניי� זה בהקשר של , להוציא פסק די� במעמד אישי
 הכלל המקורי במשפט המקובל קובע שפסק גירושי� יוכר כמוסמ� א� הוא 468.פסקי גברא

נקבע שיוכר ג� פסק גירושי� שנית�   Armitageבפרשת 469.נית� במדינת המושב של הבעל
 די� ששינה את מעמד בני א� מדינת המושב מכירה בו כפסק, מדינת המושבמדינה שאיננה ב

 שני כללי� אלה נגזרו מהתפיסה היסודית במשפט המקובל שהדי� והמדינה 470.הזוג
  . השולטי� במעמדו של אד� ה� אלה של המושב

, שכ� לפני חוק יסודות המשפט, איננה מפתיעהקליטתו של כלל מ� המשפט המקובל 
 כללי המשפט המקובל במקרה של לקונה נצטווה בית המשפט לקלוט את, 1980–�"התש

וכ� נהגו ג� באשר לכללי הסמכות ,  לדבר המל� במועצה46ודיני היושר מכוח סימ� 
 מפתיע שקלטו את הכללי� בהקשר זה מבלי ,ע� זאת. העקיפה בסוגי פסקי די� זרי� אחרי�

שכ� ההכרה האנגלית בפסק גירושי� זר . להתאימ� לתנאיו המיוחדי� של המשפט הישראלי
שב בלבד והכפפת ההכרה בפסק די� ממדינה אחרת לעמדתה של מדינת המושב ממדינת המו

כלל . מעוגנות בתפיסה האנגלית הברירתית המסורתית שדי� המושב שולט במעמדו של אד�
והוא מבטא תפיסה , ברירת הדי� הישראלי אינו מפנה לדי� המושב אלא לדי� האזרחות

קליטת כלל . ד� ה� מדינת האזרחותשהמדינה והדי� המופקדי� על מעמדו האישי של א
הסמכות העקיפה שמסמי� את מדינת המושב יוצרת אפשרות של מתח בתו� השיטה 

או במדינה אחרת כאשר הפסק מוכר (שתצווה להכיר בפסק די� ממדינת המושב , הישראלית
בית המשפט יחויב להכיר בפסק די� : א� על פי שהוא אינו מוכר במדינת האזרחות) במושב
 לא זו בלבד שעשויי� 471. גירושי� לבני זוג שעדיי� נשואי� על פי דינ� האישישפסק

אלא שא� נשללת לכאורה , להיקלט פסקי די� הנוגדי� את עמדתו של די� האזרחות
האפשרות להכיר בפסק גירושי� שנית� במדינת האזרחות עצמה א� מדינת המושב אינה 

  

פסק די� זה עסק בפסק משמורת ; )1950 (57ד ה "פ, גוטליב' גוטליב נ �36/50 "ראו למשל בג   468
� בענייני מעמד אישי ופנה לכללי המשפט המקובל לסמכות א� אפיי� אותו כפסק די, זר

' בעמ(שהסמיכו את מדינת המושב של בני הזוג בעת פתיחת ההלי� , העקיפה בפסקי די� כאלה
הזכיר השופט קיסטר את , )1966 (645) 4(ד כ"ד פ"פ, שר הפני�' זמולו� נ �73/66 "בבג; )65

כפי .  לבחינת תוקפו של פסק גירושי� זרההלכות המאוחרות יותר של המשפט המקובל כבסיס
אבל ה� עדיי� רלוונטיי� , כללי� אלה הוחלפו בכללי� סטטוטוריי� באנגליה, שהוסבר לעיל

  .בישראל
469   Le Mesurier v. Le Mesurier, [1895] 1 A.C. 517 . זמ� רב מושב זה היה למעשה �במש

מצב זה .  בעלה בעת הנישואי�משו� שהאישה רכשה את מושבו של, מושב� של שני בני הזוג
  .�Domicile and Matrimonial Proceedings Act, 1973השתנה רק ב

470  Armitage v. A.G., [1906] P. 135.  
 .A. V. Levontin, Foreign Judgments and Foreign Status in Israel, 3 AM. J. COMP. Lראו   471

199 (1954).  
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 רבות לפסוק גירושי� בניגוד לעמדת הדי� בעוד ישראל תכיר בסמכות� של מדינות. מכירה בו
  472.פסק גירושי� ממדינת הדי� האישי עצמה לא יהיה ראוי להכרה בישראל, האישי

כללי ההכרה האנגליי� הושפעו לא רק מכללי ברירת הדי� אלא ג� מכללי הסמכות 
בעת שנוצרו שני הכללי� שנדונו לעיל קבעו כללי סמכות השיפוט הישירה . הישירה
ובהליכי גירושי� החילו רק את , י� שאנגליה מוסמכת לפסוק גירושי� רק לתושביההאנגלי

בעקבות ההגירה המוגברת , לאחר מלחמת העול� השנייה. שהוא די� המושב, די� אנגליה
הורחבה , נשי� נשואות העצמאי של �ובעקבות ההכרה הגוברת במעמד, לאנגליה ובכלל

וק גירושי� ג� לנשי� שננטשו וגרו באנגליה סמכות השיפוט של בתי משפט באנגליה לפס
לפיכ� התרחבו ג� . �יותר משלוש שני� לפני פתיחת ההלי� א� על פי שאנגליה אינה מושב

הובא לאנגליה פסק גירושי� , Travers v. Holley, בפסק די� תקדימי. זיקות הסמכות העקיפה
נקבע . ל לשלוש שני�ושגרה ש� מע, אוסטרלי שנית� לאישה שמושבה לא היה באוסטרליה

וא� א� הוא אינו מוכר במדינת , שיכירו בפסק הגירושי� א� א� לא נית� במדינת המושב
 473. א� הוא נית� בנסיבות שבה� אנגליה הייתה מוסמכת להוציא פסק גירושי�–המושב 

מאחר שבאותו מקרה אוסטרליה ראתה עצמה מוסמכת בנסיבות שבה� אנגליה הייתה 
פסק הדי� האחרו� . הכירו בפסק הדי�, דובר באישה שגרה באנגליהמוסמכת לדו� אילו 

ש� הוכר פסק די� שנית� , Indyka בפרשת 1967בסדרת פסקי הדי� נית� בשנת 
כוסלובקיה שכבר 'אזרח צ, מדינה נגד בעלהאותה כוסלובקיה דאז לטובת אישה שגרה ב'בצ

� האישה נחשבה  בשל הכללי� שקבעו אז את מושבו של אד� ג474.רכש מושב אנגלי
ונקבע שיוכר פסק גירושי� א� הוא נית� , פסק הדי� הוכר באנגליה בכל זאת. תושבת אנגליה

תו� שצוי� באופ� מיוחד שאזרחות� , במדינה בעלת קשר משמעותי לאחד מבני הזוג
. המשותפת של שני בני הזוג תספיק לעניי� זה וא� שאזרחותה של המבקשת בלבד תספיק

עשויה להיות מדינה של בני הזוג  �matrimonial homeנה שבה מצוי הציינו עוד שהמדי
 במגוריה של האישה יש שיסתפקובעלת זיקה משמעותית מספקת לעניי� זה וא� הודו כי 

  

אול� יש פסקי די� שבה� ייחסו חשיבות לכ� .  ואיל�10 'בעמ) 339ש "הלעיל ( לבונטי�ראו    472
 �ונדל 100/57א "עראו למשל . שפסק הדי� שינה את מעמד� של בני הזוג בדי� אזרחות�

שהיה  בפסק גירושי� דתיש� הכירו ) 1958( 1896) 3(ד יב"פ, יקורסקה�יקובספלד' הירשברג נ
 �125/49 "בגב ג�; � בדי� האזרחות של בני זוג יהודיי� שהיו אזרחי� זרי� ותושבי� זרי�תק

הכיר בית המשפט בתוקפ� של , )1950( 4 ד ד"פ ,מנהל מחנה העול� בפרדס חנה' אמאדו נ
שנישאו בנישואי� , תושבי צרפת ואזרחיה, גירושי� אזרחיי� שנפסקו בצרפת בי� יהודי�

פסק הגירושי� הוכר באופ� אינצידנטלי ה� לפי כללי ההכרה . ישראלאזרחיי� וג� כדת משה ו
ה� בשל מצב� של בני הזוג בדי� , המסמיכי� את מדינת המושב, של המשפט המקובל

א� כי צוי� שגירושי� אלה אינ� מכריעי� בהכרח לעניי� יכולת� , )20' ראו ש� בעמ(אזרחות� 
  . להינשא מחדש בישראל

473   Travers v. Holley, [1953] P. 246.  
474  Indyka v. Indyka, [1969] 1 A.C. 33.  
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המבקשת בלבד במדינת מת� הפסק א� בנסיבות העניי� מגורי� אלה מצביעי� על זיקה 
   475.משמעותית בי� האישה למדינה זו

ה� הוזכרו , תקיי� דיו� שיפוטי אמתי בישראל בכללי� נוספי� אלהא� על פי שטר� נ
. מדי פע� בפסיקה הישראלית בכפיפה אחת ע� כלליו האחרי� של המשפט המקובל

החיבור . והיא עשויה להיות מרחיקת לכת, המשמעות של הלכות אלה בישראל איננה ברורה
סמכות הישירה קשה להפעלה  בי� זיקות הסמכות העקיפה לזיקות הTraversשנוצר בפרשת 

במדינה שבה סמכות השיפוט הישירה מבוססת על צירו� של זיקה דתית ע� זיקות אישיות 
שאינה מצביעה על קשר , אול� א� מתעלמי� מהזיקה הדתית. אחרות כגו� אזרחות או מושב

 , מכשיר הכרה בפסקי גירושי� זרי� ממדינת האזרחותTraversאזי הכלל של , מיוחד לישראל
משו� שסמכות� של בתי הדי� הדתיי� בישראל בגירושי� מבוססת בי� השאר על זיקת 

מקרי� (הגרסה המקורית של חוק שיפוט בענייני התרת נישואי� : זאת ועוד. האזרחות
,  הרחיבה עוד את זיקות הסמכות העקיפה1969–ט"התשכ, )לאומית�מיוחדי� וסמכות בי�

ולא הייתה מגבלה על סמכותו , ת ישירה כלשה�לאומי� כללי סמכות בי�השכ� לא היו ב
לפיכ� א� ישראל הייתה צריכה להכיר בסמכות� . לאומית של בית המשפט הישראלי�הבי�

כמעט שלא , בשינויי� המחויבי�, של מדינות זרות בנסיבות שבה� ג� היא הייתה מוסמכת
זוג א� על פי שלא  מוסמכת להוציא פסקי גירושי� לבני הייתה יכולה להימצא מדינה שאינה

 היוותה הרחבה לעומת Indykaשבה הלכת , מכא� שלעומת אנגליה. היה בינ� ובינה כל קשר

  

לרבות , אבל ה� חלי� למעשה על כל סוג של גירושי�, כללי� אלה גובשו לפסקי גירושי�   475
שגובשו , הללוכללי� כל ה. גירושי� לא שיפוטיי� ובלבד שה� מוכרי� במדינת עריכת�

מבחי� באופ� לא ברור בי� ש, �Family Law Act, 1986ב בוטלו באנגליה בחקיקה, בפסיקה
כלומר גירושי� , גירושי� שהושגו בהליכי� שיפוטיי� או אחרי� לגירושי� שהושגו בדר� אחרת

שהושגו  בפסקי גירושי�באנגליה היו� מכירי� ). �90 ו88דיו� בכללי� , DICEYראו (פרטיי� 
 הרגיל של אחד היא מקו� המגורי� רק ממדינה שבאמצעות הליכי� שיפוטיי� או אחרי�

ההגדרה של זיקת המושב הורחבה כאשר (ינה שבה אחד הצדדי� תושב דמ; הצדדי� לפחות
; )כדי לכלול ה� מושב לפי ההגדרה האנגלית ה� מושב לפי ההגדרה של המדינה שבה מדובר

" פרטיי�"ההכרה בגירושי� ). 88בכלל , DICEYראו  (אחד הצדדי� הוא אזרחבה או ממדינה ש
לאחרונה נוספו על כללי� אלה  .)90בכלל , ראו ש�(היא א� היא מוגבלת יותר אפשרית א� 

המחייבי� להכיר בפסקי גירושי� שניתנו באחת , �Brussels II bis Regulationכללי ההכרה שב
 תו� הותרת �Regulationכשכללי הסמכות הישירה קבועי� ב, ממדינות האיחוד האירופי

  עול לפי כללי הסמכות הרגילי� א� שו� זיקת סמכות של סמכות שיורית בידי כל מדינה לפ
 �Hague Conventionהכללי� של ה. מקנה סמכות למדינה אחרת באיחוד אינה �Regulationה

on Recognition of Divorces and Legal Separations, 1970 כללי הסמכות הישירה זהי� ל
–ט"התשכ, )לאומית�וסמכות בי�מקרי� מיוחדי� (שבחוק שיפוט בענייני התרת נישואי� 

מחייבי� את  ה� כללי סמכות עקיפה בלבד וה�, אלא שבמקרה של האמנה כללי� אלה, 1969
  . המדינות החתומות רק באשר לפסקי די� ממדינות חתומות אחרות



 לאומי הפרטי הישראלי�ללי המשפט הבי�כ: שער שלישי

786 

בישראל היא לא הייתה משפיעה על היק� הסמכות העקיפה שגבולותיה , Traversפרשת 
  476.מעבר לכל הגיו�חו תנמכבר 

מקרי� (י� אנומליה זו באה על פתרונה בתיקו� לחוק שיפוט בענייני התרת נישוא
שקבע כללי סמכות ישירה הדורשי� זיקות בי� , 2005משנת ) לאומית�מיוחדי� וסמכות בי�

זה צמצ� את כלל הסמכות העקיפה שיכול תיקו� בד בבד . ישראל לבי� אחד מהצדדי�
 כלל הסמכות העקיפה יבוסס עתה על זיקות Traversשכ� לפי הלכת , להיגזר מהחוק

ומהוות בסיס להכרה בסמכות� ,  זיקות אלה רחבות א� ה�477.קהסמכות שנקבעו בתיקו� לחו
מושב מדינת , מדינת האזרחות המשותפת של בני הזוג, מדינת המושב של המשיב: אלהשל 

א� הוא גר ש� שנה לפני פתיחת ההלי� או שמדינה זו הייתה מושב� המשות�  –המבקש 
� מושבו או שהוא התגורר  א� היא ג– מדינת האזרחות של המבקש ,האחרו� של בני הזוג

 , או שהוא מצוי בה ג� בעת פתיחת ההלי� ההלי�בה במש� שנה בשנתיי� שקדמו לפתיחת
עתה . וא� במדינת מושב� המשות� האחרו� של בני הזוג אי� אפשרות להתיר נישואי�

להכיר בפסק גירושי� מכל מדינה בעלת זיקה משמעותית ,  מציעהIndykaהאפשרות שפרשת 
   .ולהרחיב עוד את זיקות הסמכות העקיפה,  הזוג עשויה להיות מעשית יותרלאחד מבני

א� א� ה� התייחסו לקטגוריה ,  כללי הסמכות העקיפה הישראליי�1969יוצא שמאז 
בינתיי� מדינות אירופה . היו רחבי� מאלה של מדינות אחרות, מצומצמת של בני זוג

  

א� על פי שהחוק היה עשוי לחול על תושבי� . ע� זאת אפשר לנתח את המצב באופ� אחר   476
 חל רק על מי שלא היו כפופי� לסמכות הייחודית של בתי הדי� הדתיי� הוא, ואזרחי� זרי�

על כ� הוא לא חל על . והוא לא חל כששני בני הזוג היו בני דת אחת שהיה לה בית די� בישראל
אילו כלל הסמכות . מוסלמי� או נוצרי�, דרוזי�, זרי� אלה כאשר שני בני הזוג יהודי�

היו נקלטי� פסקי די� זרי� ממדינות שאינ� , מגבלות אלההעקיפה שנגזר מהחוק הביא בחשבו� 
אמנ� . קשורות קשר חזק לבני הזוג רק א� היה מדובר בבני זוג ששניה� אינ� בני הדתות הללו

אבל הוא אינו משנה את העיקרו� , ניתוח זה מצמצ� את מספר פסקי הדי� שעשויי� להיקלט
א� ניתוח זה , זאת ועוד. תי לבני הזוגשעשוי להיקלט פסק די� שנית� במדינה ללא קשר אמ

 אכ� הוסי� והרחיב את כלל הסמכות Indykaאזי העיקרו� שבפרשת , הוא הניתוח המתבקש
  .כבאנגליה, העקיפה הרחבה ניכרת

וא� על פי שנשמרה הסמכות , לאומית�א� על פי שצומצמו זיקות הסמכות הבי�, ע� זאת   477
)) 2)(ב(1' וס, )1)(ב(1' ס(יצר מנגנו� בחוק זה המחוקק , הייחודית של בתי הדי� הדתיי�

, א4' בס, 1953–ג"התשי, )נישואי� וגירושי�(ובתיקו� שהכניס לחוק שיפוט בתי די� רבניי� 
לאומית לדו� בגירושיה� ג� של בני זוג בני דת אחת על �שמאפשר לישראל ליטול סמכות בי�

ואשר , ע במפורש בחוק הראשו�אשר לנוצרי� הדבר נקב. יסוד הזיקות שבחוקי� האמורי�
האפשרות תלויה בהודעה , אשר למוסלמי� ולדרוזי�. ליהודי� הוא נקבע במפורש בחוק השני

לאומית שנקבעו צמצמו �על כ� א� על פי שזיקות הסמכות הבי�. של ראש בית הדי� הרלוונטי
 בני דת האפשרות לדו� עתה ג� בבני זוג, לכאורה את היק� הסמכות האוניברסלית שהייתה

מכא� . אחת הרחיבה סמכות זו בכל מקרה שבו בני הזוג מקיימי� אחת מזיקות הסמכות
שגזירת כלל הסמכות העקיפה מהחוק עשויה להרחיב באותה מידה את סמכות� של מדינות 

  .זרות בעיני ישראל
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 לצור� פסקי די� �Brussels II bis Regulation478הרחיבו את זיקות הסמכות העקיפה ב
 479.וישראל צמצמה את שלה בָקבעה זיקות סמכות ישירה צרות מבעבר, ממדינות האיחוד

 על האפשרויות הגלומות בכללי ות המבוססותלפיכ� היו� זיקות הסמכות העקיפה הישראלי
אפשר כנראה . המשפט המקובל אינ� חורגות בהרבה ממה שאפשר למצוא בשיטות אחרות

ממדינה , לוט פסק גירושי� ממדינת המושב או ממדינה שהמושב מכיר בסמכותהלק
הקשורה לבני הזוג או לאחד מה� בזיקה שהייתה מספיקה כדי להצמיח סמכות באחת 

אמנ� בניגוד לכללי� . וממדינה בעלת זיקה משמעותית לאחד מבני הזוג, מערכאות ישראל
לי� הישראליי� פתוחי� לפסקי די� מכל  האירופית ושל אמנת האג הכל�Regulationשל ה

אבל ג� מחו� להקשר של אמנות , מדינה שהיא בלא שיש ערובה כלשהי להדדיות בעניי� זה
בארצות הברית מקובל להכיר בפסקי . במגמת הרחבהמצויי� הכללי� של מדינות אחרות 

של  הכללי� 480. תקופה ממושכתוגירושי� ממדינת המושב או ממדינה שבה בני הזוג גר
מכירי� בפסקי גירושי� ממדינת , שאינ� כפופי� לדיני האיחוד האירופי, הדי� הצרפתי

ואולי א� ממדינה שצרפת הייתה מחילה את דינה אילו , האזרחות המשותפת של בני הזוג
א מאפשר ווה, באנגליה ההכרה בגירושי� מוסדרת היו� בחוק 481.דנה בתביעת הגירושי�

מדינת המושב או מדינת האזרחות של אחד , רי�וגמקו� המיר בגירושי� ממדינה שהיא להכ

  

מדינה שבה ; מוסמכת מדינה שבה מקו� המגורי� הרגיל של שני בני הזוג, לפי כללי� אלה   478
מדינה ; היה מקו� המגורי� הרגיל המשות� האחרו� שלה� א� אחד מבני הזוג עוד גר ש�

� א� מדובר צדדיאחד מהמקו� המגורי� הרגיל של ; המשיבשל  שבה מקו� המגורי� הרגיל
מקו� המגורי� ; גר ש� שנההוא ג� מבקש א� הרגיל של הרי� ומגמקו� ה; בבקשה משותפת

או תושב  (אותה מדינהאזרח  והוא ג� שישה חודשי� גר ש�  הואמבקש א�הרגיל של ה
מושב מדינת ה –או במקרה של אנגליה (משותפת האזרחות מדינת ה; )במקרה של אנגליה

 .)משות�
לאומית עוד על ידי יצירת האפשרות �זמנית היא הרחיבה את הסמכות הבי��בו, א� כאמור   479

 –מכות הייחודית של בית די� דתי שזיקות סמכות אלה תחולנה ג� על בני דת אחת שאינ� בס
 . אפשרות שלא הייתה קיימת קוד�

כאשר ; יכירו בפסק גירושי� של אזרחי� זרי� ממדינה בעלת קשר קרוב לבני הזוג, למשל   480
יש . יכירו בפסק גירושי� זר ממדינת המושב או מדינת המגורי�, מדובר באזרחי ארצות הברית

אזרחי ארצות הברית שה� ג� תושבי ארצות הברית רתיעה מסוימת מלהכיר בגירושיה� של 
תו� שבני הזוג חמקו מדיני , כאשר פסק הגירושי� הושג מחו� לארצות הברית בהסכמה

ככל שמקלי� במדינות השונות ומאפשרי� גירושי� , ע� זאת. גירושי� קפדניי� יותר בבית�
 .EUGENE F. SCOLES, PETER HAY, PATRICK Jראו(מתקשי� להצדיק מגבלה זו , ללא אש�

BORCHERS, SYMEON C. SYMEONIDES, CONFLICT OF LAWS para. 15.22–15.18 (4th ed., 
2004).(  

ובלבד שסמכות בית , כלל זה חל ג� א� בני הזוג ה� תושבי צרפת. 595בפסקה  ,MAYERראו    481
ד לעניי� האפשרות להרחיב את זיקות הסמכות העקיפה על יסו. המשפט לא הושגה במרמה

  . 495�8בפסקה  ,LOUSSOUARNראו , כללי ברירת הדי�
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 הכלל העיקרי בשוויי� מרחיק לכת עוד יותר ומכיר בפסק גירושי� 482. בלבדמבני הזוג
או שהוא מוכר באחת , המגורי� או האזרחות של אחד מבני הזוג, שנית� במדינת המושב

ל זיקה משמעותית  להכיר כמעט בכIndyka אמנ� האפשרות המבוססת על פרשת 483.מאלה
ומאפשרת לקלוט פסק גירושי� א� , רחבה עוד יותר, בי� אחד מבני הזוג למדינה הזרה

אול� יש לזכור כי בשל . ממדינה שפעלה בנסיבות שאינ� מצמיחות סמכות בישראל
 בישראל וסמכות� של בתי הדי� בענייני נישואי� וגירושי� של נישואי�המונופול הדתי על 

נפקות המעשית של רוחב לב זה עשויה להיות מוגבלת יותר מאשר במדינות ה, בני זוג רבי�
ג� בהקשר של פסקי� זרי� מקומו , כמו בהקשר של סמכות שיפוט וברירת די�. אחרות

המיוחד של הדי� הדתי בישראל מסב� מעט את התמונה כאשר מדובר באנשי� החפצי� 
  .ות בתי הדי� הדתיי� בישראללהינשא בישראל או אנשי� שעשויי� להיות כפופי� לסמכ

ג� בהקשרי� אזרחיי� יש שנרתעו מהפעלת כללי המשפט המקובל ומקליטת� של , ואכ�
למשל לצור� עריכת נישואי� , אי� כל ספק שלצרכי� דתיי�. פסקי גירושי� זרי� בכלל

אבל בי� . ג� פסק די� אזרחי שנית� בי� בני זוג שה� זרי� לגמרי לישראל לא יוכר, בישראל
הכירו באופ� עקרוני בפרשת , למשל. זרי� כאלה אי� רתיעה מפני קליטת� לצרכי� אחרי�

כמתחייב מכללי ההכרה בפסקי� זרי� של המשפט ,  בפסק גירושי� ממדינת המושבאמאדו
 תו� שהקפידו לציי� שהכרה זו אינה משפיעה על ,א� על פי שהיה מדובר ביהודי�, המקובל

 הכירו בפסק יקורסקה�פלדיקובס' ברג נשרהי�ונדלבפרשת  ג� 484.היכולת להינשא בישראל
כשפסק הדי� נית� , לצור� הלי� ירושה, גירושי� זר בי� בני זוג שלא היה לה� קשר לישראל

 א� באשר לבני זוג שכל אחד מה� היה 485.על דעת מדינת האזרחות המשותפת של בני הזוג
, ית של הצדדי� לרומניהקשור לישראל בעת אחרת הסתפק בית המשפט בזיקה משמעות

  

�18בפסקה . �Family Law Act, 1986 שמסכ� את הכללי� שאומצו ב88בכלל  ,DICEYראו    482
, משמעות הדבר. שיוכר רק פסק די� שנית� במדינה בעלת אחת הזיקות המוכרות מובהר 073

. � הוא נית� במדינה אחרתשלא די שהפסק מוכר באחת המדינות הללו א היא, בי� השאר
  .Armitageכלומר ביטלו את האפשרות להחיל על זיקות אלה את ההלכה שנקבעה בפרשת 

 רק התובעש או ,א� אחד מבני הזוג אינו אזרחא� הפסק בא ממדינה שבה  .�CPIL ל65.1' ס   483
אחד  א�) א (–ועוד , �י תושב שוויהמשיב לא היהיוכר רק א� בעת התביעה הפסק , הוא אזרח

 )ג( או ; התגונ� בהלי�המשיב) ב(או ; בהגר המדינה שבה נית� הפסק או תושב מבני הזוג הוא 
 ANDREAS לפירוש הסעי� הזה ראו .)�CPIL ל65.2' סראו (מסכי� להכרה בשוויי�  משיבה

BUCHER, LE COUPLE EN DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ (2004), 420 סקהבפ �  .ואיל
 במקרה זה ).1950 (20, 4ד ד "פ, מנהל מחנה העול� בפרדס חנה' אמאדו נ �125/49 "בגראו    484

האב יצר זיקה כזו לאחר הגירושי� כשהביא . לא הייתה כל זיקה בי� בני הזוג ככאלה לישראל
 .את הילדי� לישראל בלא רשותה של הא�

היה י ד. )1958( 1896ד יב "פ, יקורסקה�יקובספלד' הירשברג נ�ונדל 100/57א "ראו ע   485
מנהל ' אמאדו נ �125/49 "בג ג� ב.תקפי� בדי� האזרחותהדתיי� הנטעני� היו שהגירושי� 

 התייחסו לזיקת האזרחות של הצדדי� תו� )1950( 4 ד ד"פ ,מחנה העול� בפרדס חנה
 ).20' ראו בעמ(לדבר המל� ) ii(64התייחסות לסימ� 
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 ג� במקרה זה היה מדובר בהקשר ממוני 486.לש� הכרה בפסק, המדינה שפסקה גירושי�
 לא נרתעו מלקלוט פסק גירושי� הארובפרשת . מה עוד שבני הזוג היו חסרי דת, בלבד

אזרחי זר לצרכי� ממוניי� א� שדובר בבני זוג יהודיי� שאחד מה� כבר הספיק כנראה 
בני הזוג כבר התגרשו בגט לאחר ש, ישראל בעת פתיחת ההלי� הזרלרכוש זיקה ל

הכירו בפסק גירושי� ,  מפתיע יותר שבניגוד לכללי הסמכות העקיפה המקובלי�487.פיטורי�
כאשר , הג� שדובר ביהודי� אזרחי ותושבי ישראל, זר לצרכי� אזרחיי� ממוניי� בלבד

� לישראל בגירושי� אזרחיי�נישאו מחו� לישראל בנישואי� אזרחיי� והתגרשו מחו .
בהיעדר זיקה משמעותית אחרת הסתפק בית המשפט בכ� שהפסק נית� במדינה שבה נערכו 

, הבעל היה ג� אזרח צרפת, במקרה הנדו�, בפועל. הנישואי� לצור� הפסקת החיוב במזונות
   488.א� נראה כי בית המשפט לא ייחס לנסיבה זו חשיבות

  

 הייתה תושבת רומניה ואזרחית בעת הנישואי� האזרחיי� שנערכו ג� ה� ברומניה האישה   486
ואילו בעת הגירושי� היה הבעל תושב , והבעל תושב ישראל ואזרח בשתי המדינות, רומניה

בית המשפט הסתפק בכ� . רומניה והאישה הייתה תושבת ישראל ואזרחית של שתי המדינות
 כאשר אחד היה תושב ושניה�, שלשני בני הזוג הייתה זיקת אזרחות למדינת מת� הפסק

. ))1998, פורס� בנבו (ויאנו' ויאנו נ 44620/98) א"תמשפחה (ש "ראו תמ(הסכימו לסמכות 
הסכמה איננה זיקת , א� על פי שמזכירי� לעתי� את ההסכמה לסמכות השיפוט כזיקה מספקת

שימו לב שבאמנות האירופיות צדדי� יכולי� לבחור . סמכות ראויה בהלי� בענייני מעמד אישי
א� ה� אינ� רשאי� לבחור במקו� השיפוט בהיעדר זיקת סמכות , גירושיה�בדי� שיחול על 

  ).683' ראו לעיל בעמ(קבועה מראש 
מ "ע, ופסק הדי� בערעור) 2005, פורס� בנבו (.ה.ש' נ. ה.ש 730/04) ��משפחה י(ש "ראו תמ   487

קשורי� דובר בבני זוג יהודיי� ה). 2006, פורס� בנבו( הארו' הארו נ 701/06) ��מחוזי י(
בזיקת האזרחות כאשר הבעל שינה את מושבו מאותה , מדינת מת� הפסק, לארצות הברית

מדינה ועלה לישראל קרוב למועד הגשת תביעת הגירושי� ולאחר שכבר התגרשו באמצעות גט 
בפסק הדי� בערכאה ראשונה צוי� שהבעל . אי� ציו� ברור של המועדי� הרלוונטיי�. פיטורי�

שהתביעה , )5פסקה (שהגט הוסדר לפני עלייתו ארצה , )3פסקה  (�1999עלה לישראל ב
פסקה  (2000שהמסמכי� הומצאו לבעל בישראל בפברואר , 1999האזרחית הוגשה בנובמבר 

יוזכר שאי� לייחס ). 5פסקה  (2000ושהוא הגיש תביעה נגדית לאותו בית משפט באוגוסט , )6
שכ� בגירושי� , כש מושב בישראלמשמעות מיוחדת להמצאת המסמכי� לבעל לאחר שר
וזיקות אלה צריכות להתקיי� בעת , הסמכות נקנית מכוח זיקות ולא מכוח המצאת מסמכי�

מועד פתיחת ההליכי� הוא , להבדיל מההקשר של תביעות גברא, בהקשר זה. פתיחת ההליכי�
כש� שמועד זה קובע לעניי� הסמכות (מועד הגשת התביעה ולא מועד המצאת מסמכי� 

, ככל שנדרשת זיקה חזקה מצד שני בני הזוג). הוא א� קובע לצור� הסמכות העקיפה, הישירה
אול� כפי . ייתכ� שיש משמעות לכ� שהבעל שינה את מושבו לפני הגשת התביעה האזרחית

, וככל שנדרשת זיקה משותפת, על פי רוב מסתפקי� היו� בזיקה מצד אחד מבני הזוג, שראינו
 .שבוודאי היה בארצות הברית, משות� של בני הזוגדי במושב� האחרו� ה

 ייחס השופט 380' בעמ). 1985 (377) 2( מזמ"פ ,קליידמ�' קליידמ� נ 2/85) א"ת(א "ראו תמ   488
במקרה זה הסכימה ג� האישה . במדינה שבה נערכו הנישואי�נית� הפסק לכ� שחשיבות 

 .� בגירושי� בצרפת והשתתפה בהלי�ילהתדי
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בני זוג בעלי זיקה כלשהי לישראל שנישאו בנישואי� המצב סבו� יותר כאשר מדובר ב
 יוצא כי נווהמפרשת . וזאת ג� כשמבקשי� לקלוט את הפסק לצרכי� ממוניי� בלבד, דתיי�

, אזרחי המדינה ותושביה, גירושי� אזרחיי� זרי� לא יוכרו בישראל כשמדובר ביהודי�
עותית למדינה שבה נית� וכאשר אי� לה� כל זיקה משמ, שנישאו בישראל כדת משה וישראל

 הרתיעה מקליטתו של פסק גירושי� אזרחי זר אינה מוגבלת לנסיבות 489.פסק הגירושי�
 490 מוסהבפרשת. ודי בכ� שצד אחד קשור אליה, שבה� שני הצדדי� קשורי� לישראל

מדינת המושב , הוא נית� בארצות הברית. הועלה פסק הדי� כטענת הגנה בפני תביעת מזונות
הוא בא לישראל מביתו בארצות . ועודו אזרח ישראל, ל הבעל שנולד בישראלוהאזרחות ש

והשניי� חזרו יחד לביתו , התחת� בטקס דתי בישראל ע� תושבת ואזרחית ישראל, הברית
האישה לא קיבלה אזרחות אמריקנית וא� לא רכשה ש� . ולמקו� עבודתו בארצות הברית

, בעל את אשתו לישראל לטיפול רפואיזמ� קצר מאוד לאחר הנישואי� החזיר ה. מושב
הדיו� . הפסיק לתמו� בה או בטיפוליה והשיג בלא ידיעתה פסק גירושי� בארצות הברית

א� השופט הביע עמדה כלפי הטענה , בישראל נסב על שאלת הסמכות לדו� בתביעת מזונות
ק די� זה וקבע כי א� א� פס, שהבעל אינו חייב מזונות משו� שהוא כבר אינו נשוי לתובעת

ואי� זה מוב� מאליו שהוא , אי� בכוחו להתיר את הנישואי� הדתיי�, תופס בארצות הברית
   491 .ישחרר את הבעל מחובתו לתמו� באשתו

שבה האישה ביקשה לאכו� רק את חלקיו הממוניי� של פסק , טוביאנהבפרשת 
 פסק  סירב בית משפט ישראלי להכיר בסמכותה של שוויי� להוציא492,הגירושי� הזר

  

ש� פסלו את הגירושי� , )1987 (295) 1(ח"מ תשמ"פ, נווה' נווה נ 480/86 )א"ת(א "ראו ת   489 
 בני הזוג יהודי� תושבי היות� שלהדגישו כי ; הזרי� בי� השאר כי דובר בתושבי ישראל

אפילו מדובר במי , ישראל מקנה סמכות ייחודית בענייני הגירושי� שלה� לבתי הדי� בישראל
ית המשפט ציי� שיכירו בפסק ב.  למדינה לפני שעלה לישראלשנישא בנישואי� אזרחיי� מחו�

ה שהיא מדינת המושב של בני הזוג בעת הגירושי� ג� א� אחד מבני הזוג עלה מדינמ גירושי�
כ� שנישואי� אזרחיי� מחו� למדינה בעקבות גירושי� אלה לא יהוו עֵברה , לאחר מכ� לישראל
הכרה זו לא תשפיע בהכרח על  כי יי� כרגילא� צ, )399–299' ש� בעמ(של ריבוי נישואי� 

 .יכולת� של הצדדי� להינשא ברבנות
 .)1983 (375) 2(ד"מ תשמ"פ, מוסה' מוסה נ 2340/83' המ   490
משתמע כי הוא . בית המשפט ציי� עוד שלא נטע� כי בני הזוג נישאו בנישואי� אזרחיי�. ש�   491

אול� על א� . של הבעל לעניי� זההיה מוכ� להכיר בסמכותה של מדינת מושבו ואזרחותו 
נראה כי ג� אילו היה מדובר בהתרת נישואי� , זיקתו המשמעותית של הבעל לארצות הברית

והפג� בהלי� הוג� , הפסק לא היה ראוי להכרה משו� שהוא היה נגוע בחוסר הגינות, אזרחיי�
 האישה במקרה מצבה של) 782' ראו לעיל בעמ(היה מספיק כדי לבסס סירוב לקלוט את הפסק 

 .זה היה בעייתי במיוחד משו� שלא היה לה מעמד חוקי בארצות הברית
אבל התביעה בישראל הוגבלה , ביחסי ממו� ובהחזקת הילדי�, פסק הגירושי� עסק ג� במזונות   492

ראו (כאשר הבעיה של תוק� הגירושי� עלתה רק באופ� אינצידנטלי , לענייני הממו� בלבד
 )).1991 (21) 3(א"מ תשנ"פ, טוביאנה' וביאנה נט 1366/89 )��י(פ "הב
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 שחזרה לבית הוריה ש� לאחר אזרחית שוויי�כאשר האישה הייתה , גירושי� לבני זוג
א� על פי שהשופט לא . תושב ישראל, ואילו הבעל היה אזרח צרפת, שעזבה את בעלה

הוא אכ� ייחס חשיבות לעובדה שנישאו כדת משה , הדגיש את העובדה שנישאו בישראל
 הוא סירב לפעול על פי 493. בישראל עובר לפרדהוישראל וקבע שמרכז החיי� שלה� היה

ושרק מדינה זו רשאית לתת , שמעמד אישי מעוג� בחברה אחת בלבד  כי סברIndykaהלכת 
 ג� במקרה אחר שבו האישה ביקשה לאכו� את החלקי� הממוני� של 494.פסק גירושי�
 לאישה  סירב בית המשפט להכיר בפסק גירושי� אזרחי שנית�495,.פ. שפרשת, הפסק בלבד

. ה ביתה לפני הנישואי� ושבה בני הזוג א� גרו יחד רוב שנות נישואיה�יתבמדינה שהי
אזרחית ותושבת ארצות , במקרה זה היה הבעל אזרח ותושב ישראל והוא הכיר את אשתו

ה� התחתנו בישראל כדת משה וישראל ושבו . בהיותו בשליחות בארצות הברית, הברית
האישה . כעבור שלוש שני� חזרו לישראל. ישואי� אזרחיי�ש� נישאו בנ, לארצות הברית

השניי� רכשו דירה יחדיו וגרו בישראל חמש שני� עד אשר יצאו שוב לשליחות , התאזרחה
במהל� ההכנות לשיבה ארצה הודיעה האישה לבעל . שנמשכה שש שני�, בארצות הברית

 האמריקני כלל הסדרי� ופסק הגירושי�, הגישה נגדו תביעת גירושי�, שהיא אינה חוזרת
שבה , שנדונה לעיל, נווההשופט הסתמ� על פרשת . רכושיי� שהיא ביקשה לאכו� בישראל

ושבה נאמר , פסקכאמור לא הייתה א� לא לאחד מבני הזוג זיקה כלשהי למדינת מת� ה
וקבע כי ג� , שהסמכות הייחודית בנסיבות העניי� הייתה מסורה לבית הדי� הרבני בישראל

  

א� על פי שלא נרשמו כתושבי ישראל וע� על פי שהאישה שבה לבית הוריה בשוויי� , זאת   493
 1פסקה בראו (חודשיי� לאחר כל לידה �לקראת הלידה של כל אחד מילדיה ונשארה ש� חודש

  .)לפסק הדי�
ש� הזכיר השופט , )1966 (645) 4(ד כ"פ,  הפני�שר' זמולו� נ �73/66 "הוא א� הזכיר את בג   494

א� הוא הסתמ� על הדברי� שנאמרו ש� כדי להטיל ספק , קיסטר את כללי המשפט המקובל
ש� הוא מוסי� בסוגריי� לאחר אזכור ,  לפסק דינו16ראו בפסקה (בכ� שנקלטו ממש בישראל 

ו של השופט קיסטר השופט ציטט בהסכמה את הסתייגות"). במידה ויש להחיל�"הכללי� 
מקליטתו של פסק גירושי� זר שנית� לטובת תושב ישראל שעזב את אשתו הישראלית והוציא 

כפי שציי� ש� השופט , אול� באותה פרשה. ש� הוא גר רק שלוש שני�, פסק גירושי� בגרמניה
די היה בכ� כדי , ולדעתו, למעשה הבעל גר ש� שלוש שני� וא� רכש ש� אזרחות, לנדוי
ורק שני , לא הוכרע מעמדו של פסק הגירושי� הזר במקרה זה. יק הכרה בפסק הדי�להצד

השופט הזכיר עוד פסק די� אנגלי . טוביאנהבפרשת שופטי� אלה הביעו עמדה בשאלה 
ממש ,  כדי להכיר בפסק גירושי� זר ממדינת מכורתה של האישהIndykaשהפעיל את הלכת 
א� על פי שהוא עצמו גרס שאי� ערכאה , זאת. כ�א� סבר שאי� לנהוג . כמו במקרה הנדו�

בישראל המוסמכת להתיר את נישואיה� כי האישה כבר אינה תושבת ישראל וא� אינה 
על כ� בית (ובני הזוג יהודי� , )על כ� בית הדי� הרבני אינו מוסמ� לדו� בגירושיה(אזרחית בה 

הוא א� ציי� שלו הגישה . )16בפסקה , ש�) (המשפט האזרחי אינו מוסמ� לדו� בגירושיה�
בית הדי� לא היה , והוא לא היה בישראל, היא תביעת גירושי� נגד בעלה בבית הדי� הרבני

�  . מוסמ
  .)2004( 625) 3(ד"מ תשס"פ, .פ.ש' נ. פ.ש 19021/00) ��י(ש "תמ   495
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ובית המשפט הזר לא היה , זה הסמכות הייחודית היא בידי בית הדי� הדתי בישראלבמקרה 
   496.מוסמ� בעיני ישראל להוציא את פסק הדי�

בשני המקרי� הללו ידע המשיב על אודות ההלי� , מוסה ופרשת נווהבניגוד לפרשת 
ור  כמו כ� בשניה� נית� פסק הגירושי� במדינת המק497.והייתה לו הזדמנות להשתת� בו

 זה היה .פ.שבפרשת . שאליה שבה לאחר שעזבה את בעלה, ומדינת האזרחות של האישה
בעיד� שבו אי� דורשי� עוד . א� המקו� שבו השניי� נפגשו וגרו יחד רוב שנות נישואיה�

קשה להבי� את הרתיעה מפני , שתתקיי� זיקה למדינה הפוסקת גירושי� מצד שני בני הזוג
 בלבד בהתקיי� זיקות לא מבוטלות של לפחות אחד מבני הזוג קליטת הפסק בהקשר הממוני

סביר כי הרתיעה מפני , שהשופטי� המעיטו בחשיבות�, נוכח זיקות אלה. למדינת מת� הפסק
קליטת� של פסקי הגירושי� הזרי� במקרי� אלה מבטאת בעיקר חשש מפני גורל� של 

למדינה הזרה מצטרפת ואכ� ההמעטה בערכה של הזיקה . נישואי� דתיי� שלא הותרו
. לקביעה בשני פסקי הדי� שהכרה בפסק גירושי� אזרחי נוגדת את תקנת הציבור הישראלית

וה� נשואי� זה לזו , הוא מתייחס לבני זוג ששניה� יהודי�"משו� ש, טוביאנהבפרשת 
בישראל , או לא,  השופט הוסי� ועסק במעמד� של בני הזוג ויכולת� להינשא498,"י"כדמו

" מאושיות הע� היהודי בישראל" הדי� הדתי וקבע כי הכפיפות לדי� הדתי היא לפי עמדת
גירושי� של " שהשופטקבע  .פ.ש בפרשת 499.ועיקר מאורח החיי� של החברה הישראלית

זוג יהודיי� אזרחי מדינת ישראל אשר מבוססי� על הדי� האזרחי המקומי ולא על מת� �בני
  

השופט גרינברגר ג� הסתמ� על הנחיות של היוע� המשפטי ). 1)ב(31, )א(31בפסקאות , ש�   496
באשר לסמכותו של בית הדי� הרבני ) 2003שכבר אינ� בתוק� מאז  (1968ממשלה משנת ל

שלצורכיה� של בתי משפט אזרחיי� מדינה , בלא כל אסמכתה או הסבר, בה� נקבע, בישראל
זרה תהיה מוסמכת להוציא פסק גירושי� בנוגע לאזרחי ישראל רק כאשר אלה חדלו להיות 

מה נקבע כי זיקת המושב של בני הזוג היא שקובעת את לא ברור על סמ� . תושבי ישראל
בית המשפט א� לא עשה מאמ� מיוחד לשכנע כי בני הזוג . סמכות בית המשפט המקומי והזר

ג� בערעור סבר השופט . ובנסיבות העניי� היה מקו� לספק בשאלה זו, היו תושבי ישראל
 לא פירט מדועהוא א�  באשר לפסק סטטוס שפירא שלא התקיימה הדרישה לסמכות עקיפה

  .)2006, פורס� בנבו(  פלוני'פלונית נ 637/04) ��מחוזי י(מ "ראו ע(
 הבעל הגיש כתב הגנה וטע� נגד הסמכות של בית המשפט) 443ש "הלעיל ( טוביאנהבפרשת    497

� הוא השתת� בהלי� ג� לגו� .פ.שבפרשת ). 24' בעמ( הוא לא טע� טענות לגו� העניי� א
  ).629' בעמ(ב מסוי� העניי� עד של

  .27' בעמ   498
אפשר אולי להבי� מקרה זה על רקע התפיסה של השופט שאי אפשר להפריד . 28' ראו בעמ   499

כאשר התביעה בישראל התייחסה לחלק , בי� החלק המעמדי של פסק הדי� לחלקו הממוני
ור� וכאשר העובדות מבססות תפיסה שהבעל לא היה כפו� לבית המשפט הזר לצ, הממוני

מאחר שבית המשפט . שכ� הוא לא גר בשוויי� ולא הסכי� לסמכות השיפוט, הכרעות אלה
, סבר שאי� להפריד בי� חלקי הפסק א� על פי שהיו זיקות משמעותיות בי� האישה לשוויי�

פסילת� של הגירושי� כנוגדי� את תקנת הציבור ִאפשרה לו להג� על הבעל מפני הקביעות 
 .ראו להל�, על אפשרות הפיצול. עניי�הממוניות שהיו עיקר ה
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 החברתיות המקובלות בחברה ]'פ'ו'ס! כ� [רמותנובנוגדי� מהותית מגט כדת משה וישראל 
 הוא א� סבר שאי� לקלוט את הפסק משו� שהסמכות לדו� בגירושיה� של 500".הישראלית

 ודאי  הגט כבר סודרהארוהעובדה שבפרשת . בני הזוג מיוחדת לבית הדי� הרבני בישראל
ה הייתה חזקה א� כי זיקת� של הצדדי� למדינה הזר, קליטתו של פסק הגירושי�את הקלה 

  .וזיקת� לישראל הייתה חלשה יותר, מאשר בשני המקרי� הנדוני� יותר
בכל המקרי� הללו קליטתו של פסק גירושי� אזרחי הייתה רלוונטית רק לצרכי� , כאמור

כבר ראינו שישראל אינה דבקה עוד בתלות ההדדית בי� מעמדו של אד� ובי� . אזרחיי�
החובה לשל� מזונות עשויה לצמוח בי� בני זוג שאינ� , שללמ. זכויותיו וחובותיו הממוניות

א� מוכנה להכיר בנישואי� אזרחיי� שנערכו מחו� לישראל לצרכי� ישראל . נשואי�
ככל שהדבר , לכ� אי� סיבה להימנע מקליטת� של פסקי גירושי� אזרחיי�. אזרחיי� רבי�

באותה מידה אי� סיבה . נדרש לצרכי� אזרחיי� א� קיימת אחת מזיקות הסמכות העקיפה
א� כאשר בני , עקרונית להמעיט מערכה של זיקה של אחד מבני הזוג למדינת מת� הפסק

וא� כאשר גרו תקופה , כדת משה וישראל או בנישואי� דתיי� אחרי�, הזוג נישאו בישראל
וא� , א� בישראל נוטלי� סמכות לפסוק גירושי� על יסוד זיקה דומה, מסיומת בישראל

 ואכ� דחייתה של העמדה שפסק גירושי� אזרחי זר ככזה 501.חרות מסתפקות בכ�מדינות א
 סוללת את הדר� לבחינת סמכותה העקיפה של 502,נוגד את תקנת הציבור הישראלית

בכפו� , המדינה הזרה כמבח� מרכזי לקליטתו של פסק גירושי� זר בישראל לצרכי� אזרחיי�
  . עודלטענות הגנה אחרות כגו� פגיעה בהלי� הוג� ו

 הסירוב לקלוט את ,בניגוד לפרשות האחרות ,.פ.שוטוביאנה  דומה שבפרשות ,ע� זאת
צדדית של האישה למדינת מת� הפסק אינה �פסק הדי� היה נעו� ג� בתחושה שזיקה חד

על כ� ראוי לדו� באופ� עצמאי בשאלה א� לצור� . יכולה להצדיק הטלת חיובי� על הבעל
ק גירושי� אפשר להסתפק בכ� שפסק הגירושי� עצמו ראוי קליטת חלקיו הממוניי� של פס

  . לקליטה או שמא נדרשת זיקה המתאימה לאופיו החיובי

  

השופט ציי� את הטענה שפסק הדי� האזרחי כלל .  לפסק הדי� בבית משפט השלו�645' בעמ   500
א� לא ברור מפסק הדי� א� אכ� , בתוכו הסכ� בדבר מסירת גט והשלמת הגירושי� הדתיי�

  . הוסדר הגט בסופו של דבר
להבדיל , סמכות הישירה בהקשר של מעמד אישיעל האפשרות לגזור את הסמכות העקיפה מה   501

  .267–264' ראו לעיל בעמ, מההקשר של פסקי גברא
מ "ע, ופסק הדי� בערעור) 2005, פורס� בנבו (.ה.ש' נ. ה.ש 730/04) ��משפחה י(ש "ראו תמ   502

 637/04) ��מחוזי י(מ "ראו ג� ע; )2006, פורס� בנבו( הארו' הארו נ 701/06) ��מחוזי י(
א� על פי שהשופט  .).פ.שערעור על פסק הדי� בעניי�  ()2006, פורס� בנבו(  פלוני'ת נפלוני

, וא� על פי שהוא סבר, שפירא שהכריע בערעור זה סבר שאי� פסול הכרחי בגירושי� אזרחיי�
הוא בכל זאת קבע , שאי� מניעה עקרונית להפריד בי� חלקי פסק הדי�, כפי שנראה להל�

א� בלא לדו� בזיקות המספיקות , הסמכות העקיפה של פסק סטטוסשנדרשת עמידה בכללי 
  .לש� כ� הוא קבע שבית המשפט בארצות הברית לא היה מוסמ� בנסיבות העניי�
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  האכיפהסמכות עקיפה ואפשרות : פסקי� מעורבי�  )ג(

�אפשר רק ; פסק גירושי� ופסקי די� אחרי� המשני� מעמדו האישי של אד� אי אפשר לאכו
כגו� חיוב מזונות או חיוב ,  מטיל על צד חיוב יש שפסק גירושי�,ע� זאת. להכיר בה�

 503.יש ג� שהוא קובע קביעה באשר למשמורת ילדי�. הקשור ליחסי הממו� בי� בני הזוג
 צירופ� 504.ולעתי� א� מבקשי� לאכו� אות�, לפעמי� מבקשי� להכיר ג� בהכרעות אלה

אישי מעורר של חיוב או הכרעה באשר למשמורת לפסק גירושי� או פסק די� שמשנה מעמד 
בי� שמבקשי� ל-כפו , את השאלה מה� תנאי הקליטה שלפיה� בוחני� את החלק הנלווה

הא� מתייחסי� אל כל חלק של פסק הדי� בנפרד ומתני� את : ובי� שמבקשי� א� להכיר בו
 החלק –קליטתו בכללי הקליטה המיוחדי� לו או שמא קושרי� בי� חלקו העיקרי של הפסק 

הא� מסתפקי� בכ� שחלקו , וא� קושרי� בי� שני החלקי�? ו הטפל ובי� חלק–המעמדי 
? או לאכיפה/כדי שג� חלקו הטפל ייחשב ראוי להכרה ו, העיקרי של הפסק ראוי לקליטה

, כל אחד בפני עצמו, או שמא מתני� את קליטתו של החלק הטפל בכ� ששני החלקי�
החלק הטפל בפסק די� הא� יש להתנות את קליטתו של : לשו� אחר?  לקליטהי�ראוי

? העוסק בענייני נישואי� וגירושי� בכ� שהחלק המעמדי של פסק הדי� ראוי להכרה בישראל
  ?והא� אפשר להסתפק בכ� שחלק עיקרי זה לבדו ראוי לקליטה

כל עוד מסווגי� , אול� ש�. סוגיה דומה עולה כאשר פסק די� קנייני כולל חיוב אישי
אי� הבדל רב בי� תנאי , בי� צדדי� מזוהי� כפסק גבראפסק די� המכריע בשאלה קניינית 

כאשר ,  לכל היותר505.הקליטה של החלק הקנייני של הפסק לאלה של חלק החיובי שלו
יש צור� להוסי� ולדרוש שיקיי� תנאי� המיוחדי� , מבקשי� לאכו� את החלק החיובי

בעניי� התיישנות ביצוע במדינת ִהינתנו והתנאי �כגו� התנאי שהפסק בר, להקשר האכיפה
 –שכ� תנאי הקליטה המרכזי , המצב שונה בהקשר הנדו� כא�. ככל שתנאי כזה קיי�, הפסק

על חיובי מזונות או חיובי� בהקשר של .  משתנה לפי סוג הפסק–התנאי של סמכות עקיפה 
ואילו פסקי גירושי� , � לפסקי גבראמי תנאי הסמכות העקיפה המתאיי�יחסי ממו� חל

  

כגו� למסור גט או לקבל , פסק די� שעוסק בהתרת נישואי� יכול ג� לחייב אד� לעשות פעולה   503
חיוב כזה הוא חלק מהותי מההכרעה . שהיא חיונית לביצוע השינוי במעמד או להשלמתו, גט

החיובי� הנדוני� בחלק זה של הפרק ה� חיובי� שאינ� חלק מהותי , לעומת זאת. המעמדית
אול� . ה� עשויי� להיות תלויי� בשינוי או להיות פועל יוצא של השינוי. מההכרעה המעמדית

יו� בחיובי� האלה הד. ה� אינ� חייבי� להידו� ע� השינוי במעמד כדי שהשינוי יבוצע כראוי
כאשר החיובי� , במסגרת הדיו� בשינוי המעמד הוא בדר� כלל מטעמי נוחות ויעילות בלבד

 . הנלווי� הללו ניתני� להפרדה מהדיו� במעמד
 כדי לפטור אד� ,תו� הכרה בו, מצב זה נבדל ממצב שבו מבקשי� להישע� על פסק גירושי� זר   504

 375) 2(ד"מ תשמ"פ ,מוסה' מוסה נ 2340/83' המ( מוסהכפי שהיה בפרשת , מחיוב מזונות
  . ))1987 (295) 1(ח"מ תשמ"פ, נווה' נווה נ 480/86)א"ת(א "ת( נווהובפרשת ) )1983(

  . 122ש " ה98' בעמ, 1996 פסברג ראו   505
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כלל הסמכות העקיפה בפסקי גברא מתנה את קליטת . לי סמכות עקיפה אחרי�כפופי� לכל
כאשר מגורי� יכולי� להסתכ� בנוכחות , הפסק בזיקה של מגורי� או הסכמה מצד הנתבע

 ואילו קליטתו של פסק גירושי� תלויה בזיקה אישית חזקה הרבה 506,בזמ� פתיחת ההליכי�
זו בגירושי� מסתפקת לעתי� בזיקה לאחד סמכות עקיפה . כגו� מושב או אזרחות, יותר

כמו כ� בפסק גירושי� הסכמה . שלא יהיה בהכרח הצד שעליו מוטל החיוב, מהצדדי� בלבד
 ג� קליטת� של פסקי משמורת כפופה לתנאי� שוני� 507.אינה מהווה זיקת סמכות כללית

ילדי� החזרת (בהקשר של חוק אמנת האג . מאלה שכפופה לה� קליטת� של פסקי גירושי�
 רק הכרעה של המדינה שבה מתגורר הילד מחייבת את בית 1981–א"התשמ, )חטופי�

א� על פי שמייחסי� משקל לפסק משמורת , מחו� להקשר של החוק. המשפט בישראל
ולאו , טובת הילד היא שמכריעה את סוגיית המשמורת, שנית� במדינת המושב של הילד

תנאי�  ברור א� אפשר להסתפק בהוספת� שללא  על כ� 508.דווקא הכרעה זרה בעניי� זה
כאשר מבקשי� , ביצוע�כגו� תנאי ההתיישנות או תנאי שהפסק יהיה בר, המיוחדי� לאכיפה

ה� לצורכי אכיפה ה� לצור� . לאכו� חלק אובליגטורי של פסק הנלווה לחלקו המעמדי
יב לקבוע צירופה של הכרעה שאינה קשורה ישירות לגירושי� מחי, מוגבל יותר של הכרה

ובאיזו מידה אפשר להפריד בי� שני חלקי הפסק בכל , מה� תנאי הסמכות העקיפה שיחולו
  . מה שקשור לקליטת�

בשוויי� למשל נוהג כנראה . אי� אחידות דעי� בשאלות אלה בשיטות משפט אחרות
  ג�העיקרו� שדי כי המדינה הזרה הייתה מוסמכת לדו� בגירושי� כדי להסמיכה לדו�

לצד כללי הסמכות הרגילי� ביחסי ממו� בי� בני זוג נקבע כלל מיוחד . � הנלווי�בענייני
 באלה חל כלל 509.התרה או הפרדה, לעניי� יחסי ממו� הנדוני� במסגרת הליכי גירושי�

. ולא הכלל הרגיל בנוגע ליחסי ממו�, הסמכות הישירה והעקיפה הרלוונטי להליכי הגירושי�
הפסק מהווה תנאי חיוני ותנאי מספיק לצור� קליטת חלקו מכא� שסמכות בחלק העיקרי של 

אמנ� לא נקבע בחוק הסדר דומה באשר לסמכות� של מדינות זרות . הטפל של הפסק
א� על פי שבתי המשפט השוויצריי� עצמ� מוסמכי� לדו�  ,בהקשר של מזונות ומשמורת

  

  .492' ראו לעיל בעמ   506
נת יש ג� הבדל בי� פסקי גברא לפסקי מעמד אישי באשר לקיומה ואפשרות ביסוסה של טע   507

  ).287–286' ראו לעיל בעמ(המרמה 
  .912–910' ראו להל� בעמ   508
כ� ג� קבעו כללי� מיוחדי� לעניי� סמכות ישירה ועקיפה להליכי� נלווי� . �CPILל 58.2' ס   509

 ). 58.2' ראו ג� ס(כאלה המתנהלי� עקב מותו של ב� זוג 
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ו עיקרו� חל ג�  אול� מקובל לחשוב שאות510.בענייני משמורת ומזונות במסגרת גירושי�
   511.בנושאי� אלה

שעוסקת במפורש בנושא סמכות השיפוט , �Brussels II bis Regulationלעומת זאת ה
מוציאה מגדרה את הנושא של יחסי ממו� בי� בני זוג , הישירה והעקיפה בגירושי�

מוציאה מגדרה , העוסקת בפסקי די� אזרחיי�, �Brussels I Regulation וא� ה512,ומזונות
513.י די� העוסקי� בנושא זהפסק

 �Brussels II bis Regulationה, באשר למשמורת ילדי� 
א� היא דורשת , של המדינה הדנה בגירושי� להכריע בסוגיה זו" נלווית"מכירה בסמכות 

 בכל מה שקשור 514. הסכמת ההורי� וממצא שהדיו� הוא לטובת הילד–זיקות נוספות 
כאשר החיוב ש 5.2 עי�סהקובעת ב �Brussels I Regulation,515היא מפנה ל, למזונות

 לעסוק ,דיניהלפי , המדינה שיש לה סמכות, במזונות נלווה להלי� העוסק במעמדו של אד�
בעניי� המעמד מוסמכת ג� לעניי� המזונות אלא א� סמכותה מבוססת על אזרחותו של אחד 

 .טלת חיוב במזונותמכא� שסמכות בהלי� הגירושי� עשויה להספיק לעניי� ה. הצדדי� בלבד
 אמנת האג לעניי� הכרה ואכיפה של פסקי מזונות מציינת כי נוס� על זיקות ,לעומת זאת

, כאשר חיוב המזונות הוטל במסגרת פסק גירושי�, הסמכות העקיפה הקבועות באמנה
תוסמ� לעניי� זה ג� מדינה אשר סמכותה מוכרת לעניי� , איו� או ביטול של נישואי�, הפרדה

   516.המדינה האוכפת לפי דיני העיקרי
וכללי המשפט המקובל צריכי� , ג� במשפט האנגלי אי� עמדה ברורה בשאלות אלה

להיקרא לאור הוראה סטטוטורית הפוטרת את בתי המשפט מכל חובה לקלוט חלק נלווה 
 בהקשר של משמורת ילדי� עמדת המשפט המקובל היא 517.לפסק גירושי� הראוי להכרה

אלא , מיוחד לעובדה שפסק המשמורת הזר נית� במסגרת פסק גירושי�שאי� לייחס משקל 
 על כ� הג� שבית 518.בכל מקרה ומקרה בוחני� את העניי� מנקודת המבט של טובת הילד

  

  .�CPIL ל63.1' ראו ס   510
בפסקאות , ANDREAS BUCHER, LE COUPLE EN DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ (2004)ראו    511

449�  . ואיל
   .י� מזונותילענ) 11(' לעניי� יחסי ממו� וסלמבוא ) 8(' ראו ס   512
 PETER KAYE, CIVIL ראו �Regulationעל הסיבות להוצאת התחו� מגדר ה. (a)1.2' ראו ס   513

JURISDICTION AND ENFORCEMENT OF FOREIGN JUDGMENTS 89 ff. (1987) ,ו�PETER 

SCHLOSSER, REPORT ON THE BRUSSELS CONVENTION (1979 OJ C59) , 46בפסקאות�  . ואיל
  .  נקבע עוד כי סמכות זו נפסקת ברגע שפסק הגירושי� נהיה סופי12.2' ובס. 12.1' ס   514
  .�Brussels II bis Regulation למבוא של ה11 'סראו   515
 �Hague Convention on the Recognition and Enforcement of Decisions ל8' ראו ס   516

Relating to Maintenance Obligations, 1973) ישראל לא הצטרפה לאמנה זו.(  
 .�Family Law Act, 1986ל) 5(51' ראו ס   517
שפסקי משמורת אינ� סופיי� במוב� הדרוש " טכנית"עמדה זו נובעת בחלקה מהעובדה ה   518

  .משו� שה� ניתני� לשינוי ואינ� מהווי� מעשה בית די�, לצור� קליטתו של פסק זר
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משפט אנגלי מוסמ� לדו� במשמורת הילדי� כעניי� נלווה לסמכותו לדו� בגירושי� 
 הסמכות 520.לנהוג כ� אי� מכירי� בסמכות� של בתי משפט במדינות זרות 519,עצמ�

היעדר סמכות ; העקיפה לפסוק בגירושי� איננה תנאי לקליטתה של החלטה בעניי� משמורת
  .הכול תלוי בטובת הילד. לדו� בגירושי� א� לא בהכרח יפסול החלטה בעניי� משמורת

ברור פחות מהי עמדת המשפט המקובל לחיוב אישי המוטל במסגרתו של פסק 
 שזכה לביקורת רבה נפסק כי די בסמכות עקיפה בחלק העיקרי  בפסק די� יש�521.גירושי�

של פסק הדי� כדי שחלקו הטפל ייקלט א� על פי שלא התקיימה זיקת סמכות עקיפה באשר 
 נראה כי אפשר להתעל� מפסק די� זה משו� שהוא עסק בחיוב שהוטל במסגרת 522.לחייב

צד שלישי זה . ד מבני הזוגולא על אח) �co-respondentה(הלי� הגירושי� על צד שלישי 
כ� שלמעשה היה , צור� להלי� כחלק מדיני הגירושי� שהכירו בעילות מעטות לגירושי�

השלישי כדי להצליח בעילה זו היה צרי� לצר� את הצד . אפשר להתגרש רק בעילת הבגידה
 � הזוג שנפגעהיה אפשר לחייבו לשל� לב, ולפי הדי� שנהג באותה עת, שהשתת� בבגידה

הסמכות של , מכיוו� שהוא היה למעשה צד פורמלי בלבד. וי על חלקו בפירוק הנישואי�פיצ
מאחר שהוא לא . בני הזוגבית המשפט עליו התבססה רק על התערבותו בחיי הנישואי� של 

, זיקה זו לא הייתה מספיקה כדי להצדיק הטלת חיוב אישי, גר במדינה ולא השתת� בהלי�
  . תה כל זיקה משמעותית בינו ובי� המדינה שנתנה את הפסקלא היי, ובניגוד לבני הזוג

, שעסק בחיובו של בעל לשל� מזונות שלאחר גירושי� לגרושתו, בפסק די� מאוחר יותר
מגורי הבעל (הטפל של הפסק האובליגטורי נפסק כי קיומה של סמכות עקיפה בחלקו 

כאשר המדינה , טל עליואינו מספיק כדי לאפשר את אכיפת החיוב שהו) במדינת מת� הפסק
פסק די� זה  523.שהוציאה את הפסק לא הייתה מוסמכת בעיני אנגליה לדו� בגירושי� עצמ�

שהיא  לחלקו הטפל של פסק הדי� אלא דורש עקיפה באשראינו מסתפק בקיומה של סמכות 
מצד אחד . ע� זאת פסק הדי� אינו מקד� את הדיו� בהרבה. חלקו העיקריתתקיי� ג� באשר ל

  

 גירושי� הליכי במסגרת בסמכות י�עוסק ש� ,19�045, 19�044בפסקאות , DICEY  למשלראו   519

  .19�036, 19�035ופסקאות ; �Brussels II bis Regulationב המנויות בנסיבות
520   DICEY, 19�093 ובפסקה 110 בכלל�  . ואיל
מטיל חיובי מזונות עתידיי� אינו ראוי לקליטה באנגליה כי הוא אינו סופי במוב� פסק מזונות ה   521

על כ� אפשרות האכיפה מוגבלת מלכתחילה . אלא תמיד נתו� לשינויי�, של מעשה בית די�
 ,DICEYראו (לפיגורי תשלומי� כאשר מועד תשלו� החיוב כבר עבר והוא נהיה חיוב סופי 

  )).1(102בכלל 
  . Phillips v. Batho, [1913] 3 K.B. 25ראו    522
523   Simons v. Simons, [1939] 1 K.B. 490 . במקרה זה בעל אנגלי עזב את אשתו ואת ילדיו

 שנה הוא שלח כס� עשרה�אחתכעבור . באנגליה ויצא לארצות הברית כדי לחפש פרנסה
 ובצדו כעבור שנה השיגה האישה ש� פסק גירושי�. וכ� עשו, למשפחה כדי שיצטרפו אליו
אז חזר לאנגליה והפסיק את , הוא ציית לפסק המזונות כשנתיי�. חיוב הבעל לשל� לה מזונות

  . שנה נוספות תבעה האישה את פיגורי התשלומי�עשרה�שתי�כעבור . תשלו� המזונות
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בע כי לא תוכר סמכותה העקיפה של מדינת מת� הפסק להטיל חיוב כאשר סמכות זו וקהוא 
נגררת בדי� הזר לסמכות בגירושי� והמדינה הזרה אינה מוסמכת בעיני הפורו� לפסוק 

 ברור לא,  מצד אחר בהנחה שהוכרה סמכותה של המדינה הזרה לדו� בגירושי�524.גירושי�
לא היה ,  באותה פרשה. לחלקו הטפלבאשרעקיפה  תנאי הסמכות הג�א� נדרש שיתקיי� 

�ומשו� שתנאי הסמכות , צור� לדו� בשאלה זו משו� שהחלק העיקרי של הפסק לא היה תק
  . באשר לחלק הטפל קוי�

 מצייני� שבקנדה מוכני� לאכו� חיובי מזונות המשולבי� בפסק Diceyעורכיו של 
וה� ממליצי� לאמ� , י הפורו� הקולטגירושי� כאשר רק פסק הגירושי� נית� בסמכות בעינ

משו� שג� בתי משפט אנגליי� נוטלי� סמכות במזונות כסמכות נלווית לסמכות , עמדה זו
 ראינו לעיל כי אי� הכרח לגזור את כללי הסמכות העקיפה מאלה של סמכות 525.בגירושי�

 וכי בשיטה שבה סמכות השיפוט מופעלת באמצעות שיקול דעת א� רצוי שלא, ישירה
 Dicey שלהעמדה,  ואכ�526.לתלות את תוכנ� של כללי� אלה בכללי הסמכות הישירה

בנוגע להכרעה בדבר מזונות השלובה בפסק גירושי� אינה תואמת את עמדתו של המשפט 
החלק הקנייני ישתיק במקרי� אלה . המקובל באשר להכרעה קניינית השלובה בפסק גירושי�

וג� החלק הנלווה ,  ראוי להכרההגירושי�פסק א� רק את הצדדי� וימנע מה� לכפור בתוכנו 
 לפיכ� נדרש ששני חלקי הפסק 527. לפסק גבראהנוגעי�סמכות העקיפה העומד בתנאי 

  .כל אחד לחוד, יקיימו את תנאי האכיפה
מקובל שאי� די בכ� , בהקשר של משמורת ילדי�.  בישראל נושא זה נדו� א� מעט

 יש לבחו� את  ומקרהבכל מקרה. רושי� מוסמ�שהמשמורת נקבעה במסגרתו של פסק גי
מחו� להקשר של אמנת האג בעניי�  אול� עמדה זו נובעת מהתפיסה ש528.טובת הילד

היא אינה . פסק זר בעניי� משמורת ילדי� ממילא אינו מחייב בישראללפיה וחטיפת ילדי� 
 טוביאנה  פרשת–בשני פסקי די� . מלמדת דבר על חלקיו הממוניי� של פסק גירושי� זר

 הובעה העמדה שכאשר פסק הגירושי� אינו ראוי – בדר� אגב .פ.שבאופ� ישיר ופרשת 
 אישה טוביאנה בפרשת 529.אי אפשר לאכו� את חלקו הממוני של פסק הדי�, לקליטה

  

לא הוכח שזה , )895ש "ה, 18�245בפסקה  (�DICEYא� כפי שמעירי� ב. 497' ראו ש� בעמ   524
  .הזרהיה המצב בדי� 

  .18�245בפסקה  ,DICEYראו    525
  .267–264' ראו לעיל בעמ   526
  . 18�143בפסקה ,  DICEYראו   527
) א"ת(א "תמ; )1950( 4 ד ד"פ ,מנהל מחנה העול� בפרדס חנה' אמאדו נ �125/49 "בגראו    528

 ).1985 (377) 2(ד מז"פ ,קליידמ�' קליידמ� נ 2/85
וני של הפסק ולא נתבקשה הכרה בחלקו בשני המקרי� התבקשה רק אכיפת חלקו הממ   529

השופט ) 1991 (21) 3(א"מ תשנ"פ, טוביאנה' טוביאנה נ 1366/89 )��י(פ "הב. המעמדי
ה� לפי די� המדינה שבה נית� ה� ,  את שני חלקי פסק הדי�להפריד אי אפשרפסק שפינקלמ� 

לוט את אפשרות לקושי� אי� וכי כשאי� מתקיימי� תנאי הקליטה של פסק הגיר, לפי די� ישראל
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משמורת ילדי� ויחסי ממו� בי� , שזכתה בשוויי� בפסק גירושי� שכלל הוראות בדבר מזונות
ובית המשפט דחה את , שראל את חלקיו הממוניי� של פסק הדי�ביקשה לאכו� בי, בני זוג

ובלא שהוא , תביעתה משו� שסבר שהשינוי במעמד הוא תנאי מוקד� להכרעות הממוניות
ביקשה האישה לאכו�  .פ.ש בפרשת 530.ראוי לקליטה אי� לקלוט את החלקי� הנלווי�

 שהכיר אותה בארצות ,כאשר הבעל,  חיובי� ממוניי� שנקבעו בפסק די� אמריקניבישראל
לאחר שבית . השתת� בחלק מההלי�, הברית וא� גר ש� במש� רוב שנות הקשר ע� אשתו

מבקשת לא הרימה את הנטל  משו� שה�המשפט דחה את הבקשה לאכו� את פסק הדי
 �–ח"התשי, חו�� לחוק אכיפת פסקי3להוכיח את הדי� הזר כבסיס לתנאי האכיפה שבסעי

 הוא קבע שבהיעדר ראיה בשלב זה. היבטי� אחרי� של בקשתההוא הוסי� לדו� ב, 1958
ובהתחשב , בדבר האפשרות להפריד את חלקו החיובי של הפסק מחלקו המעמדי בדי� הזר

הוא א� הזכיר את . אי� לאכו� את החלק החיובי, בכ� שהחלק המעמדי לא ראוי לקליטה
פריד את חלקו החיובי לפיה אי� אפשרות לה, טוביאנההעמדה העקרונית שהובעה בפרשת 

   531.של פסק גירושי� מחלקו המעמדי
בשני המקרי� הללו הניחו שחלקו המעמדי של הפסק אינו ראוי לקליטה ותלו את 
האפשרות לקלוט את חלקו החיובי בלבד בשאלה א� אפשר להפריד את שני חלקי פסק 

, כעניי� עקרוניאפשרות זו נשללה ; הדי� באופ� שפג� בחלקו העיקרי לא יפגע בחלקו הטפל

  

פסק ) 2004( 625) 3(ד"מ תשס"פ, .פ.ש' נ. פ.ש 19021/00) ��י(ש "בתמ. חלקו הממוני
וההכרעה הרכושית , א� הוא שכאשר פסק הגירושי� אינו ראוי להכרהשופט גרינברגר ה

השופט גרינברגר . אכו� את החלק הממוני לאי אפשר, מבוססת על ההכרעה בעניי� הגירושי�
הוא א� סבר כי . הגירושי� נוגד את תקנת הציבור הישראלית וא� אינו מוסמ�מצא כי פסק 

אכיפת החלק הממוני של הפסק יעקו� את הדי� הישראלי שלפיו מתבצע איזו� משאבי� רק ע� 
אי� לבצע איזו� משאבי� כפי שקבע , ומאחר שלשיטתו הנישואי� לא פקעו, פקיעת הנישואי�

אזרחית שוויי� ותושבת ,  האישהטוביאנה שבפרשת ראוי לציי�. למעשה פסק הדי� הזר
הבעל הנתבע טע� . בבית משפט שוויצרי, אזרח צרפת ותושב ישראל, תבעה את הבעל, ישראל

ולא השתת� בהלי� לאחר שהוכרעה נגדו שאלת , א� לא מעבר לזה, נגד סמכות בית המשפט
ש� גרו ,  בארצות הבריתתבעה גירושי�, אזרחית ארצות הברית,  האישה.פ.שבפרשת . הסמכות

כבר עזב את ארצות הברית , אזרח ישראל, התביעה הוגשה לאחר שהבעל. בני הזוג שני� רבות
  . עד שלב מאוחרהבעל השתת� בהלי�. וחזר לישראל

ראו (עמדה זו בוססה בחלקה על עדות מומחה באשר למצב במשפט הזר ועל ניתוח פסק הדי�    530
ראו (על עמדה עקרונית באשר לפסקי מעמד אישי בכלל ובחלקה )  לפסק הדי�26–25' בעמ
  ).27' בעמ

 ואיל� 635' בעמ ,)2004( 625) 3(ד"מ תשס"פ, .פ.ש' נ. פ.ש 19021/00) ��י(ש "ראו תמ   531
שבה עומד השופט על הדרישה , 643' ובעמ,  לחוק3' לעניי� נטל ההוכחה באשר לתנאי ס

 לדיו� 649–644' ראו בעמ; ק הדי� לחלקי�שיוכח כי במדינת הינת� הפסק אפשר לפצל את פס
בשאלה א� חלקו העיקרי של הפסק ראוי להכרה בישראל ה� מבחינת תנאי הסמכות העקיפה 

  . ואיל� לדיו� באפשרות לפצל את פסק הדי�649' ובעמ; ה� מבחינת תקנת הציבור הישראלית
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 נקבע שבהיעדר ראיה הארובפרשת ,  בניגוד לעמדה זו532.בלי קשר לקיומה בדי� הזר
אי� מניעה עקרונית לפיצולו של , שבמדינת מת� הפסק חלקו החיובי תלוי בחלקו המעמדי

 ג� בית המשפט 534. פסק הדי� אושר בערעור מבלי לדו� בשאלה זו533.פסק הדי� הזר
 בערכאה ראשונה הארור� במפורש לעמדה שהובעה בפרשת  הצט.פ.ששלערעור בפרשת 

הוא עמד על אפשרות הפיצול במשפט הישראלי פנימה . א� כי לבסו� הוא דחה את הערעור
להפריד בי� ההכרעות בעניי� המעמד , ולעתי� צרי�,  תו� הפניה למצבי� שבה� אפשר–

א� אפשר להפריד את  בהתא� לזאת הוא קבע שיש לבדוק 535.ובי� ההכרעות בעניי� הרכוש
   536.אפשר להפריד את חלקיו השוני� בקליטתו בישראל, וא� כ�, החלקי� לפי הדי� הזר

ה את אפשרות קליטתו של תֶנה שלפיה אי אפשר להפריד בי� שני חלקי הפסק ַמהעמד
לעומת זאת העמדה שלפיה אפשר . החלק הטפל בהיותו של החלק העיקרי ראוי לקליטה

לכ� מתמיה שא� על פי שהנתבע . � מאפשרת לבחו� כל חלק לחודלהפריד את שני החלקי
ולכ� התקיי� תנאי הסמכות העקיפה ,  השתת� בחלקי� ניכרי� של ההלי� הזר.פ.שבפרשת 

 את האפשרות לאכו� את הפסק נגדו בנסיבות העניי� בערעורפסל השופט , לפסק גברא
 הסכמת הנתבע אינה שבו, משו� שהוא סבר שאי� להתעל� מכ� שמדובר בפסק סטטוס

אבל אי� כל , ה אינה מספיקה לסמכות עקיפה בגירושי�מזיקת ההסכ,  אכ�537.מספיקה

  

של פסק העקיפה ו מנגנו� לקליטתנראה כי בשני המקרי� הללו אפשרות הפיצול נתפסה כ   532
הכרה בפסק אילו ג� . נוגד את תקנת הציבורשלא היה יכול להיקלט באשר הוא גירושי� אזרחי 
אי� ללמוד מכ� שיש להתעל� מכל חלקיו של פסק ,  תקנת הציבורנגדה אתגירושי� אזרחי 

מקובל שיש לצמצ� את ההשפעה של ניגוד לתקנת הציבור ולפסול רק את מה , האדרב. הדי�
 על כ� השאלה המרכזית היא ).5�006פסקה ב, DICEY עמדה דומהראו ל( מנוס מפסילתו שאי�

א� הדי� הזר מאפשר לפצל את פסק הדי� באופ� שמאפשר להתייחס אל חלקו הממוני במנותק 
  . מחלקו המעמדי

בפסק הדי� ( ואיל� 82פסקה ב, )2005, פורס� בנבו(. ה.ד' נ. ה.ש 730/04) ��משפחה י(ש "תמ   533
 ).534ש " ה להל�ראו, הארו, ית� בערעור הופיע הש� של הצדדי�שנ

 ).2006, פורס� בנבו( הארו' הארו נ 701/06) ��מחוזי י(מ "ע   534
ש� הוא , 26ראו למשל פסקה . )2006, פורס� בנבו(  פלוני'פלונית נ 637/04) ��מחוזי י(מ "ע   535

ד "פ, שמואל' שמואל נ 566/81 א"כבע(ציי� שבישראל מפרידי� בי� תוק� הנישואי� למזונות 
, ולמד מכא� שג� א� החלק המעמדי של הפסק הזר אינו ראוי להכרה, ))1985 (399) 4(לט

ש� הוא ציי� כי ג� בישראל מפרידי� בי� , 30פסקה ; אפשר לאכו� את חלקו החיובי
א 4' ש� הוא ציי� כי ס, 28פסקה ; מזונות וענייני רכוש,  החזקת קטיני�–התובענות השונות 

, גילוי דעת של המחוקק" הוא 1953–ג"התשי, )נישואי� וגירושי�(לחוק שיפוט בתי די� רבניי� 
 ".ד הרבני"וסידור הגט יהיה בסמכות ביה, לפיו יש לאכו� את שנית�

א� הוא אינו ; ש� הודגש כי העניי� תלוי קוד� כול בדי� הזר,  לפסק הדי�26ראו בפסקה    536
 .אי� מניעה לעשות זאת, א� הוא מאפשר פיצול; לאי אפשר לפצ, מאפשר פיצול

מלבד זאת שמסקנה זו אינה מתיישבת ע� המסקנה שאפשר לפצל את חלקיו השוני� של פסק    537
אמנ� בית . המסקנה שהפסק הזר אינו מוסמ� ג� באשר למעמד הצדדי� בעייתית, הדי�

שב� של המשפט של ערעור סמ� על עמדת בית המשפט של ערכאה ראשונה בדבר מו
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משמעות להודאה באפשרות להפריד את חלקיו השוני� של פסק הדי� א� תולי� את ההכרה 
  .בחלק אחד בהיות חלקו האחר ראוי לקליטה

דה כי אפשר להתייחס על א� העמ. המשמעות המצטברת של פסקי די� אלה אינה ברורה
לא ברור כיצד תיבח� השאלה , אל חלקו הממוני של פסק גירושי� בהתעל� מחלקו המעמדי

לא ברור כלל שאכ� אפשר , ובבדיקה מעמיקה יותר. א� ראוי לקלוט את החלק הממוני
 בניגוד לפרשות , הארובפרשה, מצד אחד. להתעל� מחלקו המעמדי של פסק הדי�

, בר שהתקיימו דרישות הסמכות העקיפה לעניי� פסק הגירושי�בית המשפט ס, הקודמות
 על כ� חלק זה של הפסק היה ראוי 538.ושפסק הגירושי� לא נגד את תקנת הציבור הישראלית

לקליטה בישראל ולא נדרשה הכרעה בשאלה א� נית� לאכו� את החלק הממוני של הפסק 
 בית המשפט טרח לציי� כי  זובפרשה, יתרה מזו. ג� א� חלקו המעמדי אינו ראוי לקליטה

 חלקו הממוני של פסק הדי� עמד בדרישת הסמכות ג� על כ� 539.הנתבע השתת� בהלי� הזר
על א� ההכרה  ,.פ.שבערעור על פרשת , כאמור, מצד אחר .המסתפקת בהסכמה, העקיפה

 שקיי� את דרישת – בחלק הממוני של הפסק  תלו את ההכרההעקרונית באפשרות הפיצול
   .שלא קוי�,  בתנאי הסמכות העקיפה החל בפסקי גירושי�–העקיפה הסמכות 

לפיכ� אי� הכרעה ברורה בישראל בשאלות המרכזיות החורצות את גורל� של פסקי די� 
 הוא – ומחלק טפל , הוא ההכרעה בעניי� הגירושי�–המורכבי� מחלק עיקרי , מעורבי�

  

מש� הזמ� שבו גרו , אבל בנסיבות העניי� שתוארו לעיל בדבר המקו� שבו הכירו, הצדדי�
יש לפחות ספק בשאלה א� מושב� של בני ) 791' בעמ לעילראו (בישראל ומחוצה לה ועוד 

ונראה כי הסבירות שהוא בארצות הברית לא הייתה , הזוג היה בישראל או בארצות הברית
  .אלפחותה מהיותו בישר

) 3(ד"מ תשס"פ, .פ.ש' נ. פ.ש 19021/00) ��י(ש "תמ( בערכאה ראשונה .פ. שפרשתבניגוד ל   538
 פלוני' פלונית נ 637/04) ��מחוזי י(מ " לע20ראו בפסקה (הודגש בערעור , ))2004( 625

ש " בתמ78בפסקה  (הארוכפי שהודגש ג� בערכאה הראשונה בפרשת , ))2006, פורס� בנבו(
שגירושיה� ג� של מי שקשורי� )) 2005, פורס� בנבו(. ה.ד' נ. ה.ש 730/04) ��משפחה י(

זאת משו� שבשביל בני זוג . לישראל אינ� בהכרח בסמכות הייחודית של בית הדי� הרבני
 עוד פתוחה ת משה וישראלהדר� להתרת הנישואי� כד, יהודי� שיש לה� קשר כלשהו לישראל

, )נישואי� וגירושי�(א לחוק שיפוט בתי די� רבניי� 4'  סבבית די� רבני מאז חקיקתו של ה�בפני
כבר הכיר באפשרות שניתנו או יינתנו ג� גירושי� המחוקק לצור� כ� ו, 1953–ג"התשי

 על אחת כמה וכמה אי אפשר לומר שלבית הדי� הרבני סמכות ייחודית באשר למי .אזרחיי�
אי� בסיס לטענה , ה� סבורי� ,על כ�. שבית הדי� הרבני אינו מוסמ� לדו� בעניינו מלכתחילה

  .גירושי� אזרחיי� נוגדי� את תקנת הציבורש
פסקה זו אינה מבחינה בי� הסמכות . הארו לפסק הדי� בערעור בפרשת 6ראו למשל בפסקה    539

, אדרבה. הדרושה לצור� ענייני המעמד ובי� זו הדרושה לצור� חלקו החיובי של הפסק
אול� נראה כי ג� בהנחה . הסכמה מספיקה לכל הצרכי�משתמע ממנה לכאורה כי זיקת ה

שאפשר להפריד בי� חלקיו השוני� של הפסק זיקת ההסכמה אינה זיקת סמכות עקיפה חזקה 
 ).683' ראו לעיל בעמ(דייה לצור� פסק גירושי� 
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החלק הטפל בפסק הדי� הוא  הא� תנאי חיוני לקליטתו של 540:ההכרעה בענייני ממו�
או שמא אפשר להסתפק בהיותו של החלק הטפל ראוי ? שחלקו העיקרי ראוי לקליטה
הא� תנאי מספיק לקליטתו של החלק הטפל הוא כי חלקו ? לקליטה אילו נדו� בפני עצמו

או שמא נדרש שג� החלק הטפל היה ראוי לקליטה אילו נדו� בפני ? העיקרי ראוי לקליטה
א� . ה כי התשובה לשאלות אלה אכ� תלויה באפשרות הפיצול של פסק הדי�נרא? עצמו

  . ההשלכות של אפשרות זו טר� פותחו כראוי
כלומר א� ש� , השאלה הראשונה שיש לשאול היא א� בדי� הזר הפסק נית� לפיצול
תשובה לשאלה . חלקיו הממוניי� של הפסק קשורי� קשר בלתי נית� להתרה לחלקו המעמדי

א� בדי� . והיא תימצא בעיקר בכללי סמכות השיפוט של הדי� הזר, א בדי� הזר בלבדזו תימצ
מבחינה עניינית ומבחינה , כ� שבית המשפט היה מוסמ�, הזר אפשר לפצל את פסק הדי�

לדו� בחלקו החיובי של הפסק ג� אילולא הוסמ� לפסוק גירושי� או שינוי אחר , לאומית�בי�
ואי� לדרוש שג� החלק , ייחס אל החלק הטפל בנפרדאזי אפשר להת, במעמד הצדדי�

   541.אי� משמעות לפיצול, שא� לא כ�. העיקרי יהיה ראוי לקליטה
. בכ� אי� לפתור את הבעיה במצבי� שבה� הדי� הזר איננו מאפשר לפצל את פסק הדי�

 האפשרות להפריד את שני חלקיו של פסק הדי� בדי� הזר פירושה היעדרבמקרי� כאלה 
משפט לא היה מוסמ� לפי דינו לדו� בענייני הממו� בלא שהוסמ� לדו� במעמד� של שבית ה
ויש לדרוש כי חלקו , במקרה כזה קשה להצדיק פיצולו של פסק הדי� בישראל. הצדדי�

הא� אפשר . בר� עמדה זו אינה חורצת את גורל תביעת האכיפה. העיקרי ראוי לקליטה
או ? בעיני ישראל לשנות את מעמד הצדדי�להסתפק בכ� שבית המשפט הזר היה מוסמ� 

דומה כי שיקולי מדיניות מחייבי� ?  שהחלק החיובי יהיה ראוי לקליטהג�שמא יש לדרוש 
  . זואחרונה לתת תשובה חיובית לשאלה 

התפיסה שדי בסמכות לפסוק גירושי� כדי להצדיק ג� קליטת� של החלטות בענייני 
.  המשפחה כפופי� לאותו בית משפט ולאותו די�ילדי� וממו� נובעת מתפיסה שכל ענייני

ורק , תפיסה זו קשורה לעמדה הנושנה שלפיה רק דינה של מדינה אחת שולט בענייני� אלה
בית משפט של אותה מדינה מוסמ� לדו� בה� כי כל הענייני� הללו מעוגני� בביתה של 

י� לו בכל ענייני וה� כפופ, לפי תפיסה זו בני הזוג קשורי� שניה� לדי� אחד. המשפחה
את ענייני ילדיה� וג� את , כאשר ענייני� אלה כוללי� את חיוביה� ההדדיי�, המעמד האישי

תפיסה זו אפיינה את ההסדרי� הפנימיי� שנקבעו בדבר המל� . ענייני הרכוש שביניה�
  

, 1991–א" התשנ,)החזרת ילדי� חטופי�(חוק אמנת האג מחו� להקשר של , כאמור לעיל   540
, � משמורת לעול� לא תחייב ג� א� פסק הגירושי� שבמסגרתו הוא נית� מוסמ�הכרעה בעניי

קליטת� של צווי משמורת , כי בהיעדר כללי� מיוחדי� כדוגמת אלה שנקבעו בהשראת האמנה
 ).795' ראו לעיל בעמ(תלויה תמיד בשיקולי טובת הילד 

אי� פירושה , זרחי בלבדלצור� א, מהל� זה מדגיש כי קליטתו של החלק הטפל של פסק הדי�   541
   .שמכירי� בגירושי� אזרחיי� בעקיפי�
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 – שזכו להגדרה רחבה מאוד – הכפי� את כל ענייני המעמד האישי דבר המל�. במועצה
והניח שדי� אחד וערכאה אחת מוסמכי� לשלוט במעמד האד� ובכל מה , ילדי� האיש

�בהקשר הבי�. בהקשר הפנימי כל ענייני המשפחה של אד� עוגנו בדי� הדתי. שנובע ממנו

  . לאומי כל ענייני המשפחה עוגנו בעיקר בדי� האזרחות
י במישור הפנימי המחוקק צמצ� את ענייני המעמד האיש. מצב זה השתנה בישראל

הוא . והסדיר את הענייני� שהוצאו ממנו באמצעות הוראות מהותיות טריטוריאליות כלליות
הפ� נושאי� כמו החזקת ילדי� ומזונות וא� יחסי ממו� בי� בני זוג לענייני� שצריכי� 

ולענייני� שלא יידונו בבתי די� , ע� הגירושי� בבית הדי� הרבנייחד להיכר� כדי שיידונו 
על . ברירת המחדל היא שה� יידונו בבתי המשפט האזרחיי�;  הצדדי�אחרי� בלא הסכמת

. כ� התפיסה הכללית היא שלא די בסמכות לדו� בגירושי� כדי לדו� בענייני� נלווי� אלה
כש� שהותר ג� הקשר בי� ענייני , הקשר בי� התחומי� השוני� של מעמד אישי הותר

  . יהמעמד האישי לדי� אישי ולבית משפט של הדי� האיש
 ג� בזמ� דבר המל� במועצה זרי� בהקשר זה. לאומי�תופעה דומה אירעה במישור הבי�

שכ� הכירו בסמכות� של ערכאות , לא הוכפפו בלעדית לבית משפט של מדינת אזרחות�
; ישראל לדו� בחלק מענייני המעמד האישי הנוגעי� לאזרחי� זרי� על סמ� הסכמת�

ע� הזמ� הקנה . יי� להתיר את נישואיה�נשללה רק האפשרות של בתי משפט מקומ
המחוקק הישראלי סמכויות סטטוטוריות מפורשות להתיר את נישואיה� של מי שאינ� 

בד . וא� כאשר רק אחד מבני הזוג קשור לישראל בקשר פחות מזה, בהכרח אזרחי ישראל
ב� בבד קלטה ישראל את כללי המשפט המקובל המכירי� בזיקות מרובות וא� בזיקות מצד 

 של � לשנות את מצב הנישואיות זרות המסמיכות מדינ,זוג אחד בלבד כזיקות סמכות עקיפה
במזונות ובמשמורת ילדי� נקבעת על ,  הסמכות לדו� ביחסי ממו� בי� בני זוג,ע� זאת. אד�

,  כללי� החלי� בענייני גברא–באשר ליחסי ממו� ומזונות : פי כללי סמכות עצמאיי�
 קיומה של 542. ג� כללי� המתמקדי� בקשר שבי� הילד לישראל–� ובאשר למשמורת ילדי

אשר . לאומית לדו� בגירושי� אינו גורר עמו סמכות לדו� ג� בענייני� נלווי� אלה�סמכות בי�
לאומי ישראל אינה גורסת היו� שהסמכות לדו� בגירושיו של אד� �על כ� ג� במישור הבי�

יו מכוח מעמדו או בענייני� אחרי� הנלווי� גוררת את הסמכות לדו� בחיובי� המוטלי� על
  .למעמדו האישי

בעבר הייתה הזיקה האחת שהסמיכה מדינה להתיר את הנישואי� חזקה דייה כדי 
לעומת זאת היו� . להבטיח שאותה מדינה תוסמ� ג� להטיל עליו חיוב הקשור למעמד זה

 על כ� אי� סיבה .אי� זה מובטח שהזיקה המספיקה לצור� האחד תספיק ג� לצור� האחר
 משו� שהיא מוסמכת לדו� רקמיוחדת להכיר בסמכותה של מדינה זרה לדו� בענייני� אלה 

  

ענה ראויה בו שלפיה כל תראו ג� לעמדה הישראלית הפנימית.  ואיל�867' ראו להל� בעמ   542
  .30בפסקה , )2006, פורס� בנבו (פלוני' פלונית נ 710/06מ "ע, לדיו� לחוד
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הכרה כזו עשויה להרחיב את סמכות� של מדינות זרות לעומת . בגירושי� של בני הזוג
   543.לאומית של ישראל�הסמכות הבי�

 תוסמ� לשנות את א� בני הזוג קשורי� מספיק כדי שהמדינה: לכאורה מצב זה משונה
הרי מקובל ? אי� זה שה� אינ� קשורי� מספיק כדי שידונו בחיובי� הדדיי�, מעמד�

שהזיקות המסמיכות מדינה לדו� במעמדו של אד� חזקות מאלה המסמיכות אותה לדו� 
הסמכות . ההסבר לכ� מצוי בהחלשת הזיקה הדרושה לצור� סמכות בגירושי�. בענייני ממו�

וייתכ� שתספיק זיקה של , ה דורשת עוד זיקה חזקה מצד שני בני הזוגלהתיר נישואי� אינ
זיקת . ג� במצבי� אלה בית המשפט מוסמ� לדו� בגורל� של שני בני הזוג. אחד מה� בלבד

, הסמכות בענייני גירושי� אינה מבטיחה עוד שיש זיקה מספקת כדי לדו� ג� בענייני� אחרי�
היא עלולה לאפשר מצב שבו זיקה אל שכ� . לעיקראפילו ה� מצטיירי� כענייני� משניי� 

צד אחד בלבד תשמש בסיס להטלת חיוב על הצד השני א� על פי שאי� לו כל זיקה לאותה 
  . מדינה

וכאשר הסמכות , מכא� שכאשר אי� אפשרות להפריד בי� שני חלקי פסק הדי� בדי� הזר
בסמכות לדו� במעמד  – לפי דינו –של בית המשפט הזר לדו� בענייני� נלווי� תלויה 

יש להתנות את קליטתו של החלק החיובי של הפסק בכ� שכל חלקיו של פסק הדי� , האישי
במרבית . באופ� מצטבר,  יהיו ראויי� לקליטה– חלקו המעמדי וחלקו הממוני ג� יחד –

יתקיי� ג� תנאי הסמכות העקיפה הנדרש לחלק , המקרי� כאשר החייב בדי� השתת� בהלי�
כי החייב לא גר במקו� ולא , מתקיי�במקרי� המועטי� שבה� הוא לא . ל הפסקהממוני ש

יש להג� על מי שלא הייתה לו זיקה , ג� א� שינוי המעמד ראוי להכרה, השתת� בהלי�
זאת א� א� סמכות השיפוט . מספיקה למדינה שבה נית� הפסק מפני חיובי� שהוטלו עליו

כגו� זיקת האזרחות או זיקת , מו למדינה הזרהבגירושי� מבוססת על זיקה של אותו צד עצ
שכ� מקובל בפסקי גברא שלא די בזיקות כאלה כדי שמדינה זרה תוסמ� להטיל , המושב

יספיקו לש� , כפי שמושגי� אלה פורשו בפסיקה, רק מגורי� במדינה והסכמה. עליו חיוב
ולא , � הגירושי�ככל שתנאי� אלה אינ� מובטחי� על ידי זיקת הסמכות המספיקה לצור. כ�

  .אי� הצדקה לקליטתו של חיוב, התקיימו בפועל

  

משו� , סמכות בגירושי� לצור� זה סבורי� שיש להסתפק בDICEYראינו לעיל שעורכיו של    543
שכללי הסמכות הישירה מסמיכי� ג� בתי משפט אנגליי� לדו� בענייני� נלווי� מכוח סמכות 

בהקשר של פסקי , א� באנגליה, רעיו� הגזירה מכללי הסמכות הישירה אינו מקובל. בגירושי�
לדרישה שהחלק בהקשר הנדו� ג� עיקרו� זה מוביל , ע� זאת. )265' ראו לעיל בעמ( גברא

לאומית לדו� �שכ� במשפט הישראלי הסמכות הבי�, החיובי של הפסק יעמוד בפני עצמו
  . בגירושי� אינה כוללת באופ� טבעי סמכות לדו� בכל הענייני� הנלווי�
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  11פרק 

  אימו�

  מבוא  .א

יצור יחסי משפחה משפטיי� בי� אנשי� שאי� ביניה� אימו� הוא מוסד משפטי שמאפשר ל

 – את היחסי� בתו� שתי משפחות השנהאימו� במשפט הישראלי מ. יחסי קרבה טבעיי�

יחסי הקרבה ש� ק� לאימו� הצו על פי רוב .  מזהומשפחת המאמ�מזה משפחת המאומ� 

הורי� הטבעיי� לילד� ויוצר יחסי קרבה משפטיי� בי� המאמצי� לילד בי� השהמשפטיי� 

 אול� יש שיטות משפט שבה� האימו� אינו ש� ק� לקשר בי� המאומ� ובי� הוריו 1.המאומ�

: כמו כ� יש שיטות משפט שבה� מוכרי� כמה סוגי אימו� שוני�. הטבעיי� באופ� מוחלט

ואימו� ; שפחה המאמצת שילוב מלאשבו המאומ� משולב בתו� המ, אימו� מלא, למשל

   2.ונשמר הקשר למשפחה הטבעית, שבו מידת השילוב למשפחה המאמ� פחותה, חלקי

הוא , באשר אימו� משפיע על מעמד� המשפטי של לפחות חלק מהצדדי� המעורבי�

 אמנ� קיימות שיטות משפט שמאפשרות ליצור 3.אינו יכול להיעשות בדר� כלל באופ� פרטי

 ושיטות משפט אחרות שבה� צו האימו� נית� לא בידי 4, באמצעות חוזה פרטיקשרי אימו�

האימו� נוצר , וישראל בתוכ�,  אול� ברוב השיטות5.בית משפט אלא בידי רשות מנהלית

, אפוטרופס� של ילדי� קטיני�בית משפט כמתפקד  שבו 6,שיפוטי בלבדהלי� באמצעות 

   7.דאגה לטובת� מתו�ו

  

  ).1989( ואיל� 52,  כר� ב דיני המשפחה בישראלפנחס שיפמ�על דיני האימו	 בישראל ראו    1
 Harry D. Krause, Creation ofואתית בעניי� זה ראולסוגי האימו	 השוני� וסקירה השו   2

Relations of Kinship, IV INTERNATIONAL ENCYCLOPEDIA OF COMPARATIVE LAW Ch. 6,  
86–91 (1976).  

ג� שיטות משפט שבה� הבסיס לקשר האימו	 הוא חוזה בי� הצדדי� דורשות בדר� כלל    3
  ).75–73' בעמ, )2ש "לעיל ה (Krauseראו (אישור של בית משפט לחוזה אימו	 

 ).75' בעמ, )2ש "לעיל ה (Krauseראו  (למשל גרמניה   4
 ).76' בעמ, )2ש "לעיל ה (Krauseראו  (גיה ודנמרקוולמשל נור   5
 קובע שאימו	 יהיה רק בצו של בית משפט לפי 1981–א"התשמ, י�לחוק אימו	 ילד) א(1' ס   6

  . בקשת המאמ	
 .לחוק אימו	 ילדי� קובע שהעיקרו� המנחה בחוק הוא טובת המאומ	) ב(1' ס   7
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ונות זו מזו בסוג האימו� שה� מאפשרות ובדר� יצירת קשר כש� ששיטות משפט ש 

בתוצאות האימו� ובאפשרות , כ� ה� שונות זו מזו בתנאי� להוצאת צו אימו�, האימו�

, ככלל, למשל. החוק הישראלי קובע סדרה של הוראות בכל הנושאי� הללו. לבטל אימו�

 שנה לפחות 18גילי� של  נדרש הפרש 8;18בישראל אפשר לאמ� רק אד� שטר� הגיע לגיל 

 האימו� הוא בדר� כלל 10; מאמ� לא יורשה לאמ� ילד ב� דת אחרת9;בי� המאומ� למאמ�

. כמו כ� הלי� ארו� ומורכב חייב להקדי� את צו האימו�.  ועוד11בידי איש ואשתו יחד

ה� שתנאי , מדינהרווחה של הבאמצעות רשויות ה, ת המשפט לוודאבמסגרת הלי� זה על בי

ה� ,  ממסגרת משפחתו הטבעיתאת ניתוקו הוריו ווצאתו מביתל הילד מצדיקי� את החייו ש

באשר לתוצאות  12.לאימו� בכלל ולילד הנדו� בפרט ובית� מתאימי�המבקשי� לאמ� ש

האימו� הוא קובע שבדר� כלל המאומ� ישולב שילוב כמעט מלא במשפחה המאמצת 

   13.וינותק ממשפחתו הטבעית

יש שאינ� מאפשרות . ו מזו א� באשר לאפשרות לבטל אימו�שיטות המשפט שונות ז

ובקרב אלה שמאפשרות לבטל קשר , לבטלו או שמגבילות את אפשרות הביטול עד מאוד

בהלי� הביטול , בשאלה מי מוסמ� לבקש את הביטול, ההבדלי� בעילות הביטול, של אימו�

אי� בהכרח צור� , כאשר האימו� מבוסס על הסכמה, למשל. ניכרי� ובתוצאות הביטול

בחלק מהשיטות מחלות מסוימות של המאומ� ; בהלי� שיפוטי כדי להביא לידי ביטולו

ויש א� שגירושיה� ,  המאמצי� מבססת ביטולמצד מאומ�הת לעתי� הזנח; מבססות ביטול

קיימות שיטות שבה� אפשר לבטל את האימו� רק ; סמו� לאחר האימו� מהווי� עילת ביטול

בחלק מהשיטות לאחר הביטול ; ואחרות שמאפשרות לבטלו מדעיקרא, ל�מרגע מסוי� ואי

ועוד כהנה וכהנה , ואילו בחלק אחר הוא אינו חוזר אליה, המאומ� חוזר למשפחתו הטבעית

הוא .  חוק אימו� ילדי� הישראלי מכיר באפשרות לבטל צו אימו�14.הבדלי� בי� השיטות

 בנסיבות שלא היו ידועות בזמ� האימו� אינו מונה עילות ספציפיות אלא מאפשר להתחשב

 הוא מאפשר לבית המשפט 15. הכול בכפו� לטובת הילד–ובנסיבות שלא היו קיימות בזמנו 

  

  . לחוק אימו	 ילדי�2' ס   8
  . לחוק אימו	 ילדי�4' ס   9
  . לחוק אימו	 ילדי�5' ס   10
  . לחוק אימו	 ילדי�3' ס   11
היוע� המשפטי ' פלוני נ 2169/98א "עלמשל   ראו והערכי� המנחי� אותוי�אור ההלילת   12

החוק מאפשר להוציא את הילד מבית , ע� זאת ).1999 (260–258, 241)1(ד נג"פ, לממשלה
13� ו9' ראו ס( לכ� מסכימי�אימו	 א� ההורי� �הוריו בלא הכרזה שיפוטית על היות הילד בר 

 ).לחוק אימו	 ילדי�
על חריגות מעיקרו� ,  ואיל�15 בפסקה ,)1ש "לעיל ה( שיפמ�ראו . וק אימו	 ילדי� לח16' ס   13

  .זה בהקשרי� מגווני�
  . ואיל�91' בעמ, )2ש "לעיל ה (Krauseראו    14
 . לחוק אימו	 ילדי�19' ס   15
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והוא א� קובע שבכפו� , להחליט מהו המועד שממנו ואיל� יהיה תוק� לביטול האימו�

חיה להחלטה אחרת של בית משפט ביטול האימו� מנתק את הקשר בי� המאמ� למאומ� ומ

   16.את הקשר שבי� המאומ� למשפחתו הטבעית

ייחודה של הסמכות ליצור ולבטל מעמד של אימו� לבית משפט בלבד מעורר את 

אול� סמכותו . השאלה מתי יוסמ� בית משפט ישראלי להוציא צו אימו� ומתי יוסמ� לבטלו

שאלה עשויה להתעורר ה. של בית משפט ישראלי יכולה להינטל ג� באשר לשאלות אחרות

אפשר ? מתי יוסמ� בית משפט ישראלי לדו� בשאלה זו; א� אימו� זר יוכר בישראל

שתתעורר השאלה מה� השפעותיו של האימו� מבחינת סמכות ההורי� הטבעיי� או 

.  בחיי� או לאחר המוות–המאמצי� על המאומ� או מבחינת זכויות וחובות בי� צדדי� אלה 

כמו כ� על . זה די� יחול בכל אחת מהסוגיות האלהנוס� על שאלת הסמכות עולה השאלה אי

  .כל שיטה להתמודד ע� השאלה מה� התנאי� שבה� יוכר פסק די� זר העוסק באימו�

 כיוו� שהמשפט הישראלי תופס את האימו� כמוסד שמשפיע על ,בכל השאלות הללו

עליו לבחור בי� הזיקות השונות שהמשפט הישראלי מפעיל בהקשר של , מעמד משפטי

כיוו� שהמשפט הישראלי תופס את . מושב ומקו� מגורי�, דת, אזרחות: מעמד אישי

 ההורי� –האימו� כמוסד שמשפיע על מעמד� המשפטי של כל הצדדי� המעורבי� 

זיקתה של ישראל ,  עליו להתמודד עוד ע� השאלה–המאומ� וההורי� המאמצי� , הטבעיי�

המאומ� או ההורי� ,  המאמ�–ת הללו  מ� הצדדי� האלה חשובה לעניי� כל השאלומיאל 

  ? הטבעיי� או שמא צירו� כלשהו של אלה

ועל א� קיומ� של שתי , אי� דעה אחידה בשיטות משפט אחרות באשר לשאלות אלה

 המדינות שאימצו את האמנות מחילות אות� 17לאומיות מרכזיות בתחו� האימו��אמנות בי�

נזקקות להסדר נוס� לכל המקרי� שאינ� ולכ� ה� , רק כשמדובר במדינות חתומות אחרות

  .מכוסי� על ידי האמנה

בשנת . 1960–�"התש,  בראשונה הוסדרה בישראל סוגיית האימו� בחוק אימו� ילדי�

לט 28א עד 28סעיפי�  לחוק זה נוספו 1996ובשנת ,  הוחק חוק אימו� ילדי� חדש1981

,  בהצעת חוק אימו� ילדי�.לאומית�על אמנה בי� י�המבוסס, ארצי� באימו� בי�י�העוסק

) 25סעי� (הראשונה . לאומי פרטי� היו שתי הוראות באשר למשפט בי�195918–ט"התשי

בתי משפט בישראל מוסמכי� לתת צווי� לפי חוק זה כשמקו� מושבו של "קבעה כי 

  

 .מו	 ילדי� לחוק אי20' ס   16
17   Hague Convention on Jurisdiction, Applicable Law and Recognition of Decrees 

Relating to Adoptions, 1965 )ו, )ישראל לא הצטרפה לאמנה זו� Hague Convention on the 
Protection of Children and Co-operation in Respect of Intercountry Adoptions, 1993 

 לחוק אימו	 2' ישראל הצטרפה לאמנה זו ואימצה אותה בחקיקתה הפנימית בתיקו� מס(
  ).1996ילדי� משנת 

  . 78, )ט"תשי (364ח "ה, 1958–ט"התשי, הצעת חוק אימו	 ילדי�   18
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מקו� מושבו של מאומ� הוא המקו� בו נמצא מרכז , לעניי� חוק זה; המאומ� הוא בישראל

על תנאי האימו� יחול חוק מקו� מושבו של "כי קבעה ) 26סעי� (ה השנייה  ההורא."חייו

על תוצאות האימו� יחול חוק מקו� מושבו של המאומ� בשעה ; המאומ� בשעת האימו�

על ביטול האימו� יחול חוק מקו� מושבו של המאומ� ; שנוצרה החובה או הזכות הנדונה

� מהסוגיות המרכזיות במשפט הבי�מכא� שהצעת החוק טיפלה בשתיי�. "בשעת הביטול

, כלל ברירת הדי� היה כלל מורכב, זאת ועוד.  סמכות שיפוט וברירת הדי�–לאומי הפרטי 

 עצ� מת� צו –שהבחי� בי� שאלות משפטיות שונות שעשויות להתעורר בתקופות שונות 

  וקבע לכל שאלה ולכל–תוצאותיו המשפטיות של האימו� וביטולו של אימו� , האימו�

, ההסדרי� נלקחו מההסדרי� שהוצעו בהצעת חוק היחיד והמשפחה. מצב כלל ברירה משלו

הוסבר שהמדינה צריכה ליטול סמכות זו  בהצעה.  כמעט מילה במילה1955–ז"התשט

האד� המרכזי בקשר ; לשנות את מעמדו של אד� רק כאשר אותו אד� קשור למדינה

מאותה סיבה נקבע שדי� האימו� הוא די� . ועל כ� נדרשת זיקה אליו, האימו� הוא המאומ�

ת צע לא הייתה בה19.בהתא� לשאלה המתעוררת, בכל תקופה ותקופה, מושבו של המאומ�

אול� דברי ההסבר הבהירו ,  הוראה מיוחדת באשר להכרה באימו� זריחיד והמשפחההחוק 

� כי ההכרה תיעשה בדר� כלל באמצעות הסעי� שהופיע בהצעה בדבר הכרה בפסקי די

מעניי� שסעי� כללי זה לא קבע דרישה לקיומה של זיקה כלשהי בי� המאומ� למדינה . זרי�

הוא התנה את ההכרה רק בכ� שהרשות באותה מדינה הייתה . שנתנה את צו האימו�

ושהפסק אינו נוגד את תקנת , שהיא פעלה בהגינות, מוסמכת לפי דינה להוציא את הצו

 וא� לא 1960–�"התש, יי� זה בהצעת חוק אימו� ילדי� לא נכללה כל הוראה בענ20.הציבור

  . 1981בחוק משנת 

א� לפני שהספיקו , ההצעה לחוק אימו� ילדי� הראשו� הובאה לכנסת השלישית

שר המשפטי� פנחס , כשהובאה ההצעה בפניה. התכנסה הכנסת הרביעית, להעביר אותה

 שקבעה את סמכות השיפוט  זו–לאומי פרטי �רוז� ציי� ששתי ההוראות בדבר משפט בי�

 הוצאו ממנה בעקבות החלטה של –לאומית וזו שקבעה הוראות ברירת די� �מבחינה בי�

הוועדה לשירותי� ציבוריי� שלפיה יש לרכז את כל ההוראות הישראליות בתחו� המשפט 

לפיכ� סעיפי� אלה לא נדונו . לאומי הפרטי בחוק אחד במקו� להכניס� בכל חוק וחוק�הבי�

לאחר דיוני� בוועדה , כשההצעה הובאה שוב לכנסת לקריאה שנייה ושלישית. בכנסתכלל 

 – הסעי� בדבר סמכות שיפוט –נכלל בה שוב אחד מהסעיפי� הללו , לשירותי� ציבוריי�

הסעי� בהצעה המקורית הסמי� את בית המשפט הישראלי א� : א� כי תוכנו שונה בינתיי�

  

  ). 1955 (219–218 הצעת חוק היחיד והמשפחה   19
פט הישראלי באותה היא תאמה את העמדה הכללית של המש, א� על פי שעמדה זו מפליאה   20

 לא כלל בתחילה הוראה כלשהי בנוגע 1958–ח"התשי, חו	 ג� חוק אכיפת פסקי. תקופה
  ).3)(א(6'  הוס� לחוק ס1974רק בשנת . לסמכות עקיפה
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 הוא תושב המאמ�י� החדש הסמי� אותו כל אימת שואילו הסע,  היה תושב ישראלהמאומ�

החזרתו של סעי� הסמכות . ההוראה בדבר ברירת די� לא הופיעה כלל בגרסה זו. ישראל

אשר הצביעה בלא כל דיו� בסוגיה , בלבד ושינויו לעומת ההצעה המקורית לא הוצגו לכנסת

  .  לא שינה את מה שהוחק בהקשר זה1981החוק משנת . זו

�המתייחס לסמכות הבי�, חוק האימו� כולל רק סעי� אחד בתחו� זה, אשר על כ�

 מחק את 1960–�"התש,  לחוק אימו� ילדי�34סעי� . לאומית של בתי המשפט בישראל

 מכא� שנושא זה כבר לא נשלט על ידי די� האזרחות 21.נושא האימו� מענייני המעמד האישי

 – 22 ככל שהוא טיפל בענייני� אלה–ודי� דתי , שהיה די� זר במקרה של אזרחי� זרי�(

אמנ� תיקו� לחוק . בר� החוק לא קבע כלל ברירת די� חדש). במקרה של אזרחי ישראל

על ידי   הכניס הוראות מיוחדות בעניי� אימו� של ילד שאינו תושב ישראל1996בשנת 

 ובעניי� ההכרה באימו� זר של ילד, לאומית בנושא זה�בהתא� לאמנה בי�, תושבי ישראל

כש� שאי� בחוק כלל  אבל 23.שאינו תושב ישראל שבוצע לפי ההסדר המיוחד שבאמנה

   .אי� בו הסדר כללי בנוגע להכרה באימו� זרכ� , ברירת די�

  סמכות שיפוט  .ב

, למשל. לאומית בענייני אימו� שונה משיטה לשיטה�מידת הפירוט של כללי הסמכות הבי�

,  מיוחדי� רק באשר ליצירת מעמד של אימו� יש כללי סמכותבצרפת ובגרמניה, באנגליה

 �דיו� ביחסי� אישיי� או קנייניי� בי� מאומ� לעניי�  –ואילו באיטליה קיי� כלל סמכות נוס

 25.או לאיינו  ובשוויי� קיי� כלל ג� בנוגע לסמכות לבטל אימו�24,ולמאמ� או בני משפחת

  

א "עראו ג� ; )2001, מהדורה רביעית מורחבת (190 הדי� האישי בישראל מנשה שאוהראו    21
 ).1999 (878–877 ,865) 5(ד נב"פ, יהוד' נ יהוד 8030/96

באסלא� אי� הוראות מהותיות באשר לאימו	 משו� שמוסד האימו	 אינו מוכר ככזה    22
 50 ,44) 2(ד ל"פ,  הארמניתד של העדה הגרגוריאנית"ביה 'נ נאסר 94/75 	"בגראו . באסלא�

)1976(;Michael M. Karayanni, In the Best Interests of the Group: The Religious 
Matching Requirement under Israeli Adoption Law, 3 BERKELEY JOURNAL OF MIDDLE 

EASTERN & ISLAMIC LAW 1 (2010).  ככל שבתי הדי� הדתיי� מוסמכי� היו� לדו� בענייני
אלא ה� כפופי� ג� למרבית ,  לחוק28' לא זו בלבד שה� כפופי� לכלל הסמכות שבס, אימו	

  )).ב(27' ראו ס(ההוראות המהותיות שבחוק 
 ".ארצי בהתא� לדי� זר�אימו	 בי�"שכותרת השוליי� שלו היא , לו28' ס   23
בעניי� זה הסמכות קמה מכוח כללי הסמכות הרגילי� . לחוק הרפורמה האיטלקי 40.2' ס   24

  .וכ� בכל מקרה שבו צו האימו	 מבוסס על די� איטליה)  לאותו חוק3' לפי ס(בתביעות גברא 
�ל, 75.2' ראו ס   25CPIL67'  וס66'  המפנה לסמכות לדו� בקיומו של קשר של הורה וילד לפי ס 

סעיפי� אלה מסמיכי� את בתי המשפט בשוויי	 כאשר היא אר	 מושב� של . לאותו חוק
כאשר שוויי	 היא מדינת , ובהיעדר זיקות אלה, המאמצי� או מקו� מגוריו הרגיל של המאומ	
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אלה מיהו האד� שזיקה ג� אי� הסכמה באשר לתוכ� הזיקה שמצמיחה סמכות או באשר לש

ושתיה� מציבות , אנגליה ושוויי� דורשות זיקה למאמ� ולא למאומ�. אליו תצמיח סמכות

מגורי� רגילי�  אנגליה מוכנה להסתפק ב26.את מושב המאמ� או המאמצי� כזיקה מרכזית

)habitual residence(ואילו שוויי� 27, של לפחות שנה לפני הגשת הבקשה מצד המאמ� 

ות מדרישת המושב רק כאשר אחד מבני הזוג המאמצי� הוא אזרח שוויי� מוכנה לסט

  28.ובאר� מושב� של המאמצי� אי אפשר לקבל צו אימו� או שהדבר אינו מעשי

או שאחד מה� הוא אזרח ,  המאומ� גרי� במדינהאובצרפת ובגרמניה די שהמאמ� 

 ילד שמקו� מושבו  כללי� אלה יוצרי� אפשרות שיינת� צו אימו� בעניינו של29.המדינה

, ומקו� מגוריו באר� אחת לטובת מאמצי� שמקו� מושב� ומקו� מגוריה� באר� אחרת

בגרמניה מקובל לחשוב שבנסיבות כאלה לא יינת� . ובלבד שאחד הצדדי� הוא אזרח מקומי

וכי סביר שהצו לא יוכר באר� , צו אמו� כי לא תהיה אפשרות לבצע את הבדיקות הדרושות

 לעומת זאת בצרפת אי� רואי� בעיה מיוחדת במת� צו 30.די� המעורבי�מושב� של הצד

  

בית המשפט במדינת המושב של ההורי� או מדינת מגוריו האזרחות של אחד ההורי� ופנייה ל
  .של הילד אינה אפשרית או סבירה

� ל(2)49' ס, באשר לאנגליה   26Adoption and Children Act, 2002 מסמי� בית משפט אנגלי לתת 
צו אימו	 כאשר היחיד המאמ	 או אחד מבני הזוג המאמצי� הוא תושב אנגליה 

)domiciliary( ,מגורי� הרגיל שלה� בממלכה המאוחדת במש� שנה לפחות לפני או שמקו� ה
וג� כאלה שה� בני , כולל בני זוג נשואי� ולא נשואי�" בני זוג"המונח . הגשת בקשת האימו	

כלל הסמכות , בניגוד למצב בעבר).  לחוק144' ראו ס(החיי� יחד בקשר נמש� , אותו מי�
החוק דורש כתנאי לאימו	 שהילד , בישראלאול� כמו . האנגלי אינו דורש היו� זיקה לילד

יהיה סמו� על שולחנו של המאמ	 תקופה מסוימת לפני מת� צו האימו	 באופ� שמאפשר 
על כ� בפועל צו האימו	 לא יוכל להינת� בלא . לרשויות הרווחה לבחו� את הקשר בי� הצדדי�

� ל75.1' ס, באשר לשוויי	. שהילד יימצא באנגליהCPIL או  דורש זיקה של 	מושב המאמ
הוא אינו צופה אפשרות שרק אחד מבני הזוג המאמצי� יהיה תושב שוויי	 . מושב המאמצי�

 ANDREAS BUCHER, L’ENFANT EN DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ para. 261 (2003)ראו (
  .)BUCHER 2003 –להל� (

� ל(2)49' ס   27Adoption and Children Act, 2002.  
� ל76' ס   28CPIL .כפורו� שיורי , הי מגמה עקבית של הקודקס השוויצריזו 	להסמי� את שוויי

הסבירות של פנייה למדינת �היעדר האפשרות ואי. על יסוד זיקת האזרחות בנסיבות כאלה
המושב מתייחסי� למצבי� שבה� די� מדינת המושב אינו מאפשר את הקשר או אינו מוסמ� 

ות היותו מוסמ� העלות והקושי של השגת או כאשר למרות הכרתו באפשרות ולמר, ליצרו
  .)266, 265פסקאות ב ,)26ש "לעיל ה (BUCHER 2003ראו (המטרה ש� בלתי סבירי� 

� ל1166' בצרפת ראו ס   29Nouveau Code de Procédure Civil ;ל15, 14' ס �Code Civil ;
 הזוג מבני אחד בי� קיי� לגרמניה שהקשר די הגרמני בדי� .44 'בעמ ,SIEHRבגרמניה ראו 

  .המאמצי�
30   SIEHR ,ש�.  
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מסתפקי� בזיקת האזרחות של צד אחד בלבד או זיקה באיטליה  ג� 31.אימו� בנסיבות כאלה

והדי� האיטלקי מקנה לבתי המשפט איטלקיי� סמכות לתת צו אימו� ג� באשר , של מגורי�

  32.קטי� שננטש באיטליהל

לחוק האימו�  28סעי� . ל בתי משפט בישראל מצומצ� יותרהיק� סמכות השיפוט ש

בית ": סעי� זה קובע לאמור. לאומית�עוסק לפי כותרת השוליי� שלו בשיפוט מבחינה בי�

  33."משפט ישראלי מוסמ� לעניי� חוק זה כשהמאמ� הוא תושב ישראל

  זיקת הסמכות  .1

  מושב   )א(

 � , החדשי� הקשורי� לענייני המשפחהכל החוקי�כמו , מלמד שחוק האימו� לחוק 28סעי

 השימוש 34.זה וזיקת הדת מזה מאזרחות תו� העדפתה על פני זיקת ההמושבזיקת נזקק ל

בזיקה זו מביע ה� את העמדה כי החברה הקרובה ביותר לאד� ולמשפחתו היא שאמורה 

  

31  MAYER, הרשויות הצרפתיות מפקחות על התאמת ההורי� ,כשהילד הוא זר .632פסקה ב 
לאימו	 ולאחר שהילד מגיע לצרפת ע� אישור על יציאתו החוקית מאר	 ביתו מתנהל הלי� 

 מודגש שההלי� צרי� להתנהל על פי הדי� ,זרי�כשהמאמצי� ה� . צרפתי רגיל לפי די� צרפת
  .הזר אבל צופי� את האפשרות שרשויות צרפתיות תבצענה תפקידי� על פי הדי� הזר

 מבהיר כי די בזיקה של אחד מבני הזוג (a)40.1'  ס.חוק הרפורמה האיטלקי ל(b)40.1' ס   32
  .המאמצי� לאיטליה

 ,לבונטי�ראו ( המאומ	 ה� תושבי ישראל מניחה שג� המאמ	 וג� של לבונטי�  החוקהצעת   33
 צו אימו	 ווציאיבתי המשפט בישראל כירה באפשרות שמהצעה זו . 127' בעמ, הצעת חוק

אול� אימו	 כזה מותנה בתנאי שבית המשפט משוכנע כי אי� , כאשר המאומ	 הוא תושב חו	
אשר לי מוסמ� בית משפט ישראל.  או שהמאומ	 יעבור לישראל,ל הילדמניעה בדי� מושבו ש

 אול� הוא אינו מוסמ� להוציא צו אימו	 ,מת� צו אימו	 זר כשהמאמצי� אינ� תושבי ישראל
   ). להצעה ודברי ההסבר23' ראו ס(ישראלי בנסיבות אלה 

 94/75 	"בגראו . זיקת הדת הולכת ונחלשת, כמקובל ברוב ענייני המעמד האישי בישראל   34
 8030/96א "ע; )1976 (47–46, 44) 2(ד ל"פ,  הארמניתתד של העדה הגרגוריאני"ביה 'נ נאסר
על הוצאת האימו	 מענייני המעמד האישי שדבר  .)1999( 877 ,865) 5(ד נב"פ, יהוד ' ניהוד

לעיל  (שאוה ו1960–�"התש,  לחוק אימו	 ילדי�34' סהמל� במועצה הכפי� לדי� הדתי ראו 
 לחוק 27' מכוח ס, מכי� לדו� בענייני אימו	בתי הדי� הדתיי� עדיי� מוס. 190 'בעמ, )21ש "ה

בהסכמת� בכתב של ההורי� או המאמצי� ובהסכמת המאומ	 או היוע	 המשפטי , העדכני
שבה� סמכות בתי הדי� המבוססת על הסכמה , אול� בניגוד לתחומי� אחרי�. לממשלה

 לחוק 28 'בתי הדי� כפופי� לס, לאומית של ישראל�עשויה להרחיב את סמכות השיפוט הבי�
התולה את הסמכות של ישראל לענייני , על כ� סעי� זה). ש�, נאסרופרשת ) ב(27' ראו ס(

א� מחיל על בתי ) ב(27' ס. לאומית בעניי��ממצה את הסמכות הבי�, החוק במושב המאמ	
כ� שהדי� שיחול בבית הדי� אמור להיות הדי� , הדי� את רוב הוראותיו המהותיות של החוק

  .ת המשפטשהיה חל בבי
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ה� את העמדה שזיקת המושב מצביעה על חברה , לשלוט בענייני מעמדו האישי והמשפחתי

מספק הגדרה מיוחדת ) א(ז28אמנ� סעי� . אי� בחוק האימו� הגדרה של זיקת המושב. וז

ארצי המוסדר בחלק �אבל הגדרה זו מיוחדת לאימו� בי�, "תושב ישראל"ומרחיבה למונח 

מבסס את העמדה שלצרכי� אחרי� של בלבד  ייחוד ההגדרה להסדר זה 35.זה של החוק

נו שסעי� הסמכות הוצא מההצעה לחוק משנת ראי. משמעות אחרת" מושב"החוק למונח 

הצעת חוק . וזאת משו� שהניחו שהסוגיה תוסדר במסגרת חוק היחיד והמשפחה, �"תש

והוראותיה פוזרו פיזור לא אחיד בי� החוקי� השוני� , היחיד והמשפחה לא אומצה לחוק

" ושבמ" ההגדרה שהופיעה בה למונח 36.שהסדירו את הנושאי� השוני� שבה� היא טיפלה

 � ובסעי� 1962–ב"התשכ,  לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות80מופיעה רק בסעי

ומושבו של , שלו" מרכז החיי�"מושבו של אד� הוא : 1965–ה"התשכ,  לחוק הירושה135

 ,ע� זאת". מרכז חייו של נציגו כל עוד לא הוכח שמרכז חייו במקו� אחר"קטי� הוא 

ר שחוק אימו� ילדי� הוא חלק משרשרת החקיקה מאחו, בהיעדרה של הגדרה מיוחדת

יש להבי� את ,  לחוק28ג� לצור� סעי� , המבוססת על הצעת חוק היחיד והמשפחה

  37.של האד� כמרכז חייו" מושבו"

  ?מושבו של מי  )ב(

המחוקק ביכר את זיקת המאמ� על פני זיקת המאומ� .  מושב המאמ�זיקת הסמכות היא

  . ט"שהייתה בהצעת החוק של תשי

  

החורגות מההגדרה , במסגרת דיני המשפחה" מושב"להגדרות מיוחדות אחרות של המונח    35
מקרי� מיוחדי� וסמכות (לחוק שיפוט בענייני התרת נישואי� ) ב(2' ראו לדוגמה ס, המקובלת

, )נישואי� וגירושי�(לחוק שיפוט בתי די� רבניי� ) ו(א4' ס; 1969–ט"התשכ, )לאומית�בי�
  .1953–ג"התשי

  .343–342' ראו לעיל בעמ   36
מהמאמ	 בפועל לא נדרש " מציינת כי )1994 (459 דיני אימו� ילדי�נילי מימו� , ע� זאת   37

 נקבע כי נאסר בפרשת ."לתושבי� ארעיי�וניתנו צווי אימו	 ג� ,  דווקא'תושב קבע' להיות
וסמכי� להוציא בתי המשפט בישראל אינ� מ, כאשר המאמ	 הוא תושב השטחי� המוחזקי�

 שיפוט בעבירות ועזרה –יהודה ושומרו� וחבל עזה (תקנות שעת חירו� ל) א(ב6' תק. צו אימו	
 או 'תושב ישראל'הביטוי ",  שלצור� החיקוקי� שבתוספתת קובע,1967–ז"כהתש, )משפטית

יראו אותו ככולל ג� אד� , מגורי� או ישיבה בישראל האמור בה� ,ביטוי אחר בעני� תושבות
, מקו� מגוריו הוא באזור והוא אזרח ישראלי או שהוא זכאי לעלות לישראל לפי חוק השבותש

חוק אימו	  ".ואשר אילו מקו� מגוריו היה בישראל היה נכנס בגדר ביטוי כאמור, 1950–י"תש
יהודה (צו הארכת תוקפ� של תקנות שעת חירו� ראו  (2000ת נילדי� הוס� לתוספת בש

–א"התשס, )שינוי התוספת לחוק) (שיפוט בעבירות ועזרה משפטית –והשומרו� וחבל עזה 
נחשב תושב בעל זיקה לישראל לפיכ� ג� תושב השטחי� המוחזקי� ). 87, א"ת תשס"ק( 2000

  .)למעשה מדובר ביהודי� בלבד (ישראל לעניי� זה
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  ?מאמ� או מאמצי�  )1(

 38.החוק אינו מאפשר אימו� אלא על ידי איש ואשתו יחדככלל . הסעי� מנוסח בלשו� יחיד

הא� על . על כ� לרוב בית משפט ישראלי יתבקש להוציא צו אימו� לטובת שני מאמצי�

לפי חוק ? או שמא די שאחד מה� הוא תושב ישראל, שניה� להיות תושבי ישראל

 לכאורה אפוא יש לפרש את החוק כאילו הוא . יחיד משמעה ג� לשו� רבי�לשו�, הפרשנות

, וכל אימת שדרוש זוג, עליו להיות תושב ישראל, אומר שכל אימת שיחיד יכול לאמ�

 פירוש זה סביר משו� שזיקת הסמכות היא זיקה 39.עליה� להיות שניה� תושבי ישראל

א� לכל אחד מבני הזוג .  המאמצי�המצביעה על מרכז החיי� של, עובדתית אובייקטיבית

ולא יהיה בסיס ,  רצונ� לאמ� במשות�תהצדקעלול להתעורר קושי ב, מרכז חיי� אחר

כנדרש בחוק , להערכת ההתאמה שלה� ושל בית� לאימו� על ידי רשויות ישראליות

  40.האימו�

  ?ורי� ביולוגיי� או ה מאומ�,מאמ�  )2(

מכריעה בקביעת הסמכות להוציא צו אימו� הזיקה המחוקק סבר שעוד כי ההסעי� מלמד 

הוא אינו דורש זיקה של הילד או של הוריו .  ההורי� המאמצי� למדינההיא זיקה של

   41. ואינו מסתפק בזיקה כזאתהביולוגיי� למדינה

  

	 של כאשר ב� זוגו של המאמ	 הוא הורהו הטבעי או המאמ לחוק מסייג עמדה כללית זו 3' ס   38
בית .  של המאומ	וכאשר הורי המאומ	 נפטרו והמאמ	 הוא קרוב משפחה בלתי נשוי, הילד

	 "ראו בג(המשפט העליו� הכיר באפשרות שאישה תאמ	 את הילד הטבעי של בת זוגה 
לאור זאת נראה כי )). 2005 (64) 4(ד נט"פ, היוע� המשפטי לממשלה' חקק נ�ירוס 10280/01

 10/99מ "עבניגוד למה שנקבע ב, מ	 את ילד� של ידועתו בציבורכבר אי� מניעה שאד� יא
אול� עוד לא ברור במשפט ). 2001 (831) 1(ד ס"פ ,היוע� המשפטי לממשלה' פלונית נ

מיניי� רשאי� לאמ	 ילד שאינו קשור מבחינה �הישראלי א� ידועי� בציבור ובני זוג חד
צ "ראו אמ, ע� זאת .יבות המקרה בלבד הוגבלה לנסחקק�ירוספרשת . ביולוגית א� לאחד מה�

ש� נית� צו , )2009, פורס� בנבו (היוע� המשפטי לממשלה'  אב� קמה נ34/07) א"משפחה ת(
 לחוק המאפשר לסטות מתנאי� 25' במסגרת ס, מיני�אימו	 בעניינו של בגיר לטובת זוג חד

  . מסוימי� כשהדבר יהיה לטובת המאמ	
באנגליה , א� שונה מהמצב שבאיטליה, מצב שבשוויי	אזי הוא דומה ל, א� זה המצב   39

 ). 811–810' ראו לעיל בעמ(ובגרמניה 
  .)821–817' ראו להל� בעמ(שיקול זה עשוי להיות חשוב פחות כאשר דני� בביטול אימו	    40
, שונה כאמור מהעמדה של הצעת חוק היחיד והמשפחה והצעת חוק אימו	 ילדי�עמדה זו    41

. שעל טובתו מופקד בית המשפט,  להתמקד דווקא במושבו של המאומ	ולפיה יש, ט"התשי
נראה שהוא מניח כי הילד אכ� . העובדה שהחוק א� אינו דורש שהילד יימצא בישראל משונה

אול� ? כיצד אפשר להכריז עליו ילד בר אימו	 ולהוציאו מביתו, שא� לא כ�. נמצא בישראל
עד אשר הוספו לחוק ההוראות באשר , אורהלכ, מאחר שהחוק אינו קובע דבר בעניי� זה
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   ומאמצי� זרי�ימאומ� ישראל  .א

בחירה במושב� של ההורי� המאמצי� כזיקת סמכות משמעה שבית משפט ישראלי אינו 

, וסמ� להוציא צו אימו� בנוגע לילד תושב ישראל שהוריו הביולוגיי� ה� ישראלי�מ

לטובת הורי� מאמצי� תושבי� זרי� ג� א� אלה אזרחי ישראל וג� א� אי� לילד מאמ� 

א� יש לו בני , ואי� מי שיטפל בו באר�, לפיכ� א� הוריו הביולוגיי� של ילד נהרגי�. אחר

אי� לבית משפט ישראלי סמכות להוציא צו אימו� , לאמצומשפחה תושבי חו� המעונייני� 

כ� דומה שבית משפט ישראלי לא יוסמ� להוציא צו  .לטובת� אפילו ה� אזרחי ישראל

אפילו אי� לו מאמ� , אימו� לטובת מאמצי� זרי� שאינ� בני משפחתו של המאומ�

 באופ� עוררתאבל זה האחרו� עשוי לה, מצבי� אלה אינ� נפוצי�. פוטנציאלי בישראל

והדר� היחידה , שבה אימו� אינו תופעה מקובלת, מיוחד בקהילה המוסלמית בישראל

  42.אימו� היא להוציאו לאר� אחרת�למצוא בית לילד בר

, � זרי�ילד ישראלי לטובת מאמצי� תושביב כשמדובר לתת צו אימו� שלילת האפשרות

ע� התפיסה שהלי� האימו�  מתיישבת ,ג� א� יש לה� קשר לישראל כגו� קשר של אזרחות

 האמורות לוודא את, הוא הלי� שבו הדאגה לטובת המאומ� מופקדת בידי רשויות המדינה

.  ולפקח על ההורי� המאמצי�בית� לצורכי הילדשל התאמת� של ההורי� המאמצי� ו

הגבלת אפשרות האימו� למאמצי� . משימות כאלה ניתנות לביצוע כרגיל רק בשטח ישראל

, באה לידי ביטוי בעת חקיקת חוק אימו� ילדי� ע� התפיסה ש ג�מתיישבת תושבי ישראל

במקרי� שבה� בני משפחה זרי� מבקשי� לאמ�  43.ילדי� ישראליי�" מייצאי�"אי� שלפיה 

  

בית משפט ישראלי היה רשאי לתת צו אימו	 לטובת מאמצי� ישראליי� , ארצי�לאימו	 בי�
ובלבד שקוימה הדרישה , ה ישראלי ושהוריו לא היו תושבי ישראלבאשר לילד שלא הי

של  לחוק הקובע תקופת מבח� שבמהלכה יהיה הילד סמו� על שולחנו 6' המופיעה בס
  . מאמצו

העמדה שיש את דחה , ארצי�שהסדיר את הנושא של אימו	 בי�, ה"תיקו� לחוק משנת תשנה   42
לאפשר לא רק לתושבי ישראל לאמ	 ילדי� ממדינות זרות אלא ג� למאמצי� זרי� לאמ	 

�אי� הסדר כלשהו לאימו	 בי�). ד"ח להצעת החוק משנת תשנ28' ראו ס(ילדי� ישראליי� 
�ו	 של ילד ממדינת אימצופהארצי �וכל ההסדר של אימו	 בי�, ב ישראלארצי של ילד תוש

את שהסדירו , בעניי� זה הדי� בישראל שונה מהדי� במדינות אחרות)). א(28' ראו ס(חו	 בלבד 
ראו למשל את התקנות שנקבעו בעניי� זה באנגליה  (שני סוגי האימו	 בעקבות האמנה

Adoptions with a Foreign Element Regulations, 2005, Part 3, Chapter 2( .לדי �ו� מקי
לדיו� .  ואיל�1155 'מ בע,CHESHIREראו בדי� האנגלי לאומי �רבבסוגיית האימו	 בהקשר הע

  .)22ש "לעיל ה (Karayanniביקורתי בהסדרי האימו	 בישראל ראו 
כנסת מגלה את גודל החרדה מפני האפשרות של קריאת הדיוני� שהתנהלו בנוגע לחוק זה ב   43

עד כדי כ� שהועלתה א� הצעה לאסור על הורה מאמ	 לעזוב את האר	 . הוצאת ילד מישראל
 ,חיי� פיז�ראו ג� ; )כ זואר	" חהדברי(� "תש, 527, 28כ "ראו למשל ד( ע� ילד מאומ	
ומה שדאגה זו הייתה ד .))1977 (41ש " ה86 דיני אימו� ילדי� הלכה ומעשהשושנה ברוידה 
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רשאי להפעיל את הסמכות בית המשפט , ילד שאי� לו קרובי� בישראל המוכני� לדאוג לו

 �לפעול  – 1962–ב"התשכ ,והאפוטרופסותלחוק הכשרות המשפטית  76הנתונה לו בסעי

 צו החזקת ילדי� לטובת ילדי� כל אימת שהצור� לעשות כ� מתעורר בישראל ולתת

 באר� מושב�  מתו� ההנחה שבבוא העת רשויות מקומיות– מדינה זרה  תושבי�לקרובי

 א� דומה שפתרו� .ש�יינת� הצו ו,  השאלה א� קוימו התנאי� למת� צו אימו�תבדוקנה את

ומי שמבקש להחזיק בו , ה אינו מועיל במקרה שבו אי� מאמ� פוטנציאלי לילד ישראליז

האפשרות להוציא צו אימו� לטובת מאמ� זר עלולה שלילת במקרי� אלה . אינו ב� משפחה

  . לפגוע בילד ומצביעה על כישלו� המדינה שבידיה מופקדת הדאגה לטובת ילדיה

  מאמ� ישראלי ומאומ� זר   .ב

ות בית המשפט להוציא צו אימו� על פי מושב המאמ� בלבד משמיעה לכאורה קביעת סמכ

מדובר  ג� כאשרהוציא צו אימו� לטובת מאמצי� ישראליי� בית משפט ישראלי מוסמ� לש

אי� אפשר להכריז על ילד כזה . הוריו הביולוגיי� ה� תושבי� זרי�ג� א� בילד תושב זר ו

� קיימי� הסדרי� המאפשרי� לבית משפט הא? אי� אפשר להוציאו מביתו? אימו��בר

מושב  ?ישראלי לפעול על סמ� פעולות כאלה שנעשו מחו� לישראל בביתו של הילד

אול� במצב הרגיל החוק אינו . ההורי� הביולוגיי� אכ� אינו משפיע על סמכות בית המשפט

6� סעי. מאפשר לבית משפט ישראלי להוציא צו אימו� בנוגע לילד שאינו נמצא בישראל 

לחוק קובע שאי� להוציא צו אימו� אלא א� הילד היה סמו� על שולחנו של המאמ� 

סביר שמצב כזה לא יקו� . לתקופה של לפחות שישה חודשי� מתו� כוונה שהוא יאומ�

כ� שהדאגה לשלומו של הילד מוטלת על , אלא א� הילד והוריו הביולוגיי� היו בישראל

אינה הוראה הנוגעת ישירות לסמכות השיפוט של אמנ� הוראה זו . בתי המשפט בישראל

  .אבל היא מגבילה את הפעלתה של סמכות זו ומשיגה תוצאה דומה, בית המשפט

ובמסגרת , החוק כולל היו� הסדר מפורט ביותר באשר לאימו� של ילד זר, נוס� על כ�

 �כ� לח קובע שלא תותר כניסתו של ילד לישראל למטרת אימו� אלא א� 28הסדר זה סעי

על כ� בית משפט ישראלי מוסמ� להוציא צו . ארצי קוימו�הוראות החוק בדבר אימו� בי�

א� הוא לא יוציא צו , אימו� כשמדובר בילד שאינו תושב ישראל שאינו נמצא בישראל

. ארצי�אימו� כשמדובר בילד כזה אלא על פי הוראות מיוחדות שבחוק בדבר אימו� בי�

, 28המשפט נקבעת על פי זיקה שונה מזו הקבועה בסעי� מעניי� שבהקשר זה סמכות בית 

  . ארצי זכה בחוק להגדרה מיוחדת�לעניי� אימו� בי�" תושב ישראל"שכ� המונח 

  

 חשבתהיא אינה מת, )22ש " הלעיל( Karayanniוכפי שמראה , מוגבלת לילדי� יהודיי�
  .רכיה� של ילדי� לא יהודיי� שאי� לה� מאמצי� בישראלוצב
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 �, ארצי�לעניי� אימו� בי�: "בנוסח המקורי של החוק כלל את ההגדרה הזאת) א(ז28סעי

חמש השני�  תושב קבע המתגורר בישראל לפחות שלוש שני� מתו� –' תושב ישראל'

 ]...[: "קובע לאמור) א(ז28ועתה סעי� ,  תוק� החוק2004בשנת ". שקדמו להגשת הבקשה

, או מי שניתנו לו אשרת עולה, אזרח ישראלי –' תושב ישראל, 'ארצי�לעניי� אימו� בי�

תעודת עולה או רישיו� לישיבת קבע המתגורר בישראל לפחות שלוש שני� מתו� חמש 

בקשה או לפחות שני� עשר חודשי� מתו� שמונה עשר החודשי� השני� שקדמו להגשת ה

44."שקדמו להגשת הבקשה
   

מטרת התיקו� הייתה להרחיב את מעגל האנשי� . הגדרות מיוחדות אלה תמוהות

כי ההגדרה המקורית הוציאה תושבי ישראל , ארצי�הרשאי� להגיש בקשה לאימו� בי�

המבוססת על זהות המאמצי� צריכה ת  לא ברור כלל מדוע סמכו45.השוהי� מחו� לישראל

א� לא  .להיות רחבה יותר כשמבקשי� לאמ� ילד זר מאשר כשמבקשי� לאמ� ילד ישראלי

ג� בנוגע לאימו� פנימי  .ברור מדוע היה צור� לפרט דרישה כלשהי באשר למגורי� בישראל

מגורי המאמצי� במדינה חיוניי� כדי שרשויות הרווחה תוכלנה לעמוד על התאמת� 

שתי :  זאת ועוד46.א� היא מובנת מאליה, דרישה זו אינה מופיעה בסעי� הסמכות; לאימו�

מלבד הדרישה של . מנוסחות כהגדרות ממצות, המקורית והמתוקנת, ההגדרות המיוחדות

 בזיקות – מרכז החיי� –תקופת מגורי� מינימלית ה� מחליפות את ההגדרה המקובלת 

לא ברור ; "מושב קבע"תחילה אימצו תחתיה זיקה של . וזאת במקו� להוסי� עליה, אחרות

היו� זיקת המושב המיוחדת מוגדרת . המקובל" מושב"כיצד מושג זה שונה ממושג ה

אילו  ו47,שננטשה ברוב ההקשרי� האחרי� במשפט הישראלי, באמצעות זיקת האזרחות

 ומגורי מקו�מכיוו� שהאמנה מדברת על אימו� של ילד ש. מרכז החיי� אינו מופיע כלל

לא ברור כלל ,  במדינה אחרתה� הרגילמגורימקו�  במדינה אחת על ידי אנשי� שהרגיל

מדוע ראו לסטות , וא� היה צור�, מדוע היה צור� לספק הגדרה שונה מהמקובל מלכתחילה

 היה אפשר להסתפק 48.ה� ממה שנקבע באמנה ה� מההגדרה המקובלת בדי� ישראל

  

 בדבר הרחבת המשמעות של תושב ישראל כדי לכלול ג� תושבי השטחי� 37 ש"ראו לעיל ה   44
 .מוחזקי� בעלי זיקה אישית לישראלה

ג " התשס49ח "ה (2003–ג"התשס, )4' תיקו� מס(ראו דברי ההסבר להצעת חוק אימו	 ילדי�    45
 .2004–ד"התשס, 5' ההצעה הועברה בתיקו� מס; )593

הקובעת כי בקשה למת� צו , 1984–ד"התשמ,  לתקנות סדר הדי� האזרחי283 'ראו למשל תק   46
  .זור שיפוטו נמצא מקו� מגוריו של המאמ	המשפט לענייני משפחה שבאגש לבית אימו	 תו

 )ב(2' סו, 1953–ג"התשי, )נישואי� וגירושי�(ב לחוק שיפוט בתי די� רבניי� 4' אבל ראו ס   47
 1969–ט"התשכ, )לאומית�מקרי� מיוחדי� וסמכות בי�(לחוק שיפוט בענייני התרת נישואי� 

 .שהכניסו זיקה זו מחדש
מבקשי� רק יאמצו  להבטיח שיתהההסבר להצעת השינוי מבהירי� כי הכוונה הידברי    48

למנוע כ�  ו,צי� כמאמלצור� הערכת כשירות�שרשויות ישראליות יכולות להכיר מקרוב 
לא ברור מדוע . ארצי בידי מי שאי� לו קשר ממשי לישראל�שימוש במנגנו� האימו	 הבי�
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שצו אימו� יינת� רק למי שיש לו קשר עוד  רצו להבטיח וא�, בדרישה בדבר תקופת מגורי�

 28היה אפשר להוסי� דרישה זו לזיקת המושב המופיעה בסעי� , הדוק לחברה הישראלית

  .כאמור אי� סיבה מדוע דרישות דומות לא תחולנה ג� באשר לאימו� רגילשכ� . לחוק

  ?סמכות לעשות מה  .2

  "לעניי� חוק זה"  )א(

חוק אימו� ". לעניי� חוק זה"ות השיפוט של בתי משפט בישראל הסעי� מגדיר את סמכ

תו� כדי יצירת . ביצירת מעמד אישי חדש כלומר, ילדי� עוסק בעיקר בהוצאת צו אימו�

בית המשפט , כחלק מההלי� שבמסגרתו מחליטי� א� ליצור את המעמד החדש, המעמד

כאשר ההורה (ימו� א� להכריז על היותו של ילד בר–מוסמ� לעשות פעולות שונות 

למנות אפוטרופוס למאומ� , )הביולוגי אינו מסכי� למסור את הילד לאימו� או אינו נמצא

אימו� �למנות עור� די� להורה בהלי� ההכרזה על היות הילד בר, )23סעי� (בהלי� האימו� 

) �למסור ילד למאמצי� עוד לפני שנית� צו אימו� ולקבוע מסגרת משפטית , ))ב(24סעי

הוא א� מוסמ� לעסוק ). 30סעי� (וכ� להתיר עיו� בפנקס האימוצי� ) 18סעי� (קת� בו להחז

 מגדיר את סמכות השיפוט של בית משפט 28הא� סעי� ). 19סעי� (בביטול של צו אימו� 

ג� בהנחה שמוצדק לנהל הלי� אימו� וכל מה שקשור ? בישראל בנוגע לכל הסוגיות הללו

 ביסוס� של סמכויות אחרות לפי החוק על זיקה זו 49,ראלאליו כאשר המאמ� הוא תושב יש

  .עשוי לעורר קושי

   ? לחוק28 כפופה לסעי� סמכות לבטל צו אימו�א� הה  )1(

 �על סמ� נסיבות שלא היו ידועות " לחוק מסמי� את בית המשפט לבטל צו אימו� 19סעי

ת המאומ� מחייבת א� נוכח שמ� הראוי לעשות כ� וטוב, או לא היו קיימות בשעת מת� הצו

 איננה מתייחסת א� לביטולו של צו 28 אי� סיבה להניח שהסמכות הנדונה בסעי� 50".זאת

וסעי� , ע� זאת הסעי� מעניק שיקול דעת רחב לבית המשפט באשר לעילות הביטול. אימו�

  

כ� מובהר כי הכוונה הייתה להחיל את דרישת . ילהכוונה זו הצדיקה סטייה מזיקת המושב הרג
 אפשרשכ� , תחביר המשפט אינו מוצלח, יוער כי א� זו הייתה הכוונה. המגורי� ג� על אזרח

אזרח "שכ� הסעי� מדבר על , להבינו כמחיל את דרישת המגורי� רק על מי שאינו אזרח
� לישיבת קבע המתגורר רישיואו תעודת עולה , שניתנו לו אשרת עולהמי  "או" ישראלי
  ...."בישראל

  , 23, 18 למשל סעיפי� –ברור שחלק מהסמכויות הללו מניחות שהילד נמצא בישראל    49
  ).ב(24�ו

 . ואיל�26בפסקה , )1ש "לעיל ה (שיפמ�על ביטולו של אימו	 ראו    50
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מכא� שבית משפט ישראלי מוסמ� לא .  מאפשר לבית המשפט לקבוע את מועד הביטול20

 ליטול ממנו את תוקפו –הווה אומר , ימו� מכא� ולהבא אלא ג� לאיינורק לבטל את הא

באיזה מועד צריכה להתקיי� זיקת המושב : סמכות רחבה זו מעוררת כמה שאלות. מדעיקרא

הא� מושב זה צרי� להתקיי� בעת הוצאת צו האימו� או ? המצדיקה פעולות רחבות אלה

האומנ� אפשר לאיי� צו זר רק משו� ? או אולי בשני המועדי� כאחת, בעת בקשת הביטול

הא� אפשר לאיי� כל צו ישראלי ג� לאחר ? שבעת הדיו� המאמ� הוא תושב ישראל

  ? שהמאמ� הפסיק להיות תושב ישראל

א� סמכות בית המשפט תלויה רק בהיותו של המאמ� תושב ישראל בעת הגשת בקשת 

 שבשעת הביטולת רק משו� יוצא שהוא מוסמ� לבטל צו אימו� שנית� באר� אחר, הביטול

ואילו ייתכנו מקרי� שבה� הוא אינו מוסמ� לבטל צו , ההורי� המאמצי� ה� תושבי ישראל

 א� סמכות ,לעומת זאת. משו� שהמאמ� שינה את מושבו לאחר מת� הצו, שהוא עצמו נת�

יוצא , בית המשפט תלויה בהיותו של המאמ� תושב ישראל בעת מת� צו האימו� בלבד

ט ישראלי מוסמ� לשנות את מעמד� של אנשי� שעזבו את מושב� הישראלי שבית משפ

ואילו הוא אינו , בעניינ� רק משו� שבעבר הוא הוציא צו אימו�, וקנו מושב באר� אחרת

מצד אחד נראה . מוסמ� לבטל צו אימו� זר א� על פי שכל הצדדי� ה� עתה תושבי ישראל

מצד אחר נראה לא . נוצר במדינה אחרתלא ראוי שמדינה אחת תבטל צו שנית� ומעמד ש

ראוי כי מדינה תוכל לבטל צו שהיא עצמה נתנה כאשר האנשי� שיושפעו מהביטול כבר 

 א� סמכותו של בית משפט לבטל צו אימו� תלויה בכ� ,לעומת זאת. אינ� קשורי� אליה

היה יוצא שהסמכות לבטל צווי אימו� ת, שהוא נת� את הצו ושהמאמ� עודנו תושב המדינה

  . מוגבלת ביותר

מטרה זו באה לידי ביטוי . מטרתו המרכזית של החוק היא לדאוג לטובתו של המאומ�

 �לכאורה מטרה זו מובילה . התולה את אפשרות הביטול בטובתו של המאומ�, 19ג� בסעי

 הוא תושב המאומ�למסקנה שישראל תוסמ� על פי החוק לבטל צו אימו� רק כאשר 

ית המשפט בענייני אימו� אינה נובעת כלל מזיקה למאומ� אלא אול� סמכות ב. ישראל

סביר שמושבו יהיה , א� מדובר במאומ� קטי�בעיקר ו, אמנ� לאחר האימו�. מזיקה למאמ�

 והיא הכרחית עוד פחות 51,אול� זו אינה תוצאה הכרחית באשר לקטי�. מושב מאמציו

 את מרכז הכובד של יחס ע� כל זאת המשפט הישראלי רואה. כשמדובר במאומ� שהתבגר

  

א� אפשר לתאר מצבי� שבה� אי� , מאמ	אמנ� ברוב המקרי� מושבו לא יהיה שונה ממושב ה   51
בהלי� , כאמור לעיל. למשל כאשר ההורי� המאמצי� חיי� בנפרד, מושב אחד לכל הצדדי�

כאשר הבקשה , ג� בהלי� של ביטול צו אימו	. האימו	 עצמו על פי רוב הילד יהיה במדינה
מדינה או סביר שיידרש שהילד יהיה תושב ה, מבוססת על עילה הקשורה לשינוי בנסיבות

. כי אחרת אי אפשר יהיה להפעיל את שירותי הרווחה כדי שיביעו את עמדת�, שיימצא בה
ויש , אול� דווקא בבקשת ביטול המבוססת על טענה של מרמה אי� צור� בשירותי הרווחה

  . סיכוי שהילד לא יימצא במדינה
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דרגת האימו� במדינת ביתו של המאמ� תו� שהוא דואג למאומ� בהעלאת טובת המאומ� ל

הוא רואה עצמו מוסמ� להתערב בקשר האימו� בהסתמ� על יחסו ; תנאי מרכזי בכל הכרעה

לאור זאת ומאחר שביטולו של צו אימו� מהווה שינוי של מעמד לא פחות . למאמ� בלבד

דומה שסמכות בית המשפט הישראלי תקו� רק א� המאמצי� ה� , מד האימו�מיצירת מע

בית משפט ,  א� כ�52.בלא קשר לשאלה היכ� הוצא הצו, תושבי ישראל בעת הביטול

והוא רשאי , ישראלי רשאי לבטל צו אימו� שהוא נת� רק א� המאמ� עדיי� תושב ישראל

. יטול המאמ� הוא תושב ישראללבטל צו אימו� שנית� במדינה זרה רק א� בעת בקשת הב

עמדה זו מתיישבת ע� האינטואיציה שסביר יותר שמדינה תוכל לשנות את מעמדו של אד� 

  . שהוא תושבה בעת השינוי משהיא תוכל להשפיע על מעמדו של מי שכבר אינו קשור אליה

 בשעת מת� צו קיימות היו שלאכאשר עילת הביטול נוגעת לנסיבות עמדה זו משכנעת 

ולא , בביטולו מעתה ואיל�, החלטת הביטול עוסקת בשינוי המעמדשכ� אז , מו�האי

אי� כל מניעה שמדינה תוסמ� לשנות ). איו� האימו� מדעיקרא(בביטולו של הצו הזר ככזה 

 באותה 53.את מעמד� של אנשי� הקשורי� אליה ג� בניגוד לעמדת הדי� שיצר את המעמד

לא היו קיימות בשעת מת� הצו משמעו למעשה משו� שביטול הצו בשל נסיבות ש, מידה

לא סביר שמדינה תוסמ� לבטל צו אימו� שהיא , שינוי במעמד הצדדי� בשל שינוי בנסיבות

ה� היו קשורי� אליה שהעובדה . עצמה הוציאה כאשר המאמצי� והילד כבר אינ� אנשיה

שינוי נוס� יק כדי להצדלא תספיק אז כדי להצדיק את שינוי מעמד� בשעת מת� הצו מספיק 

   .במעמד� כאשר היא כבר איננה בית� המשפטי

 � מסמי� את בית המשפט הישראלי לבטל צו אימו� ג� על יסוד נסיבות 19אול� סעי

אלה נסיבות שאילו היו ידועות היו משפיעות ככל הנראה .  בשעת מת� הצוידועותשלא היו 

  

 דינו של הנשיא ברק לפסק 20–19 ,1) 3(ד נח"פ, פלונית' פלוני נ 3441/01א "עראו למשל    52
בתנאי , ש� מוזכרת האפשרות לבקש ביטול של צו אימו	 זר על יסוד עילת התרמית, )2004(

והמבקש לתקו� את צו האימו	 קשור בקשר קרוב מספיק , המאמצי� הינ� תושבי ישראל"ש
לכאורה לא ,  וכבר אי� לה� מושב משות� בישראל,כאשר המאמצי� נפרדו". לקטי� המאומ	

עמידה על מושב� המשות� בעוד אול� . בית המשפט סמכות לדו� בביטול האימו	תהיה ל
עמידה על דרישה זו לצור� , עשויה לקד� את טובת הילד בישראל לצור� הוצאת צו אימו	

 להצדיק נטילת סמכות לבטל את אפשרבהקשר זה . ביטולו של אימו	 עלולה לפגוע בו
או על יסוד מושבו של אחד , שות� האחרו� ישראל מושב� המהיותה שלהאימו	 על יסוד 

נראה כי אי� להסתפק במושבו של מאמ	 . הצדדי� בלבד א� ג� המאומ	 הוא תושב ישראל
 .כאשר אי� כל זיקה אחרת לישראל, אחד בלבד בעת הביטול

או לפי התפיסה הישראלית (כאשר בני זוג משני� את דינ� האישי בשנות� את מושב� , למשל   53
א� על פי שהמעמד שהיה לה� בעת השינוי נשמר , )שר משני� את אזרחות�כא, המקורית

לפיכ� האפשרות להתגרש ועילות . הוא נהיה כפו� לדינ� האישי החדש, ומוכר בבית� החדש
שבחסותו נוצר המעמד , הגירושי� עשויות להיות שונות מאוד מאלה שבדי� האישי הקוד�

  ).767–761' ראו לעיל בעמ(
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יכולה לנבוע מחוסר יעילות של ידיעת� של נסיבות אלה �אי. על ההחלטה להוציא צו אימו�

כגו� בחוסר היכולת לברר את מקו� (מהיעדר מידע זמי� ומקוצר יד של הרשויות , הרשויות

בכל המצבי� הללו . וא� ממרמה) הימצאו של הורה או קרוב משפחה של המועמד לאימו�

ובכ� , האפשרות שבית משפט ישראלי יוסמ� על יסוד זיקתו של המאמ� בעת הביטול

. עשויה להצטייר כבעייתית יותר, לא יוסמ� לבטל צו ישראלי� לבטל צו אימו� זר א� יוסמ

לכאורה החלטה בדבר ביטולו של צו זר אינה עוסקת בשאלה א� ראוי לשנות את המעמד 

אלא בשאלה א� היה ראוי שההחלטה הזרה תינת� , הכפו� לפורו� בשל הנסיבות בעת הדיו�

מדינה אחת אינ� יושבי� בערעור על החלטות של מאחר שבתי המשפט של . מלכתחילה

המהל� הראוי בנסיבות אלה הוא לבקש את ביטול הצו במדינה שבה הוא , מדינות אחרות

החלטת ביטול כזו אינה דורשת פעולה של שירותי הרווחה או הערכת המאומ� ; נית�

והמאמ� אלא רק הערכת תקינותו של ההלי� הקוד� והערכת הצדקתה של ההחלטה 

היעילה והנכונה ביותר במדינה שבה נית� , והערכה זו תיעשה בצורה המוסמכת, שניתנה

  . הצו

ייתכ� שהמדינה הזרה כבר אינה מוסמכת לדו� . אמנ� עמדה זו אינה נקייה מבעיות

ואילו היא , סביר כי ג� החלטתה בדבר ביטול צו האימו� כפופה לטובת המאומ�. בעניי�

בסופו של חשבו� ראוי לגרוס כי ע� כל זאת .  את טובתואינה במצב המאפשר לה לבחו�

�ג� כאשר המאמ� הוא  מדעיקרא אי� סמכות לדו� בביטולו של צו זר ,למרות לשו� הסעי

 אפשר 54.מוגבלת לשינוי מעמד� של הצדדי� מכא� ולהבאזו אלא סמכות , תושב ישראל

 וכ� לשמר 55,א נאותלהגיע לאותה תוצאה מעשית על ידי שימוש בדוקטרינה של פורו� ל

בית משפט ישראלי מוסמ� לדו� בכל , את העיקרו� כי כל אימת שהמאמ� הוא תושב ישראל

אול� נראה כי העיקרו� שמדינה אחת אינה מבטלת החלטות שיפוטיות שניתנו . ענייני החוק

  

 ביקשו לבטל צו אימו	 שנית� במדינה )2004( 1) 3(נח ד"פפלונית ' פלוני נ 3441/01א "בע   54
אול� במקרה זה לא היו הצדדי� תושבי מדינת מת� הצו בעת . על יסוד טענת המרמה, אחרת
על כ� באותו מקרה הצו הזר לא היה . בכל התקופות הרלוונטיות ה� היו תושבי ישראל. שנית�

באשר הוא נית� במדינה שלא הייתה לה סמכות עקיפה , ראוי להכרה בישראל מלכתחילה
הוא לא היה טעו� ביטול בישראל , מאחר שהוא לא היה ראוי להכרה בישראל. בעיני ישראל

ראו סיליה וסרשטיי� , לדיו� בשאלה מה היו דרכי הפעולה הפתוחות לצדדי� במצב שנוצר(
הערה על פסק הדי� , הכרה� איהצהרה על הכרה והצהרה על: על פסקי� זרי� בישראל"פסברג 

ביטולו )). ו"תשס–ה"תשס( ואיל� 983, 951 כח י משפטנעיו" פלונית'  פלוני נ3441/01א "בע
.  לחוק האימו	 צרי� להתאפשר רק כאשר הצו ראוי להכרה בישראל19' של צו זר במוב� של ס

ת יכולה לבטל שכ� קשה לראות כיצד מדינה אח, ג� במצב כזה דומה שאי� מדובר בביטול הצו
ביטול כזה הוא אכ� . מכא� ואיל�, מדובר למעשה בביטול האימו	. צו שנית� במדינה אחרת

ראוי שייעשה במדינה שבה מצוי ביתו המשפטי של , וכמוסבר בטקסט, שינוי במעמדו של אד�
  .האד� בעת הביטול

 .824' ראו להל� בעמ   55
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וכי מוטב שלא להותיר את שאלת הסמכות בהקשר , בסמכותה של מדינה אחרת ראוי שיגבר

  . בידי שיקול דעתו של בית המשפטרגיש זה 

�בית משפט ישראלי צרי� להיות , אותו ניתוח מבסס את העמדה שלמרות נוסח הסעי

עילת ו, זרשינה את מושבו ורכש מושב ישראלי  מאמ� מוסמ� לבטל צו משלו ג� א�

כגו� במצב שהצו הושג ,  בעת מת� ההחלטהידועותהביטול קשורה לנסיבות שלא היו 

מסמכות בית המשפט " קובעת כי הסעי� אינו גורע 19הסיפה של סעי� � ואמנ. במרמה

א� על פי שהחלטה כזו עלולה להשפיע על מעמד� , מכא�". לבטל את צוויו לפי כל די� אחר

ככל : בית משפט שנת� צו אימו� מוסמ� לבטלו, של מי שאינ� קשורי� עוד לישראל

 ה� יאפשרו לבית משפט 56, בישראלשמרמה או פג� אחר משמשי� בסיס לביטול פסקי די�

ובלי קשר , ישראלי לבטל צו אימו� שנת� ג� א� המאמ� והמאומ� כבר אינ� תושבי ישראל

 �מצד אחד קשה להצדיק קיומה של סמכות להפקיע מעמד של אנשי� שאינ� . 28לסעי

, נוס� על כ�. קשורי� לישראל ג� א� טובת המאומ� תעמוד בראש מעייניו של בית המשפט

של במצב שנוצר מוטב שמדינת בית� . ומה שאי� משמעות רבה לביטולו של הצו ככזהד

תחליט בעצמה א� יש מקו� לשנות את מעמד הצדדי� לאור הנסיבות האנשי� הנדוני� 

לא יעסקו בתוקפו של הצו שנית� בתי המשפט במדינה זו וש, השוררות בעת בקשת הביטול

 בתנאי שטובת  כדי� עשוי להיות צעד מתבקשמצד אחר ביטולו של צו שהושג שלא. בעבר

דוגמה היפותטית קיצונית . ובתנאי שמצבו בביתו החדש מובא בחשבו�, המאומ� נשמרת

למצב שבו ביטולו של צו אימו� ישראלי עשוי להיות מוצדק א� על פי שהמאמ� אינו תושב 

ו שינה את אשר לאחר מת� הצ, ישראל הוא כאשר הצו נית� בהתבסס על מרמה מצד המאמ�

בנסיבות אלה ירושת המאומ� כפופה לדי� . ומת, ואילו המאומ� נשאר תושב ישראל, מושבו

. ולפי די� ישראל המאמ� יורש את המאומ�, ישראל משו� שהוא די� מושבו בעת מותו

במצב זה העובדות עשויות להצדיק את ביטול צו האימו� כדי שתימנע מהמאמ� הנאה 

   .ממעשה המרמה שביצע בעבר

ג� ביטולו בישראל של צו זר כאשר המדינה להצדיק לכאורה עובדות אלה אמורות 

א� . וכאשר הצו ומעמד הצדדי� כבר הוכר בישראל, הזרה כבר אינה מוסמכת לדו� בעניי�

הא� לא ראוי שבית משפט ישראלי , המאמ� והמאומ� נהיי� תושבי ישראל והמאומ� מת

בהתבסס על מרמה של המאמ� העומד לרשת את יוסמ� לבטל את צו האימו� הזר שהושג 

נראה כי ג� במצב כזה אי� זה ראוי שבית משפט בישראל יתיימר לבטל החלטה ? המאומ�

אפשר למנוע את הנאתו של המאמ� המרמה על ידי . שיפוטית שניתנה בסמכות במדינה זרה

   57.סירוב לייחס לאימו� תוצאות מקוממות

  

) 1(ד יג" פלנגפוס' אינגסטר נ 254/58א "עראו , בעניי� ביטול פסקי די� בישראל בשל מרמה   56
 .)1991 (599 מעשה בית די� בהלי� אזרחינינה זלצמ� ; )1959 (449

  .201ש " ולהל� ה513, 287–281' לעיל בעמראו    57
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  ? לחוק28ס האימוצי� כפופה לסעי� � בפנקוהא� הסמכות להתיר עי  )2(

 � שנה לעיי� בפנקס 18לחוק מסמי� את בית המשפט להתיר למאומ� שמלאו לו ) ב(30סעי

 מסמי� את בית המשפט לדו� בבקשה 28לכאורה סעי� . לאחר שפקיד הסעד סירב לבקשתו

היא שוללת את . אול� מסקנה זו אינה סבירה. כזו רק כאשר המאמ� הוא תושב ישראל

אפשרות לעיי� בפנקס האימוצי� מאד� שמאמצו אינו תושב ישראל בעת שמגישי� את ה

וא� , א� על פי שאותו אד� אומ� בישראל כאשר מאמציו היו תושבי ישראל, בקשת העיו�

ההיגיו� מחייב שבית משפט . על פי שהוא עצמו עשוי להיות תושב ישראל בעת הבקשה

י� לכל מאומ� שאימוצו רשו� בפנקס בלי קשר ישראלי יוסמ� להתיר עיו� בפנקס האימוצ

) ב(30וכ� משתמע מסעי� . למושבו או למושב הוריו המאמצי� בעת הבקשה לעיי� בפנקס

לפיכ� הבסיס המשפטי . לבקש לעיי� ברישו� המתייחס אליו" מאומ�"העוסק בזכותו של 

 �ית המשפט אשר מסמי� את ב,  עצמו30לדו� בערעור על החלטת פקיד הסעד יימצא בסעי

ואי� להכפי� סעי� זה לסמכות .  סירב לבקשתו של מאומ�לדו� בבקשה לאחר שפקיד הסעד

 �  .28הקבועה בסעי

  ? לחוק28הא� הסמכות להכיר באימו� זר כפופה לסעי�   )3(

הוא עוסק רק בשאלה מתי יוכר צו אימו� זר . החוק איננו עוסק בהכרה באימו� זר ככלל
דומה שהסמכות להכיר בצו אימו� זר  .חוקה לפיבוצע ר שאצי אר�שנית� במסגרת אימו� בי�

אימו� בי� שנית� במסגרת , ארצי� בי� שנית� לטובת מאמ� ישראלי במסגרת אימו� בי�–
אמנת האג לטובת מאמ� שלא היה תושב ישראל וא� אינו תושב ישראל ארצי בכפו� ל�בי�

 –י� היו תושבי� זרי� ובי� שנית� כשהמאמ� או המאמצ, בעת הבקשה להכיר באימו�
משפט יוסמ� להצהיר על מעמדו של הבית לפיכ�  .עקרונות כלליי� חיצוניי� לחוקכפופה ל

כש� , אד� כמאומ� או כמאמ� בלי קשר לזיקתו לישראל כל אימת שהצור� לכ� יתעורר
מידה תמיד תהיה לבית באותה  58.שהוא מוסמ� להצהיר על היותו של אד� נשוי או פנוי

  

יש שמדינות קובעות כללי . בקשה כזו עשויה להצטייר כבקשה להצהרה על מעמדו של אד�   58
של באנגליה הסמכות לתת פסק די� בעניי� מעמד למ. לאומית ג� לעניי� זה�סמכות בי�

הנישואי� של אד� מוגדרת היטב ומוגבלת למצבי� שבה� אחד מבני הזוג הוא תושב אנגליה 
,  ובהקשר של אימו	,)97כלל ב ,DICEYראו  (או גר בה במש� השנה שקדמה להגשת הבקשה

נגליה כאשר בתי המשפט האנגליי� מוסמכי� להצהיר שאד� מאומ	 באימו	 המוכר בא
 ,DICEYראו ( השנה שקדמה להגשת הבקשה במש�המאומ	 הוא תושב אנגליה או גר ש� 

ה� . אפשר להבי� מגבלות אלה על רקע המשמעות המיוחסת לפסקי די� כאלה). 121כלל ב
עובדה זו קשורה . לרבות רשויות המדינה, הכובלי� את כל העול�, נחשבי� פסקי חפצא

בי� ביזמתו שלו ובי� ביזמת בית המשפט , ממשה יעורב בהלי�לאפשרות שהיוע	 המשפטי ל
שבה אי� הוראת חוק המייחסת כוח ,  לא כ� המצב בישראל.)18�171פסקה ב ,DICEYראו (

. ועל כ� להלכה הוא מחייב רק בי� הצדדי� הישירי� לדיו�, מיוחד כזה לפסק די� הצהרתי
, משו� שעל פי רוב, בה ביותראמנ� בפועל ההשפעה של פסק די� כזה עשויה להיות רח
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נגררת שאלה אד� כמאמ� או כמאומ� במסגרת מעמדו של ב כיראל סמכות להמשפט בישר
 או בתביעת את צו ירושה או צו קיו� צוואה כגו� בהלי� של הוצ,בהלי� אחרהמתעוררת 

  59.כאשר הזכות לרשת או הזכות למזוות כפופה לקיו� קשר האימו�, מזונות

  ?לחוק 28הא� הסמכות לדו� בתוצאות של אימו� כפופה לסעי�   )4(

היא תתעורר בדר� כלל . השאלה מה� תוצאותיו של אימו� יכולה להתעורר בנסיבות מגוונות
א� תוגש , למשל. כאשר סמכות השיפוט תוכרע על פי אופי התביעה, במסגרת הלי� אחר

 וא� –סמכות השיפוט של בית המשפט תיקבע על פי זיקת המדינה לנתבע , תביעת מזונות
 בתביעה 60.היא תוכל לקו� ג� על יסוד זיקה בי� המדינה לקטי�, מדובר במזונות של קטי�

להשתת� בחלוקת עיזבו� סמכות בית המשפט תיקבע על פי כללי הסמכות הקבועי� בחוק 
,  ג� א� תתעורר שאלה באשר להיק� הסמכות של ההורה המאמ� על המאומ�61.הירושה

 �העוסק , 1962–ב"התשכ,  לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות76סביר שסעי
בסמכות בתי משפט בישראל לפעול לפי הפרק השני והשלישי לחוק העוסקי� ביחסי� שבי� 

יסמי� את בית המשפט כל אימת שהצור� לדו� בעניי� , ילדי� להוריה� ואפוטרופוסי�
 אי� כל סיבה לחשוב שהסמכות לדו� בכל הסוגיות הללו תוגדר לפי 62.מתעורר בישראל

 �  .  ילדי� רק משו� שמעורבת שאלה הקשורה לאימו� לחוק אימו�28סעי

  מצאת מסמכי�ה  .3

והיא אינה קמה מכוח ,  סמכות בית המשפט קבועה בחוק63.הוא הלי� חפצאהלי� האימו� 
, תקנות סדר הדי� האזרחיהסדרת ההלי� בפרק מיוחד ב. המצאתה של הזמנה לדי�

שבו יש צור� לרכוש סמכות בהלי� , כבהלי� גברא,  מבהירה כי אי� מדובר1984–ד"התשמ
ואילו היוע� המשפטי הוא , בהלי� הוצאת צו האימו� המאמ� הוא המבקש. על נתבע

אימו� מוגשת בידי היוע� המשפטי � בקשה להכריז על היותו של ילד בר64.המשיב

  

לצדדי� זרי� שלא ניתנה לה� ההזדמנות להשתת� בהלי� אי� עניי� או בסיס לתקו� את 
והעובדה שאי� לה כוח כזה מסבירה , אבל אי� ספק שההחלטה אינה כובלת אות�. ההחלטה

�הסמכות הבי�. לאומית לעניי� זה אינ� מוגבלי� בישראל�כנראה מדוע כללי הסמכות הבי�
   .לאומית למת� פסק די� הצהרתי שכזה נקבעת כבהלי� גברא רגיל

  .העוסק בשאלה שבגררה, 1984–ד" התשמ,]נוסח משולב[ לחוק בתי המשפט 76' ראו ס   59
  .921–914' ראו להל� בעמ   60
 . ואיל�1067'  להל� בעמראו   61
  .868'  להל� בעמראו   62
משפחה  4293/01 	"בגראו ג� ). 1960 (997ד יד " פ,קור�' קור� נ 419/59א "ראו למשל ע   63

,  לפסק דינה של הנשיאה ביניש3פסקה ב, )2009, פורס� בנבו (שר העבודה והרווחה' חדשה נ
  .ש� היא עומדת על אופיו הציבורי של מוסד האימו	

  .1984–ד"התשמ,  לתקנות סדר הדי� האזרחי285� ו284' תקראו    64



 לאומי הפרטי הישראלי�כללי המשפט הבי�: שער שלישי

824 

 תקנה 65.והורה שאינו מסכי� לאימוצו של הילד הוא המשיב לבקשה, לממשלה או נציגו
תומצא ,  בית המשפט התיר את המצאת המסמכי� מחו� לתחו�קובעת כי א�) א(277

אימו� ה� �אול� ה� בבקשה להכריז על ילד בר. למשיב הודעה על דבר הגשת הבקשה
 המצאת המסמכי� אינה מכפיפה את הצדדי� השוני� לקשר האימו� ,בבקשת צו אימו�

ת� לסמכות בית המשפט אלא משמשת א� הודעה המאפשרת לצדדי� הדרושי� להשת
  66.בהלי� באופ� פעיל לפי רצונ�

  שיקול דעת   .4

 שיתעוררו מצבי� רבי� שבה� יתבקש בית משפט ישראלי מוסמ� להימנע קשה להניח
כי ,  כי ישראל אינה הפורו� הנאות לדו� בעניי�–מהפעלת סמכותו לפי חוק אימו� ילדי� 

קיימת תניית שיפוט או כי בי� הצדדי� , העניי� תלוי ועומד בהלי� המתנהל מחו� לישראל
אול� כל אחת מהטענות עשויה להתעורר באשר לבקשה . בנוגע לענייני� הקשורי� לאימו�

בנסיבות אלה אי� כל סיבה מדוע בית משפט ישראלי לא . ישראלי או זר, לבטל צו אימו�
יפעיל את שיקול דעתו ויחליט בהתא� לנסיבות ובהתא� לשיקולי� הרגילי� א� ראוי כי 

. ייער� בישראל או במדינה זרה – או ביטולו של המעמד שנוצר על פיו –ול הצו דיו� בביט
כאשר , למשל; שיקול אחד העשוי להשפיע הוא כאשר לא כל הצדדי� ה� תושבי ישראל

אחד מההורי� המאמצי� ועודו קטי� המאומ� או כאשר , המאומ� התבגר ונהיה תושב זר
ישראל אינו צרי� לחייב את ישראל ליטול היותו של אחד המאמצי� תושב . הוא תושב זר

   67.סמכות בנסיבות אלה

  ברירת די�  .ג

  מבוא  .1

כ� ג� מבנה כללי , כש� שאופ� ההסדרה של סמכות השיפוט משתנה ממדינה למדינה

, כגו� השיטה האיטלקית, יש שיטות. ברירת הדי� אינו אחיד בשיטות המשפט השונות

  

277� ו276' תק, ראו ש�   65. 
מה שמלמד שהיא אינה קמה מכוח המצאת , שסמכות בית המשפט קבועה בחוקמכיוו�    66

דורשת היתר להמציא את המסמכי� מחו	 ) א(277לא ברור לגמרי מדוע תקנה , המסמכי�
  ). 416–413' ראו לעיל בעמ(למדינה 

די במושב המאמ	 בישראל כדי להסמי� בית משפט ) 821–817' בעמ(א� בניגוד להצעה לעיל    67
שיקולי פורו� לא נאות , י לדו� בבקשה לבטל צו אימו	 א� על פי שנית� במדינה זרהישראל

יאפשרו לצמצ� עד למינימו� את המקרי� שבה� תינטל סמכות כזו כדי למנוע פגיעה במדינה 
  . שבה נית� הצו



  אימו	: 11פרק 

825 

א� יש ג� כאלה . ת האימו� וביטול האימו�תוצאו, שמספקות כללי� ליצירת האימו�

ויש שיטות שמפרידות בי� הכרה באימו� , שמסדירות את יצירת האימו� א� לא את ביטולו

 נקט את הגישה 1959–ט"התשי,  להצעת חוק אימו� ילדי�26סעי� . ובי� תוצאותיו

 על תנאי האימו� יחול חוק מקו� מושבו של" : שלוש הוראות שונותהראשונה וקבע

על תוצאות האימו� יחול חוק מקו� מושבו של המאומ� בשעה ; המאומ� בשעת האימו�

על ביטול האימו� יחול חוק מקו� מושבו של המאומ� ; שנוצרה החובה או הזכות הנדונה

ושדינו אמור לחול בכל , סעי� זה זיהה את האד� שבמוקד מוסד האימו�. "בשעת הביטול

הוא קבע את הדי� שזיקה ; תוצאותיו וביטולו, האימו� יצירת –השאלות שיכולות להתעורר 

והוא קבע פתרו� לבעיית השינוי בחוליית ; � הנדו� מצדיקה את תחולתוהאדאליו מצד 

 כלומר המועד שבו חוליית קישור זו צריכה להתקיי� כדי שהדי� יחול בכל שאלה –הקישור 

וא� לא בחוק אימו�  1960–�"התש, הוראה זו לא נחקקה בחוק אימו� ילדי�. ושאלה

 אפשר לשער איזה די� אמור לחול כאשר בית 68. שהחלי� אותו1981–א"התשמ, ילדי�

א� אי� כל בסיס לשער איזה די� יחול כשבית משפט , משפט ישראלי מוציא צו אימו�

  .או כאשר מבקשי� לברר את תוצאותיו של אימו�, ישראלי מתבקש לבטל צו אימו�

  מו�הדי� החל בהוצאת צו אי  .2

 האופי הציבורי שבשלהדעה המקובלת היא בהיעדר הוראה סטטוטורית ובהיעדר פסיקה 

הלי� יחול ב, שנועד לפקח על התאמת� של ההורי� המאמצי� לילד, של הלי� האימו�

כל הדרישות של די� , לפי עמדה זו. די� הפורו� –  רק די� ישראלהוצאת צו אימו� ישראלי

הדרישה שהמאמ� , ת שהמאמצי� יהיו איש ואשתו יחד הדרישה העקרוני כגו�– ישראל

הדרישה שהמאמצי� והמאומ� יהיו בני אותה ,  שנה לפחות18�יהיה מבוגר מ� המאומ� ב

   .יחייבו בכל הלי� אימו� שמתנהל בישראל –דת 

: החלת די� הפורו� מתיישבת ע� העובדה שהסמכות ליצור את האימו� מצומצמת

וזיקה זו מבטיחה כי הנושא יידו� בביתו המשפטי , מכותמאחר שזיקה אחת בלבד מקנה ס

מאותה סיבה עצמה נהגו במשפט המקובל . די� הפורו� הוא דינו האישי, של האד� הנדו�

כאשר סמכות בתי המשפט יוחדה לתושבי , להחיל את די� הפורו� בלבד בענייני גירושי�

, מחילות את הדי� האישיא� על פי שכל השיטות ,  כ� ג� בתחו� האימו�69.הפורו� בלבד

שיטות המשפט שבה� סמכות השיפוט מצומצמת באופ� שדי� הפורו� הוא דינו האישי של 

  

בהצעת החוק לא נדונו  הוראת הסמכות והוראת ברירת הדי� שהיו, לעיל במבואכפי שהוסבר    68
לאומי הפרטי בחוק � משו� שסברו כי יש לרכז את כל ההוראות בעניי� המשפט הבי�בכנסת

רק ההצעה בנוגע לסמכות נכנסה ). פנחס רוז�, שר המשפטי�, )�"תש (473, 28כ "ראו ד(אחד 
  . תו� המרת הדגש מהמאומ	 למאמ	1960–�"התש, לחוק אימו	 ילדי�

  .705' ראו לעיל בעמ   69
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ולעומת� שיטות משפט שבה� סמכות השיפוט , נוטות להחיל בעיקר את די� הפורו�, הנדו�

מוכנות להחיל ג� די� זר , באופ� שאינו מבטיח שדי� הפורו� הוא הדי� האישי, רחבה יותר

   70.יצירת האימו�על 

 – בכל שיטות המשפט מתלבטי� בשאלה מיהו האד� שדינו האישי רלוונטי ,ע� זאת

דאגה לשלומו ולטובתו של מכיוו� שדיני האימו� נסבי� בעיקר על ה. המאמ� או המאומ�

כפי שהוצע ,  היה אפשר לחשוב שיוחל בעניי� זה דינו האישי של המאומ�71, המאומ�הילד

כבר ראינו כי החוק ביכר את הזיקה למאמ� בהוראה היחידה שעסקה אול� . בהצעת החוק

,  רשאי� לבקש צו אימו� בישראלישראלמאחר שרק תושבי . לאומי הפרטי�במשפט הבי�

 נראה כי בפועל ברוב המקרי� ,ע� זאת 72.די� המאמ�החלת די� הפורו� פירושה שחל 

�רוב ב. בו של המאומ� ג� כ�יהיה הדבר על דעת די� מוש, צא בישראל צו אימו�שבה� י

 וההלי� המיוחד שנועד ,מאומ� שאינו תושב ישראל בעניינו שלהמקרי� צו אימו� לא יינת� 

   .ארצי משלב את דינו של המאומ��לאימו� בי�

  אימו� של ילד שנמצא בישראל   )א(

, ראינו שסמכותו של בית משפט ישראלי לתת צו אימו� תלויה רק במושב� של המאמצי�

ושיהיה , אמנ� החוק מניח שהילד יימצא בישראל. י� דרישה שהילד יהיה תושב ישראלוכי א

 73. של ההורי� המאמצי� לפחות שישה חודשי� לפני הוצאת צו האימו��סמו� על שולחנ

ולו משו� שהוריו הביולוגי� , הוא תושב זר, אבל ייתכ� מצב שהג� שהילד נמצא בישראל

ה שלפיה הלי� האימו� מתנהל לפי די� הפורו� היא משמעותה של העמד. ה� תושבי� זרי�

לא יחול דינו ג� א� בדי� זה יש הוראות מיוחדות  ,שבמקרי� שבה� המאומ� הוא תושב זר

קיימות מדינות המגלות . האמורות להג� על זכויותיו או על זכויותיה� של הוריו הביולוגיי�

מאחר , ע� זאת 74.תעלמת ממנואול� ההנחה שיחול די� המאמ� בלבד מ, מודעות לקושי זה

  

  .811–809' � ראו לעיל בעמעל כללי הסמכות השוני   70
; )1974 (20  לדבר המל�46כללי ברירת הדי� בישראל והסימ�  גולדווטר 'ח,  לבונטי�'א ראו   71

  .)1994 (458 דיני אימו� ילדי�נילי מימו�  ;363 'בעמ, )21ש "לעיל ה( שאוה
ב זר אלא ארצי אינו חל על אימו	 של ילד ישראלי בידי תוש�ההסדר לאימו	 בי�, כאמור לעיל   72

א� ראו להל� על שילובו של די� המאומ	 . על כ� די� הפורו� תמיד יהיה די� המאמ	. רק להפ�
  .ארצי�בהלי� האימו	 הבי�

  . לחוק האימו	6' ס   73
החלת דינו של . הדאגה לטובת הילד מופקדת על פי רוב בידי המדינה שאליה הוא קשור ביותר  74

גה לשלומו מופקדת בידי החברה שאליה קשור הדאש המאמ	 בלבד על הלי� האימו	 משמעה
 אמנ� ג� בדי� אנגליה ובדי� .בפיקוח על מאמ	 זהבעיקר והיא באה לידי ביטוי , מאמצו

� ל77'  וס20�106בפסקה , DICEYראו (שוויי	 חל רק די� הפורו� CPIL ( אבל באנגליה נמתחת
� ו1158' מ בע,CHESHIREראו למשל (ביקורת על ההתעלמות מדי� המאומ	 DICEY , בפסקה

וכאשר זכויות , והובעה ש� הדעה שכאשר קיימת מניעה לאימו	 בדי� הילד, ) ואיל�20�107
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ומאחר שבתי המשפט ה� , שכל החלטה בנוגע לאימוצו של ילד אמורה לפועל לטובתו

סביר שאפשר להכניס התחשבות בדי� שלו , אפוטרופסי� של כל ילד הנמצא בישראל

 על לשיקולי טובת המאומ� הכלליי� המופעלי� ג� כאשר מחילי� רק את די� המאמ�

  .מאומ� הנמצא בישראל

 לא היה הסדר סטטוטורי לאימו� על ידי תושבי ישראל של ילד שאינו 1996שנת עד 

אימוצי� כאלה בוצעו בדר� פרטית באופ� שעורר חששות כבדי� באשר . נמצא בישראל

 א� כשהילדי� הובאו לישראל לצור� הוצאת צו 75.לתקינות הבאת� של הילדי� ארצה

 בילדי� וזיו� מסמכי� שעוררו דאגה בקרב סחר, ת ילדי�פהאימו� ניכרו תופעות של חטי

 הוראות מפורטות המסדירות את 28הוסי� לסעי�  ילדי�  לחוק אימו�2' תיקו� מס. הרשויות

, כיו� כאשר תושב ישראל מבקש לאמ� ילד הנמצא במדינה זרה .הסוגיה של אימו� ילד זר

דבר ההגנה על אמנת האג ב השאובות מ–החוק הישראלי המהותי קובע הוראות מיוחדות 

אמורות לשמור על המאומ�  הואל – 1993, ארצי�ילדי� ושיתו� הפעולה לגבי אימו� בי�

   76.ארצי המיוחד�ועל ההורי� הביולוגיי� במצב הבי�
  

סביר שבית המשפט לא יפעל לפי די� הפורו� , ההורי� הטבעיי� לפי דינ� עלולות להיפגע
די� איטליה מפנה לדי� המועמד לאימו	 באשר לדרישת ההסכמה רק כאשר המאומ	 . בלבד
שמחיל על האימו	 את , אבל די� גרמניה).  האיטלקיפורמההר לחוק 38.2 'סו רא(גיר הוא ב

� ל4'  וס22.1' סראו , )renvoi(לרבות רנוואה (די� אזרחות� של המאמצי� EGBGB( , דורש כי
והכול בכפו� לטובת , באופ� מצטבר,  די� אזרחותו של הילדג�באשר לדרישת ההסכמה יחול 

� ל23' ראו ס(הילד EGBGB .(באופ� כללי את די� אזרחות� של די� צרפת מ 	חיל על האימו
 את הדי� החל על תוצאות הנישואי� –ובהיעדר די� אזרחות משותפת , המאמ	 או המאמצי�

�ל 370�3.1' סראו (Code Civil( ,בדינו האישי ; שבמקרה זה יהיה די� מושב� 	מניעה לאימו
. תי מיוחד המסדיר את נושא ההסכמה במישרי�וקיי� כלל מהו, של הילד תמנע את האימו	

החילה הפסיקה הצרפתית את די� אזרחות� של , 2001�לפני שכל ההוראות הללו נחקקו ב
גיל מינימלי ותנאי� הקשורי� , כשירות� לאמ	(המאמצי� על שאלות הקשורות אליה� 

יכולת לאמ	 ה, הפרש גילי�(וכ� על התנאי� המשותפי� למאמ	 ולמאומ	 ) לילדיה� הטבעיי�
והיו רבי� שסברו שראוי להחיל את די� המאומ	 על שאלות הקשורות רק , )'ילד של ב� זוג וכו

תנאי� , גיל מרבי לאימו	, דרישות בנוגע להסכמתו או הסכמת הוריו ואופ� הבעתה(אליו 
ג� היו� לא ברור עד כמה אפשר להיעזר בדי� ). אימו	 ועוד�קודמי� להכרזה על ילד בר

 360בפסקה  ,LOUSSOUARNראו ( של הילד בענייני� שאינ� מוסדרי� במפורש אזרחותו
 Hague Convention on Jurisdiction, Applicable Law (1965אמנת האג משנת א� ). ואיל�

and Recognition of Decrees Relating to Adoption(, את די� הפורו� המחילש 	על האימו ,
הצעת  ל)ג(23'ס. איסורי� וחובות התייעצות, תומכהס בדברו של המאומ	 אזרחותדי� מפנה ל

לאימו	 הקיימות בדינו של מאומ	 זר להתחשב במניעות א� הוא החוק של לבונטי� מחייב 
 .) הצעת חוק,לבונטי� ראו(

  ).1991 (626) 2(ד מה"פ, מ�'תורג' קונסלוס נ 243/88	 "ראו לדוגמה בג   75
, )ארצי�אימו	 בי�) (2' תיקו� מס(עת חוק אימו	 ילדי�  להצב לחוק ודברי ההסבר28 ' סורא   76

�אימו	 בי�(ראו ג� הצעת חוק אימו	 ילדי� ; )451, )ד"התשנ (2271ח "ה, 1994–ד"התשנ
  .239, )ו"התשנ (2449ח "ה, 1995–ו"התשנ, )ארצי
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 �, ארצי�לא תותר כניסה לישראל של ילד למטרת אימו� בי�" : לאמורלח קובע28סעי

ומר שבית משפט ישראלי אינו מוסמ� אי� סעי� זה א. "אלא א� כ� התקיימו הוראות חוק זה

יכול שילד יימצא בישראל ע� הוריו ויגור בה . להוציא צו אימו� כשמדובר בילד תושב זר

ויחל בישראל הלי� של אימו� על ידי , וה� כול� תושבי� זרי�, בלי כל קשר לאימוצו

 כמו ,כמו כ� בתי משפט זרי�. האמנה אינה מתייחסת למצבי� כאלה. מאמצי� ישראליי�

מוסמכי� לתת צו החזקת ילדי� שמאפשר למי שמחזיק בילד לעבור , בתי משפט בישראל

לאחר . בהסדר לאחר מות� של הורי הילד  בי� כהסדר לאחר גירושי� ובי�–לאר� אחרת 

והורהו מבקש להינשא בישראל לב� זוג המעוניי� לאמ� את , שילד כזה הובא לישראל כדי�

הלי� האימו� יתנהל לפי , ו כדי� מבקש לאחר זמ� לאמצואו כאשר מי שמחזיק ב, הילד

לח אינו נוגע 28סעי� , כל עוד הילד לא הובא לישראל לש� אימוצו. הוראות החוק הרגילות

, בית משפט ישראלי מוסמ� להוציא צו אימו�, א� המאמ� הוא תושב ישראל. לעניי�

ל סיבה לערב רשויות משמעה שאי� כ, והעובדה שהילד כבר נמצא בישראל באורח חוקי

לח אכ� מבטיח כי לא יהיה מצב שבו יהיה ילד סמו� על 28אול� סעי� . זרות בהלי� האימו�

�צא צו אימו� ישראלי באשר לילד שהובא לישראל למטרת שולחנו של מאמ� ישראלי או שי

ארצי הדואגות למעורבות� �בלא שקוימו הוראות החוק בדבר אימו� הבי� ,ארצי�אימו� בי�

  .  רשויות ביתו של הילד והוריו הביולוגיי�של

   אימו� של ילד שאינו נמצא בישראל  )ב(

 77. לחוק עוסק באימוצ� של ילדי� תושבי� זרי� על ידי מאמצי� תושבי ישראל2' תיקו� מס

 �א 28וסעי� , ארצי תוגש על ידי תושב ישראל�מבהיר כי בקשה לאימו� בי�) א(ז28סעי

 לפיכ� ההסדר 78."דינת חו� ייעשה על פי הוראות חוק זהאימו� של ילד ממ"קובע כי 

ומאחר שהוראות החוק , הסטטוטורי הוא הסדר ייחודי לתושבי ישראל המבקשי� לאמ� ילד

אי� לתושבי ישראל דר� מלבד , האחרות מניחות שאי אפשר לאמ� ילד שאינו נמצא בישראל

  . ההסדר המיוחד שבחוק לאמ� ילד זר

  

הנוסח של שתיה� . ו" להצעת החוק משנת תשנ1' ד וס" להצעת החוק משנת תשנ2' ראו ס   77
בדברי ההסבר , ע� זאת משו� מה. ל אימו	 של ילד תושב זר בידי תושבי ישראלמדבר ע

 ). 239' בעמ, ראו ש�(ו מזכירי� אימו	 של תושב זר בידי אזרחי ישראל "להצעה משנת תשנ
ולפיה אפשר לאמ	 ילד ג� באופ� פרטי , הוראה זו דוחה את העמדה שננקטה בהצעת החוק   78

–ד"התשנ, )ארצי�אימו	 בי�) (תיקו�(צעת חוק אימו	 ילדי� ראו ה(ממדינה שאינה צד לאמנה 
במוב� זה התיקו� מצמצ� את האפשרות לאמ	 ילד ). 452' בעמ, 451, 2271ד "ח תשנ"ה, 1994

המגדיר את החזקתו של ילד בישראל למטרת אימו	 שלא ,  לחוק33' ראו ג� ס. ממדינה זרה
המעניק אזרחות מכוח , 1952–ב"התשי, ב לחוק האזרחות4' וס, עברה פלילית על פי החוק

ולמי , אימו	 רק למי שאומ	 לפי חוק אימו	 ילדי� ולאחד מהוריו המאמצי� אזרחות ישראלית
 . היה בזמ� האימו	 תושב ישראלשלאשאומ	 מחו	 לישראל בידי אזרח ישראל 
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סעי� . ארצי�זכה להגדרה מיוחדת לעניי� אימו� בי�" שראלתושב י"ראינו שהמונח 

, אזרח ישראליאינו מתייחס למי שמרכז חייו בישראל אלא כולל בגדרו של מושג זה ) א(ז28

המתגורר בישראל , תעודת עולה או רישיו� לישיבת קבע, או מי שניתנו לו אשרת עולה

עשר � או לפחות שני�,לפחות שלוש שני� מתו� חמש השני� שקדמו להגשת הבקשה

79.עשר החודשי� שקדמו להגשת הבקשה�חודשי� מתו� שמונה
 א� על פי שהאמנה ,זאת 

  . שלו במדינה� הרגילמגורימקו� השעליה מבוסס הסדר זה עוסקת במי ש

ילד "החוק א� אינו מדייק בכל מה שקשור בזיקתו של הילד למדינתו ומדבר רק על 

או ילד שנמצא במדינה ? אזרח מדינה זרה? ינה זרההא� זהו ילד תושב מד". ממדינת חו�

חו� הוא ילד שמושבו �ארצי הובהר שילד�בהצעה שהולידה את ההסדר של אימו� בי�? זרה

המושב ,  כידוע80.וההתייחסות למדינת המוצא שלו היא למדינת מושבו, בחו� לאר�

ימו� שמחבר  האמנה עוסקת בא,לעומת זאת. רגיל כמרכז חייו של אד�בהישראלי מוגדר 

ה  במדינ הרגילומגורי שמקו� �ומאומשמקו� מגוריה� הרגיל במדינה אחת בי� מאמצי� 

מקו� ומושב אינו כולל בהכרח ,  מצביע בהכרח על מושבו אינמקו� המגורי� הרגיל. אחרת

וכל , בהיעדר קביעה מפורשת בחוק שהילד צרי� להיות תושב המדינה הזרה. מגורי� רגיל

כפי שיש בנוגע לזהות , ורש באשר לזיקה שבינו ובי� המדינה הזרהעוד אי� הסדר מפ

המדינה הזרה תהיה המדינה דומה כי יש לנהוג לפי האמנה בעניי� זה ולדרוש כי , המאמצי�

  . הילדשבה מקו� מגוריו הרגיל של 

  כ� הוא קובע הלי� מפורט לאימו� , כש� שהחוק קובע הלי� מפורט לאימו� רגיל

 והוא מסדיר את הקמת� 81,קי� רשות מרכזית לעניי� החוק והאמנההוא מ. ארצי�בי�

 ההלי� נפתח בזה שההורי� 82.ת את האימו�והמבצעוהפעלת� של עמותות מוכרות 

  

� תושבי השטחיהרחבת ההגדרה של תושב ישראל כדי לכלול ג� לעניי�  37 ש"ראו לעיל ה   79
  . בעלי זיקה לישראלהמוחזקי�

תושב ישראל המבקש לאמ	 ילד שהוא תושב של : "ד"א בהצעת החוק משנת תשנ28' ראו ס   80
ארצי של ילד שאינו תושב ישראל על ידי תושב �אימו	 בי�"ו "ומשנת תשנ; ...."מדינת חו	

 ..." ישראל
ארצי על פי �ניי� אימו	 בי�ב קובע שהשר ימנה פקיד סעד ראשי שיהיה רשות מרכזית לע28' ס   81

  .החוק ולעניי� האמנה
היק� הפסיקה העוסקת בתביעות נגד עמותות כאלה . כב ואיל� לחוק האימו	28' ג וס28' ס   82

ראו למשל . א� כי כמוב� לא כל התביעות מבוססות, מעידה על התנהלות בעייתית בחלק מה�
מחוזי (א "ת; )2008, פורס� בנבו (משרד הרווחה' גולדשטיי� נ 7090/08) א"מחוזי ת(א "בש

; )2009, פורס� בנבו ( העמותה לקידו� אימו�,עמותת הילד והוריו' נ הדר 2220/05) א"ת
פורס�  (ארצי�עמותה ישראלית לאימו� בי�, ילדי�' וולברג נ 9335/00 )��שלו� י(א "בש

, פורס� בנבו( מאיירסו�' ר נ"ע" עתיד הילדי� "507/02 )צ"ראשלשלו� (א "ת; )2001, בנבו
   ).2007, פורס� בנבו (שר הרווחה' מזרחי נ 7738/04	 "בג; )2004
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 לאחר 84.ועליה לבדוק שהמבקש כשיר לאמ�,  לעמותה מוכרת83המאמצי� מגישי� בקשה

ות המוסמכת העמותה מעבירה את הבקשה המאושרת לרש, שנמצא כי המבקש כשיר לאמ�

על , זרה שלפיה אותר ילד לאימו�הרשות ה לאחר שהיא מקבלת הודעה מ85.במדינת חו�

העמותה המוכרת לוודא כי הרשות המוסמכת במדינה הזרה אכ� בדקה שמסירת הילד 

נוס� .  אחרות בביתוהשֹמהלמאמצי� בישראל היא לטובת הילד לאחר שנבחנו אפשרויות 

סמכת הזרה אישור שהתקבלו ההסכמות הדרושות לפי די� עליה לקבל מהרשות המו, על כ�

, מרצו� חופשי, ושאלה התקבלו בכתב, המדינה הזרה מהורי הילד או מי שמוסמ� במקומ�

וכ� אישור שכל האישורי� הדרושי� בדי� הזר ניתנו ושה� ; בלא תמורה ובהתא� לדי� הזר

�שניתנה הסכמת ,  הילדשהסכמת הא� הביולוגית לאימו� ניתנה לאחר לידתו של, בתוק

 86.הילד א� היא דרושה על פי הדי� הזר ושמשמעות האימו� ותוצאותיו הוסברו להורי הילד

: כמו כ� על העמותה הישראלית לקבל מהרשות המוסמכת הזרה חוות דעה מקיפה על הילד

מצבו הרפואי , דתו, סביבתו החברתית, רקעו, על משפחתו, מידת התאמתו לאימו�, זהותו"

 לאחר שהעמותה מקבלת את כל האישורי� 87." ובהווה וכל פרט מהותי אחרבעבר

עליה להחליט על פי חוות דעה של עובד סוציאלי א� , הדרושי� ואת חוות הדעה האמורה

   88.מסירתו למבקש למטרת אימו� היא לטובת הילד

מגישה העמותה , לאחר שהיא מחליטה בחיוב ולאחר שהמבקש מסכי� לקבל את הילד

, )כלומר לישיבת קבע(לשר הפני� להתיר את כניסת הילד לישראל למטרת אימו� בקשה 

ורק משנית� היתר זה מודיעה העמותה לרשות המוסמכת במדינה הזרה שהיא מסכימה 

 90. בדר� כלל הילד יימסר למאמ� במדינת מוצאו ויובא לאר� על ידי מאמציו89.לאימו�

  

 .ז לחוק אימו	 ילדי�28' ראו ס   83
קובע כי העמותה ) ב(ח28' ס. מפרט את הדברי� שעל העמותה לבדוק) א(ח28' ס. ח28' ראו ס   84

 הדברי� לא לפיכ� על פני. תברר אצל הרשות המרכזית א� המבקש נמצא בלתי כשיר לאימו	
או העמותה ) פקיד סעד( הרשות המרכזית –ברור לגמרי מי מוסמ� להחליט בעניי� הכשירות 

פ "י( לפעולת עמותה מוכרת לפי חוק אימו	 ילדי� הכללי� וההנחיות המקצועיות. המוכרת
מבהירי� כי ההחלטה תתקבל על ידי העמותה בהתבסס על חוות דעה של ) 1580ח "התשנ

גיל ועוד , ובהתקיי� תנאי� עצמאיי� ביחס לעבר פלילי, ושרה על ידי צוותעובד סוציאלי שא
,  לכשירות המבקשבאשרמתייחס כנראה להחלטה קודמת ) ב(ח28' ס). 5, 4, 3ראו כללי� (

  .	ידי עמותה אחרת או רשות אחרת המופקדת על ענייני אימועל שהתקבלה 
 .יא לחוק אימו	 ילדי�28' ראו ס   85
 . לחוק אימו	 ילדי�יב28' ראו ס   86
 .יג לחוק אימו	 ילדי�28' ראו ס   87
לא ברור מנוסח הסעי� א� עליה להחליט בהתא� לחוות הדעה . יד לחוק אימו	 ילדי�28' ס   88

של העובד הסוציאלי או שמא עליה להחליט בעצמה על יסוד חוות דעה זו ועל יסוד החומר 
  . שהיא קיבלה מהרשות המוסמכת במדינת המקור

  .טז לחוק אימו	 ילדי�28–טו28' או סר   89
  .לחוק אימו	 ילדי�) ב(טז28' ראו ס   90
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 החוק 91.אפוטרופוס על הילד בישראלאול� עד להוצאת צו אימו� סופי תהיה העמותה 

להוציא את הילד מחזקתו של , באישור בית משפט, מסמי� את הרשות המרכזית הישראלית

במקרה כזה . המאמ� בטר� נית� צו אימו� א� היא סבורה שהחזקתו אינה לטובת הילד

, היא רשאית להעביר את הילד למאמ� אחר, לאחר התייעצות ע� הרשות המוסמכת הזרה

 החוק מסמי� את בית 92.א� להחזירו לרשותה, יאו� ע� הרשות המוסמכת הזרהובת

�המשפט הישראלי לתת צו אימו� לאחר שנוכח כי נתקיימו כל התנאי� לעניי� אימו� בי�

   93.ארצי לפי החוק

 מת� –ארצי מותנה בעיקר בקיו� תנאי� דיוניי� �האימו� הבי�, לפי החוק ולפי האמנה

. חות ובקבלת אישורי� מהמדינה הזרה"דינה זרה תלוי בהכנת דוצו אימו� באשר לילד ממ

שיש דרישות מהותיות פי א� על . האישורי� הזרי� מתייחסי� בעיקר לתקינות ההלי�

בחלק זה של , המתייחסות להסברי� שיש לתת למשפחת המאומ� ולאופ� מת� ההסכמה

איזה די� קובע את  94.החוק אי� כל הוראה באשר לתנאי� המהותיי� החלי� על האימו�

  ?התנאי� החלי� על הוצאת צו אימו� כזה

לו לחוק צופה 28וא� על פי שסעי� , מצד אחד ההלי� כולו מוסדר בחוק הישראלי

סעי� . בית המשפט הישראלי אינו מפעיל די� זר ישירות, "ארצי בהתא� לדי� זר�אימו� בי�"

הכרה בצו אימו� שנית� באר� זה אינו עוסק בהוצאת צו אימו� בישראל לפי די� זר אלא ב

,  מצד אחר ג� כאשר הצו נית� בישראל95.ארצי�מוצאו של הילד במסגרת של אימו� בי�

אימו� �הוא נית� לאחר שהמדינה הזרה הפעילה את הוראות דינה באשר לקביעה שהילד בר

לפיכ� בי� שתנאי� מדי� ישראל . ובאשר לאישור אימוצו על ידי המאמ� הישראלי

הדי� הזר אכ� חל על חלק מתנאי האימו� ג� א� , תנאי� זרי� אלה ובי� שלאמיתוספי� ל

באותה מידה כאשר הצו נית� מחו� לישראל בית המשפט הזר . חל מחו� לישראלא הוהו

לפחות במוב� זה שהוא פועל על סמ� , אבל הוא מחיל ג� את די� ישראל, מפעיל את דינו

  . � של דרישות של די� ישראלהמבוססי� על קיומ, אישורי� שניתנו בישראל

ארצי תנאי האימו� כפופי� לתרכובת של די� מדינת המוצא של הילד �על כ� באימו� בי�

אי� הסדר מחייב באשר לאופייה של . שבמקרה הישראלי הוא די� הפורו�, ודי� המאמ�

כ� , כל אחת מהמדינות יכולה לדרוש את קיו� כל תנאי האימו� החלי� בדינה. תרכובת זו

ה� באשר למאומ� ה� , למעשה כל אימו� יידרש לעמוד בתנאיה� של שתי המדינות ג� יחדש

 תנאי� –כל אחת מהמדינות יכולה להחיל את דינה רק על הצד שלה לאימו� . באשר למאמ�
  

היא , וא� הרשות המוסמכת במדינת המוצא של הילד תרצה בכ�, יט לחוק אימו	 ילדי�28' ס   91
 ).יח28' ס(תקבל דיווח על קליטתו של הילד בביתו החדש 

  . כא לחוק אימו	 ילדי�28' ס   92
  .די�כ לחוק אימו	 יל28' ס   93
  .1161' בעמ ,CHESHIREראו ג�    94
  .853–852' ראו להל� בעמ   95
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כל אחת מהמדינות . ותנאי� באשר למאמ� במדינת היעד, באשר למאומ� במדינת המוצא

   96.א תוותר ג� באשר לצד שאינו בא ממדינתהיכולה א� לבחור בתנאי� שעליה� ל

  הא� הדי� שכל מדינה מחילה על אימו� : בכל המקרי� הללו עולה השאלה הנוספת

, ארצי גמישי� יותר�או שמא תנאי האימו� באימו� בי�, ארצי הוא הדי� הפנימי הרגיל�בי�

קובלת מסמי� את בית המשפט לסטות מהעמדה המ לחוק )ג(כ28סעי� ? מנומ, או פחות

 א� ,דתו של המאומ�ארצי א� א� המאמ� אינו ב� �� בי�באימוצי� פנימיי� ולתת צו אימו

 ששאר אמנ� משתמע מסעי� זה. בית המשפט סבור שהדבר לא יפגע בטובת הילד המאומ�

אבל לא ברור שתנאי החוק המתייחסי� .  ואי� לסטות מה�חלי�של החוק תנאי האימו� 

החלי� על המאמ� זהי� לתנאי� תנאי� וא� לא ברור שה, למאומ� חלי� על המאומ� הזר

 על שוני� מאלה החלי� � הכללי� הפנימיי� שנקבעו להנחיית העמותות בעבודת.הרגילי�

לאימו� פנימי הפרש הגיל המרבי בי� המאמ� , למשל.  בנוגע למאמ�אימוצי� פנימיי�

המשפט , מה לכ� בדו97. שנה48 ארצי הוא�ואילו לאימו� בי�,  שנה43למאומ� הוא 

יעה כלשהי  מנ שאי�נראהא� , על ידי רווקשייעשה מאימו� בדר� כלל הישראלי מסתייג 

על כ� הדי� החל על אימו�  98.והדבר תלוי כולו בדי� הזר, ארצי�שרווק יאמ� באימו� בי�

  .הרגילוהוא א� אינו די� הפורו� ,  די� הפורו�רקארצי אינו �בי�

  

כללי� והנחיות מקצועיות לפעולת עמותה מוכרת לפי חוק אימו	 ילדי�  ל6כ� למשל כלל    96
 לא הסתפק בממצא של המדינה שממנה בא הילד שהאימו	 הוא לטובתו )1580ח "פ התשנ"י(

על יסוד ,  של הילד בעצמה וא� תוודא בעצמהאלא דרש כי העמותה תבדוק את מצבו הרפואי
והיו� העמותה נדרשת רק , כללי� אלה שונו. שמסירת הילד היא לטובתו, כל החומר שלפניה

א� נית� למסור את הילד למבקש לצור� "להחליט על סמ� החומר שהתקבל מהמדינה הזרה 
 כי רופא מטעמו ולוודא א� המבקש מעוניי�, "א� נית� להמשי� בהלי� האימו	"ו" אימו	

 ). 3307, ח"פ התשס"ראו תיקו� לכללי� האמורי� בי(יבדוק את המאומ	 
העתירה . )2009, פורס� בנבו (שר העבודה והרווחה' משפה חדשה נ 4292/01 	"ראו בג   97

הנחיות מקצועיות לפעולת עמותה בכללי� ו שנה שנקבעה ב48הופנתה נגד המגבלה של 
הפרש זה שונה כאמור מזה הקבוע ; )1580ח "פ התשנ"י(מוכרת לפי חוק אימו	 ילדי� 

 באשרהכללי� .  ג� ממד של שיקול דעתקיי� ובאלה ,בכללי� באשר לאימוצי� פנימיי�
רש נד, וא� מדובר בזוג מאמצי�, 25	 יהיה מעל גיל מארצי דורשי� עוד שהמא�לאימו	 בי�

ראו  ( לאימוצי� פנימיי�רבאששתי דרישות אלה אינ� חלות . שה� גרי� יחד מעל שלוש שני�
  .)4כלל 

שבו עלתה סוגיה זו כחלק מהשאלה מה יהיה שיעור , כ� עולה מפסק די� שנית� בעניי� אחר   98
פרבדה  1593/95) 'חימחוזי (א "ארצי שייאל	 לבצע בת�יקבל רווק עבור אימו	 בי�שפיצוי ה
מקצועיות  והנחיות �לכללי) 2)(ב(4' ס. פסקה מבב, )2003, פורס� בנבו( ר שוואקט"ד' נ

 קובע את הדרישה כי )1580ח "פ התשנ"י(לפעולת עמותה מוכרת לפי חוק אימו	 ילדי� 
דורש שרק ,  ובהתייחסו במפורש לאפשרות שהמאמצי� יהיו בני זוג25המאמ	 יהיה מעל גיל 

 .ניסוח זה מבסס את ההנחה שמאמ	 יחיד רשאי לאמ	. אחד מה� יהיה מעל גיל זה
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  ביטול של אימו�הדי� החל ב  .3

בגרמניה ובצרפת אי� , באנגליה. ג� באשר לביטולו של צו אימו� אי� בחוק כלל ברירת די�

כי אפשרויות הביטול , כש� שאי� כלל סמכות מיוחד לעניי� זה, כלל ברירת די� לעניי� זה

בשוויי� מבחיני� בי� איו� הצו המקורי ובי� ביטול האימו� . של אימו� מוגבלות ביותר

 99,על איו� הצו הזר יחול הדי� שחל על יצירת האימו�. � פרוספקטיביושינוי המעמד באופ

ואילו על ביטולו של מעמד האימו� יחול כנראה הדי� שחל על יצירת� וביטול� של יחסי� 

איו� הצו כפו� לדי� שיצר אותו ואילו ביטול המעמד ,  לפי גישה זו100.בי� הורי� לילדי�

, באיטליה אי� הבחנה בי� ביטול הצו ובי� איונו. כפו� לדי� האישי של הצדדי� בעת הדיו�

   101.והכלל מפנה למעשה לדי� שלפיו האימו� נוצר

שיפמ� סבור שיש להחיל את די� ישראל על ביטולו של צו אימו� כש� שמחילי� את די� 

 לפיכ� עילות הביטול ודר� הביטול ה� אלה שבדי� 102.ישראל על הוצאתו של צו אימו�

ראינו לעיל כי ראוי לפרש את . לות ביטול המוכרות בדי� זר בלבדישראל ולא יתחשבו בעי

 � במוב� של שינוי מעמד הצדדי� מכא� ולהבא על – כמקנה סמכות לבטל צו אימו� 28סעי

המאמ� הוא תושב הביטול רק כשבעת  –יסוד נסיבות שלא היו קיימות בעת האימו� 

ולא יחול די� , צר במדינה אחרת מכא� שדי� ישראל עשוי לחול ג� על אימו� שנו103.ישראל

זר כלשהו לא די� מושבו של המאמ� בעת יצירת האימו� ולא הדי� שלפיו נוצר האימו� א� 

  . לפיכ� די� ישראל יחול לא כדי� הפורו� אלא כדי� המאמ� בעת הביטול. הוא שונה ממנו

  

ע� זאת צו זר לא יאוי� אלא א� כ� קיימת . 282בפסקה , )26ש "לעיל ה (BUCHER 2003ראו    99
 ממלי	 להימנע מפעולה של איו� ולטפל בבעיה Bucher, ככלל. עילה לכ� ג� בדי� שוויי	

  .באמצעות בקשה להכריז כי האימו	 אינו ראוי להכרה
� ל69� ו68' לפי ס   100CPIL ,לדי� המדינה שבה גר הילד א� מדינה זו היא ג� מדינת המפני �

חל די� , וא� להורי� ולילד אזרחות משותפת, א� היא אינה כזו; המושב של אחד ההורי�
ג� כלל הסמכות השוויצרית לעניי� ביטול האימו	 הוא הכלל המיוחד . האזרחות המשותפת

רי הילד בשוויי	 או מושבו של אחד המושתת על מגו) 75.2' ראו ס(ליחסי� בי� הורי� וילדי� 
ובהיעדר כל אלה וכאשר אי אפשר או קשה במיוחד לתבוע במדינות בעלות , ההורי� בשוויי	

67� ו66'ראו ס( על יסוד זיקה של אזרחות שוויצרית מצד אחד ההורי� –זיקות אלה .( 
די� :  ביטולו ה� עליצירת האימו	� על אותו כלל חל ה. לחוק הרפורמה האיטלקי 38.1' ס   101

די�  –כזה ובהיעדר די� , פת המשות� אזרחות�די –או במקרה של זוג  , של המאמ	אזרחותה
מאחר שמפורש בסעי� .  או דינה של המדינה שבה ממוקמי� חיי נישואיה�גוריה�מדינת מ

א� . יוצא שהדי� שיצר את האימו	 הוא הדי� שיבטלו, שזיקות אלה נבחנות בעת האימו	
סביר שדרישה זו תחול ג� באשר . חל ג� די� אזרחותו, של המאומ	 והוא בגירנדרשת הסכמה 
  .לביטול האימו	

 . 33פסקה ב ,)1ש "לעיל ה( שיפמ�   102
   .821–817' ראו לעיל בעמ   103
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וא כל עוד המאומ� ה. המשפט הישראלי מייחס חשיבות עליונה לדי� מושבו של המאמ�

אול� זהות כזו אינה מובטחת . יש להניח כי מושבו יהיה זהה למושבו של המאמ�, קטי�

 104.או כאשר מדובר במאומ� שכבר בגר, כאשר מדובר בשני מאמצי� שדרכיה� נפרדות

ממש כמו יצירת , במצבי� אלה מכיוו� שביטול האימו� משנה את מעמד� של כל הצדדי�

תו� התעלמות מדיני המושב של ,  די� המאמ�החלת די� הפורו� שהוא, יחס האימו�

אמנ� מאחר שההכרעה בדבר ביטול צו האימו� . עלולה להיות בעייתית, הצדדי� האחרי�

סביר כי במסגרת ההתייחסות לאינטרס זה בית , כפופה תמיד בדי� ישראל לטובת המאומ�

ותה של אבל בשל מרכזי. במידת הצור�, המשפט יביא בחשבו� ג� את דינו של המאומ�

יהיה לבסס בקשת ביטול על דינו של נית� טובת המאומ� בהקשר זה היה אפשר לצפות ש

  .כל אימת שהדבר נדרש כדי להג� על המאומ�, המאמ� או על דינו של המאומ�

ואולי (שהוא די� הפורו� ודי� מושב המאמ� , העמדה שלפיה יש להחיל את די� ישראל

 �זמנית שבאה לידי ביטוי �יישבת ע� העמדה הבי�מת, בעת הביטול) המאומ�די� מושב א

כש� שהדי� האישי שיש לאד� הרלוונטי בעת מת� צו האימו� , לפי גישה זו. בהצעת החוק

עמדה זו נותנת . כ� הדי� האישי שיש לו בעת ביטול הצו חל על ביטולו, חל על הוצאת הצו

ושהשפעתו , המעמדביטוי לתפיסה שביטול הצו פירושו למעשה ביטולו או שינויו של 

   105.תהיה בדר� כלל מכא� ולהבא

מאפשר לבטל צו אימו� , בתור די� מושב המאמ� בעת הביטול, אול� המשפט הישראלי

והחירות הניתנת לשופטי� לקבוע את , שנית�ג� על סמ� עילות שלא היו ידועות בעת 

בר כ. המועד שנקבע לתוק� הביטול משמעה שה� רשאי� לבטל את האימו� מדעיקרא

החלטה שיפוטית שניתנה " לבטל"ראינו שאי� זה ראוי להכיר בסמכותה של מדינה אחת 

, על פי רוב הגנה על המאומ� אינה מחייבת שהמעמד יופקע מדעיקרא. במדינה אחרת

אפשר , למשל. ואפשר להסתפק בהימנעות מהכרה במעמד שנוצר או בהסתייגות מתוצאותיו

רמה ולאחר מכ� נהיו הצדדי� תושבי ישראל ואחד לתאר מצב שבו צו אימו� זר הושג במ

או שאי� מי , ייתכ� שבנסיבות העניי� למדינה שבה נית� הצו אי� סמכות לבטלו. מה� מת

ולכ� כבר אי אפשר לבקש הצהרה , וייתכ� כי הצו כבר הוכר בישראל, שיגיש בקשה לבטלו

 שִאפשרה את מת� כאשר מי שנותר בחיי� הוא שאחראי למרמה. שהוא אינו ראוי להכרה

  

ל בעת הגשת ורק אחד הוא תושב ישרא, כאשר שני מאמצי� רכשו לעצמ� מושבי� שוני�   104
בית המשפט עשוי לקבוע כי אי� לו סמכות לדו� בבקשת הביטול מאחר , בקשת הביטול

אול� בעוד עמדה זו סבירה . שהדרישה למושב המאמ	 מתייחסת לשני המאמצי� ג� יחד
בביטולו היא עלולה לפגוע בילד על ידי מניעת ביטולו של , באשר ליצירת קשר של אימו	

על כ� דומה כי ראוי להסתפק במושבו של מאמ	 אחד בלבד . מציאותקשר שאינו מעוג� עוד ב
א� ישראל הייתה מושב� המשות� האחרו� של בני הזוג או כאשר ישראל היא מושבו של ב� 

  ). 821–817' ראו לעיל בעמ(זוג אחד ושל המאומ	 
  .להבדיל מאיו� הנישואי� מדעיקרא, במוב� זה ביטול האימו	 נמשל לגירושי�   105
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לכאורה מדובר במצב שבו מוצדק לדרוש את ביטול , והוא עשוי לרשת את הצד האחר, הצו

אול� אפשר להגיע לתוצאה הרצויה מבלי להתיימר לבטל החלטה שיפוטית . הצו בישראל

די להתבסס על המרמה כדי לבקש את ביטול ההכרה . שניתנה בסמכותה של מדינה זרה

 או א� לסרב להכיר בתוצאותיה כנוגדות 106רב להכיר בה מלכתחילההישראלית בצו או לס

  . את תקנת הציבור

 דהיינו –צו שנית� במדינה אחרת לאיי� בסמכותה של ישראל בכל זאת א� מכירי� 

 מתבקש להחיל על החלטה זו די� שונה מהדי� שחל על ביטול ושינוי – מדעיקראלבטלו 

בי� כדי� הפורו� ובי� כדי� , ראל על שאלה זושכ� אילו חל די� יש. המעמד מכא� ולהבא

לא זו בלבד שישראל הייתה פוגעת בדינה וברשויותיה , מושב המאמ� בעת בקשת הביטול

אלא שדי� ישראל היה מתערב שלא כדי� במעמד שנוצר בעת שהמאמ� היה , של מדינה זרה

בת לכאורה על כ� הכרה בסמכות כזו מחיי. תושב של מדינה אחרת ומשנה אותו בדיעבד

רק די� זה מוסמ� לקבוע .  ולהחיל את הדי� שלפיו האימו� נוצרלנהוג כבשוויי� ואיטליה

וא� אפשר לבטלו בשל נסיבות שלא היו ידועות בשעת  א� הצו נית� כדי� או שלא כדי�

באות� נסיבות חריגות שבה� ראוי להכיר בסמכות לבטל צו אימו� ,  בדומה לכ�.הינתנו

 על יסוד הסמכות הטבועה לבטל פסק די� שנית� –מ� שינה את מושבו ישראלי לאחר שהמא

 ראוי להחיל את די� ישראל כדי� שלפיו – לחוק אימו� ילדי� 28ולא על יסוד סעי� , במרמה

  . ולא את די� המושב של המאמ� בעת הביטול, ניתנה ההחלטה

  הדי� החל על הכרה באימו� ותוצאותיו   .4

לעתי� ה� נדרשי� . וסקי� רק בהוצאת צווי אימו� ובביטול�בתי משפט ישראליי� אינ� ע

שאלה זו עשויה לעלות במסגרת בקשה למת� . להכריע בשאלה א� ראוי להכיר באימו� קיי�

היא עשויה ג� לעלות בהקשר אחר לגמרי ולצור� . פסק די� הצהרתי בדבר מעמדו של אד�

ביעת מזונות והמאמ� כאשר המאומ� תובע את המאמ� בת, למשל.  בלבדאותו הקשר

ג� כאשר מתחלקת ירושה . בית המשפט יידרש להכריע בעניי�, מתכחש לקיומו של הקשר

, טוע� לזכות ירושה מכוח האימו�לקשר האימו� האחר הצד ו, של המאמ� או של המאומ�

כ� ג� כאשר . בית המשפט נדרש להכריע בעניי�, שאר היורשי� חולקי� על קיו� הקשרכש

והלה חולק על קיו� הקשר או על , הפעיל סמכויות הוריות על המאומ�המאמ� מבקש ל

  

קבלתה של טענת ,  כל עוד הצדדי� ה� תושבי המדינה הזרה.860–859' ו להל� בעמרא   106
זו הסיבה שבגללה מקובל שאי� שומעי� טענה כזו . המרמה חותרת תחת מעמד המוכר בבית�

אי� מניעה לסרב , אול� ברגע שהצדדי� כבר אינ� תושביה. נגד פסקי די� בענייני מעמד אישי
 לסרב אפשרועל כ� , א� הוא נרכש במרמה, מדינה הזרהלהכיר במעמד שנרכש לכאורה ב

   .להכיר בפסק או לבטל הכרה שכבר ניתנה לו
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כיצד על בית משפט ישראלי להכריע בשאלות . זכותו של המאמ� להפעיל סמכויות אלה

  ?הללו

בחלק� אי� הבחנה ברורה בי� הכרה בצו זר . קשה להיעזר בעניי� זה בשיטות משפט זרות

חלק� אי� הבחנה ברורה בי� כלל הברירה  ב107;ובי� הכרה במעמד מכוח כללי ברירת די�

 וא� על פי שברוב 108;המיועד לתוקפו של האימו� ובי� כלל הברירה המתייחס לתוצאותיו

יש שמדגישי� , יש שמדגישי� את דינו האישי של המאומ�, השאלות הללו חל הדי� האישי

 109. ג� יחדויש מעטי� שבוחני� את העניי� לפי שני הדיני�, את דינ� האישי של המאמצי�

ויש שמתייחסי� למועדי� מאוחרי� יותר , בתו� כ� יש שמדגישי� את מועד יצירת האימו�

,  הצעת חוק אימו� ילדי�110.בבוא� לבחו� את קיומו של קשר האימו� ותוצאותיו

הדי� שיחול על ביטולו ,  הבחינה כאמור בי� הדי� שיחול על יצירת האימו�1959–ט"התשי

הציעה להחיל את די� מושבו של ובהקשר אחרו� זה היא , ווהדי� שיחול על תוצאותי

אי� בחוק אימו� ,  לעומת זאת111.המאומ� בעת שבה נוצרה הזכות או החובה הנדונות

ילדי� הוראה כלשהי בדבר הדי� שיקבע א� קיי� קשר אימו� וא� בוטל או בדבר הדי� 

  . שיחול על תוצאותיו
 לקשר אימו� על יסוד בחינת תוקפו של על פי רוב אפשר לבחו� את מעמד� של הצדדי�

לפיכ� צו אימו� שנית� כדי� בישראל יספיק כדי שהצדדי� לאימו� ייראו . צו האימו�

  

והוא מסמי� את מדינת המושב הכרה מתייחס רק להכרה בצו זר ה בדברלמשל בשוויי	 הכלל    107
� ל78.1' ס(או האזרחות של המאמ	 CPIL .(א� , ג� באנגליה הדיו� מתייחס בעיקר לפסקי די�

 20�127פסקה ראו ב( משתמשי� ג� במינוח של ברירת די� בלא הבחנה ברורה DICEYל כי אצ
 ).זרי� פסקי� של במונחי� רק המדבר ,ואיל� 1170 'בעמ ,CHESHIREוהשוו 

אול� יש כלל המתייחס , למשל באיטליה ובגרמניה אי� כלל נפרד להכרה במעמד האימו	   108
שכותרת השוליי� שלו היא , מה האיטלקי לחוק הרפור39' ראו ס. לתוצאות של האימו	

והוא עוסק לפי לשונו בזיהוי הדי� שיחול על " יחסי� בי� המאומ	 למשפחה המאמצת"
� ל22.2' וס, היחסי� האישיי� והקנייניי� בי� צדדי� שוני� אלהEGBGB , העוסק בתוצאות

שור האימו	 בכל מה שקשור ליחסי� שבי� המאומ	 למאמ	 ולאנשי� שאליה� המאומ	 ק
  .בהקשר של דיני המשפחה

 ,Gareth Jonesלדיו� באפשרויות שונות אלה ובשאלה כיצד ראוי לבחו� את קיו� המעמד ראו    109
Adoption in the Conflict of Laws, 5 INT. COMP. LAW Q. 207 (1956) ; לסקירה השוואתית

 .Kurt Lipstein, Adoption in Private International Law, 12 INT. COMP. LAW Qמקיפה ראו 
ואי� לסמו� עליה� כתיאור מדויק , אמנ� מאמרי� אלה נכתבו לפני שני� רבות. (1963) 835

בר� ה� משקפי� נכונה את מגוו� הגישות הרחב , של הדי� הנוהג היו� בכל מדינה ומדינה
  . השורר בענייני� אלה ומנסחי� את הסוגיות בבהירות

  .838' ראו להל� בעמ   110
הצעת חוק  ל196' הצעה זו בוססה על ס. 1959–ט" התשי,צעת חוק אימו	 ילדי�ה ל26' ס ראו   111

בדברי ההסבר לסעי� אחרו� זה הובהר כי כאשר האימו	 מעוג� ). 1955 (היחיד והמשפחה
אול� כאשר האימו	 מעוג� בחוזה או , ההכרה בו תתבצע לפי דיני פסקי� זרי�, בפסק די�

  . בו אותו חלק מהסעי� העוסק בתוצאות האימו	יחול על ההכרה , במעשה פרטי
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מאחר שג� אימו� זר יעוג� כרגיל בצו .  בעיני די� ישראלקשורי� בקשר של אימו�
 113. השאלה א� צווי� כאלה ראויי� להכרה בישראל כפופה לדיני פסקי� זרי�112,שיפוטי

�א� הוא אינו ראוי ; והצדדי� קשורי� בקשר של אימו�, א� האימו� ראוי להכרה הוא תק
השאלה מהו כלל הסמכות  .הוא אינו תק� והצדדי� אינ� קשורי� בקשר של אימו�, להכרה

 עולה כי ראוי להכיר בצו אימו� זר ש�דיו� הומ,  פרק זה בהמש��דותי העקיפה לעניי� זה
� היא כזיקה שמספיקה כדי שבית משפט ישראלי יוציא צו ממדינה שהזיקה שלה לעניי

יוצא כי יוכר צו אימו� זר כאשר , מאחר שבישראל די שהמאמ� הוא תושב ישראל. אימו�
 מאחר שבאימו� ישראלי מחילי� 114.הוא נית� במדינה שבה המאמ� היה תושב באותה עת

אשר הוא תוא� את עמדתו יוצא כי צו אימו� זר יוכר כ, שהוא די� המאמ�, את די� הפורו�
מצב זה דומה למצב . של הדי� המוסמ� בעיני ישראל לשלוט ביצירת המעמד של אימו�

, ש� גוזרי� את כלל הסמכות העקיפה מכלל הסמכות הישירה, שאליו שואפי� באנגליה
כאשר מקובל להחיל על הוצאת צו אימו� אנגלי את די� , המבוסס על מושב המאמ�

 א� במדינות שמתייחסות להכרה באימו� זר כבעיה 116.בשוויי�� גזה המצב  115.הפורו�

  

, DICEY וראו 805' ראו לעיל בעמ(אול� יש שאימוצי� משפטיי� נעשי� בלא צו שיפוטי    112
ויש אימוצי� , )המזכיר בי� השאר אימוצי� מכוח חוזה ואימוצי� דתיי�, 20�131בפסקה 
, )1ש "לעיל ה (שיפמ�ו על ההבחנה בי� אימו	 בפועל לאימו	 על פי צו בישראל רא(בפועל 

משפחה (א "ות, )1999 (874, 865) 5(ד נב"פ, יהוד 'נ יהוד 8030/96א "ע;  ואיל�32בפסקה 
על ההבדל בי� שני סוגי אימו	 אלה ) 2010, פורס� בנבו (.ה.ע' נ. ח.י 6140/08) צ"ראשל

 ). בהקשר של ירושה
 בניגוד לעמדתה של הצעת .860–851' להל� בעמראו ,  יוכר בישראללדיו� בשאלה מתי צו כזה   113

ג� כאשר מדובר באימו	 זר שאינו מעוג� בצו , ) לעיל111ש "ה ראו(חוק היחיד והמשפחה 
בהקשר האנלוגי של . נית� להיעזר בכללי� החלי� על קליטת� של פסקי� זרי�, שיפוטי

שיפוטיי� זרי� שהושגו �חו	� לגירושי� גירושי� אי� מבחיני� בי� גירושי� שיפוטיי� זרי
כאלה מאות� המדינות המוסמכות לתת שיפוטיי� �חו	אלא מכירי� בגירושי�  ,באמצעות הלי�

 ג� . שנערכו ש� מוכרי� במדינה זושיפוטיי��חו	ובלבד שהגירושי� ה, פסק גירושי� שיפוטי

א� כי (מכות העקיפה תוקפ� של גירושי� פרטיי� זרי� נבחני� לפי אמות המידה של כללי ס
, מכא� לכאורה ). וההסבר שלה�90� ו88בכללי� , DICEYראו ) (לא בהכרח אות� אמות מידה

בתנאי , נית� להכיר באימו	 פרטי מאות� המדינות המוסמכות להוציא צו אימו	 שיפוטי
, DICEYלעמדה דומה במשפט האנגלי בהקשר של אימו	 ראו . שהאימו	 הפרטי מוכר ש�

  .20�131בפסקה 
 .859–856'  בעמלהל�ראו    114
כלל הסמכות הישירה מסמי� את אנגליה כאשר היא מדינת המושב של ההורי� או המדינה    115

כלל הסמכות העקיפה צר יותר ומכיר רק ; )119בכלל , DICEY ראו(שבה גרו במש� שנה 
נו אבל מקובל לחשוב שכלל הסמכות העקיפה אי, בסמכותה של מדינת המושב של המאמצי�

 ודיו� 120בכלל , DICEYראו (בהכרח ממצה את כל הנסיבות שבה� יכירו בצו אימו	 זר 
,  DICEYלעניי� החלת די� הפורו� ביצירת מעמד של אימו	 ראו).  ואיל�20�127בפסקאות 

  . 20�106בפסקה 
� ל78, 76, 75' ראו ס   116CPIL .תמיד 	ג� פה אי� התאמה מדויקת בי� שני הכללי� משו� ששוויי 
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הוא הדי� שהיה חל ,  מפני� לדי� ששולט באימו�באשר לתוצאות האימו�, של ברירת די�
גרמניה בוחנת את קיומו של קשר , למשל. אצל� אילו הוצא צו האימו� בבית משפט מקומי

מכות שלה מאפשרי� לה להוציא וכללי הס, של אימו� על יסוד הדי� האישי של המאמצי�
 ג� 117.וג� במסגרת זו היא תחיל את דינ� האישי, צו אימו� ג� באשר למאמצי� זרי�

   118.איטליה נוהגת כ�
אול� השוואת כלל ברירת הדי� הגרמני להכרה באימו� זר ע� כלל ברירת הדי� האיטלקי 

עת יצירת הכלל הגרמני מפנה לדי� האישי הרלוונטי ב. להכרה באימו� זר מאלפת
 ואילו הכלל האיטלקי מפנה לדי� האישי הרלוונטי מבלי לציי� שמדובר בדי� 119,האימו�
והספרות האיטלקית מציינת כי כ� אפשר לבחו� את , � בעת יצירת האימו�צדדישהיה ל

מאחר שקשר האימו� אמור לארו� ,  אכ�120.מעמד� לפי הדי� שחל עליה� בכל רגע ורגע
אפשרות זו מעלה את . דדי� עשוי להשתנות בזמ� קיו� הקשרדינ� האישי של הצ, זמ� רב

השאלה א� תמיד ראוי לבחו� קיומו של קשר אימו� לפי הדי� שחל על הצדדי� בעת שהצו 
בהקשר הישראלי השאלה העולה היא א� תמיד . תו� התעלמות ממעמד� בעת הדיו�, נית�

כאשר השאלה בדבר קיו� , ראוי לבחו� את מעמד� של הצדדי� רק לפי דיני פסקי� זרי�
ייתכ� למשל . מעמד� מתייחסת לתקופה אחרת של חייה� ולאחר ששינו את דינ� האישי

שבחינת מעמד הצדדי� לפי דיני פסקי� זרי� תעלה שבעיני ישראל הצדדי� אינ� קשורי� 
ואילו לאחר זמ� , המאמ�של משו� שהצו לא נית� במדינת המושב , בקשר של אימו�

הא� סביר . ובמושב החדש הצו מוכר או קשר האימו� מוכר,  מושב�הצדדי� משני� את
אבל שינוי המושב הביא , באותה מידה ייתכ� שהצו ראוי להכרה? להתעל� ממצב חדש זה

ואילו במושב החדש האימו� נתפס כאימו� , הצו יצר אימו� חלקי: לשינוי באופי האימו�
� את מעמד� של הצדדי� לפי המצב בכל המצבי� הללו לא ברור א� יש לבחו. מלא וכדומה

  .שנוצר עקב פסק הדי� או לפי המצב השורר בעת הדיו�
ג� העמדה . העמדה הגרמנית מייחסת משקל רק לדי� האישי שהיה לצדדי� בעת האימו�

שלפיה ההכרה באימו� תלויה תמיד בדיני פסקי� זרי� מייחסת משקל רק לתוקפו של הצו 
במשפט האנגלי שמתייחס לסוגיה , בהתא� לזה. � הצוולכ� רק למועד מת הפורו�בעיני 

  

אול� סמכות השיפוט שלה על יסוד זיקת , תכיר בצו אימו	 ממדינת האזרחות של המאמ	
ועל פי , ובכל זאת אות� זיקות משמשות בשני ההקשרי�. האזרחות היא סמכות שיורית בלבד

  .שהוא די� המאמ	, רוב בהוצאת צו אימו	 יחול די� שוויי	
� ל22.2' יחול ראו סלעניי� הדי� ש; 29ש "הראו לעיל , לעניי� הסמכות   117EGBGB , המפנה

  .העוסק בדי� שחל על יצירת האימו	, 22.1' לעניי� תוצאות האימו	 לס
לעניי� הדי� שיחילו ראו ;  לחוק הרפורמה האיטלקי40' לעניי� הסמכות לתת צו אימו	 ראו ס   118

  . 39' ראו ס,  ולעניי� התוצאות של האימו	38' ס
 העוסק בדי� החל על 22.1' וצאות האימו	 מפנה לכלל שבס העוסק בת22.2' ס, כאמור לעיל   119

  .יצירתו
 ,BALLARINOראו .  אינו מתייחס לרגע קובע כלשהו39' ואילו ס,  מזכיר את רגע האימו	38' ס   120

  . ואיל� על משמעותו של הבדל זה478' בעמ
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זאת ו 121, מקובל לומר כי על תוצאות האימו� חל די� הפורו�בעיקר כעניי� של פסקי� זרי�
 הכלל האיטלקי מאפשר לבחו� ,לעומת זאת. מבלי להתחשב בעמדת הדי� האישי בעת הדיו�

העמדה עמדה זו היא . את תוקפו של אימו� לפי הדי� האישי של הצדדי� בכל רגע ורגע
, כזכור הכלל שהוצע הבחי� בי� יצירת האימו�. תהופיעה בהצעת החוק הישראליש

א� על יצירת , על הכול הוצע להחיל את די� מושבו של המאומ�; תוצאותיו וביטולו
על ביטולו הוצע להחיל את די� , האימו� הוצע להחיל את די� מושבו בעת יצירת המעמד

בעת שנוצרה הזכות " ועל תוצאות האימו� הוצע להחיל את די� מושבו ,מושבו בעת הביטול
 העדיפה את התפיסה שמעמדו של אד� עשוי צעת החוקלפיכ� ה". או החובה הנדונות

להשתנות ע� שינויי� בדינו האישי על פני התפיסה כי קיו� המעמד ותוצאותיו מעוגני� 
  . לעול� בדי� שיצר�

י� סטטוטוריי� ברורי� בעניי� זה נראה כי יש לנהוג למרות היעדר� של כללי ברירת ד
תו� המרת הדרישה לזיקה למאומ� בדרישה לזיקה , לפי העמדה שהוצעה בהצעת החוק

 די� יש להחיל אתכבר הוצע לעיל שעל הוצאת צו אימו� .  כמקובל היו� בחוקלמאמ�
ות של שינוי במשמע, ואילו על ביטולו של אימו�, מושבו של המאמ� בעת יצירת האימו�

עמדה זו מתחשבת . יש להחיל את די� מושבו של המאמ� בעת השינוי, מעמד� של הצדדי�
ומחילה על ביטולו של אימו� את הדי� שלפיו הוא נוצר רק , בשינוי מושבו של המאמ�

במרבית המקרי� הביטול מכוו� לפעול רק מאותה שעה . כאשר מדובר בביטולו מדעיקרא
כש� שבהקשר של ביטול . אוי להחיל את די� המושב בעת הביטולובמקרי� אלה ר, ולהבא

האימו� מוצדק להבחי� בי� הדי� שיחול על ביטולו של הצו ובי� הדי� שיחול על שינויו של 
דומה כי ג� בהכרה באימו� יש להבחי� בי� הכרה בצו ככזה מצד אחד להכרה , המעמד
  . מצד אחר, במעמד
הצדדי� שינו את ש לאחרות להכרה בצו האימו� לפי גישה זו אפשר שתהיה חשיבג� 
אול� א� השאלה הנשאלת . ובמקרה כזה יש לבחו� את תוקפו לפי דיני פסקי� זרי�, מושב�

יש לבחו� את , לאחר שהצדדי� שינו את מושב�, מתייחסת למעמד ברגע אחר של זמ�
אימו� עשוי הצו קפו של תו, למשל. מעמד� לפי כללי ברירת די� המתחשב בשינויי� כאלה

כאשר קיומו או , דעת מי היו הוריו של הילד במועד נתו� בעברלהיות חשוב א� מבקשי� ל
, היעדרו של קשר זה באותו מועד מכריע בדבר זכות� של המאמצי� לפעול בש� הילד

 ,בפתרו� השאלה הזו. להפעיל עליו סמכויות הוריות או לדרוש זכויות על יסוד היותו מאומ�
� נתפסי� כקשורי� בקשר של אימו� בדי� המושב שיש לה� היו� אינה העובדה שהצדדי

 כמי שקשור היו� כאשר מבקשי� לדעת א� פלוני נתפס ,לעומת זאת. מעלה ואינה מורידה
המאמצי� זכאי� עתה להפעיל סמכויות כדי לבדוק א� למשל , בקשר של אימו� לאלמוני

 אחד כלפי צד שלישי בשל קשר הוריות או א� לצדדי� זכויות אחד כלפי השני או כל
קשורי� בקשר � א� די� זה קובע שה.  היו� ראוי לחפש את התשובה בדי� מושב�,האימו�

  

121   DICEY , 20�114בפסקה.  
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אינה , לא היה ראוי להכרה בישראל, מאיאילו נבדק באופ� עצ, העובדה שהאימו�, כזה
יש לבחו� את קיומו , בלי קשר לשאלה מהו הדי� האישי הרלוונטי 122.מעלה ואינה מורידה

  .ל המעמד בדי� זה ברגע המתאי� לשאלה המשפטית הנשאלתש
האפשרות ששאלת ההכרה באימו� תתעורר בזמני� שוני� מבהירה עוד שג� א� 

הגישה הרווחת שלפיה , מקבלי� את העמדה שיש להתחשב בשינויי� בדי� האישי הקובע
. ייתיתמתמקדי� בדינו האישי של המאומ� בלבד או בדינ� האישי של המאמצי� בלבד בע

במצבי� . אי� קושי לתאר מצב שבו בזמ� יצירת האימו� הצדדי� ה� בעלי די� אישי שונה
ארצי ממחישה עד כמה חשוב להתחשב בדיני האימו� של �אלה אמנת האג בדבר אימו� בי�
אול� ג� לאחר יצירת . בלי קשר לשאלה היכ� נוצר האימו�, שני הצדדי� ביצירת אימו� כזה

למשל  – לרכוש מושב חדש השונה מזה של אחד המאמצי� האימו� עשוי מאומ�
. רגככל שהוא מתב,  או השונה מזה של שני מאמציו–כשההורי� המאמצי� נפרדי� זה מזה 

בחינת מעמדו של צד אחד לקשר בדי� , כשלמאומ� מושב שונה משל מאמצו או מאמציו
ו תומכת ברעיו� שיש לכאורה אפשרות ז. הקשור רק לצד השני באותה עת מפתיעה ומטרידה
בר� ג� כאשר מצמידי� את תוקפו של . להיצמד לדי� האישי שהיה לצדדי� בעת האימו�

  . נוהגי� להתמקד בדי� האישי של צד אחד בלבד, אימו� לדי� ששלט בזמ� יצירתו
פתרו� עדי� הוא לבחו� את מעמדו של כל אד� על פי הדי� האישי שלו ג� במקרה שבו 

האומנ� אפשר ; ג� עמדה זו עשויה להיראות בעייתית.  לאד� אחרמעמדו של האד� קשור
? ולהפ�, להכיר במעמדו של אד� כמאמ� מבלי שתתחייב ג� מסקנה בדבר מעמד מאמציו

יחס אימו� התק� בדינו האישי של "הוא מציע כי . לבונטי� מבהיר כיצד גישה כזו אפשרית
יחס אימו� התק� בדינו האישי "אילו ו, " מעמדו כמאומ�]... [מאומ� יוכר בישראל לעניי�

  123". מעמדו בציבור כמאמ�]... [של מאמ� יוכר בישראל לעניי�
מעמד , כאמור. עמדה זו מאירה את כל הסוגיה של ברירת הדי� באימו� באור חדש

בהקשרי� אחרי� בדיני . על המאומ� ועל ההורי� הביולוגיי�, האימו� משפיע על המאמצי�
, למשל. תר מאד� אחד אי� מתעלמי� מדינו של צד אחד לקשרהמשפחה שבה� מעורב יו

בבחינת תוקפ� של נישואי� יש שדורשי� שה� יהיו תקפי� באופ� מצטבר בדינו של כל אחד 
 125, ויש שמחפשי� די� משות� לשני הצדדי� כגו� די� מקו� עריכת הנישואי�124,מהצדדי�

  

ימו	 ואילו צו האימו	 ראוי להכרה כאשר בדי� המושב אי� מכירי� בקשר הא, במצב ההפו�   122
עמדה זו עשויה להביא . ייתכ� שדיני פסקי� זרי� יגברו כ� שהאימו	 יוכר בישראל, בישראל

לידי כ� שג� צו ישראלי שנית� כשהמאמ	 היה תושב ישראל יגבר על היות האימו	 לא מוכר 
שי� זר הראוי כ� מקובל במדינות רבות שפסק גירו. בדי� המושב שיש למאמ	 ביו� הדיו�

 לעילראו (להכרה יאפשר לאד� להינשא מחדש ג� א� בדינו האישי הוא אינו נחשב גרוש 
  .אול� ייתכ� שהשיקולי� אינ� זהי� בשני ההקשרי�). 709' בעמ

 .)ו(23�ו) ה(23' ס , הצעת חוק,לבונטי�ראו    123
 .בית לדיו� בגישה הקומולטיבית ובגישה הדיסטריבוטי725–724' ראו לעיל בעמ   124
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 לחוק שיפוט 5ישואי� סעי�  בפירוק קשר הנ126. המשות� המתוכנ��או די� מושב הנישואי
 מפנה לכמה 1969–ט"התשכ, )לאומית�מקרי� מיוחדי� וסמכות בי�(בענייני התרת נישואי� 

, וכמה דיני� שוני� בניסיו� להתיר את הנישואי� מתו� די� בעל זיקה לשני בני הזוג ג� יחד
י� והוא מוציא את תחולתו של כל אחת מהחלופות הללו א� היא תביא לידי החלת דינ

היה אפשר לחשוב שבשיטה שבה מתמקדי� באישיותו של המאומ� . שוני� על כל ב� זוג
ואכ� בהצעת חוק היחיד והמשפחה . התעלמות מדינו של הצד האחר לקשר האימו� מוצדקת

ג� . הצדיקו את ההסתפקות בדי� אחד בכ� שמוסד האימו� מתמקד בהגנה על המאומ�
� התעלמות זו בשיטה שבה המוקד הוא דווקא בהנחה שעמדה זו מוצדקת קשה להשלי� ע

בר� למעשה ג� כאשר . כפי שאירע לבסו� בחוק אימו� ילדי�, על אישיות� של המאמצי�
וכי אפשר , ראוי להתעל� מדינו של הצד האחר לקשרזה מתברר שאי� , מתמקדי� במאומ�

ונטי� ההצעה של לב. לשלב את שני הדיני� בכל השאלות המתעוררות בהקשר של אימו�
להחיל את די�  מוצע :מבהירה כיצד אפשר לשלב את שני הדיני� כבר בשלב יצירת האימו�

כאשר המאומ� הוא תושב זר יש לוודא שאי� מניעה לאימו� בדינו או אול� , ישראל
 ואכ� כבר ראינו כי א� על 127.להבטיח שהמאומ� יעבור להיות תושב ישראל לאחר האימו�

 �על פי רוב תהיה ישראל , ייחס חשיבות למושב המאמ� בלבד לחוק האימו� מ28פי שסעי
ראינו עוד כי ברוב המקרי� לא יינת� צו אימו� שאינו על דעת די� . ג� מושבו של המאומ�

וכי ג� בביטול האימו� סביר שלא יתעלמו מדי� מושבו של , מושב� של שני הצדדי� לקשר
  . לטה והחלטהולו בשל הצור� לשקול את טובת המאומ� בכל הח המאומ�

. גישה דומה א� פותרת את הבעיה הסבוכה של קביעת הדי� שיחול על תוצאות האימו�
די� ישראל מגדיר את תוצאותיו של אימו� . דיני� שוני� מייחסי� לאימו� תוצאות שונות

 �שיכול להגביל , ובכפו� לצו האימו� עצמו, לפי הוראה זו.  לחוק אימו� ילדי�16בסעי
ימו� יוצר בי� המאמ� למאומ� אות� החובות והזכויות הקיימות בי� הורי� הא, תוצאות אלה

כ� מקנה . לילדיה� ומפסיק את הזכויות והחובות שהיו בי� המאומ� למשפחתו הביולוגית
הוא סמכויות של הורה בידי המאמ� כלפי המאומ� ומפסיק את הסמכויות הללו בי� 

ינו פוגע בדיני איסור והיתר לענייני נישואי�  האימו� א,ע� זאת. המאומ� להוריו הביולוגיי�
 1965–ה"התשכ,  לחוק הירושה16 לחוק אימו� ילדי� אינו גורע מסעי� 17וסעי� , וגירושי�

בשיטות משפט אחרות תוצאות האימו� . שקובע הסדרי ירושה מיוחדי� בהקשר של אימו�
 אימו� מלא או –בצרפת התוצאות תלויות בסוג האימו� , למשל. עשויות להיות שונות

ובאימו� חלקי ההורי� הטבעיי� עדיי� חייבי� מזונות למאומ� באופ� , אימו� חלקי

  

ראו ; )1963 (225 יז ד"פ, שר הפני�' שלזינגר נ פונק 143/62	 "ראו למשל השופט זוסמ� בבג   125
  .)2006 (726) 3(ד סא"פ, יפלונ' פלוני נ 9607/03מ "פסק דינו של השופט ברק בבע

  . ואיל�896' בעמ ,CHESHIREראו    126
 ).ג(23' ס ,הצעת חוק, לבונטי�ראו    127
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הבדלי� אלה יוצרי� בעיות .  ג� התוצאות של ביטול אימו� שונות משיטה לשיטה128.שיורי
קשות כאשר שני� לאחר יצירת האימו� מתעוררת שאלה שפתרונה נסב על השאלה כיצד 

  .יותיה� וחובותיה� של הצדדי� לקשר האימו� ובני משפחותיה�השפיע האימו� על זכו
קיימות שיטות שבה� אי� הפרדה בי� הדי� שחל על תוק� האימו� לדי� שחל על 

 למשל כבר ראינו כי הכלל הגרמני העוסק בתוצאות האימו� והמפנה לדי� 129.תוצאותיו
זה המפנה לדי�  והכלל האיטלקי בעניי� 130,האישי שהיה למאמצי� בעת יצירת האימו�

 ה� א� הכללי� הקובעי� איזה די� חל בבדיקת 131,האישי של המאמצי� בעת הרלוונטית
מסתבר כי שיטות אלה ה� א� שיטות שעשויות להחיל די� זר על עצ� . תוקפו של אימו�

 קיימות שיטות שמה� משתמע כי אפשר להתייחס לשתי , לעומת זאת132.יצירת האימו�
 א� על פי שאפשר ,במשפט האנגלי ובמשפט השוויצרי, ללמש. השאלות באופ� עצמאי

 133.תוצאותיו כפופות על פי רוב לדי� הפורו�, שההכרה באימו� זר תיבח� על פי די� זר
המשפט , לפי מודל זה 134.בשיטות אלה ג� הדי� החל על יצירת האימו� הוא די� הפורו�

ל את די� ישראל על המחיל את די� הפורו� על הוצאת צו אימו� אמור להחי, הישראלי
 וכל אימת שמוכר פסק אימו� ,ואכ� שיפמ� סבור כי זה הדי� הראוי .תוצאותיו של אימו� זר

 אול� נראה כי עמדה זו אינה מקובלת על 135.יש להכפי� את גילוייו לדי� ישראל, בישראל

  

128   Krause) ואיל�85' בעמ, )2ש "לעיל ה .  
�על הקושי להפריד בי� השאלות מעיד הדיו� ב   129Jones) 109ש "לעיל ה.(  
� ל22.2' ראו ס   130EGBGB.  
  . לחוק הרפורמה איטלקי39' ראו ס   131
  . וגבלת לאנשי� מקומיי�לאומית להוציא צו אימו	 אינה מ�משו� שהסמכות הבי�, זאת   132
� ל66' באנגליה ראו ס   133Adoption and Children Act, 2002ו �DICEY, 20�114 בפסקה ;

� ל78.2' סו ,ואיל� 303 בפסקה ,)26ש "לעיל ה( BUCHER 2003ראו , בשוויי	CPIL הקובע 
  . תי מאלה של אימו	 שוויצריחריג כאשר תוצאותיו של אימו	 זר שונות באופ� מהו

זאת משו� שבמדינות אלה הסמכות להוציא צו אימו	 מצומצמת לאנשי� שדינ� האישי הוא    134
  . די� הפורו�

אול� דבריו מוגבלי� לאימו	 של ילד זר בידי מאמ	  .33פסקה ב, )1ש "הלעיל ( שיפמ�ראו    135
, הוא אינו ד� במצב אחר שיכול להידו� בבית משפט ישראלי. ארצי�דהיינו אימו	 בי�, ישראלי

. בהקשר של מזונות וכיוצא באלה, בהקשר של ירושה, כגו� תוצאותיו של אימו	 זר בי� זרי�
לו 28 'ס.  יש הסדר לעניי� זהארציי� כמשמע� בחוק אימו	 ילדי��בהקשר של אימוצי� בי�

ארצי שנוצר בצו זר יהיה כדי� אימו	 �ל אימו	 בי�לחוק אימו	 ילדי� הישראלי קובע שדינו ש
צופה מצב שבו כל אימו	 תהיה לו ההשפעה שיש לאימו	 במשפט הוא , לפיכ�". לפי חוק זה"

קובע ה,  לאמנת האג26 'סעמדה זו מתיישבת ע� . בהתא� לעמדה של שיפמ�, הישראלי
ילד בי� המאמ	 למאומ	 ארצי כוללת הכרה ביצירתו של יחס של הורה ו�שההכרה באימו	 בי�

סיו� הקשר בי� המאומ	 להוריו הטבעיי� ואילו , ורית של המאמ	 לילד המאומ	ואחריות ה
, כאשר במדינת המקור קובע ש27 'סאול� . רק א� במקו� מת� הצו קשר זה הסתיי�יוכר 

הפו� אותו לאימו	 מלא רק בהתקיי� תנאי� מדינת היעד רשאית ל, האימו	 הוא אימו	 חלקי
  .סוגיה זו לא הוסדרה באופ� מפורש במשפט הישראלי. וימי�מס
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   136.הכול וטר� הוכרעה במלואה
� לבי� הדי� החל על בר� התפיסה שאפשר להפריד בי� הדי� החל על תוצאות האימו

באנגליה . כפי שניכר מעיו� באות� שיטות המתיימרות להבחי� ביניה�, תוקפו מבלבלת

הדי� השולט מדגישי� כי תוצאות האימו� כפופות לדי� אנגליה רק כאשר די� אנגליה הוא 

כאשר .  הדוגמה המובהקת לעניי� זה היא מתחו� הירושה137.העומד לדיו�  העיקריבעניי�

די� אנגליה הוא שקובע , כ� שדי� אנגליה חל על זכויות הירושה, וא תושב אנגליההמוריש ה

ילד , מאחר שבדיני האימו� והירושה האנגליי� הוא יורש. א� ילד מאומ� יורש א� לאו

והוא , א� המוריש הוא המאומ�, בדומה לכ�. שאימוצו הזר ראוי להכרה באנגליה יירש

לפיכ� כאשר קרובו של . אלה א� המאמ� יורש ממנודי� אנגליה יכריע בש, תושב אנגליה

די� אנגליה א� יקבע א� המאומ� יכול להשתת� , המאמ� הוא המוריש והוא תושב אנגליה

כ� ג� כאשר מתנהלת תביעת מזונות בי� מאומ� למאמצו הקשורי� בקשר אימו� . בירושה

, ת מפנה לדי� אנגליהא� כלל ברירת הדי� האנגלי בעניי� מזונו, זר הראוי להכרה באנגליה

ג� א� תתנהל תביעה באשר לסמכות שכנראה . הוא יקבע א� קיימת חובה לזו� את התובע

די� אנגליה יקבע מהי הסמכות , וכלל ברירת הדי� מפנה באותו עניי� לדי� אנגליה, ההורית

לעומת . ההורית הקיימת בי� שניי� הקשורי� בקשר של אימו� זר הראוי להכרה באנגליה

אזי הדי� הזר יקבע א� ,  טורחי� לציי� שכאשר הדי� ששולט בעניי� הנדו� הוא די� זר,זאת

הוא יקבע א� קיימת חובת מזונות והוא יקבע מה היק� , המאומ� יורש את המאמ� ולהפ�

העמדה האנגלית בדבר קיומו של , לכל היותר. הסמכות ההורית במסגרת קשר של אימו�

 יוצא 139.א העמדה האנגלית באשר לתוצאות האימו� א� ל138 ,קשר אימו� תובא בחשבו�

אלא הדי� , כי לא הדי� שחל על האימו� ולא די� הפורו� חלי� ככאלה על תוצאות האימו�

  . שחל על העניי� הנדו�

ג� . היא תואמת את העמדה באשר לתוצאות נישואי� או גירושי�. עמדה זו אינה מפתיעה

, זכותה לרשת אותו, האישה למזונות מבעלהזכות , לאחר שמכירי� בתוקפ� של נישואי�

  

ש� גרס השופט ) 1999 (880–879, 865) 5(ד נב" פ,יהוד' יהוד נ 8030/96א "ראו למשל ע   136
והוא המשיל את המצב , של המשפט העברי את זכות הירושה" אומנה"אנגלרד שאי� להוסי� ל

מקרה זה מצטייר כמקרה . ת זכות הירושהלצו אימו	 זר שהגביל את תוצאות האימו	 ושלל א
ואילו תוצאות האימו	 בכל מה , חל על שאלת הירושה, הוא די� הפורו�, שבו די� ישראל

  . נקבעת בהתא� לדי� שיצר את האימו	, שקשור לזכות לרשת
  .1176'  בעמ,CHESHIRE; 20�145בפסקה  ,DICEYראו    137
להגדרת הקשר א� של האימו	 מתייחסת ה ג� בשוויי	 מודגש כי התוצאה או ההשפע. ש�   138

   .)305–304פסקה ב ,)26ש "לעיל ה (BUCHER 2003ראו (המשפחתי 
שכ� השאלה א� קיי� , אפשר שג� העמדה המקומית באשר לקיו� האימו	 לא תובא בחשבו�   139

הפורו� עשויה לסגת מפני ועמדתו של די� , קשר האימו	 עשויה להעלות בעיה אינצידנטלית
 ,DICEYראו למשל ; 188–181' ראו לעיל בעמ(עמדתו של הדי� ששולט בשאלה הראשית 

  .)147 'מבע ,BUCHER ;20�145 פסקהב
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 כול� כפופות לכלל ברירת הדי� העוסק בעניי� הנדו� –יכולתה להתגרש ממנו וכיוצא באלה 

אבל . אי� סיבה לחשוב שהמצב יהיה שונה במעמד של אימו�. ירושה וגירושי�,  מזונות–

  . �לא ברור מה נותר מהאמירה שעל תוצאות האימו� חל די� הפורו, א� כ�

 לדי� האישי הקובע י�מתברר כי ג� העמדה שלפיה ה� תוק� האימו� ה� תוצאותיו כפופ

מקבלי� כמוב� מאליו שהשאלה א� שכ� ג� בשיטות הנוהגות לפי עמדה זו . אינה מספקת

 שהשפעת האימו� על שמו של המאומ� 140;המאומ� יורש כפופה לדי� שחל על הירושה

 שהיחסי� בי� המאמ� 141;כלל מיוחד לעניי� זה א� קיי�, כפופה לדי� שעוסק בשמות

 לפיכ� הדי� האישי קובע 142.למאומ� כהורה וילד כפופי� לדי� ששולט ביחסי הורי� ילדי�

לכל כלומר ,  בלבדרכי די� הפורו�ו הפורו� א� הצדדי� קשורי� בקשר של אימו� לצבשביל

בכל מצב שבו . באלהצא בש� וכיו, בירושה, אות� מצבי� שבה� די� הפורו� שולט במזונות

די� זר זה קובע א� קיימת חובת מזונות בי� מי , הפורו� מפנה בענייני� אלה לדי� זר

מה , ימו�א� קיימת זכות ירושה בי� מי שקשורי� בקשר של א, שקשורי� בקשר של אימו�

בכל השיטות הללו מבהירי� כי למעשה די� הפורו� ,  יתרה מזו143.די� שמו של מאומ� ועוד

   144.תערבות ניכרת בתוצאות של אימו�מתערב ה

  

� ל22' ס, בגרמניה. 45' בעמ, SIEHRראו למשל    140EGBGB , מפנה לעניי� התוצאות הקנייניות
 22.3' ס .הדי� בנוגע ליצירת האימו	והאישיות של האימו	 לדי� שאליו מפנה כלל ברירת 

קובע הסדר מיוחד שמחיל את התוצאות המיוחסות בדי� גרמניה לזכות ירושה של מי שאומ	 
משתמע שכשהעיזבו� . כשהעיזבו� כפו� לדי� גרמניה, בגרמניה או שאימוצו מוכר בגרמניה

  . של אימו	עמדמה לשאלה א� קיי� באשרחל כלל ברירת הדי� הגרמני רק , כפו� לדי� זר
� ל10' ס(כלל ברירת הדי� הגרמני בעניי� זה מפנה לדי� האזרחות    141EGBGB.(  
� ל21' ראו ס(בגרמניה כלל ברירת הדי� בעניי� זה מפנה לדי� המדינה שבה גר הילד    142EGBGB 

�וSIEHR ,45' בעמ .(  
שה או זכות השאלה א� זכות ירו, בשיטות אלה כאשר הדי� ששולט בירושה הוא די� הפורו�   143

כאשר . מזונות המוגדרות בדי� הפורו� מתייחסות ג� למאומ	 כפופה לדי� האישי החל באימו	
, די� זר זה יכריע בשאלה א� מאומ	 יורש או זכאי למזונות, חל די� זר על הירושה או המזונות

א� ג� פה עלולה לעלות בעיה . והעמדה של הדי� האישי תוגבל לשאלת קיו� האימו	
טלית כאשר הדי� הזר השולט בשאלה הראשית מפנה את שאלת קיו� האימו	 לדי� אינצידנ

ג� במצב הזה על הפורו� . שונה מהדי� האישי הראוי להכריע בשאלה על פי עמדת די� הפורו�
ג� באיטליה . לבחור בי� עמדתו שלו לבי� עמדתו של הדי� הזר השולט בשאלה הראשית

 בי� הדי� – תוק� האימו	 –שאלה האינצידנטלית ובגרמניה מכירי� באפשרות שמחלוקת ב
ראו למשל (הזר ששולט בשאלה הראשית ובי� די� הפורו� עשויה להוביל לבעיה אינצידנטלית 

BALLARINO, ואיל� 255 'בעמ.(  
תופעה זו ניכרת .  ואיל�421'  בעמ,KROPHOLLER;  ואיל�479' מ בע,BALLARINOראו למשל    144

 והיא מוכנה להחיל בהלי� כזה די� אישי , בצרפתור אימו	 רחבההסמכות ליצבמיוחד בצרפת 
�ה( אבל על תוצאות האימו	 ,זרéffets370�5' ראו ס(היא מחילה במפורש את די� צרפת , )   
�לCode Civil.(  
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דומה שהקושי להבחי� בי� תוצאות האימו� לקיומו והקושי להבטיח כי לאימו� הראוי 

 ימו�הא. להכרה תהיה משמעות אחת קבועה נעוצי� באופיי� המורכב של תוצאות האימו�

פיע והוא מש, העשויי� להיות בעלי מושבי� שוני� בזמני� שוני�, משפיע על צדדי� רבי�

כלל פשוט שמחיל די� אחד על כל האנשי� . על כל אלה בהקשרי� שוני� ובאופני� שוני�

  .בכל הנסיבות אינו יכול להכיל מורכבות זו

להבחי� בי� הצדדי� ולהבהיר איזה די� יחול על כל אחד באופ�  –ההצעה של לבונטי� 

 בהכפפת ההצעה אינה מסתפקת. מועילה מאוד בהקשר זה –אישי בכל הקשר והקשר 

ובשילוב של שני הדיני� ביצירת , מעמד� של כל אחד מהצדדי� לקשר האימו� לדינו שלו

בכל הקשר והקשר היא מכפיפה ג� את חובותיה� של כל אחד מהצדדי� לקשר . האימו�

, של האחר" על חשבונו"א� מבקשי� לזכות צד לקשר . לדי� האישי של האד� הרלוונטי

 לפיכ� קשר של אימו� המוכר בדינו האישי של 145.חרנבדק קיו� הקשר בדינו של הא

ואילו קשר של , ירושה ממנו או דרכו, כפיפותו לפיקוח,  יוכר ככזה לעניי� חובותיוהמאומ�

 146.ירושה ממנו או דרכו,  יוכר לעניי� חובותיו שלוהמאמ�אימו� המוכר בדינו האישי של 

בהקשרי� שוני� , סוגי� שוני�שמצמיח זכויות וחובות מ, הסדר זה מבהיר כי בקשר הדדי

  . אי אפשר לכבול את הצדדי� לו לדי� אחד קבוע, ובזמני� שוני�

  בעיות מתודולוגיות  .5

שהוא , אשר על כ� כלל ברירת הדי� לעניי� יצירת האימו� ולעניי� ביטולו מפנה לדי� הפורו�

ובת כאשר הדאגה למאומ� מובטחת בהעלאת ט, די� מושב המאמ� בעת הפעולה הנדונה

כלל ברירת הדי� לעניי� הכרה במעמד ולעניי� תוצאותיו במישור . המאומ� לער� עליו�

   .המעמדי ראוי שיפנה לדי� מושבו של כל צד לחוד בעת הרלוונטית

 אי� לצפות בעיות 147,א� בית משפט ישראלי לא יפעיל די� זר ככזה בהוצאת צו אימו�

, ט ישראלי מתבקש לבטל צו אימו� זרמאחר שג� כאשר בית משפ. מתודולוגיות בהקשר זה

  

ולפיה הדי� המוסמ� להטיל על , עמדה זו נובעת מהתפיסה העקבית שבאה לידי ביטוי בהצעה   145
  . )238–230' ראו לעיל בעמ(שי אד� חיוב הוא דינו האי

יחס אימו	 התק� בדינו האישי של מאומ	 יוכר בישראל לעניי� חובותיו של : "קובע) ה(23' ס   146
מעמדו כמאומ	 וירושה , אפוטרופסות או משמורת מכוח אימו	, כפיפותו לפיקוח, המאומ	

	 יוכר בישראל יחס אימו	 התק� בדינו האישי של המאמ: "קובע) ו(23' ס". ממנו או דרכו
בהמש� א� נקבע ". מעמדו בציבור כמאמ	 וירושה ממנו או דרכו, לעניי� חובותיו של המאמ	

 .איזה די� מוסמ� לשנות זכויות או ציפיות שמקור� באימו	
ראינו כי האפשרות שיתנהל בישראל הלי� אימו	 באשר למאומ	 . 832–825' ראו לעיל בעמ   147

כאשר יש מניעה בדינו , כהצעתו של לבונטי�. � היא קלושהא, תושב זר הנמצא בישראל קיימת
לצור� בירורה של שאלה זו עשויות לעלות . יש להימנע מהוצאת צו אימו	, של המאומ	

 . בעיות מתודולוגיות
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 א� – 148 די� מושבו של המאמ� בעת הביטול–הוא יפעל בדר� כלל לפי די� ישראל 

 בבררו א� פלוני בעל מעמד ,ע� זאת. בהקשר זה אי� לצפות שתתעורר בעיה מתודולוגית

בי� שדי� , להחיל די� זרבית המשפט עשוי , של מאומ� וא� אלמוני נחשב בישראל למאמ�

 על כ� ג� 149.זה הוא די� מושב המאמ� בלבד ובי� שמדובר בדי� האישי של כל צד לחוד

ואי� בחוק האימו� הסדר כלשהו , בהקשר של אימו� עשויות להתעורר בעיות מתודולוגיות

  . בדבר בעיות אלה

הבעיות , לפי גישה זו .3בפרק גישה כללית לבעיות המתודולוגיות הוצגה לעיל 

ופתרונ� נקבע במידה רבה על יד התאוריה , ות קשורות זו לזוהמתודולוגיות השונ

. גישה של זכויות קנויות מחייבת סדרה של פתרונות. שבמסגרתה מתנהלת ברירת הדי�

אול� גישה זו אינה מחייבת לאמ� , פתרונות הפוכי� מתיישבי� ע� גישה של די� הפורו�

ראינו . שת הזכויות הקנויותהיא רק פוטרת מהחובה הטמונה בגי. פתרונות הפוכי� אלה

ושיש בו עמדות שונות , הישראלי לא אימ� גישה כללית לברירת די�  שהמשפט7בפרק 

א� קשה לזהות גישה זו או . הקשורות לגישת הזכויות הקנויות מזה ולגישת די� הפורו� מזה

ומקובל לגזור את , אימו� הוא אחד מתחומי המעמד האישי. אחרת בתחומי המשפט השוני�

הפתרו� לבעיות המתודולוגיות באשר למעמד אישי מהתפיסה כי יש להתקרב עד כמה 

ש� ראינו כי , בניגוד לנישואי� וגירושי�. שאפשר לעמדה המקובלת בדינו האישי של האד�

התפיסה שמעמדו של אד� כנשוי או כגרוש קיי� בשיטה אחת מהמשפט הישראלי נסוג 

ונראה כי בכפו� לדאגה לטובת , יקה בלעדיתבתחו� האימו� זיקת המושב היא ז, בלבד

. אכ� מקובלת התפיסה שרק די� המושב שולט בעניי�, שהיא ער� עליו� בתחו� זה, המאומ�

מאחר . על כ� ככלל יש לנהוג לפי הפתרונות המתיישבי� ע� גישת הזכויות הקנויות

ות העשויות פרק זה יוגבל להדגמת הבעיות המתודולוגי, שסוגיות אלה לא נדונו בישראל

  . להתעורר ופתרונ� הסביר

  סיווג  )א(

 עשויה להתעורר כאשר בית משפט יתבקש לבטל סיווג הקטגוריה המשפטיתהבעיה של 

או כאשר הוא יתבקש , למשל אימו� חלקי, קשר שאינו עולה כדי אימו� במשפט הישראלי

ובדה הע. לייחס תוצאות של אימו� לקשר שאינו עולה כדי אימו� במשפט הישראלי

  

 יש אפשרות שישראל תבטל מעמד של אימו	 ג� כאשר ראינו כי. 835–833' ראו לעיל בעמ   148
וכי בית המשפט יונחה בעניי� זה לא רק על , 	 ישראליהמאומ	 אינו ישראלי ובלבד שהמאמ

, טובת המאומ	 עשויה לחייב התייחסות לדינו. ידי די� ישראל אלא ג� על ידי טובת המאומ	
, ככל שדי� זר רלוונטי לעניי� זה. בי� כבסיס למנוע את הביטול ובי� כבסיס להצדיק ביטול

  .עשויות ג� פה להתעורר בעיות מתודולוגיות
 .845–835' או לעיל בעמר   149
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שהמוסד הזר הנדו� שונה מאימו� ישראלי מעוררת ספק א� אפשר להחיל את כללי ברירת 

לפיכ� מוסד . אי� סיבה לסטות מהעמדות הכלליות בעניי� זה. הדי� הישראליי� לעניי� אימו�

, משפטי זר יסווג לפי קטגוריות מקומיות תו� התחשבות בתפקיד� המיוחד בברירת הדי�

   150. לכלול ג� מוסדות משפט שאינ� בהכרח מוכרי� בישראלהמחייב להרחיב� כדי

 עשויה להתעורר כאשר כלל ברירת די� מפנה לדי� זר חוליית הקישורבעיה של סיווג 

אי� סיבה . מאמ� תושב המקו�בובדי� הזר נמצא כי אי� רואי� , כגו� די� המושב של המאמ�

כלל . ר לפי די� הפורו�לסטות מהעמדה המקובלת שלפיה יש לסווג את חוליית הקישו

העובדה . ברירת הדי� של הפורו� קובע מהי הזיקה המספיקה בעיניו כדי שדי� זר יחול

ששיטה אחרת מגדירה מונח זה הגדרה אחרת אינה צריכה להשפיע על התפיסה בדבר 

  151.מהותה של הזיקה המספיקה בעיני ישראל כדי שהדי� הזר יחול

הוראה ושל הוראה זרה  יחול על סיווגה של בדומה לכ� יש להניח כי הכלל הרגיל

 קשה לחשוב על דוגמה שבה יהיה ניגוד בי� השיטות בדבר סיווגה של הוראה .מקומית

אול� עשוי להיות ניגוד כאשר די� ישראל מסווג הוראה כהוראה . כהוראה מתחו� האימו�

ו� מהותי ואילו השיטה האחרת מסווגת אותה כהוראה מתח, מהותית מתחו� דיני האימו�

ג� בהקשר זה יש להתחשב בנפקות הסיווג בכללי הברירה . הוראה דיוניתכאו , אחר

בלי קשר לתווית המוצמדת . הנדונההזרה הישראליי� ובתפקיד שממלאת ההוראה בשיטה 

רק ניתוח פונקציונלי שכזה מאפשר , להוראה זרה או מקומית בהקשרי� פנימיי� רגילי�

   152. די�לסווג הוראות לצורכי ברירת

  ) renvoi(רנוואה   )ב(

וכללי ברירת הדי� של די� זר , בעיית הרנוואה מתעוררת כידוע כאשר הפורו� מפנה לדי� זר

כבר ראינו כי המצבי� שבה� יחול די� זר בהקשר של אימו� . זה מפני� לשיטה אחרת

אנו במצב כזה כאשר . הוא עשוי לחול על השאלה א� לפלוני יש מעמד של מאומ�. מועטי�

בי� שה� מפני� הלאה לשיטה , הא� יש להתחשב בכללי ברירת הדי� שלו, מופני� לדי� זר

, 1965–ה"התשכ,  לחוק הירושה142' מצד אחד ס? אחרת ובי� שמפני� חזרה לדי� ישראל

מצד אחר . מורה לקבל רק הפניות חזרה לדי� ישראל, בעקבות הצעת חוק היחיד והמשפחה

ג�  ועצה על אר� ישראל מורה לקבל את הרנוואה קבלה חלקיתלדבר המל� במ) ii(64סימ� 

עוסק במעמד אישי , כמו חוק אימו� ילדי�,  סימ� זה153.כאשר ההפניה היא לדי� זר אחר

  

   .475–474, 161–154' בעמ ראו   150
 .475–474, 172–169'  בעמראו   151
ד "פ, מ" כור סחר בע'פי� קורפורייש� ניגרי 352/87א "ע ;475, 474, 169–162' לעיל בעמראו    152

  ).1990 (45) 3(מד
 .על הנוסח של ההוראה ועל הפירוש שנית� לה 757–753' ראו לעיל בעמ   153
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לפי האמור לעיל נראה כי יש לקבל את הרנוואה . ונבדל ממנו רק בהפנייתו לדי� האזרחות

עמדה זו  ואכ� 154. בדינו האישיבהקשר זה כדי להתקרב עד כמה שאפשר למעמדו של הנדו�

שה� המדינות שבה� כללי ברירת הדי� באשר לאימו� מפני� , איטליהבמקובלת בגרמניה ו

  155.לדי� זר

  הבעיה האינצידנטלית  )ג(

קל לצפות מצב שבו מעמדו של אד� כמאומ� או מאמ� תתעורר כבעיה אינצידנטלית 

בעיה זו תידו� בכל . צא באלהמזונות וכיו, כגו� ירושה, בהקשר של שאלה ראשית אחרת

קשה יותר לתאר מצב שבו תתעורר בעיה אינצידנטלית כאשר השאלה . הקשר כסדרו

כדוגמה היפותטית אפשר לדמיי� את המצב . הראשית כפופה לכלל ברירת הדי� באימו�

וכי בשאלה זו חל די� מושבו של , נניח כי השאלה הראשית היא א� פלוני מאומ�: הזה

זה מעמד האימו� תלוי בשאלה א� המאמצי� היו נשואי� זה לזה בעת בדי� . המאמ�

ואילו הדי� , בשאלה זו כלל ברירת הדי� הישראלי מפנה לדי� האזרחות של הצדדי�. האימו�

בדי� האזרחות .  מפנה לדי� המושב של הצדדי�– די� המושב –ששולט בשאלה הראשית 

במצב זה . או להפ�, אינ� נחשבי� נשואי�ואילו בדי� המושב ה� , בני הזוג נחשבי� נשואי�

הא� יש להכריע בשאלה האינצידנטלית לפי הדי� ששולט : מתעוררת בעיה אינצידנטלית

  ? לעניי� הנישואי�ישראל בשאלה הראשית או לפי כלל ברירת הדי� העצמאי של 

 הקשר בי� השאלה האינצידנטלית לבעיית הרנוואה מצדיק שתינקט עמדה כבר ראינו כי

יש לפתור ג� את הבעיה , לפיכ� ככל שמקבלי� את הרנוואה באימו�. מה בשתיה�דו

יש , ככל שדוחי� את הרנוואה באימו�. האינצידנטלית לפי הדי� ששולט בשאלה הראשית

 מבליטה את היתרו�  לעילדומה שהדוגמה שהובאה. לנהוג לפי כלל ברירת הדי� של הפורו�

המבוססת מלכתחילה על , ביעה שפלוני מאומ�הק. שבקבלת הרנוואה בהקשר הנדו� כא�

על כ� ראוי לפתור בעיה .  מטרידה–כאשר די� זר זה למעשה אינו רואה בו מאומ� , די� זר

   156.על פי הדי� שחל על השאלה הראשית אינצידנטלית בהקשר זה

  

 .�ש   154
ג� בהנחה שתתקבל .  לחוק הרפורמה האיטלקי13' וס,  בגרמניה420' בעמ, KROPHOLLERראו    155

ההצעה של לבונטי� שיש להחיל על דרישה המעוגנת בקשר האימו	 את דינו האישי של 
יש לנהוג בהתא� לתפיסה שמבקשי� לדעת מה עמדתו , )845–835' לעיל בעמראו (הנתבע 

זאת משו� שההצעה האמורה מבוססת על ההנחה שדי� זה . לה זוהשלמה של דינו האישי בשא
א� דינו האישי של המאמ	 חל על , לפיכ�. חל משו� שהזכות מעוגנת במעמד של הנתבע

ראוי להחיל על שאלה זו את הדי� שדינו האישי של המאמ	 היה , השאלה א� המאומ	 יורש
  .מחיל

הצעה של לבונטי� שיש להחיל על זכות או ג� במקרה זה אי� סיבה לנהוג אחרת א� תתקבל ה   156
. )845–835' לעיל בעמראו ( המעוגני� בקשר האימו	 את דינו האישי של צד אחד בלבד חיוב
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  בעיות הזמ�  )ד(

שינוי , שינוי בכלל ברירת הדי�: כל בעיות הזמ� עלולות להתעורר בהקשר של אימו�

   157.בחוליית הקישור ושינוי בדי� הזר

  שינוי בכלל ברירת הדי�  )1(

ולאחר השינוי , א� ישונה כלל ברירת הדי� הישראלי באשר ליצירתו של אימו� או ביטולו

 זה שהיה בתוק� –כלל ברירת די� יחול איזה , יתקיי� דיו� בהוצאת צו אימו� או ביטולו

שינוי מעמדו של אד� . תבקשת מאליהמהתשובה ? לפני הדיו� או זה שבתוק� בעת הדיו�

אי� כל יסוד לטענה . על ידי הוצאת צו אימו� או ביטולו הוא פעולה קונסטיטוטיבית

י המעוג� שמעמד� ישונה לפי די� פלונ, שלאנשי� יש זכות קנויה או ציפייה הראויה להגנה

 שינוי של כלל הברירה ,לעומת זאת. בכלל ברירת די� ברגע כלשהו לפני הגשת הבקשה

שינוי כזה איננו יכול , מי שטר� אומ�. שלפיו בודקי� את קיומו של המעמד בעייתי יותר

שכ� , אול� לכאורה מי שכבר אומ� ומעמדו טר� נדו� בישראל עלול להיפגע. לפגוע בו

 הדי� עלול להוליד מסקנה שהוא אינו מאומ� כאשר כלל ברירת הדי� שינויו של כלל ברירת

בר� כבר ראינו כי העמדה שלפיה יש . או להפ�, הקוד� היה מוביל למסקנה שהוא מאומ�

זכות קנויה בכלל ברירת די� או שכלל ברירת די� יכול ליצור מצב שאסור לפגוע בו ג� מבלי 

ו� שקשה ביותר לדעת על מי חל כלל ברירת ולו מש, היא עמדה בעייתית, שהופעל למעשה

 ראינו כי דר� אחת שבה אפשר להג� על ציפיות 158.הדי� מחו� להקשר של דיו� משפטי

בהקשר זה היא לקבוע במפורש בכלל החדש אילו אימוצי� שבוצעו בעבר יחוסנו מפני 

 למ�  א� ראינו כי סביר הרבה יותר להחיל את כלל ברירת הדי� החדש, ע� זאת159.הפעלתו

   160.רגע חקיקתו

  שינוי בחוליית הקישור  )2(

�מושב זה עשוי , כבר ראינו כי ג� א� לאור� תקופת האימו� הצדדי� חולקי� מושב משות

דינו של איזה . על אחת כמה וכמה עשוי מושבו של אחד הצדדי� להשתנות. להשתנות

  

ג� במצבי� אלה יש לנהוג על פי התפיסה שמחפשי� את עמדתו השלמה של דינו האישי של 
ראוי להחיל , רשלפיכ� א� דינו האישי של המאמ	 חל על השאלה א� המאומ	 יו. אותו אד�

את הדי� שדינו , העלולה להתעורר כשאלה אינצידנטלית, ג� על שאלת קיומו של קשר האימו	
  .האישי של המאמ	 היה מחיל

 .להצגת הבעיות השונות 206–188' בעמ לעילראו    157
  .197–189' ראו לעיל בעמ   158
 .628–627' ראו לעיל בעמ   159
  .197–189' ראו לעיל בעמ   160
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בעיה זו ? מושב מחילי� על ההכרעות השונות העשויות לבוא לפני בית משפט ישראלי

על כ� היא עולה באשר לבירור מעמד� . עולה באופ� מובהק לאחר הוצאתו של צו האימו�

הוצע לעיל כי ביטול האימו� . של הצדדי� ובאשר לביטול האימו� וכ� באשר לתוצאותיו

ולא לביטולו של הצו , יתייחס על פי רוב לשינוי מעמד� של הצדדי� מרגע הביטול ואיל�

ל אפוא את די� המושב בעת הביטול בתור הדי� השולט במעמד� של יש להחי. מדעיקרא

יש , א� קיימת סמכות לבטל את צו האימו� ככזה,  על פי אותו היגיו�161.הצדדי� בעת הזו

של הצד הרלוונטי בעת להפעיל את הדי� ששלט בצדדי� בעת ההיא ולהחיל את די� המושב 

בנפרד מהכרה , מעמדו של אד�ראינו עוד שכאשר מבקשי� לבחו� את . יצירת המעמד

די� ה על פיהעמדה המתבקשת היא לבחו� את מעמדו של אד� , בפסק די� העוסק באימו�

יש ,  לתוצאות האימו�באשר כ� ג� 162. ששולט בו בעת הרלוונטית לשאלה הדי�ששלט או

שכ� מחפשי� את , אד� בעת הרלוונטית לטענה הנדונהל המושב שישלפנות לדינו של 

 עמדה זו מתיישבת ע� העמדה הכללית 163.מד שמייחסי� לו בביתו המשפטימשמעות המע

  164.שלפיה הדי� המכריע במעמדו של אד� הוא הדי� האישי שיש לו בכל רגע נתו�

  זרהשינוי בדי�   )3(

 של מאמ� כדי לברר א� הוא אכ� קשור למאומ� מושבו הזרלדי� די� ישראל עשוי להפנות 

 מצב שבו די� זר שכזה ישתנה בי� מועד האימו� ובי� קשה לדמיי�. בקשר תק� של אימו�

אול� א� . על תוקפו של האימו� או על משמעותורטרואקטיבית מועד הדיו� באופ� שישפיע 

 כאשר חל שינוי בתוכנו של די� 165,אזי לפי הניתוח שהוצג בחלק הכללי, מצב זה מתעורר

א� , ראוי להתחשב בו, דשמתיימר להשפיע על מעמדו של האד� או על תוצאות המעמ, זר

די� זה לא היה , שא� לא כ�. רק א� היה די� מושבו של האד� הנדו� בעת השינוי, בכלל

  .מוסמ� בעת השינוי להשפיע על מעמד של האד� הנדו�

  רמעמדו של די� ז  )ה(

הפניה לדי� זר בהקשר של אימו� נועדה לבחו� את מעמדו האישי של האד� או את מה 

לא סביר להפעיל את חזקת שוויו� הדיני� או , לכל הדעות, על כ�. שמתחייב ממעמדו זה

 דיני האימו� בשיטות השונות שוני� מאוד אלה 166.להחיל את די� ישראל כדי� שיורי

  

 .835–833' בעמ לעיל ראו   161
  .845–835' בעמראו לעיל    162
  .ש�   163
 .201–197'  לעיל בעמראו   164
  .206–201'  בעמראו לעיל   165
 .484–483, 212–206'  לעיל בעמראו   166
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כל אימת שטענה משפטית מבוססת על די� . ואי� כל בסיס להניח שיש ביניה� דמיו�, מאלה

 שאלות רבות עשויות להיסב על ,את ע� ז167.הוכחתו צריכה להביא לדחיית הטענה�אי, זר

במצב הזה חוסר היכולת או חוסר הנכונות לברר . טובת המאומ� כאשר הוא קטי� חסר ישע

כפי שהוצע לעיל בהקשר של כשרות . כראוי את תוכנו של הדי� הזר עלולי� לפגוע במאומ�

או ,  את תוכנו של הדי� הזר על השופטררלבבמצב זה יש להטיל את החובה , משפטית

   168.לחלופי� להפעיל אמצעי� מוגבלי� וזמניי� מתו� די� ישראל

  פסקי� זרי�  .ד

פסקי הדי� המרכזיי� ה� צו . פסקי די� מסוגי� שוני� עשויי� להינת� בהקשר של אימו�

סביר פחות שיהיה . סביר שישראל תתבקש לקלוט צווי� כאלה. האימו� וצו ביטול אימו�

החלטות הקשורות להלי� הוצאת צו אימו� . שור לאימו�צור� לקלוט פסק די� מסוג אחר הק

החלטה הצהרתית . זרות המעורבות בהלי�או הלי� הביטול תופנינה על פי רוב לרשויות 

בדבר מעמדו של אד� כמאומ� או לא אינה כפופה לכללי� שוני� מאלה החלי� על 

ות על קיומו  החלטות בנוגע לזכויות המבוסס169.החלטות בדבר יצירת המעמד או ביטולו

צו משמורת וצו ירושה אינ� כפופות לכללי� שוני� מאלה , של קשר אימו� כגו� פסק מזונות

  . החלי� על פסקי די� כאלה בדר� כלל

אי אפשר לכ�  170.צו אימו� וצו שמבטל אימו� ה� פסקי חפצא העוסקי� במעמד אישי

 �   171.אפשר רק להכיר בה�; אות�לאכו

  

.  ואיל�488' מבע ,)21ש "לעיל ה( שאוהראו דיו� של . אי� פסיקה בעניי� זה בהקשר של אימו	   167
ולא , מו	 ילדי� הוא הסדר אזרחי טריטוריאלימדיו� זה משתמע לכאורה שמשו� שחוק אי

אול� ע� התנאי� להפעלתה . אפשר לשקול את הפעלתה של החזקה באופ� חריג, הסדר דתי
וכאמור הסדר האימו	 , הוא מונה את הדרישה שההסדר הנדו� הוא הסדר המקובל אוניברסלית

 . רחוק מלהיות אחיד ואוניברסלי
  ).632–631' לעיל בעמ(ות משפטית ואפוטרופסות כפי שהוצע לעיל בסוגיה של כשר   168
 שפסק די� הצהרתי ממדינה המוסמכת לשנות את מעמדו ש� הוסבר 772–771' לעיל בעמ ראו   169

פסק די� ממדינה שאינה מוסמכת . של האד� יכול לשמש אסמכתא למעמדו של האד� ש�
מדה זו תוכפ� לעול� א� ע, לעניי� מעמדו ישמש לכל היותר ראיה לעמדת הדי� באותה מדינה

 . לעמדתה של המדינה המוסמכת בעיני ישראל לשלוט במעמד הנדו�
, 865) 5(נב ד"פ ,יהוד'  יהוד נ8030/96א "ע; )1960( 997ד יד " פ,קור�' קור� נ 419/59א "ע   170

871–872 )1999(.  
   .512, 308' ראו לעיל בעמ   171
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  מיוחדהסדר   .1

 � וק קובע הסדר מיוחד להכרה בצווי אימו� זרי� שניתנו במסגרתו של אימו�לו לח28סעי

   :ההוראה קובעת לאמור. ארצי�בי�

, ארצי לפי הוראות חוק זה�נמסר למבקש ילד למטרת אימו� בי�  )א(

החו� אישרה שבית משפט או רשות מנהלית מוסמכת באותה  ומדינת

וכי האימו� , המבקשמדינה נתנו פסק די� או צו לאימו� הילד על ידי 

היה דינו של האימו� כדי� אימו� על פי חוק זה ממועד י ,הוא סופי

א� אישרה הרשות המרכזית או קבע בית  ,האמורי� פסק הדי� או הצו

 .המשפט כי האימו� אינו מנוגד לטובת הילד או לתקנת הציבור

 בצירו�, � או את הצו כאמורידהעמותה המוכרת תעביר את פסק ה  )ב( 

 לש� רישומו 29לרש� האמור בסעי� , ת החו�ורה של מדינאיש

 .האימוצי� בפנקס
  

הסדר זה מסתפק באישורה של המדינה שהוציאה את הפסק ובאישורה של רשות ישראלית 

. ו את תקנת הציבור לש� הכרה במעמד האימו� שנוצרשהפסק אינו נוגד את טובת הילד א

. בשל היחסי� המדיניי� שבבסיס ההסדר לא נדרש הלי� שיפוט מיוחד לש� קליטת הפסק

   172.הוא נחשב לצו ישראלי, לאחר שנקלט, גיו� המקובלי בניגוד לה,ע� זאת

הוא מיוחד . איננו מיועד לטפל בהכרה בכל החלטה זרה בענייני אימו�הסדר זה 

ובתור שכזה הוא , ארצי המוסדר בחוק�להחלטות זרות שניתנו במסגרת האימו� הבי�

המבקש הנדו� בסעי� זה הוא . בבחינת חלופה להוצאת צו אימו� על ידי בית משפט ישראלי

 �ז לחוק וזכה בילד ממדינה זרה במסגרת ההלי� 28תושב ישראל שהגיש בקשה על פי סעי

מקו� המגורי� הרגיל היא המדינה שבה " מדינת חו�" לפיכ� ברור כי 173.שבקשה זו פתחה

  174.הילדשל 

הסעי� מתנה את ההכרה המידית בצו הזר בקביעה של הרשות המרכזית או של בית 

בנוסחו המקורי של הסדר זה . משפט כי האימו� אינו מנוגד לטובת הילד או לתקנת הציבור

ר של המדינה הזרה החוק לא דרש אישור ישראלי כלשהו אלא קבע שא� נית� אישו

  

באמנה בדבר התנאי� לשינויו של צו ראו לעיל לדיו� בהסדר ש. 327–326'  לעיל בעמראו   172
  .שיצר אימו	 חלקי כדי ליצור אימו	 מלא והגישה הישראלית בעניי� זה

חוק אימו	 ילדי� אינו מסדיר את ההכרה בצווי אימו	 שניתנו במדינות אחרות במסגרת    173
א� על פי שהאמנה מתייחסת להכרה מידית ג� , האמנה לטובת מאמצי� שאינ� תושבי ישראל

לחוק אכיפת ) א(11' אבל ראו דיו� להל� בס).  לאמנת האג23' ראו ס(וי אימו	 כאלה של צו
  . פסקי חו	

 .829' ראו לעיל בעמ   174
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דינו של האימו� יהיה כדינו של אימו� לפי החוק , שההחלטה ניתנה בסמכות ושהיא סופית

אלא ", )ולא ממועד היוודע ההחלטה בישראל או מועד הרישו� בישראל(ממועד ההחלטה 

בגרסה מקורית  175."א� קבע בית המשפט כי האימו� מנוגד לתקנת הציבור או לטובת הילד

רה זכותו של בית משפט לקבוע שהאימו� נוגד את תקנת הציבור או את טובת זו אמנ� נשמ

אבל בהיעדר דרישה , הכרה בהחלטה הזרה ובמעמד שהיא יצרה�ובכ� להביא לידי אי, הילד

 על נוס�. להלי� שיפוטי כדי להכיר בצו הזר היו מעט הזדמנויות לסרב להכיר בפסק אימו�

דרשו  1964–ד"התשכ, תקנות פנקס האימוצי� , בלי קשר להוראה שבחוקנמצא כי, כ�

כתנאי לרישו� האימו� שהרשות המרכזית תאשר באופ� פוזיטיבי כי האימו� אינו נוגד את 

 הפנייה לבית המשפט נדרשה רק כאשר הרשות לכ�. תקנת הציבור או את טובת הילד

 של  משק� קבלתה2004 תיקו� החוק משנת .המרכזית סירבה לאשר את האימו� לרישו�

אישורו של בית המשפט יידרש ; די באישור של הרשות המרכזית: הגישה שננקטה בתקנות

  .רק א� הרשות המרכזית תסרב לאשר את הרישו�

  מסלולי קליטה  .2

עוסק רק במקרי� שבה� הורי� תושבי ישראל קיבלו צו אימו� המיוחד ההסדר הסטטוטורי 

הוא אינו מטפל . ארצי�ל אימו� בי� לפי הסדר ש לילד מאותה המדינהבאשרממדינה זרה 

 ילד תושב זר או תושב ישראל ובאי� ארצה מחו� לישראלבמצב שבו תושבי� זרי� אימצו 

 בעיה זו אינה באה על פתרונה ג� בשאר 176.ומבקשי� שמעמד האימו� יוכר בישראל

 באשר הוראה סטטוטורית  בהיעדר177. שאינ� מתייחסות כלל לסוגיה זו,הוראות החוק

  . הכרה בפסקי די� זרי�ה בדבריש להיעזר בהוראות הכלליות , בצו אימו� זרלהכרה 

  

ארצי לא הייתה כל אפשרות לסרב �בהצעה לתיקו� שהכניס לחוק את הסדר האימו	 הבי�   175
ו	 זר שנית� רק באשר לצו אימ; ארצי�להכיר בצו אימו	 זר שנית� במסגרת ההסדר לאימו	 בי�

ארצי נדרשה הכרה שיפוטית �באימו	 שלא באמצעות הרשויות המוסמכות לאימו	 בי�
שהותנתה באישור של משרד החו	 של המדינה הזרה שהצו הוא סופי ונעשה , ישראלית בצו

ו להצעת 28' ראו ס(ובתנאי שהצו אינו נוגד את תקנת הציבור או את טובת המאומ	 ראו , כדי�
  )).451ד "ח תשנ"ה (1994–ד"התשנ, )ארצי�אימו	 בי�) (תיקו�(� חוק אימו	 ילדי

והדר� היחידה , נראה כי תושבי ישראל מנועי� מלקבל צו אימו	 מחו	 לישראל, כאמור לעיל   176
על כ� אי� צור� . ארצי�שבה ה� רשאי� לאמ	 ילד זר היא באמצעות הסדרי האימו	 הבי�

 . ארצי המיוחד�חו	 להסדר הבי�להתייחס לצווי אימו	 לטובת תושבי ישראל מ
, )4' תיקו� מס(הצעת חוק אימו	 ילדי� (  לחוק5ה לבסו� תיקו� מספר יתה לתיקו� שהיההצע   177

 כללה הוראה באשר להכרה בצווי אימו	 שניתנו )43ג "ח התשס"ה, 2003–ג"התשס
סעי�  הציע להוסי� לחוק 8' ס. במדינות זרות למאמצי� שאינ� תושבי ישראל וילדי� זרי�

שיורה כי דינו של צו אימו	 שנית� על ידי בית משפט או רשות מנהלית , א31שמספרו יהיה 
) ארצי�כהגדרתו המיוחדת לצור� אימו	 בי�(לטובת אד� שלא היה בעת האימו	 תושב ישראל 

יהיה כדינו של צו אימו	 לפי החוק א� המאמ	 היה תושב המדינה שנתנה את הצו בעת שנית� 
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  כרה הצהרתיתה  )א(

 �) א(11סעי� .  עוסק בהכרה בפסקי די� זרי�1958–ח"התשי, לחוק אכיפת פסקי חו� 11סעי

לאומית בי� מדינת מוצא הפסק לבי� �מתנה את ההכרה בפסק די� זר בקיומה של אמנה בי�

�בכל האמנות הדו. חו��שראל חתמה על מעט אמנות בתחו� של פסקיי, כידוע. ישראל

צדדיות בדבר אכיפה והכרה של פסקי� זרי� נאמר במפורש שהאמנה אינה חלה על פסקי 

� האמנה היחידה הרלוונטית היא אמנת האג לעניי� אימוצי� בי�178.די� בענייני מעמד אישי

ארציי� �מות להכיר בצווי אימו� בי� לאמנה מחייב את כל המדינות החתו23סעי� . ארציי�

כבר ראינו שההסדר הסטטוטורי המיוחד . הניתני� במדינות חתומות אחרות לפי האמנה

להכרה בצווי אימו� שניתנו לפי האמנה נועד לצווי� זרי� שניתנו למאמ� ישראלי במסגרת 

א� , �ארציי�הוא אינו עוסק בצווי אימו� בי�. ארצי שהתנהל במסגרת החוק�אימו� בי�

. למאמצי� זרי� שניהלו את הלי� האימו� במדינה אחרת, ארצי�שניתנו במסגרת אימו� בי�

 � ע� זאת הסעי� 179).א(11אול� האמנה יכולה לשמש בסיס להכרה בצווי� כאלה לפי סעי

דורש כי התחייבותה של המדינה ) 3)(א(11סעי� . כולל תנאי שמקשה להכיר בצו אימו�

ההבנה המקובלת של תנאי זה חוסמת . נית� לאכיפה על פי החוקבאמנה חלה על פסק די� ה

 �שכ� על א� קיומה של אמנה המחייבת הכרה הדדית של , )א(11את מסלול הקליטה שבסעי

 אמנ� חל שינוי 180.צו אימו� אינו נית� לאכיפה אלא רק להכרה, ארציי��צווי אימו� בי�

  

וא� האימו	 הוא על ידי איש ואשתו יחד , )מדינה שהכירה בצו בעת ההכרהאו תושב של (
אלא א� בית משפט ישראלי קבע שהצו , או יחיד) לרבות איש ואישה שה� ידועי� בציבור(

היה מחלי� את ההסדר הכללי , לו התקבל, תיקו� זה. נוגד את תקנת הציבור או את טובת הילד
כפו� כנראה , פסקי די� זרי� בענייני מעמד אישיג� בהנחה שהוא מאפשר להכיר ב, אשר

שהוצע  "תושב ישראל"שינוי ההגדרה של בניגוד ל .) דיו� להל�ראו(לכללי המשפט המקובל 
, אינו נוגד את טובת הילד או תקנת הציבורי יינת� אישור מפורש שהאימו	 והדרישה כ

  . לא התקבלושאר חלקי ההצעה, ארצי כמשמעו בחוק�שהתקבלו לעניי� אימו	 בי�
 147, 21 א"כ( אוסטריהלאמנה ע� ) 3(1' ס:  שישראל צד לה�האלההאמנות את  למשל אור  178

לאמנה ע� הממלכה המאוחדת של ) 5(4' ס; )25.10.1968�ב לתוק� נכנסה, 6.6.1966 מיו�
 לאמנה ע� )2(6' ס; )26.7.1971�ב לתוק� נכנסה, 28.10.1970 מיו� 55, 22 א"כ( בריטניה

 ביו� לתוק� נכנסה ,28.10.1977 מיו� 667, 26 א"כ (גרמניהה הפדראלית של הרפובליק
   לתוק� נכנסה ,30.5.1989 מיו� 707, 30 א"כ( ספרדלאמנה ע� ) 2(1' ס; )1.1.1981

 אבל ה� מוציאי� פסקי די� בענייני , כל אלה אינ� מוציאי� אימו	 במפורש.)13.1.1991�ב
  .המעמד האישי

הסדר היא א� שימשה בסיס ל; זו במשפט הישראלי באמצעות חקיקההאמנה לא אומצה ככ   179
הוא משמש צינור . אינו תלוי בכ� שהאמנה אומצה) א(11' אול� ס. ארצי המיוחד שבחוק�הבי�

 .ייבוא עצמאי
–ט"תשל( 703 ז  עיוני משפט"הכרה ישירה בפסקי חו	 מכוח החוק"ראו שאול מנהיי�    180

  .)�"תש
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 שאינו נית� לאכיפה יוכל לזכות ואפשר שג� פסק די�, בהבנה של סעי� זה בזמ� האחרו�

 �, א� לא ברור עדיי� א� תנאי הקליטה ה� רק אלה שבאמנה). א(11להכרה במסגרת סעי

או שמא נדרשי� תנאי� , המחייבי� רק שהצו נית� לפי האמנה במדינה מתקשרת אחרת

  על כ� אי� זה ברור א� די בקיומה של האמנה בעניי� אימו� בי�181.נוספי� המופיעי� בחוק

  . ארצי כדי להבטיח הכרה מידית בכל צו אימו� זר שנית� במסגרת האמנה לתושבי� זרי�

אי� , בהיעדר אמנה, לחוק אכיפת פסקי חו�) א(11שבשל סעי�  נקבע אג�בפרשת 

 דומה כי טר� יושבה המחלוקת בשאלה א� 182 .אפשרות להביא לידי הכרה בפסק די� זר

ת במשפט הישראלי להביא לידי הכרה בפסק זר סעי� זה מוציא את האפשרות שהייתה קיימ

או א� הוא מוציא את האפשרות לעצב , ג� בהיעדר אמנה, באמצעות כללי המשפט המקובל

 א� הוא מוציא 183.מסלול הכרה אחר מחו� לחוק על יסוד כללי האכיפה הסטטוטוריי�

אל מחו� אי� כל דר� להביא לידי הכרה הצהרתית כללית בצו אימו� זר בישר, אפשרות זו

  . להקשר של אמנת האג

  הכרה אינצידנטלית  )ב(

יש להניח כי החובה . הצור� להכיר בצו אימו� זר עלול להתעורר א� באופ� אינצידנטלי

. ארצי חלה ג� בהכרה אינצידנטלית�להכיר בצו זר שנית� במסגרת האמנה בעניי� אימו� בי�

 לחוק אכיפת פסקי) ב(11עי� לפיכ� רק צווי אימו� שניתנו בהקשרי� אחרי� כפופי� לס

מצב כזה עשוי להתעורר במסגרת תביעה למימוש זכות ירושה של ילד מאומ� או . חו�

  הזראימו�הצו כאשר  ,למימוש זכותו למזונות או למימוש סמכותו של הורה מאמ� ועוד

בדומה .  להחזרת ילד להורי� טבעיי� או כבסיס לטענת הגנה בתביעה,מובא כבסיס לתביעה

צו זר שמבטל אימו� עשוי לשמש בסיס לטענה נגד תביעות למימוש זכויות המבוססת , לכ�

ולא , ג� במסלול זה נדרש שהפסק נית� במדינה המוסמכת לִתתו בעיני ישראל. על האימו�

לזו  ,א� קיי� מסלול לא סטטוטורי שכזה, צרי� להיות הבדל בי� תנאי ההכרה ההצהרתית

   184.האינצידנטלית

  
  

, פורס� בנבו( .New Hampshire Insurance Co' מ נ"זיקוק לנפט בעבתי  4525/08א "ראו ע   181
  .529–528' ודיו� במשמעותו לעיל בעמ) 2010

–516' ראו לעיל בעמ) 1995 (561) 1(ד מט"פ, אג�' היוע� המשפטי לממשה נ 970/93א "ע   182
519. 

 523–516' ראו לעיל בעמ   183
 .524' ראו לעיל בעמ   184
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  סמכות עקיפה: ליטה מיוחדי�תנאי ק  )1(

וזיקתו של מי למדינת ?  איזו זיקה נדרשת185?מהו כלל הסמכות העקיפה לעניי� צווי אימו�

פסק . סוגיות אלה נדונו א� מעט בפסיקה?  של המאמ� או של המאומ�–מת� הפסק קובעת 

שגזרו את כלל הסמכות העקיפה מהכלל , ישני�מבוסס על כללי� הדי� המנחה באנגליה 

כללי� אלה התנו את  186.את סמכות� של בתי המשפט האנגליי� להוציא צו אימו�הגדיר ש

ההורי� המאמצי� ה� בדרישה המצטברת שבית משפט אנגלי להוציא צו אימו� סמכותו של 

ביסוסו של כלל הסמכות העקיפה על כלל זה . הילד מתגורר באנגליהשתושבי אנגליה ו

אימו� זר רק א� הוא נית� במדינת המושב של כירו בצו הבמשפט האנגלי הביא לכ� ש

 . המדינה שבה התגורר הילד בזמ� האימו�יתה ג� ורק א� מדינה זו הי,ההורי� המאמצי�

הדעה המקובלת היא . ואי� עוד דרישה לנוכחות הילד, בינתיי� כלל הסמכות ש� שונה

   187.שכלל הסמכות העקיפה צרי� להשתנות כמתבקש

זכיר השופט ריבלי� אגב אורחא שלושה כללי סמכות עקיפה  הפלונית' פלוני נבפרשת 

 Re Valentine'sכפי שהיא באה לידי ביטוי בפרשת  העמדה האנגלית188:אפשריי�

Settlementשהיא ג� מדינת מקו� כמדינת מושב ההורי� המאמצי� את  רק  שהסמיכה

קרו� שיש יעדהיינו ה, עמדה הנגזרת מהעיקרו� שבבסיס הכלל האנגלי; המגורי� של הילד

כ� , הפורו� מוסמ� לדו� בעניי�להכיר בסמכות של מדינות זרות באות� הנסיבות שבה� 

,  והעמדה שהוצעה בספרות הישראלית189;שיוכר רק צו אימו� ממדינת מושב המאמ�

  

' בעמראו לעיל (והמשפחה לא הייתה דרישה לסמכות עקיפה כלשהי אמנ� בהצעת חוק היחיד    185
הוס� ) 3)(א(6' וס, 1958–ח"התשי, חו	 כ� ג� נחקק בראשונה חוק אכיפת פסקי). 808–807

אול� לא סביר לקלוט פסק די� זר ממדינה כלשהי מבלי לוודא . ה"לחוק רק בשנת תשל
 ). ואיל�259' עמראו לעיל ב(שהייתה לה זיקה מספיקה לעניי� הנדו� 

186   Re Valentine’s Settlement, [1965] Ch. 226 .  
187  DICEY,  20�129בפסקה ;CHESHIRE, 1175' בעמ . DICEY מזכיר את האפשרות שהאמנה �א

 ).ראו ש�(האירופית לזכויות אד� תחייב הגמשה נוספת 
 .)2004( 33–32, 1) 3(נח ד"פ ,פלונית' פלוני נ 3441/01א "ע   188
בית הדי� של העדה הגרגוריאנית ' נאסר נ 94/75	 "בג.  לחוק האימו	28' מ� על סבהסת   189

	 מוסמ� "ש� נדונה השאלה א� בג. בעקיפי� תומ� בעמדה זו )1976 (44) 2(ד ל" פ,הארמנית
כאשר , להתערב בפעילותו של בית די� דתי המפעיל סמכות לפי די� ירד� בשטחי� המוחזקי�

, האב. שהיה א� הוא תושב השטחי�, בי� תושבי השטחי� לנכד�בית הדי� הוציא צו אימו	 
תו� כדי דיו� בשאלות הרבות שעלו . 	 ובקשתו נדחתה"ביקש את התערבות בג, תושב ישראל

באותה פרשה קבע בית המשפט כי סמכות בית הדי� הופעלה בנסיבות שבה� ישראל אינה 
  . אי� בכ� כל פסולועל כ� , )כי המאמצי� אינ� תושבי ישראל(מוסמכת לדו� 
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וזאת רק א� המאמצי� שהו בה , שלפיה יוכר צו אימו� רק ממדינת מושבו של המאומ�

  190.אמת� לאימו�תקופה מספקת כדי לעמוד על הת

נראה כי אי� סיבה לאמ� את הכלל השיפוטי האנגלי הדורש זיקה מצד המאמ� וזיקה 

נוס� על כ� שהוא יצמצ� בהרבה את האפשרות להכיר בצו . פחותה מצד המאומ� ככזה

� כלל הסמכות הבי�; הדי� הישראלי בעניי� זה לא בוסס על המשפט האנגלי191,אימו� זר

. ובטח כי כללי ברירת הדי� יתפתחו בהתא� למשפט האנגלי ואי� זה מ192,לאומית שונה

באופ� עקרוני ראוי להכיר בסמכותה של מדינת ביתו של . העמדה שהוצעה בספרות הגיונית

אול� די� . ובוודאי להעדי� אותה על פני סמכות הניטלת מכוח זיקה למאמ� בלבד, הילד

ו של המאומ� מתו� הנחה ישראל דחה את העמדה של הצעת החוק שתלתה את הכול בבית

לאומי � עסק בסוגיות של המשפט הבי�חוקככל שה.  מוסמ� לדאוג להגנתורק בית זהש

על כ� נראה כי על פני הדברי� יש . הוא העדי� לייחס חשיבות לביתו של המאמ�, הפרטי

להכיר בצו אימו� זר ובצו זר של ביטול אימו� רק כאשר אלה ניתנו במדינת מושבו של 

  . המאמ�

העמדה שלפיה יש לגזור בענייני מעמד אישי את כלל הסמכות העקיפה מכלל הסמכות 

שנית� ) או בהכרה בצו ביטול אימו�(וגזירה כזו תביא להכרה בצו אימו� , הישירה סבירה

 בכל מצב שכלל ברירת הדי� מפנה לדי� מושב המאמ� 193.במדינת המושב של המאמ�

  

מדינה זרה ממכא� ששיפמ� סבר שיש להכיר באימו	 . 33בפסקה  ,)1ש "לעיל ה (שיפמ�ראו    190
, המסקנה שיש להגיע אליה ":ג� כאשר המאמצי� ה� תושבי ישראל ששהו ש� זמ� קצר בלבד

שנעשה נית באימו	 של ילד זר היא שעל בית משפט בישראל להכיר עקרו, בסופו של ניתוח
שהות שהייתה מספקת , על ידי מאמצי� ישראליי� ששהו ארעית באותה מדינה, במדינתו שלו

גישה זו יש בה לא רק כדי לממש את רצונ� של בני הזוג . לש� בחינת התאמת� כמאמצי�
שר א, הורי� לילדי� נטושי��� למציאת ביתאלא טמו� בה הפתרו, לאמ	 ילד מחו	 למדינת�

ארצי � לאחר שנושא האימו	 הבי�".מסיבות כלכליות וחברתיות חל קושי לאמצ� במדינת�
  . דומה שהצדקה זו כבר אינה משכנעת, הוסדר בישראל בחקיקה

הוא יצמצ� משו� שהוא דורש שמדינת המושב של המאמ	 תהיה ג� מדינת המגורי� של    191
אול� , ות מצומצמת משל הפורו�אמנ� בפסקי גברא מקובל שסמכות� של מדינות זר. הילד

  . )267–264' ראו לעיל בעמ(בפסקי חפצא הנכונות לגזור סמכות עקיפה מזו הישירה רבה יותר 
שהיא ג� מדינת , הכלל האנגלי הדורש כי הצו יינת� במדינת המושב של המאמ	, כאמור   192

ר להוציא אמנ� המשפט הישראלי אינו מאפש. שונה מהכלל הישראלי, המגורי� של המאומ	
 ראו לעיל(צו אימו	 אלא א� כ� הילד סמו� על שולחנו של המאמ	 תקופה של שישה חודשי� 

וכי אי� מקו� להכניסו לעניי� ,  אבל דומה שזהו תנאי מהותי ולא תנאי של סמכות,)41ש "ה
יהא כלל . יותר משיש להכניס את הדרישה הישראלית שהמאומ	 והמאמ	 יהיו בני אותה דת

מאחר שהכרה בפסק די� זר נתונה תמיד לשיקול דעתו של בית , יפה אשר יהאהסמכות העק
היעדרה של זיקה בי� הילד למדינה , )128ש "ה, 522' ובעמ, 511' בעמ ראו לעיל(המשפט 

  .שבה נית� הצו עשוי להשפיע על נכונותו של בית המשפט להכיר בו
' בעמ, SIEHRראו (ת ג� בגרמניה הגישה הגוזרת את כלל הסמכות העקיפה מזו הישירה מקובל   193

 א� כי איטליה מוסיפה ג� את המדינה , לחוק הרפורמה האיטלקי41' ראו ס(ובאיטליה ) 46
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 לבחינת קיומו של באשרי� כלל ברירת הדי� תביא להתאמה מבורכת בגזירה כזו , בלבד

כל , זאת במיוחד א� יוכר ג� פסק די� כזה ג� ממדינה אחרת. המעמד וכלל הסמכות העקיפה

   194.עוד מדינת המושב מכירה בו

בר� ראינו כי העמדה שיש להחיל רק את די� מושבו של המאמ� בכל השאלות 

חינת מעמד� של צדדי� לקשר בבשוכי לא ברור , הקשורות לאימו� חשופה לביקורת

. האימו� יש להיצמד לדינו של המאמ� בלבד וא� לא בהכרח לדינו של המאומ� בלבד

הנכונות לבחו� את מעמדו של כל צד לפי דינו מבססת השערה כי ראוי להכיר בצו אימו� זר 

שנית� במדינת המאמ� כבסיס להכרעה במעמדו של המאמ� ובמדינת המאומ� כבסיס 

ורק צו המוכר במושב� של שני הצדדי� יזכה להכרה באשר לשני , מדו שלולהכרעה במע

  .הצדדי� ג� יחד

א� מבלי להכריע בזהותו של כלל הסמכות העקיפה הראוי ניכר כי כל המבחני� 

האפשריי� הללו היו מובילי� לאותה התוצאה באשר לשני צווי אימו� זרי� שנדונו בפסיקה 

, � לא עלתה באות� הפרשות שנסבו על בעיית רישומ�אמנ� שאלת תוקפ. בשני� האחרונות

 נדונה השאלה א� אפשר קדיש ברנרבפרשת . א� ה� משמשות המחשה טובה לעניי� הנדו�

 של �מדינת מושב, לחייב את פקיד הרישו� לרשו� אימו� על יסוד צו אימו� מקליפורניה

 195.ית של הילדכאשר המאמצת הייתה בת זוגה של אמו הביולוג, המאמצת ושל המאומ�

לא היה מנוס מהמסקנה , נסיבות המקרה מבהירות כי אילו נדונה שאלת תוק� האימו�

�פלוני בפרשת . שכ� כל הצדדי� היו תושבי קליפורניה בעת האימו� וגרו ש�, שהאימו� תק
  

אול� תוספת זו לא הייתה מביאה . וביטולעל דינה מוסמ� לחול על יצירת האימו	 או ש
  ראו (י	 וכ� ג� בשווי, )לתוצאה שונה בישראל כי הדי� שחל ג� הוא די� מושבו של המאמ	

� ל78' סCPIL, מוסמכת ,  המאמצי�שב או אזרחותהמסמי� את מדינת המו 	כאשר ג� שוויי
' פלונית נ 40/01) א"ת( לפסק די� שבו כ� נהגו היא תיק אימו	 הדוגמ). בשל זיקות אלה

,  אימו	 שנית� בגרמניהש� עסקו בהכרה אינצידנטלית בצו, )2002, פורס� בנבו( אלמונית
הבקשה הוגשה לצור� מת� צו .  שמושבה בישראל בגירה למאומצתבאשר ,מושב המאמ	

י� כי בית המשפט הגרמני היה מוסמ� יבית המשפט הכיר בצו וצ. זבו� המורישיירושה בע
כש� שבית משפט ישראלי מוסמ� להוציא , בתור מושב המאמ	, בעיני ישראל להוציא את הצו

  .צווי אימו	 על יסוד מושב המאמ	
וג� ) Armitage v. A.G., [1906] P. 135ראו (רו� הכללי החל באנגליה בענייני מעמד זהו העיק   194

כאמור ). 1175–1174' מבע, CHESHIREראו (בה ממליצי� לנהוג כ� באשר לצווי אימו	 זרי� 
 במשפט האנגלי צופי� שיהיה צור� להגמיש את כללי הכרה באימוצי� זרי� ,187ש "לעיל בה

 מזכירי� כי אי� להתכחש DICEYעורכיו של .  בעניי� זכויות אד�בעקבות המשפט האירופי
. ג� א� אי� מתקיימת זיקת המושב הדרושה, לחיי משפחה שנוצרו וקיימי� במדינה אחרת
שיקולי� כאלה ישפיעו א� על בתי , לאומית�ייתכ� שג� בהיעדר אילו	 המעוג� באמנה בי�

דירי� שבה� זיקת הסמכות העקיפה משפט בישראל ויאפשרו להגמיש את הכלל במקרי� הנ
  .צרה מדי ואי ההכרה תתכחש למציאות

 ). 861–860' ראו להל� בעמ) (2000 (368) 2(ד נד"פ, שר הפני�' ברנר קדיש נ 1779/99	 "בג   195
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נדו� צו אימו� שנית� במדינת אילינוי שבארצות הברית למאמצת תושבת ישראל  פלונית' נ

 196.תושב ישראל א� הוא, שהייתה בתו הביולוגית של בעלה,  ישראלעל ילדה תושבת

במקרה זה ברור כי צו האימו� הזר לא היה תק� משו� שא� על פי שהצדדי� גרו באילינוי 

  . וכול� היו תושבי ישראל, א� אחד מה� לא היה תושבה, תקופה קצרה בעת מת� צו האימו�

  תנאי� אחרי� : תנאי קליטה מיוחדי�  )2(

וכי התנאי של , ו בדיו� הכללי בפסקי� זרי� כי תנאי הסמכות הוא התנאי החשוב ביותרראינ

כדי למנוע אפשרות לפסול פסק זר .  הנדרש מכל פסק זר מפורש כרגיל בצמצו�הלי� הוג�

טענת הגנה מרכזית שאפשר להעלות בדר� כלל , בענייני מעמד המוכר במדינה המוסמכת

 עמדה זו 197.המרמה היא טענת –קי די� במעמד אישי נגד פסק זר אינה פתוחה נגד פס

מי . מתיישבת ע� התפיסה שהכרה במעמד זר היא הכרה במעמד הקיי� במדינה השולטת בו

כל עוד היא . שיפנה לערכאותיה של אותה מדינה, שמבקש לבטל את הפסק בשל מרמה

, רשת בצמצו�בכפו� לתקנת הציבור המתפ, וכל עוד היא מוסמכת בעיני הפורו�, תקפה ש�

  בפרק הכללי על פסקי� זרי� הוצע198.אי� לבסס את ההחלטה לקלוט אותה על תוכנה

 אפוא נטע� 199.שעמדה זו סבירה כאשר כללי הסמכות העקיפה מבטיחי� את תקינות הפסק

לל הסמכות העקיפה הרחב איננו שוא� היו� לשק� את מעמדו  שכ,בדיו� בפסקי גירושי�

ח כי מעמד המעוג� במדינת ביתו של האד� בלבד יוכר בכל ואינו מבטי, הקבוע של אד�

אפשר כש� ש,  זר מרמה נגד פסק גירושי�תשמוע טענללכ� לא צריכה להיות מניעה . מקו�

א� כלל הסמכות העקיפה הישראלי יבוסס על כלל  . נגד פסק גירושי� מקומיה אותלשמוע

י להתייחס למעמדו של מבל, הסמכות הישירה ויסמי� רק את מדינת מושבו של המאמ�

 200,כל לשמש בסיס יחיד לבחינת מעמד� של הצדדי�וא ילא� הוא , המאומ� בדינו שלו

  

 ).2004 (1) 3(נח ד"פ ,פלונית' פלוני נ 3441/01א "בע   196
  .286' ראו לעיל בעמ   197
שכ� כפי , נכונות העקרונית להתחשב בטענת המרמה סבירהה�אי, כאשר מדובר בתושבי� זרי�   198

כאשר מדובר בתושבי . מבקשי� לדעת כיצד הנדו� נתפס בעיני החברה שבה הוא חי, שהוסבר
, מאחר שממילא לא תתעורר הבעיה של צו אימו	 זר מחו	 למסגרתה של אמנת האג, ישראל

  .אי� לחשוש מפני האפשרות שייקלט פסק זר שהושג במרמה
  .287' ראו לעיל בעמ   199
במקרה זה הבעיה איננה שהכלל רחב מדי ומסמי� מדינות רבות שאינ� בהכרח בית� המשפטי    200

. אלא שהוא צר מדי במוב� הזה שהוא מתייחס לדינו של צד אחד לקשר בלבד, של בני הזוג
 למשל –ייתכנו הקשרי� שבה� אפשר להסתפק בתוק� המעמד בביתו של המאמ	 בלבד 

כפי שממחישה ההצעה של לבונטי� שנדונה , אול�. קשי� לחייב אותו כלפי המאומ	כאשר מב
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שהוא נוגע במרמה באות� תנאי� זר וראוי לאפשר לטעו� כטענת הגנה נגד ההכרה בצו 

אול� א� תתקבל ההצעה לדרוש . שבה� אפשר לתקו� ולבקש לבטל צווי אימו� ישראליי�

יש לחסנו מפני טענת המרמה כדי להבטיח כי , שב� של שני הצדדי�כי הצו יוכר במו

  201.מעמד� בישראל יהיה כמעמד� בבית�

אי� ספק שאפשר להעלות טענה נגד קליטתו או הסתמכותו על צו אימו� זר שהוא נוגד 

מוב� מאליו שצו . כרגיל בהקשר זה תקנת הציבור היא צרה והיא יחסית. תקנת הציבוראת 

תנאי� השוני� מאלה המאפשרי� מת� צו אימו� בדי� ישראל אינו נוגד את אימו� שנית� ב

נדרש ניגוד עמוק לערכי יסוד של החברה הישראלית כדי שצו .  בשל כ� בלבדתקנת הציבור

לאור פסק הדי� הישראלי שקבע כי אי� מניעה , על כ� למשל. כזה ינגוד את תקנת הציבור

וגע לילדה הביולוגי של בת זוגה של שיינת� בישראל צו אימו� לטובת אישה בנ

 סביר להניח כי לא רישומו של אימו� זר שכזה ולא הכרה בתוקפו של אימו� 202,המאמצת

לחוק אימו� ילדי� מאפשר ) ג(כ28מכיוו� שסעי� . שכזה ייחשבו נוגדי� את תקנת הציבור

ו לבית המשפט לסטות מהדרישה בחוק שהמאמ� יהיה ב� דתו של המאומ� א� הדבר אינ

באנגליה מדגימי� את . נראה כי ג� מצב כזה לא ינגוד את תקנת הציבור, פוגע בטובת הילד

 על 25ואת יחסיותה בהתייחס לצו אימו� שנית� לטובת רווק ב�  בתקנת הציבורהשימוש 

 ומסבירי� כי לא יחייבו על יסוד צו זר שכזה להעביר את הנערה למשמורתו של 20נערה בת 

אבל אי� סיבה להימנע מהכיר בזכותה של , ל לנגוד את תקנת הציבורהמאמ� משו� שזה עלו

ג� בהנחה שאי� אפשרות ,  לפיכ� כפי שנרמז לעיל203.הנערה לרשת את מאמצה על פי די�

כגו� מת� אפשרות ירושה למי , תוצאות מקוממות, לטעו� נגד צו אימו� זר שנית� במרמה

  .קנת הציבורתיפסלנה בשל ניגוד לת, שרימה את בית המשפט הזר

  רישו�  )ג(

הא� אפשר להביא לידי רישומו של אימו� המבוסס על צו אימו� זר במרש� האוכלוסי� ג� 
לפי העמדה שפסק די� זר ,  לכאורה204?בלא שנית� פסק די� שמצהיר שהצו מוכר בישראל

  

 הסתפקות בדי� המאמ	 בלבד לצור� ,כאשר מבקשי� לחייב את המאומ	 כלפי המאמ	, לעיל
  .המעמד שבבסיס החיוב מטרידה

מצבי� שבה� תוצאותיו של צו כזה מקוממות יבואו על תיקונ� במסגרת הצרה של תקנת    201
  ).57ש "ראו לעיל ה(ר הציבו

  ).2005 (64) 4(ד נט"פ, היוע� המשפטי לממשלה' חקק נ�ירוס 10280/01	 "בג   202
  .20�133בפסקה , DICEYראו    203
ראו לעיל דיו� . ארציי��רישו� בפנקס האימוצי� שמור לאימוצי� ישראליי� ולאימוצי� בי�   204

  .לו לחוק האימו	28' בס
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 על פי ,ע� זאת. אי� אפשרות כזו, אי� לו מעמד בישראל בלא פסק ישראלי המכיר בו
פקיד הרישו� חייב לרשו� כל מה שנמסר לו על ידי האזרח ולהסתמ� על , הליהמשפט המנ

 בהקשר קדיש ברנרסוגיה זו נדונה בפרשת  205.פסק די� זר לרבות, תעודה ציבורית זרה
 כאשר פקיד הרישו� סירב לרשו� את בנה הביולוגי של אישה כבנה 206,המיוחד של אימו�

 של השתיי� �מדינת מושב, מדינת קליפורניההמאומ� של בת זוגה מכוח צו אימו� שנית� ב
הנימוק שנית� היה שעל פני הדברי� הצו אינו נכו� כי מבחינה . בעת מת� צו האימו�

וכי המרש� אינו יודע לכלול , ביולוגית לא יכול להיות שלילד יהיו שני הורי� בני אותו מי�
ט הגבוה לצדק קבע בית המשפ. שכ� הוא מבוסס על רישו� ש� האב וש� הא�, רישו� כזה

השופט זועבי כתב . בהסתמ� על צו האימו� הזר, ברוב דעות שיש לרשו� את הילד כמבוקש
משו� שלהבדיל ,  אינה חלה על מקרה זהשלזינגר פונקהוא סבר כי הלכת . דעת מיעוט

. מדובר בשינוי מעמד שבוצע בפסק די� ולא במעשה שעליו מעידה תעודה זרה, מנישואי�
שלא כפי שהיה בעת , העובדה שמרש� האוכלוסי� יש לו עתה משקל ראייתי, ולדעת, כמו כ�

פקיד הרישו� מחויב . נראה כי עמדה זו אינה מבוססת. מחייבת תוצאה שונה, קביעת ההלכה
 פסק די� של מדינה 207; על סמ� הודעה ותעודה ציבוריתרישו� ראשו� ושינוי רישו�לרשו� 

 המשקל הראייתי של המרש� הוא לכל היותר ראיה  וג� היו�208;זרה נחשב תעודה ציבורית
 על כ� אי� בסיס למנוע את רישו� האימו� על יסוד פסק 209.לכאורה לנכונות מה שרשו� בו

א� על פי שאימו� זר על ידי תושבי ישראל עלול שלא לזכות בהכרה , באותה מידה. די� זר
במסגרת החוק וההסדר בישראל משו� שחוק אימו� ילדי� שוא� לאפשר אימוצי� כאלה רק 

ואילו שאלת תוקפו של , ג� צו זר שנית� לתושבי ישראל יש לָרשמו, ארצי המיוחד�הבי�
  . האימו� תיבדק בבית המשפט לכשתעלה טענה נגדו

  

 225ד יז "פ, שר הפני�' פונק שלזינגר נ 143/62	 "בג; 33בפסקה , )1ש "לעיל ה (שיפמ�ראו    205
, שר הפני�' גולדשטיי� נ) פסרו( 1031/93	 "רחא בבגוראו ג� דברי� שנאמרו אגב א; )1963(
 .326–318' ראו לעיל בעמ, ובאופ� כללי; )1995( 703, 661) 4(ד מט"פ

בעניי� זה הוגשה בקשה ). 2000 (368) 2(ד נד"פ, שר הפני�' נברנר קדיש  1779/99	 "בג   206
�א� שר הפני� הסכי� למחיקת התיק בהסתמ� על כ� שההחלטה של בית המשפט . לדיו� נוס

ראו (התייחסה רק לנושא הרישו� ורק לנוהלי הרישו� כפי שהיו מקובלי� בעת מת� פסק הדי� 
  ).)2008, בנבופורס� ( קדיש�ברנר' שר הפני� נ 4252/00	 "דנג

 .1965–ה"התשכ, ג לחוק מרש� האוכלוסי�19, ב19' ס   207
  .1971–א"התשל, ]נוסח חדש[ לפקודת הראיות 29' ס   208
  .1965–ה"התשכ,  לחוק מרש� האוכלוסי�3' ס   209
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  12פרק 

  הורי� וילדי�

  מבוא  .א

מוסכמה זו באה לידי ביטוי . באופ� טבעי הורי� אחראי� לשלומ� ולרווחת� של ילדיה�

, ברוב שיטות המשפט בהוראות חוק המכירות בכ� שהורי� ה� אפוטרופסי� על ילדיה�

 ,להחליט היכ� יגורו, לייצג אות�, שה� חייבי� לדאוג לצורכיה� ושה� זכאי� להחזיק בה�

בי� שה� גרי� ,  יש הוראות ג� באשר לשאלה כיצד על ההורי� לפעול1.כיצד יחונכו ועוד

במשפט הישראלי ההורי� חייבי� לפעול מתו� , למשל. יחד ובי� שה� גרי� בנפרד זה מזה

ג� כאשר ה� גרי� בנפרד . רק במקרי� דחופי� רשאי הורה אחד לפעול על דעתו; הסכמה

ע לידי הסכ� בשאלה מי נושא באחריות לילד ומה� החובות ההורי� רשאי� להגי, זה מזה
  

 –להל�  (1962–ב"התשכ,  לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות17	 ו15, 14' ראו למשל ס   1
שיטות המשפט השונות מתלבטות בשאלה אילו ). חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות

מגדיר את המושג  Children Act, 1989	ל  (1)3' באנגליה ס:נושאי� כלולי� במסגרת זו
parental responsibilityכ�  :“all the rights, duties, powers, responsibility and authority, 

which, by law, a parent has in relation to the child and his property”;  במסמ� המנחה כיו�
: 2.7' מופיעה הגדרה דומה בס, Brussels II bis Regulation	 ה–באיחוד האירופי בעניי� זה 

“all rights and duties relating to the person and property of a child which are given to a 
natural or legal person by judgment, by operation of law or by an agreement having 

legal effect. The term shall include rights of custody and rights of access” .ב	Hague 
Convention on Jurisdiction, Applicable Law, Recognition, Enforcement and Co-
operation in Respect of Parental Responsibility and Measures for the Protection of 

Children, 1996מפרט שורה של ענייני� הכפופי� לאמנה3'  ס  :“a) the attribution, exercise, 
termination or restriction of parental responsibility, as well as its delegation; b) rights of 
custody, …, in particular, the right to determine the child’s place of residence, as well as 
rights of access …; c) the designation and functions of any person … having charge of 
the child’s person or property …; d) guardianship …; e) the placement of the child in a 
foster family or in institutional care …; f) the supervision by a public authority of the 
care of a child by any person having charge of the child; g) the administration, 

conservation or disposal of the child’s property” .מוציא מתחו� האמנה כמה נושאי�4' וס  ,
, יש שהילד א� חב חובות כלפי הוריו. מזונות וירושה, שמות הילד, אימו�, ובה� קביעת הורות

  ראו למשל (וחובה להשתת� בהוצאות משק הבית בנסיבות מסוימות , כגו� חובה לציית לה�
  ).ת והאפוטרופסות לחוק הכשרות המשפטי23' ס, 15' ס
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 דינו כדי� –ומשאושר , הסכ� כזה טעו� אישור של בית משפט; והזכויות של כל אחד מה�

ילדי� ג�  ו אול� בית המשפט יכול להיות מעורב ביחסי הורי�2.החלטה של בית משפט

יש : י� להגיע להסכמהכאשר ה� אינ� מצליח,  למשל–מעבר לאישור� של הסכמי� כאלה 

 יש שה� חלוקי� בדבר חלוקת הזכויות והחובות 3;שה� חלוקי� באשר לאופ� גידול הילד

בזכויות של ההורה שאינו מחזיק ,  בשאלה מי רשאי להחזיק בילד–כאשר ה� גרי� בנפרד 

 4.על מקו� מגוריו ועוד, על טיפולו הרפואי, בזכות להחליט על חינוכו, בו לבוא עמו במגע

� כשאי� מחלוקת בי� ההורי� ייתכ� שההורי� אינ� רשאי� לעשות פעולות מסוימות בלא א

 את האפוטרופסות של – או לשלול – יש שבית משפט נאל� להגביל 5;אישור בית המשפט

 על פי רוב כאשר בית משפט 7. יש שהוא נדרש למנות לו אפוטרופוס אחר6;הורה על ילד

שינוי בנסיבות עשוי ; טותיו אינ� יוצרת מעשה בית די�החל, נדרש להתערב בהתדיינות כזו

 לאור� חייו של ילד קטי� בית משפט עשוי להידרש לענייני� ,על כ�. להצדיק שינוי ההחלטה

ג� בלא שהנסיבות משתנות עשויה להתקיי� התדיינות בנוגע להפרתו . מספר אלה פעמי�

  .של פסק די� שכבר נית�

נושא זה עדיי� נמנה ע� ענייני ". אפוטרופסות"נח בישראל נושאי� אלה כלולי� במו

אבל , 1947–1922,  לדבר המל� במועצה על אר� ישראל51המעמד האישי כהגדרת� בסימ� 

–ב"התשכ, ברובו הוא זכה להסדר סטטוטורי בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות

אפוטרופסות על ופרקו השלישי עוסק ב, שפרקו השני עוסק בהורי� וילדיה� הקטיני�, 1962

פרקי� אלה מקיפי� את כל . העשויה להיות רלוונטית ג� בהקשר של קטיני�, פי מינוי

 נושא חשוב בתחו� יחסי הורי�. לרבות הסוגיה של החזקת ילדי�, הנושאי� שהוזכרו לעיל

שאינו נמנה ע� ענייני המעמד האישי ואינו מופיע בחוק הכשרות המשפטית , ילדי�ו

שלא הוסדר כלל בחוק בישראל ,  והאמהותהוא נושא האבהות, ורשוהאפוטרופסות במפ

היבטי� מסוימי� של נושא המזונות מופיעי� בחוק הכשרות המשפטית . ונדו� רק בפסיקה

  .1959–ט"התשי, )מזונות(והאפוטרופסות ובחוק לתיקו� דיני המשפחה 

יעסוק , ילדי�ו לאומי הפרטי בנוגע ליחסי הורי��המוקדש למשפט הבי�, הדיו� בפרק זה

 8.המופיעות כאמור ברוב� בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, בכל הסוגיות שהוזכרו

  

 . לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות24' ראו ס   2
 . ש�19' ראו למשל ס   3
 . ש�25' ראו ס   4
 . ש�20' ראו למשל ס   5
  . ש�27, 26' ראו למשל ס   6
 .  ש�29, 28' ראו למשל ס   7
חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות עוסק ג� בכשרות משפטית ובאפוטרופסות על    8

  .9לאומי הפרטי הישראליי� בנושאי� אלה נדוני� לעיל בפרק 	כללי המשפט הבי�. �בגירי
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הוא יעסוק ג� בנושא האבהות א� על פי שזה אינו מוסדר בחוק הכשרות המשפטית 

הוא . ילדי� ואי� לו הסדר עצמאי וכי נושא זה משמש בסיס ליחסי הורי�, והאפוטרופסות

 ,לעומת זאת. המוסדרת בחוק אחר ובפסיקה, ההחזרה של ילדי� חטופי�יעסוק ג� בסוגיית 

. הפרק לא יכלול את הנושא של מזונות ילדי� א� על פי שהוא חלק מיחסי הורי� וילדי�

משו� שהעקרונות של , ע� הכללי� הנוגעי� למזונות בגירי�, נושא זה יידו� בהמש�

א� ה� שוני� , בי� בגירי� לקטיני�לאומי הפרטי בתחו� זה אינ� מבדילי� �המשפט הבי�

   9.מהעקרונות המנחי� בתחו� הכללי של יחסי הורי� וילדי�

משתנה וילדי� י�  הורלאומי פרטי המתעוררות בנושא�היחס לבעיות של משפט בי�

בשיטות המשפט המקובל נוהגי� ליטול סמכות רחבה לדו� בענייני� אלה . משיטה לשיטה

 לעיקרו� מהותי –הווה אומר , חובותיה� לעקרו� טובת הילדולהכפי� את זכויות ההורי� ו

במשפט הקונטיננטלי נוהגי� להגביל את סמכות השיפוט הכללית להסדיר . של די� הפורו�

די� האזרחות או די� שהוא , ועל פי רוב מחילי� עליה� את דינו האישי של הילד, ענייני� אלה

בקונטיננט נהוג לקלוט אות� : זה אינו אחידג� היחס לפסקי די� זרי� בהקשר . מקו� מגוריו

ואילו במשפט המקובל אי� מייחסי� לה� משקל רב ומכפיפי� ג� אות� , ככל פסק די� אחר

במצב  הבדלי� אלה ושיקול הדעת הכרו� בהערכת טובתו של ילד 10. הילדלשיקולי טובת

 הורי� לנסות וה� מפתי�, נתו� עשויי� להוליד תוצאות שונות מאוד בשיטות משפט שונות

הוא א� מעודד . למק� את ההתדיינות לגו� העניי� בפורו� שעשוי בעיניה� להיטיב את�

  . הורי� להפר דיני� ולהתחמק מהסכמי� ומפסקי די� באמצעות חציית הגבול למדינה אחרת

�ילדי� בהקשר הבי� וההתמודדות ע� תופעות אלה וע� הקשיי� המלווי� יחסי הורי�

 אמנת האג –לאומית חשובה במיוחד �אמנה רב.  כמה אמנות חשובותלאומי בכלל הולידה

לאומי � מספקת מנגנו� בי�– 1980משנת , בעניי� ההיבטי� האזרחיי� של חטיפת ילדי�

 היא מטפלת 11.אחיד לטיפול זריז בהפרת� של הסדרי� מחייבי� בעניי� החזקת ילדי�

ילדי� במקרה  ויחסי הורי�במצבי� קיצוניי� שבה� מופרת המסגרת המשפטית שנקבעה ל

החזרת ילדי� (ישראל הצטרפה לאמנה זו ונתנה לה לבוש סטטוטורי בחוק אמנת האג . נתו�

אמנת האג בעניי� , למשל. אמנות אחרות כלליות ורחבות יותר. 1991–א"התשנ, )חטופי�

אכיפה ושיתו� פעולה בעניי� אחריות הורית וצעדי� , הכרה, הדי� החל, סמכות שיפוט

  

  .13פרק ראו להל�    9
  .912–901' ראו להל� בעמ   10
11   Hague Convention on the Civil Aspects of International Child Abduction, 1980)  להל�– 

לש� . הצטרפו לאמנה זו) 80מעל (מספר שיא של מדינות ). אמנ� האג בעניי� חטיפת ילדי�
, הדי� החל, מספר המדינות שהצטרפו לאמנת האג בנושא הקרוב של סמכות שיפוט, השוואה

 – 1996משנת , אכיפה ושיתו� פעולה בעניי� אחריות הורית וצעדי� להגנה על ילדי�, הכרה
, 888–882' בעמראו להל�  ,לפרטי ההסדר שבאמנה בעניי� חטיפת ילדי�. 20	טר� הגיע ל

894–901 ,902.  
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כללי , מספקת מסגרת מוסכמת של כללי סמכות שיפוט, 1996משנת , נה על ילדי�להג

 היא נועדה 12.ברירת די� וכללי� להכרה בפסקי די� זרי� בענייני הורי� וילדי� בכלל

 אמנות אלה אומצו במדינות 1961.13משנת , להחלי� אמנה קודמת המטפלת באות� נושאי�

ולכ� הסדרי� שוני� ,  אימצו ג� את השנייהולא כל אלה שאימצו את הראשונה, מועטות

לאחרונה . צדדיות�שוררי� ג� במדינות המוכנות להסדיר ענייני� אלה באמצעות אמנות רב

 המסדירה הסדר מחייב את הטיפול בסמכות שיפוט ובקליטת� Regulationאומצה באירופה 

   –יו� נישואי�  ואהפרדה, של פסקי די� בעניי� אחריות הורית הצמודי� לפסקי גירושי�

�הBrussels II bis Regulation.14אבל מאחר שחלק ,  הסדר זה מחייב בתו� האיחוד בלבד

 – 1996 ובי� זו משנת 1961 בי� זו משנת –ממדינות האיחוד הצטרפו ג� לאמנת האג 

ישראל לא הצטרפה לאמנות האג בנוגע לאחריות הורית . שוררי� בה� כמה הסדרי� שוני�

ג� .  היא אכ� הצטרפה לאמנת האג בעניי� חטיפת ילדי�, כאמור,אול�. והגנה על ילדי�

קיי� , כבמדינות רבות אחרות, וכ� ג� בישראל, אמנה זו חלה רק בי� המדינות המצטרפות

  . בסוגיה של החזרת ילדי� חטופי� הסדר לפי האמנה והסדר שלא לפי האמנה

�הקשר של המשפט הבי�חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות כולל שתי הוראות ב

ההיסטוריה של הוראות . האחת עוסקת בסמכות שיפוט והאחרת בברירת די�: לאומי הפרטי

וחלק מהדברי� , אלה ותוכנ� נדונו באופ� ביקורתי לעיל בפרק שעסק בכשרות משפטית

כמו בהקשר הכללי של , כפי שנראה בהמש�, בתו� כ�. רלוונטיי� א� בהקשר הנדו� כא�

והוראת ברירת הדי� , שר של הורי� וילדי� הוראת הסמכות אינה ממצהג� בהק, החוק

סמכות השיפוט והדי� החל בעניי� החזקת ילדי� מפוזרי� בי� בית המשפט . בקושי מופעלת

אי� הוראות מיוחדות . לענייני משפחה ובתי הדי� הדתיי� בלא הסדר טריטוריאלי אחיד

סטטוטורי המיוחד המבוסס על אמנת האג באשר לפסקי די� זרי� בתחו� זה לבד מההסדר ה

לאומי הפרטי הישראלי בענייני� אלה �ככלל המשפט הבי�. בעניי� החזרת ילדי� חטופי�

�נקבעה סמכות שיפוט בי�: דומה לזה האנגלי במישור של סמכות שיפוט וברירת די�

ו� בדמות וקיימת נטייה להחיל את די� הפור, לאומית רחבה יחסית לדו� ביחסי הורי� וילדי�

ניכרת נטייה לייחס לפסקי די� זרי� משקל , אול� בניגוד למשפט המקובל. עקרו� טובת הילד

  . ככאלה

  

 Hague Convention on Jurisdiction, Applicable Law, Recognition, Enforcement andראו   12
Co-operation in Respect of Parental Responsibility and Measures for the Protection of 

Children, 1996.  
 Hague Convention Concerning the Powers of Authorities and the Law Applicable inראו    13

Respect of the Protection of Infants, 1961.  
  . Brussels II Regulationשנקראה , 2000 קודמת משנת Regulationזוהי גרסה שונה של    14

היא אינה מטפלת בברירת הדי� אלא בסמכות .  חלה בי� מדינות האיחוד בלבדRegulation	ה
  .ת� של פסקי� זרי� בלבדשיפוט ובקליט
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  סמכות שיפוט  .ב

כמה זיקות אישיות  הסמכות לדו� ביחסי הורי� וילדי� מבוססת על המשפטשיטות רוב ב

להג� על ילד ועל פי רוב מוכרת ג� סמכות כללית להתערב כדי , חלופיות בי� הילד למדינה

סמכות הערכאות , למשל. כשנחוצי� צעדי הגנה עליו א� בהיעדר הזיקה האישית הרגילה

 � מגורי ההורה –ובהיעדר זיקה כזו (השוויצריות מבוססת על מגורי הילד או מושבו בשוויי

 ושוויי� מכירה ג� 15,) אזרחות של אחד הצדדי�–ובהיעדר זיקה כזו , הנתבע או מושבו

 סמכות 16. כל אימת שנחוצה התערבות כדי להג� על גופו או רכושו של קטי�בסמכות לפעול

ילדי� קמה על סמ� אזרחות איטלקית של הילד או  ובתי המשפט האיטלקיי� ביחסי הורי�

 ובהגנה על קטיני� חלה אמנת האג 17,של ההורה או על יסוד מגוריו של אחד מה� באיטליה

חותו של הילד במדינה כבסיס לנקיטת צעדי�  המוסיפה על אלה ג� את נוכ1961,18משנת 

את המדינה ,  מסמיכה א� היא את מדינת מקו� המגורי�1996 האמנה משנת 19.שיגנו עליו

,  נוס� על כ�20.שבה ההורי� מתגרשי� ואת המדינה שבה נוכח הילד כשנחוצה הגנה עליו

ול באופ� זמני אמנה זו מבהירה כי נוכחותו של הילד או רכושו מבססי� סמכות חירו� לפע

�ה. ומוגבל להגנתו עד שהמדינה בעלת הסמכות העיקרית תכריע בעניי�Brussels II bis 

Regulationבנסיבות מסוימות מוסמכת ג� מדינה ;  מסמיכה את המדינה שבה גר הילד

, כאשר ההורי� הסכימו להתדיי� ש�, על פי רוב מדינה בעלת זיקה לאחד ההורי�, אחרת

 סמכות� 21.וכח הילד סמכות לתת פסק די� במקרה חירו� כדי להג� עליוולכל מדינה שבה נ

מגוריו באנגליה או , של בתי משפט אנגליי� יכולה להתבסס על אזרחותו האנגלית של הילד

  

  . CPIL	 ל79' ראו ס   15
ולא רק , המטפל בכל מי שיש לו אפוטרופוס,  כפו� לו79' אשר ס, CPIL	 ל85.3' ראו ס   16

המסמיכי� את שוויי� א� היא , )67, 66' ס(יש כללי� מיוחדי� לעניי� ייחוס משפחתי . קטיני�
 א� היא מדינת האזרחות א� במדינה וכ�(מקו� מגוריו של הילד או מקו� מושבו של ההורה 

ויש כללי� ) להביא את התובענה, או לא סביר, הזרה שבה הילד גר או ההורה תושב אי אפשר
 ).71' ס(בילד על ידי הורהו  הסמכות לדו� בהכרהמיוחדי� לעניי� 

 מחילסעי� זה .  הזיקות האזרחיות הרגילותזאת נוס� על.  לחוק הרפורמה האיטלקי37' ראו ס   17
 .של ילדהמשפחתי  שאלות בנוגע לייחוסו עלו ילדי� ויחסי הורי�כלל סמכות אחד על 

 . לחוק הרפורמה האיטלקי42' ראו ס   18
  .1961לאמנה משנת  9, 4, 1' ראו ס   19
האמנה מכירה ג� באפשרות שפורו� כזה יעביר את העניי� . 1996 לאמנה משנת 11, 10, 5' ס   20

אמנות אלה חלות רק ). 8' ראו ס(חות כדי שזו תיטול סמכות למדינה אחרת כגו� מדינת האזר
 .על ההגנה על ילדי� ולא על שאלות של ייחוס משפחתי

	ל 20, 12, 8' ראו ס   21
 Brussels II bis Regulation.  
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הדורשי� זיקה (וא� על ניהול� באנגליה של הליכי התרת נישואי� של ההורי� , נוכחותו בה

  ".חירו�" מזכירי� ש� סמכות  אי�22.)בי� אחד ההורי� לפחות לאנגליה

ה� בבתי הדי�  בתי משפט אזרחיי�להידו� ה� בבישראל ענייני הורי� וילדי� עשויי� 

ת של שתי מערכות נפרדות אלה מבוססת על קני מידה לאומי�בי� ה�סמכות. הדתיי� השוני�

י המשפט תבת של לאומי�בי�תחילה תידו� סמכות השיפוט ה. זהה בהיקפהשוני� ואינה 

ת העודפת שיש בידי בתי הדי� הדתיי� לאומי�בי�ורק לאחר מכ� תידו� הסמכות ה, זרחיי�הא

קיימות , לרבות החזקת ילדי�, נוס� על הסמכות הכללית לדו� ביחסי הורי� וילדי�. השוני�

הוראות מיוחדות במשפט הישראלי העוסקות בסמכות לדו� בתובענות בנוגע לילדי� 

  23.אלה יידונו לחוד.  למשמורת על ילדי� כאשר נפגעה זכות–" חטופי�"

   המשפט האזרחי תית של בלאומי�סמכות בי�  .1

�סמכות מבחינה בי�"חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות כולל סעי� שכותרתו 

לפעול לפי הפרק "לחוק קובע כי בתי המשפט בישראל מוסמכי� ) 2(76סעי� ". לאומית


  ." לעשות כ� התעורר בישראלהשני והשלישי לחוק זה בכל מקרה שהצור

  ?סכות לעשות מה  )א(

לאומית של ישראל לדו� ביחסי �הסעי� איננו קובע באופ� ישיר וכוללני את הסמכות הבי�

הוא קובע את סמכות הערכאות בישראל תו� התייחסות לשני פרקי� של חוק . ילדי�ו הורי�

, פסות על פי מינויהעוסק באפוטרו, הפרק השלישי. הכשרות המשפטית והאפוטרופסות

הורי� "ואילו הפרק השני לחוק מוקדש כולו ל, עשוי להיות רלוונטי ג� בהקשר של ילדי�

כל , שני פרקי� אלהמאחר שהסמכות מתייחסת במפורש לפעולות לפי ". וילדיה� הקטיני�

  . הסמכות לדו� בו אינה מוסדרת באמצעות סעי� זה, ה�נושא שאינו כלול ב

להכריע , יה של אחד מההורי�יפנבעקבות  , מוסמ�ית המשפטבבמסגרת הפרק השני 

סעי� (זה  בעניי� הנוגע לרכוש הקטי� כאשר ההורי� לא באו לידי הסכמה ביניה� בעניי�

 להכריע בכל דבר אחר הנתו� לאפוטרופסות שההורי� לא הגיעו בו �סמומא� הוא . )19

  

כללי ).  ואיל�19�012בפסקה , DICEYראו (כללי הסמכות האנגליי� בתחו� זה מורכבי� ביותר    22
והכרה בייחוס משפחתי מצומצמי� מאלה החלי� על ) legitimacy(ת הסמכות באשר לחוקיו

 ). 115	 ו112ראו ש� כללי� (אפוטרופסות והגנה על ילדי� 
ראו ג� (ג� ענייני מזונות הקשורי� ליחסי הורי� וילדי� מוסדרי� באופ� עצמאי , כאמור לעיל   23

, )מזונות(שפחה  לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות וחוק לתיקו� דיני המ32' ס
	דיני מזונות אינ� מוגבלי� ליחסי הורי� וילדי� וכללי הסמכות הבי�). 1959–ט"התשי

כללי ברירת הדי� והכללי� באשר להכרה בפסקי די� זרי� שוני� מאלה החלי� בשאר , לאומית
  . על כ� ה� נידוני� בנפרד בספר זה. ענייני ההורי� והילדי�
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 יחדאליו  לאחר ששניה� פנו לא הצליח להביא� לידי הסכמהבית המשפט א� , לידי הסכמה

 פעולות המנויות – שורי או להימנע מא– לאשר מראשמוסמ� בית המשפט . )19סעי� (

מדובר בפעולות וכש, שבה� אי� ההורי� רשאי� לייצג את הקטי� על דעת עצמ�, חוקב

 לתת אישור הוא מוסמ�. )20סעי�  (משפטיות שעלולות לפגוע בזכויות הקניי� של הקטי�

 לאשר הסכ� בי� הורי� שחיי� ,)23סעי�  ( נכסי הקטי� לצורכי קיו� משק הביתלנצל את

ובהיעדר הסכ�  )24סעי�  (בנפרד שמסדיר את השאלה מי יחזיק בקטי� ומי יהיה אפוטרופסו

להורות הוא מוסמ� עוד . )25סעי�  ("כפי שייראה לטובת הקטי�" הוא מוסמ� להכריע בדבר

מאפשרות לבית המשפט לפקח על פעולות בעצמו כאשר שיחולו על הורה הוראות החוק ה

או , או שמזניח חובות אלה,  לרכוש הקטי�באשרההורה אינו מסוגל למלא את חובותיו 

 אפוטרופסות על –  או להגביל– לשלולוכ� , )26סעי�  (שנשקפת ממנו סכנה לרכוש הקטי�

29� ו28סעיפי�  (למנות אפוטרופוס נוס� על ההורההוא א� מוסמ� ). 27סעי�  (קטי� (

כל אלה מתייחסי� ליחסי� . )א28סעי�  (להורות על מגע בי� הוריו של הורה שמת לקטי�ו

  . בי� הורי� וילדיה� כאשר הורי� נחשבי� האפוטרופסי� הטבעיי� של ילדיה�

סביר כי בית המשפט מוסמ� ג� לחייב הורי� ואפוטרופסי� לקיי� את החיובי� 

והחיוב ) 15סעי� (כגו� החיוב לדאוג לצורכי הקטי� ,  אלההמוטלי� עליה� בשני פרקי�

מכא� שג� הסמכות לדו� בתביעת מזונות נגד הורה עשויה ). 17סעי� (לפעול לטובת הקטי� 

 א� על פי שחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות אינו 24.לחוק) 2(76להתבסס על סעי� 

אלה יכולה להתבסס על סעי� ג� סמכות לדו� בתביעות כ, עוסק בהחזרת ילדי� חטופי�

ותביעה להחזרתו של ילד חטו� , שכ� הפרק השני של החוק עוסק בהחזקת ילדי�, )2(76

לעומת זאת לא ברור א� תביעה לקביעת אבהות נכנסת . היא תביעה למימוש זכות ההחזקה

בהקשר הפנימי עולה . משו� שנושא זה אינו מוזכר בפרק השני לחוק, )2(76בגדר סעי� 

שאלה זו חשובה לצור� .  קרובה והיא א� אבהות נמנית ע� ענייני המעמד האישישאלה

 אול� 25.התשובה לשאלה א� בתי הדי� הדתיי� מוסמכי� לדו� בה וא� חל עליה די� דתי

�הכרעה בשאלה זו איננה פותרת את הבעיות שסוגיה זו מעלה בהקשר של המשפט הבי�

פל בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות שכ� העובדה שהנושא אינו מטו. לאומי הפרטי

לאומית לדו� בשאלת �מעוררת את השאלה מתי בתי משפט בישראל מוסמכי� מבחינה בי�

בית , כשמדובר בסמכות העניינית. ולפי איזה כלל ברירת די� יפעלו, אבהות או אימהות

  כש� שהוסמ� במפורש26,המשפט לענייני משפחה מוסמ� במפורש לדו� בתביעת אבהות
  

  .921' ראו להל� בעמ   24
. )1995, מהדורה שנייה( ואיל� 2בפסקה , כר� בדיני המשפחה בישראל   שיפמ�נחספראו    25

נקבע כי ) 1972 (727) 2(ד כו"פ, יפו	א"בית הדי� הרבני האזורי ת' בוארו� נ 283/72� "בבג
על סמכות השיפוט של .  לדבר המל�51אבהות אינה כלולה בענייני המעמד האישי שבסימ� 

 .64ש "ראו להל� הבית די� השרעי בנושא זה 
  .1995–ה"התשנ,  לחוק בית המשפט לענייני משפחה)4(1 ' וס)א(3 'ס   26
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 וכש� שהוא מוסמ� לדו� בתובענות לפי חוק 27,החזרת ילדי� חטופי�לדו� בתביעות ל

, ביקור, חינו�,  למשמורתבאשרתביעה ובכלל זה , הכשרות המשפטית והאפוטרופסות

� אול� ההוראה היחידה העוסקת 28.הבטחת קשר בי� קטי� להורהו ויציאת קטי� מהאר

מאחר שהיא מיוחדת לפעולות לפי ). 2(76לאומית היא זו המצויה בסעי� �בסמכות בי�

לא ברור מהי , אשר אינ� כוללי� התייחסות לנושא האבהות, הפרק השני והשלישי לחוק

  29.הזיקה הנחוצה והמספיקה כדי שמערכת השיפוט הישראלית תוסמ� להכריע בנושא זה
,  בארצות הברית את המשיבהכירה, יי�תושבת שווואזרחית גרמניה , אישה במקרה אחד

 יקשו את המשיב בישראל ובותבעובנה היא .  ב�ילדה ש� לו והרתה, הותושב אזרח ישראל
המשיב לא נמצא בישראל בעת . המשיב אבי הב�היות פסק די� הצהרתי המכריז על 

המחוזי בנצרת בית המשפט . וביקשו היתר להמציא לו מסמכי� מחו� לישראל, התביעה
) 1(500 על כ� לא קוימו התנאי� של תקנה .ר בהקבע שהמשיב אינו תושב ישראל ואינו ג

מאחר שבית המשפט קבע כי למבקשי� לא . 1984–ד"התשמ, לתקנות סדר הדי� האזרחי
הוא החליט עוד שלא התעורר צור� בישראל לפעול לפי הפרק השני , היה כל קשר לישראל

אלה א� על כ� הוא השאיר בצרי� עיו� את הש. לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות
א� הוא ציי� כי , )2(76 גדר הפרק השני לחוק לצור� סעי�בתביעה להכרזת אבהות נכנסת 

דחה את הטענה בית המשפט העליו� נראה כי  במקרה אחר 30.הדעות חלוקות בעניי� זה
 ואילו ,הכאשר הנתבע היה תושב גרמניה ואזרח,  כולל תביעת אבהותאינו) 2(76שסעי� 

 מפורט ולא קבע באופ� חיובי דיו�אול� הוא לא ד� בשאלה . בה וגר הקטי� נולד בישראל
בקשה להתיר , באמצעות אמו,  במקרה שלישי ילד הגיש31.שהסעי� כולל תביעות כאלה

כדי , המצאה מחו� לתחו� לצור� תביעת אבהות נגד עיזבונו של מי שנטע� כי הוא אבי הילד
ההיתר . שכלל נכסי� בישראל, לאפשר לו להשתת� בירושת האב ולקבל מזונות מעיזבונו

ובני משפחת הנפטר , 1984–ד"התשמ, לתקנות סדר הדי� האזרחי) 7(500נית� על יסוד תקנה 
) 2(76קבע בית המשפט שסעי� במסגרת הדיו� בעניי� זה . הגישו בקשה לביטול ההיתר

  

 . ש�)5(1'  וס3 'ס   27
הקובע כי ,  לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות78' ראו ג� ס. ש�) ג)(6(1' וס) א(3 'ס   28

  .נתונות לבית המשפט לענייני משפחה" הסמכויות הנתונות לפי חוק זה"
שלו� (א "בבש). 2(76' ברור א� תביעה לשינוי ש� של קטי� תיכנס בגדר סא� לא    29

א� הגישה נגד אבי ) 1999, פורס� בנבו( .ס.ס' נ .ס.א 16190/99בתיק עיקרי , 2854/99)'חי
היא ביקשה היתר להמציא . למזונות ולשינוי שמו של הילד, בנה תביעה להחזקת הילד

הוא . לא עסק ישירות בסוגיה של שינוי ש� הילדבית המשפט . מסמכי� לנתבע מחו� לתחו�
ציי� כי החזקת ילדי� היא נושא הכלול בפרק השני לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות 

שלפיו , לחוק) 2(76' מתקיי� התנאי הקבוע בס, והסתפק בכ� שכשהילד נמצא בישראל
מסמכי� להמציא י כדאי� צור� בהיתר התעורר צור� לדו� בעניי� בישראל וקבע כי לפיכ� 

 . מחו� לישראל
  .)1983 (117, 111) 1(ד"מ תשמ"פ, צולי�' פולופ נ 116/82 )'נצ(' המ   30
 .)1989, פורס� בנבו( איזק' שוור� נ 19/89א "רע   31
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 לחוק מתייחס להורי� כאפוטרופסי� הטבעיי� של 14משו� שסעי� , כולל תביעה כזו
 ,)7(500תקנה גדר ג� ב הוא ציי� שתביעה כזו עשויה ליפול 32.מה שמחייב לזהות�, ה�ילדי

;  המעשה שבבסיס התביעהאירעהמקו� שבו  ונאמר כי זהו, באשר ישראל היא מקו� הלידה
וסבר , הקבועה בחוק בית המשפט לענייני משפחה, הוא א� הזכיר את הזכות של ילד לתבוע

 על פי, זכות זו כדי לאפשר לילד לתבוע במקו� מגוריושיש צור� לתת פרשנות רחבה ל
  33. החדשותת האגוקרו� שאומ� באמניעה

על סמ� חומר מועט זה דומה כי מסתמנת מגמה להכיר בתביעת אבהות כנושא 

לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות ) 2(76שהסמכות לדו� בו יכולה לקו� מכוח סעי� 

מכיוו� שזיהוי הוריו .  בפרק השני או השלישי לחוקא� על פי שהוא אינו מוזכר מפורשות

   34.עמדה זו סבירה, של ילד קטי� הוא תנאי מוקד� להפעלת הפרקי� הללו

  זיקת הסמכות  )ב(

סעי� ".  מתעורר בישראל[...]בכל מקרה שהצור� "לאומית קמה �הסעי� קובע כי סמכות בי�

משפט �ידי בית�ד שיינת� עלכל אימת שהסע"זה פורש כמקנה סמכות בכל הנושאי� הללו 

 התנאי� המופיעי� 35."המשפט�בישראל עשוי לענות על הצור� שהתעורר בפעולת בית

, לאומית שוני� מאלה המופיעי� ברוב סעיפי הסמכות הישראליי��בסעי� זה לכינו� סמכות בי�

 כגו� מושב או אזרחות או מגורי�, שכ� במקו� זיקה אחת קבועה או רשימת זיקות חלופיות

בסיס סמכות . על בית המשפט להערי� א� קיי� צור� לדו� בעניי� בישראל א� לאו, בישראל

זה כללי הרבה יותר מזיקות הסמכות המופיעות בהוראות המקבילות בשיטות משפט אחרות 

יותר משהוא דומה לסמכות הרגילה המבוססת על זיקה אישית הדוקה בי� הקטי� או . ובאמנות

הקיימת , המוכרת ברוב השיטות" חירו�"וא דומה לבסיסה של סמכות הה, הוריו ובי� המדינה

   36.כאשר נחוצה פעולה מוגבלת וזמנית להגנה על הילד או על רכושו

לאומית של בתי המשפט בישראל בהימצאות �תולה את הסמכות הבי�) 1(76אמנ� סעי� 

קט� זה מגבילה אול� הרישה של סעי� .  בישראלנדו� של ה"מקו� מושבו או מקו� מגוריו"

סביר היה , אילולא כ�". להכריז אד� פסול די� או לבטל הכרזת פסלות" את תחולתו לסמכות

�פירוש כזה היה מעניק לבית המשפט סמכות בי�.  כולו כמכלול אחד76לפרש את סעי� 

  

, )1999, פורס� בנבו( )קטי� (אלמוני'  נל"עזבו� המנוח פלוני ז 200602/98 )א"מחוזי ת (ע"בר   32
 . 6בפסקה 

 .9�11ות בפסקא, ש�   33
לאומית של בית 	בנוגע לשאלה א� אפשר לבסס את סמכותו הבי� 876–874' ראו להל� בעמ   34

 . משפט בישראל לדו� בעניי� זה ג� על המצאת מסמכי�
 ).1976 (358, 355) 3(ד ל" פ,פרלמוטר'  פרלמוטר נ100/76א "ראו ע   35
 .582–577' לדיו� בניסוח הבעייתי של הסעי� ראו ג� לעיל בעמ   36
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של הילד ,  במקרה שלנו–לאומית לפי החוק בהתקיי� זיקת המושב או המגורי� של הנדו� 

� לסמכות בסיסית זו סמכות חירו� לפעול בענייניה� של קטיני� וחסויי� כל  והיה מוסי–

 כה� 'כ� פירש את הסעי� השופט ח. אימת שהצור� לפעול לפי החוק מתעורר בישראל

מצד אחד די בזיקת ). 1(76מרחיב את סעי� ) 2(76 הוא סבר כי סעי� 37.פרלמוטרבפרשת 

כי זיקות אלה כשלעצמ� ,  לפעול תמידהמושב או המגורי� כדי להסמי� את בית המשפט

מצד אחר אפשר לבסס את . מצביעות על זיקה מספקת כדי לפעול לפי החוק בעת הצור�

. סמכות בית המשפט א� אפשר להראות כי ג� בהיעדר זיקות אלה הצור� מתעורר בישראל

 הוא אינו מתיישב ע� לשו�, לאומית�א� על פי שפירוש זה מיטיב להשתלב במגמה הבי�

 את זיקות המושב והמגורי� להכרזות בנוגע לפסילת כשרותו המשפטית של תהמייחד, החוק

 א� על פי שקיומה של זיקת המגורי� או המושב של הילד עשוי להעיד על , כמו כ�38.אד�

קיומה אינו מעיד תמיד על הצור� לקיי� דיו� , הצור� לקיי� דיו� בעניינו בנסיבות מסוימות

  ).2(76פי שדורש סעי� כ, זה בישראל דווקא

ואכ� נפסק שההכרעה בשאלה א� הצור� התעורר בישראל מחייבת שבכל מקרה ומקרה 

 מאחר שסמכות זו מעוגנת באחריות של המדינה כלפי 39.יפעיל בית המשפט שיקול דעת

 41.ובתו� כ� ג� בטובת הילד,  שיקול דעת זה יתחשב במכלול נסיבות העניי�40,קטיני�

עשוי להתעורר בישראל הצור� ,  בישראלנמצא כי כל אימת שהילד ,שאר בי� ה,לפיכ� נפסק

 וא� נפסק שצור� זה עשוי להתעורר בישראל 42;אפילו הובא לישראל במרמה, לדו� בעניינו
  

לדעתי יש לקרוא את סעי� ): "1976 (359, 355) 3(ד ל" פ,פרלמוטר'  פרלמוטר נ100/76א "ע   37
וסמכי� להכריז אד� המשפט בישראל מ	בתי: לאמור, כחטיבה אחת, על שני חלקיו,  לחוק76

ומוסמכי� ה� לפעול פעולה , א� מקו� מושבו או מקו� מגוריו הוא בישראל' די� וכו	פסול
כי א� בכל , מגוריה� הוא בישראל	מושב� או מקו�	די� לא רק כשמקו�	וליאחרת למע� פס

ממילא , מושבו הוא בישראל	קטי� שמקו�. מקרה אשר בו מתעורר הצור� לפעול בישראל
אלא ; )2(קט� 	ואי� רבותא בהוראה המיוחדת שבסעי�, מתעורר הצור� לפעול למענו בישראל

השופט מני הסכי� ". הצור� לפעול למענו בישראליתעורר יכול ו, אפילו קטי� שאינו בישראל
השופט שמגר הסכי� שבמקרה הנתו� בית המשפט היה מוסמ� . ע� פסק דינו של השופט כה�

אי אפשר , ע� זאת. א� הוא התייחס לזיקות השונות שבי� הצדדי� המעורבי� לישראל. לדו�
סוגיה זו לא נדונה עוד . היה מקובל ג� עליו) 1(76' להבי� מדבריו שהפירוש המוצע של ס

 . בפסיקה
לעניי� זה ראו . הוא א� אינו מתיישב ע� ההוראות שנקבעו בהצעת חוק היחיד והמשפחה   38

המבהירי� כי הכוונה הייתה , 184	 ו183' ס, 1955	ז"התשט, הצעת חוק היחיד והמשפחה
י ולעסוק ביחס, להסמי� בתי משפט בישראל לשנות את מעמד� של תושבי ישראל בלבד

  .הורי� וילדי� רק כשהצור� מתעורר בישראל
  ).2002 (651, 625) 2(ד נו"פ,  הרבני הגדולי�הדת בי' רו� נ 8754/00� "ראו בג   39
 ).1975 (263, 259)2(ד כט" פ,קורונל' קורונל נ 625/73א "עראו    40
   .)2002 (651, 625) 2(ד נו" פ, הרבני הגדולי�הדת בי' רו� נ 8754/00� "ראו בג   41
' קורונל נ 625/73א "ראו ג� ע; )1980 (673) 2(ד לד"פ ,מילר' מילר נ 635/79� "בגראו    42

, )1981 (512) 4(ד לה"פ, שטיי�' שטיי� נ 805/80 �"בגב ).1975 (259)2(ד כט" פ,קורונל
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 כאשר מגוריו מחו� לישראל קטעו את זיקתו לישראל בלא – בישראל אינו נמצאכשהילד 

א� ,  את בית המשפחה שמחו� לישראל הוא שעזבהתובעאו כאשר  – 43הסכמת שני ההורי�

 לא כל שכ� עשוי צור� זה להתעורר בישראל 44;הנסיבות המשפחתיות קשורות לישראל

  45.הילאכאשר הילד הוצא מישראל ולא הוחזר , בהקשר של פגיעה בזכות המשמורת

שיקול הדעת הרחב שיש לבית המשפט בעניי� זה מבהיר כי ג� במקרי� שבה� קיימת 

אי� להסיק מכ� מיד שבית המשפט הישראלי , כגו� מגורי� או מושב, שראלזיקה חזקה לי

; וכי א� בהיעדר זיקה חזקה כזו עשוי בית המשפט להיות מוסמ� לדו�, מוסמ� לדו� בעניי�

   46.קיומה של זיקה אינו מספיק וא� אינו נחו� כדי שתיכו� סמכות

  "בישראל"  )1(

". בישראל"התעורר הצור� לדו� בעניי� נדרש כי ) 2(76 לפי סעי� כדי שתיכו� סמכות
לכאורה סעי� זה מוציא אפוא תובענות שבה� הצור� לדו� בעניי� התעורר בשטחי� 

הכללתו של חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות . שאינ� חלק מישראל, המוחזקי�
ברשימת החוקי� שעליה� חלה ההוראה המייחסת ג� למי שגר בשטחי� אלה מגורי� או 

  

השופט בייסקי הטיל ספק א� די בנוכחותו של הילד כדי להצביע על שהצור� לדו� בעניינו 
אשר חייבות בכל מקרה ומקרה , הוא סבר כי הכול תלוי בנסיבות העניי�. התעורר בישראל

 .להצביע על הצור� לדו� בעניינו
' לב נ 218/72א "ע; )1976 (359–358, 355) 3(ד ל"פ, פרלמוטר' פרלמוטר נ 100/76א "ראו ע   43

  .)1972 (148) 1(ד כז"פ לב
במקרה זה ההורי� ). 2002 (650, 625) 2(ד נו"פ,  הרבני הגדולי�הדת בי' רו� נ 8754/00� "בג   44

הילדי� נולדו בישראל וגרו בה תקופה מסוימת לפני שההורי� עברו , היו אזרחי ישראל
האב עזב את בית המשפחה ; ש� המשיכה הא� לשמור על זיקתה לישראל, לארצות הברית

ת מספיקות זיקות אלה הוצגו כזיקו. בה ביקש לגדל את ילדיו, בארצות הברית וחזר לישראל
במיוחד נוכח המעבר של האב , כדי להגיע למסקנה שהצור� לדו� בעניי� התעורר בישראל

לישראל שהיווה שינוי נסיבות העשוי להצדיק דיו� מחודש בשאלה המשמורת שכבר נדונה 
 .בארצות הברית

 שרשו	קוארט' קוארט נ 5891/91� "בג; )1979 (209) 1(ד לד" פ,וינברג' פוקס נ 532/79� "בג   45
 ).1972 (151–150, 148) 1(ד כז" פ,לב' לב נ 218/72א "ע; )1992, פורס� בנבו(

 359–358, 355) 3(ד ל"פ, פרלמוטר' פרלמוטר נ 100/76א "בדומה לעמדתו בע, ע� זאת   46
צריכות להספיק לצור� הפעלת ) 1(76' ולפיה א� הזיקות שבס) 37ש " לעיל הראו) (1976(

כה� כי די בזיקת האזרחות כדי לבסס ' השופט חסבר  מילר  בפרשתג�, )2(76' סמכות לפי ס
 ,מילר' מילר נ 635/79� "ראו בג(וזאת על יסוד המשפט האנגלי דווקא , )2(76' סמכות לפי ס

 209) 1(ד לד" פ,וינברג' פוקס נ 532/79� "הפנה לבג שבו הוא, )1980 (673) 2(ד לד"פ
). אמר במפורש שהלכה זו חלה ג� בישראלולא נ, ש� הובאה העמדה האנגלית, )1979(

 היא זיקת –שזיקת הנתינות , מבלי לדו� בכ� מפורשות, השופטת ב� פורת ציינה, מילרבפרשת 
  . אינה משנה בהקשר זה–האזרחות 
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אינו עוסק במקו� מגוריו של ) 2(76שכ� סעי� ,  אינה מועילה לעניי� זה47,ראלמושב ביש
א� לכאורה על כ� . הוא דורש שהצור� לפעול התעורר בישראל. אד� או ביטוי דומה לזה

 בית משפט בישראל אינו מוסמ� ,התעורר צור� בשטחי� המוחזקי� לדו� בגורלו של ילד
 ג� א� מדובר בתושב ישראל או מי ,השלישי לחוקלהפעיל את סמכויותיו לפי הפרק השני ו

 : סביר כי בית המשפט יפעיל את סמכותו א� צור� כזה מתעורר בשטחי�, ע� זאת.שגר בה
 הוכנס לרשימת החוקי� 1991–א"התשנ, )החזרת ילדי� חטופי�(עוד לפני שחוק אמנת האג 

די שהאזור לא כ, בית המשפט קבע שהוא חל ג� על ילד הנמצא בשטחי� אלה, האמורה
עשויה להיות שבית ) 2(76 ההצדקה בהקשר של סעי� 48.יהפו� מקלט לחוטפי ילדי�

 בי� ששטח זה –אפוטרופוס על כל חסוי המצוי בשטח שבשליטת ישראל הוא המשפט 
  . של בית המשפט ושאי� להותיר חסוי בלא הגנתו–נמצא בתו� גבולות המדינה ובי� שלא 

  המצאת מסמכי�  )ג(

קמה מכוח החוק ישירות ולא מכוח המצאת ) 2(76לאומית לפי סעי� �כות הבי�נפסק שהסמ
,  אמנ� יש צור� להמציא הזמנה כדי לקיי� את הדרישה של הלי� הוג�49.ההזמנה לנתבע

ועוד פחות ברור על סמ� מה אפשר לבקש , אבל לא ברור כלל שצרי� לבקש היתר לכ�
לאומית של בית המשפט קמה רק �י�א� סמכותו הב.  מצב זה מעורר שאלה קשה50.היתר

יוצא לכאורה , כאשר הצור� לדו� בעניי� התעורר בישראל ולא מכוח המצאת מסמכי�
שאפילו המצאת מסמכי� לידי הנתבע בתו� ישראל לא תספיק כשלעצמה כדי להקנות לבית 

על התובע לשכנע את בית המשפט שהצור� לדו� במשמורת ; המשפט סמכות לדו� בעניי�
על פי זאת ג� אי . כתנאי לכינו� הסמכות, גיה שבי� הורי� לילדי� התעורר בישראלאו בסו

 לתקנות 500אפשר להסתפק באפשרויות הרגילות להמצאה מחו� לתחו� המצויות בתקנה 
קיומו של הסכ� שנכרת , )1(500 כגו� מושבו של הנתבע לפי תקנה –סדר הדי� האזרחי 

 שכ� שליטה בנתבע בלבד איננה –ועוד ) 4(500ה בישראל או שכפו� לדי� ישראל לפי תקנ
מאחר שחלק גדול . לאומית לדו� בעניי��מספיקה כדי שלבית המשפט תהיה סמכות בי�

בי� , מהתובענות העוסקות בענייני� שבפרק השני והשלישי לחוק מצטיירות כתביעות גברא
יה להיראות  עשוהצור� לדו� בעניי� התעורר בישראללהראות שדרישה ה, שני ההורי�

  

 שיפוט בעבירות ועזרה –יהודה והשומרו� וחבל עזה (עת חירו� תקנות של) א(ב6'  תקראו  47
  .1967–ז"התשכ, )משפטית

 ).1997 (197) 4(ד נא"פ, עד�' עד� נ 6860/93� "בג, 6056/93א "עו למשל רא   48
  ).1975 (259)2(ד כט"פ, קורונל' קורונל נ 625/73א "ע   49
יש בתי משפט הסבורי� כי .  נמנעו מלהכריע בשאלה א� דרוש היתר א� לאוקורונלבפרשת    50

עזבו�  200602/98 )א"מחוזי ת (ע"ברראו למשל (אי� צור� בהיתר המצאה מחו� לתחו� 
 152' מ מציינת בעשר�קונפינואול� ). )1999, פורס� בנבו ()קטי� (אלמוני'  נל"המנוח פלוני ז

) 2(76'  המצאה מחו� לתחו� כאשר הסמכות מבוססת על סלבקש היתרבכל זאת שמקובל 
  .)416–413' ראו לעיל בעמ(
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ואכ� כבר ראינו שבתביעות אבהות למשל הטענה שבית המשפט מוסמ� . משונה ומיותרת
   500.51עלתה כבסיס חלופי לסמכות בית המשפט על יסוד תקנה ) 2(76מכוח סעי� 

לאומית לדו� בענייני� שבפרק השני והשלישי �ע� כל זאת אכ� נראה כי הסמכות הבי�

וכי לא די , )2(76פסות יכולה להתבסס רק על סעי� לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרו

 לתקנות 500 או מחו� לישראל לפי אחת החלופות שבתקנה ,בהמצאת הזמנה לדי� בישראל

בקשה המוגשת למשל .  לא כל תביעה בענייני� אלה היא תביעת גברא52.סדר הדי� האזרחי

א� על פי , יתרה מזו. לה אינה תביעת גברא רגי לחוק19על ידי שני ההורי� כאחד לפי סעי� 

הדעה המקובלת היא שה� , שתביעות משמורת ותביעות אבהות מצטיירות כתביעות גברא

של ,  בלי קשר לאפיונ� המדויק של פסקי די� אלה53.תביעות חפצא שקובעות מעמד ממש

�ברור כי לפנינו הוראת סמכות בי�, ההליכי� המצמיחי� אות� ושל הסמכות המבססת אות�

המבוססת על , בניגוד לסמכות גברא כללית. וחדת לענייני� המנויי� בסעי�לאומית מי

שיכולה להתבסס על המצאת , ובניגוד לסמכות גברא מיוחדת, המצאת מסמכי� במדינה

המחוקק בחר להגדיר בבירור עילת סמכות מיוחדת לענייני� , מסמכי� בהיתר מחו� למדינה

בכ� הוא נהג כפי . שפטית והאפוטרופסותהנדוני� בפרק השני והשלישי לחוק הכשרות המ

  

סקו בשאלה מהו הפורו� הנאות לדו� ע) 2010, פורס� בנבו (פלוני' פלונית נ 9769/09מ "בבע   51
יה כי שופט בית 'תו� כדי תיאור הרקע לתיק הזכירה השופטת פרוקצ. בתביעת משמורת

המשפט המחוזי ציי� שבית המשפט לענייני משפחה מוסמ� לדו� בתביעה כזו כל אימת שיש 
� א� הכוונה הייתה שההזמנה לדי). 10בפסקה " (ביחס לצדדי�"לאומית 	לו סמכות בי�

משתמע כי ג� תביעת משמורת יכולה להתבסס על כללי הסמכות החלי� , הומצאה בישראל
באותו מקרה הדיו� הנרחב . בתביעות גברא מבלי שנדרש להראות שהצור� לדו� עלה בישראל

בשאלת נאותות הפורו� יכלה להיחס� אילו בחנו את השאלה א� עלה בישראל הצור� לדו� 
היה אפשר לקבוע כי בית המשפט הישראלי לא היה מוסמ� לדו� לאור נסיבות המקרה . בעניי�

על ההבחנה בי� שיקול הדעת המופעל כדי להכריע בשאלת כינו� הסמכות . מנקודת מבט זו
 . 882–880' לזה המופעל לאחר כינונה ראו להל� בעמ

במרבית . תלעיקרו� זה הוא הסמכות לדו� בתביעת מזונו, ואולי חריג יחיד, דומה כי חריג בולט   52
המדינות הכללי� החלי� על הסמכות לדו� בתביעת מזונות ועל פסקי מזונות נפרדי� מאלה 

ותביעת מזונות , שחלי� על הסמכות לדו� בענייני� אחרי� מהתחו� של יחסי הורי� וילדי�
ג� בישראל . וכ� ג� פסק די� בענייני מזונות, נמשלת במידה רבה לתביעה אזרחית רגילה

אשר על כ� דומה . נות מטופלת בנפרד מסוגיות אחרות בתחו� יחסי הורי� וילדי�סוגיית המזו
בנוס� אפשר ; כי ג� בישראל לצור� דיו� בתביעת מזונות די בהמצאת הזמנה לדי� בישראל

 לתקנות 500לקבל היתר להמציא הזמנה לדי� מחו� לתחו� על יסוד אחת העילות שבתקנה 
) 2(76' א� בהיעדר אפשרות כזו נית� להתבסס על סו, 1984–ד"התשמ, סדר הדי� האזרחי

  ).921' רא� להל� בעמ(לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות 
 מנהל מחנה העולי�' אמאדו נ 125/49� "בגלעניי� אופיי� החפצי של פסקי משמורת ראו    53

יי� אופיו לענ). 1950 (57ד ה " פ,גוטליב' גוטליב נ 36/50� "ובג, )1950 (4ד ד "פ, בפרדס חנה
 ).1981 (751–750 ,742) 2(ד לה"פ, חז�' רוזנברג נ 431/80א "עראו , החפצי של פסק אבהות
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ולצור� , בנוגע לירושה, שמקובל בכל מדינה אחרת וכפי שהוא נהג בנוגע לאימו� ילדי�

. לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות) 1(76סמכות להכריז על אד� פסול די� בסעי� 

ראה העיקרו� הכללי הוא שכללי ההמצאה קובעי� את סמכות השיפוט רק כאשר אי� הו

ה� . כללי ההמצאה נדחי�, הוא הוראה מיוחדת לעניי� זה) 2(76 מאחר שסעי� 54.מיוחדת

אינו מרחיב את האפשרות ) 2(76וסעי� , אינו מועיל) 2(76אינ� חלי� כל אימת שסעי� 

הוא מגדיר . לקנות סמכות על נתבע מעבר לנסיבות שבה� אפשר לבצע המצאה תקינה

  . דו� בענייני� שבחוקבלעדית את הנסיבות שבה� אפשר ל

הוא שהזיקה המופיעה ) 2(76גור� נוס� בטשטוש אופיו ותפקידו המערכתי של סעי� 

זיקה של אזרחות או מושב או זו אילו הייתה . בסעי� שונה מהמקובל בכללי סמכות מיוחדי�

 המצמיח – ה לבדזו הוזיק – ה זולא היה כל ספק שזיק, מקו� מגורי� או נוכחות של הילד

 לא היה בכוחה של המצאת מסמכי� להקנות לבית הוכי בהיעדר, ת לדו� בענייני החוקסמכו

כש� שזיקת המושב של המאמ� מגדירה בלעדית את . לאומית�המשפט סמכות שיפוט בי�

�זיקת המושב או המגורי� מגדירה בלעדית את , סמכות בית המשפט בישראל לעסוק באימו

וזיקת המושב של המנוח או הנחת , ולבטל הכרזהדי� �הסמכות שלו להכריז על אד� פסול

כ� ג� , נכסי� מנכסי העיזבו� בישראל מגדירה בלעדית את סמכותו לדו� בירושתו של אד�

צור� שהתעורר בישראל לדו� בעניי� הוא שמצמיח בלעדית את הסמכות לדו� בעניי� 

ביע על צור� אמנ� במקרי� רבי� העובדה שמתנהל דיו� בי� הצדדי� עשויה להצ. בישראל

אפילו רק הומצאה לנתבע הזמנה ו, ועל כ� לכאורה די בכ� שהוגשה תביעה, לדו� בעניי�

שכ� לעתי� אי� כל , אול� אי� הדבר כ�. כדי לבסס את סמכות בית המשפט, לדי� בישראל

 ג� כאשר ,כמו כ�. למשל משו� שהוא כבר הוכרע והנסיבות לא השתנו, צור� לדו� בעניי�

לעתי� הצור� התעורר . אי� זה מובטח שהצור� התעורר בישראל,  בעניי�יש צור� לדו�

והתובע א� ניצל את העובדה שהנתבע נמצא בישראל כדי לנסות לתפוס , במדינה אחרת

  .  אותו ברשת הסמכות של בתי המשפט הישראליי�

 דומה כי אי� זה מקרי שבית המשפט העליו� מבסס את הסמכות לדו� ,אשר על כ�

ושהוא נמנע על פי רוב מלדו� , )2(�76 של ילדי� בקיו� התנאי� שבסעי� בענייניה

  55.באפשרויות להמציא מסמכי� על הנתבע בישראל או מחוצה לה

  

 .367–364' ראו לעיל בעמ   54
' חלו נ 86/82א "עו) 1975 (262, 259)2(ד כט"פ, קורונל' קורונל נ 625/73א "ראו למשל ע   55

י� לשעות לטענות בדבר הצור�  בשניה� נאמר במפורש שא– )1983 (529, 525) 4(ד לז"פ, חלו
) 2(76' שכ� הסמכות לדו� בעניי� מצויה בס, בהמצאת מסמכי� מחו� לתחו� או היתר לכ�

  . לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות
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  ת של בתי הדי� הדתיי�לאומי�סמכות בי�  .2

הענייני� הנדוני� בפרק השני והשלישי לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות ה� ענייני 

 לדבר המל� 51כמשמע� בסימ� , אלה ה� חלק מענייני המעמד האישיענייני� . אפוטרופסות

בתור שכאלה ה� עשויי� . וה� לא נמחקו מרשימה זו, 1947–1922במועצה באר� ישראל 

 לחוק הכשרות המשפטית 79מאחר שסעי� . להיות בסמכות� של בתי הדי� הדתיי�

 של בתי הדי� הדתיי� או והאפוטרופסות קובע שהחוק אינו בא להוסי� על סמכויות השיפוט

 ענייני אפוטרופסותיוצא שבתי הדי� הדתיי� מוסיפי� להיות מוסמכי� לדו� ב, לגרוע מה�

פי א� על , מה שאיננו עניי� של מעמד אישיואילו , כפי שהיו מוסמכי� לדו� בה� לפני החוק

 –ננו  ואי–  לא היה56,כגו� הנושא של חטיפת ילדי�, ילדי� ושהוא עוסק בענייני הורי�

בתי הדי� הדתיי� השוני� אינה שוויונית ומשתנה בהתא� לחלוקת הסמכויות . בסמכות�

  .לזהות� הדתית

 הסדיר את סמכות� של 1953–ג"התשי, )נישואי� וגירושי�(חוק שיפוט בתי די� רבניי� 

ענייני הורי� וילדי� ככאלה . בתי הדי� הרבניי� וקבע באילו ענייני� יש לו סמכות ייחודית

אול� בחלק� ה� עשויי� להיכר� לסמכות הייחודית לדו� . נ� בסמכות� הייחודיתאי

אשר לסוגיה של החזקת ילדי� נפסק כי היא כרוכה מעצ� טיבה , למשל. בתביעת גירושי�

, שכריכת� כפופה למבחני כנות, ועל כ� בניגוד למזונות האישה, וטבעה לתביעת הגירושי�

ובית הדי� הרבני מוסמ� , לתביעת הגירושי�ת הילדי� של החזקאי� צור� לפרש את כריכתה 

 57. לחוק כל אימת שהוא מוסמ� לדו� בתביעת גירושי� שהוגשה לו3לדו� בה מכוח סעי� 

לאומית של בתי הדי� הרבניי� לעניי� � כל אימת שמתקיימי� התנאי� לסמכות� הבי�,לפיכ�

 ג� סוגיית 58,")או תושביהיהודי� בישראל אזרחי המדינה (" לחוק 1גירושי� לפי סעי� 

   59. תהיינה בסמכות� הייחודית– וא� סוגיות אחרות שנכרכו כדי� –המשמורת 
  

מעול� לא היו בסמכות בתי הדי� הדתיי� , שאינ� מענייני המעמד האישי, ענייני חטיפת ילדי�   56
 ג� נושא )).1950 (4ד ד "פ,  בפרדס חנהמחנה העולי�מנהל ' אמאדו נ 125/49� "ראו בג(

איננו עניי� של , שאינו מוזכר במפורש בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, האבהות
 .)25ש " הלעיל ראו(מעמד אישי 

ד "פ, דויטש' דויטש נ 184/75א "ע; )1961 (1457ד טו " פ,בארי' וינטר נ 1/60מ "ראו ביד   57
) 2(ד לח"פ ,זורי ירושלי�בית הדי� הרבני הא' שליו נ 552/83� "בג; )1975 (529, 525) 2(כט
 .)2002 (646, 625) 2(ד נו"פ,  הרבני הגדולי�הדת בי' רו� נ 8754/00� "בג; )1984 (67

' ראו ס(א לחוק אינה כוללת סמכות לדו� בענייני� כרוכי� 4' סמכות לדו� בגירושי� לפי ס   58
 .  אפשר יהיה לכרו� את עניי� המשמורתעל כ� במקרי� אלה אי)). ה(א4

) 2002 (646, 625) 2(ד נו"פ,  הרבני הגדולי�הדת בי' רו� נ 8754/00� "בבג, בהתא� לעמדה זו   59
שכ� לפי הפסיקה שאלה זו אינה , נמנעה דעת הרוב מלדו� בשאלה א� הכריכה כנה א� לאו

. וטבע� בתביעת הגירושי�יכולה להתעורר אלא באשר לענייני� שאינ� כרוכי� מעצ� טיב� 
 עומד בתנאי והואקבעה כי כשקיי� פסק די� זר בעניי� משמורת ש ,בניגוד לדעת הרובאול� 

 צרי� להימנע מהפעלת סמכות לדו� בתביעת בית הדי� הרבני,  חטיפת ילדי�אמנת האג בעניי�
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 תלויה בהסכמת בעניי� מענייני המעמד האישי סמכות בית הדי� ,בהיעדר תביעת גירושי�

הסכמה זו יכולה להינת� על ידי יהודי� ג� .  לחוק9אשר יכולה להינת� מכוח סעי� , הצדדי�

יש ביניה� לבי� ישראל זיקה של אזרחות או מושב וא� אי� נדרשת זיקה אחרת כגו� בלא ש

א� סמכותו הייחודית מוגבלת ,  נקבע בחוקבית הדי� הדתי הדרוזי ג� סמכותו של 60.מגורי�

אי� לו סמכות מכוח כריכה והוא מוסמ� לדו� בענייני� . לענייני נישואי� וגירושי� בלבד

לאומית לדו� �על כ� סמכותו הבי�.  רק בהסכמת הצדדי�אחרי� מתחו� המעמד האישי

 בלא ,בענייני הורי� וילדי� עשויה לקו� רק מכוח הסכמת� של צדדי� בני הדת הדרוזית

 סמכות� 61.שנדרשת זיקה אישית בינ� ובי� ישראל וא� בלא שנדרשת זיקה עניינית לישראל

הנישואי� והגירושי� של אזרחי הייחודית של בתי הדי� הנוצריי� השוני� מוגבלת לענייני 

 אול� אזרחי� וא� אזרחי� זרי� יכולי� להקנות סמכות לדו� בשאר ענייני המעמד 62.ישראל

ה מהמבוססת על הסכ, לאומית של בתי די� אלה� על כ� ג� סמכות� הבי�63.האישי בהסכמה

 של בתי  הסמכות העניינית,לעומת זאת. אינה טעונה זיקה אישית או עניינית לישראל, בלבד

 לחוק הפרוצדורה של 7הדי� השרעיי� עדיי� משתרעת על נושא האפוטרופסות מכוח סעי� 

, לחוק בית המשפט לענייני משפחה) 1ב(3 סעי� 1917.64, בתי הדי� המוסלמיי� הדתיי�

בע כי סמכות זו היא סמכות מקבילה לסמכותו של בית המשפט לענייני ו ק1995–ו"התשנ

 בית הדי� השרעיהיא קמה בכל מקרה שבו מוגשת ל, י� אלה אשר לאנש,לפיכ�. משפחה

א� , תביעה בי� מוסלמי� מבלי שהוגשה קוד� לכ� תביעה לבית המשפט לענייני משפחה

אזרחות ישראלית או : לאומיות המספיקות לצור� בית די� זה�מתקיימת אחת הזיקות הבי�

. ישי לבתי הדי� השרעיי�אזרחות במדינה שלפי דינה הצדדי� כפופי� בענייני המעמד הא

בית די� זה עשוי לקנות סמכות בענייני אפוטרופסות ג� מכוח הסכמת� של צדדי� שאינ� 

   65.מקיימי� זיקות אלה

  

שר ג� באלהתייחס לכנות הכריכה  העדי� השופט אנגלרד בדעת המיעוט, המשמורת לגופה
וקבע כי כאשר מי שתובע גירושי� מתעל� מפסק משמורת זר הראוי , לסוגיית המשמורת

  .הדיו� בו אינו בסמכות בית הדי�כ� ש ,הכריכה עלולה להיראות לא כנה, להכרה בישראל
 לחוק להרחיב לא רק את היק� הסמכות העניינית 9' על כוחו של ס 667–666' ראו לעיל בעמ   60

 .לאומית	� את סמכותו הבי�של בית הדי� אלא ג
 .1962–ג"התשכ,  לחוק בתי הדי� הדתיי� הדרוזיי�5' ש� ס   61
אבל חוק בית המשפט לענייני משפחה הפ� , מעניק סמכות ייחודית ג� במזונות) i(54סימ�    62

 ).47ש "ה, 924' ראו להל� בעמ(סמכות זו לסמכות מקבילה 
; לדבר המל� במועצה) ii(54מכוח סימ� אזרחי ישראל יכולי� להקנות סמכות בהסכמה    63

  . לדבר המל� במועצה65אזרחי� זרי� יכולי� להקנות סמכות מכוח סימ� 
תי ענייני המעמד האישי לצור� ב. 65 לדבר המל� במועצה על אר� ישראל וסימ� 52סימ� ראו    64

 ,1917,  לחוק הפרוצדורה של בתי הדי� הדתיי� המוסלמיי�7' הדי� השרעיי� מוגדרי� בס
 .כוללי� ג� תביעת אבהותאלה , בניגוד למצב בכל בתי הדי� הדתיי� האחרי�ו

 .71ש "ה, 664' בעמלעיל לעניי� זה ראו    65
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סביר שתהיה לו , בכל מקרה שבו בית הדי� ד� בעניי� שבסמכותו, נוס� על כל זאת

 מכא� למשל יש 66.לצור� העניי� הנדו�, סמכות שבגררה לדו� ג� בענייני� שאינ� בסמכותו

 א� �לבתי הדי� הדתיי� הדני� בהחזקת ילדי� סמכות להורות למתדייני� הכפופי� לסמכות

ככל שהדבר נדרש להכרעה בשאלת , להחזיר לישראל ילד שהוצא ממנה שלא כדי�

 אול� אי� בכ� להקנות לה� סמכות 67.א� על פי שחטיפת ילדי� אינה בסמכות�, המשמורת

  . בי� שהילד בישראל ובי� שהילד מחו� לישראל, � אלה כשלעצמ�כללית לעסוק בענייני

בכל "המסמיכה את בתי המשפט לדו� ביחסי הורי� וילדי� , )2(76הנוסחה של סעי� 

עשויה להכיל מקרי� שבה� הצדדי� ה� , "מקרה שהצור� לעשות כ� התעורר בישראל

. � אינה מסתפקת בה�אבל ראינו שהיא אינה דורשת זיקות כאלה וא, אזרחי� או תושבי�

כמו ג� במקרה של ,  כל אימת שסמכות בית הדי� מבוססת על זיקות אלה,לעומת זאת

סמכות� עשויה לקו� ג� כאשר הצור� לדו� בעניי� לא , סמכות המבוססת על הסכמה

 לחוק הבהיר כי החוק אינו מוסי� על סמכויות בתי הדי� ואינו 79סעי� . התעורר בישראל

אפשר להבי� מצד אחד כי זיקות הסמכות המסמיכות את בתי הדי� הדתיי� מכא� . גורע מה�

כי הצור� לדו� בעניי� התעורר ) 2(76השוני� אינ� כפופות לדרישה המופיעה בסעי� 

באותה מידה סביר כי סעי� זה לא הרחיב את סמכות� אל מעבר לזיקות הסמכות . בישראל

 לבתי ,יעדר זיקות אלה ובהיעדר הסכמה בה,לפיכ�. י� הקובעי� את סמכות�הקבועות בחוק

אמנ� בית . הדי� הדתיי� לא תהיה סמכות רק משו� שהתעורר בישראל הצור� לדו� בעניי�

 וקיימי� פסקי די� שבה� טרחו 68,המשפט מניח כי החוק כולו חל על בתי הדי� הדתיי�

 79עי� ס אול� הערות אלה בוססו על 69,חל על בתי הדי� הדתיי�) 2(76להעיר כי סעי� 

יראו כל הוראה בחוק זה , מקו� שבית די� דתי מוסמ
 על פי די� לשפוט"קובע כי ה ,לחוק

חוק הכשרות המשפטית  ".שמדובר בה בבית משפט כאילו מדובר בה בבית די� דתי... 

 79וא� אי� סיבה לפרש את סעי� , והאפוטרופסות לא החיל את עצמו על בתי הדי� הדתיי�

במפורש  קובע 79סעי� , כפי שכבר ראינו. על בתי הדי� הדתיי�) 2(76כאילו החיל את סעי� 

 ,על כ�. שהחוק אינו בא להוסי� על סמכויות השיפוט של בתי הדי� הדתיי� או לגרוע מה�

  

 לבתי ,ע� זאת.  אינו חל על בתי הדי�1984–ד"התשמ, ]נוסח משולב[ לחוק בתי המשפט 76 'ס   66
וראו , 15בפסקה , כר� א) 25ש "לעיל ה (שיפמ�ראו (הדי� סמכות טבועה לדו� בנושא שבגררא 

  .)15בפסקה , )2009, פורס� בנבו (בית הדי� הרבני הגדול' פלונית נ 5918/07� "בגלדוגמה 
1480/01� "וכ� בבג) 1999 (673) 3(ד נג"פ, שר החו�'  נטור סיני 4365/97� "כפי שאירע בבג   67 

 ).2001 (214) 5(ד נה"פ, שלי�בית הדי� הרבני הגדול בירו' נ' ג'חג
 .83בפסקה , כר� ב) 25ש "לעיל ה (שיפמ�ראו    68
א� שבו נדונה השאלה , )1980 (21, 1) 1(ד לה"פ, זוהר' זוהר נ�ינס� 268/80� "בגראו למשל    69

 להחזיר ילד לאמו לפי צו זר או שמא לנהל דיו� בתביעת משמורת שהוגשה לבית הדי� ראוי
,  הרבני הגדולי�הדת בי' רו� נ 8754/00� "ראו ג� בג. ביעת גירושי�הרבני תו� שנכרכה לת

 ).2002 (649, 625) 2(ד נו"פ
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ראו כאילו הוא מתייחס א� לבתי לכאורה יש לָקכ� ש,  מתייחס לבתי משפט76 שסעי� הג�

 ,בהתא� לזאת. שסמכות בתי הדי� הדתיי� תורחבאי� לעשות כ� א� פירוש הדבר , די� דתיי�

 למה שבית משפט רשאי או צרי� לעשות באשר היא רק שהוראות 79הכוונה של סעי� 

חלות ג� על בתי הדי� כאשר ה� מפעילי� את ) 2(76כאשר הוא מפעיל סמכות לפי סעי� 

כש� , משלל. כגו� זיקת האזרחות או המושב, סמכויותיה� הנסבות על זיקת ברורות יותר

לפי סעי� , שבית משפט רשאי להכריע במקו� הורי� כאשר ההורי� אינ� מגיעי� להסכמה

כפופי� כאשר המתדייני� שלפניו , כ� ג� בית די� רשאי להכריע במקומ�,  לחוק19

 לגידול באשרכש� שבית משפט רשאי לאשר הסכ� בי� ההורי� ; לאומית�סמכותו הבי�ל

די� דתי רשאי לאשרו ביחס להורי� כאשר ה� ג� בית כ� ,  לחוק24לפי סעי� , הילד

  70. הא ותו לא.לאומית�בסמכותו הבי�

    סיכו�  .3

הזיקות העשויות להסמי� את בתי המשפט הישראליי� ואת , כמכלוליוצא כי , לאור האמור

, הזיקות של אזרחות. יי� הישראליי� דומות לאלה המקובלות במדינות אחרותבתי הדי� הדת

צור� ; דתיתלערכאה עשויות להצמיח סמכות , בצירו� זיקה דתית, הסכמהאו מושב או 

, כלומר. שהתעורר בישראל להכריע בעניי� מבסס סמכות של בית המשפט לענייני משפחה

ואילו הבסיס , ה� הזיקות הכלליות בשיטות אחרותהדתיי� הזיקות המסמיכות את בתי הדי� 

משמש על פי רוב בשיטות אחרות לבסס ההוא לסמכותו של בית המשפט לענייני משפחה 

אול� הזיקות האופייניות לסמכות חירו� משמשות זיקות מרכזיות  .סמכות חירו� בלבד

ואילו זיקות הסמכות האישיות המקובלות אינ� מקנות סמכות במישרי� ומשמשות , בישראל

י� בית  בשל חלוקת הסמכויות בי� בתי הדי� הדתיי� וב,כמו כ� .רק בבתי הדי� הדתיי�

והמשמעות של ,  זיקות אלה אינ� משמשות זיקות חלופיות בכל מקרה,המשפט האזרחי

  . קיומה של זיקה פלונית במקרה נתו� עשויה להיות שונה מאוד מבמקרה אחר

  שיקול דעת  .4

הוא מפעיל שיקול , כאשר בית משפט מכריע בשאלה א� התעורר בישראל צור� לדו� בעניי�

ת בשלב זה של הדיו� מטשטשת את ההבחנה בי� כינו� הסמכות הפעלת שיקול הדע. דעת

 מפעיל שיקול דעת בשלב הראשו� בית המשפטלכאורה העובדה ש. ובי� הדיו� בהפעלתה

א� דומה כי הבחנה זו בי� שני השלבי� עודה , מחייבת שלא יפעילה שוב בשלב השני

 מבוססת על הקביעה כי אינה) 2(76שכ� ההכרעה בדבר קיומה של סמכות לפי סעי� , קיימת

  

 . 83בפסקה , כר� ב) 25ש "לעיל ה (שיפמ�לעמדה דומה ראו    70
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 אלא על הקביעה שהתעורר בישראל צור� לדו� ,בישראלדווקא התעורר צור� לדו� בעניי� 

ניהול הדיו� בישראל איננו מחויב , מכא� שג� כאשר התעורר בישראל צור� כזה. בעניי�

שישראל היא ג� המסקנה , )2(76כדי להחליט שיש סמכות לפי סעי�  ,כמו כ�. המציאות

 לדיו� בעניי� אינה מספיקה כדי לבסס את המסקנה שנקנתה סמכות  הנאות ביותרהפורו�

. שהצור� לדו� בעניי� התעורר בישראלעל הזיקות והנסיבות בכלל� לבסס מסקנה ; שיפוט

א� על פי פורו� הנאות ביותר ה� הזיקות מצביעות על פורו� אחר כייתכנו מצבי� שב

,  יכול שישראל היא הפורו� הנאות ביותר:להפ�ו, שהצור� לדו� בעניי� התעורר בישראל

  .  בישראללא התעורר צור� לדו� בעניי� האבל 

שבה  ,פרלמוטרבפרשת , למשל. ואכ� הפסיקה מבחינה הבח� היטב בי� שני השלבי�

קבעו שבית המשפט מוסמ� לדו�  ,עזבה הנתבעת את ישראל וניתקה את הילד מהתובע

ורק לאחר מכ� החילו את הכללי� בדבר הלי� תלוי , בעניי� כי הצור� התעורר בישראל

אחרי הפעלת הכללי� הרגילי� בעניי� זה . סמכותה את ועומד כדי לבדוק א� ראוי להפעיל

ואילו הפסקתו , הגיעו למסקנה שהמש� הדיו� בישראל לא יכביד יתר על המידה על הנתבעת

' פלונית נ� בפרשת  ג71.סמכותהלהפעיל את והחליטו , עלולה להכביד מאוד על התובע

יה את ההחלטה שהפורו� הנאות לדיו� הוא המדינה שבה ' אישרה השופטת פרוקצפלוני

בתו� כ� היא ציינה . וכי לא ראוי כי בית המשפט הישראלי יפעיל את סמכותו, גרי� הילדי�

כי תובענה , כי השיקולי� בדבר נאותות הפורו� עשויי� להשתנות בהתא� לאופי ההלי�

והיא הדגישה כי בענייני , עמד אישי שונה בהקשר זה מתביעה אזרחית רגילהבענייני מ

   72.משמורת יש לשיקולי הפורו� הנאות חשיבות מיוחדת

נקבע כי בית הדי� לאחר ש. נקבע כי שיקולי� אלה חלי� ג� בבית די� דתי רו�בפרשת 

משפט גבוה בית בית המשפט העליו� בָישבו כ, הרבני היה מוסמ� לדו� בעניי� המשמורת

 73.וכי בית הדי� היה צרי� להימנע מכ�,  החליט שלא היה מקו� להפעיל סמכות זולצדק

  

, )1976 (358, 355) 3(ד ל" פ,פרלמוטר'  פרלמוטר נ100/76א "עכה� ב' ראו למשל השופט ח   71
חשב בקיומו של הלי� תלוי ועומד עד לאחר שהכריע שדחה את השאלה עד כמה יש להת

באותה פרשה השופט שמגר א� הציע שיש לדחות את הדיו� בדבר . בקיומה של הסמכות
 . הפעלת סמכות השיפוט עד לאחר הדיו� לגופו של עניי�

 .20בפסקה , )2010, פורס� בנבו (פלוני' פלונית נ 9769/09מ "בע   72
באותו מקרה התקיי� ). 2002 (625) 2(ד נו"פ,  הרבני הגדולי�הדת בי' רו� נ 8754/00� "בג   73

ובית המשפט העליו� עסק בשאלה א� ההלכות בעניי� הימנעות מהפעלת , הדיו� בבית די� רבני
אמנ� בנסיבות . סמכות שיפוט חלות ג� על בתי הדי� הדתיי� וקבע ברוב דעות שה� חלות

שבה נכר� עניי� , ת הגירושי� שהוגשה לוהמקרה סמכות בית הדי� הרבני בוססה על תביע
חל על בתי הדי� הדתיי� ומבסס את ) 2(76' א� בית המשפט הניח עוד כי ס, המשמורת

והנחה זו לא מנעה את חיובו של בית הדי� , )649' ראו בעמ(סמכות� לדו� בעניי� המשמורת 
ראו לעיל  הדתיי� חל על בתי הדי�) 2(76' על ההנחה שס. להפעיל שיקול דעת באשר לסמכותו

 .879' בעמ
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במקרה זה האב תבע בישראל לאחר שעזב את המדינה שבה גר ע� משפחתו ולאחר שנית� 

בית המשפט העליו� סבר כי מעברו של האב לישראל . ש� פסק די� שהעניק משמורת לא�

אול� הוא סבר שהפורו� הנאות .  ההחלטה בעניי� המשמורתעשוי להצדיק דיו� בשינוי

 בית המשפט ג� התחשב בעובדה 74.לדיו� בשאלה זו מצוי במדינת המגורי� של הילדי�

סבר שראוי לכבד פסק ו, שנית� ש� פסק די� במסגרת הלי� שהתובע בחר שלא להשתת� בו

  . די� זה ולהציע לתובע שיפנה לשינויו במדינה שבה נית�

וכי צור� זה התעורר ,  לאחר שבית משפט השתכנע שיש צור� לדו� בעניי�,על כ�

יוכל הנתבע לבקש שבית המשפט יפעיל את שיקול דעתו ויימנע מלדו� בעניי� א� , בישראל

א� מתקיימי� התנאי� לעיכוב הליכי� או , בנסיבות העניי� ישראל אינה הפורו� הנאות

סביר כי ג� קיומו של הסכ� בי� . בפורו� אחרמחיקת תובענה משו� שהעניי� תלוי ועומד 

   75.הורי� שהעניי� יידו� במקו� אחר עשוי לבסס הכרעה שלא תופעל סמכות השיפוט

   לילדי� חטופי� באשרסמכות מיוחדת   .5

 לתובענות בנוגע לפגיעה בזכות באשרבמשפט הישראלי קיימות הוראות סמכות מיוחדות 

   76".חטיפת ילדי�"בלשו� עממית נושא המכונה , וא� פגיעה בזכויות ביקור, המשמורת

וקיי� סכסו� באשר לשאלה בידי מי הזכות להחזיק , כל עוד לא נקבעה זכות משמורת

�לחוק הכשרות והאפוטרופסות וכללי הסמכות הבי�) 2(76הסמכות נקבעת לפי סעי� , בילד

מחלוקת אמתית  כאשר אי� ,לעומת זאת. כפי שפורט לעיל, לאומית של בתי הדי� הדתיי�

מדובר בתובענה להחזרת ילדי� או תובענה ,  זכות קיימת הופרהוכאשר, בשאלת המשמורת

זכות המשמורת הוא כאשר  של חטיפת ילדי� אופייני מקרה 77.הנוגעת לחטיפת ילדי�

  

העניי� כבר נדו� והוכרע אמנ� . בעניי� זה הסתמכו בעיקר על אמנת האג בעניי� חטיפת ילדי�   74
התייחס לעניי� תו� הפעלת מבחני� של פורו� לא נאות אול� בית המשפט , מחו� לישראל

יתקיי� במדינה ג� הדיו� בשינוי זכויות המשמורת שראוי בקבעו כי , ושל הלי� תלוי ועומד
 בהפעלת מבחני� אלה נרמז ששימוש לרעה בערכאות ישראל שולל את .שבה גרי� הילדי�

שיקול דעת� ומטיל עליה� חובה לעכב את ההלי� ולהפנות את התובע לבית משפט זר מוסמ� 
אבל , ))2002( ואיל� 656, 625) 2(ד נו"פ,  הרבני הגדולי�הדת בי' רו� נ 8754/00� "ראו בג(

 . שלא שונתה ההלכה הכללית שלפיה מדובר בשיקול דעתדומה 
  .הסכ� כזה בוודאי יוכפ� לשיקולי טובת הילד   75
כה� ' ש� מסביר השופט י, )1971 (263, 258) 2(ד כה"פ, לנדרר' לנדרר נ 76/71� "בגראו    76

שהביטוי חטיפה בהקשר המשפחתי מתייחס לא למעשה פלילי אלא להוצאה שלא כדי� של 
 7206/93א " לפסק דינו של הנשיא ברק בע254' ובעמ. ורתו של מי שזכאי לכ�ילד ממשמ

 מצוי� כי המונח הוא ביטוי עממי שאינו מופיע באמנה או )1997 (241) 2(ד נא"פ, גבאי' גבאי נ
  .בחקיקה הרלוונטיות

	פסקי"): 1950 (13, 4ד ד "פ,  בפרדס חנהמנהל מחנה העולי�' אמאדו נ 125/49� "ראו בג   77
משפט 	אס קורפוס זוהי התרופה במקרה שקדמה החלטה של ביתידי� יצאו מההנחה שהבה
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או , הורה אחד מוציא את הילד מביתו ומביאו לישראל וקבועה בדי� לשני ההורי� ג� יחד

 מקרה אופייני אחר הוא .בלא הסכמת ב� הזוג השני, ישראלביתו שבמת למדינה אחר מוציאו

ואילו ההורה השני מעביר את , כאשר המשמורת נקבעה בהסכ� או בפסק די� לאחד ההורי�

בשני מקרי� אלה . הילד אל ישראל או מחוצה לה בלא הסכמת ההורה בעל זכות המשמורת

תובענה ,  המתייחסת להחזקת ילדי�בניגוד לתובענה. התובענה היא להחזרת ילד חטו�

" ?בידי מי צריכה להיות המשמורת על הילד"להחזרת ילדי� אינה עוסקת בשאלה לגופה 

של החזרת ילד למי שהמשמורת החוקית בידיו כאשר משמורת זו ה� אלא בקבלת סעד דחו� 

   78. של הבטחת זכויות ביקור למי שזכותו הופרה ה�,הופרה

איננה תובענה בענייני , לא כמו תובענה להחזקת ילדי�ש, תובענה להחזרת ילדי�

 אמנ� במסגרת 80. לפיכ� היא מעול� לא הייתה בסמכות בתי הדי� הדתיי�79.המעמד האישי

היה בית המשפט עשוי , ית די� דתיבה� בבית המשפט המחוזי ה� ב, דיו� בהחזקת ילדי�

 או להשיב ילד להורה ,לצוות על הורה להשיב ילד לישראל כאשר הוצא ממנה שלא כדי�

 כדי בזמ� ההלי�אול� צו כזה יינת� . שמחו� לישראל כאשר הוא הובא לישראל שלא כדי�

או בסו� הדיו� כחלק מההחלטה האופרטיבית בדבר , לאפשר דיו� בשאלת המשמורת

  

כל : אפשר לנסח את ההלכה בצורה זו .ואמנ� הנחה זו נכונה היא. מוסמ� בדבר זכות השמירה
משפט מוסמ� ועצ� הזכות שנויה 	ידי בית	נקבעה על זמ� שזכות לשמירת הילד עדיי� לא

ותביעה מסוג זה , משפט	ידי בית	ע זקוק לקביעת הזכות על הרי התוב,bona fideבמחלוקת 
 של דבר המל� 64	 ו54–51, 47היא בבחינת עניני המצב האישי ונמצאת לפי הסימני� 

 –או , המשפט המחוזי ג� גבי נתיני האר� וג� גבי זרי�	בסמכות בית, 1922משנת , במועצה
משפט מוסמ� 	ידי בית	זכות עלנקבעה ה. המשפט הדתיי�	 בסמכות בתי–בתנאי� מסויימי� 

לטובת אחד ההורי� והצד השני פועל בניגוד לכ� ומוציא את הילד מתו� משמרו החוקי או 
להבחנה . "הרי התרופה היא הגשת בקשה מסוג הביאס קורפוס, ממשי� להחזיק בו שלא כדי�

�כדי להחזיר מצב משפטי ברור , בי� הסמכות לדו� בסעד הדחו� של החזרת ילד חטו
הנחוצה כאשר מצב המשמורת אינו  , ובי� הסמכות לדו� בשאלה המשמורת לגופה,קדמותול

' גולדשטיי� נ 23/72נ "ד; )1971 (258) 2(ד כה"פ, לנדרר' לנדרר נ 76/71� "בג ראו ג�, ברור
 536) 2(ד לא" פ, בולשטיי�'בולשטיי� נ 36/77� "בג; )1973 (536) 2(ד לא"פ, גודלשטיי�

ד "פ, גייל' בכר נ 836/86� "בג; )1983 (705) 4(ד לז"פ, קבלי' קבלי נ 405/83� "בג; )1977(
א "ראו ע" (בוי דליקהיכ"ג� תובענה לפי אמנת האג מתוארת כהלי� של ; )1987 (701) 3(מא

  .))1993 (70, 63) 3(ד מז"פ, ליבובי� 'נ ליבובי� 473/93
ד דחו� של החזרת ילד למי הבחנה זו באה לידי ביטוי חרי� בעמדה כי כאשר דני� בסע   78

' קבלי נ 405/83� "בגראו (סמכות לדו� בשאלת המשמורת לגופה אי� , שהמשמורת בידיו
 .))1983 (711, 705) 4(ד לז" פקבלי

 . )1950( 4ד ד "פ,  בפרדס חנהמנהל מחנה העולי�' ו נאמאד 125/49� "בגראו    79
ש� הנשיא ברק סבר , )1997 (249, 241) 2(ד נא "פ, גבאי' גבאי נ 7206/93א "אבל ראו ע   80

 .שהעניי� היה בסמכות� ה� של בית המשפט המחוזי ה� של בתי הדי� הדתיי�
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תובענות המתייחסות  באופ� מסורתי 81.היא לא תעסוק רק בשאלת החטיפה; משמורת

מכוח סמכותו לדו� בעתירות , כותו של בית המשפט הגבוה לצדקלחטיפת ילדי� היו בסמ

 א� כי דומה שג� בית המשפט המחוזי היה habeas corpus(,82( אס קורפוסי הֵ!לצו מסוג

   83.שיוריתמוסמ� לדו� בתובענות כאלה מכוח סמכותו ה

) 2(76סמכותו עוגנה בסעי� , ככל שבית המשפט המחוזי הוסמ� לדו� בענייני� אלה

 תלאומי�בי�הלא התקיי� דיו� מסודר בסמכות . ק הכשרות המשפטית והאפוטרופסותלחו

אול� הסמכות הופעלה כשהילד הובא לישראל . של בית המשפט הגבוה לצדק בעניי� זה

מכא� שג� מבלי להתייחס לסעי� . שלא כדי� וא� כאשר הוא הוצא מישראל שלא כדי�

�הסמכות הבי�, ומבלי להתבסס עליו, לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות) 2(76

לאומית לדו� ביחסי הורי� �לאומית בעניי� זה לא חרגה מהמסגרת הכללית של סמכות בי�

  . כאשר הצור� לדו� בעניי� התעורר בישראל: וילדי� שסעי� זה קבע

: שני גורמי� השפיעו על הסמכות העניינית לדו� בתובענות באשר לחטיפת ילדי�

הקמת בית המשפט ת בעניי� חטיפת ילדי� ולאומי�בי�לאמנה  ה של ישראלהצטרפות

  

שבו א� נצטוותה להשיב את בתה , )1972 (148) 1(ד כז"פ, לב' לב נ 218/72א "ראו למשל ע   81
�"בגראו ג�  ;לאר� משו� שבית המשפט המחוזי קבע שהמשמורת היא בידי האב 4365/97 

בית הדי� הרבני הגדול ' נ' ג'חג 1480/01� "בגו) 1999 (673) 3(ד נג"פ, החו�שר ' טור סיני נ
   ).879' ראו לעיל בעמ ( נית� צו כזה במהל� הדיו� שבה�)2001 (214) 5(ד נה"פ, בירושלי�

בעבר סמכות . )1950( 4ד ד "פ,  בפרדס חנהמנהל מחנה העולי�' ו נאמאד 125/49� "בגראו    82
שהסמי� את בית המשפט , 1957–ז"התשי, לחוק בתי המשפט) 1)(ב(7' יתה מבוססת על סזו הי

ויש שהזכירו את  ("צווי� על שחרור אנשי� שנעצרו או נאסרו שלא כדי�"הגבוה לצדק לתת 
330/72� "בג; אמאדוראו לעניי� זה פרשת , )לאותו חוק) א(7' האפשרות לבססה על ס 

) 4(ד לז"פ, קבלי' קבלי נ 405/83� "בג; )1972 (634) 2(כוד " פ,גולדשטיי�' גולדשטיי� נ
;  ואיל�703' בעמ, )1987( 701) 3(ד מא"פ ,גייל' בכר נ 836/86� "בג; )1983( 711, 705

לחוק זה שמעניק לו אותה ) 1)(ד(15' היא בוססה על ס, השפיטה: לאחר חקיקתו של חוק יסוד
 7206/93א "ע ;)1995 (297, 282) 2(ד מט"פ ,לדרינווג'  גונזבורג נ5532/93א "עראו (סמכות 
לביקורת על שבית המשפט הגבוה לצדק עוסק . )1997 (249, 241) 2(ד נא " פ,גבאי' גבאי נ

ד "פ, לנדרר' לנדרר נ 76/71� "בגבענייני� אלה ראו למשל פסק דינו של השופט ויתקו� ב
  . )1971 (273, 258) 2(כה

א "עלתמיכה בעמדה זו ראו . 1984–ד"התשמ, ]וסח משולבנ[ לחוק בתי המשפט 40' ראו ס   83
בי� שאר ההבדלי� בי� ההליכי� בשתי . )1997 (249, 241) 2(ד נא " פ,גבאי' גבאי נ 7206/93

ערכאות אלה אפשר להצביע על שתביעה לפי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות הייתה 
ההחלטה בעניי� הייתה כפופה היא הייתה מתנהלת לפי סדר הדי� הרגיל ו; כפופה לחוק

הסעד בבית המשפט הגבוה לצדק היה מתנהל לפי סדר הדי� הנוהג , לעומת זאת; לערעור
ית הוא כפו� לשיקול דעת המאפיי� את פעילותו של ב, בעתירות בבית המשפט הגבוה לצדק

  היה צפויית המשפט הגבוה לצדקעל כ� הדיו� בב. אבל הכרעתו סופית, המשפט הגבוה לצדק
  .להיות מהיר ויעיל יותר



  הורי� וילדי�: 12פרק 

885 

ת של ישראל לאומי�בי�את גבולות הסמכות הלא שינו  אול� גורמי� אלה. לענייני משפחה

  .לית לדו� ביחסי הורי� וילדי�לעומת סמכותו הכל

 יצר מסלול תביעה מיוחד 1991–א"התשנ, )החזרת ילדי� חטופי�(חוק אמנת האג 

חט� ממדינה בעלת האמנה ולהבטחת זכויות ביקור שנקבעו במדינה בעלת להחזרת ילד שנ

 היא –באשר לסמכות לדו� בתביעות מיוחדות אלה .  פרטי המסלול יידונו להל�84.האמנה

 וע� הקמת בית המשפט לענייני משפחה היא הועברה 85,הופקדה בידי בית המשפט המחוזי

 המשפט לענייני משפחה מוסמ� לדו� ורק בית,  סמכות זו היא סמכות ייחודית86.לידיו

 לפיכ� בית המשפט העליו� ד� רק בערעורי� על החלטות 87.בתובענות במסגרת האמנה

  .בענייני� אלה

לאומית לדו� בתביעה להחזרת ילד למדינה שממנה הוצא שלא כדי� �הסמכות הבי�

שרות לחוק הכ) 2(76אינה מבוססת על סעי� בחוק זה ולמימוש זכויות ביקור שנקבעו 

 די בהימצאותו הפיזית 88.אלא על הימצאותו של הילד בישראל, המשפטית והאפוטרופסות

. או שתהיה להוריו זיקה כלשהי לישראל, ואי� צור� שיהיה אזרח או תושב ישראל, בישראל

אלא היא משתרעת ג� על כל שטח שישראל , אי� סמכות זו מוגבלת לשטח המדינה בלבד

 ג� נוכחותו של ילד בשטחי� המוחזקי� , לפיכ�89.י�כבשטחי� המוחזק, שולטת בו

  . מסמיכה את בתי המשפט לענייני משפחה בישראל לדו� בתובענה להחזירו לפי האמנה

  

 .חוק אמנת האג בעניי� ילדי� חטופי� לאמנה כפי שה� מופיעי� בתוספת ל21'  וס ואיל�8 'ס   84
   .חוק אמנת האג בעניי� ילדי� חטופי� ל6' ס   85
.  לחוק אמנת האג בעניי� ילדי� חטופי�6'  לחוק בית המשפט לענייני משפחה תיק� את ס23' ס   86

 מקנה סמכות לבית משפט זה 1995–ה" התשנ,חהפשייני מהמשפט לענחוק בית ל) 5(1' ס
החזרת ילדי� (לרבות תובענה לפי חוק אמנת האג , תובענה בעניי� החזרתו של קטי� חטו�"ב

 ".1991–א"תשנ, )חטופי�
ה� , נפסק כי א� על פי שבתי הדי� הדתיי� אינ� מוסמכי� לדו� בתובענה לפי האמנה, ע� זאת   87

 על פי האמנה ולהכיר בתוקפ� של פסקי די� בענייני משמורת שניתנו במדינה חייבי� לפעול
 ).)2002 (650, 625) 2(ד נו"פ,  הרבני הגדולי�הדת בי' רו� נ 8754/00� "ראו בג(שבה גר הילד 

,  לאמנה שבתוספת לחוק12	 ו10' אול� משתמע בבירור מס. הדבר לא נקבע במפורש ככזה   88
 המזכירות את מקו� 1984–ד"התשמ, קנות סדר הדי� האזרחיכא לת295	ב ו295מתקנות 

, ומשאר הוראות האמנה והתקנות העוסקות בחטיפת ילדי�, הימצאו של הילד בישראל
ושסיועו של בית המשפט הישראלי מבוקש רק משו� שהילד , שמדובר בילד הנמצא בישראל

  . נמצא בישראל
ש� דובר על ילד שהוחזק , )1995 (431) 2(טד מ"פ, בורק 'נ סטגמ� 1372/95א "ראו למשל ע   89

או אי�  – כלל בשאלה א� יש  ובית המשפט נטל סמכות בלי לדו�,עת עזהובנוה דקלי� שברצ
 197) 4(ד נא"פ, עד�' עד� נ 6860/93� "בג, 6056/93א "עראו עוד את . לו סמכות בשל כ� –
 עד –� להפו� את האזור אכ� אי: "ש� נקבע במפורש שהחוק חל ג� על שטחי� אלה, )1997(

 למקו� מקלט לחוטפי ילדי� ולמקו� מסתור לילדי� –כמה שהוא נתו� לשליטתה של ישראל 
המטרות המיוחדות המונחות ביסוד חוק אמנת האג מזה והשליטה האפקטיבית של . נחטפי�

ישראל בשטחי האזור מזה מובילי� למסקנה כי חוק אמנת האג חל לעניי� חטיפה שבוצעה על 
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בנסיבות שבה� הוא הוצא מידיו של מי שיש לו משמורת , נוכחותו של הילד בישראל

.  התעורר בישראלמעידה שהצור� לדו� בעניי�, חוקית עליו או שנשללו זכויות הביקור שלו

לאומית של ישראל בהקשר � מרחיב את סמכות השיפוט הבי�ו אינחוק אמנת האגלפיכ� 

 לא כל מקרה שבו היה אפשר לחשוב שהצור� לדו� בעניי� התעורר , לעומת זאת90.זה

 חוק, למשל.  מיוחד זהבישראל יסמי� את בית המשפט לדו� בתובענה להחזרת ילד לפי חוק

שבו בית משפט ישראלי ידו� בתובענה להחזרת ילד מכוח העובדה  אינו צופה מצב זה

או ,  תובענה כזו תתנהל לפי האמנה במדינה אחרת91.שהילד הוצא מישראל למדינה אחרת

  .מחו� למסגרת האמנה והחוק המיוחד – בישראל

ולא כאשר הוא ,  רק כאשר הילד הובא לישראל ממדינה מתקשרת אחרתהאמנת האג חל

היא אינה חלה על ; 16היא חלה רק על ילדי� עד גיל ; אינה כבולה לאמנההובא ממדינה ש

היא אינה מחייבת השבה ; בקשות להחזרת ילדי� שהוגשו כעבור יותר משנה מאז החטיפה

רה הליכי� יהיא אינה מסד; בכל מחיר אלא קובעת חריגי� לחובה להחזיר את הילד

אלא צופה שההורה שזכותו , �שיפוטיי� בישראל כאשר הילד הוצא מישראל שלא כדי

היא א� אינה מונעת אד� שרשאי ליזו� הלי� ; הופרה יפנה למדינה שבה נמצא הילד

, במקרי� כאלה. ולא לפי האמנה, בישראל לפי האמנה מליזו� הלי� לפי הדי� הרגיל

התביעה להחזרת הילד אינה מתנהלת לפי האמנה אלא לפי כללי המשפט הישראלי 

  . הרגילי�

מכות לדו� בתובענות להחזרת ילד חטו� ג� מחו� למסגרת האמנה נתונה בידי היו� הס

 היא מעול� לא הייתה במסגרת הסמכות של בתי הדי� 92.בית המשפט לענייני משפחה

  

י הורה חוט� המצוי באזור הנתו� לשליטת המדינה ושעניינה מצוי בסמכות של בית משפט יד
ג� סמכותו של בת המשפט הגבוה לצדק השתרעה על הנעשה ). 201' בעמ, ש�" (ישראלי

על הסמכות של בית המשפט לענייני משפחה לדו� ביחסי הורי� וילדי� . בשטחי� המוחזקי�
  .874–873' בעמכשהילד נמצא בשטחי� ראו לעיל 

ה� מציינות כי . תקנות סדר הדי� האזרחי עוסקות בתובענות להחזרת ילד חטו� לפי האמנה   90
ע� הגשת התביעה ובמעמד צד שהמבקש רשאי לבקש , המשיב לבקשה הוא מי שמחזיק בילד

ע בישראל לצור� ודילד יימצא במקו� י כול� לוודא שהשנועדו, גי� שוני�וסאחד צווי� מ
לקביעת מועד הדיו� , ככל האפשר, בסמו�"ק אז ממציאי� את המסמכי� למשיב ר; הדיו�

ו לתקנות סדר הדי� 295–ד295' ראו תק(והמסמכי� יומצאו כפי שיורה בית המשפט , "בתביעה
בהתא� לניתוח בנוגע , ג� א� המשיב אינו נמצא בישראל, לפיכ�). 1984–ד"התשמ, האזרחי

סמכות בית המשפט ; וחדת להתיר המצאה מחו� לתחו�אי� צור� לבקש בקשה מי) 2(76' לס
  .קמה מכוח נוכחות הילד בישראל

א "עו )1979 (209) 1(ד לד" פ,וינברג' פוקס נ 532/79� "בגרע למשל בפרשת יכפי שא   91
 .)1972 (148) 1(ד כז" פ,לב' לב נ 218/72

ש להניח כי מת� י. 1995–ה"התשנ, לחוק בית המשפט לענייני משפחה) 5(1'  וס3' ראו ס   92
סמכות סטטוטורית לבית המשפט לענייני משפחה לדו� בתביעות בעניי� החזרתו של קטי� 
חטו� איננה שוללת את סמכותו של בית המשפט הגבוה לצדק לתת סעד של הביאס קורפוס 
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לחוק ) 2(76 סמכות זו מוסיפה להתבסס על סעי� 93.הדתיי� ולא חל שינוי בעניי� זה

  

, אי� חולק כי סמכות זו הוסיפה להתקיי� אחרי חקיקתו של חוק אמנת האג. באשר לקטי� כזה
טור  4365/97� "ראו למשל בג ( אפילו כאשר נית� לנקוט הליכי� לפי אמנת האגוזאת אולי

) 3(ד מט"פ, גרינוולד 'נ גונזבורג 5532/93א "וע) 1999 (709, 673 )3(ד נג"פ, שר החו�' סיני נ
 אול� דומה שהדעות חלוקות באשר להשפעה של הסמכת בית המשפט .))1995 (297, 282

 מצד אחד יש כנראה מי שסוברי� כי. שפט לענייני משפחהלענייני משפחה בחוק בית המ
שיפעיל את ,  לבית המשפט לענייני משפחההועברה ית המשפט הגבוה לצדקהסמכות של ב

ית המשפט הגבוה לצדק ובהתא�  לפי ההלכות שנקבעו בבהביאס קורפוסלהוציא צו  הסמכות
' פלוני נ 24970/97) �	ימשפחה (ש "ראו תמ (להבדלי� שבי� שני בתי המשפט הנדוני�

	ו) 2004, פורס� בנבו (.ר.פ' נ. ב. ד168/04 )�	מחוזי י (ע"בר, )1998, פורס� בנבו (אלמונית
יתנו בשלבי� שוני� של  נשניה�, )2005, פורס� בנבו (אלמונית' פלוני נ 647/04) �	י(מ "ע

חה שונה מצד אחר יש הסבורי� שהסמכות שניתנה לבית המשפט לענייני משפ). אותה פרשה
 סדרי די� אחרי� לפי משו� שכל סמכות מופעלת ,ית המשפט הגבוה לצדקמזו שנשארה בידי ב

יש . ))2009 (291–290שפחה בראי הפסיקה בית המשפט לענייני מרו� ) פולק(ד גלי "ראו עו(
לאור הוראות  "א�, עוד מי שסובר כי הסמכות הועברה לידי בית המשפט לענייני משפחה

 �שתובענות בעניי� החזקת� של קטיני� חטופי� , נית� להניח, השפיטה: חוק יסודל) ג(15סעי
צ ימצא לנכו� "אלא רק במקרי� מיוחדי� שבה� בג, צ"לא תהיינה עוד נושא לדיו� בבג

חוק בתי המשפט " יהושע גייפמ� ,ראו ד� ארבל" ( חוקתית כלשהי–להתערב מסיבה עקרונית 
) ג(15' לאור ס, אכ�. ))ז"תשנ (438–437, 431מג יט הפרקל" 1995–ה"תשנ, לענייני משפחה

 יתערב רק מקו� שהעניי� אינו בסמכותו של ית המשפט הגבוה לצדקב, השפיטה: יסוד	לחוק
 לא הועברה לבית המשפט לענייני הביאס קורפוסאול� הסמכות לתת צו של . בית משפט אחר

�ית המשפט סמכותו של ב. משפחה אלא רק הסמכות לדו� בתובענה להחזרתו של ילד חטו
 אינה תלויה כנראה בנכונותו להתערב מסיבה עקרונית אלא בשאלה א� הסעד של הגבוה לצדק

ילדי� בכל מה שקשור ל מוסי� על הסעדי� של בית המשפט לענייני משפחה הביאס קורפוס
ואכ� נראה כי הענקת סמכות לדו� בחטיפת ילדי� לבית המשפט לענייני משפחה  .חטופי�

: דה להשיג שתי מטרות המתיישבות ע� המגמה הכללית במערכת בתי המשפט בישראלנוע
ית המשפט הגבוה לרכז את כל הסמכויות בענייני המשפחה בידי ערכאה אחת ולהוציא מידי ב

כפי שנעשה בהקמת ,  לדו� בערכאה אחרתאפשר דיו� בערכאה ראשונה בענייני� שבה� לצדק
תחשב במגמה זו קשה להניח שהכוונה הייתה לתת לבית בה. בתי המשפט לענייני� מנהליי�

 ,לפיכ�. ית המשפט הגבוה לצדקזהה לזו של במקבילה והמשפט לענייני משפחה סמכות 
 לאחר הקניית הסמכות הזו ית המשפט הגבוה לצדקבמקרי� הבודדי� שבה� הוגשו עתירות לב

� "בג ראו למשל(ופי לבית המשפט לענייני משפחה נדחתה העתירה בשל קיומו של סעד חל
חתה העתירה בי� השאר בשל קיומו ש� נד) 2002, פורס� בנבו( ברנשטיי�' אגבבה נ 5356/99

ש�  ,)2001, פורס� בנבו( אלמוני' פלונית נ 12700/00) א"תמשפחה (מ " ת;של סעד חלופי
 שנדחתה בשל דיו� תלוי ועומד בבית ית המשפט הגבוה לצדקהוזכר כי הוגשה עתירה לב

, ג� סמכות זו של בית המשפט הגבוה לצדק מבוססת,  מכל מקו�.פט לענייני משפחההמש
זאת לא . כפי שהיה בעבר, על כ� שהתעורר צור� בישראל לדו� בעניי�, לאומי	בהקשר הבי�

לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות אלא מכוח העיקרו� הכללי ) 2(76' מכוח ס
  .� צור�� מופעלות רק כאשר יש בכ"שסמכויות בג

במסגרת הסמכות הייחודית או המקבילה של בתי הדי� הדתיי� לדו� , כאמור לעיל, ע� זאת   93
כפי , ה� רשאי� לצוות על צדדי� להעביר ילד מהורה אחד לאחר, בתביעות להחזקת ילדי�
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 ועל כ� היא 94,"עורר בישראלכאשר הצור� הת "–הכשרות המשפטית והאפוטרופסות 

. המוגבלת לילדי� הנמצאי� בישראל, הסמכות לדו� בהחזרת ילד חטו� לפי האמנהמרחבה 

 בית המשפט מוסמ� לדו� לא רק בהחזרתו של ילד המצוי בישראל שלא לפי האמנהבתביעה 

אלא ג� לצוות על החזרתו לישראל של ילד שנמצא מחו� לישראל , לביתו שמחוצה לה

,  מוב� מאליו שתביעות כאלה א� אינ� כפופות להוראות האמנה95.ממנה שלא כדי�והוצא 

ושבית המשפט נוהג לפי השיקולי� הרגילי� המנחי� אותו בתובענות בעניי� החזרת ילדי� 

  96.חטופי�

 א� על פי שההסדרי� הפנימיי� שבאו בעקבות ההצטרפות לאמנת האג והקמת ,לפיכ�

�הסמכות הבי�,  מעט את חלוקת הסמכויות הפנימיתבית המשפט לענייני משפחה שינו

  . לאומית הכללית של ישראל לא השתנתה

  ברירת די�  .ג

 אחרות 97;קיימות שיטות משפט שנוטות להחיל בעניי� יחסי הורי� וילדי� את די� הפורו�

 סוגיית ברירת הדי� בישראל 98.נוטות להחיל את הדי� האישי של הילד או של ההורי�

אול� הערכאות השונות בישראל . באופ� שמחיל את דינו האישי של הילדמוסדרת בחוק 
  

1480/01� "בג; )1999 (673) 3(ד נג"פ, החו�שר ' טור סיני נ 4365/97 �"בגשאירע למשל ב 
  ). 2001 (214) 5(ד נה"פ, בית הדי� הרבני הגדול בירושלי� 'נ' ג'חג

היא אינה המכשיר המקנה את סמכות בית , א� על פי שנדרשת הזמנה לדי�, ג� במקרה זה   94
'  בעמראו לעיל(ועל כ� דומה שאי� בסיס לבקשת היתר להמצאתו מחו� לתחו� , המשפט

413–416.( 
 שר 'נטור סיני  4365/97� " בג;)1992 ,ורס� בנבופ( שרשו�קוארט 'נ קוארט 5891/91� "בג   95

 . )1979 (209) 1(ד לד" פ,וינברג' פוקס נ 532/79� "בג; )1999 (673 )3(ד נג"פ, החו�
אול� מתברר כי העיסוק הרב בדרישות האמנה משפיע על בתי המשפט ג� בתובענות שאינ�    96

ש� , )2010, פורס� בנבו( וניפל'  נתפלוני 9769/09מ "בעראו למשל (מבוססות על האמנה 
כי מוטב שהדיו� בטובת הילדי� יתנהל בבית , על יסוד העמדה שבאה לידי ביטוי באמנה, סברו

מכיוו� שהשיקולי� הרגילי� המנחי� את בתי המשפט בתובענות מסוג זה מייצגי� ). מגוריה�
 אינה תופעה זו, של העקרונות המגובשי� באמנה, פחות א� כי קשיחה, גרסה מקבילה

 . ולגו� העניי� אי� בה כל פסול, מפתיעה
  .1096' בעמ ,CHESHIRE. 19�051,  ואיל�19�004בפסקה  ,DICEY, ראו למשל באנגליה   97
המכפי� את הנושא של יחסי הורי� וילדי� לדי� מקו� ,  השוויצריCPIL	 ל81' ראו למשל ס   98

ולילד ולהורי� ,  אותה מדינהוא� א� אחד מההורי� אינו תושב של(מגוריו הקבוע של הילד 
 בעניי� 1961כל זה בכפו� לאמנת האג משנת ). מחילי� את די� האזרחות, אזרחות משותפת

באיטליה מחילי� את די� אזרחותו ). CPIL	 ל85' ראו ס(הגנה על גופ� ורכוש� של קטיני� 
לחוק  42'  וס36' ס( בעניי� ההגנה על גופו ורכושו 1961	בכפו� לאמנת האג מ, של הילד

וא� ש� יש ,  בגרמניה מחילי� את די� מקו� מגוריו הקבוע של הילד;)הרפורמה האיטלקי
הוראות מיוחדות לעניי� הגנה על גופו ורכושו המפנות באופ� עקרוני לדי� האזרחות של הילד 

  ).EGBGB	 ל24, 21' ס(
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בעניי� חטיפת ילדי� , נוס� על כ�. נוטות להתעל� מכלל ברירת הדי� ולהחיל את די� הפורו�

  .הכפופי� לאמנת האג יש הסדר מהותי מיוחד

   החל בבית משפט אזרחי�הדי  .1

ל שאלות הנוגעות ליחסי� בי� הורי� בית משפט לענייני משפחה עשוי לדו� במכלול של� ש
 פירוש 99.נייני� אלה לפי עקרו� טובת הילדעבמשפט הישראלי פנימה נוהגי� ב. לילדיה�

 לחוק 25אפילו הכלל הקבוע בסעי� . הדבר שאי� כללי משפט נוקשי� בענייני� אלה
ובית ,  יהיו אצל אמ� כפו� לשיקולי טובת הילד6ולפיו ילדי� עד גיל , הכשרות המשפטית

  .המשפט רשאי לסטות מהכלל א� יש סיבות מיוחדות לעשות כ�
 עניני חוק זה יחול די� מקו� על":  לחוק הכשרות המשפטית קובע לאמור77סעי� 

  די�–נו האישי של הקטי� דיפנה ל מ סעי� זה100".הדי� או החסוי�פסול, מושבו של הקטי�
, ואשר לקטי�, " נמצא מרכז חייומקו� בוה"והוא  80מושבו של אד� מוגדר בסעי� . מושבו

מקו� מושבו הוא במקו� מושבו של נציגו כל עוד "הסעי� קובע חזקה ש, די� וחסוי�פסול
חוליית הקישור מצביעה על ההנחה כי הדי� של ". לא הוכח שמרכז חייו נמצא במקו� אחר

 קטי� ההגדרה הסטטוטורית של מושבו של; המדינה שבה מרכז חייו של הילד יכריע בגורלו
האפשרות לסתור הנחה זו ; מניחה כי על פי רוב מדינה זו תהיה א� מדינת הוריו או נציגו

מבטאת העדפה ברורה לדי� מדינת הילד על פני זה של הוריו או נציגו במקרה שה� 
  .תושביה� של מדינות שונות

הסעי� צופה שדי� מושבו של הילד יחול על מכלול השאלות העשויות להתעורר 
ואלה הענייני� המופיעי� בפרק השני והשלישי לחוק העוסקי� בהגנה ,  החוקבמסגרת

לפיכ� די� זה אמור לחול על השאלה מי . השיפוטית על היחסי� שבי� ילד לכל אחד מהוריו
.  ועוד,מי יחליט או כיצד יוחלט היכ� יגור וכיצד יחונ�, בידי מי זכות המשמורת, אפוטרופסו

בניגוד לסעי� , למשל. יי� לקבוע הסדרי� שוני� בענייני� אלהכאשר דיני� שוני� עשו, זאת
הקובע כי האפוטרופסי� קובעי� היכ� יגור ,  לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות15

מדינות אחרות עשויות להחזיק בדעה שההורה המשמור� רשאי לקבוע היכ� הוא , הילד
 נראה כי די� מושבו של 102, בהנחה שנושא האבהות כלול בענייני� הכפופי� לחוק101.יגור

  

קרו� טובת הילד על ע. חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסותל 17' העיקרו� הכללי קבוע בס   99
 . ואיל�72בפסקה , כר� ב) 25ש "לעיל ה (שיפמ�ראו 

  .622–617' אלה נידונו לעיל בעמ. המש� הסעי� עוסק בחריגי� הקשורי� לכשרות משפטית   100
שבה זכות המשמורת , זו למשל העמדה המופיעה באמנת האג בעניי� החזרת ילדי� חטופי�   101

דיני משפחה "צבי 	ראו אריאל רוז�(היכ� יגור הילד  ככוללת את הזכות לקבוע 5' מוגדרת בס
א "אבל לעניי� זה ראו דנ). ב"תשנ (193, 183 א"ספר השנה של המשפט בישראל תשנ" וירושה

 )).2008, פורס� בנבו( פלונית' פלוני נ 9201/08
 .871–869' ראו לעיל בעמ   102
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 אמנ� 103.כמקובל בשיטות רבות אחרות, אמור לחול ג� על שאלה זו, כדינו האישי, הילד
 אבל ככל שחזקות וכללי� 104,זיהוי אביו או אמו של הילד הוא בעיקר בעיה ראייתית

ראוי שאלה יילקחו מהדי� השולט בקשר , כעיקרו�, משפטיי� משפיעי� על זיהוי זה
  . המשפחתי

 ואינו מעניק יתרו� , צופה בבירור את האפשרות שדי� המושב יהיה די� זר77עי� ס

ע� כל זאת קשה למצוא מקרה שבו די� זר הופעל בבית . כלשהו בעניי� זה לדי� הפורו�

, שבה נדונה המשמורת על ילדי�, בוזו' מרטינסו� נפרשת . משפט ישראלי בענייני� אלה

 לחוק הכשרות המשפטית 77 מוכ� לפעול לפי סעי�  נדיר שבו בית המשפט היההיא מקרה

והחיל את של הילד הוא בח� את השאלה מהו מושבו . ולהחיל את די� המושב של הילד

בית בח� , באשר לשני ההורי� היו מקומות מושב שוני�. החזקה שמושבו כמושב הוריו

 – אביו את השאלה מבחינה עובדתית ומצא כי מושבו של הילד היה כמושבו שלהמשפט 

שעסקה ג� היא בסוגיית , אלמוני' פלונית נ בפרשת 105. והחיל את די� ישראל–ישראלי 

בית המשפט לענייני משפחה דחה את . באה לידי ביטוי המגמה המקובלת יותר, המשמורת

הטענה שיש להחיל על שאלת המשמורת את די� המושב הזר וקבע כי ג� אילו היה מקו� 

מתברר שמקובל בישראל להחיל ,  ואכ�106.עקרו� טובת הילדהוא כפו� לעול� ל, להחילו

העיקרו� היה . בלי קשר לשאלה מה מושבו של הילד, את עקרו� טובת הילד בכל מקרה

  . והוא לא השתנה ג� לאחר שהחוק חוקק 107,לפני חקיקת החוקמקובל עוד 

ת הפניה סטטוטוריבית המשפט מתעל� מ,  א� על פי שהחוק מפנה לדי� המושב,לפיכ�

עיקרו� זה חל אפוא מבלי .  ומפעיל את עקרו� טובת הילד שהוא עיקרו� של די� הפורו�זו

בתור עיקרו� בעל תחולה , לפנות לדי� מושבו של הילד ומבלי לדעת מה הוא קובע

  

   19' ס(ו� מגוריו הקבוע הכלל בדבר ייחוסו של הילד מפנה לדי� מק, ראו למשל בגרמניה   103
ג� בשוויי� מחילי� על פי ; )21' ס(החל ג� לעניי� היחסי� בי� הורי� לילדיה� , )EGBGB	ל

על ההכרה , )CPIL	 ל68' ס(רוב את די� מקו� מגוריו של הילד על קביעת ייחוסו המשפחתי 
� שאלות באיטליה מכפיפי). CPIL	 ל82' ס(ועל תוצאות הקשר ) CPIL	 ל72' ס(בקשר כזה 

ראו (ההכרה בו והיחסי� בינו ובי� הוריו בעיקר לדי� אזרחותו , חוקיותו, בדבר ייחוסו של ילד
  ). לחוק הרפורמה האיטלקי36 עד 33' ס

 .  ואיל�3בפסקה , כר� ב) 25ש "לעיל ה (שיפמ�ראו    104
 ).1986 (498) 3(ד מ"פ, בוזו' מרטינסו� נ 90/86א "ע   105
 .125) 2001(א"מ משפחה תשס"פ, אלמוני' פלונית נ 12700/00) א"משפחה ת(מ "ת   106
כאשר כלל ברירת הדי� , )1959 (603, 599ד יג "פ ,פלטיאל'  נפלטיאל 241/57א "ראו למשל ע   107

נקבע כי טובת הילד גוברת על לדבר המל� במועצה ו) ii(64מכוח סימ� הפנה לדי� האזרחות 
אלא עקרו� חשוב יותר עלול , סו� פסוקאול� קביעתו של המשפט הלאומי איננה : "כלל זה

�' שטיינר נ 209/54א "ע; "והוא טובת הילד הדוחה כל כלל משפטי אחר, להכריע את הכ
השאלה מהי טובתו של הילד היא  "):1955 (250, 241ד ט "פ, היוע� המשפטי לממשלה

ו חוק יהיה זה חוק דתי א, ואי� היא יכולה להיחת� לפי חוק זה או אחר, שאלה עובדתית
 . שני פסקי די� אלה עסקו במשמורת על ילדי�."חילוני
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 העדפה זו של טובת הילד על פני כלל ברירת הדי� יונקת כנראה מהמסורת של 108.מידית

. קה בתפיסה שבית המשפט הוא אפוטרופס� של קטיני�והיא מעוגנת בחל, המשפט האנגלי

אבל תפיסת טובתו של קטי� עשויה , אמנ� שיטות רבות מפעילות את עקרו� טובת הילד

 הפעלת מבחני� ישראליי� של טובת הילד ,לפיכ�. להיות שונה משיטת משפט אחת לאחרת

די� מפורש המפנה כלל ברירת משו� שקיי� כאשר הילד הוא תושב זר לכאורה אינה ראויה 

אילו הייתה סמכות בית המשפט מבוססת על היות הילד תושב . לדי� בעל זיקה קרובה לילד

היה מוצדק להחיל את  109,פרלמוטרכה� בפרשת ' חכפי שהציע השופט , ישראל או גר בה

באותה מידה אילו הוגבלה החלת די� הפורו� למקרי� שבה� . די� הפורו� בתור דינו האישי

לא היה כל פסול בהחלת , כדי להג� עליו, עיל סמכויות חירו� באשר לילד זרהפורו� מפ

החוק אינו מבחי� , אבל כפי שראינו. דינה של החברה שברגע הדיו� מעוניינת ביותר בשלומו

אפוטרופסות כול� מבוססת על כ� שהצור� הוהסמכות לדו� בענייני , בי� סוגי סמכות אלה

אות שהילד שגורלו יידו� בישראל יהיה קשור לישראל או ולכ� אי� כל וד, התעורר בישראל

  . שיהיה זקוק לסיוע דחו� של רשויות ישראליות

ג� א� היא מספיקה , אמנ� יש להניח שככל שזיקתו של הילד לישראל חלשה יותר

כ� ג� יש להניח כי העובדה . בית משפט ייטה לתת צו זמני ולא קבוע, סמכותהפעלת לצור� 

,  ישראלי עשויה להשפיע על שיקול דעתו של בית המשפט באשר לטובתושמדובר בילד לא

התפקיד .  אינו מסתפק בכ�77אול� סעי� . ובתו� כ� להביאו להתחשב בהוראות די� מושבו

אול� כלל . של אפוטרופסות על קטיני� מחייב את בית המשפט לדאוג לטובתו של כל ילד

זה שהוא מפקיד את הדאגה לטובתו בידי ברירת הדי� מגבש בתוכו את טובת הילד במוב� 

 ראוי שהתפיסה הישראלית באשר לטובתו של ילד נתו� ,לפיכ�. ביותר המדינה הקרובה אליו

 על ילדי� פוזיטיביושלא תופעל בתור עיקרו� , תוגבל לסיוגו של די� זר במקרי� קיצוניי�

  . שאינ� קשורי� לישראל

 באה לידי ביטוי ברור –סייג לדי� הזר  כ–הפעלה מוגבלת כזו של עקרו� טובת הילד 

על פי . בסוגיה של החזרת ילדי� חטופי� שמחו� למסגרת אמנת האג בעניי� ילדי� חטופי�

במקרי� אלה הובהר לא פע� . רוב תביעה להחזרתו של ילד חטו� נסמכת על פסק די� זר

בר� הודגש  110.שעקרו� טובת הילד יכול לחייב שלא לפעול לפי פסק זר תק� שראוי להכרה

  

לעמדה שקליטתה בישראל של אמנת האג  455' אבל ראו לעיל בעמ. 147–146' ראו לעיל בעמ   108
   .בעניי� החזרת ילדי� חטופי� פגעה בתחולתו המידית של עיקרו� זה

 . והטקסט הצמוד37ש " הראו לעיל   109
36/50� "בג; )1950( 4ד ד "פ,  בפרדס חנהמנהל מחנה העולי�' ו נאמאד 125/49� "בגראו    110 

; )1971 (258) 2(ד כה"פ, לנדרר' לנדרר נ 76/71� "בג; )1950 (57ד ה "פ, גוטליב' גוטליב נ
עבד אל כר� ' קוטיינה נ 562/81� "בג; )1981 (512) 4(ד לה"פ, שטיי�' שטיי� נ 805/80� "בג

  ).1981 (375) 1(ד לו"פ, עלמי
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ושהוא אינו מוביל מיד לדיו� במה שטובת הילד דורשת בנסיבות , ששיקול זה הוא חריג

 כאשר 112,כאשר זכות המשמורת קבועה בדי� זר או בהסכ�,  ג� בלא פסק די�111.המקרה

טובת הילד אינה צריכה להחלי� , נדרשת החזרתו של ילד שהוצא ממשמורת זו שלא כדי�

.  לחוק הכשרות המשפטית77החל מכוח סעי� ,  זכות המשמורתאת די� המושב שבו מעוגנת

לכל היותר עליה לסייג את פועלו של די� זה לפסק זמ� שיאפשר קיומו של דיו� לגופו של 

  . העשוי להביא לידי שינוי המצב המשפטי, עניי� בפורו� הראוי

  הדי� החל בבית די� דתי  .2

 כופה את אזרחי יש שהדי� ה, ע� זאת113.תיהעיקרו� הכללי הוא שבבית די� דתי חל הדי� הד

 אמנ� בניגוד לחוקי� אחרי� חוק הכשרות 114.עצמו ג� על דיוני� הנדוני� בבית די� דתי

אבל הפסיקה נוהגת , המשפטית והאפוטרופסות לא החיל את עצמו על בתי הדי� הדתיי�

קרו� טובת  וה� ממילא מחויבי� לנהוג לפי ע115,להניח כי הוראות החוק מחייבות ג� אות�

–א"התשי, לחוק שיווי זכויות האשה) ב(3הילד בענייני אפוטרופסות על ילדי� מכוח סעי� 

�א� על פי שבתי הדי� הדתיי� אינ� נוהגי� על פי כללי המשפט הבי�, באותה מידה. 1951

שה� חייבי� להפעיל את רו�  נפסק למשל בפרשת 116,לאומי הפרטי הישראליי�

וכי עליה� לפעול על פי חוק אמנת , אות ושל הלי� תלוי ועומדהדוקטרינות של פורו� לא נ

האג בעניי� חטיפת ילדי� המחייב להכיר בפסקי די� זרי� בענייני משמורת שניתנו במדינת 

  

המגבילה עד מאד את האפשרות לשקול , מגמה זו מתיישבת ע� העמדה של אמנת האג עצמה   111
אי� תימה שג� לאחר , על כ�. לגופ� טענות בדבר טובת הילד בתובענות להחזרת ילדי� חטופי�

נוהגי� בהתא� לתפיסה של האמנה שלפיה , א� בתיקי� שאינ� מבוססי� עליה, אימו� האמנה
'  נתפלוני 9769/09מ "בעראו למשל (שיתנהל בבית מגוריו של הילד דיו� בטובת הילד ראוי 

 ).)2010, פורס� בנבו( פלוני
ש� נקבע כי אי� צור� בפסק , )1971 (275, 258) 2(ד כה"פ, לנדרר' לנדרר נ 76/71� "בג ראו   112

 לעניי� זה ראו ג�.  די בחוק מדינה ובחוקי הטבע;החזרתו של ילד חטו�די� כדי לבסס עתירה ל
 פלוני'  נתפלוני 9769/09מ "ובע; )1980 (35, 1) 1(ד לה" פ,זהר' זהר נ�ינס� 268/80� "בג

 .סביר שג� הסכ� יכול לבסס אפשרות זו. )2010, פורס� בנבו(
 הרבני י�הדת בי' רו� נ 8754/00� "בגפסק דינו של השופט אנגלרד בראו ; 707'  לעיל בעמראו   113

 ).2002 (650, 625) 2(ד נו"פ, הגדול
, לחוק הירושה) ג(155' ס, 1981–א"התשמ, לחוק אימו� ילדי�) ב(27' ראו לדוגמה ס   114

 בבלי 1000/92 �"בג; 1973–ג"התשל, לחוק יחסי ממו� בי� בני זוג) ב(13ס ; 1965–ה"התשכ
  ). 1994 (221) 2(ד מח "פ, הרבני הגדול י�הדת בי 'נ

 .83בפסקה , כר� ב) 25ש "לעיל ה (שיפמ�ראו    115
 פסק הדי� של השופט ;)1954 (141ד ח "פ,  סקורניק'סקורניק נ 191/51א "עמשל ראו ל   116

  ).2002 (650, 625) 2(ד נו"פ, הרבני הגדול י�הדת בי' רו� נ 8754/00� "אנגלרד בבג
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 ע� כל זאת ככל שבתי המשפט האזרחיי� אינ� נוהגי� לפי 117.מקו� המגורי� של הילד

קשה לדרוש זאת , אפוטרופסות לחוק הכשרות המשפטית וה77כלל ברירת הדי� שבסעי� 

בפועל בהכרעה של שאלות הקשורות להורי� וילדי� שבסמכות� , ואכ�. מבתי הדי� הדתיי�

, ג� בתי הדי� הדתיי� פועלי� על פי די� הפורו�, לרבות שאלות של משמורת, העניינית

או  ג� כאשר מעורב בעניי� ילד זר 118,שבמקרה זה הוא עקרו� טובת הילד בעיני הדי� הדתי

 –מעניי� כי מאחר שסמכות בתי הדי� מבוססת על פי רוב על זיקה אישית . הורי� זרי�

 די� הפורו� במקרי� אלה עשוי להיות קשור לילד ולהורי� יותר מאשר –אזרחות או מושב 

בכל המקרי� שבה� בית המשפט לענייני משפחה נוטל סמכות א� משו� שהצור� לדו� 

  . שר לזהות הצדדי�ובלי ק, בעניי� התעורר בישראל

  ותמתודולוגיבעיות   .3

בנושא זה טר� התעוררו בישראל ,  הורי וילדי�בעניינידי� זר מאחר שממעיטי� להחיל 

כאשר די� ) (renvoi(עשויות להתעורר בעיות של רנוואה , באופ� עקרוני. בעיות מתודולוגיות

 המושב תולה את כאשר די�(בעיות אינצידנטליות , )המושב של הילד מפנה לדי� אחר

כגו� תוק� הנישואי� או הגירושי� של , הפתרו� לבעיה הנדונה בפתרו� של בעיה אחרת

)  ועודהורי� בתור י� או מי שנתבעלהורות ני� המשפטית של מי שטועהורות�, ההורי�

כאשר (או שינוי בדי� הזר ) כאשר מושב הילד השתנה(ובעיות של שינוי בחוליית הקישור 

כ� ג� עלולה להתעורר השאלה מה יעשה בית המשפט ). � המושב השתנהתוכ� הכלל בדי

כל אימת שבית המשפט פונה לדי� מושבו של . כאשר די� מושבו של הילד לא הוכח כנדרש

ראוי לפנות לדי� המושב , בי� מכוח כלל ברירת הדי� ובי� במסגרת שיקולי טובת הילד, הילד

, לי� שהיו חלי� בבית משפט של מושב זהויש להתחקות על הכל, שיש לילד בעת הדיו�

משו� שעל פי רוב הפנייה לדי� המושב נועדה לברר את המצב המשפטי בביתו המשפטי של 

ראוי שתעמוד לפניו , ג� כאשר בית המשפט פועל לפי עקרו� טובת הילד. האד� בעת הדיו�

 ככל ,תע� זא. תמונה שלמה עד כמה שאפשר של המצב המשפטי בביתו המשפטי של הילד

סביר שבית המשפט לא , שהצדדי� רשאי� להסדיר את הסוגיה שבמחלוקת בדר� של הסכ�

וכי יחול הכלל הרגיל שמי שמבקש להסתמ� , יידרש לברר את תוכנו של הדי� הזר ביזמתו

  . תידחה הטענה המבוססת עליו, וא� לא יוכיחו, עליו הראיה, על הדי� הזר ככזה

  

 ).2002 (650, 625) 2(ד נו"פ, הרבני הגדול י�הדת בי' רו� נ 8754/00� "ראו בג   117
 כר� )25ש "לעיל ה( שיפמ�אזרחי וטובת הילד בבית די� דתי ראו על טובת הילד בבית משפט    118

 . ואיל�84בפסקה , ב
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   לפי אמנת האגלדי� חטופי�החזרת י: כלל מהותי מיוחד  .4

יש מקרי� שבה� האמנה . יכולה להתנהל שלא לפי אמנת האגתביעה להחזרת ילד חטו� 

 119.אפשר לנהל את ההלי� שלא על פי האמנה, וג� כאשר היא עשויה לחול, אינה חלה

הדיו� , כאשר ילד הוצא שלא כדי� ממדינה חברה לאמנה ונמצא בישראל, אול� על פי רוב

אמנת האג הכניסה למשפט הישראלי מערכת כללי� מיוחדת לטיפול . האמנהיהיה לפי 

דיוניי� מצד אחד וכללי� ו האמנה כוללת כללי� מוסדיי� 120.בהחזרת� של ילדי� חטופי�

כללי� מהותיי� אלה חורגי� מעט מהכללי� הרגילי� השוררי� בעניי� . מהותיי� מצד אחר

ל כללי� מהותיי� מיוחדי� בהקשר של  כללי האמנה מהווי� מערכת ש,אשר על כ�. זה

  121. האמנהמתקיימי� תנאי התחולה שלהחלי� כל אימת ש, חטיפת ילדי�

מטרת האמנה היא להבטיח החזרתו המידית של ילד שהורחק שלא כדי� ממדינה 

ולהבטיח שזכויות משמורת וזכויות ביקור לפי דינה של , מתקשרת או לא הוחזר ממנה

עילות בשאר המדינות המתקשרות באמצעות ההליכי� מדינה מתקשרת תכובדנה בי

 שמקו� מגוריו 16 האמנה חלה על כל ילד עד גיל 122.הדחופי� ביותר העומדי� לרשות�

  123.הוא באחת המדינות המתקשרות, סמו� לפני הפרת הזכות הנדונה, הרגיל

   המסגרת המוסדית  )א(

שר תפקיד� לשת� האמנה מקימה מערכת של רשויות מרכזיות בכל מדינה מתקשרת א

לנקוט אמצעי� כדי לגלות את מקו� הימצאו של הילד ולהחלי� מידע באשר , פעולה

 למנוע פגיעה בילד או 124;לדיניה� של המדינות הרלוונטיות ובאשר להפעלת האמנה

  

: 1991–א"התשנ, )החזרת ילדי� חטופי�( לאמנה שבתוספת לחוק אמנת האג 29' ראו ס   119
 כי הייתה הפרה של זכויות משמורת או �מוסד או גו� אחר הטוע, מנה זו לא תמנע אד�א"

מלפנות ישירות אל רשויותיה השיפוטיות או המנהליות , 21או  3ביקור כמשמעות� בסעיפי� 
   ".בי� על פי הוראות אמנה זו ובי� בדר� אחרת, של מדינה מתקשרת

פירושה ועוד ראו מאגר המידע של ועידת האג באשר לאמנה , למידע עדכני על הפעלת האמנה   120
  .www.incadat.com: זו

נוטי� היו� לפעול לפי אות� אמות מידה ,  לאמנהג� כאשר הילד הוצא ממדינה שאינה חברה   121
, )2010, פורס� בנבו( פלוני'  נתפלוני 9769/09מ "בעראו למשל (מהותיות בשאלת ההחזרה 

ש� נדונה השאלה א� ישראל היא פורו� נאות לדיו� במשמורת על ילדי� שמקו� מגוריה� 
ה� היה במדינה שלא הייתה א� על פי שמקו� המגורי� של, אינו בישראל על פי עקרונות אלה

 ). חתומה באותו זמ� על האמנה
 . לאמנה שבתוספת לחוק2, 1' ראו ס   122
 . לאמנה שבתוספת לחוק4' ס   123
הרשות המרכזית בישראל היא היוע� . לאמנה שבתופסת לחוק) ט(7, )ה(7, )ד(7, )א(7' ס   124

בית המשפט ; )חוק ל4' ס(אשר רשאי להסמי� לענייני� אלה פקידי סעד , המשפטי לממשלה
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 להבטיח את החזרתו מרצו� של הילד או להביא לידי יישוב המחלוקת 125;בזכויות הצדדי�

לתת סיוע וייעו� משפטיי� ולעשות ; י� או להקל את ניהול� ליזו� הליכ126;בדרכי שלו�

את כל הסידורי� המנהליי� הדרושי� כדי להבטיח את החזרת הילד בשלו� או את מימוש 

  127.זכויות הביקור

האמנה צופה שכל מי שטוע� כי ילד הורחק או לא הוחזר תו� הפרה של זכויות משמורת 

 128.וריו הרגיל של הילד או בכל מדינה אחרתיפנה לרשות המרכזית במדינה שבה מקו� מג

 כאשר הבקשה מוגשת לרשות המרכזית במדינה 129.הוא הדי� בהפרה של זכויות ביקור

 סבורה שהילד נמצא במדינה מתקשרת רשות זושבה מקו� המגורי� הרגיל של הילד ו

על ,  לאחר שאותר הילד130.היא מעבירה לרשות המרכזית במדינה זו את הבקשה, אחרת

 והילד נמצא וא� ניסיונות אלה אינ� צולחי�, ת זו לנסות ליישב את העניי� בדרכי שלו�רשו

   131.יגיע לבית המשפט לענייני משפחההעניי� , בישראל

  החלטה בעניי� ההחזרה  )ב(

האמנה עוסקת בהחזרת� של ילדי� שהורחקו ממדינה מתקשרת שלא כדי� או שלא הוחזרו 

 5כויות למשמורת וזכויות ביקור מוגדרות בסעי� ז. ובהפרה של זכויות ביקור, ממנה

 הזכות למשמורת כוללת בי� השאר את הזכות להחליט היכ� יגור  לפי הגדרה זו.לאמנה

זכות הביקור כוללת את הזכות לקחת את הילד לתקופה מוגבלת למקו� שונה ו 132 ,הילד

  

והוא מוסמ� לפעול לצור� כל הוראה , המוסמ� לעניי� החוק הוא בית המשפט לענייני משפחה
 ).  לחוק6' ס(באמנה המזכירה רשות שיפוטית או רשות מנהלית 

 .לאמנה שבתוספת לחוק) ב(7' ס   125
 .לאמנה שבתוספת לחוק) ג(7' ס   126
  .לאמנה שבתוספת לחוק) ח(7, )ז(7, )ו(7' ס   127
 .הפרטי� שצריכי� להיות בבקשה מובאי� בסעי� זה.  לאמנה שבתוספת לחוק8' ס   128
 . לאמנה שבתוספת לחוק21' ס   129
  . לאמנה שבתוספת לחוק9' ס   130
והוא רשאי , כאמור לעיל האמנה אינה מחייבת את המבקש לפעול באמצעות הרשות המרכזית   131

 ). לאמנה שבתוספת לחוק29' סראו (לפנות בתביעת השבה באופ� עצמאי לפי האמנה 
אול� היותה של זכות המשמורת בידי הורה אחד אי� פירושו שזכותו של הורה זה להחליט    132

, פורס� בנבו( פלונית' פלוני נ 9201/08א "ראו לעניי� זה דנ. באופ� בלעדי על מקו� המגורי�
ור הילד אופיינה השאלה היכ� יג, ש� א� על פי שהמשמורת הפיזית הייתה בידי הא�, )2008

ראו ג� . יחליט בית המשפט, ובהיעדר הסכמה, כשאלה שבה שני ההורי� צריכי� להסכי�
Abbott v. Abbott, No. 08-645. 130 S.Ct. 1983 (2010)ש� ,  שהוכרע בארצות הברית

מדינת המגורי� של הילד נתנה לאב זכויות ביקור ורשות לשלול את הוצאת הילד ממדינת 
א� על פי שזכותו , י הוצאת הילד מבלי לקבל את הסכמת האב כמוה כחטיפהנפסק כ. ביתו

הוצאת הילד משו� שזכותו של האב לשלול את , הייתה זכות לביקורי� ולא זכות משמורת
  .מהמדינה הופרה
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זרתו תיחשבנה הח� לאמנה קובע כי הרחקתו של ילד או אי3סעי� . ממקו� מגוריו הרגיל

הפרת זכויות המשמורת "המקרה הראשו� הוא כשיש בה� . שלא כדי� בשני מקרי�

המוענקות על פי די� המדינה שבה היה מקו� מגוריו הרגיל של הקטי� סמו� לפני הרחקתו 

החלטה שיפוטית או , לעניי� זה זכות המשמורת יכולה להיות מכוח די�; "או אי החזרתו

 המקרה השני הוא כאשר 133.תוק� משפטי על פי די� אותה מדינהאו הסכ� בעל , מנהלית

או , בי� במאוחד ובי� בנפרד, ההחזרה הופעלו אות� זכויות בפועל�בעת ההרחקה או אי

  . ההחזרה�שהיו מופעלות כ� אלמלא ההרחקה או אי

:  הוא מבח� חלופי–החזרתו � הרחקתו של ילד או אי–מכא� שהמבח� להפעלת האמנה 

והיא נסבה על הפרה של זכות המעוגנת בדי� המדינה שהייתה , היא משפטיתחלופה אחת 

 החלופה 134.זכות המשמורת או הביקור מקו� מגוריו הרגיל של הילד סמו� לפני הפרת

האמנה .  הפרה של זכויות המשמורת או הביקור שהופעלו למעשה–השנייה היא עובדתית 

אשר . בדתית ולא הסדירה עניי� זהלא צפתה קושי מיוחד בהוכחת התשתית לחלופה העו

למבח� המשפטי נקבע באמנה שבית משפט במדינה המתבקשת רשאי להתייחס ישירות לדי� 

בלא כל הלי� , המדינה שבה מקו� מגוריו הרגיל של הילד ולהחלטות שניתנו באותה מדינה

ינה ואי� צור� שפסק די� מאותה מד, אי� צור� להוכיח את הדי� הזר,  לפיכ�135.פורמאלי

 בית המשפט רשאי לדרוש מהמבקש שישיג החלטה ,כמו כ�. יוכר בהלי� פורמלי כלשהו

א� החלטה כזו , ההחזרה היו שלא כדי��מוסמכת מהמדינה המבקשת שלפיה ההרחקה או אי

 הקלות אלה בעניי� הלי� הקליטה של פסק זר ובהוכחת הדי� הזר ה� 136.ניתנת להשגה ש�

המדינה .  להסתמ� על די� או על פסק די� מכל מדינה שהיאאול� ה� אינ� מאפשרות. ניכרות

, המדינה שבה מקו� מגוריו הרגיל של הילד סמו� לפני ההפרהרק הרלוונטית לעניי� זה היא 

  

 . לאמנה שבתוספת לחוק3' ראו ס   133
, 241) 2(ד נא "פ ,גבאי' גבאי נ 7206/93א "בע  מקו� המגורי� נפסק בישראלזיהוילעניי�    134

טיפתו מנקודת מבטו של זהות את מקו� המגורי� של הילד עובר לחשיש ל )1997 (255–254
א "בדנ, )1998 (254) 3(ד נג"פ, דג�' דג� נ 7994/98א "בע ;יו� שלו	הילד על חיי היו�

פורס� ( פלוני'  נתפלוני 9769/09מ "בע, )2009, פורס� בנבו( פלוני' פלונית נ 10136/09
האסכולה "נדונו ) 2011, פורס� בנבו( פלוני' פלונית נ 741/11מ " ובבע,)2010, ובנב

הבוחנת את המבח� העובדתי לבירור מקו� מגוריו הרגיל של הילד לעומת , "העובדתית
נפסק כי מקו� המגורי� נבח� סמו� לפני הפרת , ע� זאת .לעניי� זה" האסכולה הכוונתית"

, פורס� בנבו(פלוני ' פלונית נ 9802/09מ "בע(בבקשה זכויות המשמורת ולא בעת הדיו� 
2009(( , �' פלונית נ 2610/99א "רע(וכי התמשכות ההליכי� אינה יכולה לפעול לטובת החוט
משפחה  (ש"תמראו ,  לדוגמה להפעלת� של האסכולות השונות.))1999 (566 )2(ד נג" פ,פלוני

 ). 2010, בופורס� בנ( .ח.ב.א' נ. ח.ב.ש. ש54043�08�10 )'נצ
 . לאמנה שבתוספת לחוק14' ס   135
 . לאמנה שבתוספת לחוק15' ס   136
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ברגע שמתקבלת :  יתרה מזו137.ואי� כל נפקות להחלטות של מדינות אחרות או לדיניה�

בתי משפט שלה , ה שלא כדי�החזר�הודעה במדינה המתבקשת על הרחקה שלא כדי� או אי

אלא א� בקשה על פי , מנועי� מלקבל החלטה כלשהי באשר לזכויות המשמורת לגופ�

או לאחר שהוחלט על פי האמנה שאי� להחזיר את , האמנה אינה מוגשת בתו� זמ� סביר

   138.הילד

 לאמנה קובעי� כיצד על 13� ו12סעיפי� , לאחר שנמצא כי זכות משמורת הופרה

וביו� פתיחת ,  קובע שילד שנמצא במדינה המתבקשת12סעי� . תבקשת לנהוגהמדינה המ

ילד .  להחזירו לאלתר זוהני מדעל, ההלי� עברה פחות משנה מאז הופרה זכות המשמורת

אול� במקרה זה ;  יוחזר א� הוא–ההחזרה � או אי–שעברה יותר משנה מאז ההרחקה 

וא כבר השתלב בסביבתו המדינה המתבקשת רשאית שלא להחזירו א� הוכח שה

חריג :  מוסי� על אפשרות זו עוד שלושה חריגי� לחובת ההחזרה13 סעי� 139.החדשה

,  הוא כאשר מי שזכויותיו הופרו לא הפעיל בפועל את זכות המשמורת בעת ההרחקהראשו�

 הוא כאשר קיי� חשש חמור חריג שני; או שהסכי� להפרה או השלי� עמה לאחר מעשה

 תחשו� אותו לנזק פיזי או פסיכולוגי או תעמיד את הילד בדר� אחרת שהחזרתו של הילד

 הוא כאשר הילד מתנגד להחזרה והוא הגיע לגיל ולרמת חריג שלישי; במצב בלתי נסבל

   140.בגרות שבה� ראוי כי השקפותיו יובאו בחשבו�

חריגי� אלה לחובה להשיב את הילד לאלתר מצומצמי� וה� מגבילי� עד מאוד כל 

. אפילו כשמדובר בטובתו המידית בלבד,  לשקול את טובת הילד באופ� עצמאיאפשרות

בית המשפט . הגישה לחריגי� אלה נובעת מהגישה הכללית לאמנה ולפרשנותה הראויה

העליו� עקבי בעמדתו שהאמנה משלבת את טובת הילד בכ� שהיא מייחדת את מדינת מקו� 

  

  ).2009, פורס� בנבו(פלוני ' פלונית נ 9802/09מ "בע   137
כ� ג� החלטה בעניי� החזרתו של ילד לפי האמנה לעול� לא .  לאמנה שבתוספת לחוק16' ס   138

שניתנה בישראל באשר לילד החלטה ).  לאמנה19' בס(תיחשב החלטה לגו� עניי� המשמורת 
כזה או החלטה הראויה להכרה בישראל בנוגע למשמורת על הילד לא תשמשנה כשלעצמ� 
נימוק לסרב להחזיר את הילד א� כי הנימוקי� להחלטות כאלה עשויי� לשמש בסיס להפעלת 

 ).  לאמנה17' ס(שיקולי� לפי האמנה 
ש� הודגש כי אפשר לבחו� את , )2010, פורס� בנבו( פלוני' פלונית נ 5690/10מ "ראו בע   139

השתלבותו של הילד בסביבתו החדשה רק במקרי� שבה� עברה שנה ממועד ההרחקה של 
  .ולא עד למועד בירור הבקשה, הילד מביתו ועד למועד פתיחת הלי� הבקשה להשבתו

א� "ד  קובע כי אפשר לסרב להחזיר את היל20' ס,  לאמנה13' נוס� על החריגי� הקבועי� בס   140
ההחזרה אינה מותרת על פי עקרונות היסוד של המדינה המתבקשת באשר להגנה על זכויות 

אול� סעי� זה אינו מספק מרחב תמרו� רב באשר לחובה להחזיר את ". האד� וחירויות היסוד
 .הילד
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 ובכ� שהיא 141,משמורת לגופההמגורי� כמדינה האחת המוסמכת להכריע בשאלת ה

בלבד במסגרות מצומצמות ומוגדרות " עזרה ראשונה"מסמיכה מדינות אחרות לתת 

 יש 143, כדי לעמוד בדרישות האמנה יש לפרש אותה באופ� אחיד בכל המדינות142.היטב

 ונטל כבד מוטל על החוט� לשכנע את בית המשפט שאחד 144,לפרש את החריגי� בצמצו�

   145.י� להשיב את הילד למדינת ביתוהחריגי� מתקיי� ושא

 צוי� שכאשר קיי� חריג 146.ליבובי�נותח בפרשת , הסכמה והשלמה, החריג הראשו�

שמספקת " 'כיבוי דליקה'ובפעולה דחופה ומידית של ' עזרה ראשונה'שוב אי� צור� ב", זה

ושאפשר להניח כי ההורה שנשללה זכותו מבקש לטפל בעניי� באמצעי� שוני� , האמנה

". חטיפה" באותו פסק די� נטע� כי הייתה השלמה ע� מעשה ה147.לה שהאמנה מציעהמא

במעשה "על סמ� מטרת החריג ופרשנות של מדינות אחרות נקבע כי ההשלמה יכולה להיות 

בית המשפט ינהג בזהירות ויבדוק א� ". או במחדל ויכול שתהא מפורשת או משתמעת

 או שמא הנסיבות ]... [תו לעמוד על זכויותיומתיישבת ע� כוונ' נחט�'התנהגות ההורה ה"

 הדבר יילמד מכלל 148". החדש]... [והתנהגותו מלמדות על השלמה ע� הסטטוס קוו
  

טובת הילד מנחה את כלל האמנה באשר הנחת היסוד של האמנה היא שטובת הילד כבר נדונה    141
וכי דיו� בשינוי זכות המשמורת צרי� , שחטיפה פוגעת בטובת הילד, ה לגו� העניי�והוכרע

 � 'נ גונזבורג 5532/93א "ראו ע(להתקיי� במקו� מגוריו של הילד ולא במקו� שאליו נחט
, 431) 2(ד מט"פ, בורק 'נ סטגמ� 1372/95א "ע; )1995 (297–296, 282) 3(ד מט"פ, גרינוולד

פלונית  902/07מ "בע; ) 1997 (345, 338) 5(ד נ"פ, רו'  רו נ4391/96א "ע; )1995 (438–437
, )1999 (254) 3(ד נג" פ,דג�' דג� נ 7994/98א "רע ;2.פסקה גב ,)2007, פורס� בנבו( פלוני' נ

 .) ואיל�268' בעמ
עצמאי להחלטה בעניי� המשמורת אלא ה לידי ביטוי באמנה לא כשיקול טובת הילד בא   142

ראו  (ה חמורפגיעה במקרי� חריגי� למנוע את החזרת הילד א� הדבר יפגע בו כשיקול היכול
, רו'  רו נ4391/96א "ע;  ואיל�268' בעמ, )1999 (254) 3(ד נג" פ,דג�' דג� נ 7994/08א "רע
–296, 282) 3(ד מט"פ, גרינוולד ' נגונזבורג 5532/93א " ע;)1997 (346–345, 338) 5(ד נ"פ

297) 1995((.  
 'נ גונזבורג 5532/93א "ע; )1999 (268, 254) 3(ד נג" פ,דג�' דג� נ 7994/98א "רע  למשלראו   143

  . )1995( 282) 3(ד מט"פ, גרינוולד
) 3(ד מט"פ, גרינוולד 'נ גונזבורג 5532/93א "ע ;)1997 (338) 5(ד נ"פ, רו'  רו נ4391/96א "ע   144

אי� די בחששות ": )1999 (271 ,254) 3(ד נג" פ,דג�' דג� נ 7994/08א "ער ;)1995( 282
ערטילאיי� הנובעי� מהדאגה לשלו� הילד כדי לפטור את בית המשפט לצוות על החזרתו 

 ."כמתחייב על פי האמנה
 גונזבורג 5532/93א "עמפנה לש, )1999 (268, 254) 3(ד נג"פ, דג�'  דג� נ7994/98א "רעראו    145

–434, 431) 2(ד מט"פ, בורק 'נ סטגמ� 1372/95א "ע; )1995( 282) 3(ד מט"פ, גרינוולד 'נ
435 ,438) 1995(.  

' פלונית נ 741/11מ "ראו ג� בע). 1993 (63) 3(ד מז"פ, ליבובי�' ליבובי� נ 473/93א "ע   146
 ).2011, פורס� בנבו( פלוני

 .70' מבע, �יבליבופרשת    147
 .72' בעמ, ש�   148
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 ידע 'נחט�'הורה ההיש להראות ש. לרבות מש� הזמ� שעבר עד שפעל, נסיבות העניי�

יב ושפעל כפי שפועל אד� שמבקש להש, וכי המעשה אינו כדי�, שנשללה זכות המשמורת

 אפילו בתו� –חזרה מההשלמה ,  משהוכח שהייתה השלמה149.את המצב לקדמותו לאלתר

   150. איננה מחיה את הזכות לפי האמנה–השנה שבה אפשר לדרוש את השבת הילד 

 שמחייב את נית� לו פירוש מצמצ�וג� ש�  151,גבאיהחריג נותח לעומקו שוב בפרשת 

. � למצב החדש שנוצר או השלי� עמוהחוט� להראות בבירור שההורה השני הסכיההורה 

; אבל היא צריכה להתייחס למצב החדש,  שונותנקבע כי ההסכמה יכולה להינת� בדרכי�

אבל היא צריכה להתייחס אל המצב החדש , א� ההשלמה יכולה להילמד מתו� הנסיבות

 לא די להראות שההורה שזכות המשמורת ,לפיכ�. שלפיו המשמורת עברה להורה השני

כאשר הוא נהג כ� רק כדי להקל על , במצבו החדש של הילדחבל פגעה נמנע מלשלו נ

שההורה , מתו� דבריו או מתו� התנהגותו, משמעי�צרי� להראות באופ� ברור וחד; הקטי�

  152.ויתר על זכותו

ג� החריג השני מתפרש בצמצו� על פי המדיניות של החזרת הילד למדינתו עד כמה 

זה יופעל רק א� החוט� יראה שייגר� לילד נזק חמור א� נפסק למשל כי חריג . שאפשר

 חשש שינהג בה או היהו, ילדה הוצאה מבית אביהבמקרה שבו  , לפיכ�153.יוחזר למדינתו

אלא עליו , בית המשפט אינו רשאי לשקול אצל מי מוטב שתהיהנקבע כי , באמה באלימות

בילי� ביחס לגישת  בתנאי� מג– לשקול את השארתה בישראל לעומת החזרתה ע� אמה

במקרה זה הוחלט להשיבה בתנאי� מגבילי� .  כדי שסוגיית המשמורת תוכרע ש�– אביה

כאלה א� על פי שחוות דעת� של פסיכולוגי� מומחי� קבעו כי ייגר� לילדה נזק פסיכולוגי 

 154.רק למטרת ניהול� של מאבקי� משפטיי�למעשה מהעברתה לסביבה שבה תשהה 

יגר� לילד על ידי החזרתו לידי אביו מחו� לישראל בעקבות הפרדתו כי הנזק שיעוד נקבע 

  

 . 75' בעמ, ש�   149
 .74' בעמ, ש�   150
  . ואיל�257' בעמ, )1997( 241) 2(ד נא " פגבאי' אי נגב 7206/93א "ע   151
 .ע.ל' נ. ל.ד 34860�06) א"משפחה ת(ש "לפסקי די� נוספי� שעוסקי� בחריג זה ראו תמ   152

; )2007, פורס� בנבו (.ק.י' נ. ק.ג 42721/06) א"משפחה ת(ש "תמ; )2010, פורס� בנבו(
) א"משפחה ת(ש "תמ; )2007, � בנבופורס (פלונית' פלוני נ 15673/06) ש"משפחה ב(ש "תמ

 לוניתפ' פלוני נ 218/02) 'מחוזי חי(מ "ע; )1999, פורס� בנבו (פלונית' פלוני נ 81343/98
פורס� ( .א.ש' נ) קטינה. (א.ע 41179�08�11) צ"משפחה ראשל(ש "תמ). 2003, פורס� בנבו(

 ).2011, בנבו
 .)1995 (302–301, 282) 3(ד מט"פ, גרינוולד 'נ גונזבורג 5532/93א "ע   153
  .)1997 (338) 5(ד נ"פ, רו'  רו נ4391/96א "עו אר   154
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 וא� לא החזרתו של 155,אינו מספיק כדי להצדיק את הפעלת החריג, מאחיו שזה עתה נולד

   156.זכות שהייה קבועהרכש  טר�הורה התובע הילד למדינה שבה 

וא יופעל רק נקבע שה, המבוסס על רצונו של הילד, ג� לעניי� קיומו של החריג השלישי

 על ,כדי שרצונו ישפיע: גבילי� במיוחדונקבעו שלושה תנאי� מ, במקרי� חריגי� וקיצוניי�

� רצו� עצמאי לעניי� איגיבוש שלעליו להפגי� ; רמת בגרות מספיקי�בהילד להיות בגיל ו

   157.התנגדות להחזרתו עליו להפגי�ו; החזרתו לאר� מגוריו

, צו� האפשרות לשקול את טובת הילד לגופהצמבאחד מפסקי הדי� עלתה השאלה א� 

, 1989משנת , נוגד את אמנת האומות המאוחדות בדבר זכויות ילדי�, כמתחייב מהאמנה

על , על בתי משפט,  החלה על מוסדות רווחה פרטיי� וציבוריי�–הקובעת חובה כללית 

בכל עניי�  לשקול בראש ובראשונה את טובת הילד –רשויות מנהליות ועל גופי� מחוקקי� 

שלפיה הרווחת בישראל א� כי הפרשנות ,  שאלה זו לא הוכרעה ככזו בישראל158.הנוגע לו

 מגבשת את טובת הילד וא� מאפשרת לדאוג לטובתו המידית במקרי� קיצוניי� ת האגאמנ

מקובלת ג� זו של אמנת האג פרשנות . שוללת אפשרות של ניגוד בי� השתיי�, בלבד

היא נדונה , אלה הספציפית בדבר היחס שבי� שתי האמנות באשר לש159.במדינות אחרות

בגרמניה נפסק במפורש . והדעה השלטת היא שאי� ניגוד כזה, במדינות אחרות ובספרות

  

שבה� נדו� החריג  למקרי� נוספי� ).2009, פורס� בנבו( פלוני'  נתפלוני 2338/09מ "בע   155
' נ. י.ד 22073/01) �	משפחה י(ש "תמראו , ושבה� התקבלה הטענה שיש להפעילו, השני

א "מ; )1997, פורס� בנבו( .ב.י'  נ.ב.א 6591/97) 'שלו� חי(ש "תמ; )2003, פורס� בנבו( .ר.ד
 2637/91) א"מחוזי ת(א "מ; )1996, פורס� בנבו (באומל' פקה נ'צ 1510/96) �	ימחוזי (

פורס� ( .C.T'  נ.G.A 7578�07�10) א"מחוזי ת(ש "עמ; )1992, פורס� בנבו (לוקא�' לוקא� נ
  ).2010, בנבו

  ).2010, פורס� בנבו( .ח.ב.א' נ. ח.ב.ש.ש 54043�08�10) 'נצמשפחה (ש "תמראו    156
פורס� (פלוני '  פלונית נ902/07מ " בע;)2006, פורס� בנבו( פלוני' פלונית נ 672/06מ "בע   157

 פלוני' פלוני נ 5579/07מ "בע;  שיש להפעיל את החריגטענה� נדחתה שג�  ,)2007, בנבו
בית המשפט המחוזי כדי שישמע חוות דעת מומחה הוחזר העניי� לשבו , )2007, פורס� בנבו(

, פורס� בנבו( יוריס'ג' יטו� נב 1855/08מ "ובע;  לאמנה13' לעניי� רצו� הב� במסגרת ס
 ראו את המקרי� ,לעומת זאת. ש� נפסק כי הנטל הכבד בעניי� חריג זה לא הור�, )2008

 2637/91) א"מחוזי ת(א "מ: רבו להחזיר את הילד בשל התחשבות ברצונויהבאי� שבה� ס
פורס� ( נ.ח.ל' מ נ.ל 14140/07) ס"משפחה כ(ש "תמ ;)1992, פורס� בנבו (לוקא�' לוקא� נ

ש "תמ; )2006, פורס� בנבו( פלונית' פלוני נ 15150/06) 'משפחה חי(ש "תמ; )2008, בנבו
) �	משפחה י(ש "תמ; )2005, פורס� בנבו( ע.א.ת' נ. ר.פ 14830/05) ש"משפחה ב(

 .י.ב.א' נ. י.ס 10250/97) �	משפחה י(ש "תמ; )2003, פורס� בנבו( .ר. ד'  נ.י.ד 22073/01
  . )1997, פורס� בנבו(

� נדו� סירובה של ש,  ואיל�268' בעמ, )1999 (254) 3(ד נג"פ, דג�'  דג� נ7994/98א "רעראו    158
   . לפי האמנההשופטת רוטלוי בבית המשפט המחוזי להחזיר ילד

159   NIGEL LOWE, MARK EVERALL, MICHAEL NICHOLLS, INTERNATIONAL MOVEMENT OF 
CHILDREN: LAW PRACTICE AND PROCEDURE 200 (2004).  
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 וג� באוסטרליה נדחתה הטענה שאי� לאכו� את אמנת האג 160,שאי� ניגוד בי� השתיי�

 11לת בסעי� החובה המוט,  ואכ�161.משו� שהיא נוגדת את אמנת האומות המאוחדות

לאמנת האומות המאחדות לנקוט אמצעי� כדי להילח� בתופעה של העברה בלתי חוקית 

,  לנקוט את כל האמצעי� הלאומיי�35 והחובה שבסעי� ,החזרת��של ילדי� מבית� ושל אי

 –צדדיי� כדי למנוע חטיפת ילדי� למטרה כלשהי ובצורה כלשהי �צדדיי� והרב�הדו

ת האג למנוע דיו� ישיר בטובת הילד במדינה המתבקשת כדי מכשירות את המגמה של אמנ

  . שדיו� זה יתקיי� במדינת מגורי הילד

  פסקי� זרי�  .ד

פסקי די� מסוגי� רבי� ,  על קשת רחבה של נושאי�מתפרסי�ילדי�  ומאחר שיחסי הורי�

צווי� המורי� להורי� , צווי משמורת, צווי אפוטרופסות: עשויי� להינת� בענייני� אלה

המשותפות , צווי אפוטרופסות זרי� מעוררי� בעיות ייחודיות. כיצד לנהוג וכיוצא באלה

המצב האופייני שבו קיי� צור� לקלוט . 9 ואלה נדונו לעיל בפרק, לבגירי� ולקטיני� כאחת

הוא כאשר מבקשי� להחזיר ילד למי שזכות  יחסי הורי� וילדי�זר שעוסק בפסק די� 

קליטתו של פסק זר עשויה להידרש א� לצור� .  הופרה, המעוגנת בפסקוהמשמורת של

אכיפת החלטה מסוימת בדבר סמכות הורית או לצור� ביסוס סמכותו של הורה לקבל 

החלטות , החלטות באשר לחינוכו,  הנתונות על פי רוב לשני ההורי�ילדהחלטות באשר ל

  . באשר לטיפול רפואי ועוד

. ל פסקי� זרי� בענייני סמכות הורית ככזוהפסיקה בישראל לא עסקה רבות בקליטת� ש

היא אינה מוגשת כבקשה לאכו� , ג� כאשר תביעה להחזרת ילד חטו� מבוססת על פסק זר

�פסק� תובענות אלה הוגשו כעתירות לבית המשפט הגובה לצדק לסעד 1995  שנתעד. חו

כבקשה וג� כיו� התובענה מוגשת כתובענה להחזרת ילד חטו� ולא , אס קורפוסישל הב

�לאכו� פסק�אמנ� ג� במסגרות אלה יש צור� לכאורה להכיר בפסק הזר באופ� . חו

לכל היותר . אבל על פי רוב אי� מפעילי� את כל כללי הקליטה של פסקי� זרי�, אינצידנטלי

 השאלה א� הפסק הזר נית� במדינה המוסמכת בעיני –מתייחסי� לשאלת הסמכות העקיפה 

מבוססת על פסק כשהיא ,  בהחזרת ילדי� חטופי� לפי אמנת האגג� הדיו�. ישראל להוציאו

  

160  G and G v. Decision of OLG Hamm, 18 January 1995, 35 ILM 529 (1996) .  
161  In the Marriage of Murray and Tam, (1993) 16 Fam. L.R. 982 .ה בי� השאר הטענה נדחת

  אול� הסתמכו ג� על , � לחקיקתה הפנימית"משו� שאוסטרליה טר� קלטה את אמנת האו
  .� כהצדק לדחיית הטענה" לאמנת האו11' ס
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.  מסתפקת על פי רוב בכ� שנית� פסק די� במדינה שבה גר הילד סמו� לפני החטיפה162,די�

בהקשרי� אחרי� . קליטתו המידית של הפסק הזר נובעת מהאמנה, בהקשר של אמנת האג

ו� שלהל� יציג את הכלליי� הדי. קשה יותר להסביר את ההתעלמות מהלכות פסקי� זרי�

יציע ניתוח ראוי לאכיפת� של , המיוחדי� של אמנת האג בעניי� החזרת� של ילדי� חטופי�

  . ויציג את המשפט הישראלי הנוהג, ילדי� ולהכרה בה� ופסקי� זרי� בנוגע ליחסי הורי�

  סדר מיוחדה  .1

 היא אמנת –ילדי� ישראל חתומה על אמנה אחת בהקשר של פסקי� זרי� בענייני הורי� ו

אי� כל צור� שפסק זר ,  לפי אמנה זו163. ואמנה זו אומצה בחוק–האג בעניי� חטיפת ילדי� 

די להגיש לבית . יעבור הלי� של קליטה בישראל כדי שבתי משפט ישראליי� יפעלו על פיו

המבסס את זכות המשמורת של מי שטוע� להפרתה , המשפט פסק די� ממדינה שבה גר הילד

 מכא� שנקבע תנאי אחד בלבד לקליטתו 164.ית המשפט יחויב לפעול על פי האמנהכדי שב

והוא שהפסק נית� במדינה שבה , של פסק די� בעניי� משמורת או זכויות ביקור לפי האמנה

תנאי זה מתייחס לסוגיה המרכזית בהקשר של . גר הילד סמו� לפני הפגיעה בזכות הנתבעת

אי� תנאי� אחרי� . ומסמי� מדינה אחת בלבד, עקיפההוא התנאי של סמכות , פסקי� זרי�

 כגו� הלי� לא הוג� או מרמה או ניגוד –המאפשרי� לפסול את קליטתו של הפסק הזר 

  165.האפשרות לנהוג בניגוד לו מוגבלת ביותר,  ובעקבות קליטתו–לתקנת הציבור 

  

היא עשויה ג� להתבסס על די� או על הסכ� ; תביעה כזו אינה חייבת להתבסס על פסק די�   162
  . )896' ראו לעיל בעמ(

  .1991–א"התשנ, )טופי�החזרת ילדי� ח(חוק אמנת האג    163
עוסקת במסמכי� שיש להגיש כדי  1984–ד"התשמ, ג לתקנות סדר הדי� האזרחי295תקנה    164

ולייחס , ומסמיכה את בית המשפט לדו� בתביעה א� בלא המסמכי�, לבסס תביעה לפי האמנה
י� שהוגשו לבית מסמכ"יז קובעת כי 295 תקנה .הגשת המסמכי� בהחלטתו	משקל לאי

ואול� רשאי בית המשפט לפטור בעל , נ� בעברית ילוו בתרגו� מאושר לעבריתהמשפט שאי
אי� באמור כדי לפגוע בזכותו של בעל די� אחר ; די� מתרגו� מסמ� משפה אחרת לעברית

י לגרוע משתי לביח קובעת כי מ295תקנה  ;"תרגו� של המסמ� לעברית, לפי בקשתו, לקבל
, אי� לדרוש לגביו אישור נוטריוני, בית המשפט שיוגש לכל מסמ� אחר", התקנות האמורות

  ". קונסולרי דיפלומטי או
א� " קובע כי אפשר לסרב להחזיר את הילד 20' ס,  לאמנה13' נוס� על החריגי� הקבועי� בס   165

ההחזרה אינה מותרת על פי עקרונות היסוד של המדינה המתבקשת באשר להגנה על זכויות 
הרגילה והמצומצת ביותר ה מצומצ� עוד יותר מטענת ההגנה סעי� ז". האד� וחירויות היסוד

  . הזר נוגד את תקנת הציבורהפסקולפיה 
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  ?הא� אפשר לקלוט בישראל פסקי די� זרי� בענייני הורי� וילדי�  .2

,  המקובל רבי� מפסקי הדי� בענייני הורי� וילדי� אינ� ניתני� לאכיפה או להכרהבמשפט

הדורש שהפסק יהווה מעשה בית , כי ה� אינ� עומדי� בתנאי הסופיות של המשפט המקובל

זאת משו� שפסקי די� בענייני משמורת ובענייני זכות ביקור ובענייני� רבי� אחרי� . די�

 מי שמעיי� בספרות , לפיכ�166. לשינוי בשל שינוי בנסיבותבהקשר המשפחתי ניתני� לעול�

האנגלית ימצא שכללי ההכרה בפסקי די� זרי� בענייני סמכות הורית מתייחסי� בעיקר 

כגו� האמנה האירופית , לצווי� שניתנו במדינות בעלות אמנה או במסגרת הסדר מיוחד

�שביסוד הBrussels II bis Regulation .אי� כללי� חד�יי� לקליטת� של פסקי די� משמע

 כפי שבתי משפט אנגליי� נוטלי� סמכות רחבה על 167.כאלה מחו� למסגרתה של אמנה

כ� ג� היחס שלה� , וכפי שה� מחילי� על ענייני� אלה את די� הפורו�, ענייני ילדי�

לפסקי� זרי� בענייני� אלה מושפע במידה רבה מהתפיסה שיש לפעול על פי טובת 

   168.הילד

 במדינות רבות כללי הקליטה של פסקי� זרי� חלי� ג� על פסקי די� ,אתלעומת ז

וייחוד� של ענייני משפחה בא לידי ביטוי בעיקר בייחודו של כלל הסמכות , בענייני� אלה

  

  ).953' בעמלעיל ראו (הנדוני� בהקשר אחר , הוא הדי� באשר לפסקי מזונות   166
לאומיות בתחו� הפסקי� הזרי� מבחינות הבחנה חדה בי� פסקי די� אזרחיי� 	אמנות בי�   167

 Brussels Iראו למשל . י� פסקי די� בענייני משפחה מצד אחרומסחריי� מצד אחד וב
Regulation ,ת של גרמניה  לאמנה בי� ישראל לרפובליקה הפדרלי4'  וס1' סראו ג�  ;1' ס

אמנה ע� הרפובליקה (חו� 	ח האמנה מופיע בתקנות אכיפת פסקינוס(בעניי� פסקי� זרי� 
ל תקנות אלה ולמעמד האמנה למשמעות� ש; 1981–א"תשמה ,)הפדראלית של גרמניה

המוגבלות , ספרד ואוסטריה,  ג� אמנות ע� בריטניהראו)). 526' ראו לעיל בעמ, בישראל
 מיו� 55, 22 א"כ: בריטניה( צא באלה ענייני מעמד אישי וכיו והמוציאותלענייני� מסחריי�

' ס, 30.5.1989 מיו� 707, 30 א"כ: ספרד; 26.7.1971	ב לתוק� נכנסה ,)5(4' ס, 28.10.1970
 נכנסה ,)3(1' ס, 6.6.1966 מיו� 147, 21 א"כ: אוסטריה ;13.1.1991	ב לתוק� נכנסה ,)2(1

� לכ� נדרשת אמנה מיוחדת כדי לאפשר קליטת� של פסקי די� מתחו� .)25.10.1968	ב לתוק
 ישראל אינה ,Brussels II bis Regulation	דוגמה לאמנה מיוחדת שכזו היא ה. דיני המשפחה

  .ומה על אמנות כאלה לבד מאמנת האג בעניי� ילדי� חטופי�חת
אבל ראו להל� דיו� .  ואיל�19�093בפסקה , DICEY;  ואיל�1097' בעמ, CHESHIRE ראו למשל   168

שהתבסס על , )1950 (4ד ד "פ,  בפרדס חנהמנהל מחנה העולי�' אמאדו נ 125/49� "בגב
 אכ� עוסקי� בהכרה בפסקי� זרי� �באותו פסק די שצוטטו התתקדימי�. פסיקה אנגלית

 היו תמיד חזקי� במיוחד אול� שיקולי טובת הילד, ומתייחסי� לסוגיה של סמכות עקיפה
 אפוטרופסות בצווי בהכרה העוסק ,DICEY אצל 107כ� אפשר ללמוד ג� מכלל . בתחו� זה

 מסמיכה שהייתה זיקה בעלת במדינה שנית� זר אפוטרופסות בצו יכירו כי מניחי� זה בדיו� .זרי�

 אנגליות סמכויות להפעיל מבקשי� אי� עוד כל יוכר כזה צו כי מבהירי� א� ,אנגלי משפט בית

  ).ואיל� 19�075 בפסקה ראו( הילד לטובת
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לאומיות שיוחדו לתחומי� אלה פועלות בתו� �ג� האמנות הבי�. העקיפה לעניי� הנדו�

, למשל: � התאמתה לייחודו של התחו�המסגרת המקובלת שהותוותה לפסקי� זרי� תו

הכלל בדבר פסק נוגד מדגיש ; כללי הסמכות העקיפה מותאמי� באופ� מיוחד לנושא הנדו�

   169.בניגוד למצב המקובל, את עדיפותו של פסק מאוחר לעומת פסק מוקד�

, חו� מערכת הכללי� המרכזית בענייני פסקי� זרי� בישראל מופיעה בחוק אכיפת פסקי

 דומה כי הגדרה זו אינה 170.חוק זה עוסק בפסקי די� אזרחיי� בלבד. 1958–ח"התשי

בניגוד למרבית האמנות העוסקות בפסקי . מוציאה מתחולת החוק פסקי די� בענייני משפחה

 לענייני� מסחריי� כ� שהוצאת� של ענייני משפחה עודהמגבילות עצמ� ו, די� אזרחיי�

בניגוד למדינות , יתרה מזו.  כולל הגבלה כזוהחוק הישראלי אינו, מתחולת� סבירה ביותר

ישראל , המסדירות את קליטת� של פסקי די� בענייני הורי� וילדי� באמנות, רבות אחרות

לאומית הבאה לידי ביטוי באמנות �המגמה הבי�. אינה חתומה על אמנות בתחו� זה

 המדינות להגביל את סמכות� של,  בחייו של ילדות חזקותהחדשות שואפת למנוע טלטל

ולהכיר , לדו� בגורל� של ילדי� ולהגביל את תחולת דינ� בענייני� אלה למקרי חירו� בלבד

לפיכ� נראה כי מוטב שלא לפרש את המצב . בפסקי די� שניתנו במדינת ביתו של הילד

ואכ� עוד לפני חקיקתו של חוק . בישראל כאילו דיני פסקי� זרי� אינ� רלוונטיי� לתחו� זה

חו� התייחס בית המשפט לפסקי די� בענייני משמורת באספקלריה של קליטת �אכיפת פסקי

,  נקבע כי המדינה המוסמכת לפסוק גירושי� להורי�אמאדולמשל בפרשת . פסקי די� זרי�

 בפרשת 171.מוסמכת להוציא פסק די� בעניי� משמורת הילדי�, מדינת המושב שלה�

) status(המשפיע על המעמד האישי ,  ִאפיינו פסק די� בענייני משמורת כפסק חפצאגוטליב

לפיכ� נקבע כי המדינה המוסמכת להוציא את הפסק היא מדינת המושב של . של האד�

ונבחנה הטענה , נשללה האפשרות להסתפק בהסכמת הנתבע לסמכות המדינה, הילד

   172.שהפסק נית� בהיעדר הלי� הוג�

ו� בתנאי האכיפה וההכרה בישראל של פסקי די� בענייני הורי� וילדי� מכא� שיש לד

  .ובהתאמות הדרושות להקשר המיוחד של פסקי די� בענייני הורי� וילדי�

  

 Brussels II bis	 ל23(f), (e)23' לעומת ס, לכלל הרגיל Brussels I Regulation	 ל34.4' ראו ס   169
Regulation.  

  . לחוק1' ראו ס   170
 .)1950( 4ד ד "פ,  בפרדס חנהמנהל מחנה העולי�' ו נאמאד 125/49� "בג   171
לעניי� זה פנו לדי� המושב בעקבות המשפט ). 1950 (57ד ה "פ, גוטליב' גוטליב נ 36/50� "בג   172

 241/57א " עראו למשל(א� על פי שבישראל כלל ברירת הפנה לדי� האזרחות , המקובל
ש� סברו כי ראוי להחיל בעניי� זה את די� , )1959 (603, 599ד יג "פ, פלטיאל'  נפלטיאל

 ).האזרחות
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  מסלולי קליטה  )א(

  אכיפה  )1(

על פי רוב אי אפשר יהיה לאכו� פסקי די� מהתחו� הנדו� בישראל לפי מסלול של תביעה 

כי על פי רוב לא יתקיי� התנאי בדבר ,  המשפט המקובלהכפו� לכללי, על יסוד הפסק

 אינו מתנה את אכיפתו של פסק 1958–ח"התשי, חו� אבל חוק אכיפת פסקי. סופיות הפסק

 על כ� 173.זר בדרישה שהפסק יהיה מעשה בית די� אלא מסתפק בהיותו אחרי ערעור

 י�עשוי, י�ביצוע בנוגע להורי� וילד�וכל החלטה אחרת בת, לכאורה פסקי משמורת

  . להיאכ� על פי חוק זה

עליו להיות פסק די� שנית� בבית משפט , כדי שפסק זר יהיה כשיר לאכיפה לפי החוק

 יש להראות שבית המשפט שנתנו היה מוסמ� לפי דיני 174;במדינה זרה בעניי� אזרחי

ביצוע במדינה שבה � שהוא בר176, שהוא אינו נית� עוד לערעור175;המדינה שבה הוא פעל

 178, שהוא נית� לאכיפה על פי די� ישראל ושתוכנו אינו סותר את תקנת הציבור177,�נית

 ושדיני המדינה שבה נית� 179,שהוא נית� בתו� חמש שני� לפני הגשתה של בקשת האכיפה

 מי שכנגדו מבקשי� לאכו� את הפסק 180.אינ� מונעי� את אכיפת� של פסקי די� ישראליי�

 שהוא נוגד פסק די� תק� אחר באותו 181,� הוג�יוכל לטעו� שהפסק נית� בניגוד להלי

 רק א� אי 183. או שהוא נית� בעוד היה הלי� ישראלי תלוי ועומד באותו עניי�182,עניי�

נראה כי פסק די� בענייני יחסי הורי� וילדי� . אפשר לבסס טענות הגנה אלה ייאכ� הפסק

 בענייני הורי� וילדי�  פסקי די�,ע� זאת. עשוי לעמוד בכל התנאי� הנדרשי� לצורכי אכיפה

בענייני כבר ראינו כי אמנות העוסקות בפסקי די� . מיוחדי� בכל מה שקשור לפסקי� נוגדי�

באשר מדובר בסוגיה ,  מעדיפי� דווקא את פסק הדי� החדש על פני זה היש�הורי� וילדי�

  

  .חו�	לחוק אכיפת פסקי) 2(3' ראו ס   173
 .חו�	 לחוק אכיפת פסקי1' ס   174
 ).1(3' ס, ש�   175
 ).2(3' ס, ש�   176
 ).4(3' ס, ש�   177
  ).3(3' ס, ש�   178
יבות מאז מת� הפסק תקופת ההתיישנות עלולה להציב מחסו� כאשר לא השתנו הנס. 5' ס, ש�   179

במצב כזה האפשרות היחידה תהיה לבקש סעד שיבוסס על . ואי� סיבה להשיג פסק די� חדש
ש� סביר שלא ייחסו חשיבות לגילו של פסק , לחוק) ב(11' הכרה אינצידנטלית בפסק לפי ס

 .500–499'  בעמלעיל לחוק ראו ביקורת כללית 5' לעניי� ס. הדי�
  .חו�	 לחוק אכיפת פסקי4' ס   180
 ). 2)(א(6' ס, ש�   181
  ). 4)(א(6' ס, ש�   182
  ). 5)(א(6' ס, ש�   183
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ת  כאשר פסק הדי� נית� במדינ,כמו כ� 184.שבה הנסיבות המשתנות מחייבות שינוי בהכרעה

הלי� ישראלי צרי� לשלול את האפשרות לקלוט ניהולו של לא ברור א� , הבית של הילד

התנאי� שבחוק אינ� משאירי� מקו� רב לשיקול . כשישראל איננה מדינת הבית, פסק זר

א� ייתכ� כי אופיי� המיוחד של פסקי די� בענייני� הנדוני� כא� מצדיק את , דעת בהפעלת�

וריי� הללו כדי שקליטת� של פסקי די� כאלה לא תימנע התאמת� של התנאי� הסטטוט

  .בהכרח בנסיבות האמורות

לחוק מאפשר להעלות כטענת הגנה נגד אכיפתו של פסק זר שהוא נית� ) 1)(א(6סעי� 

בפסקי די� בענייני מעמד אישי המשפט המקובל אינו מכיר בטענת המרמה כטענה . במרמה

 את סמכות בית המשפט הזר או פגעה בהלי� הומכיר בה רק כאשר המרמה קעקע, עצמאית

אינ� מכירות בטענת המרמה כטענת הגנה מפני קליטת� לאומיות �הבי� ג� האמנות 185.הוג�

יחס זה לטענת המרמה מבוסס על הרעיו� שכאשר . של פסקי די� בענייני הורי� וילדי�

על .  זה בביתומבקשי� לדעת כיצד מתייחסי� לאד�, קולטי� פסק זר בעניי� מעמדו של אד�

כ� השפעת המרמה צריכה להידו� בביתו כדי שיוכרע א� יש בה להשפיע על המעמד 

ונראה בלתי סביר ,  אמנ� האפשרות שייקלט פסק די� שהושג במרמה מקוממת186.שנוצר

 מאחר שבהקשר ,ע� זאת. למנוע מאד� את האפשרות להתנגד לקליטת הפסק בטענה זו

 הורי� וילדי� מופעל ממילא סייג מיוחד המתמקד בטובת המיוחד של פסקי די� בתחו� יחסי

ראוי שתוכפ� תמיד לטובתו ,  נראה כי השאלה א� מרמה צריכה להשפיע א� לאו187,הילד

כפי שאפשר להעלות את הטענה , מכא� שאפשר יהיה להעלות את הטענה. של הילד הנדו�

 תביא לידי סירוב לקלוט היא לא בהכרח, א� ג� א� היא תבוסס, נגד פסק די� ישראלי מקביל

  . את הפסק והשפעתה תוכפ� לטובת הילד

  הכרה הצהרתית  )2(

חו� הוא הסעי� היחיד בחוק העוסק בהכרה הצהרתית �לחוק אכיפת פסקי) א(11 עי�ס

עשויה  תביעה להחזרתו של ילד חטו� 188.ו בקיומה של אמנהזוהוא מתנה הכרה , בפסק זר

  

 Hague Convention on	 ל(e)23' ס; Brussels II bis Regulation	 ל(f)23' ראו למשל ס   184
Jurisdiction, Applicable Law, Recognition, Enforcement and Co-operation in Respect of 

Parental Responsibility and Measures for the Protection of Children, 1996 . בשתיה� ניתנת
  .עדיפות לפסק די� מאוחר יותר של מדינה מוסמכת הראוי להכרה

במוב� זה המשפט המקובל מחס� פסקי מעמד זרי� מפני  . ואיל�103 'בעמ, 1996פסברג ראו    185
וא חוש� פסקי גברא זרי� לטענת א� על פי שה, טענה זו עוד יותר מאשר פסקי מעמד מקומיי�

  . מרמה יותר מאשר פסקי די� מקומיי�
  .286' ראו לעיל בעמ   186
 .912–910' להל� בעמראו    187
 . 519–516' ראו לעיל בעמ   188
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� בפסקהחייב הכרל� בעניי� החזרת  ישראל חתומה על אמנת האג.ותפיכאלהבדיל מ, חו

לחוק ) א(11ואמנה זו נקלטה בחוק מיוחד העוק� את הדרישות של סעי� , ילדי� חטופי�

.  שהוא נית� במדינת מגורי הילד–ומאפשר לקלוט את הפסק הזר ישירות בתנאי אחד בלבד 

בענייני משמורת פסקי די� מתחולת� אמנות אחרות שעליה� חתמה ישראל כנראה מוציאות 

  189. במפורשילדי�

 נשללה האפשרות להכיר הכרה הצהרתית בפסק די� זר מחו� למסגרתו של אג�בפרשת 

אי אפשר להכיר בפסק די� זר באשר לסמכות , כל עוד עמדה זו מחזיקה מעמד). א(11סעי� 

האפשרות להכיר הכרה הצהרתית בפסק זר בענייני , א� היא תשונה. הורית בהיעדר אמנה

ורי� וילדי� תהיה תלויה במידה רבה בשאלה א� מסלול ההכרה יהיה מסלול של המשפט ה

המסלול של ,  כפי שהוסבר לעיל190.או מסלול אחר, כפי שהיה נהוג בעבר, המקובל

המשפט המקובל אינו מאפשר הכרה במרבית פסקי הדי� בתחו� זה בשל תנאי הסופיות 

תית המבוססת על תנאי האכיפה רק א� יפותח מסלול להכרה הצהר. המיוחד שבו

 נוס� על התאמתו 191.יהיה אפשר להכיר בה�, בהתאמה להקשר של הכרה, הסטטוטוריי�

ההתאמות העיקריות שתידרשנה מחייבות לבטל את הדרישה , של תנאי הסופיות והמרמה

  . ולהמיר� בדרישה שהפסק תק�, ביצוע ואת הדרישה שהוא נית� לאכיפה�שהפסק יהיה בר

   אינצידנטליתהכרה  )3(

, למשל. הצור� להכיר בפסק הזר יכול לעלות במסגרת תביעה אחרת כעניי� אינצידנטלי

אפשר להתייחס אל תביעת חטיפה שלא לפי אמנת האג כתביעה שבמסגרתה יש צור� להכיר 

�לחוק אכיפת פסקי) ב(11בפסק הזר על פי סעי� �ג� . כתנאי מוקד� למת� סעד ההחזרה, חו

בכל פע� שמתנגדי� , להכיר בפסק זר בעניי� סמכות הורית באופ� הצהרתיבהיעדר אפשרות 

התדיינות בנוגע להפעלת� של סמכויות הוריות עשויה לחייב הכרה , לסמכותו של הורה

   192.אינצידנטלית בפסק הזר

ראוי כי תנאי , לחוק) א(11ככל שמכירי� במסלול ההכרה הצהרתית מחו� לסעי� 

 מקובל שחלי� ,בהיעדר מסלול מפורש כזה. זהי� לתנאי� אלהההכרה האינצידנטלית יהיו 

א� תחול דרישת , א� שוב. על מסלול ההכרה האינצידנטלית תנאי המשפט המקובל

מרבית פסקי הדי� הללו לא יזכו להכרה כי ה� אינ� מהווי� , הסופיות של המשפט המקובל

  

 .167 ש" הראו לעיל   189
  .523–516' ראו לעיל בעמ   190
 .ש�   191
או  דת להכריח אותו להכיר בסמכות לאשר טיפול בילדלמשל בתביעה נגד בית חולי� המיוע   192

  . לסרב לו
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הסטטוטורי באופ� ככל שמבקשי� להכפי� מסלול זה למסלול האכיפה . מעשה בית די�

  193.תידרשנה התאמות להקשר של הכרה כפי שפורט לעיל, כללי

  סמכות עקיפה: תנאי קליטה מיוחדי�  .3

הוא התנאי של סמכות עקיפה של , בכל מסלולי הקליטה, התנאי המרכזי בדיני פסקי� זרי�

 ואכ� זהו התנאי 194. סמכותו בעיני ישראל להכריע בעניי�–בית המשפט שנת� את הפסק 

היחיד שבתי המשפט בישראל נוטי� לבדוק כאשר ה� עוסקי� בפסקי� זרי� בענייני הורי� 

  . וילדי�

בשוויי� יוכר פסק די� ממדינת המגורי� של הילד או ממדינת המושב או המגורי� של 

 אמנת האג בעניי� חטיפת ילדי� מסמיכה כידוע את מדינת מקו� המגורי� 195.ההורה הנתבע

ג� אמנות האג הכלליות יותר מכירות בזיקה . מי המשמורת על הילדשל הילד לקבוע בידי 

� כ� ג� ה196.זו כזיקת סמכות ישירה ועקיפה מרכזיתBrussels II bis Regulation מכירה 

 מקובל עוד להתייחס לאפשרות שהפסק 197.בסמכותה העיקרית של המדינה שבה גר הילד

�ה,  הליכי גירושי�סגרתבמכאשר הפסק נית� למשל . נית� במהל� פירוק הנישואי�Brussels 

II bis Regulationסמכותה של המדינה העוסקת בגירושי� כאשר בעלי הסמכות  מכירה ב

נטילת סמכות היא לטובת כאשר ו, שיידונו ג� נושאי� הקשורי� לילדי�ההורית הסכימו 

 אזרח  או הילד הוא,ינהדהסכמה עשויה להסמי� מדינה ג� כאשר אחד ההורי� גר במ. הילד

  198. ונטילת הסמכות ש� היא לטובת הילד,המדינה

ובמידת ,  שהוא יוכרבאופ�  פסק די� בעניי� אחריות הוריתאיזו מדינה מוסמכת להוציא

אפשרות אחת היא לגזור את הסמכות העקיפה מהסמכות ?  בישראל,הצור� ייאכ�

ר� לדו� הישראלית הישירה ולומר שישראל תכיר בהכרעה של מדינה שפעלה כאשר הצו

סמכות הניטלת לפי הצור� ראויה לעניי� צו . גישה זו אינה ראויה. בעניי� התעורר אצלה

  .המדינה שראוי כי תקבע את גורלו של ילד צריכה להיות קשורה אליו קשר הדוק יותר. זמני

אבל . וא� זאת רק בהקשר של חטיפת ילדי�, אמנ� שאלה זו נדונה בישראל א� מעט

. הדורשת קשר הדוק בי� מדינת מת� הפסק לילדגישה את המחזקי� דיוני� מעטי� אלה 

  

 .907' לעיל בעמראו    193
  .חו� לחוק אכיפת פסקי) 3)(א(6' ס   194
  .CPIL	 ל84.1' ס   195
  .1996 לאמנת האג משנת 5' ס; 1961 לאמנת האג משנת 1' ראו ס   196
  .Regulation	 ל8' ראו ס   197
שמכיר בנסיבות מסוימות , 1996 לאמנת האג משנת 8' ראו ג� ס. Regulation	 ל12' ראו ס   198

במדינה שדנה בפירוק , במדינה שהילד קשור אליה קשר משמעותי, במדינת האזרחות
  .הנישואי� של ההורי� ועוד
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שקבעה את סמכות ,  בפרשה זו199.אמאדוכאמור הסוגיה עלתה לראשונה בישראל בפרשת 

נדונה בקשתה של א� , בית המשפט הגבוה לצדק לטפל בעניי� החזרת ילדי� חטופי�

שראל על ידי בעלה לאחר צרפתייה לקבל לידיה את שני בניה שנלקחו שלא כדי� והובאו לי

השופטי� קבעו כי על פי . שנית� פסק גירושי� בצרפת שהעניק לה זכות משמורת על הילדי�

 200.רוב יוכר פסק די� בענייני משמורת שנית� אגב גירושי� במדינת המושב של ההורי�

באשר ,  פסק חפצאפסק כזה הואנקבע כי , שעסקה א� היא בפסק משמורת, גוטליבבפרשת 

המדינה המוסמכת לִתתו היא מדינת המושב של ועל כ�  ,וסק במעמדו של אד�הוא ע

משו� שבית המשפט ש� תוקנה סמכות מכוח הסכמת הנתבע נשללה האפשרות ש 201.הילד

   202.סבר כי עיקרו� זה חל רק באשר לפסקי גברא

ואולי פסק , לכאורה יוצא כי רק מדינת המושב של הילד מוסמכת להוציא פסק משמורת

, וכאשר ההחלטה ניתנת במסגרת הליכי גירושי�; בענייני יחסי הורי� וילדי� בכללדי� 

נראה כי . שעל פי רוב תהיה מדינת המושב של הילד, תוסמ� ג� מדינת המושב של ההורי�

   .לאומיות�כללי� אלה ולהתאימ� להתפתחויות בי�" לעדכ�"אפשר 

לפחות לצור� , מגורי הילדבישראל מוכרת ג� זיקת סמכות עקיפה של מדינת , ראשית

דומה שאי� סיבה להגביל את העמדה הטמונה באמנה זו . החזרת ילדי� לפי אמנת האג

  

 . )1950( 4ד ד "פ,  בפרדס חנהמנהל מחנה העולי�' ו נאמאד 125/49� "בג   199
ירי� את העובדה שפסק הדי� צרי� להיות מעניי� שבפסקי די� מאוחרי� יותר כמעט שאי� מזכ   200

. אלא מדברי� באופ� כללי על פסק די� זר מוסמ�, ממדינה המוסמכת בעיני ישראל להוציאו
אול� דווקא . כמעט תמיד מדובר בפסק די� שנית� במדינת מושב� או מגוריה� של הילדי�

מגוריה� הקבועי� מקו� , ההבדל בי� מושב� ומקו� מגוריה�, בהקשר של סכסוכי� בי� הורי�
עשוי להיות בעל , מקו� מגורי� או מקו� מגוריו של אחד ההורי�, או מקו� מגוריה� הזמניי�

 .משמעות
, ומותאמת לכלל ברירת הדי� האנגלי, זיקת סמכות עקיפה זו נקלטה מהמשפט האנגלי הכללי   201

, יקת האזרחותכלל ברירת הדי� הישראלי באותה עת נסמ� דווקא על ז. הנסמ� על זיקת המושב
אבל . ולכ� באותה עת קליטת הכלל האנגלי בלא התאמה למשפט הישראלי הייתה בעייתית

באופ� מקרי כלל סמכות עקיפה זה דווקא תוא� את כלל ברירת הדי� שבחוק הכשרות 
 .הנסמ� על זיקת המושב, 77' ס, המשפטית והאפוטרופסות

) 2(ד לה"פ, חז�' רוזנברג נ 431/80א "עראו (ג� פסק אבהות אופיי� בישראל כפסק חפצא    202
כ� שהוא , בשני המקרי� מדובר בהלי� המתנהל בי� צדדי� מזוהי�). 1981 (751–750 ,742

 לחוק הכשרות 76' לאור קיומו של ס, אול� כפי שצוי� בתחילת הפרק. מצטייר כהלי� גברא
	ת סמכות בי�אי� די בהמצאת מסמכי� כדי להקנו, על פי רוב, המשפטית והאפוטרופסות
אי� זאת אומרת בהכרח שכל הלי� המתנהל במסגרת החוק הוא . לאומית לדו� בענייני� אלה

ואפיו� זה אינו מכריע דבר באשר לכלל הסמכות העקיפה הראוי בהקשר של יחסי , הלי� חפצא
כ� ג� סביר שיהיה , לאומית מיוחד לנושאי� אלה	כש� שיש כלל סמכות בי�. הורי� וילדי�

, ואכ�. והוא לא ייגזר מאופיו של הפסק כפסק גברא או פסק חפצא, ות עקיפה מיוחדכלל סמכ
מקובל באמנות החדשות וברוב שיטות המשפט שלפסקי די� בענייני� הנדוני� כא� יש כלל 

  .וכי רק מדינה בעלת קשר אישי חזק לילד מוסמכת, סמכות עקיפה מיוחד
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לאומיות רבות כזיקה �מדינת מגורי הילד הוכרה באמנות בי�. לתביעות לפי האמנה בלבד

 היא 203.בברירת די� ובפסקי� זרי� בכל מה שקשור לילדי�, חשובה ביותר בסמכות שיפוט

מושב , שנית.  בהקשר הנדו�ואולי א� עולה עליה,  שווה בחשיבותה לזיקת המושבבוודאי

היווה זיקה מספיקה ש�  ,אמאדושהוכר כמדינה מוסמכת בפרשת , ההורי� בעת הגירושי�

מדינת שבו פסקי גירושי� הוכרו רק מ, שו� שקלטו את הכלל שבמשפט המקובל האנגלימ

בענייני גירושי� לבני זוג שהיו אז ל אנגליה וזאת בהסתמ� על הגבלת סמכותה ש, המושב

ועמה הורחב חוג המדינות ,  היו� הסמכות לפסוק גירושי� הורחבה באנגליה.תושביה

ג� בישראל הורחבה סמכות . המוסמכות לפסוק גירושי� ולקבוע הסדרי משמורת לילדי�

מ� את על כ� ראוי לא. ועמה הסמכות לקבוע הסדרי משמורת, השיפוט לדו� בגירושי�

 שהמדינה המוסמכת לפסוק גירושי� בעיני ישראל תוסמ� –אמאדו העיקרו� הטמו� בפרשת 

 שהסכמה גוטליבהקביעה בפרשת , שלישית. לפסוק באותו זמ� ג� בענייני הורי� וילדי�

. אינה זיקה מספיקה לצרכי� אלה מתפרשת כהסתייגות רק מזיקת ההסכמה כשהיא לעצמה

�כפי שהוצע ב, מעותית לאחד הצדדי�כאשר היא מצטרפת לזיקה משBrussels II bis 

Regulation,204דומה שהסכמה עשויה לשמש א� היא זיקה רלוונטית לעניי� זה .   

  טובת הילד: תנאי קליטה מיוחדי�  .4

 205.היבט מיוחד של הלכות פסקי� זרי� בהקשר של הורי� וילדי� הוא עקרו� טובת הילד

ז חשי� את העמדה כי כאשר " הביע השופט שאדואמבדעת מיעוט חזקה ורגשית בפרשת 

במקרה הנדו� היה (כגו� שינוי מקו� מגוריו של אחד ההורי� , חל שינוי מאז הינת� פסק הדי�

אזי יש לשקול את טובתו של הילד בעת הדיו� , )מדובר בעלייתו לישראל של ההורה החוט�

 בית המשפט 206.רר אזולא לפעול על פי ההכרעה שנתקבלה בחו� לאר� על פי המצב שש

 207. ג� במקרי� אחרי�– פסק די� זר או טובת הילדי� –ובר העליו� נדרש לשאלה מה ג

 פיהלו, אמאדואול� דומה שהדעה השלטת עד היו� היא זו שהובעה בדעת הרוב בפרשת 

  

לאומית של בית המשפט הישראלי 	 לסמכות בי�כבסיס, בי� שאר זיקות והצדקות, היא הוכרה   203
 )קטי�(אלמוני ' ל נ"עזבו� המנוח פלוני ז 200602/98) א"תמחוזי (ע "ברראו . בתביעת אבהות

 .11בפסקה , )1999, פורס� בנבו(
  .12.3'  ובמיוחד סRegulation	 ל12' ראו ס   204
' טובת הילד '–טיני� משמורת ק"לדיו� בעקרו� טובת הילד בהקשר זה ראו עמוס שפירא    205

 ).ג"תשל–ב"תשל (291 ד משפטי�" חו�	והכרה בפסקי
 .  ג� הוא הסכי� שבנסיבות העניי� יש להחזיר את הילדי� לידי אמ� בצרפת, זאתע�   206
' צלוק נ 446/85� "בג; )1985 (376) 4(ד לט"פ, פאלק' פאלק נ 542/85� "ראו למשל בג   207

 ;)1973 (536) 2(ד לא"פ, גודלשטיי�' גולדשטיי� נ 23/72נ "ד; )1986 (516) 1(ד מ"פ, צלוק
ד "פ, זהר' זהר נ�ינס� 268/80� " בג;)1971 (258) 2(ד כה"פ, לנדרר' לנדרר נ 76/71� "בג
  ).1985 (578) 3(ד לט" פ,פדידה' פדידה נ 493/85א " וע;)1980 (1) 1(לה
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 פסק לפי מלפעול  את בית המשפט� שיקולי טובת הילד להניארק במקרי� קיצוניי� עשויי

אי� חולק כי ג� מחו� למסגרתה של אמנת האג בית משפט המטפל בסוגיה . זר מוסמ�די� 

וכי בדר� , של החזרת ילדי� אינו אמור להיכנס לדיו� בשאלה בידי מי המשמורת על הילד

 עיקרו� זה מגשי� לא רק את הנוהג 208.כלל יש לכבד פסק די� זר מוסמ� שעסק בעניי� לגופו

נחה הסבירה שטובת הילד מחייבת שלאחר המקובל באשר לפסקי� זרי� אלא ג� את הה

אול� ג� אי� . מעשה חטיפה לא יוכל להביא לידי שינויה, שהעניי� נדו� במדינה מוסמכת

חולק שטובת הילד עשויה לדרוש שבית המשפט יסרב להחזיר ילד לפי פסק די� זר משו� 

כפי , גבהקשר זה לבית המשפט שיקול דעת רחב מבהקשר של אמנת הא. שהחזרתו תפגע בו

אול� אי� זאת . לאומי והדדיות�שראוי במסגרת שבה אי� הבטחה של שיתו� פעולה בי�

טובת הילד . אומרת שבית המשפט רשאי לשקול את טובתו של כל ילד לגופה בכל מקרה

עיקרו� זה עשוי למנוע השבה רק א� השבת .  לכלל הרגיל ואינה גוברת עליופועלת כסייג

 למשל – וכאשר קיימת מחלוקת אמתית בדבר זכות המשמורת ,הילד עלולה לגרו� לו נזק

או כאשר הנסיבות השתנו מאוד מאז נית� , משו� שבית המשפט הזר לא ד� בעניי� לגופו

וג� במקרי� אלה מונעי� את השבתו רק א� יש בית משפט ישראלי שמוסמ� . פסק הדי� הזר

ת הילד אכ� מופעלת רק במקרי�  לפיכ� טוב209.וא� ראוי שהעניי� יועבר אליו, לדו� בעניי�

ורק כסייג לעמדה הכללית שלפיה יש לכבד פסקי די� זרי� הראויי� , קיצוניי� וחריגי�

   210.לקליטה בישראל

ג� בהנחה שמכירי� בצו אפוטרופסות זר שנית� במדינה בעלת זיקה , בדומה לכ�

 לדו� בעניי� טובת הילד עשויה להוליד מצב שבו בית משפט ישראלי יוסמ�, מספיקה לילד

  

 ולכ� לא היה מוצדק לתת, דוגמאות למצבי� שבה� בית המשפט הזר לא עסק בעניי� לגופו   208
; )1980 (20–19, 1) 1(ד לה"פ, זוהר' זוהר נ�ינס� 268/80� "בג ה� ,סעד של החזרת הילד

 ,צלוק' צלוק נ 446/85� "בג; ) 1985 (62, 57) 1(ד לט" פ,אברבו�' אברבו� נ 672/84� "בג
 .)1987 (701) 3(ד מא"פ ,גייל' בכר נ 836/86� "בג; )1986 (516) 1(ד מ"פ

836/86� "בגראו ג�  ).1986 (516) 1(ד מ" פ,צלוק' צלוק נ 446/85� "פי שהיה למשל בבגכ   209 
במקרי� אלה מש� הזמ� שהילד שהה בישראל הצדיק . )1987 (701) 3(ד מא"פ ,גייל' בכר נ

את המסקנה שייגר� נזק א� יוחזר למולדתו ואת המסקנה שראוי כי הדיו� לגו� עניי� 
לפסק די� נוס� שבו טובת הילד שללה את האפשרות להחזיר את . המשמורת יתקיי� בישראל

ראו ). 1981 (512) 4(ד לה"פ, שטיי�' שטיי� נ 805/80� "הילדי� לפי פסק די� זר ראו למשל בג
ש� נקבע כי כאשר אי� פסק די� , )1971 (258) 2(ד כה"פ, לנדרר' לנדרר נ 76/71� "בגג� 

אוי שלא להיעתר לדרישת ההשבה ומוטב  ר–וכאשר מצב המשמורת מסוב� או מפוקפק 
 רו 4391/96א "עראו , לעומת זאת. להעביר את העניי� לבית משפט מוסמ� בישראל להכרעה

 .אבל לא בישראל,  ש� נקבע כי ראוי שהעניי� יידו�)1997 (338) 5(ד נ"פ, רו' נ
� "בג; )1950( 4ד ד "פ,  בפרדס חנהמנהל מחנה העולי�' ו נאמאד 125/49� "בגראו למשל    210

� "בגכה� ב' כ� נובע ג� מפסק דינו של השופט י; )1950 (57ד ה " פ,גוטליב' גוטליב נ 36/50
שבו טר� נדונה שאלת המשמורת ולא היה , )1971 (258) 2(ד כה"פ, לנדרר' לנדרר נ 76/71

  . עוד פסק די�
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 למשל כדי למנות אפוטרופוס נוס� או חלופי – כאשר מתעורר צור� כזה בישראל –מחדש 

ג� במקרה זה טובת הילד פועלת כסייג . או כדי להגביל את סמכויותיו של אפוטרופוס זר

  211.אשר על פי רוב ייקלט על פי הכללי� הרגילי�, להשפעתו של פסק הדי� הזר

  

יקה שמספיקה כדי ש� מקובל להניח שיכירו בצו אפוטרופסות זר ממדינה בעלת ז, ג� באנגליה   211
וא� יורו להעביר את הקטי� לידי , )107 בכלל ,DICEYראו (להסמי� בית משפט אנגלי 

 ,Monaco v. Monacoראו (האפוטרופוס הזר ולהעביר לידיו רכוש המגיע לו במידת הצור� 
(1937) 157 L.T. 231; Mackie v. Darling, (1871) L.R. 12 Eq. 319( , מסייגי� את הפעלת

בי� אפוטרופוס מקומי ובי� , זר בכ� שאפשר לדו� במינוי מקומי של אפוטרופוסהצו ה
ושבית המשפט מוסמ� בכל רגע להתערב , ) ואיל�19�076ראו ש� (אפוטרופוס זר שכבר מונה 

לדיו� ).  ואיל�19�093ראו ש� (כש� שהוא מוסמ� ג� לשנות סידורי משמורת , לטובת הקטי�
א� כי בהקשר של , ות בהקשר של צווי אפוטרופסות זרי�כללי בסוגיות הייחודיות העול

   .647–633' ראו לעיל בעמ, מבוגרי�
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  13פרק 

  מזונות

  מבוא  .א

במרבית שיטות המשפט . שנועד לתמו� במחייתו של אד� אחר של אד� מזונות ה� תשלו�

קיימות  .בינ� לבי� עצמ� במזונות יחובובני זוג ואפשר ש, ילדיה�הורי� חייבי� במזונות 

שיטות משפט שבה� מוטלת חובת המזונות על חוג רחב יותר של בני משפחה בנסיבות 

וייתכ� , אחי� ונכדי�, הורי הורי�,  ייתכ� שתוטל חובת המזונות לטובת הורי�.חריגות

תלויי� עשויי� להיות זכאי�  1;שחובה זו תחול לגבי קרובי� של ב� הזוג באותה דרגה

חת� עשוי להיות ; מזונות לאחר גירושי�ב� זוג עשוי להיות זכאי לקבל ;  מ� העיזבו�למזונות

בישראל נושא המזונות נכלל  .אשתו ביכהלתמעתידי מחותנו אחד או תשלו� שלו� זכאי לת

אשר צפתה שבדומה לנושאי� האחרי� , 1955–ז"התשט, בהצעת חוק היחיד והמשפחה

הסמכות לדו� במזונות תוצא מידי בתי הדי� הדתיי� ותופקד בידי בית , שבה� היא עסקה

 לבסו� 2.די� שבועל כלל ברירת ה, וכי יחול עליו די� אזרחי, המשפט האזרחי בלבד

נושא  3.הנושאי� השוני� שטופלו בהצעה זו באופ� אחיד ומשולב הוסדרו בחוקי� עצמאיי�

אול� בניגוד לכוונה , 1959–ט"תשיה ,)מזונות(משפחה החוק לתיקו� דיני  בהמזונות הוסדר

הדיני� הדתיי� . הוראות החוק המהותיות לא היוו הסדר טריטוריאלי אחיד, המקורית

  

 ). חוק המזונות–להל�  (1959 –ט"התשי, )מזונות(יקו� דיני המשפחה  לחוק לת4' ראו למשל ס   1
ש� מוסבר כי לא הוצע להסדיר את , 206' בעמ). 1955 (הצעת חוק היחיד והמשפחהפורס� כ   2

 להצעה מחיל 191' ס. לאומית בענייני מזונות כי מדובר בתביעת גברא רגילה�הסמכות הבי�
 197' ס;  מושב� של בני הזוג כחלק מתוצאות נישואיה�על מזונות בי� בני זוג את די� מקו�

 מחיל על מזונות אחרי� את די� 198' ס; מחיל על מזונות ילדי� את די� מושב� של הילדי�
 מוסבר שעיקר חידושו של החוק הוא בדיני איש ואישה ובדיני 5' בעמ. מושבו של החייב

, ל הוראות חילוניות ואחידותבשטחי� אלה מביאה ההצעה מסכת רצופה ש: "הורי� וילדי�
ע� הסדר הענייני� האלה . מקו� שעד כה היו חלי� הדיני� הדתיי� של העדות הדתיות השונות

בה� שיפוט� של בתי הדי� הדתיי� וה� יהיו בסמכות� של תפוג על ידי חוק חדש של הכנסת 
 ]... [רושי� ענייני נישואי� וגירק.  ענייני המשפט האזרחיככל שאר, בתי המשפט הכלליי�

 להצעה מסמי� 203' ס, לפיכ�. "י� הרבניי� ושאר בתי הדי� הדתיי�יוסיפו לבוא לפני בתי הד
תו� אפשרות להסמי� את בית משפט (את בית המשפט המחוזי לדו� בענייני� לפי החוק 

 ).השלו�
  .343–342'  בעמראו לעיל   3
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 ההוראה ,לפיכ�. והדי� האזרחי נהיה די� שיורי בלבד, וסיפו לחול בעניי� זההשוני� ה

היחידה בחוק המתייחסת לסמכות שיפוט נוגעת רק לחלוקת הסמכויות בי� בתי המשפט 

 אי� הוראות מיוחדות באשר 4.האזרחיי� ובי� בתי הדי� הדתיי� בישראל ומשמרת אותה

לעומת זאת יש בחוק . ת בנושא הפסקי� הזרי�ואי� הוראות מיוחדו, לאומית�לסמכות הבי�

  . כמה הוראות ברירת די�

  סמכות שיפוט  .ב

 ה� בבתי הדי� 5בישראל תביעת מזונות עשויה להידו� ה� בבית המשפט לענייני משפחה

לאומית של שתי מערכות נפרדות אלה מבוססת על קני � סמכות� הבי�6.הדתיי� השוני�

לאומית של בית המשפט �ידו� סמכות השיפוט הבי�תחילה ת. מידה שוני� ואינה זהה

לאומית העודפת שיש בידי בתי הדי� �ורק לאחר מכ� תידו� הסמכות הבי�, לענייני משפחה

  . הדתיי� השוני�

  בית המשפט האזרחילאומית של �סמכות בי�  .1

 תביעה מסוג גברא היא ככזאת. תביעת מזונות חותרת להטיל חיוב על אד� לשל� סכו� כס�

)in personam .( על כ� בכל שיטות המשפט הזיקה המקנה סמכות כללית מקנה סמכות לדו�

ג� א� אי� קשר כלשהו בי� העניי� ובי� אותה , רלוונטיתודי בזיקה האישית הבמזונות 

�לפי ה, הזיקה הכללית המקובלת באירופה. מדינהBrussels I Regulation , היא מושב

מקובל נקנית סמכות כללית באמצעות המצאת מסמכי� ואילו במדינות המשפט ה, הנתבע

הכלל האירופי . ברוב שיטות המשפט יש הסדר מיוחד לתביעת מזונות,  נוס� על כ�7.לנתבע

�שבBrussels I Regulation מקנה סמכות מיוחדת לדו� במזונות של בגירי� כשל ילדי� 

 habitual (גילמקו� מגוריו הר או למדינה שבה התובע�הנושהלמדינת מושבו של 

residence.(8הסמכות לדו� במזונות בי� בני זוג קמה מכוח :  ההסדר השוויצרי מורכב יותר

  

לחוק בית ) 1ב(3'  וחקיקתו של ס על פירוש הסעי�47ש "ה להל�ראו .  לחוק המזונות18' ס   4
 . 1995–ה"התשנ, המשפט לענייני משפחה

וק  לח18' ס, במקור .1995–ה"התשנ, לחוק בית המשפט לענייני משפחה) 3(1' וס3' ראו ס   5
 הסמי� את בית המשפט המחוזי לדו� בענייני 1959–ט" התשי,)מזונות(לתיקו� דיני המשפחה 

 וכעת הסמכות לדו� בתביעות ,נה הסעי�יני משפחה ש�ע� הקמת בית המשפט לעני. מזונות
 .  מצויה בידי בית המשפט לענייני משפחהזהלפי חוק 

  .924–922' בעמ על הסמכות של בתי הדי� הדתיי� בענייני מזונות ראו   6
  .30, 27' ראו לעיל בעמ   7
הסמכות  ,מעמד אישימתנהלת במסגרת דיו� ב כאשר התביעה .�Regulation ל5.2' ראו ס   8

סת רק על  אלא א� סמכות זו מבוסנקבעת לפי דינה של המדינה המוסמכת לדו� במעמד האישי
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�והיא יכולה לקו� מכוח אזרחותו , מושבו או מקו� מגוריו של אחד מבני הזוג בשוויי

בשני המקרי� מסתפקי� . השוויצרית של אחד מה� א� אי� אפשרות לתבוע במקו� אחר

 הסמכות לדו� במזונות 9.ואי� מעדיפי� את התובע או את הנתבע,  בלבדבזיקה לצד אחד

או א� שוויי� היא מקו� מושבו או מקו� מגוריו הקבוע , בשוויי�גר הילד א� ילדי� קמה 

א� אחד מה� בלבד , בהיעדר אפשרות לתבוע במקו� אחר –וג� כא� , של ההורה הנתבע

�   10.הוא אזרח שוויי

לאומית של בית �המטפלת בסמכות בי�הישראלי המזונות אי� הוראה מיוחדת בחוק 

 אי� עילה 1984–ד"התשמ,  לתקנות סדר הדי� האזרחי500וא� בתקנה , המשפט האזרחי

ע� זאת יש כמה . מיוחדת המאפשרת להמציא הזמנה מחו� לתחו� לצור� תביעת מזונות

אה בחוק הכשרות כמו כ� יש הור. וכמה עילות העשויות לבסס סמכות כזו בהתא� לנסיבות

המקנה סמכות לבית משפט בישראל באשר , 1962–ב"התשכ, המשפטית והאפוטרופסות

על כ� במשפט הישראלי אפשר לקנות . די� בהתקיי� זיקה עניינית לישראל�לקטיני� ופסולי

כמה זיקות ענייניות זיקה אישית בי� הנתבע למדינה ועל יסוד סמכות לדו� בתביעת על יסוד 

וברוב� הזמנה זו , יש צור� להמציא הזמנה לדי�בכל המקרי� הללו . ובי� העניי�בי� המדינה 

 בחלק� אפשר להמציא את המסמכי� בזכות 11.היא שמקנה לבית המשפט סמכות שיפוט

הסמכות הפוטנציאלית של בתי המשפט בישראל בתחו� . ובחלק� דרוש היתר, ובלא היתר

כאשר ניטלה סמכות , בי� בדיעבד, שיפוטיוהיא כפופה לשיקול דעת , המזונות אינה צרה

כאשר עצ� האפשרות להמציא את המסמכי� , ובי� מראש, בזכות מכוח המצאה במדינה

   12.מחו� לתחו� כפופה לשיקול דעתו של בית המשפט

  סמכות מכוח זיקה אישית לנתבע  )א(

ילות כל ההלכות הרג. אי� הלכות מיוחדות באשר להמצאת מסמכי� לנתבע בתביעת מזונות

החלות על המצאת מסמכי� לנתבע בתו� המדינה בתביעה אזרחית רגילה חלות ג� על נתבע 
  

חלי� כללי הסמכות הלאומיי� , כאשר הנתבע אינו תושב האיחוד. אזרחותו של אחד הצדדי�
נוס� על , ג� בדיני� אלה אפשר למצוא על פי רוב זיקת סמכות מיוחדת. הרגילי� של כל מדינה

 גר תובעבגרמניה מוסמכי� לדו� במזונות כשה, למשל. מכות הכלליות הרגילותזיקות הס
 .)�ZPO ל23a' ס(בגרמניה 

  .CPIL �47 ו46' ראו ס   9
  .CPIL �80 ו79' ראו ס   10
ההזמנה מחו� לתחו� משמשת בעיקר הודעה , סביר שכאשר הסמכות מבוססת על הסכמה   11

' כ� ג� כאשר ההזמנה מבוססת על ס. ישרי�הדרושה לצור� הלי� הוג� ואינה מקנה סמכות במ
   .)383–382' ראו לעיל בעמ (1962–ב"התשכ,  לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות76

דומה שהמצאה מחו� לתחו� כאשר יש הסכ� המקנה סמכות שיפוט לבתי המשפט בישראל    12
רופסות  לחוק הכשרות המשפטית והאפוט76' ג� המצאת הזמנה לפי ס. אינה טעונה היתר

   .)416–413' ראו לעיל בעמ(אינה טעונה היתר כנראה 



 לאומי הפרטי הישראלי�כללי המשפט הבי�: שער שלישי

916 

אפשר להקנות לבתי המשפט בישראל , כמקובל בתביעות גברא, לפיכ�. בתביעת מזונות

 לש� כ� די 13.לאומית על הנתבע על ידי המצאת מסמכי� בתו� המדינה�סמכות בי�

 אפשר להמציא , כמו כ�14. ולו נוכחותו החולפת,בנוכחות הנתבע בישראל בעת ההמצאה

 המצאה כדי� בתו� המדינה 16. או למורשה שלו שגר במדינה15את המסמכי� לבני ביתו

הוא ישראלי ובי� ש לסמכות השיפוט של בתי המשפט בישראל בי� מכפיפה את הנתבע

   .נתבע על ידי זרשבי� והוא נתבע על ידי ישראלי שבי� , הוא זרש

 א� מאפשרת לבקש היתר להמציא מסמכי� מחו� לתחו� כאשר מושבו )1(500תקנה 

על כ� נתבע כזה יוכל א� הוא להיקרא לפני בית משפט . של הנתבע או מקו� מגוריו בישראל

ג� בהקשר זה אי� כל . בי� שהתובע הוא ישראלי ובי� שהוא זר, ישראלי בגי� תביעה למזונות

  . ייחוד לתביעת מזונות

על הסכ� א� ס לאומית של בית המשפט הישראלי יכולה להתבס�י�סביר שסמכותו הב

המגביל את הסכ� פו של הנכונות להכיר בתוק, שמדובר בילדי�כע� זאת  17.בי� הצדדי�

 טובת הילד עשויה לחייב ,לפיכ�.  לטובת הילדתוכפ� כנראההאפשרות שילד יתבע מזונות 

 שיפוט שמייחד בית משפט הסכ�דחייתה של בקשה לעכב הליכי� בישראל בהסתמ� על 

טובת הילד , א� הסכ� כזה מייחד את ישראל כמקו� הדיו�, באותה מידה 18.במדינה אחרת

   . ולא בישראלתביעה תידו� במדינת מגוריו או מושבו של הילדעשויה לדרוש שה

  

 והתקנות המקבילות 1969–ל"התש, )המצאת מסמכי� לשטחי� המוחזקי�(תקנות סדר הדי�    13
מחילות את כללי ההמצאה ג� על  )375–374' ראו לעיל בעמ(בנוגע לבית הדי� לעבודה 

  .המצאת מסמכי� בשטחי� המוחזקי�
  . )1973 (229) 1(ד כח"פ, מ"ציו� חברה לביטוח בע'  נ.156/73Uniroyal Incע "בר   14
 General Electric 39/89א "רעלפי . 1984–ד"התשמ, לתקנות סדר הדי� האזרחי 481 'תק   15

Corp.אפשר לנצל דר� המצאה זו ג� , )1989 (762) 4(ד מב"פ ,מ" חברה לביטוח בע מגדל' נ
  . כאשר הנתבע אינו בתחו� השיפוט

 .156/73Uniroyal Incע "בר; 1984–ד"התשמ,  לתקנות סדר הדי� האזרחי�478 ו477'  תקראו   16
  ). 1973 (229) 1(ד כח"פ, מ"ציו� חברה לביטוח בע' נ

שאי� , )2003, פורס� בנבו (הרבני האזורי נתניה ית הדי�ב' וקני� נ 6866/03 �"בגמשתמע מ   17
כאשר הצדדי� בוחרי� בבית (ר הפנימי פסול עקרוני בהסכמי שיפוט בתחו� של מזונות בהקש

באותו מקרה ההסכ� לא נאכ� משו� שלא היה ). משפט אזרחי או בבית די� דתי לפי העניי�
 לחוק 4' ברור דיו מתו� נוסח הסכ� שהאישה ויתרה על זכותה לפנות לבית הדי� הרבני לפי ס

יח כי יחסו של בית סביר להנ. 1953–ג"התשי, )נישואי� וגירושי�(שיפוט בתי די� רבניי� 
וא� , משמעית�ושג� בו א� כוונת הצדדי� ברורה וחד, לאומי�המשפט יהיה זהה בהקשר הבי�
  . היא תכובד, אי� סיבה לפקפק בתוק� התניה

השופטת ב� פורת ציינה כי ג� , )1980 (682, 673) 2(ד לד"פ, מילר' מילר נ 635/79� "בבג   18
כ� שיפוט המקנה סמכות ייחודית לבית משפט באשר למזונות חל הכלל הרגיל שלפיו הס

וכי כאשר הילד נמצא בישראל , במדינה אחרת אינו יכול לשלול סמכות מבית משפט ישראלי
ג� במזונות בי� בני משפחה אחרי� סביר שלא . בית המשפט יפעיל את סמכותו, זמ� ממוש�
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  סמכות מכוח זיקה עניינית  )ב(

ונות מופיעות בתקנה הזיקות הענייניות העיקריות העשויות לבסס סמכות לדו� בתביעת מז
עילות . העוסקת בהמצאה מחו� לתחו�, 1984–ד"התשמ,  לתקנות סדר הדי� האזרחי500

א� נסיבות העניי� עשויות לאפשר הפעלת� של , אלה מגוונות ואינ� מיוחדות לתביעת מזונות
כמה וכמה זיקות עשויות להצמיח סמכות לדו�  .חלק מהתקנות הללו לצור� תביעה כזו

ובמקרה נתו� ייתכ� שיהיה אפשר לבסס היתר המצאה על יותר מעילה , זונותבתביעה למ
, א� על פי שהעילה מנוסחת באופ� הדורש זיקה עניינית לישראל, ברוב המקרי� הללו. אחת

מאחר שמדובר בהיתר . בעולתהפעלתה למעשה מאפשרת לקנות סמכות בישראל בשל זיקה 
שיש לו , ליה הוא מבסס את בקשתו קיימתעל התובע להראות שהזיקה שע, שבשיקול דעת

 זיקה עניינית מיוחדת 19.ושישראל היא הפורו� הנאות לדיו� בתביעה, עילה טובה לכאורה
והיא עשויה להקנות , 1962–ב"התשכ, מופיעה בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות

, ת ישירותמקובל לחשוב שהוראה זו מקנה סמכו. סמכות לדו� במזונות לקטיני� ופסולי די�
 על כ� נראה כי אי� צור� בהיתר כדי 20.וכי הסמכות אינה קמה מכוח המצאת מסמכי�

 נפתח בעילות המשמשות לתביעת 21.להזמי� נתבע מחו� לתחו� בהתבסס על סעי� זה
  .מזונות שאינה מיוחדת לילדי�

  תשלו� המזונות הוא מחדל בישראל�אי  )1(

ה מחו� לתחו� כאשר התובענה מבוססת על עשויה להצדיק מת� היתר המצא) 7(500תקנה 
תשלו� מזונות ייחשב למחדל במדינה כאשר מקו� ביצוע החיוב �אי .מחדל בתחו� המדינה

 הוא עשוי להיות חיוב. החיוב הנדו� אינו חייב להיות חיוב לפי די� ישראל 22.הוא בישראל

  

א� ,  במדינה זרהייאכ� הסכ� שיפוט שמתיימר להקנות סמכות שיפוט ייחודית לבית משפט
 . מצבו של התובע דורש את התערבות בית המשפט

לקטרוניות ראדא תעשיות א 4601/02א "ראו ע 500לעניי� התנאי� להגשת בקשה לפי תקנה    19
לעניי� רמת ההוכחה הנדרשת לצור� קיומה ; )2004 (465) 2(ד נח"פ, .Bodstray Co' מ נ"בע

אשבור� חברה  9725/04א "ראו ע)  כנהשאלה רצינית או מחלוקת(של עילה לכאורה 
  וראו לעיל , )2007, פורס� בנבו (.C.A.E. Electronics Ltd' מ נ"לסוכנויות ומסחר בע

  .394–392' בעמ
  ).1975 (259)2(ד כט" פ,קורונל' קורונל נ 625/73א "ע   20
  ).416–413' ראו לעיל בעמ( לא הכריעו בשאלה זו קורונלבפרשת    21
באותו מקרה דובר על מזונות ). 1975 (269, 259)2(ד כט"פ, קורונל' קורונל נ 625/73א "ראו ע   22

ובית המשפט ציי� שהפרת החובה לשל� מזונות לילד עשויה להיות א� הפרת חובה , של ילד
היא מבססת בקשת היתר המצאה מחו� לתחו� , וכאשר היא מבוצעת בישראל, חקוקה
מחוזי (ע " ראו ג� בר.))7(500היא היו� תקנה , )9(467פסק הדי� ד� בתקנה (ו ת תקנה זבמסגר

שבו נדונה תביעה של ילד בישראל נגד , )1998, פורס� בנבו (שומוב' בליי נ 201095/98) א"ת
ושמקו� , לחוק המזונות) ב(3' בית המשפט המחוזי קבע שעל האב חל ס. חסר הדת, אביו הזר

אפשר קורונל על כ� על סמ� פרשת ; בישראל, קיומו של החיוב הוא במקו� שבו נמצא הילד
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א שבהיעדר הי  התפיסה הישראלית23.שמקו� ביצועו נועד להיות בישראל, לפי די� זר
 כאשר זו העמדה של הדי� 24. המקו� שנועד לביצוע חיוב הוא אצל הנושה,התנאה אחרת

בכל מקרה שהנושה נמצא בישראל די בכ� כדי להצדיק מסקנה , שחל על החיוב במזונות
הדי� שחל על החיוב ישיב . תשלו� החוב הוא מחדל�שיש לשל� את מזונותיו בישראל ושאי

 של הנושה בישראל בניגוד לרצונו של החייב משפיע על מקו� ג� על השאלה א� הימצאו
   25.קיומו של החיוב

  א חיוב חוזיו לשל� מזונות ההחיוב  )2(

  : מבססת היתר המצאה מחו� לתחו� כאשר)4(500תקנה 

  

מחוזי (א "ראו ג� מ). 7(500' לבסס את ההיתר להמציא את ההזמנה מחו� לישראל על תק
ג� ש� מוזכרת האפשרות לבסס את , )1998, פורס� בנבו ( פלוני'פלוני נ 2531/96) ש"ב

לחובה  אי� סיבה להגביל ניתוח זה .הסמכות לדו� בתביעת מזונות על הפרת חובה חקוקה
באותה מידה יהיה אפשר לבסס היתר . ואי� סיבה להגבילו למזונות ילדי� בלבד, חקוקה

בגי� הוצאות , בשמו שלו, המצאה על תקנת משנה זו כאשר הורה אחד תובע הורה אחר
למחייתו של הילד כשישראל היא המקו� שבו הוצאו ההוצאות , או שעומד להוציא, שהוציא

לאפשרות זו של הגשת תביעת (ו שבה הוא עומד להוציא� המצמיחות את חובת ההשבה א
במקרה זה ). )1969 (176 ,171) 2(ד כג"פ, שרגאי' שרגאי נ 120/69ע "ברראו , מזונות לילדי�

אול� כאשר הילד , אמנ� מעשה זה הוא מעשהו של התובע. ההיתר יבוסס על מעשה בישראל
לניתוח דומה (זו אינה צריכה לשנות עובדה , נמצא בישראל וההורה הנתבע חייב במזונותיו

העמדה שלפיה ישראל היא , ע� כל זאת). בהקשר של עילת השבה, 106' בעמ, שר�קונפינוראו 
אבל , מקו� המעשה או המחדל הרלוונטי סבירה כאשר התביעה מתייחסת לפיגורי תשלומי�

א� , לשו� עבראמנ� התקנה אינה מדברת ב. הקונסטרוקצייה קשה יותר כשמדובר בחיוב עתידי
לבסס תביעה למזונות עתידיי� על מעשה או מחדל בישראל שיבואו לידי נראה מעט מלאכותי 

עתידית של חובה בישראל או בהוצאה עתידית של הוצאות המצמיחות חובת  הפרהביטוי ב
. במפורש לאפשרות של מעשה עתידי תמתייחס )6(500 ' תק.השבה מעשה או מחדל בישראל

קשה לראות בתביעת מזונות באשר .  בהוצאת צו מניעה ולא בהוצאת צו עשהאול� היא עוסקת
א� על . מלהפר בישראל חובה חקוקהלעתיד בסיס ראוי לבקשה להוצאת צו שימנע את הנתבע 

 עלתה ולא נדונה לאשאלה זו , למזונות בעתיד, נראה�  כ,ותייחספי ששני פסקי הדי� הנדוני� ה
   .בה�

, תשלו� המזונות יהיה מחדל�אי, � הרלוונטי ומקו� קיומו בישראל קיי� בדיהחיובכאשר    23
 . וישראל תהיה מקו� המחדל

החל ג� על חיובי� שאינ� נובעי� , 1973–ג"התשל, )חלק כללי( לחוק החוזי� 44' ראו ס   24
) 2(ד כט"פ, קורונל' קורונל נ 625/73א "ראו ע, בהקשר המיוחד של מזונות)). ב(61' ס(מחוזה 

259) 1975(.  
ש� נקבע כי די� תורה אינו , )1975 (259) 2(ד כט" פ,קורונל' קורונל נ 625/73א "ראו למשל ע   25

וכי מקומו של ילד קט� אצל , בהכרח מתנה את שהותה של אישה במדינה אחרת באישור בעלה
  .התנגדות הבעל להימצא� בישראל אינה פוגעת בהכרח בחיובו לשל� מזונות, לפיכ�. אמו
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או לעשות בו על , להפקיעו או לפסלו, לבטלו, התובענה היא לאכו� חוזה

באחד המקרי� , של הפרתואו לקבל דמי נזק או סעד אחר ב, דר� אחרת

  : האלה

  ; החוזה נעשה בתחו� המדינה  )א(

  ]....[  )ב(

  .י מדינת ישראל לפי כתבו או מכללאעל החוזה חלי� דינ  )ג(

  – מסמיכה בית משפט ישראלי להתיר המצאה מחו� לתחו� ג� כאשר )5(500תקנה 

 ואי� נפקא מינה היכ� נעשה –תובעי� על הפרת חוזה בתחו� המדינה 

או נלוותה אליה הפרה מחו� לתחו� ,  אפילו קדמה לאותה הפרה–ה החוז

המדינה אשר שללה את האפשרות לקיי� אותו חלק מ� החוזה שצרי� היה 

  .לקיימו בתחו� המדינה

 על כ� 26. נפסק כי בדי� תורה חיוב הבעל לזו� את אשתו נתפס כחיוב חוזיקורונלבפרשת 

) 4(500ותקנה , א מקו� כריתת החוזהישראל הי, א� האישה התובעת נישאה בישראל

, ג� כאשר היא לא נישאה בישראל. מספקת בסיס להיתר המצאת הזמנה מחו� לתחו�

שכ� , א� היא גרה בישראללבסס היתר המצאה מחו� לישראל ) 5(500בכוחה של תקנה 

ועל כ� ישראל היא מקו� הפרת , מקו� קיומו של החיוב הוא במקו� הימצאו של הנושה

דתי הוא קשר הנדו� כל אימת שקשר הנישואי� יהיה אפשר להחיל הלכות אלה  27.החיוב

 נקבע עוד כי בדת היהודית החובה לזו� קורונלבפרשת .  הרלוונטיתחוזי בדתהנתפס כקשר 

 הנדונותתקנות הו,  לפיכ� ג� חובה זו חוזית28.ו� את האישה לזנגזרת מהחובהקטי� ילד 

ו� עריכת הנישואי� של ההורי� וכ� על מקו� הפרת לבסס סמכות לדו� בה על מקמאפשרות 

  .  הוא מקו� הימצאו של הילד–החיוב 

בית . קונסטרוקציה חוזית ג� בהיעדר נישואי� עשויה החובה לשל� מזונות להתבסס על

 המשפט העליו� הכיר במזונות אזרחיי� בי� שניי� שנישאו מחו� למדינה בנישואי� אזרחיי�

 בהמש� לכ� נפסק 29.ההלכה צריכה לחול על ידועי� בציבורוא� הזכיר באותה פרשה ש

ה חוזית ג� חובת מזונות של אב י לבסס על קונסטרוקצישאפשרבבתי משפט נמוכי� יותר 

  

 ). 1975 (265, 259) 2(ד כט"פ, קורונל' קורונל נ 625/73א "עראו    26
ועל ,  השופט ציי� שחזרת האישה לבית מגוריה מוצדקת268' בעמ.  ואיל�266' בעמ, ראו ש�   27

  .כ� זהו המקו� שבו היה צרי� לקיי� את החיוב
 .269' בעמ, ש�   28
נות בי� בני זוג וזשעסק במ, )2003 (213) 2(ד נח"פ, פלוני' פלונית נ 8256/99א "רעראו    29

 . � שנישאו מחו� לישראל בנישואי� אזרחיי�י� ויהודייישראלי
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וג� חובת מזונות של אב כלפי ילד שאומ� על ידי בת  30,כלפי ב� שנולד מהזרעה מלאכותית

לות הסמכות החוזיות שבתקנה  ג� במקרי� כאלה אפשר יהיה להיעזר בעי31.זוגו בהסכמתו

   ).4(500תהיה מועילה מתקנה ) 5(500א� כי סביר כי תקנה ,  בהתא� לנסיבות500

  החיוב לשל� מזונות מגובש בפסק די� זר   )3(

שי מבק"קובעת בסיס נוס� להתיר המצאת מסמכי� מחו� לתחו� כאשר ) 8(500תקנה 

מי שיש בידו פסק  ."1958–ח"שית, חו��כמשמעותו בחוק אכיפת פסקי, חו��לאכו� פסק

בתשלו� מזונות על ידי הגשת בקשה פסק די� אכי� המחייב בישראל יכול לקבל זר מזונות 

אינה מתנה את מת� ההיתר בהיות הנתבע קשור לישראל ) 8(500 תקנה 32.לאכיפת הפסק

ועל פני הדברי� די שהתובע מבקש לאכו� את הפסק , וא� לא בהיות התובע קשור לישראל

אול� כרגיל יש להראות כי ישראל היא פורו� נאות . ישראל כדי לבסס את מת� ההיתרב

, שכ� מת� היתר המצאה מחו� לתחו� כפו� לשיקול דעתו של בית המשפט, לאכיפת הפסק

ע� . וסביר שלא יינת� היתר בלא שלמי מהצדדי� יש קשר כלשהו לישראל בפועל או בכוח

צדיק לכאורה להתיר המצאה מחו� לתחו� ג� בלא הפסיקה הישראלית יצרה מצב שמ ,זאת

 נפסק שתקופת ההתיישנות של חמש מטה חא�בפרשת . שלצדדי� יש קשר כלשהו לישראל

, חלה ג� על פסק מזונות זר, 1958–ח"התשי, חו� הקבועה בחוק אכיפת פסקי, שני�

 מצדיקה ושהעובדה שהחייב ציית לפסק הדי� במש� חמש שני� ורק אז זנח את חיוביו אינה

 על כ� אי אפשר יהיה לאכו� את הפסק לאחר שתקופת ההתיישנות 33.הארכתה של תקופה זו

, ג� א� החייב מקיי� אותו, רק אכיפת הפסק בתו� תקופת ההתיישנות. עברה בנסיבות אלה

מכא� שמכיוו� שהתובע אינו בהכרח יודע . לפועל�הוצאה�מבטיחה שבישראל יהיה חיוב בר

נראה כי אי� מניעה שתוגש בקשת אכיפה שכזו ג� כאשר התובע , בעתידהיכ� יימצא החייב 

 ושנתוני� ,וא� כשלנתבע אי� זיקה לישראל ,אינו גר בה ואינו נמצא בה, אינו תושב ישראל

די שיש אפשרות . אלה אי� בה� די כדי לקבוע כי ישראל איננה פורו� נאות לבקשת האכיפה

  

 ).2000, פורס� בנבו (אלמוני' פלוני� נ 10681/98) ��משפחה י(ש "תמ   30
במקרה זה בית המשפט ). 2008, פורס� בנבו( .ע.ר' נ. ר.ס 878/08) קריותמשפחה (א "בש   31

 .הגינות והסתמכות כיסודות מצטברי� לחובת המזונות, תו� לבחובת , הזכיר במפורש מניעות
סביר כי תקנה זו מתייחסת לא רק לתביעת אכיפה סטטוטורית אלא ג� לאכיפה באמצעות    32

ע� . חו� ולא לדר� האכיפה�שכ� היא מתייחסת רק להגדרתו של פסק, תביעה על יסוד הפסק
הניתני� , שמדובר בפסקי מזונות עתידיי�התביעה על יסוד הפסק אינה מועילה במיוחד כ, זאת

על כ� היא תוכל לשמש בסיס . כי מסלול אכיפה זה דורש שהפסק יהיה מעשה בית די�, לשינוי
 ). 953' להל� בעמראו (לאכיפה רק באשר לפיגורי תשלומי� 

� לאחר מכ). 1973 (693, 690) 1(ד כז" פ,שוויבל'  נ)ריסטופיקלוכ(מטה חא�  665/72א "ראו ע   33
נפסק שתקופת ההתיישנות תואר� א� התובע גילה שהנתבע נמצא בישראל רק לאחר שהיא 

  )).1984 (639) 3(ד לח"פ, רווה' הוכמ� נ 247/83א "ראו ע(עברה 
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ראל כדי להצדיק הגשתה של בקשת אכיפה שבעתיד יהיה צור� להישע� על הפסק ביש

  .והגשתה של בקשה להמציא את המסמכי� אל מחו� לתחו�

   בישראל צור� לדו� בתביעה מתעוררה  )4(

בהקשר המיוחד של מזונות קטיני� וחסויי� בית משפט ישראלי מוסמ� לדו� בתביעה נגד מי 

 מתקיימת כל עילה מבי� וא� כאשר אי�, שחייב במזונותיה� ג� א� הוא אינו נמצא בישראל

–ב"תשכה ,חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסותל) 2(76סעי�  .500העילות של תקנה 

הצור� ש השני והשלישי לחוק כל אימת לפעול לפי הפרק� את בית המשפט  מסמי1962

ילדי� ובאפוטרופסי� על פי –פרקי� אלה עוסקי� ביחסי הורי�. לעשות כ� מתעורר בישראל

אי� ספק שהצור� ליטול , שכשקטי� או חסוי נמצאי� בישראל וזקוקי� למזונותמכא� . מינוי

, מאחר שהסעי� מסמי� את בית המשפט ישירות,  במקרה כזה34.סמכות מתעורר בישראל

וממילא אי� כל בסיס לבקשה כזו במסגרת , דומה שלא יהיה צור� בהיתר של בית המשפט

   500.35תקנה 

  מזונות מ� העיזבו�  )5(

.  ג� תביעה למזונות מ� העיזבו�עיזבו� המתנהל בישראלליו שאפשר להגיש נגד מוב� מא

כאשר : עיזבו� יכול להתנהל בישראל רק כאשר מתקיימי� תנאי הסמכות של חוק הירושה

 הא� אפשר לתבוע 36.המנוח היה תושב ישראל בעת מותו או כאשר הניח נכסי� בישראל
  

קבע כי הסמכות של בית בית המשפט  )1975 (259) 2(ד כט"פ, קורונל' קורונל נ 625/73א "בע   34
סביר שג� . ולא בהמצאת ההזמנה לדי�) 2(76' סהמשפט לדו� בהחזקת ילדי� מוקנית מכוח 

ראו ג� . כאשר הצור� לדו� בה מתעורר בישראל) 2(76' תביעת מזונות יכולה להתבסס על ס
ש� נדו� ערעור על סירוב , )1998, פורס� בנבו (שומוב' בליי נ 201095/98) א"מחוזי ת(ע "בר

נגד ,  שהיה בישראל ע� אמולהתיר המצאת מסמכי� מחו� לישראל בתביעת מזונות של ילד
בית המשפט המחוזי , כאמור). 7(500' על יסוד תק, חסר דת, תושב ואזרח אוקראינה, אביו

. מבסס את סמכות בית המשפט) 2(76' התיר את ההמצאה על יסוד תקנה זו וציי� עוד שא� ס
ר הוצא למשל כאש, עשויה לקו� ג� כאשר הילד אינו נמצא בישראל) 2(76' סמכות על יסוד ס
 הצור� להפעיל,  דומה שכשמדובר במזונות.)873–872'  בעמראו לעיל(ממנה שלא כדי� 

 .סמכות זו יתעורר רק כשהילד נמצא פה
השופט העיר כי לא ידו� בשאלה , )1975 (259) 2(ד כט"פ, קורונל' קורונל נ 625/73א "אמנ� בע   35

כפי שציי� , שכ�, דוע יידרש היתראבל קשה להבי� מ. א� דרוש היתר להמצאת הזמנה לצור� זה
. ההזמנה במקרה זה משמשת רק הודעה על קיו� ההליכי� ואינה מקנה סמכות, השופט קיסטר

, 153–146' בעמ, שר�קופינוע� זאת ראו דיו� של . א� לא ברור על מה בקשה כזו יכולה להתבסס
   .)416–415' ראו לעיל בעמ(ש� היא מבהירה שהנוהג המקובל הוא לבקש אישור 

, 1988–ח"התשנ, לתקנות הירושה) א(10'  ותק1965–ה"התשכ,  לחוק הירושה136' ראו ס   36
, המורה להגיש תובענה בירושה לבית המשפט באזור השיפוט שבו היה מושבו של המוריש

 . במקו� שבו מצויי� נכסי� מנכסי העיזבו�–וא� לא היה מושבו בישראל 
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מצד אחד ? וסמכת לדו� בירושה של המנוחמזונות מ� העיזבו� ג� כאשר ישראל אינה מ

 וראינו שתביעה למזונות היא תביעה 37,אפשר לתבוע עיזבו� זר בגי� חיוב אזרחי רגיל

מצד אחר מקובל לחשוב שהמשפט הישראלי מבחי� בי� מזונות מ� העיזבו� . אזרחית רגילה

נייני ירושה  בע38.ובי� מזונות בחיי� ורואה במזונות מ� העיזבו� עניי� של ירושה בלבד

ומקובל לחשוב , המשפט הישראלי קבע כללי סמכות שיפוט וכללי ברירת די� מיוחדי�

 א� על פי שההבחנה בי� מזונות בחיי� , על כ�39.שאלה חלי� א� על מזונות מ� העיזבו�

 סביר שהזכות למזונות מ� 40,למזונות מ� העיזבו� אינה מקובלת בכל שיטות המשפט

לפיכ� דומה כי תביעה . מיד לפי כללי ברירת הדי� בירושההעיזבו� תיקבע בישראל ת

וכי רק כללי הסמכות של חוק , למזונות מ� העיזבו� אינה נתפסת כתביעה אזרחית רגילה

  . הירושה יחולו על תביעה כזו

  לאומית של בתי הדי� הדתיי��סמכות בי�  .2

בהוראות אלה יש . סמכות השיפוט של בתי הדי� הדתיי� בישראל קבועה בהוראות עצמאיות

לאומית של ישראל לדו� בענייני מזונות מעבר למה שתואר �כדי להרחיב את הסמכות הבי�

  41.לעיל

סעי� , באשר ליהודי�. ת הנדונהד בהתא� למשתנההיק� הסמכות של בתי הדי� הדתיי� 

בית הדי� הרבני מקנה ל 1953–ג"תשיה ,) וגירושי��נישואי(חוק שיפוט בתי די� רבניי�  ל1

 42.אזרחי המדינה ותושביה,  בענייני נישואי� וגירושי� של יהודי� בישראלסמכות ייחודית

שלבית הדי� הרבני  קובע 3 אול� סעי� 43.ענייני� אלה אינ� כוללי� את מזונות האישה

  

הקובע בי� השאר כי עילות תביעה בשל עוולה , ]נוסח חדש[ לפקודת הנזיקי� 19' ראו למשל ס   37
 .נגד הנפטר עומדות בעינ� נגד עיזבונו

שמסביר , )1995 (61, 33, 22�23,  כר� ב�1965ה"פירוש לחוק הירושה תשכראו שמואל שילה    38
לחוק א� ) ד(104' ס. את ההבדל במשפט הישראלי בי� מזונות בחיי� ובי� מזונות מ� העיזבו�

 .י� חובות אחרי� של העיזבו� על פני מזונות מ� העיזבו�מעד
 .1090–1086' וראו להל� בעמ,  ואיל�128' בעמ, כר� ב) 38ש "לעיל ה (שילהראו    39
 .20–19' בעמ, כר� ב, ראו ש�   40
, )2002 (650�649, 625) 2(ד נו"פ,  הרבני הגדולי�הדת בי' רו� נ 8754/00� "משתמע מבג   41

' שג� בית הדי� הרבני מוסמ� מכוח ס, חזקת ילדי� ולא בסוגיה של מזונותשעסק בסוגיה של ה
בית " לחוק קובע כי המונח 79 'סאבל הג� ש. לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות) 2(76

הוא ג� קובע כי ,  מקו� שהוא מוסמ� על פי די� לשפוטמתייחס א� לבית די� בכל" משפט
 מחיל רק 79' דומה כי סעל כ� . של בתי הדי� הדתיי�החוק אינו בא להוסי� על סמכויותיה� 

' וכי ס, ורק באות� מקרי� שבה� בית הדי� מוסמ� ממילא, את ההוראות המהותיות של החוק
  . אינו מרחיב את סמכותו מעבר לכ�) 2(76

   .666' ראו לעיל בעמ" בישראל"אשר לריכו� הדרישה שהצדדי� יהיו    42
  .)1995, שנייה ורהמהד( 9 בפסקה ,א כר� בישראל ההמשפח דיני שיפמ� פנחסראו    43
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על  44. אשר נכרכו בתביעת הגירושי� האישה והילדי�תהיה סמכות ייחודית בענייני מזונות

או המושב בצירו� הזיקה הדתית כדי להקנות סמכות לבית הדי� כ� די בזיקות האזרחות 

שכ� סמכותו של בית הדי� אינה , תביעת גירושי�שנכרכו כדי� להרבני ג� בענייני מזונות 

. תלויה באפשרות להמציא הזמנה לנתבע בישראל או לקבל היתר המצאה מחו� לתחו�

 נגד בעלה או נגד עיזבונו תביעת  לחוק מוסי� וקובע כי כאשר אישה יהודייה מגישה4סעי� 

לא תישמע טענה שבית הדי� אינו מוסמ� לדו� , מזונות שלא אגב גירושי� בבית הדי� הרבני

סעי� זה משמש בסיס לנטילת סמכות של בית הדי� הרבני בתביעת , שלא כצפוי .בעניי�

שבתו על פי שבית המשפט העליו� ב  א�.מזונות ג� נגד נתבע שאי� לו כל קשר לישראל

לא נקבעו זיקות מזעריות להפעלתה , כבית המשפט הגבוה לצדק חש לא בנוח נוכח מצב זה

 ג� לבתי הדי� 45.לאומית�של סמכות זו ולא נשללה העמדה שהסעי� עוסק בסמכות בי�

אזרחי ,  בענייני נישואי� וגירושי� של דרוזי� בישראלייחודיתהדתיי� הדרוזיי� סמכות 

ואי� בחוק בסיס , אי� בחוק זה אפשרות לכרו� ענייני מזונות אול� 46.המדינה ותושביה

בתי הדי� . לנטילת סמכות על נתבע זר שאי� לו כל קשר לישראל בתביעת מזונות בי� בני זוג

  

במוב� זה שדיו� בעניי� זה בי� ההורי� בבית הדי� , אול� נפסק שאי אפשר לכרו� מזונות ילדי�   44
וכי הוא יכול לתבוע שוב בשמו שלו בבית , הרבני אינו כובל את הילד שאינו צד לדיו� זה

אריאל ; )1969 (176, 171) 2(ד כג"פ, אישרג' שרגאי נ 120/69ע "ברראו (המשפט האזרחי 
הסמכות , לחוק) ה(א4' שלפי ס,  שימו לב עוד.))1990 (29'  סדיני המשפחה בישראלרוז� צבי 

  . אינה כוללת סמכות לדו� בתביעת מזונות, א4' המוקנית היו� לפי ס, הרחבה לפסוק גירושי�
הזיקה  ()1958 (1622 ד יב"פ ,בית הדי� הרבני האזורי' קנול נ 135/58 �"בגראו למשל    45

הרב ' אילו� נ 159/63 �"בג; )היחידה בי� הנתבע לישראל הייתה שהנישואי� נערכו בישראל
להסתייגות של בית המשפט העליו� מהאפשרות לבסס סמכות . )1963 (2339ד יז "פ, ורנר. ב.ש

, קנולרשת לאומית על סעי� זה בלא קשר לנתבע זולת יהדותו ראו השופט זילברג בפ�בי�
א� שיפמ� ; )1974 (363) 1(ד כח" פ,גולדברג' גולדברג נ 323/73 �"בג ופסק הדי� בעניי�

סבור כי יש צור� בנישואי� בישראל או בנוכחות בישראל המספיקה לצור� המצאת מסמכי� 
בית ' סבג נ 6751/04 �"בגב, לעומת זאת). 60פסקה ב,  כר� א)43ש "לעיל ה (שיפמ�ראו (

יה ספק ' הטילה השופטת פרוקצ)2004 (833, 817) 4(ד נט"פ,  הגדול לערעורי�הדי� הרבני
 �לאומית והציעה כי הוא נועד רק להבהיר את � נועד לקבוע סמכות בי�4בנכונות ההלכה שסעי

אול� היא קבעה שאי� צור� להכריע בסוגיה . סמכותו העניינית של בית הדי� במישור הפנימי
לאומית של בית הדי� �א� על פי שרוחב סמכותו הבי�. פי שהייתהועל כ� ההלכה נותרה כ, זו

 �קשה לראות כיצד אפשר להכפיפו לדרישה של המצאת מסמכי� ,  תמוה4במסגרת סעי
, ואשר לבתי הדי�, סמכות� של בתי הדי� הדתיי� איננה כפופה להמצאת מסמכי�. במדינה

' ראו לעיל בעמ(יד מכונ� תפקידה של המצאת מסמכי� הוא תפקיד מודיע בלבד ולא תפק
קשה להבי� כיצד תפקיד זה משתנה רק משו� שסעי� הסמכות אינו מגביל את ). 416–413

כללי ההמצאה החלי� על בתי הדי� הרבניי� , יתרה מזו. הסמכות בזיקה אישית כלשהי
ולכ� ג� כללי� אלה אינ� , )ראו ש�(מאפשרי� המצאה מחו� לישראל א� בלא מת� היתר 

  . שלנתבע יהיה קשר אישי לישראלמבטיחי� 
  .1962–ג"התשכ,  לחוק בתי הדי� הדתיי� הדרוזיי�4' ראו ס   46
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 בענייני מזונות לדו� 1947–1922במועצה  לדבר המל� 52סימ� השרעיי� מוסמכי� מכוח 

וא� שאינ� אזרחי זרחי המדינה א שה� מיתלמכל הסוגי� בי� כל בני המשפחה המוס

סמכות� . א� לפי די� אזרחות� ה� כפופי� לסמכות השיפוט של בית די� מוסלמי, המדינה

והיא ,  לדבר המל� במועצה מוגבלת יותר54של בתי הדי� הנוצריי� המוכרי� לפי סימ� 

על כל  נוס� 47.משתרעת רק על מזונות בי� בני זוג בני העדה הרלוונטית שה� אזרחי המדינה

 ע� 48.זאת אפשר להקנות סמכות לבתי הדי� הדתיי� לדו� בתביעת מזונות בהסכמת הצדדי�

 מכיוו� שאפשר להקנות סמכות לדו� בתביעת מזונות ג� לבתי המשפט האזרחיי� ,זאת

  .לאומית הכללית של ישראל�אפשרות זו אינה משפיעה על היק� הסמכות הבי�, בהסכמה

  

 המזונות קובע לחוק )א(19 'ס. בשני המקרי� סמכות זו מוגדרת בדבר המל� כסמכות ייחודית   47
, כלומר. שהחוק אינו בא להוסי� על סמכויות שהיו מוקנות לבתי די� דתיי� או לגרוע מה�

 – היו� בית המשפט לענייני משפחה –שלפיה בית המשפט המחוזי ,  לחוק18'  בסהקביעה
לא נועדה לשנות את חלוקת הסמכויות בי� בתי הדי� הדתיי� ובי� בית , מוסמ� לדו� לפי החוק

לאחר חקיקתו של החוק ניסו מתדייני� מוסלמיי� ונוצריי� , למרות הוראה זו. המשפט האזרחי
ת המקבילה של בית המשפט האזרחי בתביעות מזונות שהיו בסמכות להביא לידי הכרה בסמכו

בכמה מקרי� סברו בתי משפט שוני� שהחוק אכ� הכניס שינוי . ייחודית של בתי הדי� הדתיי�
ושבית המשפט האזרחי מוסמ� עתה לדו� בתביעות שהיו קוד� לכ� , בחלוקת הסמכויות

, )לא פורס� (יעקוב 'נ יעקוב 57/78א "ראו למשל ע(בסמכותו הייחודית של בית הדי� הדתי 
'  נמוסה 2340/83א "תמ, )1981 (429) 1(ד"מ תשמ" פ, מסרי'נ מסארווה 2320/81א "תמ

 42) 2(ד "מ תשמ"פ, עאסי' עאסי נ 1592/83) א"ת(א "תמ, )1983( 375) 2(ד"מ תשמ"פ, מוסה
ת של בני זוג לא השיפוט בענייני מזונו"לביקורת על תפיסה זו ראו מנשה שאוה ). 1983(

לבסו� פסק בית המשפט העליו� שהכרה )). ב"תשמ–א"תשמ (640 ח עיוני משפט" יהודי�
בסמכות מקבילה של בית המשפט המחוזי יש בה גריעה מסמכותו הייחודית של בית הדי� 

 250/83א "ע(ושעל כ� הסמכות הייחודית נשארה כשהייתה ,  לחוק19' באופ� שנוגד את ס
   2הכרעה זו בוססה ברובה על המילי� שבסעיפי� )). 1985 (113) 2(ד לט"פ, זועבי 'נ עומרי

מילי� ". הוראות חוק זה לא יחולו עליו", שלפיה� מי שחב במזונות ב� זוגו או ילדו,  לחוק�3ו
 �, שקבע את סמכותו של בית המשפט האזרחי,  לחוק18אלה ביססו את ההשערה שג� סעי

ב תיקו� לחוק בית המשפט "ת החלטה זו הוחק בשנת תשסבעקבו. אינו חל על מזונות אלה
המסמי� את בית המשפט לענייני משפחה לדו� בכל עניי� שנקבעה לגביו , לענייני המשפחה

מטרתו . למעט ענייני נישואי� וגירושי�,  לדבר המל� במועצה�54 ו52סמכות ייחודית בסימני� 
ה לגשת לבית משפט אזרחי בענייני המפורשת של סעי� זה הייתה לאפשר לכל אזרחי המדינ

  ).570ח "ח תשנ"ראו ה(מזונות 
על השאלה א� סימ� זה חל על בתי הדי� ;  לדבר המל� באשר לבתי הדי� הנוצריי�65ראו סימ�    48

נישואי� ( לחוק שיפוט בתי די� רבניי� 9' ראו עוד ס. 71ש "ה ,664'  בעמלעיל השרעיי� ראו
סעיפי� . 1962–ג"התשכ, לחוק בתי הדי� הדתיי� הדרוזיי� 5' ס; 1953–ג"התשי, )וגירושי�

אלה מאפשרי� להקנות סמכות בהסכמה בכל נושא מענייני המעמד האישי שבו לבית הדי� אי� 
מאחר שסמכות� הייחודית של בתי הדי� הדתיי� מוגדרת בי� השאר ג� על . סמכות ייחודית

� אלה מרחיבי� את סמכות� הבי�יוצא שסעיפי�, יסוד זיקות אישיות של הצדדי� לישראל
  . לאומית ולא רק את סמכות� העניינית
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  המצאת מסמכי� ושיקול דעת  .3

 500ראינו כי המצאת הזמנה בתו� המדינה והמצאת הזמנה מחו� למדינה מכוח תקנה 
 לצור� כינו� ,לעומת זאת. מכוננות את סמכותו של בית המשפט האזרחי בענייני מזונות

 אי� 1962–ב"התשכ, לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות) 2(76סמכות לפי סעי� 
ה של סמכות המבוססת על הסכמת הצדדי� אינו סביר כי ג� כינונ. צור� בהמצאת הזמנה

כ� ג� סמכות� של בתי הדי� הדתיי� אינה מבוססת על המצאת . תלוי בהמצאת ההזמנה
 ההזמנה משמשת רק  האלהבכל המקרי�. הזמנה אלא על הוראות החוק הרלוונטיות בלבד

  . תפקיד מיידע
ג� לאחר , � האזרחי לתקנות סדר הדי500 מבקשי� היתר לפי תקנה � שבהבכל המקרי�

לבית המשפט שיקול דעת בשאלה א� ראוי להתיר שמור , שהתובע עמד בכל תנאי התקנה
מכוח המצאתה של הזמנה לדי� , ג� לאחר שנקנתה סמכות. המצאת המסמכי� מחו� לתחו�

יפעילו בית המשפט ובתי הדי� הדתיי� שיקול דעת שעשוי לעכב את , או מכוח הוראות חוק
וא� קיי� הסכ� שיפוט , א� תלוי ועומד הלי� במדינה אחרת, ו� אינו נאותההלי� א� הפור

 בית חייב,  במסגרת שיקול דעתו באשר לשתי הטענות הראשונות49.תק� בי� הצדדי�
כמו ג� במסגרת הדיו� , בתו� כ�.  לשקול א� פורו� אחר ראוי יותר לדיו� בעניי�המשפט

הצור� להג� על תובע , ת לבית משפט זרבשאלה א� ראוי לכבד תניית שיפוט המקנה סמכו
, לפיכ� סביר שכאשר התובע הוא ילד קטי� שגר בישראל. נזקק עשוי להיות שיקול חשוב

 כדי שצרכיו – ג� א� הימצאותו פה אינה סבירה –שיקול הדעת ייטה לטובת דיו� בישראל 
דעתו של בית  על א� המגמה הכללית להצר את שיקול 50.יכוסו על ידי מי שחייב לזו� אותו

 52 הובעה עמדה כי בענייני משפחה בכלל51המשפט לאחר שקנה סמכות לדו� בעניי�
  .  שיקולי הפורו� הלא נאות עשויי� להיות חשובי� במיוחד53ובענייני מזונות בפרט

  ?סמכות לעשות מה  .4

הוא מוסמ� לפסוק , בכל המצבי� שבה� בית המשפט או בית הדי� הדתי מוסמ� לדו�

, הוא א� עשוי להיות מוסמ�,  כללי הסמכות הנמשכת שבמשפט הישראלילפי. מזונות

  

נפסק שהדוקטרינות של פורו� לא נאות והלי� תלוי ועומד מחייבות ג� את בתי הדי� הדתיי�    49
  ).2002 (650–649, 625) 2(ד נו"פ,  הרבני הגדולי�הדת בי' רו� נ 8754/00� "בבג

ש� השופטת ב� פורת , )1980 (682, 673) 2(ד לד"פ, רמיל' מילר נ 635/79� "ראו למשל בג   50
וכי מאחר שהילד , הזכירה כי תניית שיפוט לא תשלול את סמכותו של בית משפט ישראלי

  .ראוי שסמכות זו תופעל, נמצא בישראל זה זמ� ממוש�
 .423–416' ראו לעיל בעמ   51
 כי יה'השופטת פרוקצציינה   ש�,)2010, פורס� בנבו (פלוני' פלונית נ 9769/09מ "בעראו    52

  . בענייני המשפחה לטענה זו חשיבות מיוחדת
ש� צוי� שבענייני , )2011, פורס� בנבו (.ר.א' נ. י.ק 18092�10�11) א"משפחה ת(ש "ראו תמ   53

  .מזונות יש להקפיד שהתביעה תישמע בפורו� הראוי
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�אול� בהקשר של סמכות בי�. לדו� בשינוי שיעור המזונות, מבחינת סמכותו העניינית

והסמכות לדו� בה תקו� רק א� קיימת עילת , לאומית תביעה כזו כמוה כתביעה חדשה

מניעה שבית משפט ג�  אי� עילת סמכות בהתקיי� .סמכות רלוונטית לתביעה החדשה

שכ� פסקי מזונות אינ� יוצרי� , ישראלי ידו� בשינוי שיעור המזונות שנקבע במדינה זרה

 54.במוב� זה ששינוי בנסיבות עשוי להצדיק שינוי ההכרעה באשר לעתיד, מעשה בית די�

 לכאורה אפשר להגיש תביעה חדשה בישראל 55,מאחר שפסק די� זר אינו יוצר השתק עילה

ליצור יש בכוחו , בהנחה שפסק זר שכזה ראוי להכרה מנ�א.  מבלי שהשתנו הנסיבותג�

אבל בית משפט ישראלי עשוי לייחס תוצאות שונות לנתוני� שהוכחו , פלוגתאהשתק 

 לא ברור כלל א� אפשר להכיר בפסק מזונות זר הפוסק מזונות ,ע� זאת. בערכאה זרה

י המשפט המקובל הדורשי� שהפסק יהווה משו� שההכרה כפופה כנראה לכלל, עתידיי�

 אול� בהנחה שאפשר לאכו� את הפסק נראה כי בתי המשפט בישראל 56.מעשה בית די�

  57.לאומית בי� ערכאות שיפוט במדינות השונות�ייזהרו מפני יצירת פתח לתחרות בי�

  ברירת די�  .ג

 את די� באנגליה מחילי� רק. השיטות חלוקות בשאלה איזה די� חל בנושא מזונות

 כש� שמחילי� רק את די� הפורו� ביחסי הורי� וילדי� ובענייני מעמד אישי 58,הפורו�

ובדר� כלל דינו האישי של , לעומת זאת בקונטיננט מקובל להחיל את הדי� האישי. בכלל

. ג� כא� כפי שמקובל בתחו� המעמד האישי וענייני הורי� וילדי�, התובע הזכאי למזונות

פני� בעניי� זה ישירות לאמנת האג בעניי� הדי� החל על חיובי מזונות שוויי� ואיטליה מ

 הכלל שבאמנה 60. בגרמניה אימצו לתו� החוק את ההוראות של אמנה זו1973.59משנת 

א� בדי� זה הוא אינו זכאי ; קובע כי יחול די� מקו� מגוריו של התובע הזכאי למזונות

  

המתייחס ה� , )2007, ורס� בנבופ( .צ.ב.ט' צ נ.ב.פ 1286/07) 'חדשלו� (א "בשלעניי� זה ראו    54
ה� לאפשרות , לתביעתו האוטונומית של ילד א� לאחר שהוכרעו מזונותיו בהתדיינות בי� הוריו

ששינוי נסיבות יצדיק הגשת תביעה חדשה בישראל משו� שההכרעה הקודמת איננה מהווה 
 . מעשה בית די�

 .558–557' ראו לעיל בעמ   55
  .515' בעמ ראו לעיל,  בהכרה אינצידנטליתלדיו� בשאלה א� תנאי זה חל   56
  .967–956' להל� בעמראו , לדיו� מלא בבעיה של שינוי פסק מזונות זר בישראל   57
  . באשר לילדי�19�166בפסקה ,  באשר לבני זוג18�230בפסקה , DICEYראו    58
ראה באיטליה ראו הו;  ביחס לקטיני�83'  באשר לבגירי� וס49'  ס�CPILבשוויי� ראו ה   59

  .  לחוק הרפורמה האיטלקי45' כללית באשר לחיובי מזונות בי� בני משפחה בס
  .�EGBGB ל18' ראו ס   60
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וא� לפי די� זה הוא אינו יכול ;  והזכאייחול די� האזרחות המשותפת של החייב, למזונות

  61.יחול די� הפורו�, לזכות במזונות

בבית די� . בישראל תביעת מזונות יכולה להידו� ה� בבית משפט אזרחי ה� בבית די� דתי

לעומת זאת בית . ואי� מחילי� כללי ברירת די�, שהוא די� הפורו�, דתי חל הדי� הדתי

, )מזונות(חוק לתיקו� דיני המשפחה . רירת די�המשפט האזרחי נוהג על פי כללי ב

, בחלק� אלה מפני� לדי� שעשוי להיות די� זר.  כולל כמה כללי� בעניי� זה1959–ט"התשי

  .  ובחלק� ה� מפני� לדי� הפורו� המהותי62,בחלק� ה� מפני� לדי� דתי

טיני� מזונות לילדי� ק, מזונות בי� בני זוג: החוק עוסק בשלושה סוגי מזונות שוני�

שכותרת השוליי� שלו היא ,  לחוק17סעי� , בהתאמה .ומזונות בי� שאר בני המשפחה

  :בנפרד קובע כלל ברירת די� המתייחס לכל סוג של מזונות, "לאומי פרטי�משפט בי�"

יחול די� מקו� מושב� של בני הזוג וא� ,  בי� בני זוגמזונותעל חובת   )א(

  .מושבו של החייבדי� מקו� , אי� לה� מקו� מושב משות�

  .על חובת מזונות של אד� לילד קטי� יחול די� מקו� מושבו של הילד  )ב(

  .על חובת מזונות אחרת לפי חוק זה יחול די� מקו� מושבו של החייב  )ג(

) מזונות(המפנה בקטגוריה משפטית ,  כלל ברירת די� מהטיפוס המסורתי הואמורכב זהכלל 

הקטגוריה המשפטית משתנה ). המושבדי� (ועה לעניי� לדי� אחד המזוהה על פי זיקתו הקב

וזהותו של האד� שאליו מתייחסת חוליית הקישור משתנה , בהתא� לסוג המזונות הנדו�

  .כמתבקש

   הקטגוריה המשפטית  .1

:  כולל שלוש קטגוריות משפטיות שונות17א� סעי� , אינו מוגדר בחוק" מזונות"המונח 

 אלה הקטגוריות –ילד קטי� וחובת מזונות אחרת לפי חוק זה מזונות ל, מזונות בי� בני זוג

  . המופיעות בחלקו המהותי של החוק

  

 ,�Hague Convention on the Law Applicable to Maintenance Obligations ל6, 5, 4' ס   61
1973.  

ה החלת הדי� הדתי בערכאה אזרחית אינה מבטיחה בהכרח שהתוצאה תהיה זהה לתוצא   62
, 4ד ח "פ, היוע� המשפטי לממשלה' כה� נ 238/53א "ראו ע(שהייתה מושגת בערכאה הדתית 

בערכאות סדרי הדי� ודיני הראיות משוני בהשוני בתוצאה עשוי לנבוע לא רק . ))1954( 19
מומחיות בית הדי� הדתי בדינו עשויה לעלות על מומחיותו של האפשרות שולא רק מ, השונות

בית המשפט האזרחי להכריע בשאלות הנטייה של אלא ג� מ, י בדי� הדתיבית המשפט האזרח
על פי כללי ברירת די� , כגו� תוק� הנישואי�, תנאי לזכות למזונותהמהוות אינצידנטליות 

 . )949–947' ראו להל� בעמ (עצמאיי�
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  חובת מזונות   )א(

שיטות משפט שונות זו מזו " ...על חובת מזונות"כל אחד מסעיפי ברירת הדי� פותח במילי� 

רוכה ההחלטה להטיל על אד� חובה לזו� אד� אחר כ". מזונות"בתוכ� שה� יוצקות למונח 

משפט הישראלי צופה את האפשרות ה. בהכרעה ערכית בדבר היחס הראוי בי� שני האנשי�

לא כל . שיוטל חיוב לזו� ג� ילדי� בגירי� וג� בני משפחה שמחו� למשפחה הגרעינית

א� סעי� , "מזונות" אי� בחוק הגדרה של המונח 63.שיטות המשפט שותפות לעמדה זו

ע� זאת . ומוכ� לאכו� אות�, שאיננו ב� זוג ואיננו ילד קטי�צופה ג� חובות לזו� אד� ) ג(17

 לחוק כולל רשימה 4מאחר שסעי� ". לפי חוק זהחובת מזונות אחרת "הוא מדייק ומציי� 

, שאד� עשוי לחוב ג� במזונותיה�, לבד מבני זוג וילדי� קטיני�, ארוכה של קרובי משפחה

ובלבד , מזונותבהכרח  שאינ� מכוני� נראה כי כלל זה עשוי לחול ג� על סוגי תשלומי�

א� בדי� מושבו , למשל. 4שמטרת� של חובות כאלה היא לזו� את האנשי� הכלולי� בסעי� 

ומטרתה של הנדוניה היא לתמו� במחיית הבת , של אד� הוא מחויב לספק לחתנו נדוניה

על חיובי  כ� ג� ייתכ� שהסעי� יחול ג� 64.חיוב כזה עשוי להצטייר כחובת מזונות, הכלה

 כל עוד החיוב נובע מקשר המשפחה או קשר 4מזונות כלפי אנשי� שאינ� מוזכרי� בסעי� 

 מילי� אלה מוציאות כנראה ,ע� זאת. וכל עוד הוא נועד לזו� את הצד הנזקק, של אחריות

כאשר  . בחוק כללי� נצפ�את האפשרות לכלול במסגרת הוראות ברירת הדי� מזונות שאינ

מזונות מ� , למשל. אי� להתפלא על כ�, רת די� מיוחדי� לסוגי מזונות אלהקיימי� כללי ברי

ודומה שכלל ברירת הדי� שחל על הירושה יחול ג� , העיזבו� מוסדרי� בחוק הירושה

 תשלומי חובה אחרי� בי� אנשי� שאינ� בני משפחה אחת או שאינ� קשורי� 65.עליה�

  .�17 סעי� בקשר דמוי משפחתי כנראה לא ייחשבו מזונות לצור

  מזונות בי� בני זוג  )ב(

? בהקשר זה" בני זוג"מונח מה פירוש ה. חוק מייחד הוראות מיוחדות למזונות בי� בני זוגה

שאלה זו אינה ?  והא� מדובר רק בזוג שאינ� בני אותו מי�66?הא� מדובר רק בזוג נשוי

  

 הצעת חוק היחיד והמשפחהלמשל ראו לתיאור של כמה מההבדלי� בעת ניסוח החוק    63
אול� גיוו� העמדות ,  ההסדרי� ופרטיה� אינ� זהי� היו�.122' דברי ההסבר לס, )1955(

  .בשאלות אלה עדיי� רחב כפי שהיה
א� לא משו� שהעילה ,  ונדחתה�Phrantzes v. Argenti, [1960] 2 Q.B. 19תביעה כזו נדונה ב   64

  .לא הייתה ידועה למשפט האנגלי
כר� ) 38ש "לעיל ה( שילה  ברירת הדי� בירושה ראולעמדה שמזונות מ� העיזבו� כפופי� לכל   65

 . 1125–1124' וראו להל� בעמ, 129' בעמ, ב
ה� למזונות בי� בני זוג , שאלה זו מתייחסת ה� למזונות בי� בני זוג שאינ� נשואי� כי לא נישאו   66

מת שכ� בשיטות משפט מסוימות בני זוג חייבי� לזו� זה את זה במידה מסוי, שנישאו והתגרשו
  .ג� לאחר הגירושי�



  מזונות: 13פרק 

929 

ל ברירת הדי� היא עולה ג� באשר לכל, למשל. מיוחדת לכלל ברירת הדי� בחוק המזונות

  . 1973–ג"התשל, שבחוק יחסי ממו� בי� בני זוג

שכ� השאלה א� קיימת חובה , דומה כי די� ישראל אינו חייב לנקוט עמדה בשאלה זו

 כמו השאלה א� חובת המזונות בי� בני זוג קיימת 67,לשל� מזונות בי� מי שאינ� בני זוג

 הוא די� המושב של בני הזוג –הדי� תלויה בדי� שאליו מפנה כלל ברירת , בנסיבות העניי�

על כ� העובדה כשלעצמה שבני הזוג אינ� נשואי� זה לזה אינה מוציאה את . או של החייב

עמדה זו א� מתיישבת ע� התפיסה שא� על . התביעה מהיק� התחולה של כלל ברירת הדי�

הקשר עליו להביא בחשבו� את ה, פי שסיווג הקטגוריה המשפטית נעשה לפי די� הפורו�

במקרה הנדו� יוחל כלל ברירת הדי� ג� על תביעת מזונות בי� . הברירתי שלשמו הוא נעשה

  . כאשר הדי� הזר יכריע בשאלה א� לנישואיה� יש חשיבות, בני זוג שאינ� בהכרח נשואי�

העמדה . אול� דומה שפירוש רחב וגמיש א� מתיישב ע� העמדה המקובלת בדי� ישראל

ככולל בני זוג " בני זוג"ולפיה יש לפרש את הביטוי , ראליהמסורתית של המשפט היש

 נסוגה מפני עמדה החותרת להחיל את הכללי� החלי� על בני זוג 68,נשואי� כדי� בלבד

 ובני זוג בני 70 בני זוג שנישאו בנישואי� אזרחיי�69,נשואי� ג� על בני זוג ידועי� בציבור

  

השאלה א� ה� נשואי� א� לאו עשויה .  בני הזוג הנדוני� נשואי�א�שאלה זו שונה מהשאלה    67
בתור . להתעורר במהל� הדיו� כתנאי הקבוע בדי� השולט בחובת המזונות לזכאות למזונות

  .שתידו� בהמש�, שכזה היא עשויה ליצור בעיה אינצידנטלית
ודבריה של , )2001, מהדורה רביעית מורחבת (685,  כר� א האישי בישראלהדי�ראו מנשה שאוה    68

): 1985 (685, 673) 1(ד לט"פ, היוע� המשפטי לממשלה' כה� נ 640/82א "השופטת ב� פורת בע
וא� , בציבור) או ידוע(אינו מקפל בתוכו מכללא ידועה ' ב� זוג'שהמונח , הלכה פסוקה היא"

) בהגדרה או בהוראה שבדי�(עליו לכלול אות� , ות פלוניתרוצה המחוקק להעניק לאלה זכ
כולל בני זוג אשר נישואיה� מוכרי� " בני זוג"המונח , ג� לפי עמדה מסורתית זו". במפורש

על כ� לכאורה עמדה זו לא הייתה מונעת החלת� של כללי� . בישראל מכוח כללי ברירת הדי�
 .  מי� שנישאו כדי� במדינת אזרחות�המיוחדי� לבני זוג על בני זוג זרי� בני אותו

א "עראו למשל (ההלכות בדבר חזקת השיתו� ביחסי ממו� הוחלו ג� על ידועי� בציבור    69
 337) 1(ד נא''פ, כרמי' סל� נ 4385/91א "ע; )1984 (443) 1(ד לח''פ, פרידמ�' שחר נ 52/80

בתור בת זוג של מי ]  חדשנוסח[ לפקודת הנזיקי� 78' נפסק כי הזכות לפיצוי מכוח ס; )1997(
 קר� – קרנית' לינדור� נ 2000/97א "ע(שנהרג בשל עוולה נזיקית חלה ג� על ידועה בציבור 

או (הנחה במס רכישה המיוחדת לבת זוג ; ))1999 (12) 1(ד נה"פ, לפיצוי נפגעי תאונות דרכי�
שבח מקרקעי� מנהל מס  2622/01א "ע) שנפרדה מב� זוגה(הורחבה לידועה בציבור ) גרושה

  ).2003 (309) 5(ד נז"פ, לבנו�' נ
' פלונית נ 8256/99א "יי� ברעלמשל הזכות למזונות הורחבה לבני זוג שנישאו בנישואי� אזרח   70

ואגב אורחא הנשיא ברק הביע את עמדתו שהלכה זו צריכה  ()2004 (213) 2(ד נח''פ, פלוני
 לחוק 11' בת זוג של אד� הוכרה לצור� סג� הזכות לרשת בתור ; )לחול ג� על ידועי� בציבור

, פלוני' פלוני נ 9607/03מ "בע (היו בני דתות שונותכאשר בני הזוג , 1965–ה"התשכ, הירושה
 )).2006 (726) 3(ד סא"פ
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וא� את " בני זוג"שמעות של הביטוי  מכיוו� שהמשפט הישראלי מגמיש את המ71.אותו מי�

אי� כל סיבה מדוע לא יגמיש אותו ג� , לצרכיו הפנימיי�" מזונות בי� בני זוג"הביטוי 

תזכה לתשובה  – א� התובע זכאי למזונות –השאלה המכרעת , שוב. לצורכי ברירת הדי�

  .מתו� הדי� שאליו מפנה כלל ברירת הדי�

ת המזונות עשויה לחול ג� בי� מי שאינ� א� ללא התפיסה הישראלית שלפיה חוב

כבר , יתרה מזו. אפשר להחיל את כלל ברירת הדי� הסטטוטורי בדר� של היקש, נשואי�

ראינו כי בית המשפט סבר כי אפשר להשתית את חובת המזונות בי� בני זוג יהודי� על בסיס 

בת המזונות בי� בני זוג ג� חו. וכי אפשר לגזור את חובת המזונות כלפי ילד מחיוב חוזי, חוזי

לפיכ� סביר שאפשר להחיל כללי ברירת די� חוזיי� על . לא נשואי� הושתתה על בסיס חוזי

סביר , כפי שנראה בהמש�. ואולי א� על חובות מזונות בי� בני משפחה אחרי�, חובות אלה

  .שקונסטרוקציה חוזית זו לא תשנה בהרבה את תוצאת ברירת הדי�

  י�מזונות לילד קט  )ג(

 לחוק 1סעי� .  לחוק המזונות עוסק בדי� שחל על חובת מזונות כלפי ילד קטי�)ב(17סעי� 

. כולל מי שנולד מנישואי� ומי שנולד שלא מנישואי� וא� ילד מאומ�" ילד"מבהיר שהמונח 

בני " במונח שכש� שהשימו.  די� מושב�לפי כאלה זכות� למזונות תיבח� מכא� שג� ילדי�

וקיומה של , את האפשרות שכלל ברירת הדי� יחול ג� על מי שאינ� נשואי� אינו שולל "זוג

 אי� פירושה 1כ� ג� ההבהרה שבסעי� , רלוונטיחובת המזונות כפו� כולו לדי� המושב ה

 מנישואי� או בהיוולדו את זכותו למזונות אינו רשאי להתנותשדי� מושבו של הילד הקטי� 

 כזה עלול להיפסל משו� שהוא ייראה לפורו� ישראלי  תנאי.נתבע בינו ובי� הקשר ביולוגיב

שיש להתעל� ממנו ולהעניק זכות למזונות כאילו מדובר , תנאי שנוגד את תקנת הציבור

, אול� א� הוא אינו נוגד את תקנת הציבור. בילד שיש לו זכות על פי הדי� הזר הרלוונטי

 תנאי זה –מפלי� שאינ�  למשל משו� שדי� זה מסדיר מצבי� שוני� אלה באופני� שוני�

   72.שתידו� בהמש�, עשוי לעורר בעיה אינצידנטלית

  

 749) 5(ד מח''פ, דנילובי�' מ נ"על נתיבי אויר לישראל בע�אל 721/94� "ראו למשל בג   71
 48260/01ש "תמ; לצור� הסכ� קיבוצי" ב� זוג"מיני כ�חדשבו הכירו בב� זוג בזוג , )1994(

לצור� החוק למניעת " ב� זוג"מיני כ�שבו הוכר ב� זוג בזוג חד, )פורס�לא  (פלוני' פלוני נ
, )2004,  בנבופורס� (.פ.מ.ל�ו .א.רבעניי�  3140/03 )א"משפחה ת (ש"תמ; אלימות במשפחה

 ואישורו של בית המשפט לענייני משפחה והכירשבו בני זוג מאותו המי� הגישו הסכ� רכוש ל
 2345/03א "עראו ג� .  לענייני משפחהת משפטחוק ביל) א)(2(1' ס לצור� בה� כבני זוג

הג�  כי ש� נפסק, )2004, פורס� בנבו (לממשלה � המשפטיהיוע' ל נ"ר ז.ירושת המנוח ש
איש "המונח , מיניי��ר חדידועי� בציבו לרבות ,ידועי� בציבוראינו כולל " ב� זוג"המונח ש

  .כאלהכ� כולל זוגות א) ה בי� ידועי� בציבורירושלנועד ש(בחוק הירושה " ואישה
  .949–947' ראו להל� בעמ   72
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וכאמור החוק מייחד כללי ברירה שוני� , כמי שאינו בגיר" קטי�" לחוק מגדיר 1סעי� 

על כ� יש להבי� ). לרבות מזונות לילד בגיר(למזונותיו של ילד קטי� לעומת מזונות אחרי� 

די� ה של הילד רק כאשר מדובר בילד שהוא קטי� בעיני כמפנה לדי� מושבו) ב(17את סעי� 

 הא� 18.73בגיר הוא ב� , בהיעדר הוראה מיוחדת בעניי� זה, בדי� ישראל הפנימי. יישראלה

? למשל משו� שעודו קטי� בדי� זר כלשהו, 18אפשר להחיל כלל זה ג� על מי שגדול מדי� 

 משו� שבדי� זר כלשהו הוא כבר ,18 א� על פי שהילד קט� מגיל ,הא� יש להימנע מהחלתו

שזכה להרחבה והגמשה במשפט " בני זוג"להבדיל מהביטוי , מצד אחד? נחשב לבגיר

ויש להניח כי המחוקק התכוו� לקטי� ולבגיר , גיל הבגרות הוא גיל קבוע, הישראלי

, מצד אחר חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות. במשמעות המקובלת בדי� ישראל

 כאל בגיר ולכל אד� מתחת לגי� כזה 18ינו מתייחס לכל אד� מעל גיל  א1962–ב"התשכ

 א� ,על כ�.  לחוק זה מפנה בכל ענייני החוק לדי� המושב של הנדו�77שכ� סעי� , כקטי�

או שטר� הגיע לגיל הבגרות א� על , תעלה טענה שהתובע הגיע לגיל הבגרות לפני גיל זה

בח� את השאלה א� מדובר במזונות של קטי� סביר שהמשפט הישראלי י, פי שעבר גיל זה

הוא ייראה קטי� ג� בעיני , א� די� זה רואה בו קטי� .או של בגיר לפי די� מושבו של התובע

לא ייתכ� מצב , מאחר שדי� מושב זה הוא א� הדי� שיקבע א� הוא זכאי למזונות. ישראל

וט בזכותו למזונות בתור א� בגיר בדי� האמור לשל, שבו הוא ייראה קטי� בעיני די� ישראל

ישראל תטיל על הנתבע חובת מזונות רק א� די� זה הוא ג� , א� די� זה רואה בו בגיר. קטי�

). ג(17או שדי� מושבו שלו מטיל עליו חיוב בנסיבות העניי� לפי סעי� , די� מושבו שלו

זה אינו אי� להתפלא שדי� , מאחר שדי� מושבו של התובע אינו מתייחס אליו עוד כאל קטי�

  . רשאי להג� עליו בעניי� זה על חשבונו של נתבע בעל די� אישי אחר

שלא תיאכ� זכות , המיוחד למזונות ילד קטי�, )ב(17אי� להבי� מתו� סעי� , ואכ�

הרי ג� המשפט הישראלי צופה את האפשרות שאד� יחויב במזונות . למזונות של ילד בגיר

ברירת די� נפרדי� למזונות ילד קטי� מחד גיסא  אול� ייחוד� של כללי 74.ילדיו הבגירי�

שונות אלה  ולחובת מזונות אחרת מאיד� גיסא מבהיר כי חוליות הקישור בשתי חובות אלה

על השאלה א� אד� חייב כלפי ילדו הקטי� יחול די� שונה מזה שיחול על : משמע. מאלה

ד הקטי� חל על השאלה בעוד די� מושבו של היל. השאלה א� הוא חייב לזו� את ילדו הבגיר

 די� החייב יחול על השאלה – בהיותו הדי� המופקד על שלומ� של קטיני� –הראשונה 

באשר חובת המזונות כלפי בגירי� וכלפי קטיני� שאינ� ילדיו של אד� היא חובה , השנייה

  . חריגה

  

 .1962–ב"התשכ, לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות 3' ראו ס   73
 . לחוק המזונות4' ראו ס   74
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  חוליית הקישור   .2

 של הצד שמושבו רק זהותו.  הכלל מפנה לדי� המושב17בכל אחד מהחלקי� של סעי� 
דינו של הזכאי למזונות קובע את חיובו של הנתבע : קובע משתנה לפי סוג המזונות הנדו�

ואילו דינו של הנתבע קובע את חיובו באשר לב� זוג או קרוב , באשר לילדי� קטיני�
  .לרבות ילד בגיר, משפחה אחר

  מושב  )א(

  שב ולא אזרחותומ  )1(

כמשמעו , "די� האישי"גיה של מזונות הייתה כפופה להסוהמזונות עובר לחקיקתו של חוק 
 דינו האישי של אזרח זר נקבע בסימ� 1947.75–1922 ,בדבר המל� במועצה על אר� ישראל

64)ii (76. דינו הדתידינו האישי של אזרח ישראל היה; והוא היה די� אזרחותו, לדבר המל� 
העדי� את המושב על ות חוק המזונא� , כדרכ� של כל החוקי� החדשי� בתחו� המשפחה

 17 דברי ההסבר לחוק הסבירו את סעי� 77.פני האזרחות כחוליית קישור לצור� ברירת הדי�
לאומי הפרטי תיקבע תחולת� של החוק המקומי או של חוקי� �מבחינת המשפט הבי�: "כ�

 הכפפת� של חובות מזונות לדי� האישי משקפת 78".זרי� על פי מקו� מושב� של הצדדי�
וכי החברה הקשורה ביותר לאד� היא , יסה שמזונות נוגעי� לחיי המשפחהאת התפ

העדפת זיקת המושב על פני זיקת האזרחות משקפת תפיסה . שרשאית וחייבת להטיל אות�
שהקשר העובדתי בי� אד� לחברה שעליו מצביעה זיקת המושב קרוב ומשמעותי יותר 

  . ינת הבית של האד�מזהה את מד ושקשר זה, מהזיקה הפורמלית של אזרחות

   ?מושב מהו  )2(

, לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, 1965–ה"התשכ, בניגוד לחוק הירושה
�מקרי� מיוחדי� וסמכות בי�( ולחוק שיפוט בענייני התרת נישואי� 1962–ב"התשכ

  

חוק המזונות לא . �alimony וmaintenance כלל ברשימת ענייני המעמד האישי את 51סימ�    75
אבל הוראות ברירת הדי� שבחוק החליפו , הוציא מילי� אלה מרשימת ענייני המעמד האישי

  . המפנה לדי� האזרחות, לדבר המל�) ii(64את כלל ברירת הדי� שבסימ� 
  ).1951 (1341ד ה "פ, וולפסו�' קוטיק נ 26/51א "ע   76
 Avner Shaki, The Criterion “Domicile” and its Preference over the Criterion ofראו    77

Nationality in Israel Private International Law, 16 SCRIPTA HIEROSOLYMITANA 163, 168 
(eds. G. Tedeschi, U. Yadin, 1966)( ;דומיסיל'ה "שאקי'  חבנרא' )domicile( משפט ב

הא� בענייני מזונות "מנשה שאוה ; )ה"תשכ (333כא  הפרקליט" הבינלאומי הפרטי בישראל
 .)ה"תשל–ד"תשל (126 ט כהפרקליט" ?חל עקרו� האזרחות או עקרו� המושב

  .126, 124' מבע, 267 )ז"תשט(ח "ה   78
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, 1973–ג"התשל, כמו חוק יחסי ממו� בי� בני זוג, חוק המזונות, 1969–ט"התשכ, )לאומית
א� על פי שחוק זה הקדי� את החוקי� האחרי� ". מושב"כולל הגדרה של המונח אינו 

מרכז חייו " כ יש להגדיר את המונחזהג� בהקשר סביר ש, שבה� מצויה הגדרה של מונח זה
מרכז חייו של נציגו כל עוד לא הוכח שמרכז חייו במקו� "כ מושבו של קטי�ו, "של האד�

 לחוק 135בסעי� ,  המשפטית והאפוטרופסות לחוק הכשרות80כאמור בסעי� , "אחר
�מקרי� מיוחדי� וסמכות בי�(לחוק שיפוט בענייני התרת נישואי� ) ד(5הירושה ובסעי� 

פרשה " זאת משו� שדברי ההסבר להצעת החוק מדגישי� את היותו של חוק זה 79).לאומית
דומות בכל  הוראות נוכח קיומ� של ו80,"אחת מתו� המסכת הרחבה יותר של דיני המשפחה

כאשר המחוקק ביקש לייחד . המבוססי� על הצעת חוק היחיד והמשפחה, החוקי� הללו
הוא עשה , בי� בהקשר של דיני המשפחה ובי� בהקשרי� אחרי�, הגדרה מיוחדת למונח זה

   81.כ�

  ?מושבו של מי  )3(

המכפיפה את חיובו של אד� במזונות לדי� , בניגוד למגמה המסתמנת במדינות אחרות

את די� מושבו של , על פי רוב, המשפט הישראלי מורה להחיל, ישי של הזכאי למזונותהא

 – וכמה הוא חייב –אמנ� במזונות בי� בני זוג השאלה א� אחד חייב לשני מזונות . החייב

מושב� . אול� בכ� המחוקק אינו סוטה מעיקרו� כללי זה. כפופה לדי� מושב� המשות�

ובהיעדר מושב משות� חוזרת ההוראה לעמדה הכללית , בהמשות� הוא ג� מושבו של החיי

רק במזונות ילד קטי� קיימת סטייה מהעיקרו� הכללי . שיש להחיל את די� מושבו של החייב

  .הזכאיכאשר ההוראה מורה להחיל את די� מושבו של הילד 

א� די� מושבו של הקטי� סבור . מגמה זו מתיישבת ע� המגמה הכללית להג� על קטיני�

 בהנחה שמושב זה שונה –עמדת די� מושבו של החייב , ש צור� לחייב אד� לזו� אותושי

, די� מושבו של הילד הוא די� החברה שבה הוא חי.  לא תג� עליו מפני חיוב–ממושב הקטי� 

 כאשר מושבו של ההורה שונה משל ,על כ�. וכרגיל זו החברה המופקדת על הדאגה לשלומו

 אי אפשר ,ע� זאת. ני ישראל יש לו סמכות להכריע בטובת הקטי�דינו אינו די� שבעי, הילד

ואילו כל אימת שמדובר , קטי� חל די� הזכאיתובע להבי� מתו� כ� שכל אימת שמדובר ב

בי� אלה העשויי� לזכות במזונות מכוח חובת מזונות , שכ�. בגיר חל די� החייבתובע ב

וכל אלה , חייב וג� אחיו ואחיותיומופיעי� ג� נכדיו של ה, הכפופה לדי� החייב, אחרת

  

היק� "ראו ג� מנשה שאוה ; )1978( 489) 1(ד לב"פ, ש� טוב' ש� טוב נ 395/77א "עראו    79
  ). �"תש (199, 195 טו עיוני משפט" י בחוק המזונותלאומי פרט�התחולה של כללי משפט בי�

 .126, 124' מבע, 267 )ז"תשט(ח "ה   80
מקרי� (לחוק שיפוט בענייני התרת נישואי� ) ב(2' ס, במסגרת דיני המשפחה, ראו לדוגמה   81

לחוק שיפוט בתי די� רבניי� ) ו(א4' ס; 1969–ט"התשכ, )לאומית�מיוחדי� וסמכות בי�
  .1953–ג"התשי, )י�נישואי� וגירוש(
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החברה שבה ה� חיי� לדאוג לכאורה א� באשר לאלה מוסמכת . עשויי� להיות קטיני�

אול� בעוד אפשר לסטות מהעיקרו� שדי� החייב חל כאשר מדובר בחובת מזונות . לענייניה�

כלפי מוסמכת להטיל חובות ילד שבה חי חברה ה החוק היא שתפיסת, בי� ילד להורהו

רק החברה , חובות החורגי� ממסגרתה של היחידה המשפחתית הצרה. �הרק על הוריילדי� 

עמדה זו מתיישבת ע� התפיסה הכללית שדי� . שבה מעורה החייב מוסמכת להטיל עליו

 א� היא סוטה כאמור מהמקובל 82,מושבו של אד� הוא אשר מוסמ� להטיל עליו חיובי�

   .במדינות אחרות במכלול חיובי המזונות

   לחוק הוא כלל ברירת הדי� היחיד 17הא� סעי�   .3
  ?לאומי�בהקשר הבי�

  חוק הבתו� כלל ברירת די� אחר   )א(

שכותרת , 2חוק המזונות כולל עוד שתי הוראות המצטיירות כהוראות ברירת די� וה� סעי� 

די� מזונות ליל "שכותרת השוליי� שלו היא, 3וסעי�  ,"מזונות לב� זוג"השוליי� שלו היא 

  :הוראות אלה קובעות כדלקמ�. "קטיני�

, אד� חייב במזונות ב� זוגו לפי הוראות הדי� האישי החל עליו  )א(. 2

  .והוראות חוק זה לא יחולו על מזונות אלה

 למי או דרוזי או חבר אחת העדות הדתיותסאד� שאינו יהודי או מו  )ב(

יו או שלא חל על, המפורטות בתוספת הראשונה לפקודת הירושה

והוראות חוק זה יחולו על מזונות , חייב במזונות ב� זוגו ,די� אישי

  .אלה

אד� חייב במזונות הילדי� הקטיני� שלו והילדי� הקטיני� של ב�   )א(. 3

והוראות חוק זה לא יחולו , הדי� האישי החל עליו זוגו לפי הוראות

  .על מזונות אלה

ו והילדי� הקטיני� אד� שאינו חייב במזונות הילדי� הקטיני� של  )ב(

או שלא חל עליו די� , של ב� זוגו לפי הוראות הדי� האישי החל עליו

  .והוראות חוק זה יחולו על מזונות אלה, חייב במזונותיה�, אישי

 קובע את היק� התחולה של דיני המזונות 17סעי� , לפי כותרת השוליי� שלו

תו� , ונות איזה די� יש להחילהישראליי� ושל דיני מזונות זרי� ומכריע בכל תביעת מז

  

  .237–236' ראו לעיל בעמ   82
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לפיכ� דיני המזונות הישראליי� חלי� . שהחלי� לעניי� זה את זיקת האזרחות בזיקת המושב

ואילו על מזונותיה� של ילדי� תושבי מדינות זרות , על מזונותיה� של ילדי� תושבי ישראל

� חלי� על דיני המזונות הישראליי;  בלי קשר למושבו של החייב הנתבע–חל די� מושב� 

ואילו תושבי� , מזונות בני זוג ומזונות אחרי� רק כאשר החייב במזונות הוא תושב ישראל

  . זרי� כפופי� בענייני� אלה לדי� מושב� שלה� בלבד

 לחוק ה� הוראות ברירת 3 ובסעי� 2סעי� הוראות ברירת הדי� הכלולות ב, לפי פירוש זה

שכ� סוגיה זו ,  די� ישראל ומתי חל די� זרה� אינ� עוסקות בשאלה מתי חל. די� פנימיות

ה� מכריעות רק בשאלה מה� ההוראות הישראליות שחלות כאשר די� . 17מטופלת בסעי� 

,  כלומר בהקשר של מזונות ילדי� קטיני�–  לחוק17ישראל הוא הדי� החל מכוח סעי� 

שבו של כשהוא די� מו, ובהקשר של מזונות בי� בני זוג, כשהוא די� מושבו של הילד

 באשר לחובות מזונות אחרי� אי� הוראה מקבילה המבחינה בי� תושבי ישראל על 83.החייב

יחול , וכאשר די� ישראל הוא די� מושבו של החייב בתביעה למזונות כאלה, פי דינ� הדתי

   . לחוק ושאר סעיפי החוק הקובעי� הסדר טריטוריאלי אחיד4סעי� 

 84.ר בדברי ההסבר שליוו את הצעת החוקפירוש זה של החוק מתיישב ע� מה שנאמ

הוא א� הפירוש הסביר המתבקש נוכח כותרת השוליי� של הסעי� ונוכח היותו של החוק 

חוליה אחת במסכת שלמה של חקיקה אזרחית בענייני משפחה שאימצה כלל ברירת די� 

העובדה שלתושבי ישראל נשמרה . המבוסס על עקרו� המושב במקו� עקרו� האזרחות

. פות לדי� הדתי באשר למזונות ילדי� קטיני� ובני זוג אינה צריכה לשנות מסקנה זוהכפי

כמו התחולה של הוראות חוק , 3� ו2לרבות סעיפי� , תחולת� של הוראות החוק הזה

תלויה , חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות ועוד, חוק יחסי ממו� בי� בני זוג, הירושה

 ה� רק סיכו� של הוראות הדי� הישראלי 3� ו2עיפי� לעניי� זה ס. בסעי� ברירת הדי�

  . שיחולו על תושב ישראל

 2 סעי� קיומ� של,  בר� למרבה ההפתעה85.בתי המשפט נהגו לפי הבנה זו במש� שני�

בית המשפט העליו� נדרש לא . 17 לחוק העלו ספק בדבר עצ� תחולתו של סעי� 3וסעי� 
  

שימו לב שפירוש זה אינו מספק תשובה לשאלה מהו הדי� האישי שאליו מפני� אול�    83
 ,שימו לב עוד שלפי סעיפי� אלה. )ראו דיו� להל� ,על שאלה זו (בתו� די� ישראלהסעיפי� 

לוונטי שיחול על מזונות הדי� האישי הר, לאחר שדי� ישראל חל בתור די� המושב של הילד
  .17' ולא די� הנושה כמקובל בס, די� החייבאלה הוא 

 .78ש " הלעילאו ר   84
ד "פ, פורר נ פורר 592/83א "ע; )1978 (489) 1(ד לב"פ, ש� טוב' ש� טוב נ 395/77א "עראו    85

 בכל הפרשות ).1985 (399) 4(ד לט"פ, שמואל' שמואל נ 566/81א "ע; )1984 (561) 3(לח
 ורק אחרי שהכריעו כי מושבו ישראל, ללו בדקו קוד� מה מקו� מושבו של הבעל הנתבעה

 625/73א "ע( קורונל כבפרשת שמואלרשת פ כ� ג� ב. שהפנה לדי� הדתי2' החילו את ס
 שחוק המזונות עבר מעקרו� האזרחות לעקרו� ציינו ,))1975 (259 )2(ד כט" פ,קורונל' קורונל נ
  . המושב
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הווה אומר א� הוא חל רק לאחר שמוצו , 3� ו2 כפו� לסעיפי� 17שמא סעי� פע� לשאלה 

וחוק  "–) א(3ושל סעי� ) א(2פירוש זה מבוסס על ההנחה שהסיפה של סעי� . הוראותיה�

 כל אימת שחל דינו האישי של 17 מוציאה את תחולתו של סעי� –" זה לא יחול עליה�

�אינה חדהמשמעות המעשית שלו , ג� בהנחה שפירוש זה מתקבל. הנתבע לפי סעיפי� אלה

  .בהקשר זה" די� אישי"שכ� לא ברור לגמרי למה הכוונה בביטוי , משמעית

ומאחר שסוגיית המזונות , אפשרות אחת היא שמשו� שסעיפי� אלה מפני� לדי� האישי

 ה� מתכווני� לדי� 86,לדבר המל�) 1(51לא נמחקה מרשימת ענייני המעמד האישי שבסימ� 

 דינ� –ובנוגע לאזרחי ישראל , זה הוא די� האזרחותדי� אישי . האישי כמשמעו בדבר המל�

חובת המזונות כלפיה� ,  לפיכ� כשאזרח זר נתבע על ידי אשתו או ילדו הקטי�87.הדתי

יחול די� ,  כאשר הבעל הנתבע הוא אזרח ישראל,לעומת זאת. תוכרע לפי די� אזרחותו

רק כאשר אד� הוא חסר די�  יחול 17סעי� ,  לפי פירוש זה88.ודי� זה יהיה דינו הדתי, ישראל

   2שעליה� לא חלי� סעי� , או כשמדובר במזונות אחרי�, כלומר חסר אזרחות, אישי

   90. רק במקרי� אלה תומר זיקת האזרחות והדת בזיקת המושב89;3וסעי� 

בלי קשר לאזרחותו או למושבו , אפשרות אחרת היא שהדי� האישי הוא לעול� די� דתי

 מרחיב את תחולתו של הדי� הדתי א� מעבר למה שהיה מקובל פירוש זה. של האד� הנדו�

, הוא מחיל אותו לא רק על אזרחי ישראל אלא ג� על אזרחי� זרי�. בדבר המל� במועצה

 שבה דחו 91,קופלובי�פירוש זה הוא שאומ� בפרשת .  בלא כל קשר למושב�–וא� כא� 
  

ר כי הסיבה שבגללה נושא זה לא נמחק היא כנראה שבניגוד לחוקי� אחרי� שאוה הסבי   86
שהמירו את הדי� הפנימי בדי� טריטוריאלי חוק המזונות שמר על החלוקה הדתית לצרכי� 

 ).137' בעמ, )77ש "לעיל ה (השאו(פנימיי� 
  .697'  בעמלעילראו    87
 בהצעת 18' ס (17באשר לסעי� .  מסוימת בדברי ההסבר להצעת החוקפירוש זה מוצא תמיכה   88

לאומי הפרטי תיקבע תחולת� של החוק המקומי או של �מבחינת המשפט הבי�"נאמר , )החוק
אול� בתחילת דברי ההסבר מוצאי� את ". חוקי� זרי� על פי מקו� מושב� של הצדדי�

ו הפניה לדי� האישי בדבר מזונות בני שכלל במקור,  שבהצעה2' הנסבי� על ס, הדברי� הבאי�
על חובת המזונות של ב� זוג כלפי ב� זוגו ושל הורי� כלפי ילדיה� : "זוג וילדי� קטיני� כאחת

היינו הדי� הדתי של עדת הצדדי� , הקטיני� ימשי� לחול הדי� האישי אשר חל עליה� עד כה
 הצדדי� אינ� נתוני� לדי� והטקסט ממשי� ומסביר כי רק כאשר, "או הדי� הזר של אזרחות�

 יחולו הוראות החוק – וצדדי� אלה מוגדרי� כאזרחי ישראל שאי� לה� די� דתי –אישי כזה 
 . המהותיות

 נחו� רק באשר למזונות אחרי� ואינו נחו� לצור� 17' ס, לכאורה, מצד אחד. פירוש זה משונה   89
א "עראו (ות הוא די� מושבו שכ� כבר נפסק שדינו האישי של אד� נעדר אזרח, חסרי אזרחות

 17' ס, מצד אחר בנוגע לילדי� קטיני�)). 1967 (20) 2(ד כא"פ, קירש�' לטושינסקי נ 65/67
לא ברור מדוע .  ומחיל על מזונות של ילד את דינו ולא את די� החייב3' סוטה מהעיקרו� שבס

 . סטייה זו מוצדקת רק משו� שהאב חסר אזרחות
 .137–136' בעמ, )77ש "לעיל ה(ה דחייתה ראו שאולדיו� באפשרות זו ול   90
 .)1989( 834 )1(מגד " פ,קופלובי�' ובי� נלקופ 610/88א "ע   91



  מזונות: 13פרק 

937 

פה לדי� צרפת לפי סעי� את טענתו של בעל תושב צרפת שחובתו לשל� מזונות לאשתו כפו

 בניגוד לפירוש המבוסס על המשמעות 92.החילו עליו די� תורה, משו� שהיה יהודי. 17

 במזונות 17שעל פיו רק חסר אזרחות כפו� לסעי� , )די� האזרחות(המקובלת של די� אישי 

גע  בנו17פירוש זה מוביל לתוצאה שרק חסר דת כפו� לסעי� , בני זוג ומזונות ילדי� קטיני�

   93.למזונות אלה

. שעסקה בסוגיה אחרת, זועבי' עומרי נ נית� בעקבות פרשת קופלובי�פסק הדי� בפרשת 

שלפיו ,  לחוק18כבר ראינו כי לאחר חקיקתו של חוק המזונות התעוררה השאלה א� סעי� 

שינה ,  מוסמ� לדו� לפי החוק– היו� בית המשפט לענייני משפחה –בית המשפט המחוזי 

סעי� בניגוד לאמור ב, הסמכויות בי� בתי הדי� הדתיי� ובי� בית המשפט האזרחיאת חלוקת 

 שהחוק אינו בא להוסי� על סמכויות שהיו מוקנות לבתי די� דתיי� או שקבע,  לחוק)א(19

כי הכרה , בדעת רוב, לאחר התלבטויות ממושכות קבע בית המשפט העליו� 94.לגרוע מה�

חוזי אכ� גורעת מהסמכות הייחודית של בית הדי� בסמכותו המקבילה של בית המשפט המ

 19באופ� שנוגד את סעי� ) של בתי הדי� הנוצריי� –ובענייני מזונות בי� בני זוג (השרעי 

 הכרעת הרוב בוססה בעיקרה על 95.ועל כ� הסמכות הייחודית נשארה כשהייתה, לחוק

הוראות חוק זה ",  או ילדומי שחב במזונות ב� זוגו, שלפיה�,  לחוק3� ו2המילי� שבסעיפי� 

שקבע את ,  לחוק18מילי� אלה הובילו את דעת הרוב למסקנה שג� סעי� ". לא יחולו עליו

 או 2אינו חל על מזונות אלה כשהמזונות כפופי� לסעי� , סמכותו של בית המשפט האזרחי

או (ישי ולכ� רק א� אי� לחייב די� א,  קודמי� להוראות החוק האחרות3� ו2סעי� , כלומר. 3

השופט שמגר . חלות שאר הוראות החוק, ) ילדולפי הדי� האישי הוא אינו חייב במזונותש

ולפיה אי� , נשאר בעניי� זה בעמדת מיעוט וחזר על עמדה שהוא הביע בכמה הזדמנויות

 כחלות על כל הוראות 3� ו2שבסעיפי� " ה לא יחולו עליוזהוראות חוק "לפרש את המילי� 

כאמור . שכ� פירוש כזה מרוק� את החוק מתוכ�, "פרוצדורליי�"יפי� הלרבות הסע, החוק

החלטת הרוב הובילה לשינוי בחוק שהבהיר כי בית המשפט לענייני משפחה מוסמ� , לעיל

ושסמכות� של בית הדי� השרעי ושל בתי , לדו� במזונות בי� בני זוג מוסלמיי� ונוצריי�

והתובע חופשי להגיש , פט לענייני משפחההדי� הנוצריי� מקבילה לסמכותו של בית המש

  . את תביעתו לכל ערכאה לפי רצונו

.  לחוק17 גוברי� ג� על סעי� 3� ו2 עלתה השאלה א� סעיפי� קופלובי�בפרשת 

 וקבע כי א� עומריבפרשה זו השופט שמגר חש אנוס להכריע לפי ההלכה שנקבעה בפרשת 
  

להחיל על הבעל את די� היה מחייב " די� אישי"הפירוש המסורתי של המונח ג� מעניי� ש   92
וה על דות המקרה כפי שהובאו על ידי שאבראו עו(קרה הנדו� היה די� צרפת מבש, אזרחותו

 )). 79ש "לעיל ה( שאוה, יסוד פסק הדי� המחוזי
  .ש�, ראו שאוה   93
  .47 ש"לעיל הראו    94
 ).1985 (113) 2(ד לט"פ, זועבי 'נ עומרי 250/83א "ראו ע   95
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 אינו חל במצב 17אזי ג� סעי� , די� אישיכל הוראות החוק אינ� חלות כל אימת שלחייב יש 

הלכה זו . א� על פי שהוא לא היה תושב ישראל, על כ� החילו על החייב את דינו הדתי. כזה

שאוה הסכי� שהשופט שמגר אכ� נשאר במיעוט באשר לשאלה . אינה נהנית מתמיכה

משפט  לחוק המסמי� את בית ה18 א� סעי� והיא, זועבי' עומרי נשהכריעה את פרשת 

שהייתה לה� סמכות ייחודית בענייני מזונות , האזרחי גורע מסמכות� של בתי הדי� הדתיי�

לא נקבעה הלכה ברורה בדבר היחס שבי� , אול� לפי הניתוח של שאוה. עובר לחקיקת החוק

והוראות חוק זה לא "כלומר בנוגע לשאלה א� הביטוי , )א(3�ו) א(2 לסעיפי� 17סעי� 

. את תחולת� של כל הוראות החוק או שמא רק של הוראותיו המהותיותשולל " יחולו עליו

שלפיה תחולת� של , הוא סבר כי הסתמנה תמיכה בעמדתו של השופט שמגר בעניי� זה

לא היה צור� לקבוע , לדעת שאוה,  על כ�96.ההוראות בדבר סמכות וברירת די� אינה נשללת

תוצאות המשונות של ההלכה הוא א� הצביע על ה .�יקופלובאת אשר נקבע בפרשת 

התחיל , שבה לא התעוררה כל בעיה של סמכות,  כמו כ� בפרשה מאוחרת יותר97.החדשה

ורק לאחר שהופנה לדי� ישראל כדי� , 17בית המשפט העליו� את הדיו� בהפעלתו של סעי� 

   98.התייחס לדינו הדתי, מושבו של הנתבע

 17 גוברי� על סעי� 3 וסעי� �2 ולפיו סעי, אי� ספק שהפירוש שנית� לסעיפי� אלה

בי� השאר . הוא משונה, ומחילי� את הדי� הדתי על כל אד� בלי קשר לאזרחותו או למושבו

. הרחבה ניכרת הוא משונה משו� שהוא מרחיב את תחולת די� הפורו� על ענייני מזונות

מזונות ת ותביעדינו על  נוטה להחיל אתה, במשפט האנגלי  תימוכי�ת מוצאאמנ� גישה זו

עמדה זו מתיישבת ע� התפיסה  אול� 99.האנגליי� מוסמכי� לדו� המשפט יתה� בשב

 האנגלית הכללית שלפיה יש להחיל רק את די� הפורו� בענייני מעמד אישי וביחסי הורי�

נתפסי� כדי� טריטוריאלי , כמו דיני הגירושי� וכמו עקרו� טובת הילד, דיני המזונות; ילדי�ו

בלא תיווכו של כלל , מה שמצדיק את החלת� המידית, רתית חשובההמבטא מדיניות חב

ג� במדינות אחרות . ברירת די� ובלא שייבדק תוכנו של די� זר שעשוי להיות רלוונטי

אול� די� זה הוא , לאומיות נוטי� להכפי� את כל השאלות הללו לדי� אחיד�ובאמנות בי�

  

 . ואיל�204' בעמ, )79ש "לעיל ה( ראו שאוה   96
בנוגע  –ואילו די� מושבו , על אזרח זר ותושב זר חל די� דתו בנוגע למזונות בנו הקטי�, למשל   97

ואילו די� מושבו , ועל יהודי אזרח זר ותושב זר יחול די� תורה בנוגע לילדו היהודי; לילד בגיר
יצוי� כי . ב אותו לזו� ילד זהכי די� תורה אינו מחיי, בנוגע לילד שנולד מאשתו לפני שנתגיירה

ג� לפי החוק ). 203' ראו בעמ(כפי שהוא מכנה אות� , אלה אינ� בהכרח תוצאות אבסורדיות
 .יחול די� אחד על מזונות לילד קטי� ודי� אחר על מזונותיו של ילד בגיר

כמה פסק הדי� בעניי� זה נית� ). 1985( 399) 4(ד לט"פ, שמואל' שמואל נ 566/81א "עראו    98
  .ועביז' עומרי נחודשי� בלבד לאחר פסק הדי� בפרשת 

במזונות .  באשר למזונות בני זוג18�230באשר לילדי� ופסקה  19�166בפסקה ,  DICEYראו   99
  . רבה יותר בני זוג הנכונות להתחשב בדי� זר
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צרפת , גרמניה, �ישווי, אשר לילדי�ב .ולדי� הפורו� יש א� תפקיד שיורי, הדי� האישי

משנת , בדבר הדי� החל על חיובי מזונותואיטליה נוהגות כול� בעניי� זה על פי אמנת האג 

,  בזמ� התביעההתובעפנימי של מקו� מגוריו הרגיל של ה שיחול הדי� הקובעת, 1973

 חיוב בדי� בהיעדררק ו,  די� אזרחות� המשותפת של שני הצדדי�– ובהיעדר חיוב בדי� זה

 עמדה ברירתית זו ממשיכה את המגמה להחיל על מעמדו האישי 100.לפי די� הפורו�, זה

  101.של אד� את דינו האישי ועל יחסי הורי� וילדי� את הדי� האישי של הילד

מצד אחד כללי ברירת הדי� בענייני מעמד . משמעי בעניי� זה�מצבה של ישראל אינו חד

 מצד אחר לעתי� כללי סמכות השיפוט 102.פני� לדי� האישיאישי ובענייני הורי� וילדי� מ

לעתי� די� הפורו� מתערב על ; )למשל באימו�(מבטיחי� כי הדי� האישי יהיה די� הפורו� 

ובכל מה שקשור לילדי� וחסויי� המגמה היא להתעל� , )למשל בגירושי�(א� הדי� האישי 

ות מכלל ברירת הדי� שבסעי� מכא� שההתעלמ. מכלל ברירת הדי� ולהחיל את די� הפורו�

אינ� ,  והכפפתו למעשה לדי� הפורו� כפי שהוא בא לידי ביטוי בברירת הדי� הפנימית17

ש� ראוי , ילדי� ואול� דומה כי מגמה זו אינה מוצדקת בנוגע ליחסי הורי�. בהכרח חריג

שר של והיא א� אינה מוצדקת בהק, שדי� הפורו� ישמש רק סייג לדי� הזר ולא יחלי� אותו

ראוי שכלל ברירת הדי� יוצג באופ� שמבהיר , א� זו כוונת המחוקק, מכל מקו�. מזונות

  .כוונה זו

ההעדפה של סעיפי .  משונה ג� בהיבט כללי יותרקופלובי�הפירוש שהתקבל בפרשת 

היזקקות .  חותרת תחת עצ� קיומו של כלל ברירת די�17ברירת הדי� הפנימיי� על פני סעי� 

הוראת ברירת . ה של הוראת ברירת די�יני כל סעי� אחר בחוק מתחייבת מאופי לפ17לסעי� 

כל � של  את היק� תחולתתהקובעההוראה היא ש משו�, די� קודמת לכל הוראת חוק אחרת

חלקיו המהותיי� את על העניי� הנדו�  יש להחיל  היא המגדירה מתי.חלקי החוק

מהשיטה הישראלית אל עבר שיטה ומתי יש לצאת החוק הישראלי והפרוצדורליי� של 

,  אי� כל דר� לדעת מתי ההוראות האחרות של החוק אמורות לחול17 בלא סעי� 103.אחרת

3� ו2לרבות סעיפי� .  
  

100   �הסעיפי� .  באשר לילדי��CPIL ל83.1'  באשר לבני זוג וס49' ס, ראו למשל בשוויי
קיימי� סעיפי� נוספי� ; אלה הסעיפי� המרכזיי�.  לאמנה�6ו, 5, 4' לוונטיי� ה� סהר

  .והמסייגי� אות� המשלימי� הוראות אלה
 .98ש "ה, 888'  למשל לעיל בעמראו   101
  .�12 ו11, 10, 9ראו שימוש בזיקות האזרחות והמושב לעיל בפרקי�    102
: )1954 (179�178, 141ד ח "פ,  סקורניק'סקורניק נ 191/51א "עדברי השופט ויתקו� בראו    103

,  נתינות זרה–  כרו� בו'זר'י� שאלמנט ישבכל ענ, נקודת המוצא שלי היא ההלכה הידועה"
א� יש ,  על בית המשפט לבדוק– ב"חוזה או פעולה שנעשו במדינה אחרת וכיו, ל"מושב בחו

. המוניציפלי�ימיבטר� ייזקק לחוק הפנ,  הפרטיבינלאומיצור� להשתמש בכללי המשפט ה
אלא , למקרי� שאי� אלמנט זר מתעורר בה�, בדר� כלל, הוראות החוק המוניציפלי מכוונות

מקו� שמופיע אלמנט . א� כ� חוק זה קובע בגופו הוראה המכוונת במפורש לאלמנטי� כאלה
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הוא חורג מכל מה . יפנימהפירוש זה משונה א� מנקודת מבטו של המשפט הישראלי 

לה� קשר שקד� לחוק ומרחיב את היק� תחולתו של הדי� הדתי ג� על אנשי� שאי� 

אי� זכר לכוונה כזאת בדברי ההסבר לחוק או בדברי . שמתדייני� בה רק במקרה, לישראל

והרחבה זו סוטה מהמגמה הכללית במשפט הישראלי לצמצ� את תחולת הדי� הדתי , הכנסת

מעול� לא הוחל הדי� הדתי על מי . בכלל ולצמצמה לאנשי� בעלי זיקה לישראל בפרט

מלבד על מוסלמי� אשר לפי די� אזרחות� כפופי� , תושב ישראלשאינו אזרח ישראל ואינו 

 אי� כל סיבה להניח שדווקא בתחו� זה התכוו� המחוקק להפו� את 104.בבית� לבית די� דתי

המגמה הכללית ולהרחיב את תחולת הדי� הדתי מעבר לכל מה שהיה בעבר בלא לומר זאת 

 סוטה מהמגמה להעמיד את  הוא א�105.במפורש בחוק עצמו או בשלבי ההכנה של החוק

   106.זיקת המושב במרכז� של ענייני המשפחה

לחוק בית המשפט לענייני ) 1ב(3 סעי� ב"תשס לאחר שהוכנס בשנת ,אשר על כ�

שמבהיר כי אכ� בית המשפט האזרחי הוא בעל סמכות מקבילה , 1995–ה"התשנ, משפחה

3� ו2הפירוש שלפיו סעיפי� נראה כי האילו� שחייב כביכול את , לזו של בתי הדי� הדתיי� 

בהיעדרו של אילו� זה אי� מחסו� בפני שינוי . איננו עוד, לחוק גוברי� על סעיפיו האחרי�

א� ג� שינוי . ההלכה באופ� שיבטיח כי כלל ברירת הדי� הוא שיכריע מתי חל די� ישראל

אד�  חלי� רק כאשר ה3 וסעי� 2שכ� אפילו יוסכ� כי סעי� . כזה לא יהיה סו� פסוק

אי� בכ� כדי להכריע בשאלה למה מתכווני� בשני סעיפי� , הרלוונטי הוא תושב ישראל

או שמא הכוונה היא ? הא� הכוונה היא לעול� לדי� הדתי: אלה כשמדברי� על הדי� האישי
  

א� ,  הפרטי ולבררבינלאומייש לפנות בראש ובראשונה לכללי המשפט ה, זר באיזה עניי�
 הפרטי קודמי� בינלאומיכללי המשפט ה. אלה מפני� אותנו לתו� חוק זר כלשהו או לאכללי� 

 ."פנימי גרידא� חוק שהוא מוניציפליבתחולת� לכל
שמרחיב את , 1953–ג"התשי, )נישואי� וגירושי�(א לחוק שיפוט בתי די� רבניי� 4' אפילו ס   104

ב או אזרחות של אחד הצדדי� דורש זיקה של מוש, סמכות בית הדי� הרבני לפסוק גירושי�
  . לפחות

בהצעת החוק . ע� כל זאת דברי ההסבר אינ� מקלי� מת� פירוש סביר ליחס שבי� הסעיפי�   105
 � של החוק �3 ו2ובמקו� הסעיפי� , ) להצעה18בסעי� ( לחוק 17מופיע הניסוח של סעי

יני� לפי הוראות אד� חייב במזונות ב� זוגו וילדיו הקט": הוצעו שני סעיפי� שוני� במקצת
אזרח ישראלי שאינו יהודי או מוסלמי או חבר אחת "; )2סעי� " (הדי� האישי החל עליו

חייב במזונות ב� זוגו וילדיו , העדות הנוצריות המפורטות בתוספת הראשונה לפקודת הירושה
דברי ההסבר מדגישי� שסעיפי� אלה ממשיכי� את ). 3סעי�  ("הקטיני� לפי הוראות חוק זה

ח "ה(ואילו אזרח זר כפו� לדי� אזרחותו , שלפיו אזרח ישראל כפו� לדינו הדתי, צב הקיי�המ
לא ברור כיצד עמדה זו מתיישבת ע� העמדה המבוטאת ). 126, 124' מבע, 267 )ז"תשט(

 � של ההצעה המוצגת במפורש כהמש� המדיניות להחלי� את חוליית הקישור של 18בסעי
  .האזרחות בזו של המושב

אבל קשה ליישב אותה ע� מה שנאמר על . 17מגמה זו הוזכרה בדברי ההסבר של סעי� , זכורכ   106
 � . שבהצעה2היק� התחולה של סעי
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א� הכוונה היא לעול� לדי� ? מאי נפקא מינה. לדי� האישי כמשמעו בדבר המל� במועצה

יחול , הוא תושב ישראל) הילד, או במקרה של מזונות ילדי�(ב אזי כל אימת שהחיי, הדתי

או במקרה של ילדי� כאשר הדי� הדתי אינו (או כאשר אי� לו די� דתי ,  של החייבהדי� הדתי

 אבל דיני� אלה יחולו רק כאשר האד� 107.הוראות החוקתחולנה  – )מחייבו במזונות

  . ל די� המושב הזריחו, כאשר הוא תושב זר. הרלוונטי הוא תושב ישראל

המשמעות היא שמבח� , די� האישי כמשמעו בדבר המל� במועצהלא� הכוונה היא 

הדי� הדתי יחול על חייב תושב ישראל רק א� הוא  לפיכ�.  על מבח� המושבנוס�האזרחות 

 תחולנה – או בהיעדר חיוב בדי� דתי במקרה של ילדי� –ובהיעדר די� דתי ( ג� אזרח ישראל

לפי . יחול עליו די� אזרחותו הזרה, תושב ישראל שהוא אזרח זר; ) המהותיותהוראות החוק

, דרוזי או נוצרי ב� עדה מוכרת, מוסלמי,  יהודי שהואאזרח צרפתתושב ישראל ו ,פירוש זה

 2וסעי� ,  לדי� ישראל בתור די� מושבו17יהיה כפו� לפי סעי� , הנתבע במזונות ב� זוגו

לפי , די� ישראל המהותי יחול). די� אזרחותו, דינו האישי(יחיל עליו עתה את די� צרפת 

, א� הוא ב� עדה דתית מוכרת; רק על אד� שהוא ג� תושב וג� אזרח ישראל, פירוש זה

 יחולו עליו הוראות החוק –אינו ב� עדה דתית מוכרת א� הוא  א� ,יחול עליו הדי� הדתי

נתבע על ידי ילדו שהוא תושב ג� על תושב זר ה, במקרה של מזונות ילדי� .המהותיות

 יפנה 3 וסעי� , יפנה במקרה זה לדי� ישראל17שכ� סעי� , ישראל יחול די� אזרחותו הזרה

די� ישראל יחול על אד� כזה רק א� בנו הוא תושב .  די� אזרחותו הזרה–לדינו האישי 

במקרה . ת או א� די� אזרחותו אינו מטיל עליו חיוב במזונו,ישראל והאב עצמו אזרח ישראל

א� די� דתי זה אינו מטיל עליו חיוב  –או הוראות החוק המהותיות , זה יחול עליו הדי� הדתי

  . במזונות או א� הוא אינו ב� עדה דתית מוכרת

המחוקק ביקש להמיר את זיקת האזרחות . נראה כי הפירוש הראשו� הוא הפירוש הרצוי

יכה לבוא במקו� זיקת האזרחות בכל על כ� זיקת המושב צר. בזיקת המושב בתחו� המזונות

התפקיד של זיקת האזרחות היה להבחי� בי� מי . מקו� שבו הייתה לה חשיבות בתחו� זה

כאשר מי שבמסגרת היק� התחולה של די� ישראל , שכפו� לדי� ישראל למי שכפו� לדי� זר

 שמבחינה על כ� זיקת המושב היא. עתה תפקיד זה עבר לידי זיקת המושב; נכפ� לדינו הדתי

העיקרו� הכללי שמי שכפו� לדי� ישראל . בי� מי שכפו� לדי� ישראל למי שכפו� לדי� זר

כל מה שהשתנה הוא השאלה מיהו האד� הכפו� לדי� ; נכפ� לדי� הדתי לא עבר שינוי

  .  לדי� הדתי–ובשל כ� , ישראל

  

ואילו הדי� הדתי שיחול הוא , שימו לב שבמקרה כזה די� ישראל חל בתור די� מושבו של הילד   107
 .דינו הדתי של החייב
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  מחו� לחוק כלל ברירת די� אחר   )ב(

 הא� תפיסה זו מאפשרת 108.ונות חובה חוזיתהמשפט הישראלי מוכ� לראות בחובת המז

כאשר מזונות , בדומה לכ�? להחיל על תביעת מזונות את כללי ברירת הדי� החלי� בחוזי�

ילדי� יכולי� להיתבע ג� בתביעה עצמאית של הורה אחד נגד הורה אחר להשבת הוצאות 

ברירת הדי�  להכפי� תביעה כזו לכלל הא� אפשר,  לטובת ילדיו– או שיוציא –שהוציא 

 המזונות הוסדרה במפורש בחוק לבד מהמכשול הטכני שברירת הדי� בנושא? בהשבה

אול� כלל ברירת , נראה כי החלת כלל ברירת הדי� בחוזי� לא תשנה את התוצאה, המזונות

  . הדי� בהשבה עשוי להוליד תוצאות שונות

ות העניי� די� החוזה בנסיב. כאשר מדובר בחיובי� בעלי אופי חוזי חל עליה� די� החוזה

א� ג� בהיעדר היקש כזה סביר שבנסיבות . יכול להיגזר בהיקש מכללי ברירת הדי� במזונות

די� החוזה , חיי משפחה כבני זוג, או שניהלו, המיוחדות של קשר בי� שניי� שמנהלי�

 ובהיעדר די�, שיגדיר אילו חיובי� ה� חייבי� זה לזה יהיה די� מושב� המשות� של הצדדי�

על פי תפיסה שהדי� האישי של אד� הוא הדי� ,  די� מושבו של החייב–משות� כזה 

א� מפעילי� . 17 דיני� אלה ה� הדיני� שאליה� מפנה סעי� 109.המוסמ� להטיל עליו חיוב

עקרו� תו� הלב מאפשר לבסס טיעו� כי ככל שיש , קונסטרוקציה חוזית על החיוב לזו� ילד

וכ� שוב יחול , תחייב לתמו� בילד כמקובל בביתו של הילדחוזה בי� הורה לילדו ההורה מ

  . די� מושבו של הילד,  הפע�– 17הדי� שאליו מפנה סעי� 

לא ברור מהו כלל ברירת הדי� הישראלי בתחו� . המצב ברור קצת פחות, אשר להשבה

  הכפופות עתה , א� ג� בהנחה שישראל תנהג בהקשר זה כמקובל במדינות אירופה. זה

�לRome II Regulation,110אמנ� לפי כללי� אלה אי� חובה להחיל את די� .  המצב אינו ברור

ואפשר שיחול הדי� , שהוא קרוב לוודאי די� מושבו של הילד, מקו� ביצוע המעשה המיטיב

אול� כללי� אלה . שעשוי להיות די� שאינו די� הילד, ששולט בקשר שבי� ההורי�

 הדי� בעל הקשר הקרוב ביותר באופ� מובהק מאפשרי� לבית המשפט לסטות ולהחיל את

וסביר שדי� מושבו של הילד יזוהה כדי� שמגדיר את החיוב לזו� את הילד המוסמ� , לעניי�

א� לא ברור לגמרי א� שאלות בנוגע לחובת הנתבע להשיב את  .להגדיר מי נושא בחיוב זה

, לט ביחס שביניה�מה שהתובע הוציא צריכות להיפתר במסגרת די� זה או שמא בדי� השו

  .שעשוי להיות די� אחר

  

 .920–918' ראו לעיל בעמ   108
 .237–236 'ראו לעיל בעמ   109
   .1618' בעמ ראו להל�, על הצעה שהוצעה במשפט האנגלי לפני שינוי אירופי זה   110
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  כלל ברירת די� אחר לצור� שינוי פסק מזונות זר  )ג(

במוב� זה שכאשר הנסיבות שהצדיקו את הטלת החיוב , על פי רוב פסקי מזונות אינ� סופיי�

קורה .  החיוב וא� לבטל אותו כלילשיעור לשנות את אפשר,  משתנותשיעורווקביעת 

או , ות הפורו� שהוציא את פסק המזונות אינו מוסמ� עוד לדו� בעניי�שלאחר שינוי הנסיב

במהל� הרגיל . ובכלל זה בישראל, שמי מהצדדי� מגיש בקשה לשינוי החיוב במדינה אחרת

כאשר , של הענייני� סביר שתובענה כזו תוכפ� לכללי ברירת הדי� הישראליי� הרגילי�

 111. על התוצאהתשפיע בהכרח לא, תנטלי אינצידהכרההמוכר , זרותו של החיוב המקורי

יש להחיל על התביעה די� , אי� סיבה להניח שרק משו� שהעניי� נדו� כבר במדינה אחרת

אול� בפסיקה מסתמנת מגמה  .אחר מאשר זה שאליו מפנה כלל ברירת הדי� הישראלי

עובר שלפיה אי אפשר לדו� בשינוי של חיוב מזונות שנקבע בפסק די� זר מבלי שפסק הדי� 

מסלול האכיפה היחיד הפתוח בפני פסקי מזונות הוא מסלול מאחר ש 112.הלי� של אכיפה

 החלטהא� מסתמנת מגמה להחיל על ה, מצהירהנתפס כמסלול  113,האכיפה הסטטוטורי

די� שאליו מפנה כלל ולא את ה, של בית המשפט הזרדי�  את הלשנות את החיוב או לבטלו

   114.בענייני מזונותרגיל הברירת הדי� הסטטוטורי הישראלי 

א�  לצור� הדיו� כא� 115.עמדה מורכבת זו תידו� בהמש� במסגרת הדיו� בפסקי� זרי�

יש להמשי� ולדו� בשאלה , תפיסה שיש להחיל את די� בית המשפט הזרה לפיפועלי� 

ועל כ� דינה של מדינה זו , מצד אחד החיוב נוצר בבית משפט של מדינה זרה פלונית. נוספת

ייתכ� שבית המשפט באותה , בעו את החיוב המקוריבָק,  מצד אחר;כריע בעניי�צרי� לה

בי� שהוא ,  באותה מידה.מדינה זרה פלונית פנה לדי� זר כלשהו מכוח כללי ברירת הדי� שלו

ייתכ� שלאחר השינוי בנסיבות בית משפט באותה מדינה , שלאהפעיל די� זר בזמנו ובי� 

א� , למשל.  מזה שהכריע בדיו� המקורישונה די� זר לפיאו  די� זר לפיפלונית היה מכריע 

, את אזרחות�שינו השינוי הנטע� הוא שאחד הצדדי� או שניה� העתיקו את מושב� או 

ההכרעה בי� דיני . סביר שבית המשפט הזר היה מחיל די� אחר מזה שהחיל מלכתחילה

היא , י ברירת הדי� שלוהמזונות הפנימיי� של בית המשפט הזר ובי� הדי� שחל מכוח כלל

 בלי 116.טר� נדונה בפסיקה הישראלית בעיה זו. למעשה בעיית הרנוואה שתידו� בהמש�

  

 .967–956' לדיו� בעניי� זה ראו להל� בעמ   111
משפחה (ש "תמ, )2008, פורס� בנבו (.ר.ב.ג' נ. ר.ב.מ 17794/02) א"משפחה ת(ש "ראו תמ   112

  ).2012, פורס� בנבו (אלמונית' פלוני נ 45419�05�10) א"ת
 .953' ראו להל� בעמ   113
משפחה (ש "תמ, )2008, פורס� בנבו (.ר.ב.ג' נ. ר.ב.מ 17794/02) א"משפחה ת(ש "ראו תמ   114

  ). 2012, פורס� בנבו (אלמונית' פלוני נ 45419�05�10) א"ת
  .967–956' להל� בעמ ראו   115
 � השופטת ריש)2008, פורס� בנבו (.ר.ב.ג' נ. ר.ב.מ 17794/02) א"משפחה ת(ש "בתמ   116

מבלי לפרט , המדינה שבה נית� הפסק, רוטשילד קבעה כי יש להכריע בעניי� לפי די� אורגו�
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 לבעיית הרנוואה במסגרת כלל ברירת הדי� הסטטוטורי הרגיל באשרקשר לעמדה שתינקט 

יש , מייחסי� חשיבות לזרותו של החיוב הפסוק לעניי� שינויוא� ההיגיו� מחייב ש, במזונות

לרבות כללי ברירת הדי� וכללי� אחרי� העשויי� , וג בו כפי שהדי� הזר היה נוהג בולנה

  .להשפיע על התוצאה

  בעיות מתודולוגיות   .4

לאומי הפרטי מופיעה בסעי� �ההתייחסות היחידה של חוק המזונות לענייני המשפט הבי�

ומית וא� לא לא�כש� שהחוק אינו עוסק בסוגיית הסמכות הבי�.  העוסק בברירת הדי�17

הוא א� אינו כולל הוראות מתודולוגיות , בשאלות הקשורות לפסקי� זרי� בתחו� זה

גישה כללית לשאלות . ג� הפסיקה לא עסקה במרבית� של השאלות הללו. כלשה�

היא מחייבת לפתור את הבעיות המתודולוגיות לפי הגישה  .3פרק המתודולוגיות הוצגה ב

בפרק כפי שראינו . יטה בברירת הדי� או בתחו� הרלוונטיהתאורטית הכללית המנחה את הש

ג�  .אי אפשר לזהות גישה תאורטית כללית המנחה את ברירת הדי� במשפט הישראלי, 7

תחו� זה מביע שניות באשר לתורת , אדרבה. בתחו� המזונות קשה להבחי� בגישה כזו

וא� מפגי� דאגה יתרה , מצד אחד הוא מקפיד לשיי� כל סוג של מזונות לדינו שלו. המסגרת

מצד אחר בית המשפט פירש את כלל ברירת הדי� ככלל . לתחולת הדי� הדתי בענייני� אלה

הוא א� הפריד בי� השאלה האינצידנטלית ובי� הדי� , וכפי שנראה בהמש�, שיורי בלבד

   117.כאילו מדובר בעיצובה של זכות לפי די� הפורו�, החל בשאלה הראשית

 הדיו� שלהל� יסתפק בהדגמת סוגי הבעיות שעשויי� להתעורר בהיעדר גישה כללית

כל אימת שיש הלכות כלליות . בתחו� המזונות ובדיו� בכללי� ובהלכות הקיימי� בתחו� זה

השיקולי� הכלליי� בדבר . יש לנהוג על פיה�, כבשאלת הסיווג, באשר לשאלה נתונה

  .3בפרק  פתרונ� של הבעיות המתודולוגיות האחרות מופיעי� כאמור

   סיווג  )א(

העמדה שננקטה בחוק הירושה היא לסווג . אי� הוראה כלשהי בדבר סיווג בחוק המזונות

 ועמדה זו תואמת את המגמה המקובלת בשיטות משפט אחרות 118,לפי די� הפורו�

   119.ובתאוריה של ברירת די�

  

בית ) 2012, פורס� בנבו (אלמונית' פלוני נ 45419�05�10) א"משפחה ת(ש "בתמ; בעניי� זה
אול� . המשפט עסק בפרטי דיני המזונות של בית המשפט הזר עד כמה שהוא הוכח לפניו

 .י לא עלתה הטענה שדי� בית המשפט הזר הפנה לדי� אחרנראה כ
 .949–947' ראו להל� בעמ   117
  .�1965ה"התשכ,  לחוק הירושה141' ראו ס   118
 .172–154' ראו לעיל בעמ   119
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חב המגמה הכללית היא לסווג לפי די� הפורו� במוב� ר, קטגוריה המשפטיתבאשר ל

תביעה , כפי שראינו,  לפיכ�120.מתו� מודעות להקשר המיוחד של ברירת הדי�, וגמיש

למזונות בי� בני זוג שאינ� נשואי� או בני זוג בני אותו מי� תוכל להיחשב תביעת מזונות בי� 

 לחוק תיכנס 4ותביעה לכל סוג של תמיכה כספית בי� האנשי� המוזכרי� בסעי� , בני זוג

כ� ג� תביעת מזונות לילד עשויה ). ג(17לצורכי סעי� " רת לפי חוק זהחובת מזונות אח"ל

שבאה לידי ביטוי , להיחשב מזונות לילד בגיר או קטי� לפי התפיסה הרחבה של ישראל

ולפיה בגרות של אד� נקבעת לפי דינו ,  לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות77בסעי� 

  .ימיתולא בהכרח לפי התפיסה הישראלית הפנ, האישי

 היא לסווג אותה לפי די� הפורו� בלי קשר חוליית הקישורהמגמה הכללית באשר ל

 אי� הגדרה מחייבת של חוליית הקישור המופיעה בכל חלקיו 121.לעמדתו של די� זר כלשהו

הדעה המקובלת היא שיש לנהוג בעניי� זה לפי , אול� כאמור לעיל.  המושב– 17של סעי� 

 לחוק הכשרות המשפטית 80 לחוק הירושה ובסעי� 135ההגדרה המופיעה בסעי� 

של " מרכז חייו "–ובמקרה של קטי� , של האד�" מרכז חייו"המפנה ל, והאפוטרופסות

   122. כל עוד לא הוכח שמרכז חייו נמצא במקו� אחר–נציגו 

 � לסטות מהעמדה המקובלת שסיווג אי� סיבהסיווג� של הוראות ישראליות וזרותג� ב

מסגרת ברירת הדי� ייעשה באופ� פונקציונלי לפי מטרתו של הכלל ב � הפעלתור�לצ

 עיקרו� זה חל על השאלה א� כלל נתו� הוא בעל אופי דיוני או 123.שמבקשי� להפעיל

כמו ג� על השאלה א� הוא כלל שעוסק במזונות או , מהותי או בעל אופי עונשי או פיסקלי

  . שמא בנושא אחר

 )renvoi(רנוואה   )ב(

שאליו מפנה , שאלה כיצד ראוי לנהוג כאשר הדי� הזר לבאשר בחוק המזונות אי� הוראה

 א� די� מושבו של הנתבע ,לפיכ�. מפנה הלאה או בחזרה אל די� ישראל, כלל ברירת הדי�

די� זה הוא די� ישראל שבי� , ו או לדי� מקו� מגוריו או לדי� אחר כלשהואזרחותמפנה לדי� 

  . נקוט עמדות שונותנית� ל, הוא די� זר אחרשובי� 

הטיעו� החזק ביותר בעד קבלת הרנוואה הוא שכלל ברירת הדי� מפנה לדי� שמקנה את 

כדי לדעת א� . וכי די� זה שולט בשאלה א� הזכות קיימת בנסיבות העניי�, הזכות הנדונה

  

' רוזנבאו� נ 1/49מ "בד, ופסק הדי� המנחה בעניי� זה בישראל 475–474' ראו לעיל בעמ   120
 ).1953(ואיל�  1042, 1037ד ז "פ, רוזנבאו�

  .475–474' ראו לעיל בעמ   121
, )79ש "לעיל ה(ראו ג� שאוה ; )1978 (489) 1(ד לב"פ, ש� טוב' ש� טוב נ 395/77א "עראו    122

  .199' בעמ
  ).1990 (45) 3(ד מד"פ, מ" כור סחר בע'נפי� קורפורייש� יגרי 352/87א "ע   123
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יש להכריע בעניי� כפי שאותו די� זר היה מכריע , בנסיבות העניי� נקנתה זכות א� לאו

א� על פי שיש רטוריקה של זכויות קנויות . תו� ציות ג� לכללי ברירת הדי� שלו, בעניי�

 אי� סממ� ברור לעמדה זו במשפט הישראלי בהקשר של 124,בברירת הדי� הישראלית

ההקפדה היתרה על הכפפת סוגי המזונות השוני� . כש� שאי� סממ� ברור לשלילתה, מזונות

הדי� הדתי תומכת בעמדה שהמשפט הישראלי לדיני� שוני� והדאגה המיוחדת לתחולת 

 התחולה השיורית של ,לעומת זאת. רואה את הזכות למזונות כזכות המוקנית רק בדי� מסוי�

  .ההוראות המהותיות של חוק המזונות מבטאת נכונות להחיל את די� הפורו�

 שתביעת מזונות היא תביעה שחותרת להטיל עללכאורה טיעו� נגד קבלת הרנוואה הוא 

עמדה , כפי שנראה בהמש�,  ע� זאת125.ברנוואה כללובחיובי� אי� מתחשבי� , אד� חיוב

ככל שהיא משכנעת . אפילו לא בתחו� החיובי�, זו אינה משכנעת בכל שאלה ושאלה

כוחה נעו� בתפיסה המסורתית של די� החוזה כדי� נבחר שמביע את , בתחו� החוזי

תו של די� כלשהו על שאלה חוזית אינה כאשר תחול. רצונותיה� הסבירי� של הצדדי�

א� על פי שיש שרואי� . סביר יותר להתחשב בכללי ברירת הדי� שלו, קשורה לרצו� הצדדי�

 החיוב במזונות אינו 126,בחיוב במזונות בני זוג וא� בחיוב במזונות ילדי� קטיני� חיוב חוזי

 כ� קשה לבסס עמדה נגד על. ex legeהוא חיוב ; חיוב רצוני המבוסס על הסכמתו של החייב

  .קבלת הרנוואה במזונות על טיעו� המבוסס על חיובי� חוזיי� רצוניי�

אפשרות אחרת היא לנהוג על פי מה שהוצע בהצעת חוק היחיד והמשפחה כהוראה 

 פרק זה חל חוק מקו שלפי הוראותכל ": כללית באשר לבעיית הרנוואה בדיני המשפחה

יה אל החוק אי� נזקקי להפניה פרט להפנ, רחנה אל חוק אפ ואותו חוק מ,זר

 כאשר די� המושב מפנה הלאה 128,שאומצה בחוק הירושה,  לפי הוראה זו127".הישראלי

כאשר ; כי הרנוואה נדחית, יש להחיל את ההוראות המהותיות של די� המושב, לדי� זר אחר

.  די� ישראליש להחיל את הוראותיו המהותיות של, די� המושב מפנה חזרה אל די� ישראל

 partial (חלקיתפירוש הדבר שבמקרה של הפניה חזרה לדי� ישראל הרנוואה מתקבל 

renvoi.(129   

  

  .486' ראו לעיל בעמ   124
 .1522' ראו להל� בעמ   125
 ).1975 (259)2(ד כט"פ, קורונל' קורונל נ 625/73א "ראו ע   126
127    �  .1955–ז"התשט,  להצעת חוק היחיד והמשפחה201סעי
ינה דכשחל הדי� של מ, ל א� האמור בחוק זהע":  לחוק הירושה הקובע לאמור142' ראו ס   128

אלא יחול הדי� הפנימי של אותה , יהאי� נזקקי� להפנ, חו��פלונית ואותו די� מפנה אל די�
נזקקי� להפניה ויחול הדי� , אול� כשהדי� של אותה מדינה מפנה אל הדי� הישראלי; מדינה

  ".הפנימי הישראלי
  .1152–1151' להל� בעמראו  ,לביקורת הכלל הזה   129
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אמנ� אפשר לפרש את היעדרה של הוראה בעניי� זה בחוק המזונות כדחיית העמדה 

אבל אי� ראיה כלשהי לרצו� לדחות עמדה זו . שנקבעה בהצעת חוק היחיד והמשפחה

אי� ראיה כלשהי לדחייתה בחוקי� האחרי� שקבעו כללי ברירת די� כש� ש, בתחו� המזונות

א� אי� בנמצא הסבר לעובדה שמבי� כל החוקי� שנחקקו בתחו� זה ההוראות . חדשי�

או לעובדה , המתודולוגיות שהוצעו בהצעת חוק היחיד והמשפחה אומצו רק בחוק הירושה

 בהיעדר עמדה ברורה בשאלה ,לפיכ�. שאי� הוראות מתודולוגיות בשו� חוק אחר שנחקק

היה אפשר להצדיק את אימוצה של הגישה שבהצעת חוק היחיד והמשפחה בהתבסס על , זו

באשר חוקי� אלה מהווי� מסכת אחת של . הקשר שבי� החוקי� השוני� בענייני המשפחה

סביר שהעמדה כלפי , ובאשר ה� מנצלי� כול� חוליית קישור אחת, חקיקה משולבת

בלי כל קשר לשאלה א� לגו� העניי� העמדה , ולוגיות תהיה זהה בכול�ההוראות המתוד

, בהיעדר סממ� ברור לגישה התאורטית המבססת את ברירת הדי� במזונות. ראויה א� לאו

לפיכ� טיעו� זה . אי� סיבה משכנעת לאמ� עמדה עקרונית כלשהי כלפי שאלת הרנוואה

  .ולו מטעמי אחידות, עשוי להיות טיעו� חזק

 אחידות ועקביות מחייבי� ג� לתא� את הכלל בנוגע לרנוואה ע� הכלל בנוגע טעמי

 אילו גילתה הפסיקה הישראלית נכונות להכפי� את , לפיכ�130.לבעיה האינצידנטלית

היה צרי� , השאלה האינצידנטלית לכללי ברירת הדי� של הדי� הזר השולט בשאלה הראשית

ולא רק כאשר הוא ,  מפנה לדי� זר אחרלכאורה לקבל את הרנוואה ג� כאשר הדי� הזר

ויש לה עמדה ברורה בקבוצה , אמנ� הפסיקה הישראלית דנה בסוגיה זו. מחזיר לדי� ישראל

משו� שבמקרי� אלה מכפיפי� את , אחת של מקרי� שיכולה לבסס דחייה של הרנוואה

ללמוד אבל לא ברור א� אפשר . השאלה האינצידנטלית לכללי ברירת הדי� של די� הפורו�

ייתכ� . שזו העמדה של הפסיקה כלפי כל המקרי� שבה� מתעוררת בעיה אינצידנטלית

שברוב המקרי� האלה התוצאה הראויה בשאלה זו היא להחיל את כללי ברירת הדי� של 

ראוי ג� לקבל את הרנוואה לא רק כשהדי� הזר מפנה בחזרה אל די� , וא� כ�, הדי� הזר

  .ישראל

  תאינצידנטליהה הבעי  )ג(

הבעיה המתודולוגית היחידה שבה דנה הפסיקה הישראלית באופ� מיוחד בהקשר של 

במסגרת תביעת מזונות משו� בעיה זו עלולה להתעורר . מזונות היא הבעיה האינצידנטלית

,  למשל–  תנאי לחובה זואפשר שיימצאדתי שחל על חובת המזונות בדי� השבדי� הזר או 

כאשר העמדה של הדי� הזר כלפי קיומו של התנאי שונה  –ה תנאי שבני הזוג נשואי� זה לז

  

 .188' לעיל בעמראו    130
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השאלה די� שחל על משנית זו מצויה ב הא� התשובה לשאלה 131.מהעמדה של די� הפורו�

משפט שמא יש לקבוע עמדה זו על פי האו  – מזונות א� לתובע יש זכות ל–הראשית 

   ?תו� הכלל הזרולהזי� את הנתו� הישראלי ל, לרבות כללי ברירת הדי� שלו, הישראלי

במקו� . בי� השאלות השונותככל שהפסיקה הישראלית עסקה בבעיה זו היא הפרידה 

 כל אחת פההכפיהיא , להכפי� את השאלה המשנית למערכת השולטת בשאלה הראשית

שתי הדוגמאות הבולטות לכ� ה� פרשת . לכלל הברירה הישראלי המתאי�מהשאלות 

 בשתיה� 132. פרשות אלה נדונו בפירוט לעיל.שמואל'  נשמואל ופרשת סקורניק'  נסקורניק

אישה שנישאה לבעלה בנישואי� אזרחיי� בזמ� ששני בני הזוג היו אזרחי� זרי� תבעה את 

זכותה של האישה למזונות בשתי . בעלה בישראל לאחר שבני הזוג נהיו תושבי ישראל

ות בתוקפ� של  די� תורה התנה את הזכות למזונ133.הפרשות הייתה כפופה לדי� תורה

בית המשפט החיל על השאלה המשנית . בני הזוג לא היו נשואי�, ולפי די� תורה, הנישואי�

ולפיו תוק� הנישואי� כפו� לדי� ,  את כלל ברירת הדי� של הפורו�– א� הנישואי� תקפי� –

בית המשפט הלביש על . בני הזוג היו נשואי�, לפי די� זה. האזרחות בעת עריכת הנישואי�

סקנה האזרחית בדבר תוק� הנישואי� את הזכות הדתית למזונות וחייב את הבעל במזונות המ

  134.אשתו א� על פי שהדי� הדתי לא הכיר בזכות בנסיבות העניי�

 א� ג� 135. לקויסקורניקהניתוח של בית המשפט בפרשת , באשר לבעיה האינצידנטלית

 בהכרח על גישה כללית של דומה שפרשות אלה אינ� מלמדות, אילו בוסס הניתוח כראוי

וא� לא על גישה כללית לבעיה זו בהקשר של , המשפט הישראלי לבעיה האינצידנטלית

. שתי הפרשות עוסקות במצבי� שבה� השאלה הראשית הייתה כפופה לדי� הדתי. מזונות

אפשר לטעו� , א� על פי שהדי� הדתי מתפקד בתו� המשפט הישראלי כשיטה נפרדת

 הפורו� אי� להתפלא שכללי ברירת די� של הפורו� מכריעי� בבעיה שבהיותו חלק מדי�

 ואי� שכ� הדי� הדתי שאליו מפנה כלל ברירת הדי� של הפורו� איננו די� זר, האינצידנטלית

 אפשר לייחס את התוצאה למתח בי� הדי� ,כמו כ�. עוררת בעיה אינצידנטלית של ממשתמ

 כל מערכת יותר מאשר לעמדות עקרוניות הדתי לדי� האזרחי ובי� העמדות הערכיות של

בהיעדרה של האמתלה שהשאלה הראשית כפופה למערכת . כלפי הבעיה האינצידנטלית

  

 .188–181' ראו לעיל בעמ, להצגתה של בעיה זו   131
 479–477' עמראו לעיל ב   132
  ראו לעיל , על ההבדל בי� העובדות בשתי הפרשות והסיבה מדוע בכל זאת חל הדי� הדתי   133

 .478' בעמ
בית המשפט העליו� א� קבע כי , )1969 (665) 1(ד כג"פ, גולדנברג�בכר' בכר נ 173/69א "בע   134

אינה מונעת , העובדה שבית די� רבני כבר קבע שהצדדי� אינ� נשואי� לצור� תביעת מזונות
את בית המשפט האזרחי מלדו� בשאלה א� נישאו בנישואי� אזרחיי� העשויי� להספיק לצור� 

  .תביעת המזונות
  .479–477' ראו לעיל בעמ   135
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די� ששולט בשאלה הכאשר , ובהיעדרו של מתח פנימי כזה, דיני� השייכת לדי� הפורו�

נו הנוחות שמולידה הענקתה של זכות לפי די� שאי� ייתכ� שאי136,הראשית הוא די� זר ממש

א� המתח הפנימי בי� המערכות הוא שמסביר את : יתרה מזו. מכיר בה תוביל לתוצאה שונה

. ייתכ� שהיו� יהיה אפשר להימנע א� מסילופו של הדי� הדתי, סקורניקהתוצאה בפרשת 

. אפשר להשתיתה על בסיס חוזי, שכ� היו� במקרי� שבה� הדי� הדתי שולל זכות למזונות

, � הדתי מעלה שבשל יחסו לבעיה האינצידנטלית אי� זכות למזונות א� עיו� בדי,אשר על כ�

ייתכ� . אפשר להפנות את כל השאלה לדי� ששולט בזכות המבוססת על תשתית חוזית

  .למזונות תהיה קבילה יותרשעמדתו של די� זה באשר לתנאי קיומה של הזכות 

כלליו על השאלה ע� כל זאת אי� לשלול את האפשרות שהפורו� תמיד ייטה להחיל את 

וא� להוביל לתוצאה הנראית לו רצויה , ולו כדי להגביר את שליטתו בעניי�, האינצידנטלית

ככל שמקובלת . או שלילתה, למשל הכרה בזכות למזונות בעובדות המקרה, בנסיבות העניי�

מוצדק לדחות את , העמדה שבבעיה האינצידנטלית נוהגי� על פי כללי ברירה של הפורו�

ככל שדוחי� את הרונוואה כ� ראוי להחיל את כלל הברירה של הפורו� ;  ולהפ�–ה הרנווא

, ככל שמחילי� את כללי הברירה של הדי� ששולט בשאלה הראשית .בשאלה האינצידנטלית

ככל שמקבלי� את הרנוואה כ� ראוי לנהוג בשאלה ;  ולהפ�–יש לקבל את הרנוואה 

הגישה שלפיה  .� ששולט בשאלה הראשיתהאינצידנטלית לפי כלל ברירת הדי� של הדי

דוחי� את הרנוואה כל עוד היא אינה מפנה בחזרה אל הפורו� מתיישבת יותר ע� העמדה 

שכ� היא , שלפיה מחילי� על הבעיה האינצידנטלית את כללי הברירה של די� הפורו�

  . מגבירה את שליטתו של הפורו� בעניי� ומחזקת את תפקידו כדי� שיורי

   הזמ�בעיות  )ד(

במקרה זה ג� אי� הוראה כלשהי בהצעת . ג� באשר לבעיות הזמ� אי� כל הוראה סטטוטורית

  .חוק היחיד והמשפחה

 שינוי בכלל ברירת הדי�   )1(

החוק אינו כולל . סוגיה זו לא עלתה בישראל א� על פי שכלל ברירת הדי� אומ� בחוק

כ� הזכות למזונות תלויה ש, היעדרה של הוראה כזו סביר בהקשר הנדו�. הוראת מעבר

והיא עשויה להשתנות במועד מאוחר , היא מתגבשת בעת הדיו�; בצורכי האד� ברגע הדיו�

ואפשר שקיו� החובה יהיה תלוי , נישואי� עשויי� להטיל על אד� חובת מזונות. יותר

  

אפשרות זו , )1989( 834 )1(מגד " פ,קופלובי�' ובי� נלקופ 610/88א "עלאור הדיו� לעיל ב   136
תשתנה הלכת  וככל ש,הוא חלככל ש� אול. 17שכ� אי� כמעט תחולה לסעי� , מוגבלת

   .בעיה זו עלולה להתעורר ג� בהקשרי� זרי�, קופלובי�
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לפי , אבל איש אינו יכול לטעו� טענה סבירה שהוא רכש זכות מוקנית, בעובדת הנישואי�

או שרכש מכוח , לקבל מזונות בעתיד מב� זוגו,  ברירת די� שהיה קיי� בעת הנישואי�כלל

 הפעלתו של כלל ,על כ�. כלל כזה פטור הראוי להגנה מפני חיוב עתידי במזונות ב� זוגו

 ג� ,לפיכ�. ברירת די� חדש אינה יכולה לפגוע בזכות שהוקנתה כביכול בכלל ברירה קוד�

, ו פלוני זכאי למזונות לפי כלל ברירת הדי� שבתוק� בעת הדיו�כאשר נית� פסק די� שלפי

צד אחד רשאי לפנות , וא� ישתנה כלל ברירת הדי�, חיוב זה עשוי להשתנות באשר לעתיד

כש� ששינוי בנסיבותיה� האישיות . בבקשה לבחו� את החיוב מחדש בשל השינוי בנסיבות

כ� ג� שינוי בכלל ברירת הדי� , חיובשל הצדדי� עשוי להשפיע על קיומו ועל היקפו של ה

  . עשוי להשפיע על קיומו ועל היקפו

  ורשינוי בחוליית הקיש  )2(

מושבו של אד� משתנה ודווקא שיש . תובעהכללי� מפני� לדי� המושב של הנתבע או של ה

. אינו נדיראחד מבני המשפחה שינוי מושבו של  מתעוררות תביעות מזונות �במשפחות שבה

 לדי� המושב בעת הדיו� או לדי� המושב בעת –רש את ההפניה לדי� המושב כיצד יש לפ

   ?עריכת הנישואי� וכיוצא באלה, כגו� לידת הילד, אחרת

וג� , התשובה המתבקשת היא שהמועד הקובע הוא המועד שבגינו נתבעי� המזונות

 פי יש להערי� צרכי� אלה על. משו� שמזונות נועדו לספק את צרכיו של התובע, הפע�

. המדיניות של החברה שבה חי הילד הקטי� או החברה שבה חי החייב בעת שהצור� קיי�

כאשר השופט ברק ציי� כי במקרה , כ� נפסק בישראל בהקשר של מזונות בי� בני זוג, אכ�

של מזונות בי� בני זוג המושב הקובע הוא המושב בעת הדיו� ולא המושב בעת עריכת 

   137.הנישואי�

די� . הדבר שתמיד יחול הדי� של המושב שיש לאד� הרלוונטי בעת הדיו�א� אי� פירוש 

שבה מושבו של האד� , זה אינו צרי� לחול על תביעה המתייחסת לתקופה מ� העבר

המושב הרלוונטי להערכת , א� ילד דורש מזונות בגי� ההווה והעתיד. הרלוונטי היה אחר

, בעת את בעלה בגי� ההווה והעתידוא� אישה תו, צרכיו הוא המושב שיש לו בעת הדיו�

המושב הרלוונטי להערכת השאלה א� ראוי להטיל על בעלה חיוב הוא המושב שיש לו 

או אישה תובעת השבת סכומי� ( אול� א� ילד תובע מזונות מ� העבר 138.באותה עת

סביר יותר שדינו של מושב אחר זה , ובתקופה זו היה לילד מושב אחר, )שהוציאה בשבילו

כ� ג� כאשר אישה תובעת את .  בשאלה א� היה ראוי לזכות אותו בתקופה האמורהיכריע

  

   .)1985 (402, 399) 4(ד לט"פ, שמואל' שמואל נ 566/81א "ע   137
ש� נרמז כי שינוי , )1978 ( 493�492, 489) 1(ד לב"פ, ש� טוב' ש� טוב נ 395/77א "ראו ע   138

אול� יש שראוי להתעל� משינוי מושב שבוצע , ותבמושב עשוי להשפיע על חובת המזונ
 .לאחר פתיחת ההליכי�
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ראוי אז לבדוק את חבותו על פי דינו של המושב שהיה לו , בעלה על מזונות מ� העבר

המכפיפה את האחריות לעיצוב הזכות למזונות למושב שיש לאד� , עמדה זו. בתקופה ההיא

היא ג� העמדה המקובלת באמנת האג בדבר , ונותהרלוונטי בתקופה שבגינה הוא תובע מז

  :  כדלקמ�4הקובעת בסעי� , 1973, מזונותחיובי הדי� החל על 

The internal law of the habitual residence of the maintenance creditor 

shall govern the maintenance obligations referred to in Article 1. In the 

case of a change in the habitual residence of the creditor, the internal law 

of the new habitual residence shall apply as from the moment when the 

change occurs. 

  שינוי בדי� הזר  )3(

אמנ� אפשר לדמיי� מצבי� שבה� . בעיה זו לא התעוררה בישראל ולא סביר שהיא תעלה

או משנה ,  אד� משתנה ומטיל חובת מזונות מקו� שהיא לא הייתה קוד�הדי� במושבו של

שינוי כזה כשלעצמו עשוי להשפיע על צו למזונות באשר הוא עשוי . או מבטלה זכות קיימת

הרבה יותר קשה לדמיי� מצבי� שבה� שינויי� א� . לשמש בסיס לשינוי הצו באשר לעתיד

או , ויב לשל� מזונות בשל תקופה קודמתכ� שאד� יח, כאלה ייעשו באופ� רטרואקטיבי

  .שמי שקיבל מזונות יחויב להשיב את אשר קיבל

  די� זרמעמדו של   )ה(

 מאחר שאי� עמדה , ע� זאת139.השופט הישראלי אינו מוחזק כמי שיודע את הדי� הזר

באשר לתפקיד� של כללי , וא� לא בתחו� של מזונות, ברורה במשפט הישראלי הכללי

הוכחתו של הדי� הזר שאליו מפנה כלל ברירת � אפשר לקבוע בבטחה א� איאי, ברירת הדי�

אמנ� . או שמא אפשר להסתמ� על חזקת שוויו� הדיני�, הדי� מחייבת לדחות את התביעה

אול� נפסק כמה וכמה פעמי� , בחיובי� קיימת נטייה מסוימת להיזקק לחזקת שוויו� הדיני�

, לחזקה זו בתחומי משפט שעברו הלי� של חקיקהלא ראוי להיזקק , כבאנגליה, כי בישראל

מאחר  140.כי הסבירות שהדיני� זהי� פוחתת במצבי� אלה, בי� בפורו� ובי� בדי� הזר

משו� שבמשפט , ועוד יותר מכ�, שבמשפט הישראלי תחו� המזונות מגובש בחקיקה

 זהותו אכ� לא סביר להפעיל חזקה בדבר, הישראלי תחו� המזונות כפו� ברובו לדי� הדתי

תצדיק את , שהיא חלק מעילת התביעה, הוכחת הדי� הזר�לפיכ� אי. של די� הפורו� ודי� זר

  

 .484–483' לעיל בעמראו    139
 .ש�   140
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 ראינו שהפעלת החזקה מחפה לעתי� על נכונות להפעיל את , ע� זאת141.דחיית התביעה

בהקשר המיוחד של מזונות דומה שלפחות באשר לילדי� תפקידו . די� הפורו� כדי� שיורי

מגמה זו א� . ס על קטיני� יצדיק את הפעלת די� ישראל כדי� שיורישל הפורו� כאפוטרופו

המחיל את ההוראות ) (ב(3בסעי� , באה לידי ביטוי בחלקו הפנימי של החוק

ככל שכללי ). הטריטוריאליות במזונות ילדי� כדי להבטיח שתחול חובה לזו� את הילד

פ� שמצדיק את ההנחה הסמכות מבטיחי� שילד שתובע מזונות בישראל קשור לישראל באו

הדבר מוצדק פחות כאשר כללי הסמכות . עמדה זו ראויה, שישראל אמורה לדאוג לשלומו

מאפשרי� לזמ� נתבע שאינו תושב ישראל לצור� דיו� בחובת מזונות לילד שאינו קשור 

  . וכאשר ה� מאפשרי� לזמ� נתבע כזה בנוגע לחובות מזונות אחרי�, לישראל

  פסקי� זרי�  .ד

.  אינו כולל הוראות בדבר אכיפת� של פסקי מזונות זרי� או ההכרה בה�זונותחוק המ

אמנה זו אינה בהכרח מקלה על אכיפת . � בדבר חיובי מזונות"ישראל הצטרפה לאמנת האו

אלא לכל היותר מהווה תשתית לבקשת סיוע משפטי , פסקי מזונות מבחינה משפטית

חרות שעליה� חתומה האמנות הא 142.שראלבישראל לצור� גביית מזונות שנפסקו מחו� לי

 על כ� ג� כאשר יש בה� הוראות המקלות על אכיפת 143.נקלטו למשפט הישראליישראל לא 

  144.הקלות אלה אינ� חלק מהמשפט הישראלי, פסקי מזונות

על כ� יחולו עליו הכללי� הרגילי� החלי� על אכיפת� . פסק מזונות הוא פסק גברא

  . ידונו רק ההיבטי� המיוחדי� לפסקי מזונות כא� י145.וההכרה בפסקי גברא

  

  

למקרה שבו בית המשפט גילה נכונות להפעיל את חזקת שוויו� הדיני� בהקשר זה בלא דיו�    141
 ).2012, פורס� בנבו (אלמונית' פלוני נ 45419�05�10) א"משפחה ת(ש "ראו תמ, מיוחד

ג� מזכר הבנות שנחת� ע� ארצות הברית . 63, 8א "היא פורסמה בכ. 1956האמנה היא משנת    142
אלא , אינו קובע הלי� קל ומהיר) 2009(בדבר שיתו� פעולה באכיפת תשלו� מזונות לילדי� 

ראו באתר משרד המשפטי� . מאפשר קבלת סיוע משפטי לצור� האכיפה
)index.justice.gov.il (משפטיביחידת הסיוע ה. 

 .531–526' ראו לעיל בעמ   143
נקבע כלל סמכות עקיפה ) 667, 26א "כ(באמנה ע� הרפובליקה הפדראלית של גרמניה , למשל   144

חו� � לאמנה שבתוספת לתקנות אכיפת פסקי4פסקה , )1(7' ראו ס(מיוחד לצור� פסקי מזונות 
פי שהותקנו לה א� על ). 1981–א"התשמ, )אמנה ע� הרפובליקה הפדראלית של גרמניה(

  ).531–526' ראו לעיל בעמ(האמנה לא אומצה כדי� במשפט הישראלי , תקנות ביצוע
  .804–794' ראו לעיל בעמ, באשר לפסקי מזונות הניתני� במסגרת פסק גירושי�   145
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  מסלולי קליטה  .1

פסקי כשמדובר בלפחות , פסקי מזונות אינ� יכולי� להיאכ� בישראל אלא באמצעות החוק

 נקלטהתביעה על יסוד הפסק שהשכ� . לשל� מזונות בעתידמזונות המטילי� חובה 

פסק מזונות לעתיד פי רוב על  ו,די� בית  שפסק די� יהיה מעשהתמהמשפט המקובל דורש

ועל כ� הוא אינו חוס� , החוק דורש רק שהפסק יהיה אחרי ערעור  לעומת זאת146.אינו סופי

מעמיד מכשול חוק הג� , אול� כפי שנראה. את האפשרות לאכו� פסקי מזונות עתידיי�

   147.של פסקי מזונותת� אכיפבפני 

 וכל אימת שהוא עומד 148,כל אימת שפסק מזונות כלול באמנה שעליה חתמה ישראל

 לחוק אכיפת פסקי) א(11סעי� , ה� בתנאי האמנה ואולי א� בתנאי האכיפה הסטטוטוריי�

� באותה מידה א� 149. בפסק די� כזה באופ� הצהרתילהכיר מאפשר 1958–ח"התשי, חו

וא� מסלול זה יבוסס על תנאי האכיפה , יפותח מסלול חלופי להכרה הצהרתית

יהיה אפשר להכיר בפסקי מזונות זרי� , � להקשר של ההכרההסטטוטוריי� תו� התאמת

כיו� התנאי� שבסעי� ,  באשר להכרה אינצידנטלית150.שניתנו במדינות שאי� עמ� אמנה

ולכ� דרישת הסופיות האנגלית , מפורשי� כתנאי� המפני� לתנאי המשפט המקובל) ב(11

  

ה� חיוב פסוק למזונות שמועד פירעונ� עבר  לאכו� אפשר .509–508' לעיל בעמראו    146
–954' בעמ להל�ראו ,  לחוק8 חרי ערעור או בהתבסס על סעי�א� הוא א(באמצעות החוק 

פסק הדי� אכ� , סתיימהשכ� באשר לתקופה שכבר נ, ה� באמצעות תביעה על יסוד הפסק )955
 לאכו� אפשר באנגליה הדר� היחידה שבה . כנדרש במשפט המקובל�יד בית מעשהמהווה 

המתבססת בדר� כלל , יקה מיוחדתפסק מזונות המתייחס לחיובי� עתידיי� היא באמצעות חק
פסקאות ב, DICEY ראו(בעניי� זה רבות אמנות חתומה על אנגליה , בניגוד לישראל. על אמנות

  .)ס לבני זוגביח( ואיל� 18�244פסקה ב; )ביחס לילדי� (�19�168 ו19�167
בקש אפשר להגיש תביעת מזונות עצמאית בישראל ול, בהיעדר אפשרות לאכו� פסק מזונות זר   147

תביעה זו ככל ש. חו��לחוק אכיפת פסקי) ב(11' מכוח ס, להכיר בפסק זר הכרה אינצידנטלית
, ג� ש� תחול דרישת הסופיות המתייחסת למעשה בית די�, כפופה לכללי המשפט המקובל

לעניי� הכללי� . אול� ייתכ� שדרישה זו אינה חלה.  אפשרות ההכרההעלולה לחתור תחת
 .516–510' לעיל בעמ נטלית ראוהחלי� על הכרה אינציד

, 147, 21א "כ(צדדית ע� אוסטריה �אמנה דו: ישראל חתומה על ארבע אמנות בהקשר זה   148
ע� הרפובליקה הפדראלית של גרמניה ; 1970משנת ) 55, 22א "כ(ע� בריטניה ; )1966משנת 

קלטו כדי� האמנות לא נ. 1989משנת ) 707, 30א "כ(וע� ספרד ; 1977משנת ) 667, 26א "כ(
לחוק משמש צינור קליטה מיוחד לאמנות לצור� ) א(11' אבל ס, בישראל באמצעות חקיקה

  .להבדיל מאכיפה, הכרה
  ).3)(א(11' ולדיו� במשמעות של ס, )א(11' לדיו� בס 531–527, 519–516' בעמ ראו לעיל   149
  .523–520' לעיל בעמראו , לתנאי� של מסלול כזה ולהתאמות הדרושות   150
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 א� יפותח 151.ידיי�עלולה להקשות על מת� הכרה לפסק מזונות זר באשר למזונות עת

�יהיה צור� להתאי� את , המבוסס על תנאי האכיפה, סטטוטורי�מסלול הצהרתי חו

  152.הדרישות של ההכרה האינצידנטלית למסלול זה

  התיישנות: קליטה מיוחדי� תנאי  .2

מצד . תנאי בעייתי בתנאי האכיפה הסטטוטוריי� הוא התנאי בדבר התיישנות הפסק הזר

בית המשפט לסטות מהדרישה הסטטוטורית של סופיות ר למאפש לחוק 8אחד סעי� 

מצד אחר . ואפילו צו ביניי� כזה הנתו� עוד לערעור, ולאכו� ג� צו ביניי� בענייני מזונות

יתכ� י. נתנוי שני� מיו� המחמש שפסק די� לא ייאכ� לאחר שעברו יותר  לחוק קובע5סעי� 

ולכ� , פסיק החייב לציית לוי ורק אז , כלשונו במש� שש שני�יקוי�פסק מזונות מצב שבו 

 אלא א� כ� אפשר יהיה לאכו� פסק די� שכזה בישראל אי. הזכאי על פי הפסק יבקש ל�כפו

בפרשת  153.מתקיימות נסיבות מיוחדות המצדיקות את הארכתה של תקופת ההתיישנות

א תיחשב נסיבה  לפסק הדי� עד לתקופת ההתיישנות ל נפסק כי ציותו של החייבמטה חא�

אמנ� נפסק בפרשה אחרת שכאשר התובע מגלה  154.המצדיקה הארכת תקופת ההתיישנות

עובדה זו עשויה לשמש , רק לאחר שעברו חמש שני� שמקו� הימצאו של החייב בישראל

 אבל ג� במקרה זה נראה שיהיה 155. לחוק5בסיס להארכת תקופת ההתיישנות לפי סעי� 

חפש את הנתבע עוד לפני תו� תקופת ההתיישנות כדי צור� להראות שהתובע התחיל ל

א� מכל מקו� אפשרות זו אינה פותרת את הבעיה שהתעוררה בפרשת . להצדיק תוצאה זו

מכא� שקיו� הפסק כלשונו במש� חמש שני� אכ� יש בו כדי לסתו� את הגולל . מטה חא�

יב לשל� בתו� על אכיפתו בישראל א� הנושה לא נקט אמצעי� ל�כפו בטר� הפסיק החי

 ,לפיכ� כל אד� בעול� שמקבל פסק מזונות לטובתו בכל מקו� בעול�. תקופת ההתיישנות

בלי  ראוי שיאכו� את הפסק בישראל למקרה שבו יימצא בישראל וירצה לבצע את החיוב

  

ש� , )1984 (99) 2(ד לח"פ, מ"אינטרנשיונל בע. אס. די. אי' ב� דיי� נ 499/79א "אבל ראו ע   151
של המשפט המקובל " המחמירה"סברה השופטת ב� פורת שיש להמיר את דרישת הסופיות 

   ).515' לעיל בעמלביקורת על העמדה הזו ראו (יותר " המקלה"ע� הדרישה הסטטוטורית 
 524' ראו לעיל בעמ   152
 . לחוק5' ראו ס   153
 ).1973 (693, 690) 1(ד כז"פ, שוויבל'  נ)ריסטופיקלוכ(מטה חא�  665/72א "ע   154
�45419) א"משפחה ת(ש "ראו ג� תמ; )1984 (639) 3(ד לח"פ, רווה' הוכמ� נ 247/83א "ע   155

במקרה זה החייב על פי הפסק הוא שהגיש את . )2012, פורס� בנבו( אלמונית' פלוני נ 05�10
ובית , לצד בקשה להקטי� את שיעור המזונות, שת האכיפה נגד הזכאי� על פי הפסקבק

המדינה , המשפט הכיר בעובדה שהזכאי� על פי הפסק שינו את מקו� מגוריה� מהונג קונג
שכ� לפני שינוי , לישראל כסיבה מיוחדת להארי� את תקופת ההתיישנות, שבה נית� פסק הדי�

  . לפנות לערכאות ישראליותמקו� המגורי� לא היה כל טע�
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העובדה  .קשר למקו� הימצאו או מקו� מגוריו של הנתבע בעת מת� הפסק או בכל רגע אחר

 אינה דורשת זיקה כלשהי בי� 1984–ד"התשמ, נות סדר הדי� האזרחילתק) 8(500שתקנה 

 שלא לצור� כבידההיא מ;  אינה סבירהעמדה זו. משונה זואפשרות התובע לישראל מחזקת 

שאי� " ישני�"על ידי מניעת אכיפת� של פסקי מזונות  על אנשי� שהמשפט רוצה בטובת�

 לדו� בבקשות אכיפה העשויות להיות והיא מכבידה ג� על בתי המשפט הנאלצי�, בה� פג�

   .מיותרות

  סמכות עקיפה: תנאי קליטה מיוחדי�  .3

הוא צרי� לעמוד בתנאי של , כדי לאכו� את הפסק וכדי להכיר בו מחו� למסגרת של אמנה

אי� בישראל כלל סמכות עקיפה מיוחד לעניי� פסקי , בניגוד למדינות אחרות. סמכות עקיפה

� ב156.מזונות זרי�Brussels I Regulationתו מנוס� על מושב הנתבע והסכ,  האירופית

מכירי� עוד בסמכותה לפסוק מזונות ,  לסמכות ישירה ועקיפהשה� זיקות כלליות, להתדיי�

וכ� של מדינה שעסקה במזונות כעניי� נגרר למעמד , של מדינת מושבו או מגוריו של התובע

נוס� על מדינת , שוויי�ב 157.האזרחותובלבד שסמכותה אינה מבוססת רק על זיקת , אישי

מוסמכת ג� מדינת , המושב ומדינת מגוריו של הנתבע ומדינה שבה הוא הסכי� להתדיי�

ארצות אירופה שאימצו את אמנת האג בעניי�  ב158.מדינת מגוריו של התובעוהמושב 

  כאשר מדובר בפסק די� ממדינה– העוסקת במזונות בני זוג – 1973, אכיפת פסקי מזונות

מכירי� בסמכות� של מדינת מקו� המגורי� הקבוע של כל אחד , שמחו� לאיחוד האירופי

של מדינת אזרחות� המשותפת וכ� של מדינה שבה נערכו גירושיה� של , מבני הזוג לחוד

 במדינות שאימצו את אמנת 159.וזאת נוס� על הסכמת הנתבע, הפרדת� החוקיתבני הזוג או 

מסמיכי� את מדינת מגוריו , העוסקת במזונות ילדי�, 1958, תהאג בעניי� אכיפת פסקי מזונו

   160.מדינה שבה הסכי� להתדיי�כל נוס� על מדינת המגורי� של החייב ושל התובע ב

כלל הסמכות העקיפה הוא . בישראל אי� כלל סמכות עקיפה מיוחד לפסק מזונות, כאמור

כל בה מתגורר הנתבע והמדינה ש  את כלל זה מסמי�161.הכלל הרגיל החל על פסקי גברא

  

 לאמנה ע� הרפובליקה הפדראלית של גרמניה המצויה בתוספת לתקנות 4פסקה , )1(7' ס   156
סוטה , 1981–א"התשמ, )אמנה ע� הרפובליקה הפדראלית של גרמניה(חו� �אכיפת פסקי

א� . מכללי הסמכות העקיפה הרגילי� ומסמי� את מדינת מגוריו הקבוע של הזכאי למזונות
 .אמנה זו לא נקלטה כדי� בישראל, מורכא

 . �Regulation ל5.2' ראו ס   157
  .�CPIL ל84'  וס50' ראו ס   158
  . לאמנה�8 ו7' ס   159
 . לאמנה3' ס   160
  .804–794' לבעייתיות המיוחדת של פסק מזונות הנלווה לפסק גירושי� ראו לעיל בעמ   161
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ייחס אפשר ל  אי163, משו� שהסכמה צריכה להיות מפורשת162.מדינה שבה הסכי� להתדיי�

סכי� מכללא להתדיי� בכל מקו� שבו המכוח הנחה שאב שחויב מחו� לישראל הסכמה ל

כאילו בעל שחויב מחו� לישראל  אי אפשר לייחס הסכמה ל,כמו כ�. נמצא ילדו הקטי�

 זיקות ,על כ�. זוגו בכל מקו� שבו היא נמצאת דיו� במזונות בת כי� מכללא לקיי�הס

ד את אפשרויות והסמכות העקיפה שונות בתכלית מזיקות הסמכות הישירה ומגבילות מא

  .  או ההכרההאכיפה

  שינוי של פסק מזונות זר  .4

פסק מזונות אופייני מטיל , פעמי�המטילי� חיוב לתשלו� חד, בניגוד לרוב פסקי הגברא

הוא שונה מרוב פסקי הגברא א� משו� . וב לשל� סכו� כס� מדי חודש בחודשוחי

שההכרעה בדבר הסכו� הִעתי שיש לשל� אינה מהווה מעשה בית די� אלא נתונה לשינוי 

.  בי� בנסיבותיו של הזכאי למזונות ובי� בנסיבותיו של החייב במזונות–בשל שינוי בנסיבות 

, העשויי� להצדיק את שינוי החיוב, ינויי� כאלהש, כשחיוב במזונות הוטל בפסק זר

כיצד קיומו של הפסק הזר ? באיזו מידה אפשר לדו� בשינוי החיוב בישראל. מעוררי� קשיי�

ובאיזו מידה משפיע קיומו של הפסק הזר על הדי� שיחול ? משפיע על מסגרת הדיו�

זר אינו ראוי כאשר הפסק ה: שאלות אלה עשויות לעלות במצבי� שוני�? בתביעה כזו

העמדה של המשפט . ולאחר שנקלט; תו� כדי קליטתו; לקליטה או שאי� מבקשי� לָקלטו

  .טעונה ליבו�סבוכה והישראלי לשאלות אלה 

החיוב הזר אינו ,  לאכיפה או להכרהאינו ראוימוב� מאליו שא� פסק המזונות הזר 

 על כ� ג� 164.ה או שונהדומואי� כל מניעה לקבוע חיוב ישראלי , במשפט הישראלי" קיי�"

היא תידו� כתביעת , א� התביעה מנוסחת כבקשה לשנות חיוב מזונות שנקבע במדינה אחרת

אפילו עומד הפסק הזר בתנאי . מזונות רגילה כל עוד מדובר בפסק זר שאינו ראוי לקליטה

ולו בדר� של הכרה אינצידנטלית ,  כדי לָקלטולא נקטו פעולהכל עוד , האכיפה או ההכרה

 בשני מצבי� 166. הוא אינו יוכל להשפיע על דבר165,במהל� תביעת המזונות הישראלית

  

 .492–491' לעיל בעמראו    162
  .ש�   163
לעורר בעיה בשיטות  פסק די� ישראלי המטיל חיוב כזה עשוי. 141' בעמ, 1996פסברג ראו    164

הפסק הישראלי עומד אול� א� . לרבות השיטה שבה נית� הפסק הראשו�, משפט אחרות
 מתייחס לחיובי� עתידיי� ומבוסס על הואוא� , בתנאי הקליטה של השיטה הזרה הנדונה

  . י המאוחר יותרסביר שתינת� עדיפות לפסק הישראל, שינוי בנסיבות
  .אינצידנטלית ראו דיו� להל�על השאלה א� אפשר לקלוט פסק זר בדר� של הכרה    165
לא יוכל , אפילו הוא ראוי לכאורה לקליטה, פסק מזונות זר, לאחר שיוכרע העניי� בישראל   166

להיקלט בישראל בכל מה שקשור לחיובי� עתידיי� בשל קיומו של הפסק הישראלי הקובע 
  .י נוגדחיוב עתיד
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ועל כ� התביעה תתנהל כתביעת מזונות חדשה בלא ,  בישראללא נקלטאלה הפסק הזר 

על כללי ברירת , הדיו� יתנהל באופ� טבעי על פי די� ישראל. שפסק הדי� הזר ישפיע עליה

  . הדי� שלו

תו� כדי בית משפט ישראלי להתערב ולשנות פסק מזונות זר  יכולתו של ,לעומת זאת

רק , כאמור לעיל.  מוגבלת ביותר א� על פי שבשלב זה הוא לא נקלט כלל בישראלאכיפתו

והוא מסלול האכיפה , מסלול אכיפה אחד פתוח לפסקי מזונות הצופי� פני עתיד

 168. הזר בישראל מסלול זה נתפס כמסלול שא� מצהיר על כוחו של הפסק167.הסטטוטורי

 א� על פי שהסיבה , זאת169.על כ� בית המשפט אינו מוסמ� לשנות אותו בזמ� אכיפתו

 עשויה להוות – מעברו של הזכאי או החייב לישראל –שבגללה מבקשי� לאכו� את הפסק 

כמקובל בתביעה על יסוד הפסק , רק תפיסת ההלי� כהלי� יוצר. נסיבה המצדיקה את שינויו

תאפשר לבית המשפט להתחשב בשינויי� , לליי� בשיטות אחרותובהליכי אכיפה כ

כאשר לצור� הדיו� בשינוי , שמצדיקי� את שינוי החיוב כבר במהל� הדיו� בבקשת האכיפה

   170.הממשי� לשלוט בחיוב כל זמ� שהוא לא נקלט, כזה יכריע הדי� הזר

פועל או שמבקשי� ב, המצב הרבה פחות ברור כאשר הפסק הזר כבר נאכ� בישראל

התפיסה . בי� כבסיס לשינוי ובי� כבסיס להשארת המצב כפי שהוא, להסתמ� עליו

ההצהרתית של הלי� האכיפה והסרבול המיותר של דיני פסקי� זרי� בישראל עלולי� 

  .  במצבי� אלהתמוהותלהביא לידי תוצאות 

כאשר הלי� האכיפה .  בישראלעבר הלי� אכיפהנדו� תחילה במצב שבו הפסק כבר 

 חיוב המזונות נתפס כחיוב מקומי – לאחר אכיפתו של פסק מזונות זר –פס כהלי� יוצר נת

  

הסיבה שבגללה אי� אפשרות לאכו� פסק מזונות באמצעות תביעה על יסוד הפסק היא    167
ובתוכ� , שהתנאי� של מסלול ההכרה האינצידנטלית ה� כנראה תנאי המשפט המקובל

מאחר שפסקי מזונות עתידיי� אינ� מהווי� מעשה . הדרישה שהפסק הזר יהווה מעשה בית די�
זה ג� הקושי שבקליטתו של פסק מזונות זר . י זה איננו יכול להתקיי�תנא, בית די� על פי רוב

  . בדר� של הכרה אינצידנטלית
 .557–552' ראו לעיל בעמ, יהדיו� בהשלכותעמדה זו ולל   168
שד� הוא היחיד  )1985 (386) 3(ד לט"פ ,יק'מנצ' פוקס נ 555/84א "פסק הדי� בפרשת ע   169

 זו הובהר שאי בפרשה . כדי הלי� האכיפה הסטטוטוריבאפשרות לשנות את פסק הדי� הזר תו�
רמת ההשתכרות או צורכי הזכאי , אפשר להתחשב בשינוי נסיבות כגו� שינוי במקו� המגורי�

בית . כל אלה ה� שיקולי� המצדיקי� נקיטת הלי� חדש לשינוי הפסק בישראל. למזונות
לאכו� את הפסק לאחר וסירב , המשפט היה מוכ� להתחשב בתנאי� כמו ויתור או הסכ�

, ל ניתוח זהשעל הבעייתיות . שמצא כי הסכ� בי� הצדדי� אכ� היווה ויתור על החיוב שבפסק
על סופיות בפסקי� " ראו סיליה וסרשטיי� פסברג ,חוקהאכיפה שבתנאי כאשר הוא מנותק מ

� לדוגמה של פסק די .7פרק ב ,1996פסברג ראו ג�  ;)ט"תשמ–ח"תשמ (34 יח משפטי�" זרי�
 45419�05�10) א"ת(א " תראושבו הדיו� באכיפה ובשינוי הפסק הזר התקיי� במסגרת אחת 

 .וראו להל� לדיו� בפסק די� זה) 2012, פורס� בנבו ( פלונית'אלמוני נ
 .557–552' ראו לעיל בעמ   170
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ודי בפסק מזונות מקומי , מכא� ששינויו כפו� לדי� הפורו� על כללי ברירת הדי� שבו. חדש

שאינו שונה לעניי� זה מחיוב מזונות , חדש כדי להפסיק את פועלו של החיוב המקורי

 אול� מסלול האכיפה היחיד הפתוח לפסקי מזונות זרי� הוא .המעוג� בפסק די� ישראלי

הלי� זה מותיר את הפסק הזר כפו� לדינו . מסלול האכיפה הסטטוטורי הנתפס כהלי� מצהיר

,  על כ� לכאורה ככל שבית משפט ישראלי מוסמ� לשנות פסק די� זר171.הזר לכל דבר ועניי�

  . עליו לעשות כ� על פי הדי� הזר

הרתית מקשה על ההנחה שבית משפט ישראלי מוסמ� לשנות פסק בר� התפיסה ההצ

הוא מכריז על תוקפו של הפסק הזר , ככל שהלי� האכיפה נתפס כהלי� מצהיר. די� זר ככזה

אפשר להעלות על הדעת מצב שבו בית משפט ישראלי יבטל . ולא על תוקפו של החיוב הזר

 לא יכול להיות ספק שלבית משפט ,לעומת זאת. חיוב זר לפי הדי� שחל עליו –או ישנה  –

ודומה כי א� אי� לו סמכות או כוח לשנות , ישראלי אי� סמכות או כוח לבטל פסק די� זר

באשר הלי� האכיפה קולט את הפסק הזר . ג� א� הוא נוהג על פי הדי� הזר, אותו ככזה

ל פסק זר על כ� דר� המל� לקטיעת כוחו ש". קפוא"הוא קולט אותו באופ� , באופ� הצהרתי

א� בית . לפועל בישראל היא לבקש את ביטולו או שינויו במכורתו�הוצאה�שהוכרז בר

הפסק החדש יבסס בקשה לבטל את החלטת , המשפט הזר יבטל את הפסק מדעיקרא

די ,  א� הוא יבטל או ישנה את החיוב במזונות רק באשר לעתיד172;האכיפה הישראלית

   173.ק את פועלו של הפסק היש�באכיפתו של פסק הדי� החדש כדי להפסי

  

  .ש�   171
ראו  (שכ� לאחר ביטול הפסק בביתו אי� עוד חיוב בישראל, אמנ� לכאורה אי� צור� בביטולה   172

אבל , ))1982 (775)1(ד לו"פ, ספיקלי'  נ .Dankner & Sons. Ltd)315/79' המ (282/79 א"ע
 כי בית מוטב ,לפועל בישראל�הוצאה�לאחר שהפסק הראשו� הוכרז בר, מטעמי סדר ציבורי

ייאל� להתמודד ע� שאלת תוקפו של לא אש ההוצאה לפועל בטל את הכרזתו כדי שרמשפט י
בסס בקשת ביטול על בית המשפט להכיר בפסק בדר� של הכרה  כדי ל.הפסק הזר

לא , יהווה מעשה בית די�, להבדיל מפסק המזונות עצמו, מאחר שפסק די� כזה. אינצידנטלית
וה חיוב הביטול מל�א� . פסקי מזונות שתידו� להל�תעלה הבעיה המקשה את ההכרה ב

אי אפשר יהיה להתגונ� . פסק השני לאכו� ג� את ה אפשריהיה, להחזיר לחייב את אשר שול�
לחוק ) 4)(א(6' ראו ס (מפני האכיפה בטענה שהפסק השני נוגד את הפסק הראשו� שכבר נקלט

משו� שטענה זו מבוססת על ההנחה שהפסק הראשו� , )1958–ח"התשי, חו� אכיפת פסקי
 משנה ג� א� הפסק הזר. הוא כבר אינו כזה, ואילו לאחר שבוטל במכורתו, תוק��עודו בר

אפשר יהיה לאכו� את הפסק החדש משו� שהוא מחלי� בדי� הזר , חיוב שמועד פירעונו עבר
  .תוק��שכבר לא יהיה בר, את הפסק הראשו�

כי ביטול כזה , אי� צור� ואי� הצדקה לבטל את פסק האכיפה, כל עוד מדובר בשינוי החיוב   173
א לבטל את ההשפעה שלו כל אשר אפשר לעשות הו. יערער את כל מה שנעשה על יסודו

שכ� הפסק החדש החלי� במכורתו את , ג� פה לא תעלה בעיה של פסק נוגד. באשר לעתיד
  . תוק��שאיננו עוד בר, הפסק היש�
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א� ייתכ� שהוא לא יהיה . ייתכ� שבית המשפט הזר כבר לא יהיה מוסמ� לדו� בעניי�

בשני מצבי� אלה קבלת העמדה ההצהרתית של הלי� . פורו� נוח לדיו� למי מהצדדי�

האכיפה והכרה במגבלות הטבעיות של בית משפט ישראלי באשר לפסק די� זר מביאות 

 כ� שאי� אפשרות לגרו� לשינויו או לביטולו של פסק מזונות זר שהוכרז אכי� לכאורה לידי

בשל אופיי� הנמש� של פסקי מזונות והצור� לאפשר את שינוי� בהתא� לנסיבות . בישראל

אפשר לתאר מצב שבו החייב והזכאי על פי . דומה כי תוצאה זו אינה רצויה, המשתנות

לא . קי� את קשריה� ע� המדינה שבה נית� הפסקהפסק עוברי� שניה� למדינה אחרת ומנת

סביר לומר שפסק די� של בית המשפט במדינת בית� החדש המסדיר את חיובי המזונות 

אול� לכאורה כל עוד . שביניה� לאור השינוי בנסיבותיה� לא יוכל לעול� להיקלט בישראל

כ� ג� א� פסק הדי� ול, הוא עודנו בר תוק�, פסק הדי� הראשו� לא בוטל או שונה במכורתו

אכיפתו צריכה להימנע בשל קיומו של הפסק , השני עומד בתנאי האכיפה הבסיסיי�

   174.הראשו�

א� פסק הדי� מהמדינה החדשה מתיימר לשנות חיובי� שנפסקו במדינה הראשונה , אכ�

, פסק די� החדש ינגוד את פסק הדי� הקוד� ולא יוכל להיאכ� בישראל, שמועד פירעונ� עבר

אול� דומה כי אפשר להימנע ממסקנה ". באותו עניי�" שהוא נוגד פסק די� אחר הד� משו�

פסק מזונות לעול� אינו מהווה מעשה בית די� באשר לחיובי� . זו באשר לחיובי� עתידיי�

הוא צופה את האפשרות שחיובי� . אלא רק באשר לחיובי� שמועד פירעונ� עבר, עתידיי�

על כ� המש� תוקפו הוא לעול� על תנאי שהפסק לא . בותעתידיי� ישונו ע� שינוי בנסי

, הוא אינו מחייב ביטול של הפסק הראשו�, כאשר שינוי הפסק מתייחס לעתיד. ישונה

וקטיעת תוקפו של פסק ראשו� זה באה למעשה במשתמע מתו� תפיסה ששינוי הנסיבות 

על . לת תביעה חדשהבמוב� זה שינוי בנסיבות מצמיח למעשה עי. הנדו�" עניי�"משנה את ה

פסק די� שני המשנה את , תוק�� א� על פי שפסק הדי� הראשו� שהוכרז אכי� עודנו בר,כ�

 –אחר " עניי�" אלא עוסק ב,החיובי� באשר לעתיד על יסוד שינוי בנסיבות אינו נוגד אותו

 פסק הדי� השני אינו שולל את נכונותו או את 175.עילה אחרת, נסיבות אחרות, תקופה אחרת

   176.תוקפו של הראשו� באשר למה שנדו� בו אלא מתייחס לנסיבות שטר� נדונו

  

 .1958–ח"התשי, חו� לחוק אכיפת פסקי) 4)(א(6' ראו ס   174
ממדינה שכ� פסק די� מאוחר , הדרישה ששינוי החיוב יבוסס על שינוי בנסיבות היא מרכזית   175

לא יוכל ,  עקב שינוי הנסיבותשלאהמשנה חיובי� עתידיי� , אחרת שאינה בית� החדש
מצב זה ראוי משו� שבהיעדר ". אותו עניי�"להיקלט כי הוא ינגוד את פסק הדי� הראשו� הד� ב

הגשת תביעה חדשה במדינה , ולו שינוי במקו� מגוריו של אחד הצדדי� לפחות, שינוי כלשהו
 . יצול לרעה של הליכי בית משפטאחרת תיחשב נ

, )1994 (641) 3(ד מח"פ, היימס' אשכר נ 1137/93א "לדיו� בעמדתו של השופט חשי� בע   176
שלפיה פסק מזונות המטיל מזונות לתקופה מוגדרת אחת עשוי לנגוד פסק מזונות הפוטר 

ראו , "יי�אותו ענ"כי על א� ההבדל בתקופות מדובר ב, ממזונות בגי� תקופה מוגדרת אחרת
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תביעה המושתתת על באשר תביעה לשינוי חיוב מזונות המבוססת על שינוי נסיבות היא 

 א� על פי שהחיוב המקורי ,מתברר כי ג� בישראל אפשר לדו� בתביעה כזו, עילה חדשה

שכ� ג� . תפיסה ההצהרתית של הלי� האכיפה ועל א� ה,נקבע בפסק די� זר שנאכ� בישראל

היא למעשה תביעה , א� התביעה מנוסחת במפורש כבקשה לשינויו של חיוב פסוק קיי�

על כ� אמנ� אי� סמכות לדו� בשינויו של . ליצירתו של חיוב חדש בהתבסס על עילה חדשה

 השונה ממנו אול� קיומו של הפסק שנאכ� אינו צרי� למנוע דיו� והכרעה, הפסק הזר ככזה

   177.בנוגע לחיובי� עתידיי�

מדוע להתעקש שאי� סמכות לבטל פסק די� . מסקנה זו עשויה להצטייר כפלפול מיותר

; הנפקות היא במישור ברירת הדי�? את החיוב שבתוכו" לשנות"זר או לשנותו א� אפשר 

כה משלי, או בשינוי החיוב באשר לעתיד, המסקנה שקיימת סמכות לדו� בחיוב עתידי

ישירות על זהותו של הדי� שיחול בתביעה זו ושוללת את ההנחה שעל תביעה כזו צרי� 

הצמוד לדינו בכל מה , בניגוד לחיוב הפסוק שנאכ�. לחול די� המדינה שבה נית� הפסק

 אי� כל סיבה להחיל את הדי� שחל בבית המשפט 178,שקשור לחיובי� עד ליו� הדיו� החדש
  

 ובעיקר העובדה, דומה כי עמדתו זו נעוצה בנסיבות המיוחדות של המקרה. 497' לעיל בעמ
שפסק הדי� הראשו� נית� בהיעדר הגנה וההנחה שהנסיבות הרלוונטיות שנדונו בפסק השני היו 

במוב� זה עמדתו עשויה לתמו� בתפיסה ששינוי . זהות לנסיבות שאפיינו את העילה הראשונה
  ".אותו עניי�"ות מוציא את הפסקי� מגדר הנסיב

המצב היחיד שבו הוא עשוי למנוע דיו� בישראל ג� בחיובי� עתידיי� הוא כאשר לא היה כל    177
ג� במצב זה סביר שבית משפט , כמו באשר לחיובי� שמועד פירעונ� עבר. שינוי בנסיבות

חיוב מזונות הצופה פני אמנ� . ישראלי לא יוציא פסק די� השונה ממה שנפסק מחו� לישראל
בהיעדר שינוי בנסיבות . אבל הוא נית� לשינוי רק בשל שינוי בנסיבות, עתיד נית� לשינוי

כל אימת . ושוב יימצא שקליטת הפסק תימנע בשל קיומו של פסק נוגד, מדובר באותה עילה
קשר ממצאי� שנקבעו בו על יסוד מצב עובדתי נתו� עשויי� ג� בה, שאפשר להכיר בפסק הזר

מכל . זה להוות השתק פלוגתא שימנעו אפשרות מעשית לדו� מחדש בקיומ� ובמשמעות�
משו� שהוא יראה בניסיו� לשנות את החיוב בעניי� בית המשפט עשוי לסרב לדו� , מקו�

 .בהיעדר שינוי בנסיבות ניצול לרעה של בית המשפט
, ור הריבית שחל על החיובשיע( על השאלות שתוכפפנה לדי� הזר 557–552' ראו לעיל בעמ   178

על פי שבדי� הזר ק� מעשה בית די� באשר  ראוי לציי� שא�). וכיוצא באלה, מה נחשב פירעו�
היותו של הפסק , כזה אילו ביקשה התביעה בישראל לשנות חיוב, לחיוב שמועד פירעונו עבר

� זר העובדה שפסק דישכ� במשפט הישראלי . הזר ראוי להכרה לא היה בהכרח מונע זאת
את האפשרות שתובע שזכה בדי� אינה חוסמת  מעשה בית די� בביתו מהווהראוי להכרה ה

אבל סביר כי בית . )7פרק ב ,1996פסברג ודיו� ב 561–557' לעיל בעמראו (ינסה את מזלו שוב 
על א� ההלכה . רעונו עבריהמשפט לא יאפשר שינוי של חיוב פסוק הראוי לקליטה א� מועד פ

 השתקי פלוגתא במדינת המהווי�הפסק הזר קבע ממצאי�  א� , בולע את עילתושפסק זר אינו
לחול ג� בהלי� חדש ממצאי� אלה עשויי� , )ראו להל�( להכיר בה� וא� אפשר, מת� הפסק

בהיעדר נסיבות מיוחדות ביותר בית , יתרה מזו). 561–557' לעיל בעמראו (המתנהל בישראל 
 או �forum shoppingחיוב כזה ניסיו� פסול להרוויח מהמשפט עשוי לראות בניסיו� לשנות 

  .ליכי בית המשפטניצול לרעה של ה
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המתמקד בנסיבות כפי שה� בעת הדיו� החדש והצופה פני , שהזר על עיצובו של החיוב החד

תביעה זו אינה מבוססת על החיוב הפסוק הזר אלא על נסיבות חדשות היוצרות עילה . עתיד

   179.חדשה

עמדה זו מתיישבת ע� ההנחה שכללי ברירת הדי� הישראליי� הסטטוטוריי� בעניי� 

, ת בנוגע לחיובי מזונות שכבר נפסקוושאי� כלל ברירת די� מיוחד לתביעו, מזונות ממצי�

 די� בית המשפט שנת� את הפסק –המפנה לדי� שאינו כלול בהכרח בכללי� אלה 

 היא א� מתיישבת ע� העמדה המקובלת בברירת הדי� בסוגיה של שינוי 180.המקורי

לפחות . הדוחה את הרעיו� שחיוב מזונות צמוד לעול� לדי� שעיצב אותו, בחוליית הקישור

המקרי� הדיו� בשינוי מזונות שנקבעו בפסק זר יתקיי� בישראל בשל שינוי בחוליית בחלק מ

משו� שהזכאי למזונות העביר את מקו� מגוריו לישראל ומבקש להקל את מימוש : הקישור

או משו� שהחייב במזונות העביר את מקו� מגוריו לישראל , הזכויות שלו בביתו החדש

ג� , העמדה המקובלת בסוגיה זו. � בביתו החדשונושהו מבקש להבטיח שהוא יחויב ג

היא שהדי� ששולט בחיוב המזונות צרי� להשתנות ע� שינויי� , לאומיות�באמנות בי�

 מכא� שחיוב 181.ושמחילי� את הדי� האישי שחל על החייב או הנושה בעת הדיו�, כאלה

כפ� לדי� האישי מזונות אינו נצמד לעול� לדי� אחד בלבד אלא משתנה ע� שינוי בנסיבות ונ

  

 באשר  למשל–בתביעה כזו נפקותו של הפסק הזר תוגבל לכל היותר לפלוגתאות שהוכרעו בו    179
ככל שהכרעות כאלה רלוונטיות . עודאבהות ו, תוקפ� של גירושי�, לתוקפ� של נישואי�
 על הפסק הזר עשויה לחסו� זמ� ולמנוע אפשרות של הישענות, טענתלקיומה של הזכות הנ

  .הכרעות סותרות
לעניי� זה ולדיו� בשאלה א� ההפניה לדי� זר היא לדי� הפנימי של בית המשפט הזר או שמא    180

  . 944–943'  לעיל בעמראו, לכללי ברירת הדי� שלו
י� הדי� החל על חיובי מזונות כלפי  לאמנת האג בעני1' ראו ג� ס .951–950' לעיל בעמראו    181

 לאמנת האג בעניי� הדי� החל על חיובי מזונות כלפי בוגרי� משנת 4'  וס1956ילדי� משנת 
, בדומה לכ�. המכירי� ביכולתו של שינוי בחוליית הקישור לשנות את הדי� החל, 1973

 האג בעניי�  לאמנת3' ראו למשל ס(הסמכות לדו� במזונות משתנה ע� שינויי� מסוג כזה 
 לאמנת האג בעניי� הכרת� 7'  וס1958הכרת� ואכיפת� של פסקי מזונות ילדי� משנת 

המדגישי� את זיקת� של הצדדי� למדינה , 1973ואכיפת� של פסקי מזונות לבוגרי� משנת 
ו אמנות אלה אינ� מתייחסות מפורשות לבעיה של שינוי. שבה נית� הפסק ברגע פתיחת ההלי�

אמנת האג משנת . ) א� אפשר ללמוד מה� על חשיבותה של זיקה בעת הדיו�, פסוקחיובשל 
 Hague Convention on(לאומי מוסכ� לביצוע� של פסקי מזונות � המסדירה מנגנו� בי�,2007

the International Recovery of Child Support and Other Forms of Family Maintenance, 
חייב המבקש לשנות החלטה שניתנה .  מורכבת יותרהה של עוסקת בסוגיה זו והעמד,)2007

 ,כמו כ�). 18' ס( גר ש� שהונבמדינת הנושה יכול ליזו� הלי� כזה רק במדינת הנושה כל עוד ה
קובע שכאשר מוגשת בקשה למדינה אחרת לשנות פסק די� שנית� בבתי  10'  שסא� על פי

תבקש לשנות תמדינה פה אפשרות שהוא ג� צו, דינה של מדינה זו בלבדהמשפט שלה יחול 
ולא דינה של (תבקשת ביעה כזו יחול די� המדינה המתוג� ב, שונההחלטה שניתנה במדינה 
   .)המדינה שבה נית� הפסק
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ומוטב לא לחסו� אותה בשל מה שמתחייב , עמדה כללית זו ראויה. החדש הרלוונטי

   182.לכאורה מתפיסה מקומית חריגה של הלי� האכיפה

אול� ג� לאחר . מכא� שסביר להניח כי אי� סמכות בישראל לשנות פסק מזונות זר

נות שיביא לשינוי לעומת אי� מניעה לקיי� פה דיו� במזו, שפסק די� כזה נאכ� בישראל

על א� כל . על כללי ברירת הדי� שלוובדיו� כזה יש להחיל את די� ישראל , המצב הפסוק

עולה ממנה שיש סמכות לשנות פסק מזונות זר ככזה . האמור הפסיקה מעלה תמונה שונה

עולה ממנה עוד שכדי לשנות חיוב מזונות שנקבע במדינה . לאחר שהוא נאכ� בישראל

בהמש� . יש צור� קוד� כול להביא לידי אכיפתו,  בישראלטר נקלט� א� הוא ג, אחרת

נקבע כי שינוי כזה , לכ� ובהסתמ� על התפיסה ההצהרתית של הלי� האכיפה הסטטוטורי

בשני מקרי� שנדונו בבית המשפט לענייני משפחה בתל אביב היה . יוכרע על פי הדי� הזר

בשני . זונות לזכאי� שעברו לאחר מכ� לישראלמדובר בחייב זר שחויב בפסק זר לשל� מ

עוד לפני ,  המזונותשיעורהחייב הזר הוא אשר הגיש בישראל בקשה לשנות את המקרי� 

ונקבע כי הדי� שיחול , ל שהפסק ייאכ� בישראלובשניה� נדרש קוד� כ. שהפסק הזר נאכ�

נות פסק זר ההנחה שיש סמכות לש,  כפי שהוסבר183.על האפשרות לשנותו הוא הדי� הזר

ע� לכאורה שהיא מתיישבת פי א� על , הכפפתו של החיוב לדי� הזרכמו ג� , ככזה תמוהה

 א� קשה להבי� את ההנחה שאי� לדו� בשינוי מזונות .התפיסה ההצהרתית של הלי� האכיפה

  . בלא שהפסק נאכ� בישראל

בקיומו של אי� . הצבתה של דרישת האכיפה כתנאי לקיו� הדיו� מפתיעה במישור הדיוני

מבחינה דיונית . הפסק הזר כדי למנוע דיו� בישראל או להשפיע עליו כל זמ� שהוא לא נקלט

אי� כל סיבה לדרוש את קליטתו לש� ביסוס התביעה אלא א� כ� יש בו הכרעה החיונית 

הנטל להביא לידי , וכאשר הנתבע הוא אשר מבקש להסתמ� עליו; לתביעתו של התובע

� עליוקליטתו של הפסק רוב .  

 מפתיעה עוד משו� שהיא מערערת את ההבחנה ייאכ�הצבתה של דרישה שהפסק 

אכיפה היא הפעולה הדרושה כאשר . בי� אכיפה להכרה, המוכרת במשפט הישראלי, הראויה

הכרה היא הפעולה הדרושה כאשר מבקשי� ; מבקשי� להוציא פסק די� זר לפועל בישראל

  

אמנ� לא בכל המקרי� שבה� יבקשו לדו� בשינוי חיוב מזונות בישראל או במדינה אחרת יחול    182
של מדינות אחרות לשנות פסק מזונות זר וההכרה ביכולתה , שינוי כזה בחוליית הקישור

אי ככל ש. עשויה להוביל למצבי� שבה� מדינות רבות מדי מוסמכות להתערב בחיובי מזונות
 להתמודד ע� קושי זה באמצעות התנאי שהתערבות כזו תתאפשר רק בהתקיי� נסיבות אפשר

כות השיפוט ראוי להתמודד עמו ישירות על ידי צמצו� סמ, חדשות המצמיחות עילה חדשה
הקובעת מתי מדינה זרה מוסמכת לדו� בעניי� , הישירה של ישראל וסמכות השיפוט העקיפה

  .בעיניה של ישראל
למהל� דומה ראו ; )2008, פורס� בנבו (.ר.ב.ג' נ .ר.ב.מ 17794/02) א"משפחה ת(ש "ראו תמ   183

  ).2012, פורס� בנבו (אלמונית' פלוני נ 45419�05�10) א"משפחה ת(ש "תמ
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ר ראינו כי כאשר מבקשי� להסתמ� על מה שנקבע כב. להסתמ� עליו כעל מעשה בית די�

פועלו היחיד של הפסק הזר הוא בהקשר של , בפסק די� זר בדיו� ישראלי בתביעת מזונות

והשפעתו המשתיקה בהקשר זה עשויה להיות מוגבלת לדיו� בחיובי� , מעשה בית די�

הפעולה . בותעתידיי� כאשר פלוגתא נתונה שנדונה והוכרעה רלוונטית חר� השינוי בנסי

על כ� הדר� הטבעית לשלב . היחידה שיכולה להביא לידי השפעה כזו היא פעולה של הכרה

  184.את הפסק הזר בדיו� כזה היא בדר� של הכרה אינצידנטלית

ברוב שיטות . הדרישה שהפסק ייאכ� א� מכבידה על מי שמעוניי� להסתמ� עליו

ונקציונלית ומחייבת שלצורכי המשפט ההבחנה בי� תנאי האכיפה לתנאי ההכרה היא פ

כאשר תנאי� נוספי� אלה , אכיפה יידרשו תנאי� נוספי� על אלה הנדרשי� לש� הכרה

 אי� כל סיבה מדוע יידרשו 185.קשורי� לעובדה שמבקשי� להוציא את פסק הדי� לפועל

תנאי� נוספי� כאלה כאשר צד מבקש רק להסתמ� על הפסק לצור� מעשה בית די� ולא 

והצבת� של תנאי� כאלה עלולה למנוע את האפשרות לקלוט את הפסק א� , עללהוציאו לפו

א� על פי שבישראל ההבחנה בי� התנאי� לאכיפה ובי� התנאי� . לצורכי מעשה בית די�

 ג� במשפט הישראלי עלולה הדרישה שהפסק יעמוד בתנאי 186,להכרה אינה פונקציונלית

בהיעדר אמנה או , למשל.  ההכרההאכיפה להקשות למעלה מהצור� ולמנוע את אפשרות

 על כ� 187. חמש שני� מיו� הינתנובחלו� אי� אפשרות לאכו� פסק די� זר ,נסיבות מיוחדות

אי אפשר לאכו� פסק מזונות שנית� לפני יותר מחמש שני� ג� כאשר הוא נועד להבטיח 

 188.מסיבות מובנות, תנאי זה אינו קיי� בהליכי ההכרה. מזונות לתקופה ארוכה בהרבה

הצבת דרישת האכיפה כתנאי להסתמכות על פסק די� זר עלולה למנוע את האפשרות 

  .להסתמ� על מה שנקבע בו

הדרישה שהפסק יעמוד בתנאי האכיפה א� אינה מבטיחה שהוא יהיה ראוי , בישראל

ואילו התנאי� , בשיטות אחרות תנאי האכיפה כוללי� בתוכ� את כללי ההכרה. להכרה

ור� אכיפה קשורי� ישירות לעובדה שמבקשי� להוציא את פסק הדי� הנוספי� הדרושי� לצ

  

עמדה של בית המשפט ה, התובע מנסח את תביעתו כבקשה לשנות את החיוב הפסוקכאשר    184
 ובכל זאת דומה כי העיקר אינו בניסוח , היא הגיוניתשלפיה מבלי שהפסק נקלט אי� מה לשנות

מהותה של , התביעה מבוססת על שינוי בנסיבותכאשר , כפי שהוסבר לעיל. אלא במהות
על כ� פסק הדי� הקוד� עשוי להיות רלוונטי רק . י של מה שכבר נקבעתביעה כזו איננה בשינו

 די בשני המקרי�.  מה שנקבע בו נחו� לצור� ביסוסה של עילת התביעה או טענות ההגנהא�
,  אי� אפשרות להכיר בוא�; א� הכרחי שהוא יוכר בישראל, לילהכיר בפסק באופ� אינצידנט

בדר� של על הקושי להכיר בפסק די� כזה . כלל  נית� וצרי� לדו� בתביעה כאילו הוא לאאפשר
 .ת ראו להל� אינצידנטליהכרה

  .561, 312–311' ראו לעיל בעמ   185
  .562' לעיל בעמראו    186
 .1958–ח"התשי, חו�  לחוק אכיפת פסקי5' ראו ס   187
 .523, 515, 303–301' ראו לעיל בעמ   188
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 בישראל נותקו כללי האכיפה הסטטוטוריי� מכללי ההכרה ,לעומת זאת. הזר לפועל

הבדל מרכזי בי� מערכות הכללי� השונות בא לידי ביטוי . ההצהרתית והאינצידנטלית כאחת

ואילו , תייחסת לאפשרות הערעורלצור� אכיפה סטטוטורית דרישה זו מ: בדרישת הסופיות

דרישת הסופיות בהכרה אינצידנטלית מתייחסת לשאלה א� הפסק מהווה מעשה בית די� א� 

דווקא בהקשר של פסקי מזונות עמידה על דרישות האכיפה תבטיח כי הפסק , משו� כ�. לאו

  .א� היא אינה מבטיחה שהפסק עומד בתנאי ההכרה, אינו נית� עוד לערעור

טשטושה של ההבחנה בי� אכיפה להכרה והצבתה של דרישה לאכיפה בכל , זאת ועוד

חיוב מזונות אינה מבקשת להוציא  –או לשנות  –בקשה לקבוע . מקרה יוצרי� אנומליה

מטרת ההלי� , כאשר מבקשי� להגדיל את החיוב. לפועל חיוב קיי� אלא להתנער ממנו

על אחת כמה וכמה . יו חיוב חדשאלא לקבוע תחת, איננה להוציא לפועל חיוב פסוק זר

 כפי שהיה בשני –כאשר הבקשה לשינוי החיוב או לביטולו מוגשת על ידי החייב במזונות 

 הוא אינו מעוניי� שהפסק י#צא לפועל אלא חותר למנוע –המקרי� שבה� נקבעה הדרישה 

י� הצבת דרישה שהפסק ייאכ� לפני שאפשר לקיי� דיו� כלשהו בחיוב מחייבת צדד. זאת

  . לבקש סעד שנוגד את האינטרס המשפטי שלה�

חר� כל הקשיי� הללו אפשר היה לחשוב שהדרישה לאכיפה מוצדקת משו� שהיא 

בעיה אחת נעוצה . פותרת לכאורה שתי בעיות המיוחדות לדיני הפסקי� הזרי� בישראל

ית בהבחנה הלא מוצדקת בי� התנאי� לאכיפה סטטוטורית ובי� התנאי� להכרה אינצידנטל

בעיה אחרת נעוצה בהבחנה הלא מוצדקת בי� התוצאות המיוחסות לפסק די� . סטטוטורית

  . שנאכ� ובי� התוצאות המיוחסות לפסק די� שעבר הלי� של הכרה

כיצד הדרישה לאכיפה קשורה להבחנה הלא מוצדקת בי� תנאי הקליטה במסלולי� 

ת להכיר בפסק מזונות זר כבר ראינו שלפי המצב המשפטי הקיי� אי� כל אפשרו? השוני�

ה תשזכ המתייחס לחיובי� עתידיי� בהיעדר אמנה בי� ישראל למדינת המוצא של הפסק

המסלול ,  וכפי שהוסבר לעיל189,אי� מסלול כללי להכרה הצהרתית .לקליטה כדי� בישראל

תנאי שפסק מזונות , המוביל להכרה אינצידנטלית דורש כי הפסק הזר יהווה מעשה בית די�

 מכא� שהדרישה לאכיפה כתנאי לקיומו של דיו� 190. פני עתיד אינו יכול לעמוד בוהצופה

בשינויו של פסק זר מכפיפה את פסק הדי� לתנאי הסופיות הקבוע במסלול האכיפה 

ומאפשר כביכול , המסתפק בכ� שהפסק אינו נתו� עוד לערעור במכורתו, הסטטוטורי

  . להסתמ� על הפסק

  

 .519–516' ראו לעיל בעמ   189
בהיעדר ; האנגלי אי� אפשרות לאכו� פסק מזונות כזה או להכיר בוואכ� במשפט המקובל    190

על פי כללי הסמכות , יש צור� לנהל תביעת מזונות חדשה באנגליה, הסדר סטטוטורי מיוחד
 .והפסק הזר אינו יכול לסייע בביסוס� של טענות הצדדי�, וכללי ברירת הדי� המקומיי�
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 להבחנה בי� תוצאות הקליטה במסלולי הקליטה כיצד הדרישה לאכיפה קשורה

, כבר ראינו כי הלי� האכיפה הסטטוטורי א� מכריז על תוקפו של פסק זר בישראל? השוני�

כמו תביעה על יסוד , לעומת זאת הכרה אינצידנטלית. כאשר הפסק נותר כפו� לדינו הזר

 זר שנקלט לדי� מכפיפה פסק, הפסק ומסלולי האכיפה וההכרה הכלליי� בשיטות אחרות

 תופעה זו באה לידי ביטוי באופ� מובהק ביחס של המשפט הישראלי לפסקי� 191.הפורו�

 הוצע לעיל שיש להבי� את התביעה לשינויו של חיוב 192.זרי� בהקשר של מעשה בית די�

על כללי ברירת הדי� , שתוכפ� לדי� הפורו�, מזונות כתביעה המבוססת על עילה חדשה

 הכרהככל ש, ביני� תביעה כזו כתביעה לשינויו של חיוב פסוק קיי�אול� ג� א� מ. שלו

יוצא שג� במקרה כזה יש להחיל את די� , אינצידנטלית מכפיפה את הפסק הזר לדי� ישראל

לקיימו או , ישראל וכללי ברירת הדי� שלו על השאלה א� ראוי לשנות את החיוב במזונות

י� שיחול בשינויו של פסק זר שנאכ� מצב זה שונה מעמדת הפסיקה בנוגע לד. לבטלו

אמורה על כ� הדרישה שהפסק ייאכ� בכל מקרה לפני שאפשר לקיי� דיו� בשינויו . בישראל

ושקליטת , להבטיח שתהיה דר� דיונית אחת בלבד שבה אפשר לדו� בתובענות כאלהכנראה 

  . הזר הדי� – הפסק בדר� האכיפה בלבד תוביל תמיד להחלתו של אותו די� על התביעה

דרישת הסופיות המיוחדת להכרה מונעת את האפשרות : שתי בעיות אלה אכ� קיימות

קיימת הבחנה לא ראויה בי� התוצאות של קליטת הפסק ו; להכיר בפסקי מזונות זרי�

. אול� דומה שאפשר לפתור את שתיה� בדרכי� פשוטות ומועילות יותר. במסלולי� השוני�

המחיר שמשלמי� על .  על פסק זר מקשה וגובה מחירהמצב שבו אי� כל אפשרות להסתמ�

א� ה� עדיי� רלוונטיות וא� , מצב זה הוא שיש צור� לדו� מחדש בפלוגתאות שכבר הוכרעו

ואפשר שייקבעו , להסתב� ולהתייקר, בעקבות זאת הדיו� עלול להתאר�. יש עליה� מחלוקת

אבל הוא אינו , ינו אידאלימצב זה א. ממצאי� הסותרי� את אלה שכבר נקבעו במדינה אחרת

 א�בר� . אינו מעורר התנגדות רבתי, כגו� באנגליה, וקיומו בשיטות אחרות, מצב בלתי נסבל

בפסק הזר יש שתי דרכי� חלופיות שמאפשרות להכיר ,  בישראלייחשב כבד מדימחיר זה 

כבר נפסק בישראל שיש להמיר את דרישת הסופיות של המשפט . כפילות זו תימנעכדי ש

,  המרה כזו193.המקובל בזו של מסלול האכיפה הסטטוטורי לצור� הכרה אינצידנטלית

תסיר כל מחסו� בפני הכרה בפסק , התורמת ליישור קו בתנאי היסוד של הכרה ואכיפה

לצמצ� את דרישת הסופיות שבמסלול ההכרה האינצידנטלית אפשר  לחלופי� 194.הזר

  

ראו ( מפיק חיוב מקומי חדש – על יסוד הפסק  התביעה–ג� מסלול האכיפה הלא סטטוטורי    191
 ). 557–552' לעיל בעמ

  .561–557' ראו לעיל בעמ   192
 99) 2(ד לח"פ, מ" אינטנשיונל בע.אס. די. אי' ב� דיי� נ 499/79א "פורת בע�ראו השופטת ב�   193

)1984(. 
מהלי� כרה יהיה קשה הראוי שהלי� הזה פורת כי אי� �ב�באותו פסק די� סברה השופטת    194

ועל כ� תנאי , באותה פרשה לא קיי� הפסק הזר את הדרישה של מעשה בית די�. האכיפה
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שהפסק אינו פי א� על . תא הדרושהלפלוגבנוגע  שתתייחס להכרעה הספציפית באופ�

 לפלוגתא באשר מעשה בית די� להוותהוא עשוי , חיוב עצמובדבר המעשה בית די� מהווה 

ובתנאי שכל שאר תנאי , הכרעה פלונית משתיקה את הצדדי� בדי� הזרכל אימת ש. כזו

  195.אפשר להסתפק בכ� כבסיס להכרה אינצידנטלית באותה הכרעה, ההכרה קיימי�
מידה ראוי ליישר קו בעניי� התוצאות המיוחסות לפסק די� בכל אחד ממסלולי באותה 

בשיטות אחרות לא יחילו על התביעה די� אחר בהתא� לשאלה א� הפסק נאכ� או . הקליטה
משו� שההבחנה הפונקציונלית בי� תנאי האכיפה לתנאי ההכרה אינה מולידה הבחנה , הוכר

ההבחנה המשמעותית בהקשר זה היא בי� .  הדי�בי� ההשפעה של כל הלי� קליטה על פסק
והכרה אינצידנטלית של פסק די� מכל , הכרה, אכיפה(מסלולי קליטה כלליי� מצד אחד 

הכרה והכרה אינצידנטלית של , אכיפה(ומסלולי קליטה מיוחדי� מצד אחר ) מקו� שהוא
ל פסק די� כמו כ, אלהזרות  בשיטות 196).פסק די� ממדינה בעלת קשר מיוחד ע� הפורו�

ג� פסק מזונות זר יוכפ� לדי� זר א� הוא נקלט במסלול קליטה המבוסס על קשר , אחר
 בי� שהוא נקלט בדר� –המותיר את הפסק בזרותו , מיוחד בי� הפורו� למדינת מוצא הפסק

בי� , מנגד. של אכיפה לש� הוצאתו לפועל ובי� שהוא נקלט בדר� של הכרה לצור� אחר
פסק מזונות זר שנקלט ,  אכיפה ובי� שהוא נקלט בדר� של הכרהשהפסק נקלט בדר� של

האפשרות . בדרכי הקליטה הכלליות יוכפ� לכל צור� שהוא לאחר קליטתו לדי� הפורו�
נובעת , שדר� הקליטה תשפיע על הדי� שיחול על הפסק לאחר קליטתו, הקיימת בישראל

יומה של הבחנה חדה ולא ומק, מסטיית� של הכללי� בנוגע לפסקי� זרי� מהדג� הצפוי
הכרה ,  אכיפה–בי� מסלולי הקליטה הכלליי� , מוצדקת בתנאי הקליטה וא� בתוצאותיה

מאחר שהבחנה לא מוצדקת זו היא שורש .  ובי� עצמ�–הצהרתית והכרה אינצידנטלית 
 בהנחה ,לפיכ�. ראוי להשוות את תוצאות הקליטה של מסלולי קליטה כלליי� אלה, הבעיה

במקו� לבטל , סלול האכיפה הכללי מותיר את הפסק הזר כמות שהואשמוצדק שמ
במשתמע את מסלול ההכרה היה ראוי לייחס תוצאות זהות למסלול ההכרה האינצידנטלית 

שראוי לבחו� מחדש , אול� כבר הוצע בפרק שד� בפסקי� זרי� במשפט הישראלי. הכללי
ראות בו מנגנו� המכפי� את את העמדה המקובלת בנוגע למסלול האכיפה הסטטוטורי ול

כמקובל במסלול ההכרה ובמסלולי הקליטה הכלליי� המקובלי� , הפסק הזר לדי� הפורו�

  

ההחמרה , א� כפי שהוסבר במקו� אחר. קליטתו של הפסקאת האכיפה אכ� היו מקלי� 
 לתאר מצב ואפשר ,נסיבותה לפיהיחסית של שני התנאי� החלופיי� לעניי� הסופיות משתנה 

ע� כל זאת ). 515' לעיל בעמ ראו( נית� עוד לערעור �בית די� א מעשה מהווהשבו הפסק הזר 
מסלול חפיפה בי� תנאי הקליטה היסודיי� של מסלול האכיפה והוצע לעיל שאכ� ראוי שתהיה 

, 523' ראו לעיל בעמ(והדרישה הבעייתית פחות היא זו המתייחסת לאפשרות הערעור , ההכרה
563.(  

שראלי כדי שפסק זר המשתיק בביתו ישתיק כהשתק לדיו� בתנאי� הנדרשי� במשפט הי   195
  .560–559' לעיל בעמראו , פלוגתא ג� בישראל לאחר שפסק הדי� נמצא ראוי לקליטה

 .563–561' ראו לעיל בעמ   196
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 התאמה זו של תוצאות האכיפה הסטטוטורית לתוצאות ההכרה 197.בשיטות אחרות
האינצידנטלית הסטטוטורית תפתור את בעיית האחידות בתו� מסלולי הקליטה הכלליי� 

שלפיה חיוב ,  ע� המקובל בשיטות אחרות ה� ע� התפיסה שכבר הוזכרהבאופ� שיתיישב ה�
   .מזונות אינו חייב להיצמד לעול� לדינה של המדינה שבה הוא נקבע לראשונה

לאור כל זאת דומה כי ה� הדרישה שפסק זר ייאכ� לפני שיהיה אפשר לדו� במזונות 

וה� מוסיפות לסרבול , יותשנקבעו בו ה� התפיסה שתביעה כזו תידו� לפי הדי� הזר שגו

קיומו של פסק זר אינו מונע דיו� בישראל בשינוי . שכבר מאפיי� דיני פסקי� זרי� בישראל

לשינוי ותביעה , בי� שהפסק נאכ� בישראל ובי� שלא, שיעור המזונות עקב שינוי בנסיבות

 נפקותו .על כללי ברירת הדי� שלו,  צריכה להידו� בישראל לפי די� ישראלשיעור המזונות

של פסק הדי� תבוא לידי ביטוי לכל היותר באפשרות להסתמ� על פלוגתאות שהוכרעו 

ג� אפשרות מוגבלת זו כפופה לשינוי דרישת הסופיות במסלול של ההכרה . במדינה הזרה

  . האינצידנטלית ולדיני� הקובעי� את כוחו של פסק זר כמעשה בית די� לאחר קליטתו

  

 .563, 336–335' ראו לעיל בעמ   197
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  מבוא 

 .דר� העברת�במשמעות� וב, דר� התהוות�ב –נכסי� הנוגעות לדיני קניי� עוסקי� בזכויות 
, )בעלות וזכויות פחותות ממנה(בכל שיטות המשפט קיימי� כמה סוגי� של זכות קניי� 

 רצונו נוס� על דרכי היצירה והשינוי המבוססות על. וזכות קניי� יכולה להיווצר בכמה דרכי�
קיימות דרכי יצירה ושינוי שאינ� מבוססות על ) שכירות, מתנה, כגו� מכר (של בעל הנכס

שינוי בזכות קניי� יכול להתחולל עקב הסדרה סטטוטורית כגו� : רצונו של בעל הנכס
, בי� בהלי� חפצא, הוא יכול להתחולל במסגרת הכרעה יוצרת של בית משפט; הפקעה

והוא יכול ; המוגבל יותר בהיק� כוחו המחייב, ובי� בהלי� גברא, המחייב כלפי כולי עלמא
  . עיקול וכיוצא באלהכוח מ, מכוח התיישנות ,ת אבדהמציאלהתחולל עקב 

העברת� , וכ� ג� דרכי יצירת�, תוכנ� ומשמעות� של זכויות הקניי� שוני� משיטה לשיטה
ו� בי� שיטות המשפט דמי ה,לאומי הפרטי�הקשר של המשפט הבי�דווקא בבר� . ופקיעת�

 כל השיטות מייחסות חשיבות מיוחדת לוודאות .חומי� אחרי�רב מזה שבתבתחו� הקנייני 
 ובהתא� לזאת כול� מכירות בכוחה המיוחד של המדינה שבה נמצא הנכס נשוא, הקניי�
הכרה זו מבטאת את אופייה . בי� שמדובר בסמכות שיפוט ובי� שמדובר בברירת די�, הדיו�

 במוב� 1.והקבוע של זכות הקניי� לעומת אופייה הצ� והיחסי של זכות אובליגטוריתהמעוג� 
אמנ� בתחו� המעמד . היא מבטאת את הדמיו� שבי� תחו� הקניי� לתחו� המעמד האישי זה

המוסמכת באופ� ייחודי לשלוט במעמדו , האישי הרעיו� שאד� קשור למדינה אחת בלבד
נויי� חברתיי� המחייבי� להכיר באפשרות שאד� בעיקר מפאת שי, מאבד מכוחו, האישי

 נו אול� בתחו� הקניי� רעיו� זה עוד2.יהיה קשור בזיקות משמעותיות ליותר מחברה אחת
משקלו המיוחד של מקו� הימצא הנכס משק� את הזיקה ההדוקה הקיימת בהקשר . שולט

  . הקנייני בי� המצב המשפטי ובי� המציאות

  ללותורות כעבניות לעומת ההעברות פרט  .א

נישואי� , כש� שבמשפט המהותי נוטי� לייחד כללי� מיוחדי� לתוצאות הקנייניות של מוות
שינוי במעמדו שבה� , תחומי� אלהבלאומי הפרטי ��כ� ג� במשפט הבי, פשיטת רגלו

 general (ללתו כההעברהשפעה המכונה  –משפיע על מכלול רכושו האישי של האד� 

transfer( – פסקי� זרי�ברירת די� ו, רי� מיוחדי� באשר לסמכות שיפוטדקיימי� הס .
 particular(העברות פרטניות הסדרי� אלה שוני� מההסדרי� הקיימי� בכל הנוגע ל

  

  . ואיל�29 'בעמ, לאומיי��חוזי� עבר ,לבונטי� על זכויות מעוגנות וזכויות צפות ראו   1
 .570–569'  בעמלעילראו    2
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transfers( ,ג� המשפט .  מתו� מכלול רכושו של אד�קרי העברות של פריטי� בודדי�
כללי , שיפוט מיוחדי�הישראלי מבחי� בי� שני סוגי העברות אלה וקובע כללי סמכות 

. כוללת ההעבר לכל סוג של אשרבברירת די� מיוחדי� וכללי� מיוחדי� בנוגע לפסקי� זרי� 
בנפרד  באופ� כללי קניי�זכויות חלק זה של הספר מטפל בכללי� העוסקי� ב לפיכ�

יחסי ממו� בי� בני זוג ופשיטת , שינויי� בזכויות קניי� מכוח ירושה בכללי� העוסקי�מה
   .רגל

לאומי הפרטי ��בפרק העוסק בעקרונות הקנייניי� הכלליי� יידונו כללי המשפט הבי
,  כגו� העברה של זכות קניי� בנכס מוגדר לפי חוזה או לפי חוקניותהעברות פרטהעוסקי� ב

 יעסוק בשאלה מתי פרקה. ודר� מימושהכוחה , קיומה של זכות קניי�והכללי� העוסקי� ב
להצהיר על זכות , דו� בתביעה שבה מבקשי� לשנות זכות קניי�בית משפט ישראלי מוסמ� ל

; ות כאלהתביעבהוא יעסוק בשאלה איזה די� חל ; קניי� או לפעול על פי מצב קנייני נתו�
פרקי� .  בשאלה מסוג זההכריעהוא יעסוק בשאלה מתי אפשר להסתמ� על פסק די� זר שו

דו� בהעברת זכויות קניי� מכוח בית משפט ישראלי מוסמ� לבשאלה מתי נפרדי� יעסקו 
לפי איזה די� יש , שט רגלופובניהול קניינו של  �נישואיהכויות של בני זוג ברכוש זב, ירושה

 בחלק זה של נויידוכ�  .על פסק זרבה�  להסתמ� אפשרמתי  ובענייני� אלהלקבוע זכויות 
חס אל דיני אפשר להתיי.  לתאגידי�י�לאומי הפרטי המתייחס��המשפט הביכללי הספר 

 א� דיני התאגידי� א� עוסקי� במידה רבה ,התאגידי� כאל סוג מיוחד של דיני חוזי�
הוא נכלל בחלק זה  אבל , אי� חשיבות רבה למיקומו של הדיו� בתאגידי�3.יות קניי�בזכו

   .סק ג� בפירוק חברותו ע אשר,פרק העוסק בפשיטת רגלכדי שיוצמד ל

  סוגי נכסי�  .ב

  טלי�מקרקעי� ומיטל  .1

 חשיבות מייחסי� ,כמו בדיני הקניי� המהותיי� הפנימיי�, לאומי הפרטי��במשפט הבי
 בעבר היה מקובל .אלה החלי� על מיטלטלי�לי� הדיני� שחלי� על מקרקעי�  בנהבחלה

 ,ברוב שיטות המשפט שהסמכות לדו� בענייני מקרקעי� מיוחדת למדינה שבה ה� נמצאי�
לדי� כפופי� מקרקעי� כ� היה מקובל שכמו . וגע למיטלטלי�ייחודית כזו בנאי� סמכות א� 

מושב של הכגו� די� , די� אחרעשויי� להיות כפופי� ל מיטלטלי� ואילו, מצא�ימקו� ה
ה� בתחו� סמכות השיפוט ה� , הבחנה זו מאבדת מכוחה בהקשר הקנייני הכללי. בעליה�

  

 Henry Hansmann, Reinier Kraakman, The Essential Role of Organizational ראו למשל   3
Law, 110 YALE L. J. 387 (2000).   
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,  ויש שיטות4,ללותורות כהעבהקשר של ב היא עדיי� מקובלת אול�. בתחו� ברירת הדי�
 שבה� ההבחנה באה לידי ביטוי ברור ומפורש בסמכות שיפוט ובפסקי� ,צריתיכגו� זו השוו

 לפתוח את הדיו�  חשיבותה של ההבחנה מקובלבשל 5.הכלליהקנייני  ג� בהקשר זרי�
  6. מלאכה זו סבוכה במיוחדמשפט המקובלבו, של נכסי� פיונ�בקניי� בדיו� בא

 ,הישראלילאומי הפרטי ��הבימוכרת ג� במשפט מקרקעי� למיטלטלי� בי� בחנה הה
כללי ברירת הדי� בישראל בהקשר הכללי של קניי� וא� . נעלמתהולכת ואול� חשיבותה 

בהעברות פרטניות חל די� מקו� . בהעברות הכוללות אינ� מבחיני� בי� סוגי נכסי� שוני�
בירושה וביחסי ממו� בי� בני ;  הנכסי�על כל סוגי, כמעט ללא יוצא מהכלל, הימצא הנכס

א� כללי סמכות השיפוט . חל די� אחד על המסה כולה והוא די� המושב, כעיקרו�, זוג
רק שני שרידי� של הבחנה זו . בהעברות הכוללות אינ� מבחיני� בי� קרקע לנכסי� אחרי�

  . שניה� בהקשר של סמכות שיפוט, נותרו במשפט הישראלי
המאפשרת , 1984–ד"התשמ,  לתקנות סדר הדי� האזרחי500תקנה השריד הראשו� הוא 

התקנה  7.קרקע המצויה בישראלהוא הדיו� כאשר נשוא לבקש היתר המצאה מחו� לתחו� 
הדיו� הוא  נשוא באנגליה הורחבה כדי לאפשר המצאה מחו� לתחו� ג� כאשרהמקבילה 

 במדינה עשויה להספיק  ג� במדינות אחרות הימצאותו של נכס8.מיטלטל הנמצא באנגליה
  . קרקעבנוגע ל בישראל אפשרות זו קיימת רק 9.כדי להקנות סמכות לדו� בנכס

בפסק די� זה  Moçambique.10בפרשת במשפט המקובל שנקבע בכלל  השריד השני מצוי
לרבות , נקבע כי בתי המשפט האנגליי� אינ� מוסמכי� לדו� בתביעה העוסקת בקרקע זרה

הוא צומצ�   כ�12,א� כש� שהוא צומצ� במכורתו 11,ה נקלט בישראלכלל ז. תביעת נזיקי�

  

  ).יחסי ממו� בי� בני זוג (16ופרק ) ירושה (15פרק  להל�ראו    4
' ת שיפוט וסהמבחיני� בי� מקרקעי� למיטלטלי� בהקשר של סמכו, �98 ו97' ס, �CPILראו ב   5

. ההבחנה חדה פחות בתחו� ברירת די�. המבחיני� ביניה� לעניי� פסקי� זרי�, �107.2 ו107.1
אבל אלה . ש� נוספו כללי� מיוחדי� בהקשר של מיטלטלי� שאינ� בהקשר של מקרקעי�

, למשל האפשרות להעביר אות� ממקו� למקו�, נובעי� מהבעייתיות המיוחדת של מיטלטלי�
 .'ייחס אל נכס לא מוחשי כאל נכס וכוהאפשרות להת

  .22בפרק  ,DICEYראו למשל    6
  ).3(�500ו) 2(500ראו תקנה    7
 ,CHESHIRE ;ואיל� 11�226 פסקהב ,CPR, Practice Direction 6B, para. 3.1(11) ;DICEYראו    8

  .ואיל� 391 'מבע
ו� לסמכות השיפוט מכוח  השוויצרי שקובע כי א� הנתבע אינו כפ�CPIL ל98.2' למשל ס ראו   9

שוויי� תהיה מוסמכת לדו� בתביעה בנוגע למיטלטל א� , היותו תושב שוויי� או אזרחה
  .מיטלטל זה נמצא בשטחה

10   British South Africa Co. v. Companhia de Moçambique. [1893] A.C. 602 . לעילראו 
  .431–429, 63–61' בעמ

   .)1990 (397) 4(ד מד"פ, ה עדיל'בסיליוס נ 490/88א "עראו    11
  .997–988'  בעמראו להל�   12
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 כמו 13.נקבע כי הוא אינו חל בכל מה שקשור לקרקע המצויה בשטחי� המוחזקי�. בישראל
ד את ורחיבי� מאצמצמי� את השפעת הכלל ומהמ, כ� נקלטו עמו הסייגי� האנגליי�

במישור  14.ומגווני�האפשרות לדו� בתביעות העוסקות בקרקע זרה בהקשרי� רבי� 
, המשפט הישראלי אימ� את המגמה המסתמנת היו� בעול�, כפי שנראה בהמש�, העקרוני

אי� מניעה  בהתא� לזאת 15.ולפיה למדינה אי� סמכות ייחודית לדו� בקרקע שבתחומה
מעט תביעות הנסבות על קרקע זרה שבית א� נותרו ובפעול , עקרונית לדו� בקרקע זרה

להכיר בפסק זר אי� מניעה עקרונית א� .  יכול לקנות סמכות לדו� בה�משפט ישראלי אינו
 לא על אופי הנכס אלא על רוב רוב� של הדיוני� בנושאי� אלה ייסבו. שד� בקרקע בישראל

על הכרעה בדבר היק� הסמכות הייחודית של ואפיו� השאלה המשפטית העומדת לדיו� 
  .המדינה

לאומי �קרקעי� למיטלטלי� במשפט הבי�בשל חשיבותה המועטת של ההבחנה בי� מ
לא יידונו  יי�נאמריק�קשיי ההבחנה שמקובל לדו� בה� בספרי� אנגלו, הפרטי הישראלי

  .כא�

  נכסי� מוחשי� ונכסי� לא מוחשיי�  .2

כגו� , ערטילאיי�לא מוחשיי� או  בי� נכסי� מוחשיי� לנכסי� היאהבחנה חשובה נוספת 
לאומי הפרטי ��משו� שציר מרכזי במשפט הביחשובה זו הבחנה . זכויותוקניי� רוחני 

מקו� זה חשוב לצרכי� רבי� בהקשר של . בהקשר הקנייני הוא מקו� הימצאו של הנכס
מאפייני� א� כי לעתי� , בהקשר של ברירת די� ובהקשר של פסקי� זרי�, סמכות שיפוט

קל , חשיי�נכסי� מו.  להפחית מחשיבותו של מקו� זהשויי�ייחודי� של נכס נתו� ע
 יש צור� וכדי להחיל את הכללי� הרגילי�, למקמ�יותר קשה , לא מוחשיי�נכסי� . למקמ�

, )לרבות העברות כוללות(מאחר שהצור� למק� נכסי� חשוב בכל תחומי הקניי� . בכללי עזר
נושא זה יידו� , לאומי הפרטי�ומאחר שמבחני המיקו� מופעלי� בכל תחומי המשפט הבי�

  .כא�

  � נכסי�מיקו  )א(

אמנ� גבולות לאומיי� עלולי� . שכ� היא אינה נוטה לזוז, קרקע מיוחד למק� אי� קושי
אול� על . להשתנות ולכ� זהותה של המדינה שבשטחה מצויה חלקת קרקע עשויה להשתנות

. בכל רגע נתו� אפשר לזהות את המדינה שבשטחה נמצאת חלקת קרקע נתונה, פי רוב

  

 .)1990 (397) 4(ד מד"פ,  עדילה'בסיליוס נ 490/88א "עראו    13
 .997–988'  ולהל� בעמ431–429'  לעיל בעמראו   14
  .995–994'  ולהל� בעמ385–384' ראו לעיל בעמ   15
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אפשר , א� ג� כא�.  עשוי לנוע ממקו� אחד למשנהומוחשימיטלטל , בניגוד למקרקעי�
 לזהות ואפשר , ה� מיטלטלי�אניות ומטוסי�ג� . � הימצאו בכל רגע נתו�את מקולזהות 

אול� בשל הקשר ההדוק שבי� כלי תחבורה אלה ובי� מדינת . היכ� ה� בכל רגע של זמ�
כאילו ה� שלוחה , סוימי�הבית שלה� נוטי� לייחס לה� מקו� קבוע במדינה זו לצרכי� מ

כדי א� היא חזקה דייה ,  נטייה זו מובנת כשכלי השיט או הטיס נמצאי� בלב י�16.שלה
מיקומ� המיוחס עשוי לגבור על מיקומ� , שג� כאשר ה� נמצאי� בשטחה של מדינה מזוהה

ה� נמצאי� בתו� כלי שיט הנושא . מטעני� שבתו� כלי שיט מעוררי� בעיה ייחודית. הפיזי
ה� ,  אחרתא� כאשר כלי השיט נמצא במי� הטריטוריאליי� של מדינה, ל של מדינהדג

אול� המאפיי� הייחודי . שני מקומות אלה חשובי� לצרכי� שוני�. נמצאי� ג� במדינה זו
עובדה זו מסבירה את . של מטעני� אלה הוא שה� במעבר ממדינת המקור אל מדינת היעד

בכלי השיט ה� ממיקומ� הגיאוגרפי ממיקומ� הפיזי  ה�להתעל� בהקשרי� מסוימי� הנטייה 
  .ולהחיל עליה� די� אחר, במדינה כלשהי

ניירות , מניות, חיובי�, זכויות,  כגו� קניי� רוחנינכסי� לא מוחשיי� �קשה יותר למק
מקרי� המועטי� שבה� ב. מיקומ� של נכסי� אלה לא נדו� בהרחבה במשפט הישראלי. ער�

 �כללי� . � ללא כל היסוסיבית המשפט העליו� את המבחני� האנגליהתייחסו לסוגיה אימ
י� דיוני� המורכבי� בשאלות אלה מעלה .אלה מקובלי� על פי רוב ג� בשיטות אחרות

חשיבות לפי עיקרו� זה מייחסי� . בענייני קניי�המתיישב ע� העיקרו� הכללי , אחידפתרו� 
 17. את זכויות הקניי� בו לממשפשראמרכזית למקו� הימצאו של נכס כי זהו המקו� שבו 

מקו� זה כאשר ,  לממש אותואפשרבנכס לא מוחשי מחפשי� אחר המקו� שבו ג�  ,לפיכ�
 וסוגי� פטנטהגלומות ב לממש את הזכויות אפשר.  הנדו�תלוי במהותו המשפטית של הנכס

ה� ולכ� , היא המדינה שהעניקה אותה, מגנה על הזכות במדינה שקניי� רוחניאחרי� של 
במסמ� קניי� זכות ה לפיכ� 19.חייב ממוק� על פי רוב אצל החוב 18.ממוקמות באותה מדינה

  

ח זה בא לידי ביטוי באניות פיקו. הבעלות בכלי תחבורה והפעלת� כפופות לפיקוח מדינתי   16
למדינה אחת המעניקה לה� " קשורי�"בכ� שה� , המיועדי� לעבור בי� מדינות, ובאווירוני�

תופעה מוכרת שממחישה קשר זה היא שאניות נושאות את דגל המדינה שבה . זהות לאומית
צל�  מדינות המאפשרות לאניות זרות להירש� א–בשל הפריחה של דגלי נוחות . ה� רשומות

 ג� זיקה אישית של הבעלי� עשויה להיות חשובה בזיהוי –כמפלט מפיקוח ולעתי� ממיסוי 
  .למשל בזמ� מלחמה, שיטביתו של כלי 

 ,New York Life Insurance Co. v. Public Trusteeראו ג�. 22�025 בפסקה ,DICEYראו    17
[1924] 2 Ch. 101, 109 , של חברת ביטוח זרה שעסק בשאלה א� זכות לפי פוליסת ביטוח

שעסק , Alloway v. Phillips, [1980] 1 W.L.R. 888, 893-4, 897 (C.A.); ממוקמת באנגליה
זכותה של אשתו של שודד בנקי� אנגלי לתשלו� עבור מכירת סיפורו של בעלה בשאלה א� 

  .בזמ� שהיא הייתה בקנדה ממוקמת באנגליה לצורכי מס
� "ראו בג, ביחס לסימני מסחר. 426פסקה ב, LOUSSOUARN; 22�051 בפסקה ,DICEY ראו  18

90/70 Bacardi & Co. Ltd.'  נ�הפטנטי �וסימני המסחר, רש �89) 2(ד כה"פ, המדגמי 
)1971(.  

; )1989 (837) 1(ד מג"פ,  תל אביב–מנהל המכס ומס ער� מוס� ' רוזי� נ 418/86א "ראו ע   19
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 כי הוא נכס מיטלטל שנית� לסחר –במקו� הימצאו של השטר  תקממו משטרכגו� סחיר 
 חייב על פי השטרמי שבזכות להיפרע מ כלומר –זכות הקניי� בחיוב השטרי  א� ;באופ� פיזי

,  ג� זכות תביעה ממוקמת אצל החייב20.במקו� מגוריו של החייבלהיות ממוקמת  ה עשוי–
מקנה זכויות בנוגע לחברה  מניה בזכות הקניי�,  בדומה לכ�21.כי ש� אפשר לממש אותה

מקו�  הוא –  לתבוע את החברהאפשר במקו� שבו ה לממשלפיכ� אפשר 22.וכלפיה
 23.רותה של המניהשדינו הוא הדי� המגדיר את תוכנה ואת עבי,  של החברהההתאגדות

 24, ממוקמת על פי רוב במדינה שבה מתנהל המרש�– מניה רשומה –אמנ� מניה על ש� 
להעביר לאחר על ידי מסירה פשוטה  סחיר שאפשר מניה המגובשת במסמ� –ז "מניה למוכו

 בסופו של חשבו�  אול� לצרכי� רבי� ה� ממוקמות25. ממוקמת במקומו הפיזי של המסמ�–
 משו� שהוא המקו� השולט באפשרות המימוש של הזכויות שה� ,במקו� ההתאגדות

  26.נושאות
מקומו של הנכס אינו מכריע בכל הסוגיות הקנייניות העשויות , כפי שנראה בהמש�

לאומי �אול� ככל שמקו� זה חשוב במשפט הבי�. להתעורר בנוגע לנכסי� לא מוחשיי�
  .  מופעלי� בעקביותשנדונו לעילמיקו� המבחני , הפרטי

  

DICEY, 22�026 בפסקה ;CHESHIRE,1226'  בעמ ;New York Life Insurance Co. v. Public 
Trustee, [1924] 2 Ch. 101, 119 ;LOUSSOUARN , על פי רוב מדובר . 425, 424בפסקאות

 מצייני� שייתכ� שיש מקומות נוספי� שבה� �Cheshire וDicey. במקו� המגורי� של החיי�
 אול� לא די בכ� ,כי ג� במדינות אחרות אפשר להגיש נגד הנתבע תביעה, אפשר לממש חוב

ייתכ� שהחיוב על פי מכתב אשראי דוקומנטרי ממוק� . לדעת� כדי למק� בה� את החיוב
�שהוא בדר� כלל מקו� מגוריו של המוכר, במקו� שבו יש לשל� על פיו תמורת המסמכי�

 .Power Curber International v. National Bank of Kuwait, [1981] 1 W.L.Rראו (הנושה 
  . לממש את החיובאפשרשוב מדובר במקו� שבו , � כ�א). 1233

  .22�041 בפסקה ,DICEYראו    20
 תל –מנהל המכס ומס ער� מוס� ' רוזי� נ 418/86א "ראו ג� ע. 22�046בפסקה , DICEY ראו   21

  ). 1989 (837) 1(ד מג"פ, אביב
' פינטו נ 5634/90א "ע; )1952 (977, 945ד ו "פ, שר האוצר' אמסטרד� נ 279/51� "ראו בג   22

  ).1993 (855, 846) 4(ד מז"פ, האפוטרופסו על נכסי נפקדי�
  .425 בפסקה ,LOUSSOUARN;  ואיל�1244'  בעמ,CHESHIRE; 22�044בפסקה , DICEYראו ג�    23
  )1952 (991, 978, 945ד ו "פ, שר האוצר' אמסטרד� נ 279/51� "ראו בג   24
  .991, 978' בעמ, ש�   25
ראו , ביחס למניות רשומות; 22�044, 22�040בפסקאות , DICEYז ראו "כבאשר למניות למו   26

DICEY, ' פינטו נ 5634/90א "ע ג� ראו .22�044 בפסקה�ד "פ, האפוטרופסו על נכסי נפקדי
 immobilised למק� שיש מציע DICEY ,עיקרו� אותו פי על .)1993 (856, 855, 846) 4(מז

securities )ברת רישו� ניירות ער� המוחזקי� בח– depository – על שמו של המתוו� 
  ). 22�042בפסקה  (�depositoryבמקו� שבו נמצא ה) המוסמ� לסחור בה�
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  14פרק 

  קניי�

  מבוא  .א

כל מקו� שיש כללי� ב. פרק זה עוסק בכללי� הבסיסיי� החלי� בהקשר הקנייני הכללי
 כללי� מיוחדי� –מו� בי� בני זוג מביחסי  כגו� בירושה ו–מיוחדי� לנושא קנייני מיוחד 

  . הכללי� הבסיסיי� ה� כללי� שיוריי� בעלי כוח מיוחד, כפי שנראה, ע� זאת. אלה גוברי�
במשפט הישראלי אי� התייחסות מסודרת ומתוכננת לנושא הכללי של קניי� במשפט 

התחו� לא הוסדר בחקיקה כפי שהוסדרו התחומי� של ירושה ויחסי . לאומי הפרטי�הבי�
מהמשפט המקובל כללי ברירת הדי� נקלטו , אי� כללי סמכות מיוחדי�. ממו� בי� בני זוג

 וג� בהקשר של פסקי� זרי� אי� טיפול עצמאי בתחו� ,פסיקה ולא נדונו רבותבאמצעות ה
  . זה

  סמכות שיפוט  .ב

  מבוא  .1

. כללי הסמכות משתני� בהתא� לשאלה א� מדובר בהלי� חפצא או שמא בהלי� גברא
הוא אינו . הלי� חפצא הוא הלי� נדיר). in rem(תביעה קניינית מובהקת היא תביעת חפצא 

 שבו פרט וא� לא הלי�, כו� זכויותיו כלפי פרט אחר פרט מבקש לאו שבאמצעותהלי� רגיל
הלי� חפצא הוא הלי� שבו מבקשי� לממש זכות . מבקש לממש זכויות קניי� כלפי פרט אחר

האפשרות , ככלל 1.קניי� באופ� שיביא לידי שינוי בזכויות הקניי� בנכס כלפי כולי עלמא

  

כדי שפסק הדי� יחייב את כולי  .45, 42–39' לעיל בעמלמאפייני� של תביעת חפצא ראו    1
נדרשת תנאי זה מסביר מדוע בהליכי חפצא . יש לאפשר לכולי עלמא להשתת� בהלי�, עלמא

קנה היא אינה מ.  הודעה זו אינה הודעה קונסטיטוטיביתאול�. הזמנה לציבור הרחב/הודעה
החלטה  האנשי� שעלולי� להיות מושפעי� מליידע את כלא�  תפקידה .סמכות לבית המשפט

 פוטנציאליי� לאחר תובעי� על כ� היא מומצאת ל.שתכבול אות� שההלי� עומד להתקיי�
  . המצאת הזמנה לנכס הנתבעשהוקנתה סמכות על ידי
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יש שהוא , אול� כפי שנראה. לנהל הלי� כזה קיימת רק כאשר החוק הסדיר אותה במפורש
  .קיי� ג� כאשר החוק הסדיר אותו שלא במפורש

מרבית התביעות שבאמצעות� ממומשות זכויות ,  חפצאזכותא� על פי שזכות קניי� היא 
שבה� מוכרע סכסו� בי� הצדדי� ,  גבראתביעותקניי� או שבה� משתנות זכויות קניי� ה� 

י� להצהיר מי מבי� הצדדי� המסוכסכי� הוא בי� שמבקש ,כפי שהוסבר לעיל. להלי� בלבד
ובי� שמבקשי� ליצור זכות קניי� , בי� שמבקשי� להג� על זכות קניי�, בעל זכות הקניי� בנכס

פסק הדי� שיינת� הוא ,  ההלי� הוא הלי� גברא– למשל על ידי פירוק שיתו� בנכס –חדשה 
להשבתו תביעה  לפיכ� 2.אוהסמכות הנדרשת כדי לדו� בעניי� היא סמכות גבר, פסק גברא

החותרות כול� לממש זכות ,  גזלה בגי�תביע והסגת גבוללא פחות מתביעה בגי� , של נכס
תביעה ביחסי , מימוש זכויות הקניי� שהוקנו בחוזהתביעה ל כמו ג� 3,ולהג� עליה קניי�

ות את כל אלה ה� תביעות גברא במוב� הזה שה� אינ� מכוונות לשנ – ועוד ממו� בי� בני זוג
   4.מצב זכויות הקניי� בנכס כלפי כולי עלמא

  ) in rem(הלי� חפצא   .2

לאומית בו הוסדרו �במשפט הישראלי יש רק הלי� חפצא אחד שכללי הסמכות הבי�
בהלי� זה מבקשי� בדר� כלל לממש שיעבודי� הרובצי� על .  הוא ההלי� הימי–במפורש 

כמו בהלי� ,  כפי שהוסבר לעיל5.האנייהאנייה שנצברו בתור בטוחה לחיוב אישי של בעל 
מעשה  6.הזמנה לדי� לנתבע גברא א� בהלי� חפצא ימי סמכות בית המשפט תלויה בהמצאת

  

לפסק די� שמבהיר כי העובדה שהכרעה שיפוטית עוסקת בזכויות . 41–39' לעיל בעמראו    2
 .Pattni v. Ali and Dinky International Sראו, קניי� אינה מלמדת בהכרח שהיא פסק חפצא

A., [2006] U.K.P.C. 51 .  
על ההבחנה בי� .  צורה של תביעה נזיקיתתביעה הבאה להג� על זכות הקניי� יכולה ללבוש   3

לצדדי� , בכל מה שקשור לעילת התביעהמשפט הישראלי תביעה קניינית לתביעה נזיקית ב
תביעת הבעלי� "ראו גד טדסקי , להיק� שיקול הדעת של בית המשפט ועוד, הרשאי� לתבוע

 בעלות –י קניי� דיניהושע ויסמ� ; )א"תשנ–�"תש( 44 לט הפרקליט" למסירה ופקודת הנזיקי�
במסגרת תביעה . )2005 (43  החזקה ושימוש–דיני קניי� יהושע ויסמ� ; )1997 (113 ושיתו�
' ראו להל� בעמ. ההיבט הקנייני עלול להיבלע או להתעורר כשאלה אינצידנטלית, נזיקית
1603–1604.  

 אי� בכ� להפו� אול�, ייתכ� שרישו� הזכות בעקבות פסק הדי� יהיה לו כוח כלפי כולי עלמא   4
 .את ההלי� להלי� חפצא

  .373–371, 40–39' בעמראו לעיל    5
 ואיל� 514, 505) 2(ד לח"פ, "דונאר"האניה ' מ נ" לביטוח בערהמנורה חב 362/83א "ראו ע   6

 SARAH C. DERRINGTON, JAMES M.TURNER, THE LAW AND PRACTICE OFראו ג�). 1984(

ADMIRALTY MATTERS 123 (2007): “According to the traditional view, the in-rem 
jurisdiction is not invoked until the writ is served on the ship and the warrant executed” .

 לעמדה שלפיה בהליכי חפצא הסמכות קיימת מכוח .2.274, 2.273בפסקה , BRIGGSראו ג� 
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 במקרה 7.וכללי הסמכות נלמדי� מכללי ההמצאה, ההמצאה הוא מעשה קונסטיטוטיבי
 – 8 כלי השיט, במקרה הימי האופייני–  הנתבע הוא הנכס הנדו�,המיוחד של הלי� חפצא

לש� המצאת ההזמנה . נה לדי�מזהמשפט תלויה באפשרות להמציא לו הוסמכות בית 
 הנכס ,די שבית משפט ישראלי יוסמ� לנהל הלי� חפצא כ,לפיכ�. דרושה שליטה בנכס

 א� 9.המי� הטריטוריאליי� של ישראלחייב להיות בתו� שבנוגע אליו מנהלי� את ההלי� 
מה של זיקה אמיצה בי� כל הצדדי� לישראל לא תועיל  קיופילוא, הנכס אינו נמצא בישראל

�שב הוראות ההמצאהלפיכ� . להקנות לבית משפט ישראלי סמכותVice-Admiralty Rules 
האנייה נכנסת למי�  להוציא הזמנה לפני שאפשר. מתייחסות רק להמצאה בתו� המדינה

א את ההזמנה רק  להמציאפשר א� 10, ולהמתי� עד אשר היא תיכנס אליה�הטריטוריאליי�
מכא� שזיקת הנוכחות . ימיהכלומר רק כאשר הנכס הנדו� נמצא במ, בתו� גבולות המדינה

 ,סמכות גבראבניגוד ל. חיונית ויחידהוא� זיקה בעת המצאת ההזמנה היא זיקה מספיקה 
 באשר, נתבע הנמצא מחו� למדינההוראות המאפשרות המצאת מסמכי� לקיימות שבה 

בלא נוכחות הנכס לא יכולה לקו� סמכות , על פי רוב. וראות כאלהלסמכות חפצא אי� ה
   11.חפצא

  

ראו מיכאיל קרייני ,  משמשת רק אמצעי יידועכאשר מסירת ההזמנה, הימצאות הנכס במדינה
הרהורי� ומחשבות בעקבות :  מסע� אל תו� האל� השני ומעבר לו–שיקולי הפורו� הנאות "

 51ש " ה80, 67 יט מחקרי משפט ".The Lockformer Co' נ) 1989(סיני ' הגבס אפסק די� 
ני מעמד אישי שבה� עמדה זו אכ� משקפת את המצב בדבר הליכי� בעניי). ג"תשס–ב"תשס(

, 54, 52' בעמראו לעיל (יש הוראות סמכות מיוחדות המסתפקות בהימצאות המעמד בישראל 
לפחות במשפט האנגלי , אבל דווקא בהקשר הימי. ואולי א� בהליכי חפצא אחרי�, )416– 413

כמו . היא אינה מספיקה, א� על פי שנוכחות הנכס דרושה, המנחה את בתי המשפט בישראל
אמצעי , וכפי שהוסבר לעיל, יכי גברא דרושה המצאה כגור� המכונ� סמכות שיפוטבהל

  ).373–371, 41–39'  ובעמ1ש "ראו לעיל ה(היידוע איננו ההזמנה לדי� אלא ההודעה ברבי� 
  .373–371'  לעיל בעמראו   7
 – וכ� ג� דמי ההובלה, ג� המטע� יכול להוות נשוא התביעה. 2.271בפסקה , BRIGGSראו    8

  . הכול בהתא� למשפט הימי המהותי המקנה זכות חפצית בידי בעלי די�
  .2.273 בפסקה ,BRIGGS למצב דומה באנגליה ראו   9
א "ראו ע). �Vice-Admiralty לתקנות ה17' תק(ההזמנה תקפה לשישה חודשי� מיו� הוצאתה    10

  ).1984 (514, 505) 2(ד לח"פ, "דונאר"האניה ' מ נ" לביטוח בערהמנורה חב 362/83
ובמידת הצור� פסק הדי� ממומש ממכירת ,  זו קשורה לכ� שההלי� מוגבל לער� הנכסדרישה   11

כאשר ער� הנכס המשועבד אינו . מבלי שהוא מטיל על בעל הנכס חיוב אישי כלשהו, הנכס
יתרת החוב הנותרת לאחר חלוקת תמורתו בי� הנושי� בעלי , מכסה את כל החובות

. אול� הלי� חפצא יכול ג� להפו� להלי� גברא.  על בעל הנכס באופ� אישירובצת, השיעבודי�
.  נגדו כהלי� גבראג�ההלי� יכול להתנהל , כאשר בעל כלי השיט מאשר את קבלת ההזמנה

במקרה .  כהלי� גברא כאשר הבעלי� נות� ערבות כדי לשחרר את כלי השיטרקההלי� יתנהל 
וערכו של כלי השיט , י� אינו משפיע על כלי השיטפסק הד, כזה אי אפשר להוציא פסק חפצא

 אות בפסק,BRIGGSראו למשל (גבול עליו� לתביעה המתנהלת נגד הבעלי� אישית משמש אינו 
2.274 ,2.275( .  
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דוגמה להלי� חפצא שאינו מוסדר ככזה בחוק היא ההלי� שבאמצעותו מקבלי� צו 
רת מחדל י קובע כבר1967–ז"התשכ,  לחוק המשכו�17סעי� . שיפוטי למימושו של משכו�

 עוד כי משכו� שהופקד או שנרש�  הוא קובע12".מימוש משכו� יהיה בצו בית משפט"כי 
כיצד נקנית סמכות בית . לפי החוק אפשר לממשו א� באמצעות צו של ראש ההוצאה לפועל

? לדו� בבקשה לתת צו למימוש משכו� ל ראש ההוצאה לפועלסמכותו שאו המשפט 
 אי� הוראת חוק ואי� פסק די� 13.המחוקק הראשי ומחוקק המשנה לא הסדירו סוגיה זו

א� אי� . מה� אפשר ללמוד שסמכות בית המשפט קמה רק בשל השליטה בנכסבישראל ש
חומר שממנו אפשר ללמוד במפורש שהאפשרות להזמי� את מי שִמשכ� את הנכס אינה 

לאומית של בית המשפט קמה �אול� אי אפשר למצוא פסקי די� שבה� סמכותו הבי�. נחוצה
  . בישראל כאשר הנכס לא נמצא ,רק מכוח המצאת ההזמנה לחייב

א� הוא עוסק , ויסמ� ד� בשאלת איזה בית משפט מוסמ� להוציא צו למימוש משכו�
לאומית של בית �הוא אינו עוסק בסמכות הבי�; בסמכות המקומית ובסמכות העניינית בלבד

. לדו� בבקשה לצוות על מימוש משכו� או של ראש ההוצאה לפועל בישראל משפט ישראלי
) משכנתה( במקרקעי� משכו�תביעה למימוש , לגישתו. עניי� זהע� זאת הדיו� שלו מאל� ל

באשר למימוש . יש להגיש לבית המשפט המחוזי שבמחוז שיפוטו נמצאי� המקרקעי�
הוא מציע כי הסמכות העניינית תיקבע לפי שווי המשכו� ולא לפי , משכו� שלא במקרקעי�

ת שווי הנכס הממושכ� על הסיבות שהביאו אותו להעדי� א. שווי החוב שהוא בא להבטיח
הוא מסביר כי תביעה למימוש . פני שווי החיוב מבהירות כי התביעה היא תביעת חפצא

  . משכו� אינה תביעה לתשלו� החוב המובטח

הדבר שבית המשפט מתבקש לעשותו בתביעת מימוש הוא לצוות על מכירת 
ת שאלת ששוויו של אותו נכס יחרו� א, על כ�, די� הוא; נכס מנכסי החייב

מ� הראוי שבעלותו של החייב על הנכס לא תישלל , היה הנכס יקר. הסמכות
אלא לאחר שבית משפט שהוסמ� בדר� כלל לדו� בנושאי� ששווי� דומה 

העובדה שבסופו של דבר יזכה הנושה רק בחלק קט� מתמורת . יזקק לעניי�
שבעלותו , המכירה אינה צריכה לטשטש את חומרת התוצאה עבור החייב

   14.בנכס כולו נשללת ממנו על ידי צו המימוש

  

מובהר כי דרכי המימוש המפורטות בחוק המשכו� כפופות להוראות מיוחדות בדבר ) 1(17' בס   12
ות מיוחדות המופיעות במקומות אחרי� ועל היחס בי� על הורא, על הוראה זו. מימוש משכו�

 68, 67 בפסקאות 1967–ז"תשכ, חוק המשכו�דרכי המימוש השונות ראו יהושע ויסמ� 
 .יוצא מהאמור כי ההלי� הימי הוא הסדר מימוש מיוחד). 1974(

 . על השאלות הדיוניות הרבות שנשארו ללא הסדר68בפסקה , )12ש "לעיל ה (ויסמ�ראו    13
לפיכ� מציע ויסמ� לקבוע את הסמכות העניינית לפי שווי הנכס ). 321' בעמ (68פסקה , ש�   14

כפי שמאפשר הסעי� המגדיר את גבולות הסמכות העניינית , הממושכ� ולא לפי סכו� התביעה
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 לחוק המשכו� קובע כי מימוש משכו� באמצעות צו של בית משפט או של 18סעי� , אכ�
 דר� 15.ראש הוצאה לפועל יהיה בדר� של מימוש נכס שהוטל עליו עיקול בהוצאה לפועל

ה יש תוצאה  במוב� זה להליכי� אל16.מימוש זו מובילה למכירה המקנה זכות טובה לקונה
כדרכו של הלי� ,  להטיל על החייב חיובמיועדתבקשת הצו למימוש המשכו� אינה . חפצית

כדרכו של , ה זכויות קניי� בנכס כלפי כולי עלמאֶ$אלא לממש שיעבוד באופ� שְיַש, גברא
משו� כ� יש לדאוג שבית המשפט המוסמ� לעניי� שווי הנכס הממושכ� יבדוק . הלי� חפצא

כיצד תובנות אלה . כפי שמסביר ויסמ�, לול את בעלותו של החייב בנכסא� ראוי לש
  ?לאומית בהלי� כזה�משליכות על השאלה כיצד נקנית הסמכות הבי�

אי� הבדל משמעותי בי� הסמכות הדרושה לש� השגת צו שיפוטי לסמכות הדרושה 
א לידי העובדה שההלי� נועד להבי, אדרבה. לש� השגתו של צו של ראש ההוצאה לפועל

כפי , אמנ�. מימוש של נכס בלבד בולטת עוד יותר בהקשר של צו ראש ההוצאה לפועל
הטופס שיועד לבקשת מימוש משכו� באמצעות ההוצאה לפועל אינו מבחי� , שמעיר ויסמ�

בי� השלב של בקשת צו למימוש משכו� ובי� השלב של בקשת ביצועו של צו כזה של 
 של הלי� לקראת מימוש משכו� שמתנהל בלשכת  בר� אופיו החפצי17,ההוצאה לפועל

שאינו תלוי ,  חיזוק לתובנה שההלי� הוא הלי� חפצא18.ההוצאה לפועל כבר הוכר במפורש
אפשר למצוא בכ� שבהלי� המימוש של משכו� בהוצאה לפועל נדרש  ,בשליטה בנתבע

ד להלי�  בניגו19.יממשו את הנכס המשועבד, שיזהירו את החייב כי א� לא יפרע את חובו
אפשר לנקוט הלי� הוצאה לפועל בלי קשר לאפשרות לקנות סמכות , שיפוטי מסוג גברא

האזהרה הדרושה . הסמכות כאילו נמשכת מההלי� השיפוטי שהתקיי�; שיפוט על הנתבע
פירעו� החוב עלול �בהלי� מימוש משכו� א� מעמידה את החייב על התוצאות החפציות שאי

   20.וד בדרישה של הלי� הוג�היא נדרשת כדי לעמ. לגרור

  

ובכ� ג� את הסמכות השיורית של בית המשפט המחוזי , הייחודית של בית משפט השלו�
  ).1984–ד"התשמ, ]נוסח משולב[ לחוק בתי המשפט )2)(א(51' היו� זהו ס(

אול� ראש ההוצאה לפועל רשאי לקבוע כי המימוש יהיה בדר� אחרת שראה בה דר� יעילה    15
 . וצודקת יותר

, )12ש "לעיל ה (ויסמ�דיו� במגבלות הסעי� בו, 1968–ח"התשכ, א לחוק המכר34' ראו ס   16
  . 70פסקה 

 המצב לא השתנה מאז צאת ספרו של ויסמ� .)327' בעמ (68פסקה , )12ש "לעיל ה (ויסמ�ראו    17
  ). 10בפסקה , )2006, פורס� בנבו( שקולניק' סיידו� נ 9163/06 )��מחוזי י(א "עראו (

 518) 3(�"מ תש"פ, מ" הראשו� בעלאומי�בי�הבנק ה' פישל נ 877/90 )'קאש(פ "הוצל   18
)1990.( 

א "עראו ג� . העוסקת במימוש משכנתה, 1979–�"התש,  לתקנות ההוצאה לפועל100' ראו תק   19
 .10בפסקה , )2006 ,פורס� בנבו (שקולניק' סיידו� נ 9163/06 )��מחוזי י(

 פישל'  הראשו� נלאומי�בי�הבנק ה) ש"מחוזי ב (68/90א "ראו למשל את פסק הדי� שנית� בע   20
  . ש� הודגשה החשיבות של מת� האזהרה להגינות ההלי�, )1990 ,פורס� בנבו(
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ממש כמו הלי� המימוש בהוצאה , ההלי� השיפוטי שבו מבקשי� לממש משכו� מתמקד
וא� ,  שהימצאותו של הנכס בישראל מספיקהמכא�. ולא בחיוב, בנכס המשועבד, לפועל
ואילו האפשרות להמציא , כדי שתוקנה סמכות לבית משפט בישראל לדו� במימושו, חיונית

,  אילו היה מדובר בהלי� גברא21.תבע אינה מעלה ואינה מורידה לעניי� זהמסמכי� לנ
די היה בנוכחות , בדומה למצב שבו מבקשי� מבית המשפט שיטיל חיוב אישי על החייב

או באפשרות להמציא לו הזמנה מחו� לישראל כדי  בעת המצאת ההזמנההחייב בישראל 
 �א,  היה צור� שהנכס יימצא בישראל לאבמקרה כזה .להקנות סמכות לבית משפט בישראל

בלא אפשרות להמציא הזמנה לדי� לנתבע בישראל או מחוצה לה לא הייתה אפשרות לנהל 
אפשר לנהלו רק כאשר הנכס ,  אול� משנמצא כי ההלי� הוא הלי� חפצא22 .את ההלי�

  

במוב� זה , נראה כי ההלי� לובש צורה של הלי� גברא. 253 'בעמ, הצעת חוק ,לבונטי�ראו ג�    21
 68 פסקה, )12ש "לעיל ה (ויסמ�ראו (שבעל המשכו� הוא המבקש ובעל הנכס הוא המשיב 

על פי רוב , ע� זאת. ש� הוא מציע כי הבקשה תוגש בדר� של המרצת פתיחה, )322' בעמ(
על . והעניי� יגיע לבית משפט רק בערעור, בעל המשכו� ייגש ישירות ללשכת ההוצאה לפועל

ובמקרה כזה הצדדי� , כ� המרצת הפתיחה עשויה להיות בקשה להכריז שהמשכו� לא ימומש
החלות , סמכות המקומית תיקבע לפי תקנות סדר הדי� האזרחי הרגילותנראה עוד שה. יתחלפו

אול� אי� בשני אלה לערער את המסקנה ). 6–3' תק(ובעיקר הליכי גברא , על רוב ההליכי�
יצוי� כי השימוש בחלק מהעילות שבתקנות העוסקות בסמכות מקומית . שמדובר בהלי� חפצא

התובענה לבית המשפט שבמקו� הימצאה של אפשר יהיה להגיש את . עשוי להיות בעייתי
ובלבד שהנכס מצוי , במקו� מגוריו של הנתבע וא� במקו� שהוסכ� עליו, קרקע ממושכנת

נראה כי , כדי לזהות את מקו� יצירת ההתחייבות. א� יתר החלופות סבוכות יותר, בישראל
� ג� המקו� כ. יהיה צור� לזהות את המקו� שבו נוצר הסכ� המשכו� ולא החיוב המקורי

ולא מקו� קיו� , שנועד לקיו� ההתחייבות הוא כנראה המקו� שבו נמצא הנכס הממושכ�
אלא , מקו� המסירה של הנכס כנראה לא יהיה רלוונטי. החיוב המקורי שהמשכו� בא להבטיח

לא ברור כלל א� . יכול להיחשב מקו� מסירתו) הוא מקו� מימושו(א� כ� מקו� הימצאו 
א� לא ברור א� מקו� שהוסכ� עליו . ו� המעשה או המחדל של הנתבעאפשר להיזקק למק

בכל מקרה שבו אי אפשר למצוא בית משפט . יהיה רלוונטי כאשר הנכס אינו נמצא במקו� זה
בית המשפט המוסמ� בירושלי� יוכל לתת צו למימוש משכו� הנמצא , בעל סמכות מקומית

  . בישראל
כאשר די� ישראל ,  בקשה להיתר המצאה מחו� לתחו� עשויה לבסס)4(500' במקרה כזה תק   22

 מאפשרת לבסס )5(500 'תק; חל על הסכ� המשכו� או כאשר הסכ� המשכו� נכרת בישראל
לא ברור א� העובדה שהחיוב העיקרי הופר . ג� כאשר החיוב הופר בישראלכזו בקשה 

כדי להיכנס או שמא , לבסס בקשת היתר המצאה מחו� לתחו�כדי בישראל צריכה להספיק 
כדי שהמקו� לקיו� החיוב באשר , לתקנה זו צרי� לומר כי המשכו� צרי� להימצא ישראל

. פירוש אחרו� זה נראה מעשי יותר כי הוא מחייב שהנכס יהיה בישראל. למשכו� הוא ישראל
ובכלל זה , כל מקו� שבו נמצא הנכס, לי שא� מדובר בהלי� גברארייני הציע קעמיתי מיכאיל 

�ו הבי�סמכותבמקרה כזה . כי אפשר לממשו ש�וסכ� מ מקו� שאפשר לראות בו, לג� ישרא
הזמנה תוכל ה, 500' ובהיעדר עילה מתאימה בתק , תקו� מכוח הסכמהלאומית של ישראל

 לפי 500 'בלא אישור בית משפט ובלא לקיי� את הדרישות של תקמחו� לישראל להימסר 
  ). 383–382' ראו לעיל בעמ(י בישראל תאוריה שהחייב נמצא באופ� קונסטרוקטיבה
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סביר שיש לנהלו רק במקו� , מכיוו� שמטרת ההלי� היא לממש נכס, ואכ�. נמצא בישראל
יוצא כי סמכות בית המשפט אינה תלויה כלל ועיקר באפשרות להמציא . שבו נמצא הנכס

מוב� מאליו שיש להודיע לבעל הנכס שמתקיי� . הזמנה לבעל הנכס או למי שמחזיק בנכס
והודעה זו נמסרת לו באמצעות הזמנה , בישראל דיו� העלול לשלול ממנו את בעלותו בנכס

ועל כ� אפשר להמציאה לחייב ג� , נה סמכות כבהלי� גבראאול� הזמנה זו אינה מק. לדי�
 500וג� א� אי� מתקיימת עילה מהעילות שבתקנה , בלא היתר, א� הוא אינו נמצא בישראל
  .1984–ד"התשמ, לתקנות סדר הדי� האזרחי

  )in personam(הלי� גברא   .3

 שבו מקו� הימצא ,נדו� במסגרת הלי� חפצאלא כל סכסו� שבו מעורבת זכות קניי� , כאמור
היק� הענייני� שבה� סמכות השיפוט , למעשה.  שיפוטסמכותת קיומה של הנכס קובע א

ברוב�  ואילו, נקבעת באופ� בלעדי על ידי מקו� הימצא הנכס הוא תחו� מצומצ� יחסית
במישור סמכות השיפוט .  תביעות העוסקות בזכויות קניי� מתבררות בהליכי גברא,המכריע

ג� כאשר מבקשי� . חנה בי� תביעה קניינית לתביעה חוזית או נזיקיתכמעט שאי� הב
בי� הנתבע ובי� בית אישית זיקה  דרושה, להסמי� בית משפט ישראלי לדו� בתביעה קניינית

אי� כל דרישה שג� ;  או זיקה עניינית בי� ישראל ובי� העניי� העומד לדיו�המשפט הישראלי
 על פי רוב 24, בניגוד למרבית שיטות המשפט23.בישראלנכס הנדו� בהלי� כזה יימצא ה

  

למקרה ייחודי שבו נראה כי הימצאות הנכס בישראל היא שִאפשרה לבית המשפט לדו� בעניי�    23
 שהנתבע היה כפו� לסמכות בית המשפט כי הומצאה לו הזמנה מחו� לישראל  פיא� על
 4190/05) ��יי מחוז(פ "ראו ה, חו��לצור� אכיפת פסק) 8(500' כנראה במסגרת תק, בהיתר

Motorola Credit Corporationנ  'CEM Cemgiz Uzan) במקרה זה ).2006 ,פורס� בנבו 
שני הצדדי� היו זרי� . המערער השיג פסק די� בארצות הברית שהטיל חיוב על המשיב

והזיקה היחידה של התביעה לישראל הייתה יכטה שהייתה בבעלותה של חברה , לישראל
החו� �המערער ביקש לאכו� את פסק. ושעגנה בישראל, יות העיקרי בהשהמשיב היה בעל המנ

לאחר שנמצא כי המניות בחברה . שלא הייתה צד לפסק הדי� הזר, נגד המשיב ונגד החברה
בית , שלא הייתה צד לפסק הדי� בארצות הברית וא� לא לדיו� בישראל, הועברו לאשת המשיב

וכי הבעלות ,  על ש� החברה הוא רישו� כוזבבעלות ביכטההמשפט הסכי� לקבוע כי רישו� ה
שכ� החלטה בדבר תוקפו של רישו� היא , פסק הדי� מעורר תהיות. היא למעשה של המשיב

א� היא הייתה רשומה .  היכ� הייתה רשומה היכטהלא צוי� בפסק הדי�. החלטה מסוג חפצא
 הייתה רשומה בהנחה שהיא לא. אזי ישראל הייתה מוסמכת להכריע בעניי� זה, בישראל
בית המשפט כנראה הסתפק בנוכחותה של היכטה בישראל כדי להכריע בזכויות , בישראל

לעניי� סמכות ייחודית ומגבלות על סמכות .  בה לצור� התביעה שהתנהלה לפניוהקניי�
   .997–988' בעמ להל� השיפוט ראו

24   �; CPR, Practice Direction 6B, para.3.1(11)באנגליה ; �CPIL ל98.2' ס, ראו למשל בשוויי
BRIGGS , ל23 'ראו בגרמניה ס. 4.68בפסקה �ZPO,לאומית בלתי מוגבלת � שמעניק סמכות בי�
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היא אינה . הימצאותו של נכס בישראל א� אינה מספיקה לצור� כינו� סמכות שיפוט לדו� בו
, נכסערובה לכ� שלבית משפט ישראלי תהיה סמכות לדו� בכל סכסו� הנוגע למשמשת 

ת לדו� כש� שג� היעדרותו של נכס מישראל אינה שוללת מבית משפט ישראלי סמכו
לאומית של בית המשפט לדו� בתביעות �הכללי� העוסקי� בסמכותו הבי�. ובסכסו� הנוגע ל

  .כאלה ה� הכללי� הרגילי� החלי� על כל תביעת גברא
,  העוסק בקניי�מסוג גבראבישראל כאשר מבקשי� לפתוח הלי� , לפי כללי� אלה
הזיקות האישיות ה� . נית יכולה לקו� מכוח זיקה אישית או זיקה ענייסמכות בית המשפט

 אי� זיקות ענייניות מיוחדות לתובענה קניינית זולת הימצאות. הזיקות הכלליות הרגילות
 לתקנות סדר 500אול� בזיקות הענייניות המופיעות בתקנה . הקרקע נשוא הדיו� בישראל

ברוב . יש זיקות העשויות לשמש בסיס ג� לתביעה קניינית 1984–ד"התשמ, הדי� האזרחי
  25.המקרי� הללו המצאת ההזמנה היא שמכוננת את הסמכות

   מכוח זיקה אישיתלאומית� בי�סמכות  )א(

לאומית על �אפשר להקנות לבתי המשפט בישראל סמכות בי�, כמקובל בתביעות גברא
הנתבע נוכח בישראל בעת ש לש� כ� די 26.הנתבע על ידי המצאת מסמכי� בתו� המדינה

 או 28 כמו כ� אפשר להמציא את המסמכי� לבני ביתו27.ל�ולו באופ� ארעי וחו, ההמצאה
 אפשר ג� להמציא את המסמכי� לנציגו של הנתבע א� בשעת 29.למורשה שלו שגר במדינה

א� מאפשרת ) 1(500 תקנה 30.ההמצאה הוא עוסק בישראל בעסק שבגינו הוגשה התביעה
  

, ג� בסכסו� שאינו נוגע לזכויות הקניי� בנכס, בגרמניה ושלנכס  הימצאות על סמ�על הנתבע 
  .קל וחומר בסכסו� קנייני בנוגע לאותו נכס

–382' לעיל בעמ ראו(לצור� כינו� הסמכות במקרה של הסכמה א� היא אינה דרושה כנראה    25
 ).985' ולהל� בעמ, 383

והתקנות המקבילות , 1969–ל"התש, )המצאת מסמכי� בשטחי� המוחזקי�(תקנות סדרי הדי�    26
 כל הכללי� הללו ג� על נתבע הנמצא בשטחי� מחילות אתבאשר לבית הדי� לעבודה 

  ).375–374' ראו לעיל בעמ(המוחזקי� 
  .)1973 (229) 1(ד כח"פ, מ"ציו� חברה לביטוח בע'  נ.156/73Uniroyal Incע "בר   27
 General Electric 39/89א "רעלפי . 1984–ד"התשמ, לתקנות סדר הדי� האזרחי 481 'ראו תק   28

Corp.נית� לנצל דר� המצאה זו ג� כאשר הנתבע אינו , )1989 (762) 4(ד מב"פ , מגדל' נ
  .בתחו� השיפוט

 .156/73Uniroyal Incע "בר; 1984–ד"התשמ,  לתקנות סדר הדי� האזרחי�478 ו477' ראו תק   29
שהיא תקנה ,  הישנה439' ש� נדונה תק ,)1973 (229) 1(ד כח"פ, מ"ציו� חברה לביטוח בע' נ

  . בנוסח הנוכחי477
 General Electric 39/89א "רע ו1984–ד"התשמ, לתקנות סדר הדי� האזרחי) א(482' ראו תק   30

Corp.פסק די� זה הוא אסמכתא לכ� שנית� להפעיל את כל ). 1989 (762) 4(ד מב"פ , מגדל' נ
באשר . התקנות המתייחסות להמצאה לידו הארוכה של הנתבע ג� כשהוא אינו נמצא במדינה

 ,שר�קונפינוראו , לאפשרות להמציא מסמכי� לתאגיד וא� למנהלו מחו� למשרדי התאגיד
  .יל� והמקורות הישראליי� והאנגליי� אליה� היא מפנה וא29' בעמ
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 מקו� מגוריו לבקש היתר להמציא מסמכי� לנתבע מחו� לתחו� המדינה כאשר מושבו או
  .בהקשר זה תביעות בנוגע לסכסו� קנייני אי� בה� כל ייחוד. בישראל

שבו הוסכ� שכל סכסו� , קורה שסכסו� קנייני מתעורר במסגרת הסכ� בי� הצדדי�
כאשר תניה כזו מקנה סמכות לבתי משפט . שיתעורר בי� הצדדי� יידו� במדינה פלונית

ות בית המשפט תקו� על פי רוב מהמצאת סמכ, וכאשר הנתבע נמצא בישראל, בישראל
תניית השיפוט רק תמנע מהנתבע את האפשרות ; המסמכי� לנתבע במדינה ולא מהסכמתו

והנתבע , כאשר תניה כזו מקנה סמכות לבית משפט ישראלי. לחלוק על סמכות בית המשפט
 500התובע עשוי לבקש היתר המצאה מכוח אחת החלופות של תקנה , אינו נמצא במדינה

ג� במקרה כזה נפקות ההסכמה תבוא לידי ביטוי בעיקר בכ� . בלי קשר לתניית השיפוט
,  כשהנתבע אינו נמצא בישראל31.שתיפגע יכולתו של הנתבע להתנגד לסמכות בית המשפט

סמכות בית המשפט תוכל להתבסס ,  אינה מתקיימת500וא� לא אחת מעילותיה של תקנה 
כי ,  אלה אי אפשר לבקש היתר המצאה מחו� לתחו�בנסיבות. רק על הסכמתו של הנתבע

 סביר שאי� צור� , בהיעדר הנתבע ונציגיוג�א� .  כוללת רשימה סגורה של עילות500תקנה 
בקבלת היתר המצאה מחו� לתחו� מאחר שבנסיבות אלה ההזמנה אינה משמשת יותר 

   32.מהודעה לנתבע

  ייניתמכוח זיקה ענלאומית �בי�סמכות   )ב(

    ועדות במפורש לתביעה קנייניתינ
 מיאת שזיקו  )1(

האד� שמחו� למדינה "מאפשרת לבקש היתר המצאה מחו� לתחו� כאשר ) 10(500תקנה 

בתובענה שהוגשה כהלכה נגד אד� אחר שהומצאה לו ,  בעל די� נכו�או , בעל די� דרושהוא

 בעל די�  תקנת משנה זו עוסקת בכל מקרה שבו הנתבע הוא".הזמנה כדי� בתחו� המדינה
על כ� אפשר להפעיל אותה ג� בתביעה .  לתביעות מתחו� מיוחדת מוגבלהנכו� ודרוש ואינ

  

או א� , רק א� תידחה הבקשה לקבל היתר המצאה מחו� לתחו�. 168' בעמ, שר�קונפינוראו    31
  .יהיה צור� להיזקק להסכמה כגור� המקנה סמכות, יהיה פג� בהמצאה שבאה בעקבותיה

,  אחרת בניגוד לתניית השיפוטכשפלוני מגיש תביעה במדינה .382–383' ראו לעיל בעמ   32
וא� . אלמוני שנתבע ש� יכול לבקש שבית משפט מוסמ� בישראל יוציא נגד פלוני צו חוס�

שכ� , היתר המצאה מחו� לתחו� יוכל להתבסס על הפרת תניית השיפוט, פלוני אינו בישראל
' קאפשר למק� בישראל את הפרת החיוב לקיי� את הדיו� בבית משפט ישראלי כדרישת ת

  Atlas Estates Investment B.V    10056/09) ��ימחוזי (א "בשראו , לדוגמה קרובה). 5(500
ש� נקבעה תניית בוררות למקרה של , )2010 ,פורס� בנבו (.Stronginfo Consultants Ltd ' נ

פירוש . מחלוקת במהל� ביצועו של חוזה שנכרת בי� זרי� ושנועד לביצוע מחו� לישראל
אושר מת� ההיתר לפי , לפיכ�. ס את העמדה שהבוררות נועדה להתקיי� בישראלהתניה ביס

 ). 5(500' תק
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 שאפשר לבקש היתר המצאה כל אימת שמבקשי� לתבוע אד� דברה אי� פירוש. קניינית
אילו זה היה . שאינו נמצא בישראל בטענה שהוא בעל די� נכו� או דרוש בתביעה קניינית

תקנה זו מניחה . אפשרות לתבוע נתבעי� זרי� בענייני קניי� בישראללא היה גבול ל, המצב
על ידי המצאת מסמכי� בתו� , כי ג� כאשר אי אפשר לקנות סמכות על הנתבע ישירות

הצור� לקיי� דיו� מלא ויעיל בסכסו� שבית , 500המדינה או על סמ� עילה אחרת בתקנה 
ל נתבע מחו� לתחו� על ידי צירופו המשפט כבר נטל עליו סמכות עשוי להצדיק הזמנתו ש

 התקנה מתנה את ,אשר על כ�. לנתבע שכבר נכפ� לסמכותו מכוח זיקה חזקה יותר
האפשרות לזמ� אד� שכל זיקתו מתמצה בהיותו נתבע נכו� ודרוש לדיו� בישראל בכ� שכבר 

 מצב אופייני שבו זיקה זו תשמש בהקשר 33.הומצאה הזמנה לדי� לנתבע בתחו� המדינה
ופלמוני נמצא מחו� , נייני הוא כאשר פלוני מתכחש לזכות קניי� שאלמוני רכש מפלמוניהק

לצור� קבלת היתר בעילה זו די להראות שיש שאלה רצינית באשר לאחריותו או  34.לתחו�
אול� חשוב , מעורבותו של האד� שאליו מתייחסת בקשת היתר ההמצאה מחו� לתחו�

פ� מלאכותי ורק כדי לבסס בקשת היתר להמציא להראות שהנתבע המקומי לא נתבע באו
  35.הזמנה לנתבע הזר

בניגוד לתביעה לפירוק . יש שתביעה העוסקת בקניי� איננה מצטיירת כתביעה קניינית
תביעה שחותרת , העוסקות בזכויות קניי� במישרי�, שיתו� או תביעה להצהרה על זכות קניי�

. חוזית או אחרת, יה ללבוש צורה נזיקיתלממש זכות קניי� או להג� על זכות קניי� עשו
ותביעה חוזית , תביעה בגי� גזל או הסגת גבול מבוססת על טענה שהופרה זכות קניי�, למשל

 להצטמצ� לדרישת ות יכולות מעי� אלהתביע. יכולה לבסס דרישה להעברת הבעלות בנכס
, כל שאלה קניינית להתברר בלא שנדונה ות עשוי�וה, פיצוי והשבת המצב הקנייני לקדמותו

ת מחלוקת בדבר ו מערב�אול� ג� כאשר ה. באשר אי� מחלוקת בשאלה מי בעל זכות הקניי�
יהיה אפשר להשתית בקשת היתר להמציא , היקפה או משמעותה, קיומה של זכות הקניי�

במקרי� מתאימי� אפשר . מסמכי� מחו� לתחו� על האופי החוזי או הנזיקי של התביעה
כאשר מבקשי� לממש זכות קניי� המבוססת על ) 5(500ותקנה ) 4(500 להתבסס על תקנה

או , חוזה שחל עליו די� ישראל, חוזה שנעשה במדינה או על ידי מורשה המתגורר במדינה

  

סמכות בית המשפט הוזמ� נכפ� לבאנגליה היו� אינו דורש שהנתבע שכבר המקביל הכלל    33
  .ואיל� 11�161 פסקהב ,DICEYראו . בתו� המדינה

במקרה זה . )2005, פורס� בנבו( ידרעמ' עיריית אילת נ 8030/03) ש"מחוזי ב(פ "הראו למשל    34
, התובעת ביקשה הצהרה על זכות קניי� בנכס שנרכשה ממי שהייתה רשומה כבעלת הנכס

בעלת הנכס הקודמת נמצאה מחו� לתחו� וצורפה . כאשר הנתבעת סירבה לשנות את הרישו�
מצאה בית המשפט קבע כי בנסיבות העניי� היה אפשר לבסס בקשת היתר ה. כנתבעת פורמלית

  ).10(500' בי� היתר ג� על תק, מחו� לתחו�
  ).1967 (243) 2(ד כא"פ, מ"חברה לבני� בע" גזית ושח�"' ליבהר נ 98/67א "ראו ע   35
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המבססת בקשת , )6(500אפשר להסתמ� על תקנה   לכ�בדומה 36.חוזה שהופר בישראל
 דבר הנעשה או עומד להיעשות שי� צו מניעה לגבימבק"היתר המצאה מחו� לתחו� כאשר 

 בי� א� מבקשי� ג�, או מבקשי� למנוע או להסיר מטרד בתחו� המדינה, בתחו� המדינה

בענה התו"המבססת בקשה כזו כאשר , )7(500ועל תקנה , " נזק בקשר לכ� ובי� א� לאודמי

המשנה � בהקשר הקנייני שתי תקנות37."נההמדי מבוססת על מעשה או על מחדל בתחו�
 או כאשר מעשה או , מטרד במדינההמהווה לנכס בנוגע סכסו� לנה כאשר יש תוֵעהללו

על כ� ברוב רוב� של המקרי� הללו הנכס .  בזכות קניי�עולי� כדי פגיעהמחדל במדינה 
אול� ההיתר להמציא מסמכי� מחו� לתחו�  .שזכות הקניי� מתייחסת אליו יימצא במדינה

 אלא על המעשה המזיק 'ותו של הנכס בישראלכדי לכונ� סמכות יבוסס לא על הימצא
בכל המקרי� הללו לא די בקיומה של הזיקה המנויה . שנעשה או שעומד להיעשות במדינה

 אלא יש לעמוד בכל הדרישות הרגילות למת� היתר להמצאת מסמכי� מחו� 500בתקנה 
  38.לתחו�

  תועדות במפורש לתביעה קנייניימהזיקות   )2(

אותו של נכס בישראל תבסס תמיד את סמכות בית המשפט לדו� אפשר היה לחשוב שהימצ
ברוב המדינות די בהימצאותו של נכס כזה , ואכ�. בתביעת גברא קניינית בנוגע לאותו נכס

אי� כל הוראה .  לא כ� בישראל39.כדי לבסס סמכות לדו� בתביעה כזו המתייחסת אליו
באמצעות מת� היתר המצאה אפילו , המאפשרת לבית משפט ישראלי ליטול סמכות גברא

 בהיעדר הוראה כזו 40.כדי לדו� בתביעה בנוגע למיטלטל בישראל, מחו� לתחו� השיפוט
הימצאותו של מיטלטל בישראל כדי להקנות סמכות לבית משפט ישראלי אי� די ביוצא ש

  .לדו� בזכויות הקניי� שבו בתביעת גברא
תחו� המבוססות על  לבקשת היתר המצאה מחו� לעילות קיימות ,לעומת זאת

 1984–ד"התשמ, לתקנות סדר הדי� האזרחי) 2(500תקנה . הימצאותה של קרקע בישראל
א התובענה הוא כולו מקרקעי� נוש"לבקש היתר המצאה מחו� לתחו� כאשר  מאפשרת

, לתק�, שי� לפרשמבק"מבססת בקשה כזו כאשר ) 3(500תקנה ; "המצויי� בתחו� המדינה

  

   .1459–1147' להל� בעמראו    36
  .1545–1541' ראו להל� בעמ   37
 .394–392' ראו לעיל בעמ   38
39   � CPR Practice Direction 6B, para.3.1(11)באנגליה ; �CPIL ל98.2' ס, ראו למשל בשוויי

 �ZPO ל23' בגרמניה ראו ס). 4.68בפסקה , BRIGGS;  ואיל�11�226פסקה ב, DICEYראו (
לאומית בלתי מוגבלת על הנתבע על סמ� הימצאותו של נכס בגרמניה ג� �שמעניק סמכות בי�

 .גע לאותו נכסקל וחומר בסכסו� קנייני בנו, בסכסו� שאינו נוגע לזכויות הקניי� בנכס
שהסמכות , אול� ראו דיו� לעיל שהציע כי הלי� למימוש משכו� בישראל הוא הלי� חפצא   40

  .לאומית לנהלו תלויה כל כולה בהימצאותו של הנכס הממושכ� בישראל�הבי�
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יבות או חבות בנוגע למקרקעי� המצויי� התחי, חוזה, צוואה, שטר, לבטל או לאכו� פעולה

 תקנה 41;נועדה במיוחד לאפשר דיו� בזכויות הקניי� בקרקע) 2(500תקנה . "בתחו� המדינה
שתי תקנות משנה . אבל היא בוודאי מאפשרת דיו� ג� בזכויות קניי�, רחבה יותר) 3(500
� שבמדינה ובי� ריבונותה וזהותה של ונקות מהקשר הרעיוני החזק שבי� מקרקעי יאלה

ה� מבוססות על התפיסה שדי בקשר שבי� המדינה ובי� קרקע שבתוכה כדי . המדינה
הסמכות . שסמכות גברא לדו� בקרקע מקומית לא תישלל רק משו� שהנתבע נעדר מהמדינה

; עכי בעלות בקרקע אינה מקנה סמכות לדו� בעניי� שאינו קשור לקרק, היא סמכות מיוחדת
העשויה להצמיח חיוב , אבל כבכל ההקשרי� של סמכות גברא היא סמכות בלתי מוגבלת

  .מעבר לערכה של הקרקע

   ענייני� טריטוריאליי�:  השיפוטסמכות ייחודית ומגבלות על סמכות  .4

הדיו� במושגי יסוד בסמכות שיפוט העלה כי ברוב המדינות הסמכות לדו� בזכויות הקניי� 
סמכות זו סמכות המיוחדת במקובל לראות . חני מעוררת בעיות מיוחדותבקרקע ובקניי� רו

כפועל . זו שהעניקה את זכות הקניי� הרוחני, בה נמצאת הקרקעש זו –למדינה אחת בלבד 
תובענות הנוגעות לקרקע ביוצא מכ� מקובל להכיר בקיומה של מגבלה על הסמכות לדו� 

אופיי� המיוחד של דיני המקרקעי� ודיני  תפיסה זו קשורה ל42.זרה או לקניי� רוחני זר
 לפיכ�. קרקע נתפסת כמשאב עיקרי של כל ריבו� ומרכיב חיוני של הריבונות. הקניי� הרוחני

  

 ,שר�קונפינוראו (מוגבלת לתובענה העוסקת בזכויות קניי� בלבד ) 2(500נהוג לומר שתקנה    41
היא  ).)1995, לוי� עור�' ש, מהדורה שביעית( 242 סדרי הדי� האזרחי  זוסמ�יואל ;60' מבע

' בעמראו להל� (עשויה לבסס סמכות לדו� א� בתובענות אחרות הנוגעות למקרקעי� במדינה 
דוגמה לשימוש אפשרי בתקנת משנה זו בתביעה בהקשר הקנייני . )1541–1540, 1447–1445

, )2005, פורס� בנבו (עמידר' עיריית אילת נ 8030/03) ש"מחוזי ב(פ "ההיא פסק הדי� ב
 כחלופה זכרההו) 10(500 'שבו האפשרות להסתמ� על תק, )34ש "ה(ל שעובדותיו הובאו לעי

  ).2(500 'לשימוש בתק
פועל יוצא נוס� הוא שאי� קולטי� פסקי� זרי� העוסקי� בזכויות . 65–61' ראו לעיל בעמ   42

א� על פי שאנגליה עצמה נוטלת סמכות על קרקע זרה , משלל. קניי� באשר לקרקע מקומית
היא אינה מכירה בפסקי ירושה זרי� באשר לקרקע באנגליה , במסגרת עיזבו� של תושב שלה

מקובל ). 1173–1172'  בעמראו להל�(המנוח ג� א� מדובר בפסקי ירושה ממדינת המושב של 
 בסכסו� קנייני בי� שני צדדי� באשר להניח עוד שהיא אינה קולטת פסקי די� זרי� המכריעי�

ושלא תאכו� פסק זר שמחייב צד אחד להעביר לצד האחר בעלות בקרקע , לקרקע באנגליה
קנדי שבו סברו שזה הדי�  פסק די� – Duke v. Andler, [1932] S.C.R. 734ראו (באנגליה 
 הוא , ע� זאת.יקלטי לקרקע אנגלית באשרמביע א� הוא ספק שפסק זר  CHESHIRE). באנגליה

ש� פניות הוה, 485' מראו בע(רצות הברית מציי� את הגישה הגמישה יותר הנוהגת בא
 .Lucasfilm Ltd. vבאשר לקניי� רוחני ראו למשל פרשת ). יי� בעניי� זהנלמקורות אמריק

Ainsworth, [2009] E.W.C.A. Civ. 1328) ש "ראו להל� ה, שנהפכה בערעור לבית הלורדי�
ה כלשהי בנוגע לזכות קניי� רוחני בתביעלפיה אי� סמכות לדו� שקיצונית עמדה  שמציגה) 47

   .כי פסיקה כזו מתערבת בשיקולי� כלכליי� שה� בסמכותו הייחודית של הריבו� הזרזרה 
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 באופ� ו להחילשאפשרההסדרה של דיני המקרקעי� נתפסת כמעי� משפט ציבורי 
כ� בכמו כ� מצדיקי� את ההימנעות מליטול סמכות בענייני� אלה . טריטוריאלי בלבד

נשענות על מרשמי� ,  לזכויות קניי� בקרקע סבוכות ביותרהנוגעותשבמקרי� רבי� הכרעות 
ה אלהעיסוק בכאשר , על מנהגי� עתיקי� ועל מומחיות וידע מקומיי�, במקו� הקרקע

זכויות קניי� רוחני ה� . קניי� רוחניבדבר הוא הדי� . מתפרש כהתערבות בענייניו של ריבו� זר
 וה� בעלות תחולה ,בעלות השפעה משקית וציבורית מקומית, יסטיותזכויות מונופול

 ושאלת קיומ� עשויה , א� ה� מופיעות על פי רוב במרשמי� מקומיי�.טריטוריאלית מוגבלת
 הטריטוריאלי של דיני �היקפ. להיות סבוכה ביותר ולשק� אינטרסי� ציבוריי� מקומיי�

תפיסה שג� אכיפת� של זכויות אלה היא המקרקעי� ושל דיני הקניי� הרוחני ביסס את ה
 בי� שמדובר בתביעה קניינית ובי� שמדובר בתביעה מתחו� משפטי אחר ;טריטוריאלית

  . אפשר ל&כפ� רק בבית�,ת הקניי�יוהבאה להג� על זכו
ע� זאת ראינו שהיק� הסמכות המיוחדת למדינה שבה נמצא הנכס הנדו� הול� 

אפשר למצוא צמצו� זה ביטוי אחד ל 43.לקניי� רוחני באשר לקרקע ה� באשרה� , ומצטמצ�
�שבהמצמצ� בניסוח Brussels I Regulation .לקרקע הסמכות הייחודית מוגדרת אשר 
 in proceedings which have as their object rights in rem in immovable“:כסמכות

property” ,ות לדו� ובהקשר של קניי� רוחני הסמכות הייחודית מוגדרת כסמכ  
�ב “registration or validity”ניסוחי� אלה מצמצמי� את היק�  44. של זכויות הקניי� הנדונות

בו בזמ� ה� מרחיבי� את חוג . שבסמכות הייחודית של המדינה" מקומיי�"הנושאי� ה
אול� ההבחנה בי� מקרי� . המקרי� שבה� מדינה תוסמ� לדו� בקרקע זרה ובקניי� רוחני זר

  . כות ייחודית למקרי� שבה� אי� סמכות ייחודית קשה ביותרשבה� יש סמ
מי בעל זכות הקניי� הרוחני שאי� מניעה לנהל הלי� במדינה אחת באשר לשאלה מקובל 

 כמו כ� 45.רשומה או צריכה להיות רשומה, להבדיל מהשאלה א� הזכות תקפה, הזרה
וגע לזכויות קניי� הפרת חוזה בנ לבאשרשאי� מניעה לנהל הלי� במדינה אחת מקובל 

הפרתה של זכות קניי� רוחני  מקובל עוד כי אי� מניעה לדו� בתובענה בנוגע ל46.רוחני
  

לתופעה מקבילה של צמצו� היק� הסמכות הייחודית להכריע בדבר  .65–61' לעיל בעמראו    43
הנושא דגל   שמדינה אחת תוכל לדו� בזכות קניי� בכלי שיטושושפיר, זכות הקניי� בכלי שיט

 .D. R. THOMAS, MARITIME LIENS paraראו , של מדינה זרה בלא הסכמתה של מדינה זרה זו
557(1980).  

ייחודיות הסמכות באה לידי ביטוי ג� בכ� שפסק זר העוסק . �Regulation ל22.1' ראו ס   44
  ). ש�35.1' ראו ס(בענייני� אלה לא ייקלט 

 ;11�391 בפסקה ,Napp Laboratories v. Pfizer Inc., [1993] F.S.R. 150; DICEYראו למשל    45
BRIGGS, ראו עוד  .2.69 בפסקהARAM Systems Ltd. v. NovAtel Inc., 2008 A.B.Q.B. 441, 

aff’d 2009 A.B.C.A. 262 ,א שבו בית משפט קנדי עסק בשאלה מי מבי� שניי� הוא הממצי
   .יתשל הפטנט שזכאי להגיש בקשה לפטנט בארצות הבר

  . המאשר עמדה זו ג� בנוגע למשפט המקובל4.07בפסקה , BRIGGSראו    46
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 ע� 47.כי תביעה כזו אינה עוסקת ברישומה או בתוקפה של הזכות, המוגנת במדינה אחרת
 מוב� ששאלה בנוגע לרישומה או תוקפה של זכות כזו עלולה לעלות במסגרת טענת ,זאת

הוא מונה את שלוש . הפסיקה האירופית טר� פתרה בעיה זו, Briggsשמסביר כפי . הגנה
לדו� בטענת ההגנה כשאלה אינצידנטלית ולהכריע בה באופ� שיחייב : התגובות האפשרויות

 לעכב את ההלי� ולהמתי� להכרעה בשאלה האינצידנטלית שתינת� רק 48;רק את הצדדי�
 49;י שמחדשי� את הדיו� בתובענה המקוריתבמדינה בעלת הסמכות הייחודית לדו� בה לפנ

 הוא סבור כנראה 50.להעביר את הדיו� כולו למדינה בעלת סמכות ייחודית בטענת ההגנה
שהאפשרות השלישית היא היעילה ביותר א� כי בפועל היא מרחיבה מאוד את ההיק� של 

ה באופ� כדי להצדיק אותה הוא מציע לוודא שהשאלה עול. סמכות� הייחודית של המדינות
   51. התובענה עוסק בשאלת תוקפה או רישומה של הזכותעיקראמתי כ� שלמעשה 

בכל אות� מצבי� שבה� בית המשפט מוסמ� לדו� , בעיה זו עולה ג� בהקשר של קרקע
ובמסגרתה עולה שאלה בדבר קיומה או תוקפה של זכות הקניי� באופ� , בתובענה

  

העוסקת בברירת הדי� בחיובי� לא חוזיי� כוללת כלל , �Rome II Regulationשה, הא ראיה   47
הקשר של האיחוד כ� מקובל ג� מחו� ל). 8' ראו ש� ס(ברירת די� מיוחד לתביעות כאלה 

שמייחדי� את הסמכות השוויצרית ,  בשוויי��CPIL ל111' ס� ו109' ראו למשל ס. האירופי
,  השוויצרי�CPIL ל110.2' וס, והזרה רק לתוקפ� של זכויות קניי� רוחני של המדינה הנדונה

, עמדה זו התקבלה לאחרונה ג� באנגליה .המדבר במפורש על ברירת הדי� בתביעות מסוג זה
ההחלטה הנחרצת שהתקבלה . שבה הורגשה הרתיעה החזקה ביותר מפני דיו� בתביעות כאלה

 נהפכה בערעור בבית הלורדי� �Lucasfilm Ltd. v. Ainsworth, [2009] E.W.C.A. Civ. 1328ב
ונקבע כי אי� סיבה להימנע מדיו� , �Lucasfilm Ltd. v. Ainsworth, [2011] U.K.S.C. 39ב

  . צמהבתביעה כזו כשלע
 ,Penn v. Baltimoreראו למשל (כפי שבתי המשפט האנגליי� נהגו לעתי� בענייני קרקע זרה    48

(1750) 1 Ves. Sen 444.(אפשרות זו נפסלה כנראה בהקשר האירופי בפרשת Case C-4/03 
Gesellschaft für Austriebstechnik mbH & Co. KG v. Lamellen und Kupplungsbau 

Beteiligungs KG, [2006] E.C.R. I-6509 . בפרשה זו נדונה השאלה א� בית משפט גרמני
, מוסמ� להצהיר שפעולה מסוימת של חברה גרמנית לא תיחשב הפרה של פטנטי� צרפתיי�

. ונקבע כי בשאלת התוק� של הפטנטי� רק צרפת מוסמכת לדו�, וא� כי הפטנטי� אינ� תקפי�
ה כיצד ראוי לנהוג בתובענה שבסמכותו כאשר לביקורת על שבית המשפט לא התייחס לשאל

פסקה , BRIGGSראו ) לפי לאפשרות השנייה או השלישית(שאלה זו עולה באופ� אינצידנטלי 
2.70.  

  ).4ש "ה, 2.70ראו בפסקה (זו העמדה המקובלת בהולנד , BRIGGSלדברי    49
 .Coin Controls Ltd. v. Suzo International (U.K.) Ltd., [1999] Chראו , כפי שנהגו באנגליה   50

33.  
לגישה דומה בהקשר של המשפט המקובל ראו פסקה . 2.70, 2.53בפסקאות , BRIGGSראו    51

 Lucasfilm Ltd. v. Ainsworth, [2011] –פסקה זו נכתבה לפני ההחלטה האחרונה . 4.07
U.K.S.C. 39 –סמכות לדיו� נרחב ב.  אבל אחרי שכיוו� התפתחות זה כבר התחיל להסתמ�

 ,JAMES J. FAWCETT, PAUL TORREMANSראו, שיפוט במכלול הסוגיות של קניי� רוחני
INTELLECTUAL PROPERTY AND PRIVATE INTERNATIONAL LAW (2nd ed., 2011) .  
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וא� לא מוב� מאליו שצרי� לנקוט , ו ברורהג� בהקשר זה אי� גישה אחידה א. אינצידנטלי
 אול� דומה שה� 52.עמדה זהה באשר לשאלה אינצידנטלית בקניי� רוחני ובקרקע זרה

באירופה ה� באנגליה הרתיעה מדיו� בזכות קניי� בקרקע זרה כשאלה אינצידנטלית פחותה 
 גישה זו נובעת בהקשר האירופי. בתוקפה של זכות קניי� רוחני זרהאינצידנטלי מאשר בדיו� 

כדי שרק מדינת מקו� : מההגדרה הקובעת אילו ענייני� נכנסי� לגדר הסמכות הייחודית
, משמע;  התובענה היא לעסוק בזכויות חפצאמטרתנדרש שהימצא הקרקע תוסמ� לדו� 

  הייחודית שלה� ממילא אינ� בסמכות, שכאשר זכויות חפצא עולות רק כעניי� אינצידנטלי
 ג� 53.ואי� סיבה שמדינה אחרת תימנע מדיו�, קו� הימצא הקרקעבית המשפט של מ

לאחר שהחוק הכיר באפשרות לדו� בתביעה בגי� הסגת גבול בקרקע זרה אלא א� , באנגליה
 unless the proceedings are“(עיקר התובענה עוסק בזכות הבעלות או החזקה בקרקע 

principally concerned with a question of title to, or possession of…” (,54 �בית המשפט נת 
פירוש מצמצ� לחריג כדי לאפשר דיו� בתובענות שבה� שאלות קנייניות אכ� עלו כשאלות 

   55.בגררה שהיה צרי� לדו� בה� כדי להכריע בתובענה
אול� באשר לקרקע עולה שאלה נוספת וסבוכה יותר והיא מתי מדינה אינה מוסמכת 

הסעי� האירופי שמייחד את סמכות השיפוט  .געות לקרקע זרהענות הנוכלל לדו� בתוב
בעניי� קניי� רוחני מבהיר בפירוש כי סמכות ייחודית זו מוגבלת לדיו� ברישומה ובתוקפה 

ואילו הסעי� המייחד את הסמכות למדינה שבה נמצאת הקרקע בהיר הרבה , של הזכות
�מדובר בשהוא מייחד סמכות זו כל אימת . פחות“proceedings which have as their object 

rights in rem in immovable property…” . הקושי לזהות מקרי� שבה� מטרת ההלי� היא
 מטרתכזו ולהבחי� בי� אלה למקרי� שבה� השאלה באשר לזכות הקניי� בקרקע איננה 

ההלי� מבטא את הקושי הקיי� בתו� כל שיטה הנדרשת להחליט באילו מ� המגוו� הרחב 
  . של תובענות הנוגעות לקרקע זרה היא מנועה מלדו�

אי� אחידות דעי� באשר . הפסיקה והספרות בענייני� אלה אינ� מציגות תמונה מסודרת
עבודות .  וא� התכולה של דיני המקרקעי� שונה ממדינה למדינה,in remלשאלה מהי זכות 

�ההכנה של האמנה שבבסיס הRegulation ,מצביעות כול� על מגמה , וכ� הספרות והפסיקה

  

 4.07, 4.06ופסקאות ,  להקשר האירופי2.70, 2.58, 2.53בפסקאות , BRIGGSראו למשל    52
  .להקשר האנגלי

  .2.59–2.54בפסקה , BRIGGSכללי ראו באופ�    53
  . �Civil Jurisdiction and Judgments Act, 1982 ל(1)30' ראו ס   54
 .Re Polly Peck International Plc (In Administration) (No. 2), [1998] 3 All E.Rראו למשל    55

812 (C.A.) .לעמדה דומה באשר לאפשרות לדו� באופ� אינצידנטלי בעניי� שבסמכות 
 .J. Pראו , �Brussels I Regulation ל22.2' בסהמובטחת , הייחודית של מדינת התאגיד

Morgan Chase Bank NA v. Berliner Verkehrsbetriebe, [2009] E.W.H.C. 1627 (Comm.).  
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 לייחד את הסמכות למדינה אחת בלבד 56;מודעת ומפורשת לתת לסעי� זה פירוש מצמצ�
ולא בהכרח בכל , רק כאשר עיקר מטרת ההלי� היא לקבוע את קיומה של זכות קניי� בקרקע

ולייחדה רק כשנדרשי� להחיל את דיני , מקרה שבו עולה טענה באשר לקיומה או תוקפה
בה ש הייחודית של המדינה הא בסמכותתובענה למימוש משכנתה הי למשל 57.המקרקעי�

 א� תביעה לדמי שכירות בגי� 59;הצהרה על זכות קניי� בקרקע  כ� ג�58;נמצאת הקרקע
   על יסוד 60. בקרקע in remבזכויות יחשב תביעה שמטרתה להכריעשת אפשרקרקע 

�הRestatement Secondקניינית ריע בשאלה א� העברה י הוצע עוד שהסמכות להכ האמריקנ
מהי ההשפעה של העברה על , א� נוצרה זכות קניי� מכוח התיישנות או מכוח חזקה, תקפה

 אי� , לעומת זאת61.בה נמצאת הקרקעשזכות הקניי� ועוד שאלות כאלה מיוחדת למדינה 
 לדו� בתביעה למסור קרקע לפי חוזה מכר או לשל� תמורה עבור סיבה לייחד את הסמכות

 תובענה כזו איננה בסמכות הייחודית משו� שהיא אינה באה להצהיר 62.רקע בחוזה מכרק
. אלא לממש זכות גברא, על קיומה של זכות חפצא או לממש אותה באמצעות השבה

העובדה שאכיפתה של זכות כזו עשויה לגרו� שהתובע יהיה בעל זכות חפצא אינה מחייבת 
 לסמכות לדרוש באשר כ� ג� 63.רקע בלבדלייחד את הסמכות למדינה שבה נמצאת הק

 מכא� שלא כל סכסו� 64.כגו� מרמה, ביטול של העברה מטעמי� שאינ� קשורי� לדיני קרקע
כסוכי� אפשר שס. בנוגע לקרקע מצוי בסמכותה הייחודית של המדינה שבה נמצאת הקרקע

 ייקלטו א�  אלהשיינתנו בדיוני� ופסקי די� , ג� במדינה זרהיידונולקרקע מסוימי� הנוגעי� 
   65.במדינה שבה נמצאת הקרקע

 למצוא במשפט המקובל אפשרהתלבטויות דומות ומסקנות דומות במישור העקרוני 
 שהמגבלה על סמכות בית המשפט האנגלי לדו� Moçambiqueנפסק בפרשת  אמנ� .האנגלי

 זרה  לקרקעהנוגעותהמשתרעת ג� על תביעות נזיקי� , בקרקע היא מגבלה מהותית וכללית

  

ראוי לתת לו פירוש מצמצ� משו� שהסעי� חורג מהעיקרו� הכללי שלפיו יש לתבוע את    56
  ). 2.54בפסקה , BRIGGSראו למשל (שלו הנתבע במדינת המושב 

 .PETER KAYE, CIVIL JURISDICTION AND ENFORCEMENT OF FOREIGN JUDGMENTS 874 ffראו    57
  ואיל�  2.53בפסקה , BRIGGSראו ; (1987)

58   KAYE) 909' בעמ, )57ש "לעיל ה.  
 .902' בעמ, ש�   59
  . ואיל�925' בעמ, ש�   60
 .911' בעמ, ש�   61
  .906' מבע, ש�   62
  .2.55בפסקה , BRIGGSראו    63
  .Case C-115/88 Reichert v. Dresdner Bank, [1990] E.C.R. I-27ראו    64
 למיצוי הפסיקה בשבעה עקרונות שאפשר להחיל בכל מקרה 2.53בפסקה , BRIGGSראו    65

  .ושאינ� תמיד מתיישבי� זה ע� זה, בשקלול שונה לפי נסיבות העניי�
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מסרבי� להכיר בפסקי די� זרי� העוסקי�  מנ� וא66,כלל שבה� שאלה קניינית אינה עולה
 חל כרסו� ע� זאת. הסמכות האנגלית על קרקע מקומית היא ייחודיתכ� ש,  אנגליתבקרקע

הפסיקה קבעה סייגי� לכלל ; בתפיסה שסמכותה של כל מדינה על הקרקע שלה ייחודית
Moçambiqueשבית משפט אנגלי מוסמ� לנהל  נקבע למשל 67. בחקיקה והכלל א� צומצ�

נקבע עוד שאפשר .  הכלולה בעיזבו�קרקע זרה ובתו� כ� לדו� בעיזבו� של תושב אנגליה
 עליו חיובי� לכו�נתבע שמאפשרת לו לדו� בקרקע זרה כאשר לבית המשפט סמכות על ה

, ות אנגליות מיוחדותסייג זה מורכב מכמה מקרי� שוני� המבוססי� על דוקטרינ. אישיי�
אבל מקרי� אלה משמע� למעשה שאפשר לדו� . ובאנגליה נמנעי� מלפתח� לרעיו� כללי

 בלי לערב ישירות לאכו� עליו את החיוב ואפשר ,במצבי� שבה� חיוב אישי רוב� על האד�
 אבל 68,אי� מכירי� באפשרות לחלק קרקע במדינה זרה בי� שני שותפי�. רשויות זרות

 אי� דני� בתביעה לבירור תוקפה של 69;רות לאכו� חוזה מכר של קרקע זרהמכירי� באפש
 אבל יוציאו צו מניעה נגד בעל האוסר עליו להעביר זכויות בקרקע 70,העברה של קרקע זרה

 71,אי� דני� בתביעת השבה של קרקע זרה; זרה במסגרת תביעה ממונית בעקבות גירושי�
רקע זרה כשהנאמ� כפו� לסמכות השיפוט אבל ידונו באכיפתה של נאמנות הקשורה לק

  נחקק חוק שהסיר את המגבלה לדו� בתביעת נזיקי�1982 בשנת לבסו� 72.באופ� אישי
   73.קרקע זרה כל עוד אי� מחלוקת בשאלת זכות הקניי� בקרקע זונוגע לב

  

66   British South Africa Co. v. Companhia de Moçambique, [1893] A.C. 602 . פסק די� זה
הכריע בשאלה א� היעדר הסמכות לדו� בתובענות שהתייחסו לקרקע זרה נבע רק מהעובדה 

כ� שתיקו� החוק באופ� שפתר את , שלשו� בית משפט לא הייתה סמכות מקומית לדו� בה�
 או שמא מסיבה אחרת שלא הושפעה מהתיקו� ,בעיית הסמכות המקומית הסיר את המגבלה

אי� סמכות לדו� , נקבע כי א� על פי שאפשר למצוא בית משפט בעל סמכות מקומית. לחוק
 .בתובענות הנוגעות לקרקע זרה

 480' בעמ, CHESHIRE; 23�053–23�042בפסקה , DICEYלהסבר תמציתי של החריגי� ראו    67
  .ואיל�

68   Cartwright v. Pettus, (1676) 2 Cas in Ch. 214.  
69  Penn v. Baltimore, (1750) 1 Ves. Sen. 444.  
70  Pike v. Hoare, (1763) Amb. 428.  
71  Re Holmes, (1861) 2 John & H. 527.  
72  Tito v. Waddell (No. 2), [1977] Ch. 106, 262ff . אול� א� יש סכסו� בשאלה מי זכאי

 לפירוט .Moçambiqueמשו� שיחול הכלל הרגיל של לא ידונו בעניי� , ליהנות מהנאמנות
  .ואיל� 478 'בעמ ,CHESHIREהמצב ראו 

א� סעי� זה מפורש באופ� . �Civil Jurisdiction and Judgments Act, 1982 ל(1)30' ראו ס   73
כפי שמדגי� , שמרחיב את סמכות השיפוט ומצמצ� את הנסיבות שבה� יימנעו מלדו� בעניי�

 Re Polly Peck International Plc (in Administration) (No. 2), [1998] 3פסק הדי� בפרשת
All E.R. 812 (C.A.) , שפירשה את הכלל כקובע שיימנעו מליטול סמכות על קרקע זרה רק

  .וכל שאר השאלות א� נלוות לה, כאשר עיקר התובענה עוסק בזכות קניי�
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א� הדברי� הללו אינ� ברורי� דיי� ?  העמדה של המשפט הישראלי בשאלות אלהימה
לכאורה . עמדהבה�  י� תמה שהמשפט הישראלי טר� החל לגבשא, חרותבשיטות משפט א

,  לקניי� רוחני זר מצומצמתובאשר לקרקע זרה באשרג� א� המגבלה על סמכות השיפוט 
 שהסמכות לדו� בקיומה ובתוקפה של זכות קניי� בקרקע מיוחדת יש בה גרעי� מוצק הקובע

 ובתוקפה של זכות קניי� רוחני הסמכות לדו� בקיומהש ו,למדינה שבה נמצאת הקרקע
הנוגעי� לפיכ� סמכותה של ישראל בענייני� . מיוחדת למדינה שהעניקה את הזכות הנדונה

ואילו ישראל לעול� לא תדו� , תהיה ייחודיתלקרקע ישראלית ולקניי� רוחני ישראלי 
  . פני הדברי�שוני� ה� אול� נראה כי . בענייני� אלה השייכי� למדינה אחרת

דומה שאי� בסיס לומר כי סמכות השיפוט לדו� בקרקע ישראלית או בקניי� , ראשית
אי� כל הוראה .  מיוחדת לבתי משפט ישראליי�מסוימותרוחני ישראלי בכלל או בסוגיות 

המייחדת למערכת השיפוט הישראלית סמכות לדו� בקרקע ישראלית או בקניי� רוחני 
 אינה מתייחסת 1984–ד"התשמ, די� האזרחי לתקנות סדר ה500 מידה תקנה הבאות .ישראלי

אמנ� היא מתייחסת לתביעות בנוגע לקרקע . לתובענות בנוגע לקניי� רוחני ישראלי כלל
, בכל מקרה שבו מבקשי� לדו� בקרקע בישראלסמכות תקנה איננה מקנה ה אבל ,בישראל

תקנה , הבאדר.  לקרקע בישראלבאשרוא� לא בכל מקרה שבו מבקשי� לדו� בזכויות קניי� 
 בית המשפט ועל כ� שהתובע יראה כי ישראל היא פורו� ו של מבוססת על שיקול דעת500

 הדיו� בישראל איננה ראיה נשוא הקרקע הימצאותה של ,אשר על כ�. נאות לדיו� בתובענה
לפיכ� דומה כי אי� תפיסה .  סמכותוייחודיותללא כל שכ� , חלוטה לנאותות הפורו�
� בכל תובענה המתייחסת לקרקע ישראלית או קניי� רוחני ישראלי ישראלית שהסמכות לדו

פסיקה שגילתה נכונות לקלוט פסקי אישוש להשערה זו אפשר למצוא ב. מיוחדת לישראל
ישירות בזכויות הקניי� פסקי די� אלה עסקו . די� זרי� שבה� נדונו זכויות בקרקע בישראל

הימצאותה של , יב את כל באי עול�א� מאחר שה� לא התיימרו לחי. בקרקעשל הצדדי� 
  74.הקרקע הנדונה בישראל לא מנעה את קליטת פסקי הדי�

אי� זאת אומרת שאפשר לנהל כל תביעה המתייחסת לקרקע ישראלית או לקניי� רוחני 
 תביעה : למשל, רק בישראל� לנהלאפשריש תביעות שבאופ� טבעי . ישראלי מחו� לישראל

כמו ג� הלי� נגד ,  ותביעה בעניי� רישו� קרקע בישראל בקרקע ישראליתהלמימוש משכנת

  

שבו השופט , )2001, פורס� בנבו (רינבוי�ג' גרינבוי� נ 540/01) ��משפחה י(ש "תמראו    74
  בסברורב להוציא צו חוס� נגד ניהול הלי� בוררות זר שהתייחס לקרקע שבישראלי סגרגרינבר

 ולכ� ,מחו� לישראלשקרקע ב  שיתו�פירוקלרבות , גבראשבישראל אי� כלל נגד דיו� בהליכי 
 הארו' הארו נ 701/06 )��י ימחוז (מ"עראו ג�  .אי� סיבה לשלול סמכות זו ממדינות אחרות

ג זוה בני שלממו� היחסי גירושי� זר שהסדיר את  בקליטת פסק שעסק, )2006 ,פורס� בנבו(
רק נאמר שאי� לייחס את הסמכות לדו� בקרקע  9בפסקה  ; בי� השאר לקרקע בישראלהתייחסו

ראו עוד .  יחדרצוי לדו� במכלול הנכסי�בי� בני זוג  ושביחסי ממו� ,למדינה שבה היא נמצאת
 ). לא פורס�(פליק ' פליק נ 54932/00א "בש
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אלה אול�  .רוחני יכולי� להתנהל רק בישראל של זכות קניי� הרש� ציבורי בנוגע לרישומ
 באשרג� ; ובעניינ� הסמכות תמיד מיוחדת רק למקו� שבו נמצא הנכס ,תביעות חפצאה� 

 .� תיוחד לישראל מסיבה זו בישראל הסמכות לדו� בתביעה למימוש משכוהמצוילמיטלטל 
מר ראינו לעיל שאי אפשר לפשט את המגבלות על סמכות השיפוט עד כדי כ� שנאֹאמנ� 

שה� א� מבטאות את התפיסה המקובלת שהסמכות לנהל הליכי חפצא מיוחדת למדינה שבה 
אבל סביר שהשאלות שבה� ישראל תדרוש לעצמה סמכות ייחודית בהקשר  75.נמצא הנכס

 – בי� שמדובר בקרקע ישראלית ובי� שמדובר בקניי� רוחני ישראלי –א של הלי� גבר
  .ושתידרש הצדקה מיוחדת לש� כ�, תהיינה מעטות

מתו� שהיא סבורה  ישראל נמנעת מלדו� בקרקע זרהנראה כי אי� בסיס לומר ש, שנית
 לזהות עמדה של עד כמה שאפשר. שסמכות� של מדינות אחרות היא סמכות ייחודית

העובדה שהתובענה עוסקת עצ� נראה כי מקובל לחשוב ש, ישראלי בעניי� זההמשפט ה
 שולל מבית המשפט סמכות נו לקרקע שנמצאת מחו� לישראל אינבאשרבזכויות קניי� 

הדיו� הקנייני מחו� לישראל אינו נשוא כש� שהימצאו של מיטלטל , גברא לדו� בעניי�
 אמנ� הדברי� נאמרו במפורש 76.למשפיע על סמכות שיפוט כזו של בתי המשפט בישרא

 של דיו� אחיד במכלול של� של חשיבותוש� הודגשה ,  בתביעות ביחסי ממו� בי� בני זוגרק
לא נדונה בישראל ישירות השאלה א� בית משפט ישראלי מוסמ� לדו� ,  ואכ�77.נכסי�

  

 .144ש "ה, 63מ "ראו לעיל בע   75
אבל מאחר שהלכה זו מבוססת על הרצו� , האנגלית נקלטה בישראל Moçambiqueהלכת    76

היא לא הוחלה על קרקע , להימנע מהתערבות בענייניה� של מדינות זרות ומפגיעה בכבוד�
' בסיליוס נ 490/88א "עראו (אשר אינה כפופה לריבו� זר , קי�הנמצאת בשטחי� המוחז

, Moçambiqueכ� ג� נקלטו הסייגי� המקובלי� להלכת )). 1990 (397) 4(ד מד"פ, עדילה
ובהתבסס עליה� נאמר למשל שתביעת זכות שביושר או זכות מכוח נאמנות איננה כפופה 

, פורס� בנבו(. ה.ד' נ. ה.ש 730/04) ��משפחה י(ש "תמ ראו למשל( Moçambiqueלהלכת 
 ,פורס� בנבו (הארו' הארו נ 701/06 )��מחוזי י (מ"עשאושר בערעור  ,95בפסקה , )2005
ש� נקבע עוד כי קיימת סמכות לדו� בתביעה ביחסי ממו� בי� בני זוג באשר , 9פסקה , )2006

שבו קיימת , בראא� נאמר בצורה כללית יותר שכל עוד מדובר בהלי� ג ).לקרקע במדינה זרה
וכל עוד אי� כוונה לשנות זכויות קניי� , סמכות על הנתבע ואפשר לכו� עליו את ביצוע הפסק

אי� כל סיבה להימנע מליטול סמכות על עניי� רק משו� שנשוא הדיו� הוא , כלפי כולי עלמא
פסקה ב, )2009, לא פורס�( דמירי' דמירי נ 2066/07 )��מחוזי י (מ"עראו למשל (קרקע זרה 

שבו , )2001, פורס� בנבו (גרינבוי�' גרינבוי� נ 540/01) ��י(ש "ראו ג� תמ; ) ואיל�109
ררות זר שהתייחס לקרקע להוציא צו חוס� נגד ניהול הלי� בורב יהשופט גרינברגר ס

  .מתו� הנחה שאי� מניעה לדו� בקרקע זרה בישראל, שבישראל
מ "עו, 9בפסקה , )2006 ,פורס� בנבו ( הארו'הארו נ 701/06 )��מחוזי י (מ"עראו למשל    77

במקרה זה בני .  ואיל�109פסקה ב ,)2009, לא פורס� (דמירי' דמירי נ 2066/07) ��מחוזי י(
חלק מרכוש� היה בישראל וחלק אחר בשטחי� ו , המוחזקי� תושבי השטחי�הזוג היו
קרקע גע לאינה חלה בנו Moçambiqueבית המשפט לא הסתפק בכ� שהלכת . �המוחזקי
אלא ציי� במפורש שאי� מניעה , הלכה� לחריגיבהחלת� של הוא� לא ,  המוחזקי�בשטחי�
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 בתביעה המבקשת להצהיר על זכות קניי� בקרקע במדינה זרה או להכריע בשאלה א� היא
קשה להניח שבתי המשפט .  לקרקע זרהבנוגעא� לא נדונה תביעת נזיקי� . הועברה כדי�

בישראל יגרסו שאי� לה� סמכות לדו� בתביעות מהסוג האחרו� כאשר מדינות אחרות 
כ� יש להניח כי לא יימנעו מלדו� בהלי� אובליגטורי אחר הנוגע . מכירות בסמכות כזו

 �ראשו� עלולות לעורר בישראל אות� קשיי� שהאול� תביעות מהסוג ה. לקרקע זרה
סביר שהמגבלה על סמכות השיפוט תוכר וא� על פי ש. ת בשיטות משפט אחרותומעורר
כפי שמקובל ,  להצהרות גרידא על תוקפ� ועל משמעות� של זכויות קניי� בקרקע זרהבנוגע

רר באופ� מתעוהנוגע לקרקע זרה העניי�  לא ברור כיצד יתייחסו ל78,בשיטות אחרות
לאומית על �אינצידנטלי במסגרת תובענה שבה יש לבית המשפט הישראלי סמכות בי�

   .הנתבע
 כי בתי משפט ישראליי� אינ� מוטרדי� במיוחד מתבררג� באשר לקניי� רוחני 
מוב� מאליו שלא תהיה אפשרות לתבוע רשות זרה בישראל . מהעובדה שמדובר בזכות זרה

חני ור� הצהרה על קיומה של זכות קניי�  וסביר כי ג� לא תינת,ולדרוש רישו� של זכות כזו
כל מניעה לנהל בישראל תובענה בגי� הפרה של זכות קניי� רוחני אול� דומה כי אי� . זרה
תביעה בגי� הפרתה של , מאחר שזכויות כאלה מוגבלות על פי רוב באופ� טריטוריאלי. זרה

 אפשר ג� לתבוע בגי� א� כי 79,זרהה לרוב להפרה שבוצעה במדינה זכות זרה תתייחס
בשני  80.לאומית� מכוח אמנה בי�ישראלדי� זכות זרה שזכתה להגנה בשל בישראל הפרתה 

רור לדי� יעניי� הכפו� בב,  לקיומה ולתוקפה של הזכותבאשרהמקרי� עלולה לעלות שאלה 

  

הוא , ע� זאת.  לקרקע מחו� לתחו�בנוגעקרקע זרה בתביעת גברא ב לדו�ליטול סמכות 
  .ביחסי ממו� בי� בני זוג רצוי שמכלול הרכוש יידו� יחדהדגיש את השיקול המיוחד ש

ת באשר לתביעות כאלה מוגבלת משו� שה� נתפסות כתביעות הנוגעות הסמכו, כאמור לעיל   78
המתערבות בעבודת� של רשויות זרות ובמרשמי� זרי� והמחייבות ידע מקומי , לריבונות זרה

  .מיוחד והחלת� של דיני מקרקעי� זרי� שיש בה� ממד ציבורי
במקרה זה ). 1993 (21, 10) 3(ג"מ תשנ"פ, שנקס' קימרו� נ 41/92) ��י(א "ראו למשל ת   79

א� השופטת . הוסכ� על הכל כי חל די� מקו� ההפרה שהיה בנסיבות העניי� די� ארצות הברית
   .זהדורנר הביאה אסמכתא לעמדה שחל די� 

כגו� אמנת בר� להגנת יצירות ,  זוכה להגנה מקומית מכוח אמנהיש שזכות קניי� רוחני זרה   80
 לפברואר �26 נכנסה לתוק� ב,581, 21א "כ( 1886 בספטמבר 9ספרותיות ואמנותיות מיו� 

: לאמנה) 1(5' ראו ס. אבל הגנה מקומית כזו הופכת את הזכות לזכות מקומית, )1970
, בארצות האיגוד שאינ� אר� המוצא, לגבי יצירותיה� המוגנות לפי אמנה זו, מחברי� ייהנו"

, לאזרחיה� שלה�, ניק בעתידאו שעשויות להע, מ� הזכויות שחוקי אות� ארצות מעניקות עתה
 לחוק זכות 9' ח סוהאמנה חלה בישראל מכ ".נוס� על הזכויות המוענקות במיוחד באמנה זו

יצירה : "2'  ס1953–ג" תשי,)אמנת בר�(ח צו זכות יוצרי� וומכ, 2007–ח" התשס,יוצרי�
ראו . "שפורסמה לראשונה באר� איגוד תהה מוגנת בישראל כאילו פורסמה לראשונה בישראל

קלסיקלטת ' נ .Burbank Animation Studios Pty Ltd 2556/04) א"מחוזי ת(א "למשל ת
  ). 2010 ,פורס� בנבו (מ"בע
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 והעברתה במקרה אחד שבו עלתה בעיה של בעלות בקניי� רוחני זר. הזר שהצמיח את הזכות
מדיו� בית המשפט הישראלי לא נרתע , בהתא� לנהוג במדינות אחרות, של זכות הקניי�

די� תו� שהחיל עליה את ה, כלל בשאלת הסמכות לדו� בה עד כדי כ� שלא עסק, הבשאל
אבל ,  אמנ� בהיעדר מצבור גדול מספיק של פסיקה בעניי� זה קשה לדעת כיצד ינהגו81.הזר

, ת סמכות� של בתי משפט ישראליי� יותר מהמקובל בשיטות אחרותסביר כי לא יגבילו א
  . ויש לקוות שג� לא ירחיבו את סמכות� מעבר למקובל

  שיקול דעת   .5

כאשר מבקשי� . ממד שיקול הדעת הקיי� בנוגע לסמכות בכלל קיי� ג� בהקשר הקנייני
 הקניית  לאחר82.מופעל שיקול דעת לפני מת� ההיתר, להמציא מסמכי� מחו� לתחו�

בית המשפט רשאי , בי� מכוח המצאה בישראל ובי� מכוח המצאה מחו� לישראל, הסמכות
ה� משו� הלי� תלוי ועומד במדינה , ה� משיקולי פורו� לא נאות, לסרב להפעיל את סמכותו

 שיקול דעת דומה קיי� ג� באשר להליכי 84. ה� משו� קיומה של תניית שיפוט83,אחרת
  85.חפצא

  

'  נ .ZAO Kommersant Publishing House Ltd 3226/07 )צ"ראשלשלו� (א "תרא� למשל    81
ל של זכות ש� נדונה הפרה בישרא, 23–20פסקאות  ב,)2010 ,פורס� בנבו( מ" בע1992וסטי 

במקרה זה הוחל .  והצו הישראליקניי� רוחני רוסית שזכתה להגנה ישראלית מכוח אמנת בר�
 הזכות מוגנת בדי� ישראל מצב שבוה ידשכ� אמנת בר� מול(די� ישראל כדי� מקו� ההפרה 

 –  הדי� של המקו� שבו נולדה זכות הקניי�– ואילו די� רוסיה ,)בר בזכות ישראליתוכאילו מד
בחר השופט לנהוג כ� במסגרת , משו� מה, א� במקרה זה ( על הבעלות והעברת הבעלותהוחל

ינו� ייצור ושיווק מוצרי מזו�  1432/03א "החריג שנקבע לכלל ברירת הדי� בנזיקי� בפרשת ע
 .))2004 (345) 1(ד נט"פ, קרעא�' מ נ"בע

  .416, 377–376' בעמראו לעיל    82
 CEM Cemgiz'  נMotorola Credit Corporation 4190/05) ��ימחוזי (פ "ראו למשל ה   83

Uzan) נגד המשיב ולהכרז�במקרה זה נדונה בקשה לאכיפת פסק). 2006 ,פורס� בנבו � החו
המשיב היה בעל המניות .  בעלת יכטה שעגנה בישראלהייתהכי הפסק אכי� ג� נגד חברה ש

. א הייתה צד לפסק הדי� הזרשל,  העביר את המניות בחברה לאשתוהואאלא שחברה העיקרי ב
בית המשפט החליט להכריז כי , שהצביעו על מבצע הברחת נכסי� רחב היק�, בנסיבות העניי�

   שהיה תלוי ועומד הלי� א� על פי, הבעלות ביכטה איננה של החברה אלא של המשיב
בית המשפט סבר כי המגמה . בנוגע לבעלות ביכטה,  מקו� רישומה של החברה�Guernseyב
א "באה לידי ביטוי ברעכפי שהיא (להמעיט בשיקולי פורו� לא נאות  ל בית המשפט העליו�ש

 ))1998 (109) 1(ד נב " פ,.The Lockformer Co 'מ נ"בע) 1989(סיני ' הגבס א 2705/97
 נצלכדי לאפשר לנושה ל,  את מסקנתו כי הפורו� הנאות לדיו� בשאלה זו היה בישראלתמבסס

תחמק באופ� שיטתי ומתוכנ� אכו� חיוב שהמשיב המש נכס כדי לחלו� הזדמנויות ולמ
 .מלשלמו

  .427–426' ראו לעיל בעמ   84
 .423–422' בעמ לעיל  למשלראו   85
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עת עשוי לשחק תפקיד חשוב במיוחד בכל אות� תחומי� שבה� לכאורה שיקול ד
שכ� ככל שמגבלה זו  ,כגו� קרקע זרה וקני� רוחני זר, מקובל שיש מגבלה על הסמכות

וככל שאי� קובעי� בבירור באילו , הזתצומצ� ובית המשפט יוסמ� לדו� בקניי� זר שכ
 סמכות השיפוט בענייני� מלאכת הוויסות של, ענייני� מותר ליטול סמכות ובאילו אסור
 שבהקשר של צי�באנגליה יש מי שממלי, ואכ�. רגישי� אלה עוברת לידיו של בית המשפט

קניי� רוחני זר מוטב להכריע בסוגיה במסגרת שיקול הדעת השיפוטי כחלק מטענת פורו� 
 86.שעלול להציב מחסו� מיותר, לא נאות ולא במסגרת הדיו� במגבלות על סמכות השיפוט

 לבית המשפט תפקיד חשוב ביותר בזיהוי ,חולק כי בהיעדר כללי� סטטוטוריי� ברורי�אי� 
במיוחד בשיטה שבה , המקרי� שבה� המגבלה חלה לעומת אלה שבה� היא אינה חלה

אול� אי� לבלבל שיקול דעת זה ע� שיקול הדעת הבא לבחו� . הכללי� טר� החלו להתגבש
  .א� ראוי להימנע מהפעלת סמכות

דעת המופעל במסגרת הדוקטרינה של פורו� לא נאות מתייחס לשאלה א� ראוי שיקול ה
 ,לעומת זאת בהקשר של מגבלות על הסמכות. להימנע מהפעלתה של סמכות שנרכשה

פורו� דיו� בטענה של ביטוי דיוני להבדל זה מצוי בכ� שב. נקודת המוצא היא שאי� סמכות
ושקיי� פורו� , י ישראל אינה פורו� נאותלא נאות מוטל על הנתבע נטל השכנוע להראות כ

 לעומת 87.בית המשפט ימשי� לדו� בעניי�, א� הוא אינו מרי� נטל זה; נאות יותר במובהק
חלה על , א� על פי שנרכשה סמכות אישית, זאת בהקשר של מגבלות על סמכות השיפוט

טיבי לפיכ� על התובע מוטל הנטל לשכנע באופ� פוזי. בית המשפט מגבלה עניינית
או שהיא נמצאת בתחו� שכבר אינו כלול , שבמקרה הנדו� התובענה אינה נכנסת למגבלה

בית , א� הוא אינו מרי� נטל זה; או שהיא נמצאת באחד מהחריגי� למגבלה, במגבלה
ג� לאחר שהוא מראה כי התובענה אינה נכנסת לתחו� : אתיתרה מז. המשפט לא ידו� בעניי�

בית המשפט עשוי לשקול שיקולי� של פורו� לא , טול סמכותוכי אי� מניעה לי, המגבלה
העמדתה של נטילת . נאות ולהגיע למסקנה שבנסיבות העניי� לא ראוי לדו� בעניי� בישראל

סמכות שיפוט כעניי� שכולו מצוי בשיקול הדעת של פורו� לא נאות הופכת את הנטלי� 
מגמה הישראלית לצמצ� את זאת במיוחד נוכח העובדה שה. ומבטלת למעשה את המגבלות

השימוש בטענת פורו� לא נאות מחזקת את נקודת המוצא שיש סמכות ושכרגיל יש להפעיל 
   88.אותה

ובית , שבה� סמכות השיפוט אינה תלויה בשיקול דעת כלשהו, בשיטות קשיחות
 מצמצמי� את המגבלות אבל 89,המשפט מחויב תמיד להפעיל את סמכותו לאחר שנרכשה

  

   490' מ בע,CHESHIREראו    86
 .419–417'  בעמראו לעיל   87
  .423–419'  לעיל בעמראו   88
 .51–50' בעמראו לעיל    89
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כ� ג� שיטות שבה� מקובל להפעיל שיקול דעת אינ� מוותרות על . אות� כלילאי� מבטלי� 
כש� שמקובל , נקודת המוצא שלפיה אי� סמכות באשר לקניי� רוחני זר ובאשר לקרקע זרה

ואי� סמכות להחיל די� , אי� סמכות לדו� במעשה מדינה זר, שאי� סמכות על ריבו� זר
 השוויו� בי� : אלה קשורי� בחוט רעיוני אחדכל. פיסקליי� וציבוריי� זרי�, עונשיי�
השולל מריבו� אחד את הסמכות לדו� בענייניו הריבוניי� של האחר והפוטר אותו , ריבוני�

בהתא� ,  ע� כל השינויי� שחלו בתחומי� אלה90.מלבצע את דיניו הריבוניי� של האחר
ג� . � בוטלו כלילטרמגבלות אלה , לשינויי� בחשיבה בדבר מה שמתחייב ממושג הריבונות

וכי החוק יקבע מקרי� שבה� ,  חסי�אינוכאשר עלתה בישראל האפשרות לקבוע כי ריבו� זר 
,  חסינותריבו�ואושרה נקודת מוצא שיש ל, היא נדחתה במפורש, לא תופעל סמכות השיפוט

 מכא� שג� בישראל עדיי� מקובלת העמדה 91.והחוק הסתפק בקביעת חריגי� לחסינות זו
. וכי נקודת המוצא היא שאי� סמכות בענייני� אלה, ות על סמכות השיפוטשיש מגבל

 א� על פי שבית המשפט הוא שצרי� לעצב את המקרי� שבה� אפשר לקבוע כי ,לפיכ�
המבוססת , מלאכה זו איננה המלאכה הרגילה של הפעלת שיקול דעת, המגבלה אינה חלה

דת מוצא הפוכה ולבסס את הנכונות עליו לצאת מנקו. על ההנחה שבית המשפט מוסמ� לדו�
  . ליטול סמכות על שיקולי� השאובי� מטע� המגבלה עצמה

  ברירת די�  .ג

  מבוא  .1

 הפסיקה 92.כלליאי� בישראל טיפול סטטוטורי בבעיות של ברירת די� בתחו� הקנייני ה
לכות אלה ה. המועטה המתייחסת לנושאי� אלה מבוססת על הלכות של המשפט המקובל

ברוב� המכריע ה� מתמצות בכלל בסיסי  .לכללי� הנוהגי� ברוב מדינות העול�משותפות 
� ה– די� מקו� הימצא הנכסחשיבות עליונה לאחד המייחס lex situs.  כלל זה נקבע במפורש

 במשפט האנגלי 93.במשפט הגרמני ובמשפט האיטלקי, בחקיקה במשפט השוויצרי

  

 .68–67'  בעמראו לעיל   90
הוועדה הציבורית להכנת חוק חסינות ; 2008–ט"התשס,  לחוק חסינות מדינות זרות2 'ראו ס   91

  ).2005–ה"התשס (15 מסמכי הוועדה: מדינות זרות
ראו להל� (זוג יש הסדרי� סטטוטוריי� בהקשר של ירושה ויחסי ממו� בי� בני , לעומת זאת   92

 ).16 ופרק 15פרק 
במשפט ; �EGBGB ל43' ס, במשפט הגרמני; �CPIL ל�100 ו99' ס, ראו במשפט השוויצרי   93

  .ילחוק הרפורמה האיטלק 51' ס, האיטלקי
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לאומיות אינ� �� על פי שאמנות בי� א94.ובמשפט הצרפתי הוא מעוג� בפסיקה ובספרות
אמנת למשל הוא אומ� ב. הכלל זכה לביטוי מסוי� ג� בה�, מרבות לעסוק בנושא הקניי�

 בישראל סוגיה זו 1958.95 ,לאומי�האג בעניי� הדי� החל על העברת זכות הקניי� במכר בי�
 פי די� מקו� הכלל שלפיו יש לדו� בשאלות קנייניות עלאול� ג� בה אומ� , לא נדונה רבות

אימצה את הכלל כפי שהוא מופיע במשפט המקובל  אמסטרד� פרשת .הימצא הנכס
א� בהצעת החוק של לבונטי� מופיע כלל זה  96.הפעילה אותו ודנה במשמעותו, האנגלי

  97.כעיקרו� יסוד מרכזי
 זכויות שהתיימרה לשנות ישראלית חקיקת משנהא�  נדונה השאלה אמסטרד�בפרשת 

יירות ער� מהסוג הנדו� שלא אמורה לחול ג� על נ לידי המדינהות ער� ולהעביר� בניירקניי� 
המחוקק רשאי בית המשפט הודה כי מבחינתו של בית משפט ישראלי  98.נמצאו בישראל

על בית ,  כ�כאשר הוא נוהג; להטיל את מרותו על נכסי� מחו� לתחו� המדינההישראלי 
וג� א� הדבר , חוק עלול להיות לא אפקטיביאפילו ה, המשפט להפעיל את החוק כלשונו

�ת תחולה אקסטרההגדר גרס שבהיעדר משפטהבית  אול� 99.חורג מעקרונות מקובלי�

צריכה להתנהל לאור� של   של המחוקק המשתמעתתופרשנות כוונ, מפורשתטריטוריאלית 
 באשר להיק� עקרונות פרשנות חשובי� ביותרכללי� אלה משמשי� ; כללי ברירת די�

נפסק שכאשר אי� ביטוי מפורש לכוונת המחוקק שחוק לפיכ� . תחולה המשוער של חוקי�ה
ועד לחול רק כמי קניי� שנה זכויותיפורש חוק שמ, ישראלי יחול ג� על קניי� מחו� לישראל

כלל ברירת הדי� שקובע שדי� מקו� הימצאו של וזאת בהתא� ל, על קניי� בתוככי ישראל
   100.ויות הקניי� שבונכס הוא המוסמ� לשלוט בזכ

  

 ,Nelson v. Bridportבהתבסס בי� השאר על פרשת , 132ביחס לקרקע בכלל , DICEYראו    94
(1846) 8 Beav. 547 ; על פרשת בהתבסס, 133וביחס למיטלטלי� בכלל Cammell v. Sewell, 

(1858) 3 H & N 728בצרפת ראו; שורה של פסקי די� שבאו בעקבותיו וLOUSSOUARN  ,
  .  ואיל�417בפסקאות 

 �Hague Convention on the Law Governing Transfer of Title inל �5 ו4, 3' ראו ס   95
International Sales of Goods, 19582' ס.  שעוסקי� בזכויות של צדדי� שלישיי� בנכסי� 

–1007' בעמראו להל� , לדיו� בהבחנה זו. � הצדדי� לחוזה המכרלאמנה עוסק בזכויות בי
1010 ,1035–1036. 

  .)1952 (977, 945ד ו "פ, שר האוצר' אמסטרד� נ 279/51� "בג   96
  .)1)(א(30' ס ,הצעת חוק, לבונטי�ראו    97
 .צוי� כי ניירות הער� הונפקו על ידי חברות אנגליות ותעודות הקניי� א� הופקדו באנגליה   98

, ות�מיקומ� של ניירות הער� נקבע בפסק הדי� במקו� ההתאגדות של התאגיד שהנפיק א
 977' מעבראו ( ,)975–974' ראו לעיל בעמ(בהתא� לכללי� הרגילי� בדבר מיקו� נכסי� 

   )).96ש "לעיל ה( לפסק הדי� ואיל�
, שר האוצר' אמסטרד� נ 279/51� "בגראו (לליי� עמדה זו כפופה היו� לעקרונות חוקתיי� כ   99

 ).ש� הדגיש השופט אגרנט את כוחו של המחוקק בהיעדרה של חוקה, )1952 (966, 945ד ו "פ
בית המשפט היה מוכ� להניח שהמחוקק הישראלי ביקש לכל היותר להטיל , בהתא� לעמדה זו   100

 להטיל חיוב אישי הוא מוסמ� שוקבע, נמצא מחו� לישראלה של רכוש �בעליהחיוב אישי על 
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אבל החלטת בית המשפט . במקרה זה כלל ברירת הדי� שימש בעיקר עקרו� פרשנות
שכ� היא קבעה כי בהיעדר הוראה מפורשת די� ישראל , הייתה למעשה החלטה ברירתית

איננו יכול לשנות זכויות הקניי� בניירות הער� שמחו� לישראל משו� שהוא אינו די� מקו� 
בית המשפט אימ� את כלל ברירת הדי� המפנה בענייני הקניי� לדי� מקו� מכא� ש. הימצא�

ואילו על נכסי� שבתחומי מדינה אחרת , על נכסי� שבישראל חל די� ישראל: הימצא הנכס
אילו נדונה שאלת הבעלות של פלוני ברכוש שהיה ונשאר . חל דינה של אותה מדינה

היה בית המשפט , צעות חוק ישראליוהנתבע היה טוע� שהרכוש הוקנה לו באמ, בישראל
, אילו נטע� שהרכוש שבישראל הועבר לידי הנתבע מכוח חוק זר; קובע כי ההעברה תקפה

היה בית משפט ישראלי קובע שזכות הקניי� לא עברה משו� שהוראת ההעברה אינה חלק 
   101.שהוא די� ישראל, מדי� מקו� הימצא הנכס

ניי� יפנה בית משפט ישראלי לדי� המדינה שבה  בהצהירו על מצב זכויות הק,אשר על כ�
ג� כאשר הוא מתבקש ליצור זכויות קניי� בנכס הוא יחיל את די� מקו� הימצא . נמצא הנכס

, שבו סמכות השיפוט תלויה בהימצאו של הנכס בתחו� השיפוט, לפיכ� בהלי� חפצא. הנכס
שבו מבקשי� לשנות בהלי� גברא ;  הוא די� מקו� הימצא הנכס–יוחל רק די� הפורו� 

לפי , עשוי לחול די� ישראלי או די� זר, כאשר הנכס אינו חייב להימצא בישראל, זכויות קניי�
  .המקו� שבו הנכס נמצא

שלטונו של די� מקו� הימצא הנכס . משמעית�הכלל משק� גישה רעיונית ברורה וחד
, בלעדיבאופ�  שולטהוא ו, הריבו� שולט; יונק מתפיסות של היק� הריבונות הטריטוריאלית

משלימה ע� המציאות הכרה בשלטונו של די� מקו� הימצא הנכס . בכל נכס שנמצא בשטחו
 הפעלתו של .רק באותו מקו� נכס הנמצא במדינה פלוניתב  אפשר לממש את הזכויותשבה

של צדדי� לא רק מגנה על ציפיותיה�   שהיאמשו� עוד ת מוצדקדי� מקו� הימצא הנכס
 להניח שעל נכס פלוני יחולו אות� דיני� רשאי� של צדדי� שלישיי� שאלא ג�מתקשרי� 

ג� מכא� ש. בלי קשר לזהות בעליה� או קוניה�, שחלי� על נכס אלמוני באותו מקו�
מצא הנכס כזיקה ישיקולי� מעשיי� וג� שיקולי הגינות תומכי� בבחירה במקו� ה

די� אחד בלבד תור� לוודאות  ייחוד הסמכות ל.ביותר בענייני� קנייניי�" משמעותית"ה

  

זיקות מספיקות לעניי� זה שהוזכרו ה� זיקת המושב . כזה רק על מי שיש לו זיקה לישראל
   ).974' בעמ, ראו ש�(וזיקת האזרחות 

העיסוק בפסק הדי� בהיק� התחולה של די� ישראל מבליט כאמור את ייחודו של די� הפורו�    101
תבקש להחיל די� ישראלי שקובע מפורשות שהוא כאשר בית משפט ישראלי מ. בהקשר זה

על א� כלל ברירת הדי� המגביל את היק� , נועד לחול ג� על רכוש שנמצא מחו� לישראל
על בית המשפט לציית לדבר , התחולה של די� ישראל בענייני קניי� לנכסי� הנמצאי� בתחומה

וראתו תחול ג� על נכסי� השלפיה מחוקק זר ו הברורה של כוונתעל א� , לעומת זאת. המחוקק
אי� לשעות ועל פי רוב , בית המשפט הישראלי אינו כפו� לריבו� זה, ו הריבונימחו� לשטח

  .לכוונת תחולה החורגת מכלל ברירת הדי� המקובל
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הכרה במישור הרעיוני . ייחודו של מקו� הימצא הנכס תור� לוודאות המסחר. הקניי�
נותנת ביטוי לרעיו� שמכירי� בזכות שהוקנתה ברגע נתו� ובמקו� נתו� זה ייחודי בשלטו� 

� את הגישה שכלל ברירת הדי� נועד להגבבירור  היא מבטאת ,לפיכ�. די� ששולט ש�ה לפי
  . מהו הדי� המוסמ� להקנות זכויות אלהומגדיר קנויותעל זכויות 

הכלל הפשוט והברור ביותר מכל כללי ברירת ולכאורה הוא , אמנ� הכלל אינטואיטיבי
והיקפו ומשמעותו של , אול� למרות פשטותו הנדמית השלכותיו אינ� תמיד נהירות. הדי�

  . גורמי�טשטוש זה נובע מכמה . הכלל אינ� מובני� מאליה�
הבהירות באשר להיק� תחולתו של הכלל הוא הנטייה הטבעית בדיני �גור� אחד לאי

 כאילו –מיטלטלי� ונכסי� לא מוחשיי� ,  מקרקעי�–קניי� להתייחס לסוגי נכסי� שוני� 
חלי� על הנכסי� וכאילו בתו� כל סוג הדיני� ה, חלי� דיני� שוני� על כל סוג של נכס

 למצוא ניסוח סטטוטורי של אפשר שבה� שיטות הקונטיננטליותבאמנ� . השוני� אחידי�
 או אינטרס בנכס כפופי� כול� לדי� ,in rem או זכויות ,מקובל לומר שזכויות קניי�, הכלל

 אבל 103.רק לעתי� נמצא הסדר ספציפי לסוג מסוי� של נכסו 102,מקו� הימצא הנכס
נוהגי� , סח ניסוח סטטוטורישבה כמו בישראל כלל ברירת הדי� בקניי� לא נו, באנגליה

באופ� כללי מצד אחד ופרק נפרד " מקרקעי�"הספרות האנגלית מייחדת פרק ל. אחרת
,  בתו� הפרק העוסק בהעברות של מיטלטלי�104.מצד אחר" העברות של מיטלטלי�"ל

של נכסי� לא מוחשיי� " המחאה"מייחדי� דיו� נפרד ומפורט ל, ולפעמי� בפרק אחר
). חובות ועוד, מניות, מסמכי� סחירי�, חסות נפרדת לקניי� רוחניתו� התיי(לסוגיה� 

הפקעה לעתי� במקו� אחר בספר ובלא כל קשר לברירת הדי� בקניי� מופיע דיו� ב, לבסו�
 מבנה זה מנתח את 105.כאילו הכללי� החלי� ש� שוני� לגמרי, של נכסי� מכל הסוגי�

  

 99' ס, בחוק השוויצרי; in remהנסב על זכויות , �EGBGB ל43.1' ס, ראו למשל בחוק הגרמני   102
' ס, בחוק האיטלקי; "עניי� במיטלטל" העוסק ב100' וס, "מקרקעי�עניי� ב"העוסק ב, �CPILל

בעלות וזכויות ֵראליות בלי להבחי� ,  מדברי� על החזקהלחוק הרפורמה האיטלקי 54, 52, 51
  . בי� נכסי� שוני�

   145' וס, העוסק בברירת הדי� בזכויות קניי� רוחני,  השוויצרי�CPIL ל110' ראו למשל ס   103
  . העוסקי� בהעברה הקניינית של זכויות,�CPIL ל�146ו

 בהעברת זכויות במקרקעי� ובדיו� במיטלטלי� ג�א� על פי שבדיו� במקרקעי� עוסקי� , זאת   104
ראו למשל . י ברירת הדי� עצמ�ניסוח חוזר בכללהבדל זה ב.  בהעברת זכויותרקאי� עוסקי� 

DICEY : קובע כי, העוסק במקרקעי�, 123כלל :“All rights over, or in relation to, an 
immovable… are governed by the law of the country where the immovable is situate 

(lex situs)” ;קובע כי, העוסק במיטלטלי�, 124כלל , זאתומת על :“The validity of a transfer 
of a tangible movable and its effect on the proprietary rights of the parties thereto…are 
governed by the law of the country where the movable is at the time of the transfer (lex 

situs)”.  
 Particular Transfers ofפרק אחר על , Immovablesש� מופיע פרק על , DICEYראו למשל    105

Movables ,המחולק ל�Transfer of Tangible Thingsל �Assignment of Intangible Things   
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בפועל נמצא כי אול� , מיי�הקניי� הפניכמקובל בדיני , הדי� בראש ובראשונה לפי סוג הנכס
די� מקו� הימצא הנכס חל כמעט על . לפי סוגי נכסי� אלהבהכרח ברירת הדי� אינה משתנה 

  106.כול�
 מצד אחד אי� קושי לזהות את .קרקעאי� כל מחלוקת כי די� מקו� הימצא הנכס חל על 

כות קניי� בקרקע מצד אחר קשה לתאר מצב שבו ישראל תכיר בז; של קרקע מקו� הימצאה
. לדוגמה בעלות בקרקע מוסדרת שלא נגמרה ברישו�, שבישראל שנרכשה לפי די� זר

 .באותה מידה קשה להשלי� ע� החלת� של דיני המקרקעי� הישראליי� על קרקע זרה
 תחולתו של די� 107.תמיד לדי� מקו� הימצאה של הקרקע לפיכ� זכות קניי� בקרקע תוכפ�

ראוי בעבר היו ויכוחי� בשאלה א� .  איננה מובנת מאליה מוחשיי�מיטלטלי�זה על 
 להחיל ו בהבחנה זו הציעומי שדגל.  בהקשר הברירתימקרקעי� ובי� מיטלטלי�בי� להבחי� 

�את הlex situs �מרהִאלפי ה ,די� האישיחיל את המיטלטלי� להעל אילו ו, רק על מקרקעי 
mobilia personam sequuntur, �בעת 108.ולכי� בעקבות האד�ה שפירושה מיטלטלי 

� ה להחיל על העברת מיטלטלי� אתהוצעהחדשה יותר lex loci actus , שהוא די� המקו�

  

 �Governmental Acts Affecting Property ורק בפרק שלאחר מכ� עוסקי� ב�Garnishmentו
   29פרק , �Immovablesל 28פרק המקדיש את  CHESHIRE ראו ג�; )�25 ו24, 23י�  פרקראו(
 �The Assignment of Intangible ל30פרק , �The Transfer of Tangible Movablesל

Movables , יחד ע� תקנת , 8ואילו הדיו� בשינוי זכויות קניי� על ידי המדינה מופיע בפרק
  . הציבור

 ש"ראו לעיל ה(באנגליה מטפלי� במקרקעי� ובמיטלטלי� לחוד אבל הכלל הוא כלל אחד   106
) �CPIL ל100' ס(ובמיטלטלי� ) �CPIL ל99' בס(ג� די� שוויי� עוסק בנפרד במקרקעי� ; )104

 לחוק הרפורמה האיטלקי קובע במפורש שהכלל חל על 51' ס; אבל אותו כלל חל בשניה�
 הגרמני מתייחס לזכויות קניי� באופ� כללי בלא �EGBGB ל43.1' ס; מקרקעי� ועל מיטלטלי�

כללי� אלה , ככל שקיימי� כללי� מיוחדי� לנכסי� מיוחדי�. להבחי� בי� מקרקעי� למיטלטלי�
הדי� האיטלקי מחיל על נכסי� לא , כ� למשל. את הנכסי� הללו לפי ייחוד�" �למק"שואפי� 

זכויות " ממק�"הדי� השוויצרי ; )54' ס(מוחשיי� את די� המדינה שבה עושי� בה� שימוש 
למצב בצרפת ; )45' ס(כלי תחבורה " ממק�"הדי� הגרמני ; )�CPIL ל110' ס(בקניי� רוחני 

כגו� א מוחשי נכס לל, 413בפסקה יה ראו י של אנמהמיקול( 417בפסקה , LOUSSOUARN ראו
ראו בפסקה , למיקומו של מסמ� שהקניי� עובר בו במסירה, 425–424 ראו בפסקאות, חוב
   .ראו דיו� להל�, על החריגי� לכלל). 426בפסקה   ראוי� רוחנייקנלמיקומו של ו; 425

  .� ואיל1199' בעמ, CHESHIRE; 22�052בפסקה , DICEYראו    107
 ,JOSEPH STORYראו( אימ� עמדה זו �Storyלמשל חלק מהסטטוטיסטי� גרסו כ� ו   108

COMMENTARIES ON THE CONFLICT OF LAWS FOREIGN AND DOMESTIC para. 376 ff.(1834) .(
 Sill v. Worswick, (1791) 1ראו למשל (כלל זה הופעל בכמה מקרי� מוקדמי� באנגליה 

H.Bl. 665, 691; Re Ewin (1830) 1 Cr. & J. 151, 156.(  
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די� " או "די� החוזה"בהשאלה מ ,"די� העסקה" או את 109,שבו נעשתה עסקת ההעברה
 במידה שהצעות אלה ביקשו להניח הבחנה כללית בי� מיטלטלי� למקרקעי� 110."העוולה

 הפעלתו של די� המושב עלולה לפגוע בציבור 111.ה� נדחו, רת הדי�בהקשר של ברי
שאינו מודע לזהות� הזרה של בעלי נכסי� מקומיי� ושאינו אמור , שבמקו� הימצא הנכס

כאשר זכות , בדומה לכ�. לדעת את די� מושב� של כל מי שמחזיקי� בנכסי� מקומיי�
אי� סיבה .  של מי צרי� להכריע די� מושבוא ברורל, הקניי� שנויה במחלוקת בי� שניי�
א� די� המקו� שבו בוצעה . ודאות זו על כתפי הציבור�להטיל את העלויות הכרוכות באי

אלא א� כ� הוא , עסקת ההעברה אינו בהכרח קשור במובהק לסוגיות הקנייניות של העסקה
�ג� הlex situs .שר לחשוב שאי� הצדקה שיחול די� מקו� ביצוע העסקה כא ואכ� מקובל

כמו :  הפעלתו של די� העסקה בעייתית לא פחות112.מקו� זה אינו מקו� הימצא הנכס
א� הוא אינו נהיר לציבור ; במקרי� רבי� קשה לזהות את די� העסקה, בהקשר החוזי

ולא תמיד יש לדי� העסקה קשר ברור לשאלות הקנייניות העולות ; שבמקו� הימצא הנכס
� ה–הנכס  די� מקו� הימצא ,אשר על כ�. בפרשהlex situs –הוא הדי� הסביר ביותר  ,

את המציאות במקו� שבו  –כמו בהקשר של מקרקעי�  –המשק� בהקשר של מיטלטלי� 
שג� את , לפיכ� מקובל כי כלל זה חל ג� על מיטלטלי� מוחשיי�. אפשר לממש את הזכות

י� בודדי� במיטלטלי� המוחשיי� קיימי� רק נכס. מקומ� על פי רוב אי� כל קושי לזהות
 כלי תחבורה כגו� מטוסי� וכלי –שמיקומ� הפיזי אינו המפתח היחיד לזכויות הקניי� בה� 

זאת משו� שבשל טבע� לנוע קיימת נטייה לייחס לה� מקו� קבוע .  ומטעני� במעבר,שיט
  . עשוי להיות זמני ואקראיש, נוס� על מקומ� הפיזי

  

ודי� , אבל ש� דובר בהעברה של שטר. Alcock v. Smith, [1892] 1 Ch. 238, 255ראו למשל    109
עמדה זו מתיישבת ע� העמדה המסורתית . מקו� ההעברה היה ג� די� מקו� הימצא הנכס

  .שלפיה די� החוזה הוא די� מקו� כריתתו
�זו נדונה ונדחתה בהצעה  .82ש "ה, 1559'  ואיל� ובעמ1465' בעמלהל� ראו , למושגי� אלה   110

Glencore International AG v. Metro Trading International Inc., [2001] I Lloyd’s Rep. 
284, 295 .  

 העברות נה בי�הבחבמסגרת הלמשל  , החלקית בהקשרי� מיוחדי� להבחי� בקבלת�אפשר   111
) למשל ירושה ויחסי ממו� בי� בני זוג(רות כוללות בהעב. "ללותוכ"העברות ל" ניותפרט"

�ובעול� האנגל( די� המושב – את דינו האישי של האד� מקובל להחיל לפחות על המיטלטלי�
לעתי� מתו� דאגה להעברה אחידה של ). בעול� הקונטיננטלי (אזרחותאו די� ה) ינריקאמ

א� , בדומה לכ�). 16 ופרק 15רק להל� פ ורא(מכלול הרכוש די� אישי זה חל ג� על המקרקעי� 
, ההצעה לנהוג על פי די� העסקה לא התקבלה כפתרו� כללי לזכויות קניי� במיטלטלי�על פי ש

די� זה אכ� עשוי לשמש במצבי� חריגי� שבה� נראה כי אי� זה מוצדק להכפי� את הסוגיה 
ה ומקומ� בכל כגו� כאשר המיטלטלי� נמצאי� במעבר בי� מדינה למדינ, למקו� הימצא הנכס
או כאשר מבקשי� להחיל די� אחד על העברה של נכסי� מפוזרי� , רגע נתו� הוא מקרי

   ).1027–1026' ראו להל� בעמ(המועברי� כיחידה אחת 
  .1210' בעמ, CHESHIRE; 24�004, 24�003בפסקאות , DICEYראו    112
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ג� נכסי� .  נכסי� לא מוחשיי� עלשהוא הוחל ג�, כוחו המשכנע של הכלל היה כה רב

 –קניי� רוחני : ומקומ� הוא על פי רוב המקו� שבו אפשר לממש אות�, אלה ניתני� למיקו�

על . וכיוצא באלה,  במדינת ההתאגדות–מניות ;  אצל החייב–חוב ; במדינה שמגנה עליו

, אה בהמש�אול� כפי שנר.  די� מקו� הימצא הנכס נמצא מתאי� ג� לנכסי� אלה, ככלל,כ�

על אלה , מאחר שחלק מהנכסי� הלא מוחשיי� קשורי� ג� לדי� שונה מדי� מקו� הימצא�

  . וס� עליו במקו� די� מקו� הימצא הנכס או נ–עשוי לחול די� אחר 

קיימי� נכסי� שדי� מקו� .  די� מקו� הנכס חל כמעט על כל סוגי הנכסי�,אשר על כ�

אול� תחולת הכלל אינה משתנה לפי , ה ובלעדיתהימצא הנכס אינו שולט בה� שליטה מקיפ

. מיטלטלי� מוחשיי� ומיטלטלי� לא מוחשיי�, פי הסיווג המקובל של מקרקעי� לעסוג הנכס 

שונה סיווג  יש צור� לסווג נכסי�  אינו חלהכללהמצבי� שבה� כדי להבי� את ייחוד� של 

   . כפי שיבואר בהמש�מהמקובל

ל הוא ריבוי השאלות שיכולות להתעורר א� בתו� גור� שני לטשטוש היקפו של הכל

מי :  הנדונות בהקשר של ברירת הדי� ה� אלהשאלות קנייניות אופייניות. התחו� הקנייני

? למי היא הועברה בסיטואציה של עסקאות נוגדות? הא� היא הועברה כדי�? בעל הזכות

כולי עלמא א� על פי הא� היא טובה כלפי ? הא� היא מוגבלת או מותנית? מה היק� הזכות

? הא� סעי� שמירת בעלות בהסכ� השיג את מטרתו? שהועברה על ידי מי שאינו הבעלי�

למשל הא� היא חשופה לפגיעה מכוח (ְלמה חשופה הזכות ? מה מקנה הזכות לבעליה

לפגיעה מכוח , לפגיעה מכוח עיקול, לפגיעה מכוח מכר בתנאי תקנת השוק, התיישנות

כיצד ? )לפגיעה מכוח מימוש כפוי של משכו� או עיקול,  הפקעהלפגיעה מכוח, מציאה

בזכות בעלות בקרקע למשל הא� אפשר להוציא פולש באופ� (אפשר לממש את הזכות 

;  הא� יש תרופה קניינית של השבתו של נכס שנגזל–בבעלות או החזקה במיטלטל ; עצמאי

? )כיצד מממשי� את העיקול, בזכות מכוח עיקול; כיצד ממשי� את המשכו�, בזכות משכו�

הא� ? )הא� נדרש רישו�, הא� נדרשת מסירה, למשל(כיצד אפשר להעביר את הזכות 

למשל רק לאנשי� מסוג מסוי� או רק בהתקיי� תנאי (קיימות הגבלות על ֲעִביר+ת הזכות 

   ?)מסוי�

יצירתה (שמתייחסות לזכות הקניי� בהקשרה הדינמי , נוכח ריבוי זה של שאלות

מתבקש לבחו� עד כמה כלל אחד יכול להתמודד , )קיומה ומשמעותה(והסטטי ) עתהופקי

הצור� להתייחס לסוגי השאלות השונות עולה באופ� מיוחד בנוגע לנכסי� שדי� . ע� כול�

אול� הוא מתעורר ג� נוכח . מקו� הימצא הנכס אינו חל עליה� באופ� מקי� ובלעדי

אפשרות זו קיימת במובהק כשמדובר . שתנותהאפשרות שמקו� הימצאו של נכס עלול לה

א� ג� במקרקעי� שינויי גבול עשויי� לגרו� שמקו� הנכס והדי� שחל עליו , במיטלטל

בכל המקרי� הללו יש צור� להגדיר את היק� התחולה . וכ� ג� באשר לנכסי� אחרי�, ישתנו
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ה בהתא� ומתבקש שהיק� התחולה ישתנ, של די� המקו� הראשו� ושל די� המקו� השני

  .לסוג השאלה הנדונה

הספרות האנגלית דנה בברירת הדי� בקניי� על יסוד הבחנה בי� סוגי נכסי� ואינה , כאמור

. מבהירה את היק� הענייני� הכפופי� לכלל ברירת הדי� לפי סוג השאלה הנדונה בשיטתיות

חול כלל שעליה� נועד ל,  מקפידי� להבחי� בכל מקרה נתו� בי� שאלות קנייניות,ע� זאת

כגו� , שעליה� יחולו כללי ברירת די� אחרי�, ובי� שאלות שאינ� קנייניות, ברירת הדי� בקניי�

הטיפול , ההתייחסות הסתמית למקרקעי� מצד אחד, יתרה מזו. הכללי� החלי� על חוזי�

הפרטני בסוגי� שוני� של העברות והמחאות באשר למיטלטלי� ונכסי� לא מוחשיי� מצד 

מצביעי� על הבחנה ,  בהפקעות בלא הבחנה בי� סוגי הנכסי� מצד שלישיוהעיסוק, אחר

קטגוריה אחת מתייחסת לקיומה ומהותה . בסיסית בי� שלוש קטגוריות של שאלות קנייניות

קטגוריה . קטגוריה שנייה מתייחסת להעברות רצוניות כגו� מכר ומתנה. של זכות הקניי�

הדיו� האנגלי איננו עוקב אחר . בראש� הפקעות ו–שלישית מתייחסת להעברות לא רצוניות 

 אמנ� הוא עוסק בהעברות לא רצוניות מסוג הפקעה באופ� 113.בשיטתיותהבחנות אלה 

מימוש  כגו� קניי� הנובע ממציאת אבדה או –אבל העברות לא רצוניות אחרות , נפרד

וכפי . בחנהע� העברות רצוניות כמעט בלא ה, א� בכלל,  נדונות– ועיקול של חוב עבודיש

א� השאלה מה מצב זכויות הקניי� בנכס אינה מובחנת בבירור משאלת , שנראה בהמש�

מבנה זה והתיאור . תוקפה של ההעברה שבבסיסה א� על פי שהבחנה זו מתבקשת לפעמי�

, הגדוש של כללי� וחריגי� בתו� כל פרק מקשי� את מיפוי היק� התחולה של הכלל וחריגיו

בות לשאלות שטר� הוכרעו ומטשטשי� את קיומה של מסגרת תשו מקשי� מציאת� של

   .חשיבה אחידה ועקבית

 אפשר לדלות מתו� הכללי� תמונה עקבית ושיטתית באשר לכל התחו� הקנייני ,ע� זאת

תמונה זו ). יחסי ממו� בי� בני זוג ופשיטת רגל, ירושה(שמחו� להקשר של העברות כוללות 

היא אינה מייחדת כללי� לנכסי� הלא ; עי� למיטלטלי�אינה מבחינה הבחנה חדה בי� מקרק

הכלל המרכזי המפנה לדי� מקו� הימצא . אינה מייחדת כללי� להפקעותו; מוחשיי� ככאלה

ואילו , רוב המכריע של השאלות הקנייניותב חל על הרוב המכריע של הנכסי� הנכס

  . החריגי� ניתני� להסבר על יסוד העיקרו� המנחה את הכלל עצמו

דיו� שלהל� ייפתח בהבהרת סוג הזכויות והשאלות שבה� נדרש כלל ברירת הדי� ה

וימשי� בהמחשת היק� ) ורק מתחו� הקניי�, זכויות ושאלות מתחו� הקניי�(בקניי� לטפל 

, התחולה של הכלל המרכזי המפנה לדי� מקו� הימצא הנכס לפי סיווג נכסי� וסיווג שאלות

  . ומדוע, וכ� יובהר מתי הוא חל ומתי לא
  

א� אינו , יניות שונותשאכ� מציע להבחי� בי� שאלות קני, 1222' בעמ, CHESHIREאבל ראו    113
 .מפתח את ההצעה
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  סוגי שאלות  .2

  שאלות קנייניות   )א(

 לא רק זכות הבעלות אלא ג� זכויות –דיני הקניי� מכירי� בזכויות קניי� מכל הסוגי� 
בברירת הדי� אי� מבחיני� הבחנה . זיקות הנאה ועוד, משכו�, כגו� החזקה, פחותות ממנה

חל , יהא אשר יהא, י� בקניי�כלל ברירת הד. עקרונית בי� סוגי� שוני� אלה של זכויות קניי�
  114 .על כול� באופ� אחיד

מכא� החשיבות . אול� כלל ברירת הדי� בקניי� אינו חל על זכויות שאינ� קנייניות
כאשר העברה של נכס מתבצעת , למשל. הגדולה של זיהוי נכו� של השאלה שבמחלוקת

, א שאלה קנייניתהשאלה א� החוזה הצליח להעביר זכות קניי� א� לאו הי, באמצעות חוזה
אינו מאפשר די� זה העובדה ש 115:אשר יחול עליה בדר� כלל די� מקו� הימצא הנכס

, או בחוזה שנעשה בצורה שבה הוא נעשה בפרט, להעביר את הנכס באמצעות חוזה בכלל
פג� בחוזה , באותה מידה.  לפגו� בתוקפה של ההעברה ג� א� אי� פג� בחוזה עצמוהעשוי

והפרה של החוזה עלולה לגרור תוצאה , של ההעברה הקנייניתעלול לפגו� בתוקפה 
 תוקפו של 116.במקרי� כאלה הזכויות שבי� הצדדי� ה� זכויות אישיות בלבד. קניינית

, וא� לפי כללי� אלה החוזה אינו תק�, החוזה כפו� לכללי ברירת הדי� החלי� בחוזי�
 117.שתערער את ההעברההיא , ולא מכשול בדי� מקו� הימצא הנכס, פסלותו של החוזה

  

מבהיר במפורש שכל סוגי השאלות כפופות לדי� ש, 418בפסקה ,  LOUSSOUARNראו למשל   114
חותות פבעלות וזכויות הוא מזכיר את ה; הוא מדבר על האופי והתכונות של זכויות הקניי�: זה

החובות את , קנהות מ שהזכסמכויותהאת ; רקעי� ובמיטלטלי�מקכגו� זיקות הנאה ב, ממנה
 ,תוהשפע, פוהיק, מותנאי קיו –הוא א� מדבר על המשכו�  .את המגבלות עליהשהיא מטילה ו

  . )421בפסקה ( אתו לפועל וסדר עדיפות� של זכויות הוצ,תופקיע
  .1013' להל� בעמראו למשל    115
ראו " (ושרשבי"אמנ� מקובל בישראל שהעברה שלא נעשתה כדי� עשויה להצמיח זכות קניי�    116

 יהושע ;1971–א"התשל, חוק המיטלטלי� ל12'  וס1969–ט"כשתה,  לחוק המקרקעי�9' ס
א� תוצאה זו היא  .))1970 (15–12  מגמות והישגי�– 1969–ט"תשכ, חוק המקרקעי�ויסמ� 

בהיעדר . אשר רק הדי� המהותי שיחול על זכות הקניי� מוסמ� לקבוע, תוצאה מהותית קניינית
על ייחוד� (הזכויות היחידות שתיוותרנה בידי הצדדי� ה� זכויות אישיות , זההוראות מסוג 

) 4(ד נג"פ, אהרונוב' מ נ"בנק אוצר החייל בע 189/95א "ע ראו, הקנייני של זכויות שביושר
199) 1999(( . 

 רוחני קניי� זכויות של להעברה באשר ג� ראו .24�006 בפסקה ,DICEYלדיו� בסוגיה זו ראו    117

DICEY , ש� מצוי� שתוקפו של חוזה ההעברה עשוי להכריע את גורל, 24�069בפסקה 
  . במישור הקנייניההעברה
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השאלה א� החוזה הופר והשאלה מה� התרופות במקרה של הפרה ה� שאלות ,  לכ�בדומה
   118.אלא בדיני� ששולטי� בחוזה, ואלה אינ� תלויות בדי� מקו� הימצא הנכס, חוזיות

החוזה עסק במכר של פסל . חוזה נכרת בישראל בי� שני ישראלי�: 1 הדוגמ
הבנק של הקונה ; עו מחיר בשקלי� חדשי�הצדדי� קב; הנמצא באיטליה

. בחרו בדי� ישראל כדי� החוזההצדדי� ; אביב נקבע כמקו� התשלו��בתל
במקרה זה די� איטליה יחול על השאלה א� .  במועדמה לא שולהרומתה

בתו� כ� סביר שנודעת חשיבות לתוקפו . בנסיבות העניי� עברה זכות הקניי�
 א� הוא –אבל שאלות אלה .  לאושל החוזה ולשאלה א� הוא הופר א�

שהוא הדי� שאליו מפני� ,  תוכרענה לפי די� ישראל–א� הוא הופר , תק�
 תוצאה וצמיחי דיני החוזי� הללוהאפשרות ש. כללי ברירת הדי� בחוזי�

קניינית איננה מצדיקה את החלת די� מקו� הימצא הנכס כדי לפתור בעיות 
  . חוזיות

מוכר הוא �המשכיר. מכר� נמכר בתנאי שכר נכס הנמצא באיטליה:2 הדוגמ
בחוזה . ישראלדי� די� החוזה הוא . קונה הוא ישראלי�השוכר, ישראלי

קונה בתנאי שלא יעביר את הנכס �הותנה שההחזקה בנכס מועברת לשוכר
קונה הפר תנאי זה ומכר את הנכס �השוכר. או את הבעלות לידי צד שלישי

מוכר �ה א� הבעלות של המשכירדי� איטליה יכריע בשאל. לצד שלישי
קונה הצליח להעביר בעלות בנכס �וא� השוכר, מכר�נשמרה בעסקת השכר

מוכר כלפי שני הצדדי� האחרי� �אול� התרופות של המשכיר. לצד השלישי
לכללי ברירת הדי� ג� ה� תרופות הכפופות . אינ� תרופות קנייניות בלבד

   .בנזיקי� או בעשיית עושר ולא במשפט, בחוזי�

, למשל. אמנ� ייתכ� שמקו� הימצא הנכס ישפיע על זיהוי הדי� שחל על הסכמי� כאלה
יש נטייה לזהות את די� מקו� הימצא הקרקע כדי� , כאשר מדובר בחוזה בנוגע לקרקע

די� מקו� הימצא הנכס עשוי להיות ,  ג� בהיעדר בחירה מפורשת בדי� לחוזה, כ�119.החוזה
� די� החוזה עשוי באותה מידה להיקבע בלי להתייחס אול. הדי� הקשור ביותר לחוזה

  

בי� משו� שהוסכ� שהוא יחול ובי� , אול� כאשר די� החוזה הוא ג� די� מקו� הימצא הנכס   118
האפשרות לשכלל העברה קניינית בדר� �ייתכ� שאי, משו� שהוא הדי� הקרוב ביותר לעניי�

 .1036–1035' ראו להל� בעמ על כ�. ה תפגו� בתוק� החוזהשנבחר
 .1482' להל� בעמראו    119
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 בכל המקרי� הללו די� מקו� הימצא הנכס מופעל כדי� החוזה , על כ�120.למקו� הנכס כלל
   121.ולא בשל זיקתו לנכס

הדי� שאליו מפנה כלל ברירת הדי� בקניי� א� אינו חל בתור שכזה על האחריות של בעל 
 האחריות של בעל מקרקעי� למשל : הנכס שבבעלותוזכות קניי� בנכס לנזק שנגר� על ידי
 , שלו�מקרקעיה או לנזק שנגר� ממפגע שיוצא מלנזק שנגר� למי שנכנס לחצרותיו

האחריות של בעל כלב כלפי הציבור או של בעל סוס לנזק שהוא גור� לרכוש כשהוא בורח ו
אליו מפנה כלל והיא תיבדק לפי הדי� ש,  היא אחריות נזיקיתמסוג זהאחריות . מבעליו

 על אחת כמה וכמה הוא אינו חל ככזה על האחריות של מי שגור� 122.ברירת הדי� בנזיקי�
 כפופה לכלל אחריותו של פלוני, כאשר פלוני גור� נזק פיזי לנכס השיי� לאלמוני: נזק לנכס

ג� תביעה להשבתו של נכס עשויה להצטייר כתביעה נזיקית התלויה . ברירת הדי� בנזיקי�
 אמנ� 123.וככזו היא כפופה לכללי ברירת הדי� בנזיקי�, א שבוצעה עוולה של גזלבממצ

, כמו הדי� החל מכוח כלל ברירת הדי� בחוזי�, הדי� החל מכוח כלל ברירת הדי� בנזיקי�
שהרי כלל ברירת הדי� הבסיסי בנזיקי� מפנה לדי� , עשוי להיות די� המקו� בו נמצא הנכס

עוולה עוסקת במטרד ממקרקעי� או עוולה שפגעה וכאשר ה, מקו� ביצוע העוולה
אול� אי� . במקרקעי� מקו� ביצוע העוולה יהיה על פי רוב מקו� הימצא� של המקרקעי�

יש , גבולות�כשמקרקעי� מייצרי� זיהו� חוצה, למשל. הכרח שדי� זה יחול על העוולה
לה בעוולה המיוחדת בי� בתור די� מקו� ביצוע העוו,  הנזקשבו אירעמקו� שיחילו את די� ה

 א� יוחל הדי� של המקו� שבו , ג� במקרי� אלה124.הזו ובי� במסגרת חריג לכלל הרגיל
הוא יחול בתור הדי� ששולט בעוולה ולא בתור הדי� , נמצא הנכס בעת ביצוע העוולה

  . ששולט בנכס

  

  ).1475–1470' ראו להל� בעמ(למשל באמצעות בחירה מפורשת של הצדדי� בדי� שיחול    120
במקרה .  להתנות עליהאי אפשרדי� מקו� הימצא הנכס קובע הוראה שזאת בניגוד למצב שבו    121

 ולהיתפס כדי� בעל הזיקה על די� חוזה נבחרכס עשוי לגבור כזה די� מקו� הימצא הנ
  .המשמעותית ביותר לסוגיה הקניינית שהצדדי� ביקשו להסדיר

   99.2' ס ראו למשל  לאחריות בגי� מטרד שנגר� על ידי מקרקעי�באשרלהצהרה מפורשת    122
ה בעניי� זה  המפנ,�EGBGB ל44'  וס,המפנה לכללי ברירת הדי� בנזיקי�, צריי השוו�CPILל
   . בנזיקי� בברירת הדי�ת העוסק,�Rome II Regulationל

די� מקו� ביצוע . 3ש "ראו לעיל ה על ההבחנה בי� תביעה נזיקית לתביעה קניינית בהקשר זה   123
ואילו די� מקו� הימצא הנכס יחול על התביעה , העוולה עשוי לחול על התביעה הנזיקית

אבל כאשר באחד הדיני� הללו אי� ,  בעילות חלופיותאמנ� אפשר להגיש תביעה. הקניינית
ומרכיבי העילה והתרופות ישתנו בהתא� , התביעה תתנהל לפי הדי� שבו יש עילה, עילה
 .לזאת

 . ואיל�1549' בעמלהל� ראו    124
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כאשר , בכל המקרי� הללו עלולה להתעורר שאלה קניינית בתור שאלה אינצידנטלית
שאלה זו תהיה כפופה , כפי שנראה להל� בדיו� בנזיקי�. � הוא תנאי לאחריות הנזיקיתהקניי

  125.א� רק שאלה זו, לכלל ברירת הדי� הקנייני

  השאלות הקנייניות לסוגיה�   )ב(

א� עולות ג� שאלות  ,שאלה מרכזית העולה בהקשר הקנייני היא מיהו בעל זכות קניי� בנכס
 מה –אלה עוסקות בתוכנה של הזכות . הקניי� ברגע נתו�אחרות המתייחסות למצב זכויות 

 א� היא מוגבלת או – ה� עוסקות בכוחה של הזכות ,כמו כ�. היקפה ומה היא מקנה לבעליה
כל השאלות הללו מתייחסות . א� היא כפופה לזכות של אד� אחר וכיוצא באלה, מותנית

  . מהותהלקיומה של הזכות ול
, העברה זו יכולה להשפיע על זהות הבעלי�. א להעברהזכות קניי� יכולה להיות מוש

 קבוצה של שאלות באשר לזכות קניי� ,על כ�. והיא יכולה א� להשפיע על תוכ� הזכות
בפעולות  – על פי רצו� הבעלי� – זכות יכולה לעבור באופ� רצוני. מתייחסות להעברתה
שאלות . ת רצוניותהעברוהעברות אלה ה� . מתנה ועוד, שכירות, משפטיות כגו� מכר

 מתייחסות לאפשרות להעביר נכס פלוני בכלל העברות רצוניותהעלולות להתעורר בנוגע ל
לתוקפה , לתנאי� שבה� אפשר להעביר זכות קניי� כלשהי, או מאד� מסוי� אל אד� מסוי�

בניגוד , זכות קניי� עשויה לעבור ג� באופ� לא רצוני. של העברה שבוצעה ולתוצאותיה
 הבולטות ה� רצוניותהעברות הלא ה. העברות לא רצוניותהעברות אלה ה� . עלי�לרצו� הב

,  א� יש ג� דרכי� אחרות שבה� זכות קניי� יכולה לעבור באופ� לא רצוני126."הפקעות"
זכות קניי�  ;עשויה להצמיח זכות בנכס בניגוד לרצו� הבעלי�  התיישנות,למשל. מכוח הדי�

זכות קניי� עלולה להשתנות ; וצא בניגוד לרצו� הבעלי�בנכס אבוד עשויה לעבור לידי המ
כפי שקורה במשפט הימי כאשר נוצר , בעקבות הטלת עיקול או הטלת שיעבוד מכוח הדי�

זכות קניי� עשויה לעבור בלא רצו� הבעלי� תו� כדי מימוש של נכס . שיעבוד כערובה לחיוב

  

מהדורה זו היא האחרונה שבה מפורטי�  (35�027, 24�028 בפסקאות ,DICEY (14th ed.)ראו    125
 �Rome II Regulationשכ� אלה הוחלפו במידה רבה על ידי ה, בל בנזיקי�כללי המשפט המקו

 ש� מסבירי� שגישה זו נועדה לשמור על הפרדה בי� סוגי 24�028בפסקה ). האירופית
  .השאלות כדי שהיבט החיוב של הזכות לא ישתלט על החלק הקנייני שלו

126   CHESHIRE, שוני� הפקעה סוגי בי� מבחי� ,133 'בעמ: requisition – תפיסת רכוש פרטי 
הלאמה ; לתקופה מוגבלת ותמורת פיצוי, על פי רוב בזמ� חירו�, למטרות ציבוריות

)nationalisation (–על פי ,  העברת זכויות ברכוש פרטי למדינה כדי לקד� מדיניות פוליטית
או למטרה כלכלית ) compulsory acquisition(רכישה לצורכי ציבור ; רוב תמורת פיצוי

.  תפיסה ציבורית של רכוש פרטי בלא פיצוי–) confiscation(והפקעה ; חברתית תמורת פיצוי
אול� לא , ההבחנות הללו אכ� מבהירות את ההקשר של כל פסקי הדי� העוסקי� בסוגיות אלה

  .ברור כלל א� יש לה� השלכות בהקשר הברירתי
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ושו של עיקול על ידי נושה של לרבות מימ, מעוקל או מימוש של נכס שרוב� עליו שיעבוד
 השאלות העשויות להתעורר בהקשר זה 127.חוב המגיע לחייב שלו מידי חייב אחר

  .מתייחסות לתוק� ההעברה ותוצאותיה
העברות רצוניות ,  קיומה של זכות הקניי� ומהותה– אלהקטגוריות ההבחנה בי� שלוש 

קיומה ומהותה של . ה או נקייהאינה תמיד קל – ה והעברות לא רצוניות של זכות הקניי�של
ולכ� לעתי� אי� מקו� להבחי� בי� תוצאות , זכות הקניי� עשויי� להיות מושפעי� מהעברה

אול� קיימי� מקרי� שבה� אפשר להבחי� בי� . העברה לבי� מהותה ותוכנה של הזכות
 וקיומה ותוכנה של הזכות כפופי�,  למשל כאשר הנכס שינה מקו� לאחר ההעברה–השניי� 

  .על כ� מוצדק להבחי� הבחנה עקרונית בי� סוגי השאלות. עתה לדי� חדש

  סוגי נכסי�  .3

 מבוסס על הרעיו� שזה המקו� היחיד שבו כלל ברירת הדי� המפנה לדי� מקו� הימצא הנכס
לפיכ� הוא חל באופ� טבעי על נכסי� שבכל רגע נתו� אפשר . אפשר לממש את הנכס

נכסי� . קיימי� נכסי� שאפשר לשייכ� ליותר ממקו� אחדאול� . לשייכ� למקו� אחד בלבד
 כדי להבי� את הטיפול הראוי . מקשי� על החלה פשוטה של די� מקו� הימצא הנכסאלה

  .יש צור� לסווג נכסי� באופ� שאינו חופ� את הסיווג המקובל, במצבי� אלה

  בלבד בכל רגע נתו�ולדי� אחד  למקו� אחד לשייכ� שאפשרנכסי�   )א(

. ולפיכ� ג� לדי� אחד בלבד, למקו� אחד בלבד בכל רגע נתו� לשיי� את רוב הנכסי�אפשר 
 קניי� רוחני מצוי בכל רגע ג�. א� רוב המיטלטלי� המוחשיי� ה� כאלה. מקרקעי� ה� כאלה

 הוא קשור בלעדית למדינה שהעניקה ,א� על פי שהוא אינו מוחשי. נתו� במדינה אחת בלבד
ג� כאשר מדינה אחרת מכירה בזכות קניי� רוחני בשל קיומה  128.את הזכות ושמגנה עליה

, ג� מניה בתאגיד,  בדומה לכ�129.היא מגנה עליה כעל זכות מקומית, במדינת המקור
ממוקמת רק במדינת ההתאגדות של , שאינה מגובשת במסמ� סחיר ושאינה רשומה

ול עלולי� לגרו�  כ� ג� שינויי גב;מיטלטלי� עלולי� לנוע ממקו� למקו�אמנ�  130.התאגיד

  

בסקוטלנד ובארצות המשפט ; third party debt order או garnishmentמה שמכונה באנגליה    127
   .הוא דומה להלי� של עיקול חוב בישראל. arrestmentהקונטיננטלי ההלי� נקרא 

90/70� "ראו בג(עיקרו� זה מקובל ג� בישראל . 992–988' ראו לעיל בעמ   128 Bacardi & Co. 
Ltd'  נ�הפטנטי �וסימני המסחר, רש �1971 (89) 2(ד כה"פ, המדגמי.((  

' נ .Burbank Animation Studios Pty Ltd 2556/04 )א"תמחוזי (א " תהדוגמ לראו   129
ש� נדונה זכות יוצרי� אמריקנית שזכתה להגנה , )2010 ,פורס� בנבו (מ"קלסיקלטת בע

 .)80ש "לעיל הראו (בישראל בשל אמנת בר� 
  ).1952 (945ד ו "פ, שר האוצר' אמסטרד� נ 279/51� "ראו למשל בג   130
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 131.במדינה אחרת" יימצאו"מיטלטלי� מוחשיי� וא� מיטלטלי� לא מוחשיי� , שמקרקעי�
  . אבל בכל רגע נתו� ה� נמצאי� במדינה אחת בלבד

  נכסי� שאפשר לשייכ� ליותר ממקו� אחד ודי� אחד בכל רגע נתו�  )ב(

קבוצה זו של נכסי� . ד שבכל רגע נתו� אפשר לשייכ� ליותר ממקו� או די� אח נכסי�קיימי�
נכסי� שיש בה� היבט מוחשי והיבט לא מוחשי ונכסי� לא , כוללת בתוכה נכסי� מוחשיי�

קשה יותר לזהות את , כאשר הנכס הנדו� קשור ליותר ממקו� אחד או די� אחד. מוחשיי�
  .הדי� שיחול על זכויות הקניי� בו

. ד בכל רגע נתו� ה� מעטי�הנכסי� המוחשיי� שאפשר לשייכ� ליותר ממקו� או די� אח
 ניתני� מכוניותרכבות ו, כלי טיס, כלי שיט. ה� כוללי� בעיקר כלי תחבורה ומטעני� במעבר

, אלא שמטבע הדברי� מקומ� הפיזי הזה עשוי להיות מקרי. למיקו� פיזי בכל רגע נתו�
 ג� לנכסי� כאלה יש. והוא א� עשוי שלא להיות בתו� שטחה או שליטתה של מדינה כלשהי

 ג� מטע� במעבר מצוי במקו� .ש� ה� בדר� כלל רשומי�, ה�וע למדינת הבית שלקשר קב
יש .  הוא נמצא בתו� כלי תחבורה בעל זהות לאומיתזמנית�בואבל . מזוהה בכל רגע נתו�

יש הרואי� אותו כאילו הוא , הרואי� אותו כאילו הוא קשור באופ� מיוחד למדינת המוצא
ויש א� המדגישי� את היותו במעבר כביטוי להיותו , נת היעדקשור באופ� מיוחד למדי

  . תלוש ממקו� פיזי כלשהו ומעוג� רק בעסקת ההעברה
, אול� שטר מגבש חיוב. ואפשר לזהות את מקו� הימצאו, ג� שטר הוא נכס מוחשי

החיובי� אינ� ממוקמי� בהכרח במקו� שבו ממוק� . ולעתי� קרובות א� חיובי� רבי�
ולפיכ� כל חיוב , אפשר למקמ� במקו� שבו מקובל למק� חיובי�. אות�המסמ� המגבש 

א� ה� קשורי� קשר הדוק לעסקה ; ממוק� במקו� מגוריו של החייב הרלוונטי על פי השטר
 בי� זו שהולידה את השטר במקור ובי� זו שהולידה כל חיוב –שהולידה את החיוב השטרי 

א� ג� . ג� היא מסמ� שמקומו נית� לזיהויז "מניה למוכ. הבאפשר לעג� אות�  ו– וחיוב
ניירות ער� מופקדי� . ואלה ממוקמות במקו� התאגיד, היא מגבשת זכויות כנגד התאגיד

  132.ממוקמי� במקו� ההפקדה והרישו� וג� אצל התאגיד

  

נראה כי בשטח שעבר ממדינה אחת לאחרת לא יהיה עוד קיו� לקניי� ,  אינטואיטיביבאופ�   131
ג� תאגיד שהוק� לפי די� המדינה הראשונה . הרוחני שהיה תק� באותו שטח לפני ההעברה

 יימצאו במדינה לאעל כ� מדויק יותר לומר שזכויות אלה . ייחשב באותו שטח חדש לתאגיד זר
 .1045–1038' או להל� בעמר זו לדיו� באינטואיציה. החדשה

במקרי� אלה אפשר לסווג� כנכסי� לא מוחשיי� . לעתי� אלה אינ� מגובשי� במסמ� כלשהו   132
  .לגמרי
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מניה רשומה , למשל. קיימת נטייה לשיי� ג� נכסי� לא מוחשיי� ליותר ממקו� אחד
חוב ממוק� . אבל בו זמנית היא ממוקמת ג� אצל התאגיד, �ממוקמת כרגיל במקו� הרישו

   . יש לו קשר קבוע של כפיפות לדי� שיצר אותו אבל,אצל החייב

  כללי ברירת די� בקניי� בהתא� לסוג הנכס וסוג השאלה  .4

  בכל רגע נתו�בלבד נכסי� שאפשר לשייכ� למקו� אחד ולדי� אחד   )א(

 הקנייניות העשויות להתעורר באשר לנכסי� תדי� מקו� הימצא הנכס חל על כל השאלו
 במקרקעי� ובמיטלטלי� מדובר במקו� 133.שאפשר לשייכ� בכל רגע נתו� למקו� אחד בלבד

  . במניה מדובר במקו� ההתאגדות; בקניי� רוחני מדובר בדי� המקו� שהעניק את הזכות. פיזי

  קיומה של הזכות ומהותה   )1(

ה ואת מהותה של זכות קניי� ביחס לכל הנכסי� די� מקו� הימצא הנכס קובע את קיומ
קניי� , מרבית נכסי המיטלטלי�, מקרקעי�: שאפשר לשייכ� למקו� אחד בלבד בכל רגע נתו�

   134.רוחני ומניות
בלי קשר לסוג זכות , מי בעל זכות קניי� בנכסדי� מקו� הימצא הנכס חל על השאלה 

כאשר בעלי הדי� ,  רשומי� בישראלבתביעה בגי� הסגת גבול במקרקעי�. הקניי� הנדונה
המשק� את מצב זכויות , מרש� המקרקעי� הישראלי, חלוקי� בשאלה מי בעל הקרקע

 בתביעה בגי� גזל של מיטלטל הנמצא 135.הוא שיכריע בשאלת הבעלות, הקניי� בדי� ישראל
די� צרפת יכריע , כאשר בעלי הדי� חלוקי� בשאלה מי בעל הנכס, בקביעות בצרפת

 בהלי� פשיטת רגל או בהלי� ירושה שבה� מבקשי� לשי� יד על נכס שנמצא 136.במחלוקת
  

 99.1' ראו ג� ס.  באשר למיטלטלי�1212' ובעמ,  באשר למקרקעי�1199' בעמ, CHESHIREראו    133
 המפנה לדי� מקו� 100' וס, המפנה בכל עניי� הנוגע לקרקע לדי� מקו� הימצאה, �CPILל

 לחוק הרפורמה 51' ס; היקפה והפעלתה, הימצאו של מיטלטל באשר לקניית זכות ואבדנה
. לזכות קניי� אחרת ולקניית הזכות ואבדנה, לבעלות, האיטלקי מפנה לאותו די� באשר להחזקה

  .�EGBGB ל43' להפניה כללית הרבה יותר ראו בגרמניה ס
בכל , אבל כפי שנראה, ז ומניות רשומות ליותר ממקו� אחד"למוכאמנ� אפשר לשיי� מניות    134

וככל , די� מקו� ההתאגדות מכריע, מה שקשור למימוש הזכויות שמניה מקנה כלפי התאגיד
 .היא מתאפשרת רק בזכותו, שמתאפשרת שליטה של דיני� אחרי�

מצב שבו נרכשו באותה מידה די� מקו� הימצא הנכס יחול על השאלה זכותו של מי עדיפה ב   135
 Norton v. Florence Land and Public Works Co., (1877) 7ראו (כמה זכויות נוגדות בקרקע 

Ch. D. 332.(  
במסגרת תביעה , השאלה הקניינית עלולה להצטייר כבעיה אינצידנטלית, בכל המצבי� הללו   136

גישה ( בעוולה אמנ� אפשר להצדיק גישה שתגרוס כי שאלה זו כפופה לדי� ששולט. נזיקית
, אול� מקובל במשפט האנגלי שעל השאלה א� נרכשה זכות קניי�). קיצונית של זכויות קנויות
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תוכרע לפי די� , השאלה א� הנכס שיי� לפושט הרגל או למנוח או שמא לצד שלישי, בצרפת
בעלות בזכות , בדומה לכ�. צרפת בלי קשר לזהות� של הצדדי� או למקו� ניהול ההלי�

 ובעלות במניה תוכרע 137,ניקה את הקניי� הרוחניקניי� רוחני תוכרע לפי די� המדינה שהע
 די� זה יחול במידה שווה על השאלה בידי מי כל זכות קניי� 138.לפי די� מקו� ההתאגדות

  .זיקת הנאה וכיוצא באלה, רישיו�, חכירה, שכירות, החזקה: אחרת
מצא הנכס ביחס יג� השאלה איזו זכות יש לאד� ומה משמעותה כפופה לדי� מקו� ה

מה� זכויותיו של ,  במקרקעי� די� זה קובע מה היק� הבעלות בנכס139.ת הנכסי�למרבי
הוא קובע מה מקנות זכויות . של בעל זיקת הנאה ושל בעל משכנתה, של שוכר, בעלי�

ומה , מה תוכנה של זכות קניי� רוחני שבידי אד�, הקניי� השונות המוכרות בנכס מיטלטל
 די� זה קובע בכל סוג של זכות קניי� בכל רגע נתו� בי� השאר. מקנה הבעלות במניה בתאגיד

  . כגו� זיקת הנאה או בעלות, וא� היא כפופה לזכות של אחר, א� היא מוגבלת או מותנית

יוס� גנב ממשה ספר רב ער� ברומא ומכר אותו לאספ� במילנו : 3 הדוגמ
תנאי תקנת השוק . בתנאי� שבדי� איטליה עולי� כדי תקנת השוק

, אילו חל די� ישראל, ובנסיבות העניי�, שוני� מאלה הישראליי�האיטלקיי� 
משה גילה . לא היה המכר לאספ� עומד במבח� תקנת השוק הישראלי

באחד מביקוריו . האספ� מרבה לבקר בישראל. שהספר הגיע לידי האספ�
הנמצא בחנות ( תבע אותו משה בבית משפט ישראלי ודרש את השבת הספר

שלפיו זכות האספ� טובה ג� , יחילו את די� איטליה בישראל א�). במילנו
  140.שממנו נגנב הספר, כלפי משה

  העברות רצוניות  )2(

די� מקו� הימצא הנכס מגדיר את הגבולות שבתוכ� אפשר להעביר זכות קניי� בנכס שאפשר 
א� די� מקו� הימצא הנכס קובע כי קרקע משפחתית , למשל. לשיי� אותו למקו� אחד בלבד

שנשמרו במשפחה מעל מאה שנה אינ� ניתני� להעברה אלא בדר� של ירושה לב� או ציור 

  

ראו (חל די� מקו� הימצא הנכס , להבדיל מהשאלה א� בוצעה עוולה שפגעה בזכות קניי� זו
DICEY (14th ed.) , 1604–1603' ראו להל� בעמלדיו� בשאלה זו ). 35�027בפסקה.  

90/70� "גראו ב   137 Bacardi & Co. Ltd'  נ�הפטנטי �וסימני המסחר, רש �ד "פ, המדגמי
  ).1971 (89) 2(כה

 .24�066פסקה ב ,�DICEYו )1952 (945ד ו "פ, שר האוצר' אמסטרד� נ 279/51� "ראו בג   138
בפסקה , LOUSSOUARNראו ג� ; �CPIL ל100.2' ראו למשל הוראה מפורשת בעניי� זה בס   139

418 . 
א� כאמור . וגמה זו השאלה איזו זכות יש לאד� מזדהה ע� השאלה מה� תוצאות ההעברהבד   140

היה אפשר להבחי� בקלות כי שתי השאלות , אילו עבר הנכס מקו� לאחר ההעברה, לעיל
 . נבדלות האחת מרעותה
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כש� שלא תוכר , אזי העברה של רכוש כזה בדר� של מכר או מתנה לא תוכר, משפחה
די� זה א� קובע מה� הדרכי� שבה� אפשר ליצור זכות קניי� . העברה למי שאינו ב� משפחה

הוא קובע א� אפשר לרכוש זכות : ה תקפהבנכסי� אלה או להעבירה ומה� התנאי� להעבר
ובאילו ,  הוא קובע אילו נכסי� אפשר למשכ�141,קניי� בנכס כזה בדר� של שכירות או מתנה

  .  והוא קובע מה נדרש כדי שזכות הקניי� הנרכשת תשתכלל142,תנאי� אפשר למשכנ�
� אול. התחולה של די� מקו� הימצא הנכס על מקרקעי� אינטואיטיבית ג� בהקשר זה

, הוא חל ג� על מיטלטלי� מוחשיי� ועל נכסי� לא מוחשיי� כגו� קניי� רוחני ומניות
א� נדרש כתב או כל , א� נדרש פרסו�, לפיכ� די� זה קובע א� נדרש רישו�. שמקומ� אחד

מכר של קרקע בישראל שאינה נגמרת  עסקת 143.דבר אחר כדי שזכות הקניי� הנדונה תועבר
ובדינ� , ר את הזכות לקונה ג� א� המוכר והקונה ה� זרי�ברישו� אינה מצליחה להעבי

די� מקו� הימצא הנכס יכריע א� בשאלה א� המעביר כשיר . המשות� אי� צור� ברישו�
  144.להעביר וא� הנעבר כשיר לקבל ומה התנאי� לכ�

  

אול� בחלק משיטות המשפט , ג� הקניי� במתנה כפו� לדי� מקו� הימצא הנכס, על פי רוב   141
ראו (הסוטה מדי� זה , לל ברירת די� נפרד ושונה לעניי� שכלול זכות הקניי� במתנותקיי� כ
  .) האיטלקי לחוק הרפורמה56' סלמשל 

א� כי בהקשר (עצ� יצירת המשכו� עשויה להתבצע במסגרת העברה רצונית , בניגוד לעיקול   142
לעומת ). 1021–1018' בעמ ראו להל� –הימי השיעבודי� הימיי� ה� בדר� כלל לא רצוניי� 

אמנ� . הוא העברה לא רצונית, כמו מימוש העיקול והמשכו� הלא רצוני, זאת מימוש משכו�
ולכ� אפשר לראות בו העברה שמתאפשרת , הלי� המימוש הוא פועל יוצא של הסכ� המשכו�

תנאי , כאשר נכס עובר ממדינה למדינה, אבל כפי שנראה בהמש�, בשל רצונו של הבעלי�
י� וה� עלולי� להיות שוני� מאוד מאלה שנצפו על ידי הצדדי� בעת כריתת המימוש משתנ
מוצדק , לאומי�לפחות בהקשר העבר, לפיכ� ).1045–1038' ראו להל� בעמ(הסכ� המשכו� 

  .להתייחס אל מימוש המשכו� כהעברה לא רצונית
 ראו .לי�למיטלט באשר 24�006 ובפסקה ,למקרקעי� באשר 23�073 בפסקה ,DICEYראו למשל    143

 של יצירתה של – ככל שהוא נדרש – לחוק הרפורמה האיטלקי המפרש שפרסו� 55' ס ג�
של העברתה או של פקיעתה כפו� לדי� המקו� שבו נמצא הנכס ברגע האירוע , זכות קניי�

  . הנדו�
מאחר .  באשר למיטלטלי�24�006ובפסקה ,  באשר לקרקע23�067בפסקה , DICEYראו למשל    144

אפשר להבי� מדוע תידרש כשרות , העביר והכשרות לקבל נוגעות לתוק� ההעברהכשרות להש
אפשר  אול�. שכ� פג� בכשרות המעביר פוגעת בתוק� ההעברה, מצא הנכסילפי די� מקו� ה
חוק הכשרות המשפטית , למשל . בלבד�lex situs בכשרות לפי הלהסתפק לתהות א� ראוי
ת מיוחדות באשר לברירת הדי� בדבר כשרותו  כולל הוראו1962–ב"התשכ, והאפוטרופסות

מה היחס בי� כלל זה .  די� מושבו– המפנה בדר� כלל לדינו האישי של האד� 77' ס; של אד�
דינו ואילו , 19גיל כי גיל הבגרות הוא  �lex situsהקבע  ילוא? ובי� כלל ברירת הדי� בקניי�

 הא� אי� ?20 בהיות המעביר ב� הא� אפשר להסתפק, 21 כי הוא גיל קבע האישי של המעביר
 להצדיק דרישה לכשרות בדי�  אפשרהיה?  בדינו האישיג�לדרוש שהמעביר יהיה כשיר 

 א� הוא פגו� בהעברהימצא הנכס יברור שהיעדר כשרות בדי� מקו� ה:  בנימוק הבאהאישי
� איאול� , נועד לחול על אותו אד� שכ� די� זה שולט בכל מה שנדרש לתוקפה של ההעברה
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וא הצהיר יעקב לפני ארוסתו לאה כי הבטיול לילי ברחובות יפו : 4 הדוגמ
, כעבור חודש. היהלו� נמצא בכספת בשוויי�. מעניק לה יהלו� במתנה

 יעקב במפתיע מנהנפרד מ,  בעיצומ� של ההכנות לחתונההייתהבעוד לאה 
היא הגישה נגדו תביעה ודרשה שימסור לה את . מבלי שמסר לה את היהלו�

 קובע שהבעלות במתנה 1968–ח"התשכ,  לחוק המתנה6סעי� . היהלו�
לאה מעול� , על כ� לפי די� ישראל. העוברת ע� מסירת הנכס למקבל המתנ

די� שוויי� אינו דורש את מסירת הנכס אול� . לא קיבלה זכות קניי� ביהלו�
   145.היא בעלת היהלו�לאה יוחלט כי  לפיו ,על כ�. כתנאי להעברת הבעלות

תאגיד הרשו� בארצות הברית עוסק בייצור לווייני� המשמשי� : 5 הדוגמ
אבל לו קבע החוק , ד זה ניתנות להעברההמניות בתאגי. בפעולות ביו�

העברה , האמריקני שרק בעלי אזרחות אמריקנית יכולי� להיות בעלי מניות
לידי מי שאינו אזרח אמריקני לא הייתה מצליחה להעביר את זכות הקניי� 

   .במניות

די� מקו� הימצא הנכס , שאפשר לשייכ� למקו� אחד בלבד בכל רגע נתו�, בנכסי� אלה
בהקשר זה תחולתו של די� מקו�  . את תוצאותיה הקנייניות של העברה רצוניתא� קובע

 146.הימצא הנכס חופפת את תחולתו באשר לשאלה מה תוכנה ואופייה של זכות הקניי�

די� שוויי� יקבע א� היהלו� הוא של ,  בדוגמה שלעילבתביעה של לאה נגד יעקב למשל
 במקרה זה השאלה מה .ל העברה תקפההבעלות ביהלו� היא תוצאה ש; לאה או של יעקב

די� מקו� הימצא הנכס קובע איזו ,  לכ�בדומה .תוק� ההעברה זהה לשאלה מי בעל הנכס
  147. וא� בהעברה נשמרה הבעלות בנכס בצורה יעילה–זכות הועברה 

  

 .של האד� לדי� שאי� לו כל קשר לאותו אד�" אישיותו"כל סיבה להעביר את הדאגה ל
ה נתכיתמצד אחד מתו� הבנה ש, כשרותו הבסיסית צריכה להיבדק על פי דינו האישילכאורה 

א� מצד שני ,  בדיני� השולטי� בפעולות משפטיות מיוחדות יותרונחרצותדרישות גיל נוספות 
  .בסוגיה זו אי� דיו� בפסיקה או בספרות. תו� די� אחר להקל עליו מאי אפשר

לצור� הדיו� נניח כי . ה� כללי� דיספוזיטיביי�, זה של ישראל וזה של שוויי�, שני הכללי�   145
לדיו� בהתנאה על . לא במפורש ולא מכללא, אי� בסיס להנחה שהצדדי� התנו על כלל זה

  .1038–1036' בעמ ראו להל�כללי� קנייניי� 
ייתכנו מצבי� שבה� א� על פי שהדי� שחל על ההעברה וא� הדי� שחל על , � כאמור לעילא   146

שני דיני� עשויי� לבוא בחשבו� משו� שהנכס , מהותה של הזכות הוא די� מקו� הימצא הנכס
  .1045–1038' ראו להל� בעמ. שינה את מקומו מאז ההעברה

מיטלטל המובא לשוויי� : �CPIL ל102' אול� ראו הוראה מיוחדת בעניי� זה בשוויי� בס   147
שמירה זו תוכר , לאחר שנרכש בכפו� לתניית שמירת בעלות שלא נעשתה לפי הדי� השוויצרי

שמירת בעלות בשוויי� ;  א� לא כנגד צד שלישי ת� לב–ג� בשוויי� למש� שלושה חודשי� 
  .בנכס שעומד להיות מיוצא תיעשה לפי די� היעד של הנכס
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. מכר�רק בתנאי שכרא המצויה בשוויי� לידי מ מכונית� העביר'ז: 6 הדוגמ

רק ישלי� את כל א� עד אשר מ'ר בידי זבחוזה נקבע כי הבעלות תישא

הניחו כי בדי� שוויי� מסירת הנכס בעסקת מכר מעבירה את . התשלומי�

הצדדי� רשאי� להתנות על הסדר זה ולשמר את הבעלות בידי ; הבעלות בו

והסדר זה תק� כלפי צדדי� שלישיי� א� בלא כל , המוכר חר� מסירת הנכס

. � את יתרת המחיר' והפסיק לשל� לזרק מכר את המכונית למרסלאמ. רישו�

, יש להחיל את די� שוויי�, � יתבע את מרסל בבית משפט ישראלי'א� ז

� רשאי לדרוש ממנו את 'ולכ� ז, ולפיו שמירת הבעלות תקפה כלפי מרסל

 זאת ג� א� בדי� ישראל זכותו לא הייתה מוגנת ותרופתו היחידה מכוניתה

  .רקאהייתה תרופה אובליגטורית כלפי מ

 חל על השאלה א� קיימי� צדדי� שאינ� מושפעי� מההעברה או מקו� הימצא הנכסדי� 

למשל א� גנב הצליח להעביר זכות קניי� טובה , א� הזכות שהועברה תקפה כלפי הכול

ולא , וא� העברת מניה תקפה כלפי התאגיד, "תקנת השוק"לקונה באמצעות כללי� דוגמת 

די� מקו� ,  עסקאות נוגדות בנכס אחדנעשובמצב שבו , ולא זו א� ז. רק בי� המעביר לנעבר

  . יכריע בשאלה מי בעל הזכותהימצא הנכס

תחת� ה, עניק את היהלו� לרחלהלאחר שיעקב נפרד מלאה הוא : 7 הדוגמ

ג� במקרה זה יחול די� .  ובירח הדבש בשוויי� מסר לה את היהלו�,עמה

�שלפיו רחל , � ישראלולא די, הגורס כי לאה היא בעלת היהלו�, שוויי

  148.עדיפה על לאה

על , על צורת ההעברה,  חל על חוקיות ההעברהמקו� הימצא הנכסדי� : לסיכו�
ככל שהוראות בדי� מקו� הימצא  .הנעבר ועל תוצאות ההעברהשל  של המעביר וכשרות�

  .חלק מהדי� הקנייני שיש להחילה� , הנכס משפיעות על תוק� ההעברה

  

 קובע כי במצב שבו אד� מתחייב כלפי חברו 1971–א"התשל, וק המיטלטלי� לח12' אמנ� ס   148
להקנות לו בעלות במיטלטל ולפני שמסר את המיטלטל חזר והתחייב להעביר את הבעלות 

סעי� זה מקנה בידי הראשו� זכות קניי� ולא רק זכות . זכותו של הראשו� עדיפה, לידי אחר
הוא לא התחייב להעביר אותה ; קב להעביר בעלותבדוגמה שבטקסט התיימר יע. אובליגטורית

. השלמת העברת הבעלות תתפרש כמצב שבו הוא התחייב לתת את המתנה�אפשר שאי. בעתיד
זכותה של רחל תהיה , לפי די� ישראל. אפשר להבי� את ההענקה לרחל כעסקה נוגדת, א� כ�

לתת מתנה תהיה לחוק המתנה דורש שהתחייבות ) א(5' בכל זאת על העליונה משו� שס
  . וההתחייבות כלפי לאה לא גובשה במסמ� בכתב, בכתב
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  ות העברות לא רצוני  )3(

די� מקו� הימצא הנכס הוא המוסמ� בלעדית להעביר את הקניי� באופ� לא רצוני כשמדובר 
רק די� של המקו� שבו נמצא הנכס הרלוונטי . בנכסי� שאפשר לשייכ� למקו� אחד בלבד

או , עיקול או מציאת אבדה, ייראה מוסמ� בעיני ישראל לשנות זכות קניי� בדר� של הפקעה
די� של כל מקו� אחר המתיימר להפקיע זכויות . עוקל או שיעבודבאמצעות מימושו של מ

  . בנכס או שמאפשר לפגוע בה� בדרכי� אלה לא יוכר
עיקרו� זה חל . �מוב� מאליו שרק די� מקו� הנכס יוסמ� להפקיע אות, באשר למקרקעי�

  . ג� על מיטלטלי�

ע� סוחר עצי� רוסי הגיש תביעה באנגליה וביקש הצהרה כי מט: 8 דוגמה
המטע� הופקע ממנו בעודו . של ע� שהובא לאנגליה בידי הנתבע הוא שלו

. ונמכר ש� כדי� לנתבע, ברוסיה ע� העצי� של כל סוחרי העצי� ברוסיה
בית המשפט לא הכיר בזכותו של התובע משו� שהיא נשללה כדי� לפי די� 

   149.מקו� הימצא העצי�

ה כאשר ארמונה נתפס  אצילה רוסייה ברחה מרוסיה בזמ� המהפכ:9 הדוגמ
ממשלת רוסיה המהפכנית . בארמו� היו ציורי� יקרי ער�. בידי ההמוני�

הפקיעה את רכושו של כל מי שברח ומכרה את הציורי� של התובעת 
לא הוכרה זכות הבעלות  ג� במקרה זה. וזה הביא אות� לאנגליה, לנתבע

הימצא משו� שזכות הקניי� הועברה כדי� לפי די� מקו� , של התובעת
   150.התמונות

לא , בשני המקרי� הללו אילו הצליחו בעלי הנכסי� להוציא� מרוסיה לפני ההפקעה
 151.שכ� כוחו של די� קנייני מוגבל לרכוש שבשליטתו, היה בסיס להכיר בדי� המפקיע

 ראינו שבמשפט הישראלי 152.עיקרו� זה תק� ג� כשמדובר בהפקעה של זכות קניי� רוחני
  153.באשר למניותעמדה זו התקבלה א� 

  

  . Luther v. Sagor, [1921] 3 K.B. 532 (C.A.)מקרה זה מבוסס על המקרה האנגלי של    149
  .Princess Paley Olga v. Weisz, [1929] 1 K.B. 718 (C.A.)ראו    150
151   Williams & Humbert Ltd. v. W. & H. Trade Marks, (Jersey) Ltd. [1986] A.C. 368 . פסק

הדי� עסק בי� השאר בסימני מסחר ואישר את ההלכה כי מדינה מוסמכת לתפוס רכוש הנמצא 
  .בשטחה

90/70� "ראו למשל בג   152 Bacardi & Co. Ltd'  נ�הפטנטי �וסימני המסחר, רש �המדגמי ,
פעתה על האפשרות שעסק בהפקעה קובנית של סימ� מסחרי והש, )1971 (89) 2(ד כה"פ

שקבע , Lecouturier v. Rey, [1910] A.C. 262ראו ג� באנגליה . לרשו� סימ� מסחרי בישראל
לאחר שהתחילו ,  באנגליה�Chartreuseכי זכות� של נזירי� לנצל את המוניטי� של ליקר ה

לא נפגעה מ� ההפקעה , להפיק אותו בספרד בעקבות גירוש� מצרפת והפקעת רכוש�
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 לא תוכר מפקיעאמנ� טורחי� לציי� שקיימי� מצבי� שבה� השפעתו הקניינית של חוק 
 אבל דומה שמקרי� אלה אינ� חריג 154.א� על פי שההוראה היא מדי� מקו� הימצא הנכס

ה� א� מדגימי� שההשפעה של הפקעה זרה באשר לנכסי� . לכלל ואי� בה� כל ייחוד
. לה להיכנס לקטגוריות הרגילות של דיני� זרי� שלא יוחלוהכפופי� לדי� המפקיע עלו

. מקרה בולט שבו לא יוחל די� זר שכזה הוא כאשר השינוי בזכויות נוגד את תקנת הציבור
היא נוגדת את תקנת , מקובל על הכול שכאשר הפקעה נעשית מטעמי� מפלי� או עונשיי�

א פיצוי עשויה להיראות  יש רגליי� לעמדה שהיו� ג� הפקעה שנעשתה לל155.הציבור

  

 Peer Internationalראו ג� . לא יכלה להשפיע על קניינ� הרוחני שמחו� לצרפתהצרפתית ש
Corp. v. Termidor Music Publishers Ltd., [2003] E.W.C.A. Civ. 1156 , שבו קבעו כי חוק

  .קובני לא הצליח להשפיע על זכות יוצרי� אנגלית ביצירות מוסיקה שנכתבו בידי קובני�
   ).1952 (945ד ו "פ, שר האוצר' טרד� נאמס 279/51� "ראו בג   153
  .ואיל� 134 'בעמ ,CHESHIRE;  ואיל�25�009בפסקה , DICEYראו למשל    154
–457, 142–140' בעמ וראו לעיל Oppenheimer v. Cattermole, [1976] A.C. 249ראו למשל    155

ית שאי� ציבורית או פיסקל, הפקעה המבוססת על הוראה עונשית זאת אומרת שאבל אי� .459
בה ניגוד לתקנת הציבור בהכרח לא תוכר א� זכות הקניי� מומשה בעוד הנכס נמצא במדינה 

שכ� ניגוד לתקנת הציבור מבוסס על סלידה מהתוכ� או התוצאה של הדי� הזר . המפקיעה
פיסקליי� וציבוריי� זרי� מבוססת , ואילו הרתיעה מהחלת� של דיני� עונשיי�, במקרה הנתו�

ריבו� אחד אינו משמש כלי שרת בידי ריבו� אחר במימוש מדיניות בענייני� על השיקול ש
הפקעה עונשית עלולה לנגוד את תקנת הציבור כאשר היא . הנתפסי� כענייני� טריטוריאליי�

אבל היא אינה נוגדת את תקנת הציבור רק משו� שהיא עונשית או ציבורית , אישית או מפלה
ג� א� , נגלי עשוי להכיר בזכות קניי� שנרכשה מכוח הפקעהבית משפט א, לפיכ�. או פיסקלית

א� היא כבר מומשה במדינה המפקיעה ואנגליה אינה מתבקשת , יש בה סממני� עונשיי�
 ,.�Williams & Humbert Ltd. v. W. & H. Trade Marks (Jersey) Ltdב. לממש אותה בעצמה

[1986] A.C. 368 , חברה שכל מניותיה הופקעו על ידי בית המשפט האנגלי קיבל תביעה של
התביעה דרשה מבעלי המניות . נגד מי שהיו בעלי המניות לפני ההפקעה, ממשלת ספרד

ולשל� פיצויי� בגי� מעשי� שפגעו , וביניה� זכויות קניי� רוחני, להשיב לחברה נכסי�
התביעה התקבלה א� על פי שלא קבעו במפורש שההוראה הספרדית המפקיעה לא . בחברה

, משו� שזכות הקניי� במניות מומשה על ידי ממשלת ספרד בתו� שטחה, הייתה עונשית
בית המשפט ,  לעומת זאת.והתביעה לא דרשה את אכיפת הזכות ומימושה אלא רק הכרה בה

ועל כ� לא יאכפו זכות קניי� שנרכשה על ידי , לא ישמש כאמור כלי שרת בידי מדינה זרה
 �Brokawלפיכ� ב. שלא מומשה בשטחה, קלית או ציבוריתמדינה זרה באמצעות הוראה פיס

v. Seatrain UK Ltd., [1971] 2 Q.B. 476, 482-483 (C.A.) צו � בית משפט אנגלי סירב לאכו
תשלו� מסי� בזמ� �חילוט אמריקני שהוצא בנוגע לרכוש של אזרח ארצות הברית בשל אי

 �Attorney-General of New Zealandב; שהנכסי� היו על סיפונה של אנייה אמריקנית בלב י�
v. Ortiz, [1984] A.C. 1 (C.A.) � בית משפט אנגלי דחה ניסיו� של ממשלת ניו זילנד לאכו

מעשה , שקמה לה משו� שהנכס הוצא שלא כדי� מניו זילנד, זכות קניי� שלה בנכס היסטורי
מומשה במדינה בשני המקרי� הללו זכות הקניי� לא . שהביא באופ� אוטומטי להחרמתו
דובר בניסיו� של מדינה זרה לאכו� זכות שעוגנה , על כ�. המפקיעה לפני שהנכס הוצא ממנה

ראו למשל דבריו של (זר ולא בניסיו� א� להכיר בתוצאותיו של די� ציבורי זר " ציבורי"בדי� 
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 פרשה מהזמ� האחרו� מדגימה שא� הפקעה הנעשית בניגוד 156.נוגדת את תקנת הציבור
בית הלורדי� סירב להכיר בהשפעתו ; לאומי הפומבי לא תוכר�לכלל ברור של המשפט הבי�

ושהתיימר להעביר , 1990�לאחר שעיראק פלשה לכווית ב חקקנש, הקניינית של חוק עיראקי
 הקניי� במטוסי� של נתיבי האוויר של כווית לידי עיראק לאחר שאלה הועברו את זכות

החוק המפקיע הוחק בנסיבות שבה� עיראק פלשה שלא כדי� לשטחה של . פיזית לבגדד
לאומי �כווית תו� ניסיו� להשתלט על רכושה ושלטונה באופ� שנגד את המשפט הבי�

ק המפקיע א� על פי שהרכוש הנדו� היה  לא היה מקו� להכיר בחו,על כ�. הפומבי בבוטות
   157.בשטחה

די� מקו� הנכס קובע באיזו מידה הזכות . העברות לא רצוניות אינ� מוגבלות להפקעות
או שמא , הוא קובע א� היא חסינה מפני פגיעה. חשופה להעברה לא רצונית ג� מסוג אחר

הוא קובע א� וכיצד ו, היא חשופה לתפיסה בדר� של עיקול או להקניה מכוח מציאת אבדה
הוא קובע א� הזכות חשופה לסיכו� שתיווצר זיקת הנאה . שיעבוד או עיקול ניתני� למימוש

מה� התנאי� , וא� כ�, או שתועבר בדר� של מכירה בתנאי תקנת השוק, מכוח התיישנות
  .שיספיקו כדי שהיא כ� תיפגע

שאלה כיצד אפשר מוב� מאליו שרק די� מקו� הנכס ישלוט ב, באשר למקרקעי�, שוב
הוא הדי� באשר למרבית . לרכוש זכות מכוח התיישנות וכיצד אפשר לממש משכנתה

 ביטוי מובהק לתחולת די� מקו� הימצא הנכס בהעברות לא 158.המיטלטלי� המוחשיי�

  

בכל . משו� כ� בית המשפט לא היה מוכ� לקבל את התביעה). Ortiz בפרשת Denningהשופט 
לעומת ההכרה , המקרי� הללו הכלל הקנייני וההלכות בעניי� אכיפת� של דיני� ציבוריי� זרי�

הניגוד לתקנת הציבור רלוונטי רק כאשר מדובר בנכס . הובילו לאותה תוצאה, בתוצאותיה�
במקרי� כאלה לא די שהמעשה המפקיע . שזכות הקניי� בו מומשה בשטח המדינה המפקיעה

 לנגוד את תקנת הציבור בשל תוכנו ג�כדי שהוא ייפסל עליו ; ו ציבוריפיסקלי א, הוא עונשי
על הקשר בי� הפקעה , בתחו� של הפקעותעל הפעלתו של די� מקו� הימצא הנכס . המאוס

טרינה של מעשה מדינה ועל המצבי� שבה� ג� הפקעה של נכס בתו� המדינה לא קלבי� הדו
 ה בפסק,LOUSSOUARNלמצב זהה בצרפת ראו ; 25�002פסקה ב ו137בכלל , DICEYראו , תוכר
420.   

, לא נית� פיצוי,  שהובא לעילLuther v. Sagor, [1921] 3 K.B. 532 (C.A.)אמנ� במקרה של    156
ו� ובת, לאומי הפומבי דואג היו� לזכויות אד��אול� מקובל להניח כי משו� שהמשפט הבי�

פסקה ב, DICEY ראו למשל(יצוי סביר להכיר בהפקעה שאי� בצדה פלא יקל , זכות הקניי�כ� ל
לדיו� בסוגיה הנוספת א� זהותו של בעל הנכס המופקע משפיעה על הנכונות . ) ואיל�25�009

 לחשוב מקובל .137 'מבע ,CHESHIREראו , להכיר בהפקעה של רכוש בתו� שטח המדינה

   .מה� להישלל עלול המפקיעה במדינהש זרי� אזרחי� של רכוש� ג� לפיכ� .שלא
157   Kuwait Airways Corp. v. Iraqi Airways Co (Nos. 4 and 5), [2002] U.K.H.L. 19 .  
158   DICEY , 24�010בפסקה ;LOUSSOUARN , לדוגמה אופיינית ראו פרשת . 419בפסקהInglis v. 

Robertson, [1898] A.C. 616 .הדי� של המקו� שבו אוחס� מטע� , במקרה זה חל די� סקוטלנד
 וביסס את העדפת זכותו של נושהו הסקוטי של הבעלי� האנגליי� לעקל את ,של ויסקי
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המוגבלת לנכסי� שבשטח , רצוניות של מיטלטלי� הוא במסגרת הסמכות לנהל הלי� חפצא
שבה� מממשי� שיעבודי� , ו אינה מיוחדת רק להליכי� ימיי�סמכות ז. השיפוט של המדינה

היא עומדת בבסיס� של הליכי� לא ימיי� שבה� . יידונו להל�ר שוא, בכלי השיט או במטע�
בכל המצבי� הללו השאלה . מממשי� שיעבודי� כגו� משכו� במיטלטלי� יבשתיי� ועיקולי�

ול ולגרו� להעברה לא רצונית מה ה� התנאי� שבה� אפשר לממש את השיעבוד ואת העיק
ג� תוצאות ההעברה . של הנכס לאד� אחר נקבעי� על פי די� המדינה שבה נמצא הנכס

הוראותיו של החוק הישראלי תחולנה על השאלה מתי אפשר לפיכ�  .נקבעות לפי די� זה
ג� האפשרות . כיצד יתנהל המימוש ומה תהיינה תוצאותיו, לממש עיקול או משכו� בישראל

 כפופה – כגו� בעיקול או במימוש משכו� –ע העברה לא רצונית של קניי� רוחני ומניות לבצ
  .לדי� מקו� הימצא הנכס בלבד

או זכייה  כגו� זכייה מההפקר, א� העברתו הלא רצונית של מיטלטל במישור הפרטי
  .כפופה לדי� מקו� הימצא הנכס, מכוח תקנת השוק בניגוד לרצונו של בעל הנכס

יקר בד שעו� י ש� א,סע בטיול מאורג� מישראל לטורקיהראוב� נ :10 הדוגמ
 ובאמצעות� ,הודיע על כ� למארגני הטיולכחודש לאחר ששב ארצה . ער�

, בטיול המאורג�שהשתת� א� הוא תייר ישראלי , שמעו�. למשטרת טורקיה
. ודיע על כ� למשטרה המקומיתההוא .  במלו� בטורקיהיקר ער�מצא שעו� 
מי שמאבד נכס ואינו מודיע למשטרה תו� שבועיי� ייחשב , רקיהלפי די� טו

, לפי די� ישראל. ומי שמוצא את הנכס נהיה בעליו, למי שהתייאש מלמצאו
י� מי דשי� אי� מגלומוצאו של נכס נהיה לבעליו רק א� לאחר ארבעה ח

 כל התקופה במש�בהנחה שהשעו� נשאר בטורקיה , במקרה זה. בעליו
 באשר לתקופה שיש לעבור עדקובעות ות די� טורקיה הורא, תרלוונטיה

   159. לומר שהבעלי� התייאששאפשר

  

משו� שבעל המחס� , למרות קיומו של הסכ� משכו� בי� הבעלי� לנושה אנגלי אחר, המטע�
  .לא קיבל הודעה על המשכו� כנדרש לפי די� סקוטלנד

 עמומעו� מביא מה קורה א� שההשאלה הראשונה היא  .מתעוררות כא� שתי שאלות מעניינות   159
 תקופת הייאוש מסתיימת ,ועל דעת שני הדיני�, כדי� או שלא כדי�, את השעו� בחזרה לישראל

צרי� הבעיה המשפטית המתעוררת כא� היא איפה . טורקיהעזב את לאחר שהשעו� כבר רק 
 א� . זכות הקניי� של המוצאנולדת זכות הקניי� של הבעלי� ופוקעתהנכס ביו� שבו להיות 

 ת הייאוש שלופ אזי לכאורה אמור לחול די� ישראל ותקו,"ייאוש"� עוברת ברגע היהקניזכות 
אזי , למ� יו� המציאה, ולו בדיעבד, א� זכות הקניי� עוברת; כי ביו� זה השעו� נמצא בישראל

�שאלה זו איננה שאלה של משפט בי�. כי ביו� זה השעו� היה בטורקיה, יחול די� טורקיה
הרגע הקובע לעניי� שינוי זכות טת משפט קובעת בדיני הקניי� שלה מהו שי כל .לאומי פרטי

רגע הקובע הזה כלל ברירת הדי� רק קובע שדינו של המקו� שבו נמצא הנכס ב. הבעלות
ה היא א� התקופה שכל שיטה קובעת ישניהשאלה  ה.עברה כדי�הבעלות א� מכריע בשאלה 
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  סיכו�  )4( 

כל השאלות הקנייניות המתייחסות לנכסי� שאפשר לשייכ� למקו� אחד בלבד כפופות לדי� 
בכושרו כדי� ששולט  .הוא המקו� שבו אפשר לממש את זכות הקניי�, מקו� הימצא הנכס

א� במצב נתו� נוצרה זכות , הדרכי� שבה� זכות הקניי� נוצרת ופוקעתבנכס הוא קובע מה� 
כל . בקיומה ובפקיעתה, הוא שולט בלידתה. בידי מי היא מצויה ומה משמעותה, קניי�

  . בדי� זה הנוגעת למצב זכויות הקניי� רלוונטית בהקשר זה הארהו

  �נכסי� שאפשר לשייכ� ליותר ממקו� אחד ודי� אחד בכל רגע נתו  )ב(

הדי� שמקובל לחשוב עליו כדי� מקומו הפיזי או המיוחס של הנכס חל ג� על נכסי� 
ייחוד� של . אול� תחולתו מוגבלת יותר, שאפשר לשייכ� ליותר ממקו� אחד בכל רגע נתו�

מצב ברירת הדי� אינו , אשר לרוב�. נכסי� אלה בא לידי ביטוי בכ� שלעתי� חל די� אחר
אלה איזה די� צרי� לחול על אילו שאלות משק� את העיקרו� א� המחלוקת בש, ברור לגמרי

המקובל שלפיו יש להחיל את הדי� של המקו� שבו אפשר לממש את הזכות או את הדי� 
  .שממנו היא צמחה

  נכסי� מוחשיי�   )1(

 נכסי� אלה כפופי� . בקבוצה זו ה� כאמור כלי תחבורה ומטעני� במעברהנכסי� העיקריי�
יתמקד שלהל� הדיו�  .מההעברות הלא רצוניות חלקלצור� רק נכס לדי� מקו� הימצא ה

   160.המעוררי� את הבעיות הנפוצות ביותר, בכלי שיט
 כ� ג� 161. מוסמ� להפקיע אותוהדינה של אותה מדינרק , כלי שיט הנמצא במדינה זרה

ה ולקבוע מה התוצאות יעבוד הרוב� על האניימוסמכת לממש ש –נה זו  ורק מדי–מדינה זו 
   . למטע�באשרהוא הדי�  162.בדר� כלל בהלי� חפצא, עבודיהקנייניות של מימוש הש

  

יחול די� מקו�  ,א� היא דרישה מהותית. תהיא דרישה מהותית או ראייתי" ייאוש"לעניי� ה
א� לעומת זאת היא דרישה .  להוכיח ייאוש בדרכי� אחרותאפשרמצא הנכס ג� א� יה

שאלה . ייתכ� שיש מקו� להתייחס אליה כדרישה פרוצדורלית הכפופה לדי� הפורו�, ראייתית
אחר הדרישה  ואילו בדי� ה,בדי� אחד הדרישה היא מהותיתזו עלולה להסתב� א� מסתבר ש

  ).169–162' בעמראו לעיל  (ראייתיתהיא 
האמור להל� עשוי לחול על כל כלי , שיידו� בהמש�, לבד מייחודו של השיעבוד הימי   160

  .התחבורה
   . באשר לכלי טיס22�063בפסקה ,  באשר לכלי שיט22�058בפסקה , DICEYראו    161
שהתייחס לכלי ,  Air Foyle Ltd v. Center Capital Ltd., [2002] E.W.H.C. 2535 (Comm)ראו   162

בהכרח על מכר של בית משפט גובר טיס וקבע כי מצב זכויות הקניי� במדינת הרישו� אינו 
   .שבוצע במקו� אחר
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.  מטע� הובל מרוסיה לאנגליה על סיפונה של אנייה פרוסית:11 הדוגמ
בנסיבות העניי� . גיה והמטע� הועלה לחו�ווהאנייה נטרפה בסמו� לחו� נור

� שקונה ת� גיה הסמי� את קברניט האנייה למכור את המטע� באופוודי� נור
עלול הקברניט וזאת א� א� (לב ירכוש זכות קניי� טובה כלפי הבעלי� 
די� אנגליה לא היה מסמי� ). להתחייב כלפי הבעלי� בגי� מכר לא מוצדק

קברניט לנהוג כ� בנסיבות העניי� משו� שלא היה צור� חיוני למכור את 
ר המטע� נמכ.  להטעינו מחדש ולהמשי� בהובלה אפשרהיהו, המטע�

ש� תבע , לב מכרו לנתבע שהביא אותו לאנגליהה והקונה ת� ,גיהוובנור
יעה נדחתה התב. וריי� בטענה שהוא עדיי� בעל המטע�אותו הבעלי� המק

   163.רעה בשטחהיגיה חל על ההעברה הלא רצונית שאווכי די� נור

וא ב י� אי� די� שהבלכאשר אנייה נמצאת . אול� כלי תחבורה קשורי� ג� למדינת בית�
 היא מדינת הדגל ומדינת – ה מקו� במדינת ביתהאבל מקובל לייחס ל, די� מקו� הימצאה

לפיכ� במצב זה סביר שיש להכיר בסמכותה של מדינת הבית שלה להפקיע . ההרישו� של
 קשר זה למדינת הבית עשוי להצדיק את החלת דינה של מדינה זו ג� במצבי� 164.אותה

  . אחרי�
� נכסי� מיוחדי� במוב� זה ששיטות משפט רבות מכירות כלי שיט והמטע� שבה� ה

באפשרות שאירועי� שמצמיחי� חיובי� אישיי� עשויי� להצמיח להבטחת� שיעבודי� לא 
כלי שיט עשוי לגרו� . וא� לעתי� על המטע�, רצוניי� מכוח הדי� הרובצי� על כלי השיט

היקלע לצרה ולזכות כלי שיט עשוי ל; ברשלנותו להתנגשות שבה ניזוק כלי שיט אחר
כלי שיט עשוי ; כלי שיט הנקלע לצרה עשוי להשלי� לי� חלק מהמטע�; בשירותי הצלה

כלי שיט הנקלע למצב שבו הוא אינו יכול להמשי� במסע ; להזדקק במהל� המסע לתיקוני�
בכל המצבי� האלה נוצר . בלא מצרכי� חיוניי� עשוי לקבל מצרכי� אלה בלא לשל� עבור�

  

במקרה זה לא היה מדובר בהלי� חפצא . Cammell v. Sewell, (1860) 29 L.J. Ch. 350ראו    163
כור בתנאי תקנת השוק את המטע� שבאנייה למ, לפי די� המקו�, אלא בזכותו של הקברניט

  .שנקלעה לקשיי�
 מכירי� בסמכותה של מדינה זרה להפקיע כלי שיט שלה שמחו� 133' בעמ CHESHIREאצל    164

. ועמדה זו אינה מוגבלת מפורשות למקרי� שבה� כלי השיט נמצא בלב י�, לשטחה הריבוני
י� את הדברי� כאשר כלי השיט נמצא א� כי ש� מסייג,  ואיל�22�058בפסקה , DICEYראו ג� 

, מצד אחד סביר שהדי� היחיד שמוסמ� לעניי� זה הוא די� הדגל. בשטחה של מדינה אחרת
מצד אחר קיימי� מקרי� שבה� חודרי� דר� המרש� כדי להגיע . שהוא די� מדינת הרישו�

ידותית תופעה זו מוכרת כשמבקשי� לדעת א� כלי שיט הרשו� במדינה יד. לאזרחות הבעלי�
–CHRISTOPHER HILL, MARITIME LAW 20ראו למשל (שיי� למעשה לאזרח של מדינה עוינת 

21 (6th ed., 2003) , א� אפשר להעלות על הדעת ג� מקרי� שבה� בזמ� חירו� מדינה תרצה
וג� במקרה כזה אזרחות הבעלי� , ליטול את קניינ� של אזרחיה א� על פי שהוא אינו בשטחה

  .  הזהות העולה מהמרש�עשויה לגבור על
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�  כלפי–  ולעתי� על בעליו של מטע� המובל בהצלחה ליעדו–  על בעל האנייהחיוב הרוב
 מתק�  אומספק המצרכי�, בעל המטע� שהוקרב, המציל, בעל האנייה הניזוקה: אחר

מצבי� אלה ה� מצבי� אופייניי� בה� שיטות המשפט מכירות בכ� שנוס� על . האנייה
הרוב� על כלי השיט ועל , ח הדי�החיוב האישי ולהבטחתו נוצר שיעבוד לא רצוני מכו

 כל זאת בשל הקשיי� הטבועי� 165.שאפשר לממשו בהלי� חפצא, להבטחת החיוב, המטע�
 אלה מאלה בשאלה נבדלותשיטות המשפט  .באכיפת חיוב אישי נגד בעל אנייה מאר� זרה

   166.מה אופיי�בשאלה  ולסוגיה�עבודי� הימיי� י נוצרי� השבאילו נסיבות
איזה די� חל על , די� מקו� הימצאו הפיזי בלב י� ואי� די� שהוא כשכלי שיט נמצא

קיימות שיטות  168.סתמנת מחלוקת מזובשאלה  167?עבוד ומה אופיוי א� נוצר שהשאלה
עבוד י מייחסות את קיומו של הש ה�שמפאת חוסר האפשרות למק� את כלי השיט

�ומחילות את ה, שממנה נבע" עסקה"לlex causaeל שיעבוד ייבדק לפי  כדי שקיומו של כ
על פי רוב אפשר , כאשר מדובר בעסקה הסכמית 169.בהתא� לנסיבות היווצרו, די� אחר

כגו� , אול� כאשר האירוע היוצר את השיעבוד הוא אירוע נזיקי. לזהות את די� העסקה
שכ� כלל ברירת הדי� בנזיקי� נוטה להפנות לדי� מקו� , קשה יותר לזהות את דינו, התנגשות

 יש מי שגורס שמשו� ,כמו כ�. ובלב י� לא חל די� לאומי כלשהו ככזה, העוולהביצוע 
�ה, שמדובר בזכות קניי�lex causae של כל שיעבוד הוא די� מקו� הימצא כלי השיט בעת 

בשל .  ג� במקרה זה ההפניה לדי� בעל זיקה טריטוריאלית איננה מועילה170.הרלוונטית

  

, לפעמי� שיעבוד זה נצמד לנכס ג� כשהבעלות בו מועברת לאחר בהעברה רצונית רגילה   165
ולפעמי� הוא רק מצמיח את האפשרות לממש את השיעבוד באמצעות הלי� חפצא בזמ� 

להבחנה בי� שיעבודי� . עוד בעל זכות הקניי� באנייה, האחראי אישית לחיוב, שבעל האנייה
 possessory(וזכויות עיכבו� ) statutory liens(שיעבודי� סטטוטוריי� , )maritime liens(� ימיי

liens( , ראו למשלSARAH C. DERRINGTON, JAMES M. TURNER, THE LAW AND PRACTICE OF 

ADMIRALTY MATTERS (2007) , 8.51–8.49, 2.25–2.10בפסקאות;STEPHEN GIRVIN, 
CARRIAGE OF GOODS BY SEA 349 (2007) .  

 Williamלהצגת כמה מההבדלי� בי� שיטות המשפט באשר למהותו של שיעבוד ימי ראו    166
Tetley, Maritime Liens in the Conflict of Laws, in LAW AND JUSTICE IN A MULTISTATE 

WORLD: ESSAYS IN HONOR OF ARTHUR T. VON MEHREN 439 (eds. J.A.R. Nafziger, 
Symeon Symeonides, 2002).  

  . בשינוי מקו� הימצאו של הנכס1045–1038' להל� בעמבסוגיה זו ראו ג� את הדיו�    167
 Tetleyראו מאמרו של , להצגה של ההבדלי� בי� עמדותיה� של חלק מהשיטות במחלוקת זו   168

  ).166ש "לעיל ה(
  . י המפנה לדי� האירוע שממנו צמח השיעבוד הגרמנ�EGBGB ל45.2' ראו למשל ס   169
 45)3(ד מד"פ, מ"כור סחר בע'  קורפורייש� נגרייפי� 352/87א "ראו למשל השופט שמגר בע   170

לעיל  (Tetleyבהתא� לגישה האמריקנית ולגישה הקנדית כפי שתוארו במאמרו של , )1990(
 ).166ש "ה
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יל די� אחד קבוע על כל השיעבודי� בלי קשר  להחיש שמבקשי�הקשיי� שגישה זו מעוררת 
   .למקו� הימצאו של כלי השיט בעת היווצר� ובלי קשר למקור השיעבוד

י השיט מקו� קבוע בביתו למייחסי� לכיש ה. בתו� הקבוצה הזו יש מחלוקתג� 
 , השיטיל או את די� מקו� הרישו� של כלגדלי� עליו ועל המטע� שבו את די� הומחי

גישה זו מחפשת נקודת  171.� אחיד וידוע מראש החל על כל זכויות הקניי� בנכסהמספק די
עיגו� קבועה לנכס שטבעו לנוע כדי לקד� את התנועה הימית מבלי לפגוע בנושי� של בעלי 

תו� תליית מצב� של כל זכויות הקניי� בדי� , מחילי� את די� הפורו�ה לעומת� יש. אניות
 גישה זו מתעלמת מההיבט הקנייני של 172.י� חפצאשאינו מזוהה עד אשר יוזמי� הל

   173.השיעבוד ומתייחסת אליו ככלי דיוני למימושו של חיוב
המשיכה לאחידות בהקשר זה מובילה להעדפתו של די� , בלי קשר לגישה המועדפת

אחיד כזה ג� באשר לשיעבודי� הנוצרי� בזמ� שכלי השיט נמצא במי� הטריטוריאליי� של 
העמדה הגורסת  174. על פי שאפשר לזהות את מקו� היווצרו של השיעבודא�, מדינה נתונה

. שיש להחיל את די� מדינת הבית כאשר הנכס נמצא בלב י� מבוססת על אילו� מעשי
מדינת הבית של כלי השיט או את די� הפורו�  העמדה שלפיה יש להחיל את די�, לעומת זאת

 תפיסה עקרונית שיש להעדי� את די� מבטאת, ג� כאשר אפשר לייחס לנכס כזה מקו� פיזי
המדינה שבה אפשר לממש את זכות הקניי� הרובצת על האנייה על פני די� מקו� הימצאו 

  . ברגע יצירת הזכות
העברות השפעת די� מדינת הבית של כלי התחבורה מורגשת ג� בכל מה שקשור ל

העברת הבעלות תבוא  ,כאשר כלי השיט נמצא בלב י� . כגו� מכר רצוני של כלי שיטרצוניות
א� על פי שהסכ� ההעברה הרצוני עשוי , לידי ביטוי של� רק במדינת ביתו ועל פי דינה

 הקניי� בכלי ֲעִביר+ת עשוי להגביל את � מדינת הביתדי. להיות כפו� לדי� של מדינה אחרת
או , לדרוש רישו� של ההעברה, הוא עשוי לאסור העברות למי שאינו אזרח, למשל. שיט

נמצא סביר שדי� זה יחול כשכלי השיט  175.תנות את העברת הבעלות בתנאי� אחרי�לה

  

לאומיות � מצוינות כמה וכמה אמנות בי�DICEYאצל  .בסקנדינביה ובהולנד, �זה המצב ביוו   171
  ). 22�063ראו בפסקה (שקיבלו עיקרו� זה בהקשר של כלי טיס 

 Bankers Trust International v. Todd זה המצב במשפט האנגלי בעקבות פסק הדי� בפרשת   172
Shipyards Corp., [1981] A.C. 221 (The Halcyon Isle) .  

א "על התפיסה הדיונית של המשפט האנגלי ועל המדיניות להפחית בשיעבודי� ימיי� ראו ע   173
 . והמקורות המובאי� ש�)1990 (45)3(ד מד"פ ,מ"כור סחר בע'  קורפורייש� נגרייפי� 352/87

וכאשר רוב הסכסוכי� הימיי� נדונו , כאשר חלק הארי של צי הסחר היה מרוכז בידיי� אנגליות
בעת החדשה . החלתו של די� הפורו� הייתה פוגענית פחות כי התוצאה הייתה צפויה, הבאנגלי

  .המצב שונה והחלת די� הפורו� יוצרת חוסר ודאות בלתי נסבל
  .המדינות שבה� מכפיפי� שיעבודי� לדי� הדגל אינ� מבחינות בי� שני המצבי�   174
–�"התש, )כלי שיט(ק הספנות לדוגמאות של הגבלות כאלה ראו הפרק השני והשלישי של חו   175

1960.  
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הא� הימצאותו של כלי השיט בשטחה של מדינה אחרת בעת . בלב י� בעת ההעברה
כמו הבעלות בקניי� , הבעלות בכלי שיט. נראה שלא? ההעברה צריכה לשנות לעניי� זה

די� זה ראוי שיקבע .  השיט ועל הפעלתואשר מפקח על כלי, קבועה בדי� הבית שלו, רוחני
   176.את התנאי� שבה� אפשר להעביר את הזכות ואת התוצאות של העברה נתונה

לאומיות �עסקאות מכר עבר.  מעוררות בעיות מיוחדותמטע�ג� העברות רצוניות של 
. הנוגעות למטע� מתבצעות תכופות בזמ� שהסחורות מיטלטלות ממדינה אחת לאחרת

וכאשר כלי השיט שבו נמצא , פשר למק� את המטע� בתו� כלי השיטבמצבי� אלה א
להחיל על העברה רצונית של המטע� את די� כלי לכאורה אפשר , המטע� מצוי בלב י�

לכ� מוצדק פחות . אול� אי� קשר טבעי בי� המטע� ובי� מדינת הבית של האנייה. השיט
הכול מסכימי� שהעברת הקניי� אמנ� . להחיל די� זה על ההעברה של זכות הקניי� במטע�

.  לה לכלל הראויבאשראי� אחידות דעי� אול� , במטע� שבמעבר מעוררת בעיות ייחודיות
מציעי� להחיל על ההיבטי� הקנייני� של עסקאות בנכסי� מוחשיי� כאלה את די� נמל יש ש
ה די� זה הוא הדי� של המקו� הצפוי הקרוב ביותר שתהי, בזמ� שהנכסי� במעבר 177.היעד

 אחרי� מציעי�. לו שליטה בנכסי� ושבמסגרתו יהיה אפשר לממש את זכויות הקניי� בה�
 ישק� בדר� כלל את זה די� 178.השולט בעסקת העברהדי� הלהחיל על עסקאות כאלה את 

רצו� זה הוא שמצמיח את זכויות הקניי� , ובהיעדר די� שיכול לשלוט בנכסי�, רצו� הצדדי�
דובר בכמה מטעני� � העסקה או די� נמל היעד ג� כאשר מיש מגמה להחיל את די. בה�

 כאשר קיי� אינטרס ברור שיחול על ההעברה הקניינית די� –היוצאי� ממקומות שוני� 
ג� כאשר מטע� בודד או מכלול של מטעני� הכרוכי� יחד בעסקה אחת , יתרה מזו. אחד

החיל את די� העסקה או את הנטייה היא ל, א� רק באופ� זמני או מקרי, נמצאי� במקו� ידוע
 יהיהש איננו המקו� שבו צפוי מקו� הימצא� של הנכסי� בעת העברת הזכויות. די� היעד

זהותו של מקו� הצדדי� לעסקה אינ� מודעי� ל בחלק מהמקרי� ;לממש את הנכסי�אפשר 
בעסקאות כאלה מכוונות יותר ציפיותיה� של צדדי� שלישיי� א�  ;נולא כל שכ� לדי, זה

י� קיימ� מרבית הרציונלי� להפעלת הכלל הרגיל אינעל כ� .  של העסקהמקומי�הלאי לאופ
, ג� באשר לנכסי� במעבר, בכל מקרה. ג� באות� מקרי� שבה� אפשר לייחס למטע� מקו�

  

ואכ� מתברר כי העברתו של כלי שיט למי שאינו כשיר בעיני די� הדגל עשויה להביא לידי    176
כדאי ). 1960–�"התש, )כלי שיט( לחוק הספנות 29' ראו למשל ס(מחיקת כלי השיט מהרישו� 

הצדדי� לחוזה להדגיש שוב שמדובר במצב הזכויות כלפי כולי עלמא ולא ביחסי� שבי� 
  ).1036–1035'  בעמראו להל�(המכר 

 מחיל כלל זהה 103' ס( השוויצרי �CPIL ל101' ס; חוק הרפורמה האיטלקי ל52' ראו למשל ס   177
ההסדר השוויצרי צופה אפשרות מוגבלת של ). על הסדרי שמירת בעלות בעסקאות ייצוא

אבל בחירה זו , יאה או די� העסקהדי� נמל היצ, הצדדי� יכולי� לבחור בדי� נמל היעד: התנאה
 . לא תשפיע על זכויותיה� של צדדי� שלישיי�

  .1221' בעמ, CHESHIRE; 24�017בפסקה , DICEYראו    178
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די� ששולט בנכסי� , ג� א� הוא נית� לזיהוי, המגמה היא להעדי� על פני די� מקומ� הפיזי
  .ובמימוש הזכויות בה�

בכלי תחבורה  )עודעבוד וי ש,בעלות( קיומה ותוכנה של זכות קניי� א�מכל זאת שנובע 
רק העברה לא רצונית כגו� .  לפי די� שונה מדי� מקו� הימצא�ייקבעובמעבר ובמטע� 

, שבמהלכ� אפשר לממש את העברת זכות הקניי� בפועל, הפקעה או העברה בפסק חפצא
  .תהיה כפופה לדי� מקו� הימצא הנכס

  נכסי� בעלי היבט מוחשי והיבט לא מוחשי   )2(

כפי .  ער� מופקדי�ירותוני ז"מניות למוכ,  שטרות�הדוגמאות הבולטות לנכסי� אלה ה
 שפקודת א� על פי. ע� זאת ה� מגבשי� חיובי�.  ה� מיטלטלי�שטרות, שהוסבר לעיל

ת הוראות אלה אינ� מתייחסו,  לברירת הדי�באשרהשטרות כוללת הוראות מיוחדות 
שכפו� לדי� ,  והוא תוקפה הצורני של ההעברה– לבד מהיבט אחד להעברת הקניי� בשטר

 ה� מתייחסות בעיקר לתוקפ� הצורני של החיובי� על פי השטר 179.המקו� שבו היא נעשתה
   180.ולפירוש החיובי� השוני� על פי השטר

של המשפט המקובל התלבט בשאלה איזה די� צרי� לקבוע באשר לתוקפה של העברה 
עד שנחקקה פקודת השטרות שלטה הדעה שלפיה ההיבט החשוב . השטר והחיוב שבו

ועל כ� יש להחיל את הדי� ששולט בחיוב הבסיסי של , ביותר של השטר הוא החיוב שבו
עמדה זו מתיישבת ,  כפי שנראה בהמש�181. די� המקו� שבו השטר ק+בל לראשונה–השטר 

היא מתמקדת בחיוב שבשטר ומתעלמת . ע� העמדה המקובלת באשר להמחאת חיובי�
 היו� היא שמתייחסי� לזכויות הקניי� בשטר כפי המקובלתהגישה . מהיותו ג� נכס מיטלטל

הרצונית , לפיכ� על העברתו הקניינית של השטר. שמתייחסי� לזכויות הקניי� בנכס מיטלטל
שטר : Alcock v. Smithכ� נקבע בפרשה מנחה . חל די� מקו� הימצא השטר, והלא רצונית

ז "נמש� וק+בל באנגליה לטובת נורווגי הוסב בנורווגיה באופ� שהפ� אותו לשטר למוכש
נורווגי במסגרת הליכי קונה השטר נתפס בנורווגיה ונמכר ש� ל. ונמסר לשל+ח של התובע

בנסיבות . ולאחר מכ� מכר אותו הקונה הנורווגי לבנק שוודי, הוצאה לפועל נגד התובע
נורווגי באמצעות המכר קונה � אנגליה לא היה מכיר בהעברת זכות הקניי� להעניי� די

כאשר התובע תבע את .  רכש זכות קניי� טובהקונהה, לפי די� נורווגיה; בהוצאה לפועל

  

 ,.Koechlin et Cie v. Kestenbaum Brosראו עוד  ;]נוסח חדש[לפקודת השטרות ) 1(72' ראו ס   179
[1927] 1 K.B. 889 (C.A.) ;DICEY, 33�363 בפסקה.  

  .1671–1668' ראו להל� בעמ   180
 It would be anomalous to“: ש� נאמר , Lebel v. Tucker, (1867) L.R. 3 Q.B. 77ראו למשל    181

say that a contract made in this country could be affected by the circulation and 
negotiation in a foreign country of the instrument by which the contract is constituted”.  
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קבע בית המשפט האנגלי כי , החייב על פי השטר ודרש שהחיוב ישול� לו ולא לבנק השוודי
ת הקניי� בשטר ובחיוב באופ� תק� ודחה את המכר הכפוי בנורווגיה העביר את זכו

שנבעה ,  עיקרו� זה הביא לתוצאה הנוספת שהעברה לא רצונית של השטר182.התביעה
לפי די� מקו� , הצליחה להעביר זכות קניי� לקונה בתמורה ובתו� לב, מחתימה מזויפת

פי די�  א� על פי שהיא לא הייתה מצליחה להעביר זכות קניי� טובה ל,השטר בעת ההעברה
   183.הפורו�

בי� ,  הנוגעת לשטרבכל שאלה קנייניתדי� מקו� הימצא הנכס קובע , לפי גישה זו
די� מקו� . שמתייחסי� אל היותו מסמ� מיטלטל ובי� שמתייחסי� אל החיוב שהוא מייצג

 זכות –ואיזו זכות הועברה , הימצא השטר בעת ההעברה יקבע א� הועברה זכות קניי�
 זכות לדרוש את מילוי החיוב השטרי או שמא זכות פחותה מזו בעלות המקנה למקבל

גישה זו מזהה את השטר . הממשילה את השטר לפיסת נייר בלבד שאינה מקנה לו זכות כזו
  .הפיזי ע� החיוב שבו באופ� מוחלט

כל אחת מהגישות מתנכרת ה� לאופיו המורכב של השטר ה� להשלכות של מורכבות זו 
 א�. העביר את החיוב שבשטר על ידי העברתו הפיזית של השטראפשר ל. במשפט המהותי

כש� שדיני השטרות מבחיני� בי� הקניי�  184.לא כל העברה של שטר מקנה זכות בחיוב
כ� ג� היה אפשר לצפות שכללי ברירת הדי� יבחינו בי� שני , במסמ� ובי� הקניי� בחיוב

ל החל על קניי� במיטלטל מוחשי על זכות הקניי� במסמ� יחול הכלל הרגי, כ�. היבטי� אלה
 –כבעל משכו� או כגנב , כשומר, כמחזיק,  כבעלי�– של המחזיק במסמ� זכויותיוו

לפחות בכל מה שקשור למחזיק ,  כול� לדי� מקו� הימצא המסמ� ברגע הרלוונטיתוכפפנה
� איזו זכות קניי, די� זה יקבע מי זכאי להחזיק במסמ�. אד� שממנו הוא קיבל את המסמ�לו

.  להעביר אותו באופ� לא רצוניאפשר וכיצד , להעביר אותו באופ� רצוניאפשרכיצד , יש בו
חייבי� על ההזכות להיפרע מ של ההעברה על החיוב המגובש בשטר ועל אול� על ההשפעה

בי� שזהו די� � שזהו די� החיוב הבסיסי ו בי– יחול הדי� ששולט בחיוב השטרי השטרפי 
בכל אחד מהמקרי� הללו מייחסי� חשיבות לדי� מקומו של ש בי� ,החיוב הספציפי הנדו�

 בספרות אמנ� .מייחסי� חשיבות לדי� העסקה שבמסגרתה נוצר החיובשהחייב הנדו� ובי� 
מציעי� בהקשרי� מסוימי� , כ� :האנגלית מכירי� בצור� להפריד בי� שני היבטי� אלה

 כפו� לדי� המקו� שבו –השטר  כלומר הזכות להיפרע מהחייב על פי –שהקניי� בחיוב 
ולא , )שהוא לרוב מקו� מגוריו של החייב, המקו� שבו אפשר לממש אותו( מצוי החיוב

  

182   Alcock v. Smith, (1892) 1 Ch. 238 . הודגש ש� שהמכר לא היה של פיסת נייר בלבד אלא
  .של החיוב שהוא גיבש

183  Embiricos v. Anglo-Austrian Bank, [1905] 1 K.B. 677.  
   .)1974 (73–53 מהותו של שטרראו אהר� ברק    184
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א� דומה כי האינטרס בסחירות השטר  185.די� המקו� שבו מצוי השטר שבו הוא מגובשל
גבר על תובנות ועקרונות אלה והוביל לעמדה המקובלת שלפיה על העברתו הקניינית של 

  .ל די� מקו� הימצא השטר בעת ההעברהשטר ח
בהקשר של מניות , א� בשטרות ניכרת מגמה להעדי� את די� המקו� על פני די� החיוב

 ז" למוכמניה .א� כי מייחסי� חשיבות ג� לאופייה המעורב של מניה סחירה, המגמה הפוכה
סמ� דומה לשטר במוב� זה שאפשר להעביר את צרור הזכויות במניה על ידי העברת המ

 בי� מרצו� ובי� שלא –והעברתו הפיזית , ג� מסמ� כזה יש לו קיו� פיזי. שמגבש אות�
כפופות בי� המעביר לנעבר  כש� שג� תוצאות ההעברה ,לדי� מקו� הימצאו כפופה –מרצו� 

 אול� הבעלות בזכויות שהמניה מעניקה והתוק� של העברה כלפי החברה 186.לדי� זה
מצאה של מניה  בלי קשר למקו� הי, לפיכ�187.אגדותול� בדי� מקו� ההתמוגדרי� כ

הממוקמות לצרכי� , המדינה שבה מאוגדת החברה רשאית להפקיע מניות בחברה, ז"למוכ
 כגו� – העברה רצונית או לא רצונית שאינה מוכרת בדי� זה 188;משפטיי� באותה מדינה

 אינה מקנה – העברה של מניה המיועדת רק לבני משפחת המייסדי� למי שאינו ב� משפחה

  

אבל , בפסקה זו מתייחסי� במפורש רק להעברות לא רצוניות. 22�041בפסקה , DICEYראו    185
מכא� שמכירי� כנראה . עשוי להשתנות לפי אופי השאלה הנדונה" מקו� החיוב"מעירי� כי 

  . ואיל�1668' ראו ג� להל� בעמ. בתוק� הטיעו� באשר לכל סוגי ההעברות
 988, 945ד ו "פ,  שר האוצר'אמסטרד� נ 279/51� "ראו בג(הוא הדי� באשר לתעודת מניה    186

)1952( ;CHESHIRE, ופרשת , 1246 'בעמColonial Bank v. Cady, (1890) 15 App. Cas. 267 ,
העיזבו� של בעל המניות : ש� נדונה השאלה מי בעל זכויות הקניי� במניות בחברה אמריקנית

,  ש� העיזבו�האנגלי ששלח את התעודות לברוקר אנגלי כדי שהלה ידאג להעברת המניות על
לפי די� . או בנק אנגלי שבו הופקדו המניות כבטוחה לחוב על ידי הברוקרי� שפשטו את הרגל

ואילו בדי� ארצות הברית רכש הבנק , אנגליה ההפקדה לא העניקה לבנק זכות קניי� במניות
בית המשפט האנגלי הדגיש שכדי לשכלל את זכות הקניי� במניה . זכות קניי� טובה במניות

אבל ביחסי� שבי� בעל המניות לנעבר , פי החברה יש לנהוג לפי די� מקו� ההתאגדותכל
  .קובע די� המקו� של תעודות המניה) הבנק(

המציי� , 1246' בעמ, CHESHIREראו ג� . )186ש "לעיל ה (Colonial Bank v. Cadyראו פרשת    187
 המרש� ומקו� ההתאגדות אינה בעלת משמעות כשמדובר מקו�, שההבחנה בי� מקו� המניה

. שכ� די� מקו� ההתאגדות גובר על כל די� אחר בעניי� זה, בתוק� של ההעברה כלפי התאגיד
שבה מכירי� באפשרות של הפרדה בי� הדיני� החלי� על , 24�066בפסקה , DICEYראו עוד 

, חשיבותו של די� מקו� ההתאגדותא� מדגישי� את , ז"מניה רשומה ומניה למוכ, מניה רגילה
279/51� "ראו בי� השאר את בג. 22�045, 22�044, 22�041וראו באופ� ברור יותר בפסקאות  

  .�ius in rem לius ad remלהבחנה בי� ) 1952 (988, 945ד ו "פ, שר האוצר' אמסטרד� נ
 Brown, Gow, Wilson v. Beleggings-Societeit NV, (1961) 29כ� נקבע בפרשה קנדית    188

D.L.R. (2d) 673 . ראו ג�DICEY , 22�045בפסקה.  
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 העברה קניינית של 189.הניתנות למימוש במקו� ההתאגדות בלבד, זכויות כלפי החברה
דינו של מקו�  .מניה המגובשת במסמ� אינה משפיעה בהכרח על הזכויות כלפי החברה

את כפי שהוא הדי� היחיד הקובע , מי מוכר כבעל מניההדי� היחיד הקובע ההתאגדות הוא 
בנוגע למניות וכ� ע� העקרוני  כלל זה מתיישב ע� הכלל .� במניהיקניהתוכנה של זכות 

השולט בזכות  והוא ממחיש את הרעיו� שהדי�, הכלל בנוגע למניות רשומות שיידו� להל�
  . הקניי� הוא הדי� של המקו� שבו אפשר לממש את הקניי�

 רות ער�נייאותו עיקרו� תור� לפתרו� השאלה איזה די� קובע בידי מי זכות הקניי� ב 
�בשהמסחר שלה� מתנהל depository באופ� ,ולא בתאגיד עצמו, )רישומי�ל החבר( מרכזי 

 מאחר שאי� לבעל ניירות הער� 190.בידי מתווכי� שרק שמ� מופיע ברישומי� ואלקטרוני
 בשיטה מקובלפי שאי� טע� למק� את ניירות הער� אצל התאגיד כ, קשר ישיר ע� התאגיד

הוא , לפיכ� סביר למק� אות� במקו� הפקדת�. די בעליה� ישירותשבה מניות מוחזקות בי
 לפיכ� דומה 191. תק�סחר לסחור בה� אפשרשכ� רק ש� , המקו� שבו מתנהל הרישו�

כגו� ,  הוא הדי� שמוסמ� לשלוט בהעברות לא רצוניות של ניירות הער�נו של מקו� זהשדי
די� קובע באשר לתוקפ� של  באשר לשאלה איזה .עודמימוש משכונות ו, עיקול, הפקעה

אי� , העברות רצוניות ובאשר לזכויות הקניי� בניירות הער� במקרה של עסקאות נוגדות
 של האיחוד Regulationsשבאה לידי ביטוי בשתי , העמדה האירופית. עמדה אחידה

 מפנה לדי� המדינה שבה מתנהל המרש� המרכזי או החשבו� של הברוקר 192,האירופי

  

ובאופ� כללי בדבר כוחו של , )1952 (945ד ו "פ, שר האוצר' אמסטרד� נ 279/51� "ראו בג   189
 ,.Williams & Humbert Ltd. v. W. & H. Trade Marks (Jersey) Ltdמקו� ההתאגדות ראו 

[1986] A.C. 368) מניות רגילות .(  
, באמצעות ברוקרי� הסוחרי� במניות בשמ�, המסחר במניות בישראל מתנהל באופ� דומה   190

אצל .  שבידיה� מופקדות המניות של התאגידרישומי�לחברות באמצעות , בשביל לקוחותיה�
הברוקר שומר אצלו רישו� של .  הבעלות במניות רשומה על ש� הברוקררישומי�ל החברה

 זכויותיה� מבוססות על ; עצמ� אי� קשר ישיר ע� התאגידתולבעלי המניו, בעלי המניות
 לחוק 177, 132'  סראו( אשר נות� לבעל המניות אישור על בעלותו ההסכ� ע� הברוקר

ור� הצבעה באסיפה הוכחת בעלות במניה לצ(תקנות החברות ו, 1999–ט"התשנ ,החברות
 depositoryהמשמשות ת מסגרות דומוקיימות  בי� לאומיבהקשר ה .)2000–ס"התש, )הכללית

ודרכ� מתנהל המסחר של ברוקרי� ממדינות שונות , בשביל ניירות ער� ממדינות רבות
 Euroclearה�  DICEY המובאות על ידידוגמאות (המייצגי� לקוחות שג� ה� ממדינות שונות 

, משו� שה� והתעודות המייצגות אות�, immobilisedניירות ער� אלה ה� ). �Clearstreamו
ה� , כאשר אי� כל תעודה המעידה על קיומ�. �depositoryמוחזקי� בידי ה, � קיימות כאלהא

לתיאור דר� המסחר הזו והבעיות המשפטיות ). dematerialized(עשויי� להיות לא מוחשיי� 
 Macmillan Inc. v. Bishopsgate Investment Trust Plc (No. 3), [1996] 1שהיא מעלה ראו 

W.L.R. 387 ;DICEY , ואיל�24�071בפסקה  ;CHESHIRE ,ואיל�1247' בעמ  .  
  .22�043בפסקה , DICEYראו    191
192   Directive (EC) No. 98/26 on Settlement Finality in Payment and Securities Settlement 

Systems, 19th May 1998 (OJ 1998 L166/45); Directive 2002/47/EC on Financial 
Collateral Arrangements, 6th June 2002 (OJ 2002 L168/43).  
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א� הכפיפה אותו לדי� ,  אימצה א� היא כלל זהנושאת האג שהוכנה ב אמנ193.במרש� זה
שנבחר בהסכ� שבי� הברוקר ללקוחו בתנאי שלברוקר יש משרד פעיל לניהול עסקיו 

מייצגות א� , הג� שה� שונות זו מזו,  שתי גישות אלה194.כברוקר במדינה של הדי� הנבחר
את � במקו� שבו אפשר לממש ה� את התפיסה שיש להכריע בשאלות קנייניות לפי הדי

, המרש�מקו� הגישה שמפנה לדי� מקו� המרש� מדגישה את העובדה ש. זכויות הקניי�
הגישה שמכירה בדי� . הוא המקו� שבו ניירות הער� ניתני� למימוש, התאגידמקו� ולא 

שנבחר על ידי הברוקר ללקוח מדגישה שזכויותיו של בעל ניירות הער� יונקות מההסכ� 
  . בי� הברוקרבינו ו

  נכסי� לא מוחשיי�  )3(

ג� . כלומר זכותו של נושה כלפי חייב,  היא חובלא מוחשיי� הבולטת של נכסי� ההדוגמ
כאשר מניה שאינה מגובשת במסמ� רשומה . מניות רשומות ה� דוגמאות לנכסי� כאלה

י העברה רצונית התקפה לפ, במרש� של התאגיד המתנהל במדינה שאינה מדינת ההתאגדות
די� ,  אבל כפי שכבר ראינו195.די� מדינת המרש� תספיק כדי לשנות את הרישו� במרש�

כש� , מקו� ההתאגדות יקבע בסופו של יו� א� העברה זו תקפה ומוכרת כלפי החברה
כדוגמת הפקעה של מניה רשומה על ידי די� , שהוא יכריע בשאלה א� העברה לא רצונית

  196.יש לה תוק� כלפי החברה, מקו� המרש�
כבר ראינו שכמו הנכסי� הבלתי מוחשיי� האחרי� . עיקרו� דומה מנחה באשר לחובות

כי ש� אפשר לממש , חוב ממוק� אצל החייב.  למק� ג� חובות לצרכי� מסוימי�אפשר
מקורה המחאה היא זכות שמועברת בהקניי� ושאליה מתייחס שזכות  הבר� 197.אותו

  

  ).�PRIMA) the place of the relevant intermediary’s accountמקו� זה ידוע כ   193
194   Hague Convention on the Law Applicable to Certain Rights in Respect of Securities 

Held with an Intermediary, 2002 .נערכה , י� שענייני� אלה מעוררי�בשל הקשיי� הרב �א
אמנה שמציעה כללי� מהותיי� אחידי� לפתרו� בעיות העלולות להתעורר באשר לזכויות 

 UNIDROIT Convention on Substantive Rules for:הקניי� בניירות ער� כאלה
Intermediated Securities (Geneva, 2009) .לאמנות אלה הצטרפו בינתיי� מעט מדינות.  

–978, 945ד ו "פ, שר האוצר' אמסטרד� נ 279/51� "בג; 22�044 בפסקה ,DICEYראו למשל    195
979) 1952.(  

אול� אי� לו הכוח לאכו� , למשל די� מקו� הרישו� יש לו הכוח לאכו� את שינוי הרישו�   196
  . 22�045בפסקה , DICEY; 186ש " לעיל הראו. שינוי זה על החברה

; )1989 (837) 1(ד מג"פ,  תל אביב–מנהל המכס ומס ער� מוס� ' � נרוזי 418/86א "ראו ע   197
DICEY, 22�026 בפסקה ;CHESHIRE ,1226' בעמ ;New York Life Insurance Co. v. Public 

Trustee, [1924] 2 Ch. 101, 119 ;LOUSSOUARN , מדובר , על פי רוב. 425, 424בפסקאות
 מצייני� שייתכ� שיש מקומות נוספי� שבה� �Cheshire וDicey. במקו� המגורי� של החייב

אול� לא די , כי יש מדינות נוספות שבה� נית� להגיש נגד הנתבע תביעה, אפשר לממש חוב
  . בכ� כדי למק� בה� את החיוב
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 שבה� הדי� שהצמיח את ,ניי� רוחני ולמניות בניגוד לק,לפיכ�. עסקה בי� החייב לנושהב
המדינה (הזכות שהיא נשוא הקניי� הוא הדי� של המקו� שבו אפשר לממש את הזכות 

 בהקשר של חובות אי� ,)לפי העניי�, שמגנה על הקניי� הרוחני ומדינת מקו� ההתאגדות
 ובי� הדי� )מקו� מגוריו של החייב(זהות הכרחית בי� המדינה שבה אפשר לממש את החוב 

הדי� שהצמיח ;  הדי� שהצמיח חוב הנובע מחוזה הוא בדר� כלל די� החוזה.שהצמיח אותו
הדי� שהצמיח חוב פסוק הוא ; חוב הנובע מעוולה הוא בדר� כלל די� מקו� ביצוע העוולה

  .  וכיוצא באלה, את פסק הדי�בדר� כלל די� המדינה שהוציא
 בכל מה שקשור 198.י� סבו� במיוחדהדיו� בשאלות הקנייניות העוסקות בחיוב

 האחת 199: כי יש לבחור למעשה בי� שתי תאוריותDiceyמבהירי� אצל  העברת� הרצוניתל
 מקו� מגוריו של החייב –מקדשת את הפ� הקנייני של החוב ומכפיפה את הכול לדי� מקומו 

ת נשוא זכוהחיוב האחרת מקדשת את הפ� האובליגטורי של ;  ש� אפשר לממש את החוב–
רק די� , לפי גישה אחרונה זו.  ומכפיפה את העברתו לדי� ששולט בחיוב הבסיסי,הקניי�

א� על . העסקה יכול להגדיר מיהו צד לחיוב וכיצד אפשר להעביר את הזכות לידי צד שלישי
הדעה המועדפת היו� משתקפת באמנת , אינה מעלה תמונה אחידההאנגלית פי שהפסיקה 

היחסי� בי� הממחה לנמחה ,  לפי גישה זו200. לחיובי� חוזיי�המתייחסת, רומא האירופית
תוקפה ותוצאותיה כלפי , צורתה, ואילו אפשרות ההעברה, כפופי� לדי� ההסכ� שביניה�

   201.החייב כפופות לדי� ששולט בחיוב המקורי
קשר הדוק זה בי� החוב ובי� הדי� שיצר אותו בא לידי ביטוי מפורש ג� כאשר מדברי� 

א� מעשה כלשהו הצליח השאלה השאלה א� זכות קיימת ו. ל הזכות ותוכנהקיומה שעל 
לבטל אותה ואת החיוב שבצדה כפופות שתיה� לדי� החיוב ולא לדי� מקומו של החיוב 

  

  . ואיל�1226' מ בע,CHESHIRE;  ואיל�24�052פסקה ב , DICEYעל הקשיי� ראו   198
וא� את , די� המקו� שבו בוצעה פעולת ההעברה, �lex actusפוסלי� את התאוריה של ה   199

�24ראו בפסקה ). העסקה שבי� הממחה לנמחה(התאוריה שלפיה הכול כפו� לדי� ההעברה 
053.  

ראו (מקובל שיש להחיל עקרונות אלה מכוח היקש ג� על העברות רצוניות שאינ� חוזיות    200
  ).1232' בעמ, CHESHIREלמשל 

 �Rome I ל14'  ראו ס.24�054פסקה ב ,�DICEYו, 1229–1227' מבע, CHESHIREראו    201
Regulation .זה �, באשר לתחלו� מכוח החוק. אותו עיקרו� חל ג� על תחלו� חוזי לפי סעי

, עמדה זו סוטה מהמגמה המפורשת להפריד בי� ההיבט הקנייני להיבט החיובי. 15' ראו ס
ובע בנזיקי� בגי� פגיעה בנכס היה ולהבליט את ההיבט הקנייני העצמאי של השאלה א� מי שת

, בתור שאלה אינצידנטלית, ראינו לעיל ששאלה זו. בעל זכות הקניי� בנכס בעת ביצוע העוולה
ולא לכלל ברירת הדי� של הדי� ששולט , כפופה לכלל ברירת הדי� של הפורו� בעניי� קניי�

ההיבט הקנייני ראינו עוד שאחת ההצדקות לכ� הייתה שרצוי שלא להבליע את . בעוולה
  ).125ש "ראו לעיל ה(התביעה בהיבט החיובי של 
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די� מקומו של  203.כפופה לדי� החיובהעדיפה  ג� זהותו של בעל זכות הקניי� , כ�202.החוזי
  .החיוב אינו רלוונטי א� לשאלה זו

 א� כי במקרי� אלה ,העברות לא רצוניותשל די� החיוב באה לידי ביטוי ג� בחשיבותו 

באנגליה הלי� זה . דוגמה לכ� היא עיקולו של חוב. נודעת חשיבות ג� לדי� מקו� החיוב

 third party debtוהיו� הוא נקרא , ) בסקוטלנדgarnishment) arrestmentנקרא בעבר 

order.204 ממוק� במדינת מת� הצו שכזה רק כאשר החוב רו בצו זרמקובל לחשוב שיכי 

 205.די� החיוב שנתפס הוא דינה של אותה מדינהכאשר ו, )החייב גר ש�כלומר כאשר (

 המעבירה – דאגה זו לדי� החיוב אינה באה לידי ביטוי מפורש באשר להפקעת חובות אול�

מוסמ� להפקיע במקרי� כאלה מקובל לומר שהדי� ה. את זכות הנושה לידי המדינה או נאמ�

 מכיוו� 206.הוא מדינת המגורי� של החייב, את החוב הוא די� המקו� שבו הוא נמצא

  

ש� מדגישי� שלא רק ביצוע החוזה מפקיע את החיוב , 32�157בפסקה , DICEYראו למשל    202
א� די� מקומו של , אלא ג� שינוי בדי� החוזה עשוי להביא לידי פקיעת החיוב או ביטולו

 . החיוב אינו יכול כ� להשפיע על החיוב
  .24�063, 7�042בפסקה  ,DICEYו רא   203
בישראל עיקול של חוב שנעשה במהל� תביעה א� מקפיא . מדובר למעשה במימוש של עיקול   204

  .רק מימושו בהוצאה לפועל מביא לידי תשלו� החוב למעקל. את זכויות הקניי� בנכס
205   DICEY, לתפוס  כדי להפעיל את הדי� האנגלי המאפשר לנושה, לעומת זאת.24�085 פסקהב 

כפו� יהיה שהחייב , נדרש שהחוב יהיה באנגליה, ולממש חוב המגיע מידי צד שלישי לחייב
  העורכי� של.באופ� חול� וארעיולו , באנגליהיהיה  ושג� הצד השלישי ,לסמכות בית המשפט

DICEY24�084פסקה ב( בנימה ביקורתית שלא נדרש שדי� החיוב יהיה אנגלי ני� מציי( ;
 סיכו� שהצד השלישי ייאל� במדינה וקיי� ,כ� שכאשר די� החיוב אינו אנגלי זאת בי�מסביר

תיאור מעט שונה של הדרישות להפעלת ל (לא יפעילו את הסמכות, אחרת לשל� ג� לחייב
נוכחותו של הצד השלישי נדרשת כנראה כדי ).  ואיל�1238' מבע, CHESHIREראו הדי� האנגלי 

 של החייב נדרשת כדי שהוא יושתק מלטעו� אחר כ� כפיפותו; אפשר לחייבו לשל�יהיה ש
בישראל אי� דרישה מיוחדת . שהצד השלישי עוד חייב לו הכס� שכבר שול� לנושה שלו

באשר הוא , אול� בעיקול חוב במהל� דיו�. באשר לקיומה של סמכות שיפוט על הצד השלישי
כ� ג� כאשר . משפטהחייב שאת חובו מעקלי� כפו� לסמכות בית ה, מתנהל במהל� הדיו�

סמכות ההוצאה לפועל על  ;צאה לפועל בעקבות פסק די� ישראליעיקול של חוב בהובמדובר 
ג� כשמדובר בהוצאתו לפועל של פסק  .החייב היא בבחינת סמכות נמשכת של בית המשפט

 מבטיחה שתביעת אכיפה לא 1984–ד"התשמ, � האזרחיילתקנות סדר הד) 8(500 'תק, די� זר
החייב עצמו יהיה כפו� שו, שראל רק על יסוד הימצאותו של רכוש החייב בישראלתישמע בי

שהוא , לפיכ� נראה כי יהיה אפשר לטעו� שלפחות בעיני ישראל החייב. לסמכות בית המשפט
יושתק על ידי הליכי ההוצאה לפועל שבה� הוא רשאי , הנושה של החייב בחוב המעוקל

�   .יי� תק� בדי� החיוב כי החוב עדולא יוכל לטעו�, להשתת
 Chaturbhuj Piramal v. Chunilal: מפני� לפסק די� הודי בעניי� זהDICEY, 25�003בפסקה    206

Oomkarmal, (1933) L.R. 60 Ind. App. 211, 223 (P.C.);  ראו ג�New York Life Insurance 
Co. v. Public Trustee, [1924] 2 Ch. 101, 119; Jabbour v. Custodian of Israeli Absentee 
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וההכרה בתפיסתו של חוב , ז כפופה לדי� מקו� ההתאגדות"שההכרה בהפקעת מניה למוכ

ומכיוו� שהעברה רצונית של חוב וא� תוכנה של הבעלות , של צד שלישי כפופה לדי� החיוב

עולה כי השאלה מי בעל הזכות כפופה , בלי קשר לדי� מקומו, חיובבחוב כפופי� לדי� ה

מדוע אי� מכפיפי� לדי� החיוב את ההכרה לפיכ� מתבקש לשאול . לעול� לדי� החיוב

רי� רבי� ק שבמני� מצייDiceyהעורכי� של  .בהפקעה של חוב על פי די� מקומו של החוב

רה ההפקעה די� החיוב � הוכבחלק מהמקרי� שבה,  ואמנ�207.תהיה חפיפה בי� השניי�

הדי� , כ� ג� בחלק מהמקרי� שבה� לא הוכרה תפיסה 208.מו של החובמקוהיה ג� די� 

הסיכו� שהחייב נוכח נראה כי  .שלפיו בוצעה התפיסה לא היה די� המקו� או די� החיוב

את ג� ראוי להתנות , תו� התעלמות מדי� המקו�,  החיובעל סמ�ייתבע במדינה שלישית 

   209. לידי פקיעת החיוב בדי� השולט בובהבאתהבהפקעה ההכרה 

  סיכו�  )4(

נכסי� שאפשר לשייכ� ליותר ממקו� אחד מאתגרי� את הכלל הרגיל המפנה לדי� מקו� 
הדי� החל . העיקרו� המנחה במקרי� אלה דומה לעיקרו� המנחה בכלל עצמו. הימצא הנכס

מגמה זו באה . מחת זכות הקניי�הוא די� המקו� שבו אפשר לממש את הקניי� או שממנו צו
ובדבר  – כלי תחבורה ומטעני� –נכסי� המוחשיי� המיוחדי� אשר ללידי ביטוי ברור ב

  .הטיפול בשטרות ובחובות מצביע על גישוש לקראת פתרו� הממחיש עיקרו� זה. מניות

  

Property, [1954] 1 W.L.R. 139; Arab Bank v. Barclays Bank (Dominion, Colonial and 
Overseas), [1954] A.C. 495.  

  .107ש "ה, 24�053ראו בפסקה    207
 Arab Bank  ובפרשתJabbourבפרשת , New York Life Insuranceכ� היה למשל בפרשת    208

  .)206ש " הלעיל(
הסיבו� של נושא . 1531–1528'  בעמראו להל�על השאלה מהו די� החוזה הרלוונטי לעניי� זה    209

במסגרת הפעולות הללו . זה זכה לפתרו� אלגנטי בידי לבונטי� בהקשר של העברות לא רצוניות
 לשל� את החוב כשעדיי� מוטל על החייב(לבונטי� מבחי� בי� העברת הזכות לנושה אחר 

וקיי� סיכו� שהוא ייאל� לשל� פעמיי� א� ההפקעה לא תוכר במדינה אחרת כמעשה שפטר 
בשני המקרי� ). כשהחייב אינו צרי� לשל� כלל(ובי� ביטול הזכות כליל ) אותו כלפי הנושה

שבו זכותו של הנושה , הראשו�במצב . אול� קיי� הבדל ביניה�, זכותו של הנושה נפגעת
במקרה . נכס של הנושה מופקע כאילו היה נכס מיטלטל בידיו של החייב, אד� אחרמועברת ל

באופ� חלקי כדי להג� על החייב מפני הסיכו� , חל די� מקו� הימצא הנכס, כתמיד, כזה
, שבו מתבטל החוב כליל, במקרה השני. שבמדינה אחרת הוא יחויב לשל� לנושה הראשו�

על כ� ראוי שיחול די� . חייב על חשבונו של הנושההחייב פטור מכל חיוב ומיטיבי� ע� ה
להסבר .  בי� דינו האישי ובי� די� אחר כגו� די� החיוב בנסיבות מתאימות–שהנושה כפו� לו 

 . ואיל�169' ודברי ההסבר בעמ, 32' ס, הצעת החוק, לבונטי�מלא של עמדה זו ראו 
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  בזכות הקניי�פעולה בהתא� לדי� שאינו שולט   )ג(

  לט בזכות הקניי� העברה שאינה תקפה לפי הדי� השו  )1(

 די� מקומו הפיזי או די� מקומו –זכויות הקניי� בנכס כפופות בכל רגע נתו� לדי� אחד בלבד 
 זאת אומרת שהעברה של נכס אי� .הקניי�נשוא הדי� שמצמיח את  אושל הנכס המיוחס 

חסרת היא מוחשי או לא מוחשי שאינה מבוצעת בהתא� לדי� ששולט בזכויות הקניי� בנכס 
 210.מוב� מאליו שביחסי� שבי� המעביר לנעבר שולט די� העסקה שביניה�. ת כלשהינפקו

, למשל. אול� הנפקות של ההעברה כלפי צדדי� שלישיי� תלויה לעול� בדי� ששולט בנכס
א� פלוני רוכש מאלמוני קרקע או סוס המצויי� במדינה אחרת בדר� המתאימה לדי� שחל 

 בדר� המתאימה לדי� שחל במקו� שבו מצויי� ולא, על מכר קרקע או סוסי� במדינת�
זכות הקניי� בקרקע או בסוס לא עברה וה� עדיי� נחשבי� חלק מרכושו , הקרקע או הסוס

 בדומה לכ� א� 211.סביר שהעסקה יצרה ביניה� זכויות אישיות, ע� זאת. של אלמוני
של בניגוד למ, מעבירי� זכות קניי� רוחני באופ� שאינו מוכר במדינה שמגנה על הזכות

 ההעברה לא תאפשר לנעבר 212,להוראה הדורשת שההעברה תהיה בכתב או שתירש�
א� המעביר עשוי להיות , לתבוע צד שלישי הפוגע בזכויות שהוא קיבל מידי המעביר

 ג� א� מניה מועברת באופ� ,כ�. מושתק לכשיתבע את הנעבר בשימוש שלא כדי� בזכותו
תיחשב חלק מרכושו של המעביר לצורכי ירושה היא , שדי� מקו� ההתאגדות איננו מכיר בו

אינו חייב להכיר בזכויות הנעבר , בתור צד שלישי לעסקת ההעברה, והתאגיד, ופשיטת רגל
או חליפיו א� סביר שלנעבר תהיה עילת תביעה אובליגטורית נגד המעביר  213,כלפיו

   .המבוססת על העסקה שביניה�

  

  .24�006בפסקה , �DICEYבראו דיו� כללי    210
,  לחוק המקרקעי�9' ישראל הנעבר עשוי להיות בעל זכות קניי� שביושר לפי סבמצב כזה ב   211

 אבל ).116ש "לעיל ה ,ויסמ�( 1971–א"התשל,  לחוק המיטלטלי�12'  או ס1969–ט"התשכ
 תלויות א� א� היא תקפה כלפי צדדי� שלישיי�השאלה ונרכשה השאלה א� זכות קניי� כזו 

בלא הסדר מיוחד המקנה לזכותו של הנעבר כוח כלפי צדדי� . בדי� מקו� הימצא הנכסה� 
  .כל מה שנותר בידיו היא זכות אישית כלפי המעביר, שלישיי�

חוזה להעברת זכות יוצרי� כי  הדורש ,2007–ח"התשס, חוק זכות יוצרי�ל) ג(37' ראו למשל ס   212
 עוסק ה,1967–ז" התשכ,הפטנטי� לחוק 82' ס;  יהיה בכתבבנוגע להאו למת� רישיו� ייחודי 

ההעברה כלפי צד המתנה את תוק�  83' וס, פטנטבהעברה הרצונית של זכויות באמצאה או ב
 .  לפי חוק הפטנטי�ברישומהשלישי 

במקרה זה פעולה על פי : ז"מניה למוכ, אבל ראו להל� באשר למניה המגובשת במסמ� סחיר   213
ותקנה למשל את הזכות להחזיק במסמ� לידי (ניי� במסמ� די� מקו� המסמ� תעביר את הק

א� היא לא תעביר בהכרח את הקניי� בזכויות שהמסמ� מקנה כנגד ) שומר או בעל משכו�
 . החברה
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, ז ומניות רשומות וחובות"מניות למוכ, שטרות, �הוא הדי� באשר לכלי תחבורה ומטעני
כאשר פלוני מקנה לאלמוני בעלות . שאת כול� אפשר לשיי� אל יותר ממקו� ודי� אחד

המסמ� , במניה המגובשת במסמ� על ידי מסירה התקפה לפי די� המקו� שבו נמצא המסמ�
תביעתו , וניכשיתבע את הנכס מאלמ. כבר אינו חלק מקניינו של פלוני לרוב הצרכי�

 רק כלפי החברה. הנכס לא ייחשב חלק מקניינו, כשפלוני יפשוט את הרגל או ימות; תידחה
 השאלה א� די בהעברה פיזית של המסמ� תלויה בדי� ששולט תהיהשהנפיקה את המניה 

די� בהתא� לנה את השטר ומי שק, כאשר שטר יעוקל והעיקול ימומש,  לכ�בדומה. בחברה
א� אי� זאת אומרת , כש זכות קניי� טובה במסמ�והלי� המימוש רהמקו� שבו התנהל 

באותה מידה כאשר זכות הקניי� בחוב . כש זכות כנגד החייבי� על פי השטרושהוא רבהכרח 
הדי� ששולט בעסקת ההמחאה יכריע בשאלה א� זכות הקניי� , מועברת בהעברה רצונית
 של הנמחה כלפי החייב המקורי אול� תוקפה של זכות הקניי�. בחוב עברה לידי הנמחה

בכל המקרי� הללו העברה שלא בהתא� לדי� השולט . ולט בחיוב המקוריתלוי בדי� שש
א� היא אינה , בזכויות הקניי� בנכס הרלוונטי עשויה ליצור זכות אישית בי� שני הצדדי�

   214.היעילה כלפי צדדי� שלישיי�, יוצרת זכות חפצא
רכוש מחייב רק י� בקניזכות � פלוני לאלמוני באשר לג� פסק די� גברא בי, בדומה לכ�

 בי� ,על כ�. ואינו מחייב צדדי� שלישיי�, את הצדדי� הישירי� להתדיינות וחליפיה�
בכל מה שקשור ליחסי� שבי� הצדדי� , שמדובר בהלי� מצהיר ובי� שמדובר בהלי� יוצר

 שהיא אינה שולטת פסק די� כזה יכול להינת� במדינה ששולטת בה� א� על פי, להלי�
פסק די� כזה לא , ומבחינתה של כל מדינה אחרת,  מבחינת המדינה השולטת בנכס215.בנכס

  .שינה את זכויות הקניי� אלא יצר רק זכויות אישיות בי� הצדדי�

  תנאה על הדי� השולט בזכות הקניי�ה  )2(

מחייב כי מעמדו המכריע של הדי� ששולט בזכויות הקניי� בנכס בכל ההקשרי� הללו א� 
 תוכפ� לדי� זכותה  על דרכי הקנייה או הפקיעה של הזכות ועל משמעותלהתנותהאפשרות 

העברת � בנוגע לכלליה להתנות על אפשר מקו� הימצא הנכסדי� בייתכ� ש 216.זה בלבד

  

–978, 945ד ו "פ, שר האוצר' אמסטרד� נ 279/51� "ראו את הדיו� של השופט אגרנט בבג   214
 הזכות לדרוש שהמעביר ישכלל את זכות – ius ad rem –בזכות קניי� יחסית ) 1952 (979

  .�ius in remלהבדיל מ, הקניי� נשוא העסקה
 .1059–1053' בעמראו להל�    215
 האפשרות להתנות על –הסוגיה הנדונה כא�  .422 ,419 ,418 בפסקאות ,LOUSSOUARNראו    216

הדי� נבדלת מהאפשרות להתנות על כלל ברירת  –ההסדר המהותי שבדי� מקו� הימצא הנכס 
די� . ברוב שיטות המשפטאפשרות זו אינה מוזכרת כלל . )484–483, 212–206ראו לעיל (

מצומצ� ליחסי� שבי� של ההתנאה  ותוקפה ,בנסיבות מוגבלות ביותרשוויי� מסדיר סוגיה זו 
מאפשר להתנות על הדי� שיחול על קניית� ופקיעת� של זכויות במיטלטל הוא . הצדדי� בלבד
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וא� יעקב , די� שוויי� מאפשר להתנות על רגע העברת הבעלות א� , למשל.זכויות הקניי�
לפי כ� ש , באופ� המוכר לפי די� שוויי� על הכלל הרגילהתנו , לעיל שהובאההבדוגמ, לאהו

אזי זכות הבעלות נשארה , מה שהוסכ� ביניה� זכות הקניי� תעבור רק בעת מסירת הנכס
 במקרה זה תרופותיה של לאה .והוא חופשי להעבירה הלאה לכשירצה בכ�, יעקבבידי 

 יי� הוא שיקבע א� ההתנאה אפשריתדי� שוו ול� א.אובליגטוריות בלבדתהיינה תרופות 
היה וההתנאה נעשתה .  על זכותה לקבל זכות קניי� כבר בעת ההסכמה"ויתרה"לאה וא� 

 � א� יעקב ,לפיכ�.  תעבור הבעלות לידי לאה בעת ההסכמה–באופ� שאינו מוכר בדי� שוויי
� יעבור תו� שהשניי� מסכמי� כי הקניי, יתיימר להעניק את היהלו� לארוסתו החדשה רחל

   .לא יהיה בכ� כדי להשפיע על זכות הקניי� של לאה, בעת ההענקה
.  הזכות המועברתתוכ�ייתכ� שדי� מקו� הימצא הנכס מאפשר להתנות על , בדומה לכ�

והסכ� המשכו� מסדיר את תנאי המשכו� או , א� אברה� ממשכ� נכס לטובת יצחק, למשל
השפעתו של הסכ� זה ,  של הנכס הממושכ�את אופ� מימושו תו� סטייה מדי� מקו� הימצאו

  217.על המשכו� תלויה קוד� כול בכ� שדי� מקו� הימצא הנכס מכיר בהסכ�
א� : בכל המקרי� הללו תוקפה של ההתנאה במישור הקנייני תלוי בשתי שאלות בלבד
תנאי די� מקו� הימצא הנכס מאפשר להתנות על הכלל בדבר רגע העברת הבעלות או בדבר 

 .באופ� שדי� זה מכיר בוא� הצדדי� התנו על ההוראה הרגילה ו,  אופ� מימושוהמשכו� או
, א� לא די למצוא שהתנו. לפיכ� לא די לקבוע שהצדדי� רצו בתוצאה זו כדי להשיגה

עסקה הקניינית הוא די� שבו הבעלות עוברת ברגע המסירה או די� הש, במפורש או מכללא
, אפילו ברור מה הייתה כוונת�. פי שביקשו לקבועשבו תנאי המשכו� או אופ� מימושו ה� כ

אי� בכ� כדי להעביר את זכות הקניי� ברגע ההסכמה או לאפשר את מימוש המשכו� באופ� 
התנהגות כזו תוכל להשפיע על רגע העברת הבעלות או על אופ� מימוש המשכו� . שנבחר

וזה שהבעלות קביעה מפורשת בח. התנאה תקפה בדי� מקו� הימצא הנכסהרק א� דר� 
 רגע זה בדי� מקו�  להתנות עלאי אפשרתעבור רק בהעברתו הפיזית של הנכס לא תועיל א� 

קביעה מפורשת בדבר אופ� מימוש המשכו� לא תועיל א� אי אפשר להתנות ; הימצא הנכס
התנאה על הסדר שאינו נית� להתנאה בדי� מקו� הימצא הנכס ; בדי� מקו� הימצא הנכסכ� 

   218.תנאה בדר� שאינה מוכרת בדי� מקו� הימצא הנכס לא תועילוה; לא תועיל

  

די� נמל היעד , די� נמל היציאה(לו דיני� מותר לבחור יא מפרט בבירור באא� הו, שבמעבר
 ). �CPIL ל104' ראו ס(וקובע כי הבחירה לא תוחל כנגד צד שלישי ) ודי� העסקה

ההתנאה עלולה , ג� כאשר קיימת אפשרות להתנות על דיני הקניי� החלי� במקו� הימצא הנכס   217
שבה אי� תוק� , ימוש המשכו� במדינה אחרתלהיתקל במכשול כאשר הנכס נמצא בעת מ

  .1045–1038' ראו להל� בעמלעניי� זה . להתנאה בי� הצדדי�
ואולי משו� שהיא , א� על פי שהעסקה לא הצליחה לשכלל שינוי בזכויות קניי�, כאמור לעיל   218

 ,בדומה לכ�. לפי הדי� שחל על החוזה, היא עשויה להצמיח זכויות חוזיות, לא הצליחה בכ�
א� כאמור השאלה א� החוזה תק� . תוקפו של החוזה עשוי להיות תנאי להעברת זכות הקניי�
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דיו� זה תק� ג� כאשר די� שאינו די� מקו� הימצא הנכס חל על מהותה של זכות הקניי� 
די� , הכפופי� בשתי סוגיות אלה לדי� העסקה, באשר לחובות, למשל. ועל אפשרות העברתה

ואילו . ניי� ה� על העברתה הרצוניתזה ישלוט באפשרות להתנות ה� על מהותה של זכות הק
על האפשרות להתנות על תנאי ההעברה הרצונית ותוצאותיה במיטלטלי� במעבר וכלי 

  .תחבורה בלב י� יחול הדי� שחל על שאלות אלה

    ששינה מקו�די� מקו� הימצא הנכס בנוגע לנכסהפעלת   )ד(

ת עשוי לבלבל בכל הכלל שלפיו די� מקו� הימצא הנכס חל כמעט על כל שאלה קנייני
שינויי� כאלה אופייניי� ביותר בהקשר של . המקרי� שבה� מקומו של הנכס יכול להשתנות

אבל שינוי כזה יכול לקרות ג� . שאפשר להעביר� בקלות ממדינה אחת לרעותה, מיטלטלי�
וחלקת קרקע שהייתה במדינה אחת מצויה עתה במדינה , כאשר גבול מדיני משתנה

די� אחד קבוע מספק את התשובה למכלול , נכס נשאר במדינה אחת כל עוד ה219.אחרת
איזו זכות , כיצד אפשר להעביר אותו, מי בעל הנכס: השאלות הקנייניות העשויות להתעורר

ברור פחות כיצד , כאשר נכס עובר ממקו� למקו�. הועברה ומה מקנה הזכות לבעליה
ל הנכס משתנה בכל פע� שהוא הא� דינו ש? דינו של איזה מקו� חל. להפעיל את הכלל

הא� די� אחד ? או שמא מוסי� לחול עליו די� אחד קבוע לעד, עובר לשיטת משפט חדשה
חל על כל השאלות הללו או שמא המתח� הרחב של שאלות קנייניות מתפרק לאלה 

בעיה זו היא הבעיה של שינוי בחוליית ? הכפופות לדי� האחד ולאלה הכפופות לדי� האחר
ולא במסגרת , היא תידו� כא�, בשל חשיבותה להבנת כלל ברירת הדי� בקניי�ו, הקישור

  .להל� כמה דוגמאות שימחישו את מורכבות העניי�. הבעיות המתודולוגיות

.  ראוב� קונה נכס הנמצא בישראל מבלי שהנכס נמסר לידו:12 הדוגמ
בנסיבות העניי� די� ישראל מכיר בהעברת הבעלות בנכס א� על פי שהנכס 

שבה אי� תוק� להעברת בעלות , כאשר הנכס יועבר לאר� אחרת. לא נמסר
כ� שמי שהעביר לו את , הא� בעלותו של ראוב� תופקע ממנו, בלא מסירה

  ? הנכס בישראל יחזור להיות בעליו

  

והיא אינה כפופה לדי� מקו� הימצא , אלא שאלה חוזית, וא� הוא הופר אינה שאלה קניינית
  . אלא לדי� השולט בחוזה, נכסה

ריטוריה שבה חל די� שינוי כזה עשוי לעורר ג� את השאלה א� זכות קניי� רוחני עוד תקפה בט   219
 באשר שינוי גבול עשוי להשפיע ג� על זהותו של הדי� ששולט בעסקת מכר של ,כמו כ� .חדש

של הנכס עלולה להתעורר " מקומו"הבעיה של שינוי , מטע� במעבר או חיוב שטרי או חוב
אול� בעיות אלה מתמזגות ע� הבעיה של שינוי בדי� הזר השולט .  לכל סוגי הנכסי�באשר

   .)1050' ראו להל� בעמ( כותבז
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. קונה נכס הנמצא בשוויי� מבלי שהנכס נמסר לידושמעו�  :13 הדוגמ
עברת הבעלות בנכס עד אשר הנכס בנסיבות העניי� די� שוויי� אינו מכיר בה

ובישראל העברת בעלות במיטלטל מוכרת , הנכס מגיע לישראל. יימסר לידיו
 משתכללת ברגע שהנכס הגיע שמעו�הא� בעלותו של . א� בלא שהוא נמסר

  ? לישראל

בתנאי תקנת השוק ,  נכס הנמצא בישראל מגנבראוב� קונה :14 הדוגמ
א� הנכס יועבר . יותיו של בעל הנכסהישראליי� שמצליחי� לגבור על זכו

הא� , שבה אד� אינו יכול להעביר לאחר יותר ממה שיש לו, למדינה אחרת
  ?בוזכותו של ראוב� תיסוג בפני זכותו של בעל הנכס הגנ

קונה נכס הנמצא במדינה שבה זכות הבעלות מוגנת שמעו� : 15 הדוגמ
הוא .  ממה שיש לובמוב� זה שאד� אינו יכול להעביר יותר, באופ� מוחלט

שבה מקובל כי גנב יכול להעביר זכות קניי� , נוטל את הנכס למדינה אחרת
. כ� שהקונה יגבר על בעל הנכס הנגנב, בתנאי� מסוימי�, טובה בנכס לא לו

הא� תישלל , א� הנכס ייגנב ממנו במדינה זו ויימכר ש� בתנאי� הנדרשי�
  ?שמעו�זכותו של 

בסכנה במי� טריטוריאליי� המצויה ת אנייה פייר מסייע להצל: 16 הדוגמ
 האנייה .פעולה זו מקנה לפייר שיעבוד באנייה מכוח די� בלגיה. בלגיי�

עבוד ישבה הצלה בנסיבות העניי� אינה מקנה ש, גיעה למדינה אחרתמ
  ?עבוד של פייר או שמא יופקע ממנויהא� יוכר הש. באנייה

הנכס מועבר . ראל משכו� בנכס הנמצא בישת רוכששרה :17 הדוגמ
שבה התנאי� למימוש המשכו� שוני� מאלה שבחוק המשכו� , לאיטליה
הא� תנאי המימוש של המשכו� ייקבעו לפי די� ישראל או שמא . הישראלי

  ?לפי די� איטליה

דוגמאות אלה מבהירות כי שינוי במקומו של הנכס מאתגר את הכלל המפנה לדי� מקו� 
אבל , הנכס ממוק� בכל רגע של זמ� במקו� אחד בלבדאמנ� . הימצא הנכס במישור הזמ�

נשאלת השאלה עד כמה חזק שלטונו של הדי� ששלט בו , כאשר הוא עובר למקו� שני
הוא מלווה את הזכות , ה מטביע את חותמו על ידי הקניית זכותדי� זהא� מהרגע ש. בעבר

ות אלה שבמדינת כ� שתנאי ההעברה והמימוש יוסיפו להי, לכל מקו� שהנכס יוביל אותה
כל מה שהיה בעבר , או שמא לאחר שהנכס עובר לשלטונו של די� חדש? המקור של הזכות

  ? ורק הדי� החדש קובע מה� זכויות הקניי� בנכס ומה תוכנ� של זכויות אלה, נמחק
, אילו אומצה הגישה הראשונה. במבט ראשו� שתי גישות אלה נראות בלתי סבירות

די� שמפנה לדי� מקו� הימצא הנכס הייתה מוגבלת לקניית המשמעות של כלל ברירת ה
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ג� א� הנכס , כל אירוע קנייני עתידי היה כבול לדי� היסטורי זה. הזכות הראשונה בנכס
 ,לעומת זאת. ואכ� גישה זו אינה מקובלת בשו� שיטה. לעול� לא היה שב לאותו מקו�

הוא ; א הנכס מוגבל בזמ�פירושה של הגישה השנייה הוא ששלטונו של די� מקו� הימצ
משפיע על הזכות רק כשהנכס כפו� לו והוא אינו יכול לכבול שיטות אחרות במה שנעשה 

והוא מכשיר , פירוש הדבר שהוא אינו מספק את ההגנה המיוחלת על זכויות קנויות. אצלו
א� כי יש , על א� זאת גישה שנייה זו היא המקובלת ביותר. פגיעה שרירותית בציפיות

כאילו זכות שנקנתה כשהנכס היה במקו� אחד תוכר ג� , פחות יגי� אותה באופ� קיצונישמצ
   220.כאשר הנכס נמצא במדינה אחרת עד אשר תשונה לפי דינה של אותה מדינה אחרת

 העמדה –במשפט האנגלי אפשר למצוא את שתי הגרסאות של עמדה שנייה זו 
שלפיה פועלו של , דה המתונה יותרוהעמ, הקיצונית שלפיה די� המקו� החדש קובע בכול

  . די� המקו� היש� מוכר במידה מסוימת בדי� המקו� החדש
שבו ,  המסורתי האנגלי נוטה לעמדה שבהלי� ימי המתנהל באנגליההמשפט הימי 

 זה מכוח –גורמי� שוני� מבקשי� לממש זכויות קניי� שרכשו בעת המסע הימי באנייה 
 די� –זה מכוח הפרת חוזה הובלה , זה מכוח הצלה, זה מכוח התנגשות, הספקת שירותי�

חל על השאלה א� , שהוא די� המקו� שבו נמצאת האנייה בזמ� ההלי�, די� הפורו�, אנגליה
 גישה זו פירושה שטענה לרכישת זכות 221.נוצר שיעבוד באנייה בכל אחת מהנסיבות הללו

ח� לפי די� המדינה שבה תיב, ג� כשהאנייה הייתה במקומות אחרי�, קניי� באנייה בעבר
  .נמצאת האנייה היו�

מייצג עמדה שלפיה זכות  Winkworth v. Christie’s פסק הדי� האנגלי בעניי� ,לעומת זאת
מכירי� בה לאחר שהנכס מגיע לאנגליה ג� כאשר , שנקנתה כשנכס היה במדינה אחרת

  222.באנגליה אי אפשר היה לרכוש את הזכות כפי שהיא נרכשה

מהתובע באנגליה נגנבו יצירות אמנות יקרות ער� : Winkworth פרשת
בעוד� ש� ה� נמכרו בתנאי� שלפי די� איטליה . והוצאו בידי הגנב לאיטליה

ולכ� הקונה רכש בה� זכות קניי� טובה ג� כלפי ,  כדי תקנת השוקעולי�
דיני הקניי� האנגליי� לא היו מכירי� במכר זה כמכר שהקנה לקונה . הבעלי�
י� טובה כלפי הבעלי� המקוריי� משו� שתנאי תקנת השוק כפי זכות קני

הקונה שלח את היצירות לאנגליה . שה� מוגדרי� במשפט האנגלי לא קוימו
הבעלי� . Christie’sוביקש למכר� ש� באמצעות בית המכירות של 

המקוריי� תבע את בית המכירות ואת הקונה וביקש הצהרה שהיצירות היו 

  

  .134 ובצורה מפורשת יותר בכלל 22�053בפסקה , DICEYראו למשל    220
 Bankers Trust International v. Todd Shipyards Corp., [1981] A.C. 221 (The Halcyonראו    221

Isle).  
222   Winkworth v. Christie’s Ltd., [1980] Ch. 496.  
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. ל היצירות שלא נמכרו ופיצויי� על אלה שנמכרוהשבה ש, ונשארו שלו
נפסק כי משו� שהיצירות היו באיטליה בזמ� שה� נמכרו על ידי הגנב 

די� איטליה שולט בשאלה א� נרכשה זכות קניי� טובה כלפי כל , לקונה
זכותו של הקונה גוברת על זכותו , מאחר שזו התוצאה בדי� איטליה. העול�

 פי שהיצירות הוצאו מאנגליה בלא רשות א� על, של הבעלי� המקורי
  .הבעלי� וא� על פי שלאחר המכר ה� הוחזרו לאנגליה

בחלק� היא מקובלת ג� בהקשר . במדינות אחרותא� יותר בגישה זו היא המקובלת 
לפיכ� ג� בהקשר זה מקובל שהשאלה א� נרכש שיעבוד באנייה אינה נבחנת לאור . הימי

� אלא לפי ה–הנכס בעת הדיו�  די� מקו� הימצא –די� הפורו� lex causae –�223. די� העניי 
   224.זו ג� העמדה שאומצה בישראל בהקשר הימי

הכלל שמפנה לדי� מקו� הימצא . הצדקה לעמדה זו מצויה ברעיו� של זכויות קנויות
הנכס בעת ההעברה מכיר בכוחו של הדי� ששלט בנכס ברגע נתו� לשנות את זכויות הקניי� 

אילו היו . טיח כי הזכות בנכס לא תשונה רק משו� שהשתנה מקומו של הנכסבו וחותר להב
הזכות שנרכשה במדינה , קובעי� את הזכות לנכס לפי הדי� שבו נמצא הנכס בעת הדיו�

 הכלל שנקבע בא להג� על הזכות שנקנתה בנכס לפי הדי� ששלט 225;הקודמת הייתה נשללת
   .בו ברגע ההעברה

וכי הזכות נותרת כפי , י� ההיסטורי מוסי� לשלוט בזכותאול� אי� פירוש הדבר שהד
 מחייבת לפתח כלי� שיבחינו המפנה לדי� מקו� הימצא הנכס בעת ההעברהגישה . שהייתה

בי� השאלות הכפופות לדי� המקו� שבו נקנתה הזכות לאלה הכפופות לדי� מקומו החדש 
  . של הנכס

כ� ג� העברת� , השוק האיטלקיי�כש� שהזכות האנגלית נחשפה באיטליה לכללי תקנת 
.  החדש�די� מקומ, של היצירות חזרה לאנגליה חושפת את הזכות האיטלקית לדי� אנגליה

אבל כש� שדי� איטליה שלט בהעברת זכות , די� זה אינו פוסל את הזכות שנרכשה באיטליה
פשר  שולט די� אנגליה בשאלה כיצד א–כשה� באנגליה , הקניי� כשהנכסי� היו באיטליה

הוא קובע תנאי� מחמירי� יותר כדי להעביר את הבעלות בתנאי� , למשל. להעביר� הלאה

  

ש "לעיל ה( Tetleyראו (זו ג� העמדה בארצות הברית ובקנדה . �EGBGB ל45.2' ראו למשל ס   223
166(.(  

שאימצה גישה זו , )1990 (45)3(ד מד"פ ,מ"כור סחר בע' גרייפי� קורפורייש� נ 352/87א "ראו ע   224
י� שופטי אול� ג� ב. לעומת עמדתה של השופטת נתניהו שדבקה בגישה האנגלית, ברוב דעות

. התגלעו חילוקי דעות באשר לזהותו של די� העניי� בהקשר זה, הנשיא שמגר והשופט ברק, הרוב
, א� על פי שהנשיא שמגר הביע העדפה קלה לדי� החוזה שביסוד העסקה שיצרה את השיעבוד

, ) ואיל�61' בעמ(הוא לא הכריע בי� החלת די� מקו� האנייה בעת רכישת הזכות ובי� די� זה 
 ).71' בעמ(ילו השופט ברק העדי� במפורש את די� העסקה שביסוד השיעבוד וא

  .414בפסקה , LOUSSOUARNראו ג�    225
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די� ,  כש� שדי� איטליה החליש את זכות הבעלות של הבעלי�,לפיכ�. של תקנת השוק
הוא הדי� בזכות משכו� שנרכשה בנכס בעת הימצאו למשל . אנגליה חזר וחיזק אותה

יהיה המשכו� נית� למימוש , חר שתוכר זכות המשכו�ג� לא, בהגיע הנכס לישראל: בקנדה
 226.לפי תנאיו של די� ישראל ג� א� אלה שוני� מאוד מתנאי המימוש של משכו� בדי� קנדה

אבל , שיעבוד שנרכש באנייה במדינה זרה יוכר בהלי� ימי המתנהל בישראל, בדומה לכ�
  228.העדיפויות ולפי הכללי� הישראליי� בדבר סדר 227ימומש לפי ההלי� הישראלי

מכא� שדינו של מקו� הנכס החדש חל על כל מה שקורה לנכס מבחינה קניינית כל עוד 
חוק של אותו מקו� ייראה מוסמ� בעינינו לשנות זכויות קניי� . ההוא נמצא במקו� חדש ז

 פסק די� מסוג חפצא שנית� באותה מדינה יוסמ� לשנות זכויות קניי� כלפי כולי 229;בנכס
משפטית החותרת לשנות את מצב זכויות הקניי� תוכפ� לדי� זה ולא לדי�  פעולה 230;עלמא

, לפיכ� הדי� החדש מוסמ� לבטל את הזכות במפורש. המקו� הקוד� שבו נולדה הזכות
באמצעות דיני הקניי� שלו , והוא א� מוסמ� לשנות אותו במשתמע, למשל בדר� של הפקעה

ת חשיפותה לפגיעה ואת דרכי ההגנה א, את דרכי העברתה, המגדירי� את דרכי מימושה
על העברתה הרצונית ועל העברתה הלא , די� חדש זה יחול על מהותה, לשו� אחר. עליה

  .רצונית מרגע היכנסו של הנכס לשטח שבו היא כפופה לשליטתו
א� . לפיכ� די� חדש זה עשוי להשפיע ג� על עסקאות שבוצעו לכאורה במדינה הקודמת

ולפני שהוא , שבה העברת הבעלות טעונה מסירה, ה כמו שוויי�נמכר נכס שנמצא במדינ
ע� כניסת הנכס , שבה הבעלות עוברת בלא מסירה, נמסר לקונה הועבר הנכס לישראל

  

בד בבד האפשרות להתנות על תנאי� אלה תוכפ� לדי�  .421 בפסקה ,LOUSSOUARNראו למשל    226
   .ישראל ולא עוד לדי� קנדה

זו ג� הגישה ). 1990 (45)3(ד מד"פ ,מ"כור סחר בע'  קורפורייש� נגרייפי� 352/87א "ראו ע   227
העקרונית של אלה המחילי� את די� הדגל על רכישת השיעבודי� תו� התעלמות ממקו� כלי 

רק הגישה . שיעבודי� כאלה יוכרו בפורו� וימומשו לפי די� הפורו�. השיט בעת יצירתו
 . בדיעבד, האנגלית מכפיפה ג� את יצירת השיעבוד לדי� הפורו�

 גרייפי� 352/87א "ראו ע(מקובל שדי� הפורו� שולט בסדר העדיפויות , כבאנגליה, בישראל   228
נשיא פסק דינו של הב 64, 61–60' בעמ, )1990 (45)3(ד מד"פ ,מ"כור סחר בע' קורפורייש� נ

נהוג לומר כי החלת די� הפורו� בעניי� זה נעשית כעניי� של נוחיות ולא משו� ). שמגר
 שאי� : בפרשה זו מוזכר שיקול נוס�.ה חייב לחול די� הפורו�ר בשאלה דיונית שבשמדוב

 לפיכ� קיימת הסכמה רחבה שכאשר כל זכויות הקניי� נולדו .להעדי� נושה אחד על אחרי�
ראו בפסק דינו של השופט (די� זה יקבע ג� את סדר העדיפויות , כגו� די� הדגל, בדי� אחד

אפשר לראות ג� נוהג זה , ע� זאת). )4(82 ' ס,הצעת חוק ,לבונטי�וראו ג� , 72' בעמ, ברק
כעניי� הנובע ישירות משליטתו של די� הפורו� בנכס ובזכויות הקניי� שבו בעת מימוש 

   .השיעבודי�
 ודיוני� לעיל בהעברות לא )1952( 945ד ו "פ, שר האוצר' אמסטרד� נ 279/51� "ראו בג   229

 . רצוניות
 .1056'  להל� בעמראו   230



  קניי�: 14פרק 

1043 

 א� נכס מועבר למדינה אחרת 231. הבעלות בו עוברת לקונה– מבלי שנעשה דבר –לישראל 
די� המדינה , ניי� בנכסבמהל� מירו� תקופת ההתיישנות המקנה למי שמחזיק בו זכות ק

יקבע א� אפשר לרכוש זכות קניי� מכוח התיישנות ומה אור� ועת שבה הוא נמצא בכל עת 
 א� נכס שהוחזק בידי אד� בתקופה נתונה במדינה שבה אי� ,לפיכ�. תקופת ההתיישנות

וא� הנכס , רוכשי� קניי� מכוח התיישנות עובר למדינה שבה אפשר לרכוש בו זכות כזו
זהו הדי� שיקבע א� , � בתו� התקופה שדי� זה מקצה לרכישת זכות קניי� בדר� זונמצא ש

א� רכב שבצרפת מועבר מפלוני לאלמוני ,  בדומה לכ�232. אכ� רכש זכות א� לאוותו אד�א
ובצרפת שמירה זו תקפה כלפי צדדי� , תו� שמירת הבעלות עד תשלו� מלוא המחיר

 בה הרכב מועבר לישראל ,בניגוד לרצו� המוכר א�ו, שלישיי� א� בלא כל רישו� או פרסו�
שמירת בעלות תקפה כלפי צדדי� שלישיי� באופ� שיגבר על זכות המוכר רק א� הזכות 

בהיעדר הסדרה מיוחדת של מצב . זכות הקניי� של המוכר נפגעת – למשל כמשכו�, רשומה
 שיגבר על  די� ישראל מאפשר לקונה להעביר את המכונית הלאה לקונה חדש באופ�,זה

   233.הבעלות השמורה
יוצא שא� מכירי� בכוחו של די� מקו� הימצא הנכס החדש לשנות את תכונותיה של 

וא� מכירי� בכוחו לשנות אותה במשתמע ולחשו� אותה לדרכי העברה , הזכות במפורש
יש להכיר ג� בכוחו של די� זה לשנות את זכות הקניי� מבלי שנעשה דבר מהרגע , שלא נצפו

בדומה לכ� יש להכיר ג� בכוחו לסרב להכיר בקיומה של זכות . נכס נכנס לשטחושבו ה
 מאיטליה Winkworth אילו הועברו היצירות שנדונו בפרשת ,לפיכ�. שנרכשה במדינה אחרת

השאלה מי בעל זכות הקניי� , למדינה אחרת שאינה מכירה בזכות הקניי� שנקנתה מידי הגנב
 –ובה שונה מזו שניתנה כאשר הנכסי� הועברו לפורו� בנכסי� הייתה צריכה לזכות בתש

היה ,  לשאלה זושונהא� המדינה שבה נמצא הנכס בעת הדיו� הייתה נותנת תשובה . אנגליה
שכ� דינה של מדינה זו יתייחס לנכס בכל פעולה עתידית כאילו הוא ,  עמדתה לקבל אתנדרש

מאחר שהכלל הבסיסי המפנה לדי� מקו� . הנגנב המקורי, עדיי� שיי� לבעלי� האנגלי

  

231   LOUSSOUARN , 414בפסקה.  
כי די� המקו� שבו נמצא נכס מפורשות שקובע  לחוק הרפורמה האיטלקי 53 'ראו למשל ס   232

  .בתו� תקופת ההתיישנות ישלוט ברכישת זכות מכוח התיישנות
ראו למשל את . בעיה זו נפוצה ביבשות שבה� אפשר להעביר מכונית למדינה אחרת בקלות   233

ואת המקרה ; Century Credit Corp. v. Richard, (1962) 34 D.L.R. (2d) 291המקרה הקנדי 
  ראו ג� דיו� . Zahnrad Fabrik Passau GmbH v. Terex Ltd., 1986 S.L.T. 84הסקוטי 

 בגלל בעיקר ,אחרת לתוצאה שמגיעי� די� פסקי מוצגי� ש� ,1218–1215 'בעמ ,�CHESHIREב

  .מיוחדי� מקומיי� מדיניות שיקולי
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א� סביר הוא , הימצא הנכס מחייב להכיר בפעולה עתידית שתבוסס על מצב ענייני� זה
   234. מפורש כל עוד הנכס נמצא ש� במצב זה ג� בלא שאירע אירוע קניינילהכיר

הוא . לפיכ� הניסוח האנגלי המסורתי של הכלל בדבר שינוי בחוליית הקישור מטעה
קובע כי יש להעדי� את די� מקו� הימצא הנכס בעת ההעברה על פני די� מקו� הימצא הנכס 

  ניסוח זה מתאי�235.בעת הדיו� עד אשר יתרחש אירוע קנייני חדש לפי די� המקו� החדש
במצב זה . Winkworthכפי שהיה בפרשת , למצב שבו הנכס נמצא בפורו� בעת הדיו�

הפתרו� שאומ� בפסק די� זה מביע . השאלה מי בעל הנכס זהה לשאלה מה תוק� ההעברה
את עמדת הפורו� האנגלי שלפיה ההעברה תקפה א� היא נעשתה לפי די� המקו� שבו היה 

השאלה מי בעל ,  בעת הדיו� במדינה אחרתבר� כאשר הנכס נמצא. הנכס בעת ההעברה
 אלא בהשקפה של אותה ,הנכס איננה תלויה בהשקפה של הפורו� בדבר תוק� ההעברה

לזכות באשר דינה של מדינה זו ישלוט בכל מה שמתרחש . מדינה זרה שבה הוא נמצא
מה , הוא הדי� שיכריע בשאלה מה אופייה של זכות הקניי�. הקניי� כל עוד הנכס נמצא ש�

על כ� הוא הדי� שיכריע . גיעהלפובאיזו מידה היא חשופה , כיצד היא תועבר, תכונותיה
במקרה  ,בניגוד למצב שבו הנכס הובא לפורו� לאחר ההעברה. בשאלה מי בעל זכות הקניי�

אול� דינה של מדינה . השאלה מי בעל הנכס היו� איננה זהה לשאלה מה תוק� ההעברה, זה
בצאת . חל על הנכס רק במש� התקופה שבה הוא נמצא ש�, גל הנכסשאליה התגל,  זואחרת
הפורו� חופשי להתעל� מהאופ� , כל עוד לא אירע שינוי בזכויות הקניי�, מש� לפורו�הנכס 

א� . שבו התייחסו לזכות הקניי� במדינה זו ולחזור ולהכיר בשינוי שחל במדינה הקודמת
המדינה הזרה שאינה מכירה בתוק� ההעברה הנכס יועבר מ, במקו� להגיע לפורו�א� , שוב

  . תיבח� השאלה לפי דינה שלה, מדינה זרה נוספתהמקורית אל 
מכא� שהניסוח העדי� של הכלל המתייחס לבעיה של שינוי בחוליית הקישור הוא זה 

ולפיו כלל ברירת הדי� מפנה לדי� המקו� שבו נמצא הנכס בכל רגע , המקובל בקונטיננט
 זכות 236.ניי� בנכס כפופות לעול� לדי� המקו� שבו נמצא הנכס באותו רגעזכויות הק; ורגע

. כי דינו של מקו� זה שולט בנכס באותו רגע, שנוצרה כאשר הנכס נמצא במקו� אחד מוכרת
די� .  של די� מקומו החדשת המוחלטתוטילאחר שהנכס יוצא ממקו� זה הוא עובר לשל

והוא חופשי א� להכפי� , היה במדינה זרהחדש זה חופשי להכיר בזכות שנרכשה כשהנכס 

  

 מקו� –על פרדוקס הזכויות הקנויות "ט של סוגיה זו ראו סיליה וסרשטיי� פסברג לניתוח מפור   234
בעריכת ( 115 מחקרי משפט לכבודו של יהושע ויסמ�: ספר ויסמ�" וזמ� בברירת הדי� בקניי�

   .)2002, זמיר�שלו� לרנר ודפנה לוינסו�
235   DICEY , 134בכלל.  
הקובע כי ,  הגרמני�EGBGB ל43.2'  ג� מסכ� משתמע.  השוויצרי�CPIL ל100' ראו למשל ס   236

 לחוק הרפורמה 51' ס. זכויות שנרכשו במדינה אחת לא תופעלנה במדינה אחרת בניגוד לדינה
 ממחיש את העיקרו� 53' א� כאמור ס,  א� מפנה בכל השאלות הקנייניות לדי� המקו�האיטלקי

ראו ג� את . ל התיישנותהמקובל באשר לשינוי מקו� הנכס בהקשר של קניית זכות מכוחה ש
  .דומה עמדה משתמעת שממנו ,1219–1215 'בעמ ,CHESHIREהניתוח של 
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את חשיפותה לפגיעה ואת דרכי מימושה לדי� המדינה שבה נרכשה , את דרכי העברתה
אול� הוא ג� חופשי להתכחש לכל מה שהיה ולהחיל את דינו לא רק על מה . הזכות

כל עוד . ככל שהדבר נוגע לו, שיתרחש אצלו אלא ג� על מה שהתרחש במדינות אחרות
הכלל ,  תקנת הציבורדי� זה אינו נוגד אתוכל עוד , בשליטתו של די� חדש זהס נמצא הנכ

מסתפקי� , כרגיל, כאשר הנכס נמצא בעת הדיו� בפורו�. מחייב אותנו לכבד את עמדתו
ואילו על משמעותה של הזכות , בהכרה בקיומה של זכות שנרכשה כדי� במקו� אחר

שהוא די� ,  מחילי� את די� המקו� הנוכחיעל העברתה הלאה, על תכונותיה, שנרכשה
מוסכמה זו אינה צריכה לטשטש את העובדה שהנכונות של הפורו� להכיר בזכות . הפורו�

על כ� כאשר די� . ו שלו בנכס בעת שמתבקשת ההכרהתטישנקנתה בד� זר נובעת משל
 בשתיקה ולא רק , כוחו עמו לשלול זכות שנרכשה בעבר–המקו� החדש הוא די� זר 

  . והעדפת הפורו� את עמדתו של די� המקו� הקוד� אי� בה שו� תועלת, במעשה פעיל
השאלה המעניינת את הפורו� היא , ניתוח זה מציע כי כאשר הנכס נמצא במדינה אחרת

ושאלה זו אינה מזדהה בהכרח ע� השאלה מה תוק� ההעברה בעיני די� , מי בעל הנכס
לעול� לא תהיה , א בעת הדיו� במדינה אחרתאי� זאת אומרת שכאשר הנכס נמצ. הפורו�

, למשל. שונה ממנהנפקות לשאלה מה תוקפה של העברה שבוצעה כשהנכס היה במדינה 
אפשר להגיש בישראל תביעה בגי� עוולה שפגעה בזכות קניי� בנכס ושבוצעה בישראל או 

מדינה בנסיבות אלה עמדתה של ה. במדינה אחרת מבלי שהנכס נמצא בישראל בעת התביעה
שבה נמצא הנכס בעת הדיו� כלפי מצב זכויות הקניי� היו� או ביו� ביצוע העוולה אינה 

הצלחתה של התביעה תהיה תלויה בשאלה א� לתובע הייתה זכות קניי� בעת . רלוונטית
שאלה זו עשויה לחייב את בית המשפט לפנות לדי� מקו� הימצא הנכס בעת . ביצוע העוולה

  237.ההעברה

  ודולוגיותבעיות מת  .5

, שלא כבתחומי� אחרי�. ג� באשר לבעיות המתודולוגיות כמעט אי� פסיקה בישראל
שיקולי האפקטיביות והרעיו� . בתחו� הקניי� הפתרו� המתבקש לבעיות המתודולוגיות ברור

  

לפיכ� ).  ואיל�1570' להל� בעמראו (בנזיקי� כלל ברירת הדי� מפנה לדי� מקו� ביצוע העוולה    237
כאשר . בתביעה בגי� עוולה שבוצעה בישראל בית המשפט יחיל בדר� כלל את די� ישראל

ראוי לפנות לדי� מקו� הימצא ,  נשוא הדיו� נרכשה לפי הטענה במדינה אחרתזכות הקניי�
כ� ג� כאשר העוולה בוצעה . הנכס בעת ההעברה א� על פי שבעת הדיו� הנכס כבר לא ש�

ואילו את שאלת קיומה של זכות הקניי� , על העוולה יחול דינה של אותה מדינה: במדינה זרה
ברוב המדינות יפנו  ולכ�,  הדי� של הפורו� בענייני קניי�הנטענת מקובל להכפי� לכלל ברירת

לדיו� בבעיה האינצידנטלית בנזיקי� ראו . בשאלה זו לדי� המקו� שבו היה הנכס בעת ההעברה
להצגת הגישה של זכויות קנויות ולדיו� בבעיה המקבילה בענייני . 1604–1603'  בעמלהל�

 .  ואיל�124' בעמ, )234ש "לעיל ה(מעמד אישי ראו פסברג 
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שה� מסבירי� את היק� התחולה הרחב של , של זכויות קנויות חזקי� כל כ� בהקשר הקנייני
ולא , "מצב הענייני�את  לצל�" כדי מקו� הימצא הנכס באה לדי� פנייהה. כלל ברירת הדי�

עמדה זו מחייבת שג� פתרונ� של הבעיות . כדי שבית המשפט שלנו יעשה צדק על דעתו
  . המתודולוגיות השונות יתיישב ע� הגישה של זכויות קנויות

  238סיווג  )א(

  סיווג הקטגוריה המשפטית  )1(

 שיש לנהוג גמישות באפיו� השאלה המשפטית המובאת  המקובלת בישראל גורסתההלכה

כבר ראינו שכל שאלה .  בהקשר הקנייני גמישות זו נדרשת שבעתיי�239.לפני בית המשפט

צריכה , עשויה להשפיע על האפשרות להעביר את זכות הקניי� או על הגדרתה או מימושהש

יירת כשאלה של  ג� א� השאלה המוצגת מצט,על כ�. להיכפ� לדי� מקו� הימצא הנכס

יש , ככל שיש בה להשפיע על זכות הקניי� בדי� מקו� הימצא הנכס, כשרות או צורה

מכא� שבניגוד לעמדה המקובלת שבענייני סיווג חל די� . להכפיפה לכלל ברירת הדי� בקניי�

אפיו� השאלה המשפטית כפו� למעשה , בהקשר הקנייני, ולו די� הפורו� המורחב, הפורו�

, הוא הדי� באשר לשאלה א� נכס נתו� הוא קרקע או מיטלטל. השולט בנכסמקו� הלדי� 

מקובל , ככל שהבחנות אלה חשובות לזיהוי כלל ברירת הדי� שיחול. מוחשי או לא מוחשי

 כל שאלה העשויה להשפיע על זכות קניי� נחשבת 240.שדי� מקו� הימצא הנכס חל עליה�

  .קניינית

יינית ולהימנע מלשלבה בתו� ההקשר שבו היא באותה מידה נהוג לבודד כל שאלה קנ

בתביעה חוזית או נזיקית  אינצידנטלילמשל שאלה קניינית המתעוררת באופ� . מתעוררת

כ� ג� בהתדיינות . תוכפ� לכלל ברירת הדי� בקניי� ולא לכלל השולט בשאלה הראשית

הדי� , שהכאשר צד אחד טוע� שזכה בנכס מכוח ירו. בישראל באשר לזכות הקניי� בנכס

אמנ� אילו . שיחול כדי להכריע א� אכ� זכה בזכות קניי� הוא די� מקו� הימצא הנכס

אול� . היו חלי� כללי ברירת הדי� בירושה, התבקש בישראל צו ירושה או צו קיו� צוואה

מכוח ירושה או מכוח כל , כאשר בית משפט מתבקש א� להכיר בזכות שנרכשה במקו� אחר

  .את השאלה הקניינית ולהחיל עליה את כלל ברירת הדי� בקניי�יש לבודד , גור� אחר

  

  .172–154' ראו לעיל בעמ, להצגתה של בעיה זו ולגישה כללית לפתרונה   238
  ).1953 (1037ד ז "פ, רוזנבאו�' רוזנבאו� נ 1/49מ "ראו בד   239
  .417בפסקה , LOUSSOUARN;  ודברי הסבר שמלווי� אותו128בכלל , DICEYראו למשל    240
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  סיווג חוליית הקישור  )2(

 עשויה לעלות כאשר די� ישראל סבור שנכס ממוק� סיווג חוליית הקישורהבעיה של 

העמדה המקובלת כלפי . ' סבור שהוא ממוק� במדינה ב'ואילו די� מדינה א, 'במדינה א

ר היא שדי� הפורו� קובע מהי זיקה מספיקה כדי שדי� פלוני בעיית הסיווג של חוליית הקישו

על כ� די� הפורו� קובע א� אד� הוא תושב של מדינה אחרת בלי קשר לעמדה של . יחול

מאחר . חריג יחיד המצוי� בספרות הוא חוליית הקישור של אזרחות. אותה מדינה זרה

וסמכת לקבוע שפלוני הוא מדינה אחת אינה מ, שאזרחות היא זיקה משפטית ולא עובדתית

 בהקשר , לפיכ�241.ויש לשעות לעמדתה של אותה מדינה אחרת, אזרח של מדינה אחרת

הקנייני כברוב ההקשרי� האחרי� יש לקבוע את מקו� הימצאו של נכס על פי תפיסת די� 

  . הפורו�

החריג של אזרחות מעלה תהייה שמא לא ראוי להתחשב בעמדתה של המדינה שבה 

כלל ברירת הדי� בקניי� מפנה לעתי� א� הוא לדי� שזיקתו , למשל. � נכסהפורו� ממק

רק המדינה הנדונה מוסמכת . כגו� די� הדגל של האנייה, לעניי� היא משפטית ולא עובדתית

עמדתו של הפורו� . רשומה אצלה ונחשבת משלה, לקבוע א� אנייה נושאת את דגלה כדי�

סי� ולשאול מדוע עמדת הפורו� בדבר מיקומו של אפשר להו. בעניי� זה אינה צריכה לקבוע

 ,לכאורה. נכס צריכה לקבוע ג� בהקשרי� רגילי� כאשר יש מחלוקת באשר למיקומו הנכו�

א� המטרה של כלל ברירת הדי� בקניי� היא לתת ביטוי למצב הקנייני הקיי� במקו� הימצא 

לתהייה זו היא שכלל התשובה המקובלת . אי� לעמוד על עמדת הפורו� בעניי� זה, הנכס

הקובע איזו זיקה מספיקה בעיניו כדי להביא , ברירת הדי� נקבע מנקודת המבט של הפורו�

תשובה זו והעובדה שהבעיה של סיווג חוליית הקישור כמעט שאינה . לתחולתו של די�

 א� כי הנטייה לקבל את הרנוואה בהקשר הקנייני מעוררת ,עולה עשויות להספיק לעניי� זה

  .יא את השאלה מדוע אי� מתחשבי� בעמדת הדי� הזר באשר למקו� הימצא הנכסא� ה

  סיווג הוראות   )3(

כבר ראינו שמקובל לסווג כל הוראה זרה החותרת להשפיע על זכות הקניי� כהוראה 
אבל כל אימת שיש חשיבות לאפיו� . שתיכלל בהפניה הכללית אל די� מקו� הימצא הנכס

תכריע , ציבורית או פיסקלית, עונשית, שראל כהוראה דיוניתההוראה הזרה מבחינת די� י
שכ� בהקשר זה חשובה השקפתה שלה ביחס למה שאי� להחיל , התפיסה הישראלית

  .בישראל

  

  .1�085פסקה ב, DICEY ;236ש "ה, 170' מבעלעיל ראו    241
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  ) renvoi(ואה ורנ  )ב(

בעיית הרנוואה מתעוררת כזכור כאשר הדי� שאליו מפנה כלל ברירת הדי� של הפורו� מפנה 
בעיית הרנוואה מתמצה בשאלה כיצד  242.אל די� הפורו� בעצמו הלאה לדי� אחר או חזרה
או שלא , היחס לרצונותיו של די� מקו� הימצא הנכס לחול. על הפורו� להגיב להפניות אלה

מאחר שהכלל שוא� לצל� . לחול ולהחיל די� אחר מתחייב מכלל ברירת הדי� בקניי� עצמו
� מהוראותיו הברירתיות של אי אפשר להתעל, את המציאות כפי שהיא במקו� הימצא הנכס

 ואכ� קניי� הוא התחו� שבו מרבית שיטות המשפט מסכימות כי יש מקו� 243.הדי� הזר
פרשת , מאחר שפסק הדי� המנחה בישראל בעניי� ברירת הדי� בקניי� 244.לקבל את הרנוואה

 סביר שג� בישראל 245,מסביר את הכלל כביטוי לתפיסת הזכויות הקנויות, אמסטרד�
  . ה שקניי� הוא תחו� שבו יש מקו� לקבלת הרנוואהתתקבל העמד

246אינצידנטליתה הבעיה  )ג(
   

 תוקפה של העברה קניינית , למשל,בעיה אינצידנטלית יכולה לעלות בהקשר הקנייני כאשר
כאשר די� מקו� הימצא הנכס היה מכריע בתוקפו של . התלוי בתוקפו של החוזה שביסוד

ו� אילו עלתה שאלת תוקפו כשאלה ראשית שלא החוזה הכרעה שונה מזו של די� הפור
 יש להתאי� את פתרונה של הבעיה 247.אזי מתעוררת בעיה אינצידנטלית, בהקשר הקנייני

  

י� לבלבל בי� א .181–172' ראו לעיל בעמ, להצגתה של בעיה זו ולגישה כללית לפתרונה   242
שלפיה כאשר מחוקק זר מורה להחיל את דינו הקנייני ג� , סוגיה זו ובי� התפיסה שכבר ראינו

וראות מפורשות שכאלה וזאת בניגוד לה, יש להתעל� מכ�, על נכסי� מחו� לשטח מדינתו
בעיית הרנוואה מתעוררת כאשר די� מקו� . המופיעות בדי� ישראל באשר להיק� תחולתו

ולא כאשר די� במקו� שאינו מקו� הנכס , הימצא הנכס קובע שדי� אחר יחול על נכס בשטחו
  .מבקש להחיל את דינו על נכס זר

  באשר למיטלטלי� ובפסקה 24�008בפסקה ,  באשר לקרקע23�064בפסקה , DICEYראו    243
 Winkworth v. Christie’s Ltd., [1980]ראו ג� פרשת .  באשר לנכסי� לא מוחשיי�24�075

Ch. 496. ,ראו , לעומת זאת. שממנה עשוי להשתמע שיקבלו את הרנוואה בהקשר הקנייניBlue 
Sky One Ltd v. Mahan Air, [2010] E.W.H.C. 631 (Comm.) ,קניי� ש� דחו את הטענה שב

אי� חולק שקל יותר להתעל� מכללי . א� זאת בעיקר מטעמי� מעשיי�, יש לקבל את הרנוואה
לדחיית הרנוואה יש השלכות במישור הרעיוני , אול� כפי שכבר ראינו. ברירת די� של הדי� הזר

 . של ברירת הדי�
  .180–176' לעיל בעמראו    244
  ).1952( ואיל� 968, 945ד ו "פ, שר האוצר' אמסטרד� נ 279/51� "בג   245
  .188–181' ראו לעיל בעמ, להצגתה של בעיה זו ולגישה כללית לפתרונה   246
חוזית אי� לבלבל בעיה זו ע� הבעיה הקניינית האינצידנטלית המתעוררת במהל� דיו� בתביעה    247

 ,ש� החוזה או העוולה ה� השאלה הראשית ,)1604–1603' למשל להל� בעמראו (נזיקית או 
במקרי� הנדוני� כא� השאלה הראשית היא . הקניינית היא שאלה אינצידנטליתוהשאלה 

 המתעוררת אגב הדיו�  ומתעוררת השאלה כיצד להתייחס לשאלה אינצידנטלית,שאלה קניינית
 .בה
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מאחר שמטרתו של כלל ברירת הדי� בקניי� . האינצידנטלית ע� הפתרו� של בעיית הרנוואה
מתבקש , ינהאת המצב כפי שהוא באותה מד" לצל�"המפנה לדי� מקו� הימצא הנכס היא 

כפי שהיה , שבה� תלוי הפתרו� לבעיה הראשית, לפתור ג� את השאלות האינצידנטליות
לא פחות מהחלת די� מקו� הימצא , פיצול השאלות. מכריע בה� די� מקו� הימצא הנכס

יביא לידי הכרה בזכות קניי� שלא על פי די� מקו� הימצא , הנכס בלא כללי ברירת הדי� שלו
  248.הנכס

  249זמ�ת הבעיו  )ד(

  כלל ברירת הדי�בשינוי   )1(

יאומ� כלל שונה ומיוחד אול� ייתכ� ש. אי� זה סביר שכלל ברירת הדי� בקניי� ישתנה
 אזוגיבמקרה כזה העמדה שהובעה בפרשת . כגו� ניירות ער�, לקבוצת נכסי� מוגדרת

הדי� שזכות קניי� שנרכשה על פי התפיסה הישראלית לפני שינוי כלל ברירת בילה לכ� ומ
תידו� על פי כלל הברירה , בי� שהנכס היה בפורו� ובי� שהיה מחו� לפורו�, של הפורו�

ואילו כלל ברירת הדי� החדש יחול רק על העברות קנייניות חדשות המתרחשות , היש�
כי מוטב להחיל את כלל דומה  251. הבעייתיות של עמדה זו נדונה לעיל250.לאחר אימוצו

  .י� המגיע לדיו� בישראל לאחר קבלתוברירת הדי� החדש על כל עני

  שינוי בחוליית הקישור  )2(

בי� , של הנכס משתנה" מקומו"של שינוי בחוליית הקישור מתייחסת למצב שבו בעיה ה
בי� משו� שאנייה נרשמה במדינה , משו� שהוא הועבר פיזית ממדינה אחת למדינה אחרת

וכ� , שתנה בשל שינוי גבולובי� משו� שזהותה של המדינה שבה נמצא הנכס מ, חדשה
בעיה זו . 'ואילו ברגע שלאחריו הוא נמצא במדינה ב, 'ברגע נתו� אחד הנכס נמצא במדינה א

הכריעה לפי העמדה  Winkworth v. Christie’sוראינו שפרשת ,  בהרחבהנדונה לעיל
היא , שכאשר זכות נקנתה כדי� בדי� המקו� שבו נמצא הנכס ברגע ההעברה, המקובלת

. ג� א� באותה מדינה אחרת אי אפשר היה לרכוש אותה בדר� זו, ר ג� במדינה אחרתתוכ
 תוקפו ייקבע לפי די� מקו� הימצא הנכס – מכר במדינה זרה של נכס שנגנב בפורו� ,לפיכ�

מבחינת הפורו� אי� . ג� א� הנכס חזר לפורו� לאחר המכר, בעת המכר ולא לפי די� הפורו�

  

 .שא� מדגיש את הקשר לגישה הננקטת בסוגיית הרנוואה, 24�047בפסקה , DICEYראו ג�    248
  .206–188' ראו לעיל בעמ, שה כללית לפתרונ�להצגתה של בעיות אלה ולגי   249
 26–25' ובעמ) השופט אלו�( 14–13' עמב, )1979 (1) 3(ד לג" פ, אזוגי'אזוגי נ 2/77א "עראו    250

  ).השופט ברק(
  .483–482, 197–189' בעמראו לעיל    251
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 א� הנכס הגיע לאותה ואי� זה משנה, ורו� או במדינה אחרתזה משנה א� הנכס נגנב בפ
  .מדינה אחרת בלא הסכמת הבעלי�

 לא הבחי� בי� מצב שבו הנכס נמצא בעת Winkworthבפרשת די� הפסק , כפי שראינו
אשר בנסיבות העניי� אינה , הדיו� בפורו� ובי� מצב שבו הוא נמצא במדינה זרה אחרת

 הדיו� שלעיל מציע שכאשר הנכס אינו 252.יע הנכס לשטחהמכירה בזכות שנקנתה לפני הג
השולט , עליו להחיל את די� מקו� הימצא הנכס בעת הדיו�, בשליטת הפורו� בעת הדיו�

 הכלל שמפנה לדי� מקו� הנכס בעת ההעברה הוא , לפיכ�253.בגורל הנכס מאז נכנס לשטחו
והוא , ס בעת הדיו�כלל מקומי של הכלל שמפנה לדי� מקו� הימצא הנכ�למעשה רק תת

  254.נועד למצבי� שבה� הנכס נמצא בפורו�

  שינוי בדי� הזר  )3(

ההיגיו� המנחה בברירת הדי� בקניי� וא� בדיו� בשינוי בחוליית הקישור בקניי� פותר ג� את 
ה ביו� הדיו� משהיה בעת ֶנש/, די� מקו� הימצא הנכס, הבעיה המתעוררת כאשר הדי� הזר

א� הנכס נשאר באותה .  מכוו� לחול על אירוע שאירע לפני שאומ�והדי� הזר, העברת הנכס
, אי� מנוס מלקבל את דברה, מדינה עד יו� הדיו� והיה כפו� לשליטתה ג� בעת שינוי הדי�

עיקרו� . ושינוי הדי� כמוהו כאירוע קנייני חדש שאירע באותו מקו�, שכ� היא שולטת בנכס
ג� , ונמצא בה ביו� הדיו�, מדינה א� חזר אליהזה מחייב עוד שא� הנכס היה מחו� לאותה 

א� .  א� על פי שהנכס לא היה באותה מדינה בעת השינוי,בישראל יחילו את הדי� החדש
, עשוי לחול אותו עיקרו�, והיו� הנכס בישראל, הנכס היה באותה מדינה בעת השינוי בדי�

כיר בזכות שנקנתה שכ� בכפו� לשיקולי� של תקנת הציבור המדיניות המקובלת היא לה
בי� , אול� א� הנכס לא היה באותה מדינה בעת השינוי. בדי� זר ששלט בזכות ברגע הקובע

, אפשר להתעל� מעמדת הדי� הזר, א� הוא היו� בישראל, שחזר אליה בינתיי� ובי� שלא
א� הנכס נמצא בעת , לפי אותו עיקרו�. שלא שלט בנכס בעת השינוי וא� אינו שולט בו היו�

תשובה לשאלה כיצד נתייחס לשינוי בדי� הזר צריכה להיגזר ה, ו� במדינה שלישיתהדי
  . מעמדתו של הדי� של מדינה שלישית זו

  

שהוא פני ללפי די� שחל על הנכס  טובה למצב שבו מדינה אינה מכירה בזכויות קניי� הדוגמ   252
עבודי� ימיי� לדי� הפורו� יהבוחנת את קיומ� של ש,  היא העמדה האנגליתהגיע לשטחה

  ).1040' ראו לעיל בעמ(  כלשהוזרלדי� מבלי להתייחס 
  . השוויצרי�CPIL ל100' ראו למשל ס, וכ� מקובל בארצות אחרות   253
� א� אינו חל כלל זה שנועד למקרי� שבה� הנכס נמצא בפורו� בעת הדיו�תת: זאת ועוד   254

על שיעבודי� ימיי� שנוצרו כשאנייה הייתה במדינות  למשל באנגליה הוא אינו חל. תמיד
 הנובע מאירועי� בעבר –קיומ� , כאשר אלה נדוני� בפורו� האנגלי בהלי� חפצא; אחרות

  ).1040' ראו לעיל בעמ( כפו� לעול� לדי� הפורו� –במקומות זרי� 
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   255די� זרמעמדו של   )ה(

זהו . אי אפשר להפעיל בתחו� הקנייני את חזקת שוויו� הדיני�, לפי ההלכות המקובלות
 לדר� באשר  זו מזות ביותרתחו� שבו ידוע ששיטות משפט שונות נוקטות עמדות שונו

של דיני בשל מקור� ותוכנ� המעורב . זכותה של משמעותבאשר לקנית זכות קניי� ונשבה 
 א� ,על כ�. ל שיטה אחרתאלה ש דומי� לה�במיוחד להניח שקשה , הקניי� הישראליי�

ו תביעת, אינו מוכיח את הדי� הזרהוא  והמחייבת להחיל די� זרפלוני מגיש תביעה קניינית 
ואי אפשר יהיה להניח שמשו� שדי� ישראל היה מקנה , צריכה להידחות בשל היעדר עילה

  256.ג� הדי� הזר מקנה לו זכות דומה, לו זכות באות� הנסיבות

  סיכו�  )ו(

ירת הדי� גע שמאמצי� את העמדה שבררד בוהתשובות לבעיות המתודולוגיות בהירות מא
 אימו� הרעיו� .י� מוקנית בדי� מקו� הימצא הנכס וזכות בקני,ותויקננועדה להג� על זכויות 

 – תו� שאיבת כללי הכרעה מתאימי� מדי� זר –שברירת הדי� אינה אלא החלת די� הפורו� 
אול� פירוש הדבר הוא דחיית העמדה המקובלת . מאפשר לדחות את כל הפתרונות הללו

  . ברוב שיטות העול� באשר לתחו� של קניי�

  פסקי� זרי�  .ד

  לי קליטהמסלו  .1

,  לא בחוק–אי� במשפט הישראלי הסדרי� מיוחדי� לטיפול בפסקי די� זרי� בענייני קניי� 
מסגרת הקליטה של פסקי די� כאלה אינה שונה מהמסגרת . לא בפסיקה ולא באמנות

פסק די� זר באשר לקניי� עשוי להיות פסק . שבתוכה מוסדרת קליטת� של פסקי די� אחרי�

  

  .212–206' ראו לעיל בעמכללית לפתרונה להצגתה של בעיה זו ולגישה    255
ש� הוסכ� שיש , )1993 (10) 3(ג"מ תשנ"פ, שנקס' קימרו� נ 41/92) ��י(א "אול� ראו ת   256

די� ארצות , להחיל על תובענה בגי� הפרתה של זכות קניי� רוחני זרה את די� מקו� ההפרה
בר בתביעה בנוגע לקניי� השופטת דורנר סברה כי א� על פי שמדו. ודי� זה לא הוכח, הברית
ומשו� , כי מדובר בתביעה בעלת אופי נזיקי, אפשר להפעיל את חזקת שוויו� הדיני�, רוחני

וכול� כאחד , שדיני זכויות היוצרי� הישראליי� והאמריקניי� שואבי� מאלה האנגליי�
, רוחנילי קשר לשאלת הסיווג של תביעה בגי� הפרת זכות קניי� ב. לאומית�הותאמו לאמנה בי�

לא כל שכ� , לא ברור שאפשר להסתמ� על הנחה כזו בדבר דמיו� בי� דיני הקניי� הרוחני עצמ�
 . בדבר עילות התביעה וסעדי� שה� מקנות
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אי ;  פסק חפצא אפשר להכיר בו257.זהו פסק חפצא. פי כולי עלמאדי� שמשנה זכויות כל
.  על כ� יחולו עליו הכללי� הישראליי� להכרה בפסקי� זרי� מסוג חפצא258.אפשר ל&כפו

המכריעי� , אול� רוב רוב� של פסקי הדי� הזרי� העוסקי� בזכויות קניי� יהיו פסקי גברא
ברא העוסק ביחסי קניי� יכול להצהיר על פסק ג. בסכסו� בי� הצדדי� הישירי� להלי� בלבד

. למשל כשהייתה מחלוקת בי� הצדדי� באשר לשאלה למי זכות הקניי�, זכות קניי� קיימת
למשל על ידי פירוק שיתו� , פסק גברא העוסק ביחסי קניי� יכול ג� ליצור זכות קניי� חדשה

, אפשר להכיר בפסק הזרולכל היותר יהיה , אי� מה לאכו�, בשני המקרי� הללו. בי� הצדדי�
 כאשר מוצמד להכרעה ,לעומת זאת. ובמקרה זה יחולו הכללי� הנוגעי� להכרה בפסק גברא

 אפשר ג� לבקש לאכו� אותו – חיוב לשל� פיצוי או חיוב להעביר נכס –הקניינית חיוב 
  . בישראל

אשר ג� מטיל על צד מ� הצדדי� חיוב , כאשר מבקשי� לאכו� פסק זר העוסק בקניי�
ואפשר , 1958–ח"התשי, חו� אפשר להגיש בקשת אכיפה לפי חוק אכיפת פסקי, כספי

 לשל� סכו� מחייבאול� חיוב שאינו . להגיש בקשת אכיפה באמצעות תביעה על יסוד הפסק
אי� אפשרות , עומדת בעינה אג� כל עוד הלכת 259.כס� יכול להיאכ� רק באמצעות החוק

) א(11קניי� אלא א� כ� מתמלאי� התנאי� של סעי�  להכיר בפסק די� זר ג� בענייני לבקש
 260.התלויי� בקיומה של אמנה בי� ישראל למדינת מוצא הפסק, חו� לחוק אכיפת פסקי

 שיהיה אפשר, א� היא תבוטל 261.אג�מסתמנת בפסיקה מגמה לנטוש את הלכת אול� 
המשפט מסלול זה יכול להתבסס על תנאי . לא סטטוטורי שיוביל להכרה הצהרתיתמסלול 

הוא יכול ; כמו התביעה על יסוד הפסק המקבילה לתביעת האכיפה הסטטוטורית, המקובל
 סעי� 262.תו� התאמת� להקשר של הכרה, להתבסס ג� על תנאי האכיפה הסטטוטוריי�

כלליו של . חו� מאפשר להכיר בפסק די� זר הכרה אינצידנטלית�לחוק אכיפת פסקי) ב(11

  

כגו� בירושה או בפשיטת , פסק חפצא כולל ג� פסק די� שמעביר זכויות ברכוש תו� כדי ניהולו   257
בהקשרי� אלה קיימי� כללי . בית משפטבהעברה ליורשי� או במכירה עקב החלטה של , רגל

  . )1410–1406, 1175–1172' ראו להל� בעמ(סמכות עקיפה מיוחדי� 
שקבע שאפשר לאכו� באמצעות הלי� חפצא ,  The City of Mecca (1879) 5 P.D. 28א� ראו   258

שבמסגרתו חויב בעל האנייה אישית בפיצוי בגי� נזקי� שנגרמו , באנגליה פסק חפצא זר
 שאפשרש� נקבע , )P.D. 106 (C.A.) 6 (1881)(פסק הדי� נהפ� בערעור . שות בלב י�בהתנג

 .אול� העמדה של בית המשפט בערכאה ראשונה מצוטטת עד היו�, כפו כי הוא פסק גבראל!
  .505' ו לעיל בעמאר   259
' היוע� המשפטי לממשה נ 970/93א "עב .519–516' ודיו� לעיל בעמלחוק ) א(11' ראו ס   260

בנוגע לאפשרות לאכו� את הפסק ) 3)(א(11' על התנאי שבס). 1995 (561) 1(ד מט"פ, ג�א
' מ נ"בתי זיקוק לנפט בע 4525/08א "עדיו� בפסק הדי�  ו531–527' ראו לעיל בעמ, לפי החוק

New Hampshire Insurance Co.) 2010 ,פורס� בנבו.(  
 .519–516' ראו לעיל בעמ   261
  .523–519' ראו לעיל בעמ   262
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ככל שאלה אינ� כפופי� למסלול האכיפה , פט המקובלמסלול הקליטה הזה ה� כללי המש
שתנאיו ,  אול� א� יוחלט שקיי� מסלול קליטה הצהרתי בנפרד מהחוק263.הסטטוטורי

סביר שג� תנאיה של ההכרה האינצידנטלית ייגזרו מתנאי� סטטוטוריי� , נגזרי� מהחוק
 .8יל בפרק לעכל הסוגיות הללו והשלכותיה� נדונו . אלה תו� התאמת� להקשר ההכרה

  . הסוגיה היחידה שבה יש ייחוד לפסק די� בהקשר הקנייני הוא בכלל הסמכות העקיפה

  סמכות עקיפה: תנאי קליטה מיוחדי�  .2

 בקביעת כלל סמכות עקיפה באשר לפסקי די� בענייני קניי� נובע מהנטייה לסווג הקושי
, כלל ברירת הדי� בקניי�נטייה זו נובעת מהאוניברסליות של . פסקי די� כאלה כפסקי חפצא

 לא ייתכ� , שבניגוד לחיובי�– הקשורה לכלל זה הומההנח, המדגיש את מקו� הימצא הנכס
 יש ,לפיכ�. שהעמדה כלפי זכות קניי� בנכס תהיה שונה מזו המקובלת במקו� הימצאו

אומרי� שיש להתנות את ההכרה בכל פסק די� העוסק בקניי� בכ� שהוא נית� במדינה שבה 
   264. הנכס בעת הרלוונטיתנמצא

סיווג . עמדה זו מבוססת על סיווג� של פסקי די� העוסקי� בקניי� כפסקי חפצא, כאמור
פסק גברא הוא רק פסק ,  לפי גישה סיווגית זו265.זה מבוסס על נשוא עיסוקו של פסק הדי�

  

  .516–510' ראו ודיו� לעיל בעמ   263
 H. E. READ, RECOGNITION AND ENFORCEMENT OF FOREIGN JUDGMENTS IN THEראו    264

COMMON LAW UNITS OF THE BRITISH COMMONWEALTH 133 (1938) . כאסמכתה לעמדה זו
טה הקודמת ההחל.  קוד� בי� אות� צדדי�זרלהכיר בפסק ו רביסבו סק די� קנדי שהוא מביא פ

לצור� . ניתנה בתביעה לפיצוי בשל החזקה שלא כדי� בנכס שלא היה במדינת מת� הפסק
שבה ביקשו להכיר בפסק , התביעה השנייה. התביעה נדונה והוכרעה א� השאלה מי בעל הנכס

רבו להכיר ידומה שהסיבה היחידה שבגללה ס. עסקה בסוגיית הבעלות במישרי�, הראשו�
 מת� והנכס לא היה במדינת, דאתה אישית גרייזיקת בית המשפט לעניי� היבפסק הדי� הייתה ש

 .RESTATEMENT OF THE LAW (SECOND) JUDGMENTS, Vol.1, Chapter 2, para ראו ג� .הפסק
;  העוסקי� בזכויות קניי� כסוג של פסק די� חפצאinter partesשמאפיי� פסקי די� , (1980) 6

 הצעת ,לבונטי�; )ג"התשי (7 תלאומי�בי�י� וסמכות י נכרהלכות פסקי�אביגדור לבונטי� 
 55, 38ה עיוני משפט " חו��הכרה ואכיפה של פסקי"עמוס שפירא ; 40, 39'  ס,חוק

  .265ש "ראו להל� ה, �Read לבאשראבל . )ז"התשל–ו"התשל(
 Tyler v. Judges of the Court of בפרשת Holmesראו למשל פסק הדי� של השופט    265

Registration, 175 Mass. 71 (1900) ; ראו ג�READ )133(באותו עמוד ) 264ש "לעיל ה( ,
 directly creates and vests rights of ownership“:שמגדיר פסק חפצא כפסק די� אשר

concerning a thing in the successful party” .לעומת זאת פסק גברא הוא פסק די� שנועד :“to 
establish a claim against some particular person or persons, imposing an obligation on 

him or them to pay money or do a specific act” . אמנ�Read המשי� את ההגדרה של פסק 
, ”although the claim may concern the right to or possession of a thing“: גברא במילי�

את עמדתו שהסמכות העקיפה להוציא פסק חפצא מיוחדת למדינה אבל כאמור הוא ביסס 
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תפיסה זו אינה מתיישבת ע� התפיסה הנוהגת בהקשר של סמכות . די� שמטיל חיוב על אד�
המשפט . שיפוט וע� האופ� שבו מתנהל הלי� גברא לעומת האופ� שבו מתנהל הלי� חפצא

 inמתייחס להליכי� שבה� נדוני� זכויות קניי� כהליכי� , כמו רוב שיטות המשפט, הישראלי

personam ,הסמכות . ג� כאשר אי� מבקשי� להטיל על אד� חיוב כלשהו, הליכי גברא
כאשר אפשר . ת על זיקה אישית לנתבע או זיקה ענייניתלנהל� היא סמכות גברא המבוסס

העובדה , לתפוס את הנתבע בישראל וכשאפשר להמציא לו הזמנה מחו� לתחו� השיפוט
הנזיקית או הקניינית אינו נמצא בישראל אינה שוללת ממנו , שהנכס הנדו� בתביעה החוזית

ייחסת למחלוקת בי� שהתובענה מתייחס למחלוקת קניינית ובי� שהיא מת, סמכות
המחייבי� את , זאת משו� שהליכי� כאלה מולידי� פסקי די� מסוג גברא. אובליגטורית

ההלי� , מאחר שאי� לה� יומרה אלא לחייב את הצדדי� בלבד. הצדדי� להלי� בלבד
פסקי די� קנייניי� , לפי גישה זו. המתנהל הוא הלי� שדואג למעורבות� רק של צדדי� אלה

. סיווג� נקבע לפי היק� כוח� הכובל במישור מעשה בית די�. פסקי הדי�אינ� שוני� משאר 
וכאשר ה� מחייבי� רק את הצדדי� , ה� פסקי חפצא, כאשר ה� מחייבי� כלפי כולי עלמא

   266.ה� פסקי גברא, להלי�

  

 .A. Aראו ג� ; שבה נמצא הנכס על פסק די� שעסק בתביעה בגי� החזקה שלא כדי�
EHRENZWEIG, A TREATISE ON THE CONFLICT OF LAWS 76–82 (1962). ראו זו בעמדה לדיו� 

 Cambridge Gas Transportation Corporation v. Officialראו ג�  ;96–95' בעמ, 1996פסברג 
Committee of Unsecured Creditors of Navigator Holdings Plc, [2006] U.K.P.C. 26 , שבו

  . נאמר שפסק גברא עוסק בזכויות כלפי אד� בעוד שפסק חפצא עוסק בזכויות בדבר
 a judgment“:אשמאמ� את ההגדרה הזאת של פסק חפצ, 532' בעמ ,CHESHIREלעמדה זו ראו    266

of a court of competent jurisdiction determining the status of a person or thing (as 
distinct from the particular interest in it of a party to the litigation); and such a judgment 
is conclusive evidence for an against all persons, whether parties, privies or strangers of 

the matters actually decided” . הוא מסביר כי פסק חפצא) 533' בעמ(בהמש� :“settles the 
destiny of the res itself, and 'binds all persons claiming an interest in the property 

inconsistent with the judgment even though pronounced in their absence’…” . לפיכ� פסק
 although it may concern a res, merely determines the rights of the litigants inter“: גברא

se to the res. [A judgment in rem] looks beyond the individual rights of the parties, the 
[judgment in personam] is directed solely to those rights” . ראו ג�E. SYKES, A. PRYLES, 

AUSTRALIAN PRIVATE INTERNATIONAL LAW 20ff., 108ff. (3rd ed, 1991) ; ב, ג� לאחרונה�
Pattni v. Ali and Dinky International S.A., [2006] U.K.P.C. 51 בית המשפט האנגלי 

ג� א� נדונות זכויות קניי� , הדגיש שככל שההכרעה מחייבת רק את הצדדי� הישירי� להלי�
. הפסק הוא פסק גברא הכפו� לכללי סמכות עקיפה המתאימי� לפסק גברא, של הצדדי�

 C. Brocher, Théorie du droit international privé, REVUEלעמדה קונטיננטלית דומה ראו 

DE DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ ET DE LÉGISLATION COMPARÉ 412, 540 (1871), 189 
  . לחלק האחרו� של המאמר410' בעמ, (1873) 390 ,137 ,(1872)
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רק פסק די� שמשנה זכויות קניי� , לפי הגישה השנייה. למחלוקת זו תוצאות מעשיות
. שהסמכות להוציאו מיוחדת למדינה שבה נמצא הנכס, פסק חפצאכלפי כולי עלמא הוא 

פסק די� שמשנה זכויות קניי� ; פסק די� שמכריע בשאלה קניינית בי� שניי� הוא פסק גברא
ועל סמ� , פסק די� שמכריע במחלוקת בנוגע לזכות קניי�; בי� הצדדי� הוא פסק גברא
ה שפסק הדי� הזר אינו עוסק בסוגיה בהנח. א� הוא פסק גברא, ההכרעה מטיל חיוב על אד�

יוכל הפסק להיקלט לפי כלל הסמכות , )או למדינה אחרת(שבה הסמכות יוחדה לפורו� 
לעומת זאת לפי . ה מצד הנתבעמ המסתפק במגורי� או הסכ–העקיפה החל על פסקי גברא 

 רק כל פסק די� שעוסק בזכויות קניי� הוא פסק חפצא ג� א� הוא מכריע, הגישה הראשונה
  . ורק המדינה שבה נמצא הנכס מוסמכת להוציאו, בסכסו� בי� הצדדי�

עמדה מגבילה זו מבוססת על החשש שפסק הדי� לא יהיה ראוי להכרה במדינה שבה 
במידה רבה חשש זה . נמצא הנכס משו� שהוא אינו תוא� את עמדתה באשר לזכות הקניי�

ל סוגיות קנייניות של ממש את די� מרבית המדינות מחילות ע, קוד� כול. הוא חשש שווא
ולכ� לא צפויי� מקרי� רבי� שבה� התוצאה תחרוג בהרבה מזו , מקו� הימצא הנכס

 בר� מרבית 267.שהייתה מתקבלת במדינת הנכס אילו הייתה לה סמכות לדו� בעניי�
המדינות א� אינ� מתנות את קליטתו של פסק זר בכ� שהתוצאה של פסק הדי� תהיה 

 ג� א� פירושו של חוזה מוביל לתוצאה קניינית ,על כ�. ה מתקבלת אצל�התוצאה שהיית
קליטתו של פסק די� , וא� היעדר הוכחות מוביל לתוצאה קניינית שונה משלה, שונה משלה

מקרה מובהק שבו פסק . זר א� במדינת הנכס אינה תלויה במבח� כלשהו המתייחס לנכונותו
כאשר נדונו זכויות קניי� בניגוד לסמכות שיוחדה די� קנייני לא ייקלט במדינה אחרת הוא 

אבל כבר ראינו כי סמכות ייחודית זו חריגה והיא חלה על קבוצה . למדינה שבה נמצא הנכס
 אי� בסיס להנחה גורפת שפסק די� שמכריע בזכות קניי� ,לפיכ�. קטנה מאוד של ענייני�

 רק משו� שהוא עסק בנכס בנכס שבמדינה אחרת לא יהיה ראוי להכרה באותה מדינה אחרת
האפשרות שאותה מדינה תכיר בפסק די� כזה אינה שונה בהרבה מ� האפשרות . שאצלה

שבוצעה שלא על , שהיא תכיר בתוצאות החוזיות של העברת זכות קניי� בנכס הנמצא אצלה
להצמיח זכויות אישיות בי�  העברה קניינית כזו שנכשלה במישור הקנייני עשויה. פי דינה

והמדינה שבה נמצא הנכס לא תתכחש לכ� א� א� תוצאות אלה שונות מהתוצאות , י�הצדד
אי� סיבה מדוע היא לא תכיר בפסק גברא , בדומה לכ�. שהיו מיוחסות לאותו אירוע בדינה

א� ממילא הפסק , רק משו� שפסק הדי� כולל הכרעה קניינית באשר לנכס הנמצא אצלה
  .יא אינה תובעת לעצמה סמכות ייחודית בנושא הנדו�וא� ה, יחייב את הצדדי� להלי� בלבד

העמדה שלפיה יש לסווג פסקי די� ולקבוע איזה כלל סמכות עקיפה יחול עליה� לפי 
אילו היה כל סכסו� שבו עלולה לעלות . היק� כוח� הכובל מתיישבת ע� שיקולי� מעשיי�

  

ושהחלתו מחו� למכורתו אינה תמיד זהה , בכפו� לכ� שדי� זר טעו� הוכחה בשיטות רבות   267
 .להחלתו בביתו
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להבטיח שיהיה שאלה קניינית חייב להידו� במדינה שבה נמצא הנכס שבמחלוקת כדי 
אזי האפשרויות שהיו עומדות בפני תובע היו , אפשר לממש אותו ג� במדינה אחרת

ה� תוגבלנה עוד יותר משו� שלא כל שיטות המשפט מכירות בהימצאותו . מוגבלות ביותר
של נכס במדינה כזיקה מספיקה לקניית סמכות שיפוט באשר לכל דיו� אפשרי באותו 

 כאשר מתחשבי� במקו� הנכס כזיקה רלוונטית בכינו� סמכות  ויש מדינות שבה� ג�268,נכס
עסקית ומשפחתית בנוגע ,  כאשר התדיינות מסחרית269.אי� חובה להפעיל אותה, שיפוט

הסירוב לקלוט כל פסק די� שיש בו הכרעה , לרכוש במקו� אחר היא מעשה של יו� יו�
  . מתנכר למציאות –קניינית שאינו בא מהמדינה שבה נמצא הנכס 

 דומה שלצור� כלל הסמכות העקיפה מסתמנת מגמה לסווג פסקי די� על פי היק�, ואכ�
 באנגליה הודגש , למשל,כ�. כפי שמקובל ג� לסווג סמכויות והליכי�, כוח� הכובל

א� ההכרעה מחייבת את הצדדי� להלי� , לאחרונה שג� א� פסק הדי� עוסק בזכויות קניי�
רק מדינת הימצא הנכס תוסמ� להוציאו אלא כל מדינה ולכ� לא , מדובר בפסק גברא, בלבד

אי� זאת אומרת שכל , יתבררכפי ש,  ע� זאת270.שבה גר הנתבע או שהוא הסכי� לסמכותה
פסק זר קנייני שאיננו פסק חפצא במישור של מעשה בית די� חייב להיקלט לפי מבחני� של 

  . פסק גברא

  )in rem (פסק חפצא  )א(

היחידה המוסמכת להוציא פסק די� האמור לחייב כלפי כולי אי� כל מחלוקת שהמדינה 
נדרשת שליטה פיזית בנכס כדי לנהל . עלמא היא המדינה שבה נמצא הנכס בתחילת ההלי�
כלל זה של סמכות עקיפה תוא� את . הלי� שחותר לשנות זכויות קניי� בנכס כלפי הכול

ירת הדי� שמגדיר איזה די� וא� את כלל בר, הכלל הקובע סמכות ישירה לנהל הלי� חפצא
 כש� שישראל תיטול סמכות לשנות זכויות בנכס כלפי 271.מוסמ� לשנות זכויות קניי� בנכס

כ� היא ג� תכיר בסמכותה של מדינה אחרת , כולי עלמא רק כאשר הנכס נמצא בישראל
בפסק די� שמתיימר היא לא תכיר ;  הפיזיתהלשנות זכויות רק בנכסי� הנמצאי� בשליטת

 .ת זכויות קניי� כלפי כולי עלמא בנכס ממדינה שהנכס לא היה בשליטתה ברגע הקובעלשנו
   272.להובלת פריהימית חברה העיקרו� זה התקבל בישראל בפרשת 

  

  .)988–987, 984–983' ראו לעיל בעמ(למשל בישראל אי� כלל כזה    268
  .למשל באנגליה, זה המצב   269
 .Pattni v. Ali and Dinky International S.A., [2006] U.K.P.C. 51ראו    270
  .276–275, 265' ראו לעיל בעמ   271
). 1977 (309) 3(ד לא" פ,שר התחבורה' מ נ" החברה הימית להובלת פרי בע599/76� "בג   272

 Castrique v. Imrie, (1870) L.R. 4 H.L. 414; Re Trepcaהתקדימי� האנגליי� לעניי� זה ה� 
Mines Ltd, [1960] 1 W.L.R. 1273 . עמדתו , כאמור לעיל. 40' ס , הצעת חוק,לבונטי�ראו ג�

 קובע כי בכל אות� מקרי� 40' ס. של לבונטי� מרחיבה את הקטגוריה של פסקי חפצא
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  )in personam(פסק גברא   )ב(

  מיוחדת למקו� הימצא הנכססמכות מקרי� שבה� ה  )1(

ל של הפסק אינו חייב להכפי� כל מי שדוגל בסיווג פסקי די� לעניי� זה לפי היק� כוחו הכוב
אי� סיבה לשלול מהמדינה , למשל. פסק די� קנייני לכלל הסמכות העקיפה של פסקי גברא

כללי . שבה נמצא הנכס כל סמכות למעט סמכות להוציא פסק די� שמחייב כלפי כולי עלמא
ס סמכות השיפוט מלמדי� שאפשר לדאוג לאינטרסי� הדוחקי� של המדינה שבה נמצא הנכ

מאחר שסיווג� של . יעתה של סמכות ייחודית שמדינות אחרות לא תיטולנהבעל ידי ק
פסקי� זרי� לפי היק� כוחו המחייב של פסק הדי� מתוא� ומשולב ע� סיווג הליכי� וסיווג 

הרעיו� שסמכות ייחודית שוללת סמכות ממדינות שמחו� למקו� הנכס יעיל , כללי סמכות
ש� שפסק חפצא ממש יכול להינת� רק במדינה שבה נמצא כ. ג� בהקשר של פסקי� זרי�

כ� ג� קיימת קבוצה נוספת של פסקי די� קנייניי� שמוסכ� כי רק , )או על דעתה(הנכס 
קבוצה זו כוללת פסקי די� שעוסקי� בשאלות . מדינת מקו� הימצא הנכס מוסמכת להוציא�

 למדינות אחרות אי� בה� ולכ�, קנייניות שהסמכות לדו� בה� מוגבלת למדינה אחת בלבד
�ה. סמכותBrussels I Regulation35.1סעי� .  ממחישה עיקרו� זה בצורה הברורה ביותר 

 בכל ,על כ�. קובע שפסק די� שנוגד את כללי הסמכות הייחודית לא ייקלט במדינה אחרת
  .  רק פסק די� שלה ייקלט–אות� תחומי� שבה� הסמכות מיוחדת למדינה שבה נמצא הנכס 

היק� המגבלות על סמכות אינו , ישראל היק� הסמכות הייחודית הישראלית אינו ברורב
ושהיא לא , וא� מסתמ� שישראל מכירה במעט מאוד מגבלות על סמכות השיפוט, ברור

 העובדה 273.תירתע מדיו� רק משו� שהתובענה מתייחסת לקרקע זרה או לקניי� רוחני זר
אי� פירושה ,  קרקע זרה או על קניי� רוחני זרשמדינה מוכנה ליטול סמכות עלכשלעצמה 

במיוחד כאשר הנכסי� , המחויב שעליה להכיר בסמכות� של מדינות אחרות לנהוג כ�
א� על פי שנוטלי� סמכות על קרקע זרה בהקשרי� , ואכ� באנגליה. הנדוני� נמצאי� אצלה

 בר� קשה 274.יש הסוברי� שלא ייקלטו פסקי� זרי� העוסקי� בקרקע באנגליה, מגווני�
ככל ששיטה סבורה שיש ענייני� שבה� סמכות השיפוט מיוחדת באופ� . להצדיק עמדה כזו

סברה זו צריכה לבוא לידי ביטוי בכללי סמכות השיפוט , טבעי למדינה שבה נמצא הנכס

  

זר רק א� הוא יוכר פסק , הכוללי� את המקרי� הנדוני� כא�,  פסקי חפצאבה�שלבונטי� רואה 
   . הנכס או על דעתהאצנית� במדינה שבה נמ

ממת� , בי� שאר הדברי�, מוב� מאליו שהיא תירתע, ע� זאת. 997–988' ראו לעיל בעמ   273
  .הוראות לרשמי� או רשויות זרות

 .Duke vכ� סברו ג� בקנדה; 14�114וההערות בפסקה ) 2(47בכלל  ,DICEYראו למשל    274
Andler, [1932] S.C.R. 734 . אול� ראוCHESHIRE ,ראו ג� .  לעמדה פחות החלטית485' בעמ

MAYER, באשר לצרפת378פסקה ב .  
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כאשר מדינה אחרת תיטול על עצמה להכריע בזכויות קניי� . בכללי הסמכות העקיפה כאחדו
ושהסמכות לדו� בה� מיוחדת למדינה שבה , קניי� רוחני שאינ� אצלהבנוגע לקרקע או 

ראוי , בי� שמדינה זו היא הפורו� ובי� שהיא מדינה אחרת, הקרקע או הקניי� הרוחני נמצאי�
כאשר מדינה אחרת תיטול על , א� בה במידה. לסרב לקלוט את פסק הדי� בפורו�יהיה 

וכאשר אי� סיבה , ו קניי� רוחני שאינ� אצלהעצמה להכריע בזכויות קניי� בנוגע לקרקע א
בי� שמדינה זו , לייחד את הסמכות לדו� בה� למדינה שבה נמצאי� הקרקע או הקניי� הרוחני

 . סיבה לסרב לקלוט את פסק הדי� בפורו�הי תהאל, היא הפורו� ובי� שהיא מדינה אחרת
זכויות קניי� באשר ואכ� בישראל הובעה נכונות עקרונית לקלוט פסק די� זר העוסק ב

 אמנ� בתחו� זה אפשר לתר� נכונות 275.לקרקע בישראל בהקשר של יחסי ממו� בי� בני זוג
 שיקול זה אינו מונע 276.זו בשאיפה שיוסדרו היחסי� בכל נכסי בני הזוג בהלי� אחד

מהמשפט האנגלי לסרב לקלוט פסקי ירושה ממדינת המושב של המנוח שניתנו בנוגע 
 . שאנגליה עצמה נוטלת סמכות בירושת� של מקרקעי� זרי�א� על פי, למקרקעי� אנגליי�

, כבשאר תחומי הקניי�, כללי ברירת הדי� הישראליי� בירושה, בניגוד למשפט האנגלי בלא
על כ� האינטרס באחידות הטיפול חזק במיוחד . אינ� מבחיני� בי� מקרקעי� למיטלטלי�

 על תלקלוט פסק זר העוסק בקרקע ישראלימכא� אי אפשר ללמוד שתהיה נכונות . בישראל
יסוד הזיקות המתאימות לפסקי גברא ג� במקרי� שבה� אי� מדובר במכלול של רכוש שבו 

 אי אפשר ללמוד מכא� על היחס הישראלי לפסקי� זרי� ,כמו כ�. הקרקע היא רק חלק
 העוסקי� בנכסי� אחרי� שבה� יש נטייה לייחד את הסמכות למדינה שבה ה� נמצאי�

א� כאמור דומה שהגישה הראויה היא לצמצ� את תחו� הסמכות הייחודית ה� . בלבד
והעובדה שלא הובעה רתיעה עקרונית מפסקי די� זרי� , בסמכות ישירה ה� בסמכות עקיפה

  . מאלפת –העוסקי� בקרקע באופ� מיוחד 

  סמקרי� שבה� הסמכות אינה מיוחדת למקו� הימצא הנכ  )2(

, חסת לקניי� ניתנה שלא בניגוד לסמכות ייחודית של מדינה אחרתכאשר הכרעה זרה המתיי
למעט ההוראות ? מהי הזיקה הדרושה כדי שמדינה תוסמ� לתת פסק די� גברא בענייני קניי�

�ה, באשר לסמכות ייחודיתBrussels I Regulation �אינה קובעת כללי� מיוחדי� לפסקי די 

  

גירושי�  בקליטת פסק שעסק, )2006, פורס� בנבו (הארו' הארו נ 701/06 )��מחוזי י (מ"עראו    275
נאמר  9בפסקה  ; בי� השאר לקרקע בישראלהתייחסג וזוה בני שלממו� היחסי זר שהסדיר את 

בי� בני זוג  ושביחסי ממו� ,למדינה שבה היא נמצאתרק שאי� לייחס את הסמכות לדו� בקרקע 
 . רצוי לדו� במכלול הנכסי� יחד

,  ואיל�109פסקה ב ,)2009, לא פורס� (מיריאד' מירי נאד 2066/07 )��מחוזי י (מ"עראו ב   276
ש� הובעה העמדה שאפשר ליטול סמכות על קרקע זרה משו� שביחסי ממו� בי� בני זוג רצוי 

 .י� יידונו יחדכי מכלול הנכס
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ינה מוציאה פסקי די� אלה מתחו� תחולתה כפי היא א� א. העוסקי� בקרקע או בקניי� רוחני
 מכא� שחל על פסקי די� אלה 277.שהיא אינה מוציאה פסקי די� קנייניי� מסוג גברא בכלל

המסמי� את מדינת המושב של הנתבע או מדינה , כלל הסמכות הישירה והעקיפה הרגיל
 בנסיבות שבה� באיטליה פסק זר יוכר כאשר הוא נית�. בעלת סמכות מיוחדת לעניי� הנדו�

 וג� באיטליה על פי רוב היות הנכס הנדו� 278,איטליה עצמה הייתה מוסמכת ליטול סמכות
 א� בשוויי� פסק זר בענייני מיטלטלי� מוכר א� 279.מחו� איטליה אינו שולל ממנה סמכות

אמנ� . הוא נית� במדינת המושב של הנתבע או במדינה שבה הצדדי� הסכימו להתדיי�
א� זאת רק א� , הכיר ג� בפסק די� כזה שנית� במדינת מקו� הימצא הנכסשוויי� מוכנה ל

שכ� היא אינה ,  עמדה זו מאלפת280. המדינה שבה מקו� המגורי� הקבוע של הנתבעג�היא 
הפסק לפי די� המקו� שבו נמצא הנכס אלא דורשת שהמערכת " נכונות"מסתפקת ב

כש� , בכל המקרי� הללו. דיו�השיפוטית הייתה מוסמכת להכריע בעניי� בי� הצדדי� ל
ג� כללי הסמכות העקיפה , שכללי הסמכות מותאמי� להיק� כוחו הכובל של הפסק

על כ� ג� בישראל ראוי להחיל על פסקי גברא העוסקי� . מותאמי� לאופיו במישור זה
 את כללי הסמכות העקיפה , שהסמכות לדו� בו אינה מיוחדת למדינה שבה הוא נמצא,בקניי�

  281.המכירי� בסמכותה של כל מדינה שבה גר הנתבע או שבה הסכי� להתדיי�, הרגילי�

  פסקי� מעורבי�  )ג(

 בי� חיוב –פסק די� המכריע בזכויות קניי� עשוי לכלול ג� חיוב הנובע מההכרעה הקניינית 
להעביר נכס מידיו של צד אחד לאלה של האחר ובי� חיוב לשל� סכו� כס� בתמורה לנכס 

  

 פסקי די� –א� על פי שהיא מוציאה סוגי� אחרי� של פסקי די� קנייניי� מתחולתה , זאת   277
   1.2' ראו ס(קשר של נישואי� או פשיטת רגל , העוסקי� בשינוי זכויות קניי� בעקבות מוות

 ).�Brussels I Regulationל
עקיפה מסמכות ישירה בשיטות על הקושי לגזור סמכות .  לחוק הרפורמה האיטלקי64' ס   278

הטענה כא� איננה שיש . 267–264' בעמ ראו לעילשבה� מופעל שיקול דעת באשר לסמכות 
אלא שאי� סיבה מיוחדת לצמצ� את הסמכות , לגזור את הסמכות העקיפה מזו הישירה

 חריג יחיד ומוגבל לעניי� זה עשוי להיות. העקיפה בפסקי די� כאלה לעומת פסקי גברא אחרי�
  .)1058–1057' ראו דיו� לעיל בעמ(כשהנכס הנדו� הוא קרקע 

 לחוק הרפורמה האיטלקי מייחד את הסמכות לדו� בקרקע איטלקית לבתי 5' אול� מאחר שס   279
 . איטליה ג� לא תיטול סמכות לדו� בקרקע זרה, משפט איטלקיי�

יא פסק די� בנוגע ג� בשוויי� מייחדי� את מקו� הימצא הקרקע להוצ. �CPIL ל108.2' ס   280
בהתא� לעמדה שלערכאות בשוויי� יש ) �CPIL ל108.1' ראו ס(לזכויות הקניי� בקרקע 

 �א� ה� נוטלי� ). �CPIL ל97' ס(סמכות ייחודית לדו� בתביעות קנייניות באשר לקרקע בשוויי
' כפי שאפשר ללמוד מהפנייתו של ס, סמכות בתביעות שבה� עשויה להתעורר שאלה קניינית

 .  לדי� מקו� הימצא הקרקע בנוגע לזכויות הקניי� שבה99
 .491' בעמלעיל למשמעות זיקת המגורי� וזיקת ההסכמה בהקשר זה ראו    281
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בתביעת השבה ובתביעה בגי� גזל או הסגת גבול קורה . גיעה בזכות הקניי�או כפיצוי על פ
בגישה שלפיה כלל הסמכות העקיפה . תכופות שהחיוב תלוי בגורלה של הכרעה קניינית

פסק די� כזה אינו מעורר , נקבע לפי היק� כוחו הכובל של פסק הדי� במישור מעשה בית די�
 א� פסק די� קנייני מסוג ,לפיכ�.  על כל חלקיובעיה משו� שפסק די� כזה הוא פסק גברא

גברא שאינו פולש לסמכותו הייחודית של מקו� הימצא הנכס יכול להיקלט לפי כלל 
קל וחומר שפסק די� קנייני כזה שיש בו חיוב יוכפ� , הסמכות העקיפה המקובל בפסקי גברא

וא� החיוב , קנייניתרק כאשר הופעלה סמכות ייחודית של מדינה אחרת בהכרעה ה. לכלל זה
לא יהיה , מבוסס על ההכרעה הקניינית באופ� שאינו מאפשר להתייחס אליו באופ� עצמאי

  282.כש� שהוא לא היה ראוי לקליטה אילולא החיוב, הפסק ראוי לקליטה

  

. הגישה שלפיה יש לסווג פסקי די� לפי נשוא עיסוק� תתקשה להתמודד ע� פסקי די� מסוג זה   282
ולפיכ� , סק א� בזכות קניי�ע� זאת הוא עו. ועל כ� הוא פסק גברא, פסק די� כזה מטיל חיוב

 Pattni v. Ali andראו  (in personam וג� in remאמנ� פסק זר יכול להיות ג� . הוא פסק חפצא
Dinky International S.A., [2006] U.K.P.C. 51( ,א� נפצל ? אבל כיצד עלינו להתייחס אליו

היווצר מצב שבו חלקו עלול ל, אזי א� על פי שה� קשורי� זה בזה, את שני חלקי פסק הדי�
, לעומת זאת. גישה זו אינה סבירה. האחד ראוי לקליטה ואילו חלקו האחר אינו ראוי לקליטה

, פסק די� שמטיל חיוב על אד� לשל� פיצוי על נזק שגר� לנכס, א� נכפה את הסיווג החפצי
ית� לא ייאכ� אלא א� הוא נ, שהתעורר ויכוח בנוגע לזכויות הקניי� שבו במהל� התביעה

גירושי� ראו לדיו� בסוגיה זו בהקשר של פסק . ג� גישה זו אינה סבירה. במקו� הימצא הנכס
 .1239–1238ולהל� , 804–794' לעיל בעמ
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  14פרק 

  קניי�

  מבוא  .א

כל מקו� שיש כללי� ב. פרק זה עוסק בכללי� הבסיסיי� החלי� בהקשר הקנייני הכללי
 כללי� מיוחדי� –מו� בי� בני זוג מביחסי  כגו� בירושה ו–מיוחדי� לנושא קנייני מיוחד 

  . הכללי� הבסיסיי� ה� כללי� שיוריי� בעלי כוח מיוחד, כפי שנראה, ע� זאת. אלה גוברי�
במשפט הישראלי אי� התייחסות מסודרת ומתוכננת לנושא הכללי של קניי� במשפט 

התחו� לא הוסדר בחקיקה כפי שהוסדרו התחומי� של ירושה ויחסי . לאומי הפרטי�הבי�
מהמשפט המקובל כללי ברירת הדי� נקלטו , אי� כללי סמכות מיוחדי�. ממו� בי� בני זוג

 וג� בהקשר של פסקי� זרי� אי� טיפול עצמאי בתחו� ,פסיקה ולא נדונו רבותבאמצעות ה
  . זה

  סמכות שיפוט  .ב

  מבוא  .1

. כללי הסמכות משתני� בהתא� לשאלה א� מדובר בהלי� חפצא או שמא בהלי� גברא
הוא אינו . הלי� חפצא הוא הלי� נדיר). in rem(תביעה קניינית מובהקת היא תביעת חפצא 

 שבו פרט וא� לא הלי�, כו� זכויותיו כלפי פרט אחר פרט מבקש לאו שבאמצעותהלי� רגיל
הלי� חפצא הוא הלי� שבו מבקשי� לממש זכות . מבקש לממש זכויות קניי� כלפי פרט אחר

האפשרות , ככלל 1.קניי� באופ� שיביא לידי שינוי בזכויות הקניי� בנכס כלפי כולי עלמא

  

כדי שפסק הדי� יחייב את כולי  .45, 42–39' לעיל בעמלמאפייני� של תביעת חפצא ראו    1
נדרשת תנאי זה מסביר מדוע בהליכי חפצא . יש לאפשר לכולי עלמא להשתת� בהלי�, עלמא

קנה היא אינה מ.  הודעה זו אינה הודעה קונסטיטוטיביתאול�. הזמנה לציבור הרחב/הודעה
החלטה  האנשי� שעלולי� להיות מושפעי� מליידע את כלא�  תפקידה .סמכות לבית המשפט

 פוטנציאליי� לאחר תובעי� על כ� היא מומצאת ל.שתכבול אות� שההלי� עומד להתקיי�
  . המצאת הזמנה לנכס הנתבעשהוקנתה סמכות על ידי
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יש שהוא , אול� כפי שנראה. לנהל הלי� כזה קיימת רק כאשר החוק הסדיר אותה במפורש
  .קיי� ג� כאשר החוק הסדיר אותו שלא במפורש

מרבית התביעות שבאמצעות� ממומשות זכויות ,  חפצאזכותא� על פי שזכות קניי� היא 
שבה� מוכרע סכסו� בי� הצדדי� ,  גבראתביעותקניי� או שבה� משתנות זכויות קניי� ה� 

י� להצהיר מי מבי� הצדדי� המסוכסכי� הוא בי� שמבקש ,כפי שהוסבר לעיל. להלי� בלבד
ובי� שמבקשי� ליצור זכות קניי� , בי� שמבקשי� להג� על זכות קניי�, בעל זכות הקניי� בנכס

פסק הדי� שיינת� הוא ,  ההלי� הוא הלי� גברא– למשל על ידי פירוק שיתו� בנכס –חדשה 
להשבתו תביעה  לפיכ� 2.אוהסמכות הנדרשת כדי לדו� בעניי� היא סמכות גבר, פסק גברא

החותרות כול� לממש זכות ,  גזלה בגי�תביע והסגת גבוללא פחות מתביעה בגי� , של נכס
תביעה ביחסי , מימוש זכויות הקניי� שהוקנו בחוזהתביעה ל כמו ג� 3,ולהג� עליה קניי�

ות את כל אלה ה� תביעות גברא במוב� הזה שה� אינ� מכוונות לשנ – ועוד ממו� בי� בני זוג
   4.מצב זכויות הקניי� בנכס כלפי כולי עלמא

  ) in rem(הלי� חפצא   .2

לאומית בו הוסדרו �במשפט הישראלי יש רק הלי� חפצא אחד שכללי הסמכות הבי�
בהלי� זה מבקשי� בדר� כלל לממש שיעבודי� הרובצי� על .  הוא ההלי� הימי–במפורש 

כמו בהלי� ,  כפי שהוסבר לעיל5.האנייהאנייה שנצברו בתור בטוחה לחיוב אישי של בעל 
מעשה  6.הזמנה לדי� לנתבע גברא א� בהלי� חפצא ימי סמכות בית המשפט תלויה בהמצאת

  

לפסק די� שמבהיר כי העובדה שהכרעה שיפוטית עוסקת בזכויות . 41–39' לעיל בעמראו    2
 .Pattni v. Ali and Dinky International Sראו, קניי� אינה מלמדת בהכרח שהיא פסק חפצא

A., [2006] U.K.P.C. 51 .  
על ההבחנה בי� .  צורה של תביעה נזיקיתתביעה הבאה להג� על זכות הקניי� יכולה ללבוש   3

לצדדי� , בכל מה שקשור לעילת התביעהמשפט הישראלי תביעה קניינית לתביעה נזיקית ב
תביעת הבעלי� "ראו גד טדסקי , להיק� שיקול הדעת של בית המשפט ועוד, הרשאי� לתבוע

 בעלות –י קניי� דיניהושע ויסמ� ; )א"תשנ–�"תש( 44 לט הפרקליט" למסירה ופקודת הנזיקי�
במסגרת תביעה . )2005 (43  החזקה ושימוש–דיני קניי� יהושע ויסמ� ; )1997 (113 ושיתו�
' ראו להל� בעמ. ההיבט הקנייני עלול להיבלע או להתעורר כשאלה אינצידנטלית, נזיקית
1603–1604.  

 אי� בכ� להפו� אול�, ייתכ� שרישו� הזכות בעקבות פסק הדי� יהיה לו כוח כלפי כולי עלמא   4
 .את ההלי� להלי� חפצא

  .373–371, 40–39' בעמראו לעיל    5
 ואיל� 514, 505) 2(ד לח"פ, "דונאר"האניה ' מ נ" לביטוח בערהמנורה חב 362/83א "ראו ע   6

 SARAH C. DERRINGTON, JAMES M.TURNER, THE LAW AND PRACTICE OFראו ג�). 1984(

ADMIRALTY MATTERS 123 (2007): “According to the traditional view, the in-rem 
jurisdiction is not invoked until the writ is served on the ship and the warrant executed” .

 לעמדה שלפיה בהליכי חפצא הסמכות קיימת מכוח .2.274, 2.273בפסקה , BRIGGSראו ג� 
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 במקרה 7.וכללי הסמכות נלמדי� מכללי ההמצאה, ההמצאה הוא מעשה קונסטיטוטיבי
 – 8 כלי השיט, במקרה הימי האופייני–  הנתבע הוא הנכס הנדו�,המיוחד של הלי� חפצא

לש� המצאת ההזמנה . נה לדי�מזהמשפט תלויה באפשרות להמציא לו הוסמכות בית 
 הנכס ,די שבית משפט ישראלי יוסמ� לנהל הלי� חפצא כ,לפיכ�. דרושה שליטה בנכס

 א� 9.המי� הטריטוריאליי� של ישראלחייב להיות בתו� שבנוגע אליו מנהלי� את ההלי� 
מה של זיקה אמיצה בי� כל הצדדי� לישראל לא תועיל  קיופילוא, הנכס אינו נמצא בישראל

�שב הוראות ההמצאהלפיכ� . להקנות לבית משפט ישראלי סמכותVice-Admiralty Rules 
האנייה נכנסת למי�  להוציא הזמנה לפני שאפשר. מתייחסות רק להמצאה בתו� המדינה

א את ההזמנה רק  להמציאפשר א� 10, ולהמתי� עד אשר היא תיכנס אליה�הטריטוריאליי�
מכא� שזיקת הנוכחות . ימיהכלומר רק כאשר הנכס הנדו� נמצא במ, בתו� גבולות המדינה

 ,סמכות גבראבניגוד ל. חיונית ויחידהוא� זיקה בעת המצאת ההזמנה היא זיקה מספיקה 
 באשר, נתבע הנמצא מחו� למדינההוראות המאפשרות המצאת מסמכי� לקיימות שבה 

בלא נוכחות הנכס לא יכולה לקו� סמכות , על פי רוב. וראות כאלהלסמכות חפצא אי� ה
   11.חפצא

  

ראו מיכאיל קרייני ,  משמשת רק אמצעי יידועכאשר מסירת ההזמנה, הימצאות הנכס במדינה
הרהורי� ומחשבות בעקבות :  מסע� אל תו� האל� השני ומעבר לו–שיקולי הפורו� הנאות "

 51ש " ה80, 67 יט מחקרי משפט ".The Lockformer Co' נ) 1989(סיני ' הגבס אפסק די� 
ני מעמד אישי שבה� עמדה זו אכ� משקפת את המצב בדבר הליכי� בעניי). ג"תשס–ב"תשס(

, 54, 52' בעמראו לעיל (יש הוראות סמכות מיוחדות המסתפקות בהימצאות המעמד בישראל 
לפחות במשפט האנגלי , אבל דווקא בהקשר הימי. ואולי א� בהליכי חפצא אחרי�, )416– 413

כמו . היא אינה מספיקה, א� על פי שנוכחות הנכס דרושה, המנחה את בתי המשפט בישראל
אמצעי , וכפי שהוסבר לעיל, יכי גברא דרושה המצאה כגור� המכונ� סמכות שיפוטבהל

  ).373–371, 41–39'  ובעמ1ש "ראו לעיל ה(היידוע איננו ההזמנה לדי� אלא ההודעה ברבי� 
  .373–371'  לעיל בעמראו   7
 – וכ� ג� דמי ההובלה, ג� המטע� יכול להוות נשוא התביעה. 2.271בפסקה , BRIGGSראו    8

  . הכול בהתא� למשפט הימי המהותי המקנה זכות חפצית בידי בעלי די�
  .2.273 בפסקה ,BRIGGS למצב דומה באנגליה ראו   9
א "ראו ע). �Vice-Admiralty לתקנות ה17' תק(ההזמנה תקפה לשישה חודשי� מיו� הוצאתה    10

  ).1984 (514, 505) 2(ד לח"פ, "דונאר"האניה ' מ נ" לביטוח בערהמנורה חב 362/83
ובמידת הצור� פסק הדי� ממומש ממכירת ,  זו קשורה לכ� שההלי� מוגבל לער� הנכסדרישה   11

כאשר ער� הנכס המשועבד אינו . מבלי שהוא מטיל על בעל הנכס חיוב אישי כלשהו, הנכס
יתרת החוב הנותרת לאחר חלוקת תמורתו בי� הנושי� בעלי , מכסה את כל החובות

. אול� הלי� חפצא יכול ג� להפו� להלי� גברא.  על בעל הנכס באופ� אישירובצת, השיעבודי�
.  נגדו כהלי� גבראג�ההלי� יכול להתנהל , כאשר בעל כלי השיט מאשר את קבלת ההזמנה

במקרה .  כהלי� גברא כאשר הבעלי� נות� ערבות כדי לשחרר את כלי השיטרקההלי� יתנהל 
וערכו של כלי השיט , י� אינו משפיע על כלי השיטפסק הד, כזה אי אפשר להוציא פסק חפצא

 אות בפסק,BRIGGSראו למשל (גבול עליו� לתביעה המתנהלת נגד הבעלי� אישית משמש אינו 
2.274 ,2.275( .  
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דוגמה להלי� חפצא שאינו מוסדר ככזה בחוק היא ההלי� שבאמצעותו מקבלי� צו 
רת מחדל י קובע כבר1967–ז"התשכ,  לחוק המשכו�17סעי� . שיפוטי למימושו של משכו�

 עוד כי משכו� שהופקד או שנרש�  הוא קובע12".מימוש משכו� יהיה בצו בית משפט"כי 
כיצד נקנית סמכות בית . לפי החוק אפשר לממשו א� באמצעות צו של ראש ההוצאה לפועל

? לדו� בבקשה לתת צו למימוש משכו� ל ראש ההוצאה לפועלסמכותו שאו המשפט 
 אי� הוראת חוק ואי� פסק די� 13.המחוקק הראשי ומחוקק המשנה לא הסדירו סוגיה זו

א� אי� . מה� אפשר ללמוד שסמכות בית המשפט קמה רק בשל השליטה בנכסבישראל ש
חומר שממנו אפשר ללמוד במפורש שהאפשרות להזמי� את מי שִמשכ� את הנכס אינה 

לאומית של בית המשפט קמה �אול� אי אפשר למצוא פסקי די� שבה� סמכותו הבי�. נחוצה
  . בישראל כאשר הנכס לא נמצא ,רק מכוח המצאת ההזמנה לחייב

א� הוא עוסק , ויסמ� ד� בשאלת איזה בית משפט מוסמ� להוציא צו למימוש משכו�
לאומית של בית �הוא אינו עוסק בסמכות הבי�; בסמכות המקומית ובסמכות העניינית בלבד

. לדו� בבקשה לצוות על מימוש משכו� או של ראש ההוצאה לפועל בישראל משפט ישראלי
) משכנתה( במקרקעי� משכו�תביעה למימוש , לגישתו. עניי� זהע� זאת הדיו� שלו מאל� ל

באשר למימוש . יש להגיש לבית המשפט המחוזי שבמחוז שיפוטו נמצאי� המקרקעי�
הוא מציע כי הסמכות העניינית תיקבע לפי שווי המשכו� ולא לפי , משכו� שלא במקרקעי�

ת שווי הנכס הממושכ� על הסיבות שהביאו אותו להעדי� א. שווי החוב שהוא בא להבטיח
הוא מסביר כי תביעה למימוש . פני שווי החיוב מבהירות כי התביעה היא תביעת חפצא

  . משכו� אינה תביעה לתשלו� החוב המובטח

הדבר שבית המשפט מתבקש לעשותו בתביעת מימוש הוא לצוות על מכירת 
ת שאלת ששוויו של אותו נכס יחרו� א, על כ�, די� הוא; נכס מנכסי החייב

מ� הראוי שבעלותו של החייב על הנכס לא תישלל , היה הנכס יקר. הסמכות
אלא לאחר שבית משפט שהוסמ� בדר� כלל לדו� בנושאי� ששווי� דומה 

העובדה שבסופו של דבר יזכה הנושה רק בחלק קט� מתמורת . יזקק לעניי�
שבעלותו , המכירה אינה צריכה לטשטש את חומרת התוצאה עבור החייב

   14.בנכס כולו נשללת ממנו על ידי צו המימוש

  

מובהר כי דרכי המימוש המפורטות בחוק המשכו� כפופות להוראות מיוחדות בדבר ) 1(17' בס   12
ות מיוחדות המופיעות במקומות אחרי� ועל היחס בי� על הורא, על הוראה זו. מימוש משכו�

 68, 67 בפסקאות 1967–ז"תשכ, חוק המשכו�דרכי המימוש השונות ראו יהושע ויסמ� 
 .יוצא מהאמור כי ההלי� הימי הוא הסדר מימוש מיוחד). 1974(

 . על השאלות הדיוניות הרבות שנשארו ללא הסדר68בפסקה , )12ש "לעיל ה (ויסמ�ראו    13
לפיכ� מציע ויסמ� לקבוע את הסמכות העניינית לפי שווי הנכס ). 321' בעמ (68פסקה , ש�   14

כפי שמאפשר הסעי� המגדיר את גבולות הסמכות העניינית , הממושכ� ולא לפי סכו� התביעה
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 לחוק המשכו� קובע כי מימוש משכו� באמצעות צו של בית משפט או של 18סעי� , אכ�
 דר� 15.ראש הוצאה לפועל יהיה בדר� של מימוש נכס שהוטל עליו עיקול בהוצאה לפועל

ה יש תוצאה  במוב� זה להליכי� אל16.מימוש זו מובילה למכירה המקנה זכות טובה לקונה
כדרכו של הלי� ,  להטיל על החייב חיובמיועדתבקשת הצו למימוש המשכו� אינה . חפצית

כדרכו של , ה זכויות קניי� בנכס כלפי כולי עלמאֶ$אלא לממש שיעבוד באופ� שְיַש, גברא
משו� כ� יש לדאוג שבית המשפט המוסמ� לעניי� שווי הנכס הממושכ� יבדוק . הלי� חפצא

כיצד תובנות אלה . כפי שמסביר ויסמ�, לול את בעלותו של החייב בנכסא� ראוי לש
  ?לאומית בהלי� כזה�משליכות על השאלה כיצד נקנית הסמכות הבי�

אי� הבדל משמעותי בי� הסמכות הדרושה לש� השגת צו שיפוטי לסמכות הדרושה 
א לידי העובדה שההלי� נועד להבי, אדרבה. לש� השגתו של צו של ראש ההוצאה לפועל

כפי , אמנ�. מימוש של נכס בלבד בולטת עוד יותר בהקשר של צו ראש ההוצאה לפועל
הטופס שיועד לבקשת מימוש משכו� באמצעות ההוצאה לפועל אינו מבחי� , שמעיר ויסמ�

בי� השלב של בקשת צו למימוש משכו� ובי� השלב של בקשת ביצועו של צו כזה של 
 של הלי� לקראת מימוש משכו� שמתנהל בלשכת  בר� אופיו החפצי17,ההוצאה לפועל

שאינו תלוי ,  חיזוק לתובנה שההלי� הוא הלי� חפצא18.ההוצאה לפועל כבר הוכר במפורש
אפשר למצוא בכ� שבהלי� המימוש של משכו� בהוצאה לפועל נדרש  ,בשליטה בנתבע

ד להלי�  בניגו19.יממשו את הנכס המשועבד, שיזהירו את החייב כי א� לא יפרע את חובו
אפשר לנקוט הלי� הוצאה לפועל בלי קשר לאפשרות לקנות סמכות , שיפוטי מסוג גברא

האזהרה הדרושה . הסמכות כאילו נמשכת מההלי� השיפוטי שהתקיי�; שיפוט על הנתבע
פירעו� החוב עלול �בהלי� מימוש משכו� א� מעמידה את החייב על התוצאות החפציות שאי

   20.וד בדרישה של הלי� הוג�היא נדרשת כדי לעמ. לגרור

  

ובכ� ג� את הסמכות השיורית של בית המשפט המחוזי , הייחודית של בית משפט השלו�
  ).1984–ד"התשמ, ]נוסח משולב[ לחוק בתי המשפט )2)(א(51' היו� זהו ס(

אול� ראש ההוצאה לפועל רשאי לקבוע כי המימוש יהיה בדר� אחרת שראה בה דר� יעילה    15
 . וצודקת יותר

, )12ש "לעיל ה (ויסמ�דיו� במגבלות הסעי� בו, 1968–ח"התשכ, א לחוק המכר34' ראו ס   16
  . 70פסקה 

 המצב לא השתנה מאז צאת ספרו של ויסמ� .)327' בעמ (68פסקה , )12ש "לעיל ה (ויסמ�ראו    17
  ). 10בפסקה , )2006, פורס� בנבו( שקולניק' סיידו� נ 9163/06 )��מחוזי י(א "עראו (

 518) 3(�"מ תש"פ, מ" הראשו� בעלאומי�בי�הבנק ה' פישל נ 877/90 )'קאש(פ "הוצל   18
)1990.( 

א "עראו ג� . העוסקת במימוש משכנתה, 1979–�"התש,  לתקנות ההוצאה לפועל100' ראו תק   19
 .10בפסקה , )2006 ,פורס� בנבו (שקולניק' סיידו� נ 9163/06 )��מחוזי י(

 פישל'  הראשו� נלאומי�בי�הבנק ה) ש"מחוזי ב (68/90א "ראו למשל את פסק הדי� שנית� בע   20
  . ש� הודגשה החשיבות של מת� האזהרה להגינות ההלי�, )1990 ,פורס� בנבו(
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ממש כמו הלי� המימוש בהוצאה , ההלי� השיפוטי שבו מבקשי� לממש משכו� מתמקד
וא� ,  שהימצאותו של הנכס בישראל מספיקהמכא�. ולא בחיוב, בנכס המשועבד, לפועל
ואילו האפשרות להמציא , כדי שתוקנה סמכות לבית משפט בישראל לדו� במימושו, חיונית

,  אילו היה מדובר בהלי� גברא21.תבע אינה מעלה ואינה מורידה לעניי� זהמסמכי� לנ
די היה בנוכחות , בדומה למצב שבו מבקשי� מבית המשפט שיטיל חיוב אישי על החייב

או באפשרות להמציא לו הזמנה מחו� לישראל כדי  בעת המצאת ההזמנההחייב בישראל 
 �א,  היה צור� שהנכס יימצא בישראל לאבמקרה כזה .להקנות סמכות לבית משפט בישראל

בלא אפשרות להמציא הזמנה לדי� לנתבע בישראל או מחוצה לה לא הייתה אפשרות לנהל 
אפשר לנהלו רק כאשר הנכס ,  אול� משנמצא כי ההלי� הוא הלי� חפצא22 .את ההלי�

  

במוב� זה , נראה כי ההלי� לובש צורה של הלי� גברא. 253 'בעמ, הצעת חוק ,לבונטי�ראו ג�    21
 68 פסקה, )12ש "לעיל ה (ויסמ�ראו (שבעל המשכו� הוא המבקש ובעל הנכס הוא המשיב 

על פי רוב , ע� זאת. ש� הוא מציע כי הבקשה תוגש בדר� של המרצת פתיחה, )322' בעמ(
על . והעניי� יגיע לבית משפט רק בערעור, בעל המשכו� ייגש ישירות ללשכת ההוצאה לפועל

ובמקרה כזה הצדדי� , כ� המרצת הפתיחה עשויה להיות בקשה להכריז שהמשכו� לא ימומש
החלות , סמכות המקומית תיקבע לפי תקנות סדר הדי� האזרחי הרגילותנראה עוד שה. יתחלפו

אול� אי� בשני אלה לערער את המסקנה ). 6–3' תק(ובעיקר הליכי גברא , על רוב ההליכי�
יצוי� כי השימוש בחלק מהעילות שבתקנות העוסקות בסמכות מקומית . שמדובר בהלי� חפצא

התובענה לבית המשפט שבמקו� הימצאה של אפשר יהיה להגיש את . עשוי להיות בעייתי
ובלבד שהנכס מצוי , במקו� מגוריו של הנתבע וא� במקו� שהוסכ� עליו, קרקע ממושכנת

נראה כי , כדי לזהות את מקו� יצירת ההתחייבות. א� יתר החלופות סבוכות יותר, בישראל
� ג� המקו� כ. יהיה צור� לזהות את המקו� שבו נוצר הסכ� המשכו� ולא החיוב המקורי

ולא מקו� קיו� , שנועד לקיו� ההתחייבות הוא כנראה המקו� שבו נמצא הנכס הממושכ�
אלא , מקו� המסירה של הנכס כנראה לא יהיה רלוונטי. החיוב המקורי שהמשכו� בא להבטיח

לא ברור כלל א� . יכול להיחשב מקו� מסירתו) הוא מקו� מימושו(א� כ� מקו� הימצאו 
א� לא ברור א� מקו� שהוסכ� עליו . ו� המעשה או המחדל של הנתבעאפשר להיזקק למק

בכל מקרה שבו אי אפשר למצוא בית משפט . יהיה רלוונטי כאשר הנכס אינו נמצא במקו� זה
בית המשפט המוסמ� בירושלי� יוכל לתת צו למימוש משכו� הנמצא , בעל סמכות מקומית

  . בישראל
כאשר די� ישראל ,  בקשה להיתר המצאה מחו� לתחו� עשויה לבסס)4(500' במקרה כזה תק   22

 מאפשרת לבסס )5(500 'תק; חל על הסכ� המשכו� או כאשר הסכ� המשכו� נכרת בישראל
לא ברור א� העובדה שהחיוב העיקרי הופר . ג� כאשר החיוב הופר בישראלכזו בקשה 

כדי להיכנס או שמא , לבסס בקשת היתר המצאה מחו� לתחו�כדי בישראל צריכה להספיק 
כדי שהמקו� לקיו� החיוב באשר , לתקנה זו צרי� לומר כי המשכו� צרי� להימצא ישראל

. פירוש אחרו� זה נראה מעשי יותר כי הוא מחייב שהנכס יהיה בישראל. למשכו� הוא ישראל
ובכלל זה , כל מקו� שבו נמצא הנכס, לי שא� מדובר בהלי� גברארייני הציע קעמיתי מיכאיל 

�ו הבי�סמכותבמקרה כזה . כי אפשר לממשו ש�וסכ� מ מקו� שאפשר לראות בו, לג� ישרא
הזמנה תוכל ה, 500' ובהיעדר עילה מתאימה בתק , תקו� מכוח הסכמהלאומית של ישראל

 לפי 500 'בלא אישור בית משפט ובלא לקיי� את הדרישות של תקמחו� לישראל להימסר 
  ). 383–382' ראו לעיל בעמ(י בישראל תאוריה שהחייב נמצא באופ� קונסטרוקטיבה
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סביר שיש לנהלו רק במקו� , מכיוו� שמטרת ההלי� היא לממש נכס, ואכ�. נמצא בישראל
יוצא כי סמכות בית המשפט אינה תלויה כלל ועיקר באפשרות להמציא . שבו נמצא הנכס

מוב� מאליו שיש להודיע לבעל הנכס שמתקיי� . הזמנה לבעל הנכס או למי שמחזיק בנכס
והודעה זו נמסרת לו באמצעות הזמנה , בישראל דיו� העלול לשלול ממנו את בעלותו בנכס

ועל כ� אפשר להמציאה לחייב ג� , נה סמכות כבהלי� גבראאול� הזמנה זו אינה מק. לדי�
 500וג� א� אי� מתקיימת עילה מהעילות שבתקנה , בלא היתר, א� הוא אינו נמצא בישראל
  .1984–ד"התשמ, לתקנות סדר הדי� האזרחי

  )in personam(הלי� גברא   .3

 שבו מקו� הימצא ,נדו� במסגרת הלי� חפצאלא כל סכסו� שבו מעורבת זכות קניי� , כאמור
היק� הענייני� שבה� סמכות השיפוט , למעשה.  שיפוטסמכותת קיומה של הנכס קובע א

ברוב�  ואילו, נקבעת באופ� בלעדי על ידי מקו� הימצא הנכס הוא תחו� מצומצ� יחסית
במישור סמכות השיפוט .  תביעות העוסקות בזכויות קניי� מתבררות בהליכי גברא,המכריע

ג� כאשר מבקשי� . חנה בי� תביעה קניינית לתביעה חוזית או נזיקיתכמעט שאי� הב
בי� הנתבע ובי� בית אישית זיקה  דרושה, להסמי� בית משפט ישראלי לדו� בתביעה קניינית

אי� כל דרישה שג� ;  או זיקה עניינית בי� ישראל ובי� העניי� העומד לדיו�המשפט הישראלי
 על פי רוב 24, בניגוד למרבית שיטות המשפט23.בישראלנכס הנדו� בהלי� כזה יימצא ה

  

למקרה ייחודי שבו נראה כי הימצאות הנכס בישראל היא שִאפשרה לבית המשפט לדו� בעניי�    23
 שהנתבע היה כפו� לסמכות בית המשפט כי הומצאה לו הזמנה מחו� לישראל  פיא� על
 4190/05) ��יי מחוז(פ "ראו ה, חו��לצור� אכיפת פסק) 8(500' כנראה במסגרת תק, בהיתר

Motorola Credit Corporationנ  'CEM Cemgiz Uzan) במקרה זה ).2006 ,פורס� בנבו 
שני הצדדי� היו זרי� . המערער השיג פסק די� בארצות הברית שהטיל חיוב על המשיב

והזיקה היחידה של התביעה לישראל הייתה יכטה שהייתה בבעלותה של חברה , לישראל
החו� �המערער ביקש לאכו� את פסק. ושעגנה בישראל, יות העיקרי בהשהמשיב היה בעל המנ

לאחר שנמצא כי המניות בחברה . שלא הייתה צד לפסק הדי� הזר, נגד המשיב ונגד החברה
בית , שלא הייתה צד לפסק הדי� בארצות הברית וא� לא לדיו� בישראל, הועברו לאשת המשיב

וכי הבעלות ,  על ש� החברה הוא רישו� כוזבבעלות ביכטההמשפט הסכי� לקבוע כי רישו� ה
שכ� החלטה בדבר תוקפו של רישו� היא , פסק הדי� מעורר תהיות. היא למעשה של המשיב

א� היא הייתה רשומה .  היכ� הייתה רשומה היכטהלא צוי� בפסק הדי�. החלטה מסוג חפצא
 הייתה רשומה בהנחה שהיא לא. אזי ישראל הייתה מוסמכת להכריע בעניי� זה, בישראל
בית המשפט כנראה הסתפק בנוכחותה של היכטה בישראל כדי להכריע בזכויות , בישראל

לעניי� סמכות ייחודית ומגבלות על סמכות .  בה לצור� התביעה שהתנהלה לפניוהקניי�
   .997–988' בעמ להל� השיפוט ראו

24   �; CPR, Practice Direction 6B, para.3.1(11)באנגליה ; �CPIL ל98.2' ס, ראו למשל בשוויי
BRIGGS , ל23 'ראו בגרמניה ס. 4.68בפסקה �ZPO,לאומית בלתי מוגבלת � שמעניק סמכות בי�
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היא אינה . הימצאותו של נכס בישראל א� אינה מספיקה לצור� כינו� סמכות שיפוט לדו� בו
, נכסערובה לכ� שלבית משפט ישראלי תהיה סמכות לדו� בכל סכסו� הנוגע למשמשת 

ת לדו� כש� שג� היעדרותו של נכס מישראל אינה שוללת מבית משפט ישראלי סמכו
לאומית של בית המשפט לדו� בתביעות �הכללי� העוסקי� בסמכותו הבי�. ובסכסו� הנוגע ל

  .כאלה ה� הכללי� הרגילי� החלי� על כל תביעת גברא
,  העוסק בקניי�מסוג גבראבישראל כאשר מבקשי� לפתוח הלי� , לפי כללי� אלה
הזיקות האישיות ה� . נית יכולה לקו� מכוח זיקה אישית או זיקה ענייסמכות בית המשפט

 אי� זיקות ענייניות מיוחדות לתובענה קניינית זולת הימצאות. הזיקות הכלליות הרגילות
 לתקנות סדר 500אול� בזיקות הענייניות המופיעות בתקנה . הקרקע נשוא הדיו� בישראל

ברוב . יש זיקות העשויות לשמש בסיס ג� לתביעה קניינית 1984–ד"התשמ, הדי� האזרחי
  25.המקרי� הללו המצאת ההזמנה היא שמכוננת את הסמכות

   מכוח זיקה אישיתלאומית� בי�סמכות  )א(

לאומית על �אפשר להקנות לבתי המשפט בישראל סמכות בי�, כמקובל בתביעות גברא
הנתבע נוכח בישראל בעת ש לש� כ� די 26.הנתבע על ידי המצאת מסמכי� בתו� המדינה

 או 28 כמו כ� אפשר להמציא את המסמכי� לבני ביתו27.ל�ולו באופ� ארעי וחו, ההמצאה
 אפשר ג� להמציא את המסמכי� לנציגו של הנתבע א� בשעת 29.למורשה שלו שגר במדינה

א� מאפשרת ) 1(500 תקנה 30.ההמצאה הוא עוסק בישראל בעסק שבגינו הוגשה התביעה
  

, ג� בסכסו� שאינו נוגע לזכויות הקניי� בנכס, בגרמניה ושלנכס  הימצאות על סמ�על הנתבע 
  .קל וחומר בסכסו� קנייני בנוגע לאותו נכס

–382' לעיל בעמ ראו(לצור� כינו� הסמכות במקרה של הסכמה א� היא אינה דרושה כנראה    25
 ).985' ולהל� בעמ, 383

והתקנות המקבילות , 1969–ל"התש, )המצאת מסמכי� בשטחי� המוחזקי�(תקנות סדרי הדי�    26
 כל הכללי� הללו ג� על נתבע הנמצא בשטחי� מחילות אתבאשר לבית הדי� לעבודה 

  ).375–374' ראו לעיל בעמ(המוחזקי� 
  .)1973 (229) 1(ד כח"פ, מ"ציו� חברה לביטוח בע'  נ.156/73Uniroyal Incע "בר   27
 General Electric 39/89א "רעלפי . 1984–ד"התשמ, לתקנות סדר הדי� האזרחי 481 'ראו תק   28

Corp.נית� לנצל דר� המצאה זו ג� כאשר הנתבע אינו , )1989 (762) 4(ד מב"פ , מגדל' נ
  .בתחו� השיפוט

 .156/73Uniroyal Incע "בר; 1984–ד"התשמ,  לתקנות סדר הדי� האזרחי�478 ו477' ראו תק   29
שהיא תקנה ,  הישנה439' ש� נדונה תק ,)1973 (229) 1(ד כח"פ, מ"ציו� חברה לביטוח בע' נ

  . בנוסח הנוכחי477
 General Electric 39/89א "רע ו1984–ד"התשמ, לתקנות סדר הדי� האזרחי) א(482' ראו תק   30

Corp.פסק די� זה הוא אסמכתא לכ� שנית� להפעיל את כל ). 1989 (762) 4(ד מב"פ , מגדל' נ
באשר . התקנות המתייחסות להמצאה לידו הארוכה של הנתבע ג� כשהוא אינו נמצא במדינה

 ,שר�קונפינוראו , לאפשרות להמציא מסמכי� לתאגיד וא� למנהלו מחו� למשרדי התאגיד
  .יל� והמקורות הישראליי� והאנגליי� אליה� היא מפנה וא29' בעמ
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 מקו� מגוריו לבקש היתר להמציא מסמכי� לנתבע מחו� לתחו� המדינה כאשר מושבו או
  .בהקשר זה תביעות בנוגע לסכסו� קנייני אי� בה� כל ייחוד. בישראל

שבו הוסכ� שכל סכסו� , קורה שסכסו� קנייני מתעורר במסגרת הסכ� בי� הצדדי�
כאשר תניה כזו מקנה סמכות לבתי משפט . שיתעורר בי� הצדדי� יידו� במדינה פלונית

ות בית המשפט תקו� על פי רוב מהמצאת סמכ, וכאשר הנתבע נמצא בישראל, בישראל
תניית השיפוט רק תמנע מהנתבע את האפשרות ; המסמכי� לנתבע במדינה ולא מהסכמתו

והנתבע , כאשר תניה כזו מקנה סמכות לבית משפט ישראלי. לחלוק על סמכות בית המשפט
 500התובע עשוי לבקש היתר המצאה מכוח אחת החלופות של תקנה , אינו נמצא במדינה

ג� במקרה כזה נפקות ההסכמה תבוא לידי ביטוי בעיקר בכ� . בלי קשר לתניית השיפוט
,  כשהנתבע אינו נמצא בישראל31.שתיפגע יכולתו של הנתבע להתנגד לסמכות בית המשפט

סמכות בית המשפט תוכל להתבסס ,  אינה מתקיימת500וא� לא אחת מעילותיה של תקנה 
כי ,  אלה אי אפשר לבקש היתר המצאה מחו� לתחו�בנסיבות. רק על הסכמתו של הנתבע

 סביר שאי� צור� , בהיעדר הנתבע ונציגיוג�א� .  כוללת רשימה סגורה של עילות500תקנה 
בקבלת היתר המצאה מחו� לתחו� מאחר שבנסיבות אלה ההזמנה אינה משמשת יותר 

   32.מהודעה לנתבע

  ייניתמכוח זיקה ענלאומית �בי�סמכות   )ב(

    ועדות במפורש לתביעה קנייניתינ
 מיאת שזיקו  )1(

האד� שמחו� למדינה "מאפשרת לבקש היתר המצאה מחו� לתחו� כאשר ) 10(500תקנה 

בתובענה שהוגשה כהלכה נגד אד� אחר שהומצאה לו ,  בעל די� נכו�או , בעל די� דרושהוא

 בעל די�  תקנת משנה זו עוסקת בכל מקרה שבו הנתבע הוא".הזמנה כדי� בתחו� המדינה
על כ� אפשר להפעיל אותה ג� בתביעה .  לתביעות מתחו� מיוחדת מוגבלהנכו� ודרוש ואינ

  

או א� , רק א� תידחה הבקשה לקבל היתר המצאה מחו� לתחו�. 168' בעמ, שר�קונפינוראו    31
  .יהיה צור� להיזקק להסכמה כגור� המקנה סמכות, יהיה פג� בהמצאה שבאה בעקבותיה

,  אחרת בניגוד לתניית השיפוטכשפלוני מגיש תביעה במדינה .382–383' ראו לעיל בעמ   32
וא� . אלמוני שנתבע ש� יכול לבקש שבית משפט מוסמ� בישראל יוציא נגד פלוני צו חוס�

שכ� , היתר המצאה מחו� לתחו� יוכל להתבסס על הפרת תניית השיפוט, פלוני אינו בישראל
' קאפשר למק� בישראל את הפרת החיוב לקיי� את הדיו� בבית משפט ישראלי כדרישת ת

  Atlas Estates Investment B.V    10056/09) ��ימחוזי (א "בשראו , לדוגמה קרובה). 5(500
ש� נקבעה תניית בוררות למקרה של , )2010 ,פורס� בנבו (.Stronginfo Consultants Ltd ' נ

פירוש . מחלוקת במהל� ביצועו של חוזה שנכרת בי� זרי� ושנועד לביצוע מחו� לישראל
אושר מת� ההיתר לפי , לפיכ�. ס את העמדה שהבוררות נועדה להתקיי� בישראלהתניה ביס

 ). 5(500' תק
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 שאפשר לבקש היתר המצאה כל אימת שמבקשי� לתבוע אד� דברה אי� פירוש. קניינית
אילו זה היה . שאינו נמצא בישראל בטענה שהוא בעל די� נכו� או דרוש בתביעה קניינית

תקנה זו מניחה . אפשרות לתבוע נתבעי� זרי� בענייני קניי� בישראללא היה גבול ל, המצב
על ידי המצאת מסמכי� בתו� , כי ג� כאשר אי אפשר לקנות סמכות על הנתבע ישירות

הצור� לקיי� דיו� מלא ויעיל בסכסו� שבית , 500המדינה או על סמ� עילה אחרת בתקנה 
ל נתבע מחו� לתחו� על ידי צירופו המשפט כבר נטל עליו סמכות עשוי להצדיק הזמנתו ש

 התקנה מתנה את ,אשר על כ�. לנתבע שכבר נכפ� לסמכותו מכוח זיקה חזקה יותר
האפשרות לזמ� אד� שכל זיקתו מתמצה בהיותו נתבע נכו� ודרוש לדיו� בישראל בכ� שכבר 

 מצב אופייני שבו זיקה זו תשמש בהקשר 33.הומצאה הזמנה לדי� לנתבע בתחו� המדינה
ופלמוני נמצא מחו� , נייני הוא כאשר פלוני מתכחש לזכות קניי� שאלמוני רכש מפלמוניהק

לצור� קבלת היתר בעילה זו די להראות שיש שאלה רצינית באשר לאחריותו או  34.לתחו�
אול� חשוב , מעורבותו של האד� שאליו מתייחסת בקשת היתר ההמצאה מחו� לתחו�

פ� מלאכותי ורק כדי לבסס בקשת היתר להמציא להראות שהנתבע המקומי לא נתבע באו
  35.הזמנה לנתבע הזר

בניגוד לתביעה לפירוק . יש שתביעה העוסקת בקניי� איננה מצטיירת כתביעה קניינית
תביעה שחותרת , העוסקות בזכויות קניי� במישרי�, שיתו� או תביעה להצהרה על זכות קניי�

. חוזית או אחרת, יה ללבוש צורה נזיקיתלממש זכות קניי� או להג� על זכות קניי� עשו
ותביעה חוזית , תביעה בגי� גזל או הסגת גבול מבוססת על טענה שהופרה זכות קניי�, למשל

 להצטמצ� לדרישת ות יכולות מעי� אלהתביע. יכולה לבסס דרישה להעברת הבעלות בנכס
, כל שאלה קניינית להתברר בלא שנדונה ות עשוי�וה, פיצוי והשבת המצב הקנייני לקדמותו

ת מחלוקת בדבר ו מערב�אול� ג� כאשר ה. באשר אי� מחלוקת בשאלה מי בעל זכות הקניי�
יהיה אפשר להשתית בקשת היתר להמציא , היקפה או משמעותה, קיומה של זכות הקניי�

במקרי� מתאימי� אפשר . מסמכי� מחו� לתחו� על האופי החוזי או הנזיקי של התביעה
כאשר מבקשי� לממש זכות קניי� המבוססת על ) 5(500ותקנה ) 4(500 להתבסס על תקנה

או , חוזה שחל עליו די� ישראל, חוזה שנעשה במדינה או על ידי מורשה המתגורר במדינה

  

סמכות בית המשפט הוזמ� נכפ� לבאנגליה היו� אינו דורש שהנתבע שכבר המקביל הכלל    33
  .ואיל� 11�161 פסקהב ,DICEYראו . בתו� המדינה

במקרה זה . )2005, פורס� בנבו( ידרעמ' עיריית אילת נ 8030/03) ש"מחוזי ב(פ "הראו למשל    34
, התובעת ביקשה הצהרה על זכות קניי� בנכס שנרכשה ממי שהייתה רשומה כבעלת הנכס

בעלת הנכס הקודמת נמצאה מחו� לתחו� וצורפה . כאשר הנתבעת סירבה לשנות את הרישו�
מצאה בית המשפט קבע כי בנסיבות העניי� היה אפשר לבסס בקשת היתר ה. כנתבעת פורמלית

  ).10(500' בי� היתר ג� על תק, מחו� לתחו�
  ).1967 (243) 2(ד כא"פ, מ"חברה לבני� בע" גזית ושח�"' ליבהר נ 98/67א "ראו ע   35
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המבססת בקשת , )6(500אפשר להסתמ� על תקנה   לכ�בדומה 36.חוזה שהופר בישראל
 דבר הנעשה או עומד להיעשות שי� צו מניעה לגבימבק"היתר המצאה מחו� לתחו� כאשר 

 בי� א� מבקשי� ג�, או מבקשי� למנוע או להסיר מטרד בתחו� המדינה, בתחו� המדינה

בענה התו"המבססת בקשה כזו כאשר , )7(500ועל תקנה , " נזק בקשר לכ� ובי� א� לאודמי

המשנה � בהקשר הקנייני שתי תקנות37."נההמדי מבוססת על מעשה או על מחדל בתחו�
 או כאשר מעשה או , מטרד במדינההמהווה לנכס בנוגע סכסו� לנה כאשר יש תוֵעהללו

על כ� ברוב רוב� של המקרי� הללו הנכס .  בזכות קניי�עולי� כדי פגיעהמחדל במדינה 
אול� ההיתר להמציא מסמכי� מחו� לתחו�  .שזכות הקניי� מתייחסת אליו יימצא במדינה

 אלא על המעשה המזיק 'ותו של הנכס בישראלכדי לכונ� סמכות יבוסס לא על הימצא
בכל המקרי� הללו לא די בקיומה של הזיקה המנויה . שנעשה או שעומד להיעשות במדינה

 אלא יש לעמוד בכל הדרישות הרגילות למת� היתר להמצאת מסמכי� מחו� 500בתקנה 
  38.לתחו�

  תועדות במפורש לתביעה קנייניימהזיקות   )2(

אותו של נכס בישראל תבסס תמיד את סמכות בית המשפט לדו� אפשר היה לחשוב שהימצ
ברוב המדינות די בהימצאותו של נכס כזה , ואכ�. בתביעת גברא קניינית בנוגע לאותו נכס

אי� כל הוראה .  לא כ� בישראל39.כדי לבסס סמכות לדו� בתביעה כזו המתייחסת אליו
באמצעות מת� היתר המצאה אפילו , המאפשרת לבית משפט ישראלי ליטול סמכות גברא

 בהיעדר הוראה כזו 40.כדי לדו� בתביעה בנוגע למיטלטל בישראל, מחו� לתחו� השיפוט
הימצאותו של מיטלטל בישראל כדי להקנות סמכות לבית משפט ישראלי אי� די ביוצא ש

  .לדו� בזכויות הקניי� שבו בתביעת גברא
תחו� המבוססות על  לבקשת היתר המצאה מחו� לעילות קיימות ,לעומת זאת

 1984–ד"התשמ, לתקנות סדר הדי� האזרחי) 2(500תקנה . הימצאותה של קרקע בישראל
א התובענה הוא כולו מקרקעי� נוש"לבקש היתר המצאה מחו� לתחו� כאשר  מאפשרת

, לתק�, שי� לפרשמבק"מבססת בקשה כזו כאשר ) 3(500תקנה ; "המצויי� בתחו� המדינה

  

   .1459–1147' להל� בעמראו    36
  .1545–1541' ראו להל� בעמ   37
 .394–392' ראו לעיל בעמ   38
39   � CPR Practice Direction 6B, para.3.1(11)באנגליה ; �CPIL ל98.2' ס, ראו למשל בשוויי

 �ZPO ל23' בגרמניה ראו ס). 4.68בפסקה , BRIGGS;  ואיל�11�226פסקה ב, DICEYראו (
לאומית בלתי מוגבלת על הנתבע על סמ� הימצאותו של נכס בגרמניה ג� �שמעניק סמכות בי�

 .גע לאותו נכסקל וחומר בסכסו� קנייני בנו, בסכסו� שאינו נוגע לזכויות הקניי� בנכס
שהסמכות , אול� ראו דיו� לעיל שהציע כי הלי� למימוש משכו� בישראל הוא הלי� חפצא   40

  .לאומית לנהלו תלויה כל כולה בהימצאותו של הנכס הממושכ� בישראל�הבי�
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יבות או חבות בנוגע למקרקעי� המצויי� התחי, חוזה, צוואה, שטר, לבטל או לאכו� פעולה

 תקנה 41;נועדה במיוחד לאפשר דיו� בזכויות הקניי� בקרקע) 2(500תקנה . "בתחו� המדינה
שתי תקנות משנה . אבל היא בוודאי מאפשרת דיו� ג� בזכויות קניי�, רחבה יותר) 3(500
� שבמדינה ובי� ריבונותה וזהותה של ונקות מהקשר הרעיוני החזק שבי� מקרקעי יאלה

ה� מבוססות על התפיסה שדי בקשר שבי� המדינה ובי� קרקע שבתוכה כדי . המדינה
הסמכות . שסמכות גברא לדו� בקרקע מקומית לא תישלל רק משו� שהנתבע נעדר מהמדינה

; עכי בעלות בקרקע אינה מקנה סמכות לדו� בעניי� שאינו קשור לקרק, היא סמכות מיוחדת
העשויה להצמיח חיוב , אבל כבכל ההקשרי� של סמכות גברא היא סמכות בלתי מוגבלת

  .מעבר לערכה של הקרקע

   ענייני� טריטוריאליי�:  השיפוטסמכות ייחודית ומגבלות על סמכות  .4

הדיו� במושגי יסוד בסמכות שיפוט העלה כי ברוב המדינות הסמכות לדו� בזכויות הקניי� 
סמכות זו סמכות המיוחדת במקובל לראות . חני מעוררת בעיות מיוחדותבקרקע ובקניי� רו

כפועל . זו שהעניקה את זכות הקניי� הרוחני, בה נמצאת הקרקעש זו –למדינה אחת בלבד 
תובענות הנוגעות לקרקע ביוצא מכ� מקובל להכיר בקיומה של מגבלה על הסמכות לדו� 

אופיי� המיוחד של דיני המקרקעי� ודיני  תפיסה זו קשורה ל42.זרה או לקניי� רוחני זר
 לפיכ�. קרקע נתפסת כמשאב עיקרי של כל ריבו� ומרכיב חיוני של הריבונות. הקניי� הרוחני

  

 ,שר�קונפינוראו (מוגבלת לתובענה העוסקת בזכויות קניי� בלבד ) 2(500נהוג לומר שתקנה    41
היא  ).)1995, לוי� עור�' ש, מהדורה שביעית( 242 סדרי הדי� האזרחי  זוסמ�יואל ;60' מבע

' בעמראו להל� (עשויה לבסס סמכות לדו� א� בתובענות אחרות הנוגעות למקרקעי� במדינה 
דוגמה לשימוש אפשרי בתקנת משנה זו בתביעה בהקשר הקנייני . )1541–1540, 1447–1445

, )2005, פורס� בנבו (עמידר' עיריית אילת נ 8030/03) ש"מחוזי ב(פ "ההיא פסק הדי� ב
 כחלופה זכרההו) 10(500 'שבו האפשרות להסתמ� על תק, )34ש "ה(ל שעובדותיו הובאו לעי

  ).2(500 'לשימוש בתק
פועל יוצא נוס� הוא שאי� קולטי� פסקי� זרי� העוסקי� בזכויות . 65–61' ראו לעיל בעמ   42

א� על פי שאנגליה עצמה נוטלת סמכות על קרקע זרה , משלל. קניי� באשר לקרקע מקומית
היא אינה מכירה בפסקי ירושה זרי� באשר לקרקע באנגליה , במסגרת עיזבו� של תושב שלה

מקובל ). 1173–1172'  בעמראו להל�(המנוח ג� א� מדובר בפסקי ירושה ממדינת המושב של 
 בסכסו� קנייני בי� שני צדדי� באשר להניח עוד שהיא אינה קולטת פסקי די� זרי� המכריעי�

ושלא תאכו� פסק זר שמחייב צד אחד להעביר לצד האחר בעלות בקרקע , לקרקע באנגליה
קנדי שבו סברו שזה הדי�  פסק די� – Duke v. Andler, [1932] S.C.R. 734ראו (באנגליה 
 הוא , ע� זאת.יקלטי לקרקע אנגלית באשרמביע א� הוא ספק שפסק זר  CHESHIRE). באנגליה

ש� פניות הוה, 485' מראו בע(רצות הברית מציי� את הגישה הגמישה יותר הנוהגת בא
 .Lucasfilm Ltd. vבאשר לקניי� רוחני ראו למשל פרשת ). יי� בעניי� זהנלמקורות אמריק

Ainsworth, [2009] E.W.C.A. Civ. 1328) ש "ראו להל� ה, שנהפכה בערעור לבית הלורדי�
ה כלשהי בנוגע לזכות קניי� רוחני בתביעלפיה אי� סמכות לדו� שקיצונית עמדה  שמציגה) 47

   .כי פסיקה כזו מתערבת בשיקולי� כלכליי� שה� בסמכותו הייחודית של הריבו� הזרזרה 
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 באופ� ו להחילשאפשרההסדרה של דיני המקרקעי� נתפסת כמעי� משפט ציבורי 
כ� בכמו כ� מצדיקי� את ההימנעות מליטול סמכות בענייני� אלה . טריטוריאלי בלבד

נשענות על מרשמי� ,  לזכויות קניי� בקרקע סבוכות ביותרהנוגעותשבמקרי� רבי� הכרעות 
ה אלהעיסוק בכאשר , על מנהגי� עתיקי� ועל מומחיות וידע מקומיי�, במקו� הקרקע

זכויות קניי� רוחני ה� . קניי� רוחניבדבר הוא הדי� . מתפרש כהתערבות בענייניו של ריבו� זר
 וה� בעלות תחולה ,בעלות השפעה משקית וציבורית מקומית, יסטיותזכויות מונופול

 ושאלת קיומ� עשויה , א� ה� מופיעות על פי רוב במרשמי� מקומיי�.טריטוריאלית מוגבלת
 הטריטוריאלי של דיני �היקפ. להיות סבוכה ביותר ולשק� אינטרסי� ציבוריי� מקומיי�

תפיסה שג� אכיפת� של זכויות אלה היא המקרקעי� ושל דיני הקניי� הרוחני ביסס את ה
 בי� שמדובר בתביעה קניינית ובי� שמדובר בתביעה מתחו� משפטי אחר ;טריטוריאלית

  . אפשר ל&כפ� רק בבית�,ת הקניי�יוהבאה להג� על זכו
ע� זאת ראינו שהיק� הסמכות המיוחדת למדינה שבה נמצא הנכס הנדו� הול� 

אפשר למצוא צמצו� זה ביטוי אחד ל 43.לקניי� רוחני באשר לקרקע ה� באשרה� , ומצטמצ�
�שבהמצמצ� בניסוח Brussels I Regulation .לקרקע הסמכות הייחודית מוגדרת אשר 
 in proceedings which have as their object rights in rem in immovable“:כסמכות

property” ,ות לדו� ובהקשר של קניי� רוחני הסמכות הייחודית מוגדרת כסמכ  
�ב “registration or validity”ניסוחי� אלה מצמצמי� את היק�  44. של זכויות הקניי� הנדונות

בו בזמ� ה� מרחיבי� את חוג . שבסמכות הייחודית של המדינה" מקומיי�"הנושאי� ה
אול� ההבחנה בי� מקרי� . המקרי� שבה� מדינה תוסמ� לדו� בקרקע זרה ובקניי� רוחני זר

  . כות ייחודית למקרי� שבה� אי� סמכות ייחודית קשה ביותרשבה� יש סמ
מי בעל זכות הקניי� הרוחני שאי� מניעה לנהל הלי� במדינה אחת באשר לשאלה מקובל 

 כמו כ� 45.רשומה או צריכה להיות רשומה, להבדיל מהשאלה א� הזכות תקפה, הזרה
וגע לזכויות קניי� הפרת חוזה בנ לבאשרשאי� מניעה לנהל הלי� במדינה אחת מקובל 

הפרתה של זכות קניי� רוחני  מקובל עוד כי אי� מניעה לדו� בתובענה בנוגע ל46.רוחני
  

לתופעה מקבילה של צמצו� היק� הסמכות הייחודית להכריע בדבר  .65–61' לעיל בעמראו    43
הנושא דגל   שמדינה אחת תוכל לדו� בזכות קניי� בכלי שיטושושפיר, זכות הקניי� בכלי שיט

 .D. R. THOMAS, MARITIME LIENS paraראו , של מדינה זרה בלא הסכמתה של מדינה זרה זו
557(1980).  

ייחודיות הסמכות באה לידי ביטוי ג� בכ� שפסק זר העוסק . �Regulation ל22.1' ראו ס   44
  ). ש�35.1' ראו ס(בענייני� אלה לא ייקלט 

 ;11�391 בפסקה ,Napp Laboratories v. Pfizer Inc., [1993] F.S.R. 150; DICEYראו למשל    45
BRIGGS, ראו עוד  .2.69 בפסקהARAM Systems Ltd. v. NovAtel Inc., 2008 A.B.Q.B. 441, 

aff’d 2009 A.B.C.A. 262 ,א שבו בית משפט קנדי עסק בשאלה מי מבי� שניי� הוא הממצי
   .יתשל הפטנט שזכאי להגיש בקשה לפטנט בארצות הבר

  . המאשר עמדה זו ג� בנוגע למשפט המקובל4.07בפסקה , BRIGGSראו    46
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 ע� 47.כי תביעה כזו אינה עוסקת ברישומה או בתוקפה של הזכות, המוגנת במדינה אחרת
 מוב� ששאלה בנוגע לרישומה או תוקפה של זכות כזו עלולה לעלות במסגרת טענת ,זאת

הוא מונה את שלוש . הפסיקה האירופית טר� פתרה בעיה זו, Briggsשמסביר כפי . הגנה
לדו� בטענת ההגנה כשאלה אינצידנטלית ולהכריע בה באופ� שיחייב : התגובות האפשרויות

 לעכב את ההלי� ולהמתי� להכרעה בשאלה האינצידנטלית שתינת� רק 48;רק את הצדדי�
 49;י שמחדשי� את הדיו� בתובענה המקוריתבמדינה בעלת הסמכות הייחודית לדו� בה לפנ

 הוא סבור כנראה 50.להעביר את הדיו� כולו למדינה בעלת סמכות ייחודית בטענת ההגנה
שהאפשרות השלישית היא היעילה ביותר א� כי בפועל היא מרחיבה מאוד את ההיק� של 

ה באופ� כדי להצדיק אותה הוא מציע לוודא שהשאלה עול. סמכות� הייחודית של המדינות
   51. התובענה עוסק בשאלת תוקפה או רישומה של הזכותעיקראמתי כ� שלמעשה 

בכל אות� מצבי� שבה� בית המשפט מוסמ� לדו� , בעיה זו עולה ג� בהקשר של קרקע
ובמסגרתה עולה שאלה בדבר קיומה או תוקפה של זכות הקניי� באופ� , בתובענה

  

העוסקת בברירת הדי� בחיובי� לא חוזיי� כוללת כלל , �Rome II Regulationשה, הא ראיה   47
הקשר של האיחוד כ� מקובל ג� מחו� ל). 8' ראו ש� ס(ברירת די� מיוחד לתביעות כאלה 

שמייחדי� את הסמכות השוויצרית ,  בשוויי��CPIL ל111' ס� ו109' ראו למשל ס. האירופי
,  השוויצרי�CPIL ל110.2' וס, והזרה רק לתוקפ� של זכויות קניי� רוחני של המדינה הנדונה

, עמדה זו התקבלה לאחרונה ג� באנגליה .המדבר במפורש על ברירת הדי� בתביעות מסוג זה
ההחלטה הנחרצת שהתקבלה . שבה הורגשה הרתיעה החזקה ביותר מפני דיו� בתביעות כאלה

 נהפכה בערעור בבית הלורדי� �Lucasfilm Ltd. v. Ainsworth, [2009] E.W.C.A. Civ. 1328ב
ונקבע כי אי� סיבה להימנע מדיו� , �Lucasfilm Ltd. v. Ainsworth, [2011] U.K.S.C. 39ב

  . צמהבתביעה כזו כשלע
 ,Penn v. Baltimoreראו למשל (כפי שבתי המשפט האנגליי� נהגו לעתי� בענייני קרקע זרה    48

(1750) 1 Ves. Sen 444.(אפשרות זו נפסלה כנראה בהקשר האירופי בפרשת Case C-4/03 
Gesellschaft für Austriebstechnik mbH & Co. KG v. Lamellen und Kupplungsbau 

Beteiligungs KG, [2006] E.C.R. I-6509 . בפרשה זו נדונה השאלה א� בית משפט גרמני
, מוסמ� להצהיר שפעולה מסוימת של חברה גרמנית לא תיחשב הפרה של פטנטי� צרפתיי�

. ונקבע כי בשאלת התוק� של הפטנטי� רק צרפת מוסמכת לדו�, וא� כי הפטנטי� אינ� תקפי�
ה כיצד ראוי לנהוג בתובענה שבסמכותו כאשר לביקורת על שבית המשפט לא התייחס לשאל

פסקה , BRIGGSראו ) לפי לאפשרות השנייה או השלישית(שאלה זו עולה באופ� אינצידנטלי 
2.70.  

  ).4ש "ה, 2.70ראו בפסקה (זו העמדה המקובלת בהולנד , BRIGGSלדברי    49
 .Coin Controls Ltd. v. Suzo International (U.K.) Ltd., [1999] Chראו , כפי שנהגו באנגליה   50

33.  
לגישה דומה בהקשר של המשפט המקובל ראו פסקה . 2.70, 2.53בפסקאות , BRIGGSראו    51

 Lucasfilm Ltd. v. Ainsworth, [2011] –פסקה זו נכתבה לפני ההחלטה האחרונה . 4.07
U.K.S.C. 39 –סמכות לדיו� נרחב ב.  אבל אחרי שכיוו� התפתחות זה כבר התחיל להסתמ�

 ,JAMES J. FAWCETT, PAUL TORREMANSראו, שיפוט במכלול הסוגיות של קניי� רוחני
INTELLECTUAL PROPERTY AND PRIVATE INTERNATIONAL LAW (2nd ed., 2011) .  
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וא� לא מוב� מאליו שצרי� לנקוט , ו ברורהג� בהקשר זה אי� גישה אחידה א. אינצידנטלי
 אול� דומה שה� 52.עמדה זהה באשר לשאלה אינצידנטלית בקניי� רוחני ובקרקע זרה

באירופה ה� באנגליה הרתיעה מדיו� בזכות קניי� בקרקע זרה כשאלה אינצידנטלית פחותה 
 גישה זו נובעת בהקשר האירופי. בתוקפה של זכות קניי� רוחני זרהאינצידנטלי מאשר בדיו� 

כדי שרק מדינת מקו� : מההגדרה הקובעת אילו ענייני� נכנסי� לגדר הסמכות הייחודית
, משמע;  התובענה היא לעסוק בזכויות חפצאמטרתנדרש שהימצא הקרקע תוסמ� לדו� 

  הייחודית שלה� ממילא אינ� בסמכות, שכאשר זכויות חפצא עולות רק כעניי� אינצידנטלי
 ג� 53.ואי� סיבה שמדינה אחרת תימנע מדיו�, קו� הימצא הקרקעבית המשפט של מ

לאחר שהחוק הכיר באפשרות לדו� בתביעה בגי� הסגת גבול בקרקע זרה אלא א� , באנגליה
 unless the proceedings are“(עיקר התובענה עוסק בזכות הבעלות או החזקה בקרקע 

principally concerned with a question of title to, or possession of…” (,54 �בית המשפט נת 
פירוש מצמצ� לחריג כדי לאפשר דיו� בתובענות שבה� שאלות קנייניות אכ� עלו כשאלות 

   55.בגררה שהיה צרי� לדו� בה� כדי להכריע בתובענה
אול� באשר לקרקע עולה שאלה נוספת וסבוכה יותר והיא מתי מדינה אינה מוסמכת 

הסעי� האירופי שמייחד את סמכות השיפוט  .געות לקרקע זרהענות הנוכלל לדו� בתוב
בעניי� קניי� רוחני מבהיר בפירוש כי סמכות ייחודית זו מוגבלת לדיו� ברישומה ובתוקפה 

ואילו הסעי� המייחד את הסמכות למדינה שבה נמצאת הקרקע בהיר הרבה , של הזכות
�מדובר בשהוא מייחד סמכות זו כל אימת . פחות“proceedings which have as their object 

rights in rem in immovable property…” . הקושי לזהות מקרי� שבה� מטרת ההלי� היא
 מטרתכזו ולהבחי� בי� אלה למקרי� שבה� השאלה באשר לזכות הקניי� בקרקע איננה 

ההלי� מבטא את הקושי הקיי� בתו� כל שיטה הנדרשת להחליט באילו מ� המגוו� הרחב 
  . של תובענות הנוגעות לקרקע זרה היא מנועה מלדו�

אי� אחידות דעי� באשר . הפסיקה והספרות בענייני� אלה אינ� מציגות תמונה מסודרת
עבודות .  וא� התכולה של דיני המקרקעי� שונה ממדינה למדינה,in remלשאלה מהי זכות 

�ההכנה של האמנה שבבסיס הRegulation ,מצביעות כול� על מגמה , וכ� הספרות והפסיקה

  

 4.07, 4.06ופסקאות ,  להקשר האירופי2.70, 2.58, 2.53בפסקאות , BRIGGSראו למשל    52
  .להקשר האנגלי

  .2.59–2.54בפסקה , BRIGGSכללי ראו באופ�    53
  . �Civil Jurisdiction and Judgments Act, 1982 ל(1)30' ראו ס   54
 .Re Polly Peck International Plc (In Administration) (No. 2), [1998] 3 All E.Rראו למשל    55

812 (C.A.) .לעמדה דומה באשר לאפשרות לדו� באופ� אינצידנטלי בעניי� שבסמכות 
 .J. Pראו , �Brussels I Regulation ל22.2' בסהמובטחת , הייחודית של מדינת התאגיד

Morgan Chase Bank NA v. Berliner Verkehrsbetriebe, [2009] E.W.H.C. 1627 (Comm.).  
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 לייחד את הסמכות למדינה אחת בלבד 56;מודעת ומפורשת לתת לסעי� זה פירוש מצמצ�
ולא בהכרח בכל , רק כאשר עיקר מטרת ההלי� היא לקבוע את קיומה של זכות קניי� בקרקע

ולייחדה רק כשנדרשי� להחיל את דיני , מקרה שבו עולה טענה באשר לקיומה או תוקפה
בה ש הייחודית של המדינה הא בסמכותתובענה למימוש משכנתה הי למשל 57.המקרקעי�

 א� תביעה לדמי שכירות בגי� 59;הצהרה על זכות קניי� בקרקע  כ� ג�58;נמצאת הקרקע
   על יסוד 60. בקרקע in remבזכויות יחשב תביעה שמטרתה להכריעשת אפשרקרקע 

�הRestatement Secondקניינית ריע בשאלה א� העברה י הוצע עוד שהסמכות להכ האמריקנ
מהי ההשפעה של העברה על , א� נוצרה זכות קניי� מכוח התיישנות או מכוח חזקה, תקפה

 אי� , לעומת זאת61.בה נמצאת הקרקעשזכות הקניי� ועוד שאלות כאלה מיוחדת למדינה 
 לדו� בתביעה למסור קרקע לפי חוזה מכר או לשל� תמורה עבור סיבה לייחד את הסמכות

 תובענה כזו איננה בסמכות הייחודית משו� שהיא אינה באה להצהיר 62.רקע בחוזה מכרק
. אלא לממש זכות גברא, על קיומה של זכות חפצא או לממש אותה באמצעות השבה

העובדה שאכיפתה של זכות כזו עשויה לגרו� שהתובע יהיה בעל זכות חפצא אינה מחייבת 
 לסמכות לדרוש באשר כ� ג� 63.רקע בלבדלייחד את הסמכות למדינה שבה נמצאת הק

 מכא� שלא כל סכסו� 64.כגו� מרמה, ביטול של העברה מטעמי� שאינ� קשורי� לדיני קרקע
כסוכי� אפשר שס. בנוגע לקרקע מצוי בסמכותה הייחודית של המדינה שבה נמצאת הקרקע

 ייקלטו א�  אלהשיינתנו בדיוני� ופסקי די� , ג� במדינה זרהיידונולקרקע מסוימי� הנוגעי� 
   65.במדינה שבה נמצאת הקרקע

 למצוא במשפט המקובל אפשרהתלבטויות דומות ומסקנות דומות במישור העקרוני 
 שהמגבלה על סמכות בית המשפט האנגלי לדו� Moçambiqueנפסק בפרשת  אמנ� .האנגלי

 זרה  לקרקעהנוגעותהמשתרעת ג� על תביעות נזיקי� , בקרקע היא מגבלה מהותית וכללית

  

ראוי לתת לו פירוש מצמצ� משו� שהסעי� חורג מהעיקרו� הכללי שלפיו יש לתבוע את    56
  ). 2.54בפסקה , BRIGGSראו למשל (שלו הנתבע במדינת המושב 

 .PETER KAYE, CIVIL JURISDICTION AND ENFORCEMENT OF FOREIGN JUDGMENTS 874 ffראו    57
  ואיל�  2.53בפסקה , BRIGGSראו ; (1987)

58   KAYE) 909' בעמ, )57ש "לעיל ה.  
 .902' בעמ, ש�   59
  . ואיל�925' בעמ, ש�   60
 .911' בעמ, ש�   61
  .906' מבע, ש�   62
  .2.55בפסקה , BRIGGSראו    63
  .Case C-115/88 Reichert v. Dresdner Bank, [1990] E.C.R. I-27ראו    64
 למיצוי הפסיקה בשבעה עקרונות שאפשר להחיל בכל מקרה 2.53בפסקה , BRIGGSראו    65

  .ושאינ� תמיד מתיישבי� זה ע� זה, בשקלול שונה לפי נסיבות העניי�
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מסרבי� להכיר בפסקי די� זרי� העוסקי�  מנ� וא66,כלל שבה� שאלה קניינית אינה עולה
 חל כרסו� ע� זאת. הסמכות האנגלית על קרקע מקומית היא ייחודיתכ� ש,  אנגליתבקרקע

הפסיקה קבעה סייגי� לכלל ; בתפיסה שסמכותה של כל מדינה על הקרקע שלה ייחודית
Moçambiqueשבית משפט אנגלי מוסמ� לנהל  נקבע למשל 67. בחקיקה והכלל א� צומצ�

נקבע עוד שאפשר .  הכלולה בעיזבו�קרקע זרה ובתו� כ� לדו� בעיזבו� של תושב אנגליה
 עליו חיובי� לכו�נתבע שמאפשרת לו לדו� בקרקע זרה כאשר לבית המשפט סמכות על ה

, ות אנגליות מיוחדותסייג זה מורכב מכמה מקרי� שוני� המבוססי� על דוקטרינ. אישיי�
אבל מקרי� אלה משמע� למעשה שאפשר לדו� . ובאנגליה נמנעי� מלפתח� לרעיו� כללי

 בלי לערב ישירות לאכו� עליו את החיוב ואפשר ,במצבי� שבה� חיוב אישי רוב� על האד�
 אבל 68,אי� מכירי� באפשרות לחלק קרקע במדינה זרה בי� שני שותפי�. רשויות זרות

 אי� דני� בתביעה לבירור תוקפה של 69;רות לאכו� חוזה מכר של קרקע זרהמכירי� באפש
 אבל יוציאו צו מניעה נגד בעל האוסר עליו להעביר זכויות בקרקע 70,העברה של קרקע זרה

 71,אי� דני� בתביעת השבה של קרקע זרה; זרה במסגרת תביעה ממונית בעקבות גירושי�
רקע זרה כשהנאמ� כפו� לסמכות השיפוט אבל ידונו באכיפתה של נאמנות הקשורה לק

  נחקק חוק שהסיר את המגבלה לדו� בתביעת נזיקי�1982 בשנת לבסו� 72.באופ� אישי
   73.קרקע זרה כל עוד אי� מחלוקת בשאלת זכות הקניי� בקרקע זונוגע לב

  

66   British South Africa Co. v. Companhia de Moçambique, [1893] A.C. 602 . פסק די� זה
הכריע בשאלה א� היעדר הסמכות לדו� בתובענות שהתייחסו לקרקע זרה נבע רק מהעובדה 

כ� שתיקו� החוק באופ� שפתר את , שלשו� בית משפט לא הייתה סמכות מקומית לדו� בה�
 או שמא מסיבה אחרת שלא הושפעה מהתיקו� ,בעיית הסמכות המקומית הסיר את המגבלה

אי� סמכות לדו� , נקבע כי א� על פי שאפשר למצוא בית משפט בעל סמכות מקומית. לחוק
 .בתובענות הנוגעות לקרקע זרה

 480' בעמ, CHESHIRE; 23�053–23�042בפסקה , DICEYלהסבר תמציתי של החריגי� ראו    67
  .ואיל�

68   Cartwright v. Pettus, (1676) 2 Cas in Ch. 214.  
69  Penn v. Baltimore, (1750) 1 Ves. Sen. 444.  
70  Pike v. Hoare, (1763) Amb. 428.  
71  Re Holmes, (1861) 2 John & H. 527.  
72  Tito v. Waddell (No. 2), [1977] Ch. 106, 262ff . אול� א� יש סכסו� בשאלה מי זכאי

 לפירוט .Moçambiqueמשו� שיחול הכלל הרגיל של לא ידונו בעניי� , ליהנות מהנאמנות
  .ואיל� 478 'בעמ ,CHESHIREהמצב ראו 

א� סעי� זה מפורש באופ� . �Civil Jurisdiction and Judgments Act, 1982 ל(1)30' ראו ס   73
כפי שמדגי� , שמרחיב את סמכות השיפוט ומצמצ� את הנסיבות שבה� יימנעו מלדו� בעניי�

 Re Polly Peck International Plc (in Administration) (No. 2), [1998] 3פסק הדי� בפרשת
All E.R. 812 (C.A.) , שפירשה את הכלל כקובע שיימנעו מליטול סמכות על קרקע זרה רק

  .וכל שאר השאלות א� נלוות לה, כאשר עיקר התובענה עוסק בזכות קניי�
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א� הדברי� הללו אינ� ברורי� דיי� ?  העמדה של המשפט הישראלי בשאלות אלהימה
לכאורה . עמדהבה�  י� תמה שהמשפט הישראלי טר� החל לגבשא, חרותבשיטות משפט א

,  לקניי� רוחני זר מצומצמתובאשר לקרקע זרה באשרג� א� המגבלה על סמכות השיפוט 
 שהסמכות לדו� בקיומה ובתוקפה של זכות קניי� בקרקע מיוחדת יש בה גרעי� מוצק הקובע

 ובתוקפה של זכות קניי� רוחני הסמכות לדו� בקיומהש ו,למדינה שבה נמצאת הקרקע
הנוגעי� לפיכ� סמכותה של ישראל בענייני� . מיוחדת למדינה שהעניקה את הזכות הנדונה

ואילו ישראל לעול� לא תדו� , תהיה ייחודיתלקרקע ישראלית ולקניי� רוחני ישראלי 
  . פני הדברי�שוני� ה� אול� נראה כי . בענייני� אלה השייכי� למדינה אחרת

דומה שאי� בסיס לומר כי סמכות השיפוט לדו� בקרקע ישראלית או בקניי� , ראשית
אי� כל הוראה .  מיוחדת לבתי משפט ישראליי�מסוימותרוחני ישראלי בכלל או בסוגיות 

המייחדת למערכת השיפוט הישראלית סמכות לדו� בקרקע ישראלית או בקניי� רוחני 
 אינה מתייחסת 1984–ד"התשמ, די� האזרחי לתקנות סדר ה500 מידה תקנה הבאות .ישראלי

אמנ� היא מתייחסת לתביעות בנוגע לקרקע . לתובענות בנוגע לקניי� רוחני ישראלי כלל
, בכל מקרה שבו מבקשי� לדו� בקרקע בישראלסמכות תקנה איננה מקנה ה אבל ,בישראל

תקנה , הבאדר.  לקרקע בישראלבאשרוא� לא בכל מקרה שבו מבקשי� לדו� בזכויות קניי� 
 בית המשפט ועל כ� שהתובע יראה כי ישראל היא פורו� ו של מבוססת על שיקול דעת500

 הדיו� בישראל איננה ראיה נשוא הקרקע הימצאותה של ,אשר על כ�. נאות לדיו� בתובענה
לפיכ� דומה כי אי� תפיסה .  סמכותוייחודיותללא כל שכ� , חלוטה לנאותות הפורו�
� בכל תובענה המתייחסת לקרקע ישראלית או קניי� רוחני ישראלי ישראלית שהסמכות לדו

פסיקה שגילתה נכונות לקלוט פסקי אישוש להשערה זו אפשר למצוא ב. מיוחדת לישראל
ישירות בזכויות הקניי� פסקי די� אלה עסקו . די� זרי� שבה� נדונו זכויות בקרקע בישראל

הימצאותה של , יב את כל באי עול�א� מאחר שה� לא התיימרו לחי. בקרקעשל הצדדי� 
  74.הקרקע הנדונה בישראל לא מנעה את קליטת פסקי הדי�

אי� זאת אומרת שאפשר לנהל כל תביעה המתייחסת לקרקע ישראלית או לקניי� רוחני 
 תביעה : למשל, רק בישראל� לנהלאפשריש תביעות שבאופ� טבעי . ישראלי מחו� לישראל

כמו ג� הלי� נגד ,  ותביעה בעניי� רישו� קרקע בישראל בקרקע ישראליתהלמימוש משכנת

  

שבו השופט , )2001, פורס� בנבו (רינבוי�ג' גרינבוי� נ 540/01) ��משפחה י(ש "תמראו    74
  בסברורב להוציא צו חוס� נגד ניהול הלי� בוררות זר שהתייחס לקרקע שבישראלי סגרגרינבר

 ולכ� ,מחו� לישראלשקרקע ב  שיתו�פירוקלרבות , גבראשבישראל אי� כלל נגד דיו� בהליכי 
 הארו' הארו נ 701/06 )��י ימחוז (מ"עראו ג�  .אי� סיבה לשלול סמכות זו ממדינות אחרות

ג זוה בני שלממו� היחסי גירושי� זר שהסדיר את  בקליטת פסק שעסק, )2006 ,פורס� בנבו(
רק נאמר שאי� לייחס את הסמכות לדו� בקרקע  9בפסקה  ; בי� השאר לקרקע בישראלהתייחסו

ראו עוד .  יחדרצוי לדו� במכלול הנכסי�בי� בני זוג  ושביחסי ממו� ,למדינה שבה היא נמצאת
 ). לא פורס�(פליק ' פליק נ 54932/00א "בש
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אלה אול�  .רוחני יכולי� להתנהל רק בישראל של זכות קניי� הרש� ציבורי בנוגע לרישומ
 באשרג� ; ובעניינ� הסמכות תמיד מיוחדת רק למקו� שבו נמצא הנכס ,תביעות חפצאה� 

 .� תיוחד לישראל מסיבה זו בישראל הסמכות לדו� בתביעה למימוש משכוהמצוילמיטלטל 
מר ראינו לעיל שאי אפשר לפשט את המגבלות על סמכות השיפוט עד כדי כ� שנאֹאמנ� 

שה� א� מבטאות את התפיסה המקובלת שהסמכות לנהל הליכי חפצא מיוחדת למדינה שבה 
אבל סביר שהשאלות שבה� ישראל תדרוש לעצמה סמכות ייחודית בהקשר  75.נמצא הנכס

 – בי� שמדובר בקרקע ישראלית ובי� שמדובר בקניי� רוחני ישראלי –א של הלי� גבר
  .ושתידרש הצדקה מיוחדת לש� כ�, תהיינה מעטות

מתו� שהיא סבורה  ישראל נמנעת מלדו� בקרקע זרהנראה כי אי� בסיס לומר ש, שנית
 לזהות עמדה של עד כמה שאפשר. שסמכות� של מדינות אחרות היא סמכות ייחודית

העובדה שהתובענה עוסקת עצ� נראה כי מקובל לחשוב ש, ישראלי בעניי� זההמשפט ה
 שולל מבית המשפט סמכות נו לקרקע שנמצאת מחו� לישראל אינבאשרבזכויות קניי� 

הדיו� הקנייני מחו� לישראל אינו נשוא כש� שהימצאו של מיטלטל , גברא לדו� בעניי�
 אמנ� הדברי� נאמרו במפורש 76.למשפיע על סמכות שיפוט כזו של בתי המשפט בישרא

 של דיו� אחיד במכלול של� של חשיבותוש� הודגשה ,  בתביעות ביחסי ממו� בי� בני זוגרק
לא נדונה בישראל ישירות השאלה א� בית משפט ישראלי מוסמ� לדו� ,  ואכ�77.נכסי�

  

 .144ש "ה, 63מ "ראו לעיל בע   75
אבל מאחר שהלכה זו מבוססת על הרצו� , האנגלית נקלטה בישראל Moçambiqueהלכת    76

היא לא הוחלה על קרקע , להימנע מהתערבות בענייניה� של מדינות זרות ומפגיעה בכבוד�
' בסיליוס נ 490/88א "עראו (אשר אינה כפופה לריבו� זר , קי�הנמצאת בשטחי� המוחז

, Moçambiqueכ� ג� נקלטו הסייגי� המקובלי� להלכת )). 1990 (397) 4(ד מד"פ, עדילה
ובהתבסס עליה� נאמר למשל שתביעת זכות שביושר או זכות מכוח נאמנות איננה כפופה 

, פורס� בנבו(. ה.ד' נ. ה.ש 730/04) ��משפחה י(ש "תמ ראו למשל( Moçambiqueלהלכת 
 ,פורס� בנבו (הארו' הארו נ 701/06 )��מחוזי י (מ"עשאושר בערעור  ,95בפסקה , )2005
ש� נקבע עוד כי קיימת סמכות לדו� בתביעה ביחסי ממו� בי� בני זוג באשר , 9פסקה , )2006

שבו קיימת , בראא� נאמר בצורה כללית יותר שכל עוד מדובר בהלי� ג ).לקרקע במדינה זרה
וכל עוד אי� כוונה לשנות זכויות קניי� , סמכות על הנתבע ואפשר לכו� עליו את ביצוע הפסק

אי� כל סיבה להימנע מליטול סמכות על עניי� רק משו� שנשוא הדיו� הוא , כלפי כולי עלמא
פסקה ב, )2009, לא פורס�( דמירי' דמירי נ 2066/07 )��מחוזי י (מ"עראו למשל (קרקע זרה 

שבו , )2001, פורס� בנבו (גרינבוי�' גרינבוי� נ 540/01) ��י(ש "ראו ג� תמ; ) ואיל�109
ררות זר שהתייחס לקרקע להוציא צו חוס� נגד ניהול הלי� בורב יהשופט גרינברגר ס

  .מתו� הנחה שאי� מניעה לדו� בקרקע זרה בישראל, שבישראל
מ "עו, 9בפסקה , )2006 ,פורס� בנבו ( הארו'הארו נ 701/06 )��מחוזי י (מ"עראו למשל    77

במקרה זה בני .  ואיל�109פסקה ב ,)2009, לא פורס� (דמירי' דמירי נ 2066/07) ��מחוזי י(
חלק מרכוש� היה בישראל וחלק אחר בשטחי� ו , המוחזקי� תושבי השטחי�הזוג היו
קרקע גע לאינה חלה בנו Moçambiqueבית המשפט לא הסתפק בכ� שהלכת . �המוחזקי
אלא ציי� במפורש שאי� מניעה , הלכה� לחריגיבהחלת� של הוא� לא ,  המוחזקי�בשטחי�
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 בתביעה המבקשת להצהיר על זכות קניי� בקרקע במדינה זרה או להכריע בשאלה א� היא
קשה להניח שבתי המשפט .  לקרקע זרהבנוגעא� לא נדונה תביעת נזיקי� . הועברה כדי�

בישראל יגרסו שאי� לה� סמכות לדו� בתביעות מהסוג האחרו� כאשר מדינות אחרות 
כ� יש להניח כי לא יימנעו מלדו� בהלי� אובליגטורי אחר הנוגע . מכירות בסמכות כזו

 �ראשו� עלולות לעורר בישראל אות� קשיי� שהאול� תביעות מהסוג ה. לקרקע זרה
סביר שהמגבלה על סמכות השיפוט תוכר וא� על פי ש. ת בשיטות משפט אחרותומעורר
כפי שמקובל ,  להצהרות גרידא על תוקפ� ועל משמעות� של זכויות קניי� בקרקע זרהבנוגע

רר באופ� מתעוהנוגע לקרקע זרה העניי�  לא ברור כיצד יתייחסו ל78,בשיטות אחרות
לאומית על �אינצידנטלי במסגרת תובענה שבה יש לבית המשפט הישראלי סמכות בי�

   .הנתבע
 כי בתי משפט ישראליי� אינ� מוטרדי� במיוחד מתבררג� באשר לקניי� רוחני 
מוב� מאליו שלא תהיה אפשרות לתבוע רשות זרה בישראל . מהעובדה שמדובר בזכות זרה

חני ור� הצהרה על קיומה של זכות קניי�  וסביר כי ג� לא תינת,ולדרוש רישו� של זכות כזו
כל מניעה לנהל בישראל תובענה בגי� הפרה של זכות קניי� רוחני אול� דומה כי אי� . זרה
תביעה בגי� הפרתה של , מאחר שזכויות כאלה מוגבלות על פי רוב באופ� טריטוריאלי. זרה

 אפשר ג� לתבוע בגי� א� כי 79,זרהה לרוב להפרה שבוצעה במדינה זכות זרה תתייחס
בשני  80.לאומית� מכוח אמנה בי�ישראלדי� זכות זרה שזכתה להגנה בשל בישראל הפרתה 

רור לדי� יעניי� הכפו� בב,  לקיומה ולתוקפה של הזכותבאשרהמקרי� עלולה לעלות שאלה 

  

הוא , ע� זאת.  לקרקע מחו� לתחו�בנוגעקרקע זרה בתביעת גברא ב לדו�ליטול סמכות 
  .ביחסי ממו� בי� בני זוג רצוי שמכלול הרכוש יידו� יחדהדגיש את השיקול המיוחד ש

ת באשר לתביעות כאלה מוגבלת משו� שה� נתפסות כתביעות הנוגעות הסמכו, כאמור לעיל   78
המתערבות בעבודת� של רשויות זרות ובמרשמי� זרי� והמחייבות ידע מקומי , לריבונות זרה

  .מיוחד והחלת� של דיני מקרקעי� זרי� שיש בה� ממד ציבורי
במקרה זה ). 1993 (21, 10) 3(ג"מ תשנ"פ, שנקס' קימרו� נ 41/92) ��י(א "ראו למשל ת   79

א� השופטת . הוסכ� על הכל כי חל די� מקו� ההפרה שהיה בנסיבות העניי� די� ארצות הברית
   .זהדורנר הביאה אסמכתא לעמדה שחל די� 

כגו� אמנת בר� להגנת יצירות ,  זוכה להגנה מקומית מכוח אמנהיש שזכות קניי� רוחני זרה   80
 לפברואר �26 נכנסה לתוק� ב,581, 21א "כ( 1886 בספטמבר 9ספרותיות ואמנותיות מיו� 

: לאמנה) 1(5' ראו ס. אבל הגנה מקומית כזו הופכת את הזכות לזכות מקומית, )1970
, בארצות האיגוד שאינ� אר� המוצא, לגבי יצירותיה� המוגנות לפי אמנה זו, מחברי� ייהנו"

, לאזרחיה� שלה�, ניק בעתידאו שעשויות להע, מ� הזכויות שחוקי אות� ארצות מעניקות עתה
 לחוק זכות 9' ח סוהאמנה חלה בישראל מכ ".נוס� על הזכויות המוענקות במיוחד באמנה זו

יצירה : "2'  ס1953–ג" תשי,)אמנת בר�(ח צו זכות יוצרי� וומכ, 2007–ח" התשס,יוצרי�
ראו . "שפורסמה לראשונה באר� איגוד תהה מוגנת בישראל כאילו פורסמה לראשונה בישראל

קלסיקלטת ' נ .Burbank Animation Studios Pty Ltd 2556/04) א"מחוזי ת(א "למשל ת
  ). 2010 ,פורס� בנבו (מ"בע
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 והעברתה במקרה אחד שבו עלתה בעיה של בעלות בקניי� רוחני זר. הזר שהצמיח את הזכות
מדיו� בית המשפט הישראלי לא נרתע , בהתא� לנהוג במדינות אחרות, של זכות הקניי�

די� תו� שהחיל עליה את ה, כלל בשאלת הסמכות לדו� בה עד כדי כ� שלא עסק, הבשאל
אבל ,  אמנ� בהיעדר מצבור גדול מספיק של פסיקה בעניי� זה קשה לדעת כיצד ינהגו81.הזר

, ת סמכות� של בתי משפט ישראליי� יותר מהמקובל בשיטות אחרותסביר כי לא יגבילו א
  . ויש לקוות שג� לא ירחיבו את סמכות� מעבר למקובל

  שיקול דעת   .5

כאשר מבקשי� . ממד שיקול הדעת הקיי� בנוגע לסמכות בכלל קיי� ג� בהקשר הקנייני
 הקניית  לאחר82.מופעל שיקול דעת לפני מת� ההיתר, להמציא מסמכי� מחו� לתחו�

בית המשפט רשאי , בי� מכוח המצאה בישראל ובי� מכוח המצאה מחו� לישראל, הסמכות
ה� משו� הלי� תלוי ועומד במדינה , ה� משיקולי פורו� לא נאות, לסרב להפעיל את סמכותו

 שיקול דעת דומה קיי� ג� באשר להליכי 84. ה� משו� קיומה של תניית שיפוט83,אחרת
  85.חפצא

  

'  נ .ZAO Kommersant Publishing House Ltd 3226/07 )צ"ראשלשלו� (א "תרא� למשל    81
ל של זכות ש� נדונה הפרה בישרא, 23–20פסקאות  ב,)2010 ,פורס� בנבו( מ" בע1992וסטי 

במקרה זה הוחל .  והצו הישראליקניי� רוחני רוסית שזכתה להגנה ישראלית מכוח אמנת בר�
 הזכות מוגנת בדי� ישראל מצב שבוה ידשכ� אמנת בר� מול(די� ישראל כדי� מקו� ההפרה 

 –  הדי� של המקו� שבו נולדה זכות הקניי�– ואילו די� רוסיה ,)בר בזכות ישראליתוכאילו מד
בחר השופט לנהוג כ� במסגרת , משו� מה, א� במקרה זה ( על הבעלות והעברת הבעלותהוחל

ינו� ייצור ושיווק מוצרי מזו�  1432/03א "החריג שנקבע לכלל ברירת הדי� בנזיקי� בפרשת ע
 .))2004 (345) 1(ד נט"פ, קרעא�' מ נ"בע

  .416, 377–376' בעמראו לעיל    82
 CEM Cemgiz'  נMotorola Credit Corporation 4190/05) ��ימחוזי (פ "ראו למשל ה   83

Uzan) נגד המשיב ולהכרז�במקרה זה נדונה בקשה לאכיפת פסק). 2006 ,פורס� בנבו � החו
המשיב היה בעל המניות .  בעלת יכטה שעגנה בישראלהייתהכי הפסק אכי� ג� נגד חברה ש

. א הייתה צד לפסק הדי� הזרשל,  העביר את המניות בחברה לאשתוהואאלא שחברה העיקרי ב
בית המשפט החליט להכריז כי , שהצביעו על מבצע הברחת נכסי� רחב היק�, בנסיבות העניי�

   שהיה תלוי ועומד הלי� א� על פי, הבעלות ביכטה איננה של החברה אלא של המשיב
בית המשפט סבר כי המגמה . בנוגע לבעלות ביכטה,  מקו� רישומה של החברה�Guernseyב
א "באה לידי ביטוי ברעכפי שהיא (להמעיט בשיקולי פורו� לא נאות  ל בית המשפט העליו�ש

 ))1998 (109) 1(ד נב " פ,.The Lockformer Co 'מ נ"בע) 1989(סיני ' הגבס א 2705/97
 נצלכדי לאפשר לנושה ל,  את מסקנתו כי הפורו� הנאות לדיו� בשאלה זו היה בישראלתמבסס

תחמק באופ� שיטתי ומתוכנ� אכו� חיוב שהמשיב המש נכס כדי לחלו� הזדמנויות ולמ
 .מלשלמו

  .427–426' ראו לעיל בעמ   84
 .423–422' בעמ לעיל  למשלראו   85
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עת עשוי לשחק תפקיד חשוב במיוחד בכל אות� תחומי� שבה� לכאורה שיקול ד
שכ� ככל שמגבלה זו  ,כגו� קרקע זרה וקני� רוחני זר, מקובל שיש מגבלה על הסמכות

וככל שאי� קובעי� בבירור באילו , הזתצומצ� ובית המשפט יוסמ� לדו� בקניי� זר שכ
 סמכות השיפוט בענייני� מלאכת הוויסות של, ענייני� מותר ליטול סמכות ובאילו אסור
 שבהקשר של צי�באנגליה יש מי שממלי, ואכ�. רגישי� אלה עוברת לידיו של בית המשפט

קניי� רוחני זר מוטב להכריע בסוגיה במסגרת שיקול הדעת השיפוטי כחלק מטענת פורו� 
 86.שעלול להציב מחסו� מיותר, לא נאות ולא במסגרת הדיו� במגבלות על סמכות השיפוט

 לבית המשפט תפקיד חשוב ביותר בזיהוי ,חולק כי בהיעדר כללי� סטטוטוריי� ברורי�אי� 
במיוחד בשיטה שבה , המקרי� שבה� המגבלה חלה לעומת אלה שבה� היא אינה חלה

אול� אי� לבלבל שיקול דעת זה ע� שיקול הדעת הבא לבחו� . הכללי� טר� החלו להתגבש
  .א� ראוי להימנע מהפעלת סמכות

דעת המופעל במסגרת הדוקטרינה של פורו� לא נאות מתייחס לשאלה א� ראוי שיקול ה
 ,לעומת זאת בהקשר של מגבלות על הסמכות. להימנע מהפעלתה של סמכות שנרכשה

פורו� דיו� בטענה של ביטוי דיוני להבדל זה מצוי בכ� שב. נקודת המוצא היא שאי� סמכות
ושקיי� פורו� , י ישראל אינה פורו� נאותלא נאות מוטל על הנתבע נטל השכנוע להראות כ

 לעומת 87.בית המשפט ימשי� לדו� בעניי�, א� הוא אינו מרי� נטל זה; נאות יותר במובהק
חלה על , א� על פי שנרכשה סמכות אישית, זאת בהקשר של מגבלות על סמכות השיפוט

טיבי לפיכ� על התובע מוטל הנטל לשכנע באופ� פוזי. בית המשפט מגבלה עניינית
או שהיא נמצאת בתחו� שכבר אינו כלול , שבמקרה הנדו� התובענה אינה נכנסת למגבלה

בית , א� הוא אינו מרי� נטל זה; או שהיא נמצאת באחד מהחריגי� למגבלה, במגבלה
ג� לאחר שהוא מראה כי התובענה אינה נכנסת לתחו� : אתיתרה מז. המשפט לא ידו� בעניי�

בית המשפט עשוי לשקול שיקולי� של פורו� לא , טול סמכותוכי אי� מניעה לי, המגבלה
העמדתה של נטילת . נאות ולהגיע למסקנה שבנסיבות העניי� לא ראוי לדו� בעניי� בישראל

סמכות שיפוט כעניי� שכולו מצוי בשיקול הדעת של פורו� לא נאות הופכת את הנטלי� 
מגמה הישראלית לצמצ� את זאת במיוחד נוכח העובדה שה. ומבטלת למעשה את המגבלות

השימוש בטענת פורו� לא נאות מחזקת את נקודת המוצא שיש סמכות ושכרגיל יש להפעיל 
   88.אותה

ובית , שבה� סמכות השיפוט אינה תלויה בשיקול דעת כלשהו, בשיטות קשיחות
 מצמצמי� את המגבלות אבל 89,המשפט מחויב תמיד להפעיל את סמכותו לאחר שנרכשה

  

   490' מ בע,CHESHIREראו    86
 .419–417'  בעמראו לעיל   87
  .423–419'  לעיל בעמראו   88
 .51–50' בעמראו לעיל    89
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כ� ג� שיטות שבה� מקובל להפעיל שיקול דעת אינ� מוותרות על . אות� כלילאי� מבטלי� 
כש� שמקובל , נקודת המוצא שלפיה אי� סמכות באשר לקניי� רוחני זר ובאשר לקרקע זרה

ואי� סמכות להחיל די� , אי� סמכות לדו� במעשה מדינה זר, שאי� סמכות על ריבו� זר
 השוויו� בי� : אלה קשורי� בחוט רעיוני אחדכל. פיסקליי� וציבוריי� זרי�, עונשיי�
השולל מריבו� אחד את הסמכות לדו� בענייניו הריבוניי� של האחר והפוטר אותו , ריבוני�

בהתא� ,  ע� כל השינויי� שחלו בתחומי� אלה90.מלבצע את דיניו הריבוניי� של האחר
ג� . � בוטלו כלילטרמגבלות אלה , לשינויי� בחשיבה בדבר מה שמתחייב ממושג הריבונות

וכי החוק יקבע מקרי� שבה� ,  חסי�אינוכאשר עלתה בישראל האפשרות לקבוע כי ריבו� זר 
,  חסינותריבו�ואושרה נקודת מוצא שיש ל, היא נדחתה במפורש, לא תופעל סמכות השיפוט

 מכא� שג� בישראל עדיי� מקובלת העמדה 91.והחוק הסתפק בקביעת חריגי� לחסינות זו
. וכי נקודת המוצא היא שאי� סמכות בענייני� אלה, ות על סמכות השיפוטשיש מגבל

 א� על פי שבית המשפט הוא שצרי� לעצב את המקרי� שבה� אפשר לקבוע כי ,לפיכ�
המבוססת , מלאכה זו איננה המלאכה הרגילה של הפעלת שיקול דעת, המגבלה אינה חלה

דת מוצא הפוכה ולבסס את הנכונות עליו לצאת מנקו. על ההנחה שבית המשפט מוסמ� לדו�
  . ליטול סמכות על שיקולי� השאובי� מטע� המגבלה עצמה

  ברירת די�  .ג

  מבוא  .1

 הפסיקה 92.כלליאי� בישראל טיפול סטטוטורי בבעיות של ברירת די� בתחו� הקנייני ה
לכות אלה ה. המועטה המתייחסת לנושאי� אלה מבוססת על הלכות של המשפט המקובל

ברוב� המכריע ה� מתמצות בכלל בסיסי  .לכללי� הנוהגי� ברוב מדינות העול�משותפות 
� ה– די� מקו� הימצא הנכסחשיבות עליונה לאחד המייחס lex situs.  כלל זה נקבע במפורש

 במשפט האנגלי 93.במשפט הגרמני ובמשפט האיטלקי, בחקיקה במשפט השוויצרי

  

 .68–67'  בעמראו לעיל   90
הוועדה הציבורית להכנת חוק חסינות ; 2008–ט"התשס,  לחוק חסינות מדינות זרות2 'ראו ס   91

  ).2005–ה"התשס (15 מסמכי הוועדה: מדינות זרות
ראו להל� (זוג יש הסדרי� סטטוטוריי� בהקשר של ירושה ויחסי ממו� בי� בני , לעומת זאת   92

 ).16 ופרק 15פרק 
במשפט ; �EGBGB ל43' ס, במשפט הגרמני; �CPIL ל�100 ו99' ס, ראו במשפט השוויצרי   93

  .ילחוק הרפורמה האיטלק 51' ס, האיטלקי
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לאומיות אינ� �� על פי שאמנות בי� א94.ובמשפט הצרפתי הוא מעוג� בפסיקה ובספרות
אמנת למשל הוא אומ� ב. הכלל זכה לביטוי מסוי� ג� בה�, מרבות לעסוק בנושא הקניי�

 בישראל סוגיה זו 1958.95 ,לאומי�האג בעניי� הדי� החל על העברת זכות הקניי� במכר בי�
 פי די� מקו� הכלל שלפיו יש לדו� בשאלות קנייניות עלאול� ג� בה אומ� , לא נדונה רבות

אימצה את הכלל כפי שהוא מופיע במשפט המקובל  אמסטרד� פרשת .הימצא הנכס
א� בהצעת החוק של לבונטי� מופיע כלל זה  96.הפעילה אותו ודנה במשמעותו, האנגלי

  97.כעיקרו� יסוד מרכזי
 זכויות שהתיימרה לשנות ישראלית חקיקת משנהא�  נדונה השאלה אמסטרד�בפרשת 

יירות ער� מהסוג הנדו� שלא אמורה לחול ג� על נ לידי המדינהות ער� ולהעביר� בניירקניי� 
המחוקק רשאי בית המשפט הודה כי מבחינתו של בית משפט ישראלי  98.נמצאו בישראל

על בית ,  כ�כאשר הוא נוהג; להטיל את מרותו על נכסי� מחו� לתחו� המדינההישראלי 
וג� א� הדבר , חוק עלול להיות לא אפקטיביאפילו ה, המשפט להפעיל את החוק כלשונו

�ת תחולה אקסטרההגדר גרס שבהיעדר משפטהבית  אול� 99.חורג מעקרונות מקובלי�

צריכה להתנהל לאור� של   של המחוקק המשתמעתתופרשנות כוונ, מפורשתטריטוריאלית 
 באשר להיק� עקרונות פרשנות חשובי� ביותרכללי� אלה משמשי� ; כללי ברירת די�

נפסק שכאשר אי� ביטוי מפורש לכוונת המחוקק שחוק לפיכ� . תחולה המשוער של חוקי�ה
ועד לחול רק כמי קניי� שנה זכויותיפורש חוק שמ, ישראלי יחול ג� על קניי� מחו� לישראל

כלל ברירת הדי� שקובע שדי� מקו� הימצאו של וזאת בהתא� ל, על קניי� בתוככי ישראל
   100.ויות הקניי� שבונכס הוא המוסמ� לשלוט בזכ

  

 ,Nelson v. Bridportבהתבסס בי� השאר על פרשת , 132ביחס לקרקע בכלל , DICEYראו    94
(1846) 8 Beav. 547 ; על פרשת בהתבסס, 133וביחס למיטלטלי� בכלל Cammell v. Sewell, 

(1858) 3 H & N 728בצרפת ראו; שורה של פסקי די� שבאו בעקבותיו וLOUSSOUARN  ,
  .  ואיל�417בפסקאות 

 �Hague Convention on the Law Governing Transfer of Title inל �5 ו4, 3' ראו ס   95
International Sales of Goods, 19582' ס.  שעוסקי� בזכויות של צדדי� שלישיי� בנכסי� 

–1007' בעמראו להל� , לדיו� בהבחנה זו. � הצדדי� לחוזה המכרלאמנה עוסק בזכויות בי
1010 ,1035–1036. 

  .)1952 (977, 945ד ו "פ, שר האוצר' אמסטרד� נ 279/51� "בג   96
  .)1)(א(30' ס ,הצעת חוק, לבונטי�ראו    97
 .צוי� כי ניירות הער� הונפקו על ידי חברות אנגליות ותעודות הקניי� א� הופקדו באנגליה   98

, ות�מיקומ� של ניירות הער� נקבע בפסק הדי� במקו� ההתאגדות של התאגיד שהנפיק א
 977' מעבראו ( ,)975–974' ראו לעיל בעמ(בהתא� לכללי� הרגילי� בדבר מיקו� נכסי� 

   )).96ש "לעיל ה( לפסק הדי� ואיל�
, שר האוצר' אמסטרד� נ 279/51� "בגראו (לליי� עמדה זו כפופה היו� לעקרונות חוקתיי� כ   99

 ).ש� הדגיש השופט אגרנט את כוחו של המחוקק בהיעדרה של חוקה, )1952 (966, 945ד ו "פ
בית המשפט היה מוכ� להניח שהמחוקק הישראלי ביקש לכל היותר להטיל , בהתא� לעמדה זו   100

 להטיל חיוב אישי הוא מוסמ� שוקבע, נמצא מחו� לישראלה של רכוש �בעליהחיוב אישי על 
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אבל החלטת בית המשפט . במקרה זה כלל ברירת הדי� שימש בעיקר עקרו� פרשנות
שכ� היא קבעה כי בהיעדר הוראה מפורשת די� ישראל , הייתה למעשה החלטה ברירתית

איננו יכול לשנות זכויות הקניי� בניירות הער� שמחו� לישראל משו� שהוא אינו די� מקו� 
בית המשפט אימ� את כלל ברירת הדי� המפנה בענייני הקניי� לדי� מקו� מכא� ש. הימצא�

ואילו על נכסי� שבתחומי מדינה אחרת , על נכסי� שבישראל חל די� ישראל: הימצא הנכס
אילו נדונה שאלת הבעלות של פלוני ברכוש שהיה ונשאר . חל דינה של אותה מדינה

היה בית המשפט , צעות חוק ישראליוהנתבע היה טוע� שהרכוש הוקנה לו באמ, בישראל
, אילו נטע� שהרכוש שבישראל הועבר לידי הנתבע מכוח חוק זר; קובע כי ההעברה תקפה

היה בית משפט ישראלי קובע שזכות הקניי� לא עברה משו� שהוראת ההעברה אינה חלק 
   101.שהוא די� ישראל, מדי� מקו� הימצא הנכס

ניי� יפנה בית משפט ישראלי לדי� המדינה שבה  בהצהירו על מצב זכויות הק,אשר על כ�
ג� כאשר הוא מתבקש ליצור זכויות קניי� בנכס הוא יחיל את די� מקו� הימצא . נמצא הנכס

, שבו סמכות השיפוט תלויה בהימצאו של הנכס בתחו� השיפוט, לפיכ� בהלי� חפצא. הנכס
שבו מבקשי� לשנות בהלי� גברא ;  הוא די� מקו� הימצא הנכס–יוחל רק די� הפורו� 

לפי , עשוי לחול די� ישראלי או די� זר, כאשר הנכס אינו חייב להימצא בישראל, זכויות קניי�
  .המקו� שבו הנכס נמצא

שלטונו של די� מקו� הימצא הנכס . משמעית�הכלל משק� גישה רעיונית ברורה וחד
, בלעדיבאופ�  שולטהוא ו, הריבו� שולט; יונק מתפיסות של היק� הריבונות הטריטוריאלית

משלימה ע� המציאות הכרה בשלטונו של די� מקו� הימצא הנכס . בכל נכס שנמצא בשטחו
 הפעלתו של .רק באותו מקו� נכס הנמצא במדינה פלוניתב  אפשר לממש את הזכויותשבה

של צדדי� לא רק מגנה על ציפיותיה�   שהיאמשו� עוד ת מוצדקדי� מקו� הימצא הנכס
 להניח שעל נכס פלוני יחולו אות� דיני� רשאי� של צדדי� שלישיי� שאלא ג�מתקשרי� 

ג� מכא� ש. בלי קשר לזהות בעליה� או קוניה�, שחלי� על נכס אלמוני באותו מקו�
מצא הנכס כזיקה ישיקולי� מעשיי� וג� שיקולי הגינות תומכי� בבחירה במקו� ה

די� אחד בלבד תור� לוודאות  ייחוד הסמכות ל.ביותר בענייני� קנייניי�" משמעותית"ה

  

זיקות מספיקות לעניי� זה שהוזכרו ה� זיקת המושב . כזה רק על מי שיש לו זיקה לישראל
   ).974' בעמ, ראו ש�(וזיקת האזרחות 

העיסוק בפסק הדי� בהיק� התחולה של די� ישראל מבליט כאמור את ייחודו של די� הפורו�    101
תבקש להחיל די� ישראלי שקובע מפורשות שהוא כאשר בית משפט ישראלי מ. בהקשר זה

על א� כלל ברירת הדי� המגביל את היק� , נועד לחול ג� על רכוש שנמצא מחו� לישראל
על בית המשפט לציית לדבר , התחולה של די� ישראל בענייני קניי� לנכסי� הנמצאי� בתחומה

וראתו תחול ג� על נכסי� השלפיה מחוקק זר ו הברורה של כוונתעל א� , לעומת זאת. המחוקק
אי� לשעות ועל פי רוב , בית המשפט הישראלי אינו כפו� לריבו� זה, ו הריבונימחו� לשטח

  .לכוונת תחולה החורגת מכלל ברירת הדי� המקובל
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הכרה במישור הרעיוני . ייחודו של מקו� הימצא הנכס תור� לוודאות המסחר. הקניי�
נותנת ביטוי לרעיו� שמכירי� בזכות שהוקנתה ברגע נתו� ובמקו� נתו� זה ייחודי בשלטו� 

� את הגישה שכלל ברירת הדי� נועד להגבבירור  היא מבטאת ,לפיכ�. די� ששולט ש�ה לפי
  . מהו הדי� המוסמ� להקנות זכויות אלהומגדיר קנויותעל זכויות 

הכלל הפשוט והברור ביותר מכל כללי ברירת ולכאורה הוא , אמנ� הכלל אינטואיטיבי
והיקפו ומשמעותו של , אול� למרות פשטותו הנדמית השלכותיו אינ� תמיד נהירות. הדי�

  . גורמי�טשטוש זה נובע מכמה . הכלל אינ� מובני� מאליה�
הבהירות באשר להיק� תחולתו של הכלל הוא הנטייה הטבעית בדיני �גור� אחד לאי

 כאילו –מיטלטלי� ונכסי� לא מוחשיי� ,  מקרקעי�–קניי� להתייחס לסוגי נכסי� שוני� 
חלי� על הנכסי� וכאילו בתו� כל סוג הדיני� ה, חלי� דיני� שוני� על כל סוג של נכס

 למצוא ניסוח סטטוטורי של אפשר שבה� שיטות הקונטיננטליותבאמנ� . השוני� אחידי�
 או אינטרס בנכס כפופי� כול� לדי� ,in rem או זכויות ,מקובל לומר שזכויות קניי�, הכלל

 אבל 103.רק לעתי� נמצא הסדר ספציפי לסוג מסוי� של נכסו 102,מקו� הימצא הנכס
נוהגי� , סח ניסוח סטטוטורישבה כמו בישראל כלל ברירת הדי� בקניי� לא נו, באנגליה

באופ� כללי מצד אחד ופרק נפרד " מקרקעי�"הספרות האנגלית מייחדת פרק ל. אחרת
,  בתו� הפרק העוסק בהעברות של מיטלטלי�104.מצד אחר" העברות של מיטלטלי�"ל

של נכסי� לא מוחשיי� " המחאה"מייחדי� דיו� נפרד ומפורט ל, ולפעמי� בפרק אחר
). חובות ועוד, מניות, מסמכי� סחירי�, חסות נפרדת לקניי� רוחניתו� התיי(לסוגיה� 

הפקעה לעתי� במקו� אחר בספר ובלא כל קשר לברירת הדי� בקניי� מופיע דיו� ב, לבסו�
 מבנה זה מנתח את 105.כאילו הכללי� החלי� ש� שוני� לגמרי, של נכסי� מכל הסוגי�

  

 99' ס, בחוק השוויצרי; in remהנסב על זכויות , �EGBGB ל43.1' ס, ראו למשל בחוק הגרמני   102
' ס, בחוק האיטלקי; "עניי� במיטלטל" העוסק ב100' וס, "מקרקעי�עניי� ב"העוסק ב, �CPILל

בעלות וזכויות ֵראליות בלי להבחי� ,  מדברי� על החזקהלחוק הרפורמה האיטלקי 54, 52, 51
  . בי� נכסי� שוני�

   145' וס, העוסק בברירת הדי� בזכויות קניי� רוחני,  השוויצרי�CPIL ל110' ראו למשל ס   103
  . העוסקי� בהעברה הקניינית של זכויות,�CPIL ל�146ו

 בהעברת זכויות במקרקעי� ובדיו� במיטלטלי� ג�א� על פי שבדיו� במקרקעי� עוסקי� , זאת   104
ראו למשל . י ברירת הדי� עצמ�ניסוח חוזר בכללהבדל זה ב.  בהעברת זכויותרקאי� עוסקי� 

DICEY : קובע כי, העוסק במקרקעי�, 123כלל :“All rights over, or in relation to, an 
immovable… are governed by the law of the country where the immovable is situate 

(lex situs)” ;קובע כי, העוסק במיטלטלי�, 124כלל , זאתומת על :“The validity of a transfer 
of a tangible movable and its effect on the proprietary rights of the parties thereto…are 
governed by the law of the country where the movable is at the time of the transfer (lex 

situs)”.  
 Particular Transfers ofפרק אחר על , Immovablesש� מופיע פרק על , DICEYראו למשל    105

Movables ,המחולק ל�Transfer of Tangible Thingsל �Assignment of Intangible Things   
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בפועל נמצא כי אול� , מיי�הקניי� הפניכמקובל בדיני , הדי� בראש ובראשונה לפי סוג הנכס
די� מקו� הימצא הנכס חל כמעט על . לפי סוגי נכסי� אלהבהכרח ברירת הדי� אינה משתנה 

  106.כול�
 מצד אחד אי� קושי לזהות את .קרקעאי� כל מחלוקת כי די� מקו� הימצא הנכס חל על 

כות קניי� בקרקע מצד אחר קשה לתאר מצב שבו ישראל תכיר בז; של קרקע מקו� הימצאה
. לדוגמה בעלות בקרקע מוסדרת שלא נגמרה ברישו�, שבישראל שנרכשה לפי די� זר

 .באותה מידה קשה להשלי� ע� החלת� של דיני המקרקעי� הישראליי� על קרקע זרה
 תחולתו של די� 107.תמיד לדי� מקו� הימצאה של הקרקע לפיכ� זכות קניי� בקרקע תוכפ�

ראוי בעבר היו ויכוחי� בשאלה א� .  איננה מובנת מאליה מוחשיי�מיטלטלי�זה על 
 להחיל ו בהבחנה זו הציעומי שדגל.  בהקשר הברירתימקרקעי� ובי� מיטלטלי�בי� להבחי� 

�את הlex situs �מרהִאלפי ה ,די� האישיחיל את המיטלטלי� להעל אילו ו, רק על מקרקעי 
mobilia personam sequuntur, �בעת 108.ולכי� בעקבות האד�ה שפירושה מיטלטלי 

� ה להחיל על העברת מיטלטלי� אתהוצעהחדשה יותר lex loci actus , שהוא די� המקו�

  

 �Governmental Acts Affecting Property ורק בפרק שלאחר מכ� עוסקי� ב�Garnishmentו
   29פרק , �Immovablesל 28פרק המקדיש את  CHESHIRE ראו ג�; )�25 ו24, 23י�  פרקראו(
 �The Assignment of Intangible ל30פרק , �The Transfer of Tangible Movablesל

Movables , יחד ע� תקנת , 8ואילו הדיו� בשינוי זכויות קניי� על ידי המדינה מופיע בפרק
  . הציבור

 ש"ראו לעיל ה(באנגליה מטפלי� במקרקעי� ובמיטלטלי� לחוד אבל הכלל הוא כלל אחד   106
) �CPIL ל100' ס(ובמיטלטלי� ) �CPIL ל99' בס(ג� די� שוויי� עוסק בנפרד במקרקעי� ; )104

 לחוק הרפורמה האיטלקי קובע במפורש שהכלל חל על 51' ס; אבל אותו כלל חל בשניה�
 הגרמני מתייחס לזכויות קניי� באופ� כללי בלא �EGBGB ל43.1' ס; מקרקעי� ועל מיטלטלי�

כללי� אלה , ככל שקיימי� כללי� מיוחדי� לנכסי� מיוחדי�. להבחי� בי� מקרקעי� למיטלטלי�
הדי� האיטלקי מחיל על נכסי� לא , כ� למשל. את הנכסי� הללו לפי ייחוד�" �למק"שואפי� 

זכויות " ממק�"הדי� השוויצרי ; )54' ס(מוחשיי� את די� המדינה שבה עושי� בה� שימוש 
למצב בצרפת ; )45' ס(כלי תחבורה " ממק�"הדי� הגרמני ; )�CPIL ל110' ס(בקניי� רוחני 

כגו� א מוחשי נכס לל, 413בפסקה יה ראו י של אנמהמיקול( 417בפסקה , LOUSSOUARN ראו
ראו בפסקה , למיקומו של מסמ� שהקניי� עובר בו במסירה, 425–424 ראו בפסקאות, חוב
   .ראו דיו� להל�, על החריגי� לכלל). 426בפסקה   ראוי� רוחנייקנלמיקומו של ו; 425

  .� ואיל1199' בעמ, CHESHIRE; 22�052בפסקה , DICEYראו    107
 ,JOSEPH STORYראו( אימ� עמדה זו �Storyלמשל חלק מהסטטוטיסטי� גרסו כ� ו   108

COMMENTARIES ON THE CONFLICT OF LAWS FOREIGN AND DOMESTIC para. 376 ff.(1834) .(
 Sill v. Worswick, (1791) 1ראו למשל (כלל זה הופעל בכמה מקרי� מוקדמי� באנגליה 

H.Bl. 665, 691; Re Ewin (1830) 1 Cr. & J. 151, 156.(  
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די� " או "די� החוזה"בהשאלה מ ,"די� העסקה" או את 109,שבו נעשתה עסקת ההעברה
 במידה שהצעות אלה ביקשו להניח הבחנה כללית בי� מיטלטלי� למקרקעי� 110."העוולה

 הפעלתו של די� המושב עלולה לפגוע בציבור 111.ה� נדחו, רת הדי�בהקשר של ברי
שאינו מודע לזהות� הזרה של בעלי נכסי� מקומיי� ושאינו אמור , שבמקו� הימצא הנכס

כאשר זכות , בדומה לכ�. לדעת את די� מושב� של כל מי שמחזיקי� בנכסי� מקומיי�
אי� סיבה .  של מי צרי� להכריע די� מושבוא ברורל, הקניי� שנויה במחלוקת בי� שניי�
א� די� המקו� שבו בוצעה . ודאות זו על כתפי הציבור�להטיל את העלויות הכרוכות באי

אלא א� כ� הוא , עסקת ההעברה אינו בהכרח קשור במובהק לסוגיות הקנייניות של העסקה
�ג� הlex situs .שר לחשוב שאי� הצדקה שיחול די� מקו� ביצוע העסקה כא ואכ� מקובל

כמו :  הפעלתו של די� העסקה בעייתית לא פחות112.מקו� זה אינו מקו� הימצא הנכס
א� הוא אינו נהיר לציבור ; במקרי� רבי� קשה לזהות את די� העסקה, בהקשר החוזי

ולא תמיד יש לדי� העסקה קשר ברור לשאלות הקנייניות העולות ; שבמקו� הימצא הנכס
� ה–הנכס  די� מקו� הימצא ,אשר על כ�. בפרשהlex situs –הוא הדי� הסביר ביותר  ,

את המציאות במקו� שבו  –כמו בהקשר של מקרקעי�  –המשק� בהקשר של מיטלטלי� 
שג� את , לפיכ� מקובל כי כלל זה חל ג� על מיטלטלי� מוחשיי�. אפשר לממש את הזכות

י� בודדי� במיטלטלי� המוחשיי� קיימי� רק נכס. מקומ� על פי רוב אי� כל קושי לזהות
 כלי תחבורה כגו� מטוסי� וכלי –שמיקומ� הפיזי אינו המפתח היחיד לזכויות הקניי� בה� 

זאת משו� שבשל טבע� לנוע קיימת נטייה לייחס לה� מקו� קבוע .  ומטעני� במעבר,שיט
  . עשוי להיות זמני ואקראיש, נוס� על מקומ� הפיזי

  

ודי� , אבל ש� דובר בהעברה של שטר. Alcock v. Smith, [1892] 1 Ch. 238, 255ראו למשל    109
עמדה זו מתיישבת ע� העמדה המסורתית . מקו� ההעברה היה ג� די� מקו� הימצא הנכס

  .שלפיה די� החוזה הוא די� מקו� כריתתו
�זו נדונה ונדחתה בהצעה  .82ש "ה, 1559'  ואיל� ובעמ1465' בעמלהל� ראו , למושגי� אלה   110

Glencore International AG v. Metro Trading International Inc., [2001] I Lloyd’s Rep. 
284, 295 .  

 העברות נה בי�הבחבמסגרת הלמשל  , החלקית בהקשרי� מיוחדי� להבחי� בקבלת�אפשר   111
) למשל ירושה ויחסי ממו� בי� בני זוג(רות כוללות בהעב. "ללותוכ"העברות ל" ניותפרט"

�ובעול� האנגל( די� המושב – את דינו האישי של האד� מקובל להחיל לפחות על המיטלטלי�
לעתי� מתו� דאגה להעברה אחידה של ). בעול� הקונטיננטלי (אזרחותאו די� ה) ינריקאמ

א� , בדומה לכ�). 16 ופרק 15רק להל� פ ורא(מכלול הרכוש די� אישי זה חל ג� על המקרקעי� 
, ההצעה לנהוג על פי די� העסקה לא התקבלה כפתרו� כללי לזכויות קניי� במיטלטלי�על פי ש

די� זה אכ� עשוי לשמש במצבי� חריגי� שבה� נראה כי אי� זה מוצדק להכפי� את הסוגיה 
ה ומקומ� בכל כגו� כאשר המיטלטלי� נמצאי� במעבר בי� מדינה למדינ, למקו� הימצא הנכס
או כאשר מבקשי� להחיל די� אחד על העברה של נכסי� מפוזרי� , רגע נתו� הוא מקרי

   ).1027–1026' ראו להל� בעמ(המועברי� כיחידה אחת 
  .1210' בעמ, CHESHIRE; 24�004, 24�003בפסקאות , DICEYראו    112
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ג� נכסי� .  נכסי� לא מוחשיי� עלשהוא הוחל ג�, כוחו המשכנע של הכלל היה כה רב

 –קניי� רוחני : ומקומ� הוא על פי רוב המקו� שבו אפשר לממש אות�, אלה ניתני� למיקו�

על . וכיוצא באלה,  במדינת ההתאגדות–מניות ;  אצל החייב–חוב ; במדינה שמגנה עליו

, אה בהמש�אול� כפי שנר.  די� מקו� הימצא הנכס נמצא מתאי� ג� לנכסי� אלה, ככלל,כ�

על אלה , מאחר שחלק מהנכסי� הלא מוחשיי� קשורי� ג� לדי� שונה מדי� מקו� הימצא�

  . וס� עליו במקו� די� מקו� הימצא הנכס או נ–עשוי לחול די� אחר 

קיימי� נכסי� שדי� מקו� .  די� מקו� הנכס חל כמעט על כל סוגי הנכסי�,אשר על כ�

אול� תחולת הכלל אינה משתנה לפי , ה ובלעדיתהימצא הנכס אינו שולט בה� שליטה מקיפ

. מיטלטלי� מוחשיי� ומיטלטלי� לא מוחשיי�, פי הסיווג המקובל של מקרקעי� לעסוג הנכס 

שונה סיווג  יש צור� לסווג נכסי�  אינו חלהכללהמצבי� שבה� כדי להבי� את ייחוד� של 

   . כפי שיבואר בהמש�מהמקובל

ל הוא ריבוי השאלות שיכולות להתעורר א� בתו� גור� שני לטשטוש היקפו של הכל

מי :  הנדונות בהקשר של ברירת הדי� ה� אלהשאלות קנייניות אופייניות. התחו� הקנייני

? למי היא הועברה בסיטואציה של עסקאות נוגדות? הא� היא הועברה כדי�? בעל הזכות

כולי עלמא א� על פי הא� היא טובה כלפי ? הא� היא מוגבלת או מותנית? מה היק� הזכות

? הא� סעי� שמירת בעלות בהסכ� השיג את מטרתו? שהועברה על ידי מי שאינו הבעלי�

למשל הא� היא חשופה לפגיעה מכוח (ְלמה חשופה הזכות ? מה מקנה הזכות לבעליה

לפגיעה מכוח , לפגיעה מכוח עיקול, לפגיעה מכוח מכר בתנאי תקנת השוק, התיישנות

כיצד ? )לפגיעה מכוח מימוש כפוי של משכו� או עיקול,  הפקעהלפגיעה מכוח, מציאה

בזכות בעלות בקרקע למשל הא� אפשר להוציא פולש באופ� (אפשר לממש את הזכות 

;  הא� יש תרופה קניינית של השבתו של נכס שנגזל–בבעלות או החזקה במיטלטל ; עצמאי

? )כיצד מממשי� את העיקול, בזכות מכוח עיקול; כיצד ממשי� את המשכו�, בזכות משכו�

הא� ? )הא� נדרש רישו�, הא� נדרשת מסירה, למשל(כיצד אפשר להעביר את הזכות 

למשל רק לאנשי� מסוג מסוי� או רק בהתקיי� תנאי (קיימות הגבלות על ֲעִביר+ת הזכות 

   ?)מסוי�

יצירתה (שמתייחסות לזכות הקניי� בהקשרה הדינמי , נוכח ריבוי זה של שאלות

מתבקש לבחו� עד כמה כלל אחד יכול להתמודד , )קיומה ומשמעותה(והסטטי ) עתהופקי

הצור� להתייחס לסוגי השאלות השונות עולה באופ� מיוחד בנוגע לנכסי� שדי� . ע� כול�

אול� הוא מתעורר ג� נוכח . מקו� הימצא הנכס אינו חל עליה� באופ� מקי� ובלעדי

אפשרות זו קיימת במובהק כשמדובר . שתנותהאפשרות שמקו� הימצאו של נכס עלול לה

א� ג� במקרקעי� שינויי גבול עשויי� לגרו� שמקו� הנכס והדי� שחל עליו , במיטלטל

בכל המקרי� הללו יש צור� להגדיר את היק� התחולה . וכ� ג� באשר לנכסי� אחרי�, ישתנו
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ה בהתא� ומתבקש שהיק� התחולה ישתנ, של די� המקו� הראשו� ושל די� המקו� השני

  .לסוג השאלה הנדונה

הספרות האנגלית דנה בברירת הדי� בקניי� על יסוד הבחנה בי� סוגי נכסי� ואינה , כאמור

. מבהירה את היק� הענייני� הכפופי� לכלל ברירת הדי� לפי סוג השאלה הנדונה בשיטתיות

חול כלל שעליה� נועד ל,  מקפידי� להבחי� בכל מקרה נתו� בי� שאלות קנייניות,ע� זאת

כגו� , שעליה� יחולו כללי ברירת די� אחרי�, ובי� שאלות שאינ� קנייניות, ברירת הדי� בקניי�

הטיפול , ההתייחסות הסתמית למקרקעי� מצד אחד, יתרה מזו. הכללי� החלי� על חוזי�

הפרטני בסוגי� שוני� של העברות והמחאות באשר למיטלטלי� ונכסי� לא מוחשיי� מצד 

מצביעי� על הבחנה ,  בהפקעות בלא הבחנה בי� סוגי הנכסי� מצד שלישיוהעיסוק, אחר

קטגוריה אחת מתייחסת לקיומה ומהותה . בסיסית בי� שלוש קטגוריות של שאלות קנייניות

קטגוריה . קטגוריה שנייה מתייחסת להעברות רצוניות כגו� מכר ומתנה. של זכות הקניי�

הדיו� האנגלי איננו עוקב אחר . בראש� הפקעות ו–שלישית מתייחסת להעברות לא רצוניות 

 אמנ� הוא עוסק בהעברות לא רצוניות מסוג הפקעה באופ� 113.בשיטתיותהבחנות אלה 

מימוש  כגו� קניי� הנובע ממציאת אבדה או –אבל העברות לא רצוניות אחרות , נפרד

וכפי . בחנהע� העברות רצוניות כמעט בלא ה, א� בכלל,  נדונות– ועיקול של חוב עבודיש

א� השאלה מה מצב זכויות הקניי� בנכס אינה מובחנת בבירור משאלת , שנראה בהמש�

מבנה זה והתיאור . תוקפה של ההעברה שבבסיסה א� על פי שהבחנה זו מתבקשת לפעמי�

, הגדוש של כללי� וחריגי� בתו� כל פרק מקשי� את מיפוי היק� התחולה של הכלל וחריגיו

בות לשאלות שטר� הוכרעו ומטשטשי� את קיומה של מסגרת תשו מקשי� מציאת� של

   .חשיבה אחידה ועקבית

 אפשר לדלות מתו� הכללי� תמונה עקבית ושיטתית באשר לכל התחו� הקנייני ,ע� זאת

תמונה זו ). יחסי ממו� בי� בני זוג ופשיטת רגל, ירושה(שמחו� להקשר של העברות כוללות 

היא אינה מייחדת כללי� לנכסי� הלא ; עי� למיטלטלי�אינה מבחינה הבחנה חדה בי� מקרק

הכלל המרכזי המפנה לדי� מקו� הימצא . אינה מייחדת כללי� להפקעותו; מוחשיי� ככאלה

ואילו , רוב המכריע של השאלות הקנייניותב חל על הרוב המכריע של הנכסי� הנכס

  . החריגי� ניתני� להסבר על יסוד העיקרו� המנחה את הכלל עצמו

דיו� שלהל� ייפתח בהבהרת סוג הזכויות והשאלות שבה� נדרש כלל ברירת הדי� ה

וימשי� בהמחשת היק� ) ורק מתחו� הקניי�, זכויות ושאלות מתחו� הקניי�(בקניי� לטפל 

, התחולה של הכלל המרכזי המפנה לדי� מקו� הימצא הנכס לפי סיווג נכסי� וסיווג שאלות

  . ומדוע, וכ� יובהר מתי הוא חל ומתי לא
  

א� אינו , יניות שונותשאכ� מציע להבחי� בי� שאלות קני, 1222' בעמ, CHESHIREאבל ראו    113
 .מפתח את ההצעה
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  סוגי שאלות  .2

  שאלות קנייניות   )א(

 לא רק זכות הבעלות אלא ג� זכויות –דיני הקניי� מכירי� בזכויות קניי� מכל הסוגי� 
בברירת הדי� אי� מבחיני� הבחנה . זיקות הנאה ועוד, משכו�, כגו� החזקה, פחותות ממנה

חל , יהא אשר יהא, י� בקניי�כלל ברירת הד. עקרונית בי� סוגי� שוני� אלה של זכויות קניי�
  114 .על כול� באופ� אחיד

מכא� החשיבות . אול� כלל ברירת הדי� בקניי� אינו חל על זכויות שאינ� קנייניות
כאשר העברה של נכס מתבצעת , למשל. הגדולה של זיהוי נכו� של השאלה שבמחלוקת

, א שאלה קנייניתהשאלה א� החוזה הצליח להעביר זכות קניי� א� לאו הי, באמצעות חוזה
אינו מאפשר די� זה העובדה ש 115:אשר יחול עליה בדר� כלל די� מקו� הימצא הנכס

, או בחוזה שנעשה בצורה שבה הוא נעשה בפרט, להעביר את הנכס באמצעות חוזה בכלל
פג� בחוזה , באותה מידה.  לפגו� בתוקפה של ההעברה ג� א� אי� פג� בחוזה עצמוהעשוי

והפרה של החוזה עלולה לגרור תוצאה , של ההעברה הקנייניתעלול לפגו� בתוקפה 
 תוקפו של 116.במקרי� כאלה הזכויות שבי� הצדדי� ה� זכויות אישיות בלבד. קניינית

, וא� לפי כללי� אלה החוזה אינו תק�, החוזה כפו� לכללי ברירת הדי� החלי� בחוזי�
 117.שתערער את ההעברההיא , ולא מכשול בדי� מקו� הימצא הנכס, פסלותו של החוזה

  

מבהיר במפורש שכל סוגי השאלות כפופות לדי� ש, 418בפסקה ,  LOUSSOUARNראו למשל   114
חותות פבעלות וזכויות הוא מזכיר את ה; הוא מדבר על האופי והתכונות של זכויות הקניי�: זה

החובות את , קנהות מ שהזכסמכויותהאת ; רקעי� ובמיטלטלי�מקכגו� זיקות הנאה ב, ממנה
 ,תוהשפע, פוהיק, מותנאי קיו –הוא א� מדבר על המשכו�  .את המגבלות עליהשהיא מטילה ו

  . )421בפסקה ( אתו לפועל וסדר עדיפות� של זכויות הוצ,תופקיע
  .1013' להל� בעמראו למשל    115
ראו " (ושרשבי"אמנ� מקובל בישראל שהעברה שלא נעשתה כדי� עשויה להצמיח זכות קניי�    116

 יהושע ;1971–א"התשל, חוק המיטלטלי� ל12'  וס1969–ט"כשתה,  לחוק המקרקעי�9' ס
א� תוצאה זו היא  .))1970 (15–12  מגמות והישגי�– 1969–ט"תשכ, חוק המקרקעי�ויסמ� 

בהיעדר . אשר רק הדי� המהותי שיחול על זכות הקניי� מוסמ� לקבוע, תוצאה מהותית קניינית
על ייחוד� (הזכויות היחידות שתיוותרנה בידי הצדדי� ה� זכויות אישיות , זההוראות מסוג 

) 4(ד נג"פ, אהרונוב' מ נ"בנק אוצר החייל בע 189/95א "ע ראו, הקנייני של זכויות שביושר
199) 1999(( . 

 רוחני קניי� זכויות של להעברה באשר ג� ראו .24�006 בפסקה ,DICEYלדיו� בסוגיה זו ראו    117

DICEY , ש� מצוי� שתוקפו של חוזה ההעברה עשוי להכריע את גורל, 24�069בפסקה 
  . במישור הקנייניההעברה
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השאלה א� החוזה הופר והשאלה מה� התרופות במקרה של הפרה ה� שאלות ,  לכ�בדומה
   118.אלא בדיני� ששולטי� בחוזה, ואלה אינ� תלויות בדי� מקו� הימצא הנכס, חוזיות

החוזה עסק במכר של פסל . חוזה נכרת בישראל בי� שני ישראלי�: 1 הדוגמ
הבנק של הקונה ; עו מחיר בשקלי� חדשי�הצדדי� קב; הנמצא באיטליה

. בחרו בדי� ישראל כדי� החוזההצדדי� ; אביב נקבע כמקו� התשלו��בתל
במקרה זה די� איטליה יחול על השאלה א� .  במועדמה לא שולהרומתה

בתו� כ� סביר שנודעת חשיבות לתוקפו . בנסיבות העניי� עברה זכות הקניי�
 א� הוא –אבל שאלות אלה .  לאושל החוזה ולשאלה א� הוא הופר א�

שהוא הדי� שאליו מפני� ,  תוכרענה לפי די� ישראל–א� הוא הופר , תק�
 תוצאה וצמיחי דיני החוזי� הללוהאפשרות ש. כללי ברירת הדי� בחוזי�

קניינית איננה מצדיקה את החלת די� מקו� הימצא הנכס כדי לפתור בעיות 
  . חוזיות

מוכר הוא �המשכיר. מכר� נמכר בתנאי שכר נכס הנמצא באיטליה:2 הדוגמ
בחוזה . ישראלדי� די� החוזה הוא . קונה הוא ישראלי�השוכר, ישראלי

קונה בתנאי שלא יעביר את הנכס �הותנה שההחזקה בנכס מועברת לשוכר
קונה הפר תנאי זה ומכר את הנכס �השוכר. או את הבעלות לידי צד שלישי

מוכר �ה א� הבעלות של המשכירדי� איטליה יכריע בשאל. לצד שלישי
קונה הצליח להעביר בעלות בנכס �וא� השוכר, מכר�נשמרה בעסקת השכר

מוכר כלפי שני הצדדי� האחרי� �אול� התרופות של המשכיר. לצד השלישי
לכללי ברירת הדי� ג� ה� תרופות הכפופות . אינ� תרופות קנייניות בלבד

   .בנזיקי� או בעשיית עושר ולא במשפט, בחוזי�

, למשל. אמנ� ייתכ� שמקו� הימצא הנכס ישפיע על זיהוי הדי� שחל על הסכמי� כאלה
יש נטייה לזהות את די� מקו� הימצא הקרקע כדי� , כאשר מדובר בחוזה בנוגע לקרקע

די� מקו� הימצא הנכס עשוי להיות ,  ג� בהיעדר בחירה מפורשת בדי� לחוזה, כ�119.החוזה
� די� החוזה עשוי באותה מידה להיקבע בלי להתייחס אול. הדי� הקשור ביותר לחוזה

  

בי� משו� שהוסכ� שהוא יחול ובי� , אול� כאשר די� החוזה הוא ג� די� מקו� הימצא הנכס   118
האפשרות לשכלל העברה קניינית בדר� �ייתכ� שאי, משו� שהוא הדי� הקרוב ביותר לעניי�

 .1036–1035' ראו להל� בעמ על כ�. ה תפגו� בתוק� החוזהשנבחר
 .1482' להל� בעמראו    119
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 בכל המקרי� הללו די� מקו� הימצא הנכס מופעל כדי� החוזה , על כ�120.למקו� הנכס כלל
   121.ולא בשל זיקתו לנכס

הדי� שאליו מפנה כלל ברירת הדי� בקניי� א� אינו חל בתור שכזה על האחריות של בעל 
 האחריות של בעל מקרקעי� למשל : הנכס שבבעלותוזכות קניי� בנכס לנזק שנגר� על ידי
 , שלו�מקרקעיה או לנזק שנגר� ממפגע שיוצא מלנזק שנגר� למי שנכנס לחצרותיו

האחריות של בעל כלב כלפי הציבור או של בעל סוס לנזק שהוא גור� לרכוש כשהוא בורח ו
אליו מפנה כלל והיא תיבדק לפי הדי� ש,  היא אחריות נזיקיתמסוג זהאחריות . מבעליו

 על אחת כמה וכמה הוא אינו חל ככזה על האחריות של מי שגור� 122.ברירת הדי� בנזיקי�
 כפופה לכלל אחריותו של פלוני, כאשר פלוני גור� נזק פיזי לנכס השיי� לאלמוני: נזק לנכס

ג� תביעה להשבתו של נכס עשויה להצטייר כתביעה נזיקית התלויה . ברירת הדי� בנזיקי�
 אמנ� 123.וככזו היא כפופה לכללי ברירת הדי� בנזיקי�, א שבוצעה עוולה של גזלבממצ

, כמו הדי� החל מכוח כלל ברירת הדי� בחוזי�, הדי� החל מכוח כלל ברירת הדי� בנזיקי�
שהרי כלל ברירת הדי� הבסיסי בנזיקי� מפנה לדי� , עשוי להיות די� המקו� בו נמצא הנכס

עוולה עוסקת במטרד ממקרקעי� או עוולה שפגעה וכאשר ה, מקו� ביצוע העוולה
אול� אי� . במקרקעי� מקו� ביצוע העוולה יהיה על פי רוב מקו� הימצא� של המקרקעי�

יש , גבולות�כשמקרקעי� מייצרי� זיהו� חוצה, למשל. הכרח שדי� זה יחול על העוולה
לה בעוולה המיוחדת בי� בתור די� מקו� ביצוע העוו,  הנזקשבו אירעמקו� שיחילו את די� ה

 א� יוחל הדי� של המקו� שבו , ג� במקרי� אלה124.הזו ובי� במסגרת חריג לכלל הרגיל
הוא יחול בתור הדי� ששולט בעוולה ולא בתור הדי� , נמצא הנכס בעת ביצוע העוולה

  . ששולט בנכס

  

  ).1475–1470' ראו להל� בעמ(למשל באמצעות בחירה מפורשת של הצדדי� בדי� שיחול    120
במקרה .  להתנות עליהאי אפשרדי� מקו� הימצא הנכס קובע הוראה שזאת בניגוד למצב שבו    121

 ולהיתפס כדי� בעל הזיקה על די� חוזה נבחרכס עשוי לגבור כזה די� מקו� הימצא הנ
  .המשמעותית ביותר לסוגיה הקניינית שהצדדי� ביקשו להסדיר

   99.2' ס ראו למשל  לאחריות בגי� מטרד שנגר� על ידי מקרקעי�באשרלהצהרה מפורשת    122
ה בעניי� זה  המפנ,�EGBGB ל44'  וס,המפנה לכללי ברירת הדי� בנזיקי�, צריי השוו�CPILל
   . בנזיקי� בברירת הדי�ת העוסק,�Rome II Regulationל

די� מקו� ביצוע . 3ש "ראו לעיל ה על ההבחנה בי� תביעה נזיקית לתביעה קניינית בהקשר זה   123
ואילו די� מקו� הימצא הנכס יחול על התביעה , העוולה עשוי לחול על התביעה הנזיקית

אבל כאשר באחד הדיני� הללו אי� ,  בעילות חלופיותאמנ� אפשר להגיש תביעה. הקניינית
ומרכיבי העילה והתרופות ישתנו בהתא� , התביעה תתנהל לפי הדי� שבו יש עילה, עילה
 .לזאת

 . ואיל�1549' בעמלהל� ראו    124
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כאשר , בכל המקרי� הללו עלולה להתעורר שאלה קניינית בתור שאלה אינצידנטלית
שאלה זו תהיה כפופה , כפי שנראה להל� בדיו� בנזיקי�. � הוא תנאי לאחריות הנזיקיתהקניי

  125.א� רק שאלה זו, לכלל ברירת הדי� הקנייני

  השאלות הקנייניות לסוגיה�   )ב(

א� עולות ג� שאלות  ,שאלה מרכזית העולה בהקשר הקנייני היא מיהו בעל זכות קניי� בנכס
 מה –אלה עוסקות בתוכנה של הזכות . הקניי� ברגע נתו�אחרות המתייחסות למצב זכויות 

 א� היא מוגבלת או – ה� עוסקות בכוחה של הזכות ,כמו כ�. היקפה ומה היא מקנה לבעליה
כל השאלות הללו מתייחסות . א� היא כפופה לזכות של אד� אחר וכיוצא באלה, מותנית

  . מהותהלקיומה של הזכות ול
, העברה זו יכולה להשפיע על זהות הבעלי�. א להעברהזכות קניי� יכולה להיות מוש

 קבוצה של שאלות באשר לזכות קניי� ,על כ�. והיא יכולה א� להשפיע על תוכ� הזכות
בפעולות  – על פי רצו� הבעלי� – זכות יכולה לעבור באופ� רצוני. מתייחסות להעברתה
שאלות . ת רצוניותהעברוהעברות אלה ה� . מתנה ועוד, שכירות, משפטיות כגו� מכר

 מתייחסות לאפשרות להעביר נכס פלוני בכלל העברות רצוניותהעלולות להתעורר בנוגע ל
לתוקפה , לתנאי� שבה� אפשר להעביר זכות קניי� כלשהי, או מאד� מסוי� אל אד� מסוי�

בניגוד , זכות קניי� עשויה לעבור ג� באופ� לא רצוני. של העברה שבוצעה ולתוצאותיה
 הבולטות ה� רצוניותהעברות הלא ה. העברות לא רצוניותהעברות אלה ה� . עלי�לרצו� הב

,  א� יש ג� דרכי� אחרות שבה� זכות קניי� יכולה לעבור באופ� לא רצוני126."הפקעות"
זכות קניי�  ;עשויה להצמיח זכות בנכס בניגוד לרצו� הבעלי�  התיישנות,למשל. מכוח הדי�

זכות קניי� עלולה להשתנות ; וצא בניגוד לרצו� הבעלי�בנכס אבוד עשויה לעבור לידי המ
כפי שקורה במשפט הימי כאשר נוצר , בעקבות הטלת עיקול או הטלת שיעבוד מכוח הדי�

זכות קניי� עשויה לעבור בלא רצו� הבעלי� תו� כדי מימוש של נכס . שיעבוד כערובה לחיוב

  

מהדורה זו היא האחרונה שבה מפורטי�  (35�027, 24�028 בפסקאות ,DICEY (14th ed.)ראו    125
 �Rome II Regulationשכ� אלה הוחלפו במידה רבה על ידי ה, בל בנזיקי�כללי המשפט המקו

 ש� מסבירי� שגישה זו נועדה לשמור על הפרדה בי� סוגי 24�028בפסקה ). האירופית
  .השאלות כדי שהיבט החיוב של הזכות לא ישתלט על החלק הקנייני שלו

126   CHESHIRE, שוני� הפקעה סוגי בי� מבחי� ,133 'בעמ: requisition – תפיסת רכוש פרטי 
הלאמה ; לתקופה מוגבלת ותמורת פיצוי, על פי רוב בזמ� חירו�, למטרות ציבוריות

)nationalisation (–על פי ,  העברת זכויות ברכוש פרטי למדינה כדי לקד� מדיניות פוליטית
או למטרה כלכלית ) compulsory acquisition(רכישה לצורכי ציבור ; רוב תמורת פיצוי

.  תפיסה ציבורית של רכוש פרטי בלא פיצוי–) confiscation(והפקעה ; חברתית תמורת פיצוי
אול� לא , ההבחנות הללו אכ� מבהירות את ההקשר של כל פסקי הדי� העוסקי� בסוגיות אלה

  .ברור כלל א� יש לה� השלכות בהקשר הברירתי
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ושו של עיקול על ידי נושה של לרבות מימ, מעוקל או מימוש של נכס שרוב� עליו שיעבוד
 השאלות העשויות להתעורר בהקשר זה 127.חוב המגיע לחייב שלו מידי חייב אחר

  .מתייחסות לתוק� ההעברה ותוצאותיה
העברות רצוניות ,  קיומה של זכות הקניי� ומהותה– אלהקטגוריות ההבחנה בי� שלוש 

קיומה ומהותה של . ה או נקייהאינה תמיד קל – ה והעברות לא רצוניות של זכות הקניי�של
ולכ� לעתי� אי� מקו� להבחי� בי� תוצאות , זכות הקניי� עשויי� להיות מושפעי� מהעברה

אול� קיימי� מקרי� שבה� אפשר להבחי� בי� . העברה לבי� מהותה ותוכנה של הזכות
 וקיומה ותוכנה של הזכות כפופי�,  למשל כאשר הנכס שינה מקו� לאחר ההעברה–השניי� 

  .על כ� מוצדק להבחי� הבחנה עקרונית בי� סוגי השאלות. עתה לדי� חדש

  סוגי נכסי�  .3

 מבוסס על הרעיו� שזה המקו� היחיד שבו כלל ברירת הדי� המפנה לדי� מקו� הימצא הנכס
לפיכ� הוא חל באופ� טבעי על נכסי� שבכל רגע נתו� אפשר . אפשר לממש את הנכס

נכסי� . קיימי� נכסי� שאפשר לשייכ� ליותר ממקו� אחדאול� . לשייכ� למקו� אחד בלבד
 כדי להבי� את הטיפול הראוי . מקשי� על החלה פשוטה של די� מקו� הימצא הנכסאלה

  .יש צור� לסווג נכסי� באופ� שאינו חופ� את הסיווג המקובל, במצבי� אלה

  בלבד בכל רגע נתו�ולדי� אחד  למקו� אחד לשייכ� שאפשרנכסי�   )א(

. ולפיכ� ג� לדי� אחד בלבד, למקו� אחד בלבד בכל רגע נתו� לשיי� את רוב הנכסי�אפשר 
 קניי� רוחני מצוי בכל רגע ג�. א� רוב המיטלטלי� המוחשיי� ה� כאלה. מקרקעי� ה� כאלה

 הוא קשור בלעדית למדינה שהעניקה ,א� על פי שהוא אינו מוחשי. נתו� במדינה אחת בלבד
ג� כאשר מדינה אחרת מכירה בזכות קניי� רוחני בשל קיומה  128.את הזכות ושמגנה עליה

, ג� מניה בתאגיד,  בדומה לכ�129.היא מגנה עליה כעל זכות מקומית, במדינת המקור
ממוקמת רק במדינת ההתאגדות של , שאינה מגובשת במסמ� סחיר ושאינה רשומה

ול עלולי� לגרו�  כ� ג� שינויי גב;מיטלטלי� עלולי� לנוע ממקו� למקו�אמנ�  130.התאגיד

  

בסקוטלנד ובארצות המשפט ; third party debt order או garnishmentמה שמכונה באנגליה    127
   .הוא דומה להלי� של עיקול חוב בישראל. arrestmentהקונטיננטלי ההלי� נקרא 

90/70� "ראו בג(עיקרו� זה מקובל ג� בישראל . 992–988' ראו לעיל בעמ   128 Bacardi & Co. 
Ltd'  נ�הפטנטי �וסימני המסחר, רש �1971 (89) 2(ד כה"פ, המדגמי.((  

' נ .Burbank Animation Studios Pty Ltd 2556/04 )א"תמחוזי (א " תהדוגמ לראו   129
ש� נדונה זכות יוצרי� אמריקנית שזכתה להגנה , )2010 ,פורס� בנבו (מ"קלסיקלטת בע

 .)80ש "לעיל הראו (בישראל בשל אמנת בר� 
  ).1952 (945ד ו "פ, שר האוצר' אמסטרד� נ 279/51� "ראו למשל בג   130
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 131.במדינה אחרת" יימצאו"מיטלטלי� מוחשיי� וא� מיטלטלי� לא מוחשיי� , שמקרקעי�
  . אבל בכל רגע נתו� ה� נמצאי� במדינה אחת בלבד

  נכסי� שאפשר לשייכ� ליותר ממקו� אחד ודי� אחד בכל רגע נתו�  )ב(

קבוצה זו של נכסי� . ד שבכל רגע נתו� אפשר לשייכ� ליותר ממקו� או די� אח נכסי�קיימי�
נכסי� שיש בה� היבט מוחשי והיבט לא מוחשי ונכסי� לא , כוללת בתוכה נכסי� מוחשיי�

קשה יותר לזהות את , כאשר הנכס הנדו� קשור ליותר ממקו� אחד או די� אחד. מוחשיי�
  .הדי� שיחול על זכויות הקניי� בו

. ד בכל רגע נתו� ה� מעטי�הנכסי� המוחשיי� שאפשר לשייכ� ליותר ממקו� או די� אח
 ניתני� מכוניותרכבות ו, כלי טיס, כלי שיט. ה� כוללי� בעיקר כלי תחבורה ומטעני� במעבר

, אלא שמטבע הדברי� מקומ� הפיזי הזה עשוי להיות מקרי. למיקו� פיזי בכל רגע נתו�
 ג� לנכסי� כאלה יש. והוא א� עשוי שלא להיות בתו� שטחה או שליטתה של מדינה כלשהי

 ג� מטע� במעבר מצוי במקו� .ש� ה� בדר� כלל רשומי�, ה�וע למדינת הבית שלקשר קב
יש .  הוא נמצא בתו� כלי תחבורה בעל זהות לאומיתזמנית�בואבל . מזוהה בכל רגע נתו�

יש הרואי� אותו כאילו הוא , הרואי� אותו כאילו הוא קשור באופ� מיוחד למדינת המוצא
ויש א� המדגישי� את היותו במעבר כביטוי להיותו , נת היעדקשור באופ� מיוחד למדי

  . תלוש ממקו� פיזי כלשהו ומעוג� רק בעסקת ההעברה
, אול� שטר מגבש חיוב. ואפשר לזהות את מקו� הימצאו, ג� שטר הוא נכס מוחשי

החיובי� אינ� ממוקמי� בהכרח במקו� שבו ממוק� . ולעתי� קרובות א� חיובי� רבי�
ולפיכ� כל חיוב , אפשר למקמ� במקו� שבו מקובל למק� חיובי�. אות�המסמ� המגבש 

א� ה� קשורי� קשר הדוק לעסקה ; ממוק� במקו� מגוריו של החייב הרלוונטי על פי השטר
 בי� זו שהולידה את השטר במקור ובי� זו שהולידה כל חיוב –שהולידה את החיוב השטרי 

א� ג� . ג� היא מסמ� שמקומו נית� לזיהויז "מניה למוכ. הבאפשר לעג� אות�  ו– וחיוב
ניירות ער� מופקדי� . ואלה ממוקמות במקו� התאגיד, היא מגבשת זכויות כנגד התאגיד

  132.ממוקמי� במקו� ההפקדה והרישו� וג� אצל התאגיד

  

נראה כי בשטח שעבר ממדינה אחת לאחרת לא יהיה עוד קיו� לקניי� ,  אינטואיטיביבאופ�   131
ג� תאגיד שהוק� לפי די� המדינה הראשונה . הרוחני שהיה תק� באותו שטח לפני ההעברה

 יימצאו במדינה לאעל כ� מדויק יותר לומר שזכויות אלה . ייחשב באותו שטח חדש לתאגיד זר
 .1045–1038' או להל� בעמר זו לדיו� באינטואיציה. החדשה

במקרי� אלה אפשר לסווג� כנכסי� לא מוחשיי� . לעתי� אלה אינ� מגובשי� במסמ� כלשהו   132
  .לגמרי
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מניה רשומה , למשל. קיימת נטייה לשיי� ג� נכסי� לא מוחשיי� ליותר ממקו� אחד
חוב ממוק� . אבל בו זמנית היא ממוקמת ג� אצל התאגיד, �ממוקמת כרגיל במקו� הרישו

   . יש לו קשר קבוע של כפיפות לדי� שיצר אותו אבל,אצל החייב

  כללי ברירת די� בקניי� בהתא� לסוג הנכס וסוג השאלה  .4

  בכל רגע נתו�בלבד נכסי� שאפשר לשייכ� למקו� אחד ולדי� אחד   )א(

 הקנייניות העשויות להתעורר באשר לנכסי� תדי� מקו� הימצא הנכס חל על כל השאלו
 במקרקעי� ובמיטלטלי� מדובר במקו� 133.שאפשר לשייכ� בכל רגע נתו� למקו� אחד בלבד

  . במניה מדובר במקו� ההתאגדות; בקניי� רוחני מדובר בדי� המקו� שהעניק את הזכות. פיזי

  קיומה של הזכות ומהותה   )1(

ה ואת מהותה של זכות קניי� ביחס לכל הנכסי� די� מקו� הימצא הנכס קובע את קיומ
קניי� , מרבית נכסי המיטלטלי�, מקרקעי�: שאפשר לשייכ� למקו� אחד בלבד בכל רגע נתו�

   134.רוחני ומניות
בלי קשר לסוג זכות , מי בעל זכות קניי� בנכסדי� מקו� הימצא הנכס חל על השאלה 

כאשר בעלי הדי� ,  רשומי� בישראלבתביעה בגי� הסגת גבול במקרקעי�. הקניי� הנדונה
המשק� את מצב זכויות , מרש� המקרקעי� הישראלי, חלוקי� בשאלה מי בעל הקרקע

 בתביעה בגי� גזל של מיטלטל הנמצא 135.הוא שיכריע בשאלת הבעלות, הקניי� בדי� ישראל
די� צרפת יכריע , כאשר בעלי הדי� חלוקי� בשאלה מי בעל הנכס, בקביעות בצרפת

 בהלי� פשיטת רגל או בהלי� ירושה שבה� מבקשי� לשי� יד על נכס שנמצא 136.במחלוקת
  

 99.1' ראו ג� ס.  באשר למיטלטלי�1212' ובעמ,  באשר למקרקעי�1199' בעמ, CHESHIREראו    133
 המפנה לדי� מקו� 100' וס, המפנה בכל עניי� הנוגע לקרקע לדי� מקו� הימצאה, �CPILל

 לחוק הרפורמה 51' ס; היקפה והפעלתה, הימצאו של מיטלטל באשר לקניית זכות ואבדנה
. לזכות קניי� אחרת ולקניית הזכות ואבדנה, לבעלות, האיטלקי מפנה לאותו די� באשר להחזקה

  .�EGBGB ל43' להפניה כללית הרבה יותר ראו בגרמניה ס
בכל , אבל כפי שנראה, ז ומניות רשומות ליותר ממקו� אחד"למוכאמנ� אפשר לשיי� מניות    134

וככל , די� מקו� ההתאגדות מכריע, מה שקשור למימוש הזכויות שמניה מקנה כלפי התאגיד
 .היא מתאפשרת רק בזכותו, שמתאפשרת שליטה של דיני� אחרי�

מצב שבו נרכשו באותה מידה די� מקו� הימצא הנכס יחול על השאלה זכותו של מי עדיפה ב   135
 Norton v. Florence Land and Public Works Co., (1877) 7ראו (כמה זכויות נוגדות בקרקע 

Ch. D. 332.(  
במסגרת תביעה , השאלה הקניינית עלולה להצטייר כבעיה אינצידנטלית, בכל המצבי� הללו   136

גישה ( בעוולה אמנ� אפשר להצדיק גישה שתגרוס כי שאלה זו כפופה לדי� ששולט. נזיקית
, אול� מקובל במשפט האנגלי שעל השאלה א� נרכשה זכות קניי�). קיצונית של זכויות קנויות
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תוכרע לפי די� , השאלה א� הנכס שיי� לפושט הרגל או למנוח או שמא לצד שלישי, בצרפת
בעלות בזכות , בדומה לכ�. צרפת בלי קשר לזהות� של הצדדי� או למקו� ניהול ההלי�

 ובעלות במניה תוכרע 137,ניקה את הקניי� הרוחניקניי� רוחני תוכרע לפי די� המדינה שהע
 די� זה יחול במידה שווה על השאלה בידי מי כל זכות קניי� 138.לפי די� מקו� ההתאגדות

  .זיקת הנאה וכיוצא באלה, רישיו�, חכירה, שכירות, החזקה: אחרת
מצא הנכס ביחס יג� השאלה איזו זכות יש לאד� ומה משמעותה כפופה לדי� מקו� ה

מה� זכויותיו של ,  במקרקעי� די� זה קובע מה היק� הבעלות בנכס139.ת הנכסי�למרבי
הוא קובע מה מקנות זכויות . של בעל זיקת הנאה ושל בעל משכנתה, של שוכר, בעלי�

ומה , מה תוכנה של זכות קניי� רוחני שבידי אד�, הקניי� השונות המוכרות בנכס מיטלטל
 די� זה קובע בכל סוג של זכות קניי� בכל רגע נתו� בי� השאר. מקנה הבעלות במניה בתאגיד

  . כגו� זיקת הנאה או בעלות, וא� היא כפופה לזכות של אחר, א� היא מוגבלת או מותנית

יוס� גנב ממשה ספר רב ער� ברומא ומכר אותו לאספ� במילנו : 3 הדוגמ
תנאי תקנת השוק . בתנאי� שבדי� איטליה עולי� כדי תקנת השוק

, אילו חל די� ישראל, ובנסיבות העניי�, שוני� מאלה הישראליי�האיטלקיי� 
משה גילה . לא היה המכר לאספ� עומד במבח� תקנת השוק הישראלי

באחד מביקוריו . האספ� מרבה לבקר בישראל. שהספר הגיע לידי האספ�
הנמצא בחנות ( תבע אותו משה בבית משפט ישראלי ודרש את השבת הספר

שלפיו זכות האספ� טובה ג� , יחילו את די� איטליה בישראל א�). במילנו
  140.שממנו נגנב הספר, כלפי משה

  העברות רצוניות  )2(

די� מקו� הימצא הנכס מגדיר את הגבולות שבתוכ� אפשר להעביר זכות קניי� בנכס שאפשר 
א� די� מקו� הימצא הנכס קובע כי קרקע משפחתית , למשל. לשיי� אותו למקו� אחד בלבד

שנשמרו במשפחה מעל מאה שנה אינ� ניתני� להעברה אלא בדר� של ירושה לב� או ציור 

  

ראו (חל די� מקו� הימצא הנכס , להבדיל מהשאלה א� בוצעה עוולה שפגעה בזכות קניי� זו
DICEY (14th ed.) , 1604–1603' ראו להל� בעמלדיו� בשאלה זו ). 35�027בפסקה.  

90/70� "גראו ב   137 Bacardi & Co. Ltd'  נ�הפטנטי �וסימני המסחר, רש �ד "פ, המדגמי
  ).1971 (89) 2(כה

 .24�066פסקה ב ,�DICEYו )1952 (945ד ו "פ, שר האוצר' אמסטרד� נ 279/51� "ראו בג   138
בפסקה , LOUSSOUARNראו ג� ; �CPIL ל100.2' ראו למשל הוראה מפורשת בעניי� זה בס   139

418 . 
א� כאמור . וגמה זו השאלה איזו זכות יש לאד� מזדהה ע� השאלה מה� תוצאות ההעברהבד   140

היה אפשר להבחי� בקלות כי שתי השאלות , אילו עבר הנכס מקו� לאחר ההעברה, לעיל
 . נבדלות האחת מרעותה
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כש� שלא תוכר , אזי העברה של רכוש כזה בדר� של מכר או מתנה לא תוכר, משפחה
די� זה א� קובע מה� הדרכי� שבה� אפשר ליצור זכות קניי� . העברה למי שאינו ב� משפחה

הוא קובע א� אפשר לרכוש זכות : ה תקפהבנכסי� אלה או להעבירה ומה� התנאי� להעבר
ובאילו ,  הוא קובע אילו נכסי� אפשר למשכ�141,קניי� בנכס כזה בדר� של שכירות או מתנה

  .  והוא קובע מה נדרש כדי שזכות הקניי� הנרכשת תשתכלל142,תנאי� אפשר למשכנ�
� אול. התחולה של די� מקו� הימצא הנכס על מקרקעי� אינטואיטיבית ג� בהקשר זה

, הוא חל ג� על מיטלטלי� מוחשיי� ועל נכסי� לא מוחשיי� כגו� קניי� רוחני ומניות
א� נדרש כתב או כל , א� נדרש פרסו�, לפיכ� די� זה קובע א� נדרש רישו�. שמקומ� אחד

מכר של קרקע בישראל שאינה נגמרת  עסקת 143.דבר אחר כדי שזכות הקניי� הנדונה תועבר
ובדינ� , ר את הזכות לקונה ג� א� המוכר והקונה ה� זרי�ברישו� אינה מצליחה להעבי

די� מקו� הימצא הנכס יכריע א� בשאלה א� המעביר כשיר . המשות� אי� צור� ברישו�
  144.להעביר וא� הנעבר כשיר לקבל ומה התנאי� לכ�

  

אול� בחלק משיטות המשפט , ג� הקניי� במתנה כפו� לדי� מקו� הימצא הנכס, על פי רוב   141
ראו (הסוטה מדי� זה , לל ברירת די� נפרד ושונה לעניי� שכלול זכות הקניי� במתנותקיי� כ
  .) האיטלקי לחוק הרפורמה56' סלמשל 

א� כי בהקשר (עצ� יצירת המשכו� עשויה להתבצע במסגרת העברה רצונית , בניגוד לעיקול   142
לעומת ). 1021–1018' בעמ ראו להל� –הימי השיעבודי� הימיי� ה� בדר� כלל לא רצוניי� 

אמנ� . הוא העברה לא רצונית, כמו מימוש העיקול והמשכו� הלא רצוני, זאת מימוש משכו�
ולכ� אפשר לראות בו העברה שמתאפשרת , הלי� המימוש הוא פועל יוצא של הסכ� המשכו�

תנאי , כאשר נכס עובר ממדינה למדינה, אבל כפי שנראה בהמש�, בשל רצונו של הבעלי�
י� וה� עלולי� להיות שוני� מאוד מאלה שנצפו על ידי הצדדי� בעת כריתת המימוש משתנ
מוצדק , לאומי�לפחות בהקשר העבר, לפיכ� ).1045–1038' ראו להל� בעמ(הסכ� המשכו� 

  .להתייחס אל מימוש המשכו� כהעברה לא רצונית
 ראו .לי�למיטלט באשר 24�006 ובפסקה ,למקרקעי� באשר 23�073 בפסקה ,DICEYראו למשל    143

 של יצירתה של – ככל שהוא נדרש – לחוק הרפורמה האיטלקי המפרש שפרסו� 55' ס ג�
של העברתה או של פקיעתה כפו� לדי� המקו� שבו נמצא הנכס ברגע האירוע , זכות קניי�

  . הנדו�
מאחר .  באשר למיטלטלי�24�006ובפסקה ,  באשר לקרקע23�067בפסקה , DICEYראו למשל    144

אפשר להבי� מדוע תידרש כשרות , העביר והכשרות לקבל נוגעות לתוק� ההעברהכשרות להש
אפשר  אול�. שכ� פג� בכשרות המעביר פוגעת בתוק� ההעברה, מצא הנכסילפי די� מקו� ה
חוק הכשרות המשפטית , למשל . בלבד�lex situs בכשרות לפי הלהסתפק לתהות א� ראוי
ת מיוחדות באשר לברירת הדי� בדבר כשרותו  כולל הוראו1962–ב"התשכ, והאפוטרופסות

מה היחס בי� כלל זה .  די� מושבו– המפנה בדר� כלל לדינו האישי של האד� 77' ס; של אד�
דינו ואילו , 19גיל כי גיל הבגרות הוא  �lex situsהקבע  ילוא? ובי� כלל ברירת הדי� בקניי�

 הא� אי� ?20 בהיות המעביר ב� הא� אפשר להסתפק, 21 כי הוא גיל קבע האישי של המעביר
 להצדיק דרישה לכשרות בדי�  אפשרהיה?  בדינו האישיג�לדרוש שהמעביר יהיה כשיר 

 א� הוא פגו� בהעברהימצא הנכס יברור שהיעדר כשרות בדי� מקו� ה:  בנימוק הבאהאישי
� איאול� , נועד לחול על אותו אד� שכ� די� זה שולט בכל מה שנדרש לתוקפה של ההעברה
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וא הצהיר יעקב לפני ארוסתו לאה כי הבטיול לילי ברחובות יפו : 4 הדוגמ
, כעבור חודש. היהלו� נמצא בכספת בשוויי�. מעניק לה יהלו� במתנה

 יעקב במפתיע מנהנפרד מ,  בעיצומ� של ההכנות לחתונההייתהבעוד לאה 
היא הגישה נגדו תביעה ודרשה שימסור לה את . מבלי שמסר לה את היהלו�

 קובע שהבעלות במתנה 1968–ח"התשכ,  לחוק המתנה6סעי� . היהלו�
לאה מעול� , על כ� לפי די� ישראל. העוברת ע� מסירת הנכס למקבל המתנ

די� שוויי� אינו דורש את מסירת הנכס אול� . לא קיבלה זכות קניי� ביהלו�
   145.היא בעלת היהלו�לאה יוחלט כי  לפיו ,על כ�. כתנאי להעברת הבעלות

תאגיד הרשו� בארצות הברית עוסק בייצור לווייני� המשמשי� : 5 הדוגמ
אבל לו קבע החוק , ד זה ניתנות להעברההמניות בתאגי. בפעולות ביו�

העברה , האמריקני שרק בעלי אזרחות אמריקנית יכולי� להיות בעלי מניות
לידי מי שאינו אזרח אמריקני לא הייתה מצליחה להעביר את זכות הקניי� 

   .במניות

די� מקו� הימצא הנכס , שאפשר לשייכ� למקו� אחד בלבד בכל רגע נתו�, בנכסי� אלה
בהקשר זה תחולתו של די� מקו�  . את תוצאותיה הקנייניות של העברה רצוניתא� קובע

 146.הימצא הנכס חופפת את תחולתו באשר לשאלה מה תוכנה ואופייה של זכות הקניי�

די� שוויי� יקבע א� היהלו� הוא של ,  בדוגמה שלעילבתביעה של לאה נגד יעקב למשל
 במקרה זה השאלה מה .ל העברה תקפההבעלות ביהלו� היא תוצאה ש; לאה או של יעקב

די� מקו� הימצא הנכס קובע איזו ,  לכ�בדומה .תוק� ההעברה זהה לשאלה מי בעל הנכס
  147. וא� בהעברה נשמרה הבעלות בנכס בצורה יעילה–זכות הועברה 

  

 .של האד� לדי� שאי� לו כל קשר לאותו אד�" אישיותו"כל סיבה להעביר את הדאגה ל
ה נתכיתמצד אחד מתו� הבנה ש, כשרותו הבסיסית צריכה להיבדק על פי דינו האישילכאורה 

א� מצד שני ,  בדיני� השולטי� בפעולות משפטיות מיוחדות יותרונחרצותדרישות גיל נוספות 
  .בסוגיה זו אי� דיו� בפסיקה או בספרות. תו� די� אחר להקל עליו מאי אפשר

לצור� הדיו� נניח כי . ה� כללי� דיספוזיטיביי�, זה של ישראל וזה של שוויי�, שני הכללי�   145
לדיו� בהתנאה על . לא במפורש ולא מכללא, אי� בסיס להנחה שהצדדי� התנו על כלל זה

  .1038–1036' בעמ ראו להל�כללי� קנייניי� 
ייתכנו מצבי� שבה� א� על פי שהדי� שחל על ההעברה וא� הדי� שחל על , � כאמור לעילא   146

שני דיני� עשויי� לבוא בחשבו� משו� שהנכס , מהותה של הזכות הוא די� מקו� הימצא הנכס
  .1045–1038' ראו להל� בעמ. שינה את מקומו מאז ההעברה

מיטלטל המובא לשוויי� : �CPIL ל102' אול� ראו הוראה מיוחדת בעניי� זה בשוויי� בס   147
שמירה זו תוכר , לאחר שנרכש בכפו� לתניית שמירת בעלות שלא נעשתה לפי הדי� השוויצרי

שמירת בעלות בשוויי� ;  א� לא כנגד צד שלישי ת� לב–ג� בשוויי� למש� שלושה חודשי� 
  .בנכס שעומד להיות מיוצא תיעשה לפי די� היעד של הנכס
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. מכר�רק בתנאי שכרא המצויה בשוויי� לידי מ מכונית� העביר'ז: 6 הדוגמ

רק ישלי� את כל א� עד אשר מ'ר בידי זבחוזה נקבע כי הבעלות תישא

הניחו כי בדי� שוויי� מסירת הנכס בעסקת מכר מעבירה את . התשלומי�

הצדדי� רשאי� להתנות על הסדר זה ולשמר את הבעלות בידי ; הבעלות בו

והסדר זה תק� כלפי צדדי� שלישיי� א� בלא כל , המוכר חר� מסירת הנכס

. � את יתרת המחיר' והפסיק לשל� לזרק מכר את המכונית למרסלאמ. רישו�

, יש להחיל את די� שוויי�, � יתבע את מרסל בבית משפט ישראלי'א� ז

� רשאי לדרוש ממנו את 'ולכ� ז, ולפיו שמירת הבעלות תקפה כלפי מרסל

 זאת ג� א� בדי� ישראל זכותו לא הייתה מוגנת ותרופתו היחידה מכוניתה

  .רקאהייתה תרופה אובליגטורית כלפי מ

 חל על השאלה א� קיימי� צדדי� שאינ� מושפעי� מההעברה או מקו� הימצא הנכסדי� 

למשל א� גנב הצליח להעביר זכות קניי� טובה , א� הזכות שהועברה תקפה כלפי הכול

ולא , וא� העברת מניה תקפה כלפי התאגיד, "תקנת השוק"לקונה באמצעות כללי� דוגמת 

די� מקו� ,  עסקאות נוגדות בנכס אחדנעשובמצב שבו , ולא זו א� ז. רק בי� המעביר לנעבר

  . יכריע בשאלה מי בעל הזכותהימצא הנכס

תחת� ה, עניק את היהלו� לרחלהלאחר שיעקב נפרד מלאה הוא : 7 הדוגמ

ג� במקרה זה יחול די� .  ובירח הדבש בשוויי� מסר לה את היהלו�,עמה

�שלפיו רחל , � ישראלולא די, הגורס כי לאה היא בעלת היהלו�, שוויי

  148.עדיפה על לאה

על , על צורת ההעברה,  חל על חוקיות ההעברהמקו� הימצא הנכסדי� : לסיכו�
ככל שהוראות בדי� מקו� הימצא  .הנעבר ועל תוצאות ההעברהשל  של המעביר וכשרות�

  .חלק מהדי� הקנייני שיש להחילה� , הנכס משפיעות על תוק� ההעברה

  

 קובע כי במצב שבו אד� מתחייב כלפי חברו 1971–א"התשל, וק המיטלטלי� לח12' אמנ� ס   148
להקנות לו בעלות במיטלטל ולפני שמסר את המיטלטל חזר והתחייב להעביר את הבעלות 

סעי� זה מקנה בידי הראשו� זכות קניי� ולא רק זכות . זכותו של הראשו� עדיפה, לידי אחר
הוא לא התחייב להעביר אותה ; קב להעביר בעלותבדוגמה שבטקסט התיימר יע. אובליגטורית

. השלמת העברת הבעלות תתפרש כמצב שבו הוא התחייב לתת את המתנה�אפשר שאי. בעתיד
זכותה של רחל תהיה , לפי די� ישראל. אפשר להבי� את ההענקה לרחל כעסקה נוגדת, א� כ�

לתת מתנה תהיה לחוק המתנה דורש שהתחייבות ) א(5' בכל זאת על העליונה משו� שס
  . וההתחייבות כלפי לאה לא גובשה במסמ� בכתב, בכתב
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  ות העברות לא רצוני  )3(

די� מקו� הימצא הנכס הוא המוסמ� בלעדית להעביר את הקניי� באופ� לא רצוני כשמדובר 
רק די� של המקו� שבו נמצא הנכס הרלוונטי . בנכסי� שאפשר לשייכ� למקו� אחד בלבד

או , עיקול או מציאת אבדה, ייראה מוסמ� בעיני ישראל לשנות זכות קניי� בדר� של הפקעה
די� של כל מקו� אחר המתיימר להפקיע זכויות . עוקל או שיעבודבאמצעות מימושו של מ

  . בנכס או שמאפשר לפגוע בה� בדרכי� אלה לא יוכר
עיקרו� זה חל . �מוב� מאליו שרק די� מקו� הנכס יוסמ� להפקיע אות, באשר למקרקעי�

  . ג� על מיטלטלי�

ע� סוחר עצי� רוסי הגיש תביעה באנגליה וביקש הצהרה כי מט: 8 דוגמה
המטע� הופקע ממנו בעודו . של ע� שהובא לאנגליה בידי הנתבע הוא שלו

. ונמכר ש� כדי� לנתבע, ברוסיה ע� העצי� של כל סוחרי העצי� ברוסיה
בית המשפט לא הכיר בזכותו של התובע משו� שהיא נשללה כדי� לפי די� 

   149.מקו� הימצא העצי�

ה כאשר ארמונה נתפס  אצילה רוסייה ברחה מרוסיה בזמ� המהפכ:9 הדוגמ
ממשלת רוסיה המהפכנית . בארמו� היו ציורי� יקרי ער�. בידי ההמוני�

הפקיעה את רכושו של כל מי שברח ומכרה את הציורי� של התובעת 
לא הוכרה זכות הבעלות  ג� במקרה זה. וזה הביא אות� לאנגליה, לנתבע

הימצא משו� שזכות הקניי� הועברה כדי� לפי די� מקו� , של התובעת
   150.התמונות

לא , בשני המקרי� הללו אילו הצליחו בעלי הנכסי� להוציא� מרוסיה לפני ההפקעה
 151.שכ� כוחו של די� קנייני מוגבל לרכוש שבשליטתו, היה בסיס להכיר בדי� המפקיע

 ראינו שבמשפט הישראלי 152.עיקרו� זה תק� ג� כשמדובר בהפקעה של זכות קניי� רוחני
  153.באשר למניותעמדה זו התקבלה א� 

  

  . Luther v. Sagor, [1921] 3 K.B. 532 (C.A.)מקרה זה מבוסס על המקרה האנגלי של    149
  .Princess Paley Olga v. Weisz, [1929] 1 K.B. 718 (C.A.)ראו    150
151   Williams & Humbert Ltd. v. W. & H. Trade Marks, (Jersey) Ltd. [1986] A.C. 368 . פסק

הדי� עסק בי� השאר בסימני מסחר ואישר את ההלכה כי מדינה מוסמכת לתפוס רכוש הנמצא 
  .בשטחה

90/70� "ראו למשל בג   152 Bacardi & Co. Ltd'  נ�הפטנטי �וסימני המסחר, רש �המדגמי ,
פעתה על האפשרות שעסק בהפקעה קובנית של סימ� מסחרי והש, )1971 (89) 2(ד כה"פ

שקבע , Lecouturier v. Rey, [1910] A.C. 262ראו ג� באנגליה . לרשו� סימ� מסחרי בישראל
לאחר שהתחילו ,  באנגליה�Chartreuseכי זכות� של נזירי� לנצל את המוניטי� של ליקר ה

לא נפגעה מ� ההפקעה , להפיק אותו בספרד בעקבות גירוש� מצרפת והפקעת רכוש�
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 לא תוכר מפקיעאמנ� טורחי� לציי� שקיימי� מצבי� שבה� השפעתו הקניינית של חוק 
 אבל דומה שמקרי� אלה אינ� חריג 154.א� על פי שההוראה היא מדי� מקו� הימצא הנכס

ה� א� מדגימי� שההשפעה של הפקעה זרה באשר לנכסי� . לכלל ואי� בה� כל ייחוד
. לה להיכנס לקטגוריות הרגילות של דיני� זרי� שלא יוחלוהכפופי� לדי� המפקיע עלו

. מקרה בולט שבו לא יוחל די� זר שכזה הוא כאשר השינוי בזכויות נוגד את תקנת הציבור
היא נוגדת את תקנת , מקובל על הכול שכאשר הפקעה נעשית מטעמי� מפלי� או עונשיי�

א פיצוי עשויה להיראות  יש רגליי� לעמדה שהיו� ג� הפקעה שנעשתה לל155.הציבור

  

 Peer Internationalראו ג� . לא יכלה להשפיע על קניינ� הרוחני שמחו� לצרפתהצרפתית ש
Corp. v. Termidor Music Publishers Ltd., [2003] E.W.C.A. Civ. 1156 , שבו קבעו כי חוק

  .קובני לא הצליח להשפיע על זכות יוצרי� אנגלית ביצירות מוסיקה שנכתבו בידי קובני�
   ).1952 (945ד ו "פ, שר האוצר' טרד� נאמס 279/51� "ראו בג   153
  .ואיל� 134 'בעמ ,CHESHIRE;  ואיל�25�009בפסקה , DICEYראו למשל    154
–457, 142–140' בעמ וראו לעיל Oppenheimer v. Cattermole, [1976] A.C. 249ראו למשל    155

ית שאי� ציבורית או פיסקל, הפקעה המבוססת על הוראה עונשית זאת אומרת שאבל אי� .459
בה ניגוד לתקנת הציבור בהכרח לא תוכר א� זכות הקניי� מומשה בעוד הנכס נמצא במדינה 

שכ� ניגוד לתקנת הציבור מבוסס על סלידה מהתוכ� או התוצאה של הדי� הזר . המפקיעה
פיסקליי� וציבוריי� זרי� מבוססת , ואילו הרתיעה מהחלת� של דיני� עונשיי�, במקרה הנתו�

ריבו� אחד אינו משמש כלי שרת בידי ריבו� אחר במימוש מדיניות בענייני� על השיקול ש
הפקעה עונשית עלולה לנגוד את תקנת הציבור כאשר היא . הנתפסי� כענייני� טריטוריאליי�

אבל היא אינה נוגדת את תקנת הציבור רק משו� שהיא עונשית או ציבורית , אישית או מפלה
ג� א� , נגלי עשוי להכיר בזכות קניי� שנרכשה מכוח הפקעהבית משפט א, לפיכ�. או פיסקלית

א� היא כבר מומשה במדינה המפקיעה ואנגליה אינה מתבקשת , יש בה סממני� עונשיי�
 ,.�Williams & Humbert Ltd. v. W. & H. Trade Marks (Jersey) Ltdב. לממש אותה בעצמה

[1986] A.C. 368 , חברה שכל מניותיה הופקעו על ידי בית המשפט האנגלי קיבל תביעה של
התביעה דרשה מבעלי המניות . נגד מי שהיו בעלי המניות לפני ההפקעה, ממשלת ספרד

ולשל� פיצויי� בגי� מעשי� שפגעו , וביניה� זכויות קניי� רוחני, להשיב לחברה נכסי�
התביעה התקבלה א� על פי שלא קבעו במפורש שההוראה הספרדית המפקיעה לא . בחברה

, משו� שזכות הקניי� במניות מומשה על ידי ממשלת ספרד בתו� שטחה, הייתה עונשית
בית המשפט ,  לעומת זאת.והתביעה לא דרשה את אכיפת הזכות ומימושה אלא רק הכרה בה

ועל כ� לא יאכפו זכות קניי� שנרכשה על ידי , לא ישמש כאמור כלי שרת בידי מדינה זרה
 �Brokawלפיכ� ב. שלא מומשה בשטחה, קלית או ציבוריתמדינה זרה באמצעות הוראה פיס

v. Seatrain UK Ltd., [1971] 2 Q.B. 476, 482-483 (C.A.) צו � בית משפט אנגלי סירב לאכו
תשלו� מסי� בזמ� �חילוט אמריקני שהוצא בנוגע לרכוש של אזרח ארצות הברית בשל אי

 �Attorney-General of New Zealandב; שהנכסי� היו על סיפונה של אנייה אמריקנית בלב י�
v. Ortiz, [1984] A.C. 1 (C.A.) � בית משפט אנגלי דחה ניסיו� של ממשלת ניו זילנד לאכו

מעשה , שקמה לה משו� שהנכס הוצא שלא כדי� מניו זילנד, זכות קניי� שלה בנכס היסטורי
מומשה במדינה בשני המקרי� הללו זכות הקניי� לא . שהביא באופ� אוטומטי להחרמתו
דובר בניסיו� של מדינה זרה לאכו� זכות שעוגנה , על כ�. המפקיעה לפני שהנכס הוצא ממנה

ראו למשל דבריו של (זר ולא בניסיו� א� להכיר בתוצאותיו של די� ציבורי זר " ציבורי"בדי� 
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 פרשה מהזמ� האחרו� מדגימה שא� הפקעה הנעשית בניגוד 156.נוגדת את תקנת הציבור
בית הלורדי� סירב להכיר בהשפעתו ; לאומי הפומבי לא תוכר�לכלל ברור של המשפט הבי�

ושהתיימר להעביר , 1990�לאחר שעיראק פלשה לכווית ב חקקנש, הקניינית של חוק עיראקי
 הקניי� במטוסי� של נתיבי האוויר של כווית לידי עיראק לאחר שאלה הועברו את זכות

החוק המפקיע הוחק בנסיבות שבה� עיראק פלשה שלא כדי� לשטחה של . פיזית לבגדד
לאומי �כווית תו� ניסיו� להשתלט על רכושה ושלטונה באופ� שנגד את המשפט הבי�

ק המפקיע א� על פי שהרכוש הנדו� היה  לא היה מקו� להכיר בחו,על כ�. הפומבי בבוטות
   157.בשטחה

די� מקו� הנכס קובע באיזו מידה הזכות . העברות לא רצוניות אינ� מוגבלות להפקעות
או שמא , הוא קובע א� היא חסינה מפני פגיעה. חשופה להעברה לא רצונית ג� מסוג אחר

הוא קובע א� וכיצד ו, היא חשופה לתפיסה בדר� של עיקול או להקניה מכוח מציאת אבדה
הוא קובע א� הזכות חשופה לסיכו� שתיווצר זיקת הנאה . שיעבוד או עיקול ניתני� למימוש

מה� התנאי� , וא� כ�, או שתועבר בדר� של מכירה בתנאי תקנת השוק, מכוח התיישנות
  .שיספיקו כדי שהיא כ� תיפגע

שאלה כיצד אפשר מוב� מאליו שרק די� מקו� הנכס ישלוט ב, באשר למקרקעי�, שוב
הוא הדי� באשר למרבית . לרכוש זכות מכוח התיישנות וכיצד אפשר לממש משכנתה

 ביטוי מובהק לתחולת די� מקו� הימצא הנכס בהעברות לא 158.המיטלטלי� המוחשיי�

  

בכל . משו� כ� בית המשפט לא היה מוכ� לקבל את התביעה). Ortiz בפרשת Denningהשופט 
לעומת ההכרה , המקרי� הללו הכלל הקנייני וההלכות בעניי� אכיפת� של דיני� ציבוריי� זרי�

הניגוד לתקנת הציבור רלוונטי רק כאשר מדובר בנכס . הובילו לאותה תוצאה, בתוצאותיה�
במקרי� כאלה לא די שהמעשה המפקיע . שזכות הקניי� בו מומשה בשטח המדינה המפקיעה

 לנגוד את תקנת הציבור בשל תוכנו ג�כדי שהוא ייפסל עליו ; ו ציבוריפיסקלי א, הוא עונשי
על הקשר בי� הפקעה , בתחו� של הפקעותעל הפעלתו של די� מקו� הימצא הנכס . המאוס

טרינה של מעשה מדינה ועל המצבי� שבה� ג� הפקעה של נכס בתו� המדינה לא קלבי� הדו
 ה בפסק,LOUSSOUARNלמצב זהה בצרפת ראו ; 25�002פסקה ב ו137בכלל , DICEYראו , תוכר
420.   

, לא נית� פיצוי,  שהובא לעילLuther v. Sagor, [1921] 3 K.B. 532 (C.A.)אמנ� במקרה של    156
ו� ובת, לאומי הפומבי דואג היו� לזכויות אד��אול� מקובל להניח כי משו� שהמשפט הבי�

פסקה ב, DICEY ראו למשל(יצוי סביר להכיר בהפקעה שאי� בצדה פלא יקל , זכות הקניי�כ� ל
לדיו� בסוגיה הנוספת א� זהותו של בעל הנכס המופקע משפיעה על הנכונות . ) ואיל�25�009

 לחשוב מקובל .137 'מבע ,CHESHIREראו , להכיר בהפקעה של רכוש בתו� שטח המדינה

   .מה� להישלל עלול המפקיעה במדינהש זרי� אזרחי� של רכוש� ג� לפיכ� .שלא
157   Kuwait Airways Corp. v. Iraqi Airways Co (Nos. 4 and 5), [2002] U.K.H.L. 19 .  
158   DICEY , 24�010בפסקה ;LOUSSOUARN , לדוגמה אופיינית ראו פרשת . 419בפסקהInglis v. 

Robertson, [1898] A.C. 616 .הדי� של המקו� שבו אוחס� מטע� , במקרה זה חל די� סקוטלנד
 וביסס את העדפת זכותו של נושהו הסקוטי של הבעלי� האנגליי� לעקל את ,של ויסקי
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המוגבלת לנכסי� שבשטח , רצוניות של מיטלטלי� הוא במסגרת הסמכות לנהל הלי� חפצא
שבה� מממשי� שיעבודי� , ו אינה מיוחדת רק להליכי� ימיי�סמכות ז. השיפוט של המדינה

היא עומדת בבסיס� של הליכי� לא ימיי� שבה� . יידונו להל�ר שוא, בכלי השיט או במטע�
בכל המצבי� הללו השאלה . מממשי� שיעבודי� כגו� משכו� במיטלטלי� יבשתיי� ועיקולי�

ול ולגרו� להעברה לא רצונית מה ה� התנאי� שבה� אפשר לממש את השיעבוד ואת העיק
ג� תוצאות ההעברה . של הנכס לאד� אחר נקבעי� על פי די� המדינה שבה נמצא הנכס

הוראותיו של החוק הישראלי תחולנה על השאלה מתי אפשר לפיכ�  .נקבעות לפי די� זה
ג� האפשרות . כיצד יתנהל המימוש ומה תהיינה תוצאותיו, לממש עיקול או משכו� בישראל

 כפופה – כגו� בעיקול או במימוש משכו� –ע העברה לא רצונית של קניי� רוחני ומניות לבצ
  .לדי� מקו� הימצא הנכס בלבד

או זכייה  כגו� זכייה מההפקר, א� העברתו הלא רצונית של מיטלטל במישור הפרטי
  .כפופה לדי� מקו� הימצא הנכס, מכוח תקנת השוק בניגוד לרצונו של בעל הנכס

יקר בד שעו� י ש� א,סע בטיול מאורג� מישראל לטורקיהראוב� נ :10 הדוגמ
 ובאמצעות� ,הודיע על כ� למארגני הטיולכחודש לאחר ששב ארצה . ער�

, בטיול המאורג�שהשתת� א� הוא תייר ישראלי , שמעו�. למשטרת טורקיה
. ודיע על כ� למשטרה המקומיתההוא .  במלו� בטורקיהיקר ער�מצא שעו� 
מי שמאבד נכס ואינו מודיע למשטרה תו� שבועיי� ייחשב , רקיהלפי די� טו

, לפי די� ישראל. ומי שמוצא את הנכס נהיה בעליו, למי שהתייאש מלמצאו
י� מי דשי� אי� מגלומוצאו של נכס נהיה לבעליו רק א� לאחר ארבעה ח

 כל התקופה במש�בהנחה שהשעו� נשאר בטורקיה , במקרה זה. בעליו
 באשר לתקופה שיש לעבור עדקובעות ות די� טורקיה הורא, תרלוונטיה

   159. לומר שהבעלי� התייאששאפשר

  

משו� שבעל המחס� , למרות קיומו של הסכ� משכו� בי� הבעלי� לנושה אנגלי אחר, המטע�
  .לא קיבל הודעה על המשכו� כנדרש לפי די� סקוטלנד

 עמומעו� מביא מה קורה א� שההשאלה הראשונה היא  .מתעוררות כא� שתי שאלות מעניינות   159
 תקופת הייאוש מסתיימת ,ועל דעת שני הדיני�, כדי� או שלא כדי�, את השעו� בחזרה לישראל

צרי� הבעיה המשפטית המתעוררת כא� היא איפה . טורקיהעזב את לאחר שהשעו� כבר רק 
 א� . זכות הקניי� של המוצאנולדת זכות הקניי� של הבעלי� ופוקעתהנכס ביו� שבו להיות 

 ת הייאוש שלופ אזי לכאורה אמור לחול די� ישראל ותקו,"ייאוש"� עוברת ברגע היהקניזכות 
אזי , למ� יו� המציאה, ולו בדיעבד, א� זכות הקניי� עוברת; כי ביו� זה השעו� נמצא בישראל

�שאלה זו איננה שאלה של משפט בי�. כי ביו� זה השעו� היה בטורקיה, יחול די� טורקיה
הרגע הקובע לעניי� שינוי זכות טת משפט קובעת בדיני הקניי� שלה מהו שי כל .לאומי פרטי

רגע הקובע הזה כלל ברירת הדי� רק קובע שדינו של המקו� שבו נמצא הנכס ב. הבעלות
ה היא א� התקופה שכל שיטה קובעת ישניהשאלה  ה.עברה כדי�הבעלות א� מכריע בשאלה 
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  סיכו�  )4( 

כל השאלות הקנייניות המתייחסות לנכסי� שאפשר לשייכ� למקו� אחד בלבד כפופות לדי� 
בכושרו כדי� ששולט  .הוא המקו� שבו אפשר לממש את זכות הקניי�, מקו� הימצא הנכס

א� במצב נתו� נוצרה זכות , הדרכי� שבה� זכות הקניי� נוצרת ופוקעתבנכס הוא קובע מה� 
כל . בקיומה ובפקיעתה, הוא שולט בלידתה. בידי מי היא מצויה ומה משמעותה, קניי�

  . בדי� זה הנוגעת למצב זכויות הקניי� רלוונטית בהקשר זה הארהו

  �נכסי� שאפשר לשייכ� ליותר ממקו� אחד ודי� אחד בכל רגע נתו  )ב(

הדי� שמקובל לחשוב עליו כדי� מקומו הפיזי או המיוחס של הנכס חל ג� על נכסי� 
ייחוד� של . אול� תחולתו מוגבלת יותר, שאפשר לשייכ� ליותר ממקו� אחד בכל רגע נתו�

מצב ברירת הדי� אינו , אשר לרוב�. נכסי� אלה בא לידי ביטוי בכ� שלעתי� חל די� אחר
אלה איזה די� צרי� לחול על אילו שאלות משק� את העיקרו� א� המחלוקת בש, ברור לגמרי

המקובל שלפיו יש להחיל את הדי� של המקו� שבו אפשר לממש את הזכות או את הדי� 
  .שממנו היא צמחה

  נכסי� מוחשיי�   )1(

 נכסי� אלה כפופי� . בקבוצה זו ה� כאמור כלי תחבורה ומטעני� במעברהנכסי� העיקריי�
יתמקד שלהל� הדיו�  .מההעברות הלא רצוניות חלקלצור� רק נכס לדי� מקו� הימצא ה

   160.המעוררי� את הבעיות הנפוצות ביותר, בכלי שיט
 כ� ג� 161. מוסמ� להפקיע אותוהדינה של אותה מדינרק , כלי שיט הנמצא במדינה זרה

ה ולקבוע מה התוצאות יעבוד הרוב� על האניימוסמכת לממש ש –נה זו  ורק מדי–מדינה זו 
   . למטע�באשרהוא הדי�  162.בדר� כלל בהלי� חפצא, עבודיהקנייניות של מימוש הש

  

יחול די� מקו�  ,א� היא דרישה מהותית. תהיא דרישה מהותית או ראייתי" ייאוש"לעניי� ה
א� לעומת זאת היא דרישה .  להוכיח ייאוש בדרכי� אחרותאפשרמצא הנכס ג� א� יה

שאלה . ייתכ� שיש מקו� להתייחס אליה כדרישה פרוצדורלית הכפופה לדי� הפורו�, ראייתית
אחר הדרישה  ואילו בדי� ה,בדי� אחד הדרישה היא מהותיתזו עלולה להסתב� א� מסתבר ש

  ).169–162' בעמראו לעיל  (ראייתיתהיא 
האמור להל� עשוי לחול על כל כלי , שיידו� בהמש�, לבד מייחודו של השיעבוד הימי   160

  .התחבורה
   . באשר לכלי טיס22�063בפסקה ,  באשר לכלי שיט22�058בפסקה , DICEYראו    161
שהתייחס לכלי ,  Air Foyle Ltd v. Center Capital Ltd., [2002] E.W.H.C. 2535 (Comm)ראו   162

בהכרח על מכר של בית משפט גובר טיס וקבע כי מצב זכויות הקניי� במדינת הרישו� אינו 
   .שבוצע במקו� אחר
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.  מטע� הובל מרוסיה לאנגליה על סיפונה של אנייה פרוסית:11 הדוגמ
בנסיבות העניי� . גיה והמטע� הועלה לחו�ווהאנייה נטרפה בסמו� לחו� נור

� שקונה ת� גיה הסמי� את קברניט האנייה למכור את המטע� באופוודי� נור
עלול הקברניט וזאת א� א� (לב ירכוש זכות קניי� טובה כלפי הבעלי� 
די� אנגליה לא היה מסמי� ). להתחייב כלפי הבעלי� בגי� מכר לא מוצדק

קברניט לנהוג כ� בנסיבות העניי� משו� שלא היה צור� חיוני למכור את 
ר המטע� נמכ.  להטעינו מחדש ולהמשי� בהובלה אפשרהיהו, המטע�

ש� תבע , לב מכרו לנתבע שהביא אותו לאנגליהה והקונה ת� ,גיהוובנור
יעה נדחתה התב. וריי� בטענה שהוא עדיי� בעל המטע�אותו הבעלי� המק

   163.רעה בשטחהיגיה חל על ההעברה הלא רצונית שאווכי די� נור

וא ב י� אי� די� שהבלכאשר אנייה נמצאת . אול� כלי תחבורה קשורי� ג� למדינת בית�
 היא מדינת הדגל ומדינת – ה מקו� במדינת ביתהאבל מקובל לייחס ל, די� מקו� הימצאה

לפיכ� במצב זה סביר שיש להכיר בסמכותה של מדינת הבית שלה להפקיע . ההרישו� של
 קשר זה למדינת הבית עשוי להצדיק את החלת דינה של מדינה זו ג� במצבי� 164.אותה

  . אחרי�
� נכסי� מיוחדי� במוב� זה ששיטות משפט רבות מכירות כלי שיט והמטע� שבה� ה

באפשרות שאירועי� שמצמיחי� חיובי� אישיי� עשויי� להצמיח להבטחת� שיעבודי� לא 
כלי שיט עשוי לגרו� . וא� לעתי� על המטע�, רצוניי� מכוח הדי� הרובצי� על כלי השיט

היקלע לצרה ולזכות כלי שיט עשוי ל; ברשלנותו להתנגשות שבה ניזוק כלי שיט אחר
כלי שיט עשוי ; כלי שיט הנקלע לצרה עשוי להשלי� לי� חלק מהמטע�; בשירותי הצלה

כלי שיט הנקלע למצב שבו הוא אינו יכול להמשי� במסע ; להזדקק במהל� המסע לתיקוני�
בכל המצבי� האלה נוצר . בלא מצרכי� חיוניי� עשוי לקבל מצרכי� אלה בלא לשל� עבור�

  

במקרה זה לא היה מדובר בהלי� חפצא . Cammell v. Sewell, (1860) 29 L.J. Ch. 350ראו    163
כור בתנאי תקנת השוק את המטע� שבאנייה למ, לפי די� המקו�, אלא בזכותו של הקברניט

  .שנקלעה לקשיי�
 מכירי� בסמכותה של מדינה זרה להפקיע כלי שיט שלה שמחו� 133' בעמ CHESHIREאצל    164

. ועמדה זו אינה מוגבלת מפורשות למקרי� שבה� כלי השיט נמצא בלב י�, לשטחה הריבוני
י� את הדברי� כאשר כלי השיט נמצא א� כי ש� מסייג,  ואיל�22�058בפסקה , DICEYראו ג� 

, מצד אחד סביר שהדי� היחיד שמוסמ� לעניי� זה הוא די� הדגל. בשטחה של מדינה אחרת
מצד אחר קיימי� מקרי� שבה� חודרי� דר� המרש� כדי להגיע . שהוא די� מדינת הרישו�

ידותית תופעה זו מוכרת כשמבקשי� לדעת א� כלי שיט הרשו� במדינה יד. לאזרחות הבעלי�
–CHRISTOPHER HILL, MARITIME LAW 20ראו למשל (שיי� למעשה לאזרח של מדינה עוינת 

21 (6th ed., 2003) , א� אפשר להעלות על הדעת ג� מקרי� שבה� בזמ� חירו� מדינה תרצה
וג� במקרה כזה אזרחות הבעלי� , ליטול את קניינ� של אזרחיה א� על פי שהוא אינו בשטחה

  .  הזהות העולה מהמרש�עשויה לגבור על
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�  כלפי–  ולעתי� על בעליו של מטע� המובל בהצלחה ליעדו–  על בעל האנייהחיוב הרוב
 מתק�  אומספק המצרכי�, בעל המטע� שהוקרב, המציל, בעל האנייה הניזוקה: אחר

מצבי� אלה ה� מצבי� אופייניי� בה� שיטות המשפט מכירות בכ� שנוס� על . האנייה
הרוב� על כלי השיט ועל , ח הדי�החיוב האישי ולהבטחתו נוצר שיעבוד לא רצוני מכו

 כל זאת בשל הקשיי� הטבועי� 165.שאפשר לממשו בהלי� חפצא, להבטחת החיוב, המטע�
 אלה מאלה בשאלה נבדלותשיטות המשפט  .באכיפת חיוב אישי נגד בעל אנייה מאר� זרה

   166.מה אופיי�בשאלה  ולסוגיה�עבודי� הימיי� י נוצרי� השבאילו נסיבות
איזה די� חל על , די� מקו� הימצאו הפיזי בלב י� ואי� די� שהוא כשכלי שיט נמצא

קיימות שיטות  168.סתמנת מחלוקת מזובשאלה  167?עבוד ומה אופיוי א� נוצר שהשאלה
עבוד י מייחסות את קיומו של הש ה�שמפאת חוסר האפשרות למק� את כלי השיט

�ומחילות את ה, שממנה נבע" עסקה"לlex causaeל שיעבוד ייבדק לפי  כדי שקיומו של כ
על פי רוב אפשר , כאשר מדובר בעסקה הסכמית 169.בהתא� לנסיבות היווצרו, די� אחר

כגו� , אול� כאשר האירוע היוצר את השיעבוד הוא אירוע נזיקי. לזהות את די� העסקה
שכ� כלל ברירת הדי� בנזיקי� נוטה להפנות לדי� מקו� , קשה יותר לזהות את דינו, התנגשות

 יש מי שגורס שמשו� ,כמו כ�. ובלב י� לא חל די� לאומי כלשהו ככזה, העוולהביצוע 
�ה, שמדובר בזכות קניי�lex causae של כל שיעבוד הוא די� מקו� הימצא כלי השיט בעת 

בשל .  ג� במקרה זה ההפניה לדי� בעל זיקה טריטוריאלית איננה מועילה170.הרלוונטית

  

, לפעמי� שיעבוד זה נצמד לנכס ג� כשהבעלות בו מועברת לאחר בהעברה רצונית רגילה   165
ולפעמי� הוא רק מצמיח את האפשרות לממש את השיעבוד באמצעות הלי� חפצא בזמ� 

להבחנה בי� שיעבודי� . עוד בעל זכות הקניי� באנייה, האחראי אישית לחיוב, שבעל האנייה
 possessory(וזכויות עיכבו� ) statutory liens(שיעבודי� סטטוטוריי� , )maritime liens(� ימיי

liens( , ראו למשלSARAH C. DERRINGTON, JAMES M. TURNER, THE LAW AND PRACTICE OF 

ADMIRALTY MATTERS (2007) , 8.51–8.49, 2.25–2.10בפסקאות;STEPHEN GIRVIN, 
CARRIAGE OF GOODS BY SEA 349 (2007) .  

 Williamלהצגת כמה מההבדלי� בי� שיטות המשפט באשר למהותו של שיעבוד ימי ראו    166
Tetley, Maritime Liens in the Conflict of Laws, in LAW AND JUSTICE IN A MULTISTATE 

WORLD: ESSAYS IN HONOR OF ARTHUR T. VON MEHREN 439 (eds. J.A.R. Nafziger, 
Symeon Symeonides, 2002).  

  . בשינוי מקו� הימצאו של הנכס1045–1038' להל� בעמבסוגיה זו ראו ג� את הדיו�    167
 Tetleyראו מאמרו של , להצגה של ההבדלי� בי� עמדותיה� של חלק מהשיטות במחלוקת זו   168

  ).166ש "לעיל ה(
  . י המפנה לדי� האירוע שממנו צמח השיעבוד הגרמנ�EGBGB ל45.2' ראו למשל ס   169
 45)3(ד מד"פ, מ"כור סחר בע'  קורפורייש� נגרייפי� 352/87א "ראו למשל השופט שמגר בע   170

לעיל  (Tetleyבהתא� לגישה האמריקנית ולגישה הקנדית כפי שתוארו במאמרו של , )1990(
 ).166ש "ה
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יל די� אחד קבוע על כל השיעבודי� בלי קשר  להחיש שמבקשי�הקשיי� שגישה זו מעוררת 
   .למקו� הימצאו של כלי השיט בעת היווצר� ובלי קשר למקור השיעבוד

י השיט מקו� קבוע בביתו למייחסי� לכיש ה. בתו� הקבוצה הזו יש מחלוקתג� 
 , השיטיל או את די� מקו� הרישו� של כלגדלי� עליו ועל המטע� שבו את די� הומחי

גישה זו מחפשת נקודת  171.� אחיד וידוע מראש החל על כל זכויות הקניי� בנכסהמספק די
עיגו� קבועה לנכס שטבעו לנוע כדי לקד� את התנועה הימית מבלי לפגוע בנושי� של בעלי 

תו� תליית מצב� של כל זכויות הקניי� בדי� , מחילי� את די� הפורו�ה לעומת� יש. אניות
 גישה זו מתעלמת מההיבט הקנייני של 172.י� חפצאשאינו מזוהה עד אשר יוזמי� הל

   173.השיעבוד ומתייחסת אליו ככלי דיוני למימושו של חיוב
המשיכה לאחידות בהקשר זה מובילה להעדפתו של די� , בלי קשר לגישה המועדפת

אחיד כזה ג� באשר לשיעבודי� הנוצרי� בזמ� שכלי השיט נמצא במי� הטריטוריאליי� של 
העמדה הגורסת  174. על פי שאפשר לזהות את מקו� היווצרו של השיעבודא�, מדינה נתונה

. שיש להחיל את די� מדינת הבית כאשר הנכס נמצא בלב י� מבוססת על אילו� מעשי
מדינת הבית של כלי השיט או את די� הפורו�  העמדה שלפיה יש להחיל את די�, לעומת זאת

 תפיסה עקרונית שיש להעדי� את די� מבטאת, ג� כאשר אפשר לייחס לנכס כזה מקו� פיזי
המדינה שבה אפשר לממש את זכות הקניי� הרובצת על האנייה על פני די� מקו� הימצאו 

  . ברגע יצירת הזכות
העברות השפעת די� מדינת הבית של כלי התחבורה מורגשת ג� בכל מה שקשור ל

העברת הבעלות תבוא  ,כאשר כלי השיט נמצא בלב י� . כגו� מכר רצוני של כלי שיטרצוניות
א� על פי שהסכ� ההעברה הרצוני עשוי , לידי ביטוי של� רק במדינת ביתו ועל פי דינה

 הקניי� בכלי ֲעִביר+ת עשוי להגביל את � מדינת הביתדי. להיות כפו� לדי� של מדינה אחרת
או , לדרוש רישו� של ההעברה, הוא עשוי לאסור העברות למי שאינו אזרח, למשל. שיט

נמצא סביר שדי� זה יחול כשכלי השיט  175.תנות את העברת הבעלות בתנאי� אחרי�לה

  

לאומיות � מצוינות כמה וכמה אמנות בי�DICEYאצל  .בסקנדינביה ובהולנד, �זה המצב ביוו   171
  ). 22�063ראו בפסקה (שקיבלו עיקרו� זה בהקשר של כלי טיס 

 Bankers Trust International v. Todd זה המצב במשפט האנגלי בעקבות פסק הדי� בפרשת   172
Shipyards Corp., [1981] A.C. 221 (The Halcyon Isle) .  

א "על התפיסה הדיונית של המשפט האנגלי ועל המדיניות להפחית בשיעבודי� ימיי� ראו ע   173
 . והמקורות המובאי� ש�)1990 (45)3(ד מד"פ ,מ"כור סחר בע'  קורפורייש� נגרייפי� 352/87

וכאשר רוב הסכסוכי� הימיי� נדונו , כאשר חלק הארי של צי הסחר היה מרוכז בידיי� אנגליות
בעת החדשה . החלתו של די� הפורו� הייתה פוגענית פחות כי התוצאה הייתה צפויה, הבאנגלי

  .המצב שונה והחלת די� הפורו� יוצרת חוסר ודאות בלתי נסבל
  .המדינות שבה� מכפיפי� שיעבודי� לדי� הדגל אינ� מבחינות בי� שני המצבי�   174
–�"התש, )כלי שיט(ק הספנות לדוגמאות של הגבלות כאלה ראו הפרק השני והשלישי של חו   175

1960.  
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הא� הימצאותו של כלי השיט בשטחה של מדינה אחרת בעת . בלב י� בעת ההעברה
כמו הבעלות בקניי� , הבעלות בכלי שיט. נראה שלא? ההעברה צריכה לשנות לעניי� זה

די� זה ראוי שיקבע .  השיט ועל הפעלתואשר מפקח על כלי, קבועה בדי� הבית שלו, רוחני
   176.את התנאי� שבה� אפשר להעביר את הזכות ואת התוצאות של העברה נתונה

לאומיות �עסקאות מכר עבר.  מעוררות בעיות מיוחדותמטע�ג� העברות רצוניות של 
. הנוגעות למטע� מתבצעות תכופות בזמ� שהסחורות מיטלטלות ממדינה אחת לאחרת

וכאשר כלי השיט שבו נמצא , פשר למק� את המטע� בתו� כלי השיטבמצבי� אלה א
להחיל על העברה רצונית של המטע� את די� כלי לכאורה אפשר , המטע� מצוי בלב י�

לכ� מוצדק פחות . אול� אי� קשר טבעי בי� המטע� ובי� מדינת הבית של האנייה. השיט
הכול מסכימי� שהעברת הקניי� אמנ� . להחיל די� זה על ההעברה של זכות הקניי� במטע�

.  לה לכלל הראויבאשראי� אחידות דעי� אול� , במטע� שבמעבר מעוררת בעיות ייחודיות
מציעי� להחיל על ההיבטי� הקנייני� של עסקאות בנכסי� מוחשיי� כאלה את די� נמל יש ש
ה די� זה הוא הדי� של המקו� הצפוי הקרוב ביותר שתהי, בזמ� שהנכסי� במעבר 177.היעד

 אחרי� מציעי�. לו שליטה בנכסי� ושבמסגרתו יהיה אפשר לממש את זכויות הקניי� בה�
 ישק� בדר� כלל את זה די� 178.השולט בעסקת העברהדי� הלהחיל על עסקאות כאלה את 

רצו� זה הוא שמצמיח את זכויות הקניי� , ובהיעדר די� שיכול לשלוט בנכסי�, רצו� הצדדי�
דובר בכמה מטעני� � העסקה או די� נמל היעד ג� כאשר מיש מגמה להחיל את די. בה�

 כאשר קיי� אינטרס ברור שיחול על ההעברה הקניינית די� –היוצאי� ממקומות שוני� 
ג� כאשר מטע� בודד או מכלול של מטעני� הכרוכי� יחד בעסקה אחת , יתרה מזו. אחד

החיל את די� העסקה או את הנטייה היא ל, א� רק באופ� זמני או מקרי, נמצאי� במקו� ידוע
 יהיהש איננו המקו� שבו צפוי מקו� הימצא� של הנכסי� בעת העברת הזכויות. די� היעד

זהותו של מקו� הצדדי� לעסקה אינ� מודעי� ל בחלק מהמקרי� ;לממש את הנכסי�אפשר 
בעסקאות כאלה מכוונות יותר ציפיותיה� של צדדי� שלישיי� א�  ;נולא כל שכ� לדי, זה

י� קיימ� מרבית הרציונלי� להפעלת הכלל הרגיל אינעל כ� .  של העסקהמקומי�הלאי לאופ
, ג� באשר לנכסי� במעבר, בכל מקרה. ג� באות� מקרי� שבה� אפשר לייחס למטע� מקו�

  

ואכ� מתברר כי העברתו של כלי שיט למי שאינו כשיר בעיני די� הדגל עשויה להביא לידי    176
כדאי ). 1960–�"התש, )כלי שיט( לחוק הספנות 29' ראו למשל ס(מחיקת כלי השיט מהרישו� 

הצדדי� לחוזה להדגיש שוב שמדובר במצב הזכויות כלפי כולי עלמא ולא ביחסי� שבי� 
  ).1036–1035'  בעמראו להל�(המכר 

 מחיל כלל זהה 103' ס( השוויצרי �CPIL ל101' ס; חוק הרפורמה האיטלקי ל52' ראו למשל ס   177
ההסדר השוויצרי צופה אפשרות מוגבלת של ). על הסדרי שמירת בעלות בעסקאות ייצוא

אבל בחירה זו , יאה או די� העסקהדי� נמל היצ, הצדדי� יכולי� לבחור בדי� נמל היעד: התנאה
 . לא תשפיע על זכויותיה� של צדדי� שלישיי�

  .1221' בעמ, CHESHIRE; 24�017בפסקה , DICEYראו    178
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די� ששולט בנכסי� , ג� א� הוא נית� לזיהוי, המגמה היא להעדי� על פני די� מקומ� הפיזי
  .ובמימוש הזכויות בה�

בכלי תחבורה  )עודעבוד וי ש,בעלות( קיומה ותוכנה של זכות קניי� א�מכל זאת שנובע 
רק העברה לא רצונית כגו� .  לפי די� שונה מדי� מקו� הימצא�ייקבעובמעבר ובמטע� 

, שבמהלכ� אפשר לממש את העברת זכות הקניי� בפועל, הפקעה או העברה בפסק חפצא
  .תהיה כפופה לדי� מקו� הימצא הנכס

  נכסי� בעלי היבט מוחשי והיבט לא מוחשי   )2(

כפי .  ער� מופקדי�ירותוני ז"מניות למוכ,  שטרות�הדוגמאות הבולטות לנכסי� אלה ה
 שפקודת א� על פי. ע� זאת ה� מגבשי� חיובי�.  ה� מיטלטלי�שטרות, שהוסבר לעיל

ת הוראות אלה אינ� מתייחסו,  לברירת הדי�באשרהשטרות כוללת הוראות מיוחדות 
שכפו� לדי� ,  והוא תוקפה הצורני של ההעברה– לבד מהיבט אחד להעברת הקניי� בשטר

 ה� מתייחסות בעיקר לתוקפ� הצורני של החיובי� על פי השטר 179.המקו� שבו היא נעשתה
   180.ולפירוש החיובי� השוני� על פי השטר

של המשפט המקובל התלבט בשאלה איזה די� צרי� לקבוע באשר לתוקפה של העברה 
עד שנחקקה פקודת השטרות שלטה הדעה שלפיה ההיבט החשוב . השטר והחיוב שבו

ועל כ� יש להחיל את הדי� ששולט בחיוב הבסיסי של , ביותר של השטר הוא החיוב שבו
עמדה זו מתיישבת ,  כפי שנראה בהמש�181. די� המקו� שבו השטר ק+בל לראשונה–השטר 

היא מתמקדת בחיוב שבשטר ומתעלמת . ע� העמדה המקובלת באשר להמחאת חיובי�
 היו� היא שמתייחסי� לזכויות הקניי� בשטר כפי המקובלתהגישה . מהיותו ג� נכס מיטלטל

הרצונית , לפיכ� על העברתו הקניינית של השטר. שמתייחסי� לזכויות הקניי� בנכס מיטלטל
שטר : Alcock v. Smithכ� נקבע בפרשה מנחה . חל די� מקו� הימצא השטר, והלא רצונית

ז "נמש� וק+בל באנגליה לטובת נורווגי הוסב בנורווגיה באופ� שהפ� אותו לשטר למוכש
נורווגי במסגרת הליכי קונה השטר נתפס בנורווגיה ונמכר ש� ל. ונמסר לשל+ח של התובע

בנסיבות . ולאחר מכ� מכר אותו הקונה הנורווגי לבנק שוודי, הוצאה לפועל נגד התובע
נורווגי באמצעות המכר קונה � אנגליה לא היה מכיר בהעברת זכות הקניי� להעניי� די

כאשר התובע תבע את .  רכש זכות קניי� טובהקונהה, לפי די� נורווגיה; בהוצאה לפועל

  

 ,.Koechlin et Cie v. Kestenbaum Brosראו עוד  ;]נוסח חדש[לפקודת השטרות ) 1(72' ראו ס   179
[1927] 1 K.B. 889 (C.A.) ;DICEY, 33�363 בפסקה.  

  .1671–1668' ראו להל� בעמ   180
 It would be anomalous to“: ש� נאמר , Lebel v. Tucker, (1867) L.R. 3 Q.B. 77ראו למשל    181

say that a contract made in this country could be affected by the circulation and 
negotiation in a foreign country of the instrument by which the contract is constituted”.  
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קבע בית המשפט האנגלי כי , החייב על פי השטר ודרש שהחיוב ישול� לו ולא לבנק השוודי
ת הקניי� בשטר ובחיוב באופ� תק� ודחה את המכר הכפוי בנורווגיה העביר את זכו

שנבעה ,  עיקרו� זה הביא לתוצאה הנוספת שהעברה לא רצונית של השטר182.התביעה
לפי די� מקו� , הצליחה להעביר זכות קניי� לקונה בתמורה ובתו� לב, מחתימה מזויפת

פי די�  א� על פי שהיא לא הייתה מצליחה להעביר זכות קניי� טובה ל,השטר בעת ההעברה
   183.הפורו�

בי� ,  הנוגעת לשטרבכל שאלה קנייניתדי� מקו� הימצא הנכס קובע , לפי גישה זו
די� מקו� . שמתייחסי� אל היותו מסמ� מיטלטל ובי� שמתייחסי� אל החיוב שהוא מייצג

 זכות –ואיזו זכות הועברה , הימצא השטר בעת ההעברה יקבע א� הועברה זכות קניי�
 זכות לדרוש את מילוי החיוב השטרי או שמא זכות פחותה מזו בעלות המקנה למקבל

גישה זו מזהה את השטר . הממשילה את השטר לפיסת נייר בלבד שאינה מקנה לו זכות כזו
  .הפיזי ע� החיוב שבו באופ� מוחלט

כל אחת מהגישות מתנכרת ה� לאופיו המורכב של השטר ה� להשלכות של מורכבות זו 
 א�. העביר את החיוב שבשטר על ידי העברתו הפיזית של השטראפשר ל. במשפט המהותי

כש� שדיני השטרות מבחיני� בי� הקניי�  184.לא כל העברה של שטר מקנה זכות בחיוב
כ� ג� היה אפשר לצפות שכללי ברירת הדי� יבחינו בי� שני , במסמ� ובי� הקניי� בחיוב

ל החל על קניי� במיטלטל מוחשי על זכות הקניי� במסמ� יחול הכלל הרגי, כ�. היבטי� אלה
 –כבעל משכו� או כגנב , כשומר, כמחזיק,  כבעלי�– של המחזיק במסמ� זכויותיוו

לפחות בכל מה שקשור למחזיק ,  כול� לדי� מקו� הימצא המסמ� ברגע הרלוונטיתוכפפנה
� איזו זכות קניי, די� זה יקבע מי זכאי להחזיק במסמ�. אד� שממנו הוא קיבל את המסמ�לו

.  להעביר אותו באופ� לא רצוניאפשר וכיצד , להעביר אותו באופ� רצוניאפשרכיצד , יש בו
חייבי� על ההזכות להיפרע מ של ההעברה על החיוב המגובש בשטר ועל אול� על ההשפעה

בי� שזהו די� � שזהו די� החיוב הבסיסי ו בי– יחול הדי� ששולט בחיוב השטרי השטרפי 
בכל אחד מהמקרי� הללו מייחסי� חשיבות לדי� מקומו של ש בי� ,החיוב הספציפי הנדו�

 בספרות אמנ� .מייחסי� חשיבות לדי� העסקה שבמסגרתה נוצר החיובשהחייב הנדו� ובי� 
מציעי� בהקשרי� מסוימי� , כ� :האנגלית מכירי� בצור� להפריד בי� שני היבטי� אלה

 כפו� לדי� המקו� שבו –השטר  כלומר הזכות להיפרע מהחייב על פי –שהקניי� בחיוב 
ולא , )שהוא לרוב מקו� מגוריו של החייב, המקו� שבו אפשר לממש אותו( מצוי החיוב

  

182   Alcock v. Smith, (1892) 1 Ch. 238 . הודגש ש� שהמכר לא היה של פיסת נייר בלבד אלא
  .של החיוב שהוא גיבש

183  Embiricos v. Anglo-Austrian Bank, [1905] 1 K.B. 677.  
   .)1974 (73–53 מהותו של שטרראו אהר� ברק    184
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א� דומה כי האינטרס בסחירות השטר  185.די� המקו� שבו מצוי השטר שבו הוא מגובשל
גבר על תובנות ועקרונות אלה והוביל לעמדה המקובלת שלפיה על העברתו הקניינית של 

  .ל די� מקו� הימצא השטר בעת ההעברהשטר ח
בהקשר של מניות , א� בשטרות ניכרת מגמה להעדי� את די� המקו� על פני די� החיוב

 ז" למוכמניה .א� כי מייחסי� חשיבות ג� לאופייה המעורב של מניה סחירה, המגמה הפוכה
סמ� דומה לשטר במוב� זה שאפשר להעביר את צרור הזכויות במניה על ידי העברת המ

 בי� מרצו� ובי� שלא –והעברתו הפיזית , ג� מסמ� כזה יש לו קיו� פיזי. שמגבש אות�
כפופות בי� המעביר לנעבר  כש� שג� תוצאות ההעברה ,לדי� מקו� הימצאו כפופה –מרצו� 

 אול� הבעלות בזכויות שהמניה מעניקה והתוק� של העברה כלפי החברה 186.לדי� זה
מצאה של מניה  בלי קשר למקו� הי, לפיכ�187.אגדותול� בדי� מקו� ההתמוגדרי� כ

הממוקמות לצרכי� , המדינה שבה מאוגדת החברה רשאית להפקיע מניות בחברה, ז"למוכ
 כגו� – העברה רצונית או לא רצונית שאינה מוכרת בדי� זה 188;משפטיי� באותה מדינה

 אינה מקנה – העברה של מניה המיועדת רק לבני משפחת המייסדי� למי שאינו ב� משפחה

  

אבל , בפסקה זו מתייחסי� במפורש רק להעברות לא רצוניות. 22�041בפסקה , DICEYראו    185
מכא� שמכירי� כנראה . עשוי להשתנות לפי אופי השאלה הנדונה" מקו� החיוב"מעירי� כי 

  . ואיל�1668' ראו ג� להל� בעמ. בתוק� הטיעו� באשר לכל סוגי ההעברות
 988, 945ד ו "פ,  שר האוצר'אמסטרד� נ 279/51� "ראו בג(הוא הדי� באשר לתעודת מניה    186

)1952( ;CHESHIRE, ופרשת , 1246 'בעמColonial Bank v. Cady, (1890) 15 App. Cas. 267 ,
העיזבו� של בעל המניות : ש� נדונה השאלה מי בעל זכויות הקניי� במניות בחברה אמריקנית

,  ש� העיזבו�האנגלי ששלח את התעודות לברוקר אנגלי כדי שהלה ידאג להעברת המניות על
לפי די� . או בנק אנגלי שבו הופקדו המניות כבטוחה לחוב על ידי הברוקרי� שפשטו את הרגל

ואילו בדי� ארצות הברית רכש הבנק , אנגליה ההפקדה לא העניקה לבנק זכות קניי� במניות
בית המשפט האנגלי הדגיש שכדי לשכלל את זכות הקניי� במניה . זכות קניי� טובה במניות

אבל ביחסי� שבי� בעל המניות לנעבר , פי החברה יש לנהוג לפי די� מקו� ההתאגדותכל
  .קובע די� המקו� של תעודות המניה) הבנק(

המציי� , 1246' בעמ, CHESHIREראו ג� . )186ש "לעיל ה (Colonial Bank v. Cadyראו פרשת    187
 המרש� ומקו� ההתאגדות אינה בעלת משמעות כשמדובר מקו�, שההבחנה בי� מקו� המניה

. שכ� די� מקו� ההתאגדות גובר על כל די� אחר בעניי� זה, בתוק� של ההעברה כלפי התאגיד
שבה מכירי� באפשרות של הפרדה בי� הדיני� החלי� על , 24�066בפסקה , DICEYראו עוד 

, חשיבותו של די� מקו� ההתאגדותא� מדגישי� את , ז"מניה רשומה ומניה למוכ, מניה רגילה
279/51� "ראו בי� השאר את בג. 22�045, 22�044, 22�041וראו באופ� ברור יותר בפסקאות  

  .�ius in rem לius ad remלהבחנה בי� ) 1952 (988, 945ד ו "פ, שר האוצר' אמסטרד� נ
 Brown, Gow, Wilson v. Beleggings-Societeit NV, (1961) 29כ� נקבע בפרשה קנדית    188

D.L.R. (2d) 673 . ראו ג�DICEY , 22�045בפסקה.  
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 העברה קניינית של 189.הניתנות למימוש במקו� ההתאגדות בלבד, זכויות כלפי החברה
דינו של מקו�  .מניה המגובשת במסמ� אינה משפיעה בהכרח על הזכויות כלפי החברה

את כפי שהוא הדי� היחיד הקובע , מי מוכר כבעל מניההדי� היחיד הקובע ההתאגדות הוא 
בנוגע למניות וכ� ע� העקרוני  כלל זה מתיישב ע� הכלל .� במניהיקניהתוכנה של זכות 

השולט בזכות  והוא ממחיש את הרעיו� שהדי�, הכלל בנוגע למניות רשומות שיידו� להל�
  . הקניי� הוא הדי� של המקו� שבו אפשר לממש את הקניי�

 רות ער�נייאותו עיקרו� תור� לפתרו� השאלה איזה די� קובע בידי מי זכות הקניי� ב 
�בשהמסחר שלה� מתנהל depository באופ� ,ולא בתאגיד עצמו, )רישומי�ל החבר( מרכזי 

 מאחר שאי� לבעל ניירות הער� 190.בידי מתווכי� שרק שמ� מופיע ברישומי� ואלקטרוני
 בשיטה מקובלפי שאי� טע� למק� את ניירות הער� אצל התאגיד כ, קשר ישיר ע� התאגיד

הוא , לפיכ� סביר למק� אות� במקו� הפקדת�. די בעליה� ישירותשבה מניות מוחזקות בי
 לפיכ� דומה 191. תק�סחר לסחור בה� אפשרשכ� רק ש� , המקו� שבו מתנהל הרישו�

כגו� ,  הוא הדי� שמוסמ� לשלוט בהעברות לא רצוניות של ניירות הער�נו של מקו� זהשדי
די� קובע באשר לתוקפ� של  באשר לשאלה איזה .עודמימוש משכונות ו, עיקול, הפקעה

אי� , העברות רצוניות ובאשר לזכויות הקניי� בניירות הער� במקרה של עסקאות נוגדות
 של האיחוד Regulationsשבאה לידי ביטוי בשתי , העמדה האירופית. עמדה אחידה

 מפנה לדי� המדינה שבה מתנהל המרש� המרכזי או החשבו� של הברוקר 192,האירופי

  

ובאופ� כללי בדבר כוחו של , )1952 (945ד ו "פ, שר האוצר' אמסטרד� נ 279/51� "ראו בג   189
 ,.Williams & Humbert Ltd. v. W. & H. Trade Marks (Jersey) Ltdמקו� ההתאגדות ראו 

[1986] A.C. 368) מניות רגילות .(  
, באמצעות ברוקרי� הסוחרי� במניות בשמ�, המסחר במניות בישראל מתנהל באופ� דומה   190

אצל .  שבידיה� מופקדות המניות של התאגידרישומי�לחברות באמצעות , בשביל לקוחותיה�
הברוקר שומר אצלו רישו� של .  הבעלות במניות רשומה על ש� הברוקררישומי�ל החברה

 זכויותיה� מבוססות על ; עצמ� אי� קשר ישיר ע� התאגידתולבעלי המניו, בעלי המניות
 לחוק 177, 132'  סראו( אשר נות� לבעל המניות אישור על בעלותו ההסכ� ע� הברוקר

ור� הצבעה באסיפה הוכחת בעלות במניה לצ(תקנות החברות ו, 1999–ט"התשנ ,החברות
 depositoryהמשמשות ת מסגרות דומוקיימות  בי� לאומיבהקשר ה .)2000–ס"התש, )הכללית

ודרכ� מתנהל המסחר של ברוקרי� ממדינות שונות , בשביל ניירות ער� ממדינות רבות
 Euroclearה�  DICEY המובאות על ידידוגמאות (המייצגי� לקוחות שג� ה� ממדינות שונות 

, משו� שה� והתעודות המייצגות אות�, immobilisedניירות ער� אלה ה� ). �Clearstreamו
ה� , כאשר אי� כל תעודה המעידה על קיומ�. �depositoryמוחזקי� בידי ה, � קיימות כאלהא

לתיאור דר� המסחר הזו והבעיות המשפטיות ). dematerialized(עשויי� להיות לא מוחשיי� 
 Macmillan Inc. v. Bishopsgate Investment Trust Plc (No. 3), [1996] 1שהיא מעלה ראו 

W.L.R. 387 ;DICEY , ואיל�24�071בפסקה  ;CHESHIRE ,ואיל�1247' בעמ  .  
  .22�043בפסקה , DICEYראו    191
192   Directive (EC) No. 98/26 on Settlement Finality in Payment and Securities Settlement 

Systems, 19th May 1998 (OJ 1998 L166/45); Directive 2002/47/EC on Financial 
Collateral Arrangements, 6th June 2002 (OJ 2002 L168/43).  
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א� הכפיפה אותו לדי� ,  אימצה א� היא כלל זהנושאת האג שהוכנה ב אמנ193.במרש� זה
שנבחר בהסכ� שבי� הברוקר ללקוחו בתנאי שלברוקר יש משרד פעיל לניהול עסקיו 

מייצגות א� , הג� שה� שונות זו מזו,  שתי גישות אלה194.כברוקר במדינה של הדי� הנבחר
את � במקו� שבו אפשר לממש ה� את התפיסה שיש להכריע בשאלות קנייניות לפי הדי

, המרש�מקו� הגישה שמפנה לדי� מקו� המרש� מדגישה את העובדה ש. זכויות הקניי�
הגישה שמכירה בדי� . הוא המקו� שבו ניירות הער� ניתני� למימוש, התאגידמקו� ולא 

שנבחר על ידי הברוקר ללקוח מדגישה שזכויותיו של בעל ניירות הער� יונקות מההסכ� 
  . בי� הברוקרבינו ו

  נכסי� לא מוחשיי�  )3(

ג� . כלומר זכותו של נושה כלפי חייב,  היא חובלא מוחשיי� הבולטת של נכסי� ההדוגמ
כאשר מניה שאינה מגובשת במסמ� רשומה . מניות רשומות ה� דוגמאות לנכסי� כאלה

י העברה רצונית התקפה לפ, במרש� של התאגיד המתנהל במדינה שאינה מדינת ההתאגדות
די� ,  אבל כפי שכבר ראינו195.די� מדינת המרש� תספיק כדי לשנות את הרישו� במרש�

כש� , מקו� ההתאגדות יקבע בסופו של יו� א� העברה זו תקפה ומוכרת כלפי החברה
כדוגמת הפקעה של מניה רשומה על ידי די� , שהוא יכריע בשאלה א� העברה לא רצונית

  196.יש לה תוק� כלפי החברה, מקו� המרש�
כבר ראינו שכמו הנכסי� הבלתי מוחשיי� האחרי� . עיקרו� דומה מנחה באשר לחובות

כי ש� אפשר לממש , חוב ממוק� אצל החייב.  למק� ג� חובות לצרכי� מסוימי�אפשר
מקורה המחאה היא זכות שמועברת בהקניי� ושאליה מתייחס שזכות  הבר� 197.אותו

  

  ).�PRIMA) the place of the relevant intermediary’s accountמקו� זה ידוע כ   193
194   Hague Convention on the Law Applicable to Certain Rights in Respect of Securities 

Held with an Intermediary, 2002 .נערכה , י� שענייני� אלה מעוררי�בשל הקשיי� הרב �א
אמנה שמציעה כללי� מהותיי� אחידי� לפתרו� בעיות העלולות להתעורר באשר לזכויות 

 UNIDROIT Convention on Substantive Rules for:הקניי� בניירות ער� כאלה
Intermediated Securities (Geneva, 2009) .לאמנות אלה הצטרפו בינתיי� מעט מדינות.  

–978, 945ד ו "פ, שר האוצר' אמסטרד� נ 279/51� "בג; 22�044 בפסקה ,DICEYראו למשל    195
979) 1952.(  

אול� אי� לו הכוח לאכו� , למשל די� מקו� הרישו� יש לו הכוח לאכו� את שינוי הרישו�   196
  . 22�045בפסקה , DICEY; 186ש " לעיל הראו. שינוי זה על החברה

; )1989 (837) 1(ד מג"פ,  תל אביב–מנהל המכס ומס ער� מוס� ' � נרוזי 418/86א "ראו ע   197
DICEY, 22�026 בפסקה ;CHESHIRE ,1226' בעמ ;New York Life Insurance Co. v. Public 

Trustee, [1924] 2 Ch. 101, 119 ;LOUSSOUARN , מדובר , על פי רוב. 425, 424בפסקאות
 מצייני� שייתכ� שיש מקומות נוספי� שבה� �Cheshire וDicey. במקו� המגורי� של החייב

אול� לא די , כי יש מדינות נוספות שבה� נית� להגיש נגד הנתבע תביעה, אפשר לממש חוב
  . בכ� כדי למק� בה� את החיוב



 לאומי הפרטי הישראלי�כללי המשפט הבי�: שער שלישי

1032 

 שבה� הדי� שהצמיח את ,ניי� רוחני ולמניות בניגוד לק,לפיכ�. עסקה בי� החייב לנושהב
המדינה (הזכות שהיא נשוא הקניי� הוא הדי� של המקו� שבו אפשר לממש את הזכות 

 בהקשר של חובות אי� ,)לפי העניי�, שמגנה על הקניי� הרוחני ומדינת מקו� ההתאגדות
 ובי� הדי� )מקו� מגוריו של החייב(זהות הכרחית בי� המדינה שבה אפשר לממש את החוב 

הדי� שהצמיח ;  הדי� שהצמיח חוב הנובע מחוזה הוא בדר� כלל די� החוזה.שהצמיח אותו
הדי� שהצמיח חוב פסוק הוא ; חוב הנובע מעוולה הוא בדר� כלל די� מקו� ביצוע העוולה

  .  וכיוצא באלה, את פסק הדי�בדר� כלל די� המדינה שהוציא
 בכל מה שקשור 198.י� סבו� במיוחדהדיו� בשאלות הקנייניות העוסקות בחיוב

 האחת 199: כי יש לבחור למעשה בי� שתי תאוריותDiceyמבהירי� אצל  העברת� הרצוניתל
 מקו� מגוריו של החייב –מקדשת את הפ� הקנייני של החוב ומכפיפה את הכול לדי� מקומו 

ת נשוא זכוהחיוב האחרת מקדשת את הפ� האובליגטורי של ;  ש� אפשר לממש את החוב–
רק די� , לפי גישה אחרונה זו.  ומכפיפה את העברתו לדי� ששולט בחיוב הבסיסי,הקניי�

א� על . העסקה יכול להגדיר מיהו צד לחיוב וכיצד אפשר להעביר את הזכות לידי צד שלישי
הדעה המועדפת היו� משתקפת באמנת , אינה מעלה תמונה אחידההאנגלית פי שהפסיקה 

היחסי� בי� הממחה לנמחה ,  לפי גישה זו200. לחיובי� חוזיי�המתייחסת, רומא האירופית
תוקפה ותוצאותיה כלפי , צורתה, ואילו אפשרות ההעברה, כפופי� לדי� ההסכ� שביניה�

   201.החייב כפופות לדי� ששולט בחיוב המקורי
קשר הדוק זה בי� החוב ובי� הדי� שיצר אותו בא לידי ביטוי מפורש ג� כאשר מדברי� 

א� מעשה כלשהו הצליח השאלה השאלה א� זכות קיימת ו. ל הזכות ותוכנהקיומה שעל 
לבטל אותה ואת החיוב שבצדה כפופות שתיה� לדי� החיוב ולא לדי� מקומו של החיוב 

  

  . ואיל�1226' מ בע,CHESHIRE;  ואיל�24�052פסקה ב , DICEYעל הקשיי� ראו   198
וא� את , די� המקו� שבו בוצעה פעולת ההעברה, �lex actusפוסלי� את התאוריה של ה   199

�24ראו בפסקה ). העסקה שבי� הממחה לנמחה(התאוריה שלפיה הכול כפו� לדי� ההעברה 
053.  

ראו (מקובל שיש להחיל עקרונות אלה מכוח היקש ג� על העברות רצוניות שאינ� חוזיות    200
  ).1232' בעמ, CHESHIREלמשל 

 �Rome I ל14'  ראו ס.24�054פסקה ב ,�DICEYו, 1229–1227' מבע, CHESHIREראו    201
Regulation .זה �, באשר לתחלו� מכוח החוק. אותו עיקרו� חל ג� על תחלו� חוזי לפי סעי

, עמדה זו סוטה מהמגמה המפורשת להפריד בי� ההיבט הקנייני להיבט החיובי. 15' ראו ס
ובע בנזיקי� בגי� פגיעה בנכס היה ולהבליט את ההיבט הקנייני העצמאי של השאלה א� מי שת

, בתור שאלה אינצידנטלית, ראינו לעיל ששאלה זו. בעל זכות הקניי� בנכס בעת ביצוע העוולה
ולא לכלל ברירת הדי� של הדי� ששולט , כפופה לכלל ברירת הדי� של הפורו� בעניי� קניי�

ההיבט הקנייני ראינו עוד שאחת ההצדקות לכ� הייתה שרצוי שלא להבליע את . בעוולה
  ).125ש "ראו לעיל ה(התביעה בהיבט החיובי של 
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די� מקומו של  203.כפופה לדי� החיובהעדיפה  ג� זהותו של בעל זכות הקניי� , כ�202.החוזי
  .החיוב אינו רלוונטי א� לשאלה זו

 א� כי במקרי� אלה ,העברות לא רצוניותשל די� החיוב באה לידי ביטוי ג� בחשיבותו 

באנגליה הלי� זה . דוגמה לכ� היא עיקולו של חוב. נודעת חשיבות ג� לדי� מקו� החיוב

 third party debtוהיו� הוא נקרא , ) בסקוטלנדgarnishment) arrestmentנקרא בעבר 

order.204 ממוק� במדינת מת� הצו שכזה רק כאשר החוב רו בצו זרמקובל לחשוב שיכי 

 205.די� החיוב שנתפס הוא דינה של אותה מדינהכאשר ו, )החייב גר ש�כלומר כאשר (

 המעבירה – דאגה זו לדי� החיוב אינה באה לידי ביטוי מפורש באשר להפקעת חובות אול�

מוסמ� להפקיע במקרי� כאלה מקובל לומר שהדי� ה. את זכות הנושה לידי המדינה או נאמ�

 מכיוו� 206.הוא מדינת המגורי� של החייב, את החוב הוא די� המקו� שבו הוא נמצא

  

ש� מדגישי� שלא רק ביצוע החוזה מפקיע את החיוב , 32�157בפסקה , DICEYראו למשל    202
א� די� מקומו של , אלא ג� שינוי בדי� החוזה עשוי להביא לידי פקיעת החיוב או ביטולו

 . החיוב אינו יכול כ� להשפיע על החיוב
  .24�063, 7�042בפסקה  ,DICEYו רא   203
בישראל עיקול של חוב שנעשה במהל� תביעה א� מקפיא . מדובר למעשה במימוש של עיקול   204

  .רק מימושו בהוצאה לפועל מביא לידי תשלו� החוב למעקל. את זכויות הקניי� בנכס
205   DICEY, לתפוס  כדי להפעיל את הדי� האנגלי המאפשר לנושה, לעומת זאת.24�085 פסקהב 

כפו� יהיה שהחייב , נדרש שהחוב יהיה באנגליה, ולממש חוב המגיע מידי צד שלישי לחייב
  העורכי� של.באופ� חול� וארעיולו , באנגליהיהיה  ושג� הצד השלישי ,לסמכות בית המשפט

DICEY24�084פסקה ב( בנימה ביקורתית שלא נדרש שדי� החיוב יהיה אנגלי ני� מציי( ;
 סיכו� שהצד השלישי ייאל� במדינה וקיי� ,כ� שכאשר די� החיוב אינו אנגלי זאת בי�מסביר

תיאור מעט שונה של הדרישות להפעלת ל (לא יפעילו את הסמכות, אחרת לשל� ג� לחייב
נוכחותו של הצד השלישי נדרשת כנראה כדי ).  ואיל�1238' מבע, CHESHIREראו הדי� האנגלי 

 של החייב נדרשת כדי שהוא יושתק מלטעו� אחר כ� כפיפותו; אפשר לחייבו לשל�יהיה ש
בישראל אי� דרישה מיוחדת . שהצד השלישי עוד חייב לו הכס� שכבר שול� לנושה שלו

באשר הוא , אול� בעיקול חוב במהל� דיו�. באשר לקיומה של סמכות שיפוט על הצד השלישי
כ� ג� כאשר . משפטהחייב שאת חובו מעקלי� כפו� לסמכות בית ה, מתנהל במהל� הדיו�

סמכות ההוצאה לפועל על  ;צאה לפועל בעקבות פסק די� ישראליעיקול של חוב בהובמדובר 
ג� כשמדובר בהוצאתו לפועל של פסק  .החייב היא בבחינת סמכות נמשכת של בית המשפט

 מבטיחה שתביעת אכיפה לא 1984–ד"התשמ, � האזרחיילתקנות סדר הד) 8(500 'תק, די� זר
החייב עצמו יהיה כפו� שו, שראל רק על יסוד הימצאותו של רכוש החייב בישראלתישמע בי

שהוא , לפיכ� נראה כי יהיה אפשר לטעו� שלפחות בעיני ישראל החייב. לסמכות בית המשפט
יושתק על ידי הליכי ההוצאה לפועל שבה� הוא רשאי , הנושה של החייב בחוב המעוקל

�   .יי� תק� בדי� החיוב כי החוב עדולא יוכל לטעו�, להשתת
 Chaturbhuj Piramal v. Chunilal: מפני� לפסק די� הודי בעניי� זהDICEY, 25�003בפסקה    206

Oomkarmal, (1933) L.R. 60 Ind. App. 211, 223 (P.C.);  ראו ג�New York Life Insurance 
Co. v. Public Trustee, [1924] 2 Ch. 101, 119; Jabbour v. Custodian of Israeli Absentee 
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וההכרה בתפיסתו של חוב , ז כפופה לדי� מקו� ההתאגדות"שההכרה בהפקעת מניה למוכ

ומכיוו� שהעברה רצונית של חוב וא� תוכנה של הבעלות , של צד שלישי כפופה לדי� החיוב

עולה כי השאלה מי בעל הזכות כפופה , בלי קשר לדי� מקומו, חיובבחוב כפופי� לדי� ה

מדוע אי� מכפיפי� לדי� החיוב את ההכרה לפיכ� מתבקש לשאול . לעול� לדי� החיוב

רי� רבי� ק שבמני� מצייDiceyהעורכי� של  .בהפקעה של חוב על פי די� מקומו של החוב

רה ההפקעה די� החיוב � הוכבחלק מהמקרי� שבה,  ואמנ�207.תהיה חפיפה בי� השניי�

הדי� , כ� ג� בחלק מהמקרי� שבה� לא הוכרה תפיסה 208.מו של החובמקוהיה ג� די� 

הסיכו� שהחייב נוכח נראה כי  .שלפיו בוצעה התפיסה לא היה די� המקו� או די� החיוב

את ג� ראוי להתנות , תו� התעלמות מדי� המקו�,  החיובעל סמ�ייתבע במדינה שלישית 

   209. לידי פקיעת החיוב בדי� השולט בובהבאתהבהפקעה ההכרה 

  סיכו�  )4(

נכסי� שאפשר לשייכ� ליותר ממקו� אחד מאתגרי� את הכלל הרגיל המפנה לדי� מקו� 
הדי� החל . העיקרו� המנחה במקרי� אלה דומה לעיקרו� המנחה בכלל עצמו. הימצא הנכס

מגמה זו באה . מחת זכות הקניי�הוא די� המקו� שבו אפשר לממש את הקניי� או שממנו צו
ובדבר  – כלי תחבורה ומטעני� –נכסי� המוחשיי� המיוחדי� אשר ללידי ביטוי ברור ב

  .הטיפול בשטרות ובחובות מצביע על גישוש לקראת פתרו� הממחיש עיקרו� זה. מניות

  

Property, [1954] 1 W.L.R. 139; Arab Bank v. Barclays Bank (Dominion, Colonial and 
Overseas), [1954] A.C. 495.  

  .107ש "ה, 24�053ראו בפסקה    207
 Arab Bank  ובפרשתJabbourבפרשת , New York Life Insuranceכ� היה למשל בפרשת    208

  .)206ש " הלעיל(
הסיבו� של נושא . 1531–1528'  בעמראו להל�על השאלה מהו די� החוזה הרלוונטי לעניי� זה    209

במסגרת הפעולות הללו . זה זכה לפתרו� אלגנטי בידי לבונטי� בהקשר של העברות לא רצוניות
 לשל� את החוב כשעדיי� מוטל על החייב(לבונטי� מבחי� בי� העברת הזכות לנושה אחר 

וקיי� סיכו� שהוא ייאל� לשל� פעמיי� א� ההפקעה לא תוכר במדינה אחרת כמעשה שפטר 
בשני המקרי� ). כשהחייב אינו צרי� לשל� כלל(ובי� ביטול הזכות כליל ) אותו כלפי הנושה

שבו זכותו של הנושה , הראשו�במצב . אול� קיי� הבדל ביניה�, זכותו של הנושה נפגעת
במקרה . נכס של הנושה מופקע כאילו היה נכס מיטלטל בידיו של החייב, אד� אחרמועברת ל

באופ� חלקי כדי להג� על החייב מפני הסיכו� , חל די� מקו� הימצא הנכס, כתמיד, כזה
, שבו מתבטל החוב כליל, במקרה השני. שבמדינה אחרת הוא יחויב לשל� לנושה הראשו�

על כ� ראוי שיחול די� . חייב על חשבונו של הנושההחייב פטור מכל חיוב ומיטיבי� ע� ה
להסבר .  בי� דינו האישי ובי� די� אחר כגו� די� החיוב בנסיבות מתאימות–שהנושה כפו� לו 

 . ואיל�169' ודברי ההסבר בעמ, 32' ס, הצעת החוק, לבונטי�מלא של עמדה זו ראו 
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  בזכות הקניי�פעולה בהתא� לדי� שאינו שולט   )ג(

  לט בזכות הקניי� העברה שאינה תקפה לפי הדי� השו  )1(

 די� מקומו הפיזי או די� מקומו –זכויות הקניי� בנכס כפופות בכל רגע נתו� לדי� אחד בלבד 
 זאת אומרת שהעברה של נכס אי� .הקניי�נשוא הדי� שמצמיח את  אושל הנכס המיוחס 

חסרת היא מוחשי או לא מוחשי שאינה מבוצעת בהתא� לדי� ששולט בזכויות הקניי� בנכס 
 210.מוב� מאליו שביחסי� שבי� המעביר לנעבר שולט די� העסקה שביניה�. ת כלשהינפקו

, למשל. אול� הנפקות של ההעברה כלפי צדדי� שלישיי� תלויה לעול� בדי� ששולט בנכס
א� פלוני רוכש מאלמוני קרקע או סוס המצויי� במדינה אחרת בדר� המתאימה לדי� שחל 

 בדר� המתאימה לדי� שחל במקו� שבו מצויי� ולא, על מכר קרקע או סוסי� במדינת�
זכות הקניי� בקרקע או בסוס לא עברה וה� עדיי� נחשבי� חלק מרכושו , הקרקע או הסוס

 בדומה לכ� א� 211.סביר שהעסקה יצרה ביניה� זכויות אישיות, ע� זאת. של אלמוני
של בניגוד למ, מעבירי� זכות קניי� רוחני באופ� שאינו מוכר במדינה שמגנה על הזכות

 ההעברה לא תאפשר לנעבר 212,להוראה הדורשת שההעברה תהיה בכתב או שתירש�
א� המעביר עשוי להיות , לתבוע צד שלישי הפוגע בזכויות שהוא קיבל מידי המעביר

 ג� א� מניה מועברת באופ� ,כ�. מושתק לכשיתבע את הנעבר בשימוש שלא כדי� בזכותו
תיחשב חלק מרכושו של המעביר לצורכי ירושה היא , שדי� מקו� ההתאגדות איננו מכיר בו

אינו חייב להכיר בזכויות הנעבר , בתור צד שלישי לעסקת ההעברה, והתאגיד, ופשיטת רגל
או חליפיו א� סביר שלנעבר תהיה עילת תביעה אובליגטורית נגד המעביר  213,כלפיו

   .המבוססת על העסקה שביניה�

  

  .24�006בפסקה , �DICEYבראו דיו� כללי    210
,  לחוק המקרקעי�9' ישראל הנעבר עשוי להיות בעל זכות קניי� שביושר לפי סבמצב כזה ב   211

 אבל ).116ש "לעיל ה ,ויסמ�( 1971–א"התשל,  לחוק המיטלטלי�12'  או ס1969–ט"התשכ
 תלויות א� א� היא תקפה כלפי צדדי� שלישיי�השאלה ונרכשה השאלה א� זכות קניי� כזו 

בלא הסדר מיוחד המקנה לזכותו של הנעבר כוח כלפי צדדי� . בדי� מקו� הימצא הנכסה� 
  .כל מה שנותר בידיו היא זכות אישית כלפי המעביר, שלישיי�

חוזה להעברת זכות יוצרי� כי  הדורש ,2007–ח"התשס, חוק זכות יוצרי�ל) ג(37' ראו למשל ס   212
 עוסק ה,1967–ז" התשכ,הפטנטי� לחוק 82' ס;  יהיה בכתבבנוגע להאו למת� רישיו� ייחודי 

ההעברה כלפי צד המתנה את תוק�  83' וס, פטנטבהעברה הרצונית של זכויות באמצאה או ב
 .  לפי חוק הפטנטי�ברישומהשלישי 

במקרה זה פעולה על פי : ז"מניה למוכ, אבל ראו להל� באשר למניה המגובשת במסמ� סחיר   213
ותקנה למשל את הזכות להחזיק במסמ� לידי (ניי� במסמ� די� מקו� המסמ� תעביר את הק

א� היא לא תעביר בהכרח את הקניי� בזכויות שהמסמ� מקנה כנגד ) שומר או בעל משכו�
 . החברה
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, ז ומניות רשומות וחובות"מניות למוכ, שטרות, �הוא הדי� באשר לכלי תחבורה ומטעני
כאשר פלוני מקנה לאלמוני בעלות . שאת כול� אפשר לשיי� אל יותר ממקו� ודי� אחד

המסמ� , במניה המגובשת במסמ� על ידי מסירה התקפה לפי די� המקו� שבו נמצא המסמ�
תביעתו , וניכשיתבע את הנכס מאלמ. כבר אינו חלק מקניינו של פלוני לרוב הצרכי�

 רק כלפי החברה. הנכס לא ייחשב חלק מקניינו, כשפלוני יפשוט את הרגל או ימות; תידחה
 השאלה א� די בהעברה פיזית של המסמ� תלויה בדי� ששולט תהיהשהנפיקה את המניה 

די� בהתא� לנה את השטר ומי שק, כאשר שטר יעוקל והעיקול ימומש,  לכ�בדומה. בחברה
א� אי� זאת אומרת , כש זכות קניי� טובה במסמ�והלי� המימוש רהמקו� שבו התנהל 

באותה מידה כאשר זכות הקניי� בחוב . כש זכות כנגד החייבי� על פי השטרושהוא רבהכרח 
הדי� ששולט בעסקת ההמחאה יכריע בשאלה א� זכות הקניי� , מועברת בהעברה רצונית
 של הנמחה כלפי החייב המקורי אול� תוקפה של זכות הקניי�. בחוב עברה לידי הנמחה

בכל המקרי� הללו העברה שלא בהתא� לדי� השולט . ולט בחיוב המקוריתלוי בדי� שש
א� היא אינה , בזכויות הקניי� בנכס הרלוונטי עשויה ליצור זכות אישית בי� שני הצדדי�

   214.היעילה כלפי צדדי� שלישיי�, יוצרת זכות חפצא
רכוש מחייב רק י� בקניזכות � פלוני לאלמוני באשר לג� פסק די� גברא בי, בדומה לכ�

 בי� ,על כ�. ואינו מחייב צדדי� שלישיי�, את הצדדי� הישירי� להתדיינות וחליפיה�
בכל מה שקשור ליחסי� שבי� הצדדי� , שמדובר בהלי� מצהיר ובי� שמדובר בהלי� יוצר

 שהיא אינה שולטת פסק די� כזה יכול להינת� במדינה ששולטת בה� א� על פי, להלי�
פסק די� כזה לא , ומבחינתה של כל מדינה אחרת,  מבחינת המדינה השולטת בנכס215.בנכס

  .שינה את זכויות הקניי� אלא יצר רק זכויות אישיות בי� הצדדי�

  תנאה על הדי� השולט בזכות הקניי�ה  )2(

מחייב כי מעמדו המכריע של הדי� ששולט בזכויות הקניי� בנכס בכל ההקשרי� הללו א� 
 תוכפ� לדי� זכותה  על דרכי הקנייה או הפקיעה של הזכות ועל משמעותלהתנותהאפשרות 

העברת � בנוגע לכלליה להתנות על אפשר מקו� הימצא הנכסדי� בייתכ� ש 216.זה בלבד

  

–978, 945ד ו "פ, שר האוצר' אמסטרד� נ 279/51� "ראו את הדיו� של השופט אגרנט בבג   214
 הזכות לדרוש שהמעביר ישכלל את זכות – ius ad rem –בזכות קניי� יחסית ) 1952 (979

  .�ius in remלהבדיל מ, הקניי� נשוא העסקה
 .1059–1053' בעמראו להל�    215
 האפשרות להתנות על –הסוגיה הנדונה כא�  .422 ,419 ,418 בפסקאות ,LOUSSOUARNראו    216

הדי� נבדלת מהאפשרות להתנות על כלל ברירת  –ההסדר המהותי שבדי� מקו� הימצא הנכס 
די� . ברוב שיטות המשפטאפשרות זו אינה מוזכרת כלל . )484–483, 212–206ראו לעיל (

מצומצ� ליחסי� שבי� של ההתנאה  ותוקפה ,בנסיבות מוגבלות ביותרשוויי� מסדיר סוגיה זו 
מאפשר להתנות על הדי� שיחול על קניית� ופקיעת� של זכויות במיטלטל הוא . הצדדי� בלבד
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וא� יעקב , די� שוויי� מאפשר להתנות על רגע העברת הבעלות א� , למשל.זכויות הקניי�
לפי כ� ש , באופ� המוכר לפי די� שוויי� על הכלל הרגילהתנו , לעיל שהובאההבדוגמ, לאהו

אזי זכות הבעלות נשארה , מה שהוסכ� ביניה� זכות הקניי� תעבור רק בעת מסירת הנכס
 במקרה זה תרופותיה של לאה .והוא חופשי להעבירה הלאה לכשירצה בכ�, יעקבבידי 

 יי� הוא שיקבע א� ההתנאה אפשריתדי� שוו ול� א.אובליגטוריות בלבדתהיינה תרופות 
היה וההתנאה נעשתה .  על זכותה לקבל זכות קניי� כבר בעת ההסכמה"ויתרה"לאה וא� 

 � א� יעקב ,לפיכ�.  תעבור הבעלות לידי לאה בעת ההסכמה–באופ� שאינו מוכר בדי� שוויי
� יעבור תו� שהשניי� מסכמי� כי הקניי, יתיימר להעניק את היהלו� לארוסתו החדשה רחל

   .לא יהיה בכ� כדי להשפיע על זכות הקניי� של לאה, בעת ההענקה
.  הזכות המועברתתוכ�ייתכ� שדי� מקו� הימצא הנכס מאפשר להתנות על , בדומה לכ�

והסכ� המשכו� מסדיר את תנאי המשכו� או , א� אברה� ממשכ� נכס לטובת יצחק, למשל
השפעתו של הסכ� זה ,  של הנכס הממושכ�את אופ� מימושו תו� סטייה מדי� מקו� הימצאו

  217.על המשכו� תלויה קוד� כול בכ� שדי� מקו� הימצא הנכס מכיר בהסכ�
א� : בכל המקרי� הללו תוקפה של ההתנאה במישור הקנייני תלוי בשתי שאלות בלבד
תנאי די� מקו� הימצא הנכס מאפשר להתנות על הכלל בדבר רגע העברת הבעלות או בדבר 

 .באופ� שדי� זה מכיר בוא� הצדדי� התנו על ההוראה הרגילה ו,  אופ� מימושוהמשכו� או
, א� לא די למצוא שהתנו. לפיכ� לא די לקבוע שהצדדי� רצו בתוצאה זו כדי להשיגה

עסקה הקניינית הוא די� שבו הבעלות עוברת ברגע המסירה או די� הש, במפורש או מכללא
, אפילו ברור מה הייתה כוונת�. פי שביקשו לקבועשבו תנאי המשכו� או אופ� מימושו ה� כ

אי� בכ� כדי להעביר את זכות הקניי� ברגע ההסכמה או לאפשר את מימוש המשכו� באופ� 
התנהגות כזו תוכל להשפיע על רגע העברת הבעלות או על אופ� מימוש המשכו� . שנבחר

וזה שהבעלות קביעה מפורשת בח. התנאה תקפה בדי� מקו� הימצא הנכסהרק א� דר� 
 רגע זה בדי� מקו�  להתנות עלאי אפשרתעבור רק בהעברתו הפיזית של הנכס לא תועיל א� 

קביעה מפורשת בדבר אופ� מימוש המשכו� לא תועיל א� אי אפשר להתנות ; הימצא הנכס
התנאה על הסדר שאינו נית� להתנאה בדי� מקו� הימצא הנכס ; בדי� מקו� הימצא הנכסכ� 

   218.תנאה בדר� שאינה מוכרת בדי� מקו� הימצא הנכס לא תועילוה; לא תועיל

  

די� נמל היעד , די� נמל היציאה(לו דיני� מותר לבחור יא מפרט בבירור באא� הו, שבמעבר
 ). �CPIL ל104' ראו ס(וקובע כי הבחירה לא תוחל כנגד צד שלישי ) ודי� העסקה

ההתנאה עלולה , ג� כאשר קיימת אפשרות להתנות על דיני הקניי� החלי� במקו� הימצא הנכס   217
שבה אי� תוק� , ימוש המשכו� במדינה אחרתלהיתקל במכשול כאשר הנכס נמצא בעת מ

  .1045–1038' ראו להל� בעמלעניי� זה . להתנאה בי� הצדדי�
ואולי משו� שהיא , א� על פי שהעסקה לא הצליחה לשכלל שינוי בזכויות קניי�, כאמור לעיל   218

 ,בדומה לכ�. לפי הדי� שחל על החוזה, היא עשויה להצמיח זכויות חוזיות, לא הצליחה בכ�
א� כאמור השאלה א� החוזה תק� . תוקפו של החוזה עשוי להיות תנאי להעברת זכות הקניי�
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דיו� זה תק� ג� כאשר די� שאינו די� מקו� הימצא הנכס חל על מהותה של זכות הקניי� 
די� , הכפופי� בשתי סוגיות אלה לדי� העסקה, באשר לחובות, למשל. ועל אפשרות העברתה

ואילו . ניי� ה� על העברתה הרצוניתזה ישלוט באפשרות להתנות ה� על מהותה של זכות הק
על האפשרות להתנות על תנאי ההעברה הרצונית ותוצאותיה במיטלטלי� במעבר וכלי 

  .תחבורה בלב י� יחול הדי� שחל על שאלות אלה

    ששינה מקו�די� מקו� הימצא הנכס בנוגע לנכסהפעלת   )ד(

ת עשוי לבלבל בכל הכלל שלפיו די� מקו� הימצא הנכס חל כמעט על כל שאלה קנייני
שינויי� כאלה אופייניי� ביותר בהקשר של . המקרי� שבה� מקומו של הנכס יכול להשתנות

אבל שינוי כזה יכול לקרות ג� . שאפשר להעביר� בקלות ממדינה אחת לרעותה, מיטלטלי�
וחלקת קרקע שהייתה במדינה אחת מצויה עתה במדינה , כאשר גבול מדיני משתנה

די� אחד קבוע מספק את התשובה למכלול , נכס נשאר במדינה אחת כל עוד ה219.אחרת
איזו זכות , כיצד אפשר להעביר אותו, מי בעל הנכס: השאלות הקנייניות העשויות להתעורר

ברור פחות כיצד , כאשר נכס עובר ממקו� למקו�. הועברה ומה מקנה הזכות לבעליה
ל הנכס משתנה בכל פע� שהוא הא� דינו ש? דינו של איזה מקו� חל. להפעיל את הכלל

הא� די� אחד ? או שמא מוסי� לחול עליו די� אחד קבוע לעד, עובר לשיטת משפט חדשה
חל על כל השאלות הללו או שמא המתח� הרחב של שאלות קנייניות מתפרק לאלה 

בעיה זו היא הבעיה של שינוי בחוליית ? הכפופות לדי� האחד ולאלה הכפופות לדי� האחר
ולא במסגרת , היא תידו� כא�, בשל חשיבותה להבנת כלל ברירת הדי� בקניי�ו, הקישור

  .להל� כמה דוגמאות שימחישו את מורכבות העניי�. הבעיות המתודולוגיות

.  ראוב� קונה נכס הנמצא בישראל מבלי שהנכס נמסר לידו:12 הדוגמ
בנסיבות העניי� די� ישראל מכיר בהעברת הבעלות בנכס א� על פי שהנכס 

שבה אי� תוק� להעברת בעלות , כאשר הנכס יועבר לאר� אחרת. לא נמסר
כ� שמי שהעביר לו את , הא� בעלותו של ראוב� תופקע ממנו, בלא מסירה

  ? הנכס בישראל יחזור להיות בעליו

  

והיא אינה כפופה לדי� מקו� הימצא , אלא שאלה חוזית, וא� הוא הופר אינה שאלה קניינית
  . אלא לדי� השולט בחוזה, נכסה

ריטוריה שבה חל די� שינוי כזה עשוי לעורר ג� את השאלה א� זכות קניי� רוחני עוד תקפה בט   219
 באשר שינוי גבול עשוי להשפיע ג� על זהותו של הדי� ששולט בעסקת מכר של ,כמו כ� .חדש

של הנכס עלולה להתעורר " מקומו"הבעיה של שינוי , מטע� במעבר או חיוב שטרי או חוב
אול� בעיות אלה מתמזגות ע� הבעיה של שינוי בדי� הזר השולט .  לכל סוגי הנכסי�באשר

   .)1050' ראו להל� בעמ( כותבז
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. קונה נכס הנמצא בשוויי� מבלי שהנכס נמסר לידושמעו�  :13 הדוגמ
עברת הבעלות בנכס עד אשר הנכס בנסיבות העניי� די� שוויי� אינו מכיר בה

ובישראל העברת בעלות במיטלטל מוכרת , הנכס מגיע לישראל. יימסר לידיו
 משתכללת ברגע שהנכס הגיע שמעו�הא� בעלותו של . א� בלא שהוא נמסר

  ? לישראל

בתנאי תקנת השוק ,  נכס הנמצא בישראל מגנבראוב� קונה :14 הדוגמ
א� הנכס יועבר . יותיו של בעל הנכסהישראליי� שמצליחי� לגבור על זכו

הא� , שבה אד� אינו יכול להעביר לאחר יותר ממה שיש לו, למדינה אחרת
  ?בוזכותו של ראוב� תיסוג בפני זכותו של בעל הנכס הגנ

קונה נכס הנמצא במדינה שבה זכות הבעלות מוגנת שמעו� : 15 הדוגמ
הוא .  ממה שיש לובמוב� זה שאד� אינו יכול להעביר יותר, באופ� מוחלט

שבה מקובל כי גנב יכול להעביר זכות קניי� , נוטל את הנכס למדינה אחרת
. כ� שהקונה יגבר על בעל הנכס הנגנב, בתנאי� מסוימי�, טובה בנכס לא לו

הא� תישלל , א� הנכס ייגנב ממנו במדינה זו ויימכר ש� בתנאי� הנדרשי�
  ?שמעו�זכותו של 

בסכנה במי� טריטוריאליי� המצויה ת אנייה פייר מסייע להצל: 16 הדוגמ
 האנייה .פעולה זו מקנה לפייר שיעבוד באנייה מכוח די� בלגיה. בלגיי�

עבוד ישבה הצלה בנסיבות העניי� אינה מקנה ש, גיעה למדינה אחרתמ
  ?עבוד של פייר או שמא יופקע ממנויהא� יוכר הש. באנייה

הנכס מועבר . ראל משכו� בנכס הנמצא בישת רוכששרה :17 הדוגמ
שבה התנאי� למימוש המשכו� שוני� מאלה שבחוק המשכו� , לאיטליה
הא� תנאי המימוש של המשכו� ייקבעו לפי די� ישראל או שמא . הישראלי

  ?לפי די� איטליה

דוגמאות אלה מבהירות כי שינוי במקומו של הנכס מאתגר את הכלל המפנה לדי� מקו� 
אבל , הנכס ממוק� בכל רגע של זמ� במקו� אחד בלבדאמנ� . הימצא הנכס במישור הזמ�

נשאלת השאלה עד כמה חזק שלטונו של הדי� ששלט בו , כאשר הוא עובר למקו� שני
הוא מלווה את הזכות , ה מטביע את חותמו על ידי הקניית זכותדי� זהא� מהרגע ש. בעבר

ות אלה שבמדינת כ� שתנאי ההעברה והמימוש יוסיפו להי, לכל מקו� שהנכס יוביל אותה
כל מה שהיה בעבר , או שמא לאחר שהנכס עובר לשלטונו של די� חדש? המקור של הזכות

  ? ורק הדי� החדש קובע מה� זכויות הקניי� בנכס ומה תוכנ� של זכויות אלה, נמחק
, אילו אומצה הגישה הראשונה. במבט ראשו� שתי גישות אלה נראות בלתי סבירות

די� שמפנה לדי� מקו� הימצא הנכס הייתה מוגבלת לקניית המשמעות של כלל ברירת ה
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ג� א� הנכס , כל אירוע קנייני עתידי היה כבול לדי� היסטורי זה. הזכות הראשונה בנכס
 ,לעומת זאת. ואכ� גישה זו אינה מקובלת בשו� שיטה. לעול� לא היה שב לאותו מקו�

הוא ; א הנכס מוגבל בזמ�פירושה של הגישה השנייה הוא ששלטונו של די� מקו� הימצ
משפיע על הזכות רק כשהנכס כפו� לו והוא אינו יכול לכבול שיטות אחרות במה שנעשה 

והוא מכשיר , פירוש הדבר שהוא אינו מספק את ההגנה המיוחלת על זכויות קנויות. אצלו
א� כי יש , על א� זאת גישה שנייה זו היא המקובלת ביותר. פגיעה שרירותית בציפיות

כאילו זכות שנקנתה כשהנכס היה במקו� אחד תוכר ג� , פחות יגי� אותה באופ� קיצונישמצ
   220.כאשר הנכס נמצא במדינה אחרת עד אשר תשונה לפי דינה של אותה מדינה אחרת

 העמדה –במשפט האנגלי אפשר למצוא את שתי הגרסאות של עמדה שנייה זו 
שלפיה פועלו של , דה המתונה יותרוהעמ, הקיצונית שלפיה די� המקו� החדש קובע בכול

  . די� המקו� היש� מוכר במידה מסוימת בדי� המקו� החדש
שבו ,  המסורתי האנגלי נוטה לעמדה שבהלי� ימי המתנהל באנגליההמשפט הימי 

 זה מכוח –גורמי� שוני� מבקשי� לממש זכויות קניי� שרכשו בעת המסע הימי באנייה 
 די� –זה מכוח הפרת חוזה הובלה , זה מכוח הצלה, זה מכוח התנגשות, הספקת שירותי�

חל על השאלה א� , שהוא די� המקו� שבו נמצאת האנייה בזמ� ההלי�, די� הפורו�, אנגליה
 גישה זו פירושה שטענה לרכישת זכות 221.נוצר שיעבוד באנייה בכל אחת מהנסיבות הללו

ח� לפי די� המדינה שבה תיב, ג� כשהאנייה הייתה במקומות אחרי�, קניי� באנייה בעבר
  .נמצאת האנייה היו�

מייצג עמדה שלפיה זכות  Winkworth v. Christie’s פסק הדי� האנגלי בעניי� ,לעומת זאת
מכירי� בה לאחר שהנכס מגיע לאנגליה ג� כאשר , שנקנתה כשנכס היה במדינה אחרת

  222.באנגליה אי אפשר היה לרכוש את הזכות כפי שהיא נרכשה

מהתובע באנגליה נגנבו יצירות אמנות יקרות ער� : Winkworth פרשת
בעוד� ש� ה� נמכרו בתנאי� שלפי די� איטליה . והוצאו בידי הגנב לאיטליה

ולכ� הקונה רכש בה� זכות קניי� טובה ג� כלפי ,  כדי תקנת השוקעולי�
דיני הקניי� האנגליי� לא היו מכירי� במכר זה כמכר שהקנה לקונה . הבעלי�
י� טובה כלפי הבעלי� המקוריי� משו� שתנאי תקנת השוק כפי זכות קני

הקונה שלח את היצירות לאנגליה . שה� מוגדרי� במשפט האנגלי לא קוימו
הבעלי� . Christie’sוביקש למכר� ש� באמצעות בית המכירות של 

המקוריי� תבע את בית המכירות ואת הקונה וביקש הצהרה שהיצירות היו 

  

  .134 ובצורה מפורשת יותר בכלל 22�053בפסקה , DICEYראו למשל    220
 Bankers Trust International v. Todd Shipyards Corp., [1981] A.C. 221 (The Halcyonראו    221

Isle).  
222   Winkworth v. Christie’s Ltd., [1980] Ch. 496.  
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. ל היצירות שלא נמכרו ופיצויי� על אלה שנמכרוהשבה ש, ונשארו שלו
נפסק כי משו� שהיצירות היו באיטליה בזמ� שה� נמכרו על ידי הגנב 

די� איטליה שולט בשאלה א� נרכשה זכות קניי� טובה כלפי כל , לקונה
זכותו של הקונה גוברת על זכותו , מאחר שזו התוצאה בדי� איטליה. העול�

 פי שהיצירות הוצאו מאנגליה בלא רשות א� על, של הבעלי� המקורי
  .הבעלי� וא� על פי שלאחר המכר ה� הוחזרו לאנגליה

בחלק� היא מקובלת ג� בהקשר . במדינות אחרותא� יותר בגישה זו היא המקובלת 
לפיכ� ג� בהקשר זה מקובל שהשאלה א� נרכש שיעבוד באנייה אינה נבחנת לאור . הימי

� אלא לפי ה–הנכס בעת הדיו�  די� מקו� הימצא –די� הפורו� lex causae –�223. די� העניי 
   224.זו ג� העמדה שאומצה בישראל בהקשר הימי

הכלל שמפנה לדי� מקו� הימצא . הצדקה לעמדה זו מצויה ברעיו� של זכויות קנויות
הנכס בעת ההעברה מכיר בכוחו של הדי� ששלט בנכס ברגע נתו� לשנות את זכויות הקניי� 

אילו היו . טיח כי הזכות בנכס לא תשונה רק משו� שהשתנה מקומו של הנכסבו וחותר להב
הזכות שנרכשה במדינה , קובעי� את הזכות לנכס לפי הדי� שבו נמצא הנכס בעת הדיו�

 הכלל שנקבע בא להג� על הזכות שנקנתה בנכס לפי הדי� ששלט 225;הקודמת הייתה נשללת
   .בו ברגע ההעברה

וכי הזכות נותרת כפי , י� ההיסטורי מוסי� לשלוט בזכותאול� אי� פירוש הדבר שהד
 מחייבת לפתח כלי� שיבחינו המפנה לדי� מקו� הימצא הנכס בעת ההעברהגישה . שהייתה

בי� השאלות הכפופות לדי� המקו� שבו נקנתה הזכות לאלה הכפופות לדי� מקומו החדש 
  . של הנכס

כ� ג� העברת� , השוק האיטלקיי�כש� שהזכות האנגלית נחשפה באיטליה לכללי תקנת 
.  החדש�די� מקומ, של היצירות חזרה לאנגליה חושפת את הזכות האיטלקית לדי� אנגליה

אבל כש� שדי� איטליה שלט בהעברת זכות , די� זה אינו פוסל את הזכות שנרכשה באיטליה
פשר  שולט די� אנגליה בשאלה כיצד א–כשה� באנגליה , הקניי� כשהנכסי� היו באיטליה

הוא קובע תנאי� מחמירי� יותר כדי להעביר את הבעלות בתנאי� , למשל. להעביר� הלאה

  

ש "לעיל ה( Tetleyראו (זו ג� העמדה בארצות הברית ובקנדה . �EGBGB ל45.2' ראו למשל ס   223
166(.(  

שאימצה גישה זו , )1990 (45)3(ד מד"פ ,מ"כור סחר בע' גרייפי� קורפורייש� נ 352/87א "ראו ע   224
י� שופטי אול� ג� ב. לעומת עמדתה של השופטת נתניהו שדבקה בגישה האנגלית, ברוב דעות

. התגלעו חילוקי דעות באשר לזהותו של די� העניי� בהקשר זה, הנשיא שמגר והשופט ברק, הרוב
, א� על פי שהנשיא שמגר הביע העדפה קלה לדי� החוזה שביסוד העסקה שיצרה את השיעבוד

, ) ואיל�61' בעמ(הוא לא הכריע בי� החלת די� מקו� האנייה בעת רכישת הזכות ובי� די� זה 
 ).71' בעמ(ילו השופט ברק העדי� במפורש את די� העסקה שביסוד השיעבוד וא

  .414בפסקה , LOUSSOUARNראו ג�    225
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די� ,  כש� שדי� איטליה החליש את זכות הבעלות של הבעלי�,לפיכ�. של תקנת השוק
הוא הדי� בזכות משכו� שנרכשה בנכס בעת הימצאו למשל . אנגליה חזר וחיזק אותה

יהיה המשכו� נית� למימוש , חר שתוכר זכות המשכו�ג� לא, בהגיע הנכס לישראל: בקנדה
 226.לפי תנאיו של די� ישראל ג� א� אלה שוני� מאוד מתנאי המימוש של משכו� בדי� קנדה

אבל , שיעבוד שנרכש באנייה במדינה זרה יוכר בהלי� ימי המתנהל בישראל, בדומה לכ�
  228.העדיפויות ולפי הכללי� הישראליי� בדבר סדר 227ימומש לפי ההלי� הישראלי

מכא� שדינו של מקו� הנכס החדש חל על כל מה שקורה לנכס מבחינה קניינית כל עוד 
חוק של אותו מקו� ייראה מוסמ� בעינינו לשנות זכויות קניי� . ההוא נמצא במקו� חדש ז

 פסק די� מסוג חפצא שנית� באותה מדינה יוסמ� לשנות זכויות קניי� כלפי כולי 229;בנכס
משפטית החותרת לשנות את מצב זכויות הקניי� תוכפ� לדי� זה ולא לדי�  פעולה 230;עלמא

, לפיכ� הדי� החדש מוסמ� לבטל את הזכות במפורש. המקו� הקוד� שבו נולדה הזכות
באמצעות דיני הקניי� שלו , והוא א� מוסמ� לשנות אותו במשתמע, למשל בדר� של הפקעה

ת חשיפותה לפגיעה ואת דרכי ההגנה א, את דרכי העברתה, המגדירי� את דרכי מימושה
על העברתה הרצונית ועל העברתה הלא , די� חדש זה יחול על מהותה, לשו� אחר. עליה

  .רצונית מרגע היכנסו של הנכס לשטח שבו היא כפופה לשליטתו
א� . לפיכ� די� חדש זה עשוי להשפיע ג� על עסקאות שבוצעו לכאורה במדינה הקודמת

ולפני שהוא , שבה העברת הבעלות טעונה מסירה, ה כמו שוויי�נמכר נכס שנמצא במדינ
ע� כניסת הנכס , שבה הבעלות עוברת בלא מסירה, נמסר לקונה הועבר הנכס לישראל

  

בד בבד האפשרות להתנות על תנאי� אלה תוכפ� לדי�  .421 בפסקה ,LOUSSOUARNראו למשל    226
   .ישראל ולא עוד לדי� קנדה

זו ג� הגישה ). 1990 (45)3(ד מד"פ ,מ"כור סחר בע'  קורפורייש� נגרייפי� 352/87א "ראו ע   227
העקרונית של אלה המחילי� את די� הדגל על רכישת השיעבודי� תו� התעלמות ממקו� כלי 

רק הגישה . שיעבודי� כאלה יוכרו בפורו� וימומשו לפי די� הפורו�. השיט בעת יצירתו
 . בדיעבד, האנגלית מכפיפה ג� את יצירת השיעבוד לדי� הפורו�

 גרייפי� 352/87א "ראו ע(מקובל שדי� הפורו� שולט בסדר העדיפויות , כבאנגליה, בישראל   228
נשיא פסק דינו של הב 64, 61–60' בעמ, )1990 (45)3(ד מד"פ ,מ"כור סחר בע' קורפורייש� נ

נהוג לומר כי החלת די� הפורו� בעניי� זה נעשית כעניי� של נוחיות ולא משו� ). שמגר
 שאי� : בפרשה זו מוזכר שיקול נוס�.ה חייב לחול די� הפורו�ר בשאלה דיונית שבשמדוב

 לפיכ� קיימת הסכמה רחבה שכאשר כל זכויות הקניי� נולדו .להעדי� נושה אחד על אחרי�
ראו בפסק דינו של השופט (די� זה יקבע ג� את סדר העדיפויות , כגו� די� הדגל, בדי� אחד

אפשר לראות ג� נוהג זה , ע� זאת). )4(82 ' ס,הצעת חוק ,לבונטי�וראו ג� , 72' בעמ, ברק
כעניי� הנובע ישירות משליטתו של די� הפורו� בנכס ובזכויות הקניי� שבו בעת מימוש 

   .השיעבודי�
 ודיוני� לעיל בהעברות לא )1952( 945ד ו "פ, שר האוצר' אמסטרד� נ 279/51� "ראו בג   229

 . רצוניות
 .1056'  להל� בעמראו   230



  קניי�: 14פרק 

1043 

 א� נכס מועבר למדינה אחרת 231. הבעלות בו עוברת לקונה– מבלי שנעשה דבר –לישראל 
די� המדינה , ניי� בנכסבמהל� מירו� תקופת ההתיישנות המקנה למי שמחזיק בו זכות ק

יקבע א� אפשר לרכוש זכות קניי� מכוח התיישנות ומה אור� ועת שבה הוא נמצא בכל עת 
 א� נכס שהוחזק בידי אד� בתקופה נתונה במדינה שבה אי� ,לפיכ�. תקופת ההתיישנות

וא� הנכס , רוכשי� קניי� מכוח התיישנות עובר למדינה שבה אפשר לרכוש בו זכות כזו
זהו הדי� שיקבע א� , � בתו� התקופה שדי� זה מקצה לרכישת זכות קניי� בדר� זונמצא ש

א� רכב שבצרפת מועבר מפלוני לאלמוני ,  בדומה לכ�232. אכ� רכש זכות א� לאוותו אד�א
ובצרפת שמירה זו תקפה כלפי צדדי� , תו� שמירת הבעלות עד תשלו� מלוא המחיר

 בה הרכב מועבר לישראל ,בניגוד לרצו� המוכר א�ו, שלישיי� א� בלא כל רישו� או פרסו�
שמירת בעלות תקפה כלפי צדדי� שלישיי� באופ� שיגבר על זכות המוכר רק א� הזכות 

בהיעדר הסדרה מיוחדת של מצב . זכות הקניי� של המוכר נפגעת – למשל כמשכו�, רשומה
 שיגבר על  די� ישראל מאפשר לקונה להעביר את המכונית הלאה לקונה חדש באופ�,זה

   233.הבעלות השמורה
יוצא שא� מכירי� בכוחו של די� מקו� הימצא הנכס החדש לשנות את תכונותיה של 

וא� מכירי� בכוחו לשנות אותה במשתמע ולחשו� אותה לדרכי העברה , הזכות במפורש
יש להכיר ג� בכוחו של די� זה לשנות את זכות הקניי� מבלי שנעשה דבר מהרגע , שלא נצפו

בדומה לכ� יש להכיר ג� בכוחו לסרב להכיר בקיומה של זכות . נכס נכנס לשטחושבו ה
 מאיטליה Winkworth אילו הועברו היצירות שנדונו בפרשת ,לפיכ�. שנרכשה במדינה אחרת

השאלה מי בעל זכות הקניי� , למדינה אחרת שאינה מכירה בזכות הקניי� שנקנתה מידי הגנב
 –ובה שונה מזו שניתנה כאשר הנכסי� הועברו לפורו� בנכסי� הייתה צריכה לזכות בתש

היה ,  לשאלה זושונהא� המדינה שבה נמצא הנכס בעת הדיו� הייתה נותנת תשובה . אנגליה
שכ� דינה של מדינה זו יתייחס לנכס בכל פעולה עתידית כאילו הוא ,  עמדתה לקבל אתנדרש

מאחר שהכלל הבסיסי המפנה לדי� מקו� . הנגנב המקורי, עדיי� שיי� לבעלי� האנגלי

  

231   LOUSSOUARN , 414בפסקה.  
כי די� המקו� שבו נמצא נכס מפורשות שקובע  לחוק הרפורמה האיטלקי 53 'ראו למשל ס   232

  .בתו� תקופת ההתיישנות ישלוט ברכישת זכות מכוח התיישנות
ראו למשל את . בעיה זו נפוצה ביבשות שבה� אפשר להעביר מכונית למדינה אחרת בקלות   233

ואת המקרה ; Century Credit Corp. v. Richard, (1962) 34 D.L.R. (2d) 291המקרה הקנדי 
  ראו ג� דיו� . Zahnrad Fabrik Passau GmbH v. Terex Ltd., 1986 S.L.T. 84הסקוטי 

 בגלל בעיקר ,אחרת לתוצאה שמגיעי� די� פסקי מוצגי� ש� ,1218–1215 'בעמ ,�CHESHIREב

  .מיוחדי� מקומיי� מדיניות שיקולי
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א� סביר הוא , הימצא הנכס מחייב להכיר בפעולה עתידית שתבוסס על מצב ענייני� זה
   234. מפורש כל עוד הנכס נמצא ש� במצב זה ג� בלא שאירע אירוע קניינילהכיר

הוא . לפיכ� הניסוח האנגלי המסורתי של הכלל בדבר שינוי בחוליית הקישור מטעה
קובע כי יש להעדי� את די� מקו� הימצא הנכס בעת ההעברה על פני די� מקו� הימצא הנכס 

  ניסוח זה מתאי�235.בעת הדיו� עד אשר יתרחש אירוע קנייני חדש לפי די� המקו� החדש
במצב זה . Winkworthכפי שהיה בפרשת , למצב שבו הנכס נמצא בפורו� בעת הדיו�

הפתרו� שאומ� בפסק די� זה מביע . השאלה מי בעל הנכס זהה לשאלה מה תוק� ההעברה
את עמדת הפורו� האנגלי שלפיה ההעברה תקפה א� היא נעשתה לפי די� המקו� שבו היה 

השאלה מי בעל ,  בעת הדיו� במדינה אחרתבר� כאשר הנכס נמצא. הנכס בעת ההעברה
 אלא בהשקפה של אותה ,הנכס איננה תלויה בהשקפה של הפורו� בדבר תוק� ההעברה

לזכות באשר דינה של מדינה זו ישלוט בכל מה שמתרחש . מדינה זרה שבה הוא נמצא
מה , הוא הדי� שיכריע בשאלה מה אופייה של זכות הקניי�. הקניי� כל עוד הנכס נמצא ש�

על כ� הוא הדי� שיכריע . גיעהלפובאיזו מידה היא חשופה , כיצד היא תועבר, תכונותיה
במקרה  ,בניגוד למצב שבו הנכס הובא לפורו� לאחר ההעברה. בשאלה מי בעל זכות הקניי�

אול� דינה של מדינה . השאלה מי בעל הנכס היו� איננה זהה לשאלה מה תוק� ההעברה, זה
בצאת . חל על הנכס רק במש� התקופה שבה הוא נמצא ש�, גל הנכסשאליה התגל,  זואחרת
הפורו� חופשי להתעל� מהאופ� , כל עוד לא אירע שינוי בזכויות הקניי�, מש� לפורו�הנכס 

א� . שבו התייחסו לזכות הקניי� במדינה זו ולחזור ולהכיר בשינוי שחל במדינה הקודמת
המדינה הזרה שאינה מכירה בתוק� ההעברה הנכס יועבר מ, במקו� להגיע לפורו�א� , שוב

  . תיבח� השאלה לפי דינה שלה, מדינה זרה נוספתהמקורית אל 
מכא� שהניסוח העדי� של הכלל המתייחס לבעיה של שינוי בחוליית הקישור הוא זה 

ולפיו כלל ברירת הדי� מפנה לדי� המקו� שבו נמצא הנכס בכל רגע , המקובל בקונטיננט
 זכות 236.ניי� בנכס כפופות לעול� לדי� המקו� שבו נמצא הנכס באותו רגעזכויות הק; ורגע

. כי דינו של מקו� זה שולט בנכס באותו רגע, שנוצרה כאשר הנכס נמצא במקו� אחד מוכרת
די� .  של די� מקומו החדשת המוחלטתוטילאחר שהנכס יוצא ממקו� זה הוא עובר לשל

והוא חופשי א� להכפי� , היה במדינה זרהחדש זה חופשי להכיר בזכות שנרכשה כשהנכס 

  

 מקו� –על פרדוקס הזכויות הקנויות "ט של סוגיה זו ראו סיליה וסרשטיי� פסברג לניתוח מפור   234
בעריכת ( 115 מחקרי משפט לכבודו של יהושע ויסמ�: ספר ויסמ�" וזמ� בברירת הדי� בקניי�

   .)2002, זמיר�שלו� לרנר ודפנה לוינסו�
235   DICEY , 134בכלל.  
הקובע כי ,  הגרמני�EGBGB ל43.2'  ג� מסכ� משתמע.  השוויצרי�CPIL ל100' ראו למשל ס   236

 לחוק הרפורמה 51' ס. זכויות שנרכשו במדינה אחת לא תופעלנה במדינה אחרת בניגוד לדינה
 ממחיש את העיקרו� 53' א� כאמור ס,  א� מפנה בכל השאלות הקנייניות לדי� המקו�האיטלקי

ראו ג� את . ל התיישנותהמקובל באשר לשינוי מקו� הנכס בהקשר של קניית זכות מכוחה ש
  .דומה עמדה משתמעת שממנו ,1219–1215 'בעמ ,CHESHIREהניתוח של 
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את חשיפותה לפגיעה ואת דרכי מימושה לדי� המדינה שבה נרכשה , את דרכי העברתה
אול� הוא ג� חופשי להתכחש לכל מה שהיה ולהחיל את דינו לא רק על מה . הזכות

כל עוד . ככל שהדבר נוגע לו, שיתרחש אצלו אלא ג� על מה שהתרחש במדינות אחרות
הכלל ,  תקנת הציבורדי� זה אינו נוגד אתוכל עוד , בשליטתו של די� חדש זהס נמצא הנכ

מסתפקי� , כרגיל, כאשר הנכס נמצא בעת הדיו� בפורו�. מחייב אותנו לכבד את עמדתו
ואילו על משמעותה של הזכות , בהכרה בקיומה של זכות שנרכשה כדי� במקו� אחר

שהוא די� ,  מחילי� את די� המקו� הנוכחיעל העברתה הלאה, על תכונותיה, שנרכשה
מוסכמה זו אינה צריכה לטשטש את העובדה שהנכונות של הפורו� להכיר בזכות . הפורו�

על כ� כאשר די� . ו שלו בנכס בעת שמתבקשת ההכרהתטישנקנתה בד� זר נובעת משל
 בשתיקה ולא רק , כוחו עמו לשלול זכות שנרכשה בעבר–המקו� החדש הוא די� זר 

  . והעדפת הפורו� את עמדתו של די� המקו� הקוד� אי� בה שו� תועלת, במעשה פעיל
השאלה המעניינת את הפורו� היא , ניתוח זה מציע כי כאשר הנכס נמצא במדינה אחרת

ושאלה זו אינה מזדהה בהכרח ע� השאלה מה תוק� ההעברה בעיני די� , מי בעל הנכס
לעול� לא תהיה , א בעת הדיו� במדינה אחרתאי� זאת אומרת שכאשר הנכס נמצ. הפורו�

, למשל. שונה ממנהנפקות לשאלה מה תוקפה של העברה שבוצעה כשהנכס היה במדינה 
אפשר להגיש בישראל תביעה בגי� עוולה שפגעה בזכות קניי� בנכס ושבוצעה בישראל או 

מדינה בנסיבות אלה עמדתה של ה. במדינה אחרת מבלי שהנכס נמצא בישראל בעת התביעה
שבה נמצא הנכס בעת הדיו� כלפי מצב זכויות הקניי� היו� או ביו� ביצוע העוולה אינה 

הצלחתה של התביעה תהיה תלויה בשאלה א� לתובע הייתה זכות קניי� בעת . רלוונטית
שאלה זו עשויה לחייב את בית המשפט לפנות לדי� מקו� הימצא הנכס בעת . ביצוע העוולה

  237.ההעברה

  ודולוגיותבעיות מת  .5

, שלא כבתחומי� אחרי�. ג� באשר לבעיות המתודולוגיות כמעט אי� פסיקה בישראל
שיקולי האפקטיביות והרעיו� . בתחו� הקניי� הפתרו� המתבקש לבעיות המתודולוגיות ברור

  

לפיכ� ).  ואיל�1570' להל� בעמראו (בנזיקי� כלל ברירת הדי� מפנה לדי� מקו� ביצוע העוולה    237
כאשר . בתביעה בגי� עוולה שבוצעה בישראל בית המשפט יחיל בדר� כלל את די� ישראל

ראוי לפנות לדי� מקו� הימצא ,  נשוא הדיו� נרכשה לפי הטענה במדינה אחרתזכות הקניי�
כ� ג� כאשר העוולה בוצעה . הנכס בעת ההעברה א� על פי שבעת הדיו� הנכס כבר לא ש�

ואילו את שאלת קיומה של זכות הקניי� , על העוולה יחול דינה של אותה מדינה: במדינה זרה
ברוב המדינות יפנו  ולכ�,  הדי� של הפורו� בענייני קניי�הנטענת מקובל להכפי� לכלל ברירת

לדיו� בבעיה האינצידנטלית בנזיקי� ראו . בשאלה זו לדי� המקו� שבו היה הנכס בעת ההעברה
להצגת הגישה של זכויות קנויות ולדיו� בבעיה המקבילה בענייני . 1604–1603'  בעמלהל�

 .  ואיל�124' בעמ, )234ש "לעיל ה(מעמד אישי ראו פסברג 
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שה� מסבירי� את היק� התחולה הרחב של , של זכויות קנויות חזקי� כל כ� בהקשר הקנייני
ולא , "מצב הענייני�את  לצל�" כדי מקו� הימצא הנכס באה לדי� פנייהה. כלל ברירת הדי�

עמדה זו מחייבת שג� פתרונ� של הבעיות . כדי שבית המשפט שלנו יעשה צדק על דעתו
  . המתודולוגיות השונות יתיישב ע� הגישה של זכויות קנויות

  238סיווג  )א(

  סיווג הקטגוריה המשפטית  )1(

 שיש לנהוג גמישות באפיו� השאלה המשפטית המובאת  המקובלת בישראל גורסתההלכה

כבר ראינו שכל שאלה .  בהקשר הקנייני גמישות זו נדרשת שבעתיי�239.לפני בית המשפט

צריכה , עשויה להשפיע על האפשרות להעביר את זכות הקניי� או על הגדרתה או מימושהש

יירת כשאלה של  ג� א� השאלה המוצגת מצט,על כ�. להיכפ� לדי� מקו� הימצא הנכס

יש , ככל שיש בה להשפיע על זכות הקניי� בדי� מקו� הימצא הנכס, כשרות או צורה

מכא� שבניגוד לעמדה המקובלת שבענייני סיווג חל די� . להכפיפה לכלל ברירת הדי� בקניי�

אפיו� השאלה המשפטית כפו� למעשה , בהקשר הקנייני, ולו די� הפורו� המורחב, הפורו�

, הוא הדי� באשר לשאלה א� נכס נתו� הוא קרקע או מיטלטל. השולט בנכסמקו� הלדי� 

מקובל , ככל שהבחנות אלה חשובות לזיהוי כלל ברירת הדי� שיחול. מוחשי או לא מוחשי

 כל שאלה העשויה להשפיע על זכות קניי� נחשבת 240.שדי� מקו� הימצא הנכס חל עליה�

  .קניינית

יינית ולהימנע מלשלבה בתו� ההקשר שבו היא באותה מידה נהוג לבודד כל שאלה קנ

בתביעה חוזית או נזיקית  אינצידנטלילמשל שאלה קניינית המתעוררת באופ� . מתעוררת

כ� ג� בהתדיינות . תוכפ� לכלל ברירת הדי� בקניי� ולא לכלל השולט בשאלה הראשית

הדי� , שהכאשר צד אחד טוע� שזכה בנכס מכוח ירו. בישראל באשר לזכות הקניי� בנכס

אמנ� אילו . שיחול כדי להכריע א� אכ� זכה בזכות קניי� הוא די� מקו� הימצא הנכס

אול� . היו חלי� כללי ברירת הדי� בירושה, התבקש בישראל צו ירושה או צו קיו� צוואה

מכוח ירושה או מכוח כל , כאשר בית משפט מתבקש א� להכיר בזכות שנרכשה במקו� אחר

  .את השאלה הקניינית ולהחיל עליה את כלל ברירת הדי� בקניי�יש לבודד , גור� אחר

  

  .172–154' ראו לעיל בעמ, להצגתה של בעיה זו ולגישה כללית לפתרונה   238
  ).1953 (1037ד ז "פ, רוזנבאו�' רוזנבאו� נ 1/49מ "ראו בד   239
  .417בפסקה , LOUSSOUARN;  ודברי הסבר שמלווי� אותו128בכלל , DICEYראו למשל    240
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  סיווג חוליית הקישור  )2(

 עשויה לעלות כאשר די� ישראל סבור שנכס ממוק� סיווג חוליית הקישורהבעיה של 

העמדה המקובלת כלפי . ' סבור שהוא ממוק� במדינה ב'ואילו די� מדינה א, 'במדינה א

ר היא שדי� הפורו� קובע מהי זיקה מספיקה כדי שדי� פלוני בעיית הסיווג של חוליית הקישו

על כ� די� הפורו� קובע א� אד� הוא תושב של מדינה אחרת בלי קשר לעמדה של . יחול

מאחר . חריג יחיד המצוי� בספרות הוא חוליית הקישור של אזרחות. אותה מדינה זרה

וסמכת לקבוע שפלוני הוא מדינה אחת אינה מ, שאזרחות היא זיקה משפטית ולא עובדתית

 בהקשר , לפיכ�241.ויש לשעות לעמדתה של אותה מדינה אחרת, אזרח של מדינה אחרת

הקנייני כברוב ההקשרי� האחרי� יש לקבוע את מקו� הימצאו של נכס על פי תפיסת די� 

  . הפורו�

החריג של אזרחות מעלה תהייה שמא לא ראוי להתחשב בעמדתה של המדינה שבה 

כלל ברירת הדי� בקניי� מפנה לעתי� א� הוא לדי� שזיקתו , למשל. � נכסהפורו� ממק

רק המדינה הנדונה מוסמכת . כגו� די� הדגל של האנייה, לעניי� היא משפטית ולא עובדתית

עמדתו של הפורו� . רשומה אצלה ונחשבת משלה, לקבוע א� אנייה נושאת את דגלה כדי�

סי� ולשאול מדוע עמדת הפורו� בדבר מיקומו של אפשר להו. בעניי� זה אינה צריכה לקבוע

 ,לכאורה. נכס צריכה לקבוע ג� בהקשרי� רגילי� כאשר יש מחלוקת באשר למיקומו הנכו�

א� המטרה של כלל ברירת הדי� בקניי� היא לתת ביטוי למצב הקנייני הקיי� במקו� הימצא 

לתהייה זו היא שכלל התשובה המקובלת . אי� לעמוד על עמדת הפורו� בעניי� זה, הנכס

הקובע איזו זיקה מספיקה בעיניו כדי להביא , ברירת הדי� נקבע מנקודת המבט של הפורו�

תשובה זו והעובדה שהבעיה של סיווג חוליית הקישור כמעט שאינה . לתחולתו של די�

 א� כי הנטייה לקבל את הרנוואה בהקשר הקנייני מעוררת ,עולה עשויות להספיק לעניי� זה

  .יא את השאלה מדוע אי� מתחשבי� בעמדת הדי� הזר באשר למקו� הימצא הנכסא� ה

  סיווג הוראות   )3(

כבר ראינו שמקובל לסווג כל הוראה זרה החותרת להשפיע על זכות הקניי� כהוראה 
אבל כל אימת שיש חשיבות לאפיו� . שתיכלל בהפניה הכללית אל די� מקו� הימצא הנכס

תכריע , ציבורית או פיסקלית, עונשית, שראל כהוראה דיוניתההוראה הזרה מבחינת די� י
שכ� בהקשר זה חשובה השקפתה שלה ביחס למה שאי� להחיל , התפיסה הישראלית

  .בישראל

  

  .1�085פסקה ב, DICEY ;236ש "ה, 170' מבעלעיל ראו    241
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  ) renvoi(ואה ורנ  )ב(

בעיית הרנוואה מתעוררת כזכור כאשר הדי� שאליו מפנה כלל ברירת הדי� של הפורו� מפנה 
בעיית הרנוואה מתמצה בשאלה כיצד  242.אל די� הפורו� בעצמו הלאה לדי� אחר או חזרה
או שלא , היחס לרצונותיו של די� מקו� הימצא הנכס לחול. על הפורו� להגיב להפניות אלה

מאחר שהכלל שוא� לצל� . לחול ולהחיל די� אחר מתחייב מכלל ברירת הדי� בקניי� עצמו
� מהוראותיו הברירתיות של אי אפשר להתעל, את המציאות כפי שהיא במקו� הימצא הנכס

 ואכ� קניי� הוא התחו� שבו מרבית שיטות המשפט מסכימות כי יש מקו� 243.הדי� הזר
פרשת , מאחר שפסק הדי� המנחה בישראל בעניי� ברירת הדי� בקניי� 244.לקבל את הרנוואה

 סביר שג� בישראל 245,מסביר את הכלל כביטוי לתפיסת הזכויות הקנויות, אמסטרד�
  . ה שקניי� הוא תחו� שבו יש מקו� לקבלת הרנוואהתתקבל העמד

246אינצידנטליתה הבעיה  )ג(
   

 תוקפה של העברה קניינית , למשל,בעיה אינצידנטלית יכולה לעלות בהקשר הקנייני כאשר
כאשר די� מקו� הימצא הנכס היה מכריע בתוקפו של . התלוי בתוקפו של החוזה שביסוד

ו� אילו עלתה שאלת תוקפו כשאלה ראשית שלא החוזה הכרעה שונה מזו של די� הפור
 יש להתאי� את פתרונה של הבעיה 247.אזי מתעוררת בעיה אינצידנטלית, בהקשר הקנייני

  

י� לבלבל בי� א .181–172' ראו לעיל בעמ, להצגתה של בעיה זו ולגישה כללית לפתרונה   242
שלפיה כאשר מחוקק זר מורה להחיל את דינו הקנייני ג� , סוגיה זו ובי� התפיסה שכבר ראינו

וראות מפורשות שכאלה וזאת בניגוד לה, יש להתעל� מכ�, על נכסי� מחו� לשטח מדינתו
בעיית הרנוואה מתעוררת כאשר די� מקו� . המופיעות בדי� ישראל באשר להיק� תחולתו

ולא כאשר די� במקו� שאינו מקו� הנכס , הימצא הנכס קובע שדי� אחר יחול על נכס בשטחו
  .מבקש להחיל את דינו על נכס זר

  באשר למיטלטלי� ובפסקה 24�008בפסקה ,  באשר לקרקע23�064בפסקה , DICEYראו    243
 Winkworth v. Christie’s Ltd., [1980]ראו ג� פרשת .  באשר לנכסי� לא מוחשיי�24�075

Ch. 496. ,ראו , לעומת זאת. שממנה עשוי להשתמע שיקבלו את הרנוואה בהקשר הקנייניBlue 
Sky One Ltd v. Mahan Air, [2010] E.W.H.C. 631 (Comm.) ,קניי� ש� דחו את הטענה שב

אי� חולק שקל יותר להתעל� מכללי . א� זאת בעיקר מטעמי� מעשיי�, יש לקבל את הרנוואה
לדחיית הרנוואה יש השלכות במישור הרעיוני , אול� כפי שכבר ראינו. ברירת די� של הדי� הזר

 . של ברירת הדי�
  .180–176' לעיל בעמראו    244
  ).1952( ואיל� 968, 945ד ו "פ, שר האוצר' אמסטרד� נ 279/51� "בג   245
  .188–181' ראו לעיל בעמ, להצגתה של בעיה זו ולגישה כללית לפתרונה   246
חוזית אי� לבלבל בעיה זו ע� הבעיה הקניינית האינצידנטלית המתעוררת במהל� דיו� בתביעה    247

 ,ש� החוזה או העוולה ה� השאלה הראשית ,)1604–1603' למשל להל� בעמראו (נזיקית או 
במקרי� הנדוני� כא� השאלה הראשית היא . הקניינית היא שאלה אינצידנטליתוהשאלה 

 המתעוררת אגב הדיו�  ומתעוררת השאלה כיצד להתייחס לשאלה אינצידנטלית,שאלה קניינית
 .בה
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מאחר שמטרתו של כלל ברירת הדי� בקניי� . האינצידנטלית ע� הפתרו� של בעיית הרנוואה
מתבקש , ינהאת המצב כפי שהוא באותה מד" לצל�"המפנה לדי� מקו� הימצא הנכס היא 

כפי שהיה , שבה� תלוי הפתרו� לבעיה הראשית, לפתור ג� את השאלות האינצידנטליות
לא פחות מהחלת די� מקו� הימצא , פיצול השאלות. מכריע בה� די� מקו� הימצא הנכס

יביא לידי הכרה בזכות קניי� שלא על פי די� מקו� הימצא , הנכס בלא כללי ברירת הדי� שלו
  248.הנכס

  249זמ�ת הבעיו  )ד(

  כלל ברירת הדי�בשינוי   )1(

יאומ� כלל שונה ומיוחד אול� ייתכ� ש. אי� זה סביר שכלל ברירת הדי� בקניי� ישתנה
 אזוגיבמקרה כזה העמדה שהובעה בפרשת . כגו� ניירות ער�, לקבוצת נכסי� מוגדרת

הדי� שזכות קניי� שנרכשה על פי התפיסה הישראלית לפני שינוי כלל ברירת בילה לכ� ומ
תידו� על פי כלל הברירה , בי� שהנכס היה בפורו� ובי� שהיה מחו� לפורו�, של הפורו�

ואילו כלל ברירת הדי� החדש יחול רק על העברות קנייניות חדשות המתרחשות , היש�
כי מוטב להחיל את כלל דומה  251. הבעייתיות של עמדה זו נדונה לעיל250.לאחר אימוצו

  .י� המגיע לדיו� בישראל לאחר קבלתוברירת הדי� החדש על כל עני

  שינוי בחוליית הקישור  )2(

בי� , של הנכס משתנה" מקומו"של שינוי בחוליית הקישור מתייחסת למצב שבו בעיה ה
בי� משו� שאנייה נרשמה במדינה , משו� שהוא הועבר פיזית ממדינה אחת למדינה אחרת

וכ� , שתנה בשל שינוי גבולובי� משו� שזהותה של המדינה שבה נמצא הנכס מ, חדשה
בעיה זו . 'ואילו ברגע שלאחריו הוא נמצא במדינה ב, 'ברגע נתו� אחד הנכס נמצא במדינה א

הכריעה לפי העמדה  Winkworth v. Christie’sוראינו שפרשת ,  בהרחבהנדונה לעיל
היא , שכאשר זכות נקנתה כדי� בדי� המקו� שבו נמצא הנכס ברגע ההעברה, המקובלת

. ג� א� באותה מדינה אחרת אי אפשר היה לרכוש אותה בדר� זו, ר ג� במדינה אחרתתוכ
 תוקפו ייקבע לפי די� מקו� הימצא הנכס – מכר במדינה זרה של נכס שנגנב בפורו� ,לפיכ�

מבחינת הפורו� אי� . ג� א� הנכס חזר לפורו� לאחר המכר, בעת המכר ולא לפי די� הפורו�

  

 .שא� מדגיש את הקשר לגישה הננקטת בסוגיית הרנוואה, 24�047בפסקה , DICEYראו ג�    248
  .206–188' ראו לעיל בעמ, שה כללית לפתרונ�להצגתה של בעיות אלה ולגי   249
 26–25' ובעמ) השופט אלו�( 14–13' עמב, )1979 (1) 3(ד לג" פ, אזוגי'אזוגי נ 2/77א "עראו    250

  ).השופט ברק(
  .483–482, 197–189' בעמראו לעיל    251
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 א� הנכס הגיע לאותה ואי� זה משנה, ורו� או במדינה אחרתזה משנה א� הנכס נגנב בפ
  .מדינה אחרת בלא הסכמת הבעלי�

 לא הבחי� בי� מצב שבו הנכס נמצא בעת Winkworthבפרשת די� הפסק , כפי שראינו
אשר בנסיבות העניי� אינה , הדיו� בפורו� ובי� מצב שבו הוא נמצא במדינה זרה אחרת

 הדיו� שלעיל מציע שכאשר הנכס אינו 252.יע הנכס לשטחהמכירה בזכות שנקנתה לפני הג
השולט , עליו להחיל את די� מקו� הימצא הנכס בעת הדיו�, בשליטת הפורו� בעת הדיו�

 הכלל שמפנה לדי� מקו� הנכס בעת ההעברה הוא , לפיכ�253.בגורל הנכס מאז נכנס לשטחו
והוא , ס בעת הדיו�כלל מקומי של הכלל שמפנה לדי� מקו� הימצא הנכ�למעשה רק תת

  254.נועד למצבי� שבה� הנכס נמצא בפורו�

  שינוי בדי� הזר  )3(

ההיגיו� המנחה בברירת הדי� בקניי� וא� בדיו� בשינוי בחוליית הקישור בקניי� פותר ג� את 
ה ביו� הדיו� משהיה בעת ֶנש/, די� מקו� הימצא הנכס, הבעיה המתעוררת כאשר הדי� הזר

א� הנכס נשאר באותה .  מכוו� לחול על אירוע שאירע לפני שאומ�והדי� הזר, העברת הנכס
, אי� מנוס מלקבל את דברה, מדינה עד יו� הדיו� והיה כפו� לשליטתה ג� בעת שינוי הדי�

עיקרו� . ושינוי הדי� כמוהו כאירוע קנייני חדש שאירע באותו מקו�, שכ� היא שולטת בנכס
ג� , ונמצא בה ביו� הדיו�, מדינה א� חזר אליהזה מחייב עוד שא� הנכס היה מחו� לאותה 

א� .  א� על פי שהנכס לא היה באותה מדינה בעת השינוי,בישראל יחילו את הדי� החדש
, עשוי לחול אותו עיקרו�, והיו� הנכס בישראל, הנכס היה באותה מדינה בעת השינוי בדי�

כיר בזכות שנקנתה שכ� בכפו� לשיקולי� של תקנת הציבור המדיניות המקובלת היא לה
בי� , אול� א� הנכס לא היה באותה מדינה בעת השינוי. בדי� זר ששלט בזכות ברגע הקובע

, אפשר להתעל� מעמדת הדי� הזר, א� הוא היו� בישראל, שחזר אליה בינתיי� ובי� שלא
א� הנכס נמצא בעת , לפי אותו עיקרו�. שלא שלט בנכס בעת השינוי וא� אינו שולט בו היו�

תשובה לשאלה כיצד נתייחס לשינוי בדי� הזר צריכה להיגזר ה, ו� במדינה שלישיתהדי
  . מעמדתו של הדי� של מדינה שלישית זו

  

שהוא פני ללפי די� שחל על הנכס  טובה למצב שבו מדינה אינה מכירה בזכויות קניי� הדוגמ   252
עבודי� ימיי� לדי� הפורו� יהבוחנת את קיומ� של ש,  היא העמדה האנגליתהגיע לשטחה

  ).1040' ראו לעיל בעמ(  כלשהוזרלדי� מבלי להתייחס 
  . השוויצרי�CPIL ל100' ראו למשל ס, וכ� מקובל בארצות אחרות   253
� א� אינו חל כלל זה שנועד למקרי� שבה� הנכס נמצא בפורו� בעת הדיו�תת: זאת ועוד   254

על שיעבודי� ימיי� שנוצרו כשאנייה הייתה במדינות  למשל באנגליה הוא אינו חל. תמיד
 הנובע מאירועי� בעבר –קיומ� , כאשר אלה נדוני� בפורו� האנגלי בהלי� חפצא; אחרות

  ).1040' ראו לעיל בעמ( כפו� לעול� לדי� הפורו� –במקומות זרי� 
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   255די� זרמעמדו של   )ה(

זהו . אי אפשר להפעיל בתחו� הקנייני את חזקת שוויו� הדיני�, לפי ההלכות המקובלות
 לדר� באשר  זו מזות ביותרתחו� שבו ידוע ששיטות משפט שונות נוקטות עמדות שונו

של דיני בשל מקור� ותוכנ� המעורב . זכותה של משמעותבאשר לקנית זכות קניי� ונשבה 
 א� ,על כ�. ל שיטה אחרתאלה ש דומי� לה�במיוחד להניח שקשה , הקניי� הישראליי�

ו תביעת, אינו מוכיח את הדי� הזרהוא  והמחייבת להחיל די� זרפלוני מגיש תביעה קניינית 
ואי אפשר יהיה להניח שמשו� שדי� ישראל היה מקנה , צריכה להידחות בשל היעדר עילה

  256.ג� הדי� הזר מקנה לו זכות דומה, לו זכות באות� הנסיבות

  סיכו�  )ו(

ירת הדי� גע שמאמצי� את העמדה שבררד בוהתשובות לבעיות המתודולוגיות בהירות מא
 אימו� הרעיו� .י� מוקנית בדי� מקו� הימצא הנכס וזכות בקני,ותויקננועדה להג� על זכויות 

 – תו� שאיבת כללי הכרעה מתאימי� מדי� זר –שברירת הדי� אינה אלא החלת די� הפורו� 
אול� פירוש הדבר הוא דחיית העמדה המקובלת . מאפשר לדחות את כל הפתרונות הללו

  . ברוב שיטות העול� באשר לתחו� של קניי�

  פסקי� זרי�  .ד

  לי קליטהמסלו  .1

,  לא בחוק–אי� במשפט הישראלי הסדרי� מיוחדי� לטיפול בפסקי די� זרי� בענייני קניי� 
מסגרת הקליטה של פסקי די� כאלה אינה שונה מהמסגרת . לא בפסיקה ולא באמנות

פסק די� זר באשר לקניי� עשוי להיות פסק . שבתוכה מוסדרת קליטת� של פסקי די� אחרי�

  

  .212–206' ראו לעיל בעמכללית לפתרונה להצגתה של בעיה זו ולגישה    255
ש� הוסכ� שיש , )1993 (10) 3(ג"מ תשנ"פ, שנקס' קימרו� נ 41/92) ��י(א "אול� ראו ת   256

די� ארצות , להחיל על תובענה בגי� הפרתה של זכות קניי� רוחני זרה את די� מקו� ההפרה
בר בתביעה בנוגע לקניי� השופטת דורנר סברה כי א� על פי שמדו. ודי� זה לא הוכח, הברית
ומשו� , כי מדובר בתביעה בעלת אופי נזיקי, אפשר להפעיל את חזקת שוויו� הדיני�, רוחני

וכול� כאחד , שדיני זכויות היוצרי� הישראליי� והאמריקניי� שואבי� מאלה האנגליי�
, רוחנילי קשר לשאלת הסיווג של תביעה בגי� הפרת זכות קניי� ב. לאומית�הותאמו לאמנה בי�

לא כל שכ� , לא ברור שאפשר להסתמ� על הנחה כזו בדבר דמיו� בי� דיני הקניי� הרוחני עצמ�
 . בדבר עילות התביעה וסעדי� שה� מקנות
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אי ;  פסק חפצא אפשר להכיר בו257.זהו פסק חפצא. פי כולי עלמאדי� שמשנה זכויות כל
.  על כ� יחולו עליו הכללי� הישראליי� להכרה בפסקי� זרי� מסוג חפצא258.אפשר ל&כפו

המכריעי� , אול� רוב רוב� של פסקי הדי� הזרי� העוסקי� בזכויות קניי� יהיו פסקי גברא
ברא העוסק ביחסי קניי� יכול להצהיר על פסק ג. בסכסו� בי� הצדדי� הישירי� להלי� בלבד

. למשל כשהייתה מחלוקת בי� הצדדי� באשר לשאלה למי זכות הקניי�, זכות קניי� קיימת
למשל על ידי פירוק שיתו� , פסק גברא העוסק ביחסי קניי� יכול ג� ליצור זכות קניי� חדשה

, אפשר להכיר בפסק הזרולכל היותר יהיה , אי� מה לאכו�, בשני המקרי� הללו. בי� הצדדי�
 כאשר מוצמד להכרעה ,לעומת זאת. ובמקרה זה יחולו הכללי� הנוגעי� להכרה בפסק גברא

 אפשר ג� לבקש לאכו� אותו – חיוב לשל� פיצוי או חיוב להעביר נכס –הקניינית חיוב 
  . בישראל

אשר ג� מטיל על צד מ� הצדדי� חיוב , כאשר מבקשי� לאכו� פסק זר העוסק בקניי�
ואפשר , 1958–ח"התשי, חו� אפשר להגיש בקשת אכיפה לפי חוק אכיפת פסקי, כספי

 לשל� סכו� מחייבאול� חיוב שאינו . להגיש בקשת אכיפה באמצעות תביעה על יסוד הפסק
אי� אפשרות , עומדת בעינה אג� כל עוד הלכת 259.כס� יכול להיאכ� רק באמצעות החוק

) א(11קניי� אלא א� כ� מתמלאי� התנאי� של סעי�  להכיר בפסק די� זר ג� בענייני לבקש
 260.התלויי� בקיומה של אמנה בי� ישראל למדינת מוצא הפסק, חו� לחוק אכיפת פסקי

 שיהיה אפשר, א� היא תבוטל 261.אג�מסתמנת בפסיקה מגמה לנטוש את הלכת אול� 
המשפט מסלול זה יכול להתבסס על תנאי . לא סטטוטורי שיוביל להכרה הצהרתיתמסלול 

הוא יכול ; כמו התביעה על יסוד הפסק המקבילה לתביעת האכיפה הסטטוטורית, המקובל
 סעי� 262.תו� התאמת� להקשר של הכרה, להתבסס ג� על תנאי האכיפה הסטטוטוריי�

כלליו של . חו� מאפשר להכיר בפסק די� זר הכרה אינצידנטלית�לחוק אכיפת פסקי) ב(11

  

כגו� בירושה או בפשיטת , פסק חפצא כולל ג� פסק די� שמעביר זכויות ברכוש תו� כדי ניהולו   257
בהקשרי� אלה קיימי� כללי . בית משפטבהעברה ליורשי� או במכירה עקב החלטה של , רגל

  . )1410–1406, 1175–1172' ראו להל� בעמ(סמכות עקיפה מיוחדי� 
שקבע שאפשר לאכו� באמצעות הלי� חפצא ,  The City of Mecca (1879) 5 P.D. 28א� ראו   258

שבמסגרתו חויב בעל האנייה אישית בפיצוי בגי� נזקי� שנגרמו , באנגליה פסק חפצא זר
 שאפשרש� נקבע , )P.D. 106 (C.A.) 6 (1881)(פסק הדי� נהפ� בערעור . שות בלב י�בהתנג

 .אול� העמדה של בית המשפט בערכאה ראשונה מצוטטת עד היו�, כפו כי הוא פסק גבראל!
  .505' ו לעיל בעמאר   259
' היוע� המשפטי לממשה נ 970/93א "עב .519–516' ודיו� לעיל בעמלחוק ) א(11' ראו ס   260

בנוגע לאפשרות לאכו� את הפסק ) 3)(א(11' על התנאי שבס). 1995 (561) 1(ד מט"פ, ג�א
' מ נ"בתי זיקוק לנפט בע 4525/08א "עדיו� בפסק הדי�  ו531–527' ראו לעיל בעמ, לפי החוק

New Hampshire Insurance Co.) 2010 ,פורס� בנבו.(  
 .519–516' ראו לעיל בעמ   261
  .523–519' ראו לעיל בעמ   262
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ככל שאלה אינ� כפופי� למסלול האכיפה , פט המקובלמסלול הקליטה הזה ה� כללי המש
שתנאיו ,  אול� א� יוחלט שקיי� מסלול קליטה הצהרתי בנפרד מהחוק263.הסטטוטורי

סביר שג� תנאיה של ההכרה האינצידנטלית ייגזרו מתנאי� סטטוטוריי� , נגזרי� מהחוק
 .8יל בפרק לעכל הסוגיות הללו והשלכותיה� נדונו . אלה תו� התאמת� להקשר ההכרה

  . הסוגיה היחידה שבה יש ייחוד לפסק די� בהקשר הקנייני הוא בכלל הסמכות העקיפה

  סמכות עקיפה: תנאי קליטה מיוחדי�  .2

 בקביעת כלל סמכות עקיפה באשר לפסקי די� בענייני קניי� נובע מהנטייה לסווג הקושי
, כלל ברירת הדי� בקניי�נטייה זו נובעת מהאוניברסליות של . פסקי די� כאלה כפסקי חפצא

 לא ייתכ� , שבניגוד לחיובי�– הקשורה לכלל זה הומההנח, המדגיש את מקו� הימצא הנכס
 יש ,לפיכ�. שהעמדה כלפי זכות קניי� בנכס תהיה שונה מזו המקובלת במקו� הימצאו

אומרי� שיש להתנות את ההכרה בכל פסק די� העוסק בקניי� בכ� שהוא נית� במדינה שבה 
   264. הנכס בעת הרלוונטיתנמצא

סיווג . עמדה זו מבוססת על סיווג� של פסקי די� העוסקי� בקניי� כפסקי חפצא, כאמור
פסק גברא הוא רק פסק ,  לפי גישה סיווגית זו265.זה מבוסס על נשוא עיסוקו של פסק הדי�

  

  .516–510' ראו ודיו� לעיל בעמ   263
 H. E. READ, RECOGNITION AND ENFORCEMENT OF FOREIGN JUDGMENTS IN THEראו    264

COMMON LAW UNITS OF THE BRITISH COMMONWEALTH 133 (1938) . כאסמכתה לעמדה זו
טה הקודמת ההחל.  קוד� בי� אות� צדדי�זרלהכיר בפסק ו רביסבו סק די� קנדי שהוא מביא פ

לצור� . ניתנה בתביעה לפיצוי בשל החזקה שלא כדי� בנכס שלא היה במדינת מת� הפסק
שבה ביקשו להכיר בפסק , התביעה השנייה. התביעה נדונה והוכרעה א� השאלה מי בעל הנכס

רבו להכיר ידומה שהסיבה היחידה שבגללה ס. עסקה בסוגיית הבעלות במישרי�, הראשו�
 מת� והנכס לא היה במדינת, דאתה אישית גרייזיקת בית המשפט לעניי� היבפסק הדי� הייתה ש

 .RESTATEMENT OF THE LAW (SECOND) JUDGMENTS, Vol.1, Chapter 2, para ראו ג� .הפסק
;  העוסקי� בזכויות קניי� כסוג של פסק די� חפצאinter partesשמאפיי� פסקי די� , (1980) 6

 הצעת ,לבונטי�; )ג"התשי (7 תלאומי�בי�י� וסמכות י נכרהלכות פסקי�אביגדור לבונטי� 
 55, 38ה עיוני משפט " חו��הכרה ואכיפה של פסקי"עמוס שפירא ; 40, 39'  ס,חוק

  .265ש "ראו להל� ה, �Read לבאשראבל . )ז"התשל–ו"התשל(
 Tyler v. Judges of the Court of בפרשת Holmesראו למשל פסק הדי� של השופט    265

Registration, 175 Mass. 71 (1900) ; ראו ג�READ )133(באותו עמוד ) 264ש "לעיל ה( ,
 directly creates and vests rights of ownership“:שמגדיר פסק חפצא כפסק די� אשר

concerning a thing in the successful party” .לעומת זאת פסק גברא הוא פסק די� שנועד :“to 
establish a claim against some particular person or persons, imposing an obligation on 

him or them to pay money or do a specific act” . אמנ�Read המשי� את ההגדרה של פסק 
, ”although the claim may concern the right to or possession of a thing“: גברא במילי�

את עמדתו שהסמכות העקיפה להוציא פסק חפצא מיוחדת למדינה אבל כאמור הוא ביסס 
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תפיסה זו אינה מתיישבת ע� התפיסה הנוהגת בהקשר של סמכות . די� שמטיל חיוב על אד�
המשפט . שיפוט וע� האופ� שבו מתנהל הלי� גברא לעומת האופ� שבו מתנהל הלי� חפצא

 inמתייחס להליכי� שבה� נדוני� זכויות קניי� כהליכי� , כמו רוב שיטות המשפט, הישראלי

personam ,הסמכות . ג� כאשר אי� מבקשי� להטיל על אד� חיוב כלשהו, הליכי גברא
כאשר אפשר . ת על זיקה אישית לנתבע או זיקה ענייניתלנהל� היא סמכות גברא המבוסס

העובדה , לתפוס את הנתבע בישראל וכשאפשר להמציא לו הזמנה מחו� לתחו� השיפוט
הנזיקית או הקניינית אינו נמצא בישראל אינה שוללת ממנו , שהנכס הנדו� בתביעה החוזית

ייחסת למחלוקת בי� שהתובענה מתייחס למחלוקת קניינית ובי� שהיא מת, סמכות
המחייבי� את , זאת משו� שהליכי� כאלה מולידי� פסקי די� מסוג גברא. אובליגטורית

ההלי� , מאחר שאי� לה� יומרה אלא לחייב את הצדדי� בלבד. הצדדי� להלי� בלבד
פסקי די� קנייניי� , לפי גישה זו. המתנהל הוא הלי� שדואג למעורבות� רק של צדדי� אלה

. סיווג� נקבע לפי היק� כוח� הכובל במישור מעשה בית די�. פסקי הדי�אינ� שוני� משאר 
וכאשר ה� מחייבי� רק את הצדדי� , ה� פסקי חפצא, כאשר ה� מחייבי� כלפי כולי עלמא

   266.ה� פסקי גברא, להלי�

  

 .A. Aראו ג� ; שבה נמצא הנכס על פסק די� שעסק בתביעה בגי� החזקה שלא כדי�
EHRENZWEIG, A TREATISE ON THE CONFLICT OF LAWS 76–82 (1962). ראו זו בעמדה לדיו� 

 Cambridge Gas Transportation Corporation v. Officialראו ג�  ;96–95' בעמ, 1996פסברג 
Committee of Unsecured Creditors of Navigator Holdings Plc, [2006] U.K.P.C. 26 , שבו

  . נאמר שפסק גברא עוסק בזכויות כלפי אד� בעוד שפסק חפצא עוסק בזכויות בדבר
 a judgment“:אשמאמ� את ההגדרה הזאת של פסק חפצ, 532' בעמ ,CHESHIREלעמדה זו ראו    266

of a court of competent jurisdiction determining the status of a person or thing (as 
distinct from the particular interest in it of a party to the litigation); and such a judgment 
is conclusive evidence for an against all persons, whether parties, privies or strangers of 

the matters actually decided” . הוא מסביר כי פסק חפצא) 533' בעמ(בהמש� :“settles the 
destiny of the res itself, and 'binds all persons claiming an interest in the property 

inconsistent with the judgment even though pronounced in their absence’…” . לפיכ� פסק
 although it may concern a res, merely determines the rights of the litigants inter“: גברא

se to the res. [A judgment in rem] looks beyond the individual rights of the parties, the 
[judgment in personam] is directed solely to those rights” . ראו ג�E. SYKES, A. PRYLES, 

AUSTRALIAN PRIVATE INTERNATIONAL LAW 20ff., 108ff. (3rd ed, 1991) ; ב, ג� לאחרונה�
Pattni v. Ali and Dinky International S.A., [2006] U.K.P.C. 51 בית המשפט האנגלי 

ג� א� נדונות זכויות קניי� , הדגיש שככל שההכרעה מחייבת רק את הצדדי� הישירי� להלי�
. הפסק הוא פסק גברא הכפו� לכללי סמכות עקיפה המתאימי� לפסק גברא, של הצדדי�

 C. Brocher, Théorie du droit international privé, REVUEלעמדה קונטיננטלית דומה ראו 

DE DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ ET DE LÉGISLATION COMPARÉ 412, 540 (1871), 189 
  . לחלק האחרו� של המאמר410' בעמ, (1873) 390 ,137 ,(1872)
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רק פסק די� שמשנה זכויות קניי� , לפי הגישה השנייה. למחלוקת זו תוצאות מעשיות
. שהסמכות להוציאו מיוחדת למדינה שבה נמצא הנכס, פסק חפצאכלפי כולי עלמא הוא 

פסק די� שמשנה זכויות קניי� ; פסק די� שמכריע בשאלה קניינית בי� שניי� הוא פסק גברא
ועל סמ� , פסק די� שמכריע במחלוקת בנוגע לזכות קניי�; בי� הצדדי� הוא פסק גברא
ה שפסק הדי� הזר אינו עוסק בסוגיה בהנח. א� הוא פסק גברא, ההכרעה מטיל חיוב על אד�

יוכל הפסק להיקלט לפי כלל הסמכות , )או למדינה אחרת(שבה הסמכות יוחדה לפורו� 
לעומת זאת לפי . ה מצד הנתבעמ המסתפק במגורי� או הסכ–העקיפה החל על פסקי גברא 

 רק כל פסק די� שעוסק בזכויות קניי� הוא פסק חפצא ג� א� הוא מכריע, הגישה הראשונה
  . ורק המדינה שבה נמצא הנכס מוסמכת להוציאו, בסכסו� בי� הצדדי�

עמדה מגבילה זו מבוססת על החשש שפסק הדי� לא יהיה ראוי להכרה במדינה שבה 
במידה רבה חשש זה . נמצא הנכס משו� שהוא אינו תוא� את עמדתה באשר לזכות הקניי�

ל סוגיות קנייניות של ממש את די� מרבית המדינות מחילות ע, קוד� כול. הוא חשש שווא
ולכ� לא צפויי� מקרי� רבי� שבה� התוצאה תחרוג בהרבה מזו , מקו� הימצא הנכס

 בר� מרבית 267.שהייתה מתקבלת במדינת הנכס אילו הייתה לה סמכות לדו� בעניי�
המדינות א� אינ� מתנות את קליטתו של פסק זר בכ� שהתוצאה של פסק הדי� תהיה 

 ג� א� פירושו של חוזה מוביל לתוצאה קניינית ,על כ�. ה מתקבלת אצל�התוצאה שהיית
קליטתו של פסק די� , וא� היעדר הוכחות מוביל לתוצאה קניינית שונה משלה, שונה משלה

מקרה מובהק שבו פסק . זר א� במדינת הנכס אינה תלויה במבח� כלשהו המתייחס לנכונותו
כאשר נדונו זכויות קניי� בניגוד לסמכות שיוחדה די� קנייני לא ייקלט במדינה אחרת הוא 

אבל כבר ראינו כי סמכות ייחודית זו חריגה והיא חלה על קבוצה . למדינה שבה נמצא הנכס
 אי� בסיס להנחה גורפת שפסק די� שמכריע בזכות קניי� ,לפיכ�. קטנה מאוד של ענייני�

 רק משו� שהוא עסק בנכס בנכס שבמדינה אחרת לא יהיה ראוי להכרה באותה מדינה אחרת
האפשרות שאותה מדינה תכיר בפסק די� כזה אינה שונה בהרבה מ� האפשרות . שאצלה

שבוצעה שלא על , שהיא תכיר בתוצאות החוזיות של העברת זכות קניי� בנכס הנמצא אצלה
להצמיח זכויות אישיות בי�  העברה קניינית כזו שנכשלה במישור הקנייני עשויה. פי דינה

והמדינה שבה נמצא הנכס לא תתכחש לכ� א� א� תוצאות אלה שונות מהתוצאות , י�הצדד
אי� סיבה מדוע היא לא תכיר בפסק גברא , בדומה לכ�. שהיו מיוחסות לאותו אירוע בדינה

א� ממילא הפסק , רק משו� שפסק הדי� כולל הכרעה קניינית באשר לנכס הנמצא אצלה
  .יא אינה תובעת לעצמה סמכות ייחודית בנושא הנדו�וא� ה, יחייב את הצדדי� להלי� בלבד

העמדה שלפיה יש לסווג פסקי די� ולקבוע איזה כלל סמכות עקיפה יחול עליה� לפי 
אילו היה כל סכסו� שבו עלולה לעלות . היק� כוח� הכובל מתיישבת ע� שיקולי� מעשיי�

  

ושהחלתו מחו� למכורתו אינה תמיד זהה , בכפו� לכ� שדי� זר טעו� הוכחה בשיטות רבות   267
 .להחלתו בביתו
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להבטיח שיהיה שאלה קניינית חייב להידו� במדינה שבה נמצא הנכס שבמחלוקת כדי 
אזי האפשרויות שהיו עומדות בפני תובע היו , אפשר לממש אותו ג� במדינה אחרת

ה� תוגבלנה עוד יותר משו� שלא כל שיטות המשפט מכירות בהימצאותו . מוגבלות ביותר
של נכס במדינה כזיקה מספיקה לקניית סמכות שיפוט באשר לכל דיו� אפשרי באותו 

 כאשר מתחשבי� במקו� הנכס כזיקה רלוונטית בכינו� סמכות  ויש מדינות שבה� ג�268,נכס
עסקית ומשפחתית בנוגע ,  כאשר התדיינות מסחרית269.אי� חובה להפעיל אותה, שיפוט

הסירוב לקלוט כל פסק די� שיש בו הכרעה , לרכוש במקו� אחר היא מעשה של יו� יו�
  . מתנכר למציאות –קניינית שאינו בא מהמדינה שבה נמצא הנכס 

 דומה שלצור� כלל הסמכות העקיפה מסתמנת מגמה לסווג פסקי די� על פי היק�, ואכ�
 באנגליה הודגש , למשל,כ�. כפי שמקובל ג� לסווג סמכויות והליכי�, כוח� הכובל

א� ההכרעה מחייבת את הצדדי� להלי� , לאחרונה שג� א� פסק הדי� עוסק בזכויות קניי�
רק מדינת הימצא הנכס תוסמ� להוציאו אלא כל מדינה ולכ� לא , מדובר בפסק גברא, בלבד

אי� זאת אומרת שכל , יתבררכפי ש,  ע� זאת270.שבה גר הנתבע או שהוא הסכי� לסמכותה
פסק זר קנייני שאיננו פסק חפצא במישור של מעשה בית די� חייב להיקלט לפי מבחני� של 

  . פסק גברא

  )in rem (פסק חפצא  )א(

היחידה המוסמכת להוציא פסק די� האמור לחייב כלפי כולי אי� כל מחלוקת שהמדינה 
נדרשת שליטה פיזית בנכס כדי לנהל . עלמא היא המדינה שבה נמצא הנכס בתחילת ההלי�
כלל זה של סמכות עקיפה תוא� את . הלי� שחותר לשנות זכויות קניי� בנכס כלפי הכול

ירת הדי� שמגדיר איזה די� וא� את כלל בר, הכלל הקובע סמכות ישירה לנהל הלי� חפצא
 כש� שישראל תיטול סמכות לשנות זכויות בנכס כלפי 271.מוסמ� לשנות זכויות קניי� בנכס

כ� היא ג� תכיר בסמכותה של מדינה אחרת , כולי עלמא רק כאשר הנכס נמצא בישראל
בפסק די� שמתיימר היא לא תכיר ;  הפיזיתהלשנות זכויות רק בנכסי� הנמצאי� בשליטת

 .ת זכויות קניי� כלפי כולי עלמא בנכס ממדינה שהנכס לא היה בשליטתה ברגע הקובעלשנו
   272.להובלת פריהימית חברה העיקרו� זה התקבל בישראל בפרשת 

  

  .)988–987, 984–983' ראו לעיל בעמ(למשל בישראל אי� כלל כזה    268
  .למשל באנגליה, זה המצב   269
 .Pattni v. Ali and Dinky International S.A., [2006] U.K.P.C. 51ראו    270
  .276–275, 265' ראו לעיל בעמ   271
). 1977 (309) 3(ד לא" פ,שר התחבורה' מ נ" החברה הימית להובלת פרי בע599/76� "בג   272

 Castrique v. Imrie, (1870) L.R. 4 H.L. 414; Re Trepcaהתקדימי� האנגליי� לעניי� זה ה� 
Mines Ltd, [1960] 1 W.L.R. 1273 . עמדתו , כאמור לעיל. 40' ס , הצעת חוק,לבונטי�ראו ג�

 קובע כי בכל אות� מקרי� 40' ס. של לבונטי� מרחיבה את הקטגוריה של פסקי חפצא
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  )in personam(פסק גברא   )ב(

  מיוחדת למקו� הימצא הנכססמכות מקרי� שבה� ה  )1(

ל של הפסק אינו חייב להכפי� כל מי שדוגל בסיווג פסקי די� לעניי� זה לפי היק� כוחו הכוב
אי� סיבה לשלול מהמדינה , למשל. פסק די� קנייני לכלל הסמכות העקיפה של פסקי גברא

כללי . שבה נמצא הנכס כל סמכות למעט סמכות להוציא פסק די� שמחייב כלפי כולי עלמא
ס סמכות השיפוט מלמדי� שאפשר לדאוג לאינטרסי� הדוחקי� של המדינה שבה נמצא הנכ

מאחר שסיווג� של . יעתה של סמכות ייחודית שמדינות אחרות לא תיטולנהבעל ידי ק
פסקי� זרי� לפי היק� כוחו המחייב של פסק הדי� מתוא� ומשולב ע� סיווג הליכי� וסיווג 

הרעיו� שסמכות ייחודית שוללת סמכות ממדינות שמחו� למקו� הנכס יעיל , כללי סמכות
ש� שפסק חפצא ממש יכול להינת� רק במדינה שבה נמצא כ. ג� בהקשר של פסקי� זרי�

כ� ג� קיימת קבוצה נוספת של פסקי די� קנייניי� שמוסכ� כי רק , )או על דעתה(הנכס 
קבוצה זו כוללת פסקי די� שעוסקי� בשאלות . מדינת מקו� הימצא הנכס מוסמכת להוציא�

 למדינות אחרות אי� בה� ולכ�, קנייניות שהסמכות לדו� בה� מוגבלת למדינה אחת בלבד
�ה. סמכותBrussels I Regulation35.1סעי� .  ממחישה עיקרו� זה בצורה הברורה ביותר 

 בכל ,על כ�. קובע שפסק די� שנוגד את כללי הסמכות הייחודית לא ייקלט במדינה אחרת
  .  רק פסק די� שלה ייקלט–אות� תחומי� שבה� הסמכות מיוחדת למדינה שבה נמצא הנכס 

היק� המגבלות על סמכות אינו , ישראל היק� הסמכות הייחודית הישראלית אינו ברורב
ושהיא לא , וא� מסתמ� שישראל מכירה במעט מאוד מגבלות על סמכות השיפוט, ברור

 העובדה 273.תירתע מדיו� רק משו� שהתובענה מתייחסת לקרקע זרה או לקניי� רוחני זר
אי� פירושה ,  קרקע זרה או על קניי� רוחני זרשמדינה מוכנה ליטול סמכות עלכשלעצמה 

במיוחד כאשר הנכסי� , המחויב שעליה להכיר בסמכות� של מדינות אחרות לנהוג כ�
א� על פי שנוטלי� סמכות על קרקע זרה בהקשרי� , ואכ� באנגליה. הנדוני� נמצאי� אצלה

 בר� קשה 274.יש הסוברי� שלא ייקלטו פסקי� זרי� העוסקי� בקרקע באנגליה, מגווני�
ככל ששיטה סבורה שיש ענייני� שבה� סמכות השיפוט מיוחדת באופ� . להצדיק עמדה כזו

סברה זו צריכה לבוא לידי ביטוי בכללי סמכות השיפוט , טבעי למדינה שבה נמצא הנכס

  

זר רק א� הוא יוכר פסק , הכוללי� את המקרי� הנדוני� כא�,  פסקי חפצאבה�שלבונטי� רואה 
   . הנכס או על דעתהאצנית� במדינה שבה נמ

ממת� , בי� שאר הדברי�, מוב� מאליו שהיא תירתע, ע� זאת. 997–988' ראו לעיל בעמ   273
  .הוראות לרשמי� או רשויות זרות

 .Duke vכ� סברו ג� בקנדה; 14�114וההערות בפסקה ) 2(47בכלל  ,DICEYראו למשל    274
Andler, [1932] S.C.R. 734 . אול� ראוCHESHIRE ,ראו ג� .  לעמדה פחות החלטית485' בעמ

MAYER, באשר לצרפת378פסקה ב .  
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כאשר מדינה אחרת תיטול על עצמה להכריע בזכויות קניי� . בכללי הסמכות העקיפה כאחדו
ושהסמכות לדו� בה� מיוחדת למדינה שבה , קניי� רוחני שאינ� אצלהבנוגע לקרקע או 

ראוי , בי� שמדינה זו היא הפורו� ובי� שהיא מדינה אחרת, הקרקע או הקניי� הרוחני נמצאי�
כאשר מדינה אחרת תיטול על , א� בה במידה. לסרב לקלוט את פסק הדי� בפורו�יהיה 

וכאשר אי� סיבה , ו קניי� רוחני שאינ� אצלהעצמה להכריע בזכויות קניי� בנוגע לקרקע א
בי� שמדינה זו , לייחד את הסמכות לדו� בה� למדינה שבה נמצאי� הקרקע או הקניי� הרוחני

 . סיבה לסרב לקלוט את פסק הדי� בפורו�הי תהאל, היא הפורו� ובי� שהיא מדינה אחרת
זכויות קניי� באשר ואכ� בישראל הובעה נכונות עקרונית לקלוט פסק די� זר העוסק ב

 אמנ� בתחו� זה אפשר לתר� נכונות 275.לקרקע בישראל בהקשר של יחסי ממו� בי� בני זוג
 שיקול זה אינו מונע 276.זו בשאיפה שיוסדרו היחסי� בכל נכסי בני הזוג בהלי� אחד

מהמשפט האנגלי לסרב לקלוט פסקי ירושה ממדינת המושב של המנוח שניתנו בנוגע 
 . שאנגליה עצמה נוטלת סמכות בירושת� של מקרקעי� זרי�א� על פי, למקרקעי� אנגליי�

, כבשאר תחומי הקניי�, כללי ברירת הדי� הישראליי� בירושה, בניגוד למשפט האנגלי בלא
על כ� האינטרס באחידות הטיפול חזק במיוחד . אינ� מבחיני� בי� מקרקעי� למיטלטלי�

 על תלקלוט פסק זר העוסק בקרקע ישראלימכא� אי אפשר ללמוד שתהיה נכונות . בישראל
יסוד הזיקות המתאימות לפסקי גברא ג� במקרי� שבה� אי� מדובר במכלול של רכוש שבו 

 אי אפשר ללמוד מכא� על היחס הישראלי לפסקי� זרי� ,כמו כ�. הקרקע היא רק חלק
 העוסקי� בנכסי� אחרי� שבה� יש נטייה לייחד את הסמכות למדינה שבה ה� נמצאי�

א� כאמור דומה שהגישה הראויה היא לצמצ� את תחו� הסמכות הייחודית ה� . בלבד
והעובדה שלא הובעה רתיעה עקרונית מפסקי די� זרי� , בסמכות ישירה ה� בסמכות עקיפה

  . מאלפת –העוסקי� בקרקע באופ� מיוחד 

  סמקרי� שבה� הסמכות אינה מיוחדת למקו� הימצא הנכ  )2(

, חסת לקניי� ניתנה שלא בניגוד לסמכות ייחודית של מדינה אחרתכאשר הכרעה זרה המתיי
למעט ההוראות ? מהי הזיקה הדרושה כדי שמדינה תוסמ� לתת פסק די� גברא בענייני קניי�

�ה, באשר לסמכות ייחודיתBrussels I Regulation �אינה קובעת כללי� מיוחדי� לפסקי די 

  

גירושי�  בקליטת פסק שעסק, )2006, פורס� בנבו (הארו' הארו נ 701/06 )��מחוזי י (מ"עראו    275
נאמר  9בפסקה  ; בי� השאר לקרקע בישראלהתייחסג וזוה בני שלממו� היחסי זר שהסדיר את 

בי� בני זוג  ושביחסי ממו� ,למדינה שבה היא נמצאתרק שאי� לייחס את הסמכות לדו� בקרקע 
 . רצוי לדו� במכלול הנכסי� יחד

,  ואיל�109פסקה ב ,)2009, לא פורס� (מיריאד' מירי נאד 2066/07 )��מחוזי י (מ"עראו ב   276
ש� הובעה העמדה שאפשר ליטול סמכות על קרקע זרה משו� שביחסי ממו� בי� בני זוג רצוי 

 .י� יידונו יחדכי מכלול הנכס
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ינה מוציאה פסקי די� אלה מתחו� תחולתה כפי היא א� א. העוסקי� בקרקע או בקניי� רוחני
 מכא� שחל על פסקי די� אלה 277.שהיא אינה מוציאה פסקי די� קנייניי� מסוג גברא בכלל

המסמי� את מדינת המושב של הנתבע או מדינה , כלל הסמכות הישירה והעקיפה הרגיל
 בנסיבות שבה� באיטליה פסק זר יוכר כאשר הוא נית�. בעלת סמכות מיוחדת לעניי� הנדו�

 וג� באיטליה על פי רוב היות הנכס הנדו� 278,איטליה עצמה הייתה מוסמכת ליטול סמכות
 א� בשוויי� פסק זר בענייני מיטלטלי� מוכר א� 279.מחו� איטליה אינו שולל ממנה סמכות

אמנ� . הוא נית� במדינת המושב של הנתבע או במדינה שבה הצדדי� הסכימו להתדיי�
א� זאת רק א� , הכיר ג� בפסק די� כזה שנית� במדינת מקו� הימצא הנכסשוויי� מוכנה ל

שכ� היא אינה ,  עמדה זו מאלפת280. המדינה שבה מקו� המגורי� הקבוע של הנתבעג�היא 
הפסק לפי די� המקו� שבו נמצא הנכס אלא דורשת שהמערכת " נכונות"מסתפקת ב

כש� , בכל המקרי� הללו. דיו�השיפוטית הייתה מוסמכת להכריע בעניי� בי� הצדדי� ל
ג� כללי הסמכות העקיפה , שכללי הסמכות מותאמי� להיק� כוחו הכובל של הפסק

על כ� ג� בישראל ראוי להחיל על פסקי גברא העוסקי� . מותאמי� לאופיו במישור זה
 את כללי הסמכות העקיפה , שהסמכות לדו� בו אינה מיוחדת למדינה שבה הוא נמצא,בקניי�

  281.המכירי� בסמכותה של כל מדינה שבה גר הנתבע או שבה הסכי� להתדיי�, הרגילי�

  פסקי� מעורבי�  )ג(

 בי� חיוב –פסק די� המכריע בזכויות קניי� עשוי לכלול ג� חיוב הנובע מההכרעה הקניינית 
להעביר נכס מידיו של צד אחד לאלה של האחר ובי� חיוב לשל� סכו� כס� בתמורה לנכס 

  

 פסקי די� –א� על פי שהיא מוציאה סוגי� אחרי� של פסקי די� קנייניי� מתחולתה , זאת   277
   1.2' ראו ס(קשר של נישואי� או פשיטת רגל , העוסקי� בשינוי זכויות קניי� בעקבות מוות

 ).�Brussels I Regulationל
עקיפה מסמכות ישירה בשיטות על הקושי לגזור סמכות .  לחוק הרפורמה האיטלקי64' ס   278

הטענה כא� איננה שיש . 267–264' בעמ ראו לעילשבה� מופעל שיקול דעת באשר לסמכות 
אלא שאי� סיבה מיוחדת לצמצ� את הסמכות , לגזור את הסמכות העקיפה מזו הישירה

 חריג יחיד ומוגבל לעניי� זה עשוי להיות. העקיפה בפסקי די� כאלה לעומת פסקי גברא אחרי�
  .)1058–1057' ראו דיו� לעיל בעמ(כשהנכס הנדו� הוא קרקע 

 לחוק הרפורמה האיטלקי מייחד את הסמכות לדו� בקרקע איטלקית לבתי 5' אול� מאחר שס   279
 . איטליה ג� לא תיטול סמכות לדו� בקרקע זרה, משפט איטלקיי�

יא פסק די� בנוגע ג� בשוויי� מייחדי� את מקו� הימצא הקרקע להוצ. �CPIL ל108.2' ס   280
בהתא� לעמדה שלערכאות בשוויי� יש ) �CPIL ל108.1' ראו ס(לזכויות הקניי� בקרקע 

 �א� ה� נוטלי� ). �CPIL ל97' ס(סמכות ייחודית לדו� בתביעות קנייניות באשר לקרקע בשוויי
' כפי שאפשר ללמוד מהפנייתו של ס, סמכות בתביעות שבה� עשויה להתעורר שאלה קניינית

 .  לדי� מקו� הימצא הקרקע בנוגע לזכויות הקניי� שבה99
 .491' בעמלעיל למשמעות זיקת המגורי� וזיקת ההסכמה בהקשר זה ראו    281
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בתביעת השבה ובתביעה בגי� גזל או הסגת גבול קורה . גיעה בזכות הקניי�או כפיצוי על פ
בגישה שלפיה כלל הסמכות העקיפה . תכופות שהחיוב תלוי בגורלה של הכרעה קניינית

פסק די� כזה אינו מעורר , נקבע לפי היק� כוחו הכובל של פסק הדי� במישור מעשה בית די�
 א� פסק די� קנייני מסוג ,לפיכ�.  על כל חלקיובעיה משו� שפסק די� כזה הוא פסק גברא

גברא שאינו פולש לסמכותו הייחודית של מקו� הימצא הנכס יכול להיקלט לפי כלל 
קל וחומר שפסק די� קנייני כזה שיש בו חיוב יוכפ� , הסמכות העקיפה המקובל בפסקי גברא

וא� החיוב , קנייניתרק כאשר הופעלה סמכות ייחודית של מדינה אחרת בהכרעה ה. לכלל זה
לא יהיה , מבוסס על ההכרעה הקניינית באופ� שאינו מאפשר להתייחס אליו באופ� עצמאי

  282.כש� שהוא לא היה ראוי לקליטה אילולא החיוב, הפסק ראוי לקליטה

  

. הגישה שלפיה יש לסווג פסקי די� לפי נשוא עיסוק� תתקשה להתמודד ע� פסקי די� מסוג זה   282
ולפיכ� , סק א� בזכות קניי�ע� זאת הוא עו. ועל כ� הוא פסק גברא, פסק די� כזה מטיל חיוב

 Pattni v. Ali andראו  (in personam וג� in remאמנ� פסק זר יכול להיות ג� . הוא פסק חפצא
Dinky International S.A., [2006] U.K.P.C. 51( ,א� נפצל ? אבל כיצד עלינו להתייחס אליו

היווצר מצב שבו חלקו עלול ל, אזי א� על פי שה� קשורי� זה בזה, את שני חלקי פסק הדי�
, לעומת זאת. גישה זו אינה סבירה. האחד ראוי לקליטה ואילו חלקו האחר אינו ראוי לקליטה

, פסק די� שמטיל חיוב על אד� לשל� פיצוי על נזק שגר� לנכס, א� נכפה את הסיווג החפצי
ית� לא ייאכ� אלא א� הוא נ, שהתעורר ויכוח בנוגע לזכויות הקניי� שבו במהל� התביעה

גירושי� ראו לדיו� בסוגיה זו בהקשר של פסק . ג� גישה זו אינה סבירה. במקו� הימצא הנכס
 .1239–1238ולהל� , 804–794' לעיל בעמ
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  15פרק 

  ירושה

  מבוא  .א

שינויי� . בשל מותוחלי� בזכויות קניי� ברכושו של אד� דיני הירושה עוסקי� בשינויי� ה
העברה זו של כלל קניינו של . אלה חלי� על כלל קניינו של אד� ולא רק על פריט זה או אחר

  . אד� עקב מותו מוסדרת באמצעות כללי� מיוחדי�
.  אד� לצוות את רכוש� כרצונ� באמצעות צוואהברוב שיטות המשפט מאפשרי� לבני

יש שיטות שבה� . אול� יש הבדלי� בי� שיטות המשפט באשר להיקפו של חופש הצוואה
 ואילו בשיטות אחרות משרייני� חלק מהעיזבו� לטובת ב� הזוג או ,אי� גבול לחירות זו

דלי� ניכרי� בי�  בתו� כ� יש הב1.והמצווה חופשי לצוות רק חלק מרכושו, לטובת צאצאי�
יש הכוללות בו רק את הרכוש שהיה בידי המוריש . שיטות המשפט באשר להיק� העיזבו�

, ואילו באחרות העיזבו� עשוי לכלול ג� מתנות שהוא נת� לאחרי� במהל� חייו, ביו� מותו
בסוגי  שיטות שונות זו מזו ג� 2.בי� השאר בניסיו� להתחמק מהוראות שריו� בירושה

בדרישות שה� מציבות באשר למצבו של , בתנאי� להכנת�, ה� ה� מכירותהצוואות שב
זהות העדי� ומידת הפורמליות של הצוואה וכ� באשר לביטולה של צוואה , המצווה

   3.ואירועי� שמשפיעי� על תוקפה
, העיזבו� מתחלק על פי כללי� הקבועי� בדי�, או בהיעדר צוואה תקפה, בהיעדר צוואה

 באשר לזהות היורשי� וחלקיה� –דלי� בי� שיטות המשפט ניכרי� וג� בעניי� זה ההב
א� דר� מימוש הזכויות של . בעיזבו� ובאשר לגורלו של רכוש במקרה שבו אי� יורשי�

, קיימות שיטות שבה� זכויות היורש מתגבשות בעת המוות. היורשי� שונה משיטה לשיטה
 מקובל לרוב שיורש אינו יכול 4.ואילו אחרות מקנות לו את הזכויות במועד מאוחר יותר

  

לדוגמה של שריו� שהיה קיי� עד לא מזמ� ;  הצרפתיCode Civil	 ל914, 913' ראו למשל ס   1
 297) 3(ד נט"פ, תפלוני' היוע
 המשפטי לממשלה נ 594/04מ "במשפט ההולנדי ראו ברע

)2004(. 
  . הצרפתיCode Civil	 ואיל� ל920' למשל ס   2
 18' ראו ס(למשל יש שיטות שבה� נישואיו של המצווה מפקיעי� צוואה שער� לפני הנישואי�    3

Wills Act, 1837באנגליה (.  
הקובע כי הזכויות עוברות ליורש ע� מותו , 1965–ה"התשכ,  לחוק הירושה1' ראו למשל ס   4

חלוקה . ות עוברות ליורשי� רק בעת חלוקת העיזבו�לעומת זאת באנגליה הזכוי. של המוריש
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אלא דרוש פסק די� או אישור פורמלי , לשי� יד על רכוש שבו זכה מכוח הירושה מיד
 אול� ההלי� שבאמצעותו זכויות היורשי� מוכרות או נוצרות 5.כלשהו על מעבר הזכות

בתו� כ� שיטות המשפט מתייחסות התייחסות שונה . נושא אופי שונה בשיטות שונות
ות� של היורשי� לחובותיו של המוריש ולאפשרות של בני משפחה נזקקי� לזכות לאחרי

   6.במזונות מ� העיזבו�
בשל הבדלי� כאלה בי� שיטות המשפט ומכיוו� שרכושו של אד� אינו מרוכז בהכרח 

נודעת חשיבות מעשית רבה לכללי סמכות השיפוט בירושה של , במדינה אחת בלבד
רת הדי� שכל מדינה מפעילה ולמידה שבה כל מדינה מוכנה לכללי ברי, המדינות השונות

  . להכיר בפסקי די� זרי� בענייני ירושה
 בשל אירוע זכויות הקניי� בכלל קניינו של האד�שינוי ירושה עוסקת במאחר ש

מקובל , )general transfer of property –העברה כוללת  (שמשפיע על אישיותו המשפטית
שעוסק , לייחד את הדיו� בירושה מהדיו� הכללי בקניי�י לאומי הפרט�במשפט הבי�

 –העברות פרטניות  (בשינויי� בזכויות בפריטי� בודדי� בלא קשר לאירוע אישי כלשהו
particular transfers of property( .מקו� הימצא הנכס הוא  שבו, הכלליתחו� הקניי�בניגוד ל 

 וא� לעתי� בקביעת סמכות ,ל העניי�מרכזית בקביעת הדי� החל עהחשיבות ההמקו� בעל 
בי� שמדובר . בי� האד� למדינהש בירושה מייחסי� חשיבות רבה לקשר האישי ,השיפוט

  

זו אינה יכולה להתבצע מבלי שמנהל עיזבו� או מבצע צוואה כינס את רכוש העיזבו� וסילק את 
בתקופה שבי� המוות לחלוקת העיזבו� מנהל העיזבו� או מבצע הצוואה ה� . כל חובותיו

  . ואיל�1253' בעמ, CHESHIREראו . היחידי� המוסמכי� לטפל בנכסי העיזבו� ולייצגו
במדינות . באנגליה קיימת הפרדה ברורה בי� שלב ניהול העיזבו� ובי� שלב חלוקתו, כאמור   5

א� על פי שהיורשי� רשאי� לחלק , בישראל. פחות ההפרדה נוקשה, ובתוכ� ישראל, אחרות
 כדי נדרש צו ירושה או צו קיו� צוואה, את העיזבו� בהסכמה בלא כל הלי� בבית משפט

שיורש או יורשי� יוכלו לדרוש נכס מצד שלישי או לזכות בהעברה של נכס על שמ� במרש� 
 ,פירוש לחוק הירושהשמואל שילה ; 1965–ה"התשכ,  שישי לחוק הירושהראו פרק(או בבנק 

בחלק ממדינות אירופה מסתפקי� באישורי� . 29' בעמ ,גכר� , )2002–1992( 1965–ה"תשכ
, א� על פי שאי� שלב הכרחי של ניהול העיזבו�, ג� במדינות אלה. � כ�נוטריוניי� בלבד לש

 . ההסדרי� מבטיחי� שחובות העיזבו� ישולמו
והיורשי� אינ� חייבי� אישית , באנגליה חובות העיזבו� מסולקי� בעת ניהול העיזבו�, למשל   6

ת העיזבו� בלי ואילו בחלק מארצות הקונטיננט יורש עלול לחוב בכל חובו, בגי� חובות אלה
 DAVID; 254'  בעמ,CHESHIRE ראו למשל(קשר לחלקו כיורש וא� בלי קשר לער� העיזבו� 

HAYTON, EUROPEAN SUCCESSION LAWS (2nd ed., 2002)  ,מעב,  לאוסטריהבאשר 33' מבע '
הבחנה זו באשר ).  לאיטליהבאשר 327' מעב לגרמניה ובאשר 257' מעב,  לצרפתבאשר 228

יורשי� לחובות היא שמסבירה כנראה את ההבדל בי� השיטות בהלי� מימוש לאחריות ה
; באנגליה נדרש הלי� ניהול כי היורשי� אינ� חייבי� בחובות העיזבו�: זכויות היורשי�

במשפט הקונטיננטלי אי� צור� בניהול פורמלי משו� שהיורשי� אחראי� באופ� אישי לחובות 
ולעול� אינו חייב מעבר , חייב רק עד כדי חלקו בעיזבו�יורש , על פי רוב, בישראל. העיזבו�

ובישראל אי� חובה לנהל ) 1965–ה"התשכ,  לחוק הירושה129–126' ראו ס(לער� העיזבו� 
  .עיזבו� במוב� הפורמלי
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, ובי� שמדובר בזיקת המושב,  ועוד ספרד,גרמניה, באיטליהכמקובל , בזיקת האזרחות
קה בכל שיטות המשפט הזי, � ומדינות המשפט המקובלישווי, צרפתכמקובל במדינות כמו 

לאומי הפרטי בירושה �האישית הרלוונטית משחקת תפקיד מרכזי בכל תחומי המשפט הבי�
בר� היא אינה מדירה את העיקרו� . תו� סטייה מהעיקרו� הקובע בהקשר הקנייני הרגיל

  . הקנייני מכול וכול
המשיכה אל הדי� האישי מצד אחד ואל הדי� הקנייני מצד אחר מולידה מתח בי� שתי 

הדגשת ההיבט האישי בתחו� סמכות השיפוט מביאה לידי ריכוז הדיו� . כותמגמות הפו
כ� שסמכותה של מדינה זו משתרעת על כל , בירושתו של אד� במדינת ביתו באופ� ייחודי

ו של ממד זה בתחו� ברירת הדגשת; )unity of administration(העיזבו� ומוכרת בכל מקו� 
 דינו – בחסותו של די� אחד של כלל העיזבו�ככל האפשר הסדרה אחידה הדי� שואפת ל

 ההכרה בהיבט הקנייני בתחו� סמכות , לעומת זאתunity of succession(.7(האישי של האד� 
השיפוט מביאה לידי הכרה בסמכות� של מדינות שונות לפי מקו� הימצא� של נכסי 

קשר של ברירת ובה, מולידה פיצול הדיו�הכרה זו בסמכות� של מדינות שונות  .העיזבו�
 לפי להוביל להחלת דיני� שוני� והסדרי ירושה שוני� על פריטי� שוני�הדי� היא עשויה 

 בי� שהעיזבו� –פיצול כזה עלול לקרות ). scission –מצב המכונה פיצול (מקו� הימצא� 
 א� מחילי� דיני� שוני� על סוגי –נדו� בפורו� אחד ובי� שהוא נדו� בכמה מדינות שונות 

כאשר החשיבות של מקו� הימצא הנכס באה , � שוני� כגו� מקרקעי� או מיטלטלי�נכסי
   8.לידי ביטוי בעיקר במקרקעי�

 כאשר למדינת הדי� האישי סמכות ייחודית לדו� – אי� שיטה הדבקה באחידות מוחלטת
לצד ההכרה הכללית בסמכות מכוח זיקה . בכלל העיזבו� והיא מחילה עליו רק את דינה

ינות מסוימות מכירות למשל בסמכותה הייחודית של המדינה שבה נמצאת אישית מד
א� על פי שנוטלות , ואחרות, הקרקע של המנוח בלי קשר לדי� שמדינה זו תחיל על העניי�

מחילות על קרקע זרה את די� מקו� , סמכות על כלל העיזבו� של מנוח בעל זיקה אישית
כשהסמכות לדו� , המחויבת לפיצול קיצוניא� אי� שיטה . ולא את הדי� האישי, הימצאה

והיא מחילה , בירושה מיוחדת לכל מדינה שבה נמצא נכס מנכסי העיזבו� באשר לאותו נכס
מדינות רבות הנוטלות סמכות על נכסי� מקומיי� תופסות סמכות זו . עליו רק את דינה

, י� האישיהמופעלת רק כאשר לא הופעלה סמכות במדינת הד, כסמכות משנית או שיורית
השיטות שונות זו מזו א� . ויש שה� מחילות על ירושת� של נכסי� אלה את הדי� האישי

בנכונות� לקבוע כללי� מיוחדי� לתוקפ� של צוואות ובמידה שבה ה� מוכנות להכיר 
ביכולתו של מוריש לבחור את מקו� השיפוט ואת שיטת המשפט שתחול על ירושתו או על 

  

  . ואיל�567' בעמ, WOLFFראו    7
' בעמ להל�ראו למשל (פיצול אפשרי ג� בלי קשר למתח שבי� ההיבט האישי להיבט הקנייני    8

1144–1145.(  
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ולידי� עמדות שונות באשר למגמת האחידות מצד אחד ובאשר הבדלי� אלה מ. חלק ממנה
  . למגמת הפיצול מצד אחר
לאומי הפרטי הולידה ניסיונות רבי� להסדיר את התחו� בהסדר �שונות זו במשפט הבי�

 עסק בברירת 1961�לאומי פרטי ב�ניסיו� צנוע של ועידת האג למשפט בי�. לאומי אחיד�בי�
 והציע מגוו� של דיני� חלופיי� שבכוח� להכשיר את הדי� באשר לצורת� של צוואות

 10. אמנה זו זכתה לתמיכה רבה והוראותיה אומצו ג� בישראל9.תוקפה הצורני של צוואה
 שביקשה לאחד 1989אמנה משנת : שתי אמנות נוספות של ועידת האג היו פחות מוצלחות

 11;וטר� נכנסה לתוק� לתמיכה מעטהכללי ברירת די� נוספי� בתחו� הירושה זכתה עד כה 
לאומי של � בדבר ניהול� הבי�1973 מדינות הצטרפו בינתיי� לאמנה משנת א� מעט
�ששאפה לרכז את ניהול� של עיזבונות בידי גור� אחד שיזכה להכרה בי�, עיזבונות

שהציעה כללי� מהותיי� אחידי� לעריכתה , 1973 משנת Unidroit ג� אמנה של 12.לאומית
ואמנת באזל של מועצת אירופה  – 13 צוואה שתוכר בכל המדינות–ית לאומ�של צוואה בי�

לאחרונה אומצה .  לא זכו להצלחה רבה14בדבר הקמתו של מנגנו� מרכזי לרישו� צוואות
Regulationברירת די� ופסקי� זרי� בנושא ,  אירופית מקיפה העוסקת בסמכות שיפוט

   15 .ולא כל המדינות אימצו אותההירושה אול� הייתה הסתייגות לא מעטה מההסדרי� שבה 
ע� הגורמי� לרתיעה מפני איחוד בתחו� זה אפשר למנות את הקשר החזק שבי� דיני 

קשר שעשוי לבוא לידי , הירושה לתפיסות מקומיות בדבר יחסי משפחה וקניי� משפחתי
מנגנוני העברת רכוש שמחו� לדיני קיומ� של ביטוי במגבלות על חירות הירושה כמו ג� ב

 לא פחות חשוב הוא הרצו� להג� על נושי� מקומיי� ולעתי� א� 16.כגו� נאמנויות, רושההי
רצו� שבא לידי ביטוי באופי הטכני והציבורי של הלי� מימוש זכויות , על יורשי� מקומיי�

ובדומה לחלוקת , בניגוד לחלוקת מסה של רכוש בי� בני זוג. היורשי� בחלק מהמדינות
  

9   Hague Convention on the Conflicts of Laws Relating to the Form of Testamentary 
Dispositions, 1961.  

  .  לחוק140'  לדיו� בס1141–1140' בעמ להל�ראו    10
11   Hague Convention on the Law Applicable to Succession to the Estates of Deceased 

Persons, 1989 .רק הולנד חתמה עליה ואימצה את ההסדר בדינה הפנימי.  
12  Hague Convention Concerning the International Administration of the Estates of 

Deceased Persons, 1973 . רק בשנת �  .1993היא נכנסה לתוק
13  Convention Providing a Uniform Law on the Form of an International Will, 1973.  
14  Convention on the Establishment of a Scheme of Registration of Wills.  
15  Regulation (EU) of the European Parliament and of the Council of 4 July 2012 on 

jurisdiction, applicable law, recognition and enforcement of decisions and acceptance 
and enforcement of authentic instruments in matters of succession and on the creation of 

a European Certificate of Succession, OJ L201/107 (27.7.2012).אירלנד ובריטניה ,  דנמרק
  .לא אימצו אותה ואינ� מחויבות על ידיה

 Sjef van Erp, New Developments inראו על המשמעות החברתית של דיני הירושה    16
Succession Law, 11.3 E.J.C.L. 1(2007) ,וההפניות ש�.  
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העברתו של רכוש ממוריש ליורשי� כפופה על פי רוב לכללי� , מסה של רכוש בפשיטת רגל
מנגנוני ההעברה ומנגנוני . שמבטיחי� פיקוח ציבורי שיג� על צדדי� שלישיי� ונושי�

   17.ההגנה נטועי� עמוק בסדרי החברה המקומית וכל ויתור על מנגנוני� אלה מעורר חשש
. לאומי פרטי�פט בי�מגלה מודעות לבעיות של מש 1965–ה"התשכ, חוק הירושה

 א� על 18.זההוא החוק הישראלי היחיד שיש בו התייחסות רחבה לשאלות מתחו� למעשה 
מרה ליצור הסדר תו� ָימ – הפרק השביעי – פרק של� בחוק נושא שהמחוקק הקדיש לפי

הפרק עוסק רק בסוגיות של סמכות שיפוט . הוא לא הצליח להקי� את כל התחו� – 19של�
א� הסוגיה של ברירת די� מטופלת . נו מטפל כלל בסוגיה של פסקי� זרי�וברירת די� ואי

 – הסטטוטוריי� והשיפוטיי� – הכללי� הישראליי� בתחו� זה,  יתר על כ�. בלבדתחלקי
 באשר הניסיו� להסדיר את מגוו� השאלות העולות :מדגימי� את השניות הגלומה בתחו�

פני  והרתיעה מ–  דינו האישי–משי אליו למכלול רכושו של אד� בדי� אחד שיש לו קשר מ
  .  המשפט הישראלי טר� השכיל לפתח גישה עקבית בעניי� זה.אחידות זו

שתפסו את עיקר , המתח בי� אחידות לפיצול בא לידי ביטוי מפורש בכללי ברירת די�
הוא : כלל ברירת הדי� המרכזי מגלה שאיפה חזקה לאחידות. תשומת לבו של המחוקק

 מבלי להבחי� בי� סוגי נכסי� שוני� ומבלי – די� המושב של המנוח –האישי מפנה לדי� 
רק כאשר :  א� האפשרות לסטות מכלל זה מוגבלת ביותר20.להבחי� בי� סוגי הורשה שוני�

די� מקו� הימצאו של נכס פלוני תובע שליטה הוא יחול במקומו של די� מושבו של 
, � לעניי� תוקפה הצורני של צוואה נקבעו כללי ברירה מיוחדי, ע� זאת21.המנוח

 כמו כ� 22.המאפשרי� להכיר בצוואה ג� במצבי� שבה� הדי� האישי לא היה מכיר בה
ההפניה אל די� המושב איננה כוללת את כללי ברירת הדי� של די� המושב אלא א� כ� אלה 

  

 ,House of Lords European Union Committee 6th Report of Session 2009-2010ראו למשל    17
The EU’s Regulation on Succession, Report with Evidence (24.3.2010)לחששות אנגליי  �

העלולי� לפגוע לדעת הוועדה ,  האירופית המוצעתRegulation	מפני חלק מההסדרי� שב
 .בהסדרי� אנגליי� מושרשי�

ראו  (1955–ז"התשט, הוראותיו שימשו בסיס להוראות של הצעת חוק היחיד והמשפחה   18
  )).1955 (הצעת חוק היחיד והמשפחההקדמה ל

המבוססת על ההצעה של , עת החוק הפורמליתהצ). 1952 (155, 7 הצעת חוק הירושהראו    19
 )ח"תשי( ח"ה ,1958–ח"תשיה ,הצעת חוק הירושה( ח" פורסמה רק בתשי,משרד המשפטי�

  .של משרד המשפטי�המקורית  הצעה זו מפנה לדברי ההסבר שבהצעה ).212' מע
  .1965–ה"התשכ,  לחוק הירושה137' ס   20
  .1965–ה"התשכ,  לחוק הירושה138' ס   21
–1140' להל� בעמראו (א� הוא בכלל עשוי לחול , 139' ג� ס.  לחוק140' דיו� בס, ו להל�רא   22

וא� קיי� , מפנה לדי� המושב בשעת עשיית הצוואה ולא לדי� המושב בשעת המוות, )1141
גורל הצוואה עשוי להיקבע בישראל באופ� אחר מאשר היה נקבע בדי� , הבדל בי� שני הדיני�

נאמנות רבה יותר לדי� המושב היה אפשר להשיג אילו היו הכללי� . לחוק 137' שאליו מפנה ס
הנפרדי� בדבר כושרו של המצווה ותוקפה הצורני של הצוואה מיוחדי� לתושבי ישראל 

  .ואילו צוואות של תושבי� זרי� היו נכפפות כול� לדי� המושב בלבד, בלבד
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ה לפיכ� ההפעלה של די� מושבו של המנוח לפי חוק הירוש. מפני� בחזרה אל די� ישראל
מכא� שא� על פי שהחוק שא� להכפי� את הירושה . לא תהיה בהכרח זהה להפעלתו בביתו

הוא לא נרתע מהאפשרות שההסדר המהותי שיוחל יסטה מזה שהיה , לדי� אחדככל האפשר 
  .מוחל בביתו של המנוח

אבל הוא בא לידי ביטוי , המתח ברור פחות בהוראת החוק המתייחסת לסמכות שיפוט
הוראת . ר זה וא� בפסיקה הנוגעת לפסקי� זרי� שלא טופלו בחוק כללבפסיקה בהקש

הסמכות שבחוק מסמיכה את ישראל לדו� בירושה ה� על יסוד זיקה אישית ה� על יסוד זיקה 
הזיקה האישית : היה אפשר לפרש הוראה זו באופ� שיית� ביטוי למגמת האחידות. נכסית

 23:הנכסית תצמיח סמכות מוגבלת ושיורית ואילו הזיקה ,תצמיח סמכות על כלל העיזבו�
 באופ� –שיורית ;  שהסמכות תחול רק על נכסי� הנמצאי� בישראלבאופ� –מוגבלת 

 24.מדינת המושב של מנוח זרצו שנית� בשתופעל רק כאשר לא הוכרע גורל הנכסי� ב
 כנגד הסמכות על :הפעלת עיקרו� זה בתחו� של פסקי� זרי� הייתה יוצרת מערכת משולבת

 תינת� הכרה לפסקי די� בענייני ירושה ממדינת ,כלל העיזבו� המבוססת על זיקה אישית
 וכנגד הסמכות המוגבלת על נכסי� מקומיי� 25;המושב כבסיס לזכויות ג� בנכסי� בישראל

תינת� הכרה לפסקי די� זרי� מכל מדינה שבה נמצא נכס כבסיס לזכויות באות� נכסי� ג� 
אמנ� קיי� בפסיקה בסיס רעוע . ר� בית המשפט לא נהג כ� ב26.א� מדובר בתושב ישראל

וזאת א� כבסיס , לעמדה שישראל מוכנה לקלוט פסקי� זרי� בענייני ירושה ממדינת המושב

  

 ).CPIL	 ל88' סראו (בשוויי� כמקובל    23
מבוססת על זיקת המושב יכולה להתפרש באופ� שיורי א� מדובר בנכס הנמצא ג� סמכות ה   24

 .והמדינה שבה הוא נמצא כבר הכריעה בגורל הנכס, מחו� לישראל
א� זאת רק לאחר שלב ניהול , כמקובל באנגליה באשר לכל נכס לבד ממקרקעי� באנגליה   25

ראו (ציא מקרקעי� בצרפת וכמקובל באשר לכל נכס להו, )147בכלל , DICEY ראו(העיזבו� 
MAYER , באשר לכל הנכסי� , )818בפסקה � המכיר 88' וס, CPIL	 ל96.1'  סראו(ובשוויי

בסמכות שוויצרית על נכסי� בשוויי� רק א� המדינה המוסמכת לדו� בירושת המנוח לא נטלה 
בכל המדינות הללו קיימי� כללי ברירת די� מיוחדי� בענייני צורת הצוואה ). סמכות

, המאפשרי� להכיר בתוקפה של צוואה א� על פי שדי� המושב של המנוח אינו מכיר בתוקפה
 .ולמרות זאת מכירי� בצווי ירושה מהמושב כמחייבי�

26    �ראו ) לאחר שלב ניהול העיזבו� –ג� כא� , ובאנגליהCPIL (	 ל96.1' ס(כמקובל בשוויי
DICEY , יפה עוד יותר לעמדות הישראליות ניסיו� להתאי� את כלל הסמכות העק). 148בכלל

נראה כי אי� טע� רב להתנות את ההכרה בתנאי , למשל. בסמכות ישירה ובברירת די� בעייתי
או ,  שהוצגה לעיל136' לפי ההנחה בדבר ס, שאותה מדינה הפעילה סמכות שיורית בלבד

. 138' בסכפי שמתבקש מהעיקרו� הגלו� , שהיא אינה מכירה בהכרעה של מדינת הדי� האישי
. הסיבה שבגללה מכירי� בסמכות של מדינה שבה נמצא הנכס היא שמדינה זו שולטת בנכס

, כ� למשל נוהגת צרפת. אפשר לסרב לקלוט פסקי די� שניתנו על יסוד שליטה פיזית בלבד
ראו דיו בעניי� זה אצל (שאינה מכירה בפסק זר אלא ממושבו של המנוח בענייני ירושה 

MAYER , השאלה א� , אול� א� שליטה בנכס היא סיבה להכיר בפסק כזה).  ואיל�820בפסקה
אותה מדינה שבה נמצא הנכס הייתה מוכנה תאורטית להכיר בפסק די� מהמושב או בעמדה 

 . די בכ� שפסק הדי� כבר נית� ומחייב ש�; אחרת משלה אינה צריכה להשפיע
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 א� על פי ,ע� זאת.  עמדה זו מתיישבת ע� מגמת האחידות27.לתביעת זכות בנכס בישראל
צו מקומי כדי לממש זכות מקובל לחשוב שיש צור� להוציא , שהדבר לא נקבע מפורשות

 רכוש של  מקובל לחשוב עוד שכאשר נמצא בישראל28.בנכס של מוריש הנמצא בישראל
 29.אי� אפשרות לממש את הנכס בלא שימונה בישראל מנהל עיזבו�, מוריש שהיה תושב זר

נפסק כי הסמכות , יתרה מזו 30.שא� הוצהר עליו לא פע�, הפיצולעמדה זו יונקת מעקרו� 
 א� על פי שבית 31.ח זיקה נכסית בלבד מקיפה את כלל נכסי העיזבו� באשר ה�שקמה מכו

מוב� , המשפט ניסה להצדיק מהל� זה באמרו שהוא יתרו� לאחידות בניהול ובהורשה
  32.מאליו שהוא ביטוי קיצוני לפיצול

אול� כפי . מגמות מעורבות אלה מקשות על התווייתה של מסגרת חשיבה בתחו� זה
פתרונ� של שאלות רבות תלוי בשאלה א� פני החוק ה� לאחידות או , שנראה בהמש�

, במישור העקרוני נראה כי אחידות בניהול ובהורשה היא ער� שראוי לחתור אליו. לפיצול
אול� בלי . ולעומת זאת פיצול בניהול ובהורשה הוא כורח שראוי להימנע ממנו ולהגבילו

הדיו� שלהל� . י� ישקפו מגמה עקביתיש לשאו� שהכלל, קשר לשאלה איזו מגמה עדיפה
תו� שאיפה לעצב� באופ� שתור� , ככל שאפשר לעמוד עליה�, יציג את הכלליי� הקיימי�

  . לעקביות רעיונית

  סמכות שיפוט  .ב

בזיקות המקנות סמכות ובהיק� הסמכות , הדיו� שלהל� יעסוק בכלל סמכות השיפוט שבחוק

בה� הוא קובע את הסמכות ה� מבחינת היק�  ה� מבחינת סוגי הענייני� ש–שה� מקנות 

   33.נכסי העיזבו� שעליה� משתרעת הסמכות

  

 . ואיל�1169' ובעמ, 112ש "ה, 1089' להל� בעמ ראו   27
וצוי� כי ההגנה על נושי� , הובעה הסתייגות כללית מהכרה בצווי� זרי� בענייני ירושה, למשל   28

מקומיי� ועל יורשי� מקומיי� מחייבת שנכסי� בישראל ימומשו רק באמצעות הליכי ירושה 
  ). 1099–1098' ראו להל� בעמ(ישראליי� 

 1030/01) א"משפחה ת(ע " תראו למשל .)26�002בפסקה , DICEYראו (כפי המצב באנגליה    29
  .)2001, פורס� בנבו (מ"בנק הפועלי� בע' עזבו� אקמ� נ

, פורס� בנבו (מ"בנק הפועלי� בע' עזבו� אקמ� נ 1030/01) א"משפחה ת(ע " תראו למשל   30
 ,)2008, פורס� בנבו( .'צ.ר'  נ.'צ.ז.א עזבו� המנוח 109310/06) א"תמשפחה ( א"ת; )2001

 .50פסקה ב
 .)2008, פורס� בנבו( .'צ.ר'  נ.'צ.ז.א עזבו� המנוח 109310/06) א"ת( א"תמשל ראו ל   31
אי� סיבה מדוע מדינות אחרות , שכ� א� ישראל רשאית לנהוג כ� על יסוד זיקה נכסית בלבד   32

לדיו� בפסק הדי� . לא תיטולנה סמכות על אותו עיזבו� בכללותו מכוח זיקה לנכס אחד בלבד
  .1086–1081' הל� בעמראו ל, שקבע הלכה זו

בישראל טר� התקיי� דיו� מסודר . מקבילי� למצוא דיו� בהליכי� אפשרבמדינות אחרות    33
לדיו� בהליכי� . על כ� התופעה תוזכר מדי פע� א� לא ייוחד לה דיו� עצמאי. בעניי� זה
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העמדה באשר לזיקה המספיקה כדי להקנות סמכות שיפוט בענייני ירושה שונה משיטה 

מקנות זהותה של הזיקה האישית המכריעה והיק� הסמכות ש:  עיקריי�ענייני�לשיטה בשני 

א� כאמור , מכירות בכוחה של זיקה אישית המקנה סמכותכל השיטות . זיקות מסוגי� שוני�

 א� כי ה� שונות בינ� ובי� – 34חלק מ� השיטות מייחסות חשיבות בעיקר למושב האד�

,  נוס� על כ�35. וחלק אחר מייחס חשיבות בעיקר לזיקת האזרחות–עצמ� בהגדרת המושב 

 36,י המשפט שלהרוב השיטות מכירות ג� בכוחה של זיקה נכסית להקנות סמכות לבת

,  לעומת הזיקה האישית37.ולעתי� הסמכות על קרקע מקומית נחשבת סמכות ייחודית

לעתי� כאשר , המצמיחה על פי רוב סמכות לדו� בכלל העיזבו� בלי קשר למקו� הנכסי�

על הנכסי� , הזיקה הנכסית מצמיחה סמכות מוגבלת, מקרקעי� במדינה זרה יוצאי� מכלל זה

  .המקומיי� בלבד

הזיקה האישית . כות השיפוט של ישראל מבוססת על זיקה אישית ועל זיקה נכסיתסמ

א� קיימות זיקות אחרות העשויות להסמי� , המסמיכה את בית המשפט האזרחי היא מושב

מתמיה ; בלא יוצא מ� הכלל, הזיקה האישית מצמיחה סמכות על כלל העיזבו�. בית די� דתי

  .יחה סמכות על כלל העיזבו�שיש הגורסי� שג� הזיקה הנכסית מצמ

   של בית המשפט האזרחילאומית�סמכות בי�  .1

בית  "הקובע לאמור,  לחוק136שראל מוגדרת בסעי� האזרחי בימשפט הת יסמכות של בה
משפט בישראל מוסמ� לדו� בירושתו של כל אד� שמושבו ביו� מותו היה בישראל או 

 המשלב היבטי� אישיי� ,� הירושה אופיו המעורב של תחולפי ."שהניח נכסי� בישראל
זיקה : יכולה להתבסס על שתי זיקות חלופיותת משפט בישראל יבסמכותו של , וקנייניי�

 הנחת נכסי� – מזה נכסית וזיקה – מושבו בישראל של המנוח ביו� מותו –מזה  אישית
 מקנה הזיקה האישית. "ענייניות"ה� זיקות  ,לפי פירוש� הנכו�, שתי זיקות אלה .בישראל

  

לדיו� והצעה .  ואיל�1420'  להל� בעמ בהקשר הקרוב של חדלות פירעו� ראומקבילי�
  .73' ס , הצעת חוק,לבונטי�ראו ,  בבעיה של הליכי� מקבילי� בכללרי�מסוד

   86' ס(שוויי� ו; ) ואיל�800פסקה ב, MAYER(צרפת ; )147בכלל , DICEY(אנגליה , למשל   34
פסקה ב, MAYER ראו(אבל צרפת ושוויי� מכירות ג� בזיקת האזרחות כזיקה משנית ). CPIL	ל

 ).באשר לשוויי� CPIL	 ל87' סו;  באשר לצרפת801
  ). לחוק הרפורמה האיטלקי50' ראו ס(למשל איטליה    35
אנגליה מוסמכת באופ� ייחודי לנהל נכסי עיזבו� מכל הסוגי� המצויי� באנגליה בלי , למשל   36

שוויי� מוסמכת לדו� בירושת נכסי� מקומיי� רק א� מדינת המושב לא . קשר למושב בעליה�
א� לא במיטלטלי� , פת מוסמכת לדו� בקרקע מקומיתצר). CPIL	 ל88' ס(דנה בגורל� 

איטליה מוסמכת לדו� בכל נכסי ). 800בפסקה , MAYER(א� המנוח היה תושב זר , מקומיי�
  ).  לחוק הרפורמה האיטלקי50' ס(העיזבו� שבאיטליה 

 ).800בפסקה , MAYER(למשל צרפת נוטלת סמכות ייחודית על קרקע בצרפת    37
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ישיות המשפטית של האסמכות על הירושה משו� שישראל היא המקו� שבו ממוקמת 
הזיקה הנכסית מקנה סמכות על נכסי� . יינת ביותר בהסדרת קניינו במותווהיא המעונ, האד�

   38.בלי קשר לזהותו של המוריש, הממוקמי� במדינה בשל הימצאות� בה
 ובעוד רש� לענייני 39,נייני משפחההסמכות בירושה מופעלת על ידי בית המשפט לע

א לחוק קובע כי הדיו� במת� צו ירושה או צו 67סעי� , ירושה מוסמ� לדו� במרבית הענייני�
, קיו� צוואה יועבר לבית המשפט לענייני משפחה א� חלות עליו הוראות הפרק השביעי

  . לאומי פרטי�שה� ההוראות העוסקות במשפט בי�

  זיקה אישית  )א(

  "מושב"  )1(

הזיקה האישית שמספיקה להקנות סמכות לבית משפט ישראלי לדו� בירושתו של אד� היא 
. זיקה זו הועדפה על פני זיקת האזרחות שהייתה מקובלת לפני חוק הירושה .זיקת המושב

מזיקת " צודק יותר ובתנאי האר� ג� מועיל יותר"מושבו של אד� נראה למנסחי ההצעה 
 אר� –ובישראל  ]...[ מושבו ה� ממשיי� והדוקי� יותר ]...[ קשריו ע�"באשר , האזרחות

ופירושו ,  לחוק135 מוגדר בסעי� "מושב" המונח 40." על אחת כמה וכמה–קיבו� גלויות 
 מבח� זה החלי� את המבח� שהופיע בהצעת 41".המקו� שבו נמצא מרכז חייו של האד�"

 ההגדרה 42".ת קבעיושב ישיב" במקו� שבו הוא וא שלפיו מושבו של אד� ה,החוק
 ,והאפוטרופסות  לחוק הכשרות המשפטית80חוק זהה להגדרה שבסעי� אומצה בש
. הצעת חוק היחיד והמשפחההופיעה מלווה בהסבר ג� ב והיא, 1962–ב"תשכה

  

  .1086–1081' בעמ ולהל� 49–26' לעיל בעמ ראו   38
' ראו להל� בעמ, לאומית של בתי הדי� הדתיי�	על הסמכות הבי�.  לחוק הירושה151' ראו ס   39

1109–1112. 
 מצד אזרחות זיקת המושב על פני זיקת הה שלעל העדפת. )1952 (156 חוק הירושההצעת ראו    40

 Avner Shaki, The Criterionאחד ועל פני זיקת הדומיסיל האנגלית מצד אחר ראו 
“Domicile” and its Preference Over the Criterion of Nationality in Israel Private 
International Law, 16 SCRIPTA HIEROSOLYMITANA 163 (eds. G. Tedeschi, U. Yadin, 

" נלאומי הפרטי בישראליבמשפט הב) domicile ('דומיסיל'ה"שאקי '  חבנרא; (1966
  .343'  לעיל בעמראו ).ה"תשכ (333 כא פרקליטה

כל ,  חזקה שמושב� הוא במקו� מושבו של נציג�–די� וחסוי 	פסול, הסעי� מפרט עוד שקטי�   41
 ).587' ראו לעיל בעמ(עוד לא הוכח שמרכז חייה� נמצא במקו� אחר 

ת על אלמנט ההגדרה מבוסס: "כ�גדרה זו שהסבירו ה  להצעת החוק ודברי ההסבר143 'סראו    42
אינה ) animus manendi(כוונה מיוחדת מצד האד� . ישיבת קבע: אובייקטיבי אחד בלבד

'; מקו� המושב'אינו מוסי� הרבה למושג ' ישיבת קבע'ייתכ� שהביטוי . נדרשת ואינה מספיקה
מרכז 'כגו� שבאותו מקו� צרי� להיות (א� לא ראינו אפשרות או תועלת בהוספת פרטי� 

 במקרי� של המשפטפרטי הדברי� צריכי� להתגבש על ידי החלטות בית ). 'האד�ענייניו של 
  ). 159–158 'מעב" (ספק שיבואו לפניה�
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קשר חוקי "שמהווה , ההסבר שליוו הצעה זו הבדילו בי� מקו� מושבו של אד� דברי
המהווה קשר , ובי� מקו� מגוריו, "� מסוי�של אד� מסוי� בזמ� מסוי� אל מקו יסודי

 .יסודות אובייקטיביי�שמרכז חייו של אד� מורכב מדגש הו. עובדתי גרידא
 אול� היא אינה ,יכולה לשמש גור� בי� גורמי� אחרי�של האד� הסובייקטיבית  כוונתו

ביע  של אד� עשוי להצקו� מגוריוכ� ג� מ.  והיא אינה מספיקה,היא אינה נחוצה, מכריעה
לפיכ� א� הובעה העמדה שלאד� יכול . א� אי� זהות הכרחית בי� השניי�, על מקו� מושבו

מדובר במבח� הוא קבע ש. שות� לתפיסה זוהעליו� בית המשפט  43.להיות רק מושב אחד
מרב הזיקות "מזמי� בדיקת ש ו45"מעשי�קשר עובדתי" שדורש 44,"מעשי�מציאותי"

 כש� שרישומו הפורמלי של האד� 47, אינה מכריעהבלבד כוונתו של האד� 46;"העובדתיות
 יש נסיבות ;לכל אד� יש מרכז חיי�:  זאת ועוד48.י� מכריע�אינוא� מקו� מגוריו בלבד 

אבל מבח� מרכז החיי� פירושו בי� השאר שלכל אד� יש רק מרכז חיי� , שבה� קשה לזהותו
   49.אחד

  

נחשב " מרכז החיי�"שאימו� ההגדרה , יוצא). 1955 (62, 60 הצעת חוק היחיד והמשפחה   43
  . ישיבת קבע–לפירוט של הרעיו� הכללי של זיקה אובייקטיבית 

  .)1987 (233 ,227) 3(ד מא"פ, בירנברג 'נ קשטר 587/85א "ע   44
  .230' מבע, ש�   45
   .230' מבע, ש�   46
לא כוונתו של האד� או מצבי� שהיו בעבר ה� הקובעי� את מקו� מושבו של אד� ": ש�   47

היינו , מעשית	אשר אליו קשור האד� מ� הבחינה העובדתית, בשעה מסוימת אלא אותו מקו�
 ."בדתיות כורכות אותו עמורב הזיקות העויהמקו� אשר מ

 למקו� ככל שנודעת. 4בפסקה , )1992 (391)4(ד מו"פ, הפנר' לוי נ 260/89א "ראו למשל ע   48
העובדה שהמנוח גר ביישוב ישראלי בשטחי� המוחזקי� ולא , המגורי� חשיבות לעניי� זה

תקנות ל) א(ב6' תק. ושב ישראל לצור� חוק הירושה ת בובישראל לא תפגע באפשרות לראות
 1967–ז"התשכ, ) שיפוט בעבירות ועזרה משפטית–וחבל עזה יהודה והשומרו� (שעת חירו� 

י� י או ביטוי אחר בענ'תושב ישראל'תוספת הביטוי לצור� החיקוקי� המנויי� ב"קובעת כי 
יראו אותו ככולל ג� אד� שמקו� מגוריו , מגורי� או ישיבה בישראל האמור בה�, תושבות

, 1950–י"תש, א אזרח ישראלי או שהוא זכאי לעלות לישראל לפי חוק השבותהוא באזור והו
חוק הירושה מופיע ו" (ואשר אילו מקו� מגוריו היה בישראל היה נכנס בגדר ביטוי כאמור

אינ� בהכרח , כמו מגוריו של אד� בישראל, זהכביישוב של אד�  מוב� שמגוריו .)בתוספת
 את המכשול של אינה אלא מסירה התקנה. רושההי� אותו תושב ישראל לעניי� חוק עושי

וזיהוי זה יבוסס על מכלול של� של , מגוריו מחו� לגבולות המדינה בפני זיהויו כתושב ישראל
לתקנות ) 1א(10' ראו תק, לעניי� הסמכות המקומית בעניינו של מוריש כזה(זיקות לישראל 

, על היותה של ישראל מרכז חייובי� הזיקות הנוספות המצביעות ). 1998–ח"התשנ, הירושה
לאומית וא� זו 	וכ� הסמכות הבי�, כגו� חשבו� בנק, סביר שלאד� כזה יהיה ג� רכוש בישראל

אול� זיהויו כתושב ישראל עשוי להיות חשוב . בסס על זיקה נכסית זוהמקומית תוכלנה להת
  ). ואיל�1116' בעמ ראו להל�(בהקשר של ברירת הדי� 

לכל אד� : "השופט אור כתב )1987 (230, 227) 3(ד מא"פ, בירנברג 'נ רקשט 587/85א "עב   49
חסניה מוחמד ' ול נ'מחמוד ג חס� 4631/90א "בע; "…,יש בכל זמ� מקו� המשמש מרכז חייו

ה את הקשיי� העלולי� תהשופטת ביניש מנ, )1996 (658, 656) 5(ד מט"פ, ול'אחמד אל ג
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 של מרכיבי� שוני�  בדיקה עובדתיתזיהוי מושבו של אד� מחייב לערו�לפיכ� 

 המקו� שבו האד� גר: שמצטרפי� יחד לכדי מסקנה בדבר המקו� שבו נמצא מרכז חייו

המקו� , ממנו הוא יוצא לעבודה ושאליו הוא חוזר ממנההמקו� ש, ופועל ברוב ימות השנה

 כל אלה יכולי� .המקו� שבו נמצא רכושו האישי ועוד, שבו גרי� בני משפחתו הגרעינית

 המקו� שבו הוא שהה  כל אלהלעומת.  מרכז חייו של האד�שהואהמקו� להצביע על 

המקו� שבו יש בבעלותו בית ,  בעת מותובמקרה שהההמקו� שבו , בחופשה בעת מותו

 , אלה לבד� אינ� מצביעי� על מרכז חייו–המקו� שהוא התכוו� לעשותו למושב , נופש

  . ולפיכ� אי� לה� כל השפעה על סוגיית הסמכות

? יעדר� של נכסי� בישראל שולל את האפשרות שאד� ייחשב תושב ישראלהא� ה

אד� לייחס לאי� כל קושי , כבאנגליה, בשיטת משפט שבה לזיקת המושב יש הגדרה פורמלית

 ובלא שיהיה לו רכוש ,זיקה עובדתית מציאותית כלשהי אליהמושב במדינה בלא שתהיה לו 

זיהוי ,  כבישראל מבח� מציאותי עובדתיכאשר המבח� למושב הוא ,לעומת זאת 50.השטחב

והימצאות� של נכסי� , מרכז חייו מזמי� התייחסות לכל הזיקות העובדתיות שלו למקו�

אול� דומה שבמשפט . ות אלהעובדתיבמדינה עשויה להצטייר כגור� חשוב בקרב זיקות 

סי� שהרי הנחת נכ, הישראלי אי� צור� שלאד� יהיה רכוש בישראל כדי שייחשב תושבה

 מניח שיש כנראה לפיכ� החוק .בישראל היא זיקה עצמאית וחלופית למושב המנוח בישראל

  . אפשרות שמרכז חייו של אד� יהיה בישראל בלא שיהיה לו רכוש בה

כל משפחתו .  מתמחו� לישראליצא ללימודי� שסטודנט ישראלי : 1 הדוגמ

תושב  שהוא סביר .תכוו� לחזור לאר� בתו� לימודיוהוא הבישראל וגרה 

  . א� על פי שאי� לו רכוש רב בישראלישראל לעניי� זה

 במסגרת עבודה במפעל ישראלי ר�א� לישראלית שיצאה לחו: 2 הדוגמ

סביר שא� היא תיחשב . צברה רכוש בישראלעוד לפני שהולכת לעולמה 

תושבת ישראל א� על פי שכל הרכוש שהצליחה לצבור הוא במקו� 

  .עבודתה מחו� לישראל

למרות זאת .  רכוש בישראלה� שאי� לנשי�המקרי� הללו מדובר באמ ל אחדבכ
 �מקו� מגורי משפחת,  לחזורני� מתכוו� ושאליו הובאה� המקו� שממנו , �אזרחות

  

המחוקק ראה נגד עיניו את חייו של כל אד�  ":הכמיללוות חיפוש אחר מרכז חייו של אד� וס
  ."כנעי� סביב מרכז אחד לצור� חלוקת ירושתו

א� כי בנסיבות אלה יהססו לפתוח בניהול עיזבונו משו� שניהול העיזבו� נתפס כמנגנו�    50
יעשו כ� רק א� אפשר להראות עניי� אמתי בניהול . המיוחד לטיפול ברכוש המצוי באנגליה

  .)26�004 פסקהב ,DICEYראו ( שהצו דרוש באר� שבה מצויי� נכסי העיזבו� כגו�, כזה



 לאומי הפרטי הישראלי	�כללי המשפט הבי: שער שלישי

1072 

שינוי קט� די ב. מרכז חייה� בישראלש המעידות כל אלה יכולי� לשמש זיקות –המורחבת 
 ע� בני זוג שאינ� וד� מחו� לישראלבע נישואיה�: לשנות את כל התמונהכדי בעובדות 
התמקמות מחו� ; במפעל מקומיקבלת עבודה או מחו� לישראל בית רכישת ; ישראליי�

 ככל .לישראל ע� בני זוג וילדי� כאשר כל בני המשפחה נקלטי� ש� בחיי עבודה ולימודי�
עובדה  ה,בר� בהיעדר סממני� כאלה.  נתוני� כאלה כ� ירחק מרכז חייה� מישראלשיתוספו

  . אינה מחייבת את המסקנה שה� אינ� תושבי ישראל, כשלעצמה, שאי� לה� רכוש בישראל
 האופי המיוחד בשלהאפשרות שיהיה תושב שאי� לו רכוש בישראל מתחזקת לכאורה 

  .  התפוצותשל מדינת ישראל והקשר המיוחד שבינה ובי� יהודי

.  וש� כל רכושווכל ימי חייש� הוא ישב , נכרגר בשיהודי מת : 3 הדוגמ

 במש� תקופה ארוכה לעלות לישראל וראה את מרכז חייו הוא תכנ�

כדי לעשותו לישראל א� די בכוונתו לעלות ה. הרוחניי� והעתידיי� בישראל

עלה ארצה אילומר שהוא היה לתושב ישראל רק תושב ישראל או שמא נאֹ

  ?מש את כוונתויומ

 זיקה אובייקטיבית אחת ולומנוח לא הייתה ת הקודמות בכ� שלובעיה זו שונה משתי הבעי
שילה סבור שהאופי המיוחד של מדינת ישראל אכ� מצדיק את המסקנה שאד� . לישראל

  בולראותאפשר , ומת לפני שמימש את כוונתו, שהחליט לעזוב את ביתו ולעלות לישראל
ז מבח� מרכ.  קשה לקבל עמדה זו ולהסתפק בכוונתו של המנוח בלבד51.תושב ישראל

על כ� יש לדרוש . החיי� מחייב התייחסות למציאות העובדתית ולא רק לכוונותיו של האד�
שהייה בישראל במש� תקופה מסוימת כל שנה או מעשה : זיקה עובדתית נוספת על כוונותיו

לחזק את המסקנה שמדובר באד� שמרכז , מה� כל אחד ,של העברת רכוש לישראל עשויי�
על פני הדברי� לא סביר לייחס ? העברה של כמה רכוש? מה זמ�שהייה של כ. חייו בישראל

א� לא , מושב ישראלי ליהודי שהיה לו רכוש בישראל ותכנ� ביו� מ� הימי� לעלות אליה
 הא� מי שתכנ� ,לעומת זאת. קבע לכ� מועד ולא עשה צעד מעשי להעברת מרכז חייו אליה

  

 שהוא מביא היא של אד� שחיסל את כל ההדוגמ. 113' מבע, כר� ב )5ש "לעיל ה( שילה   51
א� הוא אכ� עשה . הוא אינו מציי� שהאד� העביר את רכושו לישראל. שבחו� לאר�רכושו 

שכ� לבית , לצור� נטילת סמכות ישראל במותו אי� צור� למצוא שהאיש היה תושב, זאת
אול� ג� במצב כזה יהיה צור� . משפט ישראלי תהיה סמכות על יסוד הנחת נכסי� בישראל

 להבחי� בי� מצב שבו אד� העביר אפשר. 137 'לזהות את מושבו לצור� כלל ברירת הדי� שבס
מציי� ג� כפי ש, כדרוש במשפט האנגלי( וא� ישב ישיבה קצרה בישראל ,ישראללרכוש 
ו ת והוא לא הצליח לממש את כווננמצא מחו� לישראל ובי� מצב שבו רכושו עוד ,)שילה

 ולעומת זאת ,במקרה הראשו� קל יחסית להגיע למסקנה שמושבו של המנוח בישראל. לעלות
המקרה שבו הוא העביר את רכושו או חלק . אי� הצדקה להגיע למסקנה זו במקרה האחרו�

שבו קשה ביותר להגיע , ביניי� א� טר� מימש את רצונו לעלות הוא מקרה ממנו לישראל
ג� לאור הפסיקה וג� לאור דברי ההסבר להצעת החוק , מכל מקו�. למסקנה שמושבו בישראל

   .ברור שאי� די בכוונתו של האד� בלבד
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ישה מעבודתו מחו� לישראל וקבלת לרבות פר, לעלות לפני מותו ועשה את כל ההכנות לכ�
, שאלות אלהב? ייחשב תושב ישראל, א� לא העביר את רכושו לישראל, משרה בישראל

המחייבות לשקלל בכל מקרה ומקרה את הזיקות האובייקטיביות שבי� המוריש לבי� ישראל 
  .יכריעו בתי המשפטראוי ש ,מצד אחד ובי� מדינות אחרות מצד אחר

הא� יש טע� לנהל בישראל : שראל עשוי לעורר שאלה אחרתהיעדר� של נכסי� בי
שאלה זו אינה מתייחסת לקיומה של סמכות ? הלי� ירושה על סמ� זיקת המושב בלבד

נפסק כי ג� בתחו� הירושה הפעלתה של . שיפוט אלא לשאלה א� ראוי להפעיל אותה
 ליטול  באנגליה מקובל שלא52.סמכות השיפוט כפופה לשיקול דעתו של בית המשפט

 אול� במדינות אחרות אי� 53.סמכות לנהל עיזבו� של תושב מקומי שאי� לו רכוש באנגליה
סביר שבאות� מדינות , כאשר המנוח הותיר רכוש במדינות אחרות. הסתייגות מאפשרות זו

ואי אפשר להבטיח שבכל אות� מדינות , אפשר לנהל הלי� באשר לנכסי� הנמצאי� ש�
סמכות בית המשפט , אול� כפי שנראה. נכסי� אלהלי הנוגע ליכירו בכוחו של צו ישרא

וסמכות כללית זו , הישראלי המבוססת על זיקת המושב משתרעת על כלל עיזבונו של האד�
על כ� די באפשרות זו שצו . של מדינת דינו האישי של אד� מוכרת במרבית המדינות

 והוצאתו של צו ישראלי בלי ממדינת המושב יוכר במדינות אחרות כדי להצדיק ניהול הלי�
כ� תובהר עמדתו של די� המושב וכ� יגברו הסיכויי� שרכוש שנמצא . קשר למקו� הנכסי�

 unity of(מחו� לישראל יחולק כולו לפי די� ישראל בהתא� לעקרו� אחידות הירושה 

succession.(54  

  ? מתי–" מושב"  )2(

ישראל כדי שבית משפט ישראלי הזמ� שבו צרי� להתקיי� מושבו של האד� בינו את ציב
שיש להתייחס אל מרכז המחוקק מדגיש  –" מושבו ביו� מותו "–יוסמ� לדו� בירושתו 

  . החיי� שהיה לאד� ביו� המוות בלבד

 כתב בה את צוואתו ,גדל בה וחי בה, אזרח ישראל שנולד בישראל: 4 הוגמד

י� בית והקע� משפחתו עזב את ישראל , 50גיל ב,  ולאחר מכ�,40בגיל 

  

אבל ). 2008, פורס� בנבו( .'צ.ר'  נ.'צ.ז.א עזבו� המנוח 109310/06) א"משפחה ת(ע "ראו ת   52
ומתו� הנחה שהסמכות הדברי� נאמרו במקרה שבו זיקת הסמכות הייתה זיקה נכסית 

לא נמצא פסק די� שבו הוזכרה האפשרות שפורו� ישראלי . משתרעת על כלל נכסי העיזבו�
אפילו רוב נכסי העיזבו� נמצאי� מחו� ,  אישיתייראה לא נאות כאשר זיקת הסמכות היא זיקה

  . לישראל
  .26�004פסקה ב ,DICEYראו    53
על השאלה א� די שכל רכושו של מנוח תושב ישראל מצוי מחו� לישראל כדי שבית המשפט    54

ועל הקשר בי� שאלה זו ובי� היחס של המשפט הישראלי לפסקי� , יסרב להפעיל את סמכותו
 .1116–1114' להל� בעמ זרי� בענייני ירושה ראו
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כל יורשיו . אי� לו רכוש בישראל.  בהיותו תושב קנדה85הוא מת בגיל . בקנדה

  ?הא� בית משפט ישראלי מוסמ� לדו� בירושתו מכוח זיקת המושב. ישראלי�

 משו� שבעת המוות היה מושבו של ,אי� חשיבות כלשהי למושב הקוד� בישראלבמקרה זה 
ה ארוכה לפני שרכש את המושב שהיה לו  תושב ישראל במש� תקופהיותו. המנוח בקנדה

 מושב קוד� זה לבדו 55. משנה מסקנה זוו אינ,ביו� שבו כתב את צוואתו� וא, ביו� מותו
  .אינו מקנה סמכות שיפוט לבית משפט ישראלי

   זיקה נכסית  )ב(

 לחוק הירושה מסמי� את בית המשפט לדו� בירושתו של אד� שהניח נכסי� 136סעי� 
המספיקה להקנות סמכות לבית  זיקה נכסית מהווהנחת נכסי� בישראל לפיכ� ה. בישראל

בית משפט ידו� בירושתו אפשרות זו צופה מצב ש. משפט ישראלי לדו� בירושתו של אד�
   .של תושב זר

א� . אזרח אוסטרלי שמרכז חייו באוסטרליה הניח נכסי� בישראל: 5 הדוגמ

ראלי מוסמ� לדו� ישבית משפט ,  שאי� לו כל קשר אישי לישראלעל פי

   56.בירושתו

  .זיקה זו טעונה הבהרה

  "י�נכס"  )1(

.  לחלקו היחסי בעיזבו�באשר לערכו או באשר,  הנכססוג לבאשראי� בסעי� כל דרישה 
 א� לשו� –האמור בלשו� יחיד "הקובע ש, 1981–א"תשמה,  לחוק הפרשנות5לאור סעי� 

לפיכ� די . "נכס" ג� כ"נכסי�" לקרוא את המילה אפשר, "וכ� להיפ�, רבי� במשמע
  57.שהמנוח הניח נכס אחד בישראל כדי שלבית משפט ישראלי תהיה סמכות לדו� בירושה

די בנכס בודד זה . ולו בית בישראל,  לעולמוהול�תושב אוסטריה : 6 הדוגמ

  .כדי להקנות סמכות לבית משפט ישראלי לדו� בירושתו

  

 אבל אי� ,עת כתיבת הצוואה בהקשר של ברירת הדי�ייתכ� שתהיה חשיבות למקו� מושבו ב   55
  .לה חשיבות כלל בהקשר של סמכות שיפוט

לו חלקי� מתו� העיזבו� הוא מוסמ� י בא– של בית המשפט ועל השאלה מה היק� סמכות   56
  .1086–1081'  בעמראו להל� ,לדו�

, � של נכסיומקו� הימצא"ב ש"נאמר במפורש בדברי ההסבר להצעת החוק משנת תשי, ואכ�   57
הוא חוליה מקשרת לעניי� סמכות שיפוט של בתי משפט ישראליי� " כול� או מקצת�
 כדי להסמי� בית משפט נכס בעל ער� פעוט ביותרדומה שדי א� ב, לפיכ�. בירושתו של אד�
  .ישראלי לעניי� זה
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 ה בישראל תמונה שהשאילהניחבה לעולמה הולכתדיה וותושבת ש: 7 הדוגמ

די בתמונה זו כדי להקנות סמכות .  שני�חמשלמוזאו� ישראל לתקופה של 

  .לבית משפט ישראלי לדו� בירושתה

אי� ספק שיש לכלול .  אינו מוגדר לא בחוק הירושה ולא בחוק הפרשנות"נכס"המונח 
 על כ� די .�בואלה נכסי� שייכללו בעיזשכ� , במונח ג� רכוש שאינו מוחשי וג� זכויות

חשבו� בנק בישראל כדי שתהיה לבית משפט ישראלי סמכות לדו� יתרה בשאד� הניח 
מאחר שחוב ;  והמנוח כנושה של הבנק,בהקשר זה הבנק נתפס כחייב של המנוח. בירושתו

ג�  .בישראלהמצוי בידי הבנק זכותו של המנוח היא נכס  58,ממוק� על פי רוב אצל החייב
יק כדי להקי� סמכות לדו� בירושתו פבישראל יסהממוק�  מורישחוב אחר שחייבי� ל

מניה רשומה בחברה הרשומה בישראל , ג� מניה לא רשומה בחברה ישראליתוכ� , בישראל
 לעומת זאת אי אפשר להסתפק 59. בישראלתז בכל חברה שהיא המוחזקת פיזי"ומניה למוכ

י� בית משפט ישראלי לדו� חב חובות בישראל כדי להסמר שאוריש תושב זר הוא שמבכ� 
 אפילו ,על כ�.  חוב שחייב אד� לנושה אינו נכס שלו אלא נכס של הנושה60.בירושתו

חוב זה אינו נחשב חלק , כ� שהחוב שהוא חייב ממוק� בישראל, המוריש גר בישראל
   .מרכושו ובהיעדר רכוש משלו בישראל לא תקו� סמכות לדו� בירושתו

  "הניח"  )2(

הוא לא הסתפק בקביעת סמכות על יסוד ; "הניח" –פעילה הצורה  במחוקק השתמשה
שימוש זה מייחס לכאורה למוריש כוונה או  .עובדת הימצאות� של נכסי עיזבו� בישראל

האומנ� . ידיעה בדבר הימצאות� של נכסי� בישראל ואינו מסתפק בעובדת הימצא� בלבד
בכוונתו של המוריש  ויהסמכות בית המשפט בישראל המבוססת על הזיקה הנכסית תל

 המנוחאו שמא מצבו הנפשי של ? ה שהנכס נמצא בבידיעתולהניח את הנכס בישראל או 
וסמכות בית המשפט תלויה רק בנתו� האובייקטיבי שנכסי� של , אינו רלוונטי לעניי� זה

   ?המנוח נמצאי� בישראל

אנה  , סמו� לפני מותה.ה לעולמהולכת, תושבת אוסטרליה, דהזל :8 הדוגמ

מבלי שזלדה ידעה על , הביאה עמה לישראל אוס� בולי� יקר של זלדהבתה 

הא� בית משפט ישראלי .  בישראל בעת מותה של זלדההיואנה והאוס� . כ�

  ? הבולי� בישראלהימצאות� שלמוסמ� לדו� בירושתה בשל 

  

ותו מבח� שכ� לפי א. לעניי� זה נדרש כנראה שתהיה ִיתרה בחשבו�. 975–974' ראו לעיל בעמ   58
  .חוב של בעל החשבו� כלפי הבנק אינו מצוי בישראל אלא במקו� מגוריו של המנוח, עצמו

  . ש�ראו, בעניי� מיקו� מניות   59
	כללי משפט בי�"שאקי ' ראו אבנר ח; )58ש "ראו לעיל ה(ובכלל זה כנראה ג� חוב כלפי בנק    60

   .)ד"תשל–ג"תשל (80ש " בה65, 51 עיוני משפט ג" 1965–ה"תשכ, לאומי פרטי בחוק הירושה
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 .אוסטרליהספק ב ִמסחורהי� מזמ, תושב ואזרח גרמניה,  יוה�:9 הדוגמ

בו הבעלות , ע� העברת המטע� למובילו את המטע� בדר� הי�הספק משגר 

בשל תנאי מזג האוויר . לצדדי� אי� כל קשר לישראל. עוברת לידי יוה�

היא ש� ,  לנמל אשדודתממסלולה ונכנססוטה האנייה הנושאת את המטע� 

הא� בית משפט ישראלי מוסמ� . בינתיי� יוה� מת. מלחמה בשל מתעכבת

  ?ימצאות המטע� בישראללדו� בירושתו בשל ה

 שהחזיק ברכוש בישראל א� מעול� לא גר בה יהודי אנגלי, יוס�: 10 הדוגמ

בע ע� והוא ק. חליט לחסל את רכושו בישראלמ, או שהה בה תקופה ארוכה

בשל . אנגליה בדר� הי�לספו את חפציו ויעבירו אות� אליו מובילי� שיא

ותו טר� הועלו חפציו על ביו� מו, שביתה בנמל חל עיכוב במשלוח הדברי�

הא� בית משפט ישראלי מוסמ� .  מוחזקי� במחס� בחיפהעוד� ו,האנייה

  ?מצאות נכסיו בישראלילדו� בירושתו בשל ה

על פני הדברי� קיומה של סמכות לדו� בירושתו של אד� שלא התכוו� ליצור כל קשר 

שבו המנוח נקט , ישיבמקרה השל. תמוה, כבשני המקרי� הראשוני�, בי� רכושו ובי� ישראל

קיומה של סמכות תמוה מעט , צעדי� מפורשי� כדי לנתק את הקשר בי� רכושו ובי� ישראל

היה למנוח רכוש בישראל עלולה לעורר חשש שיש לו נושי� כבר שכ� העובדה ש, פחות

א� המנוח מותר לשאול בכל המקרי� הללו אול� . בישראל וא� אולי יורשי� בישראל

  . כא�היו את הנכסי� בישראל כאשר לא ידע או לא התכוו� שי"חהני"ייחשב למי ש

נראה כי שיקולי� מעשיי� מחייבי� להתעל� מידיעת המנוח ולומר שחר� צורתה 

די בהימצאות� של נכסי� בישראל כדי שבית משפט , הפעילה של הפועל ששימש בסעי�

משפט הישראלי ה, בניגוד לחלק משיטות המשפט, ראשית. ישראלי יוסמ� לדו� בירושה

 על כ� הוא אינו מייחס לכוונותיו 61.אינו מאפשר למנוח לבחור בדי� שלפיו ירושתו תידו�

ויש להניח כי הוא א� אינו מאפשר למנוח , ולרצונותיו של המצווה משקל רב בהקשר זה

להקנות סמכות למדינה פלונית , לבחור מראש איזו מדינה תנהל את עיזבונו ותחלק אותו

קשה מאוד לדעת על ,  שנית62.מסוי� או להגביל את סמכותה לנכסי� מסוימי�באשר לנכס 

ומוטב שהשאלה א� קיימת סמכות שיפוט , כוונותיו וידיעתו של המנוח בנוגע למקו� נכסיו

  

זאת בניגוד ). 2004 (297) 3(ד נט"פ, תפלוני' היוע
 המשפטי לממשלה נ 594/04מ "ראו ברע   61
�שמאפשרת לתושב שוויי� שהוא אזרח זר לבחור בדי� אזרחותו כדי� שיחול , למשל לשוויי

  . )CPIL	 ל91.1(ו לבחור בדי� מושב –ולתושב זר אזרח שוויי� , )CPIL	 ל90.2' ס(על ירושתו 
שוויי� אכ� מכירה במידה מסוימת של חופש בחירה בענייני� אלה ומאפשרת למנוח , שוב   62

   87.2' ס(שהוא אזרח שוויי� תושב זר להקנות סמכות לבתי משפט שוויצריי� מתו� בחירה 
  ).CPIL	ל
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א� ייקבע שאי� סמכות , שלישית. לא תחייב התדיינות סבוכה בעניי� סובייקטיבי זה א� לאו

ושה מחו� לישראל שמוליד צו ירושה שאינו ראוי וא� מתנהל דיו� ביר, במצבי� אלה

למשל משו� שהוא נית� במדינת האזרחות של המנוח במקו� במדינת , להכרה בישראל

לא תהיה סמכות לנהל הלי� , לא יוכלו היורשי� לממש את נכסי העיזבו� בישראל, מושבו

  . ולא תהיה אפשרות לבסס את זכות הקניי� על הצו הזר, ירושה ישראלי

זיקת הסמכות האישית . קנה זו מתיישבת ע� הסיבה שבגללה מוכרת הזיקה הנכסיתמס

נותנת ביטוי להיבט האישי שבירושה ומחברת את עיזבונו של אד� למדינה הקשורה אליו 

לעומת זאת . ביותר מתו� מחויבות לתפיסה שמותו מחולל שינוי קנייני באשר למכלול נכסיו

היבט זה קושר .  הקנייני הרגיל של העברת זכויות בנכסי�הזיקה הנכסית נותנת ביטוי להיבט

על כ� מקובל . את הנכסי� אל מקו� הימצא� רק משו� שהוא שולט בה� במישור המעשי

בהקשרי� קנייניי� רגילי� שהמדינה שבה נמצא נכס מוסמכת לדו� בגורלו ג� א� הבעלי� 

לאפשר טיפול יעיל מיועדת מידיעת הבעלי� זו התעלמות  63.לא ידע שהוא נמצא ש�

 נראה כי שיקולי� אלה תקפי� ג� .בנכסי� מקומיי� ושמירה על ודאות המסחר באותו מקו�

היא קמה כדי . הזיקה הנכסית בירושה מעוגנת א� היא בשיקולי� מעשיי�. בענייני ירושה

להבטיח שנכסי� במדינה יועברו באופ� מסודר ולהג� על , לשמור על הסדר המקומי

על כ� בהקשר זה נראה כי ידיעתו וכוונותיו של .  יורשי� ונושי� מקומיי�זכויותיה� של

  . וכי קיומה של סמכות אכ� אינו צרי� להיות תלוי בה�, המוריש אינ� רלוונטיות

ייתכ� שהעובדה שמדובר בתושב זר שנכסיו נמצאי� בישראל באקראי תבסס בקשה 

נאות או בקשה להעביר את שלא להפעיל את סמכות השיפוט במסגרת טענת פורו� לא 

 לאחר שימונה מנהל עיזבו� זמני לפי 64.הנכסי� אל מדינת המושב לצור� ניהולו וחלוקתו

אפשר , ויינקטו צעדי� כדי לוודא שאי� בישראל נושי� או יורשי�,  לחוק הירושה77סעי� 

בהחלט להגיע למסקנה שישראל אינה פורו� נאות לדיו� בהוצאת צו ירושה או צו קיו� 

 במסגרת שיקול הדעת של בית המשפט לפי סעי� זה יהיה אפשר להורות על 65.וואהצ

   66.העברת הנכסי� שבישראל למדינת מושבו של המנוח כדי שינוהלו ויחולקו ש�

  

  

מקובלת המבטא את העמדה ה, Luther v. Sagor, [1921] 3 K.B. 532 (C.A.)ראו למשל    63
   .בתחו� הקנייני

 מ"בנק הפועלי� בע' עזבו� אקמ� נ 1030/01) א"משפחה ת(ע "לאזכורה של אפשרות זו ראו ת   64
 . 1116–1114' להל� בעמ, 10פסקה ב, )2001, פורס� בנבו(

   . ואיל�127 'מ בע,גכר�  )5ש "לעיל ה (שילהראו , על סמכויותיו של מנהל עיזבו� זמני   65
.  לחוק יחול77' בלא שתהיה סמכות לפי חוק הירושה לא ברור כלל א� ס, מש�כפי שנראה בה   66

 . לא תהיה אפשרות כלשהי לדאוג לאינטרסי� ישראליי�, כאמור, א� כ�
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  ? מתי–" הניח"  )3(

באשר לשאלה א� יש לדרוש שהנכסי� שהונחו בישראל היו מונחי� בה ג�   ספקמתעורר
   .שראלי יוסמ� לדו� בירושתו של אד�בעת המוות כדי שבית משפט י

 מותירההיא . עלות לישראל לשוקלת, תושבת איטליה, מתילדה: 11 הדוגמ

, אבל שולחת חלק מרכושה לישראל,  רוב רכושה באיטליהאת ביתה ואת

. לאחר מותהלישראל רק  מגיע הרכוש .וזמ� קצר לאחר מכ� הולכת לעולמה

הא� בית משפט , בת ישראלבהנחה שבמצב זה מתילדה לא תיחשב לתוש

  ?אלי מוסמ� לדו� בירושתהריש

סכי� למכור הוא מת� על חוזה מכר שלפיו וח, תושב זר, פרנק: 12 הדוגמ

 לאברה� לח את התמונהופרנק ש. תמונה יקרה, תושב ישראל, לאברה�

פי החוזה ל ועל כ�, צע את חיוביו החוזיי�במ אינואברה� . ומת, באנייה

לאחר מותו רק גיעה לישראל מהאנייה .  לידיועוברתאינה הבעלות ברכוש 

  ? הא� בית משפט ישראלי מוסמ� לדו� בירושתו. של פרנק

בעל ייפוי ,  המורישקרוב משפחה של. תושב זר הול� לעולמו: 13 הדוגמ

 בלא וציא כס� מהחשבו� לאחר מות המורישמ, כוח בחשבו� הבנק שלו

של מנהל עיזבו� שכבר מונה ידיעת� או אישור� של היורשי� האחרי� או 

 הא� בית משפט ישראלי .ביא את הכס� לישראלהוא מ. במדינה אחרת

  ?מוסמ� לדו� בירושה

נכס השהא� אפשר לומר שהמנוח הניח נכסי� בישראל במקרי� אלה א� על פי 
 שאקי סבור שסמכות 67?בכוונתו או שלא בכוונתו,  התגלגל לישראל לאחר מותושבישראל

, אל תצמח מכוח הזיקה הנכסית רק א� הנכסי� היו בישראל בעת המוותבית המשפט בישר
 ניתוחו של 68.וכ� ג� סמכות בית המשפט, ת המוותעשכ� זכויות היורשי� מתגבשות ב

.  שג� הוא בדעה שהנכס צרי� להיות באר� בעת המוותמעיד קרובה ה לשאלבאשרשילה 

  

 אלא ,החשיבות של מועד הגעת הנכסי� לישראל אינה מוגבלת בהכרח לעצ� צמיחת הסמכות   67
 בעת המוות אפשר להפעיל ראלו ביששנמצאי� ג� לשאלה א� בהתקיי� סמכות מכוח נכס

  . א� הגיעו אליה לאחר מכ� בישראל באותו מועדושלא היאו נכסי� אותה ג� על נכס 
בהתייחסו להסדר בדבר סמכות מקומית , זאת ועוד .48ש "הב, )60ש "לעיל ה (שאקיראו    68

שהכיר בסמכות בית המשפט המחוזי בירושלי� כאשר למנוח לא (לחוק ) א(151' שהופיע בס
שאקי סבר שיש אפשרות , )היה מקו� מושב בישראל וכאשר לא היו נכסי עיזבו� בישראל

שבית משפט ייטול סמכות לדו� בירושה של תושב זר ג� כאשר נכסי עיזבו� שהיו בישראל 
לאור ההצדקה ). 64–63' ראו בעמ(בעת המוות הוצאו ממנה ואינ� עוד בישראל בעת הדיו� 

ית נראה כי סביר יותר ליטול סמכות על נכס שהגיע לישראל לנטילת סמכות מכוח זיקה נכס
  .לאחר המוות מאשר על נכס שהיה בישראל בעת המוות ואיננו עוד
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 למותו בלא תמורה נאותה ידי המנוח בשנתיי� שקדמועל מתנות שניתנו גורס שהוא 
,  לחוק63שיכולות לשמש להרחבת העיזבו� לצור� סיפוק מזונות מ� העיזבו� לפי סעי� ו

היו מחו� ה�  א� בעת המוות ,136יכולות להיחשב נכסי� בישראל לצור� סעי� אינ� 
 חוזרות להיות של המנוח רק לאחר הצהרה של בית מתנות כאלהשזאת משו� . לישראל
על כ� נראה שלדעתו לא די שנכסי  69.זבונוי לא היו חלק מע�בזמ� המוות הואילו משפט 
 תמיכה לרעיו� זה נמצאת .בירושתואחרי המוות א� לפני סיו� הדיו�  מגיעי� לישראלהמנוח 

 לקבל צו הנהלת עיזבו� על יסוד העובדה שנכס אפשרבאנגליה  לעומת זאת 70.א� בפסיקה
טר� זכה לזכות קניי� על פי שלישי ובלבד שצד , מוותמנכסי העיזבו� הגיע לאנגליה לאחר ה

  71.די� המקו� שבו נמצא הנכס לפני שהגיע לישראל
יש משמעות להבדל שבי� שתי . דומה כי ראוי לאמ� את העמדה האנגלית בעניי� זה

ואילו הזיקה הנכסית מופיעה בלי ציו� , הזיקה האישית מופיעה ע� ציו� זמ�; זיקות הסמכות
היא נועדה לאפשר הסדרת ; קשור להיותה של הזיקה הנכסית זיקה של כורחההבדל . זמ�

צור� זה , א� נכסי� אלה מצויי� במדינה. ההעברה של זכויות בנכסי� מקומיי� של אד� זר
והאיחור בהגעת� לישראל אינו מפחית את הצור� לאפשר את הסדרת העברת� , קיי�

ולכ� , ועד הגעתו של נכס לישראלאמנ� ברוב המקרי� קל יחסית לברר את מ. בישראל
ובי� ) שיצמיחו סמכות לדעתו של שאקי(ההבחנה בי� נכסי� שהיו בישראל בעת המוות 

ע� . אינה קשה במיוחד) שלא יצמיחו סמכות לדעתו(נכסי� שהגיעו לישראל לאחר המוות 

  

   .121' מבע, בכר�  )5ש "לעיל ה (שילהראו    69
) 3(ד נט"פ, ארלי�' אלדרמ� נ 2846/03א "מצוא בעאולי ל אפשרתמיכה מסוימת בעמדה זו    70

נתבע הישראלי טע� שאי� לבית משפט ישראלי סמכות לדו� בירושה הבמקרה זה . )2004 (529
 התובע לא ,וכפי שעולה מפסק הדי�, כי המנוחה שהייתה תושבת זרה לא הניחה נכס בישראל

העובדות בפרשה זו מבססות , עוד נראהכפי ש.  ובית המשפט לא חקר בשאלה זו,טע� אחרת
אל אחרי המוות והיה בישראל בעת הובא לישרבאותה פרשה נדו� ששהכס� את האפשרות 

בסס הנחה כי הגעה מאוחרת של נכס עשוי לפסק הדי� , בהנחה שהכס� היה בישראל .הדיו�
 109310/06) א"תמשפחה ( א"ת לעמדה מפורשת בעניי� זה ראו . מקנה סמכותאינהלישראל 

יר בדר� אגב השופט שנהב הע, 18בפסקה  ,)2008, פורס� בנבו (.'צ.ר'  נ.'צ.ז.א עזבו� המנוח
 בכתבו ,שהנכס צרי� להימצא בישראל בשעת המוות כדי שתקו� סמכות לבית משפט ישראלי

ללא הבדלי ניסוח בי� , שוות ומקבילות מבחינה תחבירית"שהזיקה הנכסית והזיקה האישית 
הזיקה הנכסית נעדרת כל , מופיעה ע� ציו� של זמ�ה ,זיקת המושבאול� בניגוד ל". השתיי�

 ובניגוד לדעתו של השופט שנהב המצב , בי� שתי הזיקותניכר הבדל קיי�על כ� . מ�ציו� של ז
  . אינו ברור כלל ועיקר

71   DICEY , 26�023, 26�004בפסקה ;Whyte v. Rose, (1842) 3 Q.B. 493 . הכרה בזכות כזאת
מבוססת על כלל ברירת הדי� בקניי� שמפנה לדי� מקו� הימצא הנכס ברגע העברת הזכות 

 כאשר מכירי� בזכות ).הרגע שבו נית� פסק די� בעניי� הירושה או רגע המוותעשוי להיות ש(
גיע הפירוש הדבר הוא שכאשר הנכס ,  די� מקו� הימצא הנכס מכוח כלל זהלפישנקנתה 

אפשר לבסס עליו סמכות לדו� בירושת  אילכ� ו, מנוחלא היה רכושו של ההוא כבר , פורו�ל
לא ברור א� באנגליה יכירו בזכות כזו ג� ).  בעיזבו�לכללופשר לא כל שכ� אי א(המנוח 

  .בהסתמ� על צו שנית� במדינת המושב של המנוח באשר לנכס שנמצא במדינה שלישית
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צו וא� ,  א� ייקבע שאי� סמכות לדו� בנכס שהגיע לישראל לאחר המוות,זאת ג� במקרה זה
ולו משו� שהוא נית� במדינת , ירושה זר או צו קיו� צוואה זר לא יהיה ראוי להכרה בישראל

  . היורשי� יתקשו לממש את זכויותיה� בנכס בישראל, האזרחות במקו� במדינת המושב
ג� במקרה זה ייתכ� , כמו במקרה שבו הנכסי� הגיעו לישראל בלא ידיעת המנוח

יו הגיעו לישראל לאחר מותו תבסס בקשה שלא שהעובדה שמדובר בתושב זר שנכס

או בקשה להעביר את הנכסי� , להפעיל את סמכות השיפוט במסגרת טענת פורו� לא נאות

 77לאחר שימונה מנהל עיזבו� זמני לפי סעי� . אל מדינת המושב לצור� ניהולו וחלוקתו

אפשר בהחלט , �ויינקטו צעדי� כדי לוודא שאי� בישראל נושי� או יורשי, לחוק הירושה

. להגיע למסקנה שישראל אינה פורו� נאות לדיו� בהוצאת צו ירושה או צו קיו� צוואה

במסגרת שיקול הדעת של בית המשפט לפי סעי� זה יהיה אפשר להורות על העברת הנכסי� 

   72.שבישראל למדינת מושבו של המנוח כדי שינוהלו ויחולקו ש�

  "בישראל"  )4(

.  כדי שתוקנה סמכות שיפוט לבתי המשפט בישראל"בישראל"הסעי� דורש שנכס יונח 

 אול� כשמדובר .לרוב אי� בעיה למק� נכס, כשמדובר במקרקעי� ובמיטלטלי� מוחשיי�

מקומו של , יוצא באלה וכ,זכויות וחובות, מניות, קניי� רוחניכגו� , בנכסי� לא מוחשיי�

 לעניי� המיקו� הוא המבח� המבח� הקובע לחוק מבהיר כי 141סעי� . פחות הנכס ברור

 .לצור� קביעת הסמכות" בישראל"שכ� מדובר במשמעות שיש לייחס למונח , הישראלי

  73.זה יש לפנות לכללי המיקו� שנדונו במסגרת הדיו� בקניי�צור� ל

ישראל לדו� ב סמכות לבתי משפט � שיונחו בשטחי� המוחזקי� לא יקנו נכסי,ברגיל

 מי שגר ביישוב ,כינו� סמכות מכוחה של זיקה אישיתלצור� . בירושה של מי שהניח�

כאשר מי שאינו תושב אול�  74.עשוי להיחשב תושב ישראלהמוחזקי� ישראלי בשטחי� 

נכסי� אלה נכסי� באי� אפשרות לראות , נכסי� ביישוב כזהומניח ישראל הול� לעולמו 

 לא יוסמ� לדו�  בהיעדר נכסי� בישראל בית משפט ישראלי,אשר על כ�. שהונחו בישראל

בירושתו של מי שאינו נכנס להגדרה המיוחדת של תושב החלה על מי שגר ביישובי� 

 יוסמ� לעניי� זה בית ,יעדר סמכות לבית משפט ישראליהב.  המוחזקי�בשטחי�ישראליי� 

  75. המוחזקי� בלבדמשפט לענייני� מקומיי� בשטחי�

  

להצעה מסודרת בעניי� שיתו�  .1116–1114' ראו להל� בעמ ,לדיו� בטענת פורו� לא נאות   72
 .73' סב , הצעת חוק,לבונטי� ראו ,פעולה ע� הלי� זר

   .975–974' ראו לעיל בעמ   73
  .48 ש"לעיל הראו    74
  . )2001( 21, 12מ משפחה "פ ,קריסטל' קריסטל נ 60533/98) א"ת(ש "לניתוח מצב זה ראו תמ   75
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   היק� הסמכות:סמכות על מה  )ג(

 מסמי� בתי משפט ישראליי� לדו� ה� בירושתו של תושב 136סעי� הדיו� שלעיל מלמד ש
זבונו ישנכס מנכסי עו, ישראל שאי� לו פה רכוש ה� בירושתו של אד� שאינו תושב ישראל

, הדיו� בירושתו של אד� מקי� בדר� כלל מסה של רכוש ולא פריט בודד. נמצא בישראל
 כדי להביא בסופו של דבר לידי ומטרת הדיו� היא לטפל בטענות הנוגעות לכלל הרכוש

, סביר שתושב זר שהניח נכס או נכסי� בישראל. חלוקה מחייבת ואחידה של העיזבו� כולו
א� א� הניח , לא מ� הנמנע שתושב ישראל. הניח ג� רכוש בביתו או במדינה זרה אחרת

נת הא� כוו. ש�מצא נשכל רכושו  וייתכ�, מחו� לישראלהיה לו רכוש ג� , רכוש בישראל
פירוש זה בלתי ? המחוקק הייתה שבית משפט ישראלי ייטול סמכות רק על רכוש שבישראל

שכ� כבר ראינו שמושב המנוח מהווה זיקה מספקת כדי להצמיח סמכות , אפשרי הוא
  . ואי� בצדה כל דרישה שיימצא רכוש מהעיזבו� בישראל, שיפוט

להקנות סמכות לדו� בכלל הא� עלינו ללמוד מכא� שדי בקיומה של זיקת סמכות כדי 
 לסמכות בית המשפט העליו� באשרסוגיה זו נדונה ב? בלי קשר למקו� הימצאו, העיזבו�

 ועלתה 77, ישראלת של תושבהזבוני נדו� ע76נזאליסאחבפרשת .  זיקת המושבמבוססת עלה
השאלה א� בית המשפט הישראלי מוסמ� לדו� בירושה של מקרקעי� שבעיזבו� הנמצאי� 

השיפוט והמנהל , חו� למדינת ישראל ומחו� לשטח שעליו חל המשפטמ, ביריחו
נפסק שחוק הירושה מקנה סמכות לבית המשפט לדו� בכלל העיזבו� בלי קשר . הישראליי�

בי� השאר משו� השימוש במילה ,  שאקי תומ� במסקנה זו78.למקו� הימצא� של נכסי�
   79. לפצל את הדיו� בעיזבו� לדעתו שהמחוקק לא התכוו�שמעיד, 136 בסעי� "בירושתו"

מושב של ה על זיקת הישראלי בוססהמשפט הבית סמכותו של  נזאליסאחפרשת ב
זבונו של י לכ� שכאשר נדו� עמוצקה האסמכתמשמשת על כ� היא .  בישראלההמוריש

הלכה זו מתיישבת ע� . סמכות בית המשפט משתרעת על כלל העיזבו�, תושב ישראל
, וע� הדגש המוש� בתחו� קנייני זה על הזיקה האישיתניהולה ודות הירושה יהשאיפה לאח

ו� בירושתו של תושב קמה מכוח הזיקה האישית בלבד בלא דל כמו ג� ע� ההנחה שסמכות
  .כל צור� שיהיו פה נכסי�

במישור המשפטי קיי� סיכוי טוב שצו ירושה או צו קיו� ? כיצד אפשר לממש סמכות זו
 יוכרו במדינות אחרות שבה� נמצאי� נכסי עיזבו� ויחייבו מושבו של המנוחמדינת צוואה מ

  

ד "פ, אורתודוכסית� של הכנסייה הפטריארכית היווניתי�הדת בי' נזאליס נאח 171/68 �"בג   76
  ).1968 (260) 1(כג

' מס( מכוח צו סדרי השלטו� והמשפט תה תושבתייהוהיא נ ממזרח ירושלי� יתהיהיא ה בפועל   77
 ,)11' מס(הוצא מכוח החוק לתיקו� פקודת סדרי השלטו� והמשפט  ש1967–ז"תשכה ,)1
  .1967–ז"תשכה

ט "מ תשל"פ, גרידינגר' נ ל"ז) מקוד� כצנלבוג�(
 "בעניי� עזבו� כ 914/75) 'חי(ע "ראו ג� ת   78
  .ש� הובעה עמדה דומה, )1979 (246) 1(

  .59' מבע ,)60ש "לעיל ה (ראו שאקי   79
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לפחות כאשר ה� אינ� מתייחסי� למקרקעי� או נכסי� אחרי� המצויי� בסמכות , ש�
באותה מידה קיי� סיכוי טוב שצו מינוי מנהל עיזבו� יוכר ש� או . הייחודית של אותה מדינה

 80.דו או בשיתו� ע� מנהל מקומיישמש בסיס למינוי מקומי של מנהל העיזבו� הישראלי לב
ע� זאת ברור כי היכולת של מנהל עיזבו� ישראלי לפעול מחו� לישראל באופ� חוקי תלויה 

  .בדינה של כל מדינה ומדינה
כי ג� לסברה  תימוכי� אפשר למצוא סינזאלאחבפסק דינו של השופט הלוי בפרשת 

 אול� 81. נכסי המורישהיק� הסמכות תשתרע על כלל, כאשר זיקת הסמכות היא נכסית
פסק הדי� לא עסק בשאלה זו , מאחר שסמכות בית המשפט בוססה על הזיקה האישית

 למצב שבו הסמכות מבוססת על זיקת הנחת באשרהיק� הסמכות של בית המשפט ו, ישירות
מחייבת שהוצגה לעיל  של שאקי גישתו. תחילה רק בספרותנדונה  נכסי� בישראל בלבד

שילה מסכי� . כדי לשמור על אחידות בניהול העיזבו�, ג� בנסיבות אלהלהכיר בהיק� דומה 
 הוא סבור שמצב זה � כי א, סמכות על כלל העיזבו�בנסיבות אלהג� שלבתי משפט יש  אתו

אחרי�  82. באמצעות הטענה של פורו� לא נאותו ושיש להתמודד ע� הקושי שב,אינו ראוי
 על זיקה נכסית בלבד מוגבלת לנכסי� הביעו את העמדה שסמכות בית המשפט המבוססת

בתי משפט נהגו לכתוב בגו� , סינזאלאחלאחר פרשת ,  בהתא� לזאת83.שבישראל
ההחלטות שלה� במת� צווי ירושה וצווי קיו� צוואה של מורישי� תושבי� זרי� שהצו 

עזבו�  הבעיה נדונה לראשונה ישירות בפסיקה בפרשת 84.מוגבל לנכסי� בתו� המדינה
בפרשה זו התבקש צו ירושה  85.אביב� בבית המשפט לענייני המשפחה בתל'צ .ז .אהמנוח 

 כאשר מרבית נכסיו היו , בישראלרבי ער�באשר לעיזבונו של תושב אקוודור שהניח נכסי� 

  

 .בדבר נכונות� של מדינות להכיר במינויי� זרי� 1175–1172' להל� בעמראו    80
, אורתודוכסית� של הכנסייה הפטריארכית היווניתי�הדת בי 'נ נזאליסאח 171/68 �"בגראו    81

ח הנוסלאחר שהוא מביא את . פט הלוי לפסק דינו של השו8בפסקה , )1968 (260) 1(ד כג"פ
זבו� יהמשפט הישראלי אינה מוגבלת לאותו חלק של הע	סמכות בית: "הוא כותב, 136' של ס

שהמוריש השאיר  ניידי	דלא	לרבות נכסי, זבו� כולויאלא משתרעת על הע, הנמצא בישראל
�לסעי� משפט בישראל בהתא� 	במקרה דנ� מוסמ� בית: "9ובהמש� בפסקה ; "בחו� לאר

אי� חוק הירושה גורס ...זאת אומרת קיו� הצוואה כולה,  לדו� בעניי� קיו� צוואת המנוחה136
המשפט 	ועל בית, ההוראות השונות של הצוואה כרוכות אלה באלה ...'פיצול הצוואה'

 בכלל 136 'א מתייחס לסוהבשתי מובאות אלה ". לדו� בקיו� הצוואה בשלמותה...�המוסמ
 .דבריו למקרה הנדו� לפניוואינו מגביל את 

ול� הוא א, הוא סבור שיש מקו� לפרשנות המצמצמת את סמכות השיפוט לנכסי� בישראל   82
 ,ב כר� )5ש "לעיל ה (שילהראו  ("לפשוטו של מקרא" של שאקי נאמ� יותר שפירושומודה 

  .)120' מבע
מהדורה  (32–31בו� דיני ירושה ועז יחזקאל פלומי� ,מנח� גולדברג, שאול שוחטראו למשל    83

  .)2005, שישית מורחבת ומעודכנת
'  נ.'צ.ז.א עזבו� המנוח 109310/06) א"ת(ע " לפסק הדי� בעניי� ת27על נוהג זה ראו בפסקה    84

 ). 2008, פורס� בנבו (.'צ.ר
  ). 2008, פורס� בנבו( .'צ.ר'  נ.'צ.ז.א עזבו� המנוח 109310/06) א"ת(ע "ת   85
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נוס� על מת� צו הירושה התבקש בית . בארצות אחרות מחו� לישראל ובה� ג� מדינת מושבו
חלק . קשות התייחסו למכלול נכסיו של המנוחשתי הב. המשפט למנות מנהל עיזבו�

בשל טענות הצדדי� נאל� בית המשפט לראשונה להכריע . מהיורשי� התנגדו לבקשות
  . בשאלת היק� הסמכות שזיקה נכסית מקנה לבית המשפט מבחינת נכסי העיזבו�

 מעניק לבית המשפט סמכות על כל נכסי 136אימ� את העמדה שסעי� שנהב השופט 
 הוא סקר את הספרות ואת הפסיקה 86. כאשר זיקת הסמכות היא זיקה נכסית בלבדהמנוח ג�

על פי לשונו הפשוטה "הוא כתב כי . בר� מסקנתו בוססה למעשה על לשו� הסעי�, בנושא
כש� שיש לבית המשפט סמכות בירושת כל נכסי המוריש כשסמכותו מבוססת , של החוק

כ� משתרעת סמכותו לדו� בירושת כל ) נההחלופה הראשו(על מושבו של המוריש בישראל 
החלופה (נכסי המוריש כשסמכותו מבוססת על העובדה שחלק מנכסיו היו בישראל במותו 

שאי� ,  לחוק136בסעי� ' בירושתו'על היק� הסמכות אנו למדי� מ� המילה  "87;)"השנייה
פיעות השיפוט המו�בהתקיי� כל אחת מזיקות, על פי לשו� החוק, כ�. כל הגבלה בצדה

על : " הוא מסכ�88;"בכללותה', בירושה' קונה בית המשפט שיפוט לדו� –בהוראת החוק 
מוקנית ,  ועל פי ההלכה הנוהגת מבית מדרשו של בית המשפט העליו�136פי לשו� סעי� 

לאומית לדו� בכלל ירושתו של מוריש בהתקיי� �לבית המשפט בישראל סמכות שיפוט בי�
 לחוק 136לא מתעוררת כל שאלה פרשנית בהוראת סעי� " ובהמש� 89,"החלופה השנייה

  90". לשונו של החוק ברורה ואינה צריכה מתווה פרשני–הירושה 
בר� . כי לשו� הסעי� מספקת מענה פשוט וברור לבעיה, כשאקי, מכא� שהשופט סבר

 הסעי� עוסק בסמכות� של .לשונו של הסעי� אינה מובילה למסקנה שהשופט ביקש להסיק
ל רחב של וחוק הירושה עוסק במכל. "לדו� בירושתו של אד�"פט ישראליי� בתי מש
, ניהול העיזבו�, צווי ירושה וצווי קיו� צוואה, צוואות, זכויות ירושה על פי די�: נושאי�

. "ירושה" לבי� "עיזבו�"בתו� כ� הוא מבדיל בי� . מזונות מ� העיזבו� ועוד, חובות העיזבו�
במות אד� עובר  " לחוק קובע1 סעי�  ואילו,וק הוא ירושהנושא עיסוקו של הח, למשל

 ואי� בחוק הגדרה של המונח ,"ירושה"אי� בחוק הגדרה של המונח . "עזבונו ליורשיו
 ללמוד שהמחוקק התכוו� לייחד אפשרלי� אלה בחוק ימתו� השימוש במאול� . "עיזבו�"

 ואילו, ) באנגליתestate(ו  למכלול הרכוש שהמנוח השאיר אחריו במות"עיזבו�"את המונח 
 משמש כדי להצביע על האופ� שבו זכויות המוריש עוברות ליורשי� "ירושה" ונחהמ

  

בית המשפט . )2010, פורס� בנבו( פלונית' פלונית נ  9914/09מ "בעור בפסק הדי� אושר בערע   86
על כ� הדיו� . העליו� לא הוסי� נימוקי� אלא חזר על הנימוקי� של בית המשפט המחוזי

  .שלהל� יתייחס לפסק הדי� של בית המשפט המחוזי
 .23ראו ג� בפסקה ;  לפסק הדי�18ראו בפסקה    87
 שבה השופט מפנה לשאקי וללבונטי� 28 ראו ג� בפסקה . לפסק הדי�19ראו בפסקה    88

 " משמעית של החוק	על לשונו הברורה והחד"המתבססי� לדבריו 
 . לפסק הדי�31ראו בפסקה    89
 . לפסק הדי�32ראו בפסקה    90
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)successionמוריד בהקשר ו מעלה ואינו אינירושתוהשימוש במילה  מכא� ש91). באנגלית 
. ירושה ולא עיזבו� לאוס� הנכסי� שיש להתייחס אליה� היא ד שכ� המילה שהחוק מייח,זה
סמכות  כמכוונות ל"מוסמ� לדו� בירושתו של אד�"לקרוא את המילי� יכ� דומה שיש לפ

הסעי� קובע שאפשר  . בנכסיו של המנוחלסמכות לדו� בשאלות מתחו� הירושה ולא לדו�
 העברת זכויות קניי� בעקבות המוות –ירושתו של אד� כל השאלות העולות באשר ללדו� ב

לי� אל נכסיו של יכוונו המ ואפילו. יי� מתו� העיזבו�בלי להתייחס כלל לנכסי� ספציפ מ–
אפשר להבי� את המלי�  ;אי� כל סיבה להבי� זאת כהסמכה לטפל בכל הנכסי�, המוריש

הסעי� אינו משיב כלל על כאשר ,  יש סמכותשעליה�רק באות� הנכסי� כהסמכה לטפל 
  .השאלה מה� אות� נכסי�

א הציע לסעי� תור� לאחידות בניהול השופט חיזק את עמדתו בטענה שהפירוש שהו
גישת האחידות אינה .  וג� הוא בעייתי93, ג� נימוק זה נסמ� על דברי מלומדי�92.העיזבו�

או שכל בית משפט שנוטל סמכות , מסתפקת בכ� שבית משפט בישראל ידו� בכל הנכסי�
ל על כ� היא אינה גורסת שבית המשפט הראשו� שייטו. ייטול סמכות על כלל הנכסי�

היא גורסת שבית המשפט במדינת ביתו של המוריש הוא . סמכות מוסמ� לדו� בעיזבו� כולו
הניסיו� להצדיק נטילת סמכות חריגה על נכסי� של תושב זר הנמצאי� . שצרי� לדו� בעיזבו�

מחו� לישראל וא� על כאלה המצויי� בתו� מדינת המושב שלו בנימוק שכ� תושג אחידות 
  .וא מוזר ביותרהניהול של העיזבו� ה

 השיקול המכריע בסוגיה זו חייב להימצא בסיבה ,בהיעדר הנחיה לשונית ברורה בחוק
הזיקה האישית כאמור . שבגללה מסתפקי� בזיקה נכסית כבסיס לנטילת סמכות בירושה

מצביעה על קשר הדוק בי� מכלול רכושו של אד� והעברתו ובי� הדי� ששולט במצבו 
ו מקובלת כל כ� שרוב המדינות מכירות בפסק די� ממדינת תפיסה ז. האישי של האד�

 94.ורק מקרקעי� מקומיי� ה� לעתי� חריג לכלל זה, המושב כמתייחסת למכלול רכושו
המופעלת , סמכות מכוח זיקה נכסית נחשבת בעיקר סמכות שיורית, כפי שראינו, לעומת זאת

  

 נאמר 9' למשל בעמ. שבה הבחנה זו באה לידי ביטוי ברור, )1952 (הצעת חוק הירושהראו ג�    91
 מוסבר שאי� בחוק 38' בעמ; ר בירושה על פי די� או בירושה על פי צוואהכי העיזבו� עוב

ומההקשר ברור כי הכוונה היא שהעיזבו� הוא הביטוי המשמש , הגדרה של נכס או של עיזבו�
  .להצביע על מכלול נכסי המוריש

 . לפסק הדי�20ראו בפסקה    92
  .60–59' מבע, )60ש "לעיל ה (לשאקיהשופט הפנה    93
כלומר (כלל שאפילו סמכות ישירה  שימו לב שבאנגליה לא ברור. 147בכלל , DICEYראו    94

אצל . על יסוד זיקה אישית משתרעת על כלל נכסי העיזבו�) סמכות של בית משפט אנגלי עצמו
DICEY , מביאי� פסקי די� שלפיה� צו ניהול מקנה למנהל העיזבו� האנגלי , 26�023בפסקה

הוא , ככל שהוא מצליח להביא נכסי� לתו� אנגליה. גליה בלבדזכויות בנכסי המוריש שבאנ
אבל באנגליה פועלי� על סמ� ההנחה שרק דינה של המדינה שבה , יוחזק אחראי ג� לה�

  .נמצא נכס מנכסי העיזבו� רשאית להסמי� אותו ליטול את הנכס
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א� כאשר הסמכות אינה  95.המושב אינה מפעילה עליו את סמכותה שלהמדינת רק כאשר 
 הימצאות הנכס –העובדה שכל הצדקתה היא בהיבט הקנייני של העניי� , שיוריתנתפסת כ

 , המושב בניגוד לשלטונו של96. מסבירה מדוע היא מוגבלת לנכסי� שבאותו מקו�–ש� 
, אמור להקי� את כלל העיזבו� כדי להביא לידי העברה אחידה ומסודרת של העיזבו�ה

על כ� יש . קו� שבו נמצא נכס בודד הוא חריג שנכפה מכורח המציאות המנו שלשלטו
שסמכות המבוססת על שליטה פיזית בלבד מחייבי� גבולות אלה . להגבילו לגבולות הכורח

, בנכס מסוי� תוגבל לאותו נכס בלבד ולא תורחב לנכסי� אחרי� שאינ� בשליטת המקו�
  . קה נוספתכל זיאי� בי� המקו� ובי� העיזבו� או המנוח כש

שמחו� זבונו יענכסי קשה להעלות על הדעת סיבה מדוע לישראל יהיה עניי� לדו� בא� 
אמנ� נטילת סמכות על כלל  . לישראלבעל חשיבותאד� שלא היה לו כל קשר לישראל של 

 אול� בהיעדר . ישראלהעיזבו� תתרו� להעברה אחידה של זכויות הקניי� בעיזבו� מבחינת
 ות ראויעמדותיה של ישראלראל ובי� המנוח אי� כל סיבה להניח שזיקה אישית בי� יש

ואי� סיבה לחשוב שמדינות , הלקידו� בהקשר זה מעבר לאות� נכסי� שנמצאי� בשליטת
 אינ�  ישראלאמנ� בתי המשפט של.  בנסיבות אלההאחרות תכבדנה את פסקי הדי� של

בית על אי� זאת אומרת ש אול� 97,נרתעי� מלתת צווי� שעלולי� להיות לא אפקטיביי�
 ג� כאשר ברור משפט ישראלי לקרוא כל הוראת סמכות בצורה הרחבה ביותר האפשרית

ואכ� בפרשה הנדונה א� על פי שהשופט סבר שיש לו סמכות . כשמש שהיא לא תהיה יעילה
בעיקר , הוא נמנע מלמנות מנהל עיזבו� לרכוש שמחו� לישראל, לדו� בכלל העיזבו�

 הוא א� הרחיב בדבר האפשרות לווסת את הפעלתה של הסמכות 98.י�משיקולי� מעשי
 אול� 99.הכללית באמצעות שיקול הדעת הנתו� לבתי המשפט בכלי של פורו� לא נאות

הכרה בסמכות רחבה כזו על יסוד זיקה נכסית מחייבת להפעיל את הדוקטרינה של פורו� 
ודומה כי לא ראוי  ,הרגיללא נאות בצורה נמרצת בהרבה מזו המקובלת בהקשר האזרחי 

כדי להצדיק פרשנות מרחיבה ולא , הנועד לוויסות של סמכות קיימת, להסתמ� על כלי זה
  . עצמוסמכותהסבירה של כלל 

  

 . בשוויי�CPIL	 ל88' ראו ס   95
מצאות נכסי� במדינה מוגבלת ימבוססת רק על הג� בגרמניה סמכות ה ;148 בכלל ,DICEYאו ר  96

 לחוק הרפורמה האיטלקי המעניק (e)50.1' ראו ג� ס; )113' מבע, SIEHRראו ( לאות� נכסי�
ע� זאת קיימת  .סמכות לדו� בירושה כשהבקשה מתייחסת לנכסי� הנמצאי� באיטליה

 מעניק (c)50.1' ס, מצוי באיטליה, מבחינת ערכו, כשמרב העיזבו�: באיטליה הוראה חריגה
  . על כלל העיזבו�המשתרעת כנראה  סמכות

 נזאליסאח 171/68 �"בג; 970, 945ד ו "פ ,שר האוצר' אמסטרד� נ 279/51� "ראו למשל בג   97
פסקה ב, )1968 (260) 1(ד כג"פ, אורתודוכסית� של הכנסייה הפטריארכית היווניתי�הדת בי 'נ

   . לפסק דינו של השופט הלוי17
  . לפסק הדי�50פסקה ראו ב   98
 . לפסק הדי�30 פסקהבראו    99
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 לאמ� י� מחייבי� כלליי� וא� שיקולי� המיוחדי� לתחו� הירושהעל כ� דומה ששיקול
צומצ� בכל הקשור י ו� ישראל מבחינת נכסי העיזב שלטסמכות השיפוהיק� גישה שלפיה 

 ג� א� יש סמכות לדו� בירושתו של אד� כזה כאשר הוא הניח 100.למי שאינו תושב ישראל
  .יש לפרש סמכות זו כמוגבלת לרכוש הנמצא בישראל, כא� נכס

  ?סמכות לעשות מה  )ד(

כבר ראינו כי . "לדו� בירושתו של אד�"הסעי� עוסק בסמכות� של בתי משפט ישראליי� 
צווי ירושה , צוואות, זכויות ירושה על פי די�: ל רחב של נושאי�ו עוסק במכלחוק הירושה

ראינו עוד כי . מזונות מ� העיזבו� ועוד, חובות העיזבו�, ניהול העיזבו�, וצווי קיו� צוואה
אופ� , ושא� על פי שהוא אינו מגדיר מונחי� אלה, "ירושה" לבי� "עיזבו�"החוק מבדיל בי� 

 למכלול הרכוש שהמנוח השאיר אחריו במותומכוו�  "עיזבו�"מונח ההשימוש בה� מלמד ש
)estate( משמש כדי להצביע על האופ� שבו זכויות המוריש עוברות "ירושה" ונח המואילו 

  succession(.101 (ליורשי�
 הייתה להסמי� את בתי המשפט לדו� 136 שכוונת המחוקק בסעי� שילה סבור לפיכ�

, אלות הקשורות בהעברת זכויות מהמוריש אל היורשי�בתביעות העוסקות במכלול הש
להוציא א� , לרבות שאלות הקשורות לטיפול בעיזבו� לפני העברת חלקו של כל יורש לידיו

תהיה לבית  ,אשר על כ�. שאינ� נלוות להעברת זכויות ליורשי�שאלות הקשורות לעיזבו� 
בקשה לשמר , יו� צוואהמשפט ישראלי סמכות לדו� בבקשה להוציא צו ירושה או צו ק

טיפול בפשיטת רגלו , בקשות בעניי� ניהול העיזבו�, בקשה לקבל מזונות מ� העיזבו�, רכוש
   102.יוצא באלהחלוקת העיזבו� וכ, של העיזבו�

 עלתה א� מעט 136השאלה באילו מקרי� סמכות בית המשפט נקבעת לפי סעי� 
לירושה  ו לדו� בעניי� שנגעבכמה מקרי� קבע בית המשפט את סמכות. בפסיקה בישראל
של שילה מעמדתו  ובמקרה אחד הסתייג השופט 103, לחוק הירושה136שלא על פי סעי� 

ואינו חל ,  עוסק א� ורק בירושה על פי די� וירושה על פי צוואה136 כי סעי� ונטה לעמדה
 לא 136פירוש הדבר היה שסעי� , באותו מקרה. כל הענייני� הנדוני� בחוק הירושהעל 

  

 220, 213ד יח "פ, נהרי' נהרי נ 445/63א "ואכ� כ� משתמע מדעתו של השופט לנדוי ע   100
 מ"בנק הפועלי� בע' עזבו� אקמ� נ 1030/01) א"ת(ע "וא� מת, שנית� לפני החוק, )1964(
 .בתחומהש� הודגש שכל מדינה שולטת בנכסי� , )2001, פורס� בנבו(

 נאמר 9' למשל בעמ. שבה הבחנה זו באה לידי ביטוי ברור, )1952 (הצעת חוק הירושהראו ג�    101
 מוסבר שאי� בחוק 38' בעמ; כי העיזבו� עובר בירושה על פי די� או בירושה על פי צוואה

ומההקשר ברור כי הכוונה היא שהעיזבו� הוא הביטוי המשמש , הגדרה של נכס או של עיזבו�
  .ביע על מכלול נכסי המורישלהצ

  .ראו להל� לענייני� שאינ� כלולי� במונח זה .124–123' מבע ,כר� ב )5ש "לעיל ה (שילה   102
) �	מחוזי י(פ "וה, )2004 (529) 3(ד נט"פ, ארלי�' אלדרמ� נ 2846/03א "ראו למשל ע   103

 ).  ואיל�1093' ראו להל� בעמ) (2005, פורס� בנבו (מטר' שוואלברג נ 312/96
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קנה לבית המשפט סמכות לדו� בענייני ניהול עיזבו� וא� לא בתביעות בנוגע להיק� ה
 יורשת ישראלית של מוריש תושב אקוודור ביקשה מבית המשפט ה זמקרה ב104.העיזבו�

בישראל שייטול סמכות לדו� בירושתו של המוריש על סמ� הימצאות� של נכסי� מנכסי 
ג� כאלה שהיו ,  ייטול סמכות על כלל נכסיוהיא ביקשה שבית המשפט. העיזבו� בישראל

בית . ושימנה מנהל עיזבו� לנכסי� אלה, בי� השאר ג� במושבו, מפוזרי� במדינות בעול�
המשפט הסכי� כי הוא מוסמ� ליטול סמכות על כלל נכסי העיזבו� והיה מוכ� להוציא צו 

ו� לישראל בעיקר  הוא נמנע מלמנות מנהל עיזבו� ישראלי לנכסי� שמח105.ירושה בעניינ�
 עוסק 136 סעי� א� הוא ציי� שהוא נוטה לקבל את העמדה שלפיה, מטעמי� מעשיי�

סמכות והטיל ספק באפשרות שה, י ירושה וצווי קיו� צוואה בלבדבסמכות להוציא צוו
  .  136 או לדו� בתביעות באשר להיק� העיזבו� נקבעת לפי סעי� למנות מנהל עיזבו�

" ירושה"בעיקר על דברי� שכתב שאקי בבואו לפרש את המילה השופט ביסס עמדתו זו 
בפרק השביעי של החוק " ירושה"שאקי כתב שבהיעדר הגדרה למילה .  לחוק137בסעי� 

עניי� ל" לחוק הקובע כי 141יש להיעזר בסעי� , )לאומי פרטי�הפרק העוסק במשפט בי�(
הוא ו ," בדי� הישראליתהיה לכל מונח המשמעות שיש לו ]...[ קביעת הסמכות והדי�

במות אד� עובר 'לפיה ,  לחוק1בסעי� ' ירושה'הגדרת פוא לא, ג� כא� נזקקי� אנו" :המשי�
 )ויורשי�( ירושה כוללי� ה�, במוב� הרחב' יורשי�' ו'ירושה'כי ,  היינו]... ['עזבונו ליורשיו

י� אלה כביטוי  השופט הציג דבר106."]... [על פי צוואה) י�שריוו(שה ורוה� י, על פי די�
את " ירושה"המקיפה במונח , לגישה מצמצמת לסמכות השיפוט לעומת גישתו של שילה

הגישה העדי� את ו, מכלול השאלות העולות באשר להעברת זכויות מהיורש למוריש
  . המצמצמת

נכו� שאי� הגדרה של . עמדה זו משונה ביותר ה� מבחינת ביסוסה ה� מבחינת השלכותיה
סעי� זה א� .  לחוק1אבל מונח זה א� אינו מוגדר בסעי� , בפרק השביעי" ירושה"המילה 

שאקי נזקק לסעי� זה . ולפיו עיזבונו של אד� עובר ליורשיו ברגע מותו, קובע עיקרו�
 לחוק שכלל ברירת הדי� 1הוא למד מסעי� . העוסק בברירת הדי�, 137בהתייחסו לסעי� 

ל אד� חל בי� שמדובר בירושה על פי די� המחיל את די� מושבו של המנוח על ירושתו ש
שבו חל משטר , זאת בניגוד למצב ששרר קוד� לחוק. ובי� שמדובר בירושה על פי צוואה

אי� כל בסיס להנחה ששאקי התכוו� בכ� . הא ותו לא. אחר בכל אחד משני סוגי ירושה אלה
. פי צוואה לכללי� בדבר ירושה על פי די� וירושה על רק" ירושה"לצמצ� את המונח 

  

 ,)2008, פורס� בנבו (.'צ.ר'  נ.'צ.ז.א עזבו� המנוח 109310/06) א"משפחה ת(ע "ראו ת   104
  . 51–49, 22–21פסקה ב

לדיו� בעניי� היק� העיזבו� הכפו� לסמכות בית משפט .  לפסק הדי�31, 23פסקאות בראו    105
 .1086–1081' ראו לעיל בעמ, ישראלי

וג� ,  לפסק הדי� אינו מדויק21טוט המובא בפסקה הצי. 67' בעמ, )60ש "לעיל ה (שאקי   106
 .ההדגשות אינ� מופיעות במקור
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המכיל בתוכו שני סוגי ירושה אלה ומחיל עליה� , הוא הדגיש את רוחבו של המונח, אדרבה
הוא לא התייחס כלל לשאלה א� המונח כולל שאלות אחרות שעשויות . הסדר אחיד

בשאלות של רק  עוסק ו של שאקיאמנ� מאמר. להתעורר במסגרת דיו� בירושתו של אד�
בר� המאמר לא התיימר לדו� דיו� מקי� בסמכות ,  פי צוואהירושה על פי די� וירושה על

 אלא רק בשאלות העיקריות המוסדרות בפרק השביעי ,שיפוט וברירת הדי� בירושה בכלל
   107.לחוק תו� התייחסות לחידושי� ולשינויי� שהחוק הכניס לעומת המצב הקוד�

וללת את שהסמכות בירושה כ) א(151עולה מהדיו� של שאקי בסעי� : זאת ועוד
סעי� . ושכדי למנות מנהל כזה יש צור� בסמכות לדו� בירושה, הסמכות למנות מנהל עיזבו�

 הקנה בזמנו סמכות מקומית לבית המשפט 108,שבוטל לאחר כתיבת מאמרו של שאקי, זה
המחוזי בירושלי� במקרי� שבה� למנוח לא היה מושב בישראל והוא לא הניח נכסי עיזבו� 

, ושי שנוצר בגלל הקניית סמכות שיורית זו לבית המשפט המחוזישאקי ד� בק. בישראל
הוא הציע כי סמכות שיורית זו באה בי� השאר . לאומית�כאשר לא הייתה ברקעה סמכות בי�

לאומית לישראל בירושה כדי לאפשר הוצאת צו ירושה או צו קיו� �כדי להקנות סמכות בי�
 מכא� 109.ייצב בתור שכזה מחו� לישראלוא� מינויו של מנהל עיזבו� שיוכל להת, צוואה

לאומית �שהוא עצמו קשר את האפשרות למנות מנהל עיזבו� ע� קיומה של סמכות בי�
עשוי להרחיב את סמכותה ) א(151שנועד להראות כיצד סעי�   במסגרת דיו�,בענייני ירושה

מכות אי� כל סיבה להניח ששאקי סבר כי זיקות הס, מכל מקו�. לאומית של ישראל�הבי�
ודומה כי קשה ללמוד ,  אינ� מספיקות כדי לבסס מינוי שכזה בנסיבות רגילות136שבסעי� 

מכא� גישה מצמצמת באשר להיק� השאלות שבה� בית המשפט מוסמ� לדו� מכוח סעי� 
136.  

 אינו עוסק אלא בירושה על פי צוואה וירושה 136 של העמדה שלפיה סעי� השלכותיה
אי� כלל הקובע את סמכות� של בתי משפט לעסוק , לפי גישה זו. על פי די� מתמיהות א� ה�

לפקח על מעשיו ולתת הוראות בדבר נכסי , למנות מנהל עיזבו�, בניהול עיזבו� בישראל
בי� השאר אי� כלל הקובע מתי בית משפט ישראלי מוסמ� למנות מנהל עיזבו� . העיזבו�

 מספיקות 136 זיקות הסמכות שבסעי� על פני הדברי� נראה כי.  לחוק77לפי סעי� " זמני"
שכ� קשה לצפות מצב שבו די יהיה במושבו הישראלי , וא� רחבות יתר על המידה, לעניי� זה

. של המוריש בלא שיש לו נכסי� בישראל כדי להצדיק מינוי של מנהל עיזבו� בישראל
   110.לואמנ� נפסק שאי� טע� למנות מנהל עיזבו� בישראל א� אי� למוריש רכוש בישרא

  

 .52' בעמ, )60ש "לעיל ה (שאקיראו    107
  .1670ח "ס, 1998–ח" התשנ,)7' תיקו� מס( לחוק הירושה 22' ראו ס   108
 .65 'מ בע,)60ש "לעיל ה (שאקיראו    109
, )2001, פורס� בנבו (מ" הפועלי� בעבנק' עזבו� אקמ� נ 1030/01) א"משפחה ת(ע "ראו ת   110

  ).1954 (224ד ח "פ, ברוינר' ברוינר נ 181/52א " לע20בפסקה המפנה 
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 שבו יהיה צור� למנות מנהל עיזבו� 136קשה עוד יותר לצפות מצב שאינו כלול בסעי� 

 אמנ� מקובל שמנהל עיזבו� זר אינו זכאי לפעול בישראל מכוח מינויו הזר 111.בישראל

שאיננה תביעה ,  ג� כאשר הוא מבקש להגיש בישראל תביעה אזרחית רגילה,לפיכ�. בלבד

הוא עשוי להגיש תביעה כזו בישראל .  לכאורה למינוי ישראליהוא זקוק, בירושתו של אד�

למשל כדי לתבוע אד� שמחזיק שלא , ג� כאשר המנוח היה תושב זר שלא הניח פה נכסי�

הא� האפשרות שיהיו מקרי� . כדי� מחו� לישראל בנכס שאי� מחלוקת שהוא של המוריש

נראה ?  לחוק הירושה�136 כאלה מחייבת להכיר בסמכות למנות מנהל עיזבו� מחו� לסעי

שכ� נפסק בכמה הזדמנויות שאפשר להכיר במינוי זר הכרה אינצידנטלית כש� , שלא

שאפשר להכיר אינצידנטלית ג� בצווי ירושה ובצווי קיו� צוואה זרי� כבסיס לזכות קניי� 

 לפיכ� המשפט הישראלי אכ� מכיר בכוח� של מנהלי 112.של מי שבא במקו� המוריש

 לפעול על סמ� פסקי די� אלה מתו� הנחה שכשירות� בעיני ישראל י�ורשעיזבו� או י

 אי� צור� למנות מנהל עיזבו� ישראלי כדי לאפשר הגשת ,אשר על כ�. תיבדק במהל� ההלי�

 השואפת להטיל על אד� חיוב למסור נכס או , לטובת היורשי� או העיזבו�,תביעה בישראל

כדי לאפשר הגשת תביעה אזרחית נגד מנהל לא וא� , לשל� חוב או לפצות על הפרת חיוב

 מקיפות 136מכא� שזיקות הסמכות שבסעי� . עיזבו� זר ויורשי� בתור נציגי המוריש

  . למעשה את כל הנסיבות שבה� סביר שיהיה צור� למנות בישראל מנהל עיזבו�

,  חל רק על הליכי� המובילי� להוצאת� של צו ירושה וצו קיו� צוואה136א� סעי� 

וצא עוד שאי� כלל הקובע מתי בית משפט ישראלי מוסמ� לדו� בתביעה למזונות י

א� הוא . 137מופיע ג� בכלל ברירת הדי� שבסעי� " ירושה"הביטוי : יתרה מזו. מהעיזבו�

לא זו בלבד שאי� כלל הקובע מתי בית משפט ישראלי מוסמ� לדו� , מוגבל במשמעותו

אפשר . אלא שג� אי� כלל ברירת די� לענייני� אלה, בניהול עיזבונות ובמזונות מ� העיזבו�

מאחר שהוא נתפס כנושא , כמקובל באנגליה, לגרוס כי ניהול העיזבו� יהיה לפי די� הפורו�

 על איזה די� אפשר לבסס ; אול� הזכות למזונות מ� העיזבו� אינה זכות דיונית113,דיוני

 עוסק רק בסמכות 136 כי סעי� לא ברור מה התועלת בקביעה, סיכומו של דבר? תביעה כזו

  .להוציא צו ירושה וצו קיו� צוואה

  

בר� נראה כי ג� האפשרויות ששאקי מנה בדיונו בסעי� זה אינ� . בוטל) א(151' ס, כאמור   111
ת בהיעדר קיומה של לפחות אח, ולו מנהל עיזבו� זמני, מצדיקות מינויו של מנהל עיזבו�

, "הניח"במיוחד לאור המשמעות שהוצעה לעיל למונח , 136' מזיקות הסמכות שבס
  .שמאפשרת לכלול כל נכס הנמצא בישראל

 312/96) �	מחוזי י(פ "ה; )2004 (529) 3(ד נט"פ, ארלי�' אלדרמ� נ 2846/03א "ראו ע   112
בנק ' מ� נעזבו� אק 1030/01) א"משפחה ת(ע "ת; )2005, פורס� בנבו (מטר' שוואלברג נ
ד "פ ,אג�' 
 המשפטי לממשלה נהיוע 970/93א "ע ;)2001, פורס� בנבו (מ"הפועלי� בע

  ).1995 (561) 1(מט
  .1132–1131' ראו להל� בעמ   113
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ולפיה הסמכות לדו� , מעיד שגישתו של שילה היא הגישה הראויהמכלול זה של קשיי� 
תביעה באשר לניהול , בירושתו של אד� כוללת סמכות להוציא צו ירושה וצו קיו� צוואה

אי� .  נושא אחר הנדו� בחוק הירושהעיזבו� וא� תביעה באשר למזונות מ� העיזבו� ובכל
המוציא ענייני� אשר הג� שה� ,  פירוש צר136שבסעי� " ירושה"הצדקה לפרש את המילה 

   114.אינ� חותרי� ישירות להוציא צו ירושה וצו קיו� צוואה, קשורי� לירושתו של אד�

   לחוק136שאינ� כפופי� לסעי� ענייני� הקשורי� למותו של אד�   )1(

, עשויה לכלול את כל השאלות הכלולות בחוק הירושה" ירושתו של אד�"א� על פי ש
סביר שסעי� . "ירושתו"עוסקות ב �שאינמותו של אד�  תביעות ובקשות הקשורות לקיימות

  . תביעות כאלהבדברישראל ב לא נועד להסדיר את סמכות בתי המשפט 136
� אחר ומבלי שמתבקש  לצור� הלירש של אלמונייפלוני תביעה לפסק די� המצהיר כי 

 וסמכות בית המשפט ,איננה בגדר דיו� בירושתו של אד�, לחלק עיזבו� או לקיי� צוואה
  115.תיקבע על פי כללי� רגילי�

  

על השאלה א� תביעה להעברת נכסי� למנהל עיזבו� מצויה במסגרת הסמכות לדו� בירושתו    114
ועל הקשר של שאלה זו לדיני פסקי� , של אד� או שמא היא נחשבת תביעה אזרחית רגילה

  .1109–1093' ראו להל� בעמ, זרי�
) 3(ד מו"פ, גלבוע' נ) בפירוק(מ "בעהכונס הרשמי כמפרק בנק צפו� אמריקה  110/89א "בע   115

נפסק כי אי� לתת הצהרה בדבר זכותו של יורש בנכס מנכסי העיזבו� כאשר הדבר ) 1992 (638
לאחר שכבר נית� צו ירושה אי� כל מניעה שיינת� , � זאתע. נעשה כדר� לעקו� הלי� ירושה

ולפיכ� במישור הפנימי הסמכות העניינית לדו� בתביעה לסעד הצהרתי כזה , סעד הצהרתי כזה
) �	מחוזי י(פ "ראו ה(נתונה לבית המשפט האזרחי ולא לבית המשפט לענייני משפחה 

מכא� שג� בהקשר ). 227–214אות בפסק, )2011, פורס� בנבו (טאב'ח' אבו דהי� נ 2270/03
ואי� מניעה שהיא תידו� בישראל ג� בלא , תביעה כזו אינה תביעה בירושה, לאומי	הבי�

 מצב שבו הצהרה על היותו של אד� יורשו בי�ההבחנה . שקיימת סמכות לדו� בירושת המנוח
 –רה לבי� מצב שבו היא כש, משו� שהיא חותרת לעקו� הלי� ירושה, של אד� אחר פסולה

בתו של המנוח תבעה את  )1992( 391) 4(ד מו"פ, הפנר 'נ לוי 260/89א "עב. איננה קלה
. שזכתה בעבר לצו קיו� צוואה בבית משפט ישראלי שלפיו כל הרכוש עבר אליה, אלמנתו

לשל� לה את , הנובע מדיני הירושה הגרמניי�, הבת טענה כי יש להטיל על האלמנה חיוב
ודי� גרמניה , שו� שלטענתה המנוח היה תושב גרמניה בעת מותוזאת מ. חלקה המשוריי�

בדר� שבה בית המשפט העליו� קבע שבית המשפט דלמטה טעה . שריי� את חלקה בעיזבו�
�הוא קבע עוד שהתובעת . קבע כי המנוח היה תושב ישראל ובדחיית תביעתה של הבת על הס

ושלכאורה לא הייתה מניעה , לא הייתה חייבת לבקש לבטל את צו קיו� הצוואה שנית�
א� תוכל להוכיח את קיומה של זכות לפי , שתתבע את חלקה ישירות מהיורשת על פי צוואה

היה צרי� להעלותה בהלי� . זכותה של הבת היא זכות בירושה. קביעה זו מתמיהה. די� גרמניה
עיזבו� שכ� לא היה מקו� לקיי� את הצוואה א� די� המושב שריי� חלק מה, קיו� הצוואה
היה צרי� , כדי לחייב את היורשת על פי צוואה להעביר חלק מהעיזבו� לבת. לטובת הבת

ולדו� שוב בשאלה א� יש , תו� ביטולו של צו קיו� הצוואה שנית�, לקיי� הלי� ירושה מחודש
א� היה מוצדק לחדש את הלי� הירושה רק א� היה בסיס לבקשה לשנות . לקיי� את הצוואה
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 אלמוני מבקש שבית המשפט יצהיר שהוא ירש את פלוני כדי :14 הדוגמ

. שירש את פלמוני, פלונישיוכל להשתת� בהלי� ירושה אחר כחליפו של 

 ואי� מבקשי� להעביר זכויות ו� בירושתו של פלוני בישראלכא� אי� די

ההנחה היא שכבר היה דיו� או שכבר הסתיי� הלי� חלוקת ; בירושה

 על כ� הסמכות .ובית המשפט א� מתבקש להצהיר על מה שהיה, העיזבו�

  .136לתת את ההצהרה המבוקשת אינה נקבעת על פי סעי� 

לחוק ) א(68סעי�  .ת מותו של אד�לקבוע אלעתי� בית משפט בישראל מתבקש 
שכל אימת שבית  אי� ספק 116.הירושה קובע כיצד יוכחו עובדת מותו של אד� וזמ� מותו

שכ� , הוא מוסמ� ג� לקבוע את מותו במידת הצור�, המשפט מוסמ� לדו� בירושתו של אד�
 אול� השאלה א� אד� מת יכולה. בלא קביעתה של עובדה זו אי� מקו� לדיו� בירושתו

 אלא 136 הסמכות לתת פסק די� הצהרתי בעניי� זה אינה תלויה בסעי� .לעמוד בפני עצמה
  . נקבעת על פי כללי סמכות רגילי�

פלוני מבקש שבית המשפט יצהיר שאביו מת משו� שהוא : 15 הדוגמ

 ובמדינה שבה ,זבו� אביוי לעהנוגעמבקש להשתת� בהלי� ירושה זר 

ת פטירה אלא דורשי� פסק די� של בית מתנהל ההלי� אי� מסתפקי� בתעוד

אי� כא� דיו� בירושתו של אבי המבקש . משפט כראיה למותו של האד�

  .  אינו קובע את סמכות בית המשפט136על כ� סעי� . בישראל

הצהרת מוות היא הצהרה שבית המשפט  .הצהרת מוות הוא הסמכות לתת קרובנושא 
א� . מבקשי� לפעול על סמ� הנחה שהוא מתאד� ו� כאשר אי� ראיה ברורה למותו של נות
ת לאומי�בי� אינו מסדיר את הסוגיה של סמכות 1978–ח"תשלה, חוק הצהרות מוותשפי על 

,  להבי� מתוכו מתי בית משפט ישראלי יוסמ� להוציא הצהרה כזואפשר, מפורשות
חוק  ל2סעי� .  לחוק לצור� דיו� בירושתו של אד�136והסמכות שונה מזו הקבועה בסעי� 

 באחד 117בית משפט ישראלי מוסמ� להצהיר על מותו של אד�קובע כי הצהרות מוות 

  

אכ� הפנר '  נ לויגישתו של בית המשפט בפרשת.  לחוק הירושה72' לפי סאת צו הירושה 
אפשר לתאר מצב שבו יורש מבקש , לעומת זאת. הייתה מאפשרת לבת לעקו� הלי� ירושה
או , למשל הלי� ירושה שמתקיי� מחו� לישראל, הצהרה על היותו יורש לצור� הלי� אחר

; הצהרה כזו איננה עניי� של ירושה. אד�הלי� אחר שבו הוא מבקש לפעול בתור יורשו של 
  . מקומי או זר, היא א� משקפת את מה שנקבע בהלי� ירושה קוד�

 לחוק מסמי� את בית המשפט לקבוע את מותו של אד� על סמ� תעודת מוות או )א(68 'ס   116
על . )34' מ בע,אכר�  )5ש "לעיל ה( שילהלעניי� זה ראו  (הצהרת מוות או באופ� אחר

  .1175–1174, 1126'  להל� בעמראו, בהצהרת מוות זרה ובתעודת פטירה זרההשימוש 
 מי שעקבותיו נעלמו זה שנתיי� ויש יסוד להנחה שהוא –" נספה"האנשי� שבה� ד� החוק ה�    117

 מי שמקו� – "ה שנות השואהנספ"; מת עקב מאורעות מלחמה או מאורעות טבע או תאונה
 נעלמו עקבותיו 1945–1939 י� השני�ה או באפריקה ובבאירופ, מגוריו האחרו� היה באסיה
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; באר� ישראלמושבו האחרו� או מקו� מגוריו האחרו� של האד� היה ) 1: (האלהמהמקרי� 
מושבו או מקו� מגוריו ) 4(; באר� ישראלעקבותיו נעלמו ) 3(; רכושו נמצא בישראל) 2(

החלופות הראשונה והשלישית מתייחסות לאנשי� בעלי  אמנ�. של המבקש הוא בישראל
לחשוב אפשר בשתי חלופות אלה היה  בהיעדר ציו� מפורש של ישראל. לאר� ישראלקשר 

ולא , שהמחוקק ביקש לייחד את הדיבור לאנשי� שעקבותיה� נעלמו בתקופה המנדטורית
חיב את הסמכות בר� תולדות החוק מבהירות כי המחוקק התכוו� להר. לאחר קו� המדינה

 אר� ישראל אנשי� שעקבותיה� נעלמו בתקופה המנדטורית בשטח של ג�כדי לכלול 
הסמכות לדו� בירושתו של אד� קמה לבית משפט אמנ�  ,על כ� 118.שלפני קו� המדינה

  א�,ישראלי רק על יסוד זיקת המושב האחרו� של המנוח בישראל או הנחת נכס בישראל
 ,של אד� שהיה תושב ישראל או שגר בישראל בעת שנעל� להצהיר על מותו הוא מוסמ�

 וא� מקו� מושבו או מגוריו של המבקש ,א� עקבותיו נעלמו בישראל, א� רכושו בישראל
   .בישראל

אי� צור� , ה אחרתנבעובמסגרת ת  שאלה אינצידנטלית של ירושהמתעוררתג� כאשר 
ה לסילוק יד בנזיקי� היא תביע.  לחוק הירושה136לקיי� את דרישות הסמכות של סעי� 

ירש את הנכס , ולא התובע, העובדה שהנתבע מתגונ� בטענה שהוא. תביעה אזרחית רגילה
 או את השאלה א� יש לו זכות קניי� ,אינה הופכת את ההלי� להלי� הד� בירושתו של אד�

 ,136 על כ� בשאלה זו לא יחול סעי� 119.טובה משאלה קניינית רגילה לשאלה של ירושה
  . יחולו הוראות ברירת הדי� המיוחדות לירושהולא

. ו באיטליהָ$ֵעשנטל אותו מידי , נכס מגיע לישראל בידי יעקב: 16 הדוגמ
  

, דתיות ,בנסיבות הנותנות יסוד לשער שמת עקב מאורעות מלחמה או עקב רדיפות גזעיות
עקבותיו נעלמו זה שה או נספה שנות השואה פס מי שאיננו נ– "נעדר"; מדיניות או לאומיות

בנסיבות העניי� יש יסוד להנחה ו, שבע שני� וכל המאמצי� לגלות את עקבותיו לא הצליחו
  .שהוא מת

,  לחוק הצהרות מוות1' ראו ס( "ישראל"במונח רק בגרסה הקודמת של החוק השתמשו    118
 . בלבד"ישראל"מונח מופיע ה) 92' ע, 1155ח "ה( החדש ג� בהצעת החוק). 1952–ב"התשי

ת החוק בכנסת של חבר הכנסת בנימי� הלוי בעת הדיו� בהצע הסתייגות עקבהשינוי הוכנס 
, שנועדה לאפשר לבית המשפט להצהיר על מותו של אד� שנעלמו עקבותיו בזמ� המנדט

על פי . שטחה של מדינת ישראלל שהיה גדול מזה שהיה , המנדטוריתאר� ישראלבשטחה של 
זאת מבליט הוא , מבקש להתייחס לאר� ישראל המנדטוריתישראלי כאשר המחוקק ה, רוב

 2' סראו למשל " (לפני הקמת המדינה"או במלי� " מנדטורית"ה באמצעות השימוש במיל
–ע"התש, חוק לשמירה על זכויותיה� לפיצוי של פליטי� יהודי� יוצאי ארצות ערב ואירא�ל

 לחוק הביטוח 196' סראו למשל )" (1948 במאי 15(ח "באייר תש' לפני יו� ו"או ) 2010
ד בי� שימוש זה ובי� השימוש במונח כדי להפרי) 1995–ה" התשנ,]נוסח משולב[הלאומי 

ח מורה "התש,  לפקודת סדרי השלטו� והמשפט15' סבפקודה מנדטורית אשר " אר� ישראל"
 ". ישראל"לקרוא כ

סביר כי יהיה אפשר להכיר בצו ירושה או צו קיו� צוואה זר ממדינה מוסמכת כדי לבסס טענה    119
 ).1182–1169' ראו להל� בעמ(זו 
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: כל אחד טוע� שזכה בנכס בירושה מאת יצחק. דורש את השבת הנכסֵעשו 

יצחק היה תושב . בירושה על פי צוואה –וֵעשו  ,בירושה על פי די� – יעקב

הנכס , על פי די� אנגליה. נכס היה באנגליה בעת המוות וה,ואזרח איטליה

סמכות בית המשפט לדו� . ֵעשוהנכס של , על פי די� איטליה. של יעקב

על . בתביעה נקבעת על פי כללי ההמצאה הנוהגי� בתביעה אזרחית רגילה

 להמציא הזמנה אפשרלדו� בתביעה א�  כ� בית המשפט הישראלי יוסמ�

,  תקנות סדר הדי� האזרחיעל פי מחוצה להו א – לדי� ליעקב בישראל

 שיצחק לא היה תושב ישראל ולא הניח בה א� על פי – 1984–ד"תשמה

  120.נכסי�

בתור תביעה .  היא תביעה אישית נגדועל שמעל בתפקידוזר תביעה נגד מנהל עיזבו� 
א� היא תתנהל לפי כללי הסמכות הרגילי� כ� שיש סיכוי שתביעה כזו , אזרחית רגילה

  121.תתנהל בישראל ג� א� ישראל לא הייתה מוסמכת לדו� בירושה

   136שכפיפות� לסעי� הקשורי� למותו של אד� ענייני�   )2(
  לחוק אינה ברורה

, תביעה אישית מצד יורשב קובע את הסמכות לדו� 136 סעי� לדעת א� קשה הרבה יותר
 היה של המוריש או  כאשר התביעה מבקשת להכריע א� נכס נתו�עיזבו� או מנהל עיזבו�

מצד אחד תביעה כזו . חותרת להשיב נכס שהיה של המוריש לידי העיזבו� או לידי יורש
תביעה שבה מבקשי� לדעת א� הנכס היה של המוריש היא . איננה תביעה בירושתו של אד�

 לצור� העברת �שחותרת לזהות נכסי� של העיזבו� ולכנסגברא  תביעה – "היק�"תביעת 
אינה היא איננה מתייחסת לשאלה כיצד לטפל בנכס עקב מות המוריש ו; ושהביר הזכויות

א� הסכסו� אינו בי� בני המשפחה של  בהקשר הפנימי , על כ�.חותרת לממש זכויות בירושה
לפיכ� יש .  הייחודית של בית המשפט לענייני משפחהאינה בסמכותתביעה כזו  ,המוריש

 –תביעה שבה נדונה השאלה מיהו בעליו של נכס לאומי �רגליי� לעמדה כי ג� בהקשר הבי�
שהסמכות לנהלה נקבעת על פי ,  היא תביעת גברא אזרחית רגילה–המוריש או אד� אחר 

  

 לא יחולו כללי ברירת הדי� בירושה אלא כללי ברירת הדי� הקנייניי� הרגילי� בתביעה זו ג�   120
הקובעות באיזו מידה , או הלכות פסקי� זרי�,  די� אנגליה–מצא הנכס יהמפני� לדי� מקו� ה

  .יש להכיר בפסק די� שהוצא בעניי� במדינה אחרת
 הזר של מנהל העיזבו� יוכר ג� במקרה זה סביר כי מינויו. 26�045בפסקה , DICEYראו למשל    121

 .ככל שהדבר דרוש, באופ� אינצידנטלי
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 לדו� בירושתו של 136כללי הסמכות הרגילי� ולא על פי כלל הסמכות הקבוע בסעי� 
   122.אד�

 כשאי� –עיזבו�  נפסק כי תביעה של מנהל עיזבו� להשבת נכס לאלדרמ�כ� ג� בפרשת 
יכולה להתברר כתביעה אזרחית רגילה בלא  –כל מחלוקת בדבר קניינו של המוריש 

 במקרה זה הכיר בית המשפט 123.שהמוריש היה תושב ישראל או הניח בישראל נכס כלשהו
העליו� בסמכותו של בית משפט בישראל לדו� בתביעה של מנהל עיזבו� אמריקני לקבל נכס 

. לא הניחה רכוש בישראלהייתה בעלת מושב אמריקני ומורישה ה. ומנכסי העיזבו� לידי
 ומנהל העיזבו� שמונה ש� הגיש בישראל תביעה אזרחית ,צוואתה קוימה בארצות הברית

בעת מותה היו . נתבע הישראלי בטענה שהוא מחזיק שלא כדי� בכספי� של המורישההנגד 
� הנתבע בייפוי כוח  השתמשמותהלאחר . כספי� אלה בחשבו� הבנק של המורישה בשוויי

� הנתבע לא חלק על .שהיה לו מטע� המורישה והוציא את הכספי� מהחשבו� בשוויי
א� טע� להגנתו כי הייתה בידו צוואה שבה הורישה לו המורישה חלק ניכר , העובדות

. מהכספי� הנדוני� ומינתה אותו מנהל עיזבו� באשר לכספי� שהורישה ליורשי� אחרי�
או שהוא קיבל מינוי פורמלי , בשוויי� או בארצות הברית, ע� כי הצוואה קוימההוא לא ט

הוא א� לא טע� שהוא השתת� בהלי� שבו הוצא צו קיו� צוואה . בהלי� שיפוטי כלשהו
הוא ג� לא ביקש . בארצות הברית והגיש ש� את הצוואה או שהשתתפות זו נמנעה ממנו

הוא טע� שבית , אדרבה. ר לכספי� הנדוני�מבית משפט ישראלי שיקיי� את הצוואה באש
משפט ישראלי אינו מוסמ� לדו� בתביעתו של מנהל העיזבו� משו� שלא התקיימו התנאי� 

בית המשפט דחה ". בירושתו של אד�"מכא� שסבר כי תביעה זו היא תביעה . 136של סעי� 
 הדרישות של ואי� צור� לקיי� את, טענה זו וקבע כי התביעה היא תביעה אזרחית רגילה

או לקבל (המעוניי� לטרו� נכס , העובדה שעסקינ� בתביעה של מנהל עיזבו�": 136סעי� 
אילו ". ירושה"אינה הופכת בהכרח את העניי� לזה של , מידי מחזיק)  שנלקחוכספי�

פשיטא שמדובר היה , או סעד דומה, צו קיו� צוואה,  סעד של צו ירושהבתובענהנתבקש 
   124."בענייננו אי� כ� הדבר, בר�. ירושהבעניי� של 

 נתבע ישראלי וביקשו אמריקני תבעו מנהלות עיזבו� של מוריש שוואלברגבפרשת 
במקרה זה אמנ� לא נטע� כי . לאכו� נגדו פסק די� זר שנית� לטובת המוריש עוד לפני מותו

אלא , או שהתובענה עסקה בירושתו של אד�, בית המשפט אינו מוסמ� לדו� בעניי�

  

. 'צ.ר'  נ.'צ.ז.א עזבו� המנוח 109310/06) א"משפחה ת(ע " בת52	 ו22כ� משתמע מפסקאות    122
 על 136' שבה� השופט מזכיר בנימת הסכמה את הספק באשר לתחולת ס, )2008, פורס� בנבו(

�  .תביעות היק
  ).2004 (529) 3(ד נט"פ, ארלי�' לדרמ� נא 2846/03א "ראו ע   123
בפרשה זו לא . שעמו הסכימו השופטי� האחרי�, בפסק דינו של השופט גרוניס, 536' בעמ   124

וממילא ג� לא את השאלה א� הימצאותו בישראל , עוררו את השאלה היכ� הרכוש בעת הדיו�
של הנתבע כי הסתפקו בטענה . בעת הדיו� בלבד מספיקה כדי להצמיח סמכות בירושה

 . המורישה לא הניחה נכסי� בישראל ובזו של התובע כי תביעתו היא תביעה אזרחית רגילה
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בית המשפט דחה . יות לתבוע בישראל בלא מינוי ישראליולות העיזבו� הזרות אינ� ראשמנה
 מכא� שג� הלי� זה מצד 125.טענה זו והסתפק בהכרה אינצידנטלית במינוי הזר שקיבלו

 לא נתפס כהלי� של –דהיינו לשל� חוב ,  לחייב פלוני למסור נכס לעיזבו�–מנהל עיזבו� זר 
  . 136ט הקבועה בסעי� ירושה הכפו� לסמכות השיפו

על ידי בית נתפסה בשני המקרי� תביעתו של מנהל עיזבו� לקבלת נכס מנכסי העיזבו� 
 בפרשת .המשפט כתביעה שהסמכות לדו� בה כפופה לכללי הסמכות הרגילי� בהלי� גברא

מהל� זה הוסבר כפועל יוצא של ההלכה כי הסמכות נקבעת לפי מבח� הסעד  אלדרמ�
 תביעה אזרחית מצד בהתא� לזאת סביר כי ג� 126.מהות הסכסו�שהתבקש ולא לפי 

מי שגר� נזק למוריש היורשי� או נציגי� אחרי� של העיזבו� נגד מי שהפר חוזה או נגד 
וא� היא תהיה כפופה לכללי הסמכות האזרחיי� ,  איננה תביעה בירושתו של אד�בחייו

כ� שדי להוציא את , מבוקשהאומנ� אפשר להסתפק לעניי� זה במבח� הסעד ה. הרגילי�
שאינה כפופה , הסעד המבוקש מגדר חוק הירושה כדי להפו� את התביעה לתביעה אזרחית

לסמכות העניינית של בית המשפט לענייני משפחה ואינה כפופה לכללי� העוסקי� 
  ? בירושה

, כל עוד מדובר בנסיבות שבה� בית משפט ישראלי ממילא אינו מוסמ� לדו� בירושה
קשה להטיל דופי בניתוח , המוריש לא היה תושב ישראל ולא הניח בישראל נכסי�משו� ש

יורש שזכה בחלקו בהלי� זר לא יוכל לממש אותו בתביעה קניינית או , שהרי א� לא כ�. זה
ומנהל עיזבו� לא יוכל להחזיר לעיזבו� נכס , נזיקית רגילה נגד מי שמחזיק בו שלא כדי�

אי� סיבה ,  ישראל אינה מוסמכת לנהל הלי� של ירושהכאשר. בתביעה אזרחית בישראל
להפלות לרעה תובעי� שבמקשי� להטיל על נתבע בישראל חיוב להעביר לה� נכס שזכות 

לעומת תובעי� שמבקשי� להטיל , הקניי� או הזכות לשלוט בו באה לה� מכוח דיני הירושה
באותה סביר .  המתנהעל נתבע בישראל חיוב להעביר נכס שבא לה� מכוח דיני המכר או

 או לאחר שא� הנכס מגיע לישראל לאחר שנית� צו במקו� שבו היה הנכס בעת הדיו�מידה 
תביעה כזו תתברר בישראל בתור תביעה , זכות לאד� אחר בדי� המקו� הזה שהוקנתה

 א� לא 127.אפילו הגעה מאוחרת שכזו מבססת סמכות לדו� בירושה בישראל,  רגילהקניינית
נולדת מחדש , ל אימת שנכס שהתגלגל לבעליו בדר� של ירושה מגיע לישראל יוצא שכ,כ�

   .בעניינו האפשרות לנהל הלי� של ירושה
 בכל המקרי� הללו האפשרות לנהל תביעה כזו בישראל מחייבת שישראל תהיה ,ע� זאת

, כשמדובר בזכות קניי� של יורש שכבר השתכללה. מוכנה להכיר בזכות התביעה של התובע
מצבו אינו שונה ממצבו של תובע אחר המבסס ,  באה לו מדי� המקו� שבו נמצא הנכסוהיא

  

 ).2005, פורס� בנבו (מטר' שוואלברג נ 312/96) �	מחוזי י(פ "ראו ה   125
בפסק דינו של ) 2004 (534–533, 529) 3(ד נט"פ, ארלי�' אלדרמ� נ 2846/03א "ראו ע   126

 .השופט גרוניס
 .1080–1078'  לעיל בעמראו   127
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 מבסס את זכותו של צו יורשאול� כש. את זכות הקניי� שלו על די� מקו� הימצא הנכס
כמו ג� כשמדובר בתביעת נכס מצד מנהל עיזבו� או תביעה , ירושה זר שנית� במדינה אחרת

רוש הדבר שיש להכיר בזכות התובע שנקנתה במדינה שבה פי, למימוש חיוב חוזי או נזיקי
:  על פי רוב הכרה זו תוכל להתבסס רק על צו שנית� בהלי� זר128.מתנהל הלי� הירושה הזר

 האפשרות לנהל תביעה מסוג ,על כ�. צו קיו� צוואה וצו מינוי של מנהל עיזבו�, צו ירושה
, י� זרי� הממני� מנהלי עיזבו�זה בישראל תלויה בשאלה א� ישראל מוכנה להכיר בצוו

דומה כי קיימת נכונות , כפי שנראה בהמש�. וא� במקרה הנדו� הצו בא ממדינה מוסמכת
להכיר בצווי מינוי זרי� באופ� אינצידנטלי לפחות א� ה� באי� ממדינת המושב של 

  על כ� נראה כי א� התובע מסוגל לבסס את זכותו לתבוע בצו זר מוסמ� או בדי�129.המוריש
תביעה מהסוג הנדו� תוכל להישמע בישראל בתור תביעת גברא , הזר המוסמ� בעיני ישראל

  . והיעדר הסמכות לדו� בירושה לא יהיה לה לרוע�, רגילה
? הא� ג� כשבית המשפט הישראלי מוסמ� לדו� בירושה אפשר לנהל תביעה כזו

וסל את האפשרות וא� היעדרה של סמכות בירושה אינו פ, לכאורה א� מבח� הסעד מכריע
 היות המוריש תושב –א� קיומה של סמכות ישראלית בירושה , לנהל תביעה כזו בישראל

 יגיש תביעה –רוצה התובע .  אינו צרי� לפסול אפשרות זו–ישראל או הנחת נכס בישראל 
  . כל כ� אול� נראה כי מצב זה אינו פשוט.  יגיש תביעה בירושה–רוצה ; אזרחית

  

תתעורר שאלה מקדמית והיא א� הזכות החוזית או , כשמדובר בתביעה חוזית או נזיקית   128
' לעיל  בעמ ראו(שאלה זו כפופה לדי� השולט בזכות . הנזיקית שרדה את מותו של בעל הזכות

  הדי�–א� מדובר בעוולה ;  די� החוזה יכריע בשאלה–א� מדובר בחוזה ). 1034–1031
הדי� שקובע בעניי� . אול� די� זה אינו קובע לידי מי עברה הזכות. ששולט בעוולה יכריע בה

על כ� זהותו של האד� הרשאי לתבוע . הוא די� המושב, זה הוא הדי� ששולט בירושת האד�
בש� המוריש את מימושה של זכות ששרדה את מותו לפי הדי� ששולט בה תיקבע לפי די� 

א� היא ; הוא התובע הנכו�,  לפי די� זה הזכות עברה למנהל העיזבו�א�. המושב של המוריש
אשר לנכס הנמצא בישראל , מאחר שעל פי רוב. ה� התובעי� הנכוני�, עברה ישירות ליורשי�

מינוי ממדינה , )1182–1169' ראו להל� בעמ( ישראל תכיר רק בסמכותה של מדינת המושב –
  .וא נית� במדינת המושבשבה מתנהל הלי� יהיה ראוי להכרה א� ה

לדיו� בקשיי� של המשפט הישראלי בגיבוש עמדה באשר לאפשרות לקלוט צווי� זרי�    129
הכרה  על א� קשיי� אלה דומה כי מקובל שאפשר להכיר במינוי זר. בתחו� הירושה ראו ש�

קה סוגיה זו לא העסי, )2004 (529) 3(ד נט"פ, ארלי�' אלדרמ� נ 2846/03א "בע. אינצידנטלית
ומינויו של מנהל העיזבו� הזר ממושבה של המורישה הוכר בלא כל , כלל את בית המשפט

דחתה השופטת , )2005, פורס� בנבו (מטר' שוואלברג נ 312/96) �	מחוזי י(פ "בה. בדיקה
מזרחי במפורש את הטענה שאי� להכיר הכרה אינצידנטלית בצווי ירושה זרי� ונמנעה מלבדוק 

תנאי ההכרה רק משו� שסברה כי הנטל בעניי� זה רוב� על הנתבע ולא על א� הצו הזר עומד ב
כלומר הכלל (לעניי� כלל הסמכות העקיפה . ג� במקרה זה הצו נית� במושב המנוח. התובע

–1172' ראו להל� בעמ )הקובע איזו מדינה מוסמכת בעיני ישראל להוציא צו בענייני ירושה
1175.  
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, וא� ג� הניח את כל נכסיו בישראל, מוריש היה תושב ישראלדומה שא� ה, למשל
או יורש שזכותו לתבוע באה לו , כגו� מדינת האזרחות, מנהל עיזבו� שמונה במדינה זרה

לכאורה . לא יוכלו לתבוע את הנכסי� בישראל בדר� של תביעה אזרחית רגילה, מש�
כדי , כפי שהוסבר לעיל. בלבדהמניעה לכ� אינה עקרונית אלא היא נעוצה בנסיבות המקרה 

 והוא לא יוכל לבסס זכות זו אלא א� ישראל ,על התובע לבסס את זכותו, לנהל תביעה כזו
במצב שתואר מנהל העיזבו� . מוכנה להכיר בסמכותה של מדינה אחרת להקנות אותה

והיורש כנראה לא יוכלו לבסס את זכות� בישראל באמצעות צו ירושה זר בשל כללי 
הקובעי� אילו מדינות זרות מוסמכות בעיני ישראל לדו� בירושתו של , העקיפההסמכות 

א� נכונה הסברה שרק מדינת המושב ומדינה שבה נמצא נכס מנכסי העיזבו� מוסמכות . אד�
 אזי מינוי ממדינת האזרחות לא יועיל כש� שג� מינוי מכל 130,לדו� בעיזבונו של אד�

כאשר מושבו של המוריש ומקו� הימצא נכסיו ה� . מדינה אחרת לא יועיל בנסיבות העניי�
סמכותה של ישראל לדו� בירושה היא ;  אי� מדינה אחרת המוסמכת לדו� בירושה,ישראל

  . סמכות ייחודית
תימנע , יוצא שכל אימת שהסמכות לדו� בירושה היא סמכות ייחודית של ישראל

ושל יורש לתבוע ת הלי� זר  לטובישראלשל מנהל עיזבו� זר לתבוע נכס הנמצא בהאפשרות 
סמכות אשר כ, אשר על כ�. נכס כזה על יסוד זכות שניתנה לו בהלי� זר בהלי� אזרחי רגיל

 להתייחס לתביעה של מנהל עיזבו� למסירת אי אפשר, השיפוט הישראלית נתפסת כייחודית
ואי , הכפופה לכללי הסמכות האזרחיי� הרגילי�, "היק�"נכס הנמצא בפורו� כתביעת 

בשני . אפשר להתייחס לתביעתו של יורש לנכס שבו זכה בהלי� זר כתביעה אזרחית רגילה
  . תתברר במסגרת הלי� ירושה מקומיהתביעה מתבקש שהמקרי�

אפשר לנהל תביעות כאלה בישראל , כאשר ישראל מוסמכת לנהל הלי� ירושה, א� כ�
אינה הל הלי� ירושה לנסמכות של ישראל הכתביעות אזרחיות רגילות רק במקרי� שבה� 

סמכותה של מדינה תמיד תהיה ייחודית כאשר בנסיבות העניי� היא . נתפסת כייחודית
א� היא . מוסמכת לדו� ואילו כללי הסמכות העקיפה אינ� מסמיכי� מדינה זרה כלשהי

יכולה להיות ייחודית משו� שהמדינה נוקטת עמדה עקרונית שהיא לעול� לא תכיר 
,  למשל נאמר במפורשאנגליהב. חרת כאשר היא עצמה מוסמכת לדו�בסמכותה של מדינה א

אלא נדרש , כי אי� אפשרות לפעול בה לפי צווי� זרי�, בלי קשר לכלל הסמכות העקיפה
 במוב� זה סמכות השיפוט 131.הלי� ניהול עיזבו� מקומי לכל נכס ונכס הנמצא באנגליה

לעומת זאת בשוויי� סמכות . חודיתהאנגלית בירושה בנוגע לנכסי� באנגליה היא סמכות יי
, א� יובא צו זר ממדינת ביתו של האד�. היא שיורית; השיפוט בירושה איננה ייחודית

?  מה עמדתה של ישראל בסוגיה זו132.שוויי� לא תיטול סמכות בירושה על נכסי� מקומיי�

  

 .1175–1172' להל� בעמראו    130
131   DICEY , 26�002בפסקה.  
  . CPIL	 ל96' ראו ס   132
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ל  על יסוד מושבו ש–הא� כל אימת שבית משפט ישראלי מוסמ� לדו� בירושתו של אד� 
ואי אפשר אפוא להגיש תביעה ,  סמכותו ייחודית– או על יסוד הנחת נכס בישראלהמוריש 

והא� הימצאות נכסי� בישראל מקנה לבית ? אזרחית רגילה החותרת להשיב נכס לעיזבו� זר
משפט ישראלי סמכות ייחודית לדו� בירושת� הפוסלת אפשרות לממש נכסי� אלה בתביעה 

והמחייבת שינוהל לש� כ� הלי� ירושה , שבו של המורישאזרחית הנסמכת על צו ממו
  ? ישראלי

הגיש מנהל  אקמ�בפרשת . העמדה של הפסיקה הישראלית אינה ברורה בהקשר זה
תביעה נגד בנק ישראלי לקבלת , מדינת מושבו של המוריש, עיזבו� שמונה בארגנטינה

ה וחייב את הבנק השופט קיבל את התביע 133.פרטי� על חשבו� הבנק של המנוח בישראל
יהיה צור� למנות , ע� זאת הוא ציי� כי א� תימצא יתרה בחשבו�. למסור את הפרטי�

,  במקרה זה לא נקבע שיהיה צור� לנהל הלי� ירושה של� בישראל134.בישראל מנהל עיזבו�
בר� פסיקה אחרת . א� כי הוזכרה האפשרות שינוהלו הליכי� מקבילי� בשתי המדינות

העמדה שאי� אפשרות לממש נכס בישראל בלא שיקוי� בה הלי� מביעה במפורש את 
ירושה ופוסלת את האפשרות העקרונית להכיר בצווי ירושה זרי� ובצווי קיו� צוואה זרי� 

תפיסה זו זכתה לביטוי בישראל כבר . באשר הדבר מהווה עקיפה פסולה של חוק הירושה
 לחוק 39 שסעי� נפסק ו,אה זרש� נדו� צו קיו� צוו, דגו�בבית המשפט המחוזי בפרשת 

אי� לתבוע זכויות על פי צוואה ואי� להיזקק לה כצוואה אלא א� נית� "  כי הקובע,הירושה
 135.צא צו קיו� מקומי מחייב שבכל מקרה י%,"עליה צו קיו� לפי הוראות הפרק החמישי

יה לפו, הוצע הסבר לתפיסה זו ,שהוכרעה א� היא בבית המשפט המחוזי, פרקינסבפרשת 
רק בדר� של הוצאת ו, ייתכ� שקיומה של צוואה מאוחרת יותר נעל� מעיני בית המשפט הזר

ג� השופט גולדברג  136.נטרסי� של הציבור הישראליי לדאוג לאאפשרישראלי קיו� צו 
המסקנה הבלתי נמנעת היא כי ענייני ירושה וצוואה דינ� להתברר " כי אג�בפרשת סבר 

אי� להתעל� מיתרונה של המסקנה שאליה "הוסי� כי  ו137"בהלי� על פי חוק הירושה
שכ� מביאה היא לכ� שההלי� של צו ירושה או של קיו� צוואה יהיה ג� במקרה כזה , הגענו

  

, )2001, פורס� בנבו (מ"בנק הפועלי� בע' עזבו� אקמ� נ 1030/01) א"משפחה ת(ע "ראו ת   133
טענתו של בהתא� ל, בית המשפט הניח. הזר בצו ת אינצידנטליהכרהשבו הכיר בית המשפט 

לפיכ� . ו לדו� בירושתאי� סמכותכ�  וכי על ,זר ולא הניח נכסי� בישראלהיה שהמנוח , התובע
וחייב את הבנק לתת את  ,שהייתה תביעה אזרחית לכל דבר, הוא קיבל את תביעת המנהל

  .הפרטי� המבוקשי�
, )2001, פורס� בנבו (מ"בנק הפועלי� בע' עזבו� אקמ� נ 1030/01) א"משפחה ת(ע "ראו ת   134

  .20פסקה ב
במקרה זה . )1985( 284) 1(ה "מ תשמ"פ, ס הכלליהאפוטרופו 'נ דגו� 397/84 )א"ת(א "ת   135

סביר שזו הסיבה , שלא נאמר שהיה לה רכוש בישראלפי  וא� על ,תושבת חו�מנוחה דובר ב
  .רשבגללה ביקשו לקלוט את הפסק הז

 .)1985, פורס� בנבו (האפוטרופוס הכללי 'נ פרקינס 1135/94) א"תמחוזי (א "ת   136
 ).1995 (569, 561)1(ד מט "פ ,אג�' טי לממשלה נ
 המשפהיוע 970/93א "ראו ע   137
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אשר נועד להביא לידיעת הציבור דבר מותו של אד� ודבר קיומו של טוע� , הלי� מסודר'
ת לטועני� נוספי� בזכות ירושה לרבו, בעיקר לאפשר לכל מעוניי� בדבר'ו... ' לזכות בעיזבו�

א� השופט  138".'לבקש מינוי מנהל עיזבו� וכיוצא באלה, להגיש התנגדויות, או לנושי�
   139.דרישות הפרסו� שבחוק הירושהבנסיבות העניי� אי� לדלג על שחשי� סבר 

פסקי די� אלה הדגישו את חשיבותו של ניהול הלי� ירושה בישראל בנוגע לנכסי� 
י להג� על נושי� מקומיי� ויורשי� מקומיי� שלא ידעו על ההלי� הזר או לא המצויי� בה כד

 140,הכרחיאינו פירוש  39אול� הפירוש שהוצע לסעי� , שיקול זה חשוב. יכלו להשתת� בו
והעמדה שאי� לטעו� לזכויות מכוח ירושה בישראל בהיעדר צו ישראלי אינה מקובלת על 

 עמדה אחרת 141.אחרתגרס השופט חוזי  בבית המשפט המאג�בפרשת , למשל. לוהכ
 לא עסק בית המשפט  אמנ� במקרי� אלה142.שוואלברג ואלדרמ�משתמעת ג� מפרשות 

 שנתבע היה "נכס" וא� לא עסק בשאלה א� ה,בשאלה א� הייתה לו סמכות לדו� בירושה
אי , בר� כפי שיתברר בהמש�.  על כ� לכאורה אי� בה� לסייע בעניי� זה.בישראל א� לאו

ר לשלול את האפשרות שבית המשפט הישראלי היה מוסמ� לדו� בירושה בשתי אפש

  

הכונס הרשמי כמפרק בנק צפו� אמריקה  110/89א "את המובאה הראשונה הוא ציטט מתו� ע   138
את המובאה השנייה הוא ציטט מתו� ; )1992( 641, 638 )3(ד מו"פ ,גלבוע' נ) בפירוק(מ "בע

  ).1992 (692–691, 688) 3(ד מו"פ, היוע
 המשפטי לממשלה' ניסמ� נ 297/91א "ע
הדברי� ). 1995 (571, 561) 1(ד מט"פ ,אג�' 
 המשפטי לממשלה נהיוע 970/93א "עראו    139

לא נמצא פסק . )1999, פורס� בנבו( שוואב' ליפסקי נ 492/98) �	ימחוזי (פ "האוזכרו שוב ב
ראל די� שמדגיש את חשיבותו של ניהול הלי� ישראלי רק משו� שהמוריש הוא תושב יש

במקרה כזה יהיה אפשר . או כאשר רק חלק מכנסיו בישראל, כאשר אי� לו נכסי� בישראל
ואי� , שכ� מושבו בישראל(לבסס זכות של מנהל עיזבו� זר רק ממדינה שבה יש למוריש נכסי� 

ראו , מכירי� בסמכותה של מדינה לבד ממדינת המושב וממדינה שבה נמצאי� נכסי העיזבו�
סביר שישראל תהיה מוכנה בנסיבות אלה להטיל חיוב על אד� ). 1175–1172' להל� בעמ

הכפו� לסמכותה להעביר נכס המצוי באותה מדינה זרה לטובת ההלי� או לידי יורש שנקבע 
). ראו ש�(אול� מקובל לחשוב שסמכותה של מדינה זו מוגבלת לנכסי� שבשטחה . בהלי� זה

 חיוב להעביר נכס לטובת הלי� כזה או אי� סיבה שישראל תטיל על אד� בישראל, על כ�
בי� שהנכס נמצא בישראל ובי� שהוא , בעקבות הלי� כזה א� הנכס אינו נמצא באותה מדינה

 . נמצא במדינה זרה אחרת
על אחת כמה וכמה , דווקאסעי� זה מחייב להוציא צו קיו� צוואה ישראלי לא ברור כלל א�    140

לכאורה אפשר לטעו� עוד כי לאור כלל . ואה זרצוכבר הוצא צו קיו� באות� מקרי� שבה� 
שכלל זה מתייחס לכל , ולאור עמדתו של שילה, המפנה לדי� המושב של המוריש, ברירת הדי�

 חל רק כאשר חל די� ישראל 39' ס, )1120' ראו להל� בעמ (שההנושאי� העולי� בחוק הירו
  .כדי� מושבו של המוריש

על עמדה זו והכיר בצו שחלק , אביב	 המחוזי בתלבבית המשפטהשופט אדר ראו למשל    141
  )).1993 (408) 2(ג"מ תשנ"פ, היוע
 המשפטי לממשלה' נ אג� 808/92) א"ת(א "ת(ירושה זר 

שוואלברג  312/96) �	מחוזי י(פ "ה; )2004 (529) 3(ד נט"פ, ארלי�' אלדרמ� נ 2846/03א "ע   142
  ).2005, פורס� בנבו (מטר' נ
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הכירו בתביעת מנהל העיזבו� בתור תביעת היק� או , כאמור, פרשות אלה כאשר בשתיה�
   .תביעה אזרחית רגילה

 143. נטע� כי הנתבע החזיק שלא כדי� בסכו� כס� מוגדר של המורישאלדרמ�בפרשת 
מאחר שהחוב ממוק� אצל .  חוב שהנתבע חייב למורישלפיכ� הכס� שהוא החזיק היה

א� . היה בישראל בעת התביעה, החוב, יוצא שנכס של המוריש, והחייב גר בישראל, החייב
מקבלי� את העמדה שנכס הנמצא בישראל מקנה סמכות בירושה לבית המשפט הישראלי 

בלבד שטר� הוקנתה ו, וג� א� הגיע בלא ידיעת המוריש, ג� א� הגיע לישראל לאחר המוות
אזי ישראל הייתה מוסמכת , בו זכות לפי דינה של המדינה שבה הוא נמצא לפני הגיעו לכא�

 מנהלות עיזבו� של תושב זר ביקשו לאכו� כזכור שוואלברג בפרשת 144.לדו� בירושה
א� במקרה , התביעה הייתה תביעה כספית. חיוב כספינתבע בישראל פסק זר שהטיל על ה

 לעומת זאת 146.חוב ממוק� במקו� מגוריו של החייב,  כרגיל145. בחוב פסוקזה היה מדובר
 לפיכ� במבט ראשו� הנכס שנתבע בפרשה זו לא 147.חוב פסוק ממוק� במדינת מת� הפסק

בר� חוב המגובש בפסק . ובית המשפט בישראל לא היה מוסמ� לדו� בירושה, היה בישראל
 כדי ל&כפו יש צור� לתבוע את החייב שכ�, די� זר שונה מחוב המגובש בפסק די� מקומי

ממש כפי שצרי� לתבוע אותו כדי לממש חוב לא , במקו� שבו אפשר לממש את הפסק
היה בית , וא� כ�,  על כ� במקרה זה אכ� סביר להניח שהנכס הנתבע היה בישראל148.פסוק

 ולא היה בכ� כדי לפסול את האפשרות לתבוע 149,המשפט הישראלי מוסמ� לדו� בירושה
  .כס בישראל בתביעה אזרחית רגילה לפי מבח� הסעדנ

 בניסיו� לממש נכס שהיה מצוי בישראל בשעת עסקה כל כולה אג�פרשת , יתרה מזו
במקרה זה בית המשפט דחה את התביעה משו� שהוא לא . מותו של המוריש על יסוד צו זר

  

  ).2004 (529) 3(ד נט"פ, ארלי�' אלדרמ� נ 2846/03א "ראו ע   143
, א� כ�. א� לא מ� הנמנע שבפועל הכס� שהוצא מחשבו� המנוחה בשוויי� הועבר לישראל   144

עשויה , רק א� די בהגעה מאוחרת ובלא ידיעת המוריש לישראל כדי להקנות סמכות, ושוב
,  רגיל שאפשר למקמוכס� אינו נכס מוחשי, ע� זאת. לקו� סמכות שיפוט ישראלית בירושה

 .שכ� הוא מתערבב בכספי� אחרי�
 .1094' בעמ לעילראו , )2005, פורס� בנבו (מטר' שוואלברג נ 312/96) �	מחוזי י(פ "ה   145
  .975–974' ראו לעיל בעמ   146
  .A.G. v. Bouwens, (1838) 4 M. & W. 171, 191ראו  .ש�   147
 של חוב כאשר החייב גר ביותר ממדינה  לספקות באשר למקומו1226' בעמ, CHESHIREראו    148

כפי שבמקרי� אלה הנטייה היא . אחת או כאשר מקו� התשלו� שנקבע איננו במדינת מגוריו
כ� במקרה , להתרחק ממקו� מגוריו של החייב אל עבר המקו� שבו אפשר לאכו� את החיוב

סביר למק� , ש�המצוי במקו� שבו נפסק ואי אפשר ל�כפו , כאשר החוב הוא חוב פסוק, שלנו
  . הוא שוב מקו� מגוריו של החייב–את החיוב במקו� שבו אפשר ל�כפו 

, ג� זכות תביעה חוזית או נזיקית של מוריש נגד אד� אחר נחשבת זכות או נכס של המוריש   149
 תל –מנהל המכס ומס ער� מוס� ' רוזי� נ 418/86א "ראו ע(והיא ממוקמת בביתו של החייב 

והנתבע החוזי או הנזיקי נתפס לעניי� זה כחייב א� על פי , ))1989 (837) 1(ד מג"פ, אביב
  . בכוחשהוא רק חייב
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ובית ,  זרצו ירושהשהיה אכיפה או הכרה הצהרתית ב, ראה דר� לתת את הסעד שהתבקש
המשפט א� ראה יתרו� בכ� שהלי� הירושה יתקיי� בישראל כדי להג� על הנושי� 

את האפשרות שהיורש יתבע בישראל , וא� הציע מיזמתו, ע� זאת הוא לא פסל. והיורשי�
את מי שמחזיק בנכס שירש בהתבסס על צו ירושה או צו קיו� צוואה זר שיוכר אינצידנטלית 

א� כי הוא לא הכריע בעניי� , 1958–ח"התשי, חו� ק אכיפת פסקילחו) ב(11במסגרת סעי� 
   150.זה

שני סממני� נוספי� מעידי� שהמשפט הישראלי אינו רואה בסמכות לדו� בירושת נכסי� 
סממ� ראשו� מצוי באפשרות שהוזכרה בפסיקה הישראלית : מקומיי� סמכות ייחודית

המתנהל במדינת ) principal(עיקרי להלי� ) ancillary(שהדיו� בישראל יהיה דיו� משני 
כאשר במסגרת דיו� משני זה יוחלט א� להעביר את הנכסי� , המושב של המוריש

 סממ� שני הוא הנכונות לשקול את הטענה של פורו� לא 151.הישראליי� להלי� העיקרי
עזבו� המנוח פרשת נכונות זו באה לידי ביטוי ב. נאות באשר לסמכות לדו� בהלי� ירושה

 לחוק 136 אמנ� במקרה זה היא הוצעה כמזור לפירוש המרחיב שנית� לסעי� 152.'צ.ז.א
אול� א� אי� מניעה . הירושה ולפיו זיקה נכסית בלבד מצמיחה סמכות על כלל העיזבו�

אי� סיבה לחשוב שיש מניעה , להפעלת העיקרו� של פורו� לא נאות בירושה בהקשר זה
ידה שהמשפט הישראלי צופה מקרי� שבה� ואי� ספק שהיא מע, להפעלתה בירושה בכלל

לא יהיה ראוי להפעיל , בי� מכוח זיקת המושב ובי� מכוח זיקה נכסית, א� על פי שיש סמכות
שני סממני� אלה מתמזגי� כאשר נכסי� של . אותה כי ראוי שהירושה תידו� במקו� אחר

סמכותו כי ובית המשפט מגיע למסקנה שלא ראוי להפעיל את , המוריש מצויי� בישראל
במקרה כזה הוא יסכי� להעביר את הנכסי� להלי� . מתנהל הלי� בביתו של המוריש

  .העיקרי

  

 ).1995 (569, 561)1(ד מט "פ ,אג�' 
 המשפטי לממשלה נהיוע 970/93א "עראו    150
, פורס� בנבו (מ"בנק הפועלי� בע' עזבו� אקמ� נ 1030/01) א"משפחה ת(ע "ראו למשל ת   151

, פורס� בנבו (.מ.נ' ל נ"ז. ס.המנוח א 56289/06 )�	משפחה י (א"בשו, 7–6 פסקהב, )2001
ימונה מנהל , השופט קבע שא� תימצא יתרה בחשבו� הבנק, אקמ�בפרשת . 14פסקה ב, )2006

מכא� שהשופט סבר שתביעה של מנהל העיזבו� לקבל נכס של המוריש . עיזבו� ישראלי
אי� הכרח שהלי� כזה יוליד צו . 136' הנמצא בישראל תתברר בהלי� ירושה בהסתמ� על ס

לאחר שימונה מנהל עיזבו� זמני בישראל ייתכ� שיתברר שאי� . ירושה או צו קיו� צוואה
במקרה כזה בית המשפט בישראל כנראה לא יתקשה להעביר את . בישראל יורשי� או נושי�

כפי , � לחלוקהוא, אקמ�כפי שנרמז בפרשת , העיזבו� למנהל עיזבו� זר לצור� תשלו� חובות
   ).2(144 ובכלל 26�033 ,26�010 בפסקאות ,�DICEY זה יראו לעני .שמקובל באנגליה

ראו ג� . )2008, פורס� בנבו(. 'צ.ר'  נ.'צ.ז.א עזבו� המנוח 109310/06) א"תמשפחה ( א"ת   152
שהכיר א� הוא בצור� המיוחד להפעיל , החלטת בית המשפט העליו� בערעור על פסק די� זה

 פלונית' פלונית נ  9914/09מ "בע: דוקטרינה של פורו� לא נאות בהקשר של ירושהאת ה
 .)2010, פורס� בנבו(
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שאלה א� אפשר ע� כל זאת קשה לקבוע כי המשפט הישראלי נקט עמדה ברורה ב
,  אדרבה.לממש נכסיו של מוריש המצויי� בישראל בלא לנהל בישראל הלי� של ירושה

על כ� ראוי לפרוס את השיקולי� שיכולי� . דות המנוגדותנראה כי הוא קרוע בי� שתי העמ
  .לסייע בהכרעת הסוגיה

 הירושה ה של ולפיצולה לאחידותבאשרסוג אחד של שיקולי� נוגע למדיניות הכללית 
 כללי סמכות אזרחיי� רגילי� לפימאפשרי� לנהל תביעות היק� א� . לאומי�בהקשר הבי�

 שכ� מאפשרי� לנהל הלי� ,י� למגמת האחידותתורמ, ג� כשישראל מוסמכת לדו� בירושה
 א� קיומה של ,לעומת זאת. של� במושבו של האד� ומכירי� בתוצאותיו לאחר מעשה

 לשו� – סמכות שיפוט ישראלית שוללת את האפשרות שצווי� זרי� ייקלטו כצווי� מחייבי�
 –ייחודית  לנכסי עיזבו� בישראל היא סמכות באשר א� סמכות בית המשפט הישראלי ,אחר

התביעה חייבת להתנהל במתכונת של הלי� , אזי כל אימת שהנכס הנתבע הוא בישראל
 גישה כזו חותרת תחת 136.153 כללי סמכות השיפוט שבסעי� ועל פילהוצאת צו ירושה 

משמעית באשר �מפורשת וחדעמדה לישראל אי� . מגמת האחידות ותורמת לפיצול הירושה
, א נוטלת סמכות על כלל העיזבו� על יסוד זיקה אישית מצד אחד הי.למדיניות הראויה

וכפי שנראה בהמש� היא מחילה באופ� עקרוני את די� , וכנראה א� על יסוד זיקה נכסית
 154.המושב על כלל העיזבו� מבלי להבחי� בי� סוגי נכסי� שוני� או בי� דרכי הורשה שונות

כבר  אול� 155.� של פיצול אמירות בפסיקה המעידות על קבלת הרעיוקיימותמצד אחר 

  

נדרש כי הנכס הונח בישראל בשעת המוות או בידיעת המוריש כדי ככל ש, במקרה כזה  153
בירור רגע הגעתו לישראל , )1080–1075'  לעיל בעמראו(שתוקנה סמכות ישראלית בירושה 

 כדי לדעת א� אפשר לנהל תביעת היק� י�עת המוריש להימצאותו בישראל חיוניובירור ידי
 .בישראל או שמא מדובר בסמכות לדו� בירושתו של אד� המיוחדת לישראל

בהקשר החשוב של צוואות כללי ברירת אמנ� .  ודיו� בהמש�1121–1120' עמבראו להל�    154
� באשר לצורת הצוואה ה� באשר ה, מאפשרי� לסטות מעמדת די� המושבהדי� הישראליי� 

ולכ� לכאורה היא נוהגת לפי , ) לחוק הירושה139, 140' ראו להל� דיו� בס(לכשרות לצוות 
והכללי� , אול� מקובל ברוב המדינות לקבוע כללי� מיוחדי� לסוגיות אלה. גישת הפיצול

תבח� את לכ� סביר שבענייני� אלה א� מדינת המושב . הישראליי� אינ� חורגי� מהמקובל
 תושב –למשל . תוק� הצוואה לפי כללי� דומי� ותרכיב את עמדתה ממכלול של דיני�

 לחוק 139' לפי ס, כושרו לערו� צוואה ייבדק לפי די� מושבו בשעת עריכת הצוואה, ישראל
וצוואה שאינה תקפה מבחינה צורנית לפי די� ישראל , ולא בהכרח לפי די� ישראל, הירושה

כש� שעמדתו של די� .  לחוק140' נצל לפי אחד מהדיני� המנויי� בסהמהותי עשויה להי
כ� ג� עמדתו של די� מושב זר , ישראל כדי� המושב עשויה להיות מורכבת מדיני� אחדי�

העובדה שישראל אינה מפנה את הכול לדי� , על כ�. עשויה להיות מורכבת בצורה דומה
 . ממגמת האחידותהמושב בשעת המוות אינה מצביעה בהכרח על נסיגה 

, פורס� בנבו (מ"בנק הפועלי� בע' עזבו� אקמ� נ 1030/01) א"משפחה ת(ע "ראו למשל ת   155
פסקה ב, )2006, פורס� בנבו (.מ.נ' ל נ"ז. ס.המנוח א 56289/06 )�	משפחה י (א"בש ,)2001

וראו  )2008, פורס� בנבו (.'צ.ר'  נ.'צ.ז.א עזבו� המנוח 109310/06) א"משפחה ת(ע " ת;14
בר� נראה כי אי� , השופט מדבר על סמכות מקבילה, אקמ�אמנ� בפרשת  .450ש "להל� ה

על פי רוב סמכות מקבילה היא סמכות . מדובר בסמכות מקבילה במוב� הרגיל של המונח
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פיצול הוא כורח שיש להיכנע לו רק , היא יעד שראוי לשאו� אליו אחידותבעוד  שראינו
   .כשאי� בררה

אחת הסיבות שבגלל� אנגליה . סוג אחר של שיקולי� קשור לדיני הירושה הפנימיי�
ה תובעת סמכות ייחודית בירושה ודורשת שכל נכס אצלה ימומש רק במסגרת הלי� ירוש

ניהול העיזבו� הוא תנאי מוקד� ,  נעוצה בכ� שבדיני הירושה האנגליי� פנימהאנגלי
ש� מאפשרי� לממש נכס על יסוד צו זר ובלא הלי� , לעומת זאת בשוויי�. קת העיזבו�ולחל

 צו זר מספיק .אי� צור� לנהל עיזבו� כתנאי מוקד� לחלוקתו בהקשר הפנימי, ירושה מקומי
 סמכות השיפוט אינה נתפסת ולפיכ�, מד בדרישות הקליטהלש� כ� בתנאי שהוא עו

, צריתי לכאורה יוצא שהמשפט הישראלי יכול לאמ� את העמדה השוו156.כסמכות ייחודית
  . שכ� ג� בישראל ניהול העיזבו� איננו אילו� פורמלי

תחו� הירושה מיוחד . בר� הטעמי� התומכי� בדרישה שינוהל הלי� מקומי אינ� זניחי�
הוא .  ככל האפשרה אחידהעברהשרצוי להעביר� , � שמדובר במכלול של נכסי�לא רק בכ

שבו מנהל , מיוחד ג� בכ� שמימוש זכויות היורשי� אינו מתנהל באמצעות הלי� גברא רגיל
, שאי� דרישה שימונה מנהל עיזבו�פי א� על , בישראל. העיזבו� או היורש תובע את המחזיק

ומי שמעביר את נכסי המוריש בלא הרשאה , יותיו תוכרנהיורש זקוק לצו שיפוטי כדי שזכו
הוא פועל כבעל , נה מנהל העיזבו�תממ כאשר לפיכ� 157.פורמלית עלול לחוב בעוולת הגזל

כל זאת משו� שלמדינה אינטרס בכ� שרכושו . תפקיד ציבורי בעקבות מינוי של בית משפט
 על כ� ייתכ� שוויתור על סמכות .של המוריש יועבר בפיקוח כדי להג� על נושי� ועל יורשי�

שיפוט כל אימת שמתנהל הלי� במדינה מוסמכת אחרת אינו מבטיח הגנה ראויה לבעלי 
   158.עניי� מקומיי�

  

כאשר הגשת תביעה לאחד שוללת , שאפשר להפעילה בכמה בתי משפט לפי בחירת התובע
, עצמה אקמ�לאור הקביעה בפרשת , לאומי	קשר הבי�בה. מהאחרי� סמכות לדו� בעניי�

אמנ� כל אחת פועלת . וכל מדינה שולטת בנכסי� שבשטחה, נוהגי� על פי שיטת הפיצול
, בבחינת סמכות ייחודית, אבל כל אחת מפעילה סמכות על נכסי� אחרי�, במקביל לאחרת

  .והתוצאה היא שהטיפול בעיזבו� מפוצל
בי� השאר ה� קשורות להבדלי� : ות להבדל בי� גישות אלה מגוונותהסיב. CPIL	 ל96' ראו ס   156

בדיני הירושה הפנימיי� באשר לרגע שבו עוברת זכות הקניי� ליורשי� ובאשר לאחריות 
  . היורשי� לחובות המוריש

המצב המשפטי בישראל באשר לחובות המוריש דומה למצב שבאנגליה יותר מאשר לזה    157
  .השורר במשפט הקונטיננטלי

יצוי� כי ג� ההלי� שבמסגרתו מכירי� בצו זר אינו מסוגל לדאוג לאינטרסי� של יורשי�    158
הלי� ההכרה האינצידנטלית אינו כפו� לדרישות פרסו� ואינו מותא� . ונושי� מקומיי�

ג� התנאי שההכרה תהיה מ� הדי� . להתמודדות ע� תביעות של נושי� ויורשי� מקומיי�
' בסיליוס נ 490/88א "סברתו של השופט גולדברג בע, ת ועודזא. והצדק לא תועיל כא�

 שתנאי ההכרה האינצידנטלית אינ� צריכי� להתברר תמיד )1990( 397) 4(ד מד"פ, עדילה
עלולה לאפשר , )516–510' ראו לעיל בעמ(אלא לפי טענות הצדדי� בלבד , במלוא� ובמדויק

א "כפי שקרה כנראה בע, ה א� לאוקליטתו של צו זר א� בלא שייבדק א� הוא ראוי להכר
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נימוק זה חזק דיו כדי לשכנע כי נכס באנגליה לא ימומש בלא ניהול עיזבו� באנגליה 
יעבור יזבו� ועיזבו� כל עשכבר ראינו שאפשר לייחס עמדה זו לדרישתה של אנגליה . מקומי

א� מתברר כי הדרישה לניהול מקומי אינה . ג� בהקשר הפנימיהלי� פורמלי של ניהול 
בנוגע לכל נכס , לפי כללי ברירת הדי� האנגליי�, מחייבת שינוהל הלי� ירושה מלא באנגליה

האמור להבטיח את זכויותיה� של , היא מוגבלת להלי� הניהול בלבד. ונכס המצוי ש�
לפיכ� בית משפט אנגלי עשוי למנות את מי שמונה במושב .  ויורשי� מקומיי�נושי�

 בכל מה שקשור האנגלימשפט היהיה כפו� לבית והוא , אנגליהמוריש כמנהל העיזבו� ה
צו ירושה או צו קיו� צוואה שהוצאו במדינת מושבו של המוריש , יתרה מזו. לניהול העיזבו�

ירושה או צו קיו� צוואה צו  כ� ג� 159. האנגליעשויי� לשמש בסיס לחלוקת העיזבו�
 שהתגלגל כבסיס לזכות בנכס מנכסי העיזבו�יוכר , ממדינה שבה היה נכס מנכסי העיזבו�

  160.לאחר מכ� לאנגליה
מצב זה מאפשר להציע נוסחה שתבטיח הגנה נאותה על יורשי� ונושי� מקומיי� מבלי 

י� ומבלי לדרוש שיינת� צו ירושה או צו לתבוע סמכות שיפוט ייחודית בירושת נכסי� מקומי
  . בנוגע לכל נכס המצוי בישראל קיו� צוואה ישראלי

הצור� , א� על פי שהמשפט הישראלי אינו מתנה את חלוקת העיזבו� בניהולו הפורמלי
, לדאוג ליורשי� ולנושי� מקומיי� מצדיק התייחסות מיוחדת לתביעה אזרחית של נכס

א� התביעה מתעוררת . כות בירושה לבית משפט ישראלישהימצאותו בישראל מקנה סמ
ובמסגרתו תידו� השאלה א� אפשר , יופנה התובע להלי� זה, תו� כדי הלי� ירושה ישראלי

בי� כדי לעכב את ההלי� המקומי ואולי , להכיר בצווי� זרי� או להתבסס עליה� בדר� אחרת
, י לבסס טענה לזכות בירושהבי� כד, ג� להעביר את הנכסי� להלי� המקביל העיקרי הזר

 א� התביעה מוגשת בלא 161.ובי� כדי לבסס בקשה למנות בישראל את מנהל העיזבו� הזר
 רק לאחר 162זכותו של תובע לנכס של המוריש תוכר, שמתנהל בישראל הלי� של ירושה

דר� אחת היא . שהובטחו זכויותיה� של יורשי� ונושי� מקומיי� בדר� המקובלת בישראל
דר� אחרת היא חיוב . הל עיזבו� מקומי שיוודא שאי� בעלי עניי� מקומיי� כאלהמינוי מנ

  

ש� לא הוקדש דיו� כלשהו לתנאי , )2004 (529) 3(ד נט"פ, ארלי�' אלדרמ� נ 2846/03
  . ההכרה

 כתב השופט כי א� על פי שמי 611' בעמ. Re Trufort, (1887) 36 Ch. D. 600ראו למשל    159
 where the title has…“: שמבקש לרשת תושב זר עשוי להידרש לפנות לבית משפט אנגלי

been adjudicated upon by the courts of the domicile, such adjudication is binding upon, 
and must be followed by, the courts of this country” .  

  .148בכלל , DICEYראו    160
 .1182–1175' ראו להל� בעמ   161
צו זר . י רוב צו זר יכול לשמש בסיס כזהצרי� לבסס תביעת זכות שכזו ועל פ, כאמור לעיל   162

מדינת המושב או המדינה שבה נמצא (יוכר רק א� הוא נית� במדינה מוסמכת בעיני ישראל 
–1169' ראו להל� בעמ(וא� הוא עומד בשאר תנאי הקליטה , )הנכס בעת פתיחת ההלי� הזר

1182( . 
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התובע הזר לנקוט פעולות הנדרשות מיורשי� וממנהלי עיזבו� מקומיי� לזהות יורשי� 
יכול , ג� בהיעדר בקשה מצד מעוניי� בדבר בישראל, בסיס משפטי לפעולה כזו. ונושי�

א� פעולות . לנקוט אמצעי� לשמירת העיזבו� המאפשר לחוק הירושה 77להימצא בסעי� 
בי� שמדובר בהעברת , אפשר להיענות לתביעה, אלה אינ� מעלות יורשי� ונושי� מקומיי�

נכס ליורש שכבר זכה בחלקו ובי� שמדובר בהעברת נכסי המוריש הישראליי� לידי מנהל 
  . העיזבו� הזר או היורשי� הזרי� לטובת הלי� המתנהל מחו� לישראל

תהיה כפופה לכללי הסמכות האזרחיי� הרגילי� רק כאשר " היק�" תביעת ,ר על כ�אש
, כלומר כאשר המוריש לא היה תושב ישראל, לבית משפט ישראלי אי� סמכות לדו� בירושה

אול� סביר כי רק תביעה המבקשת . וכאשר לא נמצא בישראל נכס כלשהו שהיה שיי� לו
שי הנמצא מחו� לישראל תוכר כתביעת היק� להטיל על הנתבע חיוב להעביר נכס מוח

קמה סמכות , שכ� א� מדובר בנכס המצוי בישראל, הכפופה לכללי סמכות אזרחיי� רגילי�
מתברר שרוב רוב� של התביעות מצד יורשי� ומנהלי עיזבו� נגד . ישראלית לדו� בירושה

ית נגד נתבע ג� כשהתביעה היא תביעה כספ. נתבעי� ישראליי� יבקשו לממש נכס בישראל
בי� שהיא תביעת חוב ובי� שהיא תביעה של העיזבו� בגי� הפרת חוזה או , הגר בישראל
שכ� חוב מצוי במקו� , מדובר בתביעת זכות של המוריש המצויה בישראל, עוולה נזיקית

  . מגוריו של החייב וזכות תביעה מצויה במקו� מגוריו של החייב
סמכות , תביעה אזרחית נגד נתבע מוגדרמשו� שהתביעה היא , בכל המקרי� הללו

אול� היותו של בית משפט ישראלי . השיפוט על הנתבע קמה מכוח כללי ההמצאה הרגילי�
. כפי שהוסבר לעיל, מוסמ� ג� בירושה מחייב לשמור על הנכס שבישראל באופ� מיוחד

שפט תוצאת לוואי מפתיעה של מצב זה עשויה להיות שתביעה כזו צריכה להתנהל בבית מ
 א� על פי שמדובר בתביעה אזרחית רגילה , ולא בבית משפט אזרחי רגיל,לענייני משפחה

 מכא� שבעוד 163.לתשלו� חוב או לפיצוי בגי� הפרת חוזה או גרימת נזק, להעברת נכס
, היעדרה של סמכות בירושה אינו פוסל ניהולה של תביעת היק� בישראל לפי מבח� הסעד

  . י להטיל דרישות מיוחדות על תביעה שכזוקיומה של סמכות בירושה עשו
זיקות הסמכות הקבועות באינ� תלויות  או היורשי� נגד העיזבו�אזרחיות תביעות  ג�

תביעה מוצלחת עשויה בס� הכול ; נ� עוסקות בירושתו של אד�אישכ� א� ה� , 136סעי� ב
שאלה אחת . יותאול� ג� במקרי� אלה עולות שאלות ייחוד .הרוב� על העיזבו�להוליד חוב 

  

שפט לענייני משפחה לעמדה דומה בהקשר הפנימי באשר לסמכות השיפוט של בית המ   163
' חטמוב נ 4383/05) �	י(פ "בתביעות היק� באופ� כללי ראו פסק דינו של השופט דרורי בה

ש "ותמ, )2008, פורס� בנבו (ל"ד ליפשי
 בתפקידו כמנהל עיזבו� המנוח שמואלי ז"עו
ש� העדי� השופט שילה , )2011, פורס� בנבו (אלמוני' פלונית נ 3922�08�11) א"משפחה ת(

על פני העמדה המסורתית שנקבעה לפני חקיקתו של , מטעמי יעילות וריכוז הדיו�, דה זועמ
) 2(ד לו"פ, אסיאו' לוי נ 253/81א "בע (1995–ה"התשנ, חוק בית המשפט לענייני משפחה

, פורס� בנבו(ד שח� "עו' שובל נ 665/04) 'מחוזי חי(א "ושבא לידי ביטוי בת)) 1982 (193
2005.(  
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הדי� ששולט בזכות הנטענת יקבע א� החיוב שרב� על . זהותו של הנתבעמתייחסת ל
בעיני די� .  די� זה אינו קובע מי נושא בחיוב לאחר המוות� א164,המוריש שרד את מותו

על כ� . א די� המושבוה, הדי� שקובע בעניי� זה הוא הדי� ששולט בירושת האד� ,ישראל
די� זה יקבע א� .  די� המושב של המורישלפי לתבוע תיקבע אפשרתו  של האד� שאוזהותו
או את ,  לתבוע יורש אחד בגי� החוב כולו או שמא יש לתבוע את כלל היורשי�אפשר

די� ישראל ,  כאשר די� מושבו של המוריש הוא די� ישראל.או את מנהל העיזבו�, העיזבו�
   .יקבע בשאלות אלההדי� הזר ,  כאשר הוא די� זר165;יקבע בשאלות אלה

כ� ג� אי , כש� שמנהל עיזבו� זר אינו רשאי לתבוע בלא מינוי אנגלי פורמלי, באנגליה
אפשר לנהל תביעות כאלה נגד אד� שמונה מנהל עיזבו� מחו� לאנגליה בלא לקבל צו מינוי 

 ג� בישראל למנהל עיזבו� זר אי� סמכות לפעול מכוח המינוי הזר 166.אנגלי מקומי
המשפט הישראלי מוכ� להכיר בצווי מינוי מנהל עיזבו� זרי� ל� כבר ראינו כי  או167.ככזה

א� לא נדרש מינוי  168.אינצידנטלי כאשר מנהל העיזבו� הזר הוא התובע בישראלבאופ� 
קשה להצדיק דרישה למינוי כדי , ישראלי פורמלי כדי שמנהל העיזבו� יוכל לתבוע בישראל

יהיה אפשר להגיש תביעה נגד אד� כזה כ� דומה כי אשר על . שהוא יוכל להיתבע בישראל
 בעיני נית� בסמכותובלבד שהמינוי הזר , ישראליעיזבו� בלא לבקש תחילה מינוי של מנהל 

   169.ישראל
על תביעות כאלה כללי סמכות השיפוט לפיכ� דומה כי בישראל מוסיפי� לחול 

ות להמציא לו הזמנה האפשרויא� על ו, הנסבי� על מקו� הימצאו של הנתבע, הרגילי�

  

 .1565'  ולהל� בעמ1034–1031'  בעמלעילראו    164
מאחר שהזכויות בו עוברות ליורשי� ע� . משפט הישראלי העיזבו� איננו אישיות משפטיתב   165

מנהל נגד  או תביעה אזרחית נגד נציגיו של המוריש צריכה להתנהל נגד יורשיו, מות המוריש
, פורס� בנבו (עדה' ל נ"עזבו� צפורה אבדיק ז 6523�08�10) 'שלו� חי(א "עשראו (העיזבו� 

אפשר היה לחשוב שהשאלה את מי תובעי� היא שאלה דיונית שעליה די�  .9 קהפסב, )2010
המשפט האנגלי המסורתי נהג לסווג את זהות הצדדי� להלי� , ואכ�. ישראל צרי� להשיב

אול� השאלות מי נושא באחריות ומי בעל הזכות ה� . )139' ראו לעיל בעמ(כעניי� דיוני 
מאחר . )7�018בפסקה , DICEY ;171ש "ה, 139' ראו לעיל בעמ(שאלות המהותיות ביותר מה

, ולהפ�, שהכרה באפשרות לתבוע עיזבו� או מנהל עיזבו� לעומת הכרה באפשרות לתבוע יורש
אי� סיבה לעמוד על תחולת התפיסות הישראליות , א� אינה מכבידה על המערכת הישראלית

  ).453–452, 169–162' בעמראו לעיל (זה בעניי� 
תוצאה אחת של המצב הזה באנגליה היא .  והמקורות המובאי� ש�145בכלל , DICEYראו    166

שכ� רק אז תהיה , כנראה שיהיה אפשר לנהל תביעה כזו באנגליה רק כאשר יש ש� רכוש
  .סמכות לקיי� הלי� של ניהול עיזבו� ולמנות מנהל עיזבו� אנגלי

 .1180–1179' בעמלהל� ראו    167
פ "וה) 2004 (529) 3(ד נט"פ, ארלי�' אלדרמ� נ 2846/03א "ע בפסקי הדי�דיו� , ראו לעיל   168

שבה� הוכרה זכותו של מנהל , )2005, פורס� בנבו (מטר' שוואלברג נ 312/96) �	מחוזי י(
   .עיזבו� זר לתבוע בישראל באופ� אינצידנטלי ובלא מינוי מקומי

   .1175–1172' ראו להל� בעמ   169
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מאחר  .1984–ד"תשמה , לתקנות סדר הדי� האזרחי500 המוצעות בתקנה מחו� לישראל
ופסק די� , אי� סיבה לדרוש שתתקיי� זיקת סמכות בירושה, שמדובר בתביעה אזרחית רגילה

  .ישראלי שיינת� במצב זה ישמש בסיס לתביעת חוב בהלי� ניהול עיזבו� זר או ישראלי
אפשר להמציא לה� , יורשי� או מנהל העיזבו� הזר נמצאי� בישראללפיכ� א� ה

אפשר לבקש , א� ה� אינ� בישראל. מסמכי� בתו� ישראל כאילו הומצאו למוריש עצמו
  500.170היתר המצאה מחו� לתחו� על יסוד זיקה עניינית שבתקנה 

 –  אזרח ישראל ותושבה–ואלמוני  ,אזרח צרפת ותושבה ,פלוני: 17 הדוגמ

ל� ופלוני ה.  שדי� ישראל יחול על החוזהי�כמסמה� .  על חוזהי�תמוח

בית . זבונו בישראל בגי� הפרת החוזהיאלמוני מבקש לתבוע את ע. לעולמו

, יורשיו למחו� לתחו�המשפט הישראלי רשאי לאשר המצאת הזמנה 

לתקנות סדר ) ג)(4(500זבונו של פלוני מכוח תקנה יזבונו או למנהל עיעל

שפלוני לא היה תושב ישראל ולא פי א� על , 1984–ד" תשמ,ידי� האזרחה

  .הניח בישראל נכסי�

 אזרח ישראל – פגע באלמוני ,אזרח איטליה ותושבה ,פלוני: 18 הדוגמ

אלמוני מבקש לתבוע את .  בעת ביקור בישראל לפני שנתיי�– ותושבה

בית המשפט רשאי לאשר המצאת . פלוני מת. פלוני בישראל בגי� נזקו

 לפי של פלוני זבונויזבונו או למנהל עילע, יורשיו למחו� לתחו�מנה הז

 שפלוני  פיא� על, 1984–ד" תשמ,תקנות סדר הדי� האזרחיל) 7(500תקנה 

  .לא היה תושב ישראל ולא הניח בה נכסי�

תביעה כזו . הוא הדי� בתביעה של ב� הזוג שנותר בחיי� בענייני יחסי ממו� בי� בני זוג
בי� מכוח הסדרי� , מנציגי המוריש שיעבירו נכסי� השייכי� לב� הזוג התובעיכולה לדרוש 

ג� הליכי� כאלה ה� . קנייניי� ובי� מכוח הסדרי� אובליגטוריי� ביחסי ממו� בי� בני זוג
א� זכויות התובע עמדו נגד המוריש . הליכי גברא שאינ� תלויי� בזיקות סמכות מיוחדות

פסק . אפשר לתבוע רק את נציגו, א� ה� קמו ע� מותו; ואפשר לתבוע את נציגעתה , בחייו
פסק די� ישראלי קנייני ; די� ישראלי אובליגטורי ישמש בסיס לתביעת חוב נגד העיזבו�

הסמכות הישראלית יכולה לקו� מהמצאת מסמכי� . יבסס טענה להקטנת היק� העיזבו�
  .קבלת היתרליורש או למנהל העיזבו� בישראל או מהמצאה מחו� לתחו� לאחר 

  

כאשר מנהל העיזבו� הזר או ) 1(500באופ� עקרוני אפשר לבסס בקשת היתר על תקנה    170
אול� כאשר מדובר באירוע אזרחי . היורשי� שאינ� בישראל ה� תושבי ישראל או גרי� בה

העובדה בלבד שהיורש או מנהל העיזבו� הזר קשורי� לישראל , שאי� לו זיקה עניינית לישראל
  .י הדרישה שהתובע יראה כי ישראל היא פורו� נאות לניהול הדיו�עשויה להקשות על מילו
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קיומה של , א� על פי שסמכות שיפוט בירושה אינה דרושה לש� ניהול תביעה כזו
, למשל. סמכות כזו עשוי להקל את המלאכה של קניית סמכות על מנהל העיזבו� או היורשי�

ג� א� לא מונה מנהל עיזבו� מקומי וג� א� , כאשר בפועל מתנהל הלי� של ירושה בישראל
 להיעזר בכללי ההמצאה שאפשרייתכ� , הנמצאי� מחו� לישראלהיורשי� כול� זרי� 

א� יש בישראל , למשל. המאפשרי� להמציא מסמ� לידו הארוכה של נתבע שאינו בישראל
 לתקנות סדר הדי� 477תקנה ,  היורשי� או חלק מה� מסמכי�בשבילמי שמורשה לקבל 

כ� לקנות סמכות ב תאפשר להמציא את המסמכי� למורשה זה ו1984–ד"התשמ, האזרחי
 את בשביל�עור� די� בישראל המנהל  ג� א� יש לה�. חלק�על  או על הנתבעי� הזרי�

 לקנות סמכות על שאפשרייתכ� , ענייני הירושה והרשאתו אינה מוגבלת באופ� מפורש
כאשר אי� מתנהל כל הלי� , זאת ועוד 171.נתבעי� זרי� אלה באמצעות המצאה לעור� הדי�

או זכות , מי שמבקש לתבוע זכות חוזית או נזיקית, ש נכסי� בישראלמורילאבל , בישראל
.  לחוק הירושה77במוב� של סעי� " מעוניי� בדבר "עשוי להיחשב, ביחסי ממו� בי� בני זוג

בעקבות מינוי ו, ולו לצור� התביעה, יוכל לבקש שימונה בישראל מנהל עיזבו� זמנילכ� הוא 
  . המקומיעיזבו� הי� למנהל אפשר יהיה להמציא את ההזמנה לדזה 

אפשר יהיה שבירושתו של אד� כדי בישראל לפיכ� אי� צור� שתתקיי� סמכות לדו� 
כמו כ� סמכות זו אינה . תביעה אזרחית נגד מנהל העיזבו� או היורשי�בישראל לנהל 

מאפשרת כשלעצמה לבית משפט ישראלי לדו� בתביעה אזרחית נגד היורש או מנהל 
אול� קיומה של סמכות בירושה עשוי להוליד את האפשרות . יגי המורישהעיזבו� בתור נצ

לנהל תביעה אזרחית כזו ג� במצבי� שבה� אי� אפשרות לקנות סמכות אישית על מנהל 
במוב� זה הסמכות לדו� בירושת המוריש עשויה להוסי� זיקת . העיזבו� הזר או היורשי�

  .סמכות על זיקות הסמכות האזרחיות הרגילות
א וכפי שה, מה של סמכות ישראלית לדו� בירושה עשוי א� לשנות את אופי התביעהקיו

מנהלו של עיזבו� זר או יורשי� זרי� ה� שבה אופייה של תביעה אזרחית את עשוי לשנות 
כל עוד אי� סמכות לבתי משפט ישראליי� בירושתו של המנוח שנציגיו נתבעי� . התובעי�
וכוחו , אובליגטורי או קנייני ישמש רק כלי בעיזבו� הזרפסק די� ישראלי , כאמור, בישראל

  

, בהירי' אוסטפלד נ 33/87א "בש; )1984 (309) 4(חד ל"פ, קד�' יוחימק נ 23/83א "ו ערא   171
אמנ� האפשרות להמציא מסמכי� לעור� די� של הנתבע מוגבלת ). 1987 (221) 3(ד מד"פ

ד "פ, 
"כ' שטיי� נ 1947/91א "רע ראו(ול כנראה לענייני� שבה� הוסמ� עור� הדי� לפע
ואילו במקרה ההיפותטי )) 2007, פורס� בנבו (זדה' זדה נ 1378/07מ "בע; )1991 (705) 4(מה

שתואר ג� א� היק� ההרשאה לא הוגבל במפורש עור� הדי� הוסמ� לייצג את היורשי� בהלי� 
עה נגד היורשי� ביחסי ממו�  לטעו� כי תביאפשר נראה כי ,ע� זאת.  ולא בהלי� אחרהירושה

בי� בני זוג קשורה מספיק להלי� הירושה כדי שהמצאת מסמכי� לעור� הדי� תוכר בנסיבות 
. משו� שהיק� העיזבו� תלוי בהכרעה בעניי� יחסי הממו� בי� בני זוג, העניי� כהמצאה תקפה

 של התביעה סמכות בית המשפט לדו� בענייני ירושה עשויה להיות תלויה בגורלה, יתרה מזו
שכ� היא עשויה להעלות שכל הרכוש בישראל שיי� לב� הזוג הנותר , ביחסי ממו� בי� בני זוג

   .בחיי�
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 במצב זה כל עוד מכירי� 172.יהיה תלוי בנכונות המדינה שבה מתנהל העיזבו� להכיר בו
. אי� מתעוררת בעיה ייחודית,  בישראל ללא מינוי ישראלינציגי המנוח להתדיי�ביכולת� של 

, שפט ישראלי מוסמ� לדו� בירושהולכ� בית מ, אול� כאשר המוריש הניח נכסי� בישראל
  . המצב עשוי להיות שונה

תביעה אזרחית בישראל נגד מנהל עיזבו� זר או יורש מהלי� זר עשויה להפיק פסק די� 
המאפשרת , בניגוד לתביעה מצד מנהל עיזבו� זר. שנית� להוצאה לפועל נגד הרכוש בישראל

 רכוש זה של ומימוש,  ישראליי�להגדיל עיזבו� זר תו� פגיעה אפשרית בנושי� ויורשי�
 בהנחה שאפשר היה להעביר –בתביעה נגד נציגי� זרי� עלול להקטי� ה� את העיזבו� הזר 

.  ה� עיזבו� שעשוי לעמוד לרשות נושי� ויורשי� ישראליי�–לתוכו את הנכסי� בישראל 
תנהל לפיכ� תביעה אזרחית נגד נציגי המוריש בישראל עלולה לאפשר עקיפה של ההלי� המ

הפליית� לטובה של כ� ו, מחו� לישראל ועקיפה של הלי� שהיה עשוי להתנהל בתו� ישראל
 אפילו אפשר לבסס תביעה כזו על זיקות ,לפיכ�. התובעי� על פני יורשי� ונושי� אחרי�

ג� במקרה , סמכות אזרחיות רגילות בי� הנתבע המייצג את העיזבו� או היורשי� ובי� ישראל
מנהל עיזבו� זמני בישראל כדי לוודא שנכסי� מקומיי� לא יועברו לידי זה ראוי שימונה 

דרישה זו עלולה , ג� במקרה זה. התובע בלא שהובטחו זכויותיה� של בעלי עניי� אחרי�
 ולא לפי 173שהתביעה כולה תתנהל בבית המשפט לענייני משפחה, כתוצאת לוואי, לחייב

  174.בבית משפט אזרחי רגיל, מבח� הסעד

  לאומית של בתי הדי� הדתיי� �ת בי�סמכו  .2

המחוקק לא כלל בחוק הירושה הוראה שלפיה הוא אינו בא לגרוע מסמכות� של בתי הדי� 
סעי� , אדרבה.  לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות79כפי שהוא עשה בסעי� , הדתיי�

מעמד מרשימת ענייני ה" צוואות ועזבונות, ירושות" לחוק הירושה מחק את המילי� 156

  

א� מדובר בפסק די� המבוסס על חיוב . כללי השיטה הזרה יקבעו א� פסק הדי� ראוי להכרה   172
, ו� בי� בני זוגא� מדובר בפסק די� בענייני יחסי ממ. אי� לצפות בעיות מיוחדות, חוזי או נזיקי

ג� פסק די� אובליגטורי ביחסי ממו� בי� בני זוג עשוי להיות כפו� . המצב עלול להסתב�
ובמיוחד פסק די� קנייני באשר , לא כל שכ� פסק די� קנייני. לכללי סמכות עקיפה מיוחדי�

ועוד יותר באשר לנכסי� בתו� המדינה שבה ) מדינת מת� הפסק(לנכסי� מחו� לישראל 
קשיי� אלה מחייבי� את התובע לשקול היטב א� כדאי להגיש תביעה כזו . העיזבו�מתנהל 

  .בישראל ג� א� קיימת סמכות לכ�
או ) 2(1' מכוח ס, תביעה ביחסי ממו� בי� בני זוג תידו� ממילא בבית המשפט לענייני משפחה   173

 נזיקית אבל תביעה חוזית או. 1995–ה"התשנ, לחוק בית המשפט לענייני משפחה) ז)(6(1
  .הייתה כרגיל נידונה בבית משפט שלו� או מחוזי לפי כללי הסמכות העניינית

עלולה להיות , בשני המקרי� ה� כאשר מנהל העיזבו� הזר הוא התובע ה� כאשר הוא הנתבע   174
, מצב זה עשוי לתמו� בעמדה הקיצונית יותר. ודאות באשר להימצאות� של נכסי� בישראל	אי

 נציגיו של יורש או נגד� ראוי שתנוהל בבית המשפט לענייני משפחה ולפיה כל תביעה מצד
 ).צמודהטקסט ה ו163ש "לעיל הראו (
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 ,)1(54מסימ� " קיו� צוואות"לדבר המל� במועצה ואת המילי� ) 1(51האישי שבסימ� 
אול� אי� . וכ� הוא ביטל את פקודת הירושה, שהגדיר את הסמכות של בתי הדי� הנוצריי�

 )א(155סעי� . פירוש הדבר שבתי הדי� הדתיי� אינ� מוסמכי� עוד לדו� בענייני ירושה כלל
לתת ,  הדי� הדתי שהיה לו שיפוט בענייני המעמד האישי של המורישבית"� ג� ילחוק מסמ

געי� וא� כל הצדדי� הנ, צו ירושה וצו קיו� צוואה ולקבוע זכויות למזונות מ� העיזבו�
, שסמכות� של כל בתי הדי� הדתיי�מכא�  ."בדבר לפי חוק זה הביעו בכתב הסכמת� לכ�

 היא 175, לדבר המל�51רות שוני� מסימ� היונקת ממקו,  של בית הדי� המוסלמילרבות זו
בעוד הסכמה אינה מקנה . סמכות הקמה רק מתו� הסכמה בכתב של כל הנוגעי� בדבר

 אול� לא 176.היא יכולה להקנות סמכות לבתי הדי� הדתיי�, סמכות לבית המשפט האזרחי
 על המוריש להיות אד� שענייני המעמד ,נוס� על ההסכמה של הנוגעי� בדבר; די בה

הזיקות המצמיחות סמכות זו משתנות לפי . ישי שלו היו בסמכותו של בית הדי� הרלוונטיהא
  . דתו של המוריש

המעמד האישי של  לדו� בענייני השרעידי� הבית  לדבר המל� מסמי� את 52סימ� 

 � אלהזיקה של אזרחות במדינה זרה המכפיפה עניינימכוח זיקת האזרחות ומוסלמי מכוח 

 לדבר המל� מסמי� את בתי הדי� הנוצריי� לדו� במה שנשאר 54סימ�  177.לבית די� דתי

,  באשר ליהודי� ודרוזי�178.מענייני המעמד האישי של ב� עדת� מכוח זיקת האזרחות

 179.סמכות� של בתי הדי� משתרעת על בני הדת הרלוונטית שה� אזרחי המדינה או תושביה
  

 7' א בסוהכולל א� ה, 1917, מחוק הפרוצדורה של בתי הדי� המוסלמיי� הדתיי�היא יונקת    175
  ".צוואה וירושה"את הענייני� 

, המבוססת על הסכמה, י� הדתיי�שימו לב שבניגוד למצב הרגיל באשר לסמכות של בתי הד   176
.  ואיל�436' בעמ ,כר� ג) 5ש "לעיל ה (שילהראו . במקרה של ירושה נדרשת הסכמה בכתב

 .7ש "ה, 177–176'  בעמ, כר� א)5ש "לעיל ה (שילהעל הנטל הכבד בעניי� זה ראו 
, מקבילהבי� כסמכות ו )52מכוח סימ� (נישואי� וגירושי� כבענייני , בי� כסמכות ייחודית   177

 ). 1995–ה"התשנ, שפט לענייני משפחהלחוק בית המ) 1ב(3 ' וס52מכוח סימ� (כבמזונות 
, בי� כסמכות מקבילה, ))i(54מכוח סימ� (כבענייני נישואי� וגירושי� , בי� כסמכות ייחודית   178

) 1995–ה"התשנ, לחוק בית המשפט לענייני משפחה) 1ב(3' וס) i(54מכוח סימ� (כבמזונות 
 .בכל שאר ענייני המעמד האישי) ii(54הצדדי� מכוח סימ�  כסמכות הכפופה להסכמת ובי�

נישואי� ( לחוק שיפוט בתי די� רבניי� 1' מכוח ס(כבנישואי� וגירושי� , בי� כסמכות ייחודית   179
בי� , ))1962–ג"התשכ( לחוק בתי הדי� הדתיי� הדרוזיי� 4'  וס1953–ג"התשי, )וגירושי�

, )נישואי� וגירושי�( לחוק שיפוט בתי די� רבניי� 3' לפי ס(מכוח כריכה כסמכות ייחודית 
 לחוק שיפוט בתי די� רבניי� 4' מכוח ס(כבמזונות , בי� כסמכות מקבילה, ))1953–ג"התשי

בענייני� , ובי� כסמכות מקבילה הכפופה להסכמה, ))1953–ג"התשי, )נישואי� וגירושי�(
, )נישואי� וגירושי�( לחוק שיפוט בתי די� רבניי� 9' מכוח ס(אחרי� של המעמד האישי 

לאומי בית הדי� הרבני 	במישור הבי�. )) לחוק בתי הדי� הדתיי� הדרוזיי�5'  וס1953–ג"התשי
מסתפק לכאורה בדתו של הנתבע בלבד ) 5' ואולי ג� ס (4' ס: נהנה מסמכות רחבה עוד יותר
א לחוק שיפוט בתי די� רבניי� 4' ס; )923' ראו לעיל בעמ(מבלי לדרוש דרישה נוספת 

א� על פי שסמכויות אלה מרחיבות את . הוסי� לבית הדי� סמכויות נוספות) נישואי� וגירושי�(
ה� נועדו לאפשר התרת נישואי� , סמכות בית הדי� בחלק מענייני המעמד האישי של יהודי�
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בהסכמת הנוגעי� , מורישי� כאלהסמכות� של בתי הדי� הדתיי� באשר לעיזבונותיה� של 

המתנה את סמכות המערכת הישראלית במושבו של המנוח , 136אינה כפופה לסעי� , לדבר

 מאחר שסמכות� של בתי הדי� מתבססת על זיקות סמכות 180.או בהנחת נכסי� בישראל

למעשה מרחיב את סמכות השיפוט של ) א(155סעי� , 136שונות מאלה המופיעות בסעי� 

היכולה להכפי� יהודי או , אמנ� זיקת המושב. שיפוט הישראלית בענייני ירושהמערכת ה

 136מופיעה בסעי� ,  לדבר המל�51דרוזי לסמכות בית הדי� בחלק ממה שמופיע בסימ� 

אינ� , המספיקה לכל בתי הדי�, של דת המוריש בצירו� אזרחותוזיקות אבל ה, לחוק

לאומית של ישראל בענייני �הסמכות הבי�מרחיבות את היק� ועל כ� ה� , מופיעות ש�

  . לחוק136מה שנקבע בסעי� ירושה מעבר ל

יוצא כי קיימי� .  מצב משונהת יוצר136אינו כפו� לסעי� ) א(155העובדה שסעי� 

, מצבי� שבה� בית הדי� הדתי יוסמ� לדו� א� כל הצדדי� הנוגעי� לעניי� מסכימי� לכ�

בית המשפט האזרחי מוסמ� לדו� . וש סמכות לדו�ואילו בית המשפט האזרחי לא יוכל לרכ

 בתי ,לעומת זאת. בענייני ירושה רק כאשר המוריש היה תושב ישראל או הניח בה נכסי�

הדי� הדתיי� יכולי� לרכוש סמכות ג� על עיזבונו של מי שלא היה תושב ישראל ולא הניח 

 עוד לדו� בעיזבונו של בית הדי� השרעי יוסמ�. ובלבד שהיה אזרח ישראל, בישראל נכסי�

ג� א� המוריש לא היה תושב ישראל ולא הניח , בהסכמת הצדדי� הנוגעי� לדבר, אזרח זר

. א� במדינת אזרחותו הוא היה כפו� לבית די� דתי בענייני המעמד האישי שלו, בה נכסי�

, א� לא לבית משפט אזרחי, סמכות לדו� במקרי� כאלה אפשר להקנות לבתי הדי� הדתיי�

 ,לעומת זאת. לאומית שלו נדרשת זיקה של מושב או הנחת הנכסי�� לצורכי הסמכות הבי�כי

בו מוסמ�  מקרה שבכלבתי הדי� הדתיי� לא יוכלו לקנות סמכות מכוח הסכמת הצדדי� 

אמנ� בית הדי� הרבני ובית הדי� הדרוזי יוכלו לקנות סמכות . בית המשפט האזרחילדו� 

אבל בתי הדי� , דבר בנוגע לעיזבונו של תושב ישראלמכוח הסכמת הצדדי� הנוגעי� ב

כי זיקת המושב לא הכפיפה את המוריש , השרעיי� ובתי הדי� הנוצריי� לא יוכלו לעשות כ�

יוצא כי עיזבו� של תושב ישראל מוסלמי ונוצרי לא יוכל . לסמכות� א� הוא לא היה אזרח

או במקרה (� הוא היה ג� אזרח אלא א� כ, דברבבהסכמת הנוגעי� , להידו� בבית די� דתי

). אזרח של מדינה שבה ענייני המעמד האישי שלו נכפפו לבית די� דתי, של בית הדי� השרעי

יוצא . נראה מעט לא סביר שדווקא עיזבו� של תושב ישראל לא יוכל להידו� בבית די� דתי

דבר ב� עוד כי א� אחד מבתי הדי� לא יוכל לקנות סמכות מכוח הסכמת הצדדי� הנוגעי

  

. האישי של אד�במעמדו  ונראה כי ה� אינ� חלק מהסמכות לדו�, במקרי� מיוחדי� מאוד
על כ� נראה כי . ה� אינ� כוללות את הסמכות לדו� בענייני� הכרוכי� לתביעת הגירושי�, למשל

 .  לחוק הירושה155' אי� להביא� בחשבו� לצור� ס
180   � לחוק 28' ש� סמכות בתי הדי� הדתיי� כפופה בי� השאר לס, זאת בניגוד למצב באשר לאימו

, 811' ראו לעיל בעמ(ל מערכת השיפוט הישראלית בכלל לאומית ש	הקובע את סמכותה הבי�
  ).34ש "ה
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 שבית משפט אזרחי מוסמ� לדו� במקרי� הג�, כאשר מדובר במי שא� הניח פה נכסי�

  . דברבכאלה א� בלא הסכמת הנוגעי� 

בית הדי� הדתי "ניתוח סמכויות ביתי הדי� הדתיי� משתנה א� מפרשי� את הביטוי 

באופ� שיכלול ג� את האפשרות " שהיה לו שיפוט בענייני המעמד האישי של המוריש

שהייתה למוריש במהל� חייו להקנות לבית די� דתי סמכות לדו� בענייני המעמד האישי 

 לחוק 5 וסעי� 1953–ג"התשי, )נישואי� וגירושי�( לחוק שיפוט בתי די� רבניי� 9סעי� . שלו

 מאפשרי� לאנשי� בני הדת הרלוונטית להסכי� 1962–ג"התשכ, בתי הדי� הדתיי� הדרוזיי�

כבר ראינו כי סעיפי� אלה . י בענייני� שאינ� בסמכותו הייחודיתלסמכות בית הדי� הדת

 181.לאומית�הרחיבו לא רק את הסמכות העניינית של בתי הדי� אלא ג� את סמכות� הבי�

  היהשלא היה אזרח ישראל או תושב ישראל יכוליהודי או דרוזי לפיכ� יוצא כי מוריש 

 לדבר המל� מאפשר למי שאינו 65סימ� , בדומה לכ�. להכפי� עצמו לסמכות בית הדי�

 ואולי א� לבתי הדי� השרעיי� בענייני, אזרח ישראל להקנות סמכות לבתי הדי� הנוצריי�

לאומי הוא � פירוש הדבר בהקשר הבי�182. שאינ� בסמכות� הייחודיתהמעמד האישי

אזרחי� זרי� , ובמקרה של בתי הדי� השרעיי�(שבבתי הדי� הנוצריי� אזרחי� זרי� 

יכלו ) ת המערב שבה� ענייני המעמד האישי אינ� כפופי� לסמכותו של בית די� דתיממדינו

א� ג� מי שהיה רשאי . אלה לבית די� דתי בישראל בענייני המעמד האישילהקנות סמכות 

 כלומר מי שבסמכות הפוטנציאלית –להסכי� לסמכות בית הדי� בענייני המעמד האישי שלו 

אזי ג� מי , י המעמד האישי שלו היו בסמכותו של בית הדי� נחשב מי שעניינ–של בית הדי� 

אפשר יהיה להסכי� לסמכותו של בתי , שלא היה אזרח ושלא היה תושב ושלא הניח נכסי�

  .  הדי� לדו� בעיזבונו

ניתוח זה מאפשר לפרש את סמכות� של בתי הדי� מכוח הסכמת הנוגעי� לדבר כסמכות 

ע� התוספת של זיקת , ת בית המשפט האזרחיהעשויה לכלול את כל המקרי� שבסמכו

 פירוש הדבר שאי� דורשי� זיקה ,ע� זאת. שאינה מספיקה לבית המשפט האזרחי, האזרחות

כלשהי לבד מהזיקה הדתית כדי שעיזבונו של זר יידו� בבית די� דתי בישראל על יסוד 

את ההוראה הוא היה יכול לנסח , אילו לכ� התכוו� המחוקק. ת המעורבי� בעניי�מהסכ

א� לא ברור כי סמכות בתי הדי� צריכה להיות רחבה מזו של בית . ניסוח קל בהרבה

או שהמערכת הישראלית צריכה להסתפק בזיקה דתית שכזו בלא כל צור� בזיקה , המשפט

אזי המסקנה המתבקשת היא שאי� , א� מצב זה אינו רצוי. אישית או עניינית אחרת לישראל

� שהיו כפופי� לסמכות בית די� דתי מי שהיה נכפ� לסמכות זו רק לכלול במניי� המורישי

  . נותר המצב המשונה כפי שהיה, וא� כ�. א� הסכי� לכ� בחייו

  

  .667–666' בעמראו לעיל    181
  .71ש "ה, 664'  בעמראו לעיל   182
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  המצאת מסמכי�  .3

מתנהל כהלי� הוא ; להוצאת צו ירושה או צו קיו� צוואה איננו הלי� גברא רגילהלי� 
נחשבי� חלק מההלי� , וצא באלהמינוי מנהל עיזבו� וכי, וכל ההליכי� הפנימיי�, חפצא

על כ� סמכות בית המשפט קמה בעקבות קיומה של אחת מזיקות הסמכות . הזה
 יכול איננו בית משפט ישראלי ,בהיעדר זיקת המושב או הנחת הנכסי�. הסטטוטוריות

 וא� לא לעשות פעולה אחרת על פי חוק לרכוש סמכות להוציא צו ירושה או צו קיו� צוואה
 184.פיכ� אי אפשר להקנות סמכות לדו� בירושה על ידי המצאת הזמנה לדי� ל183.הירושה

אול� דרישת ההלי� ההוג� מחייבת שכל מי שעשוי להיות מעוניי� בהלי� יוזמ� להשתת� 
 לחוק הירושה מחייב את בית המשפט להודיע ברבי� על הגשת בקשה לצו 67 סעי� 185.בו

,  לתקנות הירושה17תקנה ו, דויותירושה או צו קיו� צוואה כדי לאפשר הגשת התנג
 .פרסו� כדי ליידע את דבר קיומו של ההלי� ברבי�ה מסדירה את עניי� 1998–ח"התשנ
 123וסעי� ,  מטיל על מנהל עיזבו� חובה להזמי� נושי� להגיש את תביעותיה�99סעי� 

  . לחוק מאפשר ג� ליורשי� שמנהלי� את העיזבו� לבד� להזמי� את הנושי�
אול� אי� סיבה לפרש מצב זה . ת הללו אי� זכר לפרסו� מחו� לישראלבכל ההוראו

כשלילת זכותו של יורש זר להשתת� בחלוקה או כשלילת זכותו של נושה זר להגיש תביעת 
היא שואפת לרכז את , ישראל נוטלת סמכות על כלל העיזבו� של תושב ישראלכאשר . חוב

 תשמששלילת זכותו של נושה זר . יוהעברת רכושו באופ� מסודר תו� תשלו� כל חובות
ישראליי� ולמניעת האפשרות  להכיר בצווי ירושה לסירוב� של מדינות אחרותעילה טובה 

הליכי� שכש� . של יורשי� ונושי� ישראליי� להשתת� בעיזבונות המתחלקי� אצל�
כ� ,  פתוחי� לנושי� זרי�ישראליי� של פשיטת רגל והליכי� ישראליי� של פירוק חברות

 המבוסס על יש להניח כי נושי� זרי� ויורשי� זרי� יכולי� להשתת� בהלי� ירושה ישראלי
על אחת כמה וכמה א� ישראל מתיימרת ליטול סמכות על כלל . זיקת המושב של המוריש

רק יל את סמכותה בישראל תשכיל להגא�  אול� 186.העיזבו� מכוח זיקה נכסית בלבד

  

אי� בסיס לטענה שיש סמכות בענייני ירושה מכוח זיקות , בוטל) א(151' במיוחד לאחר שס   183
  , )60ש "לעיל ה (ישאקהיה בתוק� ראו ) א(151' לדיו� באפשרויות אלה בזמ� שס. אחרות

  . ואיל�62' בעמ
ש " ה, 31'  בעמוראו לעיל) 2004 (535, 529) 3(ד נט"פ, ארלי�' אלדרמ� נ 2846/03א "ראו ע   184

 .באשר להסכמה כבסיס לסמכות 37
, 371, 40–39' בעמ לעילראו (כמו בהלי� ימי צדדי� אלה מצטיירי� כתובעי� ולא כנתבעי�    185

372(. 
דומה כי מוטל על , יורשי� ונושי� זרי�עוסקות בהודעה פומבית להורשות מפבהיעדר הוראות    186

בעלי תפקידי� רשמיי� בישראל לנסות לזהות יורשי� ונושי� זרי� באופ� ספציפי במסגרת 
 77' מכוח ס(על מנהל העיזבו� הזמני ועל מנהל העיזבו� , התפקידי� המוטלי� על בית המשפט

 לבטל צו שנית� מחמת עובדות שלא היו בפני השופט על האפשרות).  לחוק הירושה82' וס
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א� ניהולו של הלי� מקומי נועד .  עשוי להיות שונההמצב, מקומיי� של תושב זרהלנכסי� 
המבטיח כי קשר וא� אי� בי� ההלי� המקומי להלי� הזר , להג� על נושי� ויורשי� מקומיי�

במסגרת שיתו� רק  187.מוצדק להעדי� נושי� ויורשי� ישראליי�, כול� יזכו ליחס שווה
 להגיע להסדרי� פעולה ע� הלי� עיקרי המתנהל במדינת מושבו של המוריש אפשר

   188.שוויוניי� יותר

  שיקול דעת  .4

בית משפט שיש לו סמכות לדו� בירושתו של אד� והוגשה לו בקשה כדי� רשאי שלא הא� 
או שיש , הוא רשאי להכריע שישראל אינה הפורו� הנאות לדיו�הא� ? להפעיל את סמכותו
  ?לעכב את ההליכי�

להימצא מחו� עשויי�   העיזבו�י רבי� מנכס,בכל דיו� בירושתו של תושב ישראל

מושבו של המוריש יימצא , בכל דיו� המבוסס על הימצאו של נכס בישראל בלבד. לישראל

עובדות אלה עשויות . וקיי� סיכוי סביר שרבי� מנכסיו יימצאו מחוצה לה, מחו� לישראל

בכל דיו� , באותה מידה. להצביע על זיקה חזקה בהרבה למדינה אחרת מאשר לישראל

 או כאשר מדובר במנוח ,כאשר נכס מנכסי העיזבו� נמצא מחו� לישראל, ירושתו של אד�ב

סיכו� זה .  מתנהל הלי� ירושה במדינה אחרתשבאותה עת סיכו� קיי�, או ביורשי� זרי�

 סמכות שיפוט ג� על נכסי� נוטלותירושה בדות ינובע מהעובדה ששיטות שגורסות אח

כש� שישראל רואה עצמה .  זיקה אישית מספיקהשמחו� לשטח השיפוט שלה� בהתקיי�

 מוסמכת לדו� בכלל העצמה כ� ג� צרפת רוא, זבונו של תושב ישראלימוסמכת לדו� בכלל ע

בחוק  אי� 189.וכ� ג� מדינות אחרות, להוציא אולי מקרקעי� זרי�, תושב צרפתזבונו של יע

עומד במדינת המושב הוראות מיוחדות בדבר עיכוב הליכי� בשל קיומו של הלי� התלוי ו

  . של המנוח או בשל היותה של ישראל פורו� לא נאות לדיו�

ג� סוגיות אלה תלויות במידה רבה באופ� שבו תופסי� את סמכות� של בתי משפט 

א� סמכות בית המשפט היא סמכות . ישראליי� וביחסו של המשפט הישראלי לצווי� זרי�

 זרי� בענייני ירושה רק כאשר בית משפט מכירי� בכוח� המחייב של צווי�כ� שייחודית 

  

סביר שאפשרות זו קיימת ג� . 261ש "ראו להל� ה,  לחוק הירושה72' לפי ס, בשעת מת� הצו
 . כאשר נושה זר או יורש זר לא ידע על קיומו של ההלי� עד לאחר מת� הצו

  .1329' להל� בעמ ראו, לעמדה דומה שבאה לידי ביטוי בפסיקה בהקשר של חדלות פירעו�   187
' עזבו� אקמ� נ 1030/01) א"תמשפחה (ע "לעניי� הבסיס השיפוטי לשיתו� פעולה כזה ראו ת   188

, הצעת חוק, לבונטי� ראו להצעה מסודרת בעניי� זה). 2001, פורס� בנבו (מ"בנק הפועלי� בע
  .73' סב

 הסמכות שלה בלי קשר למקור, ככל שמדינה מגבילה את סמכותה לנכסי� שנמצאי� אצלה   189
הנה עוד סיבה מדוע למרות השאיפה . מקבילי�כ� יקט� הסיכו� של הליכי� , לדו� בירושה

  .ראוי להגביל את היק� הסמכות, כשזיקת הסמכות היא נכסית, דות הירושהילאח
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שכ� א� היא לא , נראה כי סמכות זו היא למעשה סמכות חובה, ישראלי אינו מוסמ� לדו�

קשה , א� כ�. לא תהיה אפשרות לממש זכות קניי� מכוח ירושה בנכס שבישראל, תופעל

ראינו כי  כבר .לת סמכותולראות איזה שיקול דעת יכול להיות לבית המשפט בנוגע להפע

המחוקק צפה את האפשרות שרכושו של תושב ישראל יהיה מצוי רובו ככולו מחו� לישראל 

באותה . זיקת המושב בהימצאות� של נכסי� בישראלסמכות מכוח ולא ראה לנכו� להתנות 

 או את רוב נכסיו בישראל – אינו דורש שהמנוח הניח נכסי� רבי� בישראל 136מידה סעי� 

א� הפירוש הנכו� של הסעי� , אדרבה. הזיקה הנכסיתלת סמכות מכוח  כדי להצדיק נטי–

דהיינו שסמכותה של ישראל המבוססת על זיקה נכסית מוגבלת , הוא כפי שהוצע לעיל

היקפו של הרכוש שמחו� לישראל ומיקומו אינ� צריכי� להשפיע , לרכוש הנמצא בישראל

   190.כלל על הפעלת סמכות השיפוט הישראלית
ולא כסמכות , כי ראוי לפרש את סמכות השיפוט של ישראל כסמכות מקבילהבר� ראינו 

ההכרה בסמכות זרה שהופעלה על , א� מדובר בסמכות המבוססת על זיקת המושב. ייחודית
נכס במקו� הימצאו מתיישבת ע� העמדה שישראל מוסמכת ג� היא לדו� בירושה על יסוד 

המכירה ,  לחוק הירושה138 בסעי� זיקה נכסית בלבד וע� העמדה שבאה לידי ביטוי
א� מדובר בסמכות המבוססת על זיקה . בשליטה בלתי מתפשרת של די� מקו� הימצא הנכס

אי� סיבה , כל עוד מובטחות זכויותיה� של נושי� ויורשי� ישראליי�אזי ,  לישראלנכסית
  . לדרוש שכל נכס בישראל יועבר בירושה רק באמצעות הלי� ירושה ישראלי מלא

וג� בתחומי� שבה� , דה זו מתיישבת ע� התפיסה שכמו בתחומי משפט אחרי�עמ
 נפסק ואכ�. לבית המשפט שיקול דעת בדבר הפעלת סמכותו, זיקות הסמכות קבועות בחוק

ולכ� בית המשפט רשאי לסרב , כי הדוקטרינה של פורו� לא נאות חלה ג� בהקשר זה
 תופעל סמכות זוכדי ש, י� מסוימי� לנכסלהפעיל סמכות שיפוט בירושה בכלל או באשר

מדינת המושב של המנוח או במדינה שבה נמצאי� נכסי� מנכסי (במדינה אחרת 
191).העיזבו�

ככל שנוהגי� על פי ההלכה שזיקה נכסית מקנה סמכות על כלל , זאת ועוד 
192.הצור� בדוקטרינה זו חזק במיוחד, עיזבונו של אד�

  

  

שמפנה לדי� של המדינה שבה ,  לחוק138' ס, כאשר מושב המנוח היה ישראל, לפי גישה זו   190
כבר דואג לאינטרס הגובר של מקו� הימצא ,  זה אינו סובל שיחול די� אחרנמצא הנכס א� די�

ונטילתה תאפשר לפחות לכלול , על כ� אי� סיבה להימנע מליטול סמכות על נכס כזה. הנכס
 . את הנכס הזר בחשבו� הכולל של העיזבו� תו� התחשבות בזכויות שתועברנה לפי די� זר זה

, )2008, פורס� בנבו (.'צ.ר'  נ.'צ.ז.א עזבו� המנוח 109310/06) א"משפחה ת(ע "ראו ת   191
  ).2010, פורס� בנבו (פלונית' פלונית נ 9914/09מ "שאושר בבע, 35בפסקה 

, )2008, פורס� בנבו (.'צ.ר'  נ.'צ.ז.א עזבו� המנוח 109310/06) א"משפחה ת(ע "ראו ת   192
פורס�  (פלונית' לונית נפ 9914/09מ "ובע, שהציגה את הדוקטרינה בהקשר זה, 35בפסקה 

ש� הסכי� השופט רובינשטיי� כי בשל רוחב הסמכות המבוססת על הזיקה , )2010, בנבו
הנכסית אפשר שיהיה צור� להפעיל את הדוקטרינה של פורו� לא נאות הפעלה רחבה 

  .121' עמ ב,ב כר� )5ש "לעיל ה (שילהראו ג� ; )'פסקה י(מהמקובל בהקשר האזרחי הרגיל 
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י� למידת הקשר שבי� הפורו� המקומי  המבחני� הרגילי� שמתייחס,אשר על כ�
ושמבססי� הימנעות מהפעלת סמכות כאשר פורו� זר קשור יותר , לפורומי� אפשריי� זרי�

 מקרה מובהק שבו אפשר לחשוב שראוי לעכב 193.מתאימי� ג� בהקשר של ירושה, לעניי�
 הלי� לטובת הלי� שכבר מתנהל או שיכול להתנהל במדינה אחרת הוא כאשר סמכות בית

ואילו כל נכסיו מצויי� במדינה , המשפט הישראלי מבוססת על זיקת המושב של המוריש
אול� כדי להימנע  .טע� בניהול הלי� ירושה ישראלילכאורה אי� במקרה כזה . אחרת

 א� למדינה האחרת ,לפיכ�. מהפעלת סמכות במקרה זה יש להצביע על פורו� חלופי עדי�
 – כגו� אזרחות – אלא מכוח זיקה אישית אחרת ,�אי� סמכות מכוח הימצאות הנכסי� ש

 או א� אי� מדינה אחרת 194, תוכרנה בישראלשל מדינה זוהכרעותיה אינה מצדיקה שש
ראוי שבית משפט ישראלי ינהל הלי� בישראל על א� היעדר� , שבה סביר כי יתנהל הלי�

, � במדינות רבותונכסיו של תושב ישראל מפוזרי, כ� ג� א� אי� נכסי� בישראל. של נכסי�
א� . שינהל הלי� בנוגע למכלול נכסי המוריש, עשוי להיות יתרו� לבית משפט ישראלי

 מכוח די� מקו�  לישראל לאחר המוות בלא שהוקנו ליורש אחרוגיענכסי� של המוריש י
תביעותיה� של נושי� ויורשי� תבססנה טיפול בישראלי ההלי� תוצאות ה, הימצא�
שראלי המציג את עמדת די� מושבו של המוריש עשוי להיות בעל ער� צו י כמו כ� .מקומיי�

  . מחו� לישראל
מקרה מובהק שבו פורו� ישראלי עשוי להימנע מלהפעיל סמכות בירושה הוא כאשר 

וכאשר למנוח לא היה כל קשר , באקראי, נכס של תושב זר נמצא בישראל בלא ידיעתו
שבו ייתכ� שיופעלו כללי ברירת די� שוני� , במקרה כזה ניהול של הלי� בישראל. לישראל

ע� זאת נראה כי לא די בכ� כדי להצדיק עיכוב . עלול להיראות לא ראוי, מאלה שבמושבו
בישראל כדי שהוצע לעיל שבמקרי� כאלה ראוי שיינקטו פעולות של ריכוז הנכסי� . ההלי�

ועברו למושב לצור� רק לאחר מכ� סביר שהנכסי� י. לוודא שאי� בישראל יורשי� או נושי�
אמנ� אי� . משו� שאי� כל עניי� לישראל לקיי� פה הלי�, ניהולו של הלי� וחלוקת� ש�

 אקמ�אול� בפרשת , בסיס פורמלי לשיתו� פעולה כזה בי� בתי משפט במדינות שונות
  195. הזכיר את קיומ� של הלכות פרי היצירה השיפוטית שמאפשרות פעילות כזוהשופט

  ברירת די�  .ג

 סעיפי� – ברירת די�הוראות : אות החוק שעוסקות בברירת הדי� מתחלקות לשני סוגי�הור

הוראות ברירת הדי� מתחלקות א� ה� . 145–141 סעיפי� – מתודולוגיותוהוראות , 140–137

  

 .423–416' בעמלעיל ראו    193
 .1175–1172'  בעמראו להל�   194
). 2001, פורס� בנבו (מ"בנק הפועלי� בע' עזבו� אקמ� נ 1030/01) א"משפחה ת(ע "ת   195

  .73' סב, הצעת חוק, לבונטי�להצעה מסודרת בעניי� זה ראו 
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 עוסקות )139–140סעיפי�  (ההוראות המיוחדות. להוראות כלליות והוראות מיוחדות

ההוראות . כשרות המצווה והעדי� וצורת הצוואה: צוואהבשאלות המיוחדות לירושה על פי 

. עוסקות בדי� שיחול על כל שאר השאלות הקשורות בירושה) 138� ו137 סעיפי�(הכלליות 

אינה מבחינה בי� ירושת , בי� הכלליות ובי� המיוחדות, א� אחת מהוראות ברירת הדי�

כלליות אינה מבחינה בי�  וא� אחת מהוראות ברירת הדי� ה,מקרקעי� לירושת מיטלטלי�

  .ירושה על פי די� לירושה על פי צוואה

שכ� בתי הדי� , אפשר היה להניח שכללי ברירת הדי� הללו יחולו רק בבית משפט אזרחי

אול� סעי� . הדתיי� נוהגי� על פי רוב לפי הדי� הדתי ואינ� מפעילי� כללי ברירת די�

תי ד� בירושתו של מוריש שהיה כפו� לחוק הירושה קובע כי כאשר בית הדי� הד) ג(155

, )א(155שהובא לפניו בהסכמת הנוגעי� לדבר לפי סעי� , לסמכותו בענייני המעמד האישי

זכויות הירושה , די��אול� א� בצדדי� מצוי קטי� או פסול. הוא רשאי לדו� לפי הדי� הדתי

פחותות ממה שהיו  וזכותו למזונות מ� העיזבו� לא תהיינה – על פי די� או בצוואה –שלו 

הוראה זו מחייבת אותו למעשה לבחו� מה הייתה התוצאה של הדיו� אילו נדו� . לפי החוק

ובתו� כ� לבדוק מה הייתה התוצאה של הדיו� אילו , העניי� לפי החוק הישראלי המהותי

נדו� העניי� בבית המשפט האזרחי תו� הפעלת כללי ברירת הדי� שבחוק כדי שיוכל לוודא 

   . לפי הדי� הדתי אינה גורעת מזכויותיו של הקטי� או פסול הדי� הנדו�שהתוצאה

  הוראות ברירת די� כלליות  .1

   לחוק137סעי�   )א(

   : מספק את כלל ברירת הדי� הראשי לעניי� ירושה137סעי� 

חו� מ� האמור , על הירושה יחול די� מושבו של המוריש בשעת מותו

  .140 עד 138בסעיפי� 

  "מושב: "ישורחוליית הק  )1(

כ� ג� סעי� זה ,  כזיקת סמכות– המושב –כש� שסעי� הסמכות קובע את הזיקה האישית 

התוצאה המבורכת של .  כחוליית הקישור בברירת די�– המושב –קובע את הזיקה האישית 

זו בתחו� הסמכות ובתחו� ברירת הדי� היא שכאשר בית משפט ישראלי ד� עקביות 

בלי  –  די� הפורו�–ה בדר� כלל את די� ישראל יהוא יחיל על, בירושת� של תושבי ישראל

 בית משפט ישראלי יחיל די� זר 196.רכוש נמצא בישראל או במקו� אחרהקשר לשאלה א� 

  

  .אחרות שבפרקזאת כמוב� בכפו� להוראות ברירת הדי� ה   196



 לאומי הפרטי הישראלי	�כללי המשפט הבי: שער שלישי

1118 

 שהוא משו�על ירושה הנדונה בישראל רק כאשר הוא נוטל סמכות על ירושתו של תושב זר 

 197. את די� מושבו הזר של המנוחשכ� במקרה כזה עליו להחיל ככלל, הניח נכסי� בישראל

שג�  כדי 135סעי� הגדרה שבהשימוש באותה זיקה בשני הסעיפי� מאפשר ומחייב פנייה ל

שימוש  198.על פי המבח� של מרכז החיי�ייקבע מושבו של המנוח בהקשר של ברירת די� 

 למושבו של אד� במסגרת סעי� באשר ג� מבטיח שהמסקנה שאליה יגיע בית משפט זה

   .137 תהיה שונה מהמסקנה שאליה הוא יגיע במסגרת סעי�  לא136

    "בשעת מותו"  )2(

נשאלת השאלה א� הכוונה היא . "בשעת מותו" קובע שיחול די� מושבו של המנוח 137סעי� 

או ) שינוי בחוליית הקישורהצופה את הבעיה של ( שהיה למנוח בעת מותו המושבלדי� של 

  . )שינוי בדי� הזרהצופה את הבעיה של (ת מותו  כפי שהיה בעדי�לשמא הכוונה היא 

מתייחסת למצב שבו המנוח שינה את מקו� ) שינוי בחוליית הקישור(הבעיה הראשונה 

 .תקופות אחרות בחייובהיה לו שונה מזה שובשעת המוות היה לו מושב , מושבו במש� חייו

 מושבו ,בה הוא מת ש העתיק את ביתו לישראל40נולד וגדל באנגליה ובגיל איש ש, למשל

א� החוק . ומושבו זה שונה מהמושב שהיה לו קוד� שעלה לישראל, בעת מותו היה ישראל

מנוח בעת זהה את המושב שדינו יחול על הירושה כמושב שהיה להוא מ, צופה מצב זה

 סמכות בהעניקואזי כלל ברירת הדי� הול� בעקבות כלל הסמכות , א� זו כוונת החוק. מותו

  .שימשה מושבו האחרו� זו ש–ות חקיקה לאותה המדינה שיפוט וסמכ

 – לדי� זר ההופנבית המשפט מתייחסת למצב שבו ) שינוי בדי� הזר(הבעיה השנייה 

 שבדי� מושבו של המנוח כללי הגילהוא ו – הפנא הוכאשר ידוע לדינו של איזה מושב הו

במושבו כללי ירושה ביו� הדיו� חלי� ולכ� , הירושה המהותיי� השתנו מאז יו� המוות

 כלל מזהה את כלליאזי ה, א� זאת הסוגיה שבה התכוו� המחוקק הישראלי לטפל. חדשי�

תו� דחיית� של ,  ככללי� שיחולו על הירושהביו� המוותהירושה המהותיי� שהיו בתוק� 

   199.כתיבת הצוואה או אלה שבתוק� בעת הדיו�רגע תוק� ב שהיו בהכללי�

� כוונת המחוקק הייתה לטפל בבעיה של שינוי בדי� הזר המלומדי� חלוקי� בשאלה א

שאקי סבור שהסעי� עוסק בבעיה של שינוי  .או שמא בבעיה של שינוי בחוליית הקישור

 הדעת 200.ואילו שילה סבור שהוא מתמודד ע� הבעיה של שינוי בחוליית הקישור, בדי� הזר

  

  .אחרי� שבפרקהזר של המנוח כפופה לכללי ברירת הדי� ה די� מושבו תג� כא� החל   197
  .1073–1069'  לעיל בעמראו   198
בדי� המושב הדי� החדש כאשר על פי רוב שאלה זו מתעוררת  .1164–1162' בעמראו להל�    199

 במצב שבו התפיסה המקובלת בדי� הפורו� "תרטרואקטיבי"מבקש לחול על המקרה הנדו� 
  . תחולתו של די� חדש שכזההייתה מחסנת את האירוע מ

   .125' מבע, כר� ג) 5ש "לעיל ה (שילה ;72�69' מעב, )60ש "לעיל ה (שאקיראו    200
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, 139בדברי ההסבר לסעי� . רשהכוונה הייתה לטפל בבעיה של שינוי בחוליית הקישונותנת 

, "מושבו של המצווה בשעת עשיית הצוואה די�"תו� הפניה אל  , בכשרות לצוותהעוסק

 ,כבכלל ברירת הדי� הכללי ,לאחר שמוסבר כי ג� בעניי� זה יחול די� המושב של המוריש

א� בשאלות אלה אי� ללכת לפי מקו� מושבו בשעת מיתתו אלא לפי מקו� : "נאמר כ�

כש� ששינויי� אחרי� שחלו בתקופה שבי� עשיית הצוואה . בשעת עשיית הצוואהמושבו 

לא ישפיע שינוי של מקו� מושבו כ� ... ומיתת הוריש אינ� משפיעי� על תקפה של הצוואה

, 139המחוקק הניח שא� על פי שסעי� מכא� ש". כשרות המצווהעל תוק� הצוואה מבחינת 

שני הסעיפי� שוני� ביחס� לסוגיה של שינוי , מנוחמפנה לדי� המושב של ה, 137כמו סעי� 

ובה מובהר , לאומית� שמקורו באמנה בי�,140 בסעי� מצוי ניסוח דומה .בחוליית הקישור

מקו� מגורי� שהיו למנוח בזמ� עשיית הצוואה או בזמ� במושב או ב, באזרחותשמדובר 

י בכל הסעיפי� הללו טיפול עקבעל כ� סביר יותר לייחס למחוקק כוונה לטפל  201.המוות

חוק יחסי ממו� בי� כלל ברירת הדי� שבכפי שעשה ג� ב(בעיה של שינוי בחוליית הקישור ב

 מאשר לייחס לו טיפול פע� בבעיה של שינוי בחוליית הקישור 202,)1973–ג"התשל, בני זוג

   203.בלא שיבהיר כוונה זו, ופע� בבעיה של שינוי בדי� זר

שהיה מושב הלדי�  כפופות 137במסגרת סעי� ות יוצא שכל השאלות הנדונ, א� כ�

במיוחד כאשר מדובר בצוואות שהחוק ,  תוצאה זו עלולה להיראות קשה.בעת מותו מנוחל

 כאשר פלוני כתב צוואה 137לפי הכלל שבסעי� . ייחד הוראה מיוחדת רק לעניי� צורת�

 שלפי דינה ,וכעבור שני� רבות מעתיק את מושבו למדינה אחרת, התקפה בדי� מושבו

, בהתא� לדי� המושב האחרו� שלוייבדק בישראל תוק� צוואתו , ומת, הצוואה אינה תקפה

כאשר תושב של מדינה פלונית עור� צוואה ולאחר מכ� , בדומה לכ�. וצוואתו לא תוכר

די� מושבו , צוואה זו תתפרש לפי די� מדינה אלמונית, משנה את מושבו למדינה אלמונית

שינוי  יידונו להל� במסגרת הדיו� המיוחד לבעיה המתודולוגית של קשיי� אלה. החדש

  .בחוליית הקישור

  

 Hague Convention on the Conflicts of Laws Relating to the Form of	 ל1' ראו ס   201
Testamentary Dispositions 1961 ,4' תיקו� מס (חוק הירושה ל5' שאומצה בס(, 

  ).806, ו" תשלח"ס( 1976–ו"תשלה
ובהקשר זה אי� חולק כי מדובר במושב ,  מפנה לדי� המושב בשעת עריכת הנישואי�15' ס   202

נוסח המקורי של סעי� זה שהופיע דברי ההסבר ל ראו .שהיה לבני הזוג בעת הנישואי�
' אזוגי נ 2/77א "עראו למשל . )1955 (217–216 הצעת חוק היחיד והמשפחהלראשונה ב

  .)1979 (8–7, 1 )3(ד לג"פ, אזוגי
אזי אי� פתרו� סטטוטורי לבעיה של שינוי ,  שינוי בחוליית הקישורשל בעיהעוסק ב 137' סא�    203

פתרו� סטטוטורי בו אי� ,  של שינוי בדי� הזרבעיהא� החוק עוסק ב, ולחלופי�. בדי� הזר
נועדו לטפל בשתי "  מותובשעת"לי� י סביר לומר שהמלא. לבעיה של שינוי בחוליית הקישור

  .הבעיות כאחת
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  "על הירושה": הקטגוריה המשפטית  )3(

מתעוררת מיד . "על הירושה"המושב של המנוח כדי� שיחול מזהה את די�  137סעי� 
  לסמכות ביתבאשר 136 אותה השאלה עולה ג� במסגרת סעי� .השאלה מה כלול במונח זה

 יוגדר ויופעל באורח "מושב"כש� שמתבקש שהמונח . של אד�" בירושתו"המשפט לדו� 
 במסגרת "הירושה" למונח באשרכ� קשה להימנע מהמסקנה שכל מה שנאמר , ועקביאחיד 
ושבהיעדר הוראה מיוחדת , 137 במסגרת סעי� "הירושה" למונח באשר יחייב ג� 136סעי� 

ושאי� בעניינה כלל , 136מ� לדו� בה מכוח סעי� מוסבית משפט ישראלי אשר כל שאלה 
  . תהיה כפופה לדי� המושב, ברירת די� מיוחד

. "הירושה"הוא גורס שכל נושא שנדו� בחוק הירושה כלול במונח . ואכ� כ� סבור שילה
כדי ,  מעבר לנושאי� הנדוני� בחוק"הירושה"הוא א� מציע להרחיב את המשמעות של 

 לדעתו רק שאלות שהוצאו 204. ברירת הדי� הסטטוטוריי�להרחיב את השימוש בכללי
ותשלומי� על פי פוליסת ) לחוק) ב(8סעי� ( כגו� מתנות מחמת מיתה –מהחוק במפורש 

ולא תוכפפנה לדי�  "הירושה" אינ� כלולות בגדר המונח –)  לחוק147סעי� (ביטוח 
 סמכות שיפוט ה� ה� לצור�, ירושתו של אד� הנושאי� הכלולי� בע�הוא מונה  205.המושב

 של שניי� והסוגיה של סדר הפטירות 206 את הנושא של קביעת המוות,לצור� ברירת די�
 209 מזונות מ� העיזבו�208,� לרבות התיישנות– חובות של העיזבו� 207;שמתו כאחד

 כגו� א� חלק , השאלה א� צוואה תקפה מבחינה מהותית210;ופשיטת רגל של העיזבו�
 והגבלות אותוהמצווה לא היה יכול לצוות כ� ש פלוני מהעיזבו� משוריי� לטובת יורש

  

שיש להרחיב את עמדה ה. 141–127'  ובעמ124–123' בעמ, כר� ב) 5ש "לעיל ה (שילהראו    204
 כללי� אלהמדוע יש צור� להרחיב את השימוש ב. תמוהה במקצתהשימוש בכללי ברירת הדי� 

 אלה נועדו לשמש כללי ברירת די�? רק משו� שה� כללי� סטטוטוריי� של המחוקק הישראלי
. אי� כל ראיה שהמחוקק התכוו� להרחיב את תחולת� א� מעבר לכ�. א� ורק בתחו� הירושה

רק כדי " הירושה"להרחיב את המשמעות של המונח ו להתאמ�אי� הצדקה , אשר על כ�
  . אלהלהגביר את השימוש בכללי ברירת די�

גדר כלל ברירת הדי� המיוחד לירושה ב נוספת שאינה נכנסת סוגיה. 130' מ ובע124' מבע, ש�   205
 כאשר לפי די� מושבו של המנוח אי� .נפילת� של נכסי� לידי המדינה בהיעדר יורשי�היא 

המדינה איננה זכות של  הזכות,  ונכסיו עוברי� למדינה כמי שזוכה מההפקר,יורשי�
� יורשי� ודינ� של נכסי� בישראל שאי� לה, על כ� תפקידו של די� המושב נגמר. שבירושה

 לעומת זאת ברור כי כאשר די� המושב הזר קובע כי ).130' מ בע,ש�(נקבע לפי די� ישראל 
די� זה אכ� קובע כי הנכסי� עוברי� בירושה למדינה , בהיעדר יורשי� אחרי� המדינה יורשת

   . שיידו� בהמש�144' א� העברה זו כפופה לס, הזרה
  . 134' מבע, ש�   206
  .135' מבע, ש�   207
  .129	 ו123' מבע, �ש   208
  .129	 ו123' מבע, ש�   209
  .129' מבע, ש�   210
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 הסוגיות של 211;או א� צוואה לטובת עדי� יכולה להיות תקפה, אחרות על חופש הצוואה
 השאלה א� זכויות 214;פרשנות הצוואהושל  213, של יורש אחר יורש212כשרות לרשת

 נושא מאחר שכל 216.השאלה א� צוואה בוטלהא� ו 215;וחובות חוזיות עוברות בירושה
 על ,הוא כנראה היה מחיל את די� המושב ג� על ניהול העיזבו�, הנדו� בחוק כלול במושג זה

בסמכות שיפוט לעיל  בדיו� .מינויו של מנהל עיזבו� ועל ניהולו של עיזבו� בפשיטת רגל
 נדונה בהרחבה השאלה אילו שאלות נחשבות קשורות לירושתו של 136בירושה לפי סעי� 

כולל רק ירושה על פי די� וירושה " ירושה"שהעמדה שלפיה המונח העלה הדיו� ש� . אד�
רק כללי� הנוגעי� לירושה על פי די� ורק כללי� הנוגעי� לירושה ,  לענייננו–על פי צוואה 

 אינה מבוססת היטב ומותירה שאלות רבות ללא כלל סמכות וללא כלל –על פי צוואה 
זאת נראה כי רשימת הנושאי� שעליה� שילה ע� . עמדתו של שילה עדיפהשו, ברירת די�

  .מציע להחיל את די� המושב טעונה הבהרה

  ? די� המושבמה� הסוגיות שבה� ברור שיחול  .א

 �ה בירושהבאיזה חלק אמור כל אחד להשתת� א� השאלה  ויירשמי אי� ספק שהשאלה 
די� ,  א� נדונה בישראל ירושתו של תושב צרפת,לפיכ� 137.217 שבמסגרת סעי� ותשאל

צרפת קובע איזה חלק מהעיזבו� עובר לכל יורש בלי קשר  ודי�, צרפת קובע מי ה� היורשי�
השאלה א� די� המושב חל על כ� אי� ספק ש כמו .לעמדתו של די� ישראל בשאלות אלה

בשל סטייה מהגבלה על , ולו בחלקה,  מבחינה מהותית או שמא היא פגומהצוואה תקפה
ווה את כל רכושו ישצצרפת נדונה בישראל ירושתו של תושב  א� ,לפיכ� .חופש הצוואה

התעל� מהצוואה מהטע� שבדי� לבניו מבקשי� להוציא צו ירושה וו, לבית חולי� לחתולי�
בני משפחתו  לטובת שליש משוריי�ו  אד� אינו חופשי להוריש את כל רכושו כרצונוצרפת

. השאלה באיזו מידה היא תקפה ועל  א� הצוואה תקפה די� צרפת יחול על השאלה,הקרובה
 ואי אפשר, ינת� בישראל צו קיו� צוואהצוואה שהיה כשר בדי� צרפת יבתו חלק על אורק 

 די� המושב יחול ג� על 218.חלק המשוריי� ברכושו של המנוחה עליהיה להוציא צו ירושה 

  

  .130–129 'מבע, ש�   211
  .136' מבע, ש�   212
  . 142' מבע, ש�   213
  .138' מבע, ש�   214
  . 124' מבע, ש�   215
  .139' מבע, ש�   216
  ). 1988 (20) 2(ט"מ תשמ"פ, ל"ל ורוזט ז"עזבו� סקרזינסקי ז 1773/87) א"ת(' ראו למשל תעז   217
ש� , )2004 (297) 3(ד נט"פ, תפלוני' היוע
 המשפטי לממשלה נ 594/04מ "ראו למשל ברע   218

שבה ביקשה המצווה לנשל אחת , נדו� תוקפה של צוואה שנערכה על ידי תושבת הולנד
 על ידי פסילת הצוואה תיקבעהתוצאה של  ג�. בניגוד להוראות די� הולנד, מבנותיה מהירושה
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לה הוא הדי� בשא 219. ובאילו תנאי�,וכיצד, להסתלק מחלקו בעיזבו�א� אד� יכול השאלה 
 כל אלה ה� שאלות שבמהות . קיימת או עתידהעסקאות בזכות ירושהא� מותר לעשות 

סוג לאי� כל חשיבות , כפי שראינו, לעניי� זה.  וראוי שיחול עליה� די� המושב,הירושה
  .  חל על מקרקעי� ועל מיטלטלי� כאחד137סעי� . הנכסי� הנדוני�

בדי� ישראל אפשר .  ברורה פחותאה ביטולה של צוולכאורה תחולתו של די� המושב על
נוס� על כ� די בצוואה חדשה שאינה מתיישבת ע� . לבטל צוואה בדר� שבה עורכי� צוואה

 בשיטות 220.ודי בהשמדתה של הצוואה הקודמת כדי לבטלה, הצוואה הקודמת כדי לבטלה
ייתכ� ג� . אחרות עשויה להידרש הצהרה מפורשת או מעשה פורמלי כדי לבטל צוואה

טלו למשל מקרה שבו . יביא לידי ביטולה של צוואה, כגו� נישואי�, נוי במעמד האישיששי
אול� לאחר , המנוח השאיר צוואה. אזרח אנגליה, נדונה בישראל ירושתו של תושב צרפת

נישואיו של אד� מבטלי� כל צוואה שנערכה , לפי די� אנגליה. עריכת הצוואה הוא התחת�
נישואיו של אד� אינ� , לפי די� צרפת .הצוואה בטלה, י� אנגליהלפיכ� לפי ד. לפני הנישואי�

אי� בחוק הירושה ? לפי איזה די� תיבדק השאלה א� הצוואה בוטלה. מבטלי� צוואה
   .ביטולה של צוואההוראות ברירת די� מיוחדות בנוגע ל

חוק הירושה מחיל על ביטול צוואה את הכללי� החלי� על בהקשר הפנימי כאמור 
שילה , במסגרת הדיו� בבעיה של שינוי בחוליית הקישור, בהסתמ� על כ�. וואהעריכת צ

הצורני של צוואה ה המהותי ותוקפה תוקפהמתייחסי� ל כללי ברירת הדי� מציע להחיל את
על על תוקפו המהותי והצורני של מעשה ביטול וג� , לצוואהכשרות המצווה והעדי� לו

ה של שינוי בחוליית הקישור באשר לביטול הבעי 221.הכשרות הדרושה כדי לבטל צוואה
 מה צרי� להיות 222.צוואה ייחודית והיא תידו� בהמש� במסגרת הבעיות המתודולוגיות

ברור שא� הטענה היא שהצוואה בוטלה על ? הדי� במקרה שבו אי� שינוי בחוליית הקישור
אה כשלעצמה וכחליפתה של הצוו, תוקפה של הצוואה החדשה הזו, ידי צוואה חדשה

ברור עוד שא� השאלה המתעוררת מתייחסת . ייבח� לפי די� המושב של המוריש, הקודמת
שאלות אלה תיבחנה לפי כללי , לכשרות לצוות צוואה חדשה או לצורת הצוואה החדשה

  

א� הוא קובע .  ג� בישראלהיא בטלהאזי , ובע שהצוואה כולה בטלהא� די� זה ק. די� המושב
  .כ� ינהגו ג� בישראל, גבלות שבדי� המושבשיש תוק� לכל אות� חלקי� שאינ� סוטי� מהה

 ,)1985 (524) 1(ו"מ תשמ"פ, היוע
 המשפטי לממשלה' דרנדו� נ 3340/85) א"ת('  תעזראו   219
. מהעיזבו� לדי� שחל על הירושהיורש להסתלק זכותו של לדוגמה של פסק די� שהכפי� את 

 לא. 138'  וס137'  מכוח ס,לדברי בית המשפט, שחל, במקרה הנדו� די� זה היה די� ישראל
במקרה האמור די� המושב של המנוחה היה . ברור לגמרי כיצד הגיע בית המשפט למסקנה זו

על . ס הנדו� היה קרקע בישראלהנכ. שהפנה בענייני מקרקעי� לדי� מקו� הימצא�, די� ניו יורק
לפיכ� די� ישראל . פנה בנסיבות העניי� חזרה אל די� ישראלשה,  ניו יורק�פנה לדי ה137' סכ� 

 . חל בנסיבות העניי�138' כמו כ� אי� בסיס להנחה שס . לחוק142'  מכוח סא� זאת, חלאמנ� 
  . לחוק הירושה36' ראו ס   220
  .141–139 'מ בע,ב כר� )5ש "לעיל ה (שילה   221
  .1162–1157' ראו להל� בעמ   222
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כאשר הביטול אינו נעו� . שיידונו להל�, ברירת הדי� המיוחדי� החלי� על סוגיות אלה
בה מתבקש בית משפט השאלה שנראה כי , ו משפטיבצוואה חדשה אלא במעשה פיזי א

 א� מעשה אלא ,כפי שמצטייר מההקשר הפנימי, א� מעשה הביטול תק� איננהלהכריע 
.  שהוא די� המושב,את תוקפה של הצוואה המקוריתקובע שהביטול עולה כדי ביטול בדי� 

כ� בדר� כלל ועל , שאי� צוואה תקפה בדי� זהלכ� תק� בדי� המושב גור� הנמצא ביטול 
  223.אי� כל צור� בכללי ברירת די� מיוחדי� לעניי� זה

 בפרשנות בית . ולדי� המושב של המוריש137סעי� כפופה ל צוואהה פרשנותג� 
די� , ובהיעדר כוונה ברורה או משתמעת, המשפט מונחה על ידי כוונת המצווה

ליה שציווה א� נדונה בישראל ירושתו של תושב אנג, למשל. ימלא את החסר המושב
כלול במונח , שנולד מחו� לנישואי�, השאלה א� פלוני, שרכושו יחולק בשווה בי� ילדיו

כשרות לרשת ופסלות  לבאשרהוא הדי�  224.לצור� הצוואה כפופה לדי� אנגליה" ילדי�"
והכשרות לצוות כפופה לדיני� ,  פשיטא שהכשרות להוריש כפופה לדי� המושב225.מלרשת

בר� א� כשרות� של יורשי� לרשת עלולה לזכות בדי� ישראל . ש�מיוחדי� שיידונו בהמ
לדי� מושבו של ונראה כי א� סוגיה זו כפופה , להסדר שונה מאשר בדי� המושב של המוריש

רק בני� או יורשי� ובמדינת מושבו ,  א� נדונה בישראל ירושתו של תושב זר,לפיכ�. המנוח
 אלא א� ההוראה תיראה נוגדת את תקנת יחול די� המושב, רק ילדי� שנולדו מנישואי�

יורש על פי , רק בגירי� כשרי� לרשת,  כ� ג� א� בדי� המושב הזר226.הציבור הישראלית
ותוצאות המצב הזה תוגדרנה א� ה� בדי� המושב , די� שלכל הדעות הוא קטי� לא יירש

  

שבה , )1989( 588) 4(ד מב"פ, זגה 'נ היוע
 המשפטי לממשלה 27/86א "עראו למשל ב   223
 כפי . לחוק137 'סהשאלה א� צוואה בוטלה א� לאו הוכפפה לדי� המושב של המנוח לפי 

נה את מושבו הבעיה של ביטול צוואה מקבלת נופ� מיוחד כאשר המצווה שי, ששילה מבהיר
� הדיו. בי� מועד עריכת הצוואה ובי� מועד ביטולה או בי� מועד ביטולה ובי� מועד מותו

–1157' ראו להל� בעמ(בנסיבות אלה יידחה כאמור בשאלה כיצד בודקי� א� צוואה בוטלה 
1162.(   

 מדובר בשאלה של פרשנות ודי� המושב יבהיר  רצונו של המתאחרכאשר מבקשי� להתחקות    224
אינו כולל ילד שנולד מחו� " ילדיו"א� די� אנגליה יקבע שהמונח , לפיכ�. את הסתו�

אד� רשאי להעדי� ילדי� חוקיי� על . הוא א� מבהיר את כוונותיו של תושב אנגליה, לנישואי�
הדי� .  על אשתואת פילגשובנותיו על בניו או את  כש� שהוא רשאי להעדי� ,ילדי� לא חוקיי�

רק כלי שבאמצעותו מזהי� את רצונו של המת כאשר הוא לא ביטא אותו משמש בהקשר זה 
וזאת א� ,  אול� כאשר די� המושב פוסל את הילד שנולד מחו� לנישואי� מלרשת.במפורש

אי� מדובר בהבהרת כוונותיו של המצווה אלא בתוק� שדי� המושב , חר� רצונו של מצווה
במקרה שבו , ש הצוואה ה� בתוקפה המהותימאחר שדי� המושב שולט ה� בפירו. נות� לרצונו

המחסו� היחיד העומד בפני הפעלת די� זה יימצא בתקנת , די� המושב פוסל אד� מלרשת
  .1168–1166' בעמ ראו להל�. העלולה לראות בפסילה כזו הפליה בלתי נסבלת, הציבור

  .150ש "ה, 612'  בעמראו ג� לעיל; 577' מבע, WOLFFראו , לכלל מקובל זה   225
 .1168–1166'  בעמלהל�ראו    226
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227.הזר
ר באותה מידה א� בדי� המושב הזר רק ילד שהיה בחיי� בעת מות המוריש כש 

 לפיכ� די� 228.די� המושב יכריע א� על פי שלדי� ישראל עמדה אחרת בעניי� זה, לרשת
שמי שהשמיד צוואה אינו , בניגוד לעמדת הדי� הישראלי, המושב יכריע ג� א� הוא קובע

או שמי שניסה לגרו� למותו של המוריש אינו רשאי לרשת א� על פי , פסול מלרשת
יורש אחר וא� זו של , יורש במקו� יורש סוגיה שלהאת ג�  229.שהמוריש מחל לו במפורש

יעקב מוריש לרחל וללאה בתנאי א� , למשל.  יש להכפי� לדי� מושבו של המנוח,יורש
 של הוראה זו פה תוק,שלאה תירש לאחר מותה של רחל או לאחר שרחל תינשא לבעל אחר

לא בדי� מושבה  ובצוואה וההגבלות שתוטלנה על רחל יוגדרו כול� בדי� מושבו של יעקב
230.המוסמ� לחול בדר� כלל על ירושתה היא, של רחל

   

 נושא 231. יש להחיל את די� מושבו של המנוחמזונות מ� העיזבו�דומה שג� בנושא של 
 ,)מזונות(המזונות מ� העיזבו� מוסדר בחוק הירושה ולא בחוק לתיקו� דיני משפחה 

  

אחרת היא כיצד נבדקת השאלה א� בעיה . 136' בעמ, )5ש "לעיל ה (שילהלעניי� זה ראו    227
בשאלה מי יורש : שאלה זו עשויה להצטייר כשאלה אינצידנטלית. יורש הוא קטי� או בגירה

מפנה די� באשר לשאלת בגרותו ; ובדי� זה נדרש שהיורש יהיה בגיר, חל די� המושב הזר
' ואילו די� ישראל מפנה בעניי� זה לדי� אחר לפי ס, שבו היורש נחשב בגיר, המושב לדי� אחד

לדיו� . ובו היורש עודו קטי�, 1962–ב"התשכ,  לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות77
  .1156–1154' בשאלה האינצידנטלית בירושה ראו להל� בעמ

 . לחוק הירושה) ב(3' ראו ס   228
אפשרות שמחילה בכתב תתפרש כצוואה חדשה שמחזירה את מי שהורשע בניסיו� לגרו� הג�    229

אשר יכריע ,  כפופה לדי� המושב של המנוח בעת מותו, למעגל היורשי�למות המוריש
, א� ג� הוא רואה במסמ� שנער� צוואה חדשה. בלעדית א� למחילה כזו יש תוק� כצוואה

אול� . אי� סיבה שישראל לא תנהג כמוהו, שע כיורשומוכ� להכיר במי שהור, ולא רק מחילה
  .שלודי� ישראל אינו יכול להכיר במחילה או בצוואה מכוחו 

ש " הלעיל ,שילהראו (שהוא אינו רואה מנוס ממנה ,  של מסקנה זויה מסתייג מתוצאותשילה   230
ל יעקב  על דיוני� במשפט האנגלי שתוהי� כיצד דינו שכת מסתמהסתייגותו. )128' מעב, )5

. כאשר הרכוש הנדו� נמצא במדינת מושבה, שדי� מושבה הוא די� אחר, יכול להגביל את רחל
, א� היא אינה רוצה בכבלי� אלה.  זכותה של רחל היא זכות מוגבלתבאופ� עקרוני נראה כי

התנאי� שבדי� . קיבלה אותה על תנאי, משקיבלה אותה. היא יכולה לסרב לקבל את הירושה
ורכוש שהיא קיבלה , שכ� דיני� אלה יחולו רק על רכושה, נוגעי� לעניי� זה כללמושבה אינ� 

ככל שהכללי� בדבר יורש אחר יורש . אינו רכוש שהיא חופשייה לעשות בו כרצונה" על תנאי"
אמנ� הדי� בעל , )128' בעמ, ש�(כפי שמציי� שילה , נועדו להחזיר רכוש לפעילות כלכלית

בר� די� זה לא יהיה .  זו של הנכסי� הוא די� מקו� הימצא הרכושהעניי� הרב ביותר בתכונה
די� מקו� הימצא הרכוש עשוי בהחלט לראות בעי� לא יפה . תמיד די� מושבה של היורשת

אפשרות זו אינה צריכה . הגבלות על אפשרות ההורשה ולבטל אות� או לסרב להכיר בה�
� לאחר שתירש את הרכוש היא תנהג א. להטריד את בית המשפט העוסק בזכייתה של היורשת

וא� די� מקו� הימצא הנכס ידרוש שתוכר חירותה , ברכוש בניגוד לכלל בדבר יורש אחר יורש
כמו כללי ברירת הדי� שיופעלו בדיו� , כללי ברירת הדי� בקניי�, לעשות ברכוש כרצונה

  . יכריעו בשאלה א� יש להכיר בפעולותיה א� לאו, בירושתה
מ "פ, גרידינגר' נ ל"ז) מקוד� כצנלבוג�(
 "בעניי� עזבו� כ 914/75) 'חי(ע "תראו למשל    231

  ). 1979 (246) 1(ט "תשל
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 סוגיה מיוחדת של ירושה ולא סוגיה עניי� זהג� בעל כ� דומה שהמחוקק ראה . 1959–ט"שיהת
בהיעדר הוראה המוציאה עניי� זה מכללי ברירת הדי� הרגילי� בעניי� . מיוחדת של מזונות

יש לנהוג על פי כללי ברירת הדי� ו, אי� סיבה לפנות לכללי ברירת הדי� במזונות, ירושה
לכאורה לדי� . ד במסגרת די� אח,עד כמה שאפשר, בירושה ולהסדיר את כל ענייני הירושה

כאשר הניזוני� , נטרס לחול בשאלות אלה ג� כאשר מדובר במנוח שהיה תושב זריישראל א
אול� זהות� המקומית של יורשי� פוטנציאליי� אינה עילה . הפוטנציאליי� ה� תושבי ישראל

 כש� שג� זהות� הישראלית של ,זבונו של תושב זרילהחלת דיני הירושה הישראליי� על ע
 לפיכ� 232.על פי רוב,  פוטנציאליי� אינה עילה להחלת דיני המזונות הישראליי�ניזוני�

, ובאילו תנאי� הוא זכאי למזונות, השאלה א� פלוני זכאי למזונות מ� העיזבו� א� לאו
תהיה תלויה כל כולה בדי� המושב , ובאיזו מידה אפשר לשנות החלטה בדבר מזונות כאלה

  .של המוריש

. היא שאלה שבעובדה) commorientes (ניי� שמתו כאחדשהשאלה מי מת קוד� מ
שאלה זו עלולה להיות חשובה משו� שהיורשי� של השניי� יזוהו במידה רבה לפי השאלה 

והיורשי� של השניי� יהיו , ראשו�רש את הימת אחרו� י מי ש:מי מ� השניי� ירש את האחר
בסס הכרעה בדבר סדר כאשר קיימות ראיות שיכולות ל .יורשיו שלו ולא של הראשו�

רוב שיטות המשפט קובעות חזקות , אול� כאשר אי� ראיות לעניי� זה. ה� תכרענה, הפטירות
אי� כל ודאות שהחזקה שבדי� המושב תהיה זהה לזו  233.חלוטות בדבר סדר המוות

אפשר שסדר הפטירות יסווג ,  מכיוו� שחזקות אלה משמשות תפקיד ראייתי.הישראלית
אול� ההכרעה בדבר סדר  234.א כעניי� מהותי הכפו� לדי� מושבו של המנוחכעניי� דיוני ול

 חלוקה לפי חזקה של הפורו� תשפיע ישירות 235.הפטירות מכריעה בדבר חלוקת הירושה
על כ� אי� פלא שחזקות כאלה סווגו באופ� כוללני . על זכויותיה� של היורשי� בכוח

�ה(כחזקות מהותיות שה� חלק מדי� העניי� lex causae.(236 ואכ� סביר כי ראוי להחיל את 
עמדה זו . די� המושב בעניי� זה כדי להתקרב ככל האפשר לחלוקת העיזבו� לפי די� המושב

 הוראות � שלהחלתחייב את  לצמצ� את הכלל שמא� מתיישבת ע� הרעיו� הכללי שיש
  

, המחיל על כל סוגי המזונות, 1959–ט"תשיה ,)מזונות(חוק לתיקו� דיני משפחה  ל17' סראו    232
' עמראו לעיל ב(את דינו של החייב ולא את דינו של התובע מזונות , להוציא מזונות ילדי�

933–934( .  
 . לחוק הירושה9' ראו למשל ס   233
  . 169–162'  לעיל בעמראו דיוני�   234
ג� . הקובעת רק א� יחולק העיזבו� א� לאו, זאת בניגוד להכרעה בשאלה א� אד� מת א� לאו   235

או שישתנה , לאחר שנדחית בקשה להצהיר על מותו של אד� יכול שיובאו ראיות חדשות
  . וכ� יחולק העיזבו� בסופו של דבר לפי די� המושב, כחועובדת מותו תו, המצב

236   Re Cohn, [1945] Ch. 5 ;לדיו� בבעיה . )1957( 626ד יא "פ, זילבר' פרובלסקי נ 179/54א "ע
דינו האישי של כל אחד קובע ו, מושב שונהכל אחד בעל , שניי�שעלולה להתעורר כאשר מתו 

הוא ממלי� לאמ� את ההסדר . 135' מבע, כר� ב) 5ש "לעיל ה( שילהראו , סדר פטירות אחר
 Hague Convention on the Law Applicable to Succession to the Estates	 ל13' שהוצע בס

of Deceased Persons (1988)ולפיו איש מבי� השניי� לא יירש את האחר .  
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ייחסות תו� הת,  תחולת� של הוראות זרות בעלות אופי דיוני אתללודיוניות מקומיות וש
  237.לשאלה עד כמה החלתו של הדי� הזר תכביד על בתי המשפט

 באשר כול� שאלות הנוגעות ,בכל השאלות האלה סביר שיחול די� מושבו של המנוח
שברור פחות כי יש ,  ע� זאת קיימות שאלות הקשורות להעברת רכושו לאחר מותו.לירושתו

  .להחיל עליה� את די� מושבו

  ? די� המושב ברור שיחולמה� הסוגיות שבה� לא  .ב

כדי לטפל ומותו של אד� הוא עובדה .  הוא תנאי מקדמי לדיו� בירושתואד�מותו של 
 , משפטיתהבדר� כלל אי� מדובר בשאל.  על בית המשפט להשתכנע שהוא מת,בירושתו

שתי שאלות .  דיני הראיות המקובלי�לפי� בקביעת עובדה זו להוכיחה יועל מי שמעוני
 א� נתקיימו –האחרת ו , כיצד מוכיחי� שאד� מת–האחת :  כא�התעוררלות למשפטיות עלו

 לשתי שאלות אשר .התנאי� למת� הצהרה על מותו של אד� שאי� ראיות מספיקות למותו
א�  שבאמצעותו קובעי� ההלי� שילה סבור ש. שאלות של ברירת די�אפשר שתעלינהאלה 

ואילו הכללי� המהותיי� העוסקי� , הפורו� ודיני הראיות בעניי� זה כפופי� לדי� אד� מת
 של אד� שאי� ראיות ברורות למותו יבואו מדי� המושב הצהרה על מותו ובקביעת מותוב

 לחוק הירושה 68עמדה זו מבוססת על אזכורה של קביעת המוות בסעי�  .של האד� הנדו�
  ". ירושה"ועל העמדה שכל מה שכלול בחוק הירושה כלול במונח 

עתו מותו של אד� כפופה לדינו האישי מקובלת ג� בשיטות משפט העמדה שקבי
הוא היבט , כמו כשרותו המשפטית,  היא מבטאת את התפיסה כי מותו של אד�238.אחרות

קיימות שיטות המחילות על . אול� עמדה זו אינה נחלת הכלל. של אישיותו המשפטית
 68 סעי� 239.ת ראייתיתשאלות אלה את די� הפורו� מתו� תפיסה שמדובר בשאלה עובדתי

תעודת (לחוק הירושה קובע כי אפשר להוכיח את מותו של אד� באמצעות תעודת מוות 
לעניי� בירור . זולת א� בית המשפט התיר דר� הוכחה אחרת, או הצהרת מוות) פטירה

 מוב� שאפשר להביא ג� ראיות –מתי הוא מת ,  וא� מת–השאלה העובדתית א� אד� מת 
זרה או הצהרת ירה טתעודת פלעניי� זה א� . אולי א� ממדינות אחרותו, מושבומדינת מ

  

  .169–162, 139' ראו לעיל בעמ   237
המפני� שניה� לדי� אזרחותו , לחוק הרפורמה האיטלקי 22'  בגרמניה וסEGBGB	 ל9' ראו ס   238

  .האחרונה של האד� הנדו�
כרה בהצהרות מוות זרות לצור� ש� נדונה הה,  לעמדה האנגלית18�163פסקה ב,  DICEYראו   239

די� הוא יחיל את , כאשר בית משפט אנגלי יוציא הצהרה כזוהוא מציי� ש. התרת נישואי�
' ס:  השוויצריCPIL	 ראו ג� ה.ליפרוצדוראייתי הנחשב עניי� שכ� מדובר בעניי� ר, הפורו�

 קובעי� כי שוויי� מוסמכת להוציא הצהרת מוות כאשר מושבו האחרו� של הנדו� 41.2	 ו41.1
� קובע שיחילו את די� שוויי� על 41.3' ס; היה בשוויי� או כאשר מתעורר צור� לכ� בשוויי

  .התנאי� למת� ההצהרה ועל תוצאות ההצהרה
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ומאחר שתעודה ישראלית שכזו והצהרה ישראלית שכזו אינ� , מוות זרה תוכל לשמש ראיה
  240.ג� הצהרה זרה אינה משמשת יותר מראיה לכאורה לנכונותה, משמשות ראיה חלוטה

בית המשפט יכול ש,  של אד�המאפשרות לבית משפט לקבוע את מותוכאשר אי� ראיות 
החוקי� של המדינות השונות קובעי� נסיבות שונות  . המשוערמותויתבקש להצהיר על 

ובתו� כ� תקופות זמ� שונות מיו� היעלמו של אד� , שבה� אפשר להצהיר על מותו של אד�
חוק . זה אינו ידועמועד כש ה� מייחסי� מועד למותו של אד� כמו כ�. המספיקות לש� כ�

בע כללי� ברורי� באשר ליו� המוות ולשעת ו למשל ק1978–ח"התשל, צהרות מוותה
. המוות למקרה שבו אי� ראיה שעל יסודה בית המשפט יכול לקבוע את מועד מותו של אד�

ראינו לעיל שהסמכות לדו� במת� הצהרות מוות אינה מוגדרת בחוק הירושה אלא בחוק 
ת הדי� שבחוק הירושה לא יחול במת� הצהרות לפיכ� סביר שג� כלל בריר. הצהרות מוות

 יפעל בית משפט לפי , בהיעדר כלל ברירת די� מיוחד לעניי� זה,וכי בדר� כלל, מוות
המסמי� את בית המשפט להצהיר על מותו של אד� בהתקיי� , ההוראות של החוק הישראלי

   241.וא� מאפשר לו לסטות מדיני הראיות, תנאי� מסוימי�
שפט מטפל בקביעת מותו של אד� מחו� להקשר המיוחד של חוק בר� כאשר בית המ

נראה כי מוצדק להתחשב בכללי� משפטיי� או , במהל� הלי� ירושה, הצהרות מוות

זאת .  למועד המדויק של המוות המקובלי� בדי� מושבו של המנוחי�בחזקות המתייחס

שואפות להסדיר ומאחר שהוראות חוק הירושה , מאחר שהשאלה עולה לרגל דיו� בירושה

א� די� המושב מוכ� להסתפק . את ענייני ירושתו של אד� עד כמה שאפשר לפי די� מושבו

 וא,  קצרה במיוחד כדי שיצהיר כי אד� מת וכדי שיעבור עיזבונו ליורשיויעדרותהת בתקופ

א� הוא דורש שתעבור תקופת זמ� ארוכה במיוחד לפני שהוא מוכ� להכיר בזכויות 

,  לאחר שבית משפט השתכנע שאד� מת,כמו כ�. כי עמדתו ראויה להישמענראה , היורשי�

לכללי� שבדי� המושב עשויה להיות השפעה מכריעה , ובהיעדר ראיה למועד מותו המדויק

ייתכ� שה� מחייבי� מסקנה . על זכויותיה� של היורשי� בינ� ובי� עצמ� ועל היק� העיזבו�

  

חו� באשר היא אינה 	תעודת פטירה זרה איננה כפופה לכללי הקליטה של חוק אכיפת פסקי   240
ואפשר להסתמ� עליה כעל תעודה ציבורית כפי שאפשר להסתמ� על תעודת פטירה , פסק די�

אכ� כפופה , לעומתה, הצהרת מוות. סביר שהיא תוצא במדינה שבה נפטר המנוח. ישראלית
 לחוק 7' ס.  זרי� בהיעדר הוראה מיוחדת המעניקה לה הכרה מידיתלכללי הקליטה של פסקי�

אמנה בדבר הצהרה על ה לפיבע כי הצהרה זרה שניתנה ו ק1978–ח"התשל, הצהרות מוות
כנראה ,  תשמש ראיה לכאורה בדבר המוות ומועד המוות1950, ניו יורק, מות� של נעדרי�

מכפי� כל ) ב(7' ס. חו� כיפת פסקיבלא שההצהרה צריכה לעמוד בתנאי הקליטה של חוק א
כלומר לכללי , חו�  לחוק אכיפת פסקי11' הצהרה שלא ניתנה לפי האמנה לדרישותיו של ס

אי� סיבה לחשוב שמשקלה הראייתי של  ).1182 – 1169' ראו להל� בעמ(הקליטה הרגילי� 
איה שמשקל� כשל ר, הצהרת מוות שנקלטה בדר� זו יהיה גדול משל הצהרות ישראליות

  .לכאורה בלבד
  . לחוק הצהרות מוות5' ראו ס   241
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. ת ממנו ולפני אד� שהיה אמור לרשת אותושהמוריש מת אחרי אד� שהוא היה אמור לרש

. הצדקה מקובלת לעמידה על הפעלת� של כללי� ישראליי� היא שמדובר בענייני� דיוניי�

רק בר� המגמה הכללית לצמצ� את תחולת הכלל שלפיו בענייני פרוצדורה חל די� הפורו� 

מחייבת ,  יכביד במיוחד על מערכת בתי המשפט בישראללאות� מצבי� שבה� הדי� הזר

להימנע מכפיית העמדה הישראלית בדבר מועד מותו של אד� שהוא תושב זר במסגרת 

  . הלי� שבו ממילא יוחל די� מושבו
הא� רכוש . 137כנושא הכפו� לסעי�   העיזבו�יק�השילה אינו מזכיר את הנושא של 

ו של שלפי די� ישראל היה נחשב לחלק מהעיזבו� י%צא מהעיזבו� רק משו� שבדי� מושב
הא� נכס שנית� במתנה במועד מסוי� לפני המוות יוחזר  ,מנגד? כוללי� אותוהמנוח אי� 

בדי� שוויי� ? לעיזבו� לפי די� זר א� על פי שדי� ישראל לא היה רואה בו חלק מהעיזבו�
 לעומת זאת באנגליה 242.קובעי� במפורש שהדי� שחל על הירושה קובע מה כלול בעיזבו�

באשר הפעלה כזו עלולה לאפשר החזרה , ו של הדי� האישי בעניי� זהקיימת רתיעה מהפעלת
   243.לעיזבו� של מתנות שניתנו לפני המוות

א� דינו האישי של נות� המתנה קובע כי זכות קניי� הקמה מכוח מתנה של אד� שמת 
נראה כי לפנינו מגבלה על כושרו של , בתו� זמ� קבוע לאחר מת� המתנה אינה זכות קנויה

כמו , בדר� כלל הכושר להעביר זכות קניי� בדר� של מתנה. מתנה לשכלל את המתנהנות� ה
 ג� תוקפה המהותי 244. לדי� מקו� הימצא הנכס�כפו, הכושר להעביר זכות קניי� מכוח מכר

של מתנה ומשמעותה של המתנה מבחינה קניינית כפופי� על פי רוב לדי� מקו� הימצא 
מתנות כפופות לכללי ברירת די� , בשל ייחוד�, בר� קיימות שיטות משפט שבה�. הנכס

באיטליה כלל ברירת די� מיוחד מחיל על מתנות את די� אזרחותו של נות� , למשל. עצמאיי�
האישי השולט בתוקפה של המתנה שולט ג� שבאיטליה הדי�  אי� זה מקרה 245.המתנה

סנה או שמא בירושתו של אד� וקובע בי� השאר א� זכות הקניי� במתנה השתכללה והתח
   246.אפשר להחזיר אותה לעיזבו�

וסביר , אי� כלל ברירת די� מיוחד למתנות, כמו בדי� האנגלי, א� על פי שבדי� הישראלי
נראה כי באופ� עקרוני , שיחול על השאלות הקנייניות הנובעות מה� די� מקו� הימצא הנכס

. לול ברכוש שיעבורהדי� הקובע למי עובר רכושו של אד� בירושה צרי� לקבוע ג� מה כ
ועל בכל שיטות המשפט האפשרות להחזיר נכסי� לעיזבו� באה בעיקר כדי להג� על נושי� 

  

 Hague Convention on the Law Applicable to Succession to theראו ג� . CPIL	 ל92.1' ס   242
Estates of Deceased Persons (1988), art 7.2.c).  

–House of Lords European Union Committee 6th Report of Session 2009	 ל86ראו פסקה    243
2010, The EU’s Regulation on Succession, Report with Evidence (24.3.2010) המבטאת 

  .המקובלת בארצות הקונטיננטclawback 	הסתייגות מפורשת מתופעת ה
 . ואיל�1022' ראו דיו� בנכסי� מיוחדי� בעמ;  למצב הרגיל1017' בעמראו לעיל    244
 .קי לחוק הרפורמה האיטל56' ראו ס   245
  . לחוק הרפורמה האיטלקי46' ראו ס   246
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 כש� שהדי� האישי גובר על די� 247.מפני הברחת נכסי�מי שזכאי למזונות מ� העיזבו� 
מקו� הימצא הנכס בקביעת זכויות הקניי� מכוח ירושה בשל האינטרס בהעברה אחידה של 

ראוי שיגבר על די� זה בשל האינטרס בהעברת זכויות קניי� בירושה תו� דאגה כ� , הרכוש
ייתכנו . לסילוק חובות המנוח שאפשר היה לסלק מתו� העיזבו� אילולא המתנות שנת�

מקרי� שבה� שלילתה של מתנה תצטייר כפגיעה בזכות הקניי� שנוגדת את תקנת הציבור 
המושב א� על פי שעבר זמ� רב מאז למשל כאשר היא נשללת לפי די� , הישראלית

 מחס� מפני די� מושבו של המנוח נכסי� המצויי� 138 כש� שסעי� , כמו כ�248.שניתנה
נראה כי סעי� זה יוכל ג� לחס� מפני היכללות , במדינה אחרת שתובעת כי רק דינה יחול

  . בו�בעיזבו� נכס הנמצא בשטחה של מדינה כזו א� היא מסרבת לראות בו נכס מנכסי העיז
א� אפשר הוא א� מוסמ� לכאורה לקבוע , א� די� המושב מגדיר מה כלול בעיזבו�

, למשל א� חברות בארגו� היא נכס שאפשר להעבירו בירושה, להוריש סוגי נכסי� שוני�
בדומה לכ� די� המושב הוא שמוסמ� . א� זכות אובליגטורית ניתנת להורשה וכיוצא באלה

אול� השאלה א� זכות נדונה שורדת את . ור נושה או חייב בתמי בא במקו� המורישלקבוע 
  249.המוות כפופה כולה לדי� ששולט בה

  

בשיטות משפט שבה� האפשרות קשורה לשריו� .  לחוק הירושה הישראלי63' ראו למשל ס   247
  .היא עשויה להיות קשורה ג� לקיזוז זכויות בי� היורשי�, זכויות ירושה

 מזונות מ� זמ� סביר לעניי� זה עשוי להיגזר מהעמדה הישראלית שאפשר להחזיר מתנות לצור�   248
  .העיזבו� עד שנתיי� לאחר שניתנו

בהקשר זה . 1034–1031'  ראו לעיל בעמהעברה רצונית של זכויות וחובותלדיו� מקביל ב   249
א� נמנע מלהזכיר  ,של זכות חוזיתבירושה עבירותה  מזכיר רק את הבעיה של שילהמעניי� ש

 הסיבה לכ� היא .)43–41' מבע, כר� א )5ש "לעיל ה (שילה (עבירותה של זכות נזיקיתאת 
הקובע שזכויות וחובות , ]נוסח חדש[לפקודת הנזיקי� ) א(19 'כנראה שסוגיה זו מוסדרת בס

ג� לאחר  – או נגדו – זבונוישהיו עומדות לאד� בגי� עוולה נזיקית יוסיפו לעמוד לטובת ע
ה כדי להכריע הא� העובדה שעבירותה של זכות נזיקית מטופלת בפקודת הנזיקי� מספיק. מותו

 עבירותה בויוצרת מצב שהייתה עמדה זו ? שעבירות זו איננה עניי� של ירושה אלא של נזיקי�
רק משו� שההוראה מצויה בדי� ישראל הנזיקי  של זכות נזיקית נקבעת על פי די� הפורו�

 פי די�לנחתכת , שאינה מטופלת בדי� ישראלי מהותי, ואילו עבירותה של זכות חוזית, המהותי
שאלה איננה א� הסוגיה מוסדרת במשפט הישראלי אלא א� השאלה דומה שה. מושב המנוח

 אפשר, רק א� מדובר בשאלה מתחו� דיני הירושה. היא שאלה של ירושה או שאלה נזיקית
שאלה א� אפשר להעביר זכות ה.  לחוק137 ' סלפילהחיל עליה את די� מושבו של המנוח 

 במקרה של זכות  די� החוזה– פי הדי� ששולט בזכות עצמהעל צריכה להיחת� ממוריש ליורש 
לפקודת הנזיקי� ) א(19 'לפיכ� ס. הדי� שחל על עוולות במקרה של זכות בנזיקי� ו–חוזית 

 הוא אינו חל בתור די� מושבו .יחול רק כאשר די� ישראל הוא הדי� שיחול על התביעה הנזיקית
י� המושב יכריע בשאלה א� המוריש יכול כ� ד לפי.וא� לא בתור די� הפורו�המנוח של 

 –  אבל תנאי מוקד� לאפשרות ההורשה הוא שהדי� ששולט בנכס המועבר,להוריש זכויות
 מאפשר את העברתו בירושה ממש כפי שתנאי מוקד� להעברתו בירושה של נכס –הזכות 

' ברור בסתפיסה זו באה לידי ביטוי (מוחשי הוא שדי� מקו� הימצא הנכס מאפשר את הורשתו 
  ).דו� להל�ישי, 138
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ושילה סבור שג� על אלה יחול די� המושב ,  ה� בחוק הירושהא� נדוני� ובות העיזבו�ח
סדר פירעונ� מהו באנגליה השאלה אילו חובות אפשר להוכיח כנגד העיזבו� ו. של המנוח

 250.כמו שג� ניהול העיזבו� כפו� לדי� הפורו�, הפורו� בתור עניי� דיוני תמיד לדי� ותכפופ
אבל לא סביר , סביר שעל חלק מהשאלות המתעוררות בדבר חובות העיזבו� יחול די� זר

שיטות המשפט , למשל. שדי� המושב יחול על כל שאלה הקשורה בטיפול בחובות אלה
ואילו חובות , ל העיזבו� או על היורשי�נבדלות ביניה� באשר לשאלה אילו חובות רובצי� ע

 שבה השיטות חלוקות היא עד כמהשאלה עוד . קבילי� וניתני� להוכחה בהלי� הירושה
,  קיימות שיטות שבה� ה� אינ� אחראי� כלל.לחובות המנוחבאופ� אישי היורשי� אחראי� 

 נקיי� מכל חוב נכסי העיזבו� עוברי� ליורשי�, ולאחר סילוק החובות על ידי מנהל העיזבו�
 שיטות אחרות מוכנות להטיל על היורשי� אחריות לחובות המוריש עד גובה 251.שהוא

 יש א� כאלה שבה� היורשי� עלולי� להתחייב באופ� אישי בלי 252.זכיית� בנכסי העיזבו�
כש� .  סביר שבכל השאלות הללו חל די� המושב של המוריש253.קשר לגודל חלק� בעיזבו�

 ייפרעו לאחר מותוזה כ� ג� חובות הרובצי� על רכוש , שיו לפי די� זהשרכושו מועבר ליור
  . לפי די� זה

משל ל, מאותה סיבה עצמה נראה כי יש לסלק את החוב באופ� המקובל בדי� המושב
להקדי� מזונות מ� העיזבו� לפיכ� ראוי  . שבדי� זהסדר העדיפויות בי� חובות העיזבו� לפי

 וא� 254, להסדר המקובל בישראלבניגוד, שב המנוחאחרי� א� כ� נדרש במולחובות 
.  א� כ� נדרש ש�255,להסדר המקובל בישראללהקדימ� להוצאות ההלוויה וההלי� בניגוד 

כאשר מבקשי� לממש חובות מתו� התמורה , שאלה דומה מתעוררת בהלי� הימי
 ואילו ,מקובל לנהוג בעניי� זה לפי די� הפורו�באנגליה . שהתקבלה ממכירתו של כלי שיט

שתי הגישות .  מעדיפי� לנהוג בעניי� זה לפי די� הדגל של האנייהשבה�מדינות יש 
היתרו� של די� הדגל לעניי� זה הוא שהוא . מבטיחות טיפול אחיד ומדד אחיד לכל החובות

:  בהקשר של ירושה הדי� האישי הוא המקבילה הפונקציונלית של די� הדגל256.ידוע מראש
  . החייב שמאפשר לכל נושיו להערי� מראש כיצד יטופלו חובותיה�די� הקשור לזהותו של 

 בניגוד ,חובות העיזבו�, אפילו נהיה מוכני� להחיל את די� המושב על שאלות אלה
ה� . אינ� חובות הצומחי� בשל מותו של המנוח, לזכויות הירושה ומזונות מ� העיזבו�

  

  .143בכלל , DICEYראו    250
  , CHESHIREראו (מכא� ההבחנה האנגלית הנוקשה בי� ניהול העיזבו� ובי� חלוקתו    251

 ).1253' בעמ
 . לחוק הירושה127' ראו ס   252
כאשר היורש יכול להשתחרר מסיכו� זה באמצעות , כ� מקובל בחלק מארצות הקונטיננט   253

  .י� בעת קבלת הירושהצעדי� מיוחד
  לחוק הירושה) ד(104' ראו ס   254
 .לחוק) א(104' ראו ס   255
 .1042' ראו לעיל בעמ   256
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 , אשר על כ�. המוריש ערב מותו משו� שה� רבצו עלרובצי� על עיזבו� או מקטיני� אותו
כש� שמהותו של החיוב כפופה לדי� . קיי� חוב השאלה א� לדי� המושב בוודאי לא יחול ע

כ� ג� לידתו וגורלו לאחר המוות כפופי� כול� מטבע הדברי� לדי� השולט , השולט בו
   257.לפי כללי ברירת הדי� הישראליי� בעניי� זה, בחיוב

אי� כלל .  התייש� א� לאו אינה שאלה המיוחדת לירושה מידה השאלה א� החובבאותה
קשורה לאחת של חוב כזה  התיישנותו .התיישנות מיוחד לחוב שמנסי� לגבות מעיזבו�

אז מדובר בהתיישנות , ו לא� אמוסי� להתקיי� חוב א� ה–הראשונה : משתי שאלות
אז מדובר ,  א� לאו בגינועו א� אפשר לתב–השנייה ; מהותית הכפופה לדי� החוב

, כשמדובר בהתיישנות מהותית. הכפופה בדר� כלל לדי� הפורו�, בהתיישנות פרוצדורלית
לא לדי� , העובדה שחוב מוכח בהלי� ירושה אינה יכולה לשנות את מהותו ולהכפיפו

.  להפקיע את החוב או להשתלט עליואופ� שיסמי� אות�ב, הפורו� ולא לדי� מושבו המנוח
 הא� יחול די� – התיישנות פרוצדורליתמה הדי� באשר ל. י� החובקיומו כפו� לעול� לד

מצד אחד שאלה זו  ?זוהפורו� או די� המושב על השאלה א� החוב התייש� מבחינה 
מצד אחר מקובל שיש לצמצ� את היק� הענייני� הנחשבי� . מצטיירת כשאלה דיונית

לפיכ� רק ענייני� . ותדיוניי� כדי להימנע מפגיעה בהסדר הזר החל על השאלות המהותי
שבה� סטייה מדי� הפורו� תכביד באופ� בלתי סביר על בית המשפט ייחשבו דיוניי� באופ� 

 נראה כי הכרעה לפי תקופת התיישנות דיונית זרה לא 258.שיגרור את הפעלת די� הפורו�
מאחר שחוב ממוק� אצל החייב , זאת ועוד. תכביד במיוחד על בתי המשפט הישראליי�

ומאחר שרוב המדינות מכירות במושבו של הנתבע כפורו� הטבעי , )במקרה זההמנוח (
נושה סביר רשאי להסתמ� על תקופת ההתיישנות הדיונית שבמושבו של , בתביעות גברא

על כ� . ואי� סיבה להפלותו לטובה או לרעה רק משו� שהעיזבו� מתנהל בישראל, המנוח
להבדיל מהשאלה א� הוא התייש� , תלכאורה השאלה א� החוב התייש� מבחינה דיוני

  . אכ� יכולה להיות מוכרעת לפי די� המושב של המוריש, מהותית
מאחר ,  אול� לשיטתו.ניהול העיזבו�שילה אינו מזכיר במפורש את הנושא של , כאמור

 ולהכפיפו לדי� מושבו של "הירושה"יש לכללו במונח , זהו נושא המוסדר בחוק הירושהש
. לאומי הפרטי הוא שבענייני פרוצדורה חל די� הפורו�� במשפט הבי�כלל מקובל. המנוח

כפו� , שהוא שלב פורמלי חיוני הקוד� לחלוקת העיזבו�, במשפט האנגלי ניהול העיזבו�
 ג� בשיטות שבה� אי� שלב פורמלי שכזה מקובל 259.ורק לדי� הפורו�, תמיד לדי� הפורו�

 בישראל שלב ניהול 260.פי די� הפורו�שההלי� שבמסגרתו מחלקי� את העיזבו� מתנהל ל
סביר שההלי� המשפטי שמוביל . העיזבו� בידי מנהל עיזבו� או מבצע צוואה אינו חיוני

  

 .128ש " הראו לעיל   257
 .169–162, 138' בעמראו לעיל    258
  .143כלל ב, DICEYראו    259
260   � .CPIL	 ל92.2' ס, ראו למשל בשוויי
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השימור , ושא� פעולות הכינוס, למת� צו ירושה וצו קיו� צוואה יתנהל לפי החוק הישראלי
, ישראלוהצעדי� המעשיי� של סילוק החובות והחלוקה של העיזבו� יתבצעו לפי די� 

בי� שהפעולות נעשות על ידי היורשי� ובי� שה� נעשות על , בפיקוח בית המשפט כמקובל
 ככל שאפשר לפעול בעניי� זה לפי , ע� זאת261.ידי מנהל עיזבו� שמונה על ידי בית המשפט

ראוי , די� המושב של המוריש בלא להכביד על בית המשפט ובלא לפגוע בנושי� וביורשי�
ראוי ה� לפרש ולפיה , זו תתיישב ע� העמדה הכללית שהוזכרה לעיל עמדה 262.לנהוג כ�

 � שלא תישלל תחולת� של כלליכדי, צדדי�באופ� חדבעניי� נושאי� דיוניי� את הכלל 
ה� לצמצ� את קבוצת הענייני� הנחשבי� דיוניי� כדי שהחיוב להחיל את די� , דיוניי� זרי�

 תתרו� לאחידות עמדה זו א� .בלבד� למקרי� מועטי� צ יצטמאלההפורו� בענייני� 
  . ההורשה ולהסדרתה לפי די� המושב של המנוח

ש� יש למנות מנהל , באנגליה.  הוא נושא הנדו� בחוק הירושה מינוי מנהל עיזבו�ג�

מקובל , עיזבו� או מבצע צוואה בכל מקרה שבו מצוי רכוש של המוריש בתחו� השיפוט

 263. או שמוסמ� ש� לנהל את ענייני העיזבו�למנות את האד� שמונה במושבו של המנוח

  

כשמדובר בתושב זר שהניח .  תחולנה לפרסו� ההלי�באשרלמשל סביר שדרישות ישראליות    261
, כפי שהוצע לעיל, ובהנחה שסמכות בית המשפט מוגבלת לנכסי� בישראל, נכסי� בישראל

כי עיקר ההלי� המקומי הוא לטובת יורשי� ונושי� ,  דרישות ישראליותלפיסביר שיפעלו רק 
 כלל  א� תתקבל העמדה שלפיה סמכות בית המשפט משתרעת על,לעומת זאת. ישראליי�

 הושב הזר או לפי דינה של כל מדינה שב די� המלפילכאורה ישראל צריכה לנהוג , העיזבו�
 לדרישות כגו� פרסו� כדי להתמודד ע� התביעות של כל הנושי� וכל באשרנמצאי� נכסי� 

ו על קיו� ראוי לוודא שנושי� זרי� ידע,  ג� כאשר מדובר במוריש תושב ישראל.היורשי�
 עוסקת בפרסו� ואינה מתייחסת לפרסו� 1998–ח"התשנ, קנות הירושה לת17' תק. ההלי�

 וא� , לחוק הירושה עוסקי� בהזמנת נושי� על ידי מנהל העיזבו�123'  וס99' ס. מחו� לישראל
 על נושי� יודע מוב� מאליו שא� מנהל העיזבו� ,ע� זאת. ה� אינ� מתייחסי� לנושי� זרי�

 לחוק הירושה 72'  ס.ביא את דבר ניהול ההלי� לידיעת�מחובתו לה, זרי� או על יורשי� זרי�
מאפשר להביא לידי תיקונו או ביטולו של צו ירושה או צו קיו� צוואה על יסוד עובדות שלא 

ובית המשפט רשאי להתחשב בשאלה עד כמה הצד , היו בפני בית המשפט בעת מת� הצו
י בית המשפט במועד מוקד� המבקש את הביטול או התיקו� היה יכול להביא את דברו לפנ

ידיעתו של נושה זר או יורש זר על דבר קיו� ההלי� יספיקו כדי להצדיק 	סביר כי אי. יותר
  . תיקו� או ביטול לפי סעי� זה

,  ואיל�528' מ בע,BALLARINOראו ג�  .228 'מודיו� בע, הצעת חוק ,לבונטי� ל58' ס ראו ג�   262
הליכי� הדרושי� כדי שזכות רושה ישלוט ג� בכל ההדי� ששולט ביבאיטליה ש� מסבירי� כי 

  .צא באלהמינוי בעלי תפקידי� וכיו, לרבות דרישות פרסו�, הקניי� תעבור
. אול� לנציג זר שכזה אי� סמכות כלשהי בלא שקיבל מינוי אנגלי. 139בכלל ,  DICEYראו   263

 135ראו ש� כלל . בעלפיכ� אי� די בהכרה אינצידנטלית במינוי זר כדי שיוכל לתבוע או להית
חריגי� אלה מאפשרי� לו לתבוע בלי מינוי אנגלי נכס שכבר רכש בו זכות קניי� . וחריגיו

ולבקש מבית המשפט להעביר לו , כשהנכס היה מחו� לאנגליה לפי די� המקו� שבו נמצא
 חלוקה כדי שיוכל להעבירו למושב המנוח לצור� סילוק לפניבשיקול דעתו את יתרת העיזבו� 

  .לפני חלוקתו, ובות הרובצי� על העיזבו� הזרח
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יסרבו לנהוג כ� רק כאשר אי� מועמד כזה או כאשר נסיבות מיוחדות דורשות שימונה אד� 

 הנכונות לפעול כפי שפעלו בדי�מצדיקי� את ). למשל כאשר המועמד הוא קטי�(אחר 

י ינוהל לפי  א� על פי שהעיזבו� האנגל264.המושב בשיקול של אחידות הניהול של העיזבו�

 על פי רוב 265,ואילו העיזבו� הזר המתנהל במדינה אחרת ינוהל לפי הדי� הזר, די� אנגליה

 בהקשר 266.נוח יותר שהטיפול ברכושו של הנפטר ובסילוק חובותיו ירוכז בידי אד� אחד

המחייבת להכיר בניהול במושבו של , זה מדגישי� ג� את העיקרו� של אחידות הירושה

שלפחות באשר למיטלטלי� חל על , ואת העיקרו� הקשור לו, יהול העיקריהמנוח כמקו� הנ

  . כל העיזבו� די� המושב

וא� לא נהוג למנות מנהל כזה בכל מקרה , בישראל אי� חובה למנות מנהל עיזבו�

ושבדי� מושבו אי� אפשרות לחלק עיזבו� בלא , הא� די בכ� שהמנוח היה תושב זר. ומקרה

כדי לחייב בית משפט ישראלי למנות מנהל עיזבו� ג� , יזבו�למנות קוד� לכ� מנהל ע

אי� צור� למנות מנהל עיזבו� כדי של המנוח הא� די בכ� שבדי� מושבו  לחלופי� ?בישראל

, כבהקשר הכללי של ניהול העיזבו�,  בהקשר זה?רוב למנות מנהל כזה בישראלילהצדיק ס

לא , כאמור. � הישראלי רואה בכ� צור�רק כאשר הדימנהל עיזבו� נראה כי בדר� כלל ימונה 

. והמינוי תלוי בשיקול דעתו של בית המשפט,  צור� למנות מנהל עיזבו� בישראלתמיד יש

אול� בהיותו . קרוב לוודאי ששיקול דעת זה יופעל תו� התייחסות למה שמקובל בדי� הזר

 תו� –יזבו� סילוק החובות וחלוקת הע, צעד מעשי שנועד לייעל את הלי� כינוס הנכסי�

 בית המשפט לא יונחה רק על –ברוב� ישראלי� עשוי� להיות הגנה על נושי� ויורשי� ש

הוא עשוי למנות מנהל עיזבו� א� על פי שאי� מינוי כזה . ידי הקבוע בדי� מושבו של המנוח

, הוא עשוי שלא למנות מנהל עיזבו� א� על פי שהדבר דרוש בדי� הזר; נדרש בדי� הזר

  .  למשל כאשר הרכוש הנותר בישראל הוא מועט ומוגדר–ו אי� בכ� טע� משו� שלדעת

א� א� די� זה שונה מעט מדי� הפורו�  בישראל נוהגי� בעניי� זה לפי די� הפורו�, אכ�

בלי , יש למנות מנהל עיזבו�, רכוש של תושב זרבישראל מקובל שכל אימת שנמצא . הרגיל

 267.אי� צור� במינוי כזה, כרגיל, שבישראלקשר לדי� במקו� מושבו ובלי קשר לעובדה 

ובעיקר , לצורכי ניהול תביעה בישראל, אמנ� יש שמכירי� במינויי� זרי� באופ� אינצידנטלי

 מינוי זר של מנהל עיזבו�  אבל268.כאשר בית המשפט הישראלי אינו מוסמ� לדו� בירושה

  

  .26�013בפסקה , DICEYראו    264
  . והערות לכלל זה143בכלל ,  DICEYראו   265
 .26�015בפסקה , DICEYראו    266
, פורס� בנבו (מ"בנק הפועלי� בע' עזבו� אקמ� נ 1030/01) א"משפחה ת(ע "כ� משתמע מת   267

יפמ� כי א� בדיקות הבנק יעלו שיש למנוח הזר ש� קבע השופט גי, 21, 20בפסקאות  ,)2001
  .ימונה מנהל עיזבו� ישראלי, יתרה בחשבו� בישראל

  ).2001, פורס� בנבו (מ"בנק הפועלי� בע' עזבו� אקמ� נ 1030/01) א"משפחה ת(ע "ת, למשל   268
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בניגוד ,  אדרבה269.אינו מוכר בישראל כמינוי שמכשיר את פעולתו כמנהל עיזבו� בישראל

בישראל א� מקובל שלא למנות מנהלי עיזבו� זרי� אלא רק מנהלי , למצב במשפט האנגלי

 בכל המצבי� הללו ההחלטה א� למנות מנהל עיזבו� וההחלטה את מי 270.עיזבו� ישראליי�

והשיקולי� עשויי� להיות שוני� מאלה , למנות אינ� כפופות לדי� הזר אלא לדי� הפורו�

   271.במקרי� מקומיי�המופעלי� 

 לא תהיה כפופה לדי� פשיטת רגלבסביר שג� ההחלטה לנהל את העיזבו� כעיזבו� 

ניהול כזה . ה� ההחלטה לנהל עיזבו� בדר� זו ה� עצ� הניהול יהיו לפי די� ישראל; המושב

 כש� 272.מתבקש רק כאשר אי� בעיזבו� די כדי לשל� את החובות הרובצי� עליו

וכש� שההלי� מתנהל , בישראל מוגדרת בדי� ישראלשיטת רגל פשהאפשרות לנהל הלי� 

 סביר שג� ההחלטה לנהל עיזבו� כעיזבו� שפשט את , די� הפורו�שהוא, לפי די� ישראל

ניהול עיזבו� בה� פשיטת רגל רגילה בה�  273.הרגל ועצ� ניהולו יוכרעו לפי די� הפורו�

עיקר עניינה של ישראל הוא  ה�ובשני,  מטרת ההלי� היא להג� על נושי�בפשיטת רגל

יורשי� ידאג הלי� ניהול העיזבו� ל –לאחר שזכויותיה� הובטחו רק  ;בנושי� הישראליי�

 העיזבו� אופ� ניהולג� , כש� שניהול העיזבו� יוכפ� בדר� כלל לדי� הפורו�. הישראליי�

 יוצא באלהסמכויות השחקני� השוני� וכ, משמעותו המשפטית, שלביו, בפשיטת רגל

ה לפי די� תיבח*, חובותכגו� קיומ� של , שאלות מהותיותרק ו, ופי� כול� לדי� הפורו�כפ

 אי� זאת אומרת שאסור לבית המשפט להתחשב בעמדת די� 274.במקרה זה די� החוב, זר

 אלא רק שהוא ,מושבו של המנוח כל אימת שיש לו שיקול דעת באשר לדר� ניהול ההלי�

   .לדי� הפורו� בלבד הוא מחויב; אינו מחויב לדי� זה

  סיכו�  .ג

שא� על פי שרצוי להסדיר את הירושה עד כמה  מחייבי�בכל הנושאי� הללו טעמי מדיניות 

בענייני� מסוימי� אי� זה , וכפי שהוא היה מסדיר אותה, שאפשר לפי די� המושב של המנוח

הוא אינו  והוא אינו עוסק בעיזבו�;  עוסק בירושה137סעי� . סביר לצפות שיחול די� זה

 על פי די� �נראה שאי� להכריע בהשכל השאלות על . עוסק בענייני� שאינ� ענייני ירושה

, "עיזבו�"או שה� קשורות ל: אחד משני דברי�אפשר לומר   בלבדמושבו של המנוח

  

 .11פסקה , ש�   269
 .)1999, ורס� בנבופ (דור�עמות בת' עזבו� הברונית דה רוטשילד נ 5650/99) א"תשלו� ( 'עז   270
 לעמדה שראוי לאפשר את מינויו בישראל של מי שמונה 1182–1179' אול� ראו להל� בעמ   271

  . ולו בשיתו� ע� מנהל עיזבו� ישראלי, במושב המנוח
 . לחוק הירושה106' ס   272
  .1368' ראו להל� בעמ   273
ראו , י� לאילו דיני� זרי�לדיו� בשאלה אילו ענייני� כפופי� לדי� הפורו� ואילו ענייני� כפופ   274

  .1384–1368' להל� בעמ
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. ירושהה מתחו� � במהות�או שה� קשורות לנושאי� אחרי� שאינ, "ירושה"להבדיל מ

 היא שאלה ; אבל היא אינה שאלה של ירושה,ית לירושהקביעת המוות היא אמנ� חיונ

להבדיל ממזונות מ� , חובות העיזבו� ופשיטת רגלו, ניהול העיזבו�. עובדתית ראייתית

כמו שאלת קיומו של חוב שאיננה . ישירותא� ה� נושאי� שאינ� נוגעי� לירושה , העיזבו�

בל ה� אינ� משני� את זכויות  א,ה� משפיעי� על היק� הנכסי� שיועברו, עניי� של ירושה

 ולהכפיפ� "הירושה"על כ� אי� שו� סיבה לנסות להכיל� במסגרת המונח . הירושה ככאלה

  . לדי� מושבו של המנוח

   מקו� הנכס –מיוחדת חוליית קישור :  לחוק138סעי�   )ב(

הוראה זו מנוסחת כחריג לכלל .  לחוק קובע הוראת ברירת די� כללית נוספת138סעי� 
  :137יסי שבסעי� הבס

יחול על ירושת� , � העוברי� בירושה לפי די� מקו� הימצא� בלבדינכס

  . אותו די�

ודינה של אותה מדינה קובע , כאשר נכס מנכסי העיזבו� נמצא במדינה פלונית, לפי סעי� זה

, יעברו בירושה רק על פי דינה, או נכסי� מהסוג הנדו� שנמצאי� בה, שנכסי� הנמצאי� בה

מטרתו של סעי� זה מוצגת כניסיו� להוציא פסק  .די� המושבמו של במקוזה  די� יליש להח

די� המקו� אינו מוכ� לסבול הפעלתו של די� כאשר  על כ� רק 275.האפשרדי� אפקטיבי ככל 

  276. יסטה בית משפט ישראלי מהכלל הרחב המפנה לדי� המושב של המנוח,אחר

  

מצא הנכס ישל משרד המשפטי� סעי� זה החיל את די� מקו� ה) 1952( ירושההת חוק הצעב   275
ש� נאמר . מצא� של המקרקעי�יבלי קשר לעמדתו של די� מקו� ה� זאת א, רק על מקרקעי�

די� מקו� , נוגע למקרקעי� באול�, למרבית השאלות" נכו�"די� המושב הוא הדי� האמנ� ש
כבר צומצ� הסעי� כדי לסטות  בהצעה לחוק הנוכחי). 157' מעב" (נכו� יותר"מצא� הוא די� יה

–ח"תשי, ח הירושה" לה137' ראו ס(מדי� המושב רק במקרי� שבה� הדבר נחו� לש� יעילות 
דגיש הת המשפט ע� זאת בי. )73' מ בע,)60ש "לעיל ה (שאקיג� לעניי� זה  ראו ;344ח "ה, 1958

 שהשאלה א� פסק הדי� שיוציא יהיה )1990 (483, 473) 3(ד מד"פ, כהנא'  כהנא נ598/85א "עב
משפט מצב במתו� הסתמכות על ה, ניחהוסי� וההוא .  שיקול מכריע בעניי� זההאכי� אינ

 .שג� המשפט הצרפתי מוכ� להכיר בפסקי� זרי� השוני� מפסקי די� שהיו ניתני� אצלו, האנגלי
שכ� אחת מהדרישות להכרה , לא הייתה נכונה בזמ� מת� פסק הדי� לצרפת הנחה זו באשרדווקא 

  .)273–272'  לעיל בעמראו (התאמה ברירתית יתהבפסק זר הי
 לתת )1990 (481, 473) 3(ד מד"פ, כהנא' כהנא נ 598/85א "עמלי� בית המשפט בהעל כ�    276

 מוצג כחריג 138 ' שסשא� על פי מציי� ישאק. 137 'ס לעומת 138 'פרשנות מצמצמת לס
רק כשהוא מאפשר ; והוא הופ� לחוליה המרכזיתעליו למעשה הוא גובר , 137 'לכלל שבס

 צודק מבחינת מידת המשקל קיאש. )73' בעמ, 60ש "לעיל ה ( לפנות לדי� המושבאפשרסטייה 
וא הכלל הגובר  ה137 'א� מבחינה כמותית אי� ספק שהכלל בס, אחד מהדיני�שנית� לכל 

  . ולו פע� אחת138 'לא הופעל ס, למיטב ידיעתי, מאז הוחק חוק הירושה. והמרכזי
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  "נכסי�) "1(

את די� מקו� הימצא ייחד מבהיר שהמחוקק לא ביקש ל "נכסי�"השימוש במילה הכללית 
מצא יהוצע להחיל את די� מקו� ההמקורית בהצעת החוק . סוג מסוי� של נכסי�להנכס 

אול� המחוקק .  ובשיטות משפט רבות אחרותכמקובל בדי� האנגלי, הנכס על מקרקעי�
על כל החליט להעדי� את השיטה האחידה להעברת רכוש בירושה ולהחיל די� אחד 

  . על כ� לא מהות הנכס קובעת אלא רצונו של די� המקו� לחול277.האפשרככל , העיזבו�

הוא הניח . נדונה בישראל ירושתו של מנוח תושב ארגנטינה: 19 הדוגמ

די� ספרד אינו מאפשר א� . בגרמניה ובספרד, בארגנטינה, קרקע בישראל

יה אינו מחייב  ואילו די� גרמנ,הורשת מקרקעי� שבתחומה אלא לפי דינה

על הרכוש א כי ציו ,רמנית את די� גרמניה באופ� בלעדילהחיל על קרקע ג

די� (בארגנטינה ובגרמניה יחולו דיני הירושה הארגנטינאיי� , בישראל

  .על הקרקע בספרד יחולו דיני הירושה הספרדיי�; )המושב

כסי הוא הניח נ. נדונה בישראל ירושתו של מנוח תושב ארגנטינה: 20 הדוגמ

די� א� . בגרמניה ובספרד, בארגנטינה, מיטלטלי� וחשבונות בנק בישראל

 ,ספרד אינו מאפשר הורשת כספי� בחשבונות בנק ספרדיי� אלא לפי דינה

רמניה את די� גרמניה ואילו די� גרמניה אינו מחייב להחיל על נכסי� בג

 על בארגנטינה ובגרמניה וכ�, על הרכוש בישראליוצא כי , באופ� בלעדי

על ; )די� המושב(המיטלטלי� בספרד יחולו דיני הירושה הארגנטינאיי� 

  .חשבונות הבנק בספרד יחולו דיני הירושה הספרדיי�

  "עוברי� בירושה"  )2(

א� על פי . לפי די� מקו� הימצא� בלבד" העוברי� בירושה"הסעי� מדבר על נכסי� 
הנכסי� רק כאשר המגבלה בדי�  יביא לידי הפעלת די� מקו� הימצא 138שמשתמע כי סעי� 

מדינה בי� ש .אלהלי� ימשמעות למכל אי� למעשה דומה ש, זה מתייחסת להעברה בירושה
 לפי זכויות הקניי� בה� תעבורנה בירושה רק , לנכסי� מסוג מסוי�שבאשרבע במפורש תק

 –  ולאו דווקא בירושה בלבד– שזכויות הקניי� בה� תעבורנה בכלל ובי� שהיא תקבע, דינה
במפורש או , מתבררא� .  מחייב לשעות לקביעתה138ההיגיו� של סעי� , רק לפי דינה

,  די� אותו מקו�לפישבאותה המדינה זכויות קניי� של יורשי� לא תוכרנה אלא , במשתמע
  . די� אותו מקו� ג� בבית משפט ישראלי, על פי הסעי�, יחול

  

 478, 473) 3(ד מד"פ, כהנא' כהנא נ 598/85א "עו 73 'מבע, )60ש "לעיל ה( שאקיראו    277
)1990(.   
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  "מקו� הימצא�די� "  )3(

לא קל לזהות את . רי� לדעת היכ� נמצא כל נכס ונכס שבעיזבו� צ138כדי להפעיל את סעי� 
 ,יש צור� במבחני� משפטיי�, כדי למק� נכסי� כגו� קניי� רוחני ומניות. מקומו של כל נכס

וה� יחולו , מבוא לחלק זה של הספר נדונו בהמבחני� למיקו� נכסי�. ולא די בעובדות פיזיות
מקומו של חוב ; וחני הוא במדינה המספקת לו הגנה לפיכ� מקומו של קניי� ר.ג� בהקשר זה

   278.מקומו של שטר הוא במקו� הימצאו הפיזי וכיוצא באלה; הוא במקו� הימצאו של החייב
, הוא עשוי להיות די� ישראלי.  של נכסי� אינו חייב להיות די� זרדי� מקו� הימצא�

נו על א� האמור בדי� א� די� ישראל עשוי לכפות את רצו, וכאשר מדובר במנוח תושב זר
אפשר שדי� מקו� , כל אימת שדי� מקו� הימצא� של נכסי� שונה מדי� המושב. המושב

  279.יכפה את השקפתו הקניינית ולא יאפשר להחיל את די� המושב, יהא אשר יהא, הימצא�

  "די� מקו� הימצא� בלבד"  )4( 

לתת ביטוי לרצונו של הא� כוונת הסעי� הייתה ? "לפי די� מקו� הימצא� בלבד"מה פירוש 
היה אפשר לחשוב שדי� ירצה  טובה למצב שבו ה דוגמ?שלוהדי� לכפות את כללי הירושה 

ומשריי� חלק מהרכוש די� מגביל את המצווה ביכולתו לצוות כרצונו א כאשר הילנהוג כ� ה
בשיטות אלה מצווה אינו יכול . בשיטות משפט קונטיננטליותכמקובל , לטובת בני משפחה

א� .  והוא חופשי לצוות רק חלק מוגדר מרכושו,עזבונול מב� זוגו או מילדיו את כל לשלו
לפחות על נכסי� , סביר לחשוב ששיטה כזו תרצה לדאוג שכללי� אלה יחולו תמיד

 לא בא כדי להג� על כפייה זו של כללי 138בית המשפט הישראלי קבע שסעי� . מקומיי�
הסדר שמבטיח כי רק דינה אינה מגבה כפייה זו בהירושה על פי די� כאשר המדינה הזרה 

 אלא ,בא הסעי� להג�ככאלה לא על מגבלות על חופש הצוואה .  על רכוש שבתחומהיחול
  280. בתור שכזהעל ייחוד תחולתו של די� המקו�

של מקו�  או לדיני הקניי� המהותיי�הא� נתכוו� הסעי� לתת ביטוי א� לדיני הירושה 
שאקי ? ולרבות כללי ברירת הדי� של,  באופ� כלליו של מקו� זהנילדישמא או הימצא הנכס 

 אול� משתמע מדבריו שהוא סבור שרק כאשר הדי� הזר ,אינו עוסק ישירות בסוגיה זו
,  ואינו מאפשר להחיל די� זר על הנכסשלובמקו� הימצא הנכס מחייב את תחולתו של דינו 

בשאלה זו אינה דתו של שילה עמ 281.כהנאוכ� נקבע מפורשות בפרשת , יחול הסעי�
מצאו של הנכס ישדי� מקו� ה "מורהמצד אחד הוא אומר שיש לפרש את הסעי� כ. ברורה

  

 .975–974' ראו לעיל בעמ   278
 660, 656) 5(ד מט"פ, ול'אל גחסניה מוחמד אחמד ' ול נ'מחמוד ג חס� 4631/90א "ראו ע   279

)1996.( 
  . )1990 (482, 473) 3(ד מד"פ, כהנא' כהנא נ 598/85א "עראו    280
, 473) 3(ד מד"פ, כהנא' כהנא נ 598/85א "עכ� ג� ב. 73' מבע, )60ש "לעיל ה (שאקיראו    281

482) 1990(.  
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 מצד 282."אלא יחול רק משפטו הפנימי, קובע שאי� הוא מכיר בשו� אפשרות להחלת די� זר
כללי ברירת הדי� של בהוא מעדי� את הפירוש שלפיו רואי� , לאחר דיו� בבעיה, אחר

   283. הזרה חלק מהדי� של מקו� הימצא הנכסהשיטה
להסדיר את זכויות הירושה במכלול הרכוש על פי  מרהלסגת מהָיהיא  של הסעי� כוונתו

.  במקו� שבו נמצא הנכסבלתי מתפשרתמציאות בשל וזאת  – די� המושב – די� אחד ואחיד

ורק אותו , � זרדומה שג� כאשר די� מקו� הימצא הנכס היה מחיל על העניי� דיאשר על כ� 

אמנ� פירוש זה יחייב במקרי� ספורי� לסטות . יש לנהוג כפי שהוא היה נוהג, די� זר

, כ�  אול� דומה שנאמנות לכוונת הסעי� המיוחד הזה מחייבת לנהוג,142מהוראת סעי� 

 רות של די� מקו� הימצא הנכסשעמדותיו הבלתי מתפ נמצא שההתחשבות בשא� לא כ�

   .טרת הסעי� תוחטאומ ,היא חלקית בלבד

התשובה ? כיצד נדע שמדינה פלונית מחילה את דינה בלבד על ירושת נכסי� שבתחומה

 אול� כיצד יודע עד להעיד על מצב 284.הטכנית לכ� היא שעד מומחה צרי� להעיד על כ�

 חוק באותה המדינה שלפיו ירושת נכסי� מסוג מוגדר בתחו� המדינה קיי�א� ? ענייני� זה

א� ,  חוקי� כאלהקיימי�אול� מעטות המדינות שבה� .  בעיהלאי� כ,  דיניהתהיה רק לפי

לאומי הפרטי של אותה �סביר יותר שמסקנה זו תוסק מהעובדה שבמשפט הבי�. בכלל

בלי קשר ,  ללמוד שתמיד מחילי� את די� הפורו� על נכסי� מקומיי� אפשרמדינה יהיה

א� . קו� הימצא הנכס ג� בתחו� הירושהאו שכלל ברירת הדי� מפנה לדי� מ, לזהות המנוח

לאותה המדינה , רכוש בתו� המדינהב כשמדובר חיוני הוא שמצטברתנאי . לא די בכ�

 באשראותה מדינה אינה אוכפת פסקי די� זרי� שאו לחלופי� , תוירושלדו� ב ייחודיתסמכות 

 מוחל כלל שהיהה אתאינ� מחילי� על הרכוש ואינה מכירה בה� א� ה� לרכוש מקומי 

 שאותה מדינה מעבירה לחלוטי� להשתכנע אפשררק כ� . אילו נדו� העיזבו� באותו מקו�

  . זכויות ירושה על פי דינה בלבד

כפי שמציע בית , לא די בכ� שאותה מדינה מוכנה להחיל די� זר על העניי�לפיכ� 

היא שכ� ייתכ� עוד ש. 138כדי להוציא את המצב מגדרו של סעי� , כהנאהמשפט בפרשת 

 בניגוד ,על כ�. אינה מוכנה להכיר בפסק די� זר שמחיל די� השונה מהדי� שהיא מפנה אליו

אי� כל צור� שהחוק הישראלי יזכיר מפורשות את הבעיה של ייחוד , לדעתו של שילה

  

   .144' מעב ,בכר� ) 5ש "לעיל ה (שילהראו    282
 כשהדי� במקו� : בהקשר זה142 ' לס138 '� זאת הוא מכפי� את סע. 146–145 'מבע, ש�   283

כאשר הדי� במקו� ואילו , א� הוא יחיל את די� ישראל, הימצא הנכס מחיל את די� ישראל
קשה לראות . הוא יחיל את הדי� הפנימי של מקו� הימצא הנכס, הימצא הנכס מחיל די� זר אחר

 ראו דיו� להל�.  שבה שילה מכיר138 'סכיצד פירוש זה מקד� את המטרה שלשמה הוחק 
   .1154–1152' בעמ

  .484–483, 212–206'  בעמראו לעיל דיו�   284
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 ברגע שהוא קבע שתהיה סטייה מדי� 285.ולא רק את הבעיה של ייחוד הדי�, הסמכות

מתבקש שרק במצבי� שבה� , א� של נכסי� דורש זאתהמושב רק כאשר די� מקו� הימצ

יוחל , מוכח שהמדינה הזרה אינה סובלת טיפול בנכס הנדו� השונה מהטיפול שהיא רוצה בו

הוכחה כזו חייבת להיות מלאה ולשלול כל אפשרות ; הדי� שאותה מדינה דורשת שיחול

לרבות בדר� של , ינהשזכויות הקניי� תעבורנה בירושה בדר� שונה מזו שנקבעה באותה מד

  . קליטת פסק זר
 לומר בוודאות שהמדינה הזרה מעבירה זכויות אפשרמצבי� שבה� ,  לתארשאפשרכפי 

מאז חקיקת חוק הירושה לא , למיטב ידיעתי ,ואכ�. בירושה לפי דינה בלבד ה� נדירי�
  .  אפילו פע� אחת138הופעל סעי� 

  "על ירושת�"  )5(

ג� כא� אי� הבחנה בי� ירושה על פי די� ובי� . 137בסעי� ביטוי זה אינו שונה מהביטוי 
 עשויות 137 וכל השאלות שעשויות להתעורר במסגרת סעי� 286,ירושה לפי צוואה

 כא� השיקול בעד הרחבת תחולתו של די� המקו� והכללת� של ,ע� זאת. להתעורר ג� כא�
חלתו של די� מקו�  מאפשר את ה138שכ� סעי� , נושאי� רבי� במסגרתו הוא שונה לגמרי

 כל שאלה ,על כ�. מצא הנכס רק משו� שבלי להחילו אי אפשר יהיה לממש את הנכסיה
שעליה מבקש די� זה לחול באופ� ייחודי תיכנס לגדר הסעי� ג� א� אותה שאלה עצמה לא 

אחר שמטרת הסעי� היא מ.  בשל השיקולי� שנדונו לעיל137הייתה נכנסת לגדר סעי� 
בית המשפט עשוי ברור ש,  כל אימת שדי� המקו� דורש שרק הוא יחוללסטות מדי� המושב

את היורשי� או את חלק� בעיזבו� אלא ג� כדי לזהות  לא רק המקו�לדי� להיאל� לסטות 
  הזכויותתהתנאי� שבה� עוברואת ,  לנכסי� אלהבאשראת תוקפה של צוואה כדי לבחו� 

יש , שעל תחולתה די� המקו� לא יוותר, כל הוראה בדי� המקו�, בקיצור. בה� ועוד ועוד
אפשר ,  כל מקו� שדי� זה אינו מגלה סימ� שהוא לא יוותר על עמדתו,לעומת זאת. להחילה

  .137לחזור ולהחיל את די� המושב לפי סעי� 

  "אותו די�"  )6(

א� מקבלי� את העמדה שלפיה . "די� המדינה שבה נמצא הנכס" פירוש� "אותו די�"לי� יהמ
פירושה החלת הדי� שמקו� הימצא " אותו די�"אזי החלת , ל את כללי ברירת הדי�די� זה כול

הדי� הזר שאליו מפנה די� מקו� הימצא הנכס נהיה כאשר , הנכס היה מחיל באופ� בלעדי
  .חלק מדי� מקו� הימצא הנכס עצמו

  

 .147' בעמ, כר� ב) 5ש "לעיל ה (שילהראו    285
  .)1990 (480, 473) 3(ד מד"פ, כהנא' כהנא נ 598/85א "עראו    286
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  בעיית הזמ�  )7(

ראותיו של די�  מחיל את הו137 לעמדתו שסעי� נאמ�.  אי� כל ציו� של זמ�138בסעי� 
שאקי סבור שיש , )בהתייחסו לבעיה של שינוי בדי� הזר (המושב כפי שה� היו בעת המוות

 287.להחיל ג� את הוראותיו של די� מקו� הימצא� של נכסי� כאלה כפי שהיו בעת המוות
שכוונת , לדעתי בצדק,  ומציי�מתלבט בבעיה של שינוי בחוליית הקישור , לעומתו,שילה

דינו של המקו� שבו בעת הדיו� ולא נמצאי� הנכסי�   המקו� שבונו שלדי ללהפנותהסעי� 
, בעת הצור�,  זאת משו� שכל מטרת הסעי� היא להיכנע288.בשעת המוותנמצאי� הנכסי� 

 איננו המקו� שבו היה הנכס בשעת המוות אלא  אפואהמקו� הרלוונטי. לדי� ששולט בנכס
   289. גורלומבקשי� לקבוע אתהשולט בו ביו� שבו המקו� 

  הוראות ברירת די� מיוחדות  .2

ההוראה . המתייחסות שתיה� לצוואות, החוק כולל שתי הוראות ברירת די� מיוחדות
העוסק , 140ההוראה השנייה היא סעי� . העוסק בכשרות לצוות, 139הראשונה היא סעי� 

  .בצורת הצוואה

   ההוראותהיחס בי�  )א(

ות יחול די� מושבו של המצווה בשעת עשיית על הכשרות לצו": קובע לאמור 139סעי� 
 שבו )ב(עי� קט�  אול� ס,בצורת הצוואה,  לפי כותרת השוליי�, עוסק140סעי�  ."הצוואה

  :כשרות העדי� לצוואהעל הוראותיו חלות ג� על כשרות המצווה וקובע כי 

לפי די� , צוואה כשרה מבחינת צורתה א� היא כשרה לפי הדי� הישראלי) א(

לפי די� מקו� מושבו או מקו� מגוריו הרגיל או לפי די� , ייתהמקו� עש

ובמידה , אזרחותו של המצווה בשעת עשיית הצוואה או בשעת מותו

  

מקומי 	�רק במוב� הבי חריג 138 'הוא מסביר ש� שס. 74' מבע, )60ש "לעיל ה( שאקיראו    287
 עוסק בסוגיה של שינוי בדי� הזר 137 'ג� מי שמסכי� ע� שאקי שס. זמני	�ולא במוב� הבי

של עלול לחלוק עליו בשאלה א� ראוי לקבוע פתרו� דומה לבעיה של שינוי בדי� הזר בהקשר 
צא כאשר הסיבה היחידה להחלת די� המקו� שבו נמ.  פתרו� אחרמתווהמטרת הסעי� . 138' ס

אי� מנוס מלהחיל את הדי� הזה כפי שהוא ,  לתכתיביוההכרעההנכס היא שיש להתאי� את 
נוהגי� לפי  אי� א� לא כ�ש.  א� יש כאלה,לרבות הוראותיו הרטרואקטיביות, בעת הדיו�

  . הסעי� ומחטיאי� את מטרתו
  .148' מבע , כר� ב)5ש "לעיל ה( שילהראו    288
א� ,  לא הצמיד ציו� של זמ� לזיקת הסמכות של הנחת נכסי�136' מעניי� לשי� לב שכש� שס   289

, תופעה זו מחזקת את ההצעה שלעיל.  לא הצמיד ציו� של זמ� לדי� מקו� הימצא הנכס138' ס
ויש להגביל את ,  מתייחס לזיקה הנכסית כזיקה המבוססת על כורח בלבד136' שלפיה ג� ס

 .היק� העיזבו� שעליו היא מקנה סמכות
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  .מצא�י ג� לפי די� מקו� ה–אה נוגעת למקרקעי� ושהצו

לעניי� החלתו של די� זר לפי סעי� זה יראו את הכשרות הדרושה ) ב(

  .ורהלמצווה או לעדי הצוואה כעניי� שבצ

. די� מושב המצווה בעת עשיית הצוואהמפנה לעניי� כשרות המצווה אל  139סעי� 

סטייה זו מרגע המוות מוצדקת , בהנחה שציו� הזמ� מתייחס א� פה לשינוי בחוליית הקישור

 290.משו� שכשרותו של אד� לעשות מעשה נמדדת ברגע עשיית המעשה ולא ברגע אחר

 בנוסחו , לחוק הוס�140 סעי� ).ב(140סעי� דו� ג� בנ, כשרות המצווה, אול� אותו נושא

 וסעי� 291,לאומית�אמנה בי� כדי להתאי� את המשפט הישראלי ל1976 רק בשנת ,הקיי�

 139סעי� נראה כי ) ב(140לאחר חקיקתו של סעי� . הוא תולדה של אותה אמנה) ב(140

�� הוכפפו לדיני�  שכ� שאלות הקשורות לכשרות המצווה וכשרות העדי,כבר לא היה נחו

 139ביטולו של סעי� �אי, לפי גישה זו). א(140שהוסדרו בסעי� , העוסקי� בצורת הצוואה

   292.היה כנראה בגדר טעות

א� כי תובנה זו אינה מסבירה ,  לא בוטל139עיו� מדוקדק באמנה מסביר מדוע סעי� 

 any provision of law which“:  לאמנה קובע כי5סעי� . נוסח כפי שנוסח) ב(140מדוע סעי� 

limits the permitted forms of testamentary dispositions by reference to the age, 

nationality or other personal conditions of the testator, shall be deemed to pertain to 

matters of form”) ת או תכונה אזרחו, מותרות לפי גיל צורות צוואה כל הוראה המגבילה

סעי� זה אינו עוסק בסוגיה . ) הוראה המתייחסת לצורהחשבאישית אחרת של המצווה תי

הוא מתייחס לתופעה המוכרת בחלק משיטות המשפט שלפיה . הכללית של כשרות המצווה

או אנשי� בעלי ) 18 עד 16למשל ( למשל אנשי� בקבוצת גיל מוגדרת –אנשי� מסוימי� 

כגו� באישור נוטריוני ,  יכולי� לערו� צוואה רק בצורה מיוחדת– אזרחות זרה וכיוצא באלה

להבדיל מדרישות כלליות , הסעי� מבהיר כי דרישות מיוחדות כאלה. או בכתב או בעדי�

לכ� לא היה מקו� לבטל את סעי� . נה דרישות צורניותחשבתי, לבגרות או לגמירות דעת

רק כשרות . ה של כשרות המצווהשכ� הוא היה אמור להמשי� להסדיר את הסוגי, 139

הייתה צריכה להיות כפופה לכללי� שבסעי� , הנתפסת ג� באמנה כעניי� שבצורה, העדי�

  

  .1162–1157, 1144–1142' ראו להל� בעמ, בנושא זהלדיו�    290
291   Hague Convention on the Conflicts of Laws Relating to the Form of Testamentary 

Dispositions, 1961) ח "ה (1974–ד"התשל, )3' תיקו� מס( להצעת חוק הירושה 5' ראו ס
, צוואה כשרה: " היה כדלקמ�הנוסח הקוד� של הסעי�). 249' בעמ, 248, 1133, ד"התשל

א� נעשתה לפי הדי� הישראלי או לפי די� מקו� עשייתה או לפי די� מקו� , מבחינת צורתה
 ג� –וא� המצווה לא היה תושב ישראל , מושבו של המצווה בשעת עשייתה או בשעת מותו

  ".לפי די� אר� אזרחותו
  . 153' בעמ ,כר� ב) 5ש "לעיל ה (שילהראו    292
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מקשה על פירוש הגיוני זה שמאפשר לייחס ) ב(140 הנוסח של סעי� , ע� כל זאת140.293

  .  139משמעות לקיומו של סעי� 

  חוליות הקישור  )ב(

 אפשרקובע מגוו� רחב של דיני� שבמסגרת� ) א(140 סעי�, 1961על פי אמנת האג משנת 

 מטרתה של אמנה זו הייתה להרחיב את .לבדוק ולהכשיר את תוקפה הצורני של צוואה

 סוטי� מהכלל הבסיסי של די� המושב של המנוח ,על כ�. האפשרות לקיי� צוואות

גורי המצווה די� מקו� מ,  די� מקו� עשיית הצוואה294,ומאפשרי� לפנות ג� אל די� הפורו�

תוספת זו יכלה .  אל די� מקו� הימצא�"ג�" –מדובר במקרקעי� וא�  ,ודי� אזרחותו

  מבחינת צורתהצוואה הנוגעת למקרקעי� להיות כשרהעל להתפרש מבחינה לשונית כאילו 

אול� כוונת האמנה ולשונה באנגלית ובצרפתית מבהירות שדי� .  לפי די� מקו� הימצא�ג�

 , מכל החלופות הללו295.אפשרות חלופית נוספת ולא דרישה מצטברתא ומקו� הימצא� ה

למשל כאשר , הדי� היחיד שעשוי לעורר בעיות של זיהוי הוא די� מקו� עשיית הצוואה

� בעבר כאשר מסעות ימיי� אירועי� כאלה היו נפוצי). או במטוס( באנייה ההצוואה נערכ

בימינו דומה ש. � לעריכת צוואותוכאשר נסיעות הרחק מהבית שימשו מנו, ארכו זמ� רב

 בישראל אי� חקיקה או .ע� זאת יש צור� להיער� למצבי� כאלה. התופעה נפוצה פחות

סביר שמיקומה של התנהגות בכלי תחבורה לא יהיה שונה בהקשר זה . פסיקה בעניי� זה

ראינו בפרק על קניי� שג� כאשר כלי תחבורה נמצא בתו� מימיה . מאשר בהקשרי� אחרי�

, טריטוריאליי� של מדינה או במרחבה האווירי באופ� שאפשר למק� אותו באותה מדינהה

המחוקק האנגלי . שהוא על פי רוב מדינת דגלו, יש שמייחסי� חשיבות ג� למקו� רישומו

וזאת לפי , מקו� עשייתה של צוואהכגילה נכונות להכיר בכל אחד מאלה באופ� חלופי 

 מכיוו� 296.ר את ההכרה בתוקפ� הצורני של צוואותהמגמה הכללית להקל עד כמה שאפש

   .סביר שעמדה דומה תינקט ג� בישראל, שהמחוקק הישראלי אימ� א� הוא מגמה זו

  

 הירושה כשרות העדי� נחשבת עניי� של צורה והוראות הנוגעות לה� מצויות בסימ� ג� בחוק   293
העוסק ', ואילו כשרות המצווה מוסדרת בסימ� ב, העוסק בצורת הצוואה, לפרק השלישי' א

  . 157' בעמ, כר� ב) 5ש "לעיל ה (שילהראו . בתוק� הצוואה
 למקרה שבו בית ה דוגמהוא) 1997, ופורס� בנב( רודרמ� 'נ לרק 1265/95) 'חימחוזי (ע "ת   294

אול� במקרה . להכשיר צוואה מבחינה צורנית על פי די� הפורו�עקרונית המשפט גילה נכונות 
 למקרה שבו . הפורמליות של די� ישראלוהנדו� הצוואה הנדונה לא קיימה את דרישותי

א "ראו ע,  פההכשירו צוואה לפי די� הפורו� א� על פי שדי� המושב לא הכיר בצוואה בעל
  .)2006, פורס� בנבו (ברגות' ברגות נ 8991/04

  .לאמנה (e)1 'סראו    295
  .27�034בפסקה , DICEYראו    296
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  בעיית הזמ�  )ג(

לפי "כולל התייחסות לבעיית הזמ� ומאפשר להכשיר את הצוואה מבחינת צורתה הסעי� 

ו או מקו� מגוריו הרגיל או לפי לפי די� מקו� מושב, לפי די� מקו� עשייתה, הדי� הישראלי

 הנוסח של הסעי� מעורר ."בשעת עשיית הצוואה או בשעת מותודי� אזרחותו של המצווה 

א� המחוקק התכוו� להשיב על הבעיה של שינוי בחוליית הקישור  –הראשונה : שתי שאלות

� מועד  בי� מועד עשיית הצוואה וביו אזרחותו השתנ אומקו� מגוריו, המצווה כאשר מושב(

כאשר בדיני� הללו חל שינוי מאז עשיית (או שמא על הבעיה של שינוי בדי� הזר ) המוות

א� האפשרות להתייחס לשעת עשיית הצוואה ולשעת המוות באופ� , השנייה ;)הצוואה

   297.חלופי מתייחסת לכל הדיני� הנדוני� או שמא רק לדי� האזרחות

;  בעיית הזמ� רק באשר לדי� האזרחותעל פני הדברי� אי� זה סביר שהמחוקק שקל את

מאחר שהסעי� מזכיר , א� כ�. סביר יותר שציו� הזמ� אמור להתייחס לכל הדיני� שהוזכרו

הוא סביר ש, ולא את שעת הדיו�, רק את האפשרויות של שעת עשיית הצוואה ושעת המוות

רות שהדי�  שכ� הוא אינו צופה כלל את האפשמתייחס לסוגיה של שינוי בחוליית הקישור

 רק א� מדובר בשינוי בדי� הזר ,לעומת זאת. הזר ישתנה בי� שעת המוות ובי� שעת הדיו�

תייחס לכל הדיני� הבאי� לה]" של המנוח[בשעת עשייתה או בשעת מותו "הביטוי יכול 

 – לא יכולה להתעורר כלל בעיה של שינוי בחוליית קישור �בשניי� מהשכ�  ,בחשבו�

נוסח הסעי� אכ� אינו . ורו� וכשפוני� לדי� מקו� עשיית הצוואהכאשר פוני� לדי� הפ

הדר� היחידה להבינו היא להיעזר  . וקשה לעמוד על כוונתו מתו� לשונו בלבד,מושל�

 לדי� של פנייה היאשהומבהירי� ,  ש� כל החלופות מובאות בסעיפי� בודדי�:באמנה

לדי� של המדינה  או ,צוואה בעת המוות או בעת עשיית האזרחהמנוח המדינה שבה היה 

שבה היה מקו� מגוריו לדי� של המדינה או בכל אחד משני מועדי� אלה היה תושב שבה 

יש לקרוא ג� את , 139 ולסעי� 137כפי שהוצע לעיל באשר לסעי�  ,על כ�. בכל אחד מה�

אות� חוליות שהסדר זה כל  לבאשר כעוסק בסוגיה של שינוי בחוליית הקישור 140סעי� 

  . ל לנגוע לה�יכו

פרשנות זו מעלה את השאלה א� סביר להכשיר את תוקפה הצורני של צוואה על פי די� 

כגו� כאשר בעת עשייתה לא הייתה , שלא היה למנוח קשר אליו בעת עשיית הצוואה

 רואה ,או די� הפורו�, ואילו די� המושב שיש לו בעת המוות,  אחדהצוואה כשרה א� בדי�

להכיר במסמ� חשוב פירוש זה מאפשר ואכ� יש מקו� לתהייה כאשר  .בצוואה צוואה כשרה

המטרה של דרישות אלה היא להבטיח בעוד , כמו צוואה בלא דרישות צורניות כמעט

 בר� המחוקק העדי� את עמדת האמנה הממעיטה עד כמה 298.שהמנוח התכוו� למה שכתב
  

  .156' בעמ, כר� ב) 5ש "לעיל ה (שילהראו    297
שג� אותה נית� להכשיר בדי� , בעיה דומה עולה בברירת הדי� בחוזי� כשמדובר בצורת החוזה   298

 .1495–1493' ראו להל� בעמ.  החוזהמקו� כריתת החוזה או בדי�
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על פני הדאגה לרצינות שאפשר את המחסומי� הצורניי� העומדי� בפני תוקפ� של צוואות 

 יוצא שא� די� מקו� הימצאו של נכס נתו� 138לאור הדיו� בסעי�  ע� כל זאת 299.המצווה

, אינו מוכ� להכיר בתוקפה של צוואה מבחינת הצורה או מבחינת כשרות המצווה או העדי�

   300. לנהוג על פי השקפתוש י140על א� האמור בסעי� 

   בברירת הדי� אחידות ופיצול  )ד(

כלל זה ביקש .  מחיל על כל סוגי הנכסי� די� אחד בכל סוגי ההורשה137סעי� לל שבהכ
בר� כללי ברירת הדי� . אחידה של העיזבו� במסגרת די� אחדבמפורש להביא לידי חלוקה 
  . האחרי� פוגמי� באחידות זו

המאפשר להכשיר את צורת הצוואה לפי די� המושב של , 139די להסתכל בסעי� 
כדי להבי� שהוא מאפשר להכיר בצוואה א� על פי שהיא ,  עשיית הצוואההמצווה בשעת

אי� . 137הדי� שאליו מפנה סעי� , די� המושב בשעת המוותלפי  עשויה שלא להיות מוכרת
משו� שהוא מייחס חשיבות לדי� האזרחות ולא , זה חשוב מדוע הוא אינו מכיר בצוואה

הוא הדי� .  א� מדובר בכשרות המצווהעמדתו לא תכריע; לדי� המושב או מסיבה אחרת
יכול שבדי� מושבו של המנוח תהיה צוואה תקפה . 140בצורת הצוואה הכפופה לסעי� 

.  וצורה זו לא קוימה,צוואה מאותו סוג חייבת להיות בצורה פלוניתואילו  ,מבחינה מהותית
� שונה  דילפי לבדוק את תוקפה הצורני של הצוואה 140בשל האפשרות הניתנת בסעי� 

 . שדי� המושב לא היה מכיר בה בנסיבות העניי�א� על פיצוואה כזו תוכשר , מדי� המושב
פירושה , העובדה שדי� ישראל אינו נכנע לעמדתו של די� המושב בשעת המוות בשאלה זו

כאשר מדובר בעיזבונו של תושב זר התוצאה תהיה . ששלטונו של די� המושב אינו מוחלט
   301.שהפגיעה באחידות ההור

מגוו� הדיני� הגדול המופיע שילה מבציע על מצבי� משוני� שעלולי� להיווצר מ
 ואילו ,די� אחד בלבדלפי  תקוי�המצווה כשרותו של מצב אחד כזה הוא כאשר . 140בסעי� 

שהצוואה אינה תקפה מכל פי במצב זה א� על . די� אחרלפי  רק כשרות� של העדי� תקוי�
מצב אנומלי נוס� יכול להיווצר כאשר צוואה . ניאל� לאשרה, א� לא בדי� אחדהבחינות 

  

התאמה בי� עמדת די� המושב בעת המוות לדי� המושב בעת עשיית הצוואה 	על הבעיה של אי   299
  .1162–1157' ראו להל� בעמ

  .152–151' בעמ ,כר� ב) 5ש "לעיל ה (שילהראו ג�    300
בכל שאלה גישה אחידה בעניי� זה הייתה מחייבת שעל תושבי� זרי� יחול די� המושב    301

בעוד כללי ברירת הדי� המיוחדי� , לרבות תוקפה הצורני של הצוואה וכשרות המצווה, ושאלה
 הסטייה מדי� ישראל בנוגע לתושבי ישראל לא הייתה מתפרשת .יחולו רק על תושבי ישראל
היא הייתה מעידה על קיומו של הסדר הורשה ישראלי מיוחד . בהכרח כפגיעה באחידות

  . המביא בחשבו� ג� דיני� זרי�, ענייניה� נגועי� בגורמי� זרי�לתושבי ישראל ש
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אותו  לא הייתה מספיקה בהשצורתצוואה  הדרושה בדי� פלוני מבוטלת בבצורהשנעשתה 
   302.ולכ� הצוואה הראשונה מבוטלת ,א� היא מספיקה בדי� אלמוני, די�

ואה צוב, למשל. כפי שמדגי� שילה,  מוסי� לערעור האחידות בהורשה138ג� סעי� 

א� תינת� משמעות שונה למילה אחת או לביטוי אחד , שמתייחסת בשווה לכלל העיזבו�

 שהימצאותו במדינה שאינה מוכנה לסגת לטובת די� זר תביא להחלה של סעי� מדובר בנכס

יורש הנהנה מזכות משוריינת ה� בדי� המושב ה� בדי� מקו� הימצאו של נכס  כ� ג� 138.303

 י�פצל כל המצבי� הללו ה� בלתי נמנעי� כאשר מ304. ומשולשעלול לזכות בשריו� כפול

   305.את סוגיית התוק� של צוואה למרכיבי� שוני�

  

 . 139' וג� בעמ, 158' בעמ, כר� ב) 5ש "לעיל ה (שילהראו    302
לפי , על פי רוב, ש� הוא מציע לפרש את הצוואה, 150 'מבע, כר� ב) 5ש "לעיל ה (שילהראו    303

  .יו המשוערות של המצווהבהתא� לכוונות, די� מושבו של המנוח ולא לפי די� מקו� הנכס
שילה מביא את הדוגמה של סכו� לו זכאית אלמנה עוד . 151–150 'מבע, )5ש "לעיל ה (שילה   304

ודי� , כאשר די� המושב גורס סכו� אחד, שג� בו יש לה חלק, לפני שמחלקי� את העיזבו�
, העמדה האנגלית בשאלה זו. מקו� הימצא� של חלק מנכסי העיזבו� גורס סכו� אחר

, היא שיש לתת לאלמנה את כל מה שמגיע לה לפי שני הדיני�, שמחזיקי� בה בלא התלהבות
ואילו בקנדה הצליחו לתת לה רק את הסכו� הגבוה ביותר שהייתה מקבלת לפני חלוקת 

ההסתייגות מהעמדה האנגלית מבססת את התפיסה שיש להחיל די� אחד על הירושה . העיזבו�
דיו� ).  ואיל�27�020בפסקה , DICEY ראו(י� שונה ממיטלטלי� כולה ולא להכפי� מקרקעי� לד

 מעיד שהבעיה עלולה להתעורר בכל מקרה שבו דיני� שוני� חלי� על חלקי� 138' זה בס
 השפיע על 138' טר� היה מקרה בישראל שבו ס, כפי שראינו, א� כי, שוני� של העיזבו�

מקרי� שבה� הוא תובע בלעדיות בר� החלת די� מקו� הימצא הנכס רק ב. תוצאות הדיו�
את " להתאי�"יהיה אפשר . מאפשרת ומחייבת להתאי� את התוצאה למה שדי� זה מתיר

רק א� די� מקו� הימצאו של נכס מוכ� , התוצאות באופ� שהיורש לא יזכה יותר מפע� אחת
בעיה זו עלולה להתעורר לא רק באשר לסכו� שיש לתת ליורש לפני . להסתפק בתוצאה זו

כאשר יורש אחד עשוי לזכות , וקת העיזבו� אלא ג� באשר לחלקי היורשי� בעיזבו� עצמוחל
בחלק משוריי� בכלל העיזבו� מדי� המושב וג� בחלק משוריי� בנכסי� הנמצאי� במקו� אחר 

במקרה כזה סביר שהחלק המשוריי� מדי� המושב יחושב . שאינו מוכ� שיחול די� אחר משלו
למעט אותו חלק הנמצא במקו� שעליו יחול רק דינו של אותו , �על יסוד כל נכסי העיזבו

מאחר שרוב המדינות אינ� רואות עצמ� מוסמכות לדו� בירושת� של אנשי� זרי� מעבר . מקו�
שהשריו� שלו , סביר שתוצאה זו לא תישלל על ידי די� מקו� הימצא הנכס, לרכוש המקומי

  . יחול רק על הנכס המקומי
והחלת דיני� שוני� פיצול מצביעה על הקושי המעשי שיוצר הלתה בפסיקה עשבעיה שלישית    305

, 588) 4(ד מב"פ, זגה 'נ היוע
 המשפטי לממשלה 27/86א "עב. על שאלות שונות בירושה
שבהלי� לקיו� צוואה או למת� צו ירושה שבו  אגב אורחא בית המשפט העיר ,)1989( 597

בית המשפט אינו חייב לפסוק מה חלקיה� , או א� ל138 'מתעוררת מחלוקת בשאלה א� חל ס
אלא הוא רשאי להסתפק בקביעה כללית , 138 'של היורשי� בנוגע לנכסי� הכפופי� לס

 ; די� מקו� הימצאו של נכס נתו�לפי די� המושב וחלקיה� לפי חלקיה� בדברועקרונית 
 להבחי� בהצדקה קשה . תוכרע בהלי� שני ונפרד, א� לאו, חל על נכס נתו�138 'השאלה א� ס

  .זהכהלי� כפול לקיומו של  או מהותיתדיונית 
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  גיותומתודולבעיות   .3

חוק הירושה מיוחד בכ� שיש בו ניסיו� להתמודד ע� בעיות מתודולוגיות האופייניות לכללי 
 בבעיית – 142סעי� ; וג עוסק בבעיית הסיו141סעי� . ברירת הדי� מ� הסוג שמופיעי� בחוק

   139, 137 כפי שראינו לעיל בסעיפי� 306. בבעיה של תקנת הציבור– 143 וסעי� ,הרנוואה
   . קיימת התייחסות ג� לממד הזמ�140�ו

  סיווג  )א(

  : קובע לאמור141סעי� 

 תהיה לכל מונח 140 עד 136לעניי� קביעת הסמכות והדי� לפי הסעיפי� 

  .יהמשמעות שיש לו בדי� הישראל

 למשמעות  באשרסעי� זה מבהיר שכאשר מתעוררת מחלוקת בי� די� ישראל לבי� די� זר
כפי שמעיר . בית המשפט ינהג על פי המשמעות הישראלית, שיש לייחס למונח כלשהו

היא אינה עוסקת לכאורה במונחי� המופיעי� . ההוראה עוסקת במונחי� בחוק בלבד, שילה
 ד� שאקי . בדי� שחל על הירושה� משמעלפי אלה יפורשו 307.במסמ� כגו� צוואה

מקו� , מושב, ירושה: 140–136לי� המופיעות בסעיפי� ימבצמצומה של ההוראה ל
 308.יוצא באלהמקו� העשייה וכ, צורת הצוואה, כשרות לצוות, צוואה, הימצא� של נכסי�

. שההוראה אינה חלה על שאר הסעיפי� בפרק השביעיהוא  לכאורה פירושה של הגבלה זו
 שאקי.  בעניי� הסיווגאי� הוראה סטטוטורית מחייבת, כאשר מחילי� סעיפי� אחרי�לפיכ� 

רתו ד כהג"ירושה"גיו� שבהסדר זה באפשרות שנגדיר את המונח ימדגי� את חוסר הה
 שאפשרהמגביל את ההכרה , 144לצור� סעי� ואילו  ,136במשפט הישראלי לצור� סעי� 

נפקות  309.הוא יוגדר לפי משמעותו בדי� הזר, כוח די� זרלתת לזכויות ירושה של המדינה מ
 כאשר  ולאדי� ישראלהיא שההוראה חלה רק על מונחי� ב 141סעי� באחרת של ההגבלה ש

  . סוגיה זו תידו� בהמש�.המחלוקת מתעוררת סביב מונח בדי� הזר

  

306    � הוראות תהיינהמתו� כוונה שה� הוצעו בהצעת חוק היחיד והמשפחה הוראות אלה א
המחוקק לא ראה לנכו� להכניס הוראות אלה לחוק . מתודולוגיות כלליות בתחו� ברירת הדי�

א� לא חזר על ההוראות בחוקי� ו, 1962–ב"תשכה ,הכשרות המשפטית והאפוטרופסות
חוק , 1973–ג"תשלה,  חוק יחסי ממו� בי� בני זוג–המאוחרי� יותר בתחו� דיני המשפחה 

בחוק שיפוט בענייני התרת נישואי� ואילו  – 1959–ט"התשי, )מזונות(לתיקו� דיני משפחה 
  . נקט עמדה אחרת בסוגיית הרנוואה1969–ט"תשכה ,)מקרי� מיוחדי�(

  . 165–164' מבע, כר� ב )5ש "לעיל ה (השילראו    307
  .80–78' מבע ,)60ש "לעיל ה (שאקיראו    308
  .ראו ש�   309
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 כשל בתי משפט , הנטייה של בתי המשפט הישראליי�141סעי� בלעדי דומה שג� 
ולו מ� , תהיה להפעיל את המונחי� כהגדרת� במשפט הישראלי, מדי� במדינות אחרותומלו

 ,עמדה אוניברסלית כמעטזו , כפי שראינו. הטע� שמדובר בפירוש של הוראת חוק ישראלית
בית משפט ישראלי אינו בהפעילו כלל סמכות או כלל ברירת די� ישראלי : מה ברורוטע

הוא שואל א� הוא היה תושב צרפת . רכי� צרפתיי�שואל א� המנוח היה תושב צרפת לצ
הוא אינו קובע כללי ברירת די� לענייני� הנחשבי� ענייני ירושה בדי� . לצרכי� ישראליי�

הפעלת כלל ברירת הדי� . אלא לענייני� הנחשבי� ענייני ירושה בדי� ישראל, אנגליה
רת הדי� הישראלי הישראלי תלויה בהתאמת המערכת העובדתית לקטגוריה של כלל ברי

מגדיר די� ישראל .  לקטגוריה זומשמעותי קשר בוובמימוש הקשר שדי� ישראל רואה 
קשר שהוא הגדיר כקשר של מרכז חיי� עובדתי  ואת ה,מגדיר קשר זההוא קטגוריה זו ו

) בתרגו�(העובדה שדי� אחר משתמש באותו מונח . "מושב" ג� מכנהאובייקטיבי הוא 
מאחר שהפעלת כלל ברירת הדי� . מבח� אחר אינה נוגעת לעניי�לצרכי� משלו ומפעיל 

מוב� מאליו שפירושי� זרי� שנוצרו לענייני� אחרי� לא יהיו , ישראלי  כללחייבת לפרשמ
 בהכרח לעניי� זה אינו מחייביוזכר עוד שהשימוש בדי� ישראל  ע� כל זאת .ממי� העניי�

 יש להתאי� את המונחי� להקשר ;רגיללהיזקק למונחי� כמשמע� בדי� הישראלי הפנימי ה
   310.הברירתי

היא יכולה . בעיית הסיווג יכולה ללבוש צורות שונות, כפי שראינו בחלק הכללי
ירושתו של "להתעורר כבר בתחילת הדיו� בלבוש השאלה א� מדובר בשאלה שבתחו� 

היא יכולה להתעורר בלבוש של מחלוקת בדבר ;  שעליה חלות הוראות החוק"אד�
היא יכולה להתעורר בלבוש של מחלוקת בדבר אופיו של ו; עותה של חוליית הקישורמשמ

אינו סוטה מהעקרונות הכלליי� המקובלי� בשיטה הישראלית  הסעי� .די� זר שאמור לחול
  .  לשלוש הבעיות של סיווג שיכולות להתעוררבאשר

   המשפטיתקטגוריהסיווג ה  )1(

. "בירושתו של אד�"יט א� התביעה היא תביעה אפיו� השאלה העומדת לדיו� מחייב להחל
זקקת  נ"ירושה"השאלה א� מדובר ב. 137� ו136עניי� זה נדו� בהרחבה במסגרת הסעיפי� 

ייתכ� .  שונה מדי� ישראלאפיו� שדי� זר מאפיי� את הסוגיה מתברר רק כאשר 141לסעי� 
בעלה מכוח חיי זבו� ילמשל שדי� מושבו של המנוח מתייחס לתביעה של אישה לחלק בע

 במשפט הישראלי היא מצטיירת כתביעה ביחסי ואילו ,הנישואי� כאל תביעה של ירושה
 מורה לבית המשפט הישראלי לאמ� את האפיו� 141במצב כזה סעי� . ממו� בי� בני זוג

  

–154' לעיל בעמ; )1953(ואיל�  1042, 1037ד ז "פ, רוזנבאו�' רוזנבאו� נ 1/49מ "בדראו    310
סיליה וסרשטיי� לאומי הפרטי ראו 	רכי המשפט הבי�ו על בעיית הסיווג לצ.475–474, 172

  ).�"תש–ט"תשמ (401 יט משפטי�" קשיי אפיו� בברירת הדי�"פסברג 
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האפיו� הזר מכניס את השאלה לתחו� שבי� , הישראלי ולהתעל� מהאפיו� הזר של העניי�
  . הוא מוציא אותו ממנוש� ירושתו של אד� ובי

יוזכר שמחלוקת תתעורר בי� די� ישראל לדי� זר באשר למשמעות של מונח רק כאשר 
תביעה של אישה נגד עיזבו� בעלה להפרדת . משמעות המונח כבר ברורה בדי� ישראל

 תביעתה למזונות ואילו, רכושה מרכושו איננה נחשבת בעיה של ירושה במשפט הישראלי
הרבה פחות ברור מה עמדתו של המשפט . כ� נחשבת עניי� של ירושהמ� העיזבו� א

 בדי� השאי� לה מקביל,  זכות זו311.רות לתביעתה של אישה לזכות אכילת ֵ+באשרהישראלי 
לפני שבית משפט . יכולה להיחשב לזכות שבירושה ויכולה להיחשב לזכות מזונות, ישראל

עליו להחליט כיצד המשפט ,  הזכותמתמודד ע� השאלה לפי איזה די� עליו לסווג את
 שעליו מושתתת  בחשבו� נתוני� מהדי� הזרלהביאולצור� זה עליו (הישראלי מבי� זכות זו 

כאשר מוגשת תביעה על נקט גישה שבית המשפט העליו�  אנלוגיתבהתעורר בעיה ). הזכות
 מהות� ילפיש להגמיש את הקטגוריות הישראליות , יסוד זכות שאינה מוכרת לדי� ישראל

  312. בה� ג� מוסדות משפטיי� זרי�לכלולהרציונלית הרחבה כדי 

  סיווג חוליית הקישור  )2(

 138של ההוראה שבסעי� ; מושב המנוח לחוק היא 137חוליית הקישור של הכלל שבסעי� 
מקו� , ומקו� מגורי, ואזרחות,  המנוחמושב – 140של הכלל שבסעי� ; מקו� הנכס –

מחייב סעי� , כשמושב המנוח הוא באיטליה. מצא� של מקרקעי�מקו� היו עשיית הצוואה
 להחיל 140מאפשר סעי� , כשמקו� עשיית הצוואה הוא בספרד.  להחיל את די� איטליה137

  . את די� ספרד
ויש כללי� לזיהוי מקומו של , "מושב" הגדרה למונח קיימתבמשפט הישראלי פנימה 

 בית משפט ישראלי מפעיל את ל מושבש כאשר לצור� חוליית הקישור 313.מהנכס וכדו
ואילו , ש� נמצא מרכז חייו,  ומגיע למסקנה שמושב המנוח היה בצרפת135הכלל שבסעי� 

 מורה לו להתעל� 141סעי� ,  צרפתמנוח תושבבאחד היורשי� טוע� שדי� צרפת אינו רואה 
די� (אנגליה  נטע� שדי� א� ,כאשר הוא מגיע למסקנה שנכס פלוני נמצא באנגליה. מטענה זו

) שיכול להיות כל די� אחר(או די� מושבו של המנוח ) מקו� הימצא הנכס מבחינתנו
  . מורה לו להתעל� מתפיסות זרות אלה141סעי� , את הנכס בישראל" ממק�"

 במשפט הישראלי מוגדר מושב. המושב מפנה לדי� 137סעי� : 21 הדוגמ

 של המנוח הוא לפי מבח� עובדתי זה נקבע שמושבו. "חיי�המרכז "כ

�מושבו של אד� הוא מבח� עובדתיהמבח� ל, לפי די� אנגליה. אנגליה

  

  .165–164' מ בע,כר� ב) 5ש "לעיל ה (שילהראו    311
   .)1949(  ואיל�1043, 1037ד ז "פ, רוזנבאו� 'נ רוזנבאו� 1/49מ "בד   312
  .975–974'  לעיל בעמראו   313
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בעיה זו היא בעיה של . המנוח הוא תושב ישראל, ולפי מבח� זה, משפטי

 מורה לקבל את העמדה הישראלית בסוגיה זו חר� 141 וסעי� 314,סיווג

  .העמדה האנגלית

 בדי� 140–136מופיע בסעיפי� מקרה יחיד שבו תהיה חשיבות למשמעותו של מונח ה
. לחוק) א(140למשל לצור� סעי� ,  הוא כאשר מדובר בחוליית האזרחות141זר חר� סעי� 

אזרחות היא קשר . ישראל אינה יכולה לאמ� מבח� משלה לאזרחותו של אד� באר� זרה
על  315.א� לאוהוא קיי� א� משפטי פורמלי שרק מדינת האזרחות עצמה רשאית להכריע 

  .� ישראל לא תהיה עמדה בשאלהכ� לדי
 אינו צרי� לחול הוא כאשר מדובר בסיווג חוליית קישור לצור� 141מקרה שבו סעי� 

במישור הטכני כאשר מבררי� את . כלל ברירת די� זר ולא לצור� כללי� שבחוק הישראלי
אי� ,  כללי ברירת הדי� הישראליי�ופעלוהמשמעות של מונח בדי� זר שחל לאחר שה

 141ותנאי התחולה של סעי� , 140–136 עוד בקביעת הסמכות והדי� לפי הסעיפי� עוסקי�
 במישור העקרוני אי� כל סיבה לייחס למונח שבדי� זר את המשמעות 316.אינ� מתמלאי�

  .שיש למונח שכמותו בדי� ישראל

נכסי . של אד� שמרכז חייו הוא באנגליהזבונו ינדו� בישראל ע: 22 הדוגמ

על מיטלטלי� די� המושב של  בדי� אנגליה חל. ישראל בהעיזבו� מצויי�

, לפי המבחני� האנגליי�.  ואילו על מקרקעי� חל די� מקו� הימצא�,המנוח

. בדי� ישראל הרכוש הוא מיטלטל. הרכוש בישראל הוא מסוג מקרקעי�

, ה של רנוואהבעילאחר מכ� קבלת הסיווג האנגלי פירושה שתתעורר 

הרכוש בישראל את די� ישראל ולא את די�  נחיל על 142ובזכות סעי� 

 ונחיל הרנוואה הישראלי פירושה שלא תתעורר בעיית סיווגקבלת ה. אנגליה

 מוצע ,141למרות סעי� . בישראל את די� אנגליה כדי� המושבשעל הרכוש 

שכא� יש לנהוג על פי הסיווג האנגלי משו� שהבעיה העומדת בפני בית 

  .וראה ישראלית אלא פירוש הוראה אנגליתהמשפט איננה בעיה של פירוש ה

.  שהוא די� המושב של המנוח, מפנה לדי� אנגליה137סעי� : 23 הדוגמ

של אד� יש  טלטליויעל מ – האחת :בדי� אנגליה שתי הוראות ברירת די�

 על מקרקעי� יש להחיל את די� מקו� – האחרת ;להחיל את די� מושבו

לפי .  שונה מההגדרה הישראליתההגדרה האנגלית של מושב. הימצא הנכס

  

י ואיזה די� היה � האנגל מה כלל ברירת הדיהובררכי טר� , רנוואהלא של זו בעיה של סיווג ו   314
  .חל ש� על הירושה

  . 236ש "ה, 170' ראו לעיל בעמ   315
  .141' שאינה כלולה בהוראה שבס, 142' על פי רוב בעיה זו תתעורר לצור� ס, ואכ�   316
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כא� הצור� בסיווג בא כדי ג� .  המנוח הוא תושב ישראלההגדרה האנגלית

כדי לדעת א� , לדעת אל איזה די� מפנה המשפט האנגלי בסוגיה זו

כא� יש להחיל א�  מוצע ש,141למרות סעי� . רנוואהמתעוררת בעיה של 

 הדי� פירושו של ברר אתשכ� המטרה שלנו היא ל, את הסיווג האנגלי

  .הדי� הישראליאת פירושו של האנגלי ולא 

  וראותסיווג ה  )3(

 של הוראה נתונה החלתהלמנוע את לכאורה  אפשר, כאשר כלל ברירת הדי� מפנה לדי� זר
שהיא  או ,אלא ביחסי ממו� בי� בני זוג, בטענה שהיא איננה הוראה העוסקת בענייני ירושה

 א� היא החלתה למנוע את אפשרכ�  כמו. מה וכדו,ואהבצורת הצואיננה הוראה העוסקת 
 כיצד קובעי� את אופייה של הוראה 317.פיסקלי או ציבורי, עונשי, בעלת אופי פרוצדורלי

" מושבו", "ירושה", "כשרות"מונחי� כגו�  מורה ש141סעי� ?  טענות אלהלצור�זרה 
של   בשאלת אפיונ� הוא אינו מטפל.יתפרשו כמקובל בדי� הפורו� 140–136שבסעיפי� 

 עוסקי� בזיהוי שיטת המשפט שאליה יש לפנות 140–136 סעיפי� . ככאלההוראות זרות
ה� אינ� עוסקי� בהגדרת הדיני� בתו� . כדי למצוא את כללי ההכרעה בשאלות מוגדרות

יש לאפיי� הוראה זרה על פי , השוררי� בעניי� זה בישראלכלליי� העקרונות לפי ה. שיטה זו
 אפילו ,על כ�. שיטה הזרה א� בלי קשר להגדרתה הפורמלית בשיטה ההיאתפקידה ב

יש להחילה א� לפי , ההוראה הזרה אינה עוסקת בכשרות או בירושה לפי התפיסה הזרה
שילה מציע להתייחס ,  למשל318.התפיסה הישראלית היא ממלאת תפקיד כזה בשיטה הזרה

 כמקובל –ולא , ה ככלל של ירושהאל הכלל במשפט האנגלי שלפיו נישואי� מבטלי� צווא
 ראוי לנהוג באופ� דומה באשר לשאלה א� יש 319. ככלל מתחו� דיני הנישואי�––באנגליה 

עקרונות  ,בהקשר זה. להימנע מהחלת הוראה זרה בישראל בשל אופייה הציבורי או הפסול
שיקבע לצרכי� מקומיי� את , כלליי� של השיטה מכווני� אותנו אל די� הפורו� הרחב

 של הוראות זרות על פי הסיבה שבגללה מונעי� את פיסקליאו הציבורי ה ,אופיי� העונשי
יש לאפיי� הוראה זרה על פי תפקידה בשיטה הזרה א� בלי קשר ג� בהקשר זה . החלת�

 אינו חורג מהעקרונות הכלליי� של 141לפיכ� סעי� . להגדרתה הפורמלית בשיטה ההיא
  . בעניי� זההשיטה

  

  .475–474, 169–162' ראו לעיל בעמ   317
ד "פ, מ"ר בע כור סח'פי� קורפורייש� ניגרי 352/87א "עראו , לגישה גמישה לבעיית הסיוג   318

 ). 1990 (45) 3(מד
הוא סבור כי יש לנהוג כ� משו� שחוק הירושה . 140' בעמ, בכר�  )5ש "לעיל ה (שילהראו    319

על כ� אי� להפריד שאלה זו מכל יתר . וזו אחת מדרכי הביטול, עוסק בדרכי ביטול צוואה
  .השאלות הכפופות לכללי ברירת הדי� בירושה
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  ) renvoi( ואהורנ  )ב(

או די� ) 137 סעי� שאליו מפנה(מוצאי� כי די� המושב הבעיה של רנוואה מתעוררת כאשר 
או די� מקו� המגורי� או מקו� עשיית הצוואה ) 138 סעי� שאליו מפנה(מצא הנכס ימקו� ה

את ברירת די� שיש בו הורו,  לחול"רוצה" אינו ))א(140סעי� שאליה� מפנה (או האזרחות 
ירושה היא תחו� שבו מרבית שיטות . שמחייבת להחיל על אותה שאלה עצמה די� אחר

קובע  142סעי� .  ישראל חורגת מהמקובל בעניי� זה320.המשפט נוהגות לקבל את הרנוואה
  :לאמור

כשחל הדי� של מדינה פלונית ואותו די� מפנה אל , על א� האמור בחוק זה

�אול� ; אלא יחול הדי� הפנימי של אותה מדינה, ניהאי� נזקקי� להפ, די� חו

נזקקי� להפניה ויחול , כשהדי� של אותה מדינה מפנה אל הדי� הישראלי

  .הדי� הפנימי הישראלי

ההפניה איננה רק . ה שבכללי ברירת הדי� שבחוקיפנההשל משמעות ה יהסעי� קובע מה
אי� זאת אומרת אול�  .)רנוואההאי� דחייה מוחלטת של  כלומר(לחלק המהותי של אותו די� 

מסויגת של  כלומר אי� קבלה בלתי (כללי ברירת הדי� של הדי� הזרשתמיד יש לציית ל
כאשר כללי ברירת הדי� הזרי� :  היא הוראה מורכבת142ההוראה שבסעי� ). הרנוואה

הדי� יש לשעות אליה� ולהחיל את , )remission (מפני� בנסיבות העניי� חזרה לדי� ישראל
 לדי� זר אחר,  אול� כאשר ה� מפני� הלאה.נייני ירושהעי המהותי בישראלה
)transmission( ,321.ויש להחיל את הדי� שאליו הופנינו תחילה, אי� לשעות אליה�   

. בית משפט ישראלי ד� בירושתו של תושב בלגיה אזרח ישראל: 24 הדוגמ

ורשי� טוע�  מהיאחד. אי� צוואה ומבקשי� שבית המשפט יוציא צו ירושה

שכ� יש בו כלל ברירה שמפנה בענייני , לחול" רוצה"שדי� בלגיה אינו 

סעי� .  המנוח בנסיבות העניי� היא ישראליתאזרחות. אזרחותירושה לדי� ה

 מקבל הפניה זו ומורה להחיל את די� ישראל על השאלות השונות 142

  .הקשורות בהוצאת צו הירושה

. ירושתו של תושב בלגיה אזרח אנגליהבית משפט ישראלי ד� ב: 25 הדוגמ

 מהיורשי� טוע� אחד. אי� צוואה ומבקשי� שבית המשפט יוציא צו ירושה

שכ� יש בו כלל ברירה בענייני ירושה ,  לחול"רוצה"שדי� בלגיה אינו 

  

. 72' בעמ, CHESHIRE;  לחוק הרפורמה האיטלקי13' ס;  השוויצריCPIL	 ל91' ראו למשל ס   320
 ש"ה לעיל(HAYTON ראו למשל (ג� בגרמניה ובצרפת מקבלי� את הרנוואה בתחו� הירושה 

  ).260 ,234–233 'בעמ ,)6
  .)82' מבע ,)60ש "לעיל ה( שאקי(שאקי מכנה גישה זו קבלה מסויגת של הרנוואה    321
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סעי� . המנוח בנסיבות העניי� היא אנגלית אזרחות. אזרחותהמפנה לדי� ה

ת די� בלגיה על השאלות השונות  דוחה הפניה זו ומורה להחיל א142

  .הקשורות בהוצאת צו הירושה

 בנסיבות של הרנוואהההוראה שלפיה אי� לשעות להפניה לדי� זר אחר פירושה דחיית 
transmission ; מסוג רנוואה להפניה חזרה לישראל פירושה קבלה של באשרההוראה 

remission ,יש בה יתרו� של . ק אותהוקשה להצדי,  גישה זו נדירה322.וזאת בדר� החלקית
בניגוד  ,תוצאתה היא החלה של די� הפורו� לא רק על תושבי ישראלאול� . קלות הפעלה

פתרו� הבעיה של , כפי שהוסבר לעיל. ת עיוניהאי� מאחוריה כל הצדקו, 137לאמור בסעי� 
מהות זו .  למהות הפנייה לדי� זר ומטרתהבאשר צרי� להתבסס על תפיסת השיטה רנוואה

טרתה אינ� משתנות רק משו� שהדי� הזר מפנה בעניי� הנדו� לדי� ישראל ולא לדי� זר ומ
שיטתי לסוגיית �שהוצע אגב כהסדר כלל(להסדר זה  ההצדק היחיד שהוצע. אחר

גברו על כנראה  ומעלות אלה 324"פשוט ומעשי, הגיוני" הוא שמדובר בהסדר 323)הרנוואה
 אי� ספק שעמדה זו מערערת את 325.הואו של הרנ"מסויגת"שבקבלה העקביות בעיית 

  .אינו מוחל במלואו, 137שאליו מפנה סעי� , באשר די� המושב, אחידות ההורשה

  פי� אחרי� לסעי142בי� סעי� שהיחס   )1(

היא ברורה פחות .  ברורה137 על די� זר שאליו מגיעי� מכוח סעי� 142השפעתו של סעי� 
  . 138 במקרי� שבה� אנו מופני� לדי� זר מכוח סעי�

זבונו נדו� יל� לעולמו ועותושב ישראל ה  שהואאזרח איטליה: 26 הדוגמ

ירושה את די� החיל על מדי� צרפת . זבונו נמצא בצרפתיחלק מע .בישראל

א� .  מורה להתעל� מהפניה זו142סעי� .  די� איטליה– של המנוח אזרחותה

סקי די� יצליח אחד מהטועני� לירושה להוכיח שדי� צרפת אינו מכיר בפ

 לרכוש שנמצא בשטחה אלא א� בית המשפט הזר הכריע בעניי� באשרזרי� 

אלא א� בית המשפט הזר ,  כלומר–כפי שבית משפט צרפתי היה מכריע בו 

  

 א� על פי ).1979 (246) 1(ט"מ תשל"פ, גרידינגר' 
 נ"עזבו� כ 914/75) 'חי(ע "תראו למשל    322
 להבחנה בי� קבלה חלקית .הרנוואהדי� ישראל הוחל מכוח קבלת , 142' שלא הזכירו ש� את ס

 .178–176'  לעיל בעמראו,  מלאהלקבלה
  זהבחוקהמסבירה שההוראות הכלליות מובאות , 155' מבע, )1952 (חוק הירושההצעת ראו    323

   .רק משו� שעוד אי� חוק כללי בנוגע לברירת הדי�
  .159' מעב ,ש�   324
היא מביאה . אינה מבססת פתרו� זה, המייעדת לפורו� תחולה שיורית, ג� גישת די� הפורו�   325

בי� השאר בהתבסס על הטענה כי רצונו של הדי� הזר לחול , כידוע לדחיית הרנוואה מכול וכול
אי� ספק כי הגישה שאומצה בחוק הירושה , ע� זאת). 215–212' בעמראו לעיל (אינו רלוונטי 

  .ה� העדפה מובנית לדי� הפורו�, מבטאת ה� שליטה של הפורו� בהיק� התחולה של הדי� הזר
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 כיצד על –החיל על השאלה אותו די� שבית משפט צרפתי היה מחיל עליה 

הדורש להכריע כדי� מקו� , 138 סעי�  לפי:בית משפט ישראלי לנהוג

הדורש להתעל� מכל הפניה לדי� שאינו די� , 142או לפי סעי� , הימצא הנכס

   ?ישראל

;  הוא סעי� כללי האמור לחול על כל מקרה שבו די� זר מפנה לדי� זר אחר142סעי� 
 הוא בבחינת הוראה מיוחדת המבקשת להתאי� את ההכרעה הישראלית לדרישות 138סעי� 

 ,138גיו� רב במת� פירוש מצמצ� לסעי� יאי� ה. בלתי מתפשרות של מקו� הימצא הנכס
ואילו כאשר הוא מוכ� , שלפיו רק כאשר די� המקו� דורש שיוחל דינו הפנימי נציית לו

תעל� נ, להחיל די� זר אבל אינו מוכ� שיחול אלא אותו די� זר שאליו הוא מפנה
   326.מעקשנותו

  . 142 התנגשות ע� סעי� עלול לעורר 140ג� סעי� 

שכל אחד מה� לחוד ,  מגוו� של דיני�קיי� כאמור 140 בסעי� :27 הדוגמ

מה קורה א� רק די� אחד מתו� . יכול להכשיר את הצוואה מבחינה צורנית

מכשיר את הצוואה בהוראות הירושה  –די� מקו� המגורי� למשל  –אלה 

 יש בו ג� כלל ברירה שמפנה בנסיבות העניי� לדי� א�, המהותיות שיש בו

  .הוראותיו המהותיות בענייני ירושה אינ� מכשירות את הצוואהאשר , ישראל

תוצאת . די� הישראלי הפנימיה ולהחיל את הרנוואה מורה לקבל את 142בנסיבות אלה סעי� 
 היא להביא 140 הברורה של סעי� וזאת כאשר מטרת. המהל� הזה תהיה לפסול את הצוואה

 באשר הוא הוראה כללית 142 סעי�, שוב. לידי הגדלת האפשרויות להכשיר צוואות
 ,ע� מדיניות מיוחדת משלה,  הוא בבחינת הוראה מיוחדת140אול� סעי� , לרנוואה

  .142 יגבר על סעי� 140המחייבת לכאורה שסעי� 
. 142 למידת חיובו של סעי� באשר עמדה אחידה שתינקטשני המקרי� הללו מחייבי� 

יות לו מעורר קושי בשל סיכול המטרות צ; סטייה ממנו מעוררת קושי בשל לשונו המפורשת
אפשר לקד� את המדיניות   אי;140סעי� ב ו138המיוחדות של ההסדרי� שבסעי� 

דומה שיש להעדי� . 142המפורשת של שני סעיפי� אלה מבלי לסטות מהלשו� של סעי� 
על פני המדיניות הברירתית שבסעי� , 140� ו138מדיניות המיוחדת שבסעיפי� האת 
 נועד להבטיח 138 וסעי� , נועד לקד� מטרות בסיסיות בדיני ירושה140י�  סע142.327

  

  .1140–1135' לעיל בעמ, 138 'סדיו� בראו    326
 'ד של סמעלה בעיה מעניינת העולה משילוב� יח 148–147' מ בע,בכר� ) 5ש "לעיל ה (שילה   327

מנוח זר חשבו� בנק אשר נמצא לפי המבחני� הוא מתאר מקרה שבו ל. 142' ס ו141 ' ס,138
, סבורה שחשבו� הבנק נמצא בליכטנברגרוריטניה אול� מוכח ש, ברוריטניההישראליי� 

 אינו 138' שילה סבור שבמקרה זה ס .ושהיא לא תסבול החלה של די� אחר מדי� ליכטנברג
הוא א� סבור כי . אינה עומדת על תחולת דינה המהותי בנסיבות העניי�כי רוריטניה , חל
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נראה כי שיקולי� אלה כבדי� מהשיקול . שלהכרעות ישראליות תהיה משמעות מעשית
  .142הפרגמטי העקר שבסעי� 

   האינצידנטליתבעיהה  )ג(

, לואולהסדיר את התחו� במ מרהנדונה בחוק הירושה למרות הָילא  האינצידנטלית בעיהה
  .  שבהקשר של ירושה שאלה זו עלולה להיות בעלת חשיבות רבהוא� על פי

 137סעי� . זרח איטליהזבונו של תושב צרפת אינדו� בישראל ע: 28 הדוגמ

חלק מסוי� זוכה ב ש� אלמנת המנוח ,לדי� מושבו של המנוחמפנה 

.  בעיזבו� היא אשתו השנייה של המנוחה הטוענת לחלקהאלמנה. עיזבו�ב

ושעל כ� היא אינה ,  המנוח טועני� שנישואיו לאישה זו לא היו תקפי�לדיי

בית המשפט להכריע בשאלה א� הנישואי� הללו  על. זכאית לרשת עמ�

זה מפנה לדי� משני כלל ברירת הדי� הישראלי לעניי� . תקפי� א� לאו

בדי� איטליה הנישואי� תקפי� והאישה אכ� נחשבת . אזרחות די� ה–איטליה 

. כלל ברירת הדי� הצרפתי במקרה זה מפנה לדי� צרפת עצמו. נת המנוחאלמ

לפי איזה . הנישואי� אינ� תקפי� והאישה אינה נחשבת אלמנתו, לפי די� זה

, שהוא די� הפורו�,  די� ישראל–די� עלינו להכריע בשאלה האינצידנטלית 

רירת  וכללי ב,השולט בשאלת הירושה, או די� צרפת וכללי ברירת הדי� שלו

  ?ושלהדי� 

הדומה לה , הבעיה האינצידנטלית אתרנוואה כי א� ה יתבעיאת עורר מקרה זה איננו מ
הא� רוצי� לייבא מדי� המושב את :  עקרונית נשאלת אותה השאלהתי הבעיות בש.מאוד

או שמא רוצי� רק לשאול ממנו ? התוצאה הסופית שלו לשאלה מי יורש או מי בעל הנכס
ולמלא את הרשימה בשמות , את רשימת בעלי הקרבה היורשי�הקובע , כלל הכרעה

  ?ובנכסי� באופ� עצמאי

  

הוא מציע להחיל על הירושה את די� המושב , על כ�. 142' הבעיה אינה נכנסת במדויק לגדר ס
. משו� שלא הראו טע� טוב לסטות ממנו, 137' לפי כלל ברירת הדי� הבסיסי שבס, של המנוח

 138' אי� ספק שהסיווג של חוליית הקישור לצור� ס .ראבל אפשר לנתח סוגיה זו באופ� אח
השאלה א� יש לעקוב אחר . ולפיו הנכס נמצא ברוריטניה, צרי� להיעשות על פי די� ישראל

תלויה בשאלה , המפעיל ג� כלל ברירת די� רוריטני המפנה לדי� ליכטנברג, הסיווג הרוריטני
שב מבלי להיתקל בהתנגדות של די� המעשית א� אפשר לממש את זכות הירושה לפי די� המו

א� זאת . 137' אכ� יש להחיל את די� המושב לפי ס, א� אפשר לממשה בליכטנברג. רוריטניה
 מחיל את די� מקו� הימצא הנכס רק כאשר די� זה עלול למנוע מימושה של 138' משו� שס

 רוריטניה כדי א� יהיה צור� להיזקק לדי�, במקרה המתואר. זכות שנוצרה שלא לפי השקפותיו
א� אפשר . יש הצדקה לשעות לעמדתו הסיווגית ולהפנייתו לדי� ליכטנברג, לממש את הזכות

  .אי� הצדקה לפעול כ�, לממש את הזכות מבלי להיזקק לדי� רוריטניה
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העמדה של די� הזר בכללותו חר� ה לפישילה ממלי� לפתור את הבעיה האינצידנטלית 

ע� זאת הוא מציע שכאשר השאלה האינצידנטלית  328. בסוגיית הרנוואה142סעי� 

 ג� א� כללי ברירת ,ש לו לעול�תכחהלאי� , מתייחסת למעשה משפטי שנעשה בישראל

 בדיו� הכללי 329.הדי� של הדי� ששולט בשאלה הראשית מפני� לדי� זר שפוסל את המעשה

לה תלויה בגישה שנוקטי� באשר לתאוריה ת הוצע שהגישה הראויה לי האינצידנטבעיהב

יש ,  א� כללי ברירת הדי� בירושה שואפי� להג� על זכויות קנויות,לפיכ�. של ברירת הדי�

 א� א� כללי ברירת .להכריע בשאלה האינצידנטלית לפי הדי� ששולט בשאלה הראשית

 באופ� נפרד אינצידנטליתהשאלה אזי יש להכריע ב, הדי� עושי� צדק לפי די� הפורו�

בהקשר המיוחד של ירושה הפתרו� . על פי כללי ברירת הדי� של הפורו�, מהשאלה הראשית

שכ�  , השאלה א� מגמת החוק לאחידות בהורשה א� לאולבעיה זו צרי� עוד להיגזר מתו�

כ� מתרחקי� מעמדתו של די� המושב , ככל שמפצלי� שאלות ומכפיפי� אות� לדיני� שוני�

  .באשר לירושה

 ראינו עוד שהתשובה לבעיה האינצידנטלית צריכה לבוא מהגישה לבעיית ,ע� זאת

 בבעיה האינצידנטלית לנהוג שילכאורה על כ�  .ה זוהחוק כבר הכריע בשאל 330.הרנוואה

 כאשר בשאלה האינצידנטלית הדי� הזר ,לפיכ�. החוק מורה לנהוג בבעיית הרנוואהכפי ש

 לפי יש לשעות לו ולהכריע בשאלה המשנית ,ששולט בשאלה הראשית מפנה אל די� ישראל

ת  להכריע בשאלה המשנייש, ואילו כאשר בשאלה זו הוא מפנה לדי� זר, די� ישראל הפנימי

פירוש הדבר הוא למעשה . שעשויי� להפנות לדי� זר אחר, הישראליי� כללי הברירה לפי

 די� יופעלאול� יהיו מקרי� שבה� ,  די� ישראלתיפתר תמיד לפישהשאלה האינצידנטלית 

כאשר הדי� ששולט בירושה מפנה בשאלה  (בלי כללי ברירת הדי� ישראל הפנימי

כללי ברירת הדי� הישראליי� יופעלו קרי� שבה� ויהיו מ ,)האינצידנטלית לדי� ישראל

כאשר הדי� ששולט בירושה מפנה בשאלה האינצידנטלית לדי� (שעשויי� להפנות לדי� זר 

את אפשר לעשות מ,  לחוק142היקש מסעי�  הבנוי על ,גיו� שבהסדר זהיהיעדר הה. )זר אחר

חוסר בשל . ברורהשבה יש הוראה סטטוטורית , הרנוואהאפשר לעשות בסוגיית  מה שאי

 מצד אחד אפשר.  לפתח עמדה עצמאית בשאלה זואפשר ,142 שבהיקש מסעי� גיו�יהה

וממגמת הפיצול  ,142באה לידי ביטוי בסעי� שההעדפה לדי� הפורו� היבנות מל

 על פי כללי ברירת הדי� יש לנהוגולקבוע שבכל מקרה  331,המשתקפת בכללי ברירת הדי�

  

  . 134–131' מבע, בכר� ) 5ש "לעיל ה (שילהראו    328
אי� זה ).  ואיל�127' מבע,  ש�ראו(הדוגמה שהוא מביא מתייחסת לנישואי� שנערכו בישראל    329

די בה כדי , וא� שנערכו בישראל כדי�, מוב� מאליו שהעובדה שהנישואי� נערכו בישראל
  . 719–716' לדיו� בשאלה זו ראו לעיל בעמ. שישראל לא תתכחש לתוק� הנישואי�

ש� מקבלי� את הרנוואה בירושה וא� נוהגי� לפי הדי� הזר , ראו למשל במשפט האיטלקי   330
  ).513, 504' בעמ, BALLARINOראו (בבעיה האינצידנטלית 

  .1145–1144' ראו לעיל בעמ   331
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 ולנהוג צד אחר אפשר לתת ביטוי לתפיסה של זכויות קנויותמ. של הפורו� בשאלה המשנית

מתו� נאמנות , תמיד על פי כללי ברירת הדי� של הדי� הזר ששולט בשאלה הראשית

  332.לשאיפה להסדיר את העברת הירושה לפי די� המושב

  בעיות הזמ�  )ד(

לל ברירת שינוי בכ: תצורות שונותיכולה להופיע בשלוש , כמו בעיית הסיווג, בעיית הזמ�
  .שינוי בדי� הזרו; שינוי בחוליית הקישור; הדי� של הפורו�

  ת הדי�שינוי בכלל בריר  )1(

יחול על ירושתו הדי� , מי שמת לפני תחילתו של חוק זה"כי  לחוק הירושה קובע 157סעי� 
, הוראה זו מבהירה לכאורה שהוראות החוק. "שעמד בתוקפו ערב תחילתו של חוק זה

 ,על כ�.  יחולו על כל מי שמת לאחר תחילת החוק,רירת הדי� והסמכות שבולרבות הוראות ב
לפי כלל ברירת הדי� ,  מי שמת לפני תחילת החוק ירושתו תוכפ� לדי� האזרחות,למשל
שבחוק ובראש  ירושתו תוכפ� לכללי�,  ואילו מי שמת לאחר היכנס החוק לתוק�333,הקוד�

אשר הרגע המכריע לרכישת זכויות מכוח כ. המפנה לדי� המושב, 137ובראשונה לסעי� 
לא תתעורר השאלה א� כלל ברירת הדי�  334,המוות הוא רגע המוות או רגע מאוחר יותר

 335.בעוד הכלל הקוד� היה בתוק�, החדש עלול לפגוע בזכויות שהוקנו לפני מותו של אד�
� א� קשה להעלות על הדעת מצב שבו תידו, 1965�מכיוו� שהחוק נכנס לתוק� כבר ב

בישראל ירושתו של אד� שמת אחרי החוק כאשר שיטת משפט זרה מבססת טענה שפלוני 
   .קנה זכות בירושה לפני מותו

  

לא התעוררה כל ) 2006 (726) 3(ד סא"פ, פלוני' פלוני נ 9607/03מ "בע שבלהבהירראוי    332
בניו ביקשו לערער את תוקפ� של . ש� נדונה ירושתו של תושב ישראל.  אינצידנטליתבעיה

 ובאשר, על פי רוב תוקפ� של נישואי� כפופי� לדי� האזרחות.  השנייהנישואי המנוח לאשתו
בית המשפט . במקרה זה הנישואי� לא היו תקפי� לפי די� זה. לדי� הדתי – לאזרחי ישראל

א� על . העליו� בחר להתעל� מכלל ברירת הדי� הרגיל ולהכיר בנישואי� לצור� ירושה בלבד
במוב� של מקרה זה אינו מעורר בעיה אינצידנטלית  ,פי שתוק� הנישואי� היא שאלה שבגררה

 לא תוכלעל כ� . כפופה לדי� הפורו�) הזכות לרשת(משו� שהשאלה הראשית , ברירת הדי�
 לשאלה המשנית ובי� אלה של הדי� באשר התנגשות בי� כללי ברירת הדי� של ישראל להיות

  ). 188–181' לעיל בעמראו  (ששולט בשאלה הראשית
 .53' מבע, )60ש "לעיל ה (ישאקראו    333
   .רק במדינות כאנגליה נחשב רגע חלוקת העיזבו� רגע מכריע לעניי� זה   334
אזוגי  2/77א "אפשרות זו הועלתה על ידי בית המשפט בהקשר של יחסי ממו� בי� בני זוג בע   335

, 197–189' בעמלדיו� ביקורתי בעמדה שהוצעה ש� ראו לעיל ). 1979 (1) 3(ד לג"פ, אזוגי' נ
 .1232–1230'  ולהל� בעמ, 483–482
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  קישורהשינוי בחוליית   )2(

 137מושב המנוח בסעי� : בכללי ברירת הדי� בירושהמשמשות חוליות קישור וכמה כמה 
מקו� , קו� עשיית הצוואהמ; 140 ובסעי� 138מקו� הימצאו של נכס בסעי� ; 140ובסעי� 

הבעיה של שינוי בחוליית הקישור יכולה . 140מקו� אזרחותו והפורו� בסעי� , מגורי המנוח
. ואזרחותו ומקו� הימצא� של נכסי, מקו� מגוריו,  למושבו של המנוחבנוגעלהתעורר רק 

� וא) מקו� מגוריו ואזרחותו, מושבו(א� במש� חייו של המנוח , ישתנוכל אלה אפשר ש
אי� בחוק הוראה כללית ). ומקו� הימצא� של נכסי(לאחר מותו ולפני הדיו� בירושתו 

מקומות המגורי� , יות השונותוהאזרח, המסדירה את השאלה איזה מבי� המושבי� השוני�
  . מכריעהוא ה  השוני� שבה� נמצאי� נכסי�מקומותההשוני� ו

 ולא ברור ,"בשעת מותו"וריש  מדבר על די� מושבו של המ137סעי� , כפי שראינו לעיל
מפנה לדי� א� הסעי� . הדי� בעת המוות  על אוהמושב בעת המוותא� הסעי� מצביע על 

 יוצא לפי פתרו� זה 336.אזי יש פתרו� סטטוטורי לבעיה, בעת המוותשהיה למנוח מושב ה
 .בעת מותו מנוחשהיה למושב הלדי� במסגרת סעי� זה כפופות שכל השאלות הנדונות 

הנקבעת ,  לסמכות בית המשפט הישראליבאשר זה תוא� את העמדה שננקטה בחוק תרו�פ
והיא תואמת את התפיסה הרווחת שלפיה סמכות , על פי מושבו של המנוח ביו� מותו

 בירושה על פי די� ,ואכ�. וזכויות בירושה מתגבשות בעת המוות ולא בעת מוקדמת יותר
. זהפט ירצה לייחס לו חשיבות לעניי� קשה לחשוב על מועד אחר בחייו של אד� שהמש

 להקשות ולומר שא� מטרת� של דיני הירושה היא לקד� ציפיות סבירות של אפשראמנ� 
אי� זה בהכרח נכו� שציפיותיו ורצונותיו פותחו , המנוח או לתת ביטוי לרצונו המשוער

די� לבטא אול� בהיעדר צוואה קשה למצוא כלי יעיל יותר מה. דווקא בדי� מושבו האחרו�
סביר שהימנעות , ומכיוו� שהמנוח חופשי לערו� צוואה בכל רגע עד מותו ,ציפיות אלה

  . מעריכתה תתפרש כהשלמה ע� המצב בדי� המושב בעת המוות
די� זה יחול ג� על תוקפה ,  מפנה לדי� המושב שהיה למנוח בעת המוות137א� סעי� 

מבחי� בי� ירושה על פי די� ובי� ירושה סעי� אינו שכ� ה, המהותי של הצוואה ועל פרשנותה
, ישראל ומת כשהיה תושב הולנדער� צוואה כשהיה תושב המנוח  א� ,על כ�. על פי צוואה

א� הצוואה הייתה לטובת אחד ,  למשל. די� ישראללפיתוקפה המהותי של הצוואה ייבדק 
תה תקפה בעת י שהיא היאזי א� על פי, תקפה בדי� הולנדוא� צוואה כזו , מעדי הצוואה

אינו מכיר , די� ישראל, משו� שדי� מושב המוריש בעת המוות ישראל לא תכיר בה, עריכתה
א� בעת עריכתה לא הייתה הצוואה תקפה בדי� ג�  ,כ�  כמו337.בצוואות לטובת עדי�

משו� , ישראל תכיר בה, י�למשל משו� שהיא התיימרה לנשל יורשי� משוריינ, הולנד
די� ישראל חל במקרי� אלה כדי� המושב בעת  .ות שריו� כאלהשבדי� ישראל אי� הורא

  

  . לדיו� בשאלה איזו סוגיה נדונה בסעי�1119–1117' ראו לעיל בעמ   336
  . לחוק הירושה35' ראו ס   337



 לאומי הפרטי הישראלי	�כללי המשפט הבי: שער שלישי

1158 

למשל א� ,  ג� כאשר די� המושב בשעת המוות הוא די� זר,על כ�. המוות ולא כדי� הפורו�
ה של פקדי� אנגליה יחול על שאלת תו, ליהבמקרה הנדו� תושב הולנד נהיה תושב אנג

כאשר רצונו של המת ,  לכ�ומהבד . תושב הולנדחנערכה בהיות המנוש פי על �הצוואה א
ולא )  שלעילמהגישראל או אנגליה בדו( די� המושב האחרו� לפיהצוואה תפורש , אינו ברור

 כל זאת משו� שהחוק הישראלי מחיל ). שלעילהדי� הולנד בדוגמ( די� המושב הראשו� לפי
ע פתרו� לקבו  מאפשרואינו, די� אחד ה� על ירושה על פי די� ה� על ירושה על פי צוואה

   .צוואותייחודי ל
 תיחתכנה על פי די� צוואהסביר יותר ששאלות הקשורות בלכאורה , כשמדובר בצוואה

מאפשר לבדוק ה ,140סעי� עמדה זו באה לידי ביטוי מסוי� ב .המושב בעת כתיבת הצוואה
על פי די� המושב שהיה ) לרבות כשרות המצווה והעדי�(את תוקפה הצורני של צוואה 

 שהיה לו בעת עריכת האזרחות או מקו� המגורי�, ת המוות או די� המושב בעאד�ל
, במשפט האנגלי תוקפה המהותי של צוואה נבח� לפי די� המושב בעת המוות .הצוואה

והצוואה א� מתפרשת לפי , לפי די� המושב בשעת עריכת הצוואה כושרו של המצווה נבח�
 די� לפיתוצאה שהצוואה תפורש להגיע ל בישראל אפשר 338.די� המושב בשעת עריכתה

 ,כוונתו של האד�אחר המושב בעת עריכת הצוואה באמצעות העיקרו� שפרשנות מתחקה 
בר� תוקפה המהותי  339.כוונות אלה עוצבו במושבו בעת עריכת הצוואהסביר להניח שו

  .יהיה כנראה כפו� לעול� לדי� המושב בעת המוות

  

 באשר לדי� המושב בעת עריכת 27�024ופסקה ,  לעניי� התוק� המהותי154בכלל , DICEYראו    338
שיטות אחרות מקובל להכפי� את ג� ב. לפרשנות ולביטול, לצורה, הצוואה באשר לכשרות

תוקפה המהותי של צוואה לדי� האישי שהיה למנוח בעת המוות ולהפנות לרגע עריכת הצוואה 
בחוק ;  השוויצריCPIL	 ל94, 93, 91, 90' ראו למשל ס. רק באשר לשאלות הכשרות והצורה

 מפנה 47 'ואילו ס,  מפנה את הירושה לדי� האזרחות בעת המוות46' הרפורמה האיטלקי ס
, השינוי או הביטול, לשנות ולבטל צוואה לדי� האזרחות ברגע העריכה, בעניי� הכשרות לצוות

 מפנה בעניי� צורתה של צוואה למבחר דיני� שכולל ג� את די� האזרחות בעת המעשה 48' וס
 מפנה לדי� האזרחות בעת המוות כדי� שיחול EGBGB	 ל25' ג� בגרמניה ס; או בעת המוות

 מאמ� את ההסדר המגוו� של אמנת האג לצורתה של צוואה ולצורתה של 26' וס, ושהעל היר
 . צוואה המבטלת צוואה קודמת

שמסביר כי מאחר שפירוש הצוואה הוא , 139–138 'מבע ,בכר�  )5ש "לעיל ה (שילהראו    339
,  מפנה לדינו של המושב בעת המוות137' א� על פי שס, לעול� חיפוש אחר כוונתו של האד�

, יש שהצוואה תפורש לפי די� המושב שהיה למנוח בעת שער� את הצוואה או לפי די� אחר
אול� הוא ). 156בכלל , DICEY ראו, כ� מקובל ג� באנגליה(המבהירי� את כוונת המצווה 
, 137' משלימי� את כוונת המוריש מתו� הדי� שאליו מפנה ס, מודה שבהיעדר כוונה ברורה
ה תבואנה מדי� שונה מזה שבמסגרתו נכתבה הצוואה עלולה ושהעובדה שהשלמות כאל

בהחלט לשנות את משמעות הצוואה לעומת המשמעות שנודעה לה בדי� של המושב שהיה 
מצב זה הוא בלתי נמנע א� די� המושב בעת המוות כופה פרשנות . למצווה בשעת עשייתה

נה או רצו� באשר לנושא וכל אימת שקשה לייחס למצווה ידיעה או כוו, מסוימת על הצוואה
  . נתו�
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ל צוואה לפני שהמצווה משנה את ד� בבעיה שמעורר ביטולה ששילה בהקשר זה 
כאשר מעשה הביטול תק� לפי די� המושב בשעת הביטול א� אינו תק� לפי די� , מושבו

  הצוואה לפי די� המושב בעת המוותההנחיה שיש לבדוק את תוק�. המושב בשעת המוות
 אפשר לדמיי� ג� .מושב חדשו  שבה לתחייה ע� אימוצשבקה חיי�פירושה שצוואה שכבר 

אבל הוא תק� בדי� המושב בעת , בעת הביטול מעשה ביטול שאינו תק� –הפו� מצב 
 המבטלת צוואה צוואה חדשהתוקפה של באנגליה  .הצוואה מתבטלת בדיעבדכ� ש ,המוות

הכללי� העוסקי� (כללי� הרגילי� העוסקי� בתוקפה של הצוואה ה לפיקודמת תיבדק 
 שאלת התוק� המהותי יחול די� המושב  על, לפיכ�340).תוק� צורני וכשרות, בתוק� מהותי

וג� א� הצוואה , האחרו� ג� א� הצוואה החדשה מבטלת צוואה שנערכה במושב הקוד�
החדשה אינה מוכרת בדי� המושב הקוד� לא כצוואה ולא כמעשה ביטול של הצוואה 

שהוא המושב , על שאלת כושרו של המצווה יחול די� המושב בשעת המוות; הראשונה
ועל צורת הצוואה יחול אחד מהדיני� , וה בשעת עריכת הצוואה החדשהשהיה למצו

שילה מציע א� הוא גישה זו ומסביר כי היא תכשיר את רוב מעשי . המוצעי� באמנת האג
באנגליה  341.שכ� הפגמי� בתוקפ� של מעשי� כאלה ה� על פי רוב צורניי�, הביטול

וביטול בדר� , � לכללי� שלעילהכפו, מבחיני� בי� ביטול בדר� של עשיית צוואה חדשה
, כגו� השמדתה או נישואי� לאחר עשיית הצוואה, של מעשה אחר שיש בו כדי לבטל צוואה

הדעה אשר לביטול שלא באמצעות צוואה חדשה . שבאנגליה מבטלי� צוואה קיימת
 די� המושב לפי מושב חדש להחיות צוואה שבוטלהדינו של אפשר ללאי� המקובלת היא ש

 לטובת די� המושב בעת בשעת המוותושיש לסטות בעניי� זה מדי� המושב , ולבעת הביט
אותו כלל כמו על ביטול בדר� מעשה בדר� של על ביטול שילה מציע להחיל  342.הביטול

כדי שמעשה מבטל כגו� השמדה או נישואי� ייתפס א� הוא , של עשיית צוואה חדשה
שאד� שער� צוואה במושב אחד אול� הוא מוטרד מהאפשרות . כעשיית צוואה מבטלת

שבו נישואי� אינ� נחשבי� , ורק אז עבר למושב חדש, נישא ש� באופ� שביטל את הצוואה
כ� שהצוואה קמה לתחייה במושב אחרו� זה שבו המוריש הול� , למעשה המבטל צוואה

  343.לעולמו

  

  .27�095פסקה ב ,DICEYראו    340
 .140' מבע, כר� ב )5ש "לעיל ה (שילהראו  341 
  .1276–1275' מבע ,CHESHIRE; 27�088פסקה ב ,DICEYראו    342
א� מכיר בכ� שקשה , לבעיה זו הוא מעדי� את הפתרו� האנגלי של די� המושב בשעת הביטול   343

לחלופי� הוא מציע להתייחס אל תוק� . אות חוק הירושה הישראליליישב פתרו� זה ע� הור
הביטול כבעיה אינצידנטלית ולקבל את ההפניה של די� המושב בשעת המוות אל די� המושב 

שאחת מה� , קשה להבחי� בשתי שאלות נפרדות בקונסטרוקצייה זו. בשעת עריכת הנישואי�
שילה מודה כי ג� כשאפשר , כמו כ�. תהיא השאלה העיקרית והאחרת היא שאלה אינצידנטלי

  .פתרו� זה לא יועיל בכל המקרי�, להפעיל אותו
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הרי ההוראה שיש לנהוג לפי די� המושב בשעת . הטרידמלא ברור מדוע רק בעיה זו 
ראינו למשל שצוואה . המוות יוצרת מצבי� משוני� ג� בלא שמדובר בביטול הצוואה

שהייתה תקפה בדי� המושב בעת עשייתה עשויה להתבטל רק משו� שהמצווה שינה את 
מדוע . ושצוואה שהייתה בטלה מלכתחילה עשויה להיוולד בשל שינוי כזה במושב, מושבו

  ?ותר מהחייאתה של צוואה שלא קמה מעול�החייאתו של ביטול מעוררת התנגדות רבה י
אפשר היה לצמצ� את הנזק שבכלל הקיי� על ידי קביעה ששינוי מושב אינו יכול 
להוליד בדיעבד צוואה שלא קמה מעול� ואינו יכול לבטל צוואה בדיעבד כאשר מעשה 

ית עמדה זו לא הייתה משנה את הכלל בדבר שינוי בחולי. הביטול לא היה תק� בעת עשייתו
היא הייתה רק מבהירה שדי� המושב האחרו� אינו יכול להקנות תוק� בדיעבד . הקישור

אזי כוחו של די� המושב בשעת המוות היה מוגבל . למעשה משפטי שלא היה תק� במקורו
. לפסילת צוואות שהיו תקפות בשעת עריכת� ולפסילת מעשי ביטול שהיו תקפי� בשעת�

ה שבוטלה נתפסת כבעיה ייחודית וחמורה מפסילתה של א� החייאתה של צווא ,לעומת זאת
אזי יש מקו� להבחי� בי� עריכת צוואות לביטול� בלי , צוואה שהייתה תקפה בשעת עריכתה

 ואילו על ביטול ,על עריכת צוואות יחול די� המושב בשעת המוות: קשר לאופ� הביטול
וואה חדשה יחולו ג� על ביטול באמצעות צו, צוואות יחול די� המושב בשעת הביטול
 אול� לא ברור כיצד פתרו� זה מתיישב ע� החוק .הכללי� הרגילי� שחלי� על כושר וצורה

  .כמות שהוא
כאשר שינוי המושב : נראה כי כל המצבי� האלה מטרידי� באותה מידה: יתרה מזו

מביא לידי החייאתה של צוואה שלא הייתה תקפה מלכתחילה אי� הדבר חמור יותר או 

כאשר שינוי של מושב ; ממצב שבו הוא מביא לידי החייאתה של צוואה שבוטלה כדי�פחות 

אי� הדבר חמור יותר או פחות , מביא לידי פסילתה של צוואה שהייתה תקפה מלכתחילה

על כ� הפתרו� המתבקש . ממצב שבו הוא מביא לידי פסילתה של צוואה שלא בוטלה כדי�

 לשינוי בחוליית הקישור באשר לצוואות לעומת לכל המצבי� הללו הוא ליצור כלל נפרד

שרצונו ההנחה לפי , ירושה על פי די� תתבצע לפי די� המושב בעת המוות: ירושה על פי די�

ואילו תוקפ� המהותי של צוואות , המשוער של המצווה בא לידי ביטוי בדי� מושבו בעת הזו

ה ייבדק לפי די� המושב בשעת ותוקפו של ביטול צווא, ייבדק לפי די� המושב בשעת עריכת�

 הכול לפי ההנחה שרצונו המפורש של המצווה כפי שהוא בא לידי ביטוי ברגעי� –הביטול 

גישה זו מתיישבת ע� התפיסה המקובלת  .אלה לא בוטל מכללא על ידי שינוי במושבו

תוקפו של שינוי במעמד אישי נבח� . באשר לשינוי בחוליית הקישור במעמד אישי ובקניי�

 תוקפו 344;)הדי� האישי ברגע הנישואי� או הגירושי�(לפי הדי� ששלט במעמד בעת השינוי 

די� מקו� הימצא הנכס ברגע (של שינוי בזכות קניי� נבח� לפי הדי� ששלט בנכס בעת השינוי 

  

 ).1951 (141ד ה "פ, סקורניק' סקורניק נ 191/51א "ראו ע   344
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אול� הוא חוש� ,  שינוי בחוליית הקישור אינו מפקיע את המעמד או הזכות345).השינוי

ולכ� כל שינוי במעמד האישי או בזכות , י או די� המקו� החדשאות� לשליטת הדי� האיש

 346.הקניי� לאחר המעבר מדי� אחד לשני כפו� לדי� האישי החדש או לדי� המקו� החדש

צוואה שנערכה כדי� לפי די� ; לפיכ� תוקפה של צוואה ייבדק לפי די� המושב בעת עריכתה

ולאחר ,  המצווה תושב אותה מדינההמושב בעת עריכתה יכולה להתבטל לפי די� זה כל עוד

 די� המושב שיש לו –שינוי המושב תוכל להתבטל רק לפי די� מושבו החדש של המצווה 

 מעשה ביטול שנעשה כדי� בדי� המושב שהיה למצווה בעת ,באותה מידה. בעת הביטול

פתרו� זה עדי� על . הביטול תק� ומוכר ג� להבא כמעשה שהצליח לבטל את הצוואה

משו� שהוא אינו , אול� ג� הוא אינו ישי� במצב הנוכחי, ות האחרי� לבעיה זוהפתרונ

  347.מתיישב ע� לשו� החוק

אינו וחוליית הקישור של מקו� הימצאו של נכס מנכסי העיזבו� ב משתמש 138סעי� 

 :לאיזה די� מכוו� הסעי�, כאשר מדובר בנכס שעבר ממקו� למקו�. מציי� כל נקודת זמ�

בשל  348,כאמור לעיל? הדי� בעת אחרת, הדי� בעת המוות, הצוואההדי� בעת כתיבת 

 נסיגה מדי� המושב בשל תכתיביו של די� מקו� הימצא הנכס – 138המדיניות של סעי� 

  

 .1050–1049, 1045–1038, 201–197'  לעיל בעמראו   345
  .767–761' ש� ובעמראו    346
 כהפניה 137 'ה לשעת המוות בסהוא אינו מתיישב ע� לשו� החוק א� מביני� את ההפני   347

 לכל באשרשכ� כלל זה מפנה לשעת המוות , המתייחסת לבעיה של שינוי בחוליית הקישור
הא� קל יותר לאמצו א� נוטשי� פירוש . שאלה שאי אפשר למיינה כשאלה של צורה או כושר

? שאקיכפי שהציע , זה ומביני� את ההפניה לשעת המוות כפתרו� לבעיה של שינוי בדי� הזר
 לעצב  אפשר ויהיה,פתרו� סטטוטורי לבעיה של שינוי בחוליית הקישורלא יהיה  במצב זה

, גישה זו תאפשר להבחי� בי� ירושה על פי די� וירושה על פי צוואה. פתרו� מכוח היקש
ולהתחשב בייחודה של כל אחת , כמקובל ה� בחלקו המהותי של החוק ה� בחלקו הברירתי

לכאורה . אה היא פעולה בעלת השלכות משפטיות המתרחשת ברגע נתו�עריכת צוו. מה� לחוד
די� ה לפימעמדו של אד� נקבע מעשה ששינה את אפשר ללמוד היקש מהכללי� הקובעי� ש

 די� המקו� לפיזכות קניי� נקבע מעשה שהעביר  של ושתוקפ, המעשההאישי שהיה לו בעת 
� שינוי בחוליית הקישור ביחסי ממו� וא� מהכלל שנקבע לעניי, שבו היה הנכס בעת הרכישה

בי� בני זוג כאשר הצדדי� ערכו הסכ� המכפי� את תוקפו לדי� המושב בעת עריכת ההסכ� 
תוקפו של , לפי גישה זו, כאמור)). 1973–ג"התשל,  לחוק יחסי ממו� בי� בני זוג15' ראו ס(

ל המוריש בעת מעשה עריכת הצוואה או מעשה ביטולה ייבדק בכל פע� לפי די� המושב ש
 שונה מזה פירוש 137 'זמני של ס	הוא מפרש את החלק הבי�. מהל� זה אינו פשוט. המעשה

הוא מניח שהמחוקק התכוו� להפריד בי� ירושה על ; 140 ' ומזה המופיע בס139 'המופיע בס
 שגילה וא� על פירש את כוונתו יפי צוואה לירושה על פי די� ג� במקו� שבו הוא לא פ

הוא מותיר את הבעיה של שינוי בחוליית הקישור לירושה ; 140	 ו139 'הבחנה זו בסרגישות ל
שינוי בדי� המושב שהיה למצווה בעת כוחו של הוא מחייב שנכיר בו; על פי די� בלא פתרו�

  . שפיע על הצוואה בדיעבדלה, שחל לאחר עריכתה, עריכת הצוואה
  .1154–1152, 1140–1135' בעמלעיל ראו    348
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מקו� שבו נמצא הנכס ה אי� מנוס מלהחיל את די� – הכרעה נאמנה למציאות השמבטיח

אותו מקו� אינו , ינו נמצא ש�שכ� ברגע שהנכס א, אי� חשיבות לכל מקו� אחר. בעת הדיו�

צוואה היו הכ� ג� א� מדובר במקרקעי� שבעת כתיבת .  לנכסבאשריכול לממש את דינו 

 ואילו בעת המוות או בעת הדיו� בעיזבו� ה� במדינה אלמונית בגלל שינויי ,במדינה פלונית

  משו� שהשיקול היחיד המצדיק סטייה מדי� המושב הוא שיש די� אחר,ג� אז. גבול

 שיוחל די� המקו� חייבתמ, אינו מוכ� לסגת מפני די� המושבו ששולט בנכס מבחינה פיזית

המקנה סמכות לדו� בירושה על , 136 העובדה שסעי� .שבו נמצא הנכס בעת ניהול העיזבו�

אינ� , העוסק בהחלת די� מקו� הימצא הנכס, 138וסעי� , יסוד הזיקה של הנחת נכסי�

מחזקת את , בניגוד להוראות האחרות באשר לסמכות ולברירת די�, כוללי� כל ציו� של זמ�

וכי בשני , התפיסה שהוראות נכסיות אלה מביעות כניעה לתכתיבי המקו� בשל כורח

  349.ההקשרי� יש להתייחס רק למקו� שבו נמצא הנכס בעת הדיו�

 –מקו� המגורי� והאזרחות ,  המושב– 140שבסעי� " ניידות"חוליות הקישור ה

כל אחת מה� א� היו מקו� הדי� של ת בעזרת אמנת האג באופ� שמאפשר לפנות אל מתפרשו

  . בעת עשיית הצוואה אוהמגורי� או האזרחות ביו� המוות, המושב

  שינוי בדי� הזר  )3( 

וקורה שדי� זר זה השתנה בי� מועד המוות ובי� , כללי ברירת הדי� מפני� לעתי� לדי� זר
 עוסק בסוגיה של שינוי בדי� 137 שציו� הזמ� בסעי� ראינו ששאקי סבור. מועד הדיו�

הכלל מפנה אל די� מושבו של המנוח כפי שהיה בעת המוות ולא כפי ,  עמדה זו לפי350.הזר
ראינו שעמדה זו קשורה קשר הדוק . צוואההשהוא בעת הדיו� או כפי שהיה בעת כתיבת 

ת אל הדי� המכריע כפי  ועל כ� יש לפנו,לתפיסה שזכויות בירושה מתגבשות בעת המוות
   .שהוא ברגע מכריע זה

אי� פתרו� סטטוטורי לבעיה של ,  עוסק בסוגיה של שינוי בחוליית הקישור137סעי�  א�
,  עוסק בבעיה של שינוי בדי� הזר137א� על פי ששילה אינו סבור שסעי� . שינוי בדי� הזר

הוא מסתמ� . וותלהחיל את די� המושב כפי שהיה בעת המשיש  מצדד בגישה א� הוא
שהוכרעה לפני חקיקתו של , גליק' קלמר נלעניי� על התפיסה שבאה לידי ביטוי בפרשת 

הוא א� מחזק מסקנה זו בסעי� . ולפיה אי� לפגוע בזכויות שהוקנו ע� המוות, חוק הירושה
   351.המג� על קניינו של אד� מפני פגיעה, כבוד האד� וחירותו: יסוד� לחוק3

  

  .287ש " וה1140–1135, 1080–1078' בעמ לעיל ראו   349
  .72–69 'מבע, )60ש "לעיל ה (שאקיראו    350
קלמר  296/67א "ש� הוא מפנה כאמור לע,  ואיל�136' מבע ,כר� ב) 5ש "לעיל ה (שילהראו    351

 ). 1967 (281) 2(ד כא"פ, גליק' נ
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שזכויות היורשי� מתגבשות בעת ,  ההנחה המקובלת בישראלעמדה זו מבוססת על

באנגליה למשל : אול� כבר ראינו שלא בכל שיטות המשפט ה� מתגבשות ברגע זה. המוות

 לבדוק בכל תעיקרו� זה מחייבלפיכ� הפעלתו של . ה� מתגבשות רק ע� חלוקת העיזבו�

תפיסה כללית שזכות ירושה  ואי� להסתפק ב,ויהמקרה ומקרה א� שינוי הדי� פגע בזכות קנ

רק בשיטת משפט שבה אכ� נקנו זכויות בעת המוות מוצדק לפנות לדי� . קנית ע� המוותנ

א� כלל ברירת הדי� נתפס ככלי להגנה על זכויות : יתרה מזו 352.העניי� כפי שהיה ברגע זה

כפי ,  לקבל את התשובה השלמה של הדי� הזר מחייבת לכאורה לדי� זרהפנייה, קנויות

 א� הדבר לרבות הפעלת די� מאוחר על העניי�, שבית משפט באותה המדינה היה פוסק

ב להפעיל וריסבסס עמדה כזאת ת. שכ� הזכות קיימת בדי� הזר ולא בדי� הפורו�, נדרש ש�

ת זכויות הנחשבת שלילכגו� , את הדי� החדש רק במקרה שיש ניגוד חמור לתקנת הציבור

שאינו , וי רטרואקטיבי של דיני הירושה שישלול זכויותא� ייתכ� שינ. מפלה או עונשית

כבר נפסק בישראל ששלילת זכויות כשלעצמה אינה נוגדת את תקנת ו, בהכרח פסול

העמדה שלא יינת� תוק� לדי� זר ששולל זכויות לאחר שהתגבשו , לפי גישה זו 353.הציבור

ו מפנה כלל המתעלמת מהמצב השורר בדי� שאלי, היא למעשה עמדה של די� הפורו�

  .ברירת הדי�

 מבטא תפיסה של זכויות קנויות או תפיסה של עשיית צדק לפי די� 137הא� סעי� 

 מערער את ההנחה שהוא נועד להג� על 140 עד 138היותו כפו� לחריגי� שבסעי� ? הפורו�

שכ� משמע� של חריגי� אלה הוא שהזכויות שתיקבענה בבית משפט , זכויות קנויות

העוסק , 142סעי� כמו כ� . הכרח תואמות את אלה הקיימות בדי� המושבישראלי אינ� ב

וא� ,  את עמדתה הסופית של השיטה הזרה בכל מקרה ומקרהאמ�לשוא� איננו , ברנוואה

על כ� לכאורה אי� הכרח להגיע לתוצאה שאליה . לידי הרחבת תחולתו של די� הפורו� מביא

  

פי שהיה בעת המוות הוא נימוק בעל כוח שכנוע רחב יותר לעמדה שיש לנהוג על פי הדי� כ   352
ועל , מורישי� מקדמת את התפיסה שדיני הירושה משקפי� את רצונ� המשוער של גישה זוש

היו בחיי� ויכלו להשפיע על העברת עוד כ� יש לנהוג על פי הדי� שהיה בתוק� בעת שה� 
  עשוי לא לחייבסמו� לפני מותו של אד�רע בישאשינוי גישה זו תתמו� בטענה שא� . רכוש�

יתכ� י , המנוח השאיר צוואהכאשר ,זהכבמצב .  הכיר את הדי� החדשמנוחספק א� המשו� ש
פנימי אינו ישראלי ההדי� ה אול�.  לנהוג דווקא לפי הדי� כפי שהיה בעת כתיבת הצוואהשיש

לתוק� אלא של החוק חוק הירושה הוחל לא על צוואות שנכתבו לאחר מועד כניסתו . נוהג כ�
מועד המוות נתפס כמועד המכריע לפיכ�  .) לחוק157 'ס(כניסתו לתוק� על מי שמת לאחר 

, צונו של המנוחמדובר ברשא� דומה שא� כא� יש להניח . גיבוש ציפיותיו של המנוחלעניי� 
  . בא לידי ביטוי בדי� מושבו כפי שהיה בעת המוותרצו� זה

 שילה ראו ג� ;)1961 (59, 55ב "מ תשכ"פ, בעני� עזבונות ניסנבוי� 1791/60) א"ת(ע "ראו ת   353
א� ,  ש� הוא אומר שחוק ירושה המשנה זכויות למפרע עשוי,177' מבע, בכר� ) 5ש "לעיל ה(

 לא יפסול כל פגיעה כבוד האד� וחירותו: יסוד	חוקג� .  לפגוע בתקנת הציבור,כי לא מוכרח
  .דתיות ושתעמודנה בפסקת ההגבלהנה מיי פגיעות שתיראקיימותשכ� , בזכויות
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דתו של המשפט הישראלי אינה ברורה בעניי� אול� כבר ראינו כי עמ. היה מגיע די� המושב

ראוי להשתדל להחיל את די� המושב , על כ� סביר כי כל עוד אי� ניגוד לתקנת הציבור. זה

  .זמני�כפי שהוא היה מוחל בביתו ג� בהקשר הבי�

בשל המדיניות המיוחדת הגלומה ,  לסעי� זהאשר.  כאמור אינו כולל ציו� זמ�138סעי� 

 , שיש לפנות אל די� מקו� הימצא הנכס כפי שהוא בעת הדיו�העמדהקשה לחלוק על בו 

    354. מחטיאי� את המטרה של סעי� ייחודי זה,שא� לא כ�

ציו� הזמ� מתייחס כמעט בוודאות לשינוי בחוליית הקישור ולא לסוגיה של , 140בסעי� 

על פי ויש לנהוג , זו ג� כא� אי� פתרו� סטטוטורי לבעיה , על כ�355.שינוי בדי� הזר

ייתכ� שמדיניות ההרחבה שנועדה להכשיר צוואות . 137העקרונות המנחי� בקשר לסעי� 

ה� כפי ,  לפנות אל כל אחד מהדיני� אפשר יהיהולכ�, תצדיק גישה מרחיבה ג� בהקשר זה

  . ואולי א� כפי שהוא בעת הדיו�, ה� כפי שהיה בעת המוות, שהיה בעת עריכת הצוואה

  מעמדו של די� זר  )ה(

כלל הוא שבית המשפט לא יחיל די� זר אלא א� הצד המסתמ� עליו מוכיח אותו לשביעות ה

 מה קורה כאשר צדדי� אינ� מוכיחי� את תוכנו של הדי� שאליו מפנה 356.רצו� בית המשפט

 הא� ידחה את 357.בית המשפט אינו רשאי לחקור בדי� הזר בעצמו, כידוע? כלל ברירת הדי�

א יחיל תחת הדי� הזר את די� ישראל באמתלה של חזקת או שמ, התביעה או את הטענה

  ? שוויו� הדיני�

ה של חזקת שוויו� תחו� הירושה הוא תחו� בולט שבו אי� כל הצדקה להפעלת

מדובר בתחו� שעבר חקיקה ,  קושי מיוחד להוכיח את הדי� הזרקיי� ג� א� 358.הדיני�

שיטות כי להניח לגביה�  שאפשר עוסק בענייני� בסיסיי� ואיננר שאו,  בישראלממצה

זהו תחו� ששיטות שונות מסדירות באופ� , ה אדרב359. דומההסדרשונות מסדירות אות� 

   360.חזקת שוויו� הדיני�נטייה להפעיל את בישראל  קיימתלמרות כל זאת . עצמאי וייחודי
  

מצא הנכס כפי שהוא י סבור שג� פה יש לפנות אל די� מקו� השאקי, אול� כפי שראינו לעיל   354
  ).74' מבע, )60ש "לעיל ה( שאקיראו  (בעת המוות

זמניות 	�בסעי� זה הדיו� של שאקי עובר בי� שתי הבעיות הבי .1144–1143' לעיל בעמראו    355
  .)74' מע ב,)60ש "לעיל ה (שאקיראו (ולא ברור מה עמדתו , באופ� לא מבוקר

  . 484–483'  בעמראו לעיל   356
' כהנא נ 598/85א "עהתערבותו של בית משפט של ערעור בעניי� עובדתי זה ראו 	לעניי� אי   357

 .)1990( 477 ,473) 3(ד מד"פ, כהנא
  .7בפסקה , )2005, פורס� בנבו (מטר' שוואלברג נ 312/96) �	מחוז י(פ "ראו למשל ה   358
 עמדה ל,)1996( 573) 3(ד נ"פ, נפיסי' נפיסי נ 1558/94נ "דבריו של השופט גודלברג בדראו    359

  . של בית המשפט העליו� בנושא זהנההאחרו
) 'חימחוזי (ע "ת ;)1993( 246) 1(ד"נתשמ "פ, וינסקובי
' � נגור 362/85ז "ראו למשל תע   360

וכחה של הדי� בהיעדר הש� סבר השופט ש, )1997, פורס� בנבו( רודרמ�' קלר נ 1265/95
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נכונות להפעיל את חזקת שוויו� הדיני� פירושה שיחול די� ישראל במצבי� שבה� החוק 

במוב� זה החלת די� ישראל בהיעדר הוכחה בדבר הדי� הזר הרלוונטי . עד אותו לחוללא יי

שכ� די להימנע מהוכחתו כדי , הופכת את כלל ברירת הדי� לכלל שאפשר להתנות עליו

בית המשפט העליו� כבר . לגרו� שיחול על הירושה די� שונה מזה שהמחוקק ביקש להחילו

 לכאורה די בכ� כדי 361.ירושה אינ� ניתני� להתנאהקבע במפורש כי כללי ברירת הדי� ב

  . לפסול את האפשרות של הפעלת חזקת שוויו� הדיני�

לידי דחיית לא רק סירוב להפעיל את חזקת שוויו� הדיני� יכול להביא  ,לעומת זאת

לדחייתה של תביעה לקיו� צוואה או הוצאת צו ירושה ג�  אלאטענה של צד להלי� 

תוצאה זו נראית , כאשר אי� כל מחלוקת בי� היורשי� בכוח. יזבו�עו של חלוקתלמניעת ו

 אפשר לטעו� כי כאשר החוק הישראלי דורש שהיורשי� יפעלו בהסכמה בכל מה .קשה

ולו בדר� , אי� למנוע מה� את האפשרות להסכי� על דר� ניהולו וחלוקתו, שקשור לעיזבו�

 שהחלת די� ישראל אינה הופכת  אפשר לטעו� עוד362.של הימנעות מהוכחתו של הדי� הזר

שכ� המוריש עדיי� איננו יכול לבחור בדי� , את כללי ברירת הדי� לכללי� הניתני� להתנאה

�בהשלימ� ע� אי, בהסכמה, רק היורשי� יכולי� להשיג מטרה זו. שיחול על ירושתו

רה ית. כאשר הסכמת� מעידה שלא קופחה זכותו של יורש זה או אחר, הוכחתו של הדי� הזר

בית משפט מסרב לקלוט  שכ� א�, סירוב להפעיל את החזקה עלול ליצור בעיה מעשית, מזו

בי� באופ� עקרוני ובי� משו� שהוא אינו עומד , פסק די� זר כאשר הוא מוסמ� לדו� בירושה

וא� הצדדי� אינ� מצליחי� , אי� מנוס מניהול הלי� של ירושה בישראל, בתנאי הקליטה

לא תהיה בנסיבות כאלה כל דר� לממש זכויות ירושה בנכסי�  ,להוכיח את הדי� הזר

 ואילו המיטלטלי� ייעשו ,מדינה תזכה במקרקעי�התוצאה של מצב זה תהיה שה. בישראל

  

ראו ג� ;  נהוג להסתפק בדי� הפורו� באמצעות חזקת שוויו� הדיני� לעניי� צורת הצוואה,הזר
 קהפסב, )2010, פורס� בנבו( ל"ז. מ. עזבו� המנוח ב' נ .ד. ב   9570/02) 'נצמשפחה (ש "תמ
, פורס� בנבו( קרנית' ל נ"י פלקול ז'לונצ'עיזבו� המנוח צ 11612/04) א"תשלו� (א "ת; 15

  .18 קהפסב ,)2009
ג� בשיטות ). 2004 (297) 3(ד נט"פ, תפלוני'  נ
 המשפטי לממשלההיוע 594/04מ "ערבראו    361

, ראו למשל שוויי�: שבה� אפשר להתנות על כללי ברירת הדי� בירושה אפשרות זו מוגבלת
' ס(על ירושתו שמאפשרת לתושב שוויי� שהוא אזרח זר לבחור בדי� אזרחותו כדי� שיחול 

 46.2' ראו ג� ס; )CPIL	 ל91.1(לבחור בדי� מושבו ולתושב זר אזרח שוויי� , )CPIL	 ל90.2
במקו� די� , המאפשר למצווה לבחור שדי� מושבו יחול על ירושתו, לחוק הרפורמה האיטלקי

 ,ומכל מקו�, ובחירה זו תכובד א� בשעת המוות המדינה הנבחרת היא עדיי� מושבו, אזרחותו
  . הבחירה אינה יכולה לפגוע בזכויות ירושה של תושבי איטליה ממוריש אזרח איטלקי

 פעילות� שלעמדה שהחוק א� משלי� ע� ל 280' מ בע,ג כר� )5ש "לעיל ה( שילהראו    362
ג� השופט ריבלי� הכיר באפשרות  .פועלי� בהסכמהיורשי� בניגוד לצוואה כל עוד ה� 
היוע
 המשפטי  594/04מ "ראו ברע(חולק העיזבו� שהיורשי� יסכימו ביניה� כיצד י

א� הוא לא ראה בכ� התנאה על כללי )). 2004 (305, 297) 3(ד נט"פ, פלונית' לממשלה נ
  .ברירת הדי� אלא פעולה לגיטימית בי� היורשי� כול� בדבר חלוקת זכויותיה�
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 לבונטי� מציע , בשל חשיבותו הרבה של בירור זכויות הקניי� בנכסי� שבישראל363.הפקר

� שקשה לברר מהו מושבו בי� משו, שבמקרי� שבה� אי� אפשרות להחיל את די� המושב

יש לחלק את הירושה , של אד� ובי� משו� שהוראות די� המושב נוגדות את תקנת הציבור

 365. משו� שאי� להשאיר בישראל נכסי� בלא לקבוע בה� זכויות קניי�364,לפי די� ישראל

אבל סביר שג� , הוא אינו כולל במפורש את המצב שבו הדי� הזר הרלוונטי לא הוכח

  .מאותה סיבה עצמה, וא יגרוס שיש להחיל את די� ישראלבמקרה זה ה

שילה סבור שבמקרה כזה יש להטיל על בית המשפט חובה לברר את הדי� , לעומתו

, מתיישבת ע� התפיסה שכללי ברירת הדי� מצביעי� על הדי� המוסמ� עמדה זו 366.הזר

 שיורשי� אינ� ככל. אינו מוסמ�, בירושה, סימ� שדי� ישראל, וכאשר ה� מפני� לדי� זר

וככל שמבקשי� להבטיח שלא תהיה אפשרות , טורחי� או מצליחי� להוכיח את הדי� הזר

 בר� אי� סיבה מיוחדת להירתע 367.עמדה זו סבירה, להתנות על כללי ברירת הדי�

מהאפשרות האחרת המתיישבת ע� כוח� המחייב של כללי ברירת הדי� בירושה והיא שלא 

מי שמבקש לקבל צו מבית . � צוואה כאשר הדי� הזר אינו מוכחצא צו ירושה או צו קיוי%

 יישא בסיכו� שהרכוש בישראל יעבור –ולא , משפט ישראלי עליו להוכיח שהוא זכאי לכ�

  . לידי המדינה או ייעשה הפקר

  סייגי� לתחולתו של די� זר  )ו(

זקקי� לו אי� נ, כשחל די� חו�, על א� האמור בחוק זה":  לחוק קובע לאמור143סעי� 

סעי�  368". או לאו� או סותר תקנת ציבור בישראלמי�, דת, במידה שהוא מפלה מטעמי גזע

אי� אוכפי� די� זר .  של די� זרהחלתוזה מבטא בלשו� סטטוטורית את הסייג הכללי ביותר ל

היא אינה מתייחסת .  ההוראה מתייחסת לדי� זר369.שנוגד את תקנת הציבור הישראלית

ל כ� העדפתו של מצווה את בניו על בנותיו אינה נוגדת את תקנת ע. להוראה בצוואה

. כש� שהעדפתו את מאהבתו על אשתו אינה ניתנת לפסילה על יסוד נימוק זה, הציבור

 כה� כי הסעי� מונע ג� ביצועו של צו ירושה זר' הניח השופט חאלעבסי  'נ עבסיבפרשת 

  

 .1971–א"תשלה,  לחוק המיטלטלי�3'  וס1951–א"התשי,  לחוק נכסי המדינה3' ראו ס   363
  .221–220' מעו, )ד(50' ס ,הצעת חוק ,לבונטי�ראו    364
  .221' בעמ, ש�   365
   .127' מבע, בכר�  )5ש "לעיל ה (להשי   366
 יכול בהחלט להיעזר בצדדי� בעניי� זה ולהטיל השופט ,)212–206' בעמ(לעיל כפי שהוסבר    367

 .נתוני� שיובאו לפניוה פיעל והוא יוכל להחליט , עליה� את המלאכה של בירור הדי� הזר
תיקו� (חוק הירושה  (1998בשנת  8איסור ההפליה על בסיס מי� הוכנס לחוק רק בתיקו� מספר    368

 .)244ח "ס, 1998–ח"התשנ, )8מס 
 .459–457, 142–140' ראו לעיל בעמ   369
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העוסק במפורש , 143א את סעי�  לקרואפשר ספק א� אכ� כ� 370.שנוגד את תקנת הציבור

 להעניק לצווי ירושה זרי� נפקות כלשהי ככל שאפשר ,ע� זאת. רק בהפעלתו של די� זר

במסגרת הכללי� , אי� ספק שהסייג של תקנת הציבור יופעל ג� בלא סעי� זה, בדי� ישראל

   .הרגילי� בדבר אכיפה והכרה של פסקי די� זרי�

�בי�המשפט הות מיוחדת ומוגבלת בהקשר של  משמע"תקנת ציבור"ראינו שלמונח 

 ושלא כל הסדר שאינו מתיישב ע� ההסדרי� שלנו ייראה נוגד את תקנת ,פרטיהלאומי 

של סייג את ה בית המשפט העיר לא פע� ולא פעמיי� שיש להפעיל 371.ציבור הישראליתה

באשר שלילת זכות ירושה מאלמנה " בי� השאר נפסק ש372. בצמצו� ובזהירותתקנת הציבור

שהיו יורשי� על פי די� ישראל ,  ושלילת ירושה מבני אחי� של המנוח373"היא אלמנה

הפליה על  לשדוגמאות ד� בשילה .  אינ� בהכרח נוגדות את תקנת הציבור שלנו374,המהותי

. יסוד דת או לאו� ובמגבלות על כשרות לרשת שעלולות להיראות נוגדות את תקנת הציבור

במיוחד נוכח חוקי , אקטיבית עלולה לנגוד את תקנת הציבורהוא ג� מציע שחקיקה רטרו

כמעט אי אפשר , כבתחומי� אחרי� של ברירת הדי�, בר� בתחו� זה 375.היסוד החדשי�

  .למצוא מקרה שבו הוראה של די� זר נמצאת נוגדת את תקנת הציבור הישראלית

של פורשת מ רשימה קביעתהראשונה היא א� . שאלות  עוד מעלה143 סעי� ניסוחו של

אפשר להוסי� עליה  הופכת את הרשימה לרשימה סגורה שאיעל ידי המחוקק בסיסי הפליה 

 שאלה זו עולה משו� שהסעי� אינו מזכיר הפליה .במסגרת תקנת הציבור הכללית יותר

הא� הוראה בדי� זר המעניקה זכות ירושה רק לילדי� . יל או מצב משפחתיגמטעמי 

יכולה להיחשב פסולה אינה  מהרי� או רק לנשי� נשואות וכדו או רק לילדי� בגי"חוקיי�"

השאלה השנייה היא א� השימוש במונח תקנת ציבור כולל בחובו את כל ? במסגרת סעי� זה

  

 290) 1(ד לה"פ, חליל צאלח עבדל רחמ� אלעבסי 'נ לי עבסי לבית מוריס 562/78א "בע   370
  ).באותה פרשה לא ביקשו לקלוט צו ירושה זר שכ�, הדברי� נאמרו מעבר לצור� ()1980(

  .459–457, 142–140'  בעמראו לעיל   371
' היוע
 המשפטי לממשלה נ 594/04מ "ערבהקשר המיוחד של ירושה ראו למשל ב .ש�ראו    372

שא� על פי שה� ומדגי� הסדרי� זרי� שילה מחזק אזהרה זו  .)2004 (297) 3(ד נט"פ, תפלוני
לעיל  (שילה(ה� לא ינגדו בהכרח את תקנת הציבור שלה , עלולי� להיראות פסולי� בישראל

  ). ואיל� 173 'מעב ,בכר�  )5ש "ה
   .)1980( 291, 290) 1(ד לה"פ, אלעבסי 'נ עבסי 562/78א "כה� בע' השופט ח   373
 )א"תמחוזי  (ז"בע. )1988 (20) 2(מטתשמ "פ, ל"ל ורוזט ז"נסקי ז'עזבו� סקרז 1773/87ז "תע   374

תה הטענה שדי� זר נוגד את תקנת הציבור חנד) 1994, פורס� בנבו( קריא� 'נ פרקר 4294/93
יורשיה אינ� כ� ש ,משו� שחזקת סדר הפטירות שבו קובעת שאישה נפטרה לפני בעלה

  . לרעהנאמר שחזקה זו אינה מפלה נשי�. יורשי� אותו
סוגיה זו נדונה לעיל במסגרת הדיו� בשינוי הדי� . 179–174 'מבע ,בכר�  )5ש "לעיל ה (שילה   375

  . ש� ראינו כי ג� שילה אינו סבור שכל שינוי כזה בהכרח ינגוד את תקנת הציבור, הזר
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פיסקלי או ,  הא� למשל ג� די� זר בעל אופי עונשי.המשמעויות הנלוות לו בשיטות אחרות

  ?ציבורי אינו ראוי לאכיפה בישראל

המחוקק בחר . עת החוק מבהירי� את התשובה לשאלה הראשונהדברי ההסבר להצ

הפליות אלה כדאי לשלול במלי� "שמשו� , סוגי ההפליה המוזכרי�הפסול שבלהדגיש את 

באשר . מכא� שהוא לא התכוו� להגביל את הסעי� לפסולי� אלה בלבד 376".מפורשות

 ת הציבור הישראלית סייגי� כלליי� אלה במסגרת תקנלכלול שאפשרסביר , לשאלה השנייה

 איש אפואוסביר ,  בלי כל קשר לסעי� זה עקרונות כלליי� אלה חלי�.143ג� בלא סעי� 

אפשר יהיה  כש� שאי, אפשר יהיה לאכו� חוב פיסקלי זר נגד עיזבו� המתנהל בישראל

  .נדונה לעיללצור� עקרונות אלה השאלה כיצד יסווגו כללי� זרי� . לאכו� קנס עונשי

 ,ההיזקקות לדי� זר�מהו היק� אי: תי שאלות כלליות חשובות בהקשר זהשילה מעלה ש

 שתי שאלות אלה ה� כלליות ומשותפות לכל 377.ומה יחול במקו� הדי� הזר הפוגעני

אי� ספק שיידחה , כפי ששילה מסביר, אכ� .המצבי� שבה� מופעל הסייג של תקנת הציבור

 באותה מידה מקובל על פי רוב 378.רק אותו חלק מהדי� הזר הנראה בעיני ישראל פסול

וכאשר אי� אפשרות , שכאשר אי� אפשרות להחיל את הדי� הזר בלא ההוראה הפסולה

  379.יחול די� הפורו�, לפתור את הסכסו� הנותר על פי הכללי� החלי� על נטלי הראיה

על א� " : מוסי� הוראה מיוחדת המאפשרת למנוע את אכיפתו של די� זר144סעי� 

ה די� חו� המקנה זכויות ירושה על פי די� למי שאיננו קרוב למוריש קרבת האמור בחוק ז

אי� נזקקי� לו אלא במידה שאותו די� חו� מכיר , חיתו� או אימו�, ד� או קרבה של נישואי�

הוראה זו מכניסה גור� של הדדיות  ."בזכויות ירושה כאמור המוקנות בדי� הישראלי

ד ואינו מכוו� לתלות את תחולתו וגור� זה מוגבל מאאול� . למערכת ברירת הדי� הישראלית

הוא , ה אדרב380.של די� זר בנכונות של מדינה זרה להחיל את די� ישראל בכל מקרה ומקרה

 את תנאי ההדדיות דווקא בהצמדתומדגיש את האופי הפרטי והעצמאי של כללי ברירת הדי� 

אות שמקנות זכות ירושה  הור– לאפיינ� כהוראות בעלות אופי ציבורי שאפשרלהוראות 

הוראה זו מאפשרת בכל .  הכלל הוא שאי� אוכפי� דיני� זרי� בעלי אופי ציבורי381.למדינה

  . של ישראל בא מוכנה להחיל דיני� דומי� וא א� המדינה שממנה ה די� כזהזאת להחיל

  

 ).1952( 160 הצעת חוק הירושה   376
   .179–178 'מעב ,בכר�  )5ש "לעיל ה (שילה   377
 .459–457, 142–140' בעמוראו באופ� כללי , 178' בעמ, ש�   378
  .221–220' בעמ, הצעת חוק ,לבונטי� ל)ד(50' ראו ס. 179' בעמ, ש�   379
ל ורוזט "נסקי ז'עזבו� סקרז 1773/87ז "ראו ג� תע. 85–84' מבע, )60ש "לעיל ה (שאקיראו    380

ש� נדחתה הטענה שסעי� זה דורש הדדיות כללית כתנאי , )1988 (20) 2(ט"מתשמ "פ, ל"ז
  . לזכות המדינה לרשתבאשר כדרישת הדדיות הוצגהרת הסעי�  ומט,להחלת די� זר

כר� ) 5ש "לעיל ה (שילה זוכה מההפקר ראו ובי� זכותה כיורשתה כלהבחנה בי� זכות המדינ   381
  . ואיל�181' מבע ,ב
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  פסקי� זרי�  .ד

  מסלולי קליטה  .1

לכאורה  382. זרי� בענייני ירושהחוק הירושה אינו מטפל כלל בסוגיה של הכרה בפסקי די�
, אפשר היה לפרש מצב זה כאילו אי� כל אפשרות לקלוט פסקי די� זרי� בענייני ירושה

ושזכות קניי� שמקורה בירושה תוכל להתממש בישראל רק לפי הליכי� ישראליי� וכללי 
–ח"התשי, חו� אמנ� חוק אכיפת פסקי.  בר� פירוש זה אינו סביר383.ברירת די� ישראליי�

ואמנ� תועלתו מוגבלת בכל מה שקשור ,  אינו מזכיר פסקי ירושה באופ� מיוחד1958
אבל אי�  – 385 והיא הסעד העיקרי הרלוונטי בהקשר של ירושה– 384להכרה בפסקי די� זרי�

זאת במיוחד נוכח . סיבה להניח שהמחוקק התכוו� להוציא צווי ירושה מהיק� תחולתו
כמו הסמכות בירושה של בתי , י בענייני ירושההעובדה שהסמכות של בית משפט ישראל

 מקנה סמכות לדו� בירושת� 136סעי� . אינה בלתי מוגבלת, משפט בשאר מדינות העול�
בלי קשר . של תושבי ישראל בלבד ובירושת� של תושבי� זרי� שהניחו נכסי� בישראל

שראלי  מוב� שייתכנו מקרי� שבה� בית משפט י386,לבעיות הפרשניות שסעי� זה מעלה
יידרש להכיר בזכות קניי� שמקורה בירושה כאשר ישראל מעול� לא הייתה מוסמכת 

  . ולעול� לא תהיה מוסמכת לדו� בירושה
כאשר פלוני , שני תושבי ישראל, טלו לדוגמה סכסו� הנדו� בישראל בי� פלוני לאלמוני

 של אחותו מלטענתו של פלוני הוא קיבל את הנכס במתנה. דורש מאלמוני שימסור לו נכס
אלמוני מתגונ� בטענה . והנכס מוחזק מחו� לישראל, האחות היא תושבת זרה. אלמוני

כדי לבסס את . שאחותו לא יכלה להעביר לפלוני את הנכס במתנה משו� שהוא לא היה שלה
 הוא מוכיח כי הנכס היה של אביו ומציג צו ירושה שהוצא בצרפת ,טענתו שהוא בעל הנכס

צרפת היא מדינת אזרחותו ומדינת מושבו של אביו וא� . היחיד של אביושלפיו הוא יורשו 
וש� נמצא הנכס ג� , המדינה שבה נמצא הנכס בעת מות האב ובעת הוצאת צו הירושה

  

חליל צאלח עבדל  'נ לי עבסי לבית מוריס 562/78א "עכה� ב' השופט חאול� ראו דעתו של    382
העוסק בתקנת ציבור השוללת ,  לחוק143 'לפיה סש, )1980 (290) 1(ד לה"פ, רחמ� אלעבסי

ה� ,  א� חוזר על העיקרו� המקובלה זסעי�. ישי� ג� נגד צו ירושה זר, את תחולתו של די� זר
שהוראה זרה או פסק די� זר הנוגדי� את תקנת הציבור לא , בברירת הדי� ה� בפסקי� זרי�

  .ייקלטו
 561) 1(ד מט"פ ,אג�' 
 המשפטי לממשלה נהיוע 970/93א "בעטענת המערער ראו למשל    383

) �	מחוז י(פ "ראו ג� טענת המשיב שנדחתה בה. שנדחתה על ידי השופט גולדברג) 1995(
  .)2005, פורס� בנבו (מטר' שוואלברג נ 312/96

 .519–516' ראו לעיל בעמ   384
 .1171'  בעמראו   385
 .1109–1068' ראו בעמ   386
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 בר� אי� סיבה 388. בנסיבות אלה בית משפט ישראלי אינו מוסמ� לדו� בירושה387.היו�
 התנאי� הדרושי� לש� הכרה בהנחה שהצו מקיי� את כל. שלא ידו� בתביעה הקניינית

  . אי� זה סביר שישראל תסרב להכיר בו, בפסק זר בישראל
אול� מחלוקת כזו . במצב שתואר לא הייתה מחלוקת באשר לשאלה מי ירש את הנכס

הייתה יכולה להתעורר לו טע� פלוני שאחותו של אלמוני הייתה זכאית להעביר לו את הנכס 
ג� במצב זה .  או לפחות שירשה ממנו את הנכס הנדו�,במתנה משו� שהיא שירשה את אביה

וא� נכס , כי המוריש לא היה תושב ישראל, אי� לבית המשפט בישראל סמכות לדו� בירושה
ג� במקרה זה הסכסו� בי� פלוני לאלמוני הוא . אחד של המוריש לא הגיע מעול� לישראל

קורה בירושה אינה משנה את העובדה שזכות הקניי� של אחד הצדדי� מ. סכסו� קנייני רגיל
די� צרפת צרי� להכריע למי , מאחר שהנכס היה מאז ומעול� בצרפת. אופייה של התביעה

כש� שדי� זה מוסמ� להכריע שהזכות עברה . בהיותו די� מקו� הימצא הנכס, הזכויות בנכס
לעניי� זה הוכחה . כ� הוא ג� מוסמ� לקבוע שהזכות עברה בירושה, במכר או במתנה

כס היה של האב המנוח בצירו� צו ירושה הקובע כי רק אלמוני ירש את האב מבססי� שהנ
  . את קיומה של זכות הקניי� של אלמוני בדי� מקו� הימצא הנכס

עשויה בקלות להידו� , שבה המחלוקת בי� הצדדי� נוגעת לזכות קניי�, תביעה מסוג זה
 בי� שני ישראלי� בבית משפט שכ� מדובר בתביעה, בלי קשר למקו� הימצא הנכס, בישראל
כאשר ישראל אינה , בתביעה כזו. ואי� כל קושי להמציא לנתבע הזמנה לדי�, ישראלי

וכאשר העובדה שהיא נקנתה , מתבקשת להכריע מי יורש אלא לממש זכות שכבר נקנתה
להכיר בפסק די� זר בענייני ירושה כבסיס לזכויותיה� סביר , בדר� של ירושה אינה העיקר

סירוב להכיר בצו הירושה כמוהו כסירוב להכיר במצב זכויות הקניי� הקיי� . הצדדי�של 
סירוב כזה היה גור� שטענת ההגנה של בעל הנכס תידחה א� על . במקו� שבו נמצא הנכס

פי שאי� כל הבדל משמעותי בינה ובי� טענה המבוססת על זכות קניי� שהוקנתה בפסק די� 
דוגמה זו ממחישה שאי� מקו� לשלול כל אפשרות .  זר אחרחפצא ימי או בפסק די� קנייני

  .להתבסס על צו זר בענייני ירושה
 אג�השופט גולדברג הבהיר בפרשת . המשפט הישראלי אינו שולל כל אפשרות כזו, אכ�

שאי� לפרש את היעדר הטיפול בסוגיה של פסקי� זרי� בחוק הירושה עצמו כהסדר שלילי 
כאשר , ראשית. ת קליטת� של פסקי די� כאלה מוגבלת משהו ע� זאת אפשרו389.בעניי� זה

ה� , מקובל שג� א� פסקי די� כאלה ה� הצהרתיי�, מדובר בצווי ירושה ובצווי קיו� צוואה

  

משו� שזכויות הירושה עוברות בעת (כמקובל בישראל , שה כזה הוא צו הצהרתיג� א� צו ירו   387
עד מת� צו הירושה או צו , כמו בישראל, הוא עשוי להיות מקור לזכותו של היורש א�, )מוות

לעיל  (שילהראו (החלוקה זכותו של היורש בנכס ספציפי ערטילאית ואינה ניתנת למימוש 
 . ) ואיל�29' בעמ ,גכר� ) 5ש "ה

 .  ואיל�1067' ראו לעיל בעמ   388
 .)1995 (564, 561)1(ד מט "פ ,אג�' 
 המשפטי לממשלה נהיוע 970/93א "עראו    389



  ירושה: 15פרק 

1171 

שכ� אכיפה היא פעולה ,  אות�לאכו�אי אפשר , מטבע�,  ככאלה390.מסוג חפצא פסקי די�
ה אינ� מבוצעי� ישירות  צווי� כאל391.המיוחדת להכנתו של פסק די� להוצאה לפועל

בפרשת , שנית.  על כ� אפשר לשקול רק להכיר בה� בישראל392.בלשכת ההוצאה לפועל
פסק זר בענייני ירושה  ל הכרה הצהרתיתתינת� שלל השופט גולדברג את האפשרות שאג�

הוא קיומה כזו משו� שאחד התנאי� להכרה , חו� לחוק אכיפת פסקי) א(11במסגרת סעי� 
הוא  393. לפסקי די� בענייני ירושהבאשרראל אינה חתומה על אמנה כלשהי ויש, של אמנה

כלל  ראינו עוד ש394.א� שלל את האפשרות שתינת� הכרה הצהרתית שלא במסגרת החוק
 ושבית המשפט העליו� 395,ששולל את קיומו של מסלול חלופי להכרה הצהרתית אינו רצוי

הכיר היעדר אמנה אי� אפשרות להכיר בכ� ורמז שיש מקו� לשקול מחדש את התפיסה שב
אכ� אי אפשר , היא קיימתכל עוד ו, ההלכה טר� שונתה אול� 396.תהצהרתיהכרה בפסק זר 

   397.ת הצהרתיהכרהלהכיר בצו ירושה זר או בצו קיו� צוואה זר 
לא למותר : "ע� כל זאת השופט גולדברג עצמו הוסי� בסו� פסק דינו את המילי� האלה

 היה לתבוע את הבנק עצמו כי יעביר אליה את הכס� מכוח בעלותה כי בידי המשיבה, לציי�
הייתה מבקשת להכיר בפסק החו�  ואגב הדיו� בתביעה זו) לטענתה, בשל היותה יורשת(בו 

ואי� בכוונתנו להכריע (לעשות כ� ' מ� הדי� והצדק'בטענה כי , ל"הנ) ב(11על פי סעי� 
ביד� צו ירושה או צו קיו� צוואה ממדינה שנפתחה בפני מי ש,  אפשרות זו398)".בעניי� זה

אינה מתיישבת ע� הרעיו� שיש לנהל הלי� ירושה בנוגע לכל נכס של מוריש הנמצא , אחרת
היא צופה את האפשרות שצו זר יזכה . בישראל כדי להג� על נושי� ויורשי� ישראליי�

  .חו� לחוק אכיפת פסקי) ב(11 בכפו� לסעי� הכרה אינצידנטליתל

  

מוב� ). 1981 (273) 2(ד לה"פ, האפוטרופוס על נכסי נפקדי�' אבו אלפול נ 54/79א "ראו ע   390
קו� שבו ה� שהשאלה א� ה� הצהרתיי� או יוצרי� איננה תלויה בדי� ישראל אלא בדי� המ

כיוו� שלא נצפית חשיבות מעשית לשאלה א� עניי� זה . או אולי בדי� שלפיו ה� ניתנו, ניתנו
 .היא לא תידו� כא�, תלוי בדי� מדינת הפסק או בדי� שלפיו הוכרע העניי�

 .512' ראו למשל לעיל בעמ   391
סק די� גברא סירוב לפעול בהתא� לצווי� כאלה עשוי להוביל לתביעה שבמסגרתה יינת� פ   392

אי� לה� מעמד בישראל משל , אבל צו ירושה וצו קיו� שה� זרי�. שנית� להוציאו לפועל
 .הפעולה שבמסגרתה ה� נעשי� תקפי� בישראל היא פעולת ההכרה. עצמ�

כ� ). 1995 (567, 561)1(ד מט "פ ,אג�' 
 המשפטי לממשלה נהיוע 970/93א "עפרשת    393
 ש� נדו� מקרה שבו )1987 (227) 3(ד מא" פ,בירנברג 'נ שטרק 587/85א "משתמע ג� מע

לחוק ) א(11 'ס והשופט סבר שמשו� ש,פשרה הכרה בצו הזרגרמנית לא ִא	האמנה הישראלית
  ).ב(11 'סיש לפנות ל, אינו מזכיר אפשרות אחרת

  .519–516' ראו לעיל בעמ   394
  .ש�   395
 ).2004( 15–14, 1) 3(ד נח" פ,פלונית' פלוני נ 3441/01א "ראו דבריו של הנשיא ברק בע   396

  .524–519' ראו לעיל בעמ, לדיו� באפשרויות לפיתוחו של מסלול חלופי שכזה
 ).1995 (569, 561) 1(ד מט"פ ,אג�' 
 המשפטי לממשלה נהיוע 970/93א "עראו    397
 ).'פ'ו'ס, הדגשה במקור(ש�    398
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. כללי� הרגילי�ה לפי בישראל ה� ייקלטו, בענייני ירושהפסקי די� ר לקלוט ככל שאפש
 )ב(11סעי� הכרה אינצידנטלית לפי מאחר שמסלול הקליטה היחיד האפשרי כיו� הוא 

כל שנאמר על תנאי ההכרה האינצידנטלית בפרק , 1958–ח"התשי, חו� לחוק אכיפת פסקי
מ� הדי� "על משמעות המילי� :  כא�פט הישראלי חל ג�הכללי על פסקי� זרי� במש

על מקור הכללי� להכרה אינצידנטלית ועל היחס שבי� תנאי ההכרה לתנאי , "והצדק
על שיקול הדעת המוקנה לבית המשפט והנטל להראות את קיומ� של תנאי ; האכיפה
 להגבלת למשל באשר, ל הייחוד של פסקי חפצאכל שנאמר עכמו כ� יחול כא� . הקליטה

   399. לטעו� נגד�שאפשרגנה טענות הה

  סמכות עקיפה: תנאי קליטה מיוחדי�  .2

.  הראוי לה�הסמכות העקיפהשאלה ייחודית לפסקי די� בעניי� ירושה מתייחסת לכלל 
הניחו בתי המשפט שפסקי די� זרי� בענייני ירושה נקלטי�  חוק הירושהבתקופה שקדמה ל

באנגליה כללי� ? � ראוי לנהוג כ�הא� עדיי 400. המשפט המקובל האנגליכללי לפיבישראל 
 אנגלי ויחייבו בית משפט אנגליהצו ירושה וצו קיו� צוואה זר ייקלטו באלה קובעי� ש

אמור בה� א� ה� ניתנו במושב המנוח או ה לפי שטר� חולק אנגליהלחלק עיזבו� המצוי ב
 י�קעקרנכסי מ מכלל זה י� יוצא401.א� ניתנו במקו� שבו היה הנכס נדו� בעת מת� הפסק

 בשוויי� מכירי� בצווי 402. בסמכות ייחודית של בתי המשפט האנגליי�י�המצוי, באנגליהש
 לכל סוגי הרכוש של באשרקיו� צוואה זרי� ממדינת המושב של המנוח בצווי ירושה ו

וא� מדובר , )או המוכר בה(כ� מכירי� בצווי� זרי� ממדינה שבה נמצאת קרקע ; המנוח
 403.יוכר רק פסק די� ממנה, בעת סמכות ייחודית על הקרקעבקרקע המצויה במדינה התו

   404.לעומת זאת בצרפת מכירי� בפסקי� זרי� בענייני ירושה רק ממדינת המושב
בהקשרי� של סמכות חפצא ובהקשרי� שבה� הסמכות נקבעת על פי זיקות קבועות 

 לבית במיוחד כאשר אי�, ה לגזור את הסמכות העקיפה מזו הישירהי נטישקיימתראינו 

  

  .524–523, 516–510' לעיל בעמראו    399
הובעה העמדה שיש לקלוט את , )1956( 1020ד י "פ, רמיגולסקי' נ וולפסו� 178/54א "בע   400

פסק די� זה נית� . )המפני� בעיקר למדינת המושב של המנוח (הכללי� האנגליי� בהקשר זה
בתקופה שבה עקרו� האזרחות שלט במשפט , 1965–ה"תשכה ,לפני קבלתו של חוק הירושה

� הגדרה ישראלית  ע עקרו� המושבאומ�שבו , לאחר חקיקתו של חוק הירושה. הישראלי
 .ה החדשת הישראליה יופעלו בהתא� להגדרללוהכללי� ה, ייחודית

, 1020ד י "פ, רמיגולסקי ' נוולפסו� 178/54א "ע ראו ג� .148 ובכלל 147 בכלל ,DICEYראו    401
  .שהביא כללי� אלה במפורט ואישר את תוקפ� ג� לישראל, )1956( 7בפסקה 

אבל הוא מוגבל במפורש , הקובע כי פסק די� ממושבו של המנוח יוכר, 147 בכלל, DICEYראו    402
  .למיטלטלי�

  .CPIL	 ל96.2' ראו ס   403
  . ואיל�818בפסקה  , MAYERראו   404
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בכל המדינות הללו קיי� קשר , אכ� 405. סמכות השיפוטכינו� לבאשרהמשפט שיקול דעת 
שוויי� ואנגליה מוסמכות שתיה� . בי� כללי הסמכות העקיפה ובי� כללי הסמכות הישירה

 צרפת אינה מכירה 406;לדו� בירושה מכוח מושבו של המנוח או כאשר נכס הונח במדינה
נחת נכס כלשהו בצרפת אלא רק במקרה המיוחד של בסמכות לדו� בירושה מכוח ה

 ראוי שישראל תעצב את כללי 407.ומבססת את סמכותה על זיקה אישית למנוח, מקרקעי�
לדו� ישראל טוענת לסמכות כמו אנגליה וכמו שוויי� ג� . הסמכות העקיפה בדר� זו
ג� על , בו�אי� חולק כי זיקה זו מצמיחה סמכות על כלל העיז; בירושתו של תושב ישראל

 מבלי להוציא מכלל  את די� מושבו היא א� מחילה על הירושה408.נכסי� שמחו� לישראל
רק כשנכס נמצא במדינה זרה  409.זה נכסי� כגו� מקרקעי� או נכסי� מסוג אחר כלשהו

 410.היא תחיל את דינה של אותה מדינה,  משלהשאינה מוכנה שיחול על ירושתו די� אחר
רושתו של תושב זר א� הניח נכס בישראל ומחילה ג� על נכסי� היא ג� נוטלת סמכות על י

להגיע לאחידות ה� כללית עמדות אלה מביעות שאיפה  411.אלה את די� המושב של האד�
בירושתו של אד� היא המדינה בעלת העניי� הרב ביותר כשבניהול העיזבו� ה� בחלוקתו 

 תובענ%ת שלירות בצור� להיכנע ַלה� מכ, אול� לפי עקרונות קנייניי� רגילי�. מדינת המושב

  . מקו� הימצא הנכס
כות כללי סמכות ישירה אלה ועקרונות ברירת הדי� הנלווי� לה� מולידי� את כללי הסמ

 במדינת מושבו של המנוח יוכר בישראל �פסק די� זר בענייני ירושה שנית: באי�ההעקיפה 
ה נמצא נכס בעת שבה זכות  ואילו פסק די� ממדינה שב,זבונו של המנוחי לכלל עבאשר

מדינת המושב , לשו� אחר.  לאותו נכסבאשרהקניי� הועברה ליורש יזכה להכרה בישראל 
 ואילו מדינה אחרת שבה נמצא נכס מנכסי ,זבונו של המנוחימוסמכת להכריע בירושת כלל ע

כל זאת בכפו� לאמור לעיל באשר לסמכות .  לאותו נכסבאשרכריע כת לההעיזבו� מוסמ
 ובכפו� לאמור להל� באשר לנפקות של הצו 412,פוט הישראלית על נכסי� שבישראלהשי

   .הזר בישראל

  

  .267–264' ראו לעיל בעמ   405
למצב הסבו� ,  וההערות עליו138בכלל , DICEY	ו,  למצב בשוויי�CPIL	 ל88' ראו ס   406

  .באנגליה
  .800 בפסקה ,MAYERראו    407
 של הכנסייה הפטריארכית י�הדת בי' חנזאליס נ 171/68 �"בג; 1082–1081' ראו לעיל בעמ   408

 ).1968 (260) 1(ד כג"פ, אורתודוכסית�היוונית
  .1121–1120'  לחוק הירושה ולעיל בעמ137' ראו ס   409
  .1140–1135'  לחוק הירושה ולעיל בעמ138' ראו ס   410
  .חוק הירושה ל137'  וס136' ראו ס   411
אמנ� בישראל יש הסוברי� כי די שמוריש תושב זר הניח נכס בישראל כדי שבית משפט    412

גזירת הסמכות , א� כ�). 1086–1081'  בעמלעילראו (ישראלי יקנה סמכות על כלל העיזבו� 
העקיפה מזו הישירה תחייב להכיר בסמכותה של מדינה זרה שבה הונח נכס בודד או כמה 

עמדה זו . לרבות נכסי� בישראל, להוציא צווי� בנוגע לכלל העיזבו�, ו� בלבדמנכסי העיזב
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 וה� אינ� מתיישבי� מו של נכסמקוה� בדי� בדי� המושב ה� צווי� כאשר ניתנו מה הדי� 
ואי� אפשרות לסרב להכיר בשני , בהנחה ששניה� מוגשי� להכרה בה בעת? זה ע� זה

הצו שנית� במדינת שבה כי אי� ספק כי ראוי ? יזה מה� יגברא, משו� שהראשו� כבר הוכר
 138הכרה זו מגשימה את המדיניות הגלומה בסעי� . יגבר בעניינו של אותו נכס נמצא הנכס

המכיר בכוחו של מקו� הימצא הנכס על א� המדיניות הכללית להעביר את , לחוק הירושה
ה שבה נמצא הנכס כבר אמר את דברו  א� בית משפט במדינ,על כ�. הירושה לפי די� המושב

ג� א� הנכס כבר הגיע . אי� טע� להתעל� ממצב זכויות הקניי� כפי שהוא ש�, בעניי� זה
שלפיה ראוי להעביר את הירושה , ולכ� לכאורה אפשר לממש את עמדת ישראל, לישראל

 ראוי לכבד את הזכות שנקנתה כדי� כשהנכס היה 413,העברה אחידה לפי די� המושב
כללי סמכות עקיפה אלה מגשימי� עד כמה שאפשר את רעיו� האחידות . ינה אחרתבמד

  .בירושה תו� הכרה בכוחו המיוחד של מקו� הימצאו של נכס מנכסי העיזבו�
בניגוד . ולעתי� היא דרושה כדי לנהל הלי� של ירושה, א� הצהרת מוות היא פסק די�

מעידה על פטירתו של אד� אלא הצהרה כזו אינה ,  שאיננה פסק די�414,לתעודת פטירה
הצהרה זרה אי� ל. מפעילה חזקה שהוא מת בנסיבות שבה� אי אפשר להוכיח את דבר מותו

 ,אול� לצור� הער� הראייתי המוגבל שיש לה. ער� ראייתי גדול מזה שיש להצהרה מקומית
אכיפת לחוק ) ב(11לפי סעי� , אי� סיבה מדוע הצהרת מוות זרה לא תוכר באופ� אינצידנטלי

הא� חלי� על הצהרה כזו אות� כללי סמכות . לצור� ניהול הלי� ירושה בישראל, חו� פסקי
 מאחר שערכה הראייתי 415. תוכרסביר שהצהרה כזו ממדינת המושב של המנוח? עקיפה
ובית המשפט הישראלי חופשי ממילא לסטות מדיני הראיות בכל מה שקשור , מוגבל

ה מיוחדת לשלול את האפשרות להכיר בצו כזה א�  נראה כי אי� סיב416,להצהרות מוות
 417.ממדינה אחרת הפועלת על סמ� אות� זיקות המסמיכות את ישראל להוציא הצהרת מוות

תוסמ� בעיני ישראל להוציא , א� א� לא היה תושבה, סביר למשל שמדינה שבה גר המנוח

  

אי סבירותה מחזקת את אי הסבירות של העמדה . אינה סבירה ואינה מקובלת במדינות אחרות
  .שישראל מוסמכת בעצמה לדו� בכלל העיזבו� של תושב זר על יסוד זיקה נכסית בלבד

  . 1050–1049' ראו לעיל בעמ   413
עודת פטירה היא מ� המסמכי� הנדרשי� לצור� הגשת בקשה לצו ירושה כראיה לפטירתו של ת   414

תעודת פטירה זרה היא תעודה ). 1998–ח"התשנ, לתקנות הירושה) 2)(ב(14' ראו תק(המנוח 
נוסח [לפקודת הראיות  32' ס, 29 'לפי ס(ציבורית שאפשר להסתמ� עליה ככזו בישראל 

ומי , היא אינה ראיה חלוטה לנכונות העובדות המופיעות בה, את ע� ז).1971–א"תשלה, ]חדש
   ).551–539' ראו לעיל בעמ(שמבקש לחלוק על נכונות� יוכל לעשות כ� 

צו " לפסק הדי� ש7נקבע בפסקה ) 1956 (1020ד י "פ, רמיגולסקי' וולפסו� נ 178/54א "בע   415
�את , לכאורה,  כדי להוכיחלאר� עשוי לשמש באר� ראיה כשרה	הנהלת עיזבו� שנית� בחו

א� נראה כי אי� , שימו לב שמדובר בצו הנהלת עיזבו� ולא בהצהרת מוות..." מותו של אד� 
  . נפקא מינה לעניי� הוכחת מותו של אד�

 .1978–ח"התשל,  לחוק הצהרות מוות5' ראו ס   416
  .2' ס, ראו ש�   417
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יא הצהרה כזו ג� אול� ישראל מוסמכת להוצ. הצהרה כזו וא� המדינה שבה נעלמו עקבותיו
 כנראה כדי –וא� כאשר המבקש בלבד גר בישראל , באשר למי שרכושו נמצא בישראל

אילו היה להצהרות . לאפשר חלוקתו של רכוש מקומי ולאפשר התרת נישואי� וכיוצא באלה
לא היה ראוי להכיר בסמכות� של מדינות כאלה להוציא הצהרות , אלה כוח ראייתי מוחלט

משקל , כמו להצהרות מקומיות, בשל האפשרות לייחס להצהרות זרות. שתחייבנה בישראל
נראה כי אי� לשלול את האפשרות שהצהרה זרה המבוססת , לפי מצב הראיות שבתיק, נמו�

  .על זיקות סמכות שישראל תובעת לעצמה תוכר א� היא

  הנפקות של הכרה בצו זר בענייני ירושה  .3

איזו ? בצווי� זרי� בענייני ירושה, אופ� אינצידנטליולו ב, מה המשמעות של הנכונות להכיר
  ?השפעה תהיה לה� בישראל

כצווי�  צווי� זרי� בענייני ירושה העומדי� בתנאי הקליטה נקלטי� מסוימותמדינות ב
 זר הממנה מנהל עיזבו� אינו שונה מפסק די� אחר צו ,בשוויי�. לכל דבר ועניי�מחייבי� 

של מנהל עיזבו� ממושבו של המנוח יוכר באופ� שיאפשר לו לפיכ� מינויו . בענייני ירושה
�, במדינת המושב יורשי המנוח רשאי� לפעול בשמוא� ,  לכ�בדומה. לפעול ככזה בשוויי

�כ� ג� צו ממדינת המושב המשתרע על כלל נכסי  418.ה� יורשו לפעול בשמו ג� בשוויי
�ול את הנכסי� ומונע דיו� במוב� זה שהוא מאפשר ליורשי� ליט, המוריש מחייב בשוויי

� מנהל עיזבו� שמונה מחו� למדינה אינו יכול לפעול ,באנגליהלעומת זאת  .בירושה בשוויי
 ובלא מינוי מקומי מי שנעתר לדרישתו ,עליו לקבל מינוי אנגלי; בתור שכזה בתו� אנגליה

הנכסי� היו  אלא א�, למסור נכס עושה כ� על אחריותו ואינו פטור כלפי מנהל עיזבו� מקומי
 כמו כ� צו ירושה או צו קיו� צוואה זר אינ� 419.במדינה שבה נית� הצו בעת שהוא נית�

ויש צור� לקיי� באנגליה הלי� של ניהול , מאפשרי� ליורש ליטול מידית את נכסי המוריש
זכה למינוי במושבו כבר אנגליה נוהגת למנות אד� שבמסגרת הלי� זה  , ע� זאת.העיזבו�

ינהגו על פי רוב לפי צו זר , בשלב שלאחר הניהול, ובעת חלוקת העיזבו� 420,של המנוח
העובדה שמתנהל במושבו של המנוח הלי� ירושה עשויה לשמש . 421.ממושבו של המוריש

  

בנק הפועלי� ' עזבו� אקמ� נ 1030/01) א"תמשפחה (ע "תב ג� ;810 בפסקה ,BUCHERראו    418
  .ישראלי במינוי הכירה שוויי� שבו מקרה הוזכר )2001, פורס� בנבו() ב(17בפסקה , מ"בע

 )2004 (529) 3(ד נט"פ, ארלי�' אלדרמ� נ 2846/03א "עבמסיבה זו למשל מנהל העיזבו�    419
ולי� לתבוע לא היו יכ )2005, רס� בנבוופ (מטר' שוואלברג נ 312/96) �	ימחוזי (פ "הוב

 והדוגמאות 144בכלל , DICEYראו (באנגליה בלא לקבל קוד� לכ� מינוי אנגלי מפורש 
  ).26�041בפסקה , המובאות ש�

  .139בכלל , DICEYראו    420
כ� ג� יכירו בצו זר ממדינה שבה נמצאו נכסי העיזבו� כצו מחייב  .27�005 בפסקה ,DICEYראו    421

  ).27�008בפסקה , ש�(באשר לאות� נכסי� 
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 מה העמדה של המשפט הישראלי 422.ג� יסוד להעברת נכסי� לטובת ניהול העיזבו� הזר
  ?בענייני� אלה

וא� צווי , שצווי קיו� צוואה זרי�האפשרות  מסתייגמהקיי� זר� בפסיקה הישראלית 
 תפיסה זו זכתה .יספיקו כדי לאפשר ליורשי� ליטול נכסי� המצויי� בישראל, ירושה זרי�

הוצע ש� נדו� צו קיו� צוואה זר ו, דגו�פרשת בית המשפט המחוזי בבל כבר לביטוי בישרא
ואה ואי� להיזקק לה אי� לתבוע זכויות על פי צו"  כי לחוק הירושה הקובע39שסעי� 

צא  מחייב שבכל מקרה י%,"כצוואה אלא א� נית� עליה צו קיו� לפי הוראות הפרק החמישי
הוצע הסבר  ,מחוזיהשהוכרעה א� היא בבית המשפט , פרקינס בפרשת 423.צו קיו� מקומי

לוודא שלא הייתה צוואה מאוחרת  אפשררק בדר� של הוצאת צו ישראלי לפיו ו, לתפיסה זו
נטרסי� של הציבור ילדאוג לאורק כ� אפשר , נעלמה מעיני בית המשפט הזריותר ש

צוואה קוימה נכס בישראל יעבור ליורשי� רק לאחר שה,  לפי גישה זו424.הישראלי בצוואה
העמדה שאי� לטעו� לזכויות מכוח ירושה בישראל בהיעדר צו ישראלי אינה . בישראל

השופט  אישר  אג�ליו� על פרשת בר� בערעור בבית המשפט הע425.מקובלת על הכול
את התפיסה הבסיסית שראוי כי נכס בישראל יועבר רק במסגרת הלי� ירושה גולדברג 
 הדאגה המיוחדת של המערכת הישראלית ג� למקרי� שבה� אי� הרחיב אתישראלי ו

�יפת פסקיכוא ביסס את עמדתו על לשונו של חוק אאמנ� ה. צוואה� בנוגע להכרה חו
אי� : " אול� הוא הוסי�426.לא על ייחוד� של צווי� מתחו� הירושה ובפסקי� זרי�

שכ� מביאה היא לכ� שההלי� של צו ירושה , להתעל� מיתרונה של המסקנה שאליה הגענו
אשר נועד להביא לידיעת הציבור , הלי� מסודר'או של קיו� צוואה יהיה ג� במקרה כזה 

בעיקר לאפשר לכל מעוניי� 'ו... ' ו�דבר מותו של אד� ודבר קיומו של טוע� לזכות בעיזב
לבקש מינוי , להגיש התנגדויות, לרבות לטועני� נוספי� בזכות ירושה או לנושי�, בדבר

   427".'מנהל עיזבו� וכיוצא באלה

  

 .26�033בפסקה , DICEYראו למשל    422
  . )1985( 284) 1(ה "מ תשמ"פ, האפוטרופוס הכללי 'נ דגו� 397/84 )א"ת(א "ת   423
 ).1985, פורס� בנבו (האפוטרופוס הכללי 'נ פרקינס 1135/94) א"תמחוזי (א "ת   424
בצו ירושה על עמדה זו והכיר אביב שחלק 	בבית המשפט המחוזי בתלהשופט אדר ראו למשל    425

' לעיל בעמראו ג� . ))1993 (408) 2(ג"מ תשנ"פ, מ"היועה'  נאג� 808/92) א"ת(א "ת(זר 
1093–1109.  

 970/93א "ע ( א� העיר שייתכ� שיש לתק� את החוק כדי לאפשר הכרה כזופט גולדברגושה   426
 הוא הציע את האפשרות). )1995 (569, 561 )1(ד מט" פ,אג�' 
 המשפטי לממשלה נהיוע

כדי לאפשר הכרה בלא אמנה ג� כאשר ההכרה היא עיקר העניי� ולא סוגיה ) ב(11' שיתוק� ס
 . שעלתה אגב דיו� בעניי� אחר

הכונס הרשמי כמפרק בנק צפו� אמריקה  110/89א "את המובאה הראשונה הוא ציטט מתו� ע   427
 הוא ציטט מתו� את המובאה השנייה; )1992( 641, 638 )3(ד מו"פ ,גלבוע' נ) בפירוק(מ "בע

 ).1992 (692–691, 688) 3(ד מו"פ ,היוע
 המשפטי לממשלה' ניסמ� נ 297/91א "ע
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ושבה , עמדה עקרונית זו אינה תומכת בהצעה שהוא העלה בסו� פסק הדי� אגב אורחא

ע את הבנק בישראל ולבסס את זכותה על היורשת הייתה יכולה לתבולפיה , הוא לא הכריע

ככל שהדאגה לנושי� ויורשי� ישראליי� מונעת . הצו הזר שיוכר באופ� אינצידנטלי

. ג� הסתמכות כזו אינה אפשרית, הסתמכות ישירה על צו קיו� צוואה זר ועל צו ירושה זר

, י� ירושהעליו לנקוט הל, כדי שיורש או מנהל עיזבו� יוכל לממש נכס של מוריש בישראל

  .ואי� אפשרות לבסס זכות קניי� על צו זר בענייני ירושה במסגרת הלי� אזרחי רגיל

 קיימי� מצבי� שבה� ניתנה הכרה אינצדינטלית לצווי� כאלה וא� לצווי� ,לעומת זאת

 הכירו בזכותו של מנהל עיזבו� שמונה במושב אלדרמ�בפרשת . זרי� אחרי� בענייני ירושה

 428.ל את השבתו של רכוש מהעיזבו� שהוחזק בידי הנתבע שלא כדי�המנוח לתבוע בישרא

במינוי של מנהלות עיזבו� ממדינת מושבו ) ב(11 הכירו באמצעות סעי� שוואלברגבפרשת 

של המנוח כבסיס לזכות� לתבוע את אכיפתו בישראל של פסק די� זר שנית� לטובת המנוח 

שבה , אקמ� ג� בפרשת 429. ישראללפני מותו נגד נתבע שהיה כפו� לסמכות השיפוט של

מנהל עיזבו� זר של מנוח תושב זר הגיש תביעה נגד בנק ישראלי לקבלת פרטי� על חשבו� 

הכיר השופט הכרה אינצידנטלית במינויו של התובע שנית� , הבנק של המנוח בישראל

   430.במדינת מושבו של המנוח

שבית משפט ישראלי לא בכל המקרי� הללו הניחו , כפי שעלה מהדיו� בסמכות שיפוט

 הנכונות להסתמ� על צו זר אינה סותרת את העמדה ,אשר על כ�. היה מוסמ� לדו� בירושה

לא זו בלבד שאפשר . שלפיה אי� אפשרות לממש נכס בישראל בלא הלי� ירושה ישראלי

אלא שאפשר כנראה ג� להכיר בצו ירושה זר ובצו , להכיר בצו מינוי זר של מנהל עיזבו�

מכא� שלאחר . ואה זר ובלבד שבית משפט ישראלי אינו מוסמ� לדו� בירושהקיו� צו

ובהיעדר סמכות לדו� בירושה , שנמצא כי פסק זר בענייני ירושה עומד בכל תנאי הקליטה

צו ירושה וצו קיו� צוואה . יש להניח כי צו זר בענייני ירושה יחייב בישראל, בישראל

ואילו צווי� כאלה ממקו� הימצאו , כסי העיזבו�ממושבו של המוריש יחייבו באשר לכלל נ

  

במקרה זה לא עסקו כלל ). 2004 (529) 3(ד נט"פ, ארלי�' אלדרמ� נ 2846/03א "ראו ע   428
כתנאי לכ� שמנהל , בשאלה א� אפשר להכיר במינוי הזר וא� לא בצו הירושה הזר שקד� לו

אלא הסתמכו עליה� כצווי� שהקנו ,  לתבוע בישראל כדי לממש את זכותו לנכסהעיזבו� יוכל
  . לו את הסמכות לפעול

במקרה זה נדונה רק ) 2005, פורס� בנבו (מטר'  נשוואלברג 312/96) �	מחוזי י(פ "ראו ה   429
ובית המשפט קבע שמינוי כזה אינו נחו� , השאלה א� נדרש מינויו של מנהל עיזבו� ישראלי

השופטת מזרחי קיבלה . ושאפשר להכיר בצו הזר הכרה אינצידנטלית, התביעה הנדונהלש� 
א " בע405–404' תו� הפניה לעמ,  לפסק הדי�6בפסקה (את עמדתו של השופט גולדברג 

 שלפיה אי� צור� לבדוק את כל תנאי ,))1990( 397) 4(ד מד"פ, עדילה' בסיליוס נ 490/88
, 515' ראו לעיל בעמלעניי� זה (דיקה לפי טענות הצדדי� ואפשר להסתפק בב, ההכרה במדויק

  ). 110ש "ה
  ).2001, פורס� בנבו (מ"בנק הפועלי� בע' עזבו� אקמ� נ 1030/01) א"משפחה ת(ע "ת   430
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צווי� אלה ה� אשר יקבעו את זהותו של האד� . של נכס בודד יוכרו לצור� אותו נכס

ומי מחזיק בזכות , ה� אשר יקבעו מי זכה לרשת את המוריש; המוסמ� לייצג את המנוח

א� הוא ראוי , ולפיכ� צו ירושה זר המזהה את בנו של המנוח כיורש. הקניי� בנכסי� אלה

יוכל לבסס תביעה של הב� היורש נגד נתבע ישראלי המחזיק בנכס שלא , לקליטה בישראל

  . וא� נתבע כזה שהביא את הנכס לישראל לאחר מעשה, כדי� מחו� לישראל

הא� שימוש זה בפסקי די� זרי� בירושה מוגבל למצבי� שבה� אי� סמכות ישראלית 

 בה� שימוש כלשהו ג� כשבית משפט ישראלי מוסמ� או שמא אפשר לעשות, לדו� בירושה

הא� הצור� להג� על נושי� ויורשי� מקומיי� מחייב להתכחש ליעד ? הלדו� בירוש

  ? כיצד, וא� כ�? או שמא אפשר לאז� בי� אינטרסי� אלה, האחידות כליל

כבר ראינו שאי� הצדקה לפרש את סמכות השיפוט הישראלית בירושה כסמכות ייחודית 

א� על פי שלא . לת כל אפשרות לממש נכס בישראל בלא הלי� ירושה ישראלי מלאהשול

צו מינוי זר של מנהלות  פסק די� זה ממחיש מצב שבו ,שוואלברגעסקו בשאלה זו בפרשת 

למוריש זר היה שיי� ש) חוב(קבלת נכס  תביעה נגד נתבע ישראלי להספיק כדי לבססעיזבו� 

 א� סמכותו של בית משפט ישראלי 431.רושה ישראלי בישראל מבלי שנדרש הלי� יונמצא

קמה ג� מכוחו של נכס המגיע לישראל לאחר המוות מבלי שכבר נקנתה בו זכות בדי� מקו� 

, אשר הציבה את מבח� הסעד כמבח� עיקרי לעניי� זה, אלדרמ� אזי ג� פרשת 432,הימצאו

,  הלי� בישראלתומכת בעמדה שאי� מניעה לממש נכס על יסוד צווי� זרי� מבלי לנהל

 ג� היותה של 433.ושהבררה בידי התובע א� לנקוט הלי� ירושה או הלי� אזרחי רגיל

דוקטרינת הפורו� הלא נאות מקובלת בישראל בתחו� הירושה מלמד לכאורה שאי� מניעה 

,  שכ� אילולא הנכונות להכיר בצו שיינת� ש�434,עקרונית להכיר בצו שיינת� במדינה אחרת

  . הימנע מדיו� בירושה בישראללא הייתה הצדקה ל

ע� זאת ראינו כי הצור� להג� על נושי� ויורשי� מקומיי� מחייב את בית המשפט 

תנהל תא ינראה שה: להתייחס אל תביעה שמצטיירת כתביעה אזרחית רגילה באופ� חריג

ונראה כי בית המשפט יידרש להפעיל , בבית משפט לענייני משפחה ולא בבית משפט רגיל

כי , לפני מת� פסק די� לטובת התובע, למנות מנהל עיזבו� מקומי כדי לוודאויותיו את סמכו

אילו היה אפשר להכיר בפסקי� זרי� הכרה . אי� נושי� ויורשי� בישראל בעלי עניי� בנכסי�

אזי צור� זה להג� על נושי� ויורשי� מקומיי� היה מחייב את בית , הצהרתית בישראל

להעביר את הסמכות :  בהקשר של בקשה להכיר בפסק די� זרהמשפט לפעול באופ� חריג ג�

  

לפי הניתוח שהוצע ). 2005, פורס� בנבו (מטר'  נשוואלברג 312/96) �	מחוזי י(פ "ראו ה   431
  . ע היה בישראל והיווה נכס של המוריש בישראלהחוב שנתב, )1100–1093' בעמ(לעיל 

 .1080–1078' לעיל בעמראו    432
 ).2004 (529) 3(ד נט"פ, ארלי�' אלדרמ� נ 2846/03א "ראו ע   433
 .1116–1114' ראו לעיל בעמ   434
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בעניי� צווי� זרי� בתחו� הירושה לבית המשפט לענייני משפחה ולהתנות את ההכרה בפסק 

 מאחר שממילא 435.בפרסו� דבר ההלי� כדי שהמעונייני� יוכלו לבוא להתנגד להכרה

אפשר , זרחית רגילהההכרה היחידה האפשרית היא הכרה אינצידנטלית במסגרת תביעה א

 מינוי מנהל עיזבו� מקומי זמני שיבח� א� קיימי� –להסתפק לעת עתה בתנאי שהוצע לעיל 

  .וא� יש צור� לקיי� הלי� מלא, בעלי עניי� בישראל

הראויי� , בכפו� לזאת נראה כי אי� מניעה להסתמ� על צווי� זרי� בענייני ירושה

בי� שמתנהל בישראל , מוסמ� לדו� בירושהג� כאשר בית משפט ישראלי , לקליטה בישראל

אול� משקל� יהיה נמו� משל משקל� במצב שבו בית . הלי� ירושה בפועל ובי� שלא

  . המשפט הישראלי אינו מוסמ� לדו� בירושה כפי שיוסבר להל�

מנהל עיזבו� זר אינו יכול לפעול ככזה בפורו� בלא מינוי עקרונית שמקובל ג� בישראל 

 אבל המשפט 436.תיו של מנהל עיזבו� בישראל נובעות ממינוי ישראליסמכויווש ,מקומי

 מקומישלפיה נדרש מינוי הלא מוצדקת סטה מהגישה האנגלית הישראלי כנראה 

 שכ� כבר ראינו שהמשפט הישראלי נוהג להכיר במינויי� זרי� של מנהל עיזבו� 437.מפורש

 438,אקמ�כ� אירע בפרשת . וא� בלא לבחו� א� ה� עומדי� בתנאי קליטה, אינצידנטלית

נת המושב של ידשבכול� בא המינוי ממכ 440,שוואלברגובפרשת  439רמ�אלדבפרשת 

  

 )1(ד מט" פ,אג�' 
 המשפטי לממשלה נהיוע 970/93א "עא� שינויה של ההלכה שנקבעה ב   435
 לא יפתור את ,בצווי ירושה זרי� ג� בהיעדר אמנההצהרתית הכיר שיאפשר ל, )1995 (561

אינה דורשת פרסו� של דבר קיו� ההלי�  ת הצהרתיהכרהשכ� בקשה להכיר בפסק זר , הבעיה
  . שיג את היעדי� שמבטיח הלי� של ניהוללא תוכל להו

. )2001, ופורס� בנב (מ"בנק הפועלי� בע' עזבו� אקמ� נ 1030/01) א"תמשפחה (ע "ראו ת   436
כי א� , הדגיש שהבנק אינו חייב להיענות לדרישה של מנהל עיזבו� זר ככזהגייפמ� השופט 

וכי בהיעדר מנהל עיזבו� ישראלי רק בית ,  יעשה כ� על אחריותוהבנק ייענה לדרישותיו הוא
 . משפט ישראלי יכול לתת לבנק הוראה בעניי� הנדו�

יכולת המשפט האנגלי 	גל ובאפוטרופסות על מוגבלישיטת רבפ. 91–90' מבע, CHESHIREראו    437
ורק בירושה ובאפוטרופסות על נפקדי� , מכיר במינויי� זרי� כמקני� זכות לפעול בתור נציג

א "ראו למשל ע. גישה זו באה לידי ביטוי ג� בישראל. נדרש ג� מינוי מקומיו, אי� מכירי� בה�
סדרי הדי� וטט לעניי� זה אצל יואל זוסמ� שצ, )1959 (512ד יג "פ, יהודה' יהודה נ 287/58
ש� מסביר זוסמ� כי סמכותו של , )1995, לוי� עור�' ש, מהדורה שביעית (99 פסקה האזרחי

וכי אי� לפעול על סמ� צוואה , מנהל עיזבו� זר מוגבלת לרכוש הנמצא במדינה שבה הוא מונה
פיטת רגל זרה הורשה לפעול כמו כ� הוא מזכיר כי נאמ� בש. אלא א� כ� היא קוימה בישראל

הרשאה זו , כאמור. בהעירו כי לא צוי� באותו פסק די� א� התנגדו לכ� א� לאו, בישראל
ואכ� ,  אי� סיבה להבחי� בי� מצבי� שוני� אלהעקרונית. מתיישבת ע� הגישה האנגלית

 . הספרות האנגלית אינה מציעה בסיס להבחנה
, )2001, פורס� בנבו (מ"בנק הפועלי� בע' אקמ� נעזבו�  1030/01) א"תמשפחה (ע "ראו ת   438

 .שנדו� לעיל
 .שנדו� לעיל, )2004 (529) 3(ד נט"פ, ארלי�' אלדרמ� נ 2846/03א "ראו ע   439
  . לעיל� שנדו,)2005, פורס� בנבו (מטר' שוואלברג נ 312/96) �	מחוזי י(פ "הראו    440
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 אי� סיבה מדוע מינוי זר שכזה לא יוכר הכרה אינצידנטלית במסגרת תביעה , על כ�.המוריש

כש� שהוא מוכר בתביעה נגד נציגיו של , של מנהל עיזבו� נגד מי שמחזיק בנכס של העיזבו�

 הוא הדי� בזכותו 441.ר או נגד מנהל העיזבו� על שפעל שלא כדי� במסגרת תפקידומוריש ז

בהנחה שדי� החיוב , של מנהל העיזבו� לתבוע תביעה חוזית או נזיקית בשמו של המוריש

 אול� מנהל עיזבו� אינו יכול להסתמ� על 442.מכיר בעבירות הזכות או החוב של המוריש

שידאג , והתביעה צריכה להתנהל בבית משפט, תבעמינוי כזה כבסיס לדרישה מידית מהנ

הוא לא יוכל לזכות ,  ג� במסגרת תביעה כזו443.להגנה הראויה על נושי� ויורשי� מקומיי�

  444.בנכס בלא שימונה מנהל מקומי שידאג לזכויות של בעלי עניי� מקומיי�

כמנהל  ימונהלכאורה היה אפשר להתבסס על המינוי הזר ולאפשר כי מנהל העיזבו� הזר 

 .שיוודא שהוצאת הנכס מישראל לא תפגע ביורשי� ובנושי� מקומיי�, עיזבו� זמני

אול� . האפשרות למנות את מנהל העיזבו� שמונה במושבו של המוריש מוכרת באנגליה

 בישראל מקובל שאי� ממני� מנהלי עיזבו� .נקטה בעניי� זה עמדה גמישה פחותישראל 

,  בית המשפטו שלוהדבר נתו� לשיקול דעת, ורש בחוקאמנ� אי� על כ� איסור מפ. זרי�

אבל פסקי הדי� שדנו בעניי� זה הבהירו עד כמה חשוב שמנהל העיזבו� יהיה קרוב לרכוש 

דומה כי  445.ושיהיה כפו� לסמכות של בית משפט ישראלי וקשוב להוראותיו, המנוהל

רות אי� מניעה ובהתחשב בכ� שבמדינות אח, בהיעדר הוראה מפורשת בחוק בעניי� זה

מנהל העיזבו� שמונה במושב . אי� הצדקה לעמדה נחרצת זו, למנות תושב זר כמנהל עיזבו�

והיתרו� בניהול מרוכז בידי גור� אחד , המנוח עשוי להיטיב להתמצא בענייניו של המנוח

הוא גדול א� א� מנהל העיזבו� כפו� לבתי המשפט במדינות השונות שבה� הוא התמנה 

  

  .1261–1260' בעמ,  CHESHIREראו   441
  .  ואיל�7�018בפסקה ,  DICEY;1261–1260' מ בע, ש�ראו   442
מי שמוסר לאד� כזה בלא צו ו, נהל עיזבו� זר בלא צו ישראלישכ� רכוש בישראל לא יועבר למ   443

בנק הפועלי� ' עזבו� אקמ� נ 1030/01) א"תמשפחה (ע "ראו ת .ישראלי עושה כ� על אחריותו
   ).2001, פורס� בנבו (מ"בע

כאשר יש אול� , רגיל אינו חייב להתנהל באמצעות מנהל עיזבו�הלי� ירושה ישראלי , כזכור   444
כ� כל מדינה שולטת ברכוש שבתחומה ש, ימונה מנהל עיזבו�, רכוש בתו� ישראל של תושב זר

) א"משפחה ת(ע "ראו ג� ת;  ש�ראו( ורק מינוי כזה יבטיח כי תוכל לממש את שליטתה
  .))2008,  בנבופורס�( .'צ.ר'  נ.'צ.ז.א עזבו� המנוח 109310/06

; )2001, פורס� בנבו (מ"בנק הפועלי� בע' עזבו� אקמ� נ 1030/01) א"תמשפחה (ע "ראו ת   445
יני יבנאמ� הציבורי לענ' רבינובי
 נ 486/78א "ע; )לא פורס� (עזבו� המנוח פרקש 7/69ע "ת

דה שבע �בתעזבו� הברונית  5650/99) א"תשלו� ( 'עז; )1979( 179) 1(ד לד"פ, צדקה
 56289/06) �	משפחה י(א "בש; )1999, פורס� בנבו (39בפסקה , דור	עמות בת' וטשילד נר

של מנהל צוי� הדמיו� בי� מינויו  אקמ�בעניי�  .)2006, פורס� בנבו (.מ.נ' נל "ז. ס.המנוח א
ג� בהקשרי� אלה מקובל . שיטת רגלנאמ� בפוס ומינויו של וטרופעיזבו� זר למינויו של אפ

–633, 611–610' ראו לעיל בעמ לדיו� בשני ענייני� אלה . או להכיר במינוי זרשלא למנות זר
  .1434–1402' ולהל� בעמ, 645–642, 636
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.  אמנ� אי� לו כוח לפעול בישראל מחו� לבית המשפט בלא מינוי ישראלי446.באופ� נפרד

אבל במסגרת שיקול הדעת הרחב שיש לבית המשפט בעניי� המינוי אפשר להבטיח את 

האינטרסי� של גורמי� ישראליי� ולוודא שהפעולות של המנהל הזר תוכפפנה כראוי לבית 

 כשעל שניה� לפעול בהסכמה או בהנחיית ,המשפט על ידי שימנה לצדו מנהל עיזבו� מקומי

 במוב� זה הכרה במינוי ממושבו של המוריש עשויה לסלול את הדר� 447.בית המשפט

  .למינוי ישראלי

ג� במצבי� שבה� מתנהל הלי� ירושה ישראלי עשויה ההכרה האינצידנטלית בצו מינוי 

,  העיזבו� הישראליזר לבסס את מינויו של מי שמונה למנהל העיזבו� במושב המנוח כמנהל

אי אפשר יהיה להסתמ� על צו ירושה או על צו , בדומה לכ�. לבדו או ע� מנהל ישראלי

קיו� צוואה זר כבסיס לתביעת זכות קניי� בנכסי עיזבו� הכפופי� להלי� ישראלי להוצאת צו 

שכ� בעניי� זה בית משפט ישראלי יפעיל את כללי ברירת הדי� , ירושה או צו קיו� צוואה

הוא עשוי לשמש ראיה לתוכנו של די� , אינצדינטלית ע� זאת לאחר שהוכר צו כזה. לוש

הוא א� עשוי להצביע על . המושב או די� מקו� הימצאו של נכס ולעמדת� בשאלת הירושה

העובדה שפלוני שתובע בירושה הישראלית כבר זכה במנה בירושה הזרה ושיש לקזזה כנגד 

 צווי� מסוגי� שוני� שניתנו בהלי� זר 448.שליטת ישראלהזכות של אותו יורש בנכסי� שב

א� עשויי� לשמש ראיה שפלוני התובע חוב מהעיזבו� כבר קיבל את חובו או שתביעתו 

או שהוא אינו זכאי למזונות , שפלוני כבר זכה במזונות מ� העיזבו�, נדחתה לגופו של עניי�

 להכרה עשוי להשפיע על אופ� לפיכ� פסק זר הראוי. כאלה לפי די� המושב וכיוצא באלה

ג� א� אי� בו כוח , חלוקת העיזבו� ועל זכויותיה� של מי שירשו נכסי� מחו� לישראל

  . מחייב

צו מינוי זר וצווי� זרי� , כאשר מתנהלי� הליכי ירושה מקבילי� בישראל ומחוצה לה

 המופני� כלפי מנהל העיזבו� הזר עשויי� א� לשמש בסיס לשיתו� פעולה בי� שתי

 השופט קבע שהלכות פרי יצירה שיפוטית מאפשרות לשת� פעולה אקמ�בפרשת . הערכאות

נוס� על מת� היתר למנהל עיזבו� זר לקבל מידע על נכסי העיזבו� : בהליכי� מקבילי�

הוא הזכיר את האפשרות של העברת רכוש אל מחו� למדינה לצור� תשלו� חובות , בישראל

  

446   DICEY , 26�013בפסקה .  
ופעילות� המשותפת בפיקוח בית , האפשרות שיהיו מנהלי עיזבו� אחדי� מוכרת בישראל   447

' עזבו� אקמ� נ 1030/01) א"תשפחה מ(ע "תראו ג� ;  לחוק הירושה93' המשפט מוסדרת בס
  . )2001, פורס� בנבו (20פסקה ב, מ"בנק הפועלי� בע

שאינו מפרט את חלקו של כל יורש בנכסי� מסוימי� , ראו למשל על ההבחנה בי� צו ירושה   448
ובי� פרטת חלוקה שעשויה להיות ראיה לבעלותו של היורש בנכס שירש , אלא בעיזבו� כולו
 ).  ואיל�327, 61' בעמ,  כר� ג)5ש "לעיל ה( שילה ,ולשוויו של הנכס
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ט לא הסתייג מאפשרות זו א� על פי שהיא עשויה  בית המשפ449.בטר� יחולק העיזבו�

וסבר כי היא מחויבת המציאות נוכח תפיסתו שישראל , להקטי� את העיזבו� הפנוי לחלוקה

 מוב� מאליו 450.לא אימצה את הגישה האחידה בדבר ניהול העיזבו� אלא את גישת הפיצול

עיכוב הליכי� במסגרת  ,א� כי לא חייב, שצווי� זרי� הראויי� להכרה עשויי� א� להצדיק

  . טענת פורו� לא נאות

  סיכו�  .4

ג� כלל הסמכות . לפחות הכרה אינצידנטלית, אי� מניעה להכיר בצווי� זרי� בענייני ירושה

הקושי היחיד שפסקי� זרי� בענייני ירושה . כפי שראינו, העקיפה אינו מעורר קושי מיוחד

הלי�  בעצמו פט הישראלי לנהלמעוררי� הוא היחס שבינ� ובי� סמכותו של בית המש

צווי� זרי� מכל הסוגי� הראויי� , כשבית משפט ישראלי אינו מוסמ� לדו� בירושה. ירושה

. וה� יוכלו לשמש בסיס ישיר לתביעת זכות קניי� בנכס, לקליטה עשויי� לחייב בישראל

הכרה אול� קיומה של סמכות שיפוט ישראלית אינו פוסל את האפשרות שצווי� זרי� יזכו ב

במקרי� אלה הצווי� אינ� מחייבי� ואינ� גוברי� על סמכות השיפוט . אינצידנטלית

,  א� על פי שה� עשויי� לשמש בסיס לתביעה אזרחית רגילה לנכס,לפיכ�. הישראלית

 בי� שמתקיי� ,כמו כ�. מוצדק להפעיל מנגנוני� ישראליי� כדי להג� על בעלי עניי� מקומיי�

ה� עשויי� לשמש תפקיד ראייתי וא� בסיס לפעולה ,  שלאהלי� ירושה ישראלי ובי�

  .עצמאית של בתי המשפט בישראל
  

  

, )2001, פורס� בנבו (מ"בנק הפועלי� בע' עזבו� אקמ� נ 1030/01) א"תמשפחה (ע "ראו ת   449
  .73' סב , הצעת חוק,לבונטי�לעניי� זה ראו ג� . 10בפסקה 

, )2001, ופורס� בנב (מ"בנק הפועלי� בע' עזבו� אקמ� נ 1030/01) א"תמשפחה (ע "ראו ת   450
אמנ� הפעלת סמכות על נכסי� מקומיי� מעידה על מגמת . 21–20, 11–10, 8–5בפסקאות 

אבל א� מכירי� במינוי זר ממדינת מושבו של המוריש ומעבירי� לידיו נכסי� , הפיצול
  .הדבר מעיד דווקא על חתירה לאחידות בניהול העיזבו�, מישראל
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  16פרק 

  חסי ממו� בי� בני זוגי

  מבוא  .א

בירושה כמו .  יחסי הרכוש בי בני זוג מוסדרי� באופ מיוחד רבותמשפטשיטות ב

 אירוע או קשר אישי, )general transfer( העברה כוללת של רכוש ותהמחולל, ובפשיטת רגל

למה של  מחוללי� שינוי במסה ש– במקרה זה נישואי –המשפיעי� על מעמדו של האד� 

 האופי הכללי של marital property(.1 ("רכוש הנישואי" או "נישואיה נכסי" –רכוש 

ההעברה והאופי האישי של האירוע שמניע אותה באי� לידי ביטוי בנטיית של רוב שיטות 

ובנטיית לייחד ,  באופ אחידנכסי הנישואיהמשפט להסדיר את זכויות הקניי במכלול 

לפיכ�  .י� מיוחדי� השוני� מעט מדיני הקניי או החוזי� הרגילי�להסדרי� אלה דינ

רוב השיטות  ב2).משטר יחסי ממו (matrimonial régimeבשיטות משפט רבות קיי� 

 בני זוג רשאי� על פי רוב, למשל.  התחו� במלואולהסדרת כלי� מצטברי� כמה שמשי�מ

 הסכ� מחילי� עליה� הסדר  אול� בהיעדר,להסדיר את היחסי� ביניה� באמצעות הסכ�

פייני� או הסדר המורכב מכמה מרכיבי� בעלי מאמיוחד אובליגטורי או הסדר   מיוחדקנייני

 יש נוס� על כ�. )הסכ� ממו ( מיוחדהמשפט הישראלי מכיר בהסדר חוזי. משפטיי� שוני�

 כמיהס  לאוג� הסדר אובליגטורי) שיתו� מכוח חזקת השיתו� (דמיוח קנייני בו ג� הסדר

   .)איזו משאבי�(

החוק הישראלי מאפשר לבני זוג להסדיר , אוטונומיה של הפרטה עקרו היסוד של לפי

,  בתחילת הנישואי או בכל מועד מאוחר יותר"הסכ� ממו"אמצעות את יחסיה� בעצמ� ב

הסכ� זה חייב למלא אחר תנאי� פורמליי� כדי שיוכר כהסכ� . לרבות בזמ התרת הנישואי

 3, הוא חייב להיות בכתב– ל פהוא אינו יכול להתקבל בהסכ� מכללא או בהסכ� בע ה:תק�
  

ראו ) particular transfer(להעברה מיוחדת ) general transfer(להבחנה בי
 העברה כוללת    1
, בניגוד להעברות מיוחדות הכפופות לכללי� הקנייניי� הרגילי�. 972–971' לעיל בעמ

  .העברות כוללות כפופות בדר� כלל לכללי� ייחודיי�
2   
חלי� , למשל במדינות המשפט הקונטיננטלי מקובל שבהיעדר הסדרה מפורשת בחוזה נישואי

באופ
 , ש�. אנגלילא כ� במשפט ה. כללי� המסדירי� על פי רוב סוג של שיתו� מידי או דחוי
 לא בעת הנישואי
 וא� לא בעת לנישואי
 אי
 כל השפעה על זכויות הקניי
 של הצדדי�, עקרוני

  . פירוק�
 ). חוק יחסי ממו
–להל
  (1973–ג"התשל,  לחוק יחסי ממו
 בי
 בני זוג1' ראו ס   3
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 פיו יוכרעו על� הקנייניי� היחסי,  בני זוג ערכו הסכ� כזהא� 4.הוא טעו אישור שיפוטיו

 בהיעדר הסכ� ממו החוק . במש� הנישואי או לאחר סיומ�–בכל רגע שבו תתעורר שאלה 

 פירוש הדבר 5. של איזו משאבי�שהסכימו להסדר הסטטוטורי שבני הזוג ייראו כמי קובע

אול� ע� פקיעת  6,שלא יהיו לנישואי עצמ� השפעה כלשהי על קניינ� של בני הזוג

יאזנו בני הזוג ביניה� את , וא� בנסיבות מסוימות עוד לפני פקיעת� או התרת�, הנישואי

איזו ומתווה תהלי� � בר החוק מגדיר מהו רכוש7. הנישואיתקופתהרכוש שנצבר ב

 כמו כ הוא חל רק על בני זוג 9.נשואי�הסדר זה חל רק על בני זוג  8.לחלוקת הרכוש

על בני זוג שנישאו לפני מועד זה חל . 1.1.1974�שנישאו לאחר שהחוק נכנס לתוק� ב

 בעלות משותפתלפני חקיקת החוק פיתח בית המשפט העליו חזקה בדבר . ההסדר הקוד�

הנישואי המבוסס על התפיסה ש, בניגוד להסדר איזו המשאבי� 10.ל זוג נשויברכוש ש

 על י�שפיער הקוד� הניח שחיי הנישואי מההסד, עצמ� אינ� משפיעי� על זכויות בני הזוג

יחסי ממו ג� בישראל לפיכ�  11. ועשויי� ליצור שיתו� בנכסי�זכויות הרכוש של בני הזוג

  

 . לחוק יחסי ממו
2' ראו ס   4
  . לחוק יחסי ממו
3' ראו ס   5
 .וק יחסי ממו
 לח4' ראו ס   6
, שמאפשר לאז
 את המשאבי� א� לפני פקיעת הנישואי
, א5' ס. א לחוק יחסי ממו
5, 5' ראו ס   7

התלבטו בשאלה א�  ,בשל החשיבות שהחוק ייחס לפקיעת הנישואי
עד אז . 2008�חוקק רק ב
ת ההסדר השיפוטי שחל על בני זוג שנישאו לפני החוק ושמקנה זכויות בתקופ, חזקת השיתו�

. יכולה לחול ג� על בני זוג שנישאו לאחר חקיקת החוק, הנישואי
 בלא הסכ� מפורש פורמלי
חשיבותה של שאלה זו ). 1995 (529) 3(ד מט"פ, יעקבי' יעקבי נ1915/91א "בסוגיה זו ראו ע

 . אבל סעי� זה לא העלי� אותה לחלוטי
, א5' הצטמצמה בעקבות חקיקתו של ס
 .יחסי ממו
יל� לחוק  וא6' ראו ס   8
הנשיא ; )1985 (673) 1(ד לט"פ, היוע� המשפטי לממשלה' כה� נ 640/82א "ראו למשל ע   9

) 5(ד נז"פ, זמר' היוע� המשפטי לממשלה נ 6854/00א "ברק השאיר שאלה זו בצרי� עיו
 ברע
אול� דעת הרוב באותו פסק די
 קיבלה את העמדה המסורתית והפסיקה טר� , )2003 (491

נקבע באותו פסק די
 כי בני זוג ידועי� בציבור יכולי� , מכל מקו�.  לדיו
 מחדשפתחה אותה
לכרות הסכ� בעניי
 יחסי הממו
 שלה� וא� לזכות את ההסכ� באישור של בית המשפט 

  . 1995–ה"התשנ, לענייני משפחה
10   
יל�  וא220 ני זוגו� בי� במ יחסי מצבי�על הלכות השיתו� במשפט הישראלי ראו אריאל רוז

ראו למשל (ההלכות בדבר חזקת השיתו� ביחסי ממו
 הוחלו ג� על ידועי� בציבור  .)1982(
ידועי� בציבור כוללי� ג� בני זוג בני ; )1984 (443) 1(ד לח''פ, פרידמ�' שחר נ 52/80א "ע

 
, פורס� בנבו( .פ.מ.ל�ו .א.רבעניי�  3140/03 )א"משפחה ת (ש"תמראו למשל (אותו מי
בני זוג מאותו המי
 הגישו הסכ� רכוש לאישורו של בית המשפט לענייני משפחה שבו , )2004

 .) לענייני משפחהפטהמשת לחוק בי) א)(2(1' לצור� ס" ב
 זוג "כל אחד ייחשבוהכירו בכ� ש
צבי �ראו רוז
(ג� א� הסכ� זה א� מיוחס לבני הזוג , הבסיס לחזקת השיתו� הוא בסיס הסכמי   11

  בעלות ושיתו�–  דיני קניי�יהושע ויסמ
; 224 ' בעמ,)10ש "לעיל ה( וגבי� בני זיחסי ממו� 
מה שמסביר מדוע כל כ� , בר� ג� עקרו
 השוויו
 מוזכר כבסיס להפעלת החזקה; ))1997 (181
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מוסדרי� ה� . י� קנייניי� רגילי� או כיחסי� חוזיי� רגילי�אינ� נתפסי� כיחסבי בני זוג 

כבסיס ליחסי ממו בי בני מפורש בהסכ�  המכירי�  מערכת מורכבת של כללי�באמצעות

  . הסדר אובליגטורי של איזו ובבהסכ� מיוחס בעל תוצאות קנייניות, זוג

הנישואינכסי  אל  המגמה להתייחס–שני המאפייני� של תחו� יחסי הממו בי בני זוג  

כאל מכלול אחד והמגמה לסטות מעקרונות קנייניי� וחוזיי� רגילי� בגלל ההקשר 

. לאומי הפרטי� יוצרי� קשיי� מיוחדי� בהסדרת� של יחסי� אלה במשפט הבי–המשפחתי 

לאומית להגיע לאיחוד דיני� �מעיד על כ� בי השאר חוסר היכולת הבולט של הקהילה הבי

 בי 12,לאומית� בי בהקשר של סמכות בי–שר לסוגיות הרבות המתעוררות או להסכמה בא

לאמנה שנוסחה בוועידת האג בתחו� . בהקשר של ברירת הדי ובי בהקשר של פסקי� זרי�

� הפיצה ה2006� ב13. הצטרפו רק חמש מדינות1978זה בשנת European Commission 

א� מאז לא נרשמה , ו בנושא זהמסמ� שהזמי הערות והצעות לקראת תחילתו של די

והמסמ� עצמו פורס את המגוו העצו� של קשיי� העומדי� בדר� , התקדמות ניכרת בתחו�

 השאלות המוצגות במסמ� והשאלות העולות בספרות הכללית 14.לאומית�להסדרתו הבי

הא� ההסדר צרי� להתייחס . מבליטות את המשתני� הרבי� שעלולי� לעורר מחלוקת

 או שמא ג� לתביעות – בגירושי או במוות –עולות רק בפירוק הנישואי לתביעות ה

הא� ? הא� עליו לטפל רק בבני זוג נשואי� או ג� בבני זוג לא נשואי�? בתקופת הנישואי

וה� יש להבחי ג� בי ? לכל אחת משתי קבוצות אלה צרי� להיות הסדר שונה משל חברתה

?  ולמיטלטלינפרד למקרקעיב יש להתייחס א� ה15?סוגי� שוני� של קשר אישי רשמי

  

ראו למשל פסק (קשה להימנע מהפעלתה ג� בנסיבות שבה
 אי
 סממני� להסכמת הצדדי� 
  )).1995 (529) 3(ד מט"פ, יעקבי' ניעקבי 1915/91א "דינו של השופט טל בע

�על הסיבות להוצאת התחו� מהאמנה שבבסיס ה   12Brussels I Regulation ועל הפירוש הרחב 
בעיקר בשל ההבדלי� הניכרי� בי
 שיטות המשפט בהסדרתו , שיש לתת לסעי� שהוציא אות�

�ראו למשל את ה, של תחו� זהSchlosser Report) PETER SCHLOSSER, REPORT ON THE 

CONVENTION ON THE ASSOCIATION OF THE KINGDOM OF DENMARK, IRELAND AND THE 

UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND TO THE CONVENTION ON 

JURISDICTION AND THE ENFORCEMENT OF JUDGMENTS IN CIVIL AND COMMERCIAL 

MATTERS AND TO THE PROTOCOL ON ITS INTERPRETATION BY THE COURT OF JUSTICE, 
Luxembourg, 9th October 1978, OJ C 59, 5 March, 1979,( , ואיל�43בפסקה .  

13   Hague Convention on the Law Applicable to Matrimonial Property Regimes, 1978 
אוסטריה ; 
 לתוק�לוקסמבורג והולנד חתמו ואשררו את האמנה שכבר נכנסה אצל, צרפת(

  ).ופורטוגל רק חתמו בינתיי� על האמנה
14  Green Paper on Conflict of Laws Concerning Matrimonial Property Regimes, including 

the Question of Jurisdiction and Mutual Recognition COM (2006) 400 final . ראו ג�
CHESHIRE, כ� כל סבו� בתחו� להסכמה להגיע פשרותבא ספק מטילי� ש� 1310 'בעמ.  

�למשל במשפט הגרמני קיי� כלל ברירה מיוחד לבני זוג הקשורי� ב   15registered life 
partnership) 17'סb ל �EGBGB .( כ� ג� בחוק השוויצרי) ראוCPIL ,65' סa–65d .(  
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הא� יש לעמוד על יחס אחיד כלפי מכלול הרכוש או להכיר באפשרות של הסדרי� שוני� 

? ה במישור המהותי ה במישור הדיוני, ג על צד שלישיכיצד יש לה? לפריטי� שוני�

 ותלוונטירזיקות ההמה ? וכיצד יש להסדיר בחירה כזו דה יש לאפשר בחירהיבאיזו מ

 הא� ה חייבות להיות משותפות לשני בני הזוג או שמא אפשר ?הקובעות איזה די יחול

, אזרחות(א� מתייחסי� לזיקה אישית של האד� ? להסתפק בזיקה מצד אחד מה� בלבד

ע� התופעה הנפוצה של שינוי זיקה זו בתקופת  כיצד מתמודדי�, )מקו� מגורי�, מושב

 להתאי� את הכללי� בהקשר זה ע� הכללי� בנוגע לענייני באיזו מידה יש? הנישואי

 אחדות?  באיזו מידה יש להתאי� כללי� בתחו� זה ע� הכללי� בירושה?נישואי וגירושי

אחרות  ;י ממו בי בני זוג בהקשר הפנימימהסוגיות הללו מוכרות למי שעוסק ביחס

משלושת התחומי� של כמעט כול מתעוררות בכל אחד . לאומי�מיוחדות להקשר העבר

 ומוסיפות לתחו� –ברירת די ופסקי� זרי� ,  סמכות שיפוט–לאומי הפרטי �המשפט הבי

   .עוד ממד של מורכבותזה סבו� 

 בחוק יחסי ממו. ואולי א� פשטני ההסדר הישראלי נראה פשוט קשיי� אלה בשל

  לחוק15עי�  ס– לאומי פרטי�הנוגעת לסוגיות של משפט בימופיעה הוראה אחת בלבד 

אי הוראה מיוחדת בתחו� סמכות .  עוסקת רק בברירת די והיא–  בי בני זוגיחסי ממו

�השיפוט או בתחו� פסקי� למרות אופיו המיוחד של התחו� נראה כי,  אשר על כ.החו

הכללי� הרגילי� בנוגע לפסקי� כי  ו,כללי סמכות השיפוט הרגילי�יחולו כי הניח המחוקק 

  . לעניי זה� זרי� מספיקי

  סמכות שיפוט  .ב

. לאומית לדו בתביעות הנוגעות ליחסי ממו בי בני זוג אינו אחיד�מכות הביסהיחס ל

 ייחוד כלשהו  ואי רואי� בה,באנגליה מתייחסי� לתביעות כאלה כתביעות גברא לכל דבר

ביעות קובעות כללי סמכות מיוחדי� לתאחרות  מדינות  ואילו,בהקשר של סמכות שיפוט

תביעות כאלה תביעות שמצריכות טיפול בלאומיות נוטות לראות � ג� אמנות בי16.כאלה

ייחודו של תחו� זה בא לידי  ;אול� בינתיי� ייחוד זה לא הוליד כללי� פוזיטיביי�. מיוחד

 להוציא בנטייתפסקי� זרי� בלאומיות העוסקות בסמכות השיפוט ו�אמנות הביביטוי ב

  

א� הוא עולה : למשל בשוויי� מחילי� כללי סמכות שוני� לפי ההקשר שבו העניי
 עולה   16
א� הוא עולה ; הסמכות נקבעת לפי סמכות שוויצרית לדו
 בירושה, בדיו
 בעיזבונו של ב
 זוג


�הסמכות נקבעת לפי כללי הסמכות הבי
, במסגרת דיו
 בגירושי
א� הוא ; לאומית בגירושי
 51' ראו ס(התביעה כפופה לכללי הסמכות החלי� על תוצאות הנישואי
 , עולה בהקשר אחר

�לCPIL ,המפנה לכללי הסמכות הרלוונטיי�.( 
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 וא� האמנה האירופית העוסקת בסמכות לדו בתביעות גירושי 17,א זהמגדר תביעות בנוש

   18.אינה כוללת את הנושא של יחסי ממו בי בני זוג

סמכות השיפוט הנדונה בהקשר זה בישראל היא הסמכות להכריע , מבחינה עניינית

אול� תפקיד של הערכאות .  הנישואינכסיבי בני זוג ביחס לזכויותיה� ב בתובענה

אלא החוק מסמי� את בית המשפט ואת בתי , שראל אינו מוגבל א� להכרעה בתובענותבי

ני� אלה מיוחדי� בעניילאומית �ביאי כללי סמכות  19.הדי הדתיי� ג� לאשר הסכמי ממו

כפי שמקובל , הדורשי� שלבני הזוג ולקשר הנישואי שלה� תהיה זיקה אישית לישראל

 וא� אי 21,מיוחדי� הדורשי� שרכוש� יהיה בישראל אי כללי� 20;בענייני מעמד אישי

המסתפקי� בזיקה אישית או בהימצאותו של רכוש , כמקובל בירושה, כללי� מיוחדי�

 מרבית� הגדולה של ענייניה� הממוניי� של בני זוג אינ� נחשבי� ענייני נישואי 22.בישראל

 ה� א� אינ� ענייני 23.יי�ואינ� בסמכות� הייחודית של בתי הדי הדת, או ענייני גירושי

 ולכ אי אפשרות להקנות סמכות ,  לדבר המל� במועצה51המעמד האישי במוב של סימ

על פי ,  על א� שיש לבתי הדי הדתיי� תפקיד מסוי� בהקשר זה24.לבתי די אלה בהסכמה

  . הרגילי�ה� כללי הסמכות האזרחיי� ת לאומי�ביכללי הסמכות ה, רוב

מכוח שיתו� או מכוח בעלות (להצהרה על זכות קניי קיימת תביעה של ב זוג 

אובליגטורית ביחס לרכוש  או לזכות ,)חלוקהבדר� של ( או ליצירת זכות קניי ,)עצמאית

שהיא די ישראל ובי שהיא מבוססת על  בי –)  המשאבי�איזולפי הסדר כמו הסדר (

  

� ל(a)1.2' ראו למשל ס   17Brussels I Regulationבזכויות .  האירופי 
מקובל לחשוב שכל דיו
�הנובעות מקשר נישואי
 ה�צא מגדר הRegulation מבוססת על משטר 
 ג� א� הזכויות אינ

 PETER KAYE, CIVIL JURISDICTION ANDראו(יחסי ממו
 ספציפי כמקובל באירופה ובישראל 

ENFORCEMENT OF FOREIGN JUDGMENTS (1987) ,ואיל� והמקורות המובאי� ש�89' בעמ ( ;
�המצוי בתוספת לתקנות אכיפת פסקי,  לאמנה בי
 ישראל לגרמניה(1)4.1' ראו ג� ס �חו

לאמנה בי
 ) א)(3(1'ס; )1981–א"התשמ, )אמנה ע� הרפובליקה הפדראלית של גרמניה(
 ישראל לממלכת ספרד בדבר הדדיות באכיפה של פסקי די
 בענייני� אזרחיי� מדינת

לאמנה בי
 מדינת ישראל ) א)(2(1' ס; )707 30כר� , 1016א "כ (1989,  מאי30ומסחריי� מיו� 
ובי
 רפובליקת אוסטריה בדבר הכרת
 ואכיפת
 ההדדית של החלטות משפטיות בענייני� 

רק האמנה ע� בריטניה אינה ). 147, 21כר� , 701א "כ (1966 ביוני 6אזרחיי� ומסחריי� מיו� 
  ).55, 22כר� , 750א "כראו (מוציאה פסקי די
 בעניי
 זה מתחולתה 

�למבוא ל) 8(' ראו ס   18Brussels II bis Regulation . העוסקת ביחסי , 1978אמנת האג משנת א�

 בני זוגממו
 בי ,
  .עוסקת רק בברירת הדי

 .ק יחסי ממו
 לחו2' ראו ס   19
   ואיל�650' ראו לעיל בעמ   20
 .983–978, 373–371' בעמראו לעיל , כנדרש להלי� חפצא   21
 .1965–ה"התשכ,  לחוק הירושה136' ראו ס   22
  .)1995, מהדורה שנייה( 9פסקה , כר� א דיני המשפחה בישראל פנחס שיפמ
ראו    23
 ).2006 (259) 1(ד סא"פ, ירושלי�בית הדי� הרבני הגדול ב' אמיר נ 8638/03� "ראו בג   24
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רכוש שמדובר בתביעה שעוסקת בהעובדה .  תביעת גברא בבסיסההיא –על די זר מבוססת 

 אינה משנה סיווג זה שכ פסק הדי שבית המשפט יוציא יחייב רק את ובזכויות קניי

ישמש בסיס  ייתכ שבסופו של דבר פסק די כזה. הצדדי� הישירי� להלי� וחליפיה�

או שלא יימצא אד� שיוכל לטעו לזכות שנוגדת את האמור , לרישו� שיחייב את כל העול�

שבמסגרתו  לפסק די מסוג חפצא או את ההלי� ותואול� אי בכ� כדי להפו� א. סק הדיבפ

 מדובר בהלי� שחותר להצהיר על זכויות קניי או לקבוע זכויות . להלי� חפצאהוא נית

נה זמה לכל העול� על קיו� ההלי� או הודעהמנגנו שמאפשר לפיכ� אי . קניי בי שניי�

אי צור� שהרכוש יהיה ,  באותה מידה.הציג טענות קנייניות כל העול� להשתת� ולשל

, שתפיק פסק גברא, מדובר בתביעת גברא 25. סמכותיטולבישראל כדי שבית המשפט י

הסמכות לדו בתובענות כאלה נתונה לבית המשפט לענייני  .המתבססת על סמכות גבראו

  26.משפחה

יה מ הסת� זוג ישראלי או זוג  שיתדיי בישראל יההאופייניהזוג  א� על פי ש,לפיכ�

 לרכוש באשרג� זוג זר יתדיי בישראל בהחלט שייתכ ,  הוא ישראליצדדיושאחד מ

יתנהל בישראל דיו בענייני יחסי הממו בי בני זוג שבית� לא היה וייתכ ג� ש, שבישראל

ר מצב די לתא. ושאי ביניה� לבי ישראל קשר ממשי, שרכוש� אינו מצוי בישראל, בישראל

 ייתכ. עולה לישראל ואחד מבני הזוג ,מסתכס�או איטלקיי� יי� נשבו זוג יהודי� אמריק

, כללי הסמכות ש� אינ� מאפשרי� זאת ש ג�א� ייתכ, לתבעו בביתו המקוריאפשר שיהיה 

 אפשר יהיה לאכו� נגדו את פסק הדי ולחייבו לבצעו  איולכ ,יתעל� מהלי� זהאו ש

   28. לתבעו בישראלשב הזוג השני ייאל�כול  במצב כזה י27.בישראל

  

לא יהיה כבול  ,שהוא שיי� לאחד הצדדי� להלי�יקבע פסק הדי
  ש,בנכסעניי
  בעל שלישיצד    25
 . אמצעי� דיוניי� להשתת� בהלי� והוא לא ניצל אות�לועל ידי פסק הדי
 אלא א� כ
 היו 

� בעניי
 זה חלי� ג. אי
 הסדרי� מיוחדי� לצירופו של צד שלישי שכזה לתביעהבפועל ו
לחוק בית המשפט לענייני משפחה מסמי� א� הוא את בית ) ו(6'  ס.הרגילי�הדיוניי� הכללי� 

א� לא הייתה לו הזדמנות  .המשפט לצר� לתובענה מי שנדרש לש� בירור התובענה והכרעתה
 מצב זה מתיישב ע� . טענתו הקניינית בעתידלהצגתזה לא ישמש מניעה כפסק די
 , להשתת�

 שלפיה הסדרי ממו
 בי
 בני זוג אינ� פוגעי� בצדדי� העמדה המקובלת במשפט הישראלי
ראו למשל (שלישיי� אשר זכויותיה� מוסדרות באמצעות דיני הקניי
 והחיובי� הכלליי� 


 6854/00א "וא� הסכמי ממו
 מאושרי� ברע, דבריה של השופטת דורנר בעניי
 הסכמי ממו
  ).  ואיל�501' בעמ, )2003 (491) 5(ד נז"פ, רזמ' היוע� המשפטי לממשלה נ

 . 1995–ה"התשנ, לחוק בית המשפט לענייני משפחה) ו)(6(1�ו) 2(1'  וס3' ראו ס   26
זאת משו� שלא התקיימה זיקה של מגורי� או הסכמה כפי שדורשות הלכות פסקי� זרי�    27

   .)1238–1237' ראו להל
 בעמ(בישראל 
כדי שהיא תיראה , ומכל מקו�, אה פורו� לא נאות בתביעה כזוישראל תירא� לא ברור א�    28

  .שיקול דעתואת  פעיליצטר� בית המשפט לה,  וכדי שסמכות שנרכשה לא תופעלכזאת
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בהקשר זה . התדיינות בנוגע ליחסי ממו עשויה להתקיי� במסגרת פירוק הנישואי

וכידוע זיקות הסמכות של , בישראל ג� לבתי הדי הדתיי� עשויה להיות סמכות לדו בעניי

גע ליחסי ממו התדיינות בנו. בתי די אלה שונות מזיקות הסמכות של המערכת האזרחית

ג� מצב זה עשוי להשפיע על הסמכות . עשויה להידרש ג� בעקבות מותו של אחד מבני הזוג

נוס� על כל זאת כאמור לבית המשפט ולבתי הדי סמכות לאשר הסכמי  .לדו בתביעה

   .ממו

  בפני עצמה בי� בני זוג תביעת יחסי ממו�  .1

. נתבע או על זיקה עניינית לנשוא הדיובישראל אפשר לבסס סמכות גברא על זיקה אישית ל

כל הזיקות האישיות הרגילות ; אי זיקה אישית או עניינית המיוחדת ליחסי ממו בי בני זוג

ובהתא� לנסיבות קיימות א� זיקות ענייניות שעשויות לשמש , עשויות לשמש בסיס לסמכות

ב� ההזמנה היא שמקנה וברו, בכל המקרי� הללו יש צור� להמציא הזמנה לנתבע. לה בסיס

ובחלק ,  בחלק מהמקרי� אפשר להמציא את ההזמנה בלא היתר מבית משפט29.סמכות

חלי� כל הכללי� הרגילי� בנוגע , במקרי� שבה� דרוש היתר. מהמקרי� דרוש היתר שכזה

בי ,  בכול� בית המשפט רשאי להפעיל את שיקול דעתו30.למרכיבי הבקשה ונטלי הראיה

, כשהוא מחליט א� ראוי להפעילה בשל טענה של פורו� לא נאות(ת לאחר שנרכשה סמכו

ובי לפני ) בשל קיומה של תניית שיפוט או בשל קיומו של הלי� תלוי ועומד במדינה אחרת

  .שהוא רוכש סמכות בשקלו א� להתיר את המצאת ההזמנה מחו� לתחו�

  ות אישיזיקות: לאומית של בית המשפט האזרחי�סמכות בי�  )א(

לאומית על הנתבע �בית משפט בישראל יכול לקנות סמכות בי, בל בתביעות גבראכמקו

 לש� כ� די א� הנתבע נוכח בישראל בעת 31.מכוח המצאת מסמכי� לנתבע בתו� המדינה

 או 33 כמו כ אפשר להמציא את המסמכי� לבני ביתו32.ולו באופ ארעי וחול�, ההמצאה

  

סמכות בית המשפט קמה מכוח ההסכמה ולא מכוח , כאשר נתבע הסכי� להתדיי
 בישראל   29
 .)383–382' ראו לעיל בעמ(המצאת ההזמנה 

 .394–392' לעיל בעמ ;3פרק ב ,שר�קונפינוראו    30
31    
 מחילות את כל 1969–ל"התש, )המצאת מסמכי� בשטחי� המוחזקי�(תקנות סדר הדי

  ).375–374' ראו לעיל בעמ(הכללי� הללו ג� על נתבע הנמצא בשטחי� המוחזקי� 
  .)1973 (229) 1(ד כח"פ, מ"ציו� חברה לביטוח בע'  נ.156/73Uniroyal Incע "בר   32
 General Electric 39/89א "רעלפי . 1984–ד"התשמ, לתקנות סדר הדי
 האזרחי 481 'תק   33

Corp. אפשר לנצל דר� המצאה זו ג� , )1989 (762) 4(ד מב"פ ,מ" חברה לביטוח בע מגדל'נ
  ).22ש "ה, 369' ראו לעיל בעמ(כאשר הנתבע אינו בתחו� השיפוט 
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 בישראל ומקו� מגוריו בישראל א�  מושבו של הנתבע34.למורשה שלו שגר במדינה

) 1(500משמשי� בסיס להגשת בקשה למת היתר להמציא מסמכי� מחו� לתחו� לפי תקנה 

בהקשר זה אי כל ייחוד לתביעות ביחסי ממו . 1984–ד"התשמ, לתקנות סדר הדי האזרחי

  . בי בני זוג

לפיכ� . דדי�לאומית של בית המשפט עשויה לקו� ג� מכוח הסכמת הצ�סמכותו הבי

והנתבע נמצא , כאשר קיי� בי הצדדי� הסכ� שלפיו ידונו ביחסי הממו שלה� בישראל

וההסכ� עשוי למנוע ממנו את האפשרות להעלות , אפשר להמציא לו הזמנה לדי, בישראל

סמכות בית המשפט , כשהנתבע אינו נמצא בישראל. טענות נגד הפעלת סמכות השיפוט

 לתקנות 500ובנסיבות אלה אמנ� אי עילה בתקנה ,  של הנתבעתוכל להתבסס על הסכמתו

א� סביר שאי צור� ,  לבקש היתר המצאה מחו� לתחו�1984–ד"התשמ, סדר הדי האזרחי

 הסכמת 35.בקבלת היתר שכזה מאחר שההזמנה אינה צריכה לשמש יותר מהודעה לנתבע

  .יחסי ממו בי בני זוגלחוק ) א(2הצדדי� תספיק ג� לש� אישור הסכ� ממו לפי סעי� 

  תו ענייניזיקות: לאומית של בית המשפט האזרחי�סמכות בי�  )ב(

 העילות הענייניות היחידות .  עילה עניינית המיוחדת ליחסי ממו בי בני זוג500בתקנה אי

העשויות לבסס בקשת היתר המצאה מחו� לתחו� בתביעת יחסי ממו בי בני זוג מתייחסות 

  .ולחוזה הקשור לישראל, רקע בישראל א� היא נשוא הדיולהימצאותה של ק

  במדינהמקרקעי�   )1(

ש� די שהתובענה מתייחסת במלואה לרכוש הנמצא באנגליה כדי , בניגוד למצב באנגליה

לפיכ� .  בישראל אי הוראה כללית כזו36,לבסס בקשת היתר להמציא מסמכי� מחו� לתחו�

שראל כדי לבסס בקשת היתר המצאה מחו� לתחו�  ביי� נמצא הנישואינכסיאי די בכ� ש

  . לצור� תביעה ביחסי ממו בי בני זוג

 בישראל שבני הזוג חלוקי� עליה עשויה לבסס מת קרקע הימצאותה של ,לעומת זאת

נושא " מאפשרת לבסס בקשה להיתר כזה כאשר )2(500תקנה . היתר המצאה מחו� לתחו�
  

 .156/73Uniroyal Incע "בר; 1984–ד"התשמ,  לתקנות סדר הדי
 האזרחי478� ו477' ראו תק   34
 'שהיא תק,  הישנה439 'תקש� נדונה  ,)1973 (229) 1(ד כח"פ, מ"ציו� חברה לביטוח בע' נ

  . בנוסח הנוכחי477
כאשר הנתבע מסרב לפעול לפי הסכ� שיפוט או מגיש תביעה  .383–382' ראו לעיל בעמ   35

וא� הנתבע אינו , ול לבקש נגדו צו חוס�התובע יכ, במדינה אחרת בניגוד להסכ� שיפוט
שכ
 , סביר שיהיה אפשר לבסס היתר המצאה מחו� לתחו� על הפרת תניית השיפוט, בישראל

 'תקאפשר למק� בישראל את הפרת החיוב לקיי� את הדיו
 בבית משפט ישראלי כדרישת 
  . לתקנות סדר הדי
 האזרחי) 5(500

  . CPR, Practice Direction 6B, para.3.1(11)ראו    36
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מסמיכה את בית ) 3(תקנת משנה . "בתחו	 המדינההתובענה הוא כולו מקרקעי� המצויי	 

לאכו� או לבטל , לתק�, מבקשי	 לפרש"כאשר  המצאה מחו� לתחו�המשפט להתיר 

התחייבות או חבות בנוגע למקרקעי� המצויי	 בתחו	 , חוזה, צוואה, שטר, פעולה

 ונקות מהקשר הרעיוני החזק שבי מקרקעי שבמדינה ישתי תקנות משנה אלה ".המדינה

 סמכות לייחדכבר ראינו שברוב הליכי הגברא אי סיבה . ובי ריבונותה וזהותה של המדינה

 אול� התדיינות ביחסי ממו בי בני זוג בנוגע לקרקע 37.על קרקע למדינה שבה היא מצויה

, ועל כ סביר בהחלט שלישראל, עשויה בהחלט להוביל לשינויי� בזכויות קניי בקרקע

תהיה סמכות לדו בתביעה ושתוכל לממש סמכות זו ג� , צאת הקרקעבתור המדינה שבה נמ

  . כאשר הנתבע אינו בתחו� המדינה

מוגבלת ) 2(נהוג לומר שתקנת משנה . אי פסיקה רלוונטית בישראל באשר לתקנה זו

 4מופיע בתקנה " תובענה שבמקרקעי" המונח 38.לתובענות העוסקות בזכויות קניי בלבד

על סמ� הפירוש .  בהקשר של סמכות מקומית1984–ד"התשמ, אזרחילתקנות סדר הדי ה

, שנית לתקנה זו סביר כי ג� כשזכויות הקניי הללו מבוססות על הסכ� בנוגע ליחסי ממו

א� תביעה חוזית תיכנס לגדר תקנת , ובתנאי שהתביעה כולה עוסקת במקרקעי במדינה

בי השאר על התחייבויות , רמאפשרת לבסס בקשה להית) 3( תקנת משנה 39.משנה זו

סביר להניח כי אפשר לבסס עליה ג� חובה ביחסי ממו . וחבויות בנוגע למקרקעי

 המצאת הזמנה המבוססת על מכוח אול� סמכות המוקנית 40.המבוססת על חוק או פסיקה

ולא תוכל להקי� את כל רכוש� של , שתי תקנות משנה אלה מוגבלת לקרקע בישראל בלבד

  41.אפילו הוא נמצא בישראל, בני הזוג

  למדינהחוזה הקשור   )2(

הסכ� כזה עשוי לבסס מת היתר המצאה .  הנישואינכסייש שבני זוג עשו הסכ� בדבר 

מבססת בקשה למת היתר להמציא מסמכי� מחו� לתחו� ) 4(500 תקנה 42.מחו� לתחו�

  :כאשר

  

  .385–384' לעיל בעמ ראו   37
לוי
 ' ש, מהדורה שביעית( 242  סדרי הדי� האזרחייואל זוסמ
 ;60' מ בע,שר�קונפינוראו    38

 .)1995, עור�
ראו ( חלה ג� כאשר התביעה היא לביצוע בעי
 של חוזה מכר של מקרקעי
 4' זוסמ
 סבר כי תק   39

ר שהיא תחול ג� כאשר מדובר במימוש הסכ� בנוגע סבי). 81' בעמ, )38ש "לעיל ה( זוסמ�

  .ליחסי ממו

  .1447–1445'  ולהל
 בעמ988–987' בעמראו לעיל לדיו
 בתקנה זו    40
  .385' ראו לעיל בעמ   41
לא ברור מהי הפרה של הסכ� ממו
 או של חוזה . מבוססת על הפרת חוזה במדינה) 5(500 'תק   42

אולי סירוב לנהוג לפי ההסכ� . חסי ממו
 בי
 בני זוגהנישואי
 שתהיה רלוונטית לתביעה בי
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בו על או לעשות , להפקיעו או לפסלו, לבטלו, התובענה היא לאכו� חוזה

באחד המקרי� , או לקבל דמי נזק או סעד אחר בשל הפרתו, דר� אחרת

  : האלה

  ; החוזה נעשה בתחו� המדינה) א(

  ]....[) ב(

  .על החוזה חלי� דיני מדינת ישראל לפי כתבו או מכללא) ג(

 את קיומו של חוזה ַיראהתנאי מוקד� להפעלתה של תקנת משנה זו הוא כי התובע 

נראה כי אי .  בוודאי יספק לעניי זה הנישואינכסיהסכ� בנוגע ל 43.שבגינו תובעי� סעד

וייתכ כי א� אי לדרוש לעניי זה שההסכ� , הצדקה לדרוש שההסכ� יהיה בכתב דווקא

לפיכ� ג� הסדר כמו חזקת השיתו� יוכל . יהיה מפורש כל עוד אפשר להצביע על קיומו

ר שהמשפט הישראלי הכיר בהיות� של  מאח44.לבסס בקשת היתר ככל שבסיסו הוא הסכמי

א� עצ� הנישואי מצמיחי� את הזכויות ,  א� נישואי עשויי� להספיק45,נישואי חוזה

על התובע להראות עוד כי החוזה , כדי לבסס בקשה למת היתר לפי תקנה זו. הנתבעות

  . נעשה בישראל או שחל עליו די ישראל לפי כתבו או מכללא

: לה היכ נעשה חוזה כאשר החוזה הנטע הוא הנישואי עצמ�לא סביר שתתעורר השא

מקו� כריתתו של הסכ� עצמאי באשר לרכוש . מקו� עריכת הנישואי נית לזיהוי בקלות

 נבחנת לפי התפיסות המהותיות היכ הוא נכרתהשאלה . עשוי להיות קשה יותר לזיהוי

   46.ות ברירתיות כלשהולא לפי תפיס, הוא די ישראל, המקובלות של די הפורו�

  


באותה מידה ייתכ
 שסירוב . בנוגע לרכוש שבישראל עשוי להיות הפרה של הסכ� ממו
, )7(500' להעביר נכס המצוי בישראל לפי הסכ� ממו
 יספיק כדי לבסס בקשה לפי תק

  .המאפשרת לבסס מת
 היתר על מעשה או מחדל בישראל
 .Seaconsar Far East Ltd. v. Bank Markazi Iran, [1994] 1 A.Cנגליה בפרשתכ� נפסק בא   43

דה לקס '  נDeluxe Laboratories Inc 4501/05א "רעראו , בישראל וכ
 ג� .438
לפסק ) 3(פסקה בב, )2005, פורס� בנבו (מ"פיל� אנד וידאו פרוססינג בע�ישראל/הוליווד


 כיצד קובעי� א� נכרת חוזה ועל הנטל בעניי
 זה ראועל השאלה . דינו של השופט רובינשטיי
   .1450–1447' להל
 בעמ

פסק דינו של הנשיא ברק ראו למשל על בסיסיה השוני� של חזקת השיתו� במשפט הישראלי    44
א "בדנ) ואיל� 621� ואיל� ו614' בעמ (פסק דינו של השופט חשי
ו)  ואיל�602' בעמ(

 ).1996 (573) 3(ד נ"פ ,נפיסי'  נפיסינ 1558/94
' קורונל נ 625/73א "ראו ע(לפחות א� השיטה שבמסגרתה ה� נערכו מכירה בה� כחוזה    45

  )).1975 (263, 259) 2(ד כט"פ, קורונל
  .1458–1455' ראו להל
 בעמ   46
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 השאלה א� די ישראל חל על החוזה ככתבו או מכללא נבחנת לפי כללי ,לעומת זאת

 לפי כללי 47.ברירת הדי הישראליי� הנוגעי� לחוזי� בכלל ולחוזי� בהקשר הזוגי בפרט

ברירת הדי המקובלי� בחוזי� יכול שתהיה בהסכ� תניה מפורשת המחילה על ההסכ� את 

ייתכ שמתו� נסיבות . במקרה כזה ברור כי די ישראל נועד לחול על החוזה. די ישראל

בהיעדר . כריתתו של החוזה ברור כי כוונת הצדדי� הייתה להחיל על ההסכ� את די ישראל

 הדי שחל על החוזה הוא הדי שצדדי� סבירי� היו מניחי� כי יחול אילו ,סממ לכוונה כזו

וב די זה מזוהה כדי בעל הזיקה המשמעותית ביותר  על פי ר48.נתנו על כ� את דעת�

בהקשר המיוחד של הסכ� . היינו בעל הזיקה האובייקטיבית החזקה ביותר לעניי, לעניי

בעניי יחסי ממו סביר שהדי בעל הזיקה האובייקטיבית החזקה ביותר יהיה די המושב של 

חס חשיבות מרכזית לדי המושב  לחוק יחסי ממו מיי15סעי� . הצדדי� בעת עשיית ההסכ�

והוא מכפי� הסכמי� בענייני� אלה לדי המושב בעת עשיית , בתחו� יחסי הממו בכלל

דינו הנאות די המושב של הצדדי� את א� שיטות משפט אחרות נוטות לראות ב. ההסכ�

 כדי נבחר או – המסקנה שדי ישראל חל על החוזה 49.של הסכ� ביחסי ממו בי בני זוג

  .  עשויה לבסס בקשה למת היתר המצאה מחו� לתחו�–די המושב של הצדדי� כ

. קל פחות לקבוע כי די ישראל חל על החוזה כאשר החוזה הנדו הוא הנישואי עצמ�

ממילא , שא� לא כ(מאחר שבחלופה זו ההנחה היא שהנישואי נערכו מחו� לישראל 

 קשה להבחי בנסיבה שתצביע על ,)אפשר לבסס את הבקשה על שהחוזה נעשה בישראל

, לא די בהיות הנישואי דתיי�. את די ישראל, כחוזה, כוונת הצדדי� להחיל על הנישואי

לפיכ� סביר כי לא תהיה אפשרות לבסס מת . א� כשמדובר בבני זוג תושבי ישראל ואזרחיה

,  לישראלשנכרת מחו�,  כשלעצמוהיתר המצאה מחו� לתחו� על היותו של חוזה הנישואי

  .כפו� לדי ישראל ככתבו או מכללא

ג� על , בי שמדובר בחוזה שנכרת בישראל ובי שמדובר בחוזה שחל עליו די ישראל

 על כ א� 50.כללי ברירת הדי של הפורו� קיי� חוזה מחילי� את א	השאלה המקדמית 

 הישראליי� קיומו של הסכ� זה תלוי בכל כללי ברירת הדי, הבקשה מתייחסת להסכ� ממו

 תוקפו של 51.ובחירת� של הצדדי� בדי עשויה שלא להועיל לעניי זה, הנוגעי� לחוזי�

די המושב במקרה (תק� בדי בעל הזיקה המשמעותית ביותר לחוזה היותו החוזה תלוי ב

 תק� מבחינה צורנית בדי מקו� כריתת החוזה או בדי בהיותו; )כפי שהוסבר לעיל, זה

 תק� מבחינת הכשרות לעשותו בהיותוו; ) די החוזה האובייקטיבי–ב כנראה שו(החוזה 

  

  .1455–1453' להל
 בעמראו    47
  . ואיל�1461' להל
 בעמראו    48
49   
 .1204–1203'  בעמראו להל
  .1450–1448' מלהל
 בעראו    50
 . ואיל�461' לעיל בעמראו    51
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 לחוק הכשרות המשפטית 77לפי די המושב בעקבות ההוראה שבסעי� (

קיומ� , המשמשי� חוזה בהקשר זה,  א� הבקשה מתייחסת לנישואי52).והאפוטרופסות

החלופה היחידה משו� ש. ותוקפ� של הנישואי תלויי� בכללי ברירת הדי ביחס לנישואי

סביר שיש להראות שהנישואי , הרלוונטית לעניי זה היא שהנישואי נערכו בישראל

  53.לפי די ישראל" קיימי�"

   דתיי�הדי� הבתי לאומית של �מכות בי�ס  )ג(

לאומית של בתי הדי הדתיי� מבוססת על זיקות סמכות ולא על �מאחר שסמכות� הבי

�� בענייני יחסי ממו עשויה להרחיב את סמכותה הביכל סמכות שיש לה, המצאת מסמכי�

  .אול� מתברר שהרחבה זו מוגבלת ביותר. לאומית של ישראל בתחו� זה

 סמכות� הייחודית העניינית של רוב בתי הדי הדתיי� מוגבלת היו� לענייני נישואי

י� עוד וה� אינ� כולל,  היק� התכולה של מושגי� אלה צומצ� מאז ימי המנדט54.וגירושי

על זכות מכוח איזו משאבי� , תביעה העומדת בפני עצמה המבוססת על זכות מכוח שיתו�

 על כ ה� אינ� 55.תביעות כאלה אינ נחשבות ענייני נישואי. או על זכות מכוח הסכ�

לאומית המסמיכות בתי � וזיקות הסמכות הבי56,בסמכות� הייחודית של בתי הדי הדתיי�

�ות סמכות בידי אלה אינ מצמיח   57.לאומית לדו בתביעות כאלה בפני עצמ

  

 .1493–1490'  להל
 בעמראו   52
 אבל ,)719–716'  למשל לעיל בעמראו(אמנ� עריכת הנישואי
 כדי
 אינה ערובה לתוקפ�    53

שג� א� הוא תק� לפי די
 ישראל המהותי הוא עשוי להיראות לא תק� לפי , בניגוד לחוזה רגיל
ג� א� ה� אינ� תקפי� ,  בי
 זרי�כדי�נישואי
 שנערכו בישראל , י�כללי ברירת הדי
 הישראלי

 תקפי� בדי
 ישראל עשויי� להיראות, ) די
 אזרחות�–קרי ( לפי הדי
 האישי של בני הזוג
  .די
 ישראל לא יתכחש לה�בהקשרי� מסוימי� ו

  .ראו להל
, על הסמכות הרחבה יותר של בתי הדי
 הרבניי� בשל כריכה   54
ראו . )1959( 1085ד יג "פ, גולדמ�' גולדמ� נ 8/59א "ראו למשל ע, לבתי הדי
 הרבניי�ביחס    55

לפיכ� זיקות אלה בעלות משמעות בהקשר הממוני . 9–8פסקאות ב, )23ש "לעיל ה( שיפמ�ג� 

  .רק ביחס לזכויות שהדי
 הדתי מייחס באופ
 ישיר לנישואי

כמת הצדדי� בענייני� שאינ� כלולי� בסימ
 אי
 אפשרות להקנות לבית הדי
 סמכות מכוח הס   56
'  אמיר נ8638/03� "ראו למשל בג. (1947–1922,  לדבר המל� במועצה על אר� ישראל51

יחסי ממו
 בי
 בני זוג אינ� )). 2006 (259) 1(ד סא"פ, בית הדי� הרבני הגדול בירושלי�
, ש�, שיפמ�ראו ג� (י
 וכאמור אינ� כלולי� בענייני נישואי
 וגירוש, מופיעי� ברשימה זו


בתי המשפט האזרחיי� לא היו , המעיר כי אילו נחשבו ענייני� אלה לענייני נישואי
 או גירושי

אול� ). בהלכות השיתו� ובשאר ענייני הרכוש של בני הזוג, כפי שה� דני�, מוסמכי� לדו

ו סמכות מאחר שג� בתי המשפט האזרחיי� מוסמכי� ליטול סמכות בהלי� אזרחי שבו יש ל
, הסכמה לסמכות השיפוט של בית די
 דתי, מבחינת העניי
 על יסוד הסכמת הצדדי� בלבד

  . תה מרחיבה את סמכות השיפוט הכוללת של ישראלממילא לא היי, אפילו הייתה אפשרית
  .דיו
 להל
 ראו, על השאלה א� יש לה� סמכות לדו
 ביחסי ממו
 בי
 בני זוג במסגרת הלי� אחר   57
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המקבילה לזו של בית , לחוק יחסי ממו מקנה לבתי הדי הדתיי� סמכות) א(2עי� ס

לאשר הסכ� ממו או שינוי של הסכ� ממו של כל מי שכפו� לסמכות� , המשפט האזרחי

בני זוג שה�  לש הסכמי�  מכא שבית הדי הרבני מוסמ� לאשר58.בענייני נישואי וגירושי

 בית הדי הדתי הדרוזי מוסמ� לאשר 59;תושבי המדינה או אזרחיה, יהודי� בישראל

 בתי הדי הנוצריי� מוסמכי� 60;תושבי המדינה או אזרחיה, הסכמי� של דרוזי� בישראל

 בית הדי השרעי מוסמ� לעניי זה באשר לבני 61;לעניי זה באשר לנוצרי� אזרחי המדינה

או אזרחיה של מדינה שבה ה� כפופי� לבית די דתי בענייני , סלמי� אזרחי ישראלזוג מו

,  לאשר הסכמי ממוסמכותבית המשפט לענייני משפחה ל אול� ג� 62.המעמד האישי

בקשה לאישור הסכ� מוגשת על ידי שני הצדדי� ואינה תלויה באפשרות להמציא ומאחר ש

והזיקות , ר הסכמי� של בני זוג כאלה מוסמ� לאשבית משפט זהג� , מסמכי� לנתבע

שמגדירות את סמכות� הייחודית של בתי הדי אינ מרחיבות את סמכותה הכוללת של 

  .ישראל ג� בעניי זה

  תיעת יחסי ממו� במסגרת תביעה אחרתב  .2

  גירושי�  )א(

. התדיינות בנושא יחסי ממו בי בני זוג עולה במקרי� רבי� במסגרת פירוק הנישואי

טות משפט אחרות יש שמסמיכי� באופ מיוחד את הערכאות הדנות בגירושי לדו ג� בשי

הסמכות לדו בהתרת , למשל.  בישראל אי הסדר כללי שכזה63.בענייני הרכוש של בני הזוג

 , )לאומית�מקרי� מיוחדי� וסמכות בי(נישואי לפי חוק שיפוט בענייני התרת נישואי

ג� הסמכות . ת לדו ג� ביחסי הממו בי בני הזוג אינה מקנה סמכו1969–ט"התשכ

 הייחודית של בית די דתי לדו בגירושי של בני אותה דת אינה כוללת את הסמכות לדו

 ואי אפשרות להקנות לבתי הדי סמכות לדו בענייני� אלה 64,בחלוקת רכוש� של בני הזוג
  

שנראה בהמש� יש לה� ג� סמכות לאשר הסכ� גירושי
 שבתוכו הסכ� ביחס לחלוקת כפי    58
 .הרכוש

  . 1953–ג"התשי, )נישואי
 וגירושי
( לחוק שיפוט בתי די
 רבניי� 1' ס   59
 .1962–ג"התשכ,  לחוק בתי הדי
 הדתיי� הדרוזיי�4' ס   60
61    
   .1947–1922,  לדבר המל� במועצה על אר� ישראל54סימ
 .52סימ
 , ש�   62
� לb.51.1' ראו למשל ס   63CPIL�  . בשוויי
;  באשר לבתי הדי
 הרבניי�)1959( 1085ד יג "פ, גולדמ�' גולדמ� נ 8/59א "ראו למשל ע   64

בחוק בתי הדי
 הדתיי� " ענייני גירושי
"נפסק כי הביטוי , ובניגוד לפסיקה קודמת, לפיכ�
 
) 4(ד נח"פ, מרעי' מרעי נ 9611/00� "ראו בג(הדרוזיי� אינו כולל ענייני� נספחי� לגירושי

256) 2004( , 
ג� ; )את חלוקת הרכוש המשות� לתביעת גירושי
" לכרו�"שבו נפסל הניסיו

ונפסק למשל , באשר לבית הדי
 השרעי צומצ� היק� הסמכות הייחודית לדו
 בענייני גירושי
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 כוללת ג� את הסמכות  ע� זאת הסמכות לדו בגירושי65.מכוח הסכמת הצדדי� בלבד

ושיקבל בעקבות ההסכ� תוק� , שעשוי לכלול הסדרי� בענייני רכוש, לאשר הסכ� גירושי

הוא עשוי ג� ,  כל אימת שבית הדי מוסמ� לדו בגירושי של זוג, על כ66.של פסק די

על אזרחי סמכות זו משתרעת , כשמדובר ביהודי� ובדרוזי�. לאשר הסכ� בענייני ממו

 68; על אזרחי המדינה בלבדהיא משתרעת,  כשמדובר בנוצרי�67;ה ותושביההמדינ

 על אזרחי ישראל ואזרחיה של מדינה אחרת שבה ה� כפופי� לבית –וכשמדובר במוסלמי� 

   69.די דתי בענייני מעמד אישי

המקרה היחיד שבו קיומה של סמכות בגירושי עשוי להספיק כדי לבסס סמכות לא רק 

� לדו בתביעה בנוגע ליחסי ממו בי בני הזוג המתגרשי� הוא תביעת לאשר הסכ� אלא ג

שבה אחד הצדדי� כר� את הנושא של , הנדונה בבית הדי הרבני, גירושי בי שני יהודי�

–ג"התשי, )נישואי וגירושי( לחוק שיפוט בתי די רבניי� 3יחסי הממו בתביעה לפי סעי� 

1953 .� בישראל מוסמכי� לדו בתביעה בנוגע ליחסי ממו  בתי הדי הרבניי,אשר על כ

כאשר מתקיימות , בי בני זוג ג� מבלי שאפשר לרכוש סמכות בבתי המשפט האזרחיי�

  

ושי
 אינה בסמכותו כי תביעה המבוססת על זכות שיתו� בנכסי� המוגשת לאחר הגיר
 
' וכי תביעה לפי ס, ))1979 (729) 1(ד לג"פ, ראבי' ראבי נ 77/77א "ע(הייחודית של בית הדי

 לחוק יחסי ממו
 בי
 בני זוג להצהרה על זכותה של אישה מוסלמית גרושה לאיזו
 משאבי� 5
 
) 1(ד"מ תשמ"פ, סמיח' דיאב נ 1799/89) 'חי(א "ראו ת(איננה עניי
 של נישואי
 או גירושי

13 )1993 .((  
לאור ). 2006 (259) 1(ד סא"פ, בית הדי� הרבני הגדול בירושלי�'  אמיר נ8638/03� "ראו בג   65

 
זאת סביר כי ג� כאשר הסמכות לדו
 בעצ� הגירושי
 מוקנית לבית הדי
 הרבני או לבית הדי
, )שואי
 וגירושי
ני( לחוק שיפוט בתי די
 רבניי� 9' ראו ס(הדתי הדרוזי מכוח הסכמה 

הסכמה זו אינה ) 1962–ג"התשכ,  לחוק בתי הדי
 הדתיי� הדרוזיי�5'  וס1953–ג"התשי

 .יכולה להקנות ג� סמכות לדו
 בענייני ממו

  .לחוק יחסי ממו
) ד(2' ראו ס   66
 לחוק בתי 4' ס; 1953–ג"התשי, )נישואי
 וגירושי
( לחוק שיפוט בתי די
 רבניי� 1' ס ראו   67

בשני המקרי� בני זוג שאינ� בסמכותו הייחודית של . 1962–ג"התשכ, דתיי� הדרוזיי�הדי
 ה
נישואי
 ( לחוק שיפוט בתי די
 רבניי� 9' ראו ס(בית הדי
 רשאי� להקנות לו סמכות בהסכמה 


 . לחוק בתי הדי
 הדתיי� הדרוזיי�5' וס)) וגירושי
68    
אזרחי� זרי� אינ� יכולי� להקנות . 1947–1922,  לדבר המל� במועצה על אר� ישראל54סימ

 
,  לדבר המל� במועצה על אר� ישראל65ראו סימ
 (סמכות לבית הדי
 לדו
 בהתרת נישואי
1922–1947.( 

69    
ג� א� אנשי� שאינ� כלולי� . 1947–1922,  לדבר המל� במועצה על אר� ישראל52סימ
סביר שהמגבלה , כמת�בשתי קבוצות אלה יכולי� להקנות סמכות לבית הדי
 מכוח הס

 
, 664' ראו לעיל בעמ(ושבית הדי
 לא יוכל להתיר את נישואיה� ,  חלה ג� עליה�65שבסימ
 ).71ש "ה
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 וכאשר , )תושבי המדינה ואזרחיה, יהודי� בישראל(זיקות הסמכות לדיו בעצ� הגירושי

   70.נוס� על כ� העניי נכר� בתביעת הגירושי

   ושהרי  )ב(

. ות בנושא יחסי ממו בי בני זוג עולה במקרי� רבי� עקב מותו של אחד מבני הזוגהתדיינ

בשיטות משפט אחרות יש שמסמיכי� באופ מיוחד את הערכאות הדנות בירושה לדו ג� 

� בישראל אי כלל מיוחד העוסק בסמכות הבי71.בענייני הרכוש של בני הזוג לאומית לדו

תביעה כזו יכולה להתנהל . חר מותו של אחד מבני הזוגבתביעה ביחסי ממו המתנהלת לא

 ומנהל עיזבו תובעי� את ב הזוג הנותר בחיי� כדי להביא לתו� העיזבו �יורשיהכאשר 

באותה מידה היא יכולה להתנהל כאשר ב הזוג הנותר בחיי� תובע את . ורכוש המוחזק בידי

בכל אחד . לתובע או המגיע לוהשולטי� ברכוש השיי� ,  או את מנהל עיזבונו�יורשיה

וא� כשעיזבו , מהמקרי� הללו תביעה כזו עשויה להתנהל כשהעיזבו מתנהל בישראל

   .או שאינו מתנהל כלל, מתנהל כולו במדינה אחרת

ירושתו של אד� מתייחסת לזכויות . תביעות כאלה אינ תביעות בירושתו של אד�

 72. ב הזוג מכוח יחסי ממו בי בני זוגהיא אינה כוללת זכויות של; ברכושו של הנפטר

 תביעה שבאה לממש זכות ביחסי ממו בי בני זוג אינה משתנה רק משו� שצד אחד לדיו

תביעה . תביעת גברא, היא נותרת כפי שהייתה; הל� לעולמו והוא מיוצג על ידי אחר

בי . ית רגילהלהצהרה על שיתו� ברכוש או להצהרה על זכות קניי ברכוש היא תביעה קניינ

שהיא באה מצד ב הזוג הנותר בחיי� ומטרתה להוציא מגדר העיזבו רכוש שלא היה של 

  

למשל על . סוגיות הכריכה וכנותה מעוררות דיוני� רבי� וקשי� במשפט הישראלי, כידוע   70
זרחיי� של השאלה א� אפשר לכרו� ענייני ממו
 באופ
 כ
 בתביעה להתרת� של נישואי
 א

בית ' פלוני נ 2232/03� "ראו בג, יהודי� אזרחי המדינה ותושביה המוגשת לבית הדי
 הרבני
, פלונית' פלוני נ 764411/1 תיק מספרו) 2006 (496) 3(ד סא"פ, א יפו"הדי� הרבני האיזורי ת

 על ל דרישת הכנות המופעלתע; )2010, פורס� בנבו (3.10.2010 מיו� רבני אזורי נתניה ד"יב
מי שמגיש בקשה ליישוב סכסו� לבית המשפט לענייני משפחה כתנאי למניעת האפשרות 

' פלונית נ 5918/07� "לכרו� את העניי
 בתביעת גירושי
 המוגשת לבית הדי
 הרבני ראו בג
מאחר שתנאי . ועוד) 2009, פורס� בנבו (פלוני' פלונית נ 6919/07, בית הדי� הרבני הגדול

ריכה הוא שבני הזוג מצויי� בסמכות הייחודית של בית הדי
 בענייני מוקד� לאפשרות הכ

 .לאומית הכוללת של ישראל�שאלות אלה אינ
 משפיעות על היק� הסמכות הבי
, גירושי

 1953–ג"התשי, )נישואי
 וגירושי
(לחוק שיפוט בתי די
 רבניי� ) ה(א4' אול� שימו לב שס
א אינה מקנה לו סמכות 4'  על סמבוססתה בגירושי
 הסמכות של בית הדי
 הרבני לדו
קובע כי 


 .לדו
 בענייני� הכרוכי� בגירושי
� לa.51.1' ראו למשל ס   71CPIL � .בשוויי
 . 140' בעמ,  כר� א)2002–1992( 1965–ה" תשכ,פירוש לחוק הירושהשמואל שילה ראו    72
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,  ובי שהיא באה מצד העיזבו כדי להגדיר את רכושו של הנפטר הכלול בעיזבו73,הנפטר

ג� תביעה לאיזו משאבי� לפי חוק יחסי ממו בי בני . היא תביעה נפרדת מהלי� הירושה

שבסופו של , היא תביעה למימוש זכות אובליגטורית;  תביעה בירושתו של אד�זוג איננה

 אול� 74.דבר עשויה לשמש בסיס לתביעת זכות מצד העיזבו או תביעת חוב נגד העיזבו

  . א� היא כשלעצמה אינה תביעה בירושה

בי , כאשר התביעה מוגשת מצד העיזבו או היורשי� נגד ב הזוג הנותר בחיי�

סמכות בית המשפט בישראל ,  מתנהל בישראל ובי שהוא מתנהל מחו� לישראלשהעיזבו

� רק א� אפשר  היא תקו75.נקנית על פי הכללי� הרגילי� החלי� בתביעה אזרחית רגילה

או א� אפשר לקבל היתר להמציא את ההזמנה מחו� ,  בישראלהזמנה לדילנתבע להמציא 

ממש , 1984–ד"התשמ,  סדר הדי האזרחי לתקנות500לפי אחת העילות שבתקנה , לתחו�

 כאשר היורשי� או מנהל העיזבו ה� , בכל המקרי� הללו76.כאילו המוריש היה בחיי�

עליה� להראות שה� מוסמכי� לתבוע בש� , התובעי� והעיזבו מתנהל מחו� לישראל

וייתכ שלצור� כ� ה� ייאלצו להביא לידי הכרה , העיזבו לפי די המושב של המוריש

 כבכל מקרה שבו מוגשת תביעה לטובת עיזבו או 77.אינצידנטלית של צו זר בענייני ירושה

אפשר שיידרש מינוי , א� התביעה תעלה שיש נכסי� בישראל שהיו של המוריש, יורשי�

כדי להג על נושי� ויורשי� , או שינוהל בישראל הלי� ירושה, בישראל מנהל עיזבו זמני

  78.ישראליי�

 התביעה מתנהלת מצד ב הזוג הנותר בחיי� נגד מנהל העיזבו או מה המצב כאשר

מתי אפשר לתבוע אות� בישראל בתביעת גברא בהקשר של יחסי ממו בי בני ? היורשי�

  ? זוג

אפשר לנהל תביעה ביחסי ממו בי בני , כאשר אי סמכות בישראל לנהל הלי� ירושה

זכויותיו ובחובותיו א� אפשר להמציא לה� ב, זוג נגד נציגיו של המוריש השולטי� ברכושו

  

דיני ירושה פלומי
 ' י, גולדברג' מ, שוחט' ש; 140' בעמ,  כר� א)72ש "לעיל ה( שילהראו    73
 ).2005, מהדורה שישית מורחבת ומעודכנת (66 ועיזבו�

74    
, לחוק הירושה) 4)(א(103' ראו ס(חוב זה נדחה לאחר תשלו� חובות אחרי� של העיזבו
אמנ� ). 140' בעמ, כר� א )72ש "לעיל ה( שילהראו , לביקורת על מצב זה; 1965–ה"התשכ

אבל מקובל שבירור , זכות האיזו
 במסגרת הוכחת החובותאפשר להגיש את החוב הנובע מ
 ). 185 'בעמ, )73ש "לעיל ה( גולדברג ופלומי�, שוחטראו (היק� החוב יתנהל בתביעה רגילה 

לחוק ) ז)(6(1' או ס) 2(1' מכוח ס, בית המשפט המוסמ� יהיה בית המשפט לענייני משפחה   75
 .1995–ה"התשנ, בית המשפט לענייני משפחה

  .1109–1107' ראו לעיל בעמ   76
 .1106–1093'  בעמראו לעיל   77
 . ראו ש�   78
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 מצד אחד משונה 79.ג� א� המוריש עצמו מעול� לא נכח בישראל, הזמנה לדי בישראל

. לכאורה להסתפק בהימצאות� או בזמינות� האישית לצור� תביעה בכושר� כנציגי המוריש

מצד אחר כאמור ה� השולטי� ברכוש שאליו מתייחסות זכות הקניי או הזכות 

בהנחה שהנתבע הוא , על כ ממש כמו בתביעה אזרחית רגילה. אובליגטורית הנטענותה

ואי , התובע אינו יכול לתבוע אלא אותו, האד� שנכנס לנעליו של המוריש לפי די מושבו

כאשר סמכות השיפוט ממילא תהיה , פסול עקרוני בכינו סמכות על יסוד זיקה אישית זו

באותה מידה סביר שאפשר לבסס בקשת ההיתר להמציא . ותכפופה לטענה של פורו� לא נא

הזמנה מחו� לתחו� ליורש או למנהל עיזבו על יסוד היות� תושבי ישראל או מתגוררי� 

  . 1984–ד"התשמ, לתקנות סדר הדי האזרחי) 1(500על פי תקנה , בה

מיחה סביר כי עילה עניינית המצ,  אינו נמצא בישראלנציגי המורישבהנחה שא� אחד מ

–ד"התשמ,  לתקנות סדר הדי האזרחי500אפשרות להמציא הזמנה מחו� לתחו� לפי תקנה 

 א� מתקיימת אחת מהעילות המתייחסות להסכ� בעניי , למשל: תספיק לעניי זה1984

לפי תקנה (כפו� לדי ישראל או שהופר בישראל ,  שההסכ� נעשה בישראל–רכוש בני הזוג 

לפי (י� צו מניעה באשר למעשה שנעשה או ייעשה בישראל  או שמבקש,))5(או ) 4(500

לפי (או שתובעי� על מעשה או מחדל שנעשה בישראל הנוגע לרכוש זה , ))6(500תקנה 

שב הזוג התובע , כ� ג� א� התביעה מתייחסת רק לקרקע המצויה בישראל. ))7(500תקנה 

תבסס ) 3(או ) 2(500קנה סביר שת, טוע לזכות קניי או לזכות אובליגטורית בנוגע לה

במקרי� . בקשה להמצאת ההזמנה מחו� לתחו� ליורש או למנהל עיזבו ששולט בקרקע

כאלה נראה כי אי סיבה להימנע ממת היתר המצאה מחו� לתחו� רק משו� שהנתבע הוא 

ממש כאילו ביקשו לתבוע בישראל את נציגי המוריש בשל הפרת , א� נציגו של המוריש

לעתי� היורשי� או מנהל העיזבו ה� , יתרה מזו. יש או בשל עוולה שביצעחוזה של המור

כגו כאשר מבקשי� למנוע מה� לפעול בדבר רכוש , אלה שמעשיה� מהווי� עילת התביעה

קל וחומר שבמקרי� כאלה יהיה אפשר לבקש היתר להזמינ� לדי בישראל א� . בישראל

  . 500ה נמתקיימת אחת מחלופותיה של תק

אפשר שתהיה לבית ,  שבה� התביעה מתייחסת בי השאר לרכוש בישראלבמקרי�

 וקיומה של סמכות ישראלית לדו בירושה אינ. משפט ישראלי ג� סמכות לדו בירושה

 אול� ראינו.  סמכות לדו בתביעה אישית נגד היורשי� או מנהל העיזבוומקנה כשלעצמ

ד היורשי� או מנהל העיזבו הזר שרות לנהל תביעה נגפהוא אינו בהכרח פוסל את האש

ג� במקרי� הללו יכולת� להיתבע בתור נציגי המוריש תיקבע לפי די . בנוגע לרכוש זה

ובמידת הצור� תו� הכרה אינצידנטלית בצו , הוא הדי השולט בירושה, מושבו של המוריש

  

79   
לתקנות סדר הדי
 האזרחי כדי לבסס בקשה ) 10(500' אפשר כנראה להסתמ� על תק, וא� כ

  .כבעלי די
 נכוני� ודרושי�, להתיר המצאה מחו� לתחו� ליורשי� האחרי� או למנהל העיזבו
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שיידרש סביר ,  ג� א� אי מתנהל הלי� ירושה בפועל, כמו כ80.הממנה את מנהל העיזבו

כדי להבטיח שתביעה אזרחית זו לא תעקו� הליכי ירושה מינויו של מנהל עיזבו זמני 

 על 81.מסודרי� ולא תקטי שלא כדי את נכסי העיזבו הזמיני� ליורשי� ולנושי� ישראליי�

 קיומה של סמכות לדו בירושה עלול לחייב שתביעה ביחסי ממו בי בני זוג תתנהל ,כ

  .של בית המשפט בירושהבצל סמכויותיו 

קיומה של סמכות ישראלית לדו בירושה א� עשוי ליצור נסיבות שבה סמכות כזו אול� 

בחלק גדול מהמקרי� יהיו יורשי� , כאשר בפועל מתנהל בישראל הלי� ירושה. תקו�

 בישראל או מנהל עיזבו בישראל שיהיה אפשר לתבוע אות� על ידי המצאת הזמנה לדי

 ג� בהנחה שלא מונה מנהל עיזבו בישראל ושהיורשי� כול� זרי� שאינ� .בתו� המדינה

יהיו מצבי� שבה� יהיה אפשר להמציא הזמנה לדי לעור� די המייצג , מגיעי� לישראל

 ג� 82.לאומית עליה� לצור� תביעת הגברא�כ� לקנות סמכות ביבו, אות� בהלי� הירושה

ת סמכות לנהל הלי� כזה ואי אפשרות א� קיימ, כאשר אי מתנהל הלי� ירושה בפועל

ב הזוג המבקש לממש את , להמציא מסמכי� למנהל העיזבו הזר או ליורשי� הזרי�

ולו , זכויותיו ביחסי ממו בי בני זוג בישראל יוכל לבקש שימונה מנהל עיזבו בישראל

י מעוני"בתור צד ,  לחוק הירושה77על יסוד סעי� , לצור� התביעה האזרחית בלבד

  83".בדבר

  היק� הסמכות  .3

העובדה שנכסי בני הזוג אינ� מצויי� בישראל אינה שוללת , מאחר שמדובר בסמכות גברא

והיעדר� של , סמכות זו אינה מוגבלת לנכסי� מקומיי� בלבד. את סמכות בית המשפט

עמדה זו אושרה ג� .  בהכרח סיבה להימנע מהפעלת סמכות השיפוטונכסי� בישראל א� אינ

 המגובש בפרשת אמנ� העיקרו הכללי. ר למקרקעי המצויי� מחו� לישראלבאש
Moçambique סמכות על קרקע שמחוצה להוולפי, האנגלית  84.מקובל בישראל,  למדינה אי

 לכאורה כלל זה מונע מבתי משפט ליטול סמכות לדו בקרקע זרה ג� בהקשר של יחסי ממו

היכנס לחריגי� המפורשי� שנקבעו להלכה בר� תביעות כאלה עשויות ל. בי בני זוג

בהקשר של יחסי ממו בי בני זוג ההכרעה בדבר זכויות בקרקע שכ , במשפט האנגלי
  

מי שרשאי לפעול בש� המנוח ה� היורשי� , לפי החוק הישראלי .1109–1107' ראו לעיל בעמ   80

הדי
 הזר  ).340 ' בעמ, כר� ג)72ש "לעיל ה( שילהראו (כאשר מונה כזה , או מנהל העיזבו

 .צא באלהוכיו, עשוי להיות שונה ולדרוש למשל שרק העיזבו
 יתבע או ייתבע
אי
 ספק , ת רגילה נגד העיזבו
להבדיל מתביעה אזרחי, במקרה זה .1109' לעיל בעמראו    81

  .שהסמכות העניינית תהיה בידי בית המשפט לענייני משפחה
  .171ש "ה, 1108' ולעיל בעמ 1984–ד"התשמ,  לתקנות סדר הדי
 האזרחי477 ' תקראו   82
  .1108' ראו לעיל בעמ   83
  .431–429' ראו לעיל בעמ   84
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 אול� 85.נאמנותדי זר שמסדיר את העניי במסגרת דיני הסס על הסכ� או על עשויה להתב

 של יחסי ה באופ כללי ה בהקשר המיוחד,  ממילאהנפקות של הלכה זו צומצמה בישראל

  .ממו בי בני זוג

 וחשש מפני חוסר כיוו שטע� הכלל הוב כרתיעה מפני התערבות בריבונות זרהמ

ואי כל מניעה ליטול סמכות ,  קרקע בשטחי� המוחזקי�עלהוא לא הוחל , אפקטיביות

מאותו טע� עצמו המגמה בעול� היא  86.שיפוט לדו בתובענות המתייחסות לקרקע שכזו

שבה� ההתדיינות בפורו� מצטיירת  זו על סמכות השיפוט למקרי� לצמצ� מגבלה

מת הוראות ,  התערבות במרשמי� שלה–כהתערבות בענייניה הריבוניי� של מדינה אחרת 

 מאחר שתביעה ביחסי ממו בי בני , אשר על כ87.צא באלההחלטת חפצא וכיו, לרשויותיה

י או אובליגטורי בי שני הצדדי� זוג היא תביעת גברא שמטרתה להכריע בסכסו� קניינ

באשר לנכסי מקרקעי המצויי� מחו�  אי כל סיבה לשלול מבתי המשפט סמכות ,בלבד

באופ זכויות  –או לשנות  –בית המשפט אינו מתיימר לקבוע בהליכי� כאלה שכ , למדינה

צמצ� את המגבלה בהקשר למפורשת מסתמנת מגמה  ואכ בישראל .העול�ל שיחייב את כ

 אפילו בזכויות ,ליטול סמכות לדויוכל בית משפט בישראל כ� ש, של יחסי ממו בי בני זוג

 אינה מחייבת אלא את  שin personamהקביעה היא קביעה ש ובלבד,  לקרקע זרהבאשרקניי

, נפסק במפורש שביחסי ממו בי בני זוג. הצדדי� לדיו ואינה מתיימרת לחייב רשויות זרות

ושבה� רצוי לקיי� דיו מקי� במכלול , דובר ביחסי� בי בני הזוג בלבדשבה� ממילא מ

בתי משפט ישראליי� רשאי� ליטול סמכות ג� על קרקע הנמצאת , רכוש� של בני הזוג

   88.במדינה אחרת

  

  .140ש "ה, 62' ראו לעיל בעמ   85
 ).1990 (397) 4(ד מד"פ,  עדילה'נוס בסילי 490/88א "ע   86
  .1086–1081, 997–988, 431–429, 63–62' לעיל בעמראו    87
.  ואיל�109בפסקה , )2009, לא פורס� (דאמירי' דאמירי נ 2066/07) ��מחוזי י(מ "ראו למשל ע   88

כשחלק מרכוש� היה , פסק די
 זה עסק ביחסי ממו
 בי
 בני זוג תושבי השטחי� המוחזקי�
 על Moçambiqueתחולתה של הלכת �בית המשפט לא הסתפק באי. שראל וחלק אחר בשטחי�בי

אלא ציי
 במפורש שאי
 מניעה ליטול , וא� לא באפשרות שחריגי ההלכה יחולו, לקרקע בשטחי�
הוא ג� הדגיש שביחסי ממו
 . סמכות על קרקע זרה בתביעת גברא באשר לקרקע מחו� לתחו�

משפחה (ש "ראו ג� תמ). 431–429' ראו לעיל בעמ(ל הרכוש יידו
 יחד בי
 בני זוג רצוי שמכלו
שבו השופט גרינברגר סירב להוציא צו , )2001, פורס� בנבו (גרינבוי�' גרינבוי� נ 540/01) ��י

בסברו שבישראל אי
 כלל נגד דיו
 , חוס� נגד ניהול הלי� בוררות זר שהתייחס לקרקע שבישראל
ולכ
 אי
 סיבה לשלול סמכות זו , � באשר לקרקע מחו� לישראלבהליכי גברא לפירוק שיתו

ש� , 9בפסקה , )2006, פורס� בנבו (הארו' הארו נ 701/06) ��מחוזי י(מ "ע; ממדינות אחרות
, נדונה קליטת פסק זר בעניי
 גירושי
 ויחסי ממו
 בי
 בני זוג שהתייחס בי
 השאר לקרקע בישראל

ושביחסי ,  הסמכות לדו
 בקרקע רק למדינה שבה היא נמצאתונאמר באופ
 כללי שאי
 לייחס את
ראו ג� ). לא פורס�(פליק ' פליק נ 54932/00א "בש; ממו
 רצוי לדו
 במכלול הנכסי� יחד

   .207'  ואיל� ובעמ92' בעמ, 1996 פסברג
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  המצאת מסמכי�  .4

. הסמכות לנהל תביעה ביחסי ממו בי בני זוג בבית משפט נקנית מכוח המצאת הזמנה לדי

ופג� בהמצאה שולל את סמכות בית , די היא מעשה שמכונ סמכות שיפוטהמצאה כ

רק . אי להסתפק בידיעתו של הנתבע על דבר הגשת התביעה לצור� כינו הסמכות; המשפט

ולכ ההזמנה לדי משמשת כלי מיידע בלבד , בשני מקרי� קמה הסמכות באופ עצמאי

כאשר סמכות בית המשפט מבוססת : כותהנחו� לצור� הלי� הוג א� לא לצור� כינו הסמ

הנסמכת על זיקות סמכות ולא , וכאשר מופעלת סמכות של בית די דתי, על הסכמת הצדדי�

  89.על המצאת מסמכי�

   שיקול דעת  .5

העובדה שבית משפט ישראלי מוסמ� לדו בתביעה מכוח המצאת המסמכי� במדינה ושהוא 

 חייב להפעיל את שהואאי פירושה , ניירשאי להתיר המצאה מחו� למדינה בנסיבות הע

בשני המקרי� בית המשפט רשאי . סמכותו או להתיר את המצאת המסמכי� מחו� לתחו�

להפעיל את שיקול דעתו ולסרב להתיר המצאה מחו� לתחו� או לסרב להפעיל את סמכות 

ה , ה בשל קיומה של תניית שיפוט, ה משו� שהפורו� אינו נאות, השיפוט שכבר רכש

כל הטענות הללו פתוחות ג� בפני אד� . בשל ניהולו של הלי� תלוי ועומד מחו� לישראל

  90.שנתבע ביחסי ממו בי בני זוג

 כולל קרקע זרה אינה בהכרח שוללת מבית כבר ראינו שהעובדה שרכוש הנישואי

א� הטענה שפסק די ישראלי עלול שלא להיאכ� . המשפט הישראלי סמכות לדו בעניי

 של בית המשפט להפעיל ו שלאינה צריכה להשפיע על נכונותדינה שבה נמצא הרכוש במ

 אול� כש� שהרצו 91. לאכו� את הפסק נגד הצדדי� באופ אישיאפשרשכ , את סמכותו

, לדו במכלול הנכסי� עשוי לשכנע בית משפט ישראלי להפעיל סמכות א� על קרקע זרה

כי הפורו� הזר ,  עשוי לשכנעו שלא ליטול סמכותכ� ג� היותו של רוב הרכוש במדינה זרה

לא כל שכ כאשר הצדדי� בחרו בפורו� זה מראש או שכבר , עשוי להיראות נאות יותר

השיקול שעל כל סכסוכי הרכוש להיפתר יחד עשוי להיות בעל משקל . מתנהל ש� הלי�

  .מיוחד בהקשר זה של יחסי ממו בי בני זוג

  

  .416–413' ראו לעיל בעמ   89
 .427–416'  לעיל בעמראו   90
ת לאומי�בי
אפקטיביות במסגרת כללי הסמכות המקומו של עקרו
 ה"ברו� ברכה ראו    91

אפקטיביות המבהיר כי  ,)1979 (575, 560 ו עיוני משפט" הפנימית של בתי המשפט בישראל
 .אינה בהכרח שיקול מכריע בהקשר של הפעלת סמכות שיפוט



  גיחסי ממו
 בי
 בני זו: 16פרק 

1203 

  ברירת די�  .ג

  מבוא  .1

ה . מיוחדות בכ� שה עוסקות במסה של רכוש ולא בפריט אינדיווידואליכוללות רות העב

הקשור למעמדו , מיוחדות עוד בכ� שה צופות שינוי במסה של רכוש בשל אירוע אישי

המשפט צופה ; במקרה של יחסי ממו אירוע אישי זה קשור לנישואי. המשפטי של האד�

דרת של רכוש בשל עריכת הנישואי או בשל פירוק� שינוי בזכויות המתייחסות למסה מוג

או קשר זה בי זכויות הקניי למעמד� של האנשי� המעורבי� . או בשל ניהול חיי זוגיות

נכסי כל אשר ל� קנייניי� אלה ביחסיהחיל על  למקובל סביר מדועמלחיי האישות שלה� 

כפי שהיה מתחייב מטיפול ,  די אחד ולא את די מקו� הימצאו של כל נכס ונכסהנישואי

קיימות שיטות שמזהות די אישי זה . אישיהדי ומדוע נוטי� לזהות די זה כ, קנייני רגיל

על פי רוב מנצלי� את שתי הזיקות האלה . אחרות מזהות אותו כדי האזרחות; כדי המושב

   .תו� מת העדפה לאחת מה

� על יחסי הממו בי בני זוג מחילי, בהיעדר הסכ�, במשפט האיטלקי ובמשפט הגרמני

מפנות בראש ובראשונה  שיטותה שתיבעניי זה  92.את הדי שחל על תוצאות הנישואי

איטליה עוברת לדי של המדינה שבה מרוכזי� חיי ; לדי האזרחות המשותפת של בני הזוג

 ואילו גרמניה מעדיפה את די האזרחות המשותפת 93,הנישואי כשאי אזרחות משותפת

את די המושב המשות�  –ובהיעדרו ,  את די המושב המשות�–ובהיעדרה , חרונההא

רק בהיעדר� של אזרחות משותפת ומושב משות� הוא מפנה לדינה של המדינה ; האחרו

והפתרו למצב , פחות או יותר  המצב הפו�שוויי� ב94.ששני בני הזוג קשורי� אליה ביותר

בהיעדר הסכ� מחילי� את די המושב . מיוחד –שבו אי א� זיקה אישית אחת משותפת 

רק א� לא היה . ובהיעדר מושב משות� מחילי� את די המושב המשות� האחרו, המשות�

ובהיעדרה של אזרחות , מחילי� את די האזרחות המשותפת, לבני הזוג מושב משות�

של רכוש� שגורס הפרדה מלאה , הוא די שוויי�, משותפת מחילי� את די הפורו� המהותי

בהיעדר הסכ� מחילי� את די המושב :  במשפט האנגלי המצב פשוט יותר95.של בני הזוג

דינו עשוי להיחשב די מושב הנישואי, וא� כשיש הסכ�, של בני הזוג) matrimonial 

  

� ל15.1' ראו ס   92EGBGBכל אחד מפנה לכלל הברירה .  לחוק הרפורמה האיטלקי30'  וס
  . ניי
 תוצאות הנישואי
העצמאי לע

 . לחוק הרפורמה האיטלקי29' ראו ס   93
� ל14' ראו ס   94EGBGB . 
די
 האזרחות המשותפת האחרונה יחול רק א� אחד מבני הזוג עדיי

כ� ג� די
 המושב המשות� האחרו
 יחול רק א� אחד מבני הזוג עדיי
 . אזרח אותה מדינה
 .תושב אותה מדינה

� ל54' ס   95CPIL. 
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domicile(.96 אמנ� על כאשר , באנגליה מפרידי� מראש בי נכסי מיטלטלי לנכסי מקרקעי

ורק על ,  למקרקעי מחילי� את די המדינה שבה נמצאת הקרקענוגעי�המקרקעי והסכמי� 

שואפי� להחיל במדינות אחרות . אבל גישה זו חריגה ,המיטלטלי מחילי� את די המושב

כאשר די מקו� הימצאו של נכס אינו מכיר בתחולתו של די רק . די אחד על כלל הרכוש

   97. כללית החלה בכל התחומי�לפי הוראה, יחול די מקו� הימצא הנכס, אחר

על .  הדי שיחולאפשרות שצדדי� יגיעו לידי הסכ� בעניימכירות בהשיטות כל , כאמור

ג� . פי רוב אי מקני� לצדדי� חופש מוחלט א� כי מידת החופש משתנה משיטה לשיטה

גרמניה . בהקשר זה בא לידי ביטוי הממד האישי של התחו� והעדפות באשר לזיקה האישית

איטליה מאפשרות שתיה שבני הזוג יבחרו בדי שהוא די אזרחותו של אחד הצדדי� ו

גרמניה א� מאפשרת לבחור . או בדי שהוא די מושבו של אחד הצדדי� לפחות, לפחות

 יש בה ג� כלל מיוחד הקובע איזה 98.בדי המקו� שבו נמצאת קרקע באשר לאותה קרקע

 בשוויי� הצדדי� רשאי� לבחור בדי 99.ניי זה בעדי ישלוט בתוקפו הצורני של הסכ�

או לחלופי בדי אזרחותו , המושב המשות� של בני הזוג או בדי מושב� המשות� המיועד

ובעוד תוקפו הצורני ; הסכ� כפו� לדי הנבחרה תוקפו המהותי של 100.של אחד מבני הזוג

היה או שתוכנו ינדרש שההסכ� יהיה בכתב , כפו� לדי מקו� עריכתו או לדי הנבחר

   101.ברור

  

כפי שהיה , עה המקובלת היא שיש להחיל את די
 מושב הנישואי
 ולא את די
 מושב הבעלהד   96
 של זיהויו על ).הזה לכלל והפירוש 165 בכלל ,DICEY ;ואיל� 1294 'בעמ ,CHESHIREראו (נהוג 

  . 1295' בעמ, CHESHIRE ראו משות� מושב אי
 הזוג כשלבני הנישואי
 מושב
 הל
ל( ANDREAS BUCHER, LE COUPLE EN DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ (2004)ראו למשל    97

– BUCHER, LE COUPLE ( ל19' המפנה לס, 228בפסקה �CPILוס �� ל3a'  בשווייEGBGB 
  .בגרמניה

� ל15.2' ראו ס   98EGBGB ;קובעת 1978ג� אמנת האג משנת .  לחוק הרפורמה האיטלקי30.2' ס 
� היא מאפשרת לפצל את הרכוש ולהחיל על וא, רשימה של דיני� שאפשר לבחור רק בה�

  ).6'  וס3' ראו ס(היא אינה צופה אפשרות אחרת של פיצול דיני� . קרקע את די
 מקו� הימצאה
   15.3' ס;  לחוק הרפורמה האיטלקי30.2.2' לעניי
 זה ראו ס. די
 מקו� עריכתו או הדי
 הנבחר   99

�לEGBGB) הסכ� שנער�) 14.4' המפנה לס 
;  בגרמניה להסכ� שנער� מחוצה לההמבדיל בי
ורק א� הוא נער� מחוצה לה הוא צרי� , א� ההסכ� נער� בגרמניה הוא טעו
 אישור נוטריוני

  . לעמוד בדרישות מקו� העריכה או הדי
 הנבחר
� ל52' ס   100CPIL . ראו BUCHER, LE COUPLE)ש� מוסבר שבכ� באה , 220בפסקה ) 97ש "לעיל ה

  . די
 הנבחר צרי� להיות קשור קשר משמעותי לחוזהלידי ביטוי התפיסה שה
� ל56'  וס53' ראו ס   101CPIL . 1978ג� אמנת האג משנת 
 מוסיפה דרישות משלה לדרישות של די

שיישא תארי� ושייחת� , דהיינו שההסכ� יהיה בכתב(ההסכ� או די
 מקו� עריכת ההסכ� 
 ).13, 12' ראו ס, בידי שני בני הזוג
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באנגליה הצדדי� רשאי� . פחות קיימות שיטות שבה האוטונומיה של הצדדי� מוגבלת

בי ישירות ובי בפנייה לדי שיסדיר עניי , להסדיר את יחסי הממו שלה� באמצעות הסכ�

� כאשר בהיעדר בחירה או בענייני, הסכ� כזה כפו� לכללי ברירת הדי הרגילי� בחוזי�. זה

יהיה די מושב הנישואידי ההסכ� , כגו כשרות הצדדי�, שבה� הבחירה אינה יעילה.102 

על פי הגישה הכללית באנגליה ה . אי רשימה סגורה של מדינות שבדינ אפשר לבחור

מלבד הכפפתה של קרקע לדי , בנוגע לברירת הדי בחוזי� ה בנוגע ליחסי ממו בי בני זוג

  103.גבול ליכולת� של הצדדי� לבחור בהסדר או בדיעט מקו� הימצאה אי כמ
שתי בעיות האופייניות לתחו� יחסי הממו זוכות א� ה לטיפול שגרתי במסגרת כללי 

המשפט . בעיה אחת היא התוק� של ההסדר בי בני הזוג לבי צד שלישי. ברירת הדי

המשפט הגרמני , לעומת זאת המשפט השוויצרי. האנגלי אינו מטפל בסוגיה זו כלל

והמשפט האיטלקי אכ מסדירי� ג� את השאלה איזה די חל על זכויותיו של צד שלישי 

המשפט השוויצרי מחיל את די מושבו של ב הזוג הנדו אלא א� הצד השלישי ידע : שכזה

המשפט האיטלקי קובע שהסדר ; איזה די חל על יחסי הממו –או היה צרי� לדעת  –

 104.יהיה תק� כלפי צד שלישי רק א� ידע עליו או היה צרי� לדעת עליוהמבוסס על די זר 

הבעיה השנייה מתייחסת להשפעתו של שינוי בדי האישי של בני הזוג על הסדר יחסי 

  

על הסכמי� כאלה חלי� כללי ברירת הדי
 של המשפט .  ואיל�1301' בעמ, CHESHIREראו    102
� ה–המקובל משו� שההסדר האירופי החל על ברירת הדי
 בחוזי� רגילי� Rome I 

Regulation )בעמ 
 אינו חל על הסכמי� העוסקי� בזכויות הנובעות מקשר – )1465' ראו להל
ובהיעדר בחירה , די� רשאי� לבחור בדי
לפי כללי המשפט המקובל בהקשר זה הצד. אישות


די
 זה ישלוט בתוקפו המהותי של ההסכ� . די
 החוזה יזוהה על פי רוב כדי
 מושב הנישואי
 
ראו ; בעוד על תוקפו באשר למקרקעי
 יחול די
 מקו� הימצא הקרקע(באשר למיטלטלי

CHESHIRE ,כשרות לעשות ה). 1308–1307' בעמ 
סכ� וצורת ההסכ� כללי ברירת הדי
 לעניי
נקבעת כאמור , כשהוא לא נבחר, אינ� שוני� מהרגיל לבד מהעובדה שזהותו של די
 החוזה

  , ולעניי
 צורה ראו ש�; 1304' בעמ, לעניי
 כשרות ראו ש�(על ידי מושב בני הזוג 
  ). 1306' בעמ

לרבות , יני�בחירת� של הצדדי� בדי
 תכריע את זהותו של די
 החוזה לכל העני, כאמור לעיל   103
הכפופה לדי
 בעל הקשר המשמעותי , להוציא רק כשרות הצדדי�, תוקפו המהותי של החוזה

 
במשפט , לעומת זאת). 1307�ו, 1304' בעמ, ראו ש�( הוא די
 מושב הנישואי
 –ביותר לעניי
י כמו באנגליה זיקה זו באה לידי ביטו.  תמיד נדרשת זיקה בי
 הדי
 הנבחר ובי
 העניי
הצרפתי

א� בניגוד . מובהק בחיפוש אחר הדי
 שהצדדי� הניחו שיחול כאשר לא בחרו בו במפורש
לאנגליה הוא יכול לגבור על בחירת הצדדי� בדי
 לא קשור באשר לכל נושא ולא רק בסוגיית 

נית
 משקל לייחוד של החיובי� הנדוני� , כמקובל במדינות אחרות, בהקשר זה. הכשרות

 בני זוג ומניחי� כי הדי
 הקשור ביותר לעניי
 הוא די
 מושב בהקשר של יחסי ממו
 בי

 
לעניי
 יכולת� הבלתי מוגבלת של הצדדי� ). ואיל� 385 בפסקה ,LOUSSOUARNראו (הנישואי

  .1220–1219' בעמראו להל
 , לבחור בדי

� ל57' ס   104CPIL ;16'  ראו ס–ההסדר הגרמני מורכב יותר .  לחוק הרפורמה האיטלקי30.3' ס   
�לEGBGB . 
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כל .  בי שמדובר בהסדר מכוח די ובי שמדובר בהסדר מכוח הסכ�–הממו שלה� 

  . שיידונו להל, ות שוני�והיא זכתה לפתרונ, השיטות נאלצו להתמודד ע� בעיה זו

  ההסדר הישראלי  .2

 תחו� מיוחד העומד בפני עצמו באה לידי ביטוי ה�התפיסה שיחסי ממו בי בני זוג 

היחידה בחוק הוראה ה. בהקשר של ברירת הדילאומי הפרטי הישראלי רק �במשפט הבי

מה לשיטות בדו.  בלבדברירת דילאומי פרטי מיוחדת ל�יחסי ממו העוסקת במשפט בי

   : לחוק יחסי ממו בי בני זוג קובע לאמור15סעי� . ג� היא מפנה לדי האישי, אחרות

, על יחסי ממו בי בני זוג יחול חוק מקו� מושב� בשעת עריכת הנישואי

אול� רשאי� ה� בהסכ� לקבוע ולשנות יחסי� אלה בהתא� לחוק מושב� 

   .בשעת עשיית ההסכ�

הסדר זה חל על . מו בי בני זוג לדי אחד והוא די המושבאת יחסי המהסעי� מכפי� 

, הוא אינו צופה שיחולו דיני� שוני� על פריטי רכוש שוני�. כלל הרכוש באופ אחיד

לדי מקו� הימצא הוא אינו מתייחס , 1965–ה"התשכ,  לחוק הירושה138ובניגוד לסעי� 

די ;  בי סוגי המשטר הרכושיהסדר זה אינו מבחי.  א� כשדי זה כופה את עצמוהנכס

בי שמדובר בהסדר אובליגטורי ובי שמדובר , המושב הוא שמכריע איזה משטר יחול

הצדדי� רשאי� להסדיר את יחסיה� ואת ברירת הדי , כבשיטות אחרות .בהסדר קנייני

, וא� על פי שאי רשימה סגורה של דיני� שמה� אפשר לבחור. בנוגע ליחסי� אלה בעצמ�

: הסעי� מסדיר את ההשפעה של שינוי במושב בני הזוג. ה זו כפופה לדי המושבהסדר

 אול� הצדדי� רשאי� ;בהיעדר הסכ� שינוי כזה אינו משפיע על יחסי הקניי של בני הזוג

  . להסכי� לכל דבר לפי די המושב שיש לה� בעת עריכת ההסכ�

לה של דיני� זרי� ושל די צדדי מסורתי שמגדיר את היק� התחו�זהו כלל ברירת די רב

כמו דיני� זרי� בעניי יחסי , דיני יחסי הממו הישראליי�. הפורו� לפי קנה מידה אחיד

די ישראל ודי זר . חלי� רק כאשר ה� די המושב בשעת עריכת הנישואי, ממו בי בני זוג

ייתו של חלי� על תוקפו של הסכ� שחורג מהסדר זה רק כאשר ה� היו די המושב בעת עש

  .הסכ� כזה

    הקטגוריה המשפטית  )א(

 ,"יחסי ממו "למונחאי בחוק הגדרה . יחסי ממו� בי� בני זוגעוסק בדי שיחול על הסעי� 

הסדרי יחסי הממו המהותיי� הנצפי� על ידי החוק ה� ". בני זוג "למונחואי בחוק הגדרה 
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 105. החוק ה� בני זוג נשואי�בני הזוג הנצפי� על ידי. הסכ� ממו והסדר איזו המשאבי�

או תביעה בי צדדי� , ולא זכות אובליגטורית, הא� תביעה לזכות שיתו� או לזכות קניי

לשאלה זו ? 15אינה כפופה לסעי� , שלא היו נשואי� או שלא היו יכולי� להינשא בישראל

 כלל לפי איזה, 15א� תביעות כאלה אינ כפופות לסעי� : חשיבות מעשית ולא רק עיונית

ו של מצאי לדי מקו� המפנהה, הא� יחול כלל ברירת הדי בקניי? ברירת די ייקבע גורל

, וא� כ? המפנה על פי רוב לדי החוזה, הא� יחול כלל ברירת הדי בחוזי�? כל נכס ונכס

  ? כיצד ייקבע די החוזה

גישה תכ יבהקשר זה ת. הקטגוריה המשפטיתסיווג בעיה זו היא למעשה הבעיה של 

מוכנה שתכ גישה מרחיבה י ות,שמצמצמת את הקטגוריה לתוכ המדויק של החוק המקומי

להכיל בתו� הקטגוריה המקומית תביעות מסוגי� שוני� שיש לה� מכנה משות� רחב 

שהתקבלה בישראל בסוגיה זו היא שיש לסווג את עילת התביעה הכללית  הגישה 106.וגמיש

 לפיכ� ראוי לפרש את 107.שראליות מהותיות נוקשותבצורה גמישה ולא על פי השקפות י

החותרת להסדיר את זכויות שניי� שכל תביעה בי באופ  "יחסי ממו בי בני זוג"המונח 

  .ראוי שתיחשב תביעה ביחסי ממו בי בני זוג, חיי אישות משותפי�על רקע ביניה� הקניי

שב במכלול נסיבות העניי תזכה השאלה א� קיימת זכות ביחסי ממו בהתח, על פי גישה זו

עוד לפני שהופעל כלל ברירת ולא תוכרע מראש , 15לתשובה מהדי שאליו מפנה סעי� 

  . הדי

תביעה תיראה תביעה ביחסי ממו בי בני זוג רק כאשר היא אילו התקבלה העמדה ש

רה  תביעה להכהיה יוצא שאפילו, חותרת לממש זכות על פי חוק יחסי ממו בי בני זוג

יחסי ממו בי ב כתביעה הייתה נתפסתבזכות שיתו� מכוח חזקת השיתו� הישראלית לא 

, המבוססת על די זר, ג� תביעה לזכות קניי מכוח נישואי. 15 הכפופה לסעי� בני זוג

 ילו חל הכלל רק על תביעה לפיא.  תביעה ביחסי ממו בי בני זוגהייתה נראיתלעול� לא 

 מחיל על בני 15שכ סעי� ,  מי שהיה תושב ישראל בעת נישואיו עלהוא היה חל רק, החוק

 לא סביר שהמחוקק ביקש לצמצ� את 108.זוג את המשטר שהיה במושב� בעת נישואיה�

   .כלל ברירת הדי רק למי שהוראות החוק המהותיות חלות עליו

 ג� בהנחה שהכלל צופה תביעות המבוססות על הסדרי� של יחסי ממו בי בני זוג

בי מי שאינ� א� אפשר לתהות א� הוא מוכ לצפות תביעות , השוני� מאלה הקבועי� בחוק

וא� נישואי ה� תנאי מוקד� . בני זוג נשואי� או שמא הוא מוציא בני זוג ידועי� בציבור
  

המדברי� כול� על נישואי
 כאירוע , 15, 14, 8, א5, 5, 4, )ב(3, )1ג(2, )ג(2' ראו למשל ס   105
  .9ש "לעיל הראו ; מכריע בהסדר

 .161–154' ראו לעיל בעמ   106
  ).1953(ואיל�  1042, 1037ד ז "פ, רוזנבאו�' רוזנבאו� נ 1/49מ "בדראו    107
 או מי, הסטטוטורי שהכלל חל עליה� ג� מי שהסכי� להסדר פירוש כזה היה כולל בתו� אלה   108

  .לפי די
 המושב שלו בעת עריכת ההסכ�, שכרת הסכ� ממו
 כמשמעו בדי
 ישראל
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, לתחולת הסעי� משו� שהדי הישראלי מייחד את ההסדר הסטטוטורי לבני זוג נשואי�

שאינ� , שכ המשפט הישראלי מאפשר רק נישואי דתיי�,  משנהייתכ שג� סוג הנישואי

נראה כי ג� בהקשר . מכילי� על פי רוב נישואי בי בני זוג בני דתות שונות או בני אותו מי

הוא שיקבע א� ; זה יש להניח שאלה זו לפתחו של הדי השולט ביחסי הממו עצמ�

הקשר הנדו אכ מבסס את הזכות והוא שיקבע א� , נישואי ה� תנאי לזכות הנטענת

  . הנטענת

 לנו שהמחוקק ראה ה משמיע,בעת הנישואי�מפנה לדי המושב ה, אמנ� לשו הסעי�

היחסי� החל רק על , חלקו המהותי של החוקוזאת לפי , לנגד עיניו רק זוגות נשואי�

ני זוג ואמנ� לשו זו מקשה לכאורה על הפעלת ההסדר על ב, נשואי�הקנייניי� של זוגות 

 15הכרח ללמוד מכא שסעי� אי אבל דומה כי ". שעת נישואי"שאי בחייה� המשותפי� 

המשפט הישראלי ככלל מכיר בהסדרי יחסי ממו אחרי� . זוגות לא נשואי�אינו חל על 

הסדרי� המהותיי� ה. ואינו מבחי הבחנה חדה בי בני זוג נשואי� לבני זוג לא נשואי�

חזקת המגובשי� כול� ב – �109 אולי לחול ג� על מי שכפו� לחוקשקדמו לחוק ושממשיכי

א� הסכמי  110.לרבות בני זוג בני אותו מי,  ג� על ידועי� בציבור כבני זוגי�חל –השיתו� 

 א� זו העמדה 111.רכוש בי בני מי אחד זוכי� לאישור בבית המשפט לענייני משפחה

זוג כאלה מההקשר הברירתי קשה להצדיק הוצאת� של בני , במשפט הישראלי פנימה

על כ סביר כי כלל זה משמש ג� בתביעות בי בני זוג . הכללי של יחסי ממו בי בני זוג

כל עוד , בי בני זוג לא נשואי�כ  ו, שלא יכלו להינשא בישראלבי שיכלו ובי, נשואי�

על אפשר א� להתגבר . התביעה חותרת להסדיר את יחסי הקניי הקשורי� לחיי אישות

זיהוי המושב בשעת הנישואי . באשר לבני זוג שלא נישאו כלל" שעת נישואי"היעדרה של 

אפשר לזהות את . א� בא להצביע על הדי האישי של בני הזוג בעת מיסוד הקשר ביניה�

 ג� של בני זוג נשואי� בני דתות שונות ובני ) ואת די מושב� של בני הזוג(רגע הנישואי

אפשר במקרי� רבי� , כידועי� בציבור,  לבני זוג שלא נישאו מעול�ג� באשר. מי אחד

על פי רוב אפשר לזהות את ,  כזהרגעא� אפילו קשה לזהות . לזהות את רגע מיסוד הקשר

ייתכ . שכ זיקת המושב אינה משתנה ב לילה, סד הקשר שבה מ�תקופהמושב� ב

א� ,  מושב� בתקופה מכריעה זווייתכ שקשה לזהות את, שמושב� בתקופה זו לא היה זהה

הקשיי� הללו אינ� שוני� מהקשיי� המלווי� את זיהוי המושב בשעת הנישואי של בני זוג 

  112.נשואי�

  

10� ו7ש "הראו לעיל    109.  
 .10ש "ראו לעיל ה   110
  .10ש "ראו לעיל ה   111
112   
  .1213–1210' בעמ ראו להל
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 במצבי� 15תוצאה זו אינה שונה מהתוצאה הצפויה של שלילת תחולתו של סעי� 

את . הפעלת הכלל הייתה מובילה להיעדרו של כלל ברירת די לתביעות הללו� אי113.אלה

כש� שהיחסי� בי . הלקונה בעניי זה היה אפשר למלא בעזרת היקש מהכלל הסטטוטורי

בני זוג לא נשואי� בענייני רכוש בוססו במשפט הישראלי על היחסי� החלי� על בני זוג 

כ� ג� כלל ברירת הדי בנוגע לבני זוג לא נשואי� יכול להתבסס על , נשואי� בענייני רכוש

הנטייה הטבעית " שעת הנישואי"בהיעדר מושב ב. גע לבני זוג נשואי�כלל ברירת הדי בנו

ה היקש ג� אילו נבָנ. כפי שהוסבר לעיל, תהיה לפנות למושב בעת מיסוד הקשר ביניה�

סביר להניח שבשל ההקשר המיוחד של ההסכ� די החוזה היה , מכללי ברירת הדי בחוזי�

  .  ה בשיטות משפט אחרות15ה בסעי� כמקובל , מזוהה כדי המושב בעת עשיית ההסכ�

לאור האמור דומה שיש לסווג את הקטגוריה המשפטית בצורה גמישה ורחבה כדי 

ובלי ,  יחול בלי קשר לשאלה א� בני הזוג נשואי� או יכולי� להינשא בישראל15שסעי� 

די זה ,  מפנה לדי המושב15באשר סעי� . קשר לסוג המשטר הרכושי שבבסיס התביעה

מיניי� קיי� קשר מספיק כדי �א שיקבע א� בי צדדי� שאינ� נשואי� או בי בני זוג חדהו

די ישראל אינו צרי� . שייחשבו בני זוג לעניי ההסדר הרלוונטי בעניי יחסיה� הרכושיי�

  . לנקוט עמדה בשאלה זו מראש

  חוליית הקישור   )ב(

על ענייני טב את התפיסה שמבטאת הי" מקו� המושב"בחירת החוק בחוליית הקישור של 

ושאי להחיל על כל פריט ,  בדי האישימצוא את הסדר� לות מקשר אישי� הנובעהרכוש

על פי התפיסה שננקטה בחוק הירושה הוא א� אינו מבחי בי סוגי . די אחרמהרכוש ופריט 

 אול� בניגוד. אלא מכפי� את כול� לדי אחד , כגו מקרקעי ומיטלטלי,נכסי� שוני�

מקו� כפי� את עמדת די המושב לזו של די אינו מהוא , לעמדה שננקטה בחוק הירושה

א� מעבר לסטייה מחוק  114. כאשר די זה כופה את עצמוהימצאו של נכס מנכסי בני הזוג

מההיבט הקנייני  התעלמות זו 115הירושה ומהעמדה המקובלת בשיטות משפט אחרות

  .תמוההשבסוגיה 

  

, כלל ברירת הדי
 הקנייני הרגיל� להפעיל את  היה גאפשר, ככל שנתבעות זכויות קניי
 ממש   113
פתרו
 זה בא בחשבו
 מבחינה משפטית א� כי . קו� הימצאו של כל נכס ונכסהמפנה לדי
 מ

עלול מבחינה מעשית הוא , יתרה מזו. הוא מתעל� מההקשר המיוחד שבו נתבעות הזכויות
יהיה להצדיק את וא� קשה , לעורר בעיות קשות כאשר הנכסי� מפוזרי� במדינות שונות

הפעלת די
 מקו� הימצאו של כל נכס בעת הדיו
 בגלל האפשרות שהוא נרכש בתקופה אחרת 
   ).1233–1232, 1217–1213' בעמראו להל
 ( או ממקורות שנצברו בתקופה אחרת

 .1140–1135' בעמ לעילראו    114
 .97ש " לעיל הראו   115
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 האישי מתיישבת ע� המגמה המקובלת בחקיקה הישראלית הבחירה בדי המושב כדי

לנטוש את זיקת האזרחות ולהעדי� את הזיקה המצביעה על קשר עובדתי מציאותי של בני 

מאפשרי� לצדדי� לבחור בעצמ� איזה הסדר , 15וא� סעי� ,  החוק כולו116.הזוג לחברה

המושב כדי שישלוט  זיהויו של די ,לפיכ� סביר כי כמו בחוק הירושה. יחול עליה�

בענייני� אלה נובע מתפיסה כי די המושב מיטיב להביע את רצונ� המשוער של 

   117.הצדדי�

    ?מהו – "מושב"  )1(

מאחר שחוק זה משתלב בשרשרת החקיקה בענייני  ."מושב"אי בחוק הגדרה של המונח 

   118."יי�מרכז הח"הוא חוקי� האחרי� והפירוש המצוי ביש כנראה לתת לו את , המשפחה

  של מיקשה לזיהוי ומושב מושב   )2(

כבר ראינו שמבח מרכז החיי� אינו קל להפעלה ושלא תמיד אפשר לזהות בקלות מהו מרכז 

ומתו� , זיהוי מרכז החיי� אמור להתבסס על מכלול של זיקות אובייקטיביות. חייו של אד�

אינ מצביעות בבירור  אול� לעתי� זיקות אלה 119.הנחה שאי לאד� יותר ממרכז חיי� אחד

  

 1952–ב"התשכ,  לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות77' ס, ק הירושה לחו137' ראו ס   116
על פני . 343' ראו לעיל בעמ; 1959–ט"התשי, )מזונות( לחוק לתיקו
 דיני המשפחה 17' ס

 
 המחיל 1947–1922, לדבר המל� במועצה) ii(64הדברי� בחירה זו אינה מתיישבת ע� סימ
ברוב . את די
 האזרחות, ענייני נישואי
 וגירושי
המצומצ� היו� ל, על ענייני המעמד האישי

 
שיטות המשפט הדי
 החל על יחסי הממו
 בי
 בני זוג מתוא� ע� הדי
 שחל בענייני נישואי

אמנ� ג� בענייני נישואי
 וגירושי
 חשיבותו של המושב הולכת וגדלה . ובענייני גירושי

, ולא רק כדי
 האזרחות,  המושבדי
 ישראל עשוי לחול בענייני� אלה בתור די
. בישראל
 1' ס(כשניטלת סמכות ייחודית על ידי בית הדי
 הרבני או בית הדי
 הדתי הדרוזי מכוח זיקה זו 

 לחוק בתי הדי
 הדתיי� 4' ס; 1953–ג"התשי, )נישואי
 וגירושי
(לחוק שיפוט בתי די
 רבניי� 
 5' מכוח ס, רת נישואי
די
 המושב עשוי לחול בהלי� של הת; )1962–ג"התשכ, הדרוזיי�

 
. 1969–ט"התשכ, )לאומית�מקרי� מיוחדי� וסמכות בי
(לחוק שיפוט בענייני התרת נישואי
וחוסר האחידות בשימוש בחוליות , ע� כל זאת המושב איננה הזיקה המרכזית בתחו� זה

 .הקישור אינו מבוסס על שיקולי מדיניות נהירי�
פסק הדי
 ). 2004 (297) 3(ד נט"פ, פלונית'  נמשלה� המשפטי למהיוע 594/04מ "ערבראו    117

אבל הוא מיטיב להסביר מדוע בענייני� קנייניי� , עוסק בירושה ולא ביחסי ממו
 בי
 בני זוג
 . אלה מפני� לדי
 המושב

,  לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות80' ס, 1965–ה"התשכ,  לחוק הירושה135' ראו ס   118
 ,)1996, פורס� בנבו ( אלמוני'פלונית נ 62/95) ש"מחוזי ב(א "מראו למשל . 1962–ב"התשכ

ושיש לפרש ביטוי זה כמקובל , ש� מודגש שמדובר במושב בעת הנישואי
 ,14.1בפסקה 
  .בחוקי� האחרי� המפני� לדי
 המושב

  .1073–1069, 587–585' בעמראו לעיל ; )1987 (227) 3(ד מא"פ ,בירנברג'  שטרק נ587/85א "ע   119
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מקרה שבו שני סטודנטי� אנגליי� נפגשי� תו� כדי לימודיה� טלו . על מדינה אחת בלבד

.  בעת שה� נהיי� זוג כבר שלוש שני�צות הברית בארהשוה כל אחד מה�. צות הבריתבאר

בדומה לכ� ? מה מושב�. ה� מתכנני� לשהות ש� לצור� לימודי� לפחות עוד שלוש שני�

 בעיות אלה אינ ?וכמחצית השנה בישראלקנדה  של זוג שחי כמחצית השנה במה מושבו

, לו בי מקומו הקוד� ובי מקומו החדש" לרח�" כש� שמרכז חייו של אד� יכול .פשוטות

 כ� ג� ברגע נתו הוא עשוי לרח� לו בי מקו� אחד למקו� 120,כלשונו של השופט ברק

  . אחר

. י בני זוג נובע מכ� שמדובר תמיד בשני אנשי�קושי מיוחד בסוגיה של יחסי ממו ב

כש� שהמשפט האנגלי מסתייג היו� מהעמדה שיש להחיל בעניי זה את די מושבו של 

.  כ� ג� המחוקק הישראלי ביקש להחיל בעניי זה די המשות� לשני בני הזוג121,הבעל

בניגוד . י� שוני�אול� ייתכנו מצבי� שבה� בשעת עריכת הנישואי בני הזוג ה� בעלי מושב

החוק הישראלי אינו מספק מדרג של זיקות שמאפשרות להגיע , למצב בשיטות רבות אחרות

 וזאת א� על פי שבחוקי� אחרי� הוא התייחס לאפשרות שלא יהיה 122לזיקה משותפת

   123.והסדיר אותה, אפשר למצוא די משות�

בני מושב� של ה היה כיצד עלינו לנהוג כאשר קשה לזהות זיהוי משכנע את המדינה שב

בי משו� שלא היה לה� מושב קבוע באותה עת ובי משו� , זוג בשעת עריכת הנישואי

, 15סעי�  לש המקורשבה מצוי , הצעת חוק היחיד והמשפחה? שלא היה לה� מושב משות�

כלומר הדי המשות� , להחיל את די מושב� המשות� הראשובמקרי� אלה  הציעה

הוא . הסדר זה סביר, ככל שהחוק מחייב למצוא די משות�. נישואיהראשו שלה� לאחר ה

עשוי להיראות סביר לא רק כשלכל אחד מבני הזוג יש מושב בשעת הנישואי א� מושב� 

אלא ג� במקרי� שבה� אצל שני בני הזוג קשה לזהות את המדינה שבה מרכז , אינו משות�

ל במקרי� כאלה את הדי בעל הזיקה במשפט האנגלי מציעי� להחי. חייה� בעת הנישואי

 מבח זה אינו שונה בהרבה ממבח מרכז 124.הקרובה ביותר לצדדי� ולקשר הנישואי

ש� מצייני� כי אי לייחס משקל זהה לכל זיקה וזיקה ומציעי� . החיי� שבחוק הישראלי

  הצעה זו125.לייחס משקל מיוחד למדינה שבה בני הזוג חיי� ומנהלי� את חיי הנישואי

מבהירה כי יש לחפש את מרכז החיי� של בני הזוג ככאלה ולחפש מרכז לחייה� 

  

 .)1988 (433, 424) 4(ד מב"פ, ראש הממשלה ושר הפני� ' עווד נ282/88� "בג   120
  . ואיל�28�009בפסקה , DICEY;  ואיל�1294' בעמ, CHESHIREראו למשל    121
מפנה לדי
 ) 24' בס ,הצעת חוק, לבונטי�(הצעת החוק של לבונטי
 , שימו לב שבהיעדר הסכ�   122

  ).238–230' לעיל בעמראו (ת הכלליי� של הצעה זו וזאת לפי העקרונו, המושב של הנתבע בלבד
 לחוק שיפוט 5' ס; 1959–ט"התשי, )מזונות( לחוק לתיקו
 דיני המשפחה 17' ראו למשל ס   123

 
  . 1969–ט"התשכ, )לאומית�מקרי� מיוחדי� וסמכות בי
(בענייני התרת נישואי
 .28�011בפסקה , DICEYראו    124
  .1295' בעמ, CHESHIREראו    125
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שאוה הציע להמיר את המושב . א� אי היא מבטיחה שתמיד יימצא די כזה, המשותפי�

�דינו של ההמשות� בשעת הנישואי בintended matrimonial home במצבי� שבה� לצדדי� 

אימ� י של בית המשפט המחוזי בבאר שבע  פסק ד126.אי מושב משות� בשעת הנישואי

. מושב� המיועדדי  אתבני זוג בעלי מושבי� שוני� בעת הנישואי גישה זו והחיל על 

 ומיד ,תושבת ישראלותושב הולנד אד� שבעת הנישואי היה כנראה  ו נישאהנדובמקרה 

בית סירב  לפיכ�. לאחר הנישואי באו לישראל ובילו את רוב שנות נישואיה� בישראל

 שלא תא� את דרישות חוק יחסי ,המשפט להכיר בהסכ� שנעשה בהולנד ולפי די הולנד

במקרה זה לא היה הבדל בי המושב המיועד ובי המושב המשות�  127.ממו בי בני זוג

אול� במשפט האנגלי מדגישי� את הקושי שעלול להתעורר כאשר בני הזוג . הראשו

שי� את כוונת� מ ואילו אינ� ממ– הוא מושב� המיועד –מתכנני� לעבור למושב משות� 

   128.או שאינ� רוכשי� מושב משות� כלשהו, ורוכשי� לה� מושב משות� אחר

 ובהיעדר האפשרויות שכוונת בני הזוג באשר למושב� המיועד לא תתממשסיכו הבגלל 

ושב�  את די מראוי להעדי� 129,הרבות המוצעות בשיטות אחרות לזיהויו של די משות�
  

 ואיל� 268, 247 ו עיוני משפט" ברירת הדי
 ביחסי ממו
 בי
 בני זוג"ראו מנשה שאוה    126
ג� בדי
 שוויי� מאפשרי� לצדדי� לבחור בדי
 מושב� המשות� או בדי
 . )ט"תשל–ח"תשל(

� ל52.2' ראו ס(שיהיה מושב� המשות� CPIL .( 
באנגליה ההצעה להשתמש במושב הנישואי
הכושר להינשא כפו� א� הוא לדי
 האישי : דד ע� בעיה אחרתהמיועד נועדה תחילה להתמו

והוצע להחיל את די
 מושב הנישואי
 המתוכנ
 כדי להחיל על כושר� להינשא , של הצדדי�
  ). ואיל�896' בעמ, CHESHIREראו (די
 משות� 

 לא א�. 14.6� ו14.1בפסקה , )1996, פורס� בנבו (אלמוני' נ פלונית 62/95) ש"במחוזי (א "מ   127
והשופט מצא בהסכ� הנטע
 פג� ג� באשר הוא שלל זכויות , הוכח כדבעי קיומו של הסכ�

ש� לא מצאו לנכו
 להכריע בשאלה , פסק די
 הגיע לבית המשפט העליו
 בערעור. מהאישה
ראו (א� ההסכ� פגו� א� לא הסתייגו מהעמדה העקרונית של השופט באשר למושב בני הזוג 

4460/05) ��משפחה י(ש "ראו ג� תמ). 2005 (596) 5(ד נט"פ, שו�ש' ששו� נ 7687/04א "ע 
ש� זיהו את מושב הצדדי� בעת הנישואי
 בהתא� , )2008, פורס� בנבו ( אלמונית'פלוני נ

הסתמ� על השופט גולדברג , )1996 (573) 3(ד נ"פ, נפיסי'  נפיסינ 1558/94א "דנב. לכוונת�
נות את מושב� בעתיד כדי להקדי� את מועד שינוי מבח
 זה כאשר הסתפק בכוונת הצדדי� לש

' בעמ, ש�(ולהכפי� הסכ� מכללא באשר לנכסיה� לדי
 מושב� המיועד , המושב של בני הזוג
 , שונה במקצת מהשאלה מהו מושב� כאשר אי
 לה� מושב משות�סוגיה זו).  ואיל�597


 זה ראוי להפעיל את ונראה כי אי, ואפילו מהשאלה מהו מושב� כאשר אי
 לה� מושב ברור
ראו דיו
 בסיליה ( מבח
 המושב המיועד במצבי� שבה� יש לבני הזוג מושב משות� ברור

" א נפיסי"יחסי ממו
 בי
 בני זוג לאחר דנ: צדק ומשפט בברירת הדי
"וסרשטיי
 פסברג 
  )).א"תשס–ס"תש( ואיל� 111, 97 לא משפטי�

  .28�012פסקה ב, DICEY;  ואיל�1295' בעמ, CHESHIREראו למשל    128
די
 המושב : שיטות אלה עושות מאמ� עילאי למצוא די
 משות� לשני בני הזוג, כאמור   129

די
 האזרחות המשותפת וא� , די
 מקו� המגורי� המשות�, המשות� הראשו
 שיש לבני הזוג
 
 לאמנת 4' ראו ג� ס). 1204–1203' ראו לעיל בעמ(די
 המקו� שבו ממוקמי� חיי הנישואי

  . 1978 משנת האג
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זאת במיוחד משו� שהפעלת הדי נעשית בדר� כלל . המשות� הראשו של בני הזוג

. ולכ אפשר לזהות בקלות את הדי שמשק� זיקה אמתית בי בני הזוג למדינה, בדיעבד

ומצב זה , אמנ� יוצא לכאורה שבעת הנישואי אי זה ברור מהו המשטר החל על בני הזוג

תי בהקשר של יחסי קניי ג� כאשר בני הזוג מבקשי� ודאות עלול להיות בעיי�של אי

אבל מאחר שממילא בני הזוג לעול� אינ� יודעי� מראש היכ . להסדיר את יחסיה� בהסכ�

, עשויה להתנהל ההתדיינות בעניי יחסיה� הקנייניי� ואיזה כלל ברירת די יחול עליה�

   130.נראה שפתרו זה הוא בבחינת הרע במיעוטו

   ?מתי – "מושב"  )3(

 מצב שבו מושב הצפמתבקש שהמחוקק יחוליית הקישור במושב� של בני הזוג כבחירה מה

אד� אינו חי מקובל ש, עוד יותר מאשר בעבר, היו�. חיי הנישואיתקופת בני הזוג ישתנה ב

וזוג נשוי אינו חי את כל חיי הנישואי שלו במקו� המושב , את כל חייו במקו� שבו נולד

משפחות . ואפילו לא במושב הראשו שרכש לאחר הנישואי, ישואישהיה לו בעת הנ

לעתי� . שלמות נעות ונדות לא רק בתו� גבולותיה של מדינה אחת אלא ג� בי מדינות

אלא רק יוצרי� מקו� , שנשאר קבוע, מעברי� כאלה אינ� משפיעי� על זיהוי מרכז החיי�

אשר . ביאי� לידי שינוי במרכז החיי� א� לעתי� קרובות מעברי� אלה מ,מגורי� חדש וזמני

זוג משנה את מקו� מגוריו במש� חיי נישואיו יכול שנגיע למסקנה שהוא שינה  א� ,על כ

 במש� חיי הנישואי ה� את מרכז חייי� משנבני זוגא� . ג� את מקו� מושבו ומרכז חייו

  ? יה�לפי דינו של איזה מ המושבי� יוכרעו יחסי הממו שבינ, פע� או פעמיי�

יש . ושיטות שונות נוקטות בה עמדות שונות, שינוי בחוליית הקישורזו הבעיה של 

די משטר יחסי הממו של שלפיו מחילי� את , mutabilityשמעדיפי� את הפתרו של 

לרבות הרכוש שנרכש ,  הנישואינכסיהאחרו של בני הזוג על כלל המשות� המושב 

מחילי� את הדי האישי החדש בשוויי� למשל  .במושבי� קודמי� שבה� שרר משטר אחר

 באשר אלא א� התנו הצדדי� בכתב שהוא יחול רק הנישואי נכסי על כלל תרטרואקטיבי

  

באנגליה מדגישי� שא� כלל ברירת הדי
 המפנה למושב בני הזוג מבוסס על , זאת ועוד   130
ראו (אזי ראוי להביא בחשבו
 את כוונותיה� באשר למושב המיועד , השערה באשר לרצונ�

עמדה זו מתיישבת ע� ).  ואיל�28�013בפסקה , DICEY;  ואיל�1296' בעמ, CHESHIREלמשל 
ראו (הכיר בכוח� של הצדדי� לבחור בדי
 שישלוט ג� בתוק� ההסכ�  לנגליתהנטייה הא

לעומת זאת ).  ואיל�28�018בפסקה , DICEY, למשל בהקשר של יחסי ממו
 בי
 בני זוג
 מגביל את יכולת� של צדדי� לעשות הסכ� בנוגע ליחסי הממו
 שביניה� 15' ס, בישראל

ראלי מכפי� את רצו
 הצדדי� לדי
 בעל זיקה מכא
 שהמשפט היש. ומכפי� אותה לדי
 מושב�
 ,ע� זאת. אובייקטיבית לעניי
 ואי אפשר להסתפק ברצו
 הצדדי� בלבד כשבאי� לזהות די
 זה

 .בידי הצדדי� לקבוע את יחסיה� לפי רצונ� בהתא� לדי
 מושב משות� זה



 לאומי הפרטי הישראלי�כללי המשפט הבי
: שער שלישי

1214 

יש המעדיפי� את הפתרו של  131.או שהתנו שימשי� לחול הדי הקוד�, לרכוש עתידי

immutability ,של לפיו מחילי� את ש אשו על כלל די המושב המשות� הרדיני יחסי הממו

 מבלי להתחשב בעובדה שבני הזוג שינו את מושב� ורכשו רכוש במושב י הנישואנכסי

, partial mutability את הפתרו של צי�אממ ויש ה132.שבו שורר משטר יחסי ממו אחר

 יות שנרכשו בהתא� לדי המושב וזכא� מגני� על שלפיו מחילי� את די המושב האחרו

 פתרו זה קובע למעשה 133. מאוחרי� יותר שקודמי� למועד הדיו או דיני מושבהראשו

יחול די אותה מדינה , מדינה פלונית שעל רכוש שנרכש בתקופה שבה בני זוג היו תושבי

יחול די מדינה , פלונית ואילו על רכוש שנרכש כשבני הזוג היו תושבי מדינה אלמונית

שהיה לבני הזוג את די המושב  ונכס על כל נכסגישה זו מחילה למעשה  לפיכ�. אלמונית

 עקיבהפתרו זה מחייב את בית המשפט להיכנס לסוגיה הסבוכה של . בעת רכישתו

)tracing( ,רכוש שנצבר לראשונה במושב , הידועה מתחו� דיני הנאמנות כדי להבדיל בי

ושא� מחלי� , החדש ובי רכוש שנרכש בתקופה זו מתו� משאבי� שנצברו במושב הקוד�

  .רכוש קוד� זה

המושב הקובע  134:זוכה לתשובה ברורה בחוקבעיה זו של שינוי בחוליית הקישור 

  

� ל55' ראו ס   131CPIL .זה 
 BUCHER, LE ראו. על הסכ� נישואיבאופ
 מידי לא ישפיע א�  די

COUPLE) שגישת ה, 250בפסקה ) 97ש "לעיל ה 
�ש� הוא מצייmutability אומצה ג� 
  .בוונצואלה וביפ
, באיטליה

� ל15.1' ס(ראו למשל גרמניה    132EGBGBראו (ג� ספרד ואוסטריה דוגלות בגישה זו ; )BUCHER, 
LE COUPLE) ראו ( אפריקה זו ג� הגישה המקובלת בדרו�). 249בפסקה ) 97ש "לעיל ה

CHESHIRE, 1296–1295 'מבע .(  
 RESTATEMENT OF THE LAW (SECOND)ראו (זו הגישה המקובלת כנראה בארצות הברית    133

CONFLICT OF LAWS, para. 258 .(ד לג"פ, אזוגי' אזוגי נ 2/77א "בפרשת ע)בעמ, )1979 (1) 3 '
 את המשפט המקובל באור ש� הציגו,  Diceyהשופט ברק הפנה למהדורה התשיעית של, 29
במהדורות מאוחרות . 15' ועל כ
 השופט ברק הניח כי זה היה הכלל הישראלי שקד� לס, זה

ונאמר ששינוי במושב בני הזוג , יותר מקובל ניסוח זהיר יותר של עמדתו של המשפט המקובל
 
 167בכלל , DICEYראו למשל (כשלעצמו אינו משנה את זכויות הצדדי� בנכסי הנישואי

 partial mutabilityשבו הגישה של ,  ואיל�1296' בעמ, CHESHIREראו ג� ניתוח של ). ואיל�
ראוי לציי
 כי השינוי בהצגת הדברי� אינו נובע . מוצגת כגישה הרצויה ולא בהכרח כזו הנוהגת

  .משינוי בפסיקה אלא רק מניתוח מדוקדק יותר של פסקי הדי
 הקיימי�
� כמתייחס לבעיה של שינוי בדי
 הזר תו� קביעה שיחול די
 אפשר היה לפרש את הסעי   134

 
' בנר חא של סעי� דומה בחוק הירושה ראו כזהלפירוש (המושב כפי שהיה בעת הנישואי
 72–69, 51  געיוני משפט" 1965�ה"תשכ,  פרטי בחוק הירושהלאומי�בי
כללי משפט "שאקי 

 ההבחנה בי
 שתי שאלות אלה ראו על ;)1162–1157, 1118' בעמולעיל  ,)ד"תשל–ג"תשל(
 אול� בהקשר של יחסי ממו
 בי
 בני זוג בית המשפט יצא מתו� הנחה .206–197' לעיל בעמ

 2/77א "מכא
 הקשיי� הרבי� שעלו בע(שהסעי� עוסק בבעיה של שינוי בחוליית הקישור 
 ;))1996 (573) 3(ד נ"פ, נפיסי'  נפיסינ 1558/94א "ודנ) 1979 (1) 3(ד לג"פ, אזוגי' אזוגי נ

  .)2001,  מורחבתמהדורה רביעית (386 כר� א הדי� האישי בישראל מנשה שאוה ג� ראו
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� גישת ה– המושב של בני הזוג בעת הנישואיבעיני החוק הישראלי הוא immutability .

ואולי ,  את מרכז חייה� לצרפתשהעבירולפיכ� בני זוג שבעת נישואיה� היו תושבי אנגליה ו

יחול עליה� די , בלי קשר למש� הזמ שבילו בכל מושב , או לישראל,אחר כ� לאיטליה

 צדדי ושוויוני �המופיעה בכלל ברירת די רב, לפי עמדה זו.  די אנגליה–מושב� הראשו

על (די ישראל בענייני יחסי ממו בי בני זוג , שאינו מבחי בי די הפורו� לדיני� אחרי�

ודיני יחסי ממו של , עת הנישואי היו תושבי ישראלחל רק על בני זוג שבש) כל רבדיו

  135.שיטות משפט אחרות חלי� א� ה� רק על בני זוג שהיו תושביה בשעת הנישואי

הפתרונות השוני� לבעיית השינוי בחוליית הקישור אינ� נובעי� ישירות מהאופ שבו 

יי אובליגטורי או כעניי כענ,  כעניי קנייני–מסווגי� את הנושא של יחסי ממו בי בני זוג 

אפשר להצדיק את ההסדר . א� קשה למצוא בסיס להעדפתה הברורה של גישה אחת. הסכמי

" קוני�"על כ בני זוג ; הראשו בטענה שיחסי ממו בי בני זוג צמודי� למוסד הנישואי

כבר . ואי סיבה שהוא ישתנה רק משו� שעוברי� למדינה חדשה, הסדר כאשר ה� מתחתני�

 לצור� "ענייני נישואי"ראינו כי במשפט הישראלי יחסי ממו בי בני זוג אינ� נחשבי� 

וכי תחולת� של הסדרי� בעניי יחסי ממו בי בני זוג לא הוגבלה , סמכות שיפוט עניינית

את ההסדר . על כ גישה זו אינה יכולה להכריע בהקשר הישראלי. לבני זוג נשואי� בלבד

בכ� שיחסי ממו בי בני זוג באי� לידי ביטוי מובהק ע� סיו� השני אפשר להצדיק 

אול� עמדה זו . ולכ הדי ששולט בבני הזוג בשעה זו צרי� להכריע ביחסי� אלה, הנישואי

למשל הסדרי שיתו� . אינה משקפת נאמנה את כל ההסדרי� של יחסי ממו בי בני זוג

אפשר ג� לבסס את . גבשי� רק ע� סיומ�בנכסי� נמשכי� לאור� כל חיי הנישואי ואינ� מת

הפתרו השני בטענה שהפנייה לדי המושב משקפת תפיסה שדי זה מבטא את רצונ� 

סימ , וכי כאשר בני זוג נוטשי� מדינה ובוני� את בית� במדינה אחרת, המשוער של בני זוג

  לאמ� את אורחות החיי� במדינה האחרת במקו� אלה שנהגו במדינהברצונ�הוא ש

אול� אותו נימוק בדבר כוחו של די המושב לבטא את רצונ� של בני הזוג יכול . שנטשו

שכ סביר באותה מידה שרצונ� בכל רגע ורגע הוא שיחסי , להצדיק ג� את הפתרו השלישי

מכא . הממו שלה� ייקבעו לפי המקובל בחברה שאליה ה� קשורי� ביותר באותו רגע

של יחסי ממו בי בני זוג ובי הייחודי על אופיי� בי שמבקשי� להישע , שבפועל

שו� גישה אינה משכנעת יותר , שמבקשי� להישע על רצונ� המשוער של בני הזוג

מצד אחר . מצד אחד ליחסי ממו בי בני זוג אי אופי אחיד המועיל בהקשר זה. מרעותה
  

לבונטי
 אינו מביע עמדה חזקה ,  בהצעת החוק שלו.15'  של סהבסיפבכפו� להסכ� המוזכר    135
האחת שדי
 :  ומציע שתי חלופות,בנוגע לבעיה זו כאשר הדי
 האישי החדש הוא די
 ישראל

האחרת שדי
 ישראל יחול ; נרכש אחרי המעבר למושב הישראלישל יחול רק על רכוש ישרא
הוא לא יוחל על רכוש שנרכש במושב , כאשר הדי
 החדש הוא די
 זר. 
 הנישואינכסיעל כלל 

 ודברי הסבר לסעי� 24' ראו ס(מוסמ� לפי ההצעה להפקיע זכויות הדי
 ההוא  אלא א� קוד�
 ). חוקת הצע,לבונטי�, זה
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 א� ינטשו את צפיית� של בני זוג שההסדר שחל עליה� בעת נישואיה� יימש� לעד ג�

או מהנחת� שבכל , המדינה איננה סבירה יותר מהנחת� כי ההסדר יוחל� א� יחליפו מושב

  .פע� שמשני� את מושב� ה� ישנו את משטר יחסי הממו תו� הגנה על מה שכבר נרכש

, שמדינת ישראל היא מדינה של עולי�מבוססת על התפיסה גישה שנבחרה בחוק ה

עמדה זו  136.הקניי של בני זוג רק משו� שה� עולי� לישראלושאי לגרו� לזעזוע ביחסי 

שמשני� את דינ� האישי אי לגרו� זעזוע במעמד� האישי של בני זוג לפיה  לתפיסה שדומה

 ויש להכיר במעמד שכבר נרכש באר� ,בהתאזרח� במדינה אחרת או ברכישת� מושב חדש

, ל� בהקשר של מעמד אישיאו 137.מוצא� א� א� מעמד כזה לא היה נית לרכישה בישראל

הדי החדש יגדיר א� . הוא מתנהל על פי די זה, מרגע שהמעמד נהיה כפו� לדי אישי חדש

 א� בהקשר של יחסי ממו נראה לא 138.ולא הדי הקוד�, אפשר להשתחרר מהמעמד וכיצד

, זאת ועוד. סביר לקשור את בני הזוג לעולמי� לדי של החברה שבה גרו בעת נישואיה�

לל מנציח הבחנות בי תושבי ישראל ובי עצמ� על יסוד אר� מוצא� ג� לאחר שגרו הכ

 יחסי הוא מונע את גיבושו של משטר, ובניגוד למגמת בתי המשפט, בישראל שני� רבות

   139.חברה הישראליתשל ה המשק� את ערכיהממו אחיד 

 –או לשנות  – להתגבר על בעייתיות זו באמצעות האפשרות שהחוק מציע לקבוע אפשר

שינוי במושב לא ישפיע עליו , כאשר בני הזוג עשו הסכ� תק�, ואכ. יחסי� בהסכ�האת 

בני זוג צריכי� להיות מודעי� , כדי לממש אפשרות זואול� . אלא א� הצדדי� הסדירו זאת

מרבית . החזקה המקובלת בדבר ידיעת החוק אינה מספיקה בהקשר זה. לקיומה ולנחיצותה

אינ� מודעי� לצור� להתעניי בו בהקשר זה ואינ� רגילי�  ,החוק ודעי� אתהאנשי� אינ� י

על אחת כמה וכמה אי .  ואי לצפות זאת מה�–לנהל את ענייניה� בצורה כה פורמלית 

  

אבל אפשר למצוא . אי
 כל התייחסות לעניי
 זה בהצעת חוק יחסי ממו
 בי
 בני זוג עצמה   136
 הצעת חוק היחיד והמשפחה( הסבר זה בהצעה ששימשה בסיס לחוק יחסי ממו
 בי
 בני זוג

216 )1955(.(   
  .767–761' בעמלעיל  ודיו
, )1954 (141ד ח "פ, סקורניק' סקורניק נ 191/51א "עראו    137
138   
המדינה השנייה תכיר בדר� כלל , כשנכס עובר ממדינה אחת לאחרת, וכ
 ג� בהקשר של קניי

ג� א� אי אפשר , בתוקפה של זכות שנרכשה בנכס לפי די
 המקו� שבו הוא היה בעת הרכישה
אבל מרגע הגעתו למדינה השנייה הנכס והזכות נכפפי� בכול , היה לרכוש כ� את הזכות אצלה

שעשויה להעביר את הזכות או לשנותה באופ
 שחורג ממה שאפשר בדי
 ,  זולדינה של מדינה
 ).1050–1049, 1045–1038' עמבראו לעיל (המקו� שבו נרכשה הזכות 

השופט ( ואיל� 8' בעמ, )1979 (1) 3(ד לג"פ, אזוגי' אזוגי נ 2/77א "למגמה מפורשת זו ראו ע   139

א� ). 1996 (573) 3(ד נ"פ ,נפיסי'  נפיסינ 1558/94א "פסק דינו של השופט חשי
 בדנ; )אלו

ג� פסקי הדי
 של השופטי� , על פי ששופטי� אחרי� נמנעי� מלהצהיר על כ� במפורש
, לא רק לידי משטר אחיד על הכולהאחרי� בשתי פרשות אלה מצביעי� על הרצו
 העז להביא 

  .ו
המשקפות ערכי� של צדק חברתי ושווי, החלת הלכות השיתו� לידי אלא ג�
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להבדיל מהסדרי� , לתלות בידיעה זו את הכול כאשר הידיעה מתייחסת לכללי ברירת די

   .נו בעתיד וכלל ברירת הדי של איזו מדינה יכריעוכאשר לא ברור כלל היכ יתדיי, מהותיי�

הוא פוגע באחידות הטיפול ברכוש .  אינו מושל�partial mutabilityהפתרו של 

אבל הוא תוא� את העמדה המקובלת ). tracing( והוא מחייב לעסוק בעקיבה הנישואי

די האישי מכירי� כאשר משתנה ה, לפי עמדה זו. בענייני מעמד אישי ובקניי שתוארה לעיל

לדי האישי , מעתה ואיל�, אול� מכפיפי� אותו, במעמד שנרכש בדי האישי הקוד�

כ� ג� בהקשר של .  לפיכ� האפשרות לשנות את המעמד היש כפופה לדי החדש140.החדש

� הפתרו, יחסי ממוpartial mutability האישי  מבטיח הכרה בזכויות שנרכשו לפי הדי

ואילו רכוש שיירכש בעתיד ושינויי� בזכויות ברכוש מ העבר יוכפפו לדי , בשעת הנישואי

יש לו תמיכה , פתרו המועד� במשפט האנגליההוא פתרו זה לפיכ� . האישי החדש

   142.הביע העדפה ברורה לפתרו זהבישראל  וא� בית המשפט העליו 141,בספרות

 בית המשפט את אמנ� מתברר שבישראל העדפה זו קשורה לא מעט להעדפתו של

 143.ובמיוחד את הלכות השיתו�, העמדות הישראליות המהותיות ביחסי ממו בי בני זוג

ומכל הגישות האפשרויות ,  ככזוpartial mutabilityאול� אי בכ� כדי לפסול את הגישה של 

לבעיה של שינוי בחוליית הקישור אכ נראה כי היה ראוי לאמצה במקו� הגישה המופיעה 

  .בחוק

  הסכ�  )4(

 בקבעה שדי זה  את ההפעלה של די המושב בשעת הנישואית מסייג15 של סעי� ההסיפ

 ."עת עשיית ההסכ	שאלא א	 כ� הוסכ	 אחרת בהסכ	 תק� לפי די� המושב ב" :יחול

לפי . לי� אלה פותחות בפני בני זוג אפשרות לקבוע את יחסי הממו שלה� באופ עצמאיימ

המצוי בדי המושב מ שונהל יחסי הממו הסדר  להסכי� להחיל עבני זוג רשאי�, הוראה זו

דיני יחסי ממו של כל ,  של הסעי�המכא שבניגוד למה שנקבע בריש. בעת הנישואי

  

  .1050–1049, 1045–1038, 767–761, 201–197' לעיל בעמראו    140
בפסקה ) 97ש "לעיל ה (BUCHER, LE COUPLE ראו( סבור שזו העמדה העדיפה  Bucherג�   141

 אינ� מביעי� העדפה לגישה Diceyעורכיו של ; 1300–1299' בעמ ,CHESHIREוכ� ג� , )250
כללי� של יחסי ממו
 לכללי� של ירושה זו או אחרת א� כי ה� ממחישי� כי התאמת ה

�מחייבת שתחול דווקא גישת הmutability , ראו (שאינה מכירה בזכויות שנקנו במושב קוד�
DICEY , 28�058–28�048בפסקאות.(  

–31' ובעמ) השופט ברק( ואיל� 29' בעמ ,)1979 (1) 3(ד לג"פ, אזוגי' אזוגי נ 2/77א "ראו ע   142
 בסיבוב הראשו
 בבית המשפט העליו
 נפיסיג� השופט מצא בפרשת ראו ). כה
' השופט י (32

ואכ
 זו התוצאה שאליה הגיעו ה
 )). 1994 (89) 2(ד מח"פ, נפיסי' נפיסי נ 2199/91א "ע(
  . הסעי�מצוותחר�  )1996 (573) 3(ד נ"פ ,נפיסי'  נפיסינ 1558/94א " ה
 בדנאזוגיבפרשת 

 .1225–1224' בעמ להל
ראו    143
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עשויי� לחול לא רק כאשר בני הזוג היו תושביה בעת , ישראל אלה שללרבות , מדינה

פירוש הדבר . על יחסיה�חול ישכדי  בדינהעריכת הנישואי אלא ג� כאשר ה� בחרו 

 מי 144.נית להתנאה – החלת די המושב בשעת הנישואי –שההסדר הברירתי הבסיסי 

 די המושב בעת הנישואי רשאי לעשות מ שונהשמבקש להכפי� את יחסי הממו שלו לדי

  . כ

בהיעדר הסכ�  , בעוד� תושביה של מדינה שבהני�מתחתזוג בני : הדוגמ

פירוד ביחסי ממו בי משטר של נוהג  , בית משפטפורמלי הזוכה לאישור

משטר ה� עוברי� ורוכשי� מושב חדש במדינה שבה נוהג . בני זוג

 כאשר בני זוג רשאי� להסכי� ביניה� בכל דר� שהיא ,פירודסטטוטורי של 

  הסכ�עושי� בני הזוגזה  פת מושב� במושב שניו בתק.לסטות מהסדר זה

 הקובע כי יחזיקו – ישור של בית משפט א� מבלי שהוא זוכה לא– בכתב

שבה מושב� בעת  המדינהתק� לפי די הסכ� זה  .את רכוש� במשות�

 קובע כי 15סעי� .  אינו תק� לפי די מושב� הראשוהוא. עשיית ההסכ�

א� הוא נועד לחול ג� כדי לדעת . שלטו על ידי ההסכ�ייחסי הממו שלה� י

 זכויות אלה כפופות מבחינתה של כאשר, לפני ההסכ�על זכויות שנרכשו 

 א� הוא . יש לבחו את ההסכ� שעשו ולפרשו, מושב הראשוהישראל לדי

כוחו עמו לשנות את הזכויות שנקבעו לפי די , נועד לחול על זכויות אלה

 הוא נועד לחול רק על זכויות שתירכשנה  א�,לעומת זאת. המושב הראשו

 די המושב בעת לפי שאינו כפו� לו בית משפט ישראלי ינהג ברכוש, בעתיד

  . להסכ�שנרכש לאחר עשיית ההסכ� יוכפ�רכוש ורק , הנישואי

 מדינה שאינה מאפשרת לבני זוג לקבוע ה שלתושביבני הזוג ה� : הדוגמ

ובכפו� , רק בהסכ� מסוג מיוחדאלא  רגיל את יחסי הממו שביניה� בהסכ�

 הנישואינכסישל כל ב זוג בלתנאי� מסוימי� המגני� על זכויות מינימו�  .

בני הזוג עושי� הסכ� . בהיעדר הסכ� כזה נוהג משטר של פירוד מלא

, בני הזוג. הוא אינו תק� במדינה זו. הסוטה מתנאי החוק באותו מקו�

 נכסימתדייני� בישראל בנוגע לזכויותיה� ב, שמושב� עדיי במדינה הנדונה

  

' בעמ, )1996 (573)3(ד נ"פ, נפיסי' נפיסי נ 1558/94א "בדנברק  עניי
 זה דברי הנשיאראו ב   144
כפי , דיספוזיטיביהסעי� כולו אינו סעי� אול� . נית
 להתנאהההסדר אכ
 , כאמור. 600

 איננו הסדר רקע שחל 15 'ס. כל מה שיש בו להתנות על שאפשר במוב
 זה ,שהשתמע מדבריו
את סוג ההסכ� שיש בכוחו בסיפה שלו  הוא הסעי� שמסדיר 15 'ס. רק בהיעדר הסכ� אחר

  .לגבור על ההסדר הברירתי הקבוע בראשיתו
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 מורה לבחו את 15סעי�  .�וצד אחד מבקש להסתמ� על ההסכ, הנישואי

  .כיר בתוקפושאינו מ, שלה�די המושב תוק� ההסכ� לפי 

, שבו 3� ו2, 1  לחוק אלא ג� בסעיפי�15מופיעה לא רק בסעי� " הסכ�"המילה 

רק הוא . הסכ� ממו הוא הסכ� בכתב שזכה לאישור רשמי, כזכור. העוסקי� בהסכ� ממו

הא� ההסכ� . דר איזו המשאבי� הסטטוטורימוכר כהסכ� שמוציא זוג הכפו� לחוק מהס

השיב בית המשפט על בצדק ?  הסכ� ממו של הוא הסכ� במוב15 של סעי� ההנדו בסיפ

שזכה , "הסכ� ממו" סת� אינו משול ל"הסכ�"לא זו בלבד ש 145.שאלה זו בשלילה

 ה� חלק מהמשטר בתחילת החוקהסעיפי� אלא ש, להגדרה ולהסדרה מיוחדות בחוק

הוא חל , 15לפי סעי� . הכול זה אינו חל על משטרו,  של חוק יחסי ממו בי בני זוגהמהותי

 15 סעי� לפיבדי ישראל רק על בני זוג שהיו תושבי ישראל בעת נישואיה� או שבחרו 

בעת שהיה לה�  הסכ� הסוטה מדי המושב שה� עושי�או שה� תושבי ישראל בעת  ,הסיפ

יכולי� להסכי� בדבר יחסי ממו בי בני זוג רק בדר� של א� אכ תושבי ישראל (נישואיה� 

  .)הסכ� ממו

 על פני הדברי� אפשרות זו להתנות על כלל ברירת הדי ולהחיל על יחסי הממו די

בני , בניגוד בולט לחלק מהשיטות שראינו. דומארחבה  מדי המושב בשעת הנישואי שונה

חייבי� להצטמצ� רק לדיני� שהחוק מציע הזוג חופשיי� לכאורה לבחור בכל די ואינ� 

, מכא שה� רשאי� ג� לקבוע בעצמ� כיצד ינהגו ברכוש� בעת הנישואי ובפירוק�. לה�

לעשות הסכ�  ג� חופשיי� לכאורהה� . מבלי להתייחס לשאלה איזה די יחול על רכוש זה

 ובעת התרת בזמ הנישואי, בשעת עריכת הנישואי,  לפני הנישואי: זמנקודתכזה בכל 

שייעשה , א� אי דרישה שההסכ� יהיה מפורש,  בניגוד לדיני� אחרי� שראינו.הנישואי

ואכ בית המשפט הישראלי חוזר על הדברי� . בצורה מסוימת או שיזכה לאישור כלשהו

: 15 בעניי זה כמעט בכל פע� שמתחיל דיו בסיפה של סעי� אזוגישנאמרו בפרשת 

בי , כל הסכ� שהוא ...  משמעותו היא כמובנו בדר� כלל15 שבסעי� 'הסכ�'המושג "

פיו יקבעו יחסי הממו בי בני  יכול ועל, בי במפורש ובי מכללא, פה בכתב ובי בעל

   146".הזוג

. המשפט הישראלי אינו מתנה את ההסכ� בתנאי� משלואכ . מטעהאול� רוש� זה 

 הרי , א� לא די במה שכתוב בחוקו. מוגדראול� הוא מכפי� את תוקפו של ההסכ� לדי

  

, אואלד' אואלד נ 291/85א "ע; )1979 (14, 1) 3(ד לג"פ, אזוגי' אזוגי נ 2/77א "ראו למשל ע   145
) 1996 (600, 573)3(ד נ"פ, נפיסי' נפיסי נ 1558/94א "דנ; )1988 (219–218, 215) 1(ד מב"פ
  ).הנשיא ברק(

שצוטטו ) 1979 (14, 1) 3(ד לג"פ, אזוגי' אזוגי נ 2/77א "דבריו של השופט אלו
 בע ראו   146
; 601' בעמ, )1996 (573)3(ד נ"פ, נפיסי' נפיסי נ 1558/94א "בהסכמה על ידי הנשיא ברק בדנ

 ).1988 (219–218, 215) 1(ד מב" פ,אואלד' אואלד נ 291/85א "ראו ג� ע
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 משמעותו היא 15 שבסעי� 'הסכ�'המושג : "שהמש� המשפט המצוטט לעיל מבהיר זאת

, בי במפורש ובי מכללא, פה בי בכתב ובי בעל, � שהואכל הסכ ... כמובנו בדר� כלל

 ובלבד שההסכ	 הוא בהתא	 לחוק מושב	, פיו יקבעו יחסי הממו בי בני הזוג יכול ועל

ג� בעניי . מוגבלת להתנות על ההסדר הבסיסיאפשרות לפיכ� ה 147".בשעת עשיית ההסכ	

  . על ההסכ� להיות תק� לפי די המושב של בני הזוג; זה חל די המושב

חלק זה של הסעי� מתייחס א� הוא לאפשרות שמושב� של בני הזוג ישתנה בעת חיי 

תוקפו של , ב בשעת הנישואי בלבדובניגוד להסדר הכללי המפנה לדי המוש, הנישואי

 לפיכ� א� ברגע שבו בני זוג התיימרו .ההסכ� כפו� לדי המושב בשעת עשיית ההסכ�

 מוסדרי� בדי המושב בעת הנישואי או לקבע� באופ ה�לשנות את יחסיה� מכפי ש

 תוקפו של ההסכ� ייבדק על פי די המושב, אותה מדינהתושבי עדיי ה� , החורג מהסדר זה

הוא יכריע א� בחירת� תקפה וא� היא , עת עשיית ההסכ�ש באשר הוא מושב� ב.הזה

אזי ,  לעומת זאת ה� שינו את מושב� ורק אז עשו הסכ� א�148.נעשתה בצורה הראויה

די המושב בעת עשיית ההסכ� הוא  .תוקפו של ההסכ� יהיה כפו� לדי מושב� החדש

ות אחרות המכפיפות את ההיבטי�  בניגוד לשיט149.שמכריע בדבר תוקפו של ההסכ�

 הדי הישראלי קובע שדי המושב בשעת עריכת 150,השוני� של הסכ� זה לכמה דיני�

תוקפו הצורני והכשרות של הצדדי� , תוקפו המהותי; ההסכ� שולט בתוק� מכל הבחינות

 של ה יגבר על הריש רק הסכ� התק� בדי זה151.לעשותו כפופי� כול� לדי זה בלבד

ג� בדי ישראל הוא , ההסכ� אינו תק�, מסיבה כלשהי,  לעומת זאת לפי די זהא�. הסעי�

 א� הוא היה תק� לפי די ישראל המהותי או לפי א�, 15לא יוכר כהסכ� במשמעות סעי� 

  

  ).15–14' בעמ(בפסק דינו של השופט אלו
 , )1979 (1) 3(ד לג"פ, אזוגי' אזוגי נ 2/77א "ע   147
א� כי באותה פרשה , )1988 (215) 1(ד מב"פ, אואלד' אואלד נ 291/85א "כ� היה למשל בע   148

  .לתוקפו של ההסכ�בנוגע בעיה כל לא התעוררה 
 להחיל את דינו המהותי של די
 המושב  הא�– רנוואהבהקשר זה עלולה להתעורר הבעיה של    149

בשעת עשיית ההסכ� או שמא יש להחיל את כללי ברירת הדי
 שלו בנוגע להסכמי� בענייני 

 ).1226–1226' ראו להל
 בעמ(למשפט הישראלי אי
 עמדה ברורה בשאלה זו . יחסי ממו

 להתחשב ראוי, עמדתו של מושב� בשעת עשיית ההסכ�נהוג בהתא� למבקשי� לככל שאול� 
הנכונות להכיר בהסכ� אי
 פירושה שכדי לממש את רצו
 : יודגש .בהוראותיו בעניי
 זה

שכ
 כאמור המשפט הישראלי .  באופ
 שנות
 תוק� להסכ�רנוואההצדדי� יכריעו בשאלת ה
אלא רק כאשר הוא תק� ומוכר בדי
 המושב בשעת , אינו מוכ
 להכיר בהסכ� בכל מחיר

  . עשייתו
 .והכשרות לעשותו באנגליה, בגרמניה ובשוויי�, בעניי
 צורת ההסכ� באיטליהראו לעיל    150
ראו להל
 (לפיכ� בעוד כללי ברירת הדי
 בחוזי� עשויי� להחיל דיני� שוני� בשאלות אלה    151

,  כולל הוראה מיוחדת לעניי
 הסכמי� בתחו� של יחסי ממו
 בני זוג15' ס, )1506–1490' בעמ
  . די
 החלי� על חוזי� בכללהחורגי� מכללי ברירת ה



  גיחסי ממו
 בי
 בני זו: 16פרק 
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אי זה מדויק לומר  על כ 152.די מושב אחר או לפי כללי ברירת הדי הרגילי� בחוזי�

  .ר הברירתי הראשי שבו דיספוזיטיבי רק ההסד– שהסעי� הוא דיספוזיטיבי

. יצוי כי ג� בחלק זה של הסעי� המחוקק הניח ודרש שלבני הזוג יהיה מושב משות�

הוצע לעיל שבהיעדר די מושב משות� בשעת עריכת הנישואי יש לחפש אחר די המושב 

 יש, כאשר בעת עריכת ההסכ� אי לבני הזוג מושב משות�, כ� ג� פה. המשות� הראשו

שכ המחוקק אינו , כנראה לחפש אחר מושב� המשות� האחרו או מושב� המשות� הבא

  153.צופה מצב שבו יחול די שאינו די מושב� המשות�

לאור כל זאת יש לדייק בהבנת האמירות שלפיה הסכ� כזה יכול שיהיה בכתב ויכול 

ה קובעות שכ אמירות אל, יכול שיהיה מפורש ויכול שיהיה מכללא, שיהיה בעל פה

לכאורה עמדה מבלי להתייחס כלל לדרישות שעשויות להיות בדי המושב בשעת עשיית 

קביעות אלה נקבעו במקרי� שבה� בית המשפט הניח כי די המושב בשעת עשיית . ההסכ�

 פסק בית המשפט שלאחר עליית� לישראל בני הזוג אזוגיבפרשת . ההסכ� הוא ישראל

והשופטי� היו מוכני� לייחס לה� כוונה להחיל את , תו�קיימו את התנאי� של חזקת השי

הנשיא , נפיסי כ� ג� בפרשת 154.מרוקו, השיתו� הזה א� על רכוש שנרכש בבית� הקוד�

ברק קבע כי ההסכ� ששינה את הזכויות באשר לרכוש שהובא מפרס נעשה בישראל לאחר 

 השופט גולדברג 155.והוא מגובש בצורת חיי� שמקיימת את תנאי הלכות השיתו�, עליית�

כאשר הבעל קנה רכוש בישראל והפקיד כס� , אמנ� ייחס את ההסכ� למועד מוקד� יותר

הקדי� את מועד שינוי המושב על ידי ייחוס א� הוא ג� , בחשבונות בנק בישראל בטר� עלו

כ� שבני הזוג נחשבו תושבי ישראל מרגע , משקל מכריע בעניי זה לכוונות הצדדי�

 ג� 156.המשומהיא א� על פי שהחלטה זו נתקבלה כמה שני� לפני ש, החלטת� לעלות

שבה הגיעו למסקנה נדירה שהזכויות שנרכשו לפני העלייה ארצה לא שונו , ואלדאבפרשת 

שהיה , השאלה היחידה שעלתה לדיו הייתה א� נעשה הסכ� לפי די ישראל, לאחר העלייה

  

שאינו תק� לפי דינה של , הסכ� שנעשה בזמ
 שבני הזוג היו תושבי מדינה פלונית, לפיכ�   152
לא די בכ� למשל שההסכ� תק� לפי דינה של מדינה . לא יוכר כהסכ� תק�, מדינה זו
פי די
 ייתכ
 של, ע� זאת. שאליה מעבירי� בני הזוג את מושב� לאחר עשיית ההסכ�, אלמונית

 שכאילו כורתת את – novatioמדינה אלמונית אפשר לראות בהתנהגות בני הזוג התנהגות של 
הוא עשוי לחול ג� על , א� מעשה זה מתפרש כמכוו
 לחול רטרואקטיבית. החוזה מחדש

 .תקופת המושב הקודמת
 .1213–1210' ראו לעיל בעמ   153
דבריו של השופט ( לפסק הדי
 30' בעמ, )1979 (1) 3(ד לג"פ, אזוגי' אזוגי נ 2/77א "ראו ע   154

 לפסק הדי
 שאי
 14' השופט אלו
 הבהיר בדבריו בעמ). כה
' עמו הסכי� השופט י, ברק
אבל הוא הוסי� כזכור שההסכ� צרי� להיות תק� לפי די
 ,  לצורה מיוחדת15' דרישה בס

 .המושב בעת עריכתו
 ). 1996 (603, 573) 3(ד נ"פ, נפיסי' נפיסי נ 1558/94א "ראו דנ   155
 .122ש " לעיל הראו; 599–596' בעמ, ראו ש�   156
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מדי המושב בעת הנישואי יש צור� ונקבע כי כדי לשנות הסכ� מפורש , החדשדי המושב 

   157.בראיות חזקות מאלה המתייחסות להלכת השיתו�

 דורש 15 השאלה שאליה התייחסו בכל המקרי� הללו לא הייתה א� סעי� ,על כ

שכ ברור שהוא אינו דורש דרישות כלשה נוס� על מה , דרישות כלשה באשר להסכ�

, לשאלה א� די ישראלא� לו התייחסו בכל המקרי� הל,  אדרבה158.שנדרש בדי המושב

אילו , ואכ. דורש דרישות כלשה באשר להסכ�, בתור די המושב בעת עשיית ההסכ�

בלי קשר ,  יכול לשנות את הסדר הממוכלשהו שהסכ� 15הייתה משמעותו של סעי� 

זוג ישראלי שעשה הסכ� ממו היה יוצא ש, לעמדתו של די המושב בשעת עשיית ההסכ�

בהסכ� בעל פה או בכתב , בניגוד לדרישת החוק,  לחוק יכול לבטל אותו1 של סעי� במוב

כפופי� לדי , כל עוד ה� תושבי ישראל, מוב מאליו שבני זוג שכאלה. ללא אישור כלשהו

   159.ודרישות הדי הישראלי חלות עליה�, ישראל בדבר תוק� ההסכ�

  

 ).1988 (219–218, 215) 1(ד מב"פ, אואלד' אואלד נ 291/85א "ע   157
 אינ� מתיישבי� ע� העמדה שלפיה ההסכ� צרי� להיות נפיסיחלק מהדברי� שנאמרו בפרשת    158

הדי
 של ברירת הדי
 באשר יהא ": הנשיא ברק למשל כתב. כפו� לדי
 המושב בשעת עריכתו
, זוג שנישאו מחו� לישראל לפני חקיקתו של חוק יחסי ממו
 אשר יהא�ליחסי הממו
 בי
 בני
הצדדי� רשאי� להחליט בעניי
 זה . הוא חל בהיעדר הסכ� בי
 הצדדי�. זהו די
 דיספוזיטיבי

קנת הציבור הכול בכפו� לתוהמשפט הישראלי יית
 תוק� להסדר זה , ביניה� על הסדר שונה
א� יש : "ועוד; ) לפסק הדי
600' בעמ" (הישראלית ולדי
 ישראלי ספציפי אחר

 חוק בקונסטרוקציה ההסכמית כדי להעביר את הילכת השיתו� על פני הי� הזוע� של הוראות

אינני רואה כל סיבה מדוע לא יהא בכוחה , והקודיפיקציה האזרחית בכלל,  בפרטהמקרקעי

 לפסק 602' בעמ ("יתו� על פני הנהר הזוע� של הדי
 הקונפליקטואלילהעביר את הילכת הש

�ראו ג� דבריה של השופטת שטרסברג). הדי
יש לראות את בני הזוג כמסכימי� לקיי� : "כה

 קובעת את – ולא דיני ברירת הדי
 –קשר של שיתו� נכסי� וכי הסכמה זו , בישראל, ביניה�
 603' בעמ" (ולל זה שנרכש לפני בוא� לישראלכ, המשטר לחלוקה ביניה� של כל הרכוש


 ככל שאפשר להבי
 דברי� אלה כמניחי� שהצדדי� פעלו במסגרת די
 ישראל .)לפסק הדי
ככל שיש להבינ� כביטוי לעמדה שאפשר . כ� ראוי להבינ�, כדי
 המושב בעת עשיית ההסכ�

ה� נידוני� להל
 , להתנות על כלל ברירת הדי
 בלי קשר לדי
 המושב בשעת עשית ההסכ�
ש "לעיל ה(ראו ג� פסברג .  והתנאה על כלל ברירת הדי
במסגרת הסוגיה של מעמד הדי
 הזר

  .  ואיל�116' בעמ, )127
חל על ג� על בני זוג שנישאו לפני , המסדיר את עריכתו של הסכ� ממו
,  לחוק2' מאחר שס   159

וצא לכאורה שכל הסכ� ביחסי ממו
 בי
 בני זוג הכפו� לדי
 ישראל י, ) לחוק14' ראו ס(החוק 

 שביססו את הכרעת� על נפיסילא כ� גרסו השופטי� בפרשת . צרי� להיות בכתב ומאושר כדי

הלכות השיתו� חלות ככל ש. ה� הסתפקו בהלכות השיתו� לעניי
 זה. קונסטרוקציה הסכמית
, יעקבי' יעקבי נ 1915/91א "תלבטות בעניי
 זה עראו לה(ג� על בני זוג שנישאו לאחר החוק 

 לראות בהלכות אלה או בהחלת
 במקרה נתו
 ביטוי וככל שאפשר, ))1995 (529) 3(ד מט"פ
הכפופי� בעת עריכת ההסכ� , ייתכ
 שג� בני זוג שנישאו לאחר החוק, להסכ� מצד בני הזוג

, ע� זאת.  שייעשה הסכ� ממו
ולא יידרש תמיד, ייראו כמי שהסכימו בדר� זו, לדי
 ישראל
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, לפי עמדה זו. ו צרי� להיות מפורש אינ15במסגרת זו א� נקבע כי ההסכ� הנדו בסעי� 

השופט גולדברג פסק למעשה כי עצ� המעבר לישראל עשוי להתפרש כהסכ� להכפי� את 

וזאת לא רק בנוגע לרכוש שייצבר בעתיד אלא , יחסי הממו בי בני זוג לדי המושב החדש

 שהרי החוק קבע מפורשות מה הדי,  עמדה זו תמוהה160.ג� בנוגע לרכוש שנצבר בעבר

פירוש הדבר . וקבע כי יחול די מושב� בשעת הנישואי, כאשר בני זוג מחליפי� את מושב�

שהחוק שלל במפורש את האפשרות שהחלפת המושב די בה כשלעצמה כדי להביא לידי 

שימוש בסיפה של הסעי� באופ שמפרש החלפת מושב . החלפת הדי שחל על יחסי הממו

  . מושב החדש מרוק את הרישה מכל תוככהסכ� מכללא להחיל את הדי של ה

 החיי� בצוותא בישראל לא הספיקו אואלדלמשל בפרשת . אמנ� לא בכל מקרה נהגו כ�

ונאמר שכדי להתגבר , כדי לגבור על ההסכ� המפורש שנעשה בי בני הזוג בעת נישואיה�

וד כדי  הסתפקו במעט מאאזוגי אבל בפרשת 161.על הסכ� זה יש צור� בראיות מוצקות יותר

 נפיסי ובפרשת 162,הנישואינכסי להגיע למסקנה שנעשה הסכ� כזה שמשתרע על כלל 

 בפרשה זו לא היה כל בסיס ראייתי למסקנה שבני 163.ייחוס ההסכ� היה מלאכותי ביותר

הזוג ביקשו לשנות את משטר היחסי� שביניה� לא כל שכ באשר לרכוש שכבר היה 

� בהסכ� כדי לסטות מדי המושב בשעת שלפיה יש צור, עמדת המחוקק. ברשות�

, מחייבת שג� כאשר די המושב בשעת עריכת ההסכ� אינו דורש הסכ� מפורש, הנישואי

גיעו שבני הזוג אכ הלכ�  ,בית המשפט יוודא שקיימות ראיות אמתיות לקיומו של הסכ�

ופי� רצו שיחסי הממו שלה� יהיו כפ שואצפו שאו , ולו בשתיקה, לידי הסכמה מודעת

  

ג� א� הסכ� כזה יכול להיות , ) ואיל�612' עמב(נפיסי כפי שהעיר השופט חשי
 בפרשת 
   .הוא צרי� להיות הסכ� אמתי ולא הסכ� מיוחס, הסכ� מכללא

קת השיתו� נתפסת ככל שחז.  ואיל�108' בעמ, )127ש "לעיל ה(לניתוח עמדתו זו ראו פסברג    160
החיי� בישראל בתנאי� , וככל שחזקת השיתו� יכולה לחול על בני הזוג הנדוני�, כהסכ�

אול� ככל שחזקת השיתו� חלה על בני זוג העולי� . המקימי� אותה יכולי� להיחשב הסכ�
כפי שסבר למשל , על יסוד עקרו
 השוויו
 ועקרו
 תו� הלב, לישראל בלי קשר לכוונותיה�

לפיכ� דומה כי אי
 מנוס מהמסקנה . 15' הלכת השיתו� אינ
 הסכ� במוב
 של ס, רקהנשיא ב
  . שא� הוא מפרש את עצ� שינוי המושב כהסכ�

 .157ש "ראו לעיל ה   161
 1967ה� עלו לישראל בשנת . 1957בפרשה זו בני הזוג נישאו בהיות� תושבי מרוקו בשנת    162

מסקנה שאפשר להחיל את הלכות השיתו� בית המשפט הגיע ל. 1969והתביעה הוגשה בשנת 

השופט ברק הצטר� לעמדה זו של השופט אלו
 א� על פי שהוא ראה ; על כל תקופת הנישואי

אול� הוא היה מוכ
 לייחס לבני הזוג ).  לפסק הדי
30' בעמ(במקרה מקרה גבולי לעניי
 זה 
ה שבה חיו באשר לשיתו� בנכסי� שנרכשו בתקופה הארוכ רטרוספקטיביהסכ� מכללא 

 .במרוקו
 ואיל� לפסק הדי
 בדיו
 612' ראו ביקורתו הקשה של השופט חשי
 על קונסטרוקצייה זו בעמ   163

, )127ש "לעיל ה(על החלת ההסכ� על רכוש מהעבר ראו ג� פסברג ; נפיסיהנוס� בפרשת 
 .118–107' בעמ



 לאומי הפרטי הישראלי�כללי המשפט הבי
: שער שלישי

1224 

כל לפרש בהיעדר הסכ� מפורש יש ,  לאור עמדת המחוקק,באותה מידה. החדשלהסדר 

להכריע א� בני הזוג האמורי� רצו שההסדר החדש יחול רק על מכללא בזהירות כדי הסכ� 

ג� על רכוש שנרכש לפני רצו באמת שיחול  או שמא ,רכוש שיירכש לאחר כריתת ההסכ�

  .תהיה קשה ביותר בהסכ� מכללאזו  ניתשמלאכה פר. כריתת ההסכ�

ומשתמע מפסק הדי שבניגוד למה ,  מבטל אותונפיסי בפרשת 15הפירוש שנית לסעי� 

כדי לשמור על משטר יחסי הממו ששרר במושב בני הזוג בשעת עריכת , שנקבע בסעי� זה

שא� לא כ שינוי המושב עשוי להתפרש כאימו� , הנישואי יש לערו� הסכ� מפורש

המקרה היחיד שבו עשויי� לשמר . לרבות רכוש שנצבר בעבר, חדש על כל הרכושהמשטר ה

שנער� לפי די מושב� בשעת את המצב הקוד� הוא כאשר היה הסכ� פורמלי בי בני הזוג 

שמתפרש כהסכ� שאמור לחול על כלל הרכוש של בני הזוג לאור� חיי , עריכת הנישואי

   164.נישואיה�

נראה כי הוא ,  ובי שאפשר לצמצ� פסק די זה לעובדותיובי שזו עתה ההלכה בישראל

או אולי העדפה ברורה , מביע העדפה ברורה לדי החדש כאשר די חדש זה הוא די ישראל

 העדפה ערכית זו למשטר של שיתו� דווקא באה 165.לדי החדש כאשר די זה גורס שיתו�

שהסתייג , ל השופט חשי ובאופ מפורש בפסק דינו ש,לידי ביטוי ברוב פסקי הדי

מהקונסטרוקציות ההסכמיות המאולצות וגרס כי הלכות השיתו� חלות על תושבי ישראל 

שעליו , וכי הנטל להשתחרר מחזקת השיתו� רוב� על הנתבע, "כמעי תקנת ציבור פנימית"

  

 ). 1988 (215) 1(ד מב"פ, אואלד' אואלד נ 291/85א "ראו ע   164
ואכ
 בתי המשפט מביני� את פסק הדי
 כקובע שכאשר בני זוג שנישאו בהיות� תושבי� זרי�    165

בנק דיסקונט ' לחמי נ 6131/04) ��מחוזי י(א "תראו (חל עליה� די
 ישראל , עולי� לישראל
היו תושבי ש� החילו את חזקת השיתו� על בני זוג ש, )2006, פורס� בנבו (מ"לישראל בע

;  ושעלו לישראל לאחר זמ
– ובה נוהג משטר של שיתו� שלא הוכח –צרפת בעת נישואיה� 
ש� החילו על בני זוג שעלו , )2008, פורס� בנבו (.ז.ט' נ. ל.ט 13270/06) ��משפחה י(ש "תמ

משו� שבני הזוג עלו אחרי חקיקתו של חוק יחסי ממו
 , לישראל את הסדר איזו
 המשאבי�
, ייתכ
 שזו העמדה רק כאשר בני הזוג עלו לישראל בלי הסכ� מפורש,  לחלופי
.) זוגבי
 בני

 נשמרה ההפרדה שהייתה קבועה בהסכ� המפורש שנכרת בעת אואלדשהרי בפרשת 

שהרי , או אולי זו העמדה רק כאשר בני הזוג עלו לישראל מאר� לא מערבית. הנישואי
. אבל בני הזוג עלו מצרפת, הפרדת רכוש הסכ� הנישואי
 קבע משטר של אואלדבפרשת 
אמנ� בית המשפט לא ידע כלל מה .  בני הזוג עלו ממרוקו ומפרסנפיסי ובפרשת אזוגיבפרשת 

 לעניי
 זה ראו פסברג –וסביר שהוא היה די
 תורה (היה משטר יחסי הממו
 באות
 ארצות 
 אבל עשו מאמצי� כבירי� להימנע מהצור� להיזקק –) 111ש "ה, 132' בעמ, )127ש "לעיל ה(

חילה את די
 ישראל על מוסלמי� תושבי השטחי� לפסיקה מ
 הזמ
 האחרו
 המ. לדי
 הזר
 א.מ' נ. א.ס 860�09�09) 'טבמשפחה (ש "המוחזקי� שבאי� לגור בישראל ראו למשל תמ

 מנימוקי� הדומי� לאלה ,�שבו החילו דווקא את הסדר איזו
 המשאבי )2012, פורס� בנבו(
  . להחלת חזקת השיתו�נפיסישהובאו בפרשת 
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 לא ברור כיצד אפשר 166.להראות כי די המושב בשעת עריכת הנישואי שולל אותה

לאומי כאשר שיתו� איננו משטר חובה אפילו לבני זוג � כזו בהקשר העברלהצדיק העדפה

על , אי כל בסיס להחלת� של דיני יחסי ממו בי בני זוג ישראליי� כדי הפורו�; ישראליי�

 ותו� 15תו� התעלמות מלשונו הברורה של סעי� , אחת כמה וכמה כתקנת ציבור חיובית

   167.לל ברירת הדימת אפשרות להשתחרר ממנו באמצעות כ

 מלמדי� עד כמה 15מאמציה� הכבירי� של השופטי� להשתחרר ממצוותו של סעי� 

השופט , ואכ. מסתייגי� מהעמדה שאומצה בחוק כלפי הבעיה של שינוי בחוליית הקישור

 הפנו השופטי� הערה מפורשת אזוגיחשי הפליג בעניי זה בפסק דינו וציי שעוד בפרשת 

יתר של בית � אדישות המחוקק מצד אחד ותחכו�168.ל שינוי הדילמחוקק והמליצו ע

  . המשפט מצד אחר יצרו מצב של חוסר ודאות מוחלט בסוגיה זו

  בעיות מתודולוגיות  .3

. אי בחוק הסדר בנוגע לבעיות המתודולוגיות מלבד הבעיה של שינוי בחוליית הקישור

וי בגישה הכללית של השיטה ראינו לעיל שהפתרו הראוי של הבעיות המתודולוגית תל

ראינו עוד שהמשפט הישראלי טר� גיבש עמדה כללית . לתפקיד� של כללי ברירת די

. א� בתחו� של יחסי ממו בי בני זוג לא נית ביטוי לעמדה מגובשת בעניי זה. בסוגיה זו

וסס על הדיו אינו מב, לפיכ� אי זה מפתיע כי ג� כאשר נדונות בעיות מתודולוגיות בפסיקה

  .והתוצאות אינ יוצרות תשתית כזו, תשתית רעיונית כלשהי

   סיווג  )א(

היא נדונה לעיל וראינו שההיגיו .  לא נדונה בפסיקהסיווג הקטגוריה המשפטיתהבעיה של 

 ג� כאשר היא איננה מתאימה בדיוק לתפיסות 15מחייב שתביעה ביחסי ממו תוכפ� לסעי� 

סדיר שניי� שמטרתה להתביעה בי כל . סי ממו שכאלההישראליות באשר למהות� של יח

ראוי שתיחשב תביעה ביחסי , חיי אישות משותפי�על רקע יה� ברכוש זכויותביניה� את 

  .וא� א� ה� בני אותו מי, בי שהיו נשואי� ובי שלא, ממו בי בני זוג

  

  ). 1996 (625–624, 573) 3(ד נ"פ, נפיסי' נפיסי נ 1558/94א "ראו דנ   166
על התפיסה שחזקת השיתו� , "פנימיתתקנת ציבור "לביקורת מפורטת על השימוש במונח    167

ראו , ניי
 זה רוב� על הנתבע ועודעל העמדה שהנטל בע, יכולה להוות תקנת ציבור בישראל
 . ואיל�118' בעמ, )127ש "לעיל ה(פסברג 

–31' ובעמ, )השופט ברק( לפסק הדי
 30' בעמ, )1979 (1) 3(ד לג"פ, אזוגי' אזוגי נ 2/77א "ע   168
משפט העליו
  בסיבוב הראשו
 בבית הנפיסיראו ג� השופט מצא בפרשת ). כה
' השופט י (32

א "ו בפסק דינו של השופט חשי
 בדנ)) 1994 (89) 2(ד מח"פ, נפיסי' נפיסי נ 2199/91א "ע(
 . ואיל�621' בעמ, )1996 (573)3(ד נ"פ, נפיסי' נפיסי נ 1558/94
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עולה כאשר די בעיה זו , כזכור.  לא נדונה בפסיקהסיווג חוליית הקישורג� הבעיה של 

המוגדר כמדינה שבה מרכז החיי� של , ישראל מפנה לדי המושב בשעת עריכת הנישואי

. ואילו מדינה זו אינה רואה עצמה כמושב בשעת עריכת הנישואי, בני הזוג באותה עת

העמדה המקובלת באשר לבעיה זו היא שיש לפרש את חוליית הקישור לפי העמדה 

אי לסגת מפני עמדה זו רק משו� שבדי הזר שאליו מפנה כלל וש, המקובלת בדי הפורו�

 ג� בישראל ראוי שהמונח 169.ברירת הדי מפרשי� את המנוחי� המשמשי� בה אחרת

יזכה לפירוש אחיד בכל כללי ברירת הדי שבחקיקה החדשה שבה� אי הגדרה " מושב"

  .יסוג מפני הגדרה שונה בדי זר כלשהוי לא רוש זהיפוש, מיוחדת

אמנ� .  יש לסווג לפי מושגי הפורו� בהקשר שבו סיווגו נחו�די� מקומי או די� זרג� 

, של יחסי ממו בי בני זוג בהקשר סיווג די זרבדר� כלל לא יהיה צור� לעסוק בבעיה של 

 לא סביר שדי זר הנדו ומשו� שבהקשר 170,שכ הכלל בעניי פרוצדורה צומצ� עד מאוד

א� לא סביר שייטע כי יש להימנע מלהפעיל די זר .  פיסקלי אוונשיעפלוני יהיה בעל אופי 

כי הוא בעל אופי ציבורי באשר הוא חותר לחלק את העושר בחברה באופ שוויוני או 

זכויות קניי  לעובדה ששיטות משפט מסדירותאול� הודות . להבטיח שוויו בי בני זוג

 הכלל 15יטה שאליה מפנה סעי� ייתכ בהחלט שבש, בתו� המשפחה באופני� שוני�

שדואג לזכויות ב הזוג יסווג כהוראה מתחו� הירושה או מתחו� הנישואי או הגירושי או 

במקרה כזה כדי להבטיח שלא תיפסל תחולתה של הוראה המסדירה את . מתחו� המזונות

ראוי שההוראה תסווג פונקציונלית ולא טכנית או , התחו� של רכוש ביחסי אישות

  171.מליתפור

  )renvoi(רנוואה   )ב(

כיצד יש להתייחס להוראה בדי המושב בשעת עריכת הנישואי שמפנה לדינה של שיטת 

אי ? בי שבנסיבות העניי די זה הוא די ישראל ובי שהוא די זר אחר, משפט אחרת

שמבהיר כיצד יש להבי את , בחוק או בפסיקה ,במשפט הישראלי הסדר כללי לעניי זה

 כהפניות לדי המהותי בלבד או שמא כהפניות –פניות שבכללי ברירת הדי השוני� הה

המחוקק הישראלי אינו מגלה עמדה . לשיטה הזרה בכללותה לרבות כללי ברירת הדי שלה

 אלא א� רנוואהבחוק הירושה הוא דחה את ה.  ג� כאשר הוא הסדיר אותועקבית בנושא

  

 .172–169'  לעיל בעמראו   169
  .453–452' ראו לעיל בעמ   170
  ).1990 (45)3(ד מד"פ ,מ"כור סחר בע'  קורפורייש� נגרייפי� 352/87א "ראו ע   171
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מקרי� מיוחדי� (חוק שיפוט בענייני התרת נישואי  ב172;הדי הזר מפנה חזרה לדי ישראל

  . אי הסדר מפורש ביחסי ממו בי בני זוג173.הוא דחה אותה לגמרי) לאומית�וסמכות בי
פסק דינו של   רק174. ביחסי ממו בי בני זוגרנוואהשאוה סבר שיש לדחות את ה

 עלתה כלל באותה א� על פי שהבעיה לא הקדיש דיו לשאלה זו נפיסיפרשת  בהשופט חשי
 ה� מתנגדי� לכ� שכללי ברירת ,בעניי זהעמדה שופטי� הביעו ככל ש הוא סבר כי. פרשה

, רנוואההשופט חשי מצדו סבר שיש לקבל את ה 175. בחשבויובאוהדי של הדי הזר 
אול� חשוב ,  דבריו נאמרו בבחינת אמרות אגב176. קבלה מלאהווהוא העדי� לקבל

השופט חשי סבר כי קבלת הרנוואה תכניס גמישות . ה� מטעי�להתייחס אליה� משו� ש
ראוי . לכלל המפנה לדי המושב בשעת הנישואי ותשחרר את הצדדי� מכבלי אותה שיטה

 אינו מקנה גמישות כלשהי רנוואהלשי� לב שאימוצה של עמדה זו או אחרת בסוגיית ה
 את השופט להחיל את הדי היא מחייבת, ברגע שמאמצי� גישה זו או אחרת. בברירת הדי

משו� , ונת מקביעה כלשהי בשאלה זו מקנה גמישותרק הימנעות מכ�. שאליו היא מובילה
בי , קבלת הרנוואה, זאת ועוד. שהיא מאפשרת לשופט לנהוג כראות עיניו בכל מקרה ומקרה

אינה משחררת את הצדדי� או את בית המשפט מהדי ,  המלאהו החלקית ובי קבלתוקבלת
היא כובלת אות� לתוצאה הברירתית של אותה שיטת , אדרבה. שאליו מפנה כלל ברירת הדי

  . על ידי החלת הדי שאותה שיטה הייתה מחילה, לפי גישת הזכויות הקנויות, משפט

  

 .1965–ה"התשכ,  לחוק הירושה142' ס   172
–ט"התשכ, )לאומית�מקרי� מיוחדי� וסמכות בי
( לחוק שיפוט בענייני התרת נישואי
 5' ס   173

  . מפנה לדי
 הפנימי של כל מדינה1969
ת הוא מסתמ� לעניי
 זה על משפט משווה ועל אמנ. 396–395 'בעמ, )134ש "לעיל ה( שאוה   174

. ירת הדי
להוציא כללי בר, חדשות מפנות רק לדי
 הפנימיכל אמנות האג ה. 1978האג משנת 
בכ� שמדובר בתחו� זה הוא מסביר את דחיית הרנוואה שבו , 33ש "ה, 852' מראו ג� בע

' בעמראו לעיל רנוואה ואופיי
 של הזכויות הנדונות ל על הקשר בי
 העמדה .בזכויות צפות
172–181 ,212–215.  

הוא כותב כי השופטי� מצא ). 1996 (609, 573)3(ד נ"פ, נפיסי' נפיסי נ 1558/94א "ראו דנ   175
לא ברור מניי
 הוא למד . אזוגיכמו ג� השופט אלו
 בפרשת , וגולדברג דוחי� את הרנוואה

העובדה שהשופט מצא גרס , אדרבה. ה� לא התייחסו לסוגיה זו בפסקי הדי
 שלה�. זאת

 בני זוג אי
 להפעיל את חזקת שוויו
 הדיני� משו� שאי
 מדובר בזכויות שביחסי ממו
 בי

ד "פ, נפיסי' נפיסי נ 2199/91א "ע,  בערעורנפיסי ואיל� לפסק דינו בפרשת 98' ראו עמ(צפות 
השופט גולדברג לא . רנוואהתומכת בהנחה שהוא היה נוטה לקבל את ה)) 1994 (89) 2(מח

שכ
 הוא ,  וא� גישתו לעניי
 הדי
 הזר אינה מועילה בהקשר זה,התייחס לסוגיית הרנוואה כלל
דחה את האפשרות להחיל את חזקת שוויו
 הדיני� על יסוד ההנחה שלא סביר שהדיני� של 

 584–583' בעמ(ובמיוחד דינה של פרס ודינה של ישראל , מדינות שונות דומה בעניי
 זה
 בפסק רנוואה אלו
 לא התייחס לסוגיית הג� השופט).  בדיו
 הנוס�נפיסילפסק הדי
 בפרשת 

   .אזוגידינו בפרשת 
ראו לצורות הקבלה השונות ). 1996 (610–609, 573)3(ד נ"פ, נפיסי' נפיסי נ 1558/94א "דנ   176

 שימו לב שהדוגמה שהוא נת
 לעניי
 זה מתארת דווקא קבלה חלקית .179–176' לעיל בעמ
  .של הרנוואה
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 קבלה רנוואההמשפט הישראלי לא קלט את הגישה שלפיה מקבלי� את ה, לגו� העניי

לראות מדוע התחו� של יחסי ממו מיוחד בעניי וקשה , מלאה א� באחד מתחומי המשפט

 מסקנהאת הוכאמור לעיל לא הונח בסיס כלשהו להצדיק , רנוואהככל שיש לקבל את ה. זה

. תקבל קבלה חלקיתיא וראוי שה, ובהיעדר הוראה מפורשת בדבר דר� הקבלה, ושיש לקבל

ע� הגישה  א� אינה מתיישבת רנוואהבר� גישתו של השופט חשי שיש לקבל את ה

שכ מי שמאפשר להתנות . שלפיה כלל ברירת הדי נית להתנאה, שהובעה באותו פסק די

אלא גורס , על כלל ברירת הדי אינו מקבל את העמדה שברירת הדי עוסקת בזכויות קנויות

שבכל מקרה ומקרה די הפורו� מעצב זכות על דעתו תו� שימוש סלקטיבי בהוראות זרות 

לא זו בלבד שהשופטי� שעליה� חלק השופט . רת מחדלי הפורו� כברותו� הפעלת די

, רת מחדליא� השופט חשי עצמו סבר שדי ישראל יכול לחול כבר. חשי דגלו בעמדה זו

מאחר שעמדתו באשר , כאמור לעיל. המעבירה את הנטל להוכיח את הדי הזר לנתבע

היא מושתתת , לעובדות המקרה ולא כפתרו שעה 15לרנוואה הוצעה כעמדה כללית לסעי� 

  .למעשה על הדוקטרינה המתחרה של זכויות קנויות

תפיסה המנחה את מערכת ברירת  תלויה ברנוואההגישה הראויה לשאלת ההוצע לעיל ש

א� העמדה הבסיסית של המשפט הישראלי היא שפוני� לשיטות זרות רק . הדי באופ כללי

  אזי אי לשעות לכלל , ישראללשליטת של דבר בסופוכדי לקבל כלל הכרעה בעניי שנתו

ויש להחיל את הדי המהותי של אותה שיטה שאליה הפנה כלל , ברירת די זר כלשהו

 ישראלכללי ברירת הדי מבטאי� את התפיסה שא� לעומת זאת . ברירת הדי הישראלי

הוקנתה  וכללי ברירת הדי מזהי� את הדי שבמסגרתו , זכויות שהוקנו בדי זרתאוכפ

 אי עמדה מגובשת ,כאמור. רתחשב בהפניות של הדי הזלה אזי סביר ,הנדוזכות בתחו� ה

ודווקא . הכוללת של השיטה לברירת הדיגישה במשפט הישראלי באשר לשאלה מהי ה

  177.בהקשר של יחסי ממו דובר ה על זכויות קנויות ה על החלה מידית של די הפורו�

,  ביחסי ממו בי בני זוג בשילוב ע� ברירת הדי בירושהאילו הוסדרה ברירת הדי

אפשר היה אולי להחיל את הכלל שבחוק הירושה בנוגע לרנוואה ג� על יחסי ממו בי בני 

האחד לדי המושב בעת המוות והאחר , אול� המחוקק הפנה כל סוגיה לדי מושב אחר. זוג

מקו� הימצא� של נכסי� בתחו� יחסי וא� לא הכיר בכוחו של , לדי המושב בעת הנישואי

מכא שהמשפט הישראלי אינו מביע . לפיכ� הוא לא שילב בי התחומי� הללו. ממו בי זוג

  . עמדה בשאלה זו
  

ג� באשר לשינוי ) 1979 (1) 3(ד לג"פ, אזוגי' אזוגי נ 2/77א "ו עלדיו
 בזכויות קנויות רא   177

להחלה מידית של די
 הפורו� ראו  .חוליית הקישור וג� באשר לשינוי בכלל ברירת הדי

והשופט אלו
 ) 1996 (573) 3(ד נ"פ, נפיסי' נפיסי נ 1558/94א "במפורש את השופט חשי
 בדנ
 מפורש פחות ראו את פסק הדי
 של השופט ברק להחלת די
 הפורו� באופ
. אזוגיבפרשת 
 ועמדותיה� של כל השופטי� שהכריעו לטובת האישה בדיו
 הנוס� בפרשת אזוגיבפרשת 

 .נפיסי
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 בתחו� זה ויש שמקבלות רנוואהיש שדוחות את ה: ג� שיטות משפט זרות חלוקות

וטי� לקבל את שלפיה בקניי ובמעמד אישי נ,  א� העמדה הכללית המסורתית178.ואות

שכ בתחו� זה מדובר ה בקניי ה , אינה מועילה, ו ואילו בחוזי� דוחי� אותרנוואהה

המעט שאפשר לומר . ושניה� כאחד קשורי� להיבטי� בחיי האישות של האד�, בחוזי�

על חירות� של הצדדי� להסדיר את   מטיל15בהקשר זה הוא כי המגבלה הרצינית שסעי� 

ולפיה לא ( בחוזי� רנוואהסכ� מחלישה את הטיעו המקובל לדחיית הענייניה� באמצעות ה

  .בתחו� זה רנוואהומחזקת את הטיעו בעד קבלת ה) וסביר שהצדדי� היו רוצי� ב

  אינצידנטליתה הבעיה  )ג(

מזמי את היקרותה של הבעיה התחו� של יחסי ממו בי בני זוג הוא תחו� ש

תלויה בהיות בני הזוג עשויה להיות זוגו  בזכותו של ב זוג ברכוש של . אינצידנטליתה

מאחר שכללי ברירת הדי של .  ביניה�ה או בקיומו של קשר משפטי מוכרנשואי� זה לז

לא קשה לתאר מצב ,  וקשרי אישות לתוקפ� של נישואיבאשרשיטות שונות אינ� זהי� 

 ואילו,  בני הזוג יהיו נשואי�– אזרחותסתמכת על די ה המ–שבו לפי ההשקפה הישראלית 

הזוג אינו , שחל על יחסי הממו בי בני זוג, לפי ההשקפה של די המושב בעת הנישואי

 שלפי –או להפ� , די מקו� עריכת הטקסלדי המושב או נשוי משו� שדי זה מפנה ל

י המושב בעת הנישואי ההשקפה הישראלית ה� אינ� נשואי� ואילו לפי ההשקפה של ד

  . ה� נשואי�

 להיזקק לעמדה א� ראויואי זה ברור  עמדה שיטתית כלליתבישראל  אי ג� בעניי זה

פתרו חקיקתי או א� אי . הישראלית בשאלת תוק� הנישואי או לעמדה של הדי הזר

  . של יחסי ממו בי בני זוגהמיוחד פסיקתי בתחו� 

וש� הוחלט שהשאלה האינצידנטלית , קשר של מזונותבעיה זו עלתה בישראל רק בה

התוצאה הייתה שזכות המיוחדת בדי תורה . תוכרע לפי העמדה הישראלית העצמאית

משו� שתוק� הנישואי נקבע לפי , לאישה נשואה ניתנה לאישה שאינה נשואה לפי די תורה

 עמדה תאורטית  ראינו לעיל שעמדה זו אינה משקפת בהכרח179.כללי� ישראליי� אזרחיי�

  

ת ודוחה את רלוונטי מתייחסת לדי
 הפנימי בלבד של המדינה ה1978אמנת האג משנת    178
התחו� נתפס י ממו
 כי  ביחסרנוואה דוחי� את הצרפת ב.כמקובל בכל אמנות האג, רנוואהה

, DICEYראו ( נוטי� לדחות אותו באנגליהג� ; )226בפסקה ,  MAYERראו(ש� כתחו� חוזי 
א� , ש� תחו� זה אינו כלול ברשימת התחומי� שבה� מקבלי� את הרנוואה, 4�022בפסקה 

די
 שוויי� כנראה מקבל ). שבו קיבלו אותו בקנדה, 4�032מצייני� מקרה המתואר בפסקה 
� ל14.1' סבהתא� ל(בלבד  בהקשרי� מוגבלי� ואותCPIL , ראוBUCHER, LE COUPLE)  לעיל

� ל4' ס (בגרמניה; 247פסקה ב) 97ש "הEGBGB לחוק הרפורמה 13' ס(ובאיטליה ) 
  . מקבלי� את ההפניה מהדי
 החל ובלבד שהדי
 אינו חל מכוח בחירת הצדדי�) האיטלקי

  ).1954 (141ד ח "פ, יקסקורנ' סקורניק נ 191/51א "עראו    179
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 המתחי� הפנימיי� במשפט הישראלי בי הדי הדתי לשק� אתמגובשת אלא היא עשויה 

הטע� , זאת ועוד. העדפה מהותית של פתרו המכיר בזכות למזונותכ לדי האזרחי ו

 הוא שפתרו זה יוצר סיכו שאותו די הזרה לפי הבעיה האינצידנטלית נגד פתרו המקובל

סיכו זה אינו צרי� . לפי ההקשר שבו עולה השאלה, שוי ופע� לא נשויזוג ייראה פע� נ

שבו חלוקת הסמכויות בי המשפט הדתי למשפט האזרחי יוצרת , להכריע במשפט הישראלי

   180.מצבי� רבי� כאלה

הפתרו הראוי לשאלה זו תלוי בעמדה הבסיסית של המשפט הישראלי באשר ג� 

וראוי כי העמדה בשאלה זו תתוא� ע� , רת דיבהפעלת כללי ברישל הפורו� לתפקידו 

רואה בכללי ברירת הדי כללי� שמסייעי� משפט הישראלי א� ה. רנוואההעמדה בשאלת ה

 הדי נו שלפתרואמ� את אי מנוס מל, רנוואהוא� הוא מקבל את ה, ותיו� זכויות קנואכלו ל

זאת א� א� ). נושא אחר או הקשר או בכל תוק� הנישואיבדבר ( האינצידנטלית בעיההזר ב

ברירת באמצעות כלל בהקשר כזה  בפני עצמה ולהיפתרשאלה זו עשויה להתעורר בישראל 

 ותופס את מלאכת ברירת רנוואהא� המשפט הישראלי דוחה את ה. הרלוונטי הדי הישראלי

 בכללי הכרעה זרי�  תו� שימושהדי כהכרעה מקומית בדבר זכויות על דעת הפורו�

ה שקפהוכרע על פי הכל שאלה אינצידנטלית תאזי , שר שבו ה� מופעלי�במנותק מההק

אול� . באופ שיבטיח כי ההכרעה תהיה עקבית בכל הקשר שבו עולה הבעיה, הישראלית

בבעיות סדורה א� בתחו� יחסי הממו בי בני זוג אי עמדה , כפי שראינו לעיל

  .ורה אינה בררנוואהוהגישה הראויה לשאלת ה, המתודולוגיות

  זמ�בעיות ה  )ד(

  ת הדי�שינוי בכלל בריר  )1(

את המצב כנראה ה ת שינ, ובו כלל ברירת די,חקיקתו של חוק יחסי ממו בי בני זוג

את פני השטח  לא  מצב זה העלה181. והכניסה כלל ברירת די חדשהמשפטי בישראל

, נוי בדי כלשהוכמוהו כשי,  שינוי בכלל ברירת הדי182. שינוי בכלל ברירת הדיהבעיה של

מעורר בעיה של תחולה בי� על כל המקרי� שיידונו לאחר –לו מקרי� הוא חל יעל א: זמנית

  

 .949–947, 186–185' בעמ ראו לעיל   180
ד "פ, אזוגי' אזוגי נ 2/77א "בע. אי
 זה ברור מה היה כלל ברירת הדי
 לפני חקיקתו של החוק   181

, ) לפסק הדי
8' ראו בעמ(סבר השופט אלו
 שהכלל הקוד� הפנה לדי
 הפורו� ) 1979 (1) 3(לג
 24' ראו בעמ(הקוד� היה הכלל של המשפט המקובל האנגלי ואילו השופט ברק סבר כי הכלל 


 ).ואיל� לפסק הדי
  .483–482, 197–189' בעמ לדיו
 בבעיה זו ראו לעיל   182
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הוא חל וא� . לאחר חקיקתואו שנתגבשו בה� זכויות " אירעו"חקיקתו או רק על מקרי� ש

  ?כיצד יטופל מקרה שאירועו לא הושל� בעת החקיקה, מקרי� שאירעו אחרי חקיקתועל רק 

 במשפט הפנימי מקובל לומר כי בהיעדר הוראה מפורשת כלל חדש יוחל על ,כידוע

לפיכ� מקובל . אירוע שאירע לפני חקיקתו רק א� החלתו אינה פוגעת בזכויות קנויות

לא תוחל על , על פי רוב, הוראה מהותית. להבחי בי הוראות מהותיות להוראות דיוניות

יונית יכולה לחול מרגע חקיקתה על כל אירוע ואילו הוראה ד, אירוע שאירע לפני שנחקקה

משו� שמקובל שהוראה דיונית , א� א� האירוע אירע לפני שנחקקה, שיידו בבית משפט

ה� אינ� קובעי� זכויות ; כללי ברירת די אינ� הוראות מהותיות. אינה מקנה זכויות

 183. דיוניותהשופט גולדברג סבר בהקשר אחר כי כללי ברירת די ה� הוראות. מהותיות

לפיכ� היה אפשר לצפות שכלל ברירת די חדש יחול על כל אירוע ג� א� הוא אירע לפני 

  . חקיקתו

ת המשפט העליו נהג אחרת ופעל מתו� הנחה שכללי ברירת די י באזוגיבפרשת אול� 

לפיכ� על זכויות שהוקנו לפני כלל ברירת הדי הקוד� הוחל כלל ברירת הדי . מקני� זכויות

. ואילו כלל ברירת הדי החדש היה אמור לחול רק על זכויות שטר� הוקנו, שראלי הישהי

בהקשר הנדו משמעותה של הכרעה זו הייתה שכלל ברירת הדי הישראלי הקוד� הוחל על 

וכלל ברירת הדי החדש היה אמור לחול רק על רכוש , רכוש שנרכש לפני חקיקת החוק

עמדה  184.הוא לא הופעל, לא נרכש רכוש בתקופה זומאחר ש. שנרכש לאחר חקיקת החוק

�לאומי פרטי כולל הוראה מפורשת �שבה הקודקס של משפט בי, זו אומצה א� בשוויי

שלפיה עובדות שיצרו זכויות לפני כניסתו לתוק� של החוק תהיינה כפופות לכללי� 

   185.השוויצריי� הישני�

  

 ).1996 (581, 573)3(ד נ"פ, נפיסי' נפיסי נ 1558/94א "ראו דנ   183
ת המשפט בי. מושב� בעת עריכת הנישואי
, לפני חקיקת החוק ממרוקובני הזוג עברו לישראל    184

הפעלתו על רכוש שנרכש . קבע כי הכלל החדש יחול כל אימת שהוא אינו פוגע בזכות קנויות
בזמ
 שבני הזוג היו תושבי מרוקו לא הייתה פוגעת בזכויות קנויות משו� שבית המשפט הניח 

על כ
 הפעלתו נתפסה כבעייתית רק מרגע . שבתקופה זו ממילא היה חל עליה� די
 מרוקו
אול� בסופו . כאשר נכפפו לדי
 ישראל ולכלל ברירת הדי
 הישראלי הקוד�, שראלעליית� לי

של דבר הכלל הקוד� הוחל ג� על הרכוש שנרכש בזמ
 שהיו תושבי מרוקו משו� שבית 
לרבות , המשפט הניח שלאחר שעלו לישראל אימצו את ההסדר הישראלי באשר לכל רכוש�


א� על פי שהכלל החדש היה עשוי לחול על , על כ
. הרכוש שהביאו עמ� מבית� הראשו
למעשה , לאחר חקיקת החוק, ועל התקופה האחרונה, שבה שהו במרוקו, התקופה הראשונה
  .הוא לא הוחל כלל

� ל196' ראו ס   185CPIL ופירושו של BUCHER , ה� ,  ואיל�667בפסקה 
שמסביר כי יחסי ממו

הכללי� הקודמי� ,  לכ
. הנישואי
הממשיכות להתפתח לאור� חיי, אחת מתוצאות הנישואי

. יחולו על רכוש שנרכש עד החוק החדש והכללי� החדשי� יחולו על רכוש שנרכש לאחריו
  . 265בפסקה ) 97ש "לעיל ה( BUCHER, LE COUPLE ראו ג�
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א� לא ברור א� העמדה . תבישראל אי הוראה סטטוטורית הדומה לזו השוויצרי

 העלה  בשאלה זואזוגיגישה שננקטה בפרשת הדיו ב. השוויצרית מתאימה לישראל

יש להג על לפיה שזמנית המקובלת �הבישבהקשר הברירתי אי משמעות מידית לעמדה 

במנותק , חלי� כללי ברירת דישכ לא ברור על מי , ות בהפעלת הכלל החדשויזכויות קנ

,  כאשר כללי ברירת הדי משולבי� ומתואמי� ע� כללי סמכות השיפוט186.מהתדיינות

וכאשר כללי סמכות השיפוט מוגבלי� באופ שמבטיח כי כללי ברירת הדי לא יחולו על 

אי זה בלתי סביר לחשוב , כפי המצב בשוויי�, אנשי� שאי לה� קשר כלשהו למדינה

לא כ . בדות המקרהוטר� הופעלו בעשכללי ברירת די קודמי� הקנו זכויות א� על פי ש

שבה תביעה ביחסי ממו בי בני זוג עשויה להתנהל בי אנשי� שאינ� תושבי , בישראל

,  בלא שיווצר תיאו� בי כללי ברירת הדי לכללי סמכות השיפוט,על כ. ישראל או אזרחיה

ומקנה כלל הברירה היש חל  לקבוע מתי וכיצד אפשר אמת מידה שלפיה שתיקבעבלא ו

שיאמרו לנו על מי ,  כללי ברירת די לכללי ברירת הדישייקבעו א כלומר בל– זכויות קנויות

 ראוי להתייחס אל כלל ברירת הדי –ומתי כללי ברירת הדי שלנו חלי� במנותק מהתדיינות 

   .בית המשפטפני ל ולהחילו מרגע חקיקתו על כל אירוע שבא דיוניכאילו היה כלל 

  וליית הקישורשינוי בח  )2(

 זה יכול להשתנותומושב , בעיה זו מתעוררת משו� שכלל ברירת הדי מפנה לדי המושב

 מספק פתרו מפורש לבעיה זו בָקבעו שיש להחיל את די 15סעי� . בתקופת הנישואי

 � גישת ה–המושב של הצדדי� בשעת עריכת הנישואיimmutability . א� מדובר בבני זוג

 נראה כי הפתרו 187.פשר להמיר מועד זה במועד מיסוד הקשרא, שאינ� נשואי�

הסטטוטורי שוא� להג על זכויות שנקנו בכניסה למעמד של נישואי מפני כל שינוי שאינו 

 partialמהדיו שלעיל בבעיה זו עולה שבית המשפט מעדי� את הפתרו של . שינוי הסכמי

mutability ,המושב החדש ת ו� הגנה על זכויות שנרכשו במושבי� שלפיו יש להחיל את די

� אול� בפועל בית המשפט כפה את גישת ה188.קודמי�mutability : בניגוד לאמור בסעי�

כאשר מדובר בבני זוג שבעת הדיו ה� תושבי ישראל המגמה , בהיעדר הסכ� מפורש, 15

  

 Celia Wasserstein Fassberg, Theולניתוח מפורט , 483–482, 197–189' לעיל בעמראו    186
Intertemporal Problem in Choice of Law Reconsidered: Israeli Matrimonial Property 

Law, 39 INT’L. COMP. L. Q. 856 (1990).  
  .1209–1207' לעיל בעמראו    187
  .1217–1213' לעיל בעמראו    188
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 הישראלית במקו� די המושב בשעת הלכת השיתו�של בית המשפט היא להחיל את 

   189.ולא תמיד תו� הגנה על זכויות שהוקנו בדי הזר, איהנישו

  זרהשינוי בדי�   )3(

עבר שינוי , 15הדי שאליו מפנה סעי� , המושב בעת הנישואידי כיצד ראוי לנהוג כאשר 

 שונה מההסדר ששרר בעת הדיוהנוהג באותה שיטה המהותי ההסדר � שכ, מאז הנישואי

הא� ? שנכנס לתוק�ימר לחול ג� על מי שנישא לפני מתיהסדר חדש זה  ו,נישואיבעת ה

דומה ? כפי שהיה בעת הנישואי הזר כאילו הוא מחיל את הדי 15אפשר לפרש את סעי� 

דינו של  – כאילו ה משיבות ג� על השאלה" בעת הנישואי"קשה לפרש את המילי� . שלא

 והרי הסעי� .וא היו� די המושב כפי שהיה אז או כפי שה– וג� על השאלה, איזה מושב

 על כ הבעיה של שינוי 190.כבר פורש כסעי� שעונה על הבעיה של שינוי בחוליית הקישור

  .בדי הזר עדיי פתוחה

 בי הדי כפי שהיה בזמ הקובע ובי הדי כפי שהוא ביו�  לבחורמחייבתבעיה זו 

ת באשר לברירת בחירה זו אפשר להכריע בה חלקית על ידי זיהוי העמדה הבסיסי 191.הדיו

זמניות של �יש לנהוג לפי העמדות הבי, א� ברירת הדי שואפת לאכו� זכויות קנויות. הדי

די הפורו� הוא ,  א� כללי ברירת הדי א� שואלי� כלל הכרעה מהדי הזר192.הדי הזר

אי ,  כאמור לעיל193.שצרי� להכריע בשאלה א� יש להתחשב בשינוי בדי הזר א� לאו

וא� בתחו� של יחסי ממו בי בני זוג העמדות , בשאלה זו במשפט הישראליעמדה כללית 

  . מבחינה רעיוניתשהובעו בדבר הבעיות המתודולוגיות אינ עקביות

  מעמדו של די� זר  )ה(

אי ספק שתחו� יחסי הממו בי בני זוג הוא  נתפס כעובדהת משפט שבה הדי הזר בשיט

 תחו� המוסדר במדינות רבות זהו. שוויו הדיני� חזקת ה שלתחו� שאינו מתאי� להפעלת

  

הפסיקה המחילה את הסדר האיזו
  ג� .1225–1224' ראו לעיל בעמלדיו
 ביקורתי בעמדה זו    189
 מחילה את די
 המושב החדש ולא את די
 המושב בעת )165ש " הו לעילרא(הסטטוטורי 


  .בלא צור� בהסכ� ומבלי להבחי
 בתקופות חיי� שונות, הנישואי
 .134ש "ראו לעיל ה   190
  .206–201' בעמראו לעיל    191
 Sperling v. Sperling, 1975על פרשת ) 1296' בעמ (CHESHIREבאספקלריה זו הביקורת של    192

(3) S.A. 707 (A.D.)הדרו� �על שהחילו את די
 המושב בשעת הנישואי
 לרבות , אפריקאית
שכ
 כלל ברירת די
 . אינה תקפה, השינויי� שהוכנסו בו לאחר שבני הזוג עזבו מושב זה

המפנה לדי
 המושב בשעת הנישואי
 מניח שבני הזוג כפופי� לדי
 זה ג� לאחר שה� רוכשי� 
  .מושב חדש

 .215–212, 206–201' בעמראו לעיל    193
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אי כל יסוד להנחה שכל שיטות . הוא אינו משק� תפיסות אחידות של צדק בסיסי. בחקיקה

 נפיסי אמנ� השופט גולדברג העיר בפרשת 194.המשפט מסדירות ענייני� אלה באופ דומה

אול� דומה שהנחה  195.כי אולי אפשר להחיל את החזקה כשמדובר בדי של מדינה מערבית

מכל . זו אינה במקומה בשל ההבדלי� העצומי� שבי שיטות המשפט בפרטי ההסדרי�

אי מקו� , באותו מקרה הוא פעל על פי העיקרו שכאשר לא סביר שהדיני� זהי�, מקו�

על כ . הגיע למסקנה שאי מקו� להנחת זהות, ובמקרה של די פרס, להפעלת החזקה

שזכתה להסכמה מפורשת של עוד שלושה ,  לפי גישה זו196.נשללה ההיזקקות לחזקה

 ומושבו בשעת הנישואי או בשעת ,מי שמגיש תביעה ביחסי ממו בי בני זוג, שופטי�

 לא . ועליו להוכיח את הדי הזר כבסיס לתביעתו,עליו הראיה, עשייתו של הסכ� היה זר

   197.ראוי לדחות את התביעה, הוכח הדי הזר

 ה� הביעו עמדה בשאלה ,ע� זאת.  לא הביעו עמדה בשאלה זוהשופטי� האחרי�

העובדה .  והיא מה מעמד� של כללי ברירת הדי,הכללית יותר שאליה סוגיה זו קשורה

ושהוא הפעיל את חזקת , שהשופט חשי התייחס לכלל ברירת הדי כאל טענת הגנה בלבד

פירושה שהחיל את די , ההשיתו� בנכסי� ג� על מי שכלל ברירת הדי לא ייעד לו אות

ג� הנשיא . הוא לא ראה בכלל ברירת הדי כלל מחייב,  משמע198.רת מחדליישראל כבר

יהא הדי של ברירת די באשר ליחסי : "באמרו, ברק נהג כאילו כלל ברירת הדי אינו מחייב

. צדדי�הוא חל בהיעדר הסכ� בי ה. זהו די דיספוזיטיבי,  אשר יהא]...[ הממו בי בני זוג

והמשפט הישראלי יית תוק� , הצדדי� רשאי� להחליט בעניי זה ביניה� על הסדר שונה

 ועוד 199". הכל בכפו� לתקנת הציבור הישראלית ולדי ישראלי ספציפי אחר–להסדר זה 

א� יש בקונסטרוקציה ההסכמית כדי להעביר את הילכת השיתו� על פני הי� : "הוא אמר

אינני רואה כל , והקודיפיקציה האזרחית בכלל,  בפרטרקעי חוק המקהזוע� של הוראות

 סיבה מדוע לא יהא בכוחה להעביר את הילכת השיתו� על פני הנהר הזוע� של הדי

ולא דיני ברירת די –הסכמה זו "כה סברה כי � א� השופטת שטרסברג200."הקונפליקטואלי

   201". קובעת את המשטר לחלוקה ביניה� של הרכוש–
  

  . לתנאי� אלה להפעלת החזקה212–206' ראו לעיל בעמ   194
   ).1996 (584–583, 573)3(ד נ"פ, נפיסי' נפיסי נ 1558/94א "ראו דנ   195
  . ראו ש�   196
רק .  בבית המשפט המחוזי ובערעור לבית המשפט העליו
נפיסיוזו העמדה שנתקבלה בפרשת    197

הוא הצליח ,  המשפט העליו
 להגיע למסקנה שחל די
 ישראלמשו� שבדיו
 הנוס� הצליח בית
לביקורת על הדרכי� שבה
 נהג בית המשפט בעניי
 זה . להעניק לאישה התובעת את מבוקשה

 ). 127ש "לעיל ה(ראו פסברג 
  ).1996 (625, 573)3(ד נ"פ, נפיסי' נפיסי נ 1558/94א "ראו דנ   198
 . 600' בעמ, �ראו ש   199
  .602' בעמ, ראו ש�   200
 .603' בעמ, ראו ש�   201
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יש בו הסדר .  הוא כלל דיספוזיטיבי15 כי אי בסיס לתפיסה כי סעי� ראינו לעיל
על כ . אבל הוא קובע את הגבולות שבתוכ� אפשר להתנות על ההסדר שבו, דיספוזיטיבי

, אול� כמו העמדה של השופט חשי.  וקשה לקבל�לא ברור על יסוד מה נאמרו דברי� אלה
מחייבי� וכ� סוללי� את הדר� להפעלת א� ה� מביעי� עמדה שכללי ברירת הדי אינ� 

 עמדה זו אינה מתיישבת ע� העמדה של .חזקת שוויו הדיני� או להפעלת די הפורו� ככזה
 היא אינה מתיישבת ע� התפיסה שהובעה בפרשת 202.השופט חשי באשר לקבלת הרנוואה

פסק  היא א� אינה מתיישבת ע� מה שנ203.שלפיה כללי ברירת די מקני� זכויות, אזוגי
  204.באשר לכללי ברירת הדי בירושהמאוחר יותר 

על כ יוצא כי ה במשפט הישראלי הכללי ה בתחו� של יחסי ממו בי בני זוג אי קו 
ככל שמעמדו של הדי הזר נדו . רעיוני אחיד המתווה את הפתרונות לבעיות המתודולוגיות

הוא המשי� את . ט גולדברגההלכה היא כנראה כפי שנקבע בפסק דינו של השופ, מפורשות
 המגמה להגביל את חזקת שוויו הדיני� למצבי� שבה� סביר להניח שקיי� דמיו בי

   .ולמעשה שלל אותה בתחו� של יחסי ממו בי בני זוג, השיטות

  פסקי� זרי�  .ד

  מסלולי קליטה  .1

ו בי כש� שהמשפט הישראלי אינו קובע כללי� מיוחדי� לסמכות שיפוט בענייני יחסי ממ
פסק די . כ� הוא ג� איננו קובע כללי� מיוחדי� לטיפול בפסקי די זרי� בתחו� זה, בני זוג

הוא כפו� לכל כללי האכיפה וההכרה . זר שמטפל ביחסי ממו בי בני זוג אינו מיוחד
פסק די בעניי יחסי ממו בי בני זוג יכול להופיע בבית . הרגילי� החלי� על פסקי די זרי�

בקשה כ –בעניי אחר  ובמסגרת תביעה , בוריהכל הבקשכ, ה ל#כפובקשכט ישראלי משפ
  . אינצידנטליתבו ר ילהכ

שאלת האכיפה  205,לאכו� רק פסקי די שמטילי� חיוב אישי על אד�מאחר שאפשר 
חיוב זה מבוסס על שבי , פסק די שמחייב צד להעביר רכוש לצד שניבנוגע ל רק רתתעור

בי שהוא מבוסס על יצירת זכות קניי חדשה המצדיקה את , י קיימתהכרעה שזכות קני
. ח הסכ� להעביר רכוש זהוהוא מבוסס על הכרעה שיש חיוב מ הדי או מכש ובי ,החיוב

א� הפסק מחייב צד . מסלול האכיפה הפתוח בפני התובע תלוי במידה רבה בתוכ הפסק

  

 .1229–1226' בעמ ראו לעיל   202
 .1232–1230' בעמ  לעילראו    203
נשללה באופ
 עקרוני הגישה שלפיה כללי , כאשר שאלה זו עלתה במפורש בהקשר של ירושה   204

ד "פ, פלונית'  נ� המשפטי לממשלההיוע 594/04מ "ערבראו (ברירת די
 ניתני� להתנאה 
 )). 2004 (297) 3(נט

 .308' לעיל בעמראו    205
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 לבקש אכיפה ה על פי החוק ה על פי ראפשאזי באופ עקרוני , להעביר סכו� כס� מוגדר
 206. כל מסלול וכלליו הוא–תביעה על יסוד הפסק הכפופה לכללי המשפט המקובל האנגלי 

כפו לא תהיה כל אפשרות ל#,  הפסק הזר מחייב להעביר נכס או כס� שסכומו אינו מוגדרא�
על כלליו ,  ועל כ רק מסלול האכיפה הסטטוטורית207,באמצעות תביעה על יסוד הפסק

  208. יהיה פתוח,שלו
אי אפשרות במשפט הישראלי לזכות בהכרה הצהרתית בפסק זר ג� , אג	לפי הלכת 

לחוק ) א(11 סעי� 209.בעניי יחסי ממו בלא שקיימת אמנה בי ישראל ומדינת מוצא הפסק
אול� רוב האמנות האלה אינ . אכיפת פסקי חו� קולט את האמנות שעליה חתומה ישראל

סעי� ,  ג� בהנחה שה עשויות לחול210.ל פסקי די בענייני יחסי ממו בי בני זוגחלות ע
�לחוק אכיפת פסקי) 3)(א(11 חו� עלול להקשות על ההכרה בפסק זר העוסק ביחסי ממו

ג� .  א� פוסלת את האפשרות שקיי� מסלול הכרה מחו� לחוקאג	 הלכת 211.בי בני זוג
רור כלל ועיקר מה� תנאיו של מסלול ההכרה לא ב, בהנחה שהלכה זו עשויה להתבטל

   212.החלופי
לחוק אכיפת פסקי חו� מאפשר להכיר בפסק זר הכרה אינצידנטלית ) ב(11סעי� 

   213.ג� תנאיו של מסלול זה נדונו לעיל. במסגרת הלי� אחר
פסק זר העוסק ביחסי ממו בי בני זוג עשוי לעורר סוגיה ייחודית אחת והיא הסוגיה של 

  . איזו מדינה מוסמכת בעיני ישראל להוציא פסק די כזה–קיפה סמכות ע

  סמכות עקיפה: תנאי קליטה מיוחדי�  .2

עליו לעמוד בדרישה של סמכות , בי שמבקשי� לאכו� פסק זר ובי שמבקשי� להכיר בו

 214.אי קולטי� פסק די זר שנית במדינה שאינה מוסמכת בעיני ישראל להוציאו; עקיפה

  

 .509–490'  לעיל בעמראו   206
 .505' ראו לעיל בעמ   207
–526 לעיל ראו(אי
 בישראל הסדר כללי לאכיפה של פסק די
 ממדינה בעלת אמנה , כידוע   208

ולכ
 אי אפשר , האמנות שעליה
 חתומה ישראל א� לא נקלטו במשפט הישראלי). 531

 מרוב הוצא במפורשהנושא של יחסי ממו
 בי
 בני זוג , נוס� על כ�. ישירות להתבסס עליה

  ).17ש "לעיל הראו (האמנות 
–516' בעמ לעילראו ; )1995 (561) 1(ד מט"פ, אג�' ה נלהיוע� המשפטי לממש 970/93א "ע   209

  . לדיו
 בשאלה א� הלכה זו מוסיפה לחייב א� לאו519
  .17ש " לעיל הראו   210
 New Hampshire' מ נ"בתי זיקוק לנפט בע 4525/08א " לדיו
 בע529–527' ראו לעיל בעמ   211

Insurance Co.) העוסק במשמעות של סעי� זה, )2010, פורס� בנבו. 
 .באפשרויות השונות  לדיו
524–519' לעיל בעמ ראו   212
  .524–523, 516–510' ראו לעיל בעמ   213
  .263–262' ראו לעיל בעמ   214
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פי  א� על. ייני יחסי ממו מעלי� כמה וכמה שאלות מיוחדות בהקשר זהפסקי די בענ

היא עוסקת בזכויות , שתביעה ביחסי ממו בי בני זוג מצטיירת בישראל כתביעת גברא

שמחו� למדינה , ולעתי� א� קרקע, נכסי�לא זו בלבד אלא שהרכוש עשוי לכלול . קניי

 בני זוג עשוי להתנהל במסגרתו של דיו דיו ביחסי ממו בי: זאת ועוד. שדנה בגורלו

קיימות . והוא עשוי להתנהל במסגרת דיו בירושתו של אד�, בגירושי או התרת הנישואי

שיטות משפט שבה כללי� מיוחדי� עוסקי� בסמכות של מדינות זרות לדו בקרקע שאינה 

צאת במדינה בי שהיא נמצאת בפורו� המתבקש לקלוט את הפסק ובי שהיא נמ, בשטח

, אנגליה אינה קולטות פסקי� זרי� העוסקי� בקרקע הנמצאת אצלה, למשל. שלישית

זרה רק א� ה� ניתנו לקרקע ביחסי ממו בי בני זוג המתייחסי� פסקי די ושוויי� קולטת 

 כמו כ קיימות שיטות שבה 215.או א� ה� ראויי� להכרה ש�, במדינה שבה נמצאת הקרקע

עקיפה מיוחדי� להכרעות ביחסי ממו בי בני זוג על פי המסגרת שבה נקבעו כללי סמכות 

כלל הסמכות , כאשר ההכרעה נתקבלה עקב מותו של ב זוג, בשוויי�, למשל. התנהל הדיו

כאשר היא נתקבלה ; העקיפה הוא ככלל הסמכות העקיפה בפסקי די זרי� בענייני ירושה

; ת העקיפה החל על פסקי גירושי זרי�חל כלל הסמכו, במסגרת דיו בהתרת הנישואי

כאשר היא התקבלה בהלי� שעסק רק ביחסי ממו בי בני זוג חלי� כללי� שחורגי� מעט 

 מכל הסוגיות הללו המשפט הישראלי עסק רק 216.מהכללי� החלי� על פסקי גברא רגילי�

כרעות ובאופ חלקי בקליטת של ה, בקליטת� של פסקי די זרי� הנוגעי� לקרקע בישראל

  . ביחסי ממו שניתנו במסגרת פסק גירושי

   בלבד שנית� בהלי� שעסק ביחסי ממו� בי� בני זוגזרפסק   )א(

 השאלה מה צרי� להיות כלל הסמכות העקיפה באשר לפסקי די העוסקי� בזכויות קניי

,  שההבחנה המקובלת בי פסקי גברא לבי פסקי חפצאהתברר ש� 217.נדונה לעיל

א� על . היא שצריכה להנחות, ק� כוחו הכובל של הפסק ולא לנשוא עיסוקוהמתייחסת להי

ה� אינ� פסקי , פי שפסקי די העוסקי� ביחסי ממו בי בני זוג עוסקי� בזכויות קניי

, ההלי� אינו מתנהל כהלי� חפצא, הסמכות המבססת אות� אינה סמכות חפצא; חפצא

לפיכ� פסק די שהכריע ביחסי ממו בי . וההכרעה אינה מחייבת אלא את הצדדי� להלי�

בני זוג יסווג כפסק די מסוג גברא ויהיה כפו� לכלל הסמכות העקיפה המקובל בפסקי 

שכ אי מדובר בפסק די ,  אי סיבה לייחד את הסמכות למדינה שבה נמצא הנכס218.גברא

  

� ל.d.58.1' או סר   215CPIL.  
� ל58' ראו ס   216CPIL ,בני זוג 
 שעוסק בפסקי 26' והשוו לס, העוסק בפסקי� זרי� ביחסי ממו
 בי

 . גברא רגילי�
  . ואיל�1053' לעיל בעמראו    217
 .1056–1053' בעמראו לעיל    218
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הכרעה אינה משו� שה: ולהפ�. שבו התיימרו לשנות זכויות קניי באופ ישיר כלפי הכול

א� אי סיבה להסתפק בעובדה , מתיימרת לחייב את הכול אלא רק את הצדדי� הישירי�

כדי שהפסק יטיל חיוב על הנתבע . וכבסיס לקליטתשהרכוש נמצא במדינה שבה נית הפסק 

מאחר שמדובר . יש להראות כי הנתבע היה כפו� לסמכותה של המדינה, למסור נכס

ה מדיניש להכיר בסמכותה של ה, כמו בפסקי גברא רגילי�, בדבהכרעה בי שני הצדדי� בל

 תחו� יחסי הממו לטפל חתירתו של. מדינה שבה הסכי� להתדייה  של אושבה גר הנתבע

,  תומכת א� היא באימו� כלל סמכות המתאי� לפסקי גבראבת אחתבכל נכסי בני הזוג ב

של די מקו� הימצאו של כל הסמכתו  .שיבטיח שהפסק יוכר וייאכ� כולו ולא רק בחלקו

  .בני הזוג להתדיי מחדש בכל מדינה שבה נמצא רכוש� נכס ונכס עלולה לאל� את

וא� בפסק , בשוויי� מכירי� ג� בפסק די שנית במדינה שבה נמצאת קרקע נשוא הדיו

א� מדובר ,  כפי שהוסבר לעיל219.די שנית או מוכר במדינה שדינה אמור לחול על העניי

אי סיבה להסתפק בהימצאות הקרקע נשוא הדיו במדינת מת , חסי� שבי הצדדי�א� בי

הפסק כבסיס לקליטת הפסק בישראל מבלי שנתקיימה זיקת סמכות עקיפה הנדרשת לפסקי 

שהמדינה  –העמדה השנייה . לפסקי די ביחסי ממו בי בני זוג אי ייחוד בהקשר זה .גברא

, אול� כפי שראינו. סבירה בהחלט –מכת לפסוק בו שדינה אמור לחול על העניי מוס

 על כ אי מקו� לשקול את קליטת� של שני עקרונות 220.בישראל עמדה זו אינה מקובלת

  . וקליטת� בהקשר זה בלבד תהיה שרירותית, נוספי� אלה

  שנית� במהל� גירושי�פסק זר   )ב(

כפי , בשוויי�. ה� של בני הזוגלעתי� פסק די בעניי יחסי ממו נית במסגרת דיו בגירושי

. הסמכות לדו ביחסי ממו במסגרת גירושי נקבעת על פי כלל הסמכות בגירושי, שראינו

בהתא� לזאת כלל הסמכות העקיפה באשר לפסקי די זרי� בענייני יחסי ממו בי בני זוג 

 הליכי מסדיר באופ מיוחד את האפשרות לקלוט פסק די המכריע בענייני� אלה במסגרת

להוציא ,  בישראל221.ומסמי� לש� כ� את המדינה המוסמכת לתת פסק גירושי, גירושי

הסמכות , בית הדי הרבני המוסמ� לדו ביחסי ממו א� ה� נכרכו כדי בתביעת גירושי

הא� נתינתו של פסק הדי . לדו ביחסי ממו בי בני זוג אינה נלווית לסמכות לדו בגירושי

 במסגרת דיו כולל בהתרת נישואיה� של בני כויות הקניי ברכוש הנישואישבו הוכרעו ז

הא� ? הזוג צריכה להשפיע על קליטתו בישראל ועל השאלה איזו מדינה מוסמכת להוציאו

יש להתעל� מהמסגרת שבה נית הפסק ולדרוש כתנאי בלעדיו אי שקוי� כלל הסמכות 

  

  .58.1' ראו ס   219
 לש� קליטתו של פסק זר אי
 דרישה לסמכות חקיקה או להתאמה ברירתית: 8ראו לעיל פרק    220

 .בישראל
� ל58.2' ראו ס   221CPIL.  
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ל על הפסק רק את כלל הסמכות העקיפה הא� יש להחי? העקיפה הרגיל החל בפסקי גברא

  ? הא� יש לדרוש שיקוימו שני הכללי� ג� יחד במצטבר? החל על פסקי גירושי

ש� . סוגיה זו נדונה בפירוט לעיל בפרק שד בנישואי וגירושי ובפסקי די מורכבי�

 אינה וכי העמדה של המשפט הישראלי בעניי זה, ראינו כי הדי במדינות השונות אינו אחיד

לאחר ניתוח העמדות השונות הוצע כי א� בדי המדינה שנתנה את הפסק אפשר . ברורה

 להפריד בי שני חלקי פסק הדי באופ שבנסיבות העניי היה בית המשפט הזר מוסמ� לדו

אזי יש להסתפק בהחלת כללי , ביחסי הממו בי בני זוג א� בלי קשר לתביעת הגירושי

 א� בדי מדינת מת הפסק אי אפשר ,לעומת זאת.  על פסקי גבראהסמכות העקיפה החלי�

במוב זה שאילולא הסמכות לדו בגירושי לא הייתה , להפריד בי שני חלקיו של פסק הדי

אזי יש לדרוש שהפסק הזר יקיי� ה את כלל , קמה סמכות לדו ביחסי הממו בי בני זוג

   222.סמכות העקיפה הנדרש לפסק גבראהסמכות העקיפה לפסקי גירושי ה את כלל ה

  עקב מותו של אד�שנית� זר פסק   )ג(

, כפי שראינו, בשוויי�. לעתי� פסק די בעניי יחסי ממו נית בעקבות מותו של אד�

. הסמכות לדו ביחסי ממו עקב מותו של אד� נקבעת על פי כלל הסמכות לענייני ירושה

סקי די זרי� בענייני יחסי ממו בי בני זוג  כלל הסמכות העקיפה באשר לפ,בהתא� לזאת

מסדיר באופ מיוחד את האפשרות לקלוט פסק די המכריע בענייני� אלה במסגרת הליכי 

 בישראל ענייני ירושה 223.ומסמי� לש� כ� את המדינה המוסמכת לדו בירושה, ירושה

התאי� את כללי א� לא נעשה כל ניסיו ל. אינ� כוללי� ענייני יחסי ממו בי בני זוג

הא� נתינתו . הסמכות או כללי ברירת הדי ביחסי ממו בי בני זוג ע� אלה החלי� בירושה

 במסגרת דיו כולל בירושה של פסק הדי שבו הוכרעו זכויות הקניי ברכוש הנישואי

הא� יש ? צריכה להשפיע על קליטתו בישראל ועל השאלה איזו מדינה מוסמכת להוציאו

גרת שבה נית הפסק ולדרוש כתנאי בלעדיו אי שקוי� כלל הסמכות להתעל� מהמס

הא� יש להחיל על הפסק רק את כלל הסמכות העקיפה ? העקיפה הרגיל החל בפסקי גברא

  ? הא� יש לדרוש שיקוימו שני הכללי� ג� יחד במצטבר? החל על פסקי ירושה

חסי ממו שנית אפשר להשקי� על בעיה זו כמו על הבעיה של פסק די בענייני י

לפיכ� יש לבחו ג� פה א� הסמכות לדו ביחסי הממו בי בני . במסגרת הלי� של גירושי

או שמא היא קמה רק , זוג הייתה קיימת במדינה הזרה ג� בלי הסמכות לדו בירושת המנוח

א� בנסיבות העניי למדינה הזרה הייתה סמכות לפי דינה . בזכות הסמכות לדו בירושתו

אזי ,  ביחסי הממו בי בני זוג ג� מבלי שהייתה לה סמכות לדו בירושתו של המורישלדו
  

כלומר בכלל הסמכות , לפי ניתוח זה אי
 להסתפק בכ� שפסק הגירושי
 ראוי להכרה כשלעצמו   222
  .804–794' לעיל בעמלדיו
 מלא ראו . העקיפה החל על פסקי גירושי
 בלבד

� ל58.2' ראו ס   223CPIL.  
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א� יש להסתפק , יש לדרוש את קיומ� של כללי הסמכות העקיפה החלי� על פסקי גברא

מחויב על ידי פסק די ייראה אד� ; פסק הדי הוא פסק גברא ככל פסק גברא אחר. בה�

 לעניי זה אי להבחי בי מצב 224.או הסכי� לסמכותהשכזה רק א� הוא גר במדינה הזרה 

שבו הנתבע היה ב הזוג שנותר בחיי� ובי מצבי� שבה� הוא היה מי שבא במקומו של 

ג� בישראל , א� המדינה הזרה הייתה מוסמכת לעניי זה בלא קשר להלי� הירושה. המוריש

  .  תלוי בהלי� הירושהשקיומו אינו, ראוי להסתפק בסמכות גברא כבכל הלי� גברא אחר

לאומית � א� במדינה הזרה הסמכות לדו ביחסי הממו נלווית לסמכות הבי,לעומת זאת

אזי יש לדרוש שיקוימו ה כללי הסמכות העקיפה לעניי , לדו בירושה וקמה רק בזכותה

מדוע אי אפשרות להסתפק רק . ה כללי הסמכות העקיפה לעניי פסקי גברא, ירושה

הסמכות לדו בירושה קמה מתו� זיקות של המוריש ושל רכושו ? דו בירושהבסמכות ל

. אי לה כל קשר לב הזוג שנותר בחיי� או לרכושו וא� לא לנישואי של בני הזוג. למדינה

על כ אי סיבה להכפי� ב זוג לסמכותו של בית המשפט הד בירושה א� הוא לא בחר 

אשר יורש פלוני או ב הזוג שנותר בחיי� אינ� לפיכ� כ. להכפי� את עצמו לסמכות זו

הסמכות לדו , ואולי בכוונה אינ� משתתפי�, משתתפי� בהלי� הירושה השתתפות פעילה

בירושה אינה מבטיחה שהמדינה המכריעה בעניי מוסמכת ג� לחייב אות� אישית בחיובי� 

יש לדרוש כי יקוי� ג� אלא , במקרה כזה לא די בסמכות לדו בירושה. או בהכרעות קנייניות

   225.כלל הסמכות העקיפה המתאי� לפסקי גברא

לכאורה כאשר כל הצדדי� המעונייני� בתביעה בנוגע ליחסי ממו בי בני זוג משתתפי� 

וזיקת הסמכות , אפשר להבי שה� מסכימי� לדיו ביחסי ממו בי בני זוג, בהלי� הירושה

ותר במצב זה על הדרישה המצטברת האי אפשרות לו. העקיפה של הסכמה מתקיימת

, מרצו שכ עשויי� להיות מצבי� שבה� כל הצדדי� השתתפו בהלי� ?לסמכות בירושה

 –ואילו סמכות בית המשפט שד בירושה אינה מוכרת בישראל לצורכי קליטת פסקי� זרי� 

למשל כאשר בית המשפט שד בעניי היה במדינת אזרחותו של המוריש ולא במדינת 

אפשרות לפצל את ה ירושי העלה שהיעדרהדיו בפסקי� מורכבי� בהקשר של ג. מושבו

ובי יחסי ממו בי בני זוג ת והדי המהותי במזונות או הסמכו משק� קשר הדוק בי הפסק

ושהחלק האובליגטורי של ההחלטה מבוסס על , נישואי וגירושיהסמכות והדי המהותי ב

יחסי ממו בי כשהסמכות לדו בבדומה לכ� .  עצמאיהחלק המעמדי באופ שאי לו קיו�

הסיבה לכ� היא בדר� כלל , ימת בלעדיהיואינה ק מהסמכות לדו בירושהרק צומחת בני זוג 
  

  .512, 506, 491' לעיל בעמראו    224
 יש ולכ
, הוצע לעיל כי ראוי לגזור את כללי הסמכות העקיפה בירושה מכללי הסמכות הישירה   225

ויש להכיר בפסק ירושה ,  לכלל רכושובנוגעלהכיר בפסק ירושה שנית
 במושבו של המנוח 

על דרישות אלה יש  .לאותו נכס בנוגעלפחות , שנית
 במדינה שבה נמצא נכס מנכסי העיזבו

אשר ממילא יתקיימו על פי רוב כאשר כל , תנאי� לקליטת� של פסקי גבראלהוסי� את ה
  .הצדדי� השתתפו בהלי�
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י זוג באותה שיטה � בנוגע לירושה וליחסי ממו בי בנישההסדרי� המהותיי� והברירתי

ג� בהקשר , שלובות זו בזוככל שהמדינה הזרה רואה בשתי ההכרעות הכרעות ה .מתואמי�

אי אפשר לוותר על הדרישה שהמדינה הזרה הייתה מוסמכת בעינינו להכריע ג� בעניי זה 

  . הירושה

 אפשר להבחי בי פסק גירושי זר שיש בו ג� החלטה מסוג גברא לבי פסק ,ע� זאת

יחסי לפחות כאשר ההחלטה מסוג גברא נוגעת ל, ירושה זר שיש בו ג� החלטה מסוג גברא

נראה כי אכיפתה של החלטה שלפיה מוטל על יורשי� לשל� , למשל. ממו בי בני זוג

מזונות לאלמנת המוריש או לב משפחה אחר אכ צריכה להיות כפופה לכלל הסמכות 

, אי להסתפק בסמכות גברא בלבד: העקיפה בירושה ולכלל הסמכות העקיפה בפסקי גברא

, אי להסתפק בסמכות בירושה בלבד; ה ומשולבת בהכי ההכרעה באה בעקבות הלי� ירוש

בר� . משו� שחיוב אישי ייקלט רק א� הוא מבוסס על כללי סמכות עקיפה מתאימי�

יותר . החלטה בענייני יחסי ממו שונה במוב זה שהיא קודמת להחלטה בעניי הירושה

, יי� קשר ברורבי שני ההליכי� ק. הלי� הירושה תלוי בה, משהיא תלויה בהלי� הירושה

כמו כ אי זה . שכ היק� העיזבו נקבע בחלקו לפי ההחלטה בעניי יחסי הממו בי בני זוג

 זכויות הירושה של ב הזוג הנותר בחיי� תלויות בשאלה ,מ הנמנע שבדי שחל על הירושה

 ע� כל זאת וא� על פי שסמכותה של המדינה הזרה לדו. מה חלקו ביחסי ממו בי בני זוג

האפשרות להסתפק בכללי , ביחסי ממו בי בני זוג קמה רק בעקבות הסמכות לדו בירושה

סמכות מסוג גברא מטרידה במקרה זה פחות מבפסקי� מעורבי� מתחו� הגירושי או 

על כ ג� במקרה שבו . מבמצב שבו בית המשפט שד בירושה הטיל על יורש חיוב אישי

לפיצול פסק עקרונית  מניעהובתנאי שאי , בעיני ישראלאותו חלק הד בירושה אינו מוסמ� 

, הדי א� על פי שבמדינה הזרה הדיו ביחסי ממו בי בני זוג נגרר להלי� הירושה ותלוי בו

  .אפשר להסתפק בקיומ� של כללי הסמכות העקיפה החלי� על פסק גברא

  פסק זר העוסק בקרקע   .3

  פסק זר העוסק בקרקע בישראל   )א(

דה שפסק די זר התייחס למקרקעי המצויי� בישראל צריכה להשפיע על נכונות הא� העוב

נראה ? הא� היא צריכה לשלול את סמכות בית המשפט הזר? ישראל להכיר בפסק או ל#כפו

בשל התפיסה מפני הכרה בפסק או אכיפתו מיוחדת  להתעורר רתיעה אמנ� עשויה. שלא

ואכ . תונה בידי המדינה שבה נמצאת הקרקעהמקובלת שהסמכות הייחודית לדו בקרקע נ

ראינו שההצדקה  אול� 226. כלל פסקי די שעוסקי� בקרקע אנגלית�באנגליה אי אוכפי

  

  .ש� מביעי� עמדה זו באופ
 מסויג, 14�114בפסקה , DICEYראו    226
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להגביל את הסמכות של ישראל לעסוק בזכויות קניי בקרקע זרה פוחתת כאשר ההחלטה 

על המבוססת , להבדיל מהחלטה מסוג חפצא, אמורה לכבול רק את שני הצדדי� להלי�

 בדומה לכ� קשה לראות מדוע מדינות זרות 227.האמורה לכבול את כל העול�, הלי� חפצא

 לא תוסמכנה לעסוק בזכויות קניי בקרקע בישראל כאשר מדובר בהחלטה שמחייבת רק בי

אי הגבלה על סמכות� של בתי משפט בישראל לדו בתביעה ביחסי ממו בי . שני הצדדי�

וא� הובעה העדפה לדיו אחיד במכלול , שבמחו� לישראלבני זוג המתייחסת לקרקע 

 לקלוט פסקי� זרי� בתחו� יחסי מהססי� היו�אי , כראוי,  לפיכ�228.רכוש� של בני הזוג

   229.הממו בי בני זוג א� על פי שנדונה בבית המשפט הזר קרקע המצויה בישראל

  זר העוסק בקרקע במדינה שלישיתפסק   )ב(

 הכריעה בזכויות קניי הנוגעות לקרקע במדינה זרה אחרת צריכה הא� העובדה שמדינה זרה

ג� במקרה זה נראה כי התשובה ? למנוע קליטתו של פסק זר בענייני יחסי ממו בי בני זוג

אלא אפשר ל#כפו או להכיר , מאחר שפסק הדי איננו פסק חפצא. צריכה להיות שלילית

אי כל סיבה להימנע מקליטתו , י� בלבדבמצב שנוצר בו במישור היחסי� שבי שני הצדד

 רק ,של פסק זר שנית במדינה שמוסמכת בעיני ישראל לחייב את הנתבע באשר לתובע

  .  עסק בזכויות קניי בקרקע במדינה אחרתפסקמשו� שה

  

  .431–429, 63–61' לעיל בעמ ראו   227
 .88ש "וראו לעיל ה )2009,לא פורס�( מיריאד' מירי נאד 2066/07מ "עראו למשל    228
' נ. ה.ש 730/04) ��משפחה י(ש "תמ; )לא פורס�( פליק' פליק נ 54932/00) ��י(א "או בשר   229

, פורס� בנבו( הארו' הארו נ 701/06) ��מחוזי י(מ "אושר בע, )2005, פורס� בנבו (.ה.ד
2006.( 
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  16פרק 

  חסי ממו� בי� בני זוגי

  מבוא  .א

בירושה כמו .  יחסי הרכוש בי בני זוג מוסדרי� באופ מיוחד רבותמשפטשיטות ב

 אירוע או קשר אישי, )general transfer( העברה כוללת של רכוש ותהמחולל, ובפשיטת רגל

למה של  מחוללי� שינוי במסה ש– במקרה זה נישואי –המשפיעי� על מעמדו של האד� 

 האופי הכללי של marital property(.1 ("רכוש הנישואי" או "נישואיה נכסי" –רכוש 

ההעברה והאופי האישי של האירוע שמניע אותה באי� לידי ביטוי בנטיית של רוב שיטות 

ובנטיית לייחד ,  באופ אחידנכסי הנישואיהמשפט להסדיר את זכויות הקניי במכלול 

לפיכ�  .י� מיוחדי� השוני� מעט מדיני הקניי או החוזי� הרגילי�להסדרי� אלה דינ

רוב השיטות  ב2).משטר יחסי ממו (matrimonial régimeבשיטות משפט רבות קיי� 

 בני זוג רשאי� על פי רוב, למשל.  התחו� במלואולהסדרת כלי� מצטברי� כמה שמשי�מ

 הסכ� מחילי� עליה� הסדר  אול� בהיעדר,להסדיר את היחסי� ביניה� באמצעות הסכ�

פייני� או הסדר המורכב מכמה מרכיבי� בעלי מאמיוחד אובליגטורי או הסדר   מיוחדקנייני

 יש נוס� על כ�. )הסכ� ממו ( מיוחדהמשפט הישראלי מכיר בהסדר חוזי. משפטיי� שוני�

 כמיהס  לאוג� הסדר אובליגטורי) שיתו� מכוח חזקת השיתו� (דמיוח קנייני בו ג� הסדר

   .)איזו משאבי�(

החוק הישראלי מאפשר לבני זוג להסדיר , אוטונומיה של הפרטה עקרו היסוד של לפי

,  בתחילת הנישואי או בכל מועד מאוחר יותר"הסכ� ממו"אמצעות את יחסיה� בעצמ� ב

הסכ� זה חייב למלא אחר תנאי� פורמליי� כדי שיוכר כהסכ� . לרבות בזמ התרת הנישואי

 3, הוא חייב להיות בכתב– ל פהוא אינו יכול להתקבל בהסכ� מכללא או בהסכ� בע ה:תק�
  

ראו ) particular transfer(להעברה מיוחדת ) general transfer(להבחנה בי
 העברה כוללת    1
, בניגוד להעברות מיוחדות הכפופות לכללי� הקנייניי� הרגילי�. 972–971' לעיל בעמ

  .העברות כוללות כפופות בדר� כלל לכללי� ייחודיי�
2   
חלי� , למשל במדינות המשפט הקונטיננטלי מקובל שבהיעדר הסדרה מפורשת בחוזה נישואי

באופ
 , ש�. אנגלילא כ� במשפט ה. כללי� המסדירי� על פי רוב סוג של שיתו� מידי או דחוי
 לא בעת הנישואי
 וא� לא בעת לנישואי
 אי
 כל השפעה על זכויות הקניי
 של הצדדי�, עקרוני

  . פירוק�
 ). חוק יחסי ממו
–להל
  (1973–ג"התשל,  לחוק יחסי ממו
 בי
 בני זוג1' ראו ס   3



 לאומי הפרטי הישראלי�כללי המשפט הבי
: שער שלישי

1184 

 פיו יוכרעו על� הקנייניי� היחסי,  בני זוג ערכו הסכ� כזהא� 4.הוא טעו אישור שיפוטיו

 בהיעדר הסכ� ממו החוק . במש� הנישואי או לאחר סיומ�–בכל רגע שבו תתעורר שאלה 

 פירוש הדבר 5. של איזו משאבי�שהסכימו להסדר הסטטוטורי שבני הזוג ייראו כמי קובע

אול� ע� פקיעת  6,שלא יהיו לנישואי עצמ� השפעה כלשהי על קניינ� של בני הזוג

יאזנו בני הזוג ביניה� את , וא� בנסיבות מסוימות עוד לפני פקיעת� או התרת�, הנישואי

איזו ומתווה תהלי� � בר החוק מגדיר מהו רכוש7. הנישואיתקופתהרכוש שנצבר ב

 כמו כ הוא חל רק על בני זוג 9.נשואי�הסדר זה חל רק על בני זוג  8.לחלוקת הרכוש

על בני זוג שנישאו לפני מועד זה חל . 1.1.1974�שנישאו לאחר שהחוק נכנס לתוק� ב

 בעלות משותפתלפני חקיקת החוק פיתח בית המשפט העליו חזקה בדבר . ההסדר הקוד�

הנישואי המבוסס על התפיסה ש, בניגוד להסדר איזו המשאבי� 10.ל זוג נשויברכוש ש

 על י�שפיער הקוד� הניח שחיי הנישואי מההסד, עצמ� אינ� משפיעי� על זכויות בני הזוג

יחסי ממו ג� בישראל לפיכ�  11. ועשויי� ליצור שיתו� בנכסי�זכויות הרכוש של בני הזוג

  

 . לחוק יחסי ממו
2' ראו ס   4
  . לחוק יחסי ממו
3' ראו ס   5
 .וק יחסי ממו
 לח4' ראו ס   6
, שמאפשר לאז
 את המשאבי� א� לפני פקיעת הנישואי
, א5' ס. א לחוק יחסי ממו
5, 5' ראו ס   7

התלבטו בשאלה א�  ,בשל החשיבות שהחוק ייחס לפקיעת הנישואי
עד אז . 2008�חוקק רק ב
ת ההסדר השיפוטי שחל על בני זוג שנישאו לפני החוק ושמקנה זכויות בתקופ, חזקת השיתו�

. יכולה לחול ג� על בני זוג שנישאו לאחר חקיקת החוק, הנישואי
 בלא הסכ� מפורש פורמלי
חשיבותה של שאלה זו ). 1995 (529) 3(ד מט"פ, יעקבי' יעקבי נ1915/91א "בסוגיה זו ראו ע

 . אבל סעי� זה לא העלי� אותה לחלוטי
, א5' הצטמצמה בעקבות חקיקתו של ס
 .יחסי ממו
יל� לחוק  וא6' ראו ס   8
הנשיא ; )1985 (673) 1(ד לט"פ, היוע� המשפטי לממשלה' כה� נ 640/82א "ראו למשל ע   9

) 5(ד נז"פ, זמר' היוע� המשפטי לממשלה נ 6854/00א "ברק השאיר שאלה זו בצרי� עיו
 ברע
אול� דעת הרוב באותו פסק די
 קיבלה את העמדה המסורתית והפסיקה טר� , )2003 (491

נקבע באותו פסק די
 כי בני זוג ידועי� בציבור יכולי� , מכל מקו�.  לדיו
 מחדשפתחה אותה
לכרות הסכ� בעניי
 יחסי הממו
 שלה� וא� לזכות את ההסכ� באישור של בית המשפט 

  . 1995–ה"התשנ, לענייני משפחה
10   
יל�  וא220 ני זוגו� בי� במ יחסי מצבי�על הלכות השיתו� במשפט הישראלי ראו אריאל רוז

ראו למשל (ההלכות בדבר חזקת השיתו� ביחסי ממו
 הוחלו ג� על ידועי� בציבור  .)1982(
ידועי� בציבור כוללי� ג� בני זוג בני ; )1984 (443) 1(ד לח''פ, פרידמ�' שחר נ 52/80א "ע

 
, פורס� בנבו( .פ.מ.ל�ו .א.רבעניי�  3140/03 )א"משפחה ת (ש"תמראו למשל (אותו מי
בני זוג מאותו המי
 הגישו הסכ� רכוש לאישורו של בית המשפט לענייני משפחה שבו , )2004

 .) לענייני משפחהפטהמשת לחוק בי) א)(2(1' לצור� ס" ב
 זוג "כל אחד ייחשבוהכירו בכ� ש
צבי �ראו רוז
(ג� א� הסכ� זה א� מיוחס לבני הזוג , הבסיס לחזקת השיתו� הוא בסיס הסכמי   11

  בעלות ושיתו�–  דיני קניי�יהושע ויסמ
; 224 ' בעמ,)10ש "לעיל ה( וגבי� בני זיחסי ממו� 
מה שמסביר מדוע כל כ� , בר� ג� עקרו
 השוויו
 מוזכר כבסיס להפעלת החזקה; ))1997 (181
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מוסדרי� ה� . י� קנייניי� רגילי� או כיחסי� חוזיי� רגילי�אינ� נתפסי� כיחסבי בני זוג 

כבסיס ליחסי ממו בי בני מפורש בהסכ�  המכירי�  מערכת מורכבת של כללי�באמצעות

  . הסדר אובליגטורי של איזו ובבהסכ� מיוחס בעל תוצאות קנייניות, זוג

הנישואינכסי  אל  המגמה להתייחס–שני המאפייני� של תחו� יחסי הממו בי בני זוג  

כאל מכלול אחד והמגמה לסטות מעקרונות קנייניי� וחוזיי� רגילי� בגלל ההקשר 

. לאומי הפרטי� יוצרי� קשיי� מיוחדי� בהסדרת� של יחסי� אלה במשפט הבי–המשפחתי 

לאומית להגיע לאיחוד דיני� �מעיד על כ� בי השאר חוסר היכולת הבולט של הקהילה הבי

 בי 12,לאומית� בי בהקשר של סמכות בי–שר לסוגיות הרבות המתעוררות או להסכמה בא

לאמנה שנוסחה בוועידת האג בתחו� . בהקשר של ברירת הדי ובי בהקשר של פסקי� זרי�

� הפיצה ה2006� ב13. הצטרפו רק חמש מדינות1978זה בשנת European Commission 

א� מאז לא נרשמה , ו בנושא זהמסמ� שהזמי הערות והצעות לקראת תחילתו של די

והמסמ� עצמו פורס את המגוו העצו� של קשיי� העומדי� בדר� , התקדמות ניכרת בתחו�

 השאלות המוצגות במסמ� והשאלות העולות בספרות הכללית 14.לאומית�להסדרתו הבי

הא� ההסדר צרי� להתייחס . מבליטות את המשתני� הרבי� שעלולי� לעורר מחלוקת

 או שמא ג� לתביעות – בגירושי או במוות –עולות רק בפירוק הנישואי לתביעות ה

הא� ? הא� עליו לטפל רק בבני זוג נשואי� או ג� בבני זוג לא נשואי�? בתקופת הנישואי

וה� יש להבחי ג� בי ? לכל אחת משתי קבוצות אלה צרי� להיות הסדר שונה משל חברתה

?  ולמיטלטלינפרד למקרקעיב יש להתייחס א� ה15?סוגי� שוני� של קשר אישי רשמי

  

ראו למשל פסק (קשה להימנע מהפעלתה ג� בנסיבות שבה
 אי
 סממני� להסכמת הצדדי� 
  )).1995 (529) 3(ד מט"פ, יעקבי' ניעקבי 1915/91א "דינו של השופט טל בע

�על הסיבות להוצאת התחו� מהאמנה שבבסיס ה   12Brussels I Regulation ועל הפירוש הרחב 
בעיקר בשל ההבדלי� הניכרי� בי
 שיטות המשפט בהסדרתו , שיש לתת לסעי� שהוציא אות�

�ראו למשל את ה, של תחו� זהSchlosser Report) PETER SCHLOSSER, REPORT ON THE 

CONVENTION ON THE ASSOCIATION OF THE KINGDOM OF DENMARK, IRELAND AND THE 

UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND TO THE CONVENTION ON 

JURISDICTION AND THE ENFORCEMENT OF JUDGMENTS IN CIVIL AND COMMERCIAL 

MATTERS AND TO THE PROTOCOL ON ITS INTERPRETATION BY THE COURT OF JUSTICE, 
Luxembourg, 9th October 1978, OJ C 59, 5 March, 1979,( , ואיל�43בפסקה .  

13   Hague Convention on the Law Applicable to Matrimonial Property Regimes, 1978 
אוסטריה ; 
 לתוק�לוקסמבורג והולנד חתמו ואשררו את האמנה שכבר נכנסה אצל, צרפת(

  ).ופורטוגל רק חתמו בינתיי� על האמנה
14  Green Paper on Conflict of Laws Concerning Matrimonial Property Regimes, including 

the Question of Jurisdiction and Mutual Recognition COM (2006) 400 final . ראו ג�
CHESHIRE, כ� כל סבו� בתחו� להסכמה להגיע פשרותבא ספק מטילי� ש� 1310 'בעמ.  

�למשל במשפט הגרמני קיי� כלל ברירה מיוחד לבני זוג הקשורי� ב   15registered life 
partnership) 17'סb ל �EGBGB .( כ� ג� בחוק השוויצרי) ראוCPIL ,65' סa–65d .(  
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הא� יש לעמוד על יחס אחיד כלפי מכלול הרכוש או להכיר באפשרות של הסדרי� שוני� 

? ה במישור המהותי ה במישור הדיוני, ג על צד שלישיכיצד יש לה? לפריטי� שוני�

 ותלוונטירזיקות ההמה ? וכיצד יש להסדיר בחירה כזו דה יש לאפשר בחירהיבאיזו מ

 הא� ה חייבות להיות משותפות לשני בני הזוג או שמא אפשר ?הקובעות איזה די יחול

, אזרחות(א� מתייחסי� לזיקה אישית של האד� ? להסתפק בזיקה מצד אחד מה� בלבד

ע� התופעה הנפוצה של שינוי זיקה זו בתקופת  כיצד מתמודדי�, )מקו� מגורי�, מושב

 להתאי� את הכללי� בהקשר זה ע� הכללי� בנוגע לענייני באיזו מידה יש? הנישואי

 אחדות?  באיזו מידה יש להתאי� כללי� בתחו� זה ע� הכללי� בירושה?נישואי וגירושי

אחרות  ;י ממו בי בני זוג בהקשר הפנימימהסוגיות הללו מוכרות למי שעוסק ביחס

משלושת התחומי� של כמעט כול מתעוררות בכל אחד . לאומי�מיוחדות להקשר העבר

 ומוסיפות לתחו� –ברירת די ופסקי� זרי� ,  סמכות שיפוט–לאומי הפרטי �המשפט הבי

   .עוד ממד של מורכבותזה סבו� 

 בחוק יחסי ממו. ואולי א� פשטני ההסדר הישראלי נראה פשוט קשיי� אלה בשל

  לחוק15עי�  ס– לאומי פרטי�הנוגעת לסוגיות של משפט בימופיעה הוראה אחת בלבד 

אי הוראה מיוחדת בתחו� סמכות .  עוסקת רק בברירת די והיא–  בי בני זוגיחסי ממו

�השיפוט או בתחו� פסקי� למרות אופיו המיוחד של התחו� נראה כי,  אשר על כ.החו

הכללי� הרגילי� בנוגע לפסקי� כי  ו,כללי סמכות השיפוט הרגילי�יחולו כי הניח המחוקק 

  . לעניי זה� זרי� מספיקי

  סמכות שיפוט  .ב

. לאומית לדו בתביעות הנוגעות ליחסי ממו בי בני זוג אינו אחיד�מכות הביסהיחס ל

 ייחוד כלשהו  ואי רואי� בה,באנגליה מתייחסי� לתביעות כאלה כתביעות גברא לכל דבר

ביעות קובעות כללי סמכות מיוחדי� לתאחרות  מדינות  ואילו,בהקשר של סמכות שיפוט

תביעות כאלה תביעות שמצריכות טיפול בלאומיות נוטות לראות � ג� אמנות בי16.כאלה

ייחודו של תחו� זה בא לידי  ;אול� בינתיי� ייחוד זה לא הוליד כללי� פוזיטיביי�. מיוחד

 להוציא בנטייתפסקי� זרי� בלאומיות העוסקות בסמכות השיפוט ו�אמנות הביביטוי ב

  

א� הוא עולה : למשל בשוויי� מחילי� כללי סמכות שוני� לפי ההקשר שבו העניי
 עולה   16
א� הוא עולה ; הסמכות נקבעת לפי סמכות שוויצרית לדו
 בירושה, בדיו
 בעיזבונו של ב
 זוג


�הסמכות נקבעת לפי כללי הסמכות הבי
, במסגרת דיו
 בגירושי
א� הוא ; לאומית בגירושי
 51' ראו ס(התביעה כפופה לכללי הסמכות החלי� על תוצאות הנישואי
 , עולה בהקשר אחר

�לCPIL ,המפנה לכללי הסמכות הרלוונטיי�.( 
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 וא� האמנה האירופית העוסקת בסמכות לדו בתביעות גירושי 17,א זהמגדר תביעות בנוש

   18.אינה כוללת את הנושא של יחסי ממו בי בני זוג

סמכות השיפוט הנדונה בהקשר זה בישראל היא הסמכות להכריע , מבחינה עניינית

אול� תפקיד של הערכאות .  הנישואינכסיבי בני זוג ביחס לזכויותיה� ב בתובענה

אלא החוק מסמי� את בית המשפט ואת בתי , שראל אינו מוגבל א� להכרעה בתובענותבי

ני� אלה מיוחדי� בעניילאומית �ביאי כללי סמכות  19.הדי הדתיי� ג� לאשר הסכמי ממו

כפי שמקובל , הדורשי� שלבני הזוג ולקשר הנישואי שלה� תהיה זיקה אישית לישראל

 וא� אי 21,מיוחדי� הדורשי� שרכוש� יהיה בישראל אי כללי� 20;בענייני מעמד אישי

המסתפקי� בזיקה אישית או בהימצאותו של רכוש , כמקובל בירושה, כללי� מיוחדי�

 מרבית� הגדולה של ענייניה� הממוניי� של בני זוג אינ� נחשבי� ענייני נישואי 22.בישראל

 ה� א� אינ� ענייני 23.יי�ואינ� בסמכות� הייחודית של בתי הדי הדת, או ענייני גירושי

 ולכ אי אפשרות להקנות סמכות ,  לדבר המל� במועצה51המעמד האישי במוב של סימ

על פי ,  על א� שיש לבתי הדי הדתיי� תפקיד מסוי� בהקשר זה24.לבתי די אלה בהסכמה

  . הרגילי�ה� כללי הסמכות האזרחיי� ת לאומי�ביכללי הסמכות ה, רוב

מכוח שיתו� או מכוח בעלות (להצהרה על זכות קניי קיימת תביעה של ב זוג 

אובליגטורית ביחס לרכוש  או לזכות ,)חלוקהבדר� של ( או ליצירת זכות קניי ,)עצמאית

שהיא די ישראל ובי שהיא מבוססת על  בי –)  המשאבי�איזולפי הסדר כמו הסדר (

  

� ל(a)1.2' ראו למשל ס   17Brussels I Regulationבזכויות .  האירופי 
מקובל לחשוב שכל דיו
�הנובעות מקשר נישואי
 ה�צא מגדר הRegulation מבוססת על משטר 
 ג� א� הזכויות אינ

 PETER KAYE, CIVIL JURISDICTION ANDראו(יחסי ממו
 ספציפי כמקובל באירופה ובישראל 

ENFORCEMENT OF FOREIGN JUDGMENTS (1987) ,ואיל� והמקורות המובאי� ש�89' בעמ ( ;
�המצוי בתוספת לתקנות אכיפת פסקי,  לאמנה בי
 ישראל לגרמניה(1)4.1' ראו ג� ס �חו

לאמנה בי
 ) א)(3(1'ס; )1981–א"התשמ, )אמנה ע� הרפובליקה הפדראלית של גרמניה(
 ישראל לממלכת ספרד בדבר הדדיות באכיפה של פסקי די
 בענייני� אזרחיי� מדינת

לאמנה בי
 מדינת ישראל ) א)(2(1' ס; )707 30כר� , 1016א "כ (1989,  מאי30ומסחריי� מיו� 
ובי
 רפובליקת אוסטריה בדבר הכרת
 ואכיפת
 ההדדית של החלטות משפטיות בענייני� 

רק האמנה ע� בריטניה אינה ). 147, 21כר� , 701א "כ (1966 ביוני 6אזרחיי� ומסחריי� מיו� 
  ).55, 22כר� , 750א "כראו (מוציאה פסקי די
 בעניי
 זה מתחולתה 

�למבוא ל) 8(' ראו ס   18Brussels II bis Regulation . העוסקת ביחסי , 1978אמנת האג משנת א�

 בני זוגממו
 בי ,
  .עוסקת רק בברירת הדי

 .ק יחסי ממו
 לחו2' ראו ס   19
   ואיל�650' ראו לעיל בעמ   20
 .983–978, 373–371' בעמראו לעיל , כנדרש להלי� חפצא   21
 .1965–ה"התשכ,  לחוק הירושה136' ראו ס   22
  .)1995, מהדורה שנייה( 9פסקה , כר� א דיני המשפחה בישראל פנחס שיפמ
ראו    23
 ).2006 (259) 1(ד סא"פ, ירושלי�בית הדי� הרבני הגדול ב' אמיר נ 8638/03� "ראו בג   24
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רכוש שמדובר בתביעה שעוסקת בהעובדה .  תביעת גברא בבסיסההיא –על די זר מבוססת 

 אינה משנה סיווג זה שכ פסק הדי שבית המשפט יוציא יחייב רק את ובזכויות קניי

ישמש בסיס  ייתכ שבסופו של דבר פסק די כזה. הצדדי� הישירי� להלי� וחליפיה�

או שלא יימצא אד� שיוכל לטעו לזכות שנוגדת את האמור , לרישו� שיחייב את כל העול�

שבמסגרתו  לפסק די מסוג חפצא או את ההלי� ותואול� אי בכ� כדי להפו� א. סק הדיבפ

 מדובר בהלי� שחותר להצהיר על זכויות קניי או לקבוע זכויות . להלי� חפצאהוא נית

נה זמה לכל העול� על קיו� ההלי� או הודעהמנגנו שמאפשר לפיכ� אי . קניי בי שניי�

אי צור� שהרכוש יהיה ,  באותה מידה.הציג טענות קנייניות כל העול� להשתת� ולשל

, שתפיק פסק גברא, מדובר בתביעת גברא 25. סמכותיטולבישראל כדי שבית המשפט י

הסמכות לדו בתובענות כאלה נתונה לבית המשפט לענייני  .המתבססת על סמכות גבראו

  26.משפחה

יה מ הסת� זוג ישראלי או זוג  שיתדיי בישראל יההאופייניהזוג  א� על פי ש,לפיכ�

 לרכוש באשרג� זוג זר יתדיי בישראל בהחלט שייתכ ,  הוא ישראליצדדיושאחד מ

יתנהל בישראל דיו בענייני יחסי הממו בי בני זוג שבית� לא היה וייתכ ג� ש, שבישראל

ר מצב די לתא. ושאי ביניה� לבי ישראל קשר ממשי, שרכוש� אינו מצוי בישראל, בישראל

 ייתכ. עולה לישראל ואחד מבני הזוג ,מסתכס�או איטלקיי� יי� נשבו זוג יהודי� אמריק

, כללי הסמכות ש� אינ� מאפשרי� זאת ש ג�א� ייתכ, לתבעו בביתו המקוריאפשר שיהיה 

 אפשר יהיה לאכו� נגדו את פסק הדי ולחייבו לבצעו  איולכ ,יתעל� מהלי� זהאו ש

   28. לתבעו בישראלשב הזוג השני ייאל�כול  במצב כזה י27.בישראל

  

לא יהיה כבול  ,שהוא שיי� לאחד הצדדי� להלי�יקבע פסק הדי
  ש,בנכסעניי
  בעל שלישיצד    25
 . אמצעי� דיוניי� להשתת� בהלי� והוא לא ניצל אות�לועל ידי פסק הדי
 אלא א� כ
 היו 

� בעניי
 זה חלי� ג. אי
 הסדרי� מיוחדי� לצירופו של צד שלישי שכזה לתביעהבפועל ו
לחוק בית המשפט לענייני משפחה מסמי� א� הוא את בית ) ו(6'  ס.הרגילי�הדיוניי� הכללי� 

א� לא הייתה לו הזדמנות  .המשפט לצר� לתובענה מי שנדרש לש� בירור התובענה והכרעתה
 מצב זה מתיישב ע� . טענתו הקניינית בעתידלהצגתזה לא ישמש מניעה כפסק די
 , להשתת�

 שלפיה הסדרי ממו
 בי
 בני זוג אינ� פוגעי� בצדדי� העמדה המקובלת במשפט הישראלי
ראו למשל (שלישיי� אשר זכויותיה� מוסדרות באמצעות דיני הקניי
 והחיובי� הכלליי� 


 6854/00א "וא� הסכמי ממו
 מאושרי� ברע, דבריה של השופטת דורנר בעניי
 הסכמי ממו
  ).  ואיל�501' בעמ, )2003 (491) 5(ד נז"פ, רזמ' היוע� המשפטי לממשלה נ

 . 1995–ה"התשנ, לחוק בית המשפט לענייני משפחה) ו)(6(1�ו) 2(1'  וס3' ראו ס   26
זאת משו� שלא התקיימה זיקה של מגורי� או הסכמה כפי שדורשות הלכות פסקי� זרי�    27

   .)1238–1237' ראו להל
 בעמ(בישראל 
כדי שהיא תיראה , ומכל מקו�, אה פורו� לא נאות בתביעה כזוישראל תירא� לא ברור א�    28

  .שיקול דעתואת  פעיליצטר� בית המשפט לה,  וכדי שסמכות שנרכשה לא תופעלכזאת
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בהקשר זה . התדיינות בנוגע ליחסי ממו עשויה להתקיי� במסגרת פירוק הנישואי

וכידוע זיקות הסמכות של , בישראל ג� לבתי הדי הדתיי� עשויה להיות סמכות לדו בעניי

גע ליחסי ממו התדיינות בנו. בתי די אלה שונות מזיקות הסמכות של המערכת האזרחית

ג� מצב זה עשוי להשפיע על הסמכות . עשויה להידרש ג� בעקבות מותו של אחד מבני הזוג

נוס� על כל זאת כאמור לבית המשפט ולבתי הדי סמכות לאשר הסכמי  .לדו בתביעה

   .ממו

  בפני עצמה בי� בני זוג תביעת יחסי ממו�  .1

. נתבע או על זיקה עניינית לנשוא הדיובישראל אפשר לבסס סמכות גברא על זיקה אישית ל

כל הזיקות האישיות הרגילות ; אי זיקה אישית או עניינית המיוחדת ליחסי ממו בי בני זוג

ובהתא� לנסיבות קיימות א� זיקות ענייניות שעשויות לשמש , עשויות לשמש בסיס לסמכות

ב� ההזמנה היא שמקנה וברו, בכל המקרי� הללו יש צור� להמציא הזמנה לנתבע. לה בסיס

ובחלק ,  בחלק מהמקרי� אפשר להמציא את ההזמנה בלא היתר מבית משפט29.סמכות

חלי� כל הכללי� הרגילי� בנוגע , במקרי� שבה� דרוש היתר. מהמקרי� דרוש היתר שכזה

בי ,  בכול� בית המשפט רשאי להפעיל את שיקול דעתו30.למרכיבי הבקשה ונטלי הראיה

, כשהוא מחליט א� ראוי להפעילה בשל טענה של פורו� לא נאות(ת לאחר שנרכשה סמכו

ובי לפני ) בשל קיומה של תניית שיפוט או בשל קיומו של הלי� תלוי ועומד במדינה אחרת

  .שהוא רוכש סמכות בשקלו א� להתיר את המצאת ההזמנה מחו� לתחו�

  ות אישיזיקות: לאומית של בית המשפט האזרחי�סמכות בי�  )א(

לאומית על הנתבע �בית משפט בישראל יכול לקנות סמכות בי, בל בתביעות גבראכמקו

 לש� כ� די א� הנתבע נוכח בישראל בעת 31.מכוח המצאת מסמכי� לנתבע בתו� המדינה

 או 33 כמו כ אפשר להמציא את המסמכי� לבני ביתו32.ולו באופ ארעי וחול�, ההמצאה

  

סמכות בית המשפט קמה מכוח ההסכמה ולא מכוח , כאשר נתבע הסכי� להתדיי
 בישראל   29
 .)383–382' ראו לעיל בעמ(המצאת ההזמנה 

 .394–392' לעיל בעמ ;3פרק ב ,שר�קונפינוראו    30
31    
 מחילות את כל 1969–ל"התש, )המצאת מסמכי� בשטחי� המוחזקי�(תקנות סדר הדי

  ).375–374' ראו לעיל בעמ(הכללי� הללו ג� על נתבע הנמצא בשטחי� המוחזקי� 
  .)1973 (229) 1(ד כח"פ, מ"ציו� חברה לביטוח בע'  נ.156/73Uniroyal Incע "בר   32
 General Electric 39/89א "רעלפי . 1984–ד"התשמ, לתקנות סדר הדי
 האזרחי 481 'תק   33

Corp. אפשר לנצל דר� המצאה זו ג� , )1989 (762) 4(ד מב"פ ,מ" חברה לביטוח בע מגדל'נ
  ).22ש "ה, 369' ראו לעיל בעמ(כאשר הנתבע אינו בתחו� השיפוט 
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 בישראל ומקו� מגוריו בישראל א�  מושבו של הנתבע34.למורשה שלו שגר במדינה

) 1(500משמשי� בסיס להגשת בקשה למת היתר להמציא מסמכי� מחו� לתחו� לפי תקנה 

בהקשר זה אי כל ייחוד לתביעות ביחסי ממו . 1984–ד"התשמ, לתקנות סדר הדי האזרחי

  . בי בני זוג

לפיכ� . דדי�לאומית של בית המשפט עשויה לקו� ג� מכוח הסכמת הצ�סמכותו הבי

והנתבע נמצא , כאשר קיי� בי הצדדי� הסכ� שלפיו ידונו ביחסי הממו שלה� בישראל

וההסכ� עשוי למנוע ממנו את האפשרות להעלות , אפשר להמציא לו הזמנה לדי, בישראל

סמכות בית המשפט , כשהנתבע אינו נמצא בישראל. טענות נגד הפעלת סמכות השיפוט

 לתקנות 500ובנסיבות אלה אמנ� אי עילה בתקנה ,  של הנתבעתוכל להתבסס על הסכמתו

א� סביר שאי צור� ,  לבקש היתר המצאה מחו� לתחו�1984–ד"התשמ, סדר הדי האזרחי

 הסכמת 35.בקבלת היתר שכזה מאחר שההזמנה אינה צריכה לשמש יותר מהודעה לנתבע

  .יחסי ממו בי בני זוגלחוק ) א(2הצדדי� תספיק ג� לש� אישור הסכ� ממו לפי סעי� 

  תו ענייניזיקות: לאומית של בית המשפט האזרחי�סמכות בי�  )ב(

 העילות הענייניות היחידות .  עילה עניינית המיוחדת ליחסי ממו בי בני זוג500בתקנה אי

העשויות לבסס בקשת היתר המצאה מחו� לתחו� בתביעת יחסי ממו בי בני זוג מתייחסות 

  .ולחוזה הקשור לישראל, רקע בישראל א� היא נשוא הדיולהימצאותה של ק

  במדינהמקרקעי�   )1(

ש� די שהתובענה מתייחסת במלואה לרכוש הנמצא באנגליה כדי , בניגוד למצב באנגליה

לפיכ� .  בישראל אי הוראה כללית כזו36,לבסס בקשת היתר להמציא מסמכי� מחו� לתחו�

שראל כדי לבסס בקשת היתר המצאה מחו� לתחו�  ביי� נמצא הנישואינכסיאי די בכ� ש

  . לצור� תביעה ביחסי ממו בי בני זוג

 בישראל שבני הזוג חלוקי� עליה עשויה לבסס מת קרקע הימצאותה של ,לעומת זאת

נושא " מאפשרת לבסס בקשה להיתר כזה כאשר )2(500תקנה . היתר המצאה מחו� לתחו�
  

 .156/73Uniroyal Incע "בר; 1984–ד"התשמ,  לתקנות סדר הדי
 האזרחי478� ו477' ראו תק   34
 'שהיא תק,  הישנה439 'תקש� נדונה  ,)1973 (229) 1(ד כח"פ, מ"ציו� חברה לביטוח בע' נ

  . בנוסח הנוכחי477
כאשר הנתבע מסרב לפעול לפי הסכ� שיפוט או מגיש תביעה  .383–382' ראו לעיל בעמ   35

וא� הנתבע אינו , ול לבקש נגדו צו חוס�התובע יכ, במדינה אחרת בניגוד להסכ� שיפוט
שכ
 , סביר שיהיה אפשר לבסס היתר המצאה מחו� לתחו� על הפרת תניית השיפוט, בישראל

 'תקאפשר למק� בישראל את הפרת החיוב לקיי� את הדיו
 בבית משפט ישראלי כדרישת 
  . לתקנות סדר הדי
 האזרחי) 5(500

  . CPR, Practice Direction 6B, para.3.1(11)ראו    36
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מסמיכה את בית ) 3(תקנת משנה . "בתחו	 המדינההתובענה הוא כולו מקרקעי� המצויי	 

לאכו� או לבטל , לתק�, מבקשי	 לפרש"כאשר  המצאה מחו� לתחו�המשפט להתיר 

התחייבות או חבות בנוגע למקרקעי� המצויי	 בתחו	 , חוזה, צוואה, שטר, פעולה

 ונקות מהקשר הרעיוני החזק שבי מקרקעי שבמדינה ישתי תקנות משנה אלה ".המדינה

 סמכות לייחדכבר ראינו שברוב הליכי הגברא אי סיבה . ובי ריבונותה וזהותה של המדינה

 אול� התדיינות ביחסי ממו בי בני זוג בנוגע לקרקע 37.על קרקע למדינה שבה היא מצויה

, ועל כ סביר בהחלט שלישראל, עשויה בהחלט להוביל לשינויי� בזכויות קניי בקרקע

תהיה סמכות לדו בתביעה ושתוכל לממש סמכות זו ג� , צאת הקרקעבתור המדינה שבה נמ

  . כאשר הנתבע אינו בתחו� המדינה

מוגבלת ) 2(נהוג לומר שתקנת משנה . אי פסיקה רלוונטית בישראל באשר לתקנה זו

 4מופיע בתקנה " תובענה שבמקרקעי" המונח 38.לתובענות העוסקות בזכויות קניי בלבד

על סמ� הפירוש .  בהקשר של סמכות מקומית1984–ד"התשמ, אזרחילתקנות סדר הדי ה

, שנית לתקנה זו סביר כי ג� כשזכויות הקניי הללו מבוססות על הסכ� בנוגע ליחסי ממו

א� תביעה חוזית תיכנס לגדר תקנת , ובתנאי שהתביעה כולה עוסקת במקרקעי במדינה

בי השאר על התחייבויות , רמאפשרת לבסס בקשה להית) 3( תקנת משנה 39.משנה זו

סביר להניח כי אפשר לבסס עליה ג� חובה ביחסי ממו . וחבויות בנוגע למקרקעי

 המצאת הזמנה המבוססת על מכוח אול� סמכות המוקנית 40.המבוססת על חוק או פסיקה

ולא תוכל להקי� את כל רכוש� של , שתי תקנות משנה אלה מוגבלת לקרקע בישראל בלבד

  41.אפילו הוא נמצא בישראל, בני הזוג

  למדינהחוזה הקשור   )2(

הסכ� כזה עשוי לבסס מת היתר המצאה .  הנישואינכסייש שבני זוג עשו הסכ� בדבר 

מבססת בקשה למת היתר להמציא מסמכי� מחו� לתחו� ) 4(500 תקנה 42.מחו� לתחו�

  :כאשר

  

  .385–384' לעיל בעמ ראו   37
לוי
 ' ש, מהדורה שביעית( 242  סדרי הדי� האזרחייואל זוסמ
 ;60' מ בע,שר�קונפינוראו    38

 .)1995, עור�
ראו ( חלה ג� כאשר התביעה היא לביצוע בעי
 של חוזה מכר של מקרקעי
 4' זוסמ
 סבר כי תק   39

ר שהיא תחול ג� כאשר מדובר במימוש הסכ� בנוגע סבי). 81' בעמ, )38ש "לעיל ה( זוסמ�

  .ליחסי ממו

  .1447–1445'  ולהל
 בעמ988–987' בעמראו לעיל לדיו
 בתקנה זו    40
  .385' ראו לעיל בעמ   41
לא ברור מהי הפרה של הסכ� ממו
 או של חוזה . מבוססת על הפרת חוזה במדינה) 5(500 'תק   42

אולי סירוב לנהוג לפי ההסכ� . חסי ממו
 בי
 בני זוגהנישואי
 שתהיה רלוונטית לתביעה בי
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בו על או לעשות , להפקיעו או לפסלו, לבטלו, התובענה היא לאכו� חוזה

באחד המקרי� , או לקבל דמי נזק או סעד אחר בשל הפרתו, דר� אחרת

  : האלה

  ; החוזה נעשה בתחו� המדינה) א(

  ]....[) ב(

  .על החוזה חלי� דיני מדינת ישראל לפי כתבו או מכללא) ג(

 את קיומו של חוזה ַיראהתנאי מוקד� להפעלתה של תקנת משנה זו הוא כי התובע 

נראה כי אי .  בוודאי יספק לעניי זה הנישואינכסיהסכ� בנוגע ל 43.שבגינו תובעי� סעד

וייתכ כי א� אי לדרוש לעניי זה שההסכ� , הצדקה לדרוש שההסכ� יהיה בכתב דווקא

לפיכ� ג� הסדר כמו חזקת השיתו� יוכל . יהיה מפורש כל עוד אפשר להצביע על קיומו

ר שהמשפט הישראלי הכיר בהיות� של  מאח44.לבסס בקשת היתר ככל שבסיסו הוא הסכמי

א� עצ� הנישואי מצמיחי� את הזכויות ,  א� נישואי עשויי� להספיק45,נישואי חוזה

על התובע להראות עוד כי החוזה , כדי לבסס בקשה למת היתר לפי תקנה זו. הנתבעות

  . נעשה בישראל או שחל עליו די ישראל לפי כתבו או מכללא

: לה היכ נעשה חוזה כאשר החוזה הנטע הוא הנישואי עצמ�לא סביר שתתעורר השא

מקו� כריתתו של הסכ� עצמאי באשר לרכוש . מקו� עריכת הנישואי נית לזיהוי בקלות

 נבחנת לפי התפיסות המהותיות היכ הוא נכרתהשאלה . עשוי להיות קשה יותר לזיהוי

   46.ות ברירתיות כלשהולא לפי תפיס, הוא די ישראל, המקובלות של די הפורו�

  


באותה מידה ייתכ
 שסירוב . בנוגע לרכוש שבישראל עשוי להיות הפרה של הסכ� ממו
, )7(500' להעביר נכס המצוי בישראל לפי הסכ� ממו
 יספיק כדי לבסס בקשה לפי תק

  .המאפשרת לבסס מת
 היתר על מעשה או מחדל בישראל
 .Seaconsar Far East Ltd. v. Bank Markazi Iran, [1994] 1 A.Cנגליה בפרשתכ� נפסק בא   43

דה לקס '  נDeluxe Laboratories Inc 4501/05א "רעראו , בישראל וכ
 ג� .438
לפסק ) 3(פסקה בב, )2005, פורס� בנבו (מ"פיל� אנד וידאו פרוססינג בע�ישראל/הוליווד


 כיצד קובעי� א� נכרת חוזה ועל הנטל בעניי
 זה ראועל השאלה . דינו של השופט רובינשטיי
   .1450–1447' להל
 בעמ

פסק דינו של הנשיא ברק ראו למשל על בסיסיה השוני� של חזקת השיתו� במשפט הישראלי    44
א "בדנ) ואיל� 621� ואיל� ו614' בעמ (פסק דינו של השופט חשי
ו)  ואיל�602' בעמ(

 ).1996 (573) 3(ד נ"פ ,נפיסי'  נפיסינ 1558/94
' קורונל נ 625/73א "ראו ע(לפחות א� השיטה שבמסגרתה ה� נערכו מכירה בה� כחוזה    45

  )).1975 (263, 259) 2(ד כט"פ, קורונל
  .1458–1455' ראו להל
 בעמ   46
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 השאלה א� די ישראל חל על החוזה ככתבו או מכללא נבחנת לפי כללי ,לעומת זאת

 לפי כללי 47.ברירת הדי הישראליי� הנוגעי� לחוזי� בכלל ולחוזי� בהקשר הזוגי בפרט

ברירת הדי המקובלי� בחוזי� יכול שתהיה בהסכ� תניה מפורשת המחילה על ההסכ� את 

ייתכ שמתו� נסיבות . במקרה כזה ברור כי די ישראל נועד לחול על החוזה. די ישראל

בהיעדר . כריתתו של החוזה ברור כי כוונת הצדדי� הייתה להחיל על ההסכ� את די ישראל

 הדי שחל על החוזה הוא הדי שצדדי� סבירי� היו מניחי� כי יחול אילו ,סממ לכוונה כזו

וב די זה מזוהה כדי בעל הזיקה המשמעותית ביותר  על פי ר48.נתנו על כ� את דעת�

בהקשר המיוחד של הסכ� . היינו בעל הזיקה האובייקטיבית החזקה ביותר לעניי, לעניי

בעניי יחסי ממו סביר שהדי בעל הזיקה האובייקטיבית החזקה ביותר יהיה די המושב של 

חס חשיבות מרכזית לדי המושב  לחוק יחסי ממו מיי15סעי� . הצדדי� בעת עשיית ההסכ�

והוא מכפי� הסכמי� בענייני� אלה לדי המושב בעת עשיית , בתחו� יחסי הממו בכלל

דינו הנאות די המושב של הצדדי� את א� שיטות משפט אחרות נוטות לראות ב. ההסכ�

 כדי נבחר או – המסקנה שדי ישראל חל על החוזה 49.של הסכ� ביחסי ממו בי בני זוג

  .  עשויה לבסס בקשה למת היתר המצאה מחו� לתחו�–די המושב של הצדדי� כ

. קל פחות לקבוע כי די ישראל חל על החוזה כאשר החוזה הנדו הוא הנישואי עצמ�

ממילא , שא� לא כ(מאחר שבחלופה זו ההנחה היא שהנישואי נערכו מחו� לישראל 

 קשה להבחי בנסיבה שתצביע על ,)אפשר לבסס את הבקשה על שהחוזה נעשה בישראל

, לא די בהיות הנישואי דתיי�. את די ישראל, כחוזה, כוונת הצדדי� להחיל על הנישואי

לפיכ� סביר כי לא תהיה אפשרות לבסס מת . א� כשמדובר בבני זוג תושבי ישראל ואזרחיה

,  לישראלשנכרת מחו�,  כשלעצמוהיתר המצאה מחו� לתחו� על היותו של חוזה הנישואי

  .כפו� לדי ישראל ככתבו או מכללא

ג� על , בי שמדובר בחוזה שנכרת בישראל ובי שמדובר בחוזה שחל עליו די ישראל

 על כ א� 50.כללי ברירת הדי של הפורו� קיי� חוזה מחילי� את א	השאלה המקדמית 

 הישראליי� קיומו של הסכ� זה תלוי בכל כללי ברירת הדי, הבקשה מתייחסת להסכ� ממו

 תוקפו של 51.ובחירת� של הצדדי� בדי עשויה שלא להועיל לעניי זה, הנוגעי� לחוזי�

די המושב במקרה (תק� בדי בעל הזיקה המשמעותית ביותר לחוזה היותו החוזה תלוי ב

 תק� מבחינה צורנית בדי מקו� כריתת החוזה או בדי בהיותו; )כפי שהוסבר לעיל, זה

 תק� מבחינת הכשרות לעשותו בהיותוו; ) די החוזה האובייקטיבי–ב כנראה שו(החוזה 

  

  .1455–1453' להל
 בעמראו    47
  . ואיל�1461' להל
 בעמראו    48
49   
 .1204–1203'  בעמראו להל
  .1450–1448' מלהל
 בעראו    50
 . ואיל�461' לעיל בעמראו    51
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 לחוק הכשרות המשפטית 77לפי די המושב בעקבות ההוראה שבסעי� (

קיומ� , המשמשי� חוזה בהקשר זה,  א� הבקשה מתייחסת לנישואי52).והאפוטרופסות

החלופה היחידה משו� ש. ותוקפ� של הנישואי תלויי� בכללי ברירת הדי ביחס לנישואי

סביר שיש להראות שהנישואי , הרלוונטית לעניי זה היא שהנישואי נערכו בישראל

  53.לפי די ישראל" קיימי�"

   דתיי�הדי� הבתי לאומית של �מכות בי�ס  )ג(

לאומית של בתי הדי הדתיי� מבוססת על זיקות סמכות ולא על �מאחר שסמכות� הבי

�� בענייני יחסי ממו עשויה להרחיב את סמכותה הביכל סמכות שיש לה, המצאת מסמכי�

  .אול� מתברר שהרחבה זו מוגבלת ביותר. לאומית של ישראל בתחו� זה

 סמכות� הייחודית העניינית של רוב בתי הדי הדתיי� מוגבלת היו� לענייני נישואי

י� עוד וה� אינ� כולל,  היק� התכולה של מושגי� אלה צומצ� מאז ימי המנדט54.וגירושי

על זכות מכוח איזו משאבי� , תביעה העומדת בפני עצמה המבוססת על זכות מכוח שיתו�

 על כ ה� אינ� 55.תביעות כאלה אינ נחשבות ענייני נישואי. או על זכות מכוח הסכ�

לאומית המסמיכות בתי � וזיקות הסמכות הבי56,בסמכות� הייחודית של בתי הדי הדתיי�

�ות סמכות בידי אלה אינ מצמיח   57.לאומית לדו בתביעות כאלה בפני עצמ

  

 .1493–1490'  להל
 בעמראו   52
 אבל ,)719–716'  למשל לעיל בעמראו(אמנ� עריכת הנישואי
 כדי
 אינה ערובה לתוקפ�    53

שג� א� הוא תק� לפי די
 ישראל המהותי הוא עשוי להיראות לא תק� לפי , בניגוד לחוזה רגיל
ג� א� ה� אינ� תקפי� ,  בי
 זרי�כדי�נישואי
 שנערכו בישראל , י�כללי ברירת הדי
 הישראלי

 תקפי� בדי
 ישראל עשויי� להיראות, ) די
 אזרחות�–קרי ( לפי הדי
 האישי של בני הזוג
  .די
 ישראל לא יתכחש לה�בהקשרי� מסוימי� ו

  .ראו להל
, על הסמכות הרחבה יותר של בתי הדי
 הרבניי� בשל כריכה   54
ראו . )1959( 1085ד יג "פ, גולדמ�' גולדמ� נ 8/59א "ראו למשל ע, לבתי הדי
 הרבניי�ביחס    55

לפיכ� זיקות אלה בעלות משמעות בהקשר הממוני . 9–8פסקאות ב, )23ש "לעיל ה( שיפמ�ג� 

  .רק ביחס לזכויות שהדי
 הדתי מייחס באופ
 ישיר לנישואי

כמת הצדדי� בענייני� שאינ� כלולי� בסימ
 אי
 אפשרות להקנות לבית הדי
 סמכות מכוח הס   56
'  אמיר נ8638/03� "ראו למשל בג. (1947–1922,  לדבר המל� במועצה על אר� ישראל51

יחסי ממו
 בי
 בני זוג אינ� )). 2006 (259) 1(ד סא"פ, בית הדי� הרבני הגדול בירושלי�
, ש�, שיפמ�ראו ג� (י
 וכאמור אינ� כלולי� בענייני נישואי
 וגירוש, מופיעי� ברשימה זו


בתי המשפט האזרחיי� לא היו , המעיר כי אילו נחשבו ענייני� אלה לענייני נישואי
 או גירושי

אול� ). בהלכות השיתו� ובשאר ענייני הרכוש של בני הזוג, כפי שה� דני�, מוסמכי� לדו

ו סמכות מאחר שג� בתי המשפט האזרחיי� מוסמכי� ליטול סמכות בהלי� אזרחי שבו יש ל
, הסכמה לסמכות השיפוט של בית די
 דתי, מבחינת העניי
 על יסוד הסכמת הצדדי� בלבד

  . תה מרחיבה את סמכות השיפוט הכוללת של ישראלממילא לא היי, אפילו הייתה אפשרית
  .דיו
 להל
 ראו, על השאלה א� יש לה� סמכות לדו
 ביחסי ממו
 בי
 בני זוג במסגרת הלי� אחר   57
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המקבילה לזו של בית , לחוק יחסי ממו מקנה לבתי הדי הדתיי� סמכות) א(2עי� ס

לאשר הסכ� ממו או שינוי של הסכ� ממו של כל מי שכפו� לסמכות� , המשפט האזרחי

בני זוג שה�  לש הסכמי�  מכא שבית הדי הרבני מוסמ� לאשר58.בענייני נישואי וגירושי

 בית הדי הדתי הדרוזי מוסמ� לאשר 59;תושבי המדינה או אזרחיה, יהודי� בישראל

 בתי הדי הנוצריי� מוסמכי� 60;תושבי המדינה או אזרחיה, הסכמי� של דרוזי� בישראל

 בית הדי השרעי מוסמ� לעניי זה באשר לבני 61;לעניי זה באשר לנוצרי� אזרחי המדינה

או אזרחיה של מדינה שבה ה� כפופי� לבית די דתי בענייני , סלמי� אזרחי ישראלזוג מו

,  לאשר הסכמי ממוסמכותבית המשפט לענייני משפחה ל אול� ג� 62.המעמד האישי

בקשה לאישור הסכ� מוגשת על ידי שני הצדדי� ואינה תלויה באפשרות להמציא ומאחר ש

והזיקות , ר הסכמי� של בני זוג כאלה מוסמ� לאשבית משפט זהג� , מסמכי� לנתבע

שמגדירות את סמכות� הייחודית של בתי הדי אינ מרחיבות את סמכותה הכוללת של 

  .ישראל ג� בעניי זה

  תיעת יחסי ממו� במסגרת תביעה אחרתב  .2

  גירושי�  )א(

. התדיינות בנושא יחסי ממו בי בני זוג עולה במקרי� רבי� במסגרת פירוק הנישואי

טות משפט אחרות יש שמסמיכי� באופ מיוחד את הערכאות הדנות בגירושי לדו ג� בשי

הסמכות לדו בהתרת , למשל.  בישראל אי הסדר כללי שכזה63.בענייני הרכוש של בני הזוג

 , )לאומית�מקרי� מיוחדי� וסמכות בי(נישואי לפי חוק שיפוט בענייני התרת נישואי

ג� הסמכות . ת לדו ג� ביחסי הממו בי בני הזוג אינה מקנה סמכו1969–ט"התשכ

 הייחודית של בית די דתי לדו בגירושי של בני אותה דת אינה כוללת את הסמכות לדו

 ואי אפשרות להקנות לבתי הדי סמכות לדו בענייני� אלה 64,בחלוקת רכוש� של בני הזוג
  

שנראה בהמש� יש לה� ג� סמכות לאשר הסכ� גירושי
 שבתוכו הסכ� ביחס לחלוקת כפי    58
 .הרכוש

  . 1953–ג"התשי, )נישואי
 וגירושי
( לחוק שיפוט בתי די
 רבניי� 1' ס   59
 .1962–ג"התשכ,  לחוק בתי הדי
 הדתיי� הדרוזיי�4' ס   60
61    
   .1947–1922,  לדבר המל� במועצה על אר� ישראל54סימ
 .52סימ
 , ש�   62
� לb.51.1' ראו למשל ס   63CPIL�  . בשוויי
;  באשר לבתי הדי
 הרבניי�)1959( 1085ד יג "פ, גולדמ�' גולדמ� נ 8/59א "ראו למשל ע   64

בחוק בתי הדי
 הדתיי� " ענייני גירושי
"נפסק כי הביטוי , ובניגוד לפסיקה קודמת, לפיכ�
 
) 4(ד נח"פ, מרעי' מרעי נ 9611/00� "ראו בג(הדרוזיי� אינו כולל ענייני� נספחי� לגירושי

256) 2004( , 
ג� ; )את חלוקת הרכוש המשות� לתביעת גירושי
" לכרו�"שבו נפסל הניסיו

ונפסק למשל , באשר לבית הדי
 השרעי צומצ� היק� הסמכות הייחודית לדו
 בענייני גירושי
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 כוללת ג� את הסמכות  ע� זאת הסמכות לדו בגירושי65.מכוח הסכמת הצדדי� בלבד

ושיקבל בעקבות ההסכ� תוק� , שעשוי לכלול הסדרי� בענייני רכוש, לאשר הסכ� גירושי

הוא עשוי ג� ,  כל אימת שבית הדי מוסמ� לדו בגירושי של זוג, על כ66.של פסק די

על אזרחי סמכות זו משתרעת , כשמדובר ביהודי� ובדרוזי�. לאשר הסכ� בענייני ממו

 68; על אזרחי המדינה בלבדהיא משתרעת,  כשמדובר בנוצרי�67;ה ותושביההמדינ

 על אזרחי ישראל ואזרחיה של מדינה אחרת שבה ה� כפופי� לבית –וכשמדובר במוסלמי� 

   69.די דתי בענייני מעמד אישי

המקרה היחיד שבו קיומה של סמכות בגירושי עשוי להספיק כדי לבסס סמכות לא רק 

� לדו בתביעה בנוגע ליחסי ממו בי בני הזוג המתגרשי� הוא תביעת לאשר הסכ� אלא ג

שבה אחד הצדדי� כר� את הנושא של , הנדונה בבית הדי הרבני, גירושי בי שני יהודי�

–ג"התשי, )נישואי וגירושי( לחוק שיפוט בתי די רבניי� 3יחסי הממו בתביעה לפי סעי� 

1953 .� בישראל מוסמכי� לדו בתביעה בנוגע ליחסי ממו  בתי הדי הרבניי,אשר על כ

כאשר מתקיימות , בי בני זוג ג� מבלי שאפשר לרכוש סמכות בבתי המשפט האזרחיי�

  

ושי
 אינה בסמכותו כי תביעה המבוססת על זכות שיתו� בנכסי� המוגשת לאחר הגיר
 
' וכי תביעה לפי ס, ))1979 (729) 1(ד לג"פ, ראבי' ראבי נ 77/77א "ע(הייחודית של בית הדי

 לחוק יחסי ממו
 בי
 בני זוג להצהרה על זכותה של אישה מוסלמית גרושה לאיזו
 משאבי� 5
 
) 1(ד"מ תשמ"פ, סמיח' דיאב נ 1799/89) 'חי(א "ראו ת(איננה עניי
 של נישואי
 או גירושי

13 )1993 .((  
לאור ). 2006 (259) 1(ד סא"פ, בית הדי� הרבני הגדול בירושלי�'  אמיר נ8638/03� "ראו בג   65

 
זאת סביר כי ג� כאשר הסמכות לדו
 בעצ� הגירושי
 מוקנית לבית הדי
 הרבני או לבית הדי
, )שואי
 וגירושי
ני( לחוק שיפוט בתי די
 רבניי� 9' ראו ס(הדתי הדרוזי מכוח הסכמה 

הסכמה זו אינה ) 1962–ג"התשכ,  לחוק בתי הדי
 הדתיי� הדרוזיי�5'  וס1953–ג"התשי

 .יכולה להקנות ג� סמכות לדו
 בענייני ממו

  .לחוק יחסי ממו
) ד(2' ראו ס   66
 לחוק בתי 4' ס; 1953–ג"התשי, )נישואי
 וגירושי
( לחוק שיפוט בתי די
 רבניי� 1' ס ראו   67

בשני המקרי� בני זוג שאינ� בסמכותו הייחודית של . 1962–ג"התשכ, דתיי� הדרוזיי�הדי
 ה
נישואי
 ( לחוק שיפוט בתי די
 רבניי� 9' ראו ס(בית הדי
 רשאי� להקנות לו סמכות בהסכמה 


 . לחוק בתי הדי
 הדתיי� הדרוזיי�5' וס)) וגירושי
68    
אזרחי� זרי� אינ� יכולי� להקנות . 1947–1922,  לדבר המל� במועצה על אר� ישראל54סימ

 
,  לדבר המל� במועצה על אר� ישראל65ראו סימ
 (סמכות לבית הדי
 לדו
 בהתרת נישואי
1922–1947.( 

69    
ג� א� אנשי� שאינ� כלולי� . 1947–1922,  לדבר המל� במועצה על אר� ישראל52סימ
סביר שהמגבלה , כמת�בשתי קבוצות אלה יכולי� להקנות סמכות לבית הדי
 מכוח הס

 
, 664' ראו לעיל בעמ(ושבית הדי
 לא יוכל להתיר את נישואיה� ,  חלה ג� עליה�65שבסימ
 ).71ש "ה
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 וכאשר , )תושבי המדינה ואזרחיה, יהודי� בישראל(זיקות הסמכות לדיו בעצ� הגירושי

   70.נוס� על כ� העניי נכר� בתביעת הגירושי

   ושהרי  )ב(

. ות בנושא יחסי ממו בי בני זוג עולה במקרי� רבי� עקב מותו של אחד מבני הזוגהתדיינ

בשיטות משפט אחרות יש שמסמיכי� באופ מיוחד את הערכאות הדנות בירושה לדו ג� 

� בישראל אי כלל מיוחד העוסק בסמכות הבי71.בענייני הרכוש של בני הזוג לאומית לדו

תביעה כזו יכולה להתנהל . חר מותו של אחד מבני הזוגבתביעה ביחסי ממו המתנהלת לא

 ומנהל עיזבו תובעי� את ב הזוג הנותר בחיי� כדי להביא לתו� העיזבו �יורשיהכאשר 

באותה מידה היא יכולה להתנהל כאשר ב הזוג הנותר בחיי� תובע את . ורכוש המוחזק בידי

בכל אחד . לתובע או המגיע לוהשולטי� ברכוש השיי� ,  או את מנהל עיזבונו�יורשיה

וא� כשעיזבו , מהמקרי� הללו תביעה כזו עשויה להתנהל כשהעיזבו מתנהל בישראל

   .או שאינו מתנהל כלל, מתנהל כולו במדינה אחרת

ירושתו של אד� מתייחסת לזכויות . תביעות כאלה אינ תביעות בירושתו של אד�

 72. ב הזוג מכוח יחסי ממו בי בני זוגהיא אינה כוללת זכויות של; ברכושו של הנפטר

 תביעה שבאה לממש זכות ביחסי ממו בי בני זוג אינה משתנה רק משו� שצד אחד לדיו

תביעה . תביעת גברא, היא נותרת כפי שהייתה; הל� לעולמו והוא מיוצג על ידי אחר

בי . ית רגילהלהצהרה על שיתו� ברכוש או להצהרה על זכות קניי ברכוש היא תביעה קניינ

שהיא באה מצד ב הזוג הנותר בחיי� ומטרתה להוציא מגדר העיזבו רכוש שלא היה של 

  

למשל על . סוגיות הכריכה וכנותה מעוררות דיוני� רבי� וקשי� במשפט הישראלי, כידוע   70
זרחיי� של השאלה א� אפשר לכרו� ענייני ממו
 באופ
 כ
 בתביעה להתרת� של נישואי
 א

בית ' פלוני נ 2232/03� "ראו בג, יהודי� אזרחי המדינה ותושביה המוגשת לבית הדי
 הרבני
, פלונית' פלוני נ 764411/1 תיק מספרו) 2006 (496) 3(ד סא"פ, א יפו"הדי� הרבני האיזורי ת

 על ל דרישת הכנות המופעלתע; )2010, פורס� בנבו (3.10.2010 מיו� רבני אזורי נתניה ד"יב
מי שמגיש בקשה ליישוב סכסו� לבית המשפט לענייני משפחה כתנאי למניעת האפשרות 

' פלונית נ 5918/07� "לכרו� את העניי
 בתביעת גירושי
 המוגשת לבית הדי
 הרבני ראו בג
מאחר שתנאי . ועוד) 2009, פורס� בנבו (פלוני' פלונית נ 6919/07, בית הדי� הרבני הגדול

ריכה הוא שבני הזוג מצויי� בסמכות הייחודית של בית הדי
 בענייני מוקד� לאפשרות הכ

 .לאומית הכוללת של ישראל�שאלות אלה אינ
 משפיעות על היק� הסמכות הבי
, גירושי

 1953–ג"התשי, )נישואי
 וגירושי
(לחוק שיפוט בתי די
 רבניי� ) ה(א4' אול� שימו לב שס
א אינה מקנה לו סמכות 4'  על סמבוססתה בגירושי
 הסמכות של בית הדי
 הרבני לדו
קובע כי 


 .לדו
 בענייני� הכרוכי� בגירושי
� לa.51.1' ראו למשל ס   71CPIL � .בשוויי
 . 140' בעמ,  כר� א)2002–1992( 1965–ה" תשכ,פירוש לחוק הירושהשמואל שילה ראו    72
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,  ובי שהיא באה מצד העיזבו כדי להגדיר את רכושו של הנפטר הכלול בעיזבו73,הנפטר

ג� תביעה לאיזו משאבי� לפי חוק יחסי ממו בי בני . היא תביעה נפרדת מהלי� הירושה

שבסופו של , היא תביעה למימוש זכות אובליגטורית;  תביעה בירושתו של אד�זוג איננה

 אול� 74.דבר עשויה לשמש בסיס לתביעת זכות מצד העיזבו או תביעת חוב נגד העיזבו

  . א� היא כשלעצמה אינה תביעה בירושה

בי , כאשר התביעה מוגשת מצד העיזבו או היורשי� נגד ב הזוג הנותר בחיי�

סמכות בית המשפט בישראל ,  מתנהל בישראל ובי שהוא מתנהל מחו� לישראלשהעיזבו

� רק א� אפשר  היא תקו75.נקנית על פי הכללי� הרגילי� החלי� בתביעה אזרחית רגילה

או א� אפשר לקבל היתר להמציא את ההזמנה מחו� ,  בישראלהזמנה לדילנתבע להמציא 

ממש , 1984–ד"התשמ,  סדר הדי האזרחי לתקנות500לפי אחת העילות שבתקנה , לתחו�

 כאשר היורשי� או מנהל העיזבו ה� , בכל המקרי� הללו76.כאילו המוריש היה בחיי�

עליה� להראות שה� מוסמכי� לתבוע בש� , התובעי� והעיזבו מתנהל מחו� לישראל

וייתכ שלצור� כ� ה� ייאלצו להביא לידי הכרה , העיזבו לפי די המושב של המוריש

 כבכל מקרה שבו מוגשת תביעה לטובת עיזבו או 77.אינצידנטלית של צו זר בענייני ירושה

אפשר שיידרש מינוי , א� התביעה תעלה שיש נכסי� בישראל שהיו של המוריש, יורשי�

כדי להג על נושי� ויורשי� , או שינוהל בישראל הלי� ירושה, בישראל מנהל עיזבו זמני

  78.ישראליי�

 התביעה מתנהלת מצד ב הזוג הנותר בחיי� נגד מנהל העיזבו או מה המצב כאשר

מתי אפשר לתבוע אות� בישראל בתביעת גברא בהקשר של יחסי ממו בי בני ? היורשי�

  ? זוג

אפשר לנהל תביעה ביחסי ממו בי בני , כאשר אי סמכות בישראל לנהל הלי� ירושה

זכויותיו ובחובותיו א� אפשר להמציא לה� ב, זוג נגד נציגיו של המוריש השולטי� ברכושו

  

דיני ירושה פלומי
 ' י, גולדברג' מ, שוחט' ש; 140' בעמ,  כר� א)72ש "לעיל ה( שילהראו    73
 ).2005, מהדורה שישית מורחבת ומעודכנת (66 ועיזבו�

74    
, לחוק הירושה) 4)(א(103' ראו ס(חוב זה נדחה לאחר תשלו� חובות אחרי� של העיזבו
אמנ� ). 140' בעמ, כר� א )72ש "לעיל ה( שילהראו , לביקורת על מצב זה; 1965–ה"התשכ

אבל מקובל שבירור , זכות האיזו
 במסגרת הוכחת החובותאפשר להגיש את החוב הנובע מ
 ). 185 'בעמ, )73ש "לעיל ה( גולדברג ופלומי�, שוחטראו (היק� החוב יתנהל בתביעה רגילה 

לחוק ) ז)(6(1' או ס) 2(1' מכוח ס, בית המשפט המוסמ� יהיה בית המשפט לענייני משפחה   75
 .1995–ה"התשנ, בית המשפט לענייני משפחה

  .1109–1107' ראו לעיל בעמ   76
 .1106–1093'  בעמראו לעיל   77
 . ראו ש�   78
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 מצד אחד משונה 79.ג� א� המוריש עצמו מעול� לא נכח בישראל, הזמנה לדי בישראל

. לכאורה להסתפק בהימצאות� או בזמינות� האישית לצור� תביעה בכושר� כנציגי המוריש

מצד אחר כאמור ה� השולטי� ברכוש שאליו מתייחסות זכות הקניי או הזכות 

בהנחה שהנתבע הוא , על כ ממש כמו בתביעה אזרחית רגילה. אובליגטורית הנטענותה

ואי , התובע אינו יכול לתבוע אלא אותו, האד� שנכנס לנעליו של המוריש לפי די מושבו

כאשר סמכות השיפוט ממילא תהיה , פסול עקרוני בכינו סמכות על יסוד זיקה אישית זו

באותה מידה סביר שאפשר לבסס בקשת ההיתר להמציא . ותכפופה לטענה של פורו� לא נא

הזמנה מחו� לתחו� ליורש או למנהל עיזבו על יסוד היות� תושבי ישראל או מתגוררי� 

  . 1984–ד"התשמ, לתקנות סדר הדי האזרחי) 1(500על פי תקנה , בה

מיחה סביר כי עילה עניינית המצ,  אינו נמצא בישראלנציגי המורישבהנחה שא� אחד מ

–ד"התשמ,  לתקנות סדר הדי האזרחי500אפשרות להמציא הזמנה מחו� לתחו� לפי תקנה 

 א� מתקיימת אחת מהעילות המתייחסות להסכ� בעניי , למשל: תספיק לעניי זה1984

לפי תקנה (כפו� לדי ישראל או שהופר בישראל ,  שההסכ� נעשה בישראל–רכוש בני הזוג 

לפי (י� צו מניעה באשר למעשה שנעשה או ייעשה בישראל  או שמבקש,))5(או ) 4(500

לפי (או שתובעי� על מעשה או מחדל שנעשה בישראל הנוגע לרכוש זה , ))6(500תקנה 

שב הזוג התובע , כ� ג� א� התביעה מתייחסת רק לקרקע המצויה בישראל. ))7(500תקנה 

תבסס ) 3(או ) 2(500קנה סביר שת, טוע לזכות קניי או לזכות אובליגטורית בנוגע לה

במקרי� . בקשה להמצאת ההזמנה מחו� לתחו� ליורש או למנהל עיזבו ששולט בקרקע

כאלה נראה כי אי סיבה להימנע ממת היתר המצאה מחו� לתחו� רק משו� שהנתבע הוא 

ממש כאילו ביקשו לתבוע בישראל את נציגי המוריש בשל הפרת , א� נציגו של המוריש

לעתי� היורשי� או מנהל העיזבו ה� , יתרה מזו. יש או בשל עוולה שביצעחוזה של המור

כגו כאשר מבקשי� למנוע מה� לפעול בדבר רכוש , אלה שמעשיה� מהווי� עילת התביעה

קל וחומר שבמקרי� כאלה יהיה אפשר לבקש היתר להזמינ� לדי בישראל א� . בישראל

  . 500ה נמתקיימת אחת מחלופותיה של תק

אפשר שתהיה לבית ,  שבה� התביעה מתייחסת בי השאר לרכוש בישראלבמקרי�

 וקיומה של סמכות ישראלית לדו בירושה אינ. משפט ישראלי ג� סמכות לדו בירושה

 אול� ראינו.  סמכות לדו בתביעה אישית נגד היורשי� או מנהל העיזבוומקנה כשלעצמ

ד היורשי� או מנהל העיזבו הזר שרות לנהל תביעה נגפהוא אינו בהכרח פוסל את האש

ג� במקרי� הללו יכולת� להיתבע בתור נציגי המוריש תיקבע לפי די . בנוגע לרכוש זה

ובמידת הצור� תו� הכרה אינצידנטלית בצו , הוא הדי השולט בירושה, מושבו של המוריש

  

79   
לתקנות סדר הדי
 האזרחי כדי לבסס בקשה ) 10(500' אפשר כנראה להסתמ� על תק, וא� כ

  .כבעלי די
 נכוני� ודרושי�, להתיר המצאה מחו� לתחו� ליורשי� האחרי� או למנהל העיזבו
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שיידרש סביר ,  ג� א� אי מתנהל הלי� ירושה בפועל, כמו כ80.הממנה את מנהל העיזבו

כדי להבטיח שתביעה אזרחית זו לא תעקו� הליכי ירושה מינויו של מנהל עיזבו זמני 

 על 81.מסודרי� ולא תקטי שלא כדי את נכסי העיזבו הזמיני� ליורשי� ולנושי� ישראליי�

 קיומה של סמכות לדו בירושה עלול לחייב שתביעה ביחסי ממו בי בני זוג תתנהל ,כ

  .של בית המשפט בירושהבצל סמכויותיו 

קיומה של סמכות ישראלית לדו בירושה א� עשוי ליצור נסיבות שבה סמכות כזו אול� 

בחלק גדול מהמקרי� יהיו יורשי� , כאשר בפועל מתנהל בישראל הלי� ירושה. תקו�

 בישראל או מנהל עיזבו בישראל שיהיה אפשר לתבוע אות� על ידי המצאת הזמנה לדי

 ג� בהנחה שלא מונה מנהל עיזבו בישראל ושהיורשי� כול� זרי� שאינ� .בתו� המדינה

יהיו מצבי� שבה� יהיה אפשר להמציא הזמנה לדי לעור� די המייצג , מגיעי� לישראל

 ג� 82.לאומית עליה� לצור� תביעת הגברא�כ� לקנות סמכות ביבו, אות� בהלי� הירושה

ת סמכות לנהל הלי� כזה ואי אפשרות א� קיימ, כאשר אי מתנהל הלי� ירושה בפועל

ב הזוג המבקש לממש את , להמציא מסמכי� למנהל העיזבו הזר או ליורשי� הזרי�

ולו , זכויותיו ביחסי ממו בי בני זוג בישראל יוכל לבקש שימונה מנהל עיזבו בישראל

י מעוני"בתור צד ,  לחוק הירושה77על יסוד סעי� , לצור� התביעה האזרחית בלבד

  83".בדבר

  היק� הסמכות  .3

העובדה שנכסי בני הזוג אינ� מצויי� בישראל אינה שוללת , מאחר שמדובר בסמכות גברא

והיעדר� של , סמכות זו אינה מוגבלת לנכסי� מקומיי� בלבד. את סמכות בית המשפט

עמדה זו אושרה ג� .  בהכרח סיבה להימנע מהפעלת סמכות השיפוטונכסי� בישראל א� אינ

 המגובש בפרשת אמנ� העיקרו הכללי. ר למקרקעי המצויי� מחו� לישראלבאש
Moçambique סמכות על קרקע שמחוצה להוולפי, האנגלית  84.מקובל בישראל,  למדינה אי

 לכאורה כלל זה מונע מבתי משפט ליטול סמכות לדו בקרקע זרה ג� בהקשר של יחסי ממו

היכנס לחריגי� המפורשי� שנקבעו להלכה בר� תביעות כאלה עשויות ל. בי בני זוג

בהקשר של יחסי ממו בי בני זוג ההכרעה בדבר זכויות בקרקע שכ , במשפט האנגלי
  

מי שרשאי לפעול בש� המנוח ה� היורשי� , לפי החוק הישראלי .1109–1107' ראו לעיל בעמ   80

הדי
 הזר  ).340 ' בעמ, כר� ג)72ש "לעיל ה( שילהראו (כאשר מונה כזה , או מנהל העיזבו

 .צא באלהוכיו, עשוי להיות שונה ולדרוש למשל שרק העיזבו
 יתבע או ייתבע
אי
 ספק , ת רגילה נגד העיזבו
להבדיל מתביעה אזרחי, במקרה זה .1109' לעיל בעמראו    81

  .שהסמכות העניינית תהיה בידי בית המשפט לענייני משפחה
  .171ש "ה, 1108' ולעיל בעמ 1984–ד"התשמ,  לתקנות סדר הדי
 האזרחי477 ' תקראו   82
  .1108' ראו לעיל בעמ   83
  .431–429' ראו לעיל בעמ   84
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 אול� 85.נאמנותדי זר שמסדיר את העניי במסגרת דיני הסס על הסכ� או על עשויה להתב

 של יחסי ה באופ כללי ה בהקשר המיוחד,  ממילאהנפקות של הלכה זו צומצמה בישראל

  .ממו בי בני זוג

 וחשש מפני חוסר כיוו שטע� הכלל הוב כרתיעה מפני התערבות בריבונות זרהמ

ואי כל מניעה ליטול סמכות ,  קרקע בשטחי� המוחזקי�עלהוא לא הוחל , אפקטיביות

מאותו טע� עצמו המגמה בעול� היא  86.שיפוט לדו בתובענות המתייחסות לקרקע שכזו

שבה� ההתדיינות בפורו� מצטיירת  זו על סמכות השיפוט למקרי� לצמצ� מגבלה

מת הוראות ,  התערבות במרשמי� שלה–כהתערבות בענייניה הריבוניי� של מדינה אחרת 

 מאחר שתביעה ביחסי ממו בי בני , אשר על כ87.צא באלההחלטת חפצא וכיו, לרשויותיה

י או אובליגטורי בי שני הצדדי� זוג היא תביעת גברא שמטרתה להכריע בסכסו� קניינ

באשר לנכסי מקרקעי המצויי� מחו�  אי כל סיבה לשלול מבתי המשפט סמכות ,בלבד

באופ זכויות  –או לשנות  –בית המשפט אינו מתיימר לקבוע בהליכי� כאלה שכ , למדינה

צמצ� את המגבלה בהקשר למפורשת מסתמנת מגמה  ואכ בישראל .העול�ל שיחייב את כ

 אפילו בזכויות ,ליטול סמכות לדויוכל בית משפט בישראל כ� ש, של יחסי ממו בי בני זוג

 אינה מחייבת אלא את  שin personamהקביעה היא קביעה ש ובלבד,  לקרקע זרהבאשרקניי

, נפסק במפורש שביחסי ממו בי בני זוג. הצדדי� לדיו ואינה מתיימרת לחייב רשויות זרות

ושבה� רצוי לקיי� דיו מקי� במכלול , דובר ביחסי� בי בני הזוג בלבדשבה� ממילא מ

בתי משפט ישראליי� רשאי� ליטול סמכות ג� על קרקע הנמצאת , רכוש� של בני הזוג

   88.במדינה אחרת

  

  .140ש "ה, 62' ראו לעיל בעמ   85
 ).1990 (397) 4(ד מד"פ,  עדילה'נוס בסילי 490/88א "ע   86
  .1086–1081, 997–988, 431–429, 63–62' לעיל בעמראו    87
.  ואיל�109בפסקה , )2009, לא פורס� (דאמירי' דאמירי נ 2066/07) ��מחוזי י(מ "ראו למשל ע   88

כשחלק מרכוש� היה , פסק די
 זה עסק ביחסי ממו
 בי
 בני זוג תושבי השטחי� המוחזקי�
 על Moçambiqueתחולתה של הלכת �בית המשפט לא הסתפק באי. שראל וחלק אחר בשטחי�בי

אלא ציי
 במפורש שאי
 מניעה ליטול , וא� לא באפשרות שחריגי ההלכה יחולו, לקרקע בשטחי�
הוא ג� הדגיש שביחסי ממו
 . סמכות על קרקע זרה בתביעת גברא באשר לקרקע מחו� לתחו�

משפחה (ש "ראו ג� תמ). 431–429' ראו לעיל בעמ(ל הרכוש יידו
 יחד בי
 בני זוג רצוי שמכלו
שבו השופט גרינברגר סירב להוציא צו , )2001, פורס� בנבו (גרינבוי�' גרינבוי� נ 540/01) ��י

בסברו שבישראל אי
 כלל נגד דיו
 , חוס� נגד ניהול הלי� בוררות זר שהתייחס לקרקע שבישראל
ולכ
 אי
 סיבה לשלול סמכות זו , � באשר לקרקע מחו� לישראלבהליכי גברא לפירוק שיתו

ש� , 9בפסקה , )2006, פורס� בנבו (הארו' הארו נ 701/06) ��מחוזי י(מ "ע; ממדינות אחרות
, נדונה קליטת פסק זר בעניי
 גירושי
 ויחסי ממו
 בי
 בני זוג שהתייחס בי
 השאר לקרקע בישראל

ושביחסי ,  הסמכות לדו
 בקרקע רק למדינה שבה היא נמצאתונאמר באופ
 כללי שאי
 לייחס את
ראו ג� ). לא פורס�(פליק ' פליק נ 54932/00א "בש; ממו
 רצוי לדו
 במכלול הנכסי� יחד

   .207'  ואיל� ובעמ92' בעמ, 1996 פסברג
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  המצאת מסמכי�  .4

. הסמכות לנהל תביעה ביחסי ממו בי בני זוג בבית משפט נקנית מכוח המצאת הזמנה לדי

ופג� בהמצאה שולל את סמכות בית , די היא מעשה שמכונ סמכות שיפוטהמצאה כ

רק . אי להסתפק בידיעתו של הנתבע על דבר הגשת התביעה לצור� כינו הסמכות; המשפט

ולכ ההזמנה לדי משמשת כלי מיידע בלבד , בשני מקרי� קמה הסמכות באופ עצמאי

כאשר סמכות בית המשפט מבוססת : כותהנחו� לצור� הלי� הוג א� לא לצור� כינו הסמ

הנסמכת על זיקות סמכות ולא , וכאשר מופעלת סמכות של בית די דתי, על הסכמת הצדדי�

  89.על המצאת מסמכי�

   שיקול דעת  .5

העובדה שבית משפט ישראלי מוסמ� לדו בתביעה מכוח המצאת המסמכי� במדינה ושהוא 

 חייב להפעיל את שהואאי פירושה , ניירשאי להתיר המצאה מחו� למדינה בנסיבות הע

בשני המקרי� בית המשפט רשאי . סמכותו או להתיר את המצאת המסמכי� מחו� לתחו�

להפעיל את שיקול דעתו ולסרב להתיר המצאה מחו� לתחו� או לסרב להפעיל את סמכות 

ה , ה בשל קיומה של תניית שיפוט, ה משו� שהפורו� אינו נאות, השיפוט שכבר רכש

כל הטענות הללו פתוחות ג� בפני אד� . בשל ניהולו של הלי� תלוי ועומד מחו� לישראל

  90.שנתבע ביחסי ממו בי בני זוג

 כולל קרקע זרה אינה בהכרח שוללת מבית כבר ראינו שהעובדה שרכוש הנישואי

א� הטענה שפסק די ישראלי עלול שלא להיאכ� . המשפט הישראלי סמכות לדו בעניי

 של בית המשפט להפעיל ו שלאינה צריכה להשפיע על נכונותדינה שבה נמצא הרכוש במ

 אול� כש� שהרצו 91. לאכו� את הפסק נגד הצדדי� באופ אישיאפשרשכ , את סמכותו

, לדו במכלול הנכסי� עשוי לשכנע בית משפט ישראלי להפעיל סמכות א� על קרקע זרה

כי הפורו� הזר ,  עשוי לשכנעו שלא ליטול סמכותכ� ג� היותו של רוב הרכוש במדינה זרה

לא כל שכ כאשר הצדדי� בחרו בפורו� זה מראש או שכבר , עשוי להיראות נאות יותר

השיקול שעל כל סכסוכי הרכוש להיפתר יחד עשוי להיות בעל משקל . מתנהל ש� הלי�

  .מיוחד בהקשר זה של יחסי ממו בי בני זוג

  

  .416–413' ראו לעיל בעמ   89
 .427–416'  לעיל בעמראו   90
ת לאומי�בי
אפקטיביות במסגרת כללי הסמכות המקומו של עקרו
 ה"ברו� ברכה ראו    91

אפקטיביות המבהיר כי  ,)1979 (575, 560 ו עיוני משפט" הפנימית של בתי המשפט בישראל
 .אינה בהכרח שיקול מכריע בהקשר של הפעלת סמכות שיפוט
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  ברירת די�  .ג

  מבוא  .1

ה . מיוחדות בכ� שה עוסקות במסה של רכוש ולא בפריט אינדיווידואליכוללות רות העב

הקשור למעמדו , מיוחדות עוד בכ� שה צופות שינוי במסה של רכוש בשל אירוע אישי

המשפט צופה ; במקרה של יחסי ממו אירוע אישי זה קשור לנישואי. המשפטי של האד�

דרת של רכוש בשל עריכת הנישואי או בשל פירוק� שינוי בזכויות המתייחסות למסה מוג

או קשר זה בי זכויות הקניי למעמד� של האנשי� המעורבי� . או בשל ניהול חיי זוגיות

נכסי כל אשר ל� קנייניי� אלה ביחסיהחיל על  למקובל סביר מדועמלחיי האישות שלה� 

כפי שהיה מתחייב מטיפול ,  די אחד ולא את די מקו� הימצאו של כל נכס ונכסהנישואי

קיימות שיטות שמזהות די אישי זה . אישיהדי ומדוע נוטי� לזהות די זה כ, קנייני רגיל

על פי רוב מנצלי� את שתי הזיקות האלה . אחרות מזהות אותו כדי האזרחות; כדי המושב

   .תו� מת העדפה לאחת מה

� על יחסי הממו בי בני זוג מחילי, בהיעדר הסכ�, במשפט האיטלקי ובמשפט הגרמני

מפנות בראש ובראשונה  שיטותה שתיבעניי זה  92.את הדי שחל על תוצאות הנישואי

איטליה עוברת לדי של המדינה שבה מרוכזי� חיי ; לדי האזרחות המשותפת של בני הזוג

 ואילו גרמניה מעדיפה את די האזרחות המשותפת 93,הנישואי כשאי אזרחות משותפת

את די המושב המשות�  –ובהיעדרו ,  את די המושב המשות�–ובהיעדרה , חרונההא

רק בהיעדר� של אזרחות משותפת ומושב משות� הוא מפנה לדינה של המדינה ; האחרו

והפתרו למצב , פחות או יותר  המצב הפו�שוויי� ב94.ששני בני הזוג קשורי� אליה ביותר

בהיעדר הסכ� מחילי� את די המושב . מיוחד –שבו אי א� זיקה אישית אחת משותפת 

רק א� לא היה . ובהיעדר מושב משות� מחילי� את די המושב המשות� האחרו, המשות�

ובהיעדרה של אזרחות , מחילי� את די האזרחות המשותפת, לבני הזוג מושב משות�

של רכוש� שגורס הפרדה מלאה , הוא די שוויי�, משותפת מחילי� את די הפורו� המהותי

בהיעדר הסכ� מחילי� את די המושב :  במשפט האנגלי המצב פשוט יותר95.של בני הזוג

דינו עשוי להיחשב די מושב הנישואי, וא� כשיש הסכ�, של בני הזוג) matrimonial 

  

� ל15.1' ראו ס   92EGBGBכל אחד מפנה לכלל הברירה .  לחוק הרפורמה האיטלקי30'  וס
  . ניי
 תוצאות הנישואי
העצמאי לע

 . לחוק הרפורמה האיטלקי29' ראו ס   93
� ל14' ראו ס   94EGBGB . 
די
 האזרחות המשותפת האחרונה יחול רק א� אחד מבני הזוג עדיי

כ� ג� די
 המושב המשות� האחרו
 יחול רק א� אחד מבני הזוג עדיי
 . אזרח אותה מדינה
 .תושב אותה מדינה

� ל54' ס   95CPIL. 
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domicile(.96 אמנ� על כאשר , באנגליה מפרידי� מראש בי נכסי מיטלטלי לנכסי מקרקעי

ורק על ,  למקרקעי מחילי� את די המדינה שבה נמצאת הקרקענוגעי�המקרקעי והסכמי� 

שואפי� להחיל במדינות אחרות . אבל גישה זו חריגה ,המיטלטלי מחילי� את די המושב

כאשר די מקו� הימצאו של נכס אינו מכיר בתחולתו של די רק . די אחד על כלל הרכוש

   97. כללית החלה בכל התחומי�לפי הוראה, יחול די מקו� הימצא הנכס, אחר

על .  הדי שיחולאפשרות שצדדי� יגיעו לידי הסכ� בעניימכירות בהשיטות כל , כאמור

ג� . פי רוב אי מקני� לצדדי� חופש מוחלט א� כי מידת החופש משתנה משיטה לשיטה

גרמניה . בהקשר זה בא לידי ביטוי הממד האישי של התחו� והעדפות באשר לזיקה האישית

איטליה מאפשרות שתיה שבני הזוג יבחרו בדי שהוא די אזרחותו של אחד הצדדי� ו

גרמניה א� מאפשרת לבחור . או בדי שהוא די מושבו של אחד הצדדי� לפחות, לפחות

 יש בה ג� כלל מיוחד הקובע איזה 98.בדי המקו� שבו נמצאת קרקע באשר לאותה קרקע

 בשוויי� הצדדי� רשאי� לבחור בדי 99.ניי זה בעדי ישלוט בתוקפו הצורני של הסכ�

או לחלופי בדי אזרחותו , המושב המשות� של בני הזוג או בדי מושב� המשות� המיועד

ובעוד תוקפו הצורני ; הסכ� כפו� לדי הנבחרה תוקפו המהותי של 100.של אחד מבני הזוג

היה או שתוכנו ינדרש שההסכ� יהיה בכתב , כפו� לדי מקו� עריכתו או לדי הנבחר

   101.ברור

  

כפי שהיה , עה המקובלת היא שיש להחיל את די
 מושב הנישואי
 ולא את די
 מושב הבעלהד   96
 של זיהויו על ).הזה לכלל והפירוש 165 בכלל ,DICEY ;ואיל� 1294 'בעמ ,CHESHIREראו (נהוג 

  . 1295' בעמ, CHESHIRE ראו משות� מושב אי
 הזוג כשלבני הנישואי
 מושב
 הל
ל( ANDREAS BUCHER, LE COUPLE EN DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ (2004)ראו למשל    97

– BUCHER, LE COUPLE ( ל19' המפנה לס, 228בפסקה �CPILוס �� ל3a'  בשווייEGBGB 
  .בגרמניה

� ל15.2' ראו ס   98EGBGB ;קובעת 1978ג� אמנת האג משנת .  לחוק הרפורמה האיטלקי30.2' ס 
� היא מאפשרת לפצל את הרכוש ולהחיל על וא, רשימה של דיני� שאפשר לבחור רק בה�

  ).6'  וס3' ראו ס(היא אינה צופה אפשרות אחרת של פיצול דיני� . קרקע את די
 מקו� הימצאה
   15.3' ס;  לחוק הרפורמה האיטלקי30.2.2' לעניי
 זה ראו ס. די
 מקו� עריכתו או הדי
 הנבחר   99

�לEGBGB) הסכ� שנער�) 14.4' המפנה לס 
;  בגרמניה להסכ� שנער� מחוצה לההמבדיל בי
ורק א� הוא נער� מחוצה לה הוא צרי� , א� ההסכ� נער� בגרמניה הוא טעו
 אישור נוטריוני

  . לעמוד בדרישות מקו� העריכה או הדי
 הנבחר
� ל52' ס   100CPIL . ראו BUCHER, LE COUPLE)ש� מוסבר שבכ� באה , 220בפסקה ) 97ש "לעיל ה

  . די
 הנבחר צרי� להיות קשור קשר משמעותי לחוזהלידי ביטוי התפיסה שה
� ל56'  וס53' ראו ס   101CPIL . 1978ג� אמנת האג משנת 
 מוסיפה דרישות משלה לדרישות של די

שיישא תארי� ושייחת� , דהיינו שההסכ� יהיה בכתב(ההסכ� או די
 מקו� עריכת ההסכ� 
 ).13, 12' ראו ס, בידי שני בני הזוג
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באנגליה הצדדי� רשאי� . פחות קיימות שיטות שבה האוטונומיה של הצדדי� מוגבלת

בי ישירות ובי בפנייה לדי שיסדיר עניי , להסדיר את יחסי הממו שלה� באמצעות הסכ�

� כאשר בהיעדר בחירה או בענייני, הסכ� כזה כפו� לכללי ברירת הדי הרגילי� בחוזי�. זה

יהיה די מושב הנישואידי ההסכ� , כגו כשרות הצדדי�, שבה� הבחירה אינה יעילה.102 

על פי הגישה הכללית באנגליה ה . אי רשימה סגורה של מדינות שבדינ אפשר לבחור

מלבד הכפפתה של קרקע לדי , בנוגע לברירת הדי בחוזי� ה בנוגע ליחסי ממו בי בני זוג

  103.גבול ליכולת� של הצדדי� לבחור בהסדר או בדיעט מקו� הימצאה אי כמ
שתי בעיות האופייניות לתחו� יחסי הממו זוכות א� ה לטיפול שגרתי במסגרת כללי 

המשפט . בעיה אחת היא התוק� של ההסדר בי בני הזוג לבי צד שלישי. ברירת הדי

המשפט הגרמני , לעומת זאת המשפט השוויצרי. האנגלי אינו מטפל בסוגיה זו כלל

והמשפט האיטלקי אכ מסדירי� ג� את השאלה איזה די חל על זכויותיו של צד שלישי 

המשפט השוויצרי מחיל את די מושבו של ב הזוג הנדו אלא א� הצד השלישי ידע : שכזה

המשפט האיטלקי קובע שהסדר ; איזה די חל על יחסי הממו –או היה צרי� לדעת  –

 104.יהיה תק� כלפי צד שלישי רק א� ידע עליו או היה צרי� לדעת עליוהמבוסס על די זר 

הבעיה השנייה מתייחסת להשפעתו של שינוי בדי האישי של בני הזוג על הסדר יחסי 

  

על הסכמי� כאלה חלי� כללי ברירת הדי
 של המשפט .  ואיל�1301' בעמ, CHESHIREראו    102
� ה–המקובל משו� שההסדר האירופי החל על ברירת הדי
 בחוזי� רגילי� Rome I 

Regulation )בעמ 
 אינו חל על הסכמי� העוסקי� בזכויות הנובעות מקשר – )1465' ראו להל
ובהיעדר בחירה , די� רשאי� לבחור בדי
לפי כללי המשפט המקובל בהקשר זה הצד. אישות


די
 זה ישלוט בתוקפו המהותי של ההסכ� . די
 החוזה יזוהה על פי רוב כדי
 מושב הנישואי
 
ראו ; בעוד על תוקפו באשר למקרקעי
 יחול די
 מקו� הימצא הקרקע(באשר למיטלטלי

CHESHIRE ,כשרות לעשות ה). 1308–1307' בעמ 
סכ� וצורת ההסכ� כללי ברירת הדי
 לעניי
נקבעת כאמור , כשהוא לא נבחר, אינ� שוני� מהרגיל לבד מהעובדה שזהותו של די
 החוזה

  , ולעניי
 צורה ראו ש�; 1304' בעמ, לעניי
 כשרות ראו ש�(על ידי מושב בני הזוג 
  ). 1306' בעמ

לרבות , יני�בחירת� של הצדדי� בדי
 תכריע את זהותו של די
 החוזה לכל העני, כאמור לעיל   103
הכפופה לדי
 בעל הקשר המשמעותי , להוציא רק כשרות הצדדי�, תוקפו המהותי של החוזה

 
במשפט , לעומת זאת). 1307�ו, 1304' בעמ, ראו ש�( הוא די
 מושב הנישואי
 –ביותר לעניי
י כמו באנגליה זיקה זו באה לידי ביטו.  תמיד נדרשת זיקה בי
 הדי
 הנבחר ובי
 העניי
הצרפתי

א� בניגוד . מובהק בחיפוש אחר הדי
 שהצדדי� הניחו שיחול כאשר לא בחרו בו במפורש
לאנגליה הוא יכול לגבור על בחירת הצדדי� בדי
 לא קשור באשר לכל נושא ולא רק בסוגיית 

נית
 משקל לייחוד של החיובי� הנדוני� , כמקובל במדינות אחרות, בהקשר זה. הכשרות

 בני זוג ומניחי� כי הדי
 הקשור ביותר לעניי
 הוא די
 מושב בהקשר של יחסי ממו
 בי

 
לעניי
 יכולת� הבלתי מוגבלת של הצדדי� ). ואיל� 385 בפסקה ,LOUSSOUARNראו (הנישואי

  .1220–1219' בעמראו להל
 , לבחור בדי

� ל57' ס   104CPIL ;16'  ראו ס–ההסדר הגרמני מורכב יותר .  לחוק הרפורמה האיטלקי30.3' ס   
�לEGBGB . 
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כל .  בי שמדובר בהסדר מכוח די ובי שמדובר בהסדר מכוח הסכ�–הממו שלה� 

  . שיידונו להל, ות שוני�והיא זכתה לפתרונ, השיטות נאלצו להתמודד ע� בעיה זו

  ההסדר הישראלי  .2

 תחו� מיוחד העומד בפני עצמו באה לידי ביטוי ה�התפיסה שיחסי ממו בי בני זוג 

היחידה בחוק הוראה ה. בהקשר של ברירת הדילאומי הפרטי הישראלי רק �במשפט הבי

מה לשיטות בדו.  בלבדברירת דילאומי פרטי מיוחדת ל�יחסי ממו העוסקת במשפט בי

   : לחוק יחסי ממו בי בני זוג קובע לאמור15סעי� . ג� היא מפנה לדי האישי, אחרות

, על יחסי ממו בי בני זוג יחול חוק מקו� מושב� בשעת עריכת הנישואי

אול� רשאי� ה� בהסכ� לקבוע ולשנות יחסי� אלה בהתא� לחוק מושב� 

   .בשעת עשיית ההסכ�

הסדר זה חל על . מו בי בני זוג לדי אחד והוא די המושבאת יחסי המהסעי� מכפי� 

, הוא אינו צופה שיחולו דיני� שוני� על פריטי רכוש שוני�. כלל הרכוש באופ אחיד

לדי מקו� הימצא הוא אינו מתייחס , 1965–ה"התשכ,  לחוק הירושה138ובניגוד לסעי� 

די ;  בי סוגי המשטר הרכושיהסדר זה אינו מבחי.  א� כשדי זה כופה את עצמוהנכס

בי שמדובר בהסדר אובליגטורי ובי שמדובר , המושב הוא שמכריע איזה משטר יחול

הצדדי� רשאי� להסדיר את יחסיה� ואת ברירת הדי , כבשיטות אחרות .בהסדר קנייני

, וא� על פי שאי רשימה סגורה של דיני� שמה� אפשר לבחור. בנוגע ליחסי� אלה בעצמ�

: הסעי� מסדיר את ההשפעה של שינוי במושב בני הזוג. ה זו כפופה לדי המושבהסדר

 אול� הצדדי� רשאי� ;בהיעדר הסכ� שינוי כזה אינו משפיע על יחסי הקניי של בני הזוג

  . להסכי� לכל דבר לפי די המושב שיש לה� בעת עריכת ההסכ�

לה של דיני� זרי� ושל די צדדי מסורתי שמגדיר את היק� התחו�זהו כלל ברירת די רב

כמו דיני� זרי� בעניי יחסי , דיני יחסי הממו הישראליי�. הפורו� לפי קנה מידה אחיד

די ישראל ודי זר . חלי� רק כאשר ה� די המושב בשעת עריכת הנישואי, ממו בי בני זוג

ייתו של חלי� על תוקפו של הסכ� שחורג מהסדר זה רק כאשר ה� היו די המושב בעת עש

  .הסכ� כזה

    הקטגוריה המשפטית  )א(

 ,"יחסי ממו "למונחאי בחוק הגדרה . יחסי ממו� בי� בני זוגעוסק בדי שיחול על הסעי� 

הסדרי יחסי הממו המהותיי� הנצפי� על ידי החוק ה� ". בני זוג "למונחואי בחוק הגדרה 
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 105. החוק ה� בני זוג נשואי�בני הזוג הנצפי� על ידי. הסכ� ממו והסדר איזו המשאבי�

או תביעה בי צדדי� , ולא זכות אובליגטורית, הא� תביעה לזכות שיתו� או לזכות קניי

לשאלה זו ? 15אינה כפופה לסעי� , שלא היו נשואי� או שלא היו יכולי� להינשא בישראל

 כלל לפי איזה, 15א� תביעות כאלה אינ כפופות לסעי� : חשיבות מעשית ולא רק עיונית

ו של מצאי לדי מקו� המפנהה, הא� יחול כלל ברירת הדי בקניי? ברירת די ייקבע גורל

, וא� כ? המפנה על פי רוב לדי החוזה, הא� יחול כלל ברירת הדי בחוזי�? כל נכס ונכס

  ? כיצד ייקבע די החוזה

גישה תכ יבהקשר זה ת. הקטגוריה המשפטיתסיווג בעיה זו היא למעשה הבעיה של 

מוכנה שתכ גישה מרחיבה י ות,שמצמצמת את הקטגוריה לתוכ המדויק של החוק המקומי

להכיל בתו� הקטגוריה המקומית תביעות מסוגי� שוני� שיש לה� מכנה משות� רחב 

שהתקבלה בישראל בסוגיה זו היא שיש לסווג את עילת התביעה הכללית  הגישה 106.וגמיש

 לפיכ� ראוי לפרש את 107.שראליות מהותיות נוקשותבצורה גמישה ולא על פי השקפות י

החותרת להסדיר את זכויות שניי� שכל תביעה בי באופ  "יחסי ממו בי בני זוג"המונח 

  .ראוי שתיחשב תביעה ביחסי ממו בי בני זוג, חיי אישות משותפי�על רקע ביניה� הקניי

שב במכלול נסיבות העניי תזכה השאלה א� קיימת זכות ביחסי ממו בהתח, על פי גישה זו

עוד לפני שהופעל כלל ברירת ולא תוכרע מראש , 15לתשובה מהדי שאליו מפנה סעי� 

  . הדי

תביעה תיראה תביעה ביחסי ממו בי בני זוג רק כאשר היא אילו התקבלה העמדה ש

רה  תביעה להכהיה יוצא שאפילו, חותרת לממש זכות על פי חוק יחסי ממו בי בני זוג

יחסי ממו בי ב כתביעה הייתה נתפסתבזכות שיתו� מכוח חזקת השיתו� הישראלית לא 

, המבוססת על די זר, ג� תביעה לזכות קניי מכוח נישואי. 15 הכפופה לסעי� בני זוג

 ילו חל הכלל רק על תביעה לפיא.  תביעה ביחסי ממו בי בני זוגהייתה נראיתלעול� לא 

 מחיל על בני 15שכ סעי� ,  מי שהיה תושב ישראל בעת נישואיו עלהוא היה חל רק, החוק

 לא סביר שהמחוקק ביקש לצמצ� את 108.זוג את המשטר שהיה במושב� בעת נישואיה�

   .כלל ברירת הדי רק למי שהוראות החוק המהותיות חלות עליו

 ג� בהנחה שהכלל צופה תביעות המבוססות על הסדרי� של יחסי ממו בי בני זוג

בי מי שאינ� א� אפשר לתהות א� הוא מוכ לצפות תביעות , השוני� מאלה הקבועי� בחוק

וא� נישואי ה� תנאי מוקד� . בני זוג נשואי� או שמא הוא מוציא בני זוג ידועי� בציבור
  

המדברי� כול� על נישואי
 כאירוע , 15, 14, 8, א5, 5, 4, )ב(3, )1ג(2, )ג(2' ראו למשל ס   105
  .9ש "לעיל הראו ; מכריע בהסדר

 .161–154' ראו לעיל בעמ   106
  ).1953(ואיל�  1042, 1037ד ז "פ, רוזנבאו�' רוזנבאו� נ 1/49מ "בדראו    107
 או מי, הסטטוטורי שהכלל חל עליה� ג� מי שהסכי� להסדר פירוש כזה היה כולל בתו� אלה   108

  .לפי די
 המושב שלו בעת עריכת ההסכ�, שכרת הסכ� ממו
 כמשמעו בדי
 ישראל
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, לתחולת הסעי� משו� שהדי הישראלי מייחד את ההסדר הסטטוטורי לבני זוג נשואי�

שאינ� , שכ המשפט הישראלי מאפשר רק נישואי דתיי�,  משנהייתכ שג� סוג הנישואי

נראה כי ג� בהקשר . מכילי� על פי רוב נישואי בי בני זוג בני דתות שונות או בני אותו מי

הוא שיקבע א� ; זה יש להניח שאלה זו לפתחו של הדי השולט ביחסי הממו עצמ�

הקשר הנדו אכ מבסס את הזכות והוא שיקבע א� , נישואי ה� תנאי לזכות הנטענת

  . הנטענת

 לנו שהמחוקק ראה ה משמיע,בעת הנישואי�מפנה לדי המושב ה, אמנ� לשו הסעי�

היחסי� החל רק על , חלקו המהותי של החוקוזאת לפי , לנגד עיניו רק זוגות נשואי�

ני זוג ואמנ� לשו זו מקשה לכאורה על הפעלת ההסדר על ב, נשואי�הקנייניי� של זוגות 

 15הכרח ללמוד מכא שסעי� אי אבל דומה כי ". שעת נישואי"שאי בחייה� המשותפי� 

המשפט הישראלי ככלל מכיר בהסדרי יחסי ממו אחרי� . זוגות לא נשואי�אינו חל על 

הסדרי� המהותיי� ה. ואינו מבחי הבחנה חדה בי בני זוג נשואי� לבני זוג לא נשואי�

חזקת המגובשי� כול� ב – �109 אולי לחול ג� על מי שכפו� לחוקשקדמו לחוק ושממשיכי

א� הסכמי  110.לרבות בני זוג בני אותו מי,  ג� על ידועי� בציבור כבני זוגי�חל –השיתו� 

 א� זו העמדה 111.רכוש בי בני מי אחד זוכי� לאישור בבית המשפט לענייני משפחה

זוג כאלה מההקשר הברירתי קשה להצדיק הוצאת� של בני , במשפט הישראלי פנימה

על כ סביר כי כלל זה משמש ג� בתביעות בי בני זוג . הכללי של יחסי ממו בי בני זוג

כל עוד , בי בני זוג לא נשואי�כ  ו, שלא יכלו להינשא בישראלבי שיכלו ובי, נשואי�

על אפשר א� להתגבר . התביעה חותרת להסדיר את יחסי הקניי הקשורי� לחיי אישות

זיהוי המושב בשעת הנישואי . באשר לבני זוג שלא נישאו כלל" שעת נישואי"היעדרה של 

אפשר לזהות את . א� בא להצביע על הדי האישי של בני הזוג בעת מיסוד הקשר ביניה�

 ג� של בני זוג נשואי� בני דתות שונות ובני ) ואת די מושב� של בני הזוג(רגע הנישואי

אפשר במקרי� רבי� , כידועי� בציבור,  לבני זוג שלא נישאו מעול�ג� באשר. מי אחד

על פי רוב אפשר לזהות את ,  כזהרגעא� אפילו קשה לזהות . לזהות את רגע מיסוד הקשר

ייתכ . שכ זיקת המושב אינה משתנה ב לילה, סד הקשר שבה מ�תקופהמושב� ב

א� ,  מושב� בתקופה מכריעה זווייתכ שקשה לזהות את, שמושב� בתקופה זו לא היה זהה

הקשיי� הללו אינ� שוני� מהקשיי� המלווי� את זיהוי המושב בשעת הנישואי של בני זוג 

  112.נשואי�

  

10� ו7ש "הראו לעיל    109.  
 .10ש "ראו לעיל ה   110
  .10ש "ראו לעיל ה   111
112   
  .1213–1210' בעמ ראו להל
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 במצבי� 15תוצאה זו אינה שונה מהתוצאה הצפויה של שלילת תחולתו של סעי� 

את . הפעלת הכלל הייתה מובילה להיעדרו של כלל ברירת די לתביעות הללו� אי113.אלה

כש� שהיחסי� בי . הלקונה בעניי זה היה אפשר למלא בעזרת היקש מהכלל הסטטוטורי

בני זוג לא נשואי� בענייני רכוש בוססו במשפט הישראלי על היחסי� החלי� על בני זוג 

כ� ג� כלל ברירת הדי בנוגע לבני זוג לא נשואי� יכול להתבסס על , נשואי� בענייני רכוש

הנטייה הטבעית " שעת הנישואי"בהיעדר מושב ב. גע לבני זוג נשואי�כלל ברירת הדי בנו

ה היקש ג� אילו נבָנ. כפי שהוסבר לעיל, תהיה לפנות למושב בעת מיסוד הקשר ביניה�

סביר להניח שבשל ההקשר המיוחד של ההסכ� די החוזה היה , מכללי ברירת הדי בחוזי�

  .  ה בשיטות משפט אחרות15ה בסעי� כמקובל , מזוהה כדי המושב בעת עשיית ההסכ�

לאור האמור דומה שיש לסווג את הקטגוריה המשפטית בצורה גמישה ורחבה כדי 

ובלי ,  יחול בלי קשר לשאלה א� בני הזוג נשואי� או יכולי� להינשא בישראל15שסעי� 

די זה ,  מפנה לדי המושב15באשר סעי� . קשר לסוג המשטר הרכושי שבבסיס התביעה

מיניי� קיי� קשר מספיק כדי �א שיקבע א� בי צדדי� שאינ� נשואי� או בי בני זוג חדהו

די ישראל אינו צרי� . שייחשבו בני זוג לעניי ההסדר הרלוונטי בעניי יחסיה� הרכושיי�

  . לנקוט עמדה בשאלה זו מראש

  חוליית הקישור   )ב(

על ענייני טב את התפיסה שמבטאת הי" מקו� המושב"בחירת החוק בחוליית הקישור של 

ושאי להחיל על כל פריט ,  בדי האישימצוא את הסדר� לות מקשר אישי� הנובעהרכוש

על פי התפיסה שננקטה בחוק הירושה הוא א� אינו מבחי בי סוגי . די אחרמהרכוש ופריט 

 אול� בניגוד. אלא מכפי� את כול� לדי אחד , כגו מקרקעי ומיטלטלי,נכסי� שוני�

מקו� כפי� את עמדת די המושב לזו של די אינו מהוא , לעמדה שננקטה בחוק הירושה

א� מעבר לסטייה מחוק  114. כאשר די זה כופה את עצמוהימצאו של נכס מנכסי בני הזוג

מההיבט הקנייני  התעלמות זו 115הירושה ומהעמדה המקובלת בשיטות משפט אחרות

  .תמוההשבסוגיה 

  

, כלל ברירת הדי
 הקנייני הרגיל� להפעיל את  היה גאפשר, ככל שנתבעות זכויות קניי
 ממש   113
פתרו
 זה בא בחשבו
 מבחינה משפטית א� כי . קו� הימצאו של כל נכס ונכסהמפנה לדי
 מ

עלול מבחינה מעשית הוא , יתרה מזו. הוא מתעל� מההקשר המיוחד שבו נתבעות הזכויות
יהיה להצדיק את וא� קשה , לעורר בעיות קשות כאשר הנכסי� מפוזרי� במדינות שונות

הפעלת די
 מקו� הימצאו של כל נכס בעת הדיו
 בגלל האפשרות שהוא נרכש בתקופה אחרת 
   ).1233–1232, 1217–1213' בעמראו להל
 ( או ממקורות שנצברו בתקופה אחרת

 .1140–1135' בעמ לעילראו    114
 .97ש " לעיל הראו   115
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 האישי מתיישבת ע� המגמה המקובלת בחקיקה הישראלית הבחירה בדי המושב כדי

לנטוש את זיקת האזרחות ולהעדי� את הזיקה המצביעה על קשר עובדתי מציאותי של בני 

מאפשרי� לצדדי� לבחור בעצמ� איזה הסדר , 15וא� סעי� ,  החוק כולו116.הזוג לחברה

המושב כדי שישלוט  זיהויו של די ,לפיכ� סביר כי כמו בחוק הירושה. יחול עליה�

בענייני� אלה נובע מתפיסה כי די המושב מיטיב להביע את רצונ� המשוער של 

   117.הצדדי�

    ?מהו – "מושב"  )1(

מאחר שחוק זה משתלב בשרשרת החקיקה בענייני  ."מושב"אי בחוק הגדרה של המונח 

   118."יי�מרכז הח"הוא חוקי� האחרי� והפירוש המצוי ביש כנראה לתת לו את , המשפחה

  של מיקשה לזיהוי ומושב מושב   )2(

כבר ראינו שמבח מרכז החיי� אינו קל להפעלה ושלא תמיד אפשר לזהות בקלות מהו מרכז 

ומתו� , זיהוי מרכז החיי� אמור להתבסס על מכלול של זיקות אובייקטיביות. חייו של אד�

אינ מצביעות בבירור  אול� לעתי� זיקות אלה 119.הנחה שאי לאד� יותר ממרכז חיי� אחד

  

 1952–ב"התשכ,  לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות77' ס, ק הירושה לחו137' ראו ס   116
על פני . 343' ראו לעיל בעמ; 1959–ט"התשי, )מזונות( לחוק לתיקו
 דיני המשפחה 17' ס

 
 המחיל 1947–1922, לדבר המל� במועצה) ii(64הדברי� בחירה זו אינה מתיישבת ע� סימ
ברוב . את די
 האזרחות, ענייני נישואי
 וגירושי
המצומצ� היו� ל, על ענייני המעמד האישי

 
שיטות המשפט הדי
 החל על יחסי הממו
 בי
 בני זוג מתוא� ע� הדי
 שחל בענייני נישואי

אמנ� ג� בענייני נישואי
 וגירושי
 חשיבותו של המושב הולכת וגדלה . ובענייני גירושי

, ולא רק כדי
 האזרחות,  המושבדי
 ישראל עשוי לחול בענייני� אלה בתור די
. בישראל
 1' ס(כשניטלת סמכות ייחודית על ידי בית הדי
 הרבני או בית הדי
 הדתי הדרוזי מכוח זיקה זו 

 לחוק בתי הדי
 הדתיי� 4' ס; 1953–ג"התשי, )נישואי
 וגירושי
(לחוק שיפוט בתי די
 רבניי� 
 5' מכוח ס, רת נישואי
די
 המושב עשוי לחול בהלי� של הת; )1962–ג"התשכ, הדרוזיי�

 
. 1969–ט"התשכ, )לאומית�מקרי� מיוחדי� וסמכות בי
(לחוק שיפוט בענייני התרת נישואי
וחוסר האחידות בשימוש בחוליות , ע� כל זאת המושב איננה הזיקה המרכזית בתחו� זה

 .הקישור אינו מבוסס על שיקולי מדיניות נהירי�
פסק הדי
 ). 2004 (297) 3(ד נט"פ, פלונית'  נמשלה� המשפטי למהיוע 594/04מ "ערבראו    117

אבל הוא מיטיב להסביר מדוע בענייני� קנייניי� , עוסק בירושה ולא ביחסי ממו
 בי
 בני זוג
 . אלה מפני� לדי
 המושב

,  לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות80' ס, 1965–ה"התשכ,  לחוק הירושה135' ראו ס   118
 ,)1996, פורס� בנבו ( אלמוני'פלונית נ 62/95) ש"מחוזי ב(א "מראו למשל . 1962–ב"התשכ

ושיש לפרש ביטוי זה כמקובל , ש� מודגש שמדובר במושב בעת הנישואי
 ,14.1בפסקה 
  .בחוקי� האחרי� המפני� לדי
 המושב

  .1073–1069, 587–585' בעמראו לעיל ; )1987 (227) 3(ד מא"פ ,בירנברג'  שטרק נ587/85א "ע   119
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מקרה שבו שני סטודנטי� אנגליי� נפגשי� תו� כדי לימודיה� טלו . על מדינה אחת בלבד

.  בעת שה� נהיי� זוג כבר שלוש שני�צות הברית בארהשוה כל אחד מה�. צות הבריתבאר

בדומה לכ� ? מה מושב�. ה� מתכנני� לשהות ש� לצור� לימודי� לפחות עוד שלוש שני�

 בעיות אלה אינ ?וכמחצית השנה בישראלקנדה  של זוג שחי כמחצית השנה במה מושבו

, לו בי מקומו הקוד� ובי מקומו החדש" לרח�" כש� שמרכז חייו של אד� יכול .פשוטות

 כ� ג� ברגע נתו הוא עשוי לרח� לו בי מקו� אחד למקו� 120,כלשונו של השופט ברק

  . אחר

. י בני זוג נובע מכ� שמדובר תמיד בשני אנשי�קושי מיוחד בסוגיה של יחסי ממו ב

כש� שהמשפט האנגלי מסתייג היו� מהעמדה שיש להחיל בעניי זה את די מושבו של 

.  כ� ג� המחוקק הישראלי ביקש להחיל בעניי זה די המשות� לשני בני הזוג121,הבעל

בניגוד . י� שוני�אול� ייתכנו מצבי� שבה� בשעת עריכת הנישואי בני הזוג ה� בעלי מושב

החוק הישראלי אינו מספק מדרג של זיקות שמאפשרות להגיע , למצב בשיטות רבות אחרות

 וזאת א� על פי שבחוקי� אחרי� הוא התייחס לאפשרות שלא יהיה 122לזיקה משותפת

   123.והסדיר אותה, אפשר למצוא די משות�

בני מושב� של ה היה כיצד עלינו לנהוג כאשר קשה לזהות זיהוי משכנע את המדינה שב

בי משו� שלא היה לה� מושב קבוע באותה עת ובי משו� , זוג בשעת עריכת הנישואי

, 15סעי�  לש המקורשבה מצוי , הצעת חוק היחיד והמשפחה? שלא היה לה� מושב משות�

כלומר הדי המשות� , להחיל את די מושב� המשות� הראשובמקרי� אלה  הציעה

הוא . הסדר זה סביר, ככל שהחוק מחייב למצוא די משות�. נישואיהראשו שלה� לאחר ה

עשוי להיראות סביר לא רק כשלכל אחד מבני הזוג יש מושב בשעת הנישואי א� מושב� 

אלא ג� במקרי� שבה� אצל שני בני הזוג קשה לזהות את המדינה שבה מרכז , אינו משות�

ל במקרי� כאלה את הדי בעל הזיקה במשפט האנגלי מציעי� להחי. חייה� בעת הנישואי

 מבח זה אינו שונה בהרבה ממבח מרכז 124.הקרובה ביותר לצדדי� ולקשר הנישואי

ש� מצייני� כי אי לייחס משקל זהה לכל זיקה וזיקה ומציעי� . החיי� שבחוק הישראלי

  הצעה זו125.לייחס משקל מיוחד למדינה שבה בני הזוג חיי� ומנהלי� את חיי הנישואי

מבהירה כי יש לחפש את מרכז החיי� של בני הזוג ככאלה ולחפש מרכז לחייה� 

  

 .)1988 (433, 424) 4(ד מב"פ, ראש הממשלה ושר הפני� ' עווד נ282/88� "בג   120
  . ואיל�28�009בפסקה , DICEY;  ואיל�1294' בעמ, CHESHIREראו למשל    121
מפנה לדי
 ) 24' בס ,הצעת חוק, לבונטי�(הצעת החוק של לבונטי
 , שימו לב שבהיעדר הסכ�   122

  ).238–230' לעיל בעמראו (ת הכלליי� של הצעה זו וזאת לפי העקרונו, המושב של הנתבע בלבד
 לחוק שיפוט 5' ס; 1959–ט"התשי, )מזונות( לחוק לתיקו
 דיני המשפחה 17' ראו למשל ס   123

 
  . 1969–ט"התשכ, )לאומית�מקרי� מיוחדי� וסמכות בי
(בענייני התרת נישואי
 .28�011בפסקה , DICEYראו    124
  .1295' בעמ, CHESHIREראו    125
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שאוה הציע להמיר את המושב . א� אי היא מבטיחה שתמיד יימצא די כזה, המשותפי�

�דינו של ההמשות� בשעת הנישואי בintended matrimonial home במצבי� שבה� לצדדי� 

אימ� י של בית המשפט המחוזי בבאר שבע  פסק ד126.אי מושב משות� בשעת הנישואי

. מושב� המיועדדי  אתבני זוג בעלי מושבי� שוני� בעת הנישואי גישה זו והחיל על 

 ומיד ,תושבת ישראלותושב הולנד אד� שבעת הנישואי היה כנראה  ו נישאהנדובמקרה 

בית סירב  לפיכ�. לאחר הנישואי באו לישראל ובילו את רוב שנות נישואיה� בישראל

 שלא תא� את דרישות חוק יחסי ,המשפט להכיר בהסכ� שנעשה בהולנד ולפי די הולנד

במקרה זה לא היה הבדל בי המושב המיועד ובי המושב המשות�  127.ממו בי בני זוג

אול� במשפט האנגלי מדגישי� את הקושי שעלול להתעורר כאשר בני הזוג . הראשו

שי� את כוונת� מ ואילו אינ� ממ– הוא מושב� המיועד –מתכנני� לעבור למושב משות� 

   128.או שאינ� רוכשי� מושב משות� כלשהו, ורוכשי� לה� מושב משות� אחר

 ובהיעדר האפשרויות שכוונת בני הזוג באשר למושב� המיועד לא תתממשסיכו הבגלל 

ושב�  את די מראוי להעדי� 129,הרבות המוצעות בשיטות אחרות לזיהויו של די משות�
  

 ואיל� 268, 247 ו עיוני משפט" ברירת הדי
 ביחסי ממו
 בי
 בני זוג"ראו מנשה שאוה    126
ג� בדי
 שוויי� מאפשרי� לצדדי� לבחור בדי
 מושב� המשות� או בדי
 . )ט"תשל–ח"תשל(

� ל52.2' ראו ס(שיהיה מושב� המשות� CPIL .( 
באנגליה ההצעה להשתמש במושב הנישואי
הכושר להינשא כפו� א� הוא לדי
 האישי : דד ע� בעיה אחרתהמיועד נועדה תחילה להתמו

והוצע להחיל את די
 מושב הנישואי
 המתוכנ
 כדי להחיל על כושר� להינשא , של הצדדי�
  ). ואיל�896' בעמ, CHESHIREראו (די
 משות� 

 לא א�. 14.6� ו14.1בפסקה , )1996, פורס� בנבו (אלמוני' נ פלונית 62/95) ש"במחוזי (א "מ   127
והשופט מצא בהסכ� הנטע
 פג� ג� באשר הוא שלל זכויות , הוכח כדבעי קיומו של הסכ�

ש� לא מצאו לנכו
 להכריע בשאלה , פסק די
 הגיע לבית המשפט העליו
 בערעור. מהאישה
ראו (א� ההסכ� פגו� א� לא הסתייגו מהעמדה העקרונית של השופט באשר למושב בני הזוג 

4460/05) ��משפחה י(ש "ראו ג� תמ). 2005 (596) 5(ד נט"פ, שו�ש' ששו� נ 7687/04א "ע 
ש� זיהו את מושב הצדדי� בעת הנישואי
 בהתא� , )2008, פורס� בנבו ( אלמונית'פלוני נ

הסתמ� על השופט גולדברג , )1996 (573) 3(ד נ"פ, נפיסי'  נפיסינ 1558/94א "דנב. לכוונת�
נות את מושב� בעתיד כדי להקדי� את מועד שינוי מבח
 זה כאשר הסתפק בכוונת הצדדי� לש

' בעמ, ש�(ולהכפי� הסכ� מכללא באשר לנכסיה� לדי
 מושב� המיועד , המושב של בני הזוג
 , שונה במקצת מהשאלה מהו מושב� כאשר אי
 לה� מושב משות�סוגיה זו).  ואיל�597


 זה ראוי להפעיל את ונראה כי אי, ואפילו מהשאלה מהו מושב� כאשר אי
 לה� מושב ברור
ראו דיו
 בסיליה ( מבח
 המושב המיועד במצבי� שבה� יש לבני הזוג מושב משות� ברור

" א נפיסי"יחסי ממו
 בי
 בני זוג לאחר דנ: צדק ומשפט בברירת הדי
"וסרשטיי
 פסברג 
  )).א"תשס–ס"תש( ואיל� 111, 97 לא משפטי�

  .28�012פסקה ב, DICEY;  ואיל�1295' בעמ, CHESHIREראו למשל    128
די
 המושב : שיטות אלה עושות מאמ� עילאי למצוא די
 משות� לשני בני הזוג, כאמור   129

די
 האזרחות המשותפת וא� , די
 מקו� המגורי� המשות�, המשות� הראשו
 שיש לבני הזוג
 
 לאמנת 4' ראו ג� ס). 1204–1203' ראו לעיל בעמ(די
 המקו� שבו ממוקמי� חיי הנישואי

  . 1978 משנת האג
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זאת במיוחד משו� שהפעלת הדי נעשית בדר� כלל . המשות� הראשו של בני הזוג

. ולכ אפשר לזהות בקלות את הדי שמשק� זיקה אמתית בי בני הזוג למדינה, בדיעבד

ומצב זה , אמנ� יוצא לכאורה שבעת הנישואי אי זה ברור מהו המשטר החל על בני הזוג

תי בהקשר של יחסי קניי ג� כאשר בני הזוג מבקשי� ודאות עלול להיות בעיי�של אי

אבל מאחר שממילא בני הזוג לעול� אינ� יודעי� מראש היכ . להסדיר את יחסיה� בהסכ�

, עשויה להתנהל ההתדיינות בעניי יחסיה� הקנייניי� ואיזה כלל ברירת די יחול עליה�

   130.נראה שפתרו זה הוא בבחינת הרע במיעוטו

   ?מתי – "מושב"  )3(

 מצב שבו מושב הצפמתבקש שהמחוקק יחוליית הקישור במושב� של בני הזוג כבחירה מה

אד� אינו חי מקובל ש, עוד יותר מאשר בעבר, היו�. חיי הנישואיתקופת בני הזוג ישתנה ב

וזוג נשוי אינו חי את כל חיי הנישואי שלו במקו� המושב , את כל חייו במקו� שבו נולד

משפחות . ואפילו לא במושב הראשו שרכש לאחר הנישואי, ישואישהיה לו בעת הנ

לעתי� . שלמות נעות ונדות לא רק בתו� גבולותיה של מדינה אחת אלא ג� בי מדינות

אלא רק יוצרי� מקו� , שנשאר קבוע, מעברי� כאלה אינ� משפיעי� על זיהוי מרכז החיי�

אשר . ביאי� לידי שינוי במרכז החיי� א� לעתי� קרובות מעברי� אלה מ,מגורי� חדש וזמני

זוג משנה את מקו� מגוריו במש� חיי נישואיו יכול שנגיע למסקנה שהוא שינה  א� ,על כ

 במש� חיי הנישואי ה� את מרכז חייי� משנבני זוגא� . ג� את מקו� מושבו ומרכז חייו

  ? יה�לפי דינו של איזה מ המושבי� יוכרעו יחסי הממו שבינ, פע� או פעמיי�

יש . ושיטות שונות נוקטות בה עמדות שונות, שינוי בחוליית הקישורזו הבעיה של 

די משטר יחסי הממו של שלפיו מחילי� את , mutabilityשמעדיפי� את הפתרו של 

לרבות הרכוש שנרכש ,  הנישואינכסיהאחרו של בני הזוג על כלל המשות� המושב 

מחילי� את הדי האישי החדש בשוויי� למשל  .במושבי� קודמי� שבה� שרר משטר אחר

 באשר אלא א� התנו הצדדי� בכתב שהוא יחול רק הנישואי נכסי על כלל תרטרואקטיבי

  

באנגליה מדגישי� שא� כלל ברירת הדי
 המפנה למושב בני הזוג מבוסס על , זאת ועוד   130
ראו (אזי ראוי להביא בחשבו
 את כוונותיה� באשר למושב המיועד , השערה באשר לרצונ�

עמדה זו מתיישבת ע� ).  ואיל�28�013בפסקה , DICEY;  ואיל�1296' בעמ, CHESHIREלמשל 
ראו (הכיר בכוח� של הצדדי� לבחור בדי
 שישלוט ג� בתוק� ההסכ�  לנגליתהנטייה הא

לעומת זאת ).  ואיל�28�018בפסקה , DICEY, למשל בהקשר של יחסי ממו
 בי
 בני זוג
 מגביל את יכולת� של צדדי� לעשות הסכ� בנוגע ליחסי הממו
 שביניה� 15' ס, בישראל

ראלי מכפי� את רצו
 הצדדי� לדי
 בעל זיקה מכא
 שהמשפט היש. ומכפי� אותה לדי
 מושב�
 ,ע� זאת. אובייקטיבית לעניי
 ואי אפשר להסתפק ברצו
 הצדדי� בלבד כשבאי� לזהות די
 זה

 .בידי הצדדי� לקבוע את יחסיה� לפי רצונ� בהתא� לדי
 מושב משות� זה
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יש המעדיפי� את הפתרו של  131.או שהתנו שימשי� לחול הדי הקוד�, לרכוש עתידי

immutability ,של לפיו מחילי� את ש אשו על כלל די המושב המשות� הרדיני יחסי הממו

 מבלי להתחשב בעובדה שבני הזוג שינו את מושב� ורכשו רכוש במושב י הנישואנכסי

, partial mutability את הפתרו של צי�אממ ויש ה132.שבו שורר משטר יחסי ממו אחר

 יות שנרכשו בהתא� לדי המושב וזכא� מגני� על שלפיו מחילי� את די המושב האחרו

 פתרו זה קובע למעשה 133. מאוחרי� יותר שקודמי� למועד הדיו או דיני מושבהראשו

יחול די אותה מדינה , מדינה פלונית שעל רכוש שנרכש בתקופה שבה בני זוג היו תושבי

יחול די מדינה , פלונית ואילו על רכוש שנרכש כשבני הזוג היו תושבי מדינה אלמונית

שהיה לבני הזוג את די המושב  ונכס על כל נכסגישה זו מחילה למעשה  לפיכ�. אלמונית

 עקיבהפתרו זה מחייב את בית המשפט להיכנס לסוגיה הסבוכה של . בעת רכישתו

)tracing( ,רכוש שנצבר לראשונה במושב , הידועה מתחו� דיני הנאמנות כדי להבדיל בי

ושא� מחלי� , החדש ובי רכוש שנרכש בתקופה זו מתו� משאבי� שנצברו במושב הקוד�

  .רכוש קוד� זה

המושב הקובע  134:זוכה לתשובה ברורה בחוקבעיה זו של שינוי בחוליית הקישור 

  

� ל55' ראו ס   131CPIL .זה 
 BUCHER, LE ראו. על הסכ� נישואיבאופ
 מידי לא ישפיע א�  די

COUPLE) שגישת ה, 250בפסקה ) 97ש "לעיל ה 
�ש� הוא מצייmutability אומצה ג� 
  .בוונצואלה וביפ
, באיטליה

� ל15.1' ס(ראו למשל גרמניה    132EGBGBראו (ג� ספרד ואוסטריה דוגלות בגישה זו ; )BUCHER, 
LE COUPLE) ראו ( אפריקה זו ג� הגישה המקובלת בדרו�). 249בפסקה ) 97ש "לעיל ה

CHESHIRE, 1296–1295 'מבע .(  
 RESTATEMENT OF THE LAW (SECOND)ראו (זו הגישה המקובלת כנראה בארצות הברית    133

CONFLICT OF LAWS, para. 258 .(ד לג"פ, אזוגי' אזוגי נ 2/77א "בפרשת ע)בעמ, )1979 (1) 3 '
 את המשפט המקובל באור ש� הציגו,  Diceyהשופט ברק הפנה למהדורה התשיעית של, 29
במהדורות מאוחרות . 15' ועל כ
 השופט ברק הניח כי זה היה הכלל הישראלי שקד� לס, זה

ונאמר ששינוי במושב בני הזוג , יותר מקובל ניסוח זהיר יותר של עמדתו של המשפט המקובל
 
 167בכלל , DICEYראו למשל (כשלעצמו אינו משנה את זכויות הצדדי� בנכסי הנישואי

 partial mutabilityשבו הגישה של ,  ואיל�1296' בעמ, CHESHIREראו ג� ניתוח של ). ואיל�
ראוי לציי
 כי השינוי בהצגת הדברי� אינו נובע . מוצגת כגישה הרצויה ולא בהכרח כזו הנוהגת

  .משינוי בפסיקה אלא רק מניתוח מדוקדק יותר של פסקי הדי
 הקיימי�
� כמתייחס לבעיה של שינוי בדי
 הזר תו� קביעה שיחול די
 אפשר היה לפרש את הסעי   134

 
' בנר חא של סעי� דומה בחוק הירושה ראו כזהלפירוש (המושב כפי שהיה בעת הנישואי
 72–69, 51  געיוני משפט" 1965�ה"תשכ,  פרטי בחוק הירושהלאומי�בי
כללי משפט "שאקי 

 ההבחנה בי
 שתי שאלות אלה ראו על ;)1162–1157, 1118' בעמולעיל  ,)ד"תשל–ג"תשל(
 אול� בהקשר של יחסי ממו
 בי
 בני זוג בית המשפט יצא מתו� הנחה .206–197' לעיל בעמ

 2/77א "מכא
 הקשיי� הרבי� שעלו בע(שהסעי� עוסק בבעיה של שינוי בחוליית הקישור 
 ;))1996 (573) 3(ד נ"פ, נפיסי'  נפיסינ 1558/94א "ודנ) 1979 (1) 3(ד לג"פ, אזוגי' אזוגי נ

  .)2001,  מורחבתמהדורה רביעית (386 כר� א הדי� האישי בישראל מנשה שאוה ג� ראו
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� גישת ה– המושב של בני הזוג בעת הנישואיבעיני החוק הישראלי הוא immutability .

ואולי ,  את מרכז חייה� לצרפתשהעבירולפיכ� בני זוג שבעת נישואיה� היו תושבי אנגליה ו

יחול עליה� די , בלי קשר למש� הזמ שבילו בכל מושב , או לישראל,אחר כ� לאיטליה

 צדדי ושוויוני �המופיעה בכלל ברירת די רב, לפי עמדה זו.  די אנגליה–מושב� הראשו

על (די ישראל בענייני יחסי ממו בי בני זוג , שאינו מבחי בי די הפורו� לדיני� אחרי�

ודיני יחסי ממו של , עת הנישואי היו תושבי ישראלחל רק על בני זוג שבש) כל רבדיו

  135.שיטות משפט אחרות חלי� א� ה� רק על בני זוג שהיו תושביה בשעת הנישואי

הפתרונות השוני� לבעיית השינוי בחוליית הקישור אינ� נובעי� ישירות מהאופ שבו 

יי אובליגטורי או כעניי כענ,  כעניי קנייני–מסווגי� את הנושא של יחסי ממו בי בני זוג 

אפשר להצדיק את ההסדר . א� קשה למצוא בסיס להעדפתה הברורה של גישה אחת. הסכמי

" קוני�"על כ בני זוג ; הראשו בטענה שיחסי ממו בי בני זוג צמודי� למוסד הנישואי

כבר . ואי סיבה שהוא ישתנה רק משו� שעוברי� למדינה חדשה, הסדר כאשר ה� מתחתני�

 לצור� "ענייני נישואי"ראינו כי במשפט הישראלי יחסי ממו בי בני זוג אינ� נחשבי� 

וכי תחולת� של הסדרי� בעניי יחסי ממו בי בני זוג לא הוגבלה , סמכות שיפוט עניינית

את ההסדר . על כ גישה זו אינה יכולה להכריע בהקשר הישראלי. לבני זוג נשואי� בלבד

בכ� שיחסי ממו בי בני זוג באי� לידי ביטוי מובהק ע� סיו� השני אפשר להצדיק 

אול� עמדה זו . ולכ הדי ששולט בבני הזוג בשעה זו צרי� להכריע ביחסי� אלה, הנישואי

למשל הסדרי שיתו� . אינה משקפת נאמנה את כל ההסדרי� של יחסי ממו בי בני זוג

אפשר ג� לבסס את . גבשי� רק ע� סיומ�בנכסי� נמשכי� לאור� כל חיי הנישואי ואינ� מת

הפתרו השני בטענה שהפנייה לדי המושב משקפת תפיסה שדי זה מבטא את רצונ� 

סימ , וכי כאשר בני זוג נוטשי� מדינה ובוני� את בית� במדינה אחרת, המשוער של בני זוג

  לאמ� את אורחות החיי� במדינה האחרת במקו� אלה שנהגו במדינהברצונ�הוא ש

אול� אותו נימוק בדבר כוחו של די המושב לבטא את רצונ� של בני הזוג יכול . שנטשו

שכ סביר באותה מידה שרצונ� בכל רגע ורגע הוא שיחסי , להצדיק ג� את הפתרו השלישי

מכא . הממו שלה� ייקבעו לפי המקובל בחברה שאליה ה� קשורי� ביותר באותו רגע

של יחסי ממו בי בני זוג ובי הייחודי על אופיי� בי שמבקשי� להישע , שבפועל

שו� גישה אינה משכנעת יותר , שמבקשי� להישע על רצונ� המשוער של בני הזוג

מצד אחר . מצד אחד ליחסי ממו בי בני זוג אי אופי אחיד המועיל בהקשר זה. מרעותה
  

לבונטי
 אינו מביע עמדה חזקה ,  בהצעת החוק שלו.15'  של סהבסיפבכפו� להסכ� המוזכר    135
האחת שדי
 :  ומציע שתי חלופות,בנוגע לבעיה זו כאשר הדי
 האישי החדש הוא די
 ישראל

האחרת שדי
 ישראל יחול ; נרכש אחרי המעבר למושב הישראלישל יחול רק על רכוש ישרא
הוא לא יוחל על רכוש שנרכש במושב , כאשר הדי
 החדש הוא די
 זר. 
 הנישואינכסיעל כלל 

 ודברי הסבר לסעי� 24' ראו ס(מוסמ� לפי ההצעה להפקיע זכויות הדי
 ההוא  אלא א� קוד�
 ). חוקת הצע,לבונטי�, זה
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 א� ינטשו את צפיית� של בני זוג שההסדר שחל עליה� בעת נישואיה� יימש� לעד ג�

או מהנחת� שבכל , המדינה איננה סבירה יותר מהנחת� כי ההסדר יוחל� א� יחליפו מושב

  .פע� שמשני� את מושב� ה� ישנו את משטר יחסי הממו תו� הגנה על מה שכבר נרכש

, שמדינת ישראל היא מדינה של עולי�מבוססת על התפיסה גישה שנבחרה בחוק ה

עמדה זו  136.הקניי של בני זוג רק משו� שה� עולי� לישראלושאי לגרו� לזעזוע ביחסי 

שמשני� את דינ� האישי אי לגרו� זעזוע במעמד� האישי של בני זוג לפיה  לתפיסה שדומה

 ויש להכיר במעמד שכבר נרכש באר� ,בהתאזרח� במדינה אחרת או ברכישת� מושב חדש

, ל� בהקשר של מעמד אישיאו 137.מוצא� א� א� מעמד כזה לא היה נית לרכישה בישראל

הדי החדש יגדיר א� . הוא מתנהל על פי די זה, מרגע שהמעמד נהיה כפו� לדי אישי חדש

 א� בהקשר של יחסי ממו נראה לא 138.ולא הדי הקוד�, אפשר להשתחרר מהמעמד וכיצד

, זאת ועוד. סביר לקשור את בני הזוג לעולמי� לדי של החברה שבה גרו בעת נישואיה�

לל מנציח הבחנות בי תושבי ישראל ובי עצמ� על יסוד אר� מוצא� ג� לאחר שגרו הכ

 יחסי הוא מונע את גיבושו של משטר, ובניגוד למגמת בתי המשפט, בישראל שני� רבות

   139.חברה הישראליתשל ה המשק� את ערכיהממו אחיד 

 –או לשנות  – להתגבר על בעייתיות זו באמצעות האפשרות שהחוק מציע לקבוע אפשר

שינוי במושב לא ישפיע עליו , כאשר בני הזוג עשו הסכ� תק�, ואכ. יחסי� בהסכ�האת 

בני זוג צריכי� להיות מודעי� , כדי לממש אפשרות זואול� . אלא א� הצדדי� הסדירו זאת

מרבית . החזקה המקובלת בדבר ידיעת החוק אינה מספיקה בהקשר זה. לקיומה ולנחיצותה

אינ� מודעי� לצור� להתעניי בו בהקשר זה ואינ� רגילי�  ,החוק ודעי� אתהאנשי� אינ� י

על אחת כמה וכמה אי .  ואי לצפות זאת מה�–לנהל את ענייניה� בצורה כה פורמלית 

  

אבל אפשר למצוא . אי
 כל התייחסות לעניי
 זה בהצעת חוק יחסי ממו
 בי
 בני זוג עצמה   136
 הצעת חוק היחיד והמשפחה( הסבר זה בהצעה ששימשה בסיס לחוק יחסי ממו
 בי
 בני זוג

216 )1955(.(   
  .767–761' בעמלעיל  ודיו
, )1954 (141ד ח "פ, סקורניק' סקורניק נ 191/51א "עראו    137
138   
המדינה השנייה תכיר בדר� כלל , כשנכס עובר ממדינה אחת לאחרת, וכ
 ג� בהקשר של קניי

ג� א� אי אפשר , בתוקפה של זכות שנרכשה בנכס לפי די
 המקו� שבו הוא היה בעת הרכישה
אבל מרגע הגעתו למדינה השנייה הנכס והזכות נכפפי� בכול , היה לרכוש כ� את הזכות אצלה

שעשויה להעביר את הזכות או לשנותה באופ
 שחורג ממה שאפשר בדי
 ,  זולדינה של מדינה
 ).1050–1049, 1045–1038' עמבראו לעיל (המקו� שבו נרכשה הזכות 

השופט ( ואיל� 8' בעמ, )1979 (1) 3(ד לג"פ, אזוגי' אזוגי נ 2/77א "למגמה מפורשת זו ראו ע   139

א� ). 1996 (573) 3(ד נ"פ ,נפיסי'  נפיסינ 1558/94א "פסק דינו של השופט חשי
 בדנ; )אלו

ג� פסקי הדי
 של השופטי� , על פי ששופטי� אחרי� נמנעי� מלהצהיר על כ� במפורש
, לא רק לידי משטר אחיד על הכולהאחרי� בשתי פרשות אלה מצביעי� על הרצו
 העז להביא 

  .ו
המשקפות ערכי� של צדק חברתי ושווי, החלת הלכות השיתו� לידי אלא ג�
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להבדיל מהסדרי� , לתלות בידיעה זו את הכול כאשר הידיעה מתייחסת לכללי ברירת די

   .נו בעתיד וכלל ברירת הדי של איזו מדינה יכריעוכאשר לא ברור כלל היכ יתדיי, מהותיי�

הוא פוגע באחידות הטיפול ברכוש .  אינו מושל�partial mutabilityהפתרו של 

אבל הוא תוא� את העמדה המקובלת ). tracing( והוא מחייב לעסוק בעקיבה הנישואי

די האישי מכירי� כאשר משתנה ה, לפי עמדה זו. בענייני מעמד אישי ובקניי שתוארה לעיל

לדי האישי , מעתה ואיל�, אול� מכפיפי� אותו, במעמד שנרכש בדי האישי הקוד�

כ� ג� בהקשר של .  לפיכ� האפשרות לשנות את המעמד היש כפופה לדי החדש140.החדש

� הפתרו, יחסי ממוpartial mutability האישי  מבטיח הכרה בזכויות שנרכשו לפי הדי

ואילו רכוש שיירכש בעתיד ושינויי� בזכויות ברכוש מ העבר יוכפפו לדי , בשעת הנישואי

יש לו תמיכה , פתרו המועד� במשפט האנגליההוא פתרו זה לפיכ� . האישי החדש

   142.הביע העדפה ברורה לפתרו זהבישראל  וא� בית המשפט העליו 141,בספרות

 בית המשפט את אמנ� מתברר שבישראל העדפה זו קשורה לא מעט להעדפתו של

 143.ובמיוחד את הלכות השיתו�, העמדות הישראליות המהותיות ביחסי ממו בי בני זוג

ומכל הגישות האפשרויות ,  ככזוpartial mutabilityאול� אי בכ� כדי לפסול את הגישה של 

לבעיה של שינוי בחוליית הקישור אכ נראה כי היה ראוי לאמצה במקו� הגישה המופיעה 

  .בחוק

  הסכ�  )4(

 בקבעה שדי זה  את ההפעלה של די המושב בשעת הנישואית מסייג15 של סעי� ההסיפ

 ."עת עשיית ההסכ	שאלא א	 כ� הוסכ	 אחרת בהסכ	 תק� לפי די� המושב ב" :יחול

לפי . לי� אלה פותחות בפני בני זוג אפשרות לקבוע את יחסי הממו שלה� באופ עצמאיימ

המצוי בדי המושב מ שונהל יחסי הממו הסדר  להסכי� להחיל עבני זוג רשאי�, הוראה זו

דיני יחסי ממו של כל ,  של הסעי�המכא שבניגוד למה שנקבע בריש. בעת הנישואי

  

  .1050–1049, 1045–1038, 767–761, 201–197' לעיל בעמראו    140
בפסקה ) 97ש "לעיל ה (BUCHER, LE COUPLE ראו( סבור שזו העמדה העדיפה  Bucherג�   141

 אינ� מביעי� העדפה לגישה Diceyעורכיו של ; 1300–1299' בעמ ,CHESHIREוכ� ג� , )250
כללי� של יחסי ממו
 לכללי� של ירושה זו או אחרת א� כי ה� ממחישי� כי התאמת ה

�מחייבת שתחול דווקא גישת הmutability , ראו (שאינה מכירה בזכויות שנקנו במושב קוד�
DICEY , 28�058–28�048בפסקאות.(  

–31' ובעמ) השופט ברק( ואיל� 29' בעמ ,)1979 (1) 3(ד לג"פ, אזוגי' אזוגי נ 2/77א "ראו ע   142
 בסיבוב הראשו
 בבית המשפט העליו
 נפיסיג� השופט מצא בפרשת ראו ). כה
' השופט י (32

ואכ
 זו התוצאה שאליה הגיעו ה
 )). 1994 (89) 2(ד מח"פ, נפיסי' נפיסי נ 2199/91א "ע(
  . הסעי�מצוותחר�  )1996 (573) 3(ד נ"פ ,נפיסי'  נפיסינ 1558/94א " ה
 בדנאזוגיבפרשת 

 .1225–1224' בעמ להל
ראו    143
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עשויי� לחול לא רק כאשר בני הזוג היו תושביה בעת , ישראל אלה שללרבות , מדינה

פירוש הדבר . על יחסיה�חול ישכדי  בדינהעריכת הנישואי אלא ג� כאשר ה� בחרו 

 מי 144.נית להתנאה – החלת די המושב בשעת הנישואי –שההסדר הברירתי הבסיסי 

 די המושב בעת הנישואי רשאי לעשות מ שונהשמבקש להכפי� את יחסי הממו שלו לדי

  . כ

בהיעדר הסכ�  , בעוד� תושביה של מדינה שבהני�מתחתזוג בני : הדוגמ

פירוד ביחסי ממו בי משטר של נוהג  , בית משפטפורמלי הזוכה לאישור

משטר ה� עוברי� ורוכשי� מושב חדש במדינה שבה נוהג . בני זוג

 כאשר בני זוג רשאי� להסכי� ביניה� בכל דר� שהיא ,פירודסטטוטורי של 

  הסכ�עושי� בני הזוגזה  פת מושב� במושב שניו בתק.לסטות מהסדר זה

 הקובע כי יחזיקו – ישור של בית משפט א� מבלי שהוא זוכה לא– בכתב

שבה מושב� בעת  המדינהתק� לפי די הסכ� זה  .את רכוש� במשות�

 קובע כי 15סעי� .  אינו תק� לפי די מושב� הראשוהוא. עשיית ההסכ�

א� הוא נועד לחול ג� כדי לדעת . שלטו על ידי ההסכ�ייחסי הממו שלה� י

 זכויות אלה כפופות מבחינתה של כאשר, לפני ההסכ�על זכויות שנרכשו 

 א� הוא . יש לבחו את ההסכ� שעשו ולפרשו, מושב הראשוהישראל לדי

כוחו עמו לשנות את הזכויות שנקבעו לפי די , נועד לחול על זכויות אלה

 הוא נועד לחול רק על זכויות שתירכשנה  א�,לעומת זאת. המושב הראשו

 די המושב בעת לפי שאינו כפו� לו בית משפט ישראלי ינהג ברכוש, בעתיד

  . להסכ�שנרכש לאחר עשיית ההסכ� יוכפ�רכוש ורק , הנישואי

 מדינה שאינה מאפשרת לבני זוג לקבוע ה שלתושביבני הזוג ה� : הדוגמ

ובכפו� , רק בהסכ� מסוג מיוחדאלא  רגיל את יחסי הממו שביניה� בהסכ�

 הנישואינכסישל כל ב זוג בלתנאי� מסוימי� המגני� על זכויות מינימו�  .

בני הזוג עושי� הסכ� . בהיעדר הסכ� כזה נוהג משטר של פירוד מלא

, בני הזוג. הוא אינו תק� במדינה זו. הסוטה מתנאי החוק באותו מקו�

 נכסימתדייני� בישראל בנוגע לזכויותיה� ב, שמושב� עדיי במדינה הנדונה

  

' בעמ, )1996 (573)3(ד נ"פ, נפיסי' נפיסי נ 1558/94א "בדנברק  עניי
 זה דברי הנשיאראו ב   144
כפי , דיספוזיטיביהסעי� כולו אינו סעי� אול� . נית
 להתנאהההסדר אכ
 , כאמור. 600

 איננו הסדר רקע שחל 15 'ס. כל מה שיש בו להתנות על שאפשר במוב
 זה ,שהשתמע מדבריו
את סוג ההסכ� שיש בכוחו בסיפה שלו  הוא הסעי� שמסדיר 15 'ס. רק בהיעדר הסכ� אחר

  .לגבור על ההסדר הברירתי הקבוע בראשיתו
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 מורה לבחו את 15סעי�  .�וצד אחד מבקש להסתמ� על ההסכ, הנישואי

  .כיר בתוקפושאינו מ, שלה�די המושב תוק� ההסכ� לפי 

, שבו 3� ו2, 1  לחוק אלא ג� בסעיפי�15מופיעה לא רק בסעי� " הסכ�"המילה 

רק הוא . הסכ� ממו הוא הסכ� בכתב שזכה לאישור רשמי, כזכור. העוסקי� בהסכ� ממו

הא� ההסכ� . דר איזו המשאבי� הסטטוטורימוכר כהסכ� שמוציא זוג הכפו� לחוק מהס

השיב בית המשפט על בצדק ?  הסכ� ממו של הוא הסכ� במוב15 של סעי� ההנדו בסיפ

שזכה , "הסכ� ממו" סת� אינו משול ל"הסכ�"לא זו בלבד ש 145.שאלה זו בשלילה

 ה� חלק מהמשטר בתחילת החוקהסעיפי� אלא ש, להגדרה ולהסדרה מיוחדות בחוק

הוא חל , 15לפי סעי� . הכול זה אינו חל על משטרו,  של חוק יחסי ממו בי בני זוגהמהותי

 15 סעי� לפיבדי ישראל רק על בני זוג שהיו תושבי ישראל בעת נישואיה� או שבחרו 

בעת שהיה לה�  הסכ� הסוטה מדי המושב שה� עושי�או שה� תושבי ישראל בעת  ,הסיפ

יכולי� להסכי� בדבר יחסי ממו בי בני זוג רק בדר� של א� אכ תושבי ישראל (נישואיה� 

  .)הסכ� ממו

 על פני הדברי� אפשרות זו להתנות על כלל ברירת הדי ולהחיל על יחסי הממו די

בני , בניגוד בולט לחלק מהשיטות שראינו. דומארחבה  מדי המושב בשעת הנישואי שונה

חייבי� להצטמצ� רק לדיני� שהחוק מציע הזוג חופשיי� לכאורה לבחור בכל די ואינ� 

, מכא שה� רשאי� ג� לקבוע בעצמ� כיצד ינהגו ברכוש� בעת הנישואי ובפירוק�. לה�

לעשות הסכ�  ג� חופשיי� לכאורהה� . מבלי להתייחס לשאלה איזה די יחול על רכוש זה

 ובעת התרת בזמ הנישואי, בשעת עריכת הנישואי,  לפני הנישואי: זמנקודתכזה בכל 

שייעשה , א� אי דרישה שההסכ� יהיה מפורש,  בניגוד לדיני� אחרי� שראינו.הנישואי

ואכ בית המשפט הישראלי חוזר על הדברי� . בצורה מסוימת או שיזכה לאישור כלשהו

: 15 בעניי זה כמעט בכל פע� שמתחיל דיו בסיפה של סעי� אזוגישנאמרו בפרשת 

בי , כל הסכ� שהוא ...  משמעותו היא כמובנו בדר� כלל15 שבסעי� 'הסכ�'המושג "

פיו יקבעו יחסי הממו בי בני  יכול ועל, בי במפורש ובי מכללא, פה בכתב ובי בעל

   146".הזוג

. המשפט הישראלי אינו מתנה את ההסכ� בתנאי� משלואכ . מטעהאול� רוש� זה 

 הרי , א� לא די במה שכתוב בחוקו. מוגדראול� הוא מכפי� את תוקפו של ההסכ� לדי

  

, אואלד' אואלד נ 291/85א "ע; )1979 (14, 1) 3(ד לג"פ, אזוגי' אזוגי נ 2/77א "ראו למשל ע   145
) 1996 (600, 573)3(ד נ"פ, נפיסי' נפיסי נ 1558/94א "דנ; )1988 (219–218, 215) 1(ד מב"פ
  ).הנשיא ברק(

שצוטטו ) 1979 (14, 1) 3(ד לג"פ, אזוגי' אזוגי נ 2/77א "דבריו של השופט אלו
 בע ראו   146
; 601' בעמ, )1996 (573)3(ד נ"פ, נפיסי' נפיסי נ 1558/94א "בהסכמה על ידי הנשיא ברק בדנ

 ).1988 (219–218, 215) 1(ד מב" פ,אואלד' אואלד נ 291/85א "ראו ג� ע
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 משמעותו היא 15 שבסעי� 'הסכ�'המושג : "שהמש� המשפט המצוטט לעיל מבהיר זאת

, בי במפורש ובי מכללא, פה בי בכתב ובי בעל, � שהואכל הסכ ... כמובנו בדר� כלל

 ובלבד שההסכ	 הוא בהתא	 לחוק מושב	, פיו יקבעו יחסי הממו בי בני הזוג יכול ועל

ג� בעניי . מוגבלת להתנות על ההסדר הבסיסיאפשרות לפיכ� ה 147".בשעת עשיית ההסכ	

  . על ההסכ� להיות תק� לפי די המושב של בני הזוג; זה חל די המושב

חלק זה של הסעי� מתייחס א� הוא לאפשרות שמושב� של בני הזוג ישתנה בעת חיי 

תוקפו של , ב בשעת הנישואי בלבדובניגוד להסדר הכללי המפנה לדי המוש, הנישואי

 לפיכ� א� ברגע שבו בני זוג התיימרו .ההסכ� כפו� לדי המושב בשעת עשיית ההסכ�

 מוסדרי� בדי המושב בעת הנישואי או לקבע� באופ ה�לשנות את יחסיה� מכפי ש

 תוקפו של ההסכ� ייבדק על פי די המושב, אותה מדינהתושבי עדיי ה� , החורג מהסדר זה

הוא יכריע א� בחירת� תקפה וא� היא , עת עשיית ההסכ�ש באשר הוא מושב� ב.הזה

אזי ,  לעומת זאת ה� שינו את מושב� ורק אז עשו הסכ� א�148.נעשתה בצורה הראויה

די המושב בעת עשיית ההסכ� הוא  .תוקפו של ההסכ� יהיה כפו� לדי מושב� החדש

ות אחרות המכפיפות את ההיבטי�  בניגוד לשיט149.שמכריע בדבר תוקפו של ההסכ�

 הדי הישראלי קובע שדי המושב בשעת עריכת 150,השוני� של הסכ� זה לכמה דיני�

תוקפו הצורני והכשרות של הצדדי� , תוקפו המהותי; ההסכ� שולט בתוק� מכל הבחינות

 של ה יגבר על הריש רק הסכ� התק� בדי זה151.לעשותו כפופי� כול� לדי זה בלבד

ג� בדי ישראל הוא , ההסכ� אינו תק�, מסיבה כלשהי,  לעומת זאת לפי די זהא�. הסעי�

 א� הוא היה תק� לפי די ישראל המהותי או לפי א�, 15לא יוכר כהסכ� במשמעות סעי� 

  

  ).15–14' בעמ(בפסק דינו של השופט אלו
 , )1979 (1) 3(ד לג"פ, אזוגי' אזוגי נ 2/77א "ע   147
א� כי באותה פרשה , )1988 (215) 1(ד מב"פ, אואלד' אואלד נ 291/85א "כ� היה למשל בע   148

  .לתוקפו של ההסכ�בנוגע בעיה כל לא התעוררה 
 להחיל את דינו המהותי של די
 המושב  הא�– רנוואהבהקשר זה עלולה להתעורר הבעיה של    149

בשעת עשיית ההסכ� או שמא יש להחיל את כללי ברירת הדי
 שלו בנוגע להסכמי� בענייני 

 ).1226–1226' ראו להל
 בעמ(למשפט הישראלי אי
 עמדה ברורה בשאלה זו . יחסי ממו

 להתחשב ראוי, עמדתו של מושב� בשעת עשיית ההסכ�נהוג בהתא� למבקשי� לככל שאול� 
הנכונות להכיר בהסכ� אי
 פירושה שכדי לממש את רצו
 : יודגש .בהוראותיו בעניי
 זה

שכ
 כאמור המשפט הישראלי .  באופ
 שנות
 תוק� להסכ�רנוואההצדדי� יכריעו בשאלת ה
אלא רק כאשר הוא תק� ומוכר בדי
 המושב בשעת , אינו מוכ
 להכיר בהסכ� בכל מחיר

  . עשייתו
 .והכשרות לעשותו באנגליה, בגרמניה ובשוויי�, בעניי
 צורת ההסכ� באיטליהראו לעיל    150
ראו להל
 (לפיכ� בעוד כללי ברירת הדי
 בחוזי� עשויי� להחיל דיני� שוני� בשאלות אלה    151

,  כולל הוראה מיוחדת לעניי
 הסכמי� בתחו� של יחסי ממו
 בני זוג15' ס, )1506–1490' בעמ
  . די
 החלי� על חוזי� בכללהחורגי� מכללי ברירת ה
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אי זה מדויק לומר  על כ 152.די מושב אחר או לפי כללי ברירת הדי הרגילי� בחוזי�

  .ר הברירתי הראשי שבו דיספוזיטיבי רק ההסד– שהסעי� הוא דיספוזיטיבי

. יצוי כי ג� בחלק זה של הסעי� המחוקק הניח ודרש שלבני הזוג יהיה מושב משות�

הוצע לעיל שבהיעדר די מושב משות� בשעת עריכת הנישואי יש לחפש אחר די המושב 

 יש, כאשר בעת עריכת ההסכ� אי לבני הזוג מושב משות�, כ� ג� פה. המשות� הראשו

שכ המחוקק אינו , כנראה לחפש אחר מושב� המשות� האחרו או מושב� המשות� הבא

  153.צופה מצב שבו יחול די שאינו די מושב� המשות�

לאור כל זאת יש לדייק בהבנת האמירות שלפיה הסכ� כזה יכול שיהיה בכתב ויכול 

ה קובעות שכ אמירות אל, יכול שיהיה מפורש ויכול שיהיה מכללא, שיהיה בעל פה

לכאורה עמדה מבלי להתייחס כלל לדרישות שעשויות להיות בדי המושב בשעת עשיית 

קביעות אלה נקבעו במקרי� שבה� בית המשפט הניח כי די המושב בשעת עשיית . ההסכ�

 פסק בית המשפט שלאחר עליית� לישראל בני הזוג אזוגיבפרשת . ההסכ� הוא ישראל

והשופטי� היו מוכני� לייחס לה� כוונה להחיל את , תו�קיימו את התנאי� של חזקת השי

הנשיא , נפיסי כ� ג� בפרשת 154.מרוקו, השיתו� הזה א� על רכוש שנרכש בבית� הקוד�

ברק קבע כי ההסכ� ששינה את הזכויות באשר לרכוש שהובא מפרס נעשה בישראל לאחר 

 השופט גולדברג 155.והוא מגובש בצורת חיי� שמקיימת את תנאי הלכות השיתו�, עליית�

כאשר הבעל קנה רכוש בישראל והפקיד כס� , אמנ� ייחס את ההסכ� למועד מוקד� יותר

הקדי� את מועד שינוי המושב על ידי ייחוס א� הוא ג� , בחשבונות בנק בישראל בטר� עלו

כ� שבני הזוג נחשבו תושבי ישראל מרגע , משקל מכריע בעניי זה לכוונות הצדדי�

 ג� 156.המשומהיא א� על פי שהחלטה זו נתקבלה כמה שני� לפני ש, החלטת� לעלות

שבה הגיעו למסקנה נדירה שהזכויות שנרכשו לפני העלייה ארצה לא שונו , ואלדאבפרשת 

שהיה , השאלה היחידה שעלתה לדיו הייתה א� נעשה הסכ� לפי די ישראל, לאחר העלייה

  

שאינו תק� לפי דינה של , הסכ� שנעשה בזמ
 שבני הזוג היו תושבי מדינה פלונית, לפיכ�   152
לא די בכ� למשל שההסכ� תק� לפי דינה של מדינה . לא יוכר כהסכ� תק�, מדינה זו
פי די
 ייתכ
 של, ע� זאת. שאליה מעבירי� בני הזוג את מושב� לאחר עשיית ההסכ�, אלמונית

 שכאילו כורתת את – novatioמדינה אלמונית אפשר לראות בהתנהגות בני הזוג התנהגות של 
הוא עשוי לחול ג� על , א� מעשה זה מתפרש כמכוו
 לחול רטרואקטיבית. החוזה מחדש

 .תקופת המושב הקודמת
 .1213–1210' ראו לעיל בעמ   153
דבריו של השופט ( לפסק הדי
 30' בעמ, )1979 (1) 3(ד לג"פ, אזוגי' אזוגי נ 2/77א "ראו ע   154

 לפסק הדי
 שאי
 14' השופט אלו
 הבהיר בדבריו בעמ). כה
' עמו הסכי� השופט י, ברק
אבל הוא הוסי� כזכור שההסכ� צרי� להיות תק� לפי די
 ,  לצורה מיוחדת15' דרישה בס

 .המושב בעת עריכתו
 ). 1996 (603, 573) 3(ד נ"פ, נפיסי' נפיסי נ 1558/94א "ראו דנ   155
 .122ש " לעיל הראו; 599–596' בעמ, ראו ש�   156
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מדי המושב בעת הנישואי יש צור� ונקבע כי כדי לשנות הסכ� מפורש , החדשדי המושב 

   157.בראיות חזקות מאלה המתייחסות להלכת השיתו�

 דורש 15 השאלה שאליה התייחסו בכל המקרי� הללו לא הייתה א� סעי� ,על כ

שכ ברור שהוא אינו דורש דרישות כלשה נוס� על מה , דרישות כלשה באשר להסכ�

, לשאלה א� די ישראלא� לו התייחסו בכל המקרי� הל,  אדרבה158.שנדרש בדי המושב

אילו , ואכ. דורש דרישות כלשה באשר להסכ�, בתור די המושב בעת עשיית ההסכ�

בלי קשר ,  יכול לשנות את הסדר הממוכלשהו שהסכ� 15הייתה משמעותו של סעי� 

זוג ישראלי שעשה הסכ� ממו היה יוצא ש, לעמדתו של די המושב בשעת עשיית ההסכ�

בהסכ� בעל פה או בכתב , בניגוד לדרישת החוק,  לחוק יכול לבטל אותו1 של סעי� במוב

כפופי� לדי , כל עוד ה� תושבי ישראל, מוב מאליו שבני זוג שכאלה. ללא אישור כלשהו

   159.ודרישות הדי הישראלי חלות עליה�, ישראל בדבר תוק� ההסכ�

  

 ).1988 (219–218, 215) 1(ד מב"פ, אואלד' אואלד נ 291/85א "ע   157
 אינ� מתיישבי� ע� העמדה שלפיה ההסכ� צרי� להיות נפיסיחלק מהדברי� שנאמרו בפרשת    158

הדי
 של ברירת הדי
 באשר יהא ": הנשיא ברק למשל כתב. כפו� לדי
 המושב בשעת עריכתו
, זוג שנישאו מחו� לישראל לפני חקיקתו של חוק יחסי ממו
 אשר יהא�ליחסי הממו
 בי
 בני
הצדדי� רשאי� להחליט בעניי
 זה . הוא חל בהיעדר הסכ� בי
 הצדדי�. זהו די
 דיספוזיטיבי

קנת הציבור הכול בכפו� לתוהמשפט הישראלי יית
 תוק� להסדר זה , ביניה� על הסדר שונה
א� יש : "ועוד; ) לפסק הדי
600' בעמ" (הישראלית ולדי
 ישראלי ספציפי אחר

 חוק בקונסטרוקציה ההסכמית כדי להעביר את הילכת השיתו� על פני הי� הזוע� של הוראות

אינני רואה כל סיבה מדוע לא יהא בכוחה , והקודיפיקציה האזרחית בכלל,  בפרטהמקרקעי

 לפסק 602' בעמ ("יתו� על פני הנהר הזוע� של הדי
 הקונפליקטואלילהעביר את הילכת הש

�ראו ג� דבריה של השופטת שטרסברג). הדי
יש לראות את בני הזוג כמסכימי� לקיי� : "כה

 קובעת את – ולא דיני ברירת הדי
 –קשר של שיתו� נכסי� וכי הסכמה זו , בישראל, ביניה�
 603' בעמ" (ולל זה שנרכש לפני בוא� לישראלכ, המשטר לחלוקה ביניה� של כל הרכוש


 ככל שאפשר להבי
 דברי� אלה כמניחי� שהצדדי� פעלו במסגרת די
 ישראל .)לפסק הדי
ככל שיש להבינ� כביטוי לעמדה שאפשר . כ� ראוי להבינ�, כדי
 המושב בעת עשיית ההסכ�

ה� נידוני� להל
 , להתנות על כלל ברירת הדי
 בלי קשר לדי
 המושב בשעת עשית ההסכ�
ש "לעיל ה(ראו ג� פסברג .  והתנאה על כלל ברירת הדי
במסגרת הסוגיה של מעמד הדי
 הזר

  .  ואיל�116' בעמ, )127
חל על ג� על בני זוג שנישאו לפני , המסדיר את עריכתו של הסכ� ממו
,  לחוק2' מאחר שס   159

וצא לכאורה שכל הסכ� ביחסי ממו
 בי
 בני זוג הכפו� לדי
 ישראל י, ) לחוק14' ראו ס(החוק 

 שביססו את הכרעת� על נפיסילא כ� גרסו השופטי� בפרשת . צרי� להיות בכתב ומאושר כדי

הלכות השיתו� חלות ככל ש. ה� הסתפקו בהלכות השיתו� לעניי
 זה. קונסטרוקציה הסכמית
, יעקבי' יעקבי נ 1915/91א "תלבטות בעניי
 זה עראו לה(ג� על בני זוג שנישאו לאחר החוק 

 לראות בהלכות אלה או בהחלת
 במקרה נתו
 ביטוי וככל שאפשר, ))1995 (529) 3(ד מט"פ
הכפופי� בעת עריכת ההסכ� , ייתכ
 שג� בני זוג שנישאו לאחר החוק, להסכ� מצד בני הזוג

, ע� זאת.  שייעשה הסכ� ממו
ולא יידרש תמיד, ייראו כמי שהסכימו בדר� זו, לדי
 ישראל

 



  גיחסי ממו
 בי
 בני זו: 16פרק 

1223 

, לפי עמדה זו. ו צרי� להיות מפורש אינ15במסגרת זו א� נקבע כי ההסכ� הנדו בסעי� 

השופט גולדברג פסק למעשה כי עצ� המעבר לישראל עשוי להתפרש כהסכ� להכפי� את 

וזאת לא רק בנוגע לרכוש שייצבר בעתיד אלא , יחסי הממו בי בני זוג לדי המושב החדש

 שהרי החוק קבע מפורשות מה הדי,  עמדה זו תמוהה160.ג� בנוגע לרכוש שנצבר בעבר

פירוש הדבר . וקבע כי יחול די מושב� בשעת הנישואי, כאשר בני זוג מחליפי� את מושב�

שהחוק שלל במפורש את האפשרות שהחלפת המושב די בה כשלעצמה כדי להביא לידי 

שימוש בסיפה של הסעי� באופ שמפרש החלפת מושב . החלפת הדי שחל על יחסי הממו

  . מושב החדש מרוק את הרישה מכל תוככהסכ� מכללא להחיל את הדי של ה

 החיי� בצוותא בישראל לא הספיקו אואלדלמשל בפרשת . אמנ� לא בכל מקרה נהגו כ�

ונאמר שכדי להתגבר , כדי לגבור על ההסכ� המפורש שנעשה בי בני הזוג בעת נישואיה�

וד כדי  הסתפקו במעט מאאזוגי אבל בפרשת 161.על הסכ� זה יש צור� בראיות מוצקות יותר

 נפיסי ובפרשת 162,הנישואינכסי להגיע למסקנה שנעשה הסכ� כזה שמשתרע על כלל 

 בפרשה זו לא היה כל בסיס ראייתי למסקנה שבני 163.ייחוס ההסכ� היה מלאכותי ביותר

הזוג ביקשו לשנות את משטר היחסי� שביניה� לא כל שכ באשר לרכוש שכבר היה 

� בהסכ� כדי לסטות מדי המושב בשעת שלפיה יש צור, עמדת המחוקק. ברשות�

, מחייבת שג� כאשר די המושב בשעת עריכת ההסכ� אינו דורש הסכ� מפורש, הנישואי

גיעו שבני הזוג אכ הלכ�  ,בית המשפט יוודא שקיימות ראיות אמתיות לקיומו של הסכ�

ופי� רצו שיחסי הממו שלה� יהיו כפ שואצפו שאו , ולו בשתיקה, לידי הסכמה מודעת

  

ג� א� הסכ� כזה יכול להיות , ) ואיל�612' עמב(נפיסי כפי שהעיר השופט חשי
 בפרשת 
   .הוא צרי� להיות הסכ� אמתי ולא הסכ� מיוחס, הסכ� מכללא

קת השיתו� נתפסת ככל שחז.  ואיל�108' בעמ, )127ש "לעיל ה(לניתוח עמדתו זו ראו פסברג    160
החיי� בישראל בתנאי� , וככל שחזקת השיתו� יכולה לחול על בני הזוג הנדוני�, כהסכ�

אול� ככל שחזקת השיתו� חלה על בני זוג העולי� . המקימי� אותה יכולי� להיחשב הסכ�
כפי שסבר למשל , על יסוד עקרו
 השוויו
 ועקרו
 תו� הלב, לישראל בלי קשר לכוונותיה�

לפיכ� דומה כי אי
 מנוס מהמסקנה . 15' הלכת השיתו� אינ
 הסכ� במוב
 של ס, רקהנשיא ב
  . שא� הוא מפרש את עצ� שינוי המושב כהסכ�

 .157ש "ראו לעיל ה   161
 1967ה� עלו לישראל בשנת . 1957בפרשה זו בני הזוג נישאו בהיות� תושבי מרוקו בשנת    162

מסקנה שאפשר להחיל את הלכות השיתו� בית המשפט הגיע ל. 1969והתביעה הוגשה בשנת 

השופט ברק הצטר� לעמדה זו של השופט אלו
 א� על פי שהוא ראה ; על כל תקופת הנישואי

אול� הוא היה מוכ
 לייחס לבני הזוג ).  לפסק הדי
30' בעמ(במקרה מקרה גבולי לעניי
 זה 
ה שבה חיו באשר לשיתו� בנכסי� שנרכשו בתקופה הארוכ רטרוספקטיביהסכ� מכללא 

 .במרוקו
 ואיל� לפסק הדי
 בדיו
 612' ראו ביקורתו הקשה של השופט חשי
 על קונסטרוקצייה זו בעמ   163

, )127ש "לעיל ה(על החלת ההסכ� על רכוש מהעבר ראו ג� פסברג ; נפיסיהנוס� בפרשת 
 .118–107' בעמ
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כל לפרש בהיעדר הסכ� מפורש יש ,  לאור עמדת המחוקק,באותה מידה. החדשלהסדר 

להכריע א� בני הזוג האמורי� רצו שההסדר החדש יחול רק על מכללא בזהירות כדי הסכ� 

ג� על רכוש שנרכש לפני רצו באמת שיחול  או שמא ,רכוש שיירכש לאחר כריתת ההסכ�

  .תהיה קשה ביותר בהסכ� מכללאזו  ניתשמלאכה פר. כריתת ההסכ�

ומשתמע מפסק הדי שבניגוד למה ,  מבטל אותונפיסי בפרשת 15הפירוש שנית לסעי� 

כדי לשמור על משטר יחסי הממו ששרר במושב בני הזוג בשעת עריכת , שנקבע בסעי� זה

שא� לא כ שינוי המושב עשוי להתפרש כאימו� , הנישואי יש לערו� הסכ� מפורש

המקרה היחיד שבו עשויי� לשמר . לרבות רכוש שנצבר בעבר, חדש על כל הרכושהמשטר ה

שנער� לפי די מושב� בשעת את המצב הקוד� הוא כאשר היה הסכ� פורמלי בי בני הזוג 

שמתפרש כהסכ� שאמור לחול על כלל הרכוש של בני הזוג לאור� חיי , עריכת הנישואי

   164.נישואיה�

נראה כי הוא ,  ובי שאפשר לצמצ� פסק די זה לעובדותיובי שזו עתה ההלכה בישראל

או אולי העדפה ברורה , מביע העדפה ברורה לדי החדש כאשר די חדש זה הוא די ישראל

 העדפה ערכית זו למשטר של שיתו� דווקא באה 165.לדי החדש כאשר די זה גורס שיתו�

שהסתייג , ל השופט חשי ובאופ מפורש בפסק דינו ש,לידי ביטוי ברוב פסקי הדי

מהקונסטרוקציות ההסכמיות המאולצות וגרס כי הלכות השיתו� חלות על תושבי ישראל 

שעליו , וכי הנטל להשתחרר מחזקת השיתו� רוב� על הנתבע, "כמעי תקנת ציבור פנימית"

  

 ). 1988 (215) 1(ד מב"פ, אואלד' אואלד נ 291/85א "ראו ע   164
ואכ
 בתי המשפט מביני� את פסק הדי
 כקובע שכאשר בני זוג שנישאו בהיות� תושבי� זרי�    165

בנק דיסקונט ' לחמי נ 6131/04) ��מחוזי י(א "תראו (חל עליה� די
 ישראל , עולי� לישראל
היו תושבי ש� החילו את חזקת השיתו� על בני זוג ש, )2006, פורס� בנבו (מ"לישראל בע

;  ושעלו לישראל לאחר זמ
– ובה נוהג משטר של שיתו� שלא הוכח –צרפת בעת נישואיה� 
ש� החילו על בני זוג שעלו , )2008, פורס� בנבו (.ז.ט' נ. ל.ט 13270/06) ��משפחה י(ש "תמ

משו� שבני הזוג עלו אחרי חקיקתו של חוק יחסי ממו
 , לישראל את הסדר איזו
 המשאבי�
, ייתכ
 שזו העמדה רק כאשר בני הזוג עלו לישראל בלי הסכ� מפורש,  לחלופי
.) זוגבי
 בני

 נשמרה ההפרדה שהייתה קבועה בהסכ� המפורש שנכרת בעת אואלדשהרי בפרשת 

שהרי , או אולי זו העמדה רק כאשר בני הזוג עלו לישראל מאר� לא מערבית. הנישואי
. אבל בני הזוג עלו מצרפת, הפרדת רכוש הסכ� הנישואי
 קבע משטר של אואלדבפרשת 
אמנ� בית המשפט לא ידע כלל מה .  בני הזוג עלו ממרוקו ומפרסנפיסי ובפרשת אזוגיבפרשת 

 לעניי
 זה ראו פסברג –וסביר שהוא היה די
 תורה (היה משטר יחסי הממו
 באות
 ארצות 
 אבל עשו מאמצי� כבירי� להימנע מהצור� להיזקק –) 111ש "ה, 132' בעמ, )127ש "לעיל ה(

חילה את די
 ישראל על מוסלמי� תושבי השטחי� לפסיקה מ
 הזמ
 האחרו
 המ. לדי
 הזר
 א.מ' נ. א.ס 860�09�09) 'טבמשפחה (ש "המוחזקי� שבאי� לגור בישראל ראו למשל תמ

 מנימוקי� הדומי� לאלה ,�שבו החילו דווקא את הסדר איזו
 המשאבי )2012, פורס� בנבו(
  . להחלת חזקת השיתו�נפיסישהובאו בפרשת 
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 לא ברור כיצד אפשר 166.להראות כי די המושב בשעת עריכת הנישואי שולל אותה

לאומי כאשר שיתו� איננו משטר חובה אפילו לבני זוג � כזו בהקשר העברלהצדיק העדפה

על , אי כל בסיס להחלת� של דיני יחסי ממו בי בני זוג ישראליי� כדי הפורו�; ישראליי�

 ותו� 15תו� התעלמות מלשונו הברורה של סעי� , אחת כמה וכמה כתקנת ציבור חיובית

   167.לל ברירת הדימת אפשרות להשתחרר ממנו באמצעות כ

 מלמדי� עד כמה 15מאמציה� הכבירי� של השופטי� להשתחרר ממצוותו של סעי� 

השופט , ואכ. מסתייגי� מהעמדה שאומצה בחוק כלפי הבעיה של שינוי בחוליית הקישור

 הפנו השופטי� הערה מפורשת אזוגיחשי הפליג בעניי זה בפסק דינו וציי שעוד בפרשת 

יתר של בית � אדישות המחוקק מצד אחד ותחכו�168.ל שינוי הדילמחוקק והמליצו ע

  . המשפט מצד אחר יצרו מצב של חוסר ודאות מוחלט בסוגיה זו

  בעיות מתודולוגיות  .3

. אי בחוק הסדר בנוגע לבעיות המתודולוגיות מלבד הבעיה של שינוי בחוליית הקישור

וי בגישה הכללית של השיטה ראינו לעיל שהפתרו הראוי של הבעיות המתודולוגית תל

ראינו עוד שהמשפט הישראלי טר� גיבש עמדה כללית . לתפקיד� של כללי ברירת די

. א� בתחו� של יחסי ממו בי בני זוג לא נית ביטוי לעמדה מגובשת בעניי זה. בסוגיה זו

וסס על הדיו אינו מב, לפיכ� אי זה מפתיע כי ג� כאשר נדונות בעיות מתודולוגיות בפסיקה

  .והתוצאות אינ יוצרות תשתית כזו, תשתית רעיונית כלשהי

   סיווג  )א(

היא נדונה לעיל וראינו שההיגיו .  לא נדונה בפסיקהסיווג הקטגוריה המשפטיתהבעיה של 

 ג� כאשר היא איננה מתאימה בדיוק לתפיסות 15מחייב שתביעה ביחסי ממו תוכפ� לסעי� 

סדיר שניי� שמטרתה להתביעה בי כל . סי ממו שכאלההישראליות באשר למהות� של יח

ראוי שתיחשב תביעה ביחסי , חיי אישות משותפי�על רקע יה� ברכוש זכויותביניה� את 

  .וא� א� ה� בני אותו מי, בי שהיו נשואי� ובי שלא, ממו בי בני זוג

  

  ). 1996 (625–624, 573) 3(ד נ"פ, נפיסי' נפיסי נ 1558/94א "ראו דנ   166
על התפיסה שחזקת השיתו� , "פנימיתתקנת ציבור "לביקורת מפורטת על השימוש במונח    167

ראו , ניי
 זה רוב� על הנתבע ועודעל העמדה שהנטל בע, יכולה להוות תקנת ציבור בישראל
 . ואיל�118' בעמ, )127ש "לעיל ה(פסברג 

–31' ובעמ, )השופט ברק( לפסק הדי
 30' בעמ, )1979 (1) 3(ד לג"פ, אזוגי' אזוגי נ 2/77א "ע   168
משפט העליו
  בסיבוב הראשו
 בבית הנפיסיראו ג� השופט מצא בפרשת ). כה
' השופט י (32

א "ו בפסק דינו של השופט חשי
 בדנ)) 1994 (89) 2(ד מח"פ, נפיסי' נפיסי נ 2199/91א "ע(
 . ואיל�621' בעמ, )1996 (573)3(ד נ"פ, נפיסי' נפיסי נ 1558/94
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עולה כאשר די בעיה זו , כזכור.  לא נדונה בפסיקהסיווג חוליית הקישורג� הבעיה של 

המוגדר כמדינה שבה מרכז החיי� של , ישראל מפנה לדי המושב בשעת עריכת הנישואי

. ואילו מדינה זו אינה רואה עצמה כמושב בשעת עריכת הנישואי, בני הזוג באותה עת

העמדה המקובלת באשר לבעיה זו היא שיש לפרש את חוליית הקישור לפי העמדה 

אי לסגת מפני עמדה זו רק משו� שבדי הזר שאליו מפנה כלל וש, המקובלת בדי הפורו�

 ג� בישראל ראוי שהמונח 169.ברירת הדי מפרשי� את המנוחי� המשמשי� בה אחרת

יזכה לפירוש אחיד בכל כללי ברירת הדי שבחקיקה החדשה שבה� אי הגדרה " מושב"

  .יסוג מפני הגדרה שונה בדי זר כלשהוי לא רוש זהיפוש, מיוחדת

אמנ� .  יש לסווג לפי מושגי הפורו� בהקשר שבו סיווגו נחו�די� מקומי או די� זרג� 

, של יחסי ממו בי בני זוג בהקשר סיווג די זרבדר� כלל לא יהיה צור� לעסוק בבעיה של 

 לא סביר שדי זר הנדו ומשו� שבהקשר 170,שכ הכלל בעניי פרוצדורה צומצ� עד מאוד

א� לא סביר שייטע כי יש להימנע מלהפעיל די זר .  פיסקלי אוונשיעפלוני יהיה בעל אופי 

כי הוא בעל אופי ציבורי באשר הוא חותר לחלק את העושר בחברה באופ שוויוני או 

זכויות קניי  לעובדה ששיטות משפט מסדירותאול� הודות . להבטיח שוויו בי בני זוג

 הכלל 15יטה שאליה מפנה סעי� ייתכ בהחלט שבש, בתו� המשפחה באופני� שוני�

שדואג לזכויות ב הזוג יסווג כהוראה מתחו� הירושה או מתחו� הנישואי או הגירושי או 

במקרה כזה כדי להבטיח שלא תיפסל תחולתה של הוראה המסדירה את . מתחו� המזונות

ראוי שההוראה תסווג פונקציונלית ולא טכנית או , התחו� של רכוש ביחסי אישות

  171.מליתפור

  )renvoi(רנוואה   )ב(

כיצד יש להתייחס להוראה בדי המושב בשעת עריכת הנישואי שמפנה לדינה של שיטת 

אי ? בי שבנסיבות העניי די זה הוא די ישראל ובי שהוא די זר אחר, משפט אחרת

שמבהיר כיצד יש להבי את , בחוק או בפסיקה ,במשפט הישראלי הסדר כללי לעניי זה

 כהפניות לדי המהותי בלבד או שמא כהפניות –פניות שבכללי ברירת הדי השוני� הה

המחוקק הישראלי אינו מגלה עמדה . לשיטה הזרה בכללותה לרבות כללי ברירת הדי שלה

 אלא א� רנוואהבחוק הירושה הוא דחה את ה.  ג� כאשר הוא הסדיר אותועקבית בנושא

  

 .172–169'  לעיל בעמראו   169
  .453–452' ראו לעיל בעמ   170
  ).1990 (45)3(ד מד"פ ,מ"כור סחר בע'  קורפורייש� נגרייפי� 352/87א "ראו ע   171
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מקרי� מיוחדי� (חוק שיפוט בענייני התרת נישואי  ב172;הדי הזר מפנה חזרה לדי ישראל

  . אי הסדר מפורש ביחסי ממו בי בני זוג173.הוא דחה אותה לגמרי) לאומית�וסמכות בי
פסק דינו של   רק174. ביחסי ממו בי בני זוגרנוואהשאוה סבר שיש לדחות את ה

 עלתה כלל באותה א� על פי שהבעיה לא הקדיש דיו לשאלה זו נפיסיפרשת  בהשופט חשי
 ה� מתנגדי� לכ� שכללי ברירת ,בעניי זהעמדה שופטי� הביעו ככל ש הוא סבר כי. פרשה

, רנוואההשופט חשי מצדו סבר שיש לקבל את ה 175. בחשבויובאוהדי של הדי הזר 
אול� חשוב ,  דבריו נאמרו בבחינת אמרות אגב176. קבלה מלאהווהוא העדי� לקבל

השופט חשי סבר כי קבלת הרנוואה תכניס גמישות . ה� מטעי�להתייחס אליה� משו� ש
ראוי . לכלל המפנה לדי המושב בשעת הנישואי ותשחרר את הצדדי� מכבלי אותה שיטה

 אינו מקנה גמישות כלשהי רנוואהלשי� לב שאימוצה של עמדה זו או אחרת בסוגיית ה
 את השופט להחיל את הדי היא מחייבת, ברגע שמאמצי� גישה זו או אחרת. בברירת הדי

משו� , ונת מקביעה כלשהי בשאלה זו מקנה גמישותרק הימנעות מכ�. שאליו היא מובילה
בי , קבלת הרנוואה, זאת ועוד. שהיא מאפשרת לשופט לנהוג כראות עיניו בכל מקרה ומקרה

אינה משחררת את הצדדי� או את בית המשפט מהדי ,  המלאהו החלקית ובי קבלתוקבלת
היא כובלת אות� לתוצאה הברירתית של אותה שיטת , אדרבה. שאליו מפנה כלל ברירת הדי

  . על ידי החלת הדי שאותה שיטה הייתה מחילה, לפי גישת הזכויות הקנויות, משפט

  

 .1965–ה"התשכ,  לחוק הירושה142' ס   172
–ט"התשכ, )לאומית�מקרי� מיוחדי� וסמכות בי
( לחוק שיפוט בענייני התרת נישואי
 5' ס   173

  . מפנה לדי
 הפנימי של כל מדינה1969
ת הוא מסתמ� לעניי
 זה על משפט משווה ועל אמנ. 396–395 'בעמ, )134ש "לעיל ה( שאוה   174

. ירת הדי
להוציא כללי בר, חדשות מפנות רק לדי
 הפנימיכל אמנות האג ה. 1978האג משנת 
בכ� שמדובר בתחו� זה הוא מסביר את דחיית הרנוואה שבו , 33ש "ה, 852' מראו ג� בע

' בעמראו לעיל רנוואה ואופיי
 של הזכויות הנדונות ל על הקשר בי
 העמדה .בזכויות צפות
172–181 ,212–215.  

הוא כותב כי השופטי� מצא ). 1996 (609, 573)3(ד נ"פ, נפיסי' נפיסי נ 1558/94א "ראו דנ   175
לא ברור מניי
 הוא למד . אזוגיכמו ג� השופט אלו
 בפרשת , וגולדברג דוחי� את הרנוואה

העובדה שהשופט מצא גרס , אדרבה. ה� לא התייחסו לסוגיה זו בפסקי הדי
 שלה�. זאת

 בני זוג אי
 להפעיל את חזקת שוויו
 הדיני� משו� שאי
 מדובר בזכויות שביחסי ממו
 בי

ד "פ, נפיסי' נפיסי נ 2199/91א "ע,  בערעורנפיסי ואיל� לפסק דינו בפרשת 98' ראו עמ(צפות 
השופט גולדברג לא . רנוואהתומכת בהנחה שהוא היה נוטה לקבל את ה)) 1994 (89) 2(מח

שכ
 הוא ,  וא� גישתו לעניי
 הדי
 הזר אינה מועילה בהקשר זה,התייחס לסוגיית הרנוואה כלל
דחה את האפשרות להחיל את חזקת שוויו
 הדיני� על יסוד ההנחה שלא סביר שהדיני� של 

 584–583' בעמ(ובמיוחד דינה של פרס ודינה של ישראל , מדינות שונות דומה בעניי
 זה
 בפסק רנוואה אלו
 לא התייחס לסוגיית הג� השופט).  בדיו
 הנוס�נפיסילפסק הדי
 בפרשת 

   .אזוגידינו בפרשת 
ראו לצורות הקבלה השונות ). 1996 (610–609, 573)3(ד נ"פ, נפיסי' נפיסי נ 1558/94א "דנ   176

 שימו לב שהדוגמה שהוא נת
 לעניי
 זה מתארת דווקא קבלה חלקית .179–176' לעיל בעמ
  .של הרנוואה
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 קבלה רנוואההמשפט הישראלי לא קלט את הגישה שלפיה מקבלי� את ה, לגו� העניי

לראות מדוע התחו� של יחסי ממו מיוחד בעניי וקשה , מלאה א� באחד מתחומי המשפט

 מסקנהאת הוכאמור לעיל לא הונח בסיס כלשהו להצדיק , רנוואהככל שיש לקבל את ה. זה

. תקבל קבלה חלקיתיא וראוי שה, ובהיעדר הוראה מפורשת בדבר דר� הקבלה, ושיש לקבל

ע� הגישה  א� אינה מתיישבת רנוואהבר� גישתו של השופט חשי שיש לקבל את ה

שכ מי שמאפשר להתנות . שלפיה כלל ברירת הדי נית להתנאה, שהובעה באותו פסק די

אלא גורס , על כלל ברירת הדי אינו מקבל את העמדה שברירת הדי עוסקת בזכויות קנויות

שבכל מקרה ומקרה די הפורו� מעצב זכות על דעתו תו� שימוש סלקטיבי בהוראות זרות 

לא זו בלבד שהשופטי� שעליה� חלק השופט . רת מחדלי הפורו� כברותו� הפעלת די

, רת מחדליא� השופט חשי עצמו סבר שדי ישראל יכול לחול כבר. חשי דגלו בעמדה זו

מאחר שעמדתו באשר , כאמור לעיל. המעבירה את הנטל להוכיח את הדי הזר לנתבע

היא מושתתת , לעובדות המקרה ולא כפתרו שעה 15לרנוואה הוצעה כעמדה כללית לסעי� 

  .למעשה על הדוקטרינה המתחרה של זכויות קנויות

תפיסה המנחה את מערכת ברירת  תלויה ברנוואההגישה הראויה לשאלת ההוצע לעיל ש

א� העמדה הבסיסית של המשפט הישראלי היא שפוני� לשיטות זרות רק . הדי באופ כללי

  אזי אי לשעות לכלל , ישראללשליטת של דבר בסופוכדי לקבל כלל הכרעה בעניי שנתו

ויש להחיל את הדי המהותי של אותה שיטה שאליה הפנה כלל , ברירת די זר כלשהו

 ישראלכללי ברירת הדי מבטאי� את התפיסה שא� לעומת זאת . ברירת הדי הישראלי

הוקנתה  וכללי ברירת הדי מזהי� את הדי שבמסגרתו , זכויות שהוקנו בדי זרתאוכפ

 אי עמדה מגובשת ,כאמור. רתחשב בהפניות של הדי הזלה אזי סביר ,הנדוזכות בתחו� ה

ודווקא . הכוללת של השיטה לברירת הדיגישה במשפט הישראלי באשר לשאלה מהי ה

  177.בהקשר של יחסי ממו דובר ה על זכויות קנויות ה על החלה מידית של די הפורו�

,  ביחסי ממו בי בני זוג בשילוב ע� ברירת הדי בירושהאילו הוסדרה ברירת הדי

אפשר היה אולי להחיל את הכלל שבחוק הירושה בנוגע לרנוואה ג� על יחסי ממו בי בני 

האחד לדי המושב בעת המוות והאחר , אול� המחוקק הפנה כל סוגיה לדי מושב אחר. זוג

מקו� הימצא� של נכסי� בתחו� יחסי וא� לא הכיר בכוחו של , לדי המושב בעת הנישואי

מכא שהמשפט הישראלי אינו מביע . לפיכ� הוא לא שילב בי התחומי� הללו. ממו בי זוג

  . עמדה בשאלה זו
  

ג� באשר לשינוי ) 1979 (1) 3(ד לג"פ, אזוגי' אזוגי נ 2/77א "ו עלדיו
 בזכויות קנויות רא   177

להחלה מידית של די
 הפורו� ראו  .חוליית הקישור וג� באשר לשינוי בכלל ברירת הדי

והשופט אלו
 ) 1996 (573) 3(ד נ"פ, נפיסי' נפיסי נ 1558/94א "במפורש את השופט חשי
 בדנ
 מפורש פחות ראו את פסק הדי
 של השופט ברק להחלת די
 הפורו� באופ
. אזוגיבפרשת 
 ועמדותיה� של כל השופטי� שהכריעו לטובת האישה בדיו
 הנוס� בפרשת אזוגיבפרשת 

 .נפיסי
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 בתחו� זה ויש שמקבלות רנוואהיש שדוחות את ה: ג� שיטות משפט זרות חלוקות

וטי� לקבל את שלפיה בקניי ובמעמד אישי נ,  א� העמדה הכללית המסורתית178.ואות

שכ בתחו� זה מדובר ה בקניי ה , אינה מועילה, ו ואילו בחוזי� דוחי� אותרנוואהה

המעט שאפשר לומר . ושניה� כאחד קשורי� להיבטי� בחיי האישות של האד�, בחוזי�

על חירות� של הצדדי� להסדיר את   מטיל15בהקשר זה הוא כי המגבלה הרצינית שסעי� 

ולפיה לא ( בחוזי� רנוואהסכ� מחלישה את הטיעו המקובל לדחיית הענייניה� באמצעות ה

  .בתחו� זה רנוואהומחזקת את הטיעו בעד קבלת ה) וסביר שהצדדי� היו רוצי� ב

  אינצידנטליתה הבעיה  )ג(

מזמי את היקרותה של הבעיה התחו� של יחסי ממו בי בני זוג הוא תחו� ש

תלויה בהיות בני הזוג עשויה להיות זוגו  בזכותו של ב זוג ברכוש של . אינצידנטליתה

מאחר שכללי ברירת הדי של .  ביניה�ה או בקיומו של קשר משפטי מוכרנשואי� זה לז

לא קשה לתאר מצב ,  וקשרי אישות לתוקפ� של נישואיבאשרשיטות שונות אינ� זהי� 

 ואילו,  בני הזוג יהיו נשואי�– אזרחותסתמכת על די ה המ–שבו לפי ההשקפה הישראלית 

הזוג אינו , שחל על יחסי הממו בי בני זוג, לפי ההשקפה של די המושב בעת הנישואי

 שלפי –או להפ� , די מקו� עריכת הטקסלדי המושב או נשוי משו� שדי זה מפנה ל

י המושב בעת הנישואי ההשקפה הישראלית ה� אינ� נשואי� ואילו לפי ההשקפה של ד

  . ה� נשואי�

 להיזקק לעמדה א� ראויואי זה ברור  עמדה שיטתית כלליתבישראל  אי ג� בעניי זה

פתרו חקיקתי או א� אי . הישראלית בשאלת תוק� הנישואי או לעמדה של הדי הזר

  . של יחסי ממו בי בני זוגהמיוחד פסיקתי בתחו� 

וש� הוחלט שהשאלה האינצידנטלית , קשר של מזונותבעיה זו עלתה בישראל רק בה

התוצאה הייתה שזכות המיוחדת בדי תורה . תוכרע לפי העמדה הישראלית העצמאית

משו� שתוק� הנישואי נקבע לפי , לאישה נשואה ניתנה לאישה שאינה נשואה לפי די תורה

 עמדה תאורטית  ראינו לעיל שעמדה זו אינה משקפת בהכרח179.כללי� ישראליי� אזרחיי�

  

ת ודוחה את רלוונטי מתייחסת לדי
 הפנימי בלבד של המדינה ה1978אמנת האג משנת    178
התחו� נתפס י ממו
 כי  ביחסרנוואה דוחי� את הצרפת ב.כמקובל בכל אמנות האג, רנוואהה

, DICEYראו ( נוטי� לדחות אותו באנגליהג� ; )226בפסקה ,  MAYERראו(ש� כתחו� חוזי 
א� , ש� תחו� זה אינו כלול ברשימת התחומי� שבה� מקבלי� את הרנוואה, 4�022בפסקה 

די
 שוויי� כנראה מקבל ). שבו קיבלו אותו בקנדה, 4�032מצייני� מקרה המתואר בפסקה 
� ל14.1' סבהתא� ל(בלבד  בהקשרי� מוגבלי� ואותCPIL , ראוBUCHER, LE COUPLE)  לעיל

� ל4' ס (בגרמניה; 247פסקה ב) 97ש "הEGBGB לחוק הרפורמה 13' ס(ובאיטליה ) 
  . מקבלי� את ההפניה מהדי
 החל ובלבד שהדי
 אינו חל מכוח בחירת הצדדי�) האיטלקי

  ).1954 (141ד ח "פ, יקסקורנ' סקורניק נ 191/51א "עראו    179
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 המתחי� הפנימיי� במשפט הישראלי בי הדי הדתי לשק� אתמגובשת אלא היא עשויה 

הטע� , זאת ועוד. העדפה מהותית של פתרו המכיר בזכות למזונותכ לדי האזרחי ו

 הוא שפתרו זה יוצר סיכו שאותו די הזרה לפי הבעיה האינצידנטלית נגד פתרו המקובל

סיכו זה אינו צרי� . לפי ההקשר שבו עולה השאלה, שוי ופע� לא נשויזוג ייראה פע� נ

שבו חלוקת הסמכויות בי המשפט הדתי למשפט האזרחי יוצרת , להכריע במשפט הישראלי

   180.מצבי� רבי� כאלה

הפתרו הראוי לשאלה זו תלוי בעמדה הבסיסית של המשפט הישראלי באשר ג� 

וראוי כי העמדה בשאלה זו תתוא� ע� , רת דיבהפעלת כללי ברישל הפורו� לתפקידו 

רואה בכללי ברירת הדי כללי� שמסייעי� משפט הישראלי א� ה. רנוואההעמדה בשאלת ה

 הדי נו שלפתרואמ� את אי מנוס מל, רנוואהוא� הוא מקבל את ה, ותיו� זכויות קנואכלו ל

זאת א� א� ). נושא אחר או הקשר או בכל תוק� הנישואיבדבר ( האינצידנטלית בעיההזר ב

ברירת באמצעות כלל בהקשר כזה  בפני עצמה ולהיפתרשאלה זו עשויה להתעורר בישראל 

 ותופס את מלאכת ברירת רנוואהא� המשפט הישראלי דוחה את ה. הרלוונטי הדי הישראלי

 בכללי הכרעה זרי�  תו� שימושהדי כהכרעה מקומית בדבר זכויות על דעת הפורו�

ה שקפהוכרע על פי הכל שאלה אינצידנטלית תאזי , שר שבו ה� מופעלי�במנותק מההק

אול� . באופ שיבטיח כי ההכרעה תהיה עקבית בכל הקשר שבו עולה הבעיה, הישראלית

בבעיות סדורה א� בתחו� יחסי הממו בי בני זוג אי עמדה , כפי שראינו לעיל

  .ורה אינה בררנוואהוהגישה הראויה לשאלת ה, המתודולוגיות

  זמ�בעיות ה  )ד(

  ת הדי�שינוי בכלל בריר  )1(

את המצב כנראה ה ת שינ, ובו כלל ברירת די,חקיקתו של חוק יחסי ממו בי בני זוג

את פני השטח  לא  מצב זה העלה181. והכניסה כלל ברירת די חדשהמשפטי בישראל

, נוי בדי כלשהוכמוהו כשי,  שינוי בכלל ברירת הדי182. שינוי בכלל ברירת הדיהבעיה של

מעורר בעיה של תחולה בי� על כל המקרי� שיידונו לאחר –לו מקרי� הוא חל יעל א: זמנית

  

 .949–947, 186–185' בעמ ראו לעיל   180
ד "פ, אזוגי' אזוגי נ 2/77א "בע. אי
 זה ברור מה היה כלל ברירת הדי
 לפני חקיקתו של החוק   181

, ) לפסק הדי
8' ראו בעמ(סבר השופט אלו
 שהכלל הקוד� הפנה לדי
 הפורו� ) 1979 (1) 3(לג
 24' ראו בעמ(הקוד� היה הכלל של המשפט המקובל האנגלי ואילו השופט ברק סבר כי הכלל 


 ).ואיל� לפסק הדי
  .483–482, 197–189' בעמ לדיו
 בבעיה זו ראו לעיל   182
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הוא חל וא� . לאחר חקיקתואו שנתגבשו בה� זכויות " אירעו"חקיקתו או רק על מקרי� ש

  ?כיצד יטופל מקרה שאירועו לא הושל� בעת החקיקה, מקרי� שאירעו אחרי חקיקתועל רק 

 במשפט הפנימי מקובל לומר כי בהיעדר הוראה מפורשת כלל חדש יוחל על ,כידוע

לפיכ� מקובל . אירוע שאירע לפני חקיקתו רק א� החלתו אינה פוגעת בזכויות קנויות

לא תוחל על , על פי רוב, הוראה מהותית. להבחי בי הוראות מהותיות להוראות דיוניות

יונית יכולה לחול מרגע חקיקתה על כל אירוע ואילו הוראה ד, אירוע שאירע לפני שנחקקה

משו� שמקובל שהוראה דיונית , א� א� האירוע אירע לפני שנחקקה, שיידו בבית משפט

ה� אינ� קובעי� זכויות ; כללי ברירת די אינ� הוראות מהותיות. אינה מקנה זכויות

 183. דיוניותהשופט גולדברג סבר בהקשר אחר כי כללי ברירת די ה� הוראות. מהותיות

לפיכ� היה אפשר לצפות שכלל ברירת די חדש יחול על כל אירוע ג� א� הוא אירע לפני 

  . חקיקתו

ת המשפט העליו נהג אחרת ופעל מתו� הנחה שכללי ברירת די י באזוגיבפרשת אול� 

לפיכ� על זכויות שהוקנו לפני כלל ברירת הדי הקוד� הוחל כלל ברירת הדי . מקני� זכויות

. ואילו כלל ברירת הדי החדש היה אמור לחול רק על זכויות שטר� הוקנו, שראלי הישהי

בהקשר הנדו משמעותה של הכרעה זו הייתה שכלל ברירת הדי הישראלי הקוד� הוחל על 

וכלל ברירת הדי החדש היה אמור לחול רק על רכוש , רכוש שנרכש לפני חקיקת החוק

עמדה  184.הוא לא הופעל, לא נרכש רכוש בתקופה זומאחר ש. שנרכש לאחר חקיקת החוק

�לאומי פרטי כולל הוראה מפורשת �שבה הקודקס של משפט בי, זו אומצה א� בשוויי

שלפיה עובדות שיצרו זכויות לפני כניסתו לתוק� של החוק תהיינה כפופות לכללי� 

   185.השוויצריי� הישני�

  

 ).1996 (581, 573)3(ד נ"פ, נפיסי' נפיסי נ 1558/94א "ראו דנ   183
ת המשפט בי. מושב� בעת עריכת הנישואי
, לפני חקיקת החוק ממרוקובני הזוג עברו לישראל    184

הפעלתו על רכוש שנרכש . קבע כי הכלל החדש יחול כל אימת שהוא אינו פוגע בזכות קנויות
בזמ
 שבני הזוג היו תושבי מרוקו לא הייתה פוגעת בזכויות קנויות משו� שבית המשפט הניח 

על כ
 הפעלתו נתפסה כבעייתית רק מרגע . שבתקופה זו ממילא היה חל עליה� די
 מרוקו
אול� בסופו . כאשר נכפפו לדי
 ישראל ולכלל ברירת הדי
 הישראלי הקוד�, שראלעליית� לי

של דבר הכלל הקוד� הוחל ג� על הרכוש שנרכש בזמ
 שהיו תושבי מרוקו משו� שבית 
לרבות , המשפט הניח שלאחר שעלו לישראל אימצו את ההסדר הישראלי באשר לכל רכוש�


א� על פי שהכלל החדש היה עשוי לחול על , על כ
. הרכוש שהביאו עמ� מבית� הראשו
למעשה , לאחר חקיקת החוק, ועל התקופה האחרונה, שבה שהו במרוקו, התקופה הראשונה
  .הוא לא הוחל כלל

� ל196' ראו ס   185CPIL ופירושו של BUCHER , ה� ,  ואיל�667בפסקה 
שמסביר כי יחסי ממו

הכללי� הקודמי� ,  לכ
. הנישואי
הממשיכות להתפתח לאור� חיי, אחת מתוצאות הנישואי

. יחולו על רכוש שנרכש עד החוק החדש והכללי� החדשי� יחולו על רכוש שנרכש לאחריו
  . 265בפסקה ) 97ש "לעיל ה( BUCHER, LE COUPLE ראו ג�
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א� לא ברור א� העמדה . תבישראל אי הוראה סטטוטורית הדומה לזו השוויצרי

 העלה  בשאלה זואזוגיגישה שננקטה בפרשת הדיו ב. השוויצרית מתאימה לישראל

יש להג על לפיה שזמנית המקובלת �הבישבהקשר הברירתי אי משמעות מידית לעמדה 

במנותק , חלי� כללי ברירת דישכ לא ברור על מי , ות בהפעלת הכלל החדשויזכויות קנ

,  כאשר כללי ברירת הדי משולבי� ומתואמי� ע� כללי סמכות השיפוט186.מהתדיינות

וכאשר כללי סמכות השיפוט מוגבלי� באופ שמבטיח כי כללי ברירת הדי לא יחולו על 

אי זה בלתי סביר לחשוב , כפי המצב בשוויי�, אנשי� שאי לה� קשר כלשהו למדינה

לא כ . בדות המקרהוטר� הופעלו בעשכללי ברירת די קודמי� הקנו זכויות א� על פי ש

שבה תביעה ביחסי ממו בי בני זוג עשויה להתנהל בי אנשי� שאינ� תושבי , בישראל

,  בלא שיווצר תיאו� בי כללי ברירת הדי לכללי סמכות השיפוט,על כ. ישראל או אזרחיה

ומקנה כלל הברירה היש חל  לקבוע מתי וכיצד אפשר אמת מידה שלפיה שתיקבעבלא ו

שיאמרו לנו על מי ,  כללי ברירת די לכללי ברירת הדישייקבעו א כלומר בל– זכויות קנויות

 ראוי להתייחס אל כלל ברירת הדי –ומתי כללי ברירת הדי שלנו חלי� במנותק מהתדיינות 

   .בית המשפטפני ל ולהחילו מרגע חקיקתו על כל אירוע שבא דיוניכאילו היה כלל 

  וליית הקישורשינוי בח  )2(

 זה יכול להשתנותומושב , בעיה זו מתעוררת משו� שכלל ברירת הדי מפנה לדי המושב

 מספק פתרו מפורש לבעיה זו בָקבעו שיש להחיל את די 15סעי� . בתקופת הנישואי

 � גישת ה–המושב של הצדדי� בשעת עריכת הנישואיimmutability . א� מדובר בבני זוג

 נראה כי הפתרו 187.פשר להמיר מועד זה במועד מיסוד הקשרא, שאינ� נשואי�

הסטטוטורי שוא� להג על זכויות שנקנו בכניסה למעמד של נישואי מפני כל שינוי שאינו 

 partialמהדיו שלעיל בבעיה זו עולה שבית המשפט מעדי� את הפתרו של . שינוי הסכמי

mutability ,המושב החדש ת ו� הגנה על זכויות שנרכשו במושבי� שלפיו יש להחיל את די

� אול� בפועל בית המשפט כפה את גישת ה188.קודמי�mutability : בניגוד לאמור בסעי�

כאשר מדובר בבני זוג שבעת הדיו ה� תושבי ישראל המגמה , בהיעדר הסכ� מפורש, 15

  

 Celia Wasserstein Fassberg, Theולניתוח מפורט , 483–482, 197–189' לעיל בעמראו    186
Intertemporal Problem in Choice of Law Reconsidered: Israeli Matrimonial Property 

Law, 39 INT’L. COMP. L. Q. 856 (1990).  
  .1209–1207' לעיל בעמראו    187
  .1217–1213' לעיל בעמראו    188
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 הישראלית במקו� די המושב בשעת הלכת השיתו�של בית המשפט היא להחיל את 

   189.ולא תמיד תו� הגנה על זכויות שהוקנו בדי הזר, איהנישו

  זרהשינוי בדי�   )3(

עבר שינוי , 15הדי שאליו מפנה סעי� , המושב בעת הנישואידי כיצד ראוי לנהוג כאשר 

 שונה מההסדר ששרר בעת הדיוהנוהג באותה שיטה המהותי ההסדר � שכ, מאז הנישואי

הא� ? שנכנס לתוק�ימר לחול ג� על מי שנישא לפני מתיהסדר חדש זה  ו,נישואיבעת ה

דומה ? כפי שהיה בעת הנישואי הזר כאילו הוא מחיל את הדי 15אפשר לפרש את סעי� 

דינו של  – כאילו ה משיבות ג� על השאלה" בעת הנישואי"קשה לפרש את המילי� . שלא

 והרי הסעי� .וא היו� די המושב כפי שהיה אז או כפי שה– וג� על השאלה, איזה מושב

 על כ הבעיה של שינוי 190.כבר פורש כסעי� שעונה על הבעיה של שינוי בחוליית הקישור

  .בדי הזר עדיי פתוחה

 בי הדי כפי שהיה בזמ הקובע ובי הדי כפי שהוא ביו�  לבחורמחייבתבעיה זו 

ת באשר לברירת בחירה זו אפשר להכריע בה חלקית על ידי זיהוי העמדה הבסיסי 191.הדיו

זמניות של �יש לנהוג לפי העמדות הבי, א� ברירת הדי שואפת לאכו� זכויות קנויות. הדי

די הפורו� הוא ,  א� כללי ברירת הדי א� שואלי� כלל הכרעה מהדי הזר192.הדי הזר

אי ,  כאמור לעיל193.שצרי� להכריע בשאלה א� יש להתחשב בשינוי בדי הזר א� לאו

וא� בתחו� של יחסי ממו בי בני זוג העמדות , בשאלה זו במשפט הישראליעמדה כללית 

  . מבחינה רעיוניתשהובעו בדבר הבעיות המתודולוגיות אינ עקביות

  מעמדו של די� זר  )ה(

אי ספק שתחו� יחסי הממו בי בני זוג הוא  נתפס כעובדהת משפט שבה הדי הזר בשיט

 תחו� המוסדר במדינות רבות זהו. שוויו הדיני� חזקת ה שלתחו� שאינו מתאי� להפעלת

  

הפסיקה המחילה את הסדר האיזו
  ג� .1225–1224' ראו לעיל בעמלדיו
 ביקורתי בעמדה זו    189
 מחילה את די
 המושב החדש ולא את די
 המושב בעת )165ש " הו לעילרא(הסטטוטורי 


  .בלא צור� בהסכ� ומבלי להבחי
 בתקופות חיי� שונות, הנישואי
 .134ש "ראו לעיל ה   190
  .206–201' בעמראו לעיל    191
 Sperling v. Sperling, 1975על פרשת ) 1296' בעמ (CHESHIREבאספקלריה זו הביקורת של    192

(3) S.A. 707 (A.D.)הדרו� �על שהחילו את די
 המושב בשעת הנישואי
 לרבות , אפריקאית
שכ
 כלל ברירת די
 . אינה תקפה, השינויי� שהוכנסו בו לאחר שבני הזוג עזבו מושב זה

המפנה לדי
 המושב בשעת הנישואי
 מניח שבני הזוג כפופי� לדי
 זה ג� לאחר שה� רוכשי� 
  .מושב חדש

 .215–212, 206–201' בעמראו לעיל    193
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אי כל יסוד להנחה שכל שיטות . הוא אינו משק� תפיסות אחידות של צדק בסיסי. בחקיקה

 נפיסי אמנ� השופט גולדברג העיר בפרשת 194.המשפט מסדירות ענייני� אלה באופ דומה

אול� דומה שהנחה  195.כי אולי אפשר להחיל את החזקה כשמדובר בדי של מדינה מערבית

מכל . זו אינה במקומה בשל ההבדלי� העצומי� שבי שיטות המשפט בפרטי ההסדרי�

אי מקו� , באותו מקרה הוא פעל על פי העיקרו שכאשר לא סביר שהדיני� זהי�, מקו�

על כ . הגיע למסקנה שאי מקו� להנחת זהות, ובמקרה של די פרס, להפעלת החזקה

שזכתה להסכמה מפורשת של עוד שלושה ,  לפי גישה זו196.נשללה ההיזקקות לחזקה

 ומושבו בשעת הנישואי או בשעת ,מי שמגיש תביעה ביחסי ממו בי בני זוג, שופטי�

 לא . ועליו להוכיח את הדי הזר כבסיס לתביעתו,עליו הראיה, עשייתו של הסכ� היה זר

   197.ראוי לדחות את התביעה, הוכח הדי הזר

 ה� הביעו עמדה בשאלה ,ע� זאת.  לא הביעו עמדה בשאלה זוהשופטי� האחרי�

העובדה .  והיא מה מעמד� של כללי ברירת הדי,הכללית יותר שאליה סוגיה זו קשורה

ושהוא הפעיל את חזקת , שהשופט חשי התייחס לכלל ברירת הדי כאל טענת הגנה בלבד

פירושה שהחיל את די , ההשיתו� בנכסי� ג� על מי שכלל ברירת הדי לא ייעד לו אות

ג� הנשיא . הוא לא ראה בכלל ברירת הדי כלל מחייב,  משמע198.רת מחדליישראל כבר

יהא הדי של ברירת די באשר ליחסי : "באמרו, ברק נהג כאילו כלל ברירת הדי אינו מחייב

. צדדי�הוא חל בהיעדר הסכ� בי ה. זהו די דיספוזיטיבי,  אשר יהא]...[ הממו בי בני זוג

והמשפט הישראלי יית תוק� , הצדדי� רשאי� להחליט בעניי זה ביניה� על הסדר שונה

 ועוד 199". הכל בכפו� לתקנת הציבור הישראלית ולדי ישראלי ספציפי אחר–להסדר זה 

א� יש בקונסטרוקציה ההסכמית כדי להעביר את הילכת השיתו� על פני הי� : "הוא אמר

אינני רואה כל , והקודיפיקציה האזרחית בכלל,  בפרטרקעי חוק המקהזוע� של הוראות

 סיבה מדוע לא יהא בכוחה להעביר את הילכת השיתו� על פני הנהר הזוע� של הדי

ולא דיני ברירת די –הסכמה זו "כה סברה כי � א� השופטת שטרסברג200."הקונפליקטואלי

   201". קובעת את המשטר לחלוקה ביניה� של הרכוש–
  

  . לתנאי� אלה להפעלת החזקה212–206' ראו לעיל בעמ   194
   ).1996 (584–583, 573)3(ד נ"פ, נפיסי' נפיסי נ 1558/94א "ראו דנ   195
  . ראו ש�   196
רק .  בבית המשפט המחוזי ובערעור לבית המשפט העליו
נפיסיוזו העמדה שנתקבלה בפרשת    197

הוא הצליח ,  המשפט העליו
 להגיע למסקנה שחל די
 ישראלמשו� שבדיו
 הנוס� הצליח בית
לביקורת על הדרכי� שבה
 נהג בית המשפט בעניי
 זה . להעניק לאישה התובעת את מבוקשה

 ). 127ש "לעיל ה(ראו פסברג 
  ).1996 (625, 573)3(ד נ"פ, נפיסי' נפיסי נ 1558/94א "ראו דנ   198
 . 600' בעמ, �ראו ש   199
  .602' בעמ, ראו ש�   200
 .603' בעמ, ראו ש�   201
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יש בו הסדר .  הוא כלל דיספוזיטיבי15 כי אי בסיס לתפיסה כי סעי� ראינו לעיל
על כ . אבל הוא קובע את הגבולות שבתוכ� אפשר להתנות על ההסדר שבו, דיספוזיטיבי

, אול� כמו העמדה של השופט חשי.  וקשה לקבל�לא ברור על יסוד מה נאמרו דברי� אלה
מחייבי� וכ� סוללי� את הדר� להפעלת א� ה� מביעי� עמדה שכללי ברירת הדי אינ� 

 עמדה זו אינה מתיישבת ע� העמדה של .חזקת שוויו הדיני� או להפעלת די הפורו� ככזה
 היא אינה מתיישבת ע� התפיסה שהובעה בפרשת 202.השופט חשי באשר לקבלת הרנוואה

פסק  היא א� אינה מתיישבת ע� מה שנ203.שלפיה כללי ברירת די מקני� זכויות, אזוגי
  204.באשר לכללי ברירת הדי בירושהמאוחר יותר 

על כ יוצא כי ה במשפט הישראלי הכללי ה בתחו� של יחסי ממו בי בני זוג אי קו 
ככל שמעמדו של הדי הזר נדו . רעיוני אחיד המתווה את הפתרונות לבעיות המתודולוגיות

הוא המשי� את . ט גולדברגההלכה היא כנראה כפי שנקבע בפסק דינו של השופ, מפורשות
 המגמה להגביל את חזקת שוויו הדיני� למצבי� שבה� סביר להניח שקיי� דמיו בי

   .ולמעשה שלל אותה בתחו� של יחסי ממו בי בני זוג, השיטות

  פסקי� זרי�  .ד

  מסלולי קליטה  .1

ו בי כש� שהמשפט הישראלי אינו קובע כללי� מיוחדי� לסמכות שיפוט בענייני יחסי ממ
פסק די . כ� הוא ג� איננו קובע כללי� מיוחדי� לטיפול בפסקי די זרי� בתחו� זה, בני זוג

הוא כפו� לכל כללי האכיפה וההכרה . זר שמטפל ביחסי ממו בי בני זוג אינו מיוחד
פסק די בעניי יחסי ממו בי בני זוג יכול להופיע בבית . הרגילי� החלי� על פסקי די זרי�

בקשה כ –בעניי אחר  ובמסגרת תביעה , בוריהכל הבקשכ, ה ל#כפובקשכט ישראלי משפ
  . אינצידנטליתבו ר ילהכ

שאלת האכיפה  205,לאכו� רק פסקי די שמטילי� חיוב אישי על אד�מאחר שאפשר 
חיוב זה מבוסס על שבי , פסק די שמחייב צד להעביר רכוש לצד שניבנוגע ל רק רתתעור

בי שהוא מבוסס על יצירת זכות קניי חדשה המצדיקה את , י קיימתהכרעה שזכות קני
. ח הסכ� להעביר רכוש זהוהוא מבוסס על הכרעה שיש חיוב מ הדי או מכש ובי ,החיוב

א� הפסק מחייב צד . מסלול האכיפה הפתוח בפני התובע תלוי במידה רבה בתוכ הפסק

  

 .1229–1226' בעמ ראו לעיל   202
 .1232–1230' בעמ  לעילראו    203
נשללה באופ
 עקרוני הגישה שלפיה כללי , כאשר שאלה זו עלתה במפורש בהקשר של ירושה   204

ד "פ, פלונית'  נ� המשפטי לממשלההיוע 594/04מ "ערבראו (ברירת די
 ניתני� להתנאה 
 )). 2004 (297) 3(נט

 .308' לעיל בעמראו    205
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 לבקש אכיפה ה על פי החוק ה על פי ראפשאזי באופ עקרוני , להעביר סכו� כס� מוגדר
 206. כל מסלול וכלליו הוא–תביעה על יסוד הפסק הכפופה לכללי המשפט המקובל האנגלי 

כפו לא תהיה כל אפשרות ל#,  הפסק הזר מחייב להעביר נכס או כס� שסכומו אינו מוגדרא�
על כלליו ,  ועל כ רק מסלול האכיפה הסטטוטורית207,באמצעות תביעה על יסוד הפסק

  208. יהיה פתוח,שלו
אי אפשרות במשפט הישראלי לזכות בהכרה הצהרתית בפסק זר ג� , אג	לפי הלכת 

לחוק ) א(11 סעי� 209.בעניי יחסי ממו בלא שקיימת אמנה בי ישראל ומדינת מוצא הפסק
אול� רוב האמנות האלה אינ . אכיפת פסקי חו� קולט את האמנות שעליה חתומה ישראל

סעי� ,  ג� בהנחה שה עשויות לחול210.ל פסקי די בענייני יחסי ממו בי בני זוגחלות ע
�לחוק אכיפת פסקי) 3)(א(11 חו� עלול להקשות על ההכרה בפסק זר העוסק ביחסי ממו

ג� .  א� פוסלת את האפשרות שקיי� מסלול הכרה מחו� לחוקאג	 הלכת 211.בי בני זוג
רור כלל ועיקר מה� תנאיו של מסלול ההכרה לא ב, בהנחה שהלכה זו עשויה להתבטל

   212.החלופי
לחוק אכיפת פסקי חו� מאפשר להכיר בפסק זר הכרה אינצידנטלית ) ב(11סעי� 

   213.ג� תנאיו של מסלול זה נדונו לעיל. במסגרת הלי� אחר
פסק זר העוסק ביחסי ממו בי בני זוג עשוי לעורר סוגיה ייחודית אחת והיא הסוגיה של 

  . איזו מדינה מוסמכת בעיני ישראל להוציא פסק די כזה–קיפה סמכות ע

  סמכות עקיפה: תנאי קליטה מיוחדי�  .2

עליו לעמוד בדרישה של סמכות , בי שמבקשי� לאכו� פסק זר ובי שמבקשי� להכיר בו

 214.אי קולטי� פסק די זר שנית במדינה שאינה מוסמכת בעיני ישראל להוציאו; עקיפה

  

 .509–490'  לעיל בעמראו   206
 .505' ראו לעיל בעמ   207
–526 לעיל ראו(אי
 בישראל הסדר כללי לאכיפה של פסק די
 ממדינה בעלת אמנה , כידוע   208

ולכ
 אי אפשר , האמנות שעליה
 חתומה ישראל א� לא נקלטו במשפט הישראלי). 531

 מרוב הוצא במפורשהנושא של יחסי ממו
 בי
 בני זוג , נוס� על כ�. ישירות להתבסס עליה

  ).17ש "לעיל הראו (האמנות 
–516' בעמ לעילראו ; )1995 (561) 1(ד מט"פ, אג�' ה נלהיוע� המשפטי לממש 970/93א "ע   209

  . לדיו
 בשאלה א� הלכה זו מוסיפה לחייב א� לאו519
  .17ש " לעיל הראו   210
 New Hampshire' מ נ"בתי זיקוק לנפט בע 4525/08א " לדיו
 בע529–527' ראו לעיל בעמ   211

Insurance Co.) העוסק במשמעות של סעי� זה, )2010, פורס� בנבו. 
 .באפשרויות השונות  לדיו
524–519' לעיל בעמ ראו   212
  .524–523, 516–510' ראו לעיל בעמ   213
  .263–262' ראו לעיל בעמ   214



  גיחסי ממו
 בי
 בני זו: 16פרק 

1237 

פי  א� על. ייני יחסי ממו מעלי� כמה וכמה שאלות מיוחדות בהקשר זהפסקי די בענ

היא עוסקת בזכויות , שתביעה ביחסי ממו בי בני זוג מצטיירת בישראל כתביעת גברא

שמחו� למדינה , ולעתי� א� קרקע, נכסי�לא זו בלבד אלא שהרכוש עשוי לכלול . קניי

 בני זוג עשוי להתנהל במסגרתו של דיו דיו ביחסי ממו בי: זאת ועוד. שדנה בגורלו

קיימות . והוא עשוי להתנהל במסגרת דיו בירושתו של אד�, בגירושי או התרת הנישואי

שיטות משפט שבה כללי� מיוחדי� עוסקי� בסמכות של מדינות זרות לדו בקרקע שאינה 

צאת במדינה בי שהיא נמצאת בפורו� המתבקש לקלוט את הפסק ובי שהיא נמ, בשטח

, אנגליה אינה קולטות פסקי� זרי� העוסקי� בקרקע הנמצאת אצלה, למשל. שלישית

זרה רק א� ה� ניתנו לקרקע ביחסי ממו בי בני זוג המתייחסי� פסקי די ושוויי� קולטת 

 כמו כ קיימות שיטות שבה 215.או א� ה� ראויי� להכרה ש�, במדינה שבה נמצאת הקרקע

עקיפה מיוחדי� להכרעות ביחסי ממו בי בני זוג על פי המסגרת שבה נקבעו כללי סמכות 

כלל הסמכות , כאשר ההכרעה נתקבלה עקב מותו של ב זוג, בשוויי�, למשל. התנהל הדיו

כאשר היא נתקבלה ; העקיפה הוא ככלל הסמכות העקיפה בפסקי די זרי� בענייני ירושה

; ת העקיפה החל על פסקי גירושי זרי�חל כלל הסמכו, במסגרת דיו בהתרת הנישואי

כאשר היא התקבלה בהלי� שעסק רק ביחסי ממו בי בני זוג חלי� כללי� שחורגי� מעט 

 מכל הסוגיות הללו המשפט הישראלי עסק רק 216.מהכללי� החלי� על פסקי גברא רגילי�

כרעות ובאופ חלקי בקליטת של ה, בקליטת� של פסקי די זרי� הנוגעי� לקרקע בישראל

  . ביחסי ממו שניתנו במסגרת פסק גירושי

   בלבד שנית� בהלי� שעסק ביחסי ממו� בי� בני זוגזרפסק   )א(

 השאלה מה צרי� להיות כלל הסמכות העקיפה באשר לפסקי די העוסקי� בזכויות קניי

,  שההבחנה המקובלת בי פסקי גברא לבי פסקי חפצאהתברר ש� 217.נדונה לעיל

א� על . היא שצריכה להנחות, ק� כוחו הכובל של הפסק ולא לנשוא עיסוקוהמתייחסת להי

ה� אינ� פסקי , פי שפסקי די העוסקי� ביחסי ממו בי בני זוג עוסקי� בזכויות קניי

, ההלי� אינו מתנהל כהלי� חפצא, הסמכות המבססת אות� אינה סמכות חפצא; חפצא

לפיכ� פסק די שהכריע ביחסי ממו בי . וההכרעה אינה מחייבת אלא את הצדדי� להלי�

בני זוג יסווג כפסק די מסוג גברא ויהיה כפו� לכלל הסמכות העקיפה המקובל בפסקי 

שכ אי מדובר בפסק די ,  אי סיבה לייחד את הסמכות למדינה שבה נמצא הנכס218.גברא

  

� ל.d.58.1' או סר   215CPIL.  
� ל58' ראו ס   216CPIL ,בני זוג 
 שעוסק בפסקי 26' והשוו לס, העוסק בפסקי� זרי� ביחסי ממו
 בי

 . גברא רגילי�
  . ואיל�1053' לעיל בעמראו    217
 .1056–1053' בעמראו לעיל    218
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הכרעה אינה משו� שה: ולהפ�. שבו התיימרו לשנות זכויות קניי באופ ישיר כלפי הכול

א� אי סיבה להסתפק בעובדה , מתיימרת לחייב את הכול אלא רק את הצדדי� הישירי�

כדי שהפסק יטיל חיוב על הנתבע . וכבסיס לקליטתשהרכוש נמצא במדינה שבה נית הפסק 

מאחר שמדובר . יש להראות כי הנתבע היה כפו� לסמכותה של המדינה, למסור נכס

ה מדיניש להכיר בסמכותה של ה, כמו בפסקי גברא רגילי�, בדבהכרעה בי שני הצדדי� בל

 תחו� יחסי הממו לטפל חתירתו של. מדינה שבה הסכי� להתדייה  של אושבה גר הנתבע

,  תומכת א� היא באימו� כלל סמכות המתאי� לפסקי גבראבת אחתבכל נכסי בני הזוג ב

של די מקו� הימצאו של כל הסמכתו  .שיבטיח שהפסק יוכר וייאכ� כולו ולא רק בחלקו

  .בני הזוג להתדיי מחדש בכל מדינה שבה נמצא רכוש� נכס ונכס עלולה לאל� את

וא� בפסק , בשוויי� מכירי� ג� בפסק די שנית במדינה שבה נמצאת קרקע נשוא הדיו

א� מדובר ,  כפי שהוסבר לעיל219.די שנית או מוכר במדינה שדינה אמור לחול על העניי

אי סיבה להסתפק בהימצאות הקרקע נשוא הדיו במדינת מת , חסי� שבי הצדדי�א� בי

הפסק כבסיס לקליטת הפסק בישראל מבלי שנתקיימה זיקת סמכות עקיפה הנדרשת לפסקי 

שהמדינה  –העמדה השנייה . לפסקי די ביחסי ממו בי בני זוג אי ייחוד בהקשר זה .גברא

, אול� כפי שראינו. סבירה בהחלט –מכת לפסוק בו שדינה אמור לחול על העניי מוס

 על כ אי מקו� לשקול את קליטת� של שני עקרונות 220.בישראל עמדה זו אינה מקובלת

  . וקליטת� בהקשר זה בלבד תהיה שרירותית, נוספי� אלה

  שנית� במהל� גירושי�פסק זר   )ב(

כפי , בשוויי�. ה� של בני הזוגלעתי� פסק די בעניי יחסי ממו נית במסגרת דיו בגירושי

. הסמכות לדו ביחסי ממו במסגרת גירושי נקבעת על פי כלל הסמכות בגירושי, שראינו

בהתא� לזאת כלל הסמכות העקיפה באשר לפסקי די זרי� בענייני יחסי ממו בי בני זוג 

 הליכי מסדיר באופ מיוחד את האפשרות לקלוט פסק די המכריע בענייני� אלה במסגרת

להוציא ,  בישראל221.ומסמי� לש� כ� את המדינה המוסמכת לתת פסק גירושי, גירושי

הסמכות , בית הדי הרבני המוסמ� לדו ביחסי ממו א� ה� נכרכו כדי בתביעת גירושי

הא� נתינתו של פסק הדי . לדו ביחסי ממו בי בני זוג אינה נלווית לסמכות לדו בגירושי

 במסגרת דיו כולל בהתרת נישואיה� של בני כויות הקניי ברכוש הנישואישבו הוכרעו ז

הא� ? הזוג צריכה להשפיע על קליטתו בישראל ועל השאלה איזו מדינה מוסמכת להוציאו

יש להתעל� מהמסגרת שבה נית הפסק ולדרוש כתנאי בלעדיו אי שקוי� כלל הסמכות 

  

  .58.1' ראו ס   219
 לש� קליטתו של פסק זר אי
 דרישה לסמכות חקיקה או להתאמה ברירתית: 8ראו לעיל פרק    220

 .בישראל
� ל58.2' ראו ס   221CPIL.  
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ל על הפסק רק את כלל הסמכות העקיפה הא� יש להחי? העקיפה הרגיל החל בפסקי גברא

  ? הא� יש לדרוש שיקוימו שני הכללי� ג� יחד במצטבר? החל על פסקי גירושי

ש� . סוגיה זו נדונה בפירוט לעיל בפרק שד בנישואי וגירושי ובפסקי די מורכבי�

 אינה וכי העמדה של המשפט הישראלי בעניי זה, ראינו כי הדי במדינות השונות אינו אחיד

לאחר ניתוח העמדות השונות הוצע כי א� בדי המדינה שנתנה את הפסק אפשר . ברורה

 להפריד בי שני חלקי פסק הדי באופ שבנסיבות העניי היה בית המשפט הזר מוסמ� לדו

אזי יש להסתפק בהחלת כללי , ביחסי הממו בי בני זוג א� בלי קשר לתביעת הגירושי

 א� בדי מדינת מת הפסק אי אפשר ,לעומת זאת.  על פסקי גבראהסמכות העקיפה החלי�

במוב זה שאילולא הסמכות לדו בגירושי לא הייתה , להפריד בי שני חלקיו של פסק הדי

אזי יש לדרוש שהפסק הזר יקיי� ה את כלל , קמה סמכות לדו ביחסי הממו בי בני זוג

   222.סמכות העקיפה הנדרש לפסק גבראהסמכות העקיפה לפסקי גירושי ה את כלל ה

  עקב מותו של אד�שנית� זר פסק   )ג(

, כפי שראינו, בשוויי�. לעתי� פסק די בעניי יחסי ממו נית בעקבות מותו של אד�

. הסמכות לדו ביחסי ממו עקב מותו של אד� נקבעת על פי כלל הסמכות לענייני ירושה

סקי די זרי� בענייני יחסי ממו בי בני זוג  כלל הסמכות העקיפה באשר לפ,בהתא� לזאת

מסדיר באופ מיוחד את האפשרות לקלוט פסק די המכריע בענייני� אלה במסגרת הליכי 

 בישראל ענייני ירושה 223.ומסמי� לש� כ� את המדינה המוסמכת לדו בירושה, ירושה

התאי� את כללי א� לא נעשה כל ניסיו ל. אינ� כוללי� ענייני יחסי ממו בי בני זוג

הא� נתינתו . הסמכות או כללי ברירת הדי ביחסי ממו בי בני זוג ע� אלה החלי� בירושה

 במסגרת דיו כולל בירושה של פסק הדי שבו הוכרעו זכויות הקניי ברכוש הנישואי

הא� יש ? צריכה להשפיע על קליטתו בישראל ועל השאלה איזו מדינה מוסמכת להוציאו

גרת שבה נית הפסק ולדרוש כתנאי בלעדיו אי שקוי� כלל הסמכות להתעל� מהמס

הא� יש להחיל על הפסק רק את כלל הסמכות העקיפה ? העקיפה הרגיל החל בפסקי גברא

  ? הא� יש לדרוש שיקוימו שני הכללי� ג� יחד במצטבר? החל על פסקי ירושה

חסי ממו שנית אפשר להשקי� על בעיה זו כמו על הבעיה של פסק די בענייני י

לפיכ� יש לבחו ג� פה א� הסמכות לדו ביחסי הממו בי בני . במסגרת הלי� של גירושי

או שמא היא קמה רק , זוג הייתה קיימת במדינה הזרה ג� בלי הסמכות לדו בירושת המנוח

א� בנסיבות העניי למדינה הזרה הייתה סמכות לפי דינה . בזכות הסמכות לדו בירושתו

אזי ,  ביחסי הממו בי בני זוג ג� מבלי שהייתה לה סמכות לדו בירושתו של המורישלדו
  

כלומר בכלל הסמכות , לפי ניתוח זה אי
 להסתפק בכ� שפסק הגירושי
 ראוי להכרה כשלעצמו   222
  .804–794' לעיל בעמלדיו
 מלא ראו . העקיפה החל על פסקי גירושי
 בלבד

� ל58.2' ראו ס   223CPIL.  
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א� יש להסתפק , יש לדרוש את קיומ� של כללי הסמכות העקיפה החלי� על פסקי גברא

מחויב על ידי פסק די ייראה אד� ; פסק הדי הוא פסק גברא ככל פסק גברא אחר. בה�

 לעניי זה אי להבחי בי מצב 224.או הסכי� לסמכותהשכזה רק א� הוא גר במדינה הזרה 

שבו הנתבע היה ב הזוג שנותר בחיי� ובי מצבי� שבה� הוא היה מי שבא במקומו של 

ג� בישראל , א� המדינה הזרה הייתה מוסמכת לעניי זה בלא קשר להלי� הירושה. המוריש

  .  תלוי בהלי� הירושהשקיומו אינו, ראוי להסתפק בסמכות גברא כבכל הלי� גברא אחר

לאומית � א� במדינה הזרה הסמכות לדו ביחסי הממו נלווית לסמכות הבי,לעומת זאת

אזי יש לדרוש שיקוימו ה כללי הסמכות העקיפה לעניי , לדו בירושה וקמה רק בזכותה

מדוע אי אפשרות להסתפק רק . ה כללי הסמכות העקיפה לעניי פסקי גברא, ירושה

הסמכות לדו בירושה קמה מתו� זיקות של המוריש ושל רכושו ? דו בירושהבסמכות ל

. אי לה כל קשר לב הזוג שנותר בחיי� או לרכושו וא� לא לנישואי של בני הזוג. למדינה

על כ אי סיבה להכפי� ב זוג לסמכותו של בית המשפט הד בירושה א� הוא לא בחר 

אשר יורש פלוני או ב הזוג שנותר בחיי� אינ� לפיכ� כ. להכפי� את עצמו לסמכות זו

הסמכות לדו , ואולי בכוונה אינ� משתתפי�, משתתפי� בהלי� הירושה השתתפות פעילה

בירושה אינה מבטיחה שהמדינה המכריעה בעניי מוסמכת ג� לחייב אות� אישית בחיובי� 

יש לדרוש כי יקוי� ג� אלא , במקרה כזה לא די בסמכות לדו בירושה. או בהכרעות קנייניות

   225.כלל הסמכות העקיפה המתאי� לפסקי גברא

לכאורה כאשר כל הצדדי� המעונייני� בתביעה בנוגע ליחסי ממו בי בני זוג משתתפי� 

וזיקת הסמכות , אפשר להבי שה� מסכימי� לדיו ביחסי ממו בי בני זוג, בהלי� הירושה

ותר במצב זה על הדרישה המצטברת האי אפשרות לו. העקיפה של הסכמה מתקיימת

, מרצו שכ עשויי� להיות מצבי� שבה� כל הצדדי� השתתפו בהלי� ?לסמכות בירושה

 –ואילו סמכות בית המשפט שד בירושה אינה מוכרת בישראל לצורכי קליטת פסקי� זרי� 

למשל כאשר בית המשפט שד בעניי היה במדינת אזרחותו של המוריש ולא במדינת 

אפשרות לפצל את ה ירושי העלה שהיעדרהדיו בפסקי� מורכבי� בהקשר של ג. מושבו

ובי יחסי ממו בי בני זוג ת והדי המהותי במזונות או הסמכו משק� קשר הדוק בי הפסק

ושהחלק האובליגטורי של ההחלטה מבוסס על , נישואי וגירושיהסמכות והדי המהותי ב

יחסי ממו בי כשהסמכות לדו בבדומה לכ� .  עצמאיהחלק המעמדי באופ שאי לו קיו�

הסיבה לכ� היא בדר� כלל , ימת בלעדיהיואינה ק מהסמכות לדו בירושהרק צומחת בני זוג 
  

  .512, 506, 491' לעיל בעמראו    224
 יש ולכ
, הוצע לעיל כי ראוי לגזור את כללי הסמכות העקיפה בירושה מכללי הסמכות הישירה   225

ויש להכיר בפסק ירושה ,  לכלל רכושובנוגעלהכיר בפסק ירושה שנית
 במושבו של המנוח 

על דרישות אלה יש  .לאותו נכס בנוגעלפחות , שנית
 במדינה שבה נמצא נכס מנכסי העיזבו

אשר ממילא יתקיימו על פי רוב כאשר כל , תנאי� לקליטת� של פסקי גבראלהוסי� את ה
  .הצדדי� השתתפו בהלי�
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י זוג באותה שיטה � בנוגע לירושה וליחסי ממו בי בנישההסדרי� המהותיי� והברירתי

ג� בהקשר , שלובות זו בזוככל שהמדינה הזרה רואה בשתי ההכרעות הכרעות ה .מתואמי�

אי אפשר לוותר על הדרישה שהמדינה הזרה הייתה מוסמכת בעינינו להכריע ג� בעניי זה 

  . הירושה

 אפשר להבחי בי פסק גירושי זר שיש בו ג� החלטה מסוג גברא לבי פסק ,ע� זאת

יחסי לפחות כאשר ההחלטה מסוג גברא נוגעת ל, ירושה זר שיש בו ג� החלטה מסוג גברא

נראה כי אכיפתה של החלטה שלפיה מוטל על יורשי� לשל� , למשל. ממו בי בני זוג

מזונות לאלמנת המוריש או לב משפחה אחר אכ צריכה להיות כפופה לכלל הסמכות 

, אי להסתפק בסמכות גברא בלבד: העקיפה בירושה ולכלל הסמכות העקיפה בפסקי גברא

, אי להסתפק בסמכות בירושה בלבד; ה ומשולבת בהכי ההכרעה באה בעקבות הלי� ירוש

בר� . משו� שחיוב אישי ייקלט רק א� הוא מבוסס על כללי סמכות עקיפה מתאימי�

יותר . החלטה בענייני יחסי ממו שונה במוב זה שהיא קודמת להחלטה בעניי הירושה

, יי� קשר ברורבי שני ההליכי� ק. הלי� הירושה תלוי בה, משהיא תלויה בהלי� הירושה

כמו כ אי זה . שכ היק� העיזבו נקבע בחלקו לפי ההחלטה בעניי יחסי הממו בי בני זוג

 זכויות הירושה של ב הזוג הנותר בחיי� תלויות בשאלה ,מ הנמנע שבדי שחל על הירושה

 ע� כל זאת וא� על פי שסמכותה של המדינה הזרה לדו. מה חלקו ביחסי ממו בי בני זוג

האפשרות להסתפק בכללי , ביחסי ממו בי בני זוג קמה רק בעקבות הסמכות לדו בירושה

סמכות מסוג גברא מטרידה במקרה זה פחות מבפסקי� מעורבי� מתחו� הגירושי או 

על כ ג� במקרה שבו . מבמצב שבו בית המשפט שד בירושה הטיל על יורש חיוב אישי

לפיצול פסק עקרונית  מניעהובתנאי שאי , בעיני ישראלאותו חלק הד בירושה אינו מוסמ� 

, הדי א� על פי שבמדינה הזרה הדיו ביחסי ממו בי בני זוג נגרר להלי� הירושה ותלוי בו

  .אפשר להסתפק בקיומ� של כללי הסמכות העקיפה החלי� על פסק גברא

  פסק זר העוסק בקרקע   .3

  פסק זר העוסק בקרקע בישראל   )א(

דה שפסק די זר התייחס למקרקעי המצויי� בישראל צריכה להשפיע על נכונות הא� העוב

נראה ? הא� היא צריכה לשלול את סמכות בית המשפט הזר? ישראל להכיר בפסק או ל#כפו

בשל התפיסה מפני הכרה בפסק או אכיפתו מיוחדת  להתעורר רתיעה אמנ� עשויה. שלא

ואכ . תונה בידי המדינה שבה נמצאת הקרקעהמקובלת שהסמכות הייחודית לדו בקרקע נ

ראינו שההצדקה  אול� 226. כלל פסקי די שעוסקי� בקרקע אנגלית�באנגליה אי אוכפי

  

  .ש� מביעי� עמדה זו באופ
 מסויג, 14�114בפסקה , DICEYראו    226



 לאומי הפרטי הישראלי�כללי המשפט הבי
: שער שלישי

1242 

להגביל את הסמכות של ישראל לעסוק בזכויות קניי בקרקע זרה פוחתת כאשר ההחלטה 

על המבוססת , להבדיל מהחלטה מסוג חפצא, אמורה לכבול רק את שני הצדדי� להלי�

 בדומה לכ� קשה לראות מדוע מדינות זרות 227.האמורה לכבול את כל העול�, הלי� חפצא

 לא תוסמכנה לעסוק בזכויות קניי בקרקע בישראל כאשר מדובר בהחלטה שמחייבת רק בי

אי הגבלה על סמכות� של בתי משפט בישראל לדו בתביעה ביחסי ממו בי . שני הצדדי�

וא� הובעה העדפה לדיו אחיד במכלול , שבמחו� לישראלבני זוג המתייחסת לקרקע 

 לקלוט פסקי� זרי� בתחו� יחסי מהססי� היו�אי , כראוי,  לפיכ�228.רכוש� של בני הזוג

   229.הממו בי בני זוג א� על פי שנדונה בבית המשפט הזר קרקע המצויה בישראל

  זר העוסק בקרקע במדינה שלישיתפסק   )ב(

 הכריעה בזכויות קניי הנוגעות לקרקע במדינה זרה אחרת צריכה הא� העובדה שמדינה זרה

ג� במקרה זה נראה כי התשובה ? למנוע קליטתו של פסק זר בענייני יחסי ממו בי בני זוג

אלא אפשר ל#כפו או להכיר , מאחר שפסק הדי איננו פסק חפצא. צריכה להיות שלילית

אי כל סיבה להימנע מקליטתו , י� בלבדבמצב שנוצר בו במישור היחסי� שבי שני הצדד

 רק ,של פסק זר שנית במדינה שמוסמכת בעיני ישראל לחייב את הנתבע באשר לתובע

  .  עסק בזכויות קניי בקרקע במדינה אחרתפסקמשו� שה

  

  .431–429, 63–61' לעיל בעמ ראו   227
 .88ש "וראו לעיל ה )2009,לא פורס�( מיריאד' מירי נאד 2066/07מ "עראו למשל    228
' נ. ה.ש 730/04) ��משפחה י(ש "תמ; )לא פורס�( פליק' פליק נ 54932/00) ��י(א "או בשר   229

, פורס� בנבו( הארו' הארו נ 701/06) ��מחוזי י(מ "אושר בע, )2005, פורס� בנבו (.ה.ד
2006.( 
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  תאגידי�

  מבוא  .א

דיני התאגידי� מספקי� מסגרת המאפשרת לאנשי� להתאגד ולפעול כקבוצה למטרות 
המותאמי� , שיטות משפט מכירות בכמה סוגי� של תאגידי�. חברתיות ואחרות, עסקיות

מכירי� בחברה בעלת אחריות מוגבלת וחברה שאחריותה למשל בישראל . למטרות שונות
שותפות  ושותפות 3,חברה לתועלת הציבור ו2חברה פרטיתת ורה ציבורי חב1,אינה מוגבלת

ההבדלי� בי� סוגי ההתארגנות  7.עמותהו 6 אגודה עותומנית5,אגודה שיתופית 4,מוגבלת
יש , יש שה� שוני� בדר� ההתאגדות. השוני� עשויי� לבוא לידי ביטוי במישורי� שוני�

יש שה� שוני� במידת ; כי הפעולהויש שה� שוני� בדר, שה� שוני� במבנה הפנימי
יש שה� שוני� בעילות ו, ההפרדה בי� הגו� המאוגד ובי� היחידי� המרכיבי� אותו

  .לפירוק�
. נוס� על הגיוו� הפנימי הזה דיני התאגידי� של שיטות המשפט השונות מגווני� א� ה�

וגי� וא� כאשר מוכרי� תאגידי� מס, שוני� אלה מאלההמוכרי� בה� סוגי התאגידי� 
מיוחסות לה� תכונות ויכולות , נקבעי� תנאי� שוני� להיווצרות תאגידי� אלה, דומי�
ומשטרי הפעילות , מידת החירות בקביעת מבנה הארגו� משתנה משיטה לשיטה, שונות

ואילו , התאגיד קיימות מדינות שבה� אי� דרישה כלשהי באשר למימו�. והפירוק שוני�
רמת המימו� ו להו� באשרדרישות מינימליות רה תעמוד בנדרש שחבאחרות רבות מדינות ב

  

  .) חוק החברות–להל�  (1999–ט"נשתה, לחוק החברות) א(35' ראו ס   1
חברה פרטית היא חברה ; חברה ציבורית היא חברה שמניותיה רשומות למסחר בבורסה   2

  ).לחוק החברות 1 'ראו ס(איננה חברה ציבורית ש
חברה לתועלת הציבור היא חברה שבתקנונה נקבעו מטרות ציבוריות בלבד וכ� איסור על    3

 ).א לחוק החברות345' ראו ס( ניותיהחלוקת רווחי� או חלוקה אחרת לבעלי מ
, ובות השותפותפי� אחראי� באופ� אישי לח� בכ� שבשותפות כל השותההבדל בי� אלה נעו   4

ראו ( לשותפות ו מוגבלת לער� ההו� שהכניס� שותפי� שאחריותששותפות מוגבלת יואילו ב
 .)1975–ה" התשל,]נוסח חדש[ ואיל� לפקודת השותפויות 56' ס

  . לפקודת האגודות השיתופיות4'  סראו   5
 . לחוק העותומני על האגודות8' ס, 1980–�"תשה , לחוק העמותות68' ראו ס   6
 .1980–�"תשה , לחוק העמותות8' ראו ס   7
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 אחריות אישית על בעלי מטילי� באנגליה 8;ממדינה למדינהא� היא הדרושה שונה 
אחרות נמנעות מלהטיל רבות ואילו מדינות , בחברה כאמצעי להג� על נושי�התפקידי� 
ת לשת� מספר  עובדי� נדרש500ציבורית המעסיקה מעל  הבגרמניה חבר 9;אחריות כזו

ואילו מדינות אחרות אינ� , הדירקטוריו�מסוי� של עובדי� בוועדת ביקורת שמפקחת על 
הבדלי� בדרישות המתייחסות לכינוסה של אספה  יש .דורשות שיתו� כזה של עובדי�

  . הנפקת מניות ועודל, לדר� קבלת ההחלטות, כללית
או לכל , ו אישיות משפטיתמאחר שיש ל. פעילותו של תאגיד מעוררת שאלות מגוונות

מתעוררות , הפחות אפשרות לפעול באופ� עצמאי במנותק מהאנשי� שעומדי� מאחוריו
בר� פעילות זו מעוררת שאלות רבות ג� . שאלות אזרחיות ופליליות רגילות בשל פעילותו זו

באשר לדר� שבה הוא , בתחו� דיני התאגידי� עצמ� באשר לקיומו וכוחותיו של התאגיד
 את ענייניו הפנימיי� ואת ענייניו ע� צדדי� שלישיי� ובאשר לאחריות בעליו או מנהל

. לאומי מעוררת אות� שאלות�פעילותו של תאגיד בהקשר העבר. האורגני� שלו למעשיו
רבי� , כאשר מדובר בשאלות משפטיות רגילות מתחו� המשפט האזרחי והפלילי

אול� ג� בהקשרי� אלה . תאגידי�לאומיי� אינ� מיוחדי� לדיני �מהמאפייני� העבר
 – ועל פי רוב לפי דינה של מדינה אחת בלבד –העובדה שמדובר בתאגיד שק� לפי די� 

מאחר ששיטות משפט מעניקות אישיות משפטית לתאגיד בנסיבות . מעוררת בעיה ייחודית
נשאלת השאלה א� אישיות משפטית שנוצרה לפי דינה של מדינה אחת מוכרת ג� , שונות

ובתו� כ� לתבוע , א� היא יכולה לפעול במדינה אחרת כאישיות משפטית; � למדינה זומחו
 נופ� מיוחד נוס�בעיות המיוחדות לדיני התאגידי� לג� . ולהיתבע בהקשר האזרחי הרגיל

מקו� ,  החלי� על תאגידי� שוני� ממדינה למדינההכללי�מאחר ש. לאומי�בהקשר העבר
וג� לא הדי� שיקבע את דרכי הפעולה של , � מאליוההתדיינות בשאלות אלה אינו מוב

את זכויותיה� וחובותיה� של בעלי , את כוחותיה� וחובותיה� של דירקטורי�, התאגיד
  . המניות השוני� ואת זכויותיה� של נושי�

ה� הסדרי� מורכבי� שנשעני� על הסדרי� ; "ראשוניי�"דיני התאגידי� אינ� הסדרי� 
 מתחו� �ועיקר , מתחו� הכשרות המשפטית והמעמד�לקח, מתחומי משפט ראשוניי�

לאומי � היה אפשר לחשוב שההסדרי� של המשפט הבי�, אשר על כ�10.החיובי� והקניי�

  

בתקנו� את קובע שיש לקבוע  לחוק החברות 33' ס(אל אי� דרישה פורמלית כזאת למשל בישר   8
בעקבות דירקטיבה ,  באנגליהואילו ,)דרישה להו� עצמי מינימליאי� כל הו� המניות הרשו� א� 

 .J. H. FARRAR, B. Mראו(ות חברות ציבוריכזו באשר לקיימת דרישה , של האיחוד האירופי
HANNIGAN, FARRAR’S COMPANY LAW 161 (4th ed., 1998) .(  

   העוסקי� ,�Insolvency Act, 1986 ל�214 ו213' אומ� באנגליה בסייחודי כזה הסדר    9
  .�wrongful tradingב

 Henryעל התוספת הייחודית במישור הקנייני של דיני התאגידי� לעומת דיני החוזי� ראו   10
Hansmann, Reinier Kraakman, The Essential Role of Organizational Law, 110 YALE L. 

J. 387 (2000).  
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, שכללי הסמכותכלומר , הפרטי בהקשר של תאגידי� ייבנו על יסוד מרכיבי� שוני� אלה
תובנה זו . גיה הנדונהכללי ברירת הדי� והכללי� אשר לפסקי� זרי� ייגזרו מאופייה של הסו

העובדה , למשל. באה לידי ביטוי במידה רבה בכללי סמכות השיפוט ובכללי הפסקי� הזרי�
שרק מדינה שבה התאגיד ק� מוסמכת לחסל אותו משקפת את התפיסה שקיומו של תאגיד 

 הכללי� הקובעי� מתי מדינה מוסמכת לדו� ,כמו כ�. נמשל למעמדו האישי של אד�
לאופ� ניהול התאגיד אינ� שוני� בהרבה מהכללי� הקובעי� מתי היא בתביעה בנוגע 

בר� בהקשר של ברירת הדי� מתגלה . נזיקי או קנייני, מוסמכת לדו� בתביעה בעניי� חוזי
  .גישה שונה

לאומי הפרטי בהקשר של תאגידי� בכל שיטות המשפט הוא �ציר מרכזי של המשפט הבי�
� ה–הדי� האישי של התאגיד lex corporationis –כש� שיש .  הדי� שאליו קשור התאגיד ביותר

כאשר חלק –מחלוקת בי� שיטות המשפט באשר לזהותו של הדי� האישי של אד� בשר וד� 
כ� ג� בדיני  – 11די� האזרחות מהמדינות רואות בו די� המושב ואילו אחרות רואות בו

 –שיטות יש . שיטת משפטתאגידי� קיימת מחלוקת בדבר הזיקה האופיינית הקושרת תאגיד ל
הדי� ,  שמייחסות חשיבות מכרעת למקו� ההתאגדות–בעיקר בארצות המשפט המקובל 

 מייחסות – בעיקר בארצות המשפט הקונטיננטלי – ואילו אחרות 12,שבחסותו התאגיד נוסד
לפיכ� הדי� בעל החשיבות המרכזית . חשיבות מכרעת למקו� שממנו התאגיד מתנהל

 law of the place of incorporation –שה הראשונה הוא די� מקו� ההתאגדות בתאגידי� לפי הגי
ואילו הדי� בעל ,  וכ� ג� מייחסי� משקל מיוחד לסמכות� של בתי המשפט במדינה זו–

�החשיבות המרכזית לפי הגישה השנייה הוא הדי� של הsiège social מושבו ( של התאגיד
   14.� של בתי המשפט במדינה זו ומייחסי� משקל מיוחד לסמכות13,)בפועל

  

  .695–694, 600, 569' למשל לעיל בעמ ואר   11
 – �domicile ה–של אד� בשר וד�   למושבובאשרגישת המשפט המקובל כ כמוהגישה זו    12

כפי שלאד� חי יש רק מושב , כרגיל). 9בכלל , DICEYראו  (מושב אביו בעת לידתוהיונק מ
 באנגליה מבחיני� ).30�002 בפסקה ,DICEYאול� ראו (ג� לתאגיד יש רק מושב אחד , אחד

לעניי� זה . ובי� מקו� המגורי� שלו, המצוי במקו� ההתאגדות, בי� המושב של התאגיד
ורי� לצורכי סמכות שיפוט מבחיני� עוד בי� מקו� המגורי� שלו לצורכי מיסוי ובי� מקו� המג

  ). 30�007–30�005בפסקאות , ש�(
 של התאגיד קיימת �seatבשיטות המייחסות חשיבות ל. �seatמתורג� לאנגלית כ siège המונח   13

 המשרד – הרשו� במסמכי החברה �siège statutaireה(הסטטוטורי siège �ההבחנה בי� 
 1037בפסקה , MAYER ראו – )ניהול בפועלמרכז ה שהוא, �siège réelה(לזה האמתי ) הרשו�
העוסק בסמכות ישירה בתביעות המבוססות על דיני , �CPIL ל151' ס, בשוויי�. ואיל�

ואילו סעיפי� אחרי� מתבססי� על , מייחס חשיבות למשרד הרשו� של החברה, התאגידי�
 ,Robert R. Drury  ראובעניי� זהמחלוקת הלסיכו� וסקירה ממצה של . מקו� הניהול בפועל

The Regulation and Recognition of Foreign Corporations: Responses to the “Delaware 
Syndrome”, 57 CAMBRIDGE L. J. 165, 174–175 (1998).  

מקו� המוגדר כ(חס חשיבות למושב יהגישה שמדגישה את מקו� ההתאגדות נוטה לי   14
זו המדגישה את מרכז ואילו , שהודג� לעילכפי , ולמקו� המגורי� של תאגיד) ההתאגדות
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מרכז הניהול , בעוד הצדדי� רשאי� לבחור לעצמ� את מקו� ההתאגדות באופ� חופשי

 משמש זיקה אובייקטיבית בי� התאגיד – א� על פי שהוא נבחר מלכתחילה –של החברה 

 המחלוקת באשר לזיקה המשמעותית ביותר אל התאגיד מבטאת למעשה ,על כ�. למדינה

השיטות . שיטות ביחס� אל חירות הפעולה של הפרטי� בתחו� ההתאגדותהבדל בי� ה

שמדגישות את די� מקו� ההתאגדות מכירות באוטונומיה של המתאגדי� להכפי� את 

ואילו אלה המדגישות את , בלי קשר למקו� שממנו התאגיד מתנהל, התאגיד לדי� כרצונ�

, יה של המתאגדי� ולקשור אות�די� מרכז הניהול של החברה נוטות להגביל את האוטונומ

  . אל די� המקו� שבו ה� פועלי�, ג� חר� רצונ�

. יש מי שקושר הבדל זה בי� השיטות בחוליית הקישור להבדל בדיני התאגידי� עצמ�

יש שמצביעי� על ההוראות הכופות הרבות המאפיינות את דיני התאגידי� הגרמניי� , למשל

 יש א� מי שתולה את 15.הניהול של התאגידכהסבר להיצמדות המשפט הגרמני למרכז 

המשפט המקובל בחשיבות הרבה שהמשפט שיטות  בקרבהעדפת מקו� ההתאגדות 

העדפתו של המשפט ואת , המקובל מייחס לצורה לעומת זו שהוא מייחס למהות

עמדות  16. המהות על פני הצורהו אתהעדפתבהקונטיננטלי את מרכז הניהול של התאגיד 

אלה : שר להבחי� הבחנה חדה בי� דיני התאגידי� של השיטות השונותניחות שאפאלה מ

 ע� רת המציעי� תבניות פעולה חלופיותמערכת של כללי מסגמהווי� המשפט המקובל של 

ואילו אלה של המשפט הקונטיננטלי נוטי� להתערב יותר במבנה , ד הוראות כופותומעט מא

 שבו דיני התאגידי� ,בעיד� המודרניי נראה כ.  ובניהולו באמצעות כללי� כופי�התאגיד

המתח . אפיוני� כאלה פשטניי� משהו,  בכל המדינותשזורי� במערכות רגולציה סבוכות

סביב האוטונומיה של המתאגדי� ושל התאגיד מצד אחד ובי� ההתערבות בנעשה בתוכו 

  . מצד אחר קיי� בכל שיטה

יהוי דינו האישי של התאגיד בזאיננו מתח זה ביטויו העיקרי של לאומי �בהקשר העבר

שיטות .  של מדינות מלבד מדינת דינו האישי לשלוט בובדבר סמכות� בוויכוח אלא

המייחסות חשיבות לדי� מקו� ההתאגדות נוטות לאפשר לדיני� נוספי� להשפיע על 

כדי שלא לאפשר למתאגדי� לעקו� אות� דיני� מנדטוריי� מועטי� שראוי להחיל , התאגיד

ומת זאת שיטות המחילות את די� מרכז הניהול חשופות פחות לדרישה לסטות ולע, עליה�

  

 ,MAYERראו (ולאזרחותו ) מרכז הניהולהמוגדר כ(הניהול שלו מייחסת חשיבות למושב 
  .)בנימה ביקורתית,  ואיל�1042, 1031 אותפסקב

 Wulf-Henning Roth, From Centros to Ueberseering: Free Movement ofראו למשל    15
Companies, Private International Law, and Community Law, 52 INT’L. & COMP. L. Q.  

177, 181 (2003).   
   .183' בעמ, )13ש "לעיל ה ( Druryראו    16
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. שממילא קשור באופ� אובייקטיבי למרבית הפעולות התאגידיות הנדונות, מהדי� האישי

הדיו� בענייני� אלה מתנהל בעיקר בהקשר של מדינות הקשורות בפועל אול� משו� ש

ית בארצות הברית והמסגרת של האיחוד כגו� המסגרת הפדרל, מדינתית כופה�במסגרת בי�

אולי . מדינתיי��הוויכוח על היק� התחולה של הדי� האישי מוסט אל יחסי� בי�, האירופי

משו� כ� נמנע עיצוב� של כללי� המשקפי� את אופיי� האנליטי המורכב של דיני 

א� על פי שאפשר להבחי� בשיקולי� משותפי� ברוב , תהא הסיבה אשר תהא. התאגידי�

כללי ברירת הדי� שוני� משיטה לשיטה ואינ� משקפי� תשתית רעיונית , שיטות המשפט

  .משותפת

לאומית של תאגידי� �נעשו ניסיונות רבי� להסדיר בעיות הקשורות בפעילות העבר

שמטרת� להביא לידי  דירקטיבות באיחוד האירופי יצאו כמה ,למשל. לאומי�באופ� בי�

 ה� מטילות חובת 17: האיחוד השונות בהקשרי� מגווני� של הדיני� במדינותהרמוניזציה

תאגדות באחריות הוחובה לאפשר פרסו� של מידע בסיסי באשר לתאגידי� מקומיי� 

כללי� ; הו� עצמי מינימליחות כספיי� ובאשר ל"חובות באשר לדו; מוגבלת של אד� אחד

 הפליה בי� בעלי  וכ� כלל האוסר על; וכללי� המתייחסי� למיזוגי�בנוגע להקמת סניפי�

 Model Law ניסח UNCITRALארגו� , לאומית� בהקשר של חדלות פירעו� עבר18.מניות

שמספק מסגרת להכרה בהליכי� זרי� ושיתו� פעולה בי� בתי משפט במדינות השונות 

 כמו כ� 20. מודל זה אומ� חלקית בחוק האנגלי19.שבה� מתנהלי� הליכי חדלות פירעו�

הקובעת כללי� ,  מיוחדת העוסקת בפירוק חברותRegulationבאיחוד האירופי התקבלה 

ברירת די� ופסקי� זרי� המחייבי� את כל מדינות האיחוד , באשר לסמכות שיפוט

לאומית אחידה ליצירתו של תאגיד שיוכר � אי� כמעט מסגרת בי�, לעומת זאת21.במישרי�

 Societas Europaea22 – יצר אפשרות להקי� חברה אירופית איחוד האירופיה. בכל המדינות

 אבל חברה כזו אינה כפופה רק למשפט אירופי מהותי אלא ג� לדינה של המדינה שבה –

  

 א� Directives, מיועדת תחולה ישירה ומידית במדינות האיחודלה�  ש,�Regulationsבניגוד ל   17
 שיובילו לתוצאה ור באמצעי� רשאית לבחוכל מדינה, יש להגיעמציגות את התוצאה שאליה 

   ).2010 ,רה שנייהמהדו (8.4.1פסקה ב לאומי	בי�משפט ראו רובי סיבל . זו
 .JULIAN MAITLAND-WALKER, GUIDE TO EUROPEAN COMPANY LAWS 2 ffלפירוט קצר ראו    18

(3rd ed., 2008).  
19   UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency, 1997, 18פרק ראו להל� ב.  
  .�Insolvency Act 2000ל) 1(14' ראו ס   20
21   Council Regulation (EC) 1346/2000 on Insolvency Proceedings, May 29 2000, [2000] 

OJ L160/1 .18ראו להל� בפרק , לדיו� בנושא הפירוק.  
 Council Regulation (EC) No. 2157/2001 on the Statute for a European Company, 8ראו    22

October 2001 [2001] OJ L294/21.  
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על כ� תאגיד כזה אינו מחלי� את סוגי התאגידי� המוכרי� . נמצא מרכז הניהול שלו

 בעניי� הכרה באישיות אמנת האג 23.בשיטות המשפט פנימה אלא הוא א� סוג נוס�

 א� האמנה האירופית 24. לא זכתה לתמיכה רחבה1956י� זרי� משנת המשפטית של תאגיד

 חר� , אשר על כ�25. לא נכנסה לתוק�1968בעניי� ההכרה ההדדית של תאגידי� משנת 

לאומי הפרטי בתחו� �לאומית רבה אי אפשר לוותר על כללי� של המשפט הבי��פעילות בי�

ואי� , דיניות חברתית כלכליתדיני התאגידי� נתפסי� בכל מדינה ככלי למימוש מ. זה

  . ממהרי� לוותר עליה� לטובת הסדרי� אחידי�

לאומי פרטי בתחו� �החקיקה בישראל כמעט אינה עוסקת בבעיות של משפט בי�

� א� על פי שלאחרונה אפשר להבחי� בגידול במספר הסכסוכי� העבר,כמו כ�. התאגידי�

בתי המשפט ד כה לא נזדמ� לע, לאומיי� המעוררי� בעיות מתחו� התאגידי� בישראל

משו� כ� אי� .  להביע עמדה במגוו� השאלות העשויות להתעורר בתחו� זההישראליי�

הדיו� בפרק זה יצטמצ� .  לדיו� נרחב ומפורט בסוגיות רבות שעלו במדינות אחרותבסיס

הפרק לא יעסוק . לזיהוי הבעיות המרכזיות והצגתה של מסגרת הדיו� האקדמי הנוגע לה�

בשל הקרבה . בבעיית הפירוק של חברות א� על פי שהיא חלק חשוב מדיני החברותכלל 

  .שלו לנושא פשיטת הרגל שני הנושאי� יידונו יחד בפרק המוקדש כולו לחדלות פירעו�

  ט סמכות שיפו  .ב

לבדו או ,  כתובע או כנתבע:תאגיד עשוי להיות מעורב בהתדיינות בישראל בכמה הקשרי�
באותה מידה תביעה עשויה להיות מבוססת על עילה מדיני . דירקטורי�ע� בעלי מניות או 

בי� שהתאגיד מעורב בהתדיינות לבדו בי� שהוא מעורב בהתדיינות לצד גורמי� , התאגידי�
עוד לפני שדני� בשאלה א� כללי הסמכות . כלל ובי� שהתאגיד אינו צד לדיו�, בשר וד�

או בהתא� לשאלה ,  בהלי� א� לאומשתני� בהתא� לשאלה א� התאגיד עצמו מעורב
מתעוררת שאלה מקדמית והיא א� תאגיד יכול לתבוע ולהיתבע , באיזה סוג תביעה מדובר

  . א� על פי שהוא לא התאגד בדי� ישראל

  

-MAITLAND ראו( תפותסוג של שושהוא , �European Economic Interest Groupingקיי� ג� ה   23
WALKER )6 'בעמ ,)18 ש"ה לעיל(.  

24   Convention Concernant la Reconnaissance de la Personnalité Juridique des Sociétés, 
Associations et Fondations Étrangères, 1956 .ומתוכ� , רק חמש מדינות חתמו על האמנה

  .שלוש בלבד אשררו אותה
25  Convention on the Mutual Recognition of Companies and Bodies Corporate, signed on 

29 February, 1968, Bulletin of the European Communities, Supp. 2/69, p. 7.  
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  שיכולה לתבוע ולהיתבעמשפטית תאגיד כאישיות הכרה ב  .1

, של ברירת די� שאלה לתבוע ולהיתבע בישראל היא, בתור שכזה, השאלה א� התאגיד יכול

יש לו היא מחייבת לבחו� א� . ממש כמו השאלה א� תובע או נתבע ה� בגירי� וכשירי�

   .בדי� המוסמ� בעיני ישראל להעניק לו אישיות כזואישיות משפטית 

 מדינות הקונטיננט .די� האישי של התאגידה לפי זו נבחנת מקובל בכל המדינות ששאלה

לפיכ� תאגיד . י� המקו� שבו מרכז הניהול של החברהדכזהות די� זה  על פי רוב לותנוהג

יוכר כתאגיד בגרמניה ויוכל לתבוע ולהיתבע , ש� מרכז הניהול שלוו, שהתאגד באיטליה

 לא יוכר  תאגיד בעל מרכז ניהול באיטליה שהתאגד באנגליה,לעומת זאת. ש� בתור תאגיד

הדרישות להתאגדות עד אשר ימלא אחר , בגרמניה כתאגיד שיכול לתבוע ולהיתבע

לפיכ� תאגיד בעל מרכז ניהול .  בעניי� זההרנוואהע� זאת גרמניה מקבלת את . באיטליה

 מאוגד במדינה שבה מרכז איננושהוא פי בשוויי� שהתאגד באיטליה יוכר בגרמניה א� על 

  26.מפנה באותה שאלה למדינת ההתאגדות, שוויי�, זו מדינהשמשו� , ניהולו

קה המרכזית במרבית תחומי המעמד האישי של אד� היא זיקת במשפט הישראלי הזי

 27.והיא אמורה לשק� זיקה אובייקטיבית לחברה שבה מצוי מרכז החיי� של האד�, המושב

לצפות שבמשפט הישראלי הזיקה המכריעה בתאגידי� תהיה היה  אפשר , לכאורה,לפיכ�

בר� ככל . ל של החברהוהיא מרכז הניהו, כמו הזיקה המקובלת בשיטות הקונטיננטליות

בהתא� למסורת , הוא הביע העדפה למקו� ההתאגדות, שהמשפט הישראלי עסק בשאלה זו

עמדה זו לא . האנגלית שהשפיעה על המשפט הישראלי בכלל ועל דיני התאגידי� בפרט

 די� מקו� , פורמלית,לפיכ� .1999–ט"התשנ, השתנתה בעקבות חקיקתו של חוק החברות

ומייחסי� חשיבות  ,יד מכריע במרבית השאלות העולות באשר לתאגידההתאגדות של התאג

  . ולדיני� של מקומות אחרי�מקו� ניהול עסקיו  משנית בלבד לדי�

ככל הנראה בישראל  השאלה א� קיי� תאגיד שיכול לפעול ככזה תיבדק ,אשר על כ�

שי של בתור דינו האי,  די� מקו� ההתאגדות28.לפי דינה של המדינה שבה הוא התאגד

  

  .182'  בעמ,)15ש "לעיל ה( Rothראו    26
  . ובפרקי� השוני� העוסקי� בענייני היחיד והמשפחה570, 343' ראו לעיל בעמ   27
מקובל שדי� זה חל על רוב השאלות התאגידיות שעלו אבל , שירה לעניי� זה יה אסמכתאי�   28

על  ).1267–1266' בעמ ולהל� 30�011בפסקה , DICEYראו  (גישה האנגליתבהתא� ל, בפסיקה
וכי העמדה של המשפט האנגלי בכל השאלות הללו היא , נראה כי זה אכ� המצב בישראלכ� 

   .שתקבע
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 בשאלה מי יכול 29,א� יכריע כנראה בשאלה א� התאגיד פורק ואינו יכול לתבוע, התאגיד

 א� , על כ�31.תאגיד אחרע� זג  וא� הוא מ�30,לתבוע בשמו כאשר הוא בהלי� של פירוק

ומה אופיו ,  א� לאוהתאגדהא אמנ� יהשאלה א� ה, התאגד באוסטריהחברה התיימרה ל

די� זה יקבע א� יש לו אישיות המאפשרת .  ורק בדי� אוסטריהתלויה א�שנוצר של התאגיד 

 בשיטות אחרות של 33, זו העמדה המקובלת במשפט האנגלי32.לו לתבוע ולהיתבע בשמו

   36. פתרו� זה פשוט וברור להפעלה35. וא� בדי� שוויי�34,המשפט המקובל
  

 .Lazard Bros. v. Midland Bank, [1933] A.C. 289; Russian and English Bank v ראו   29
Baring Bros., [1932] 1 Ch. 435; Dubai Aluminium Co. Ltd. v. Al Alawi [2002] 

E.W.H.C. 2051 (Comm.).  

  .30�102 ובפסקה 179כלל ב, DICEYראו    30
וא� מדובר ; National Bank of Greece and Athens S.A. v. Metliss, [1958] A.C. 509ראו    31

   בשני תאגידי� המאוגדי� לפי דיני� שוני� המיזוג צרי� להיות מוכר לפי שני הדיני� כנראה
  ). Global Container Lines Ltd. v. Bonyad Shipping Co., [1999] 1 Lloyd’s Rep. 287ראו (

במשפט הישראלי הפנימי בית המשפט העליו� קבע שהעובדה שניתנה לשותפות היכולת    32
ת שותפיה  אעולתבשאי� לתבוע ולהיתבע אי� פירושה שחייבי� לתבוע אותה ו

 אחריות יחד י�שותפפקודת השותפויות מטילה על כל אחד מהש משו�, ידואליי�ווהאינדי
 פסק )).1956 (1602ד י "פ, אברה� נחו�' טננבוי� נ 94/56א "ראו ע(חוד לחובות השותפות ול

שותפי� את השותפות או את ה לתבוע שאפשרדי� זה חשוב לענייננו לא משו� שהוא קובע 
 את מי צרי� או אפשר – אלא משו� שהוא גוזר את התשובה לשאלה, לפי בחירת התובע

מכא� שהשאלה א� צד זר שמציג את עצמו כגו� שלפי די� המקו� . די� המהותי מה– לתבוע
תלויה לא בדי� ישראל אלא , בי� שהוא מאוגד ובי� שלא, שממנו בא יכול לתבוע ולהיתבע

 כגו� בפני  א� בישראל מותר לתבוע שותפותשג�, דומה, על כ�. בדי� המקו� שכונ� אותו
 כפי כאשר מדובר בגו� זר ראוי שהוא יתבע וייתבע ,תביעה נגד כל שות� ושות�או בעצמו 

   . בעיותתיצורולו כדי שהוצאתו לפועל של פסק הדי� לא , צרי� לתבעו בביתושאפשר ו
 וגמה קיצוניתלד.  ואיל� לפסקי די� רבי� הנוהגי� לפי עיקרו� זה30�010בפסקה , DICEYראו    33

 ,Bumper Development Corp. Ltd. v. Commissioner of Police of the Metropolisראו
[1991] 4 All E.R. 638,באנגליה הינדי הוכר כאישיות משפטית שיכלה לתבועקדש  שבו מ 

וא� על פי שבנסיבות העניי� לא הייתה יכולה לקו� , משו� שהייתה לו אישיות משפטית בהודו
משפטית משו� שהמשפט האנגלי דורש שלאישיות , זאת; אישיות משפטית במשפט האנגלי

 ואילו במקרה הנדו� האישיות ניתנה למה – אד� או קבוצה של בני אד� –יהיה מרכיב אנושי 
 ,The Gilbert Rowe ראו ג� . בלא כל מרכיב אנושי”a pile of stones“שהוגדר בפסק הדי� 

[1997] 2 Lloyd’s Rep. 218.אבל ראו פרשת  Von Hellfeld v. Rechnitzer, [1914] 1 Ch. 748 
בשתי פרשות . Oxnard Financing S.A. v. Rahn and others, [1998] 1 W.L.R. 1478רשת ופ

לאחר שהוברר שבדי� הזר הנתבע נהנה מאישיות משפטית עצמאית שיכלה לתבוע , אלה
החילו את הכלל הדיוני האנגלי בדבר הדר� הראויה לציי� את זהות הנתבע כאשר , ולהיתבע

  .מוגשת תביעה נגד שותפות זרה
בפסקאות , RESTATEMENT OF THE LAW (SECOND) CONFLICT OF LAWS (1971)ראו למשל    34

  .)ברירת די�ל הריסטייטמנט השני – להל�( 299, 297, 296
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  סוגי תביעות  .2

לאומית של �קבעת סמכותו הבי�כיצד נ. תאגיד שראוי להכרה בישראל יכול לתבוע ולהיתבע
וכיצד נקבעת סמכות השיפוט של בתי ? בית משפט ישראלי על תאגידי� שה� נתבעי�

מת� תשובה מלאה לשאלות ? משפט בישראל לדו� בענייני� המבוססי� על דיני התאגידי�
  .אלה מחייב למפות את סוגי התביעות האפשריות

, המבוססת על עילה חוזית, רגילהתביעה נגד תאגיד עשויה להיות תביעה אזרחית 
, למשל. בתביעה כזו עשויה להשתרבב שאלה מדיני התאגידי�. קניינית או אחרת, נזיקית

א אינו חייב דבר משו� ו הנתבע עשוי להעלות טענה שה,במסגרת תביעה אזרחית נגד תאגיד
ק  באותה מידה תביעה נגד תאגיד עשויה לעסו37.שמי שפעל בשמו פעל בחריגה מסמכות

בעל מניות או כמה בעלי מניות יכולי� לתבוע את התאגיד , למשל. כולה בדיני התאגידי�
מוב� שנושי� , נוס� על כ�.  והנזק שנגר� לה� בשל כ�לוי הנאותיהפרת חובת הגבגי� 

   38.עשויי� להגיש נגד תאגיד בקשת פירוק
טורי� כאשר תביעה אזרחית רגילה עשויה להיות מוגשת ג� נגד בעלי המניות או דירק

בדומה . המיוחסי� לתאגיד, כגו� מרמה, מבקשי� להטיל עליה� אחריות אישית למעשי�
בעלי מניות עשויי� להיתבע באופ� אישי בעילה מדיני התאגידי� לאחר שתאגיד חויב , לכ�

כאשר התובע פונה לבית המשפט , בתביעה אזרחית בסכו� שהוא אינו יכול לעמוד בו
 ג� דירקטורי� עשויי� להיתבע באופ� אישי בגי� 39.התאגדותרי� את מס� הלהומבקש 

  

  . �CPIL ל154.1' ראו ס   35
  .7ק פרב) 17ש "לעיל ה( ראו סיבל  כתאגידי�י�לאומי�בי�על המעמד של ארגוני�    36
 ,Haugesund Kommune v. Depfa A.C.S. Bankראולאומי שכזה �לדוגמה של הלי� עבר   37

[2010] E.W.C.A. Civ. 579) רתעסק בסוגיה אח, שהתקבל, הערעור על פסק הדי� .(  
  .18בפרק זה יידו� לחוד נושא , כאמור לעיל   38
, המניות נדונות יחדעלי  להטילו על באפשרשאלת קיומו של חיוב והשאלה א� אמנ� לעתי�    39

,  בקשה להרי� את מס� ההתאגדות צריכה לבוא לאחר שהתאגיד חויב בדי�כאורהלאבל 
בית משפט רשאי לייחס ",  לחוק החברות6'  סראו (בהתבסס על החיוב ועל ההסבר להטלתו

שכ� שאלת קיומו של החוב והשאלה א� אפשר לייחסו  ,)"]...[חוב של החברה לבעל מניה בה 
בי� השאר משו� שהוא , להטות את הדיו� ערבוב� יחד עלול .ה� שאלות נפרדותלי מניות לבע

בישראל הוכרה  . של הצדדי� בניסיו� להגיע לפשרהשיקוליה�להשפיע שלא כהלכה על עלול 
 להרי� את מס� ההתאגדות במסגרת הלי� אפשרבאופ� עקרוני האפשרות לדו� בשאלה א� 

או (אד� כאשר ביקשו לאכו� אותו נגד חברה שבבעלותו אכיפה של פסק חו� שנית� נגד 
) ��מחוזי י(פ " ראו ה.) לא הייתה צד לפסק החו�– כמו החברה – שהיא, בבעלות אשתו

4190/05 Motorola Credit Corporationנ  'CEM Cemgiz Uzan) 2006, פורס� בנבו .(
 לאכו� את הפסק נגד קבע כי הבקשה  הדיו� בשאלה זו משו� שהשופטפו של דבר נמנעבסו

רכוש החברה איננה מעוררת את הצור� להרי� את המס� אלא רק להכריע בשאלת הבעלות 
   ).12פסקה ב, ראו ש�(במניות החברה 
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חובת אמוני� שדירקטור כגו� , לבעלי המניות או לנושי�, הפרת חובות שה� חייבי� לתאגיד
בעלי המניות עשויי� לתבוע דירקטורי� וא� בעלי מניות שליטה בדרישה  40.חייב לחברה

רוב  של בעלי המניות או בלא השורבלא לקבל איאו להצהיר שהיא התקבלה החלטה לבטל 
 א� עשויי� לתבוע גורמי� אלה בגי� נזק ישיר שנגר� לה� בגלל בעלי המניות. דרושה

א� נושי� . או לתבוע תביעה נגזרת בש� התאגיד על נזק שנגר� לו, רשלנות הנתבעי�
   41.לה�עשויי� לתבוע דירקטורי� על הפרת חובת אמו� או הפרת חובת זהירות שחייבי� 

מות שיטות שבה� הסמכות לדו� בתביעה אזרחית רגילה נגד תאגיד כפופה לכללי קיי
ואילו הסמכות לדו� בעילות מיוחדות לדיני התאגידי� , לאומית הרגילי��הסמכות הבי�

למשל אי� כללי� מיוחדי� באשר לאפשרות להגיש  בשוויי�. מוסדרת בכללי� מיוחדי�
הסמכות לדו� , תאגיד מוכר כאישיות משפטיתבהנחה שה. תביעה אזרחית רגילה נגד תאגיד

 לעומת זאת 42.בתביעה נגדו מבוססת על זיקות הסמכות הרגילות בכל תחו� ותחו�
לאומית לדו� בעילה המבוססת על דיני �סמכות הבי�הסדרת המוקדשי� כללי� מיוחדי� ל

לפי כללי� אלה די שמושבו הרשו� של התאגיד בשוויי� כדי שבית משפט . התאגידי�
 נגד התאגיד וא� נגד בעלי המניות שלו או –בשוויי� יוסמ� לדו� בתביעה בענייני תאגידי� 

 בתביעה המתייחסת לאחריות בגי� 43.נגד אנשי� הנושאי� באחריות לפי דיני התאגידי�
ששוויי� היא די לש� כ� ; זיקה נוספת משמשת בסיס לסמכות, הנפקת מניות או איגרות חוב

וחד מקנה סמכות לבתי משפט בשוויי� ג� בתביעות נגד תאגידי�  כלל מי44.ההנפקהמקו� 
�התאגידי� האלה ונגד אנשי� שפועלי� בש� , שהתאגדו מחו� לשוויי� כדי לפעול בשוויי

� בארצות הברית יש שמכירי� בזיקת ההתאגדות כמספיקה  לכ�בדומה 45.בניגוד לדי� שוויי

  

  . לחוק החברות234'  וס254' ראו למשל ס   40
 �wrongful tradingהעוסק ב, �Insolvency Act, 1986 ל214' בהתבסס על ס, למשל באנגליה   41

  ). 9ש "הלעיל (
  .1159פסקה ב,  BUCHERראו   42
 זה המוזכר – כמושב הסטטוטורי �CPIL ל21' מושב התאגיד מוגדר בס. �CPIL ל151' ראו ס   43

 .מרכז הניהול שלו –מושבו נקבע על פי מושבו בפועל היעדר ציו� כזה ב. במסמכי החברה
כאשר התביעה וקובע כי  מוסי� 151' ס. היותו של מושב התאגיד בשוויי� אינו תנאי לסמכות

זיקות בנית� להסתפק , מוגשת רק נגד בעל המניות או אד� אחר האחראי לפי דיני התאגידי�
  . מושבו של הנתבע או מגוריו בשוויי�–הסמכות הרגילות 

  .�CPIL ל151' ס   44
 מרכז  של הנתבעי� בשר וד� אוגוריה� בשוויי�אלה מושב� או מ במקרי� .�CPIL ל152' ס   45

 לביקורת על האפשרות ליטול סמכות על .של התאגיד משמשי� זיקות סמכות העסקי� ניהול
   .1162 פסקהב, BUCHERהתאגיד בשל זיקה אישית לאנשי� שפועלי� בשמו ראו 
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, ילה הקשורה לדיני התאגידי�לצור� נטילת סמכות אישית על דירקטור של חברה בע
  46.לש� כ� שמרכז הניהול של התאגיד בפורו� שדי מציעי�ו

בי� שה� מבוססות על עילות , מתי בית משפט ישראלי יהיה מוסמ� לדו� בתביעות כאלה
הא� אופ� רכישת הסמכות ? מדיני התאגידי� ובי� שה� רק מערבות צדדי� הקשורי� לתאגיד

הא� ? לאומית על נתבעי� בשר וד��נה מזה של הסמכות הבי�לאומית על תאגידי� שו�הבי�
לאומית על התאגיד או על נתבעי� בשר וד� משתנה לפי השאלה באיזה סוג �הסמכות הבי�

   ? תביעה אזרחית רגילה או תביעה המבוססת על דיני התאגידי�–תביעה מדובר 
התביעה . די�בישראל כמעט שאי� מבחיני� בי� סוגי� שוני� של תביעות נגד תאגי

לאומית מיוחדי� היא תביעה לפירוקו של �היחידה שבשבילה קיימי� כללי סמכות בי�
עקרונות סמכות השיפוט הכלליי� אינ� משתני� רק משו� שמעורב ,  יתרה מזו47.התאגיד

התולי� את קניית הסמכות בהמצאתה של הזמנה לדי� , הכללי� הרגילי�. בתביעה תאגיד
ה� ,  לה בי� שהנתבע הוא אד� בשר וד� ובי� שהוא תאגידלנתבע בישראל או מחוצה

בי� שמדובר בעילה אזרחית רגילה ובי� שמדובר בתביעה המבוססת על דיני , שחלי�
 העובדה שתאגיד איננו בשר וד� מחייבת לפרט את הנסיבות שבה� ,ע� זאת. התאגידי�

" נמצא"שהוא  מתי אפשר להגיד על תאגיד –אפשר להמציא לו הזמנה לדי� בישראל 
 עשויות להיות תביעות ,כמו כ�. בישראל ושאפשר להמציא לו הזמנה בתו� תחו� השיפוט

  . שבית משפט ישראלי אינו מוסמ� לדו� בה� א� על פי שאפשר לרכוש סמכות על התאגיד

  לאומית לדו� בתביעות שבה� נתבע תאגיד�סמכות בי�  .3

שראל על ידי שממציאי� לו מסמכי� לאומית על תאגיד נקנית בי� הסמכות הבי�,כאמור
מתי אפשר להמציא לתאגיד מסמכי� בישראל ומתי אפשר להמציא לו מסמכי� מחו� . כדי�

  ?לישראל

  ת מסמכי בישראל המצא  )א(

כא� אכ� . האפשרות להמציא הזמנה בתו� ישראל תלויה בשאלה א� הנתבע נמצא בה
על . וד� בכ� שאי� לו נוכחות פיזיתשכ� תאגיד נבדל מנתבע בשר , מתעוררת בעיה ייחודית

   48.כ� יש לעמוד על כללי� המייחסי� לו נוכחות בישראל

  

 ,.RUSSELL J. WEINTRAUB, COMMENTARY ON THE CONFLICT OF LAWS 250–251 (5th edראו    46
בהיות  די אל בעלי מניות יש צור� בהסכמת� ועל כי כדי ליטול סמכות ש� מובהר, (2006

  .התאגיד מאוגד בפורו�
  .1367–1304' בעמ ראו להל�   47
  . ואיל�29' בעמ, שר	קונפינושאלות אלה ראו לדיו� ב   48
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להמצאת שתשמש כתובת בישראל לספק לרש� החברות כתובת  חברה שהתאגדה על
הרשו� הוא מע� קבוע להמצאת  המשרד 49.החברה מעי� כתובת רשמית של –מסמכי� 
המצאה למע� זה , 1984–ד"התשמ, האזרחי לתקנות סדר הדי� 484 ולפי תקנה 50,מסמכי�

 בישראל מכוח "תנמצא" בישראל מהשהוק חברה במוב� הזה 51.היא המצאה תקינה
 להיעדר היכול הא איניה,  בניגוד לאד� בשר וד�, ולמעשה,אצל רש� החברות הרישומ

�חברת נחשבת בעיני ישראל  מחו� לישראלהאגדתהחברה ש. מישראל� ולפי סעי� 52,חו
בקשת הרישו� .  החברות עליה להירש� בישראל א� היא מקימה בה מקו� עסקי� לחוק346

רשימת הדירקטורי� של החברה ושמו ומענו של אד� , צריכה לכלול מסמכי התאגדות
,  לחוק347לפי סעי� . היושב בישראל המורשה לקבל בשבילה מסמכי בית די� והודעות

�חברתמסמכי� שנמענו למורשה של � , לרש�אשר שמו נמסראל  שנרשמה בישרחו
 נוס� . יראו בה� מסמכי� שהומצאו לחברה כדי�,נשלחו לש� בדוארזה או הונחו במע� שו

 הבית המשפט הסתפק בהמצאה למשרד החברה שאינו משרדקיימי� מקרי� שבה� , על כ�
מקו� לה  בישראל ואי� ה להיות פעילההפסיקהחברה  סביר להניח שג� א� 53.הרשו�

�חברתכרשומה להיות היא ממשיכה א� , עסקי� בישראל� אפשר יהיה להמציא מסמכי� ,חו
  54. כל עוד הוא נמצא בישראל,מסמכי בית די�בשבילה לאד� הנקוב במרש� כמורשה לקבל 

  

 . לחוק החברות123' ראו ס   49
 .)ג(123' ס, ש�   50
מע� הרשו� של די� לתאגיד תהא בהנחת הכתב במשרד או ב�המצאת כתב בי": זו לשו� התקנה   51

היה התאגיד  ; בהנחת הכתב במשרדו של מנהל התאגיד–ולתאגיד שהוק� בחוק , התאגיד
 תהא ההמצאה בהנחת הכתב במקו� עסקה הראשי של –שותפות שאי� לה מע� רשו� 

  ."השותפות או במסירתו לאחד השותפי�
קו� מא די� יד הו התפיסה שדינו האישי של תאג הגדרה זו משקפת את.ת לחוק החברו1ראו ס    52

 .התאגדותו
 485) 4(ד לז"פ, מ"שירסו� כלל אינבסטמנט האוס בע' פרושינובסקי נ 526/83ע "ראו בר   53

וכי המצאה , ג� ש� מודגש כי אפשר להמציא מסמכי� למנהל מחו� למשרדי החברה, )1983(
 והמנוהלת בפועל, בישראל לחברה זרה שמנהלה ובעל המניות היחיד שלה מצוי בישראל

א "ת ראו ג�. מספיקה כדי לקנות סכמות על החברה, מדירת המגורי� של המנהל בירושלי�
, )לא פורס�( מ" טבע תעשיות פרמצבטיות בעחברת' רכאח נ) 2568/92' המ (117/92א "ת

יואל וראו ; ווקארד הרשו� ד אינה מחייבת שההמצאה תהיה במש484ש� נקבע כי תקנה 
 ,)1995 ,לוי� עור�' ש, מהדורה שביעית (33ש "ה, 189 פסקהב סדרי הדי� האזרחיזוסמ� 

בהסתמ� על פסק הדי� שכותב כי אפשר להמציא את המסמכי� למשרד הרשו� או למנהל 
  . פרושינובסקיבעניי� 

. 11�116בפסקה , DICEYראו עוד ; Sabatier v. Trading Co., [1927] 1 Ch. 495בעניי� זה ראו    54
ה של חברה מנהליזיהה בית המשפט את , )1984 (309) 4(ד לח"פ, קד�' יוחימק נ 23/83א "בע

 ה הודעהמסמכי� שהוגשו לרש� החברות ועל העובדה שלא הוגשה בהסתמ� על ישראלית
 סביר שעיקרו� זה .פעילה בישראלשהחברה כבר לא הייתה פי  א� על , שינוי בעניי� זהבדבר

  .חו��חברתיחול ג� על 
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 55,ג� שותפות רשומה היא תאגיד שיכול לתבוע ולהיתבע בשמו במשפט הישראלי
א� פקודת השותפויות , רותבדומה להסדר המצוי בחוק החב. כמקובל בשיטות רבות אחרות

�שותפותמגדירה � לפקודה קובע 75 וסעי� 56, כשותפות שנתכוננה מחו� לישראלחו
�שותפותש� לא תנהל עסקי� בישראל בדר� של פתיחת עסק במישרי� או על ידי סוכ� חו

בתו� פרטי הרישו� יש למסור את שמו ומענו של  ג� הסדר זה קובע כי 57.אלא לאחר רישו�
 לפקודת 79 סעי� 58. השותפותבשבילדי� ת  המורשה לקבל כתבי ביתושב ישראל

ה השותפויות קובע שהמצאה לשותפות זרה תהיה כדי� א� המסמכי� הומצאו למורֶש
  .  של השותפות בישראללקבלת הודעות במענה הרשו�

, מה דינ� של תאגידי� זרי� שפועלי� בישראל בלא מע� רשו� משו� שלא נרשמו בה
 כי חוק החברות ופקודת השותפויות אינ� חלי� –� אינ� חייבי� ברישו� בי� מכיוו� שה

הא� פירוש ?  ובי� משו� שה� מפרי� את החוק–סק עעליה� או שה� אינ� מקיימי� מקו� 
או שמא אפשר לייחס לתאגיד נוכחות בישראל מעבר , הדבר שה� אינ� נוכחי� כא�

  ? להוראות אלה
 דומה שא� בדי� המדינה שבה הוקמה ,אל רשומה בישרינהאשר לשותפות זרה שא

די , אפשר לתבוע את השותפות על ידי תביעה של כל אחד מהשותפי� באופ� אינדיווידואלי
כדי לקנות עליה ,  ג� א� אי� השותפות מנהלת כא� עסקי�,יהיה ששות� אחד נמצא בישראל

דר הדי�  לתקנות ס484תקנה , על סמ� התפיסה ששות� נושא בחובות השותפות. סמכות
הנחת הכתב במקו� עסקה הראשי של "קובעת שהמצאה לשותפות לא רשומה תהיה ב

אמנ� הוראה זו מכוונת לשותפות לא רשומה . "השותפות או במסירתו לאחד השותפי�
�שותפותאבל סביר שג� , ישראלית�שאפשר יהיה ו לא רשומה תוכל להיכלל בכלל זה חו

 59.ו� לסמכות בית המשפט מכוח נוכחותולתבוע בישראל שותפות שאחד משותפיה כפ
אפשר יהיה לקנות סמכות ג� על השותפי� , ככל שהדבר דרוש, דומה כי בנסיבות אלה
  ). 10(500האחרי� בעזרת תקנה 

  

  .פויותפקודת השות ל66' ראו ס   55
 . לפקודת השותפויות74' ראו ס   56
 חו��חברתכמו במקרה של . ו� אישור שר המשפטי�וכשמדובר בשותפות מוגבלת הדבר טע   57

 75' ס(ב את השותפות בקנס ניהול עסקי� בלא רישו� מחיי, ) לחוק החברות349' ראו ס(
 ).לפקודת השותפויות

  .לפקודת השותפויות) 6(76 'ס   58
 25' מסתמ� לעניי� זה ג� על סה, )2002 (369דיני השותפות בישראל רנקל  פ'ראו דוד א   59

שנמסרה לאחד , תפותוהודעה בדבר השיי� לעסקי הש"הקובע כי , לפקודת השותפויות
  "]... [,כוחה יפה כהודעה לשותפות, השותפי� הפועל כרגיל בעסקיה



 לאומי הפרטי הישראלי�כללי המשפט הבי�: שער שלישי

1256 

באנגליה החוק קובע זה זמ� רב שאפשר להמציא את המסמכי� לכל , באשר לחברה זרה
ט האנגליי� פיתחו כללי�  בתי המשפ60.שבו היא מנהלת עסקי�בתחו� השיפוט מקו� 

לצור� המצאת  ,בה ונוכח ,שיפוטיי� כדי לקבוע מתי תאגיד זר מנהל עסקי� באנגליה
המתמקדי� בצור� שיהיה מקו� ,  בישראל לא נעשה שימוש רב בכללי� אלה61.מסמכי�

 זאת כנראה הודות לקיומ� של אפשרויות לא 62.ברור וקבוע שממנו החברה מנהלת עסקי�
 ג� תאגיד שאינו ,ככל אד�. מסמ� למורשה של נתבע שאינו גר במדינהמעטות להמציא 

. מסמכי� כאשר ידו הארוכה נמצאת בישראללו נמצא בישראל אפשר לעתי� להמציא 
הקובעת , 1984–ד"התשמ,  לתקנות סדר הדי� האזרחי478אפשרות אחת מצויה בתקנה 

  :לאמור

�קבלת כתבי ביכל הגר בתחומה של המדינה יכול שיתמנה מורשה ל  )א(

  . די�

מינוי כאמור יכול שיהיה מיוחד או כללי וצרי� שיהא בכתב חתו� ביד   )ב(
יוגש , או העתק מאושר ממנו א� היה המינוי כללי, הכתב ;המרשה

  .לבית המשפט

  

וא הופיע ג� בחוקי החברות אבל ה, �Companies Act, 1985ל) 2(695' הכלל מגובש היו� בס   60
   .הקודמי� באנגליה

, נקבע שכאשר יש באנגליה מקו� עסק ובו סוכ� בעל סמכויות לכבול את התאגיד הזר, למשל   61
לאחר מכ� פותחו ). La Bourgogne, [1899] A.C. 431ראו (אזי התאגיד הזר נמצא באנגליה 

תנאי שהעסקי� קבע אחד בח� מ. ניהל עסקי� באנגליה לבחינת השאלה א� התאגידמבחני� 
 Attorneyראו  ( המדינהע� בכ� שהוא מנהל עסקי� י� מסתפקי� א;מנוהלי� בתו� המדינה

General v. Bailey (Malta) Ltd., [1963] 1 Lloyd’s Rep. 617.( מבח� אחר � מתייחס להיק
בש�  די למשל שיש לו סמכות לקבל הצעות :יש בידי מי שפועל למע� התאגידסמכויות שה

 .Saccharin Corporation Ltdראו למשל(מי שניהל בה עסקי� להתאגיד כדי שהתאגיד ייחשב 
v. Chemische Fabrik von Heyden, [1911] 2 K.B. 516 (C.A.); The World Harmony, 

[1967] P. 341(; מוסמ� רק להעביר הצעות הלאה אי� מסתפקי� בהיותו אבל )Okura & Co. 
Ltd. v. Forsbacka Jernverks Aktiebolag, [1914] 1 K.B. 715( , או לפעול על חשבונו)The 

Lalandia, [1933] P. 56( . לסקירה ממצה של הלכות אלה ראוAdams v. Cape Industries 
Plc., [1990] Ch. 433, 523–531 . למידת הקביעות של נוכחותג�  י�מתייחסבאות� פסקי די� 

מרבית התנאי� הללו  .ק קבוע פחות או יותר למש� זמ� קבוענדרש מקו� עס:  במדינההתאגיד
במקרה אחד הסתפקו בהשתתפות ביריד מסחרי באמצעות דוכ� למש� למשל . הלכו והוגמשו

  .)Dunlop Pneumatic Co. v. A.G. Cudwell Co., [1902] 1 K.B. 342 (C.A.)(תשעה ימי� 
  . ואיל�11�118פסקה ב, DICEYראו    62
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נפסק שאפשר להמציא את המסמכי� למורשה כזה ג� א� אי� כל זיקה בי� נשוא התביעה 
העוסקת ,  לתקנות סדר הדי� האזרחי477יה בתקנה  אפשרות אחרת מצו63.ובי� ישראל

      :בהמצאה לעור� די�

  ההמצאה היא לנמע� גופו או למורשהו ) א(

אול� א� יש , ההמצאה תהא ככל האפשר מבחינה מעשית לנמע� גופו) ב(
 דיה –די� לש� המצאה לפי תקנות אלה �לו מורשה לקבלת כתבי בי

יה ההמצאה לעור� הדי� או ד, וא� יש לו עור� די�, ההמצאה למורשה
והכל א� לא הורה בית המשפט , או בהנחה במשרדו, למתמחה שלו
  . הוראה אחרת

נפסק שהסמכת עור� די� בישראל עושה אותו לידו הארוכה של אד� או בהקשר זה ג� 
מקנה לבית המשפט בישראל של עור� די� כזה ושהמצאה לידיו , חברה שמחו� לישראל

 כאשר 64.הנתבע ג� א� אי� זיקה בי� נשוא התביעה ובי� המדינהלאומית על �סמכות בי�
 כאשר ,לעומת זאת. עליו להיות מורשה לקבלת מסמכי בית די�, מדובר במורשה סת�

 המרשה או לייצגו בבית �אי� כל צור� שהוא יוסמ� לקבל מסמכי� בש, מדובר בעור� די�
 ונקבע, הלכה זו צומצמהל� או 65.די שהוא פועל אותה עת כעור� דינו של הנתבע; משפט

שאי אפשר להמציא מסמכי� לעור� דינו של אד� שאינו נמצא במדינה א� עור� הדי� 
   66.מייצגו רק בעניי� שאינו קשור לנשוא התובענה

המצאה לתקנות סדר הדי� האזרחי העוסקת ב) א(482אפשרות נוספת מצויה בתקנה 
  :תקנה זו קובעת לאמור. למורשה בהנהלת עסקי�

ה התובענה בעני� עסק או עבודה נגד אד� שאינו גר באזור השיפוט של הית
, די בהמצאת הכתב למנהל או למורשה, די��בית המשפט המוציא כתב בי

העוסק אותה שעה בעצמו מטע� האד� בהנהלת העסק או העבודה באותו 
   .אזור שיפוט

  

 767, 762) 4(ד מב"פ, מ"מגדל חברה לביטוח בע'  נ.General Electric Corp 39/89א "רע   63
)1989.(   

  ).1973 (229) 1(ח"ד כ"פ ,מ"ציו� חברה לביטוח בע'  נ.Uniroyal Inc 156/73ע "בר   64
לעיל  (General Electricכמו בפרשת ). 1984 (309) 4(ד לח"פ, קד�' יוחימק נ 23/83א "ע   65

יש תמיד , ג� בפרשה זו נדחתה הטענה שכאשר נתבע אינו נמצא פיזית בישראל, )63ש "ה
 אפשרונפסק כי כל עוד , 500 תקנה לפיצור� לקבל היתר להמציא מסמכי� מחו� לתחו� 

כגו� על ידי המצאה , להמציא את המסמכי� בישראל לנתבע באחת הדרכי� הנקובות בתקנות
  .די בכ�, די�למורשה או לעור� 

 זדה' זדה נ 1378/07מ "בע ג� ראו. )1991 (705) 4(ד מה"פ, �"כ' שטיי� נ 1947/91א "רע   66
  .)2007, פורס� בנבו(
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ד זר שאינו רשו�  ומתו� הנחה שתאגי67,כולל ג� חבר בני אד�" אד�"מתו� הנחה שהמונח 
א� , יוצא שאפשר להמציא מסמכי� לתאגיד זר שאינו רשו� בישראל, בישראל אינו גר בה

א� באותה שעה , על ידי המצאת� למנהל או למורשה בישראל, "בעניי� עסק"התובענה היא 
התירה את  .General Electric Corp פרשת. הוא עוסק בהנהלת העסק מטע� התאגיד הזר

אה כזו תיחשב ניצול פסול של תקנה שנועדה לעסוק בבעיה של סמכות הספק שמא המצ
 מקרה 68.לאומית� העוסקת בבעיה של סמכות בי�500מקומית בלבד כדי לעקו� את תקנה 

זה עסק בשאלה א� המצאה לסוכ� של חברה זרה בישראל הספיקה כדי לקנות סמכות על 
לות על מכירות בישראל שנבעו שקיבל עמ, הנתבעת כאשר הסוכ� היה נציג מכירות מוסמ�

ושהוסמ� לתוו� בי� קוני� בישראל ובי� החברה הזרה א� לא להתחייב , ממאמציו הוא
 סוכ� מכירות הקונה סחורה מחברה זרה ומוכר ,ציי� שבדר� כלללוי�  'ש השופט. בשמה

וכי המסקנה שהסוכ� הוא , אינו מורשה כנדרש על ידי התקנה, אותה בישראל על חשבונו
 מורשה לצור� תקנה זו תתבסס על עובדות המצביעות על שיתו� פעולה עסקי משמעותי אכ�

 בנסיבות הנדונות הוא החליט שדרגת האינטנסיביות של 69. כל מקרה לפי נסיבותיו–יותר 
הקשר בי� הנתבעת ובי� סוכנה הישראלי הייתה כזו שהצדיקה את המסקנה שהסוכ� היה 

.  את המצאת המסמכי� לנתבעת באמצעות סוכ� זהמורשה של הנתבעת בישראל והצדיקה
  : לוי� וקבע את הדברי� האלה' ש חזר השופט טנדלרג� בפרשת 

בה דגל בית המשפט ) א(482אינני מסכי� לפרשנות המצמצמת של תקנה 
בו , 'עול� קט�'ואמת את המציאות דהיו� של תפרשנות שאינה , המחוזי

ת ובו מאפשרת התקשורת קיימי� קשרי� הדוקי� בי� המדינות השונו
,  וזולה באמצעות הטלפו�]...[ זמנית�המודרנית העברת מידע בו

הפקסימיליה ואמצעי� אלקטרוניי� אחרי� כמעט מכל מקו� ולכל מקו� על 
�אמת נכו� הדבר ששומה על בית המשפט שלא לחרוג . פני כדור האר

לליה � בגדר� של כא ,כפי שנתחמה בתקנות, מהמסגרת הדיונית המחייבת
על דר� של פרשנות , עדיי� נותר כר נרחב לפני בתי המשפט להתאי� אות�

 .למציאות החדשה, ראויה

נאמר לא אחת כי על בית המשפט המחיל סמכותו על נתבע זר לנקוט , אכ�
שבהתקיימ� קונה בית המשפט , אלא שבתקנות נקבעו תנאי�, נה זהירותשמ

לא נראה . מצעות המורשההנחשב כנמצא באר� בא, סמכות על הנתבע הזר

  

כולל ג� חבר בני אד� בי� שהתאגד ובי� " אד�" קובע ש1981–א"התשמ,  לחוק הפרשנות4' ס   67
 . שלא

 . )1989 (762) 4(ד מב"פ ,מ"יטוח בע חברה לב מגדל'נ .General Electric Corp 39/89א "רע   68
  .768' בעמ ,ש�   69
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ת של לאומי�בי�מרחיבה יתר על המידה את סמכותו ה) א(482לי כי תקנה 
שהרי מטרת התקנה , 500 תו� עקיפת תנאי תקנה, בית המשפט הישראלי

היא בעיקר להבטיח הבאת דבר ההליכי� לידיעת הנתבע באמצעות מי 
וכל עוד , שעומד עמו בקשרי מסחר באופ� שוט� ובמהל� הדברי� הרגיל

נראה לי כי מבח� כמו זה .  אי� בכ� כל פג�'מורשה'מתקיימי� תנאי� אלה ב
לפיו דרוש , )לא פורס� (12708/91 'המר, 1587/91 )א"ת. (א.שהוצע בת

, יב את הנתבעישיתו� פעולה ברמה של קבלת החלטות עסקיות וכושר לח
מטרת הינו צר מדי ומחטיא את , להבדיל מרמה של תקשורת עסקית שוטפת

אי� לשכוח כי ג� לאחר שקנה בית המשפט , מכל מקו�. התקנה כאמור לעיל
עדיי� עומדת לזה האחרו� טענה של , ת ביחס לנתבעלאומי�בי�סמכות 

שבעזרתה הוא יכול להביא לשינוי הפורו� במקרה , פורו� לא נאות
   70.המתאי�

  :ובפסקה הבאה הוא המשי�

במשמעות הטכנית של שלוח ) א(482בתקנה ' מורשה'אי� לפרש את הדיבור 
אלא המבח� הקובע לשאלה זו הוא קיומה של דרגה כזו של אינטנסיביות 

שיש להניח כי המורשה יעביר לידיעת , של הקשר שבי� המורשה לנתבע
 בשאלת דרגת האינטנסיביות לא ]...[הנתבע את דבר ההליכי� שהוגשו נגדו 

   71.� על פי נסיבותיוויש לבחו� כל עניי, נית� לקבוע מסמרות מראש

והמגמה , ככלי לרכישת סמכות על תאגידי� זרי� הול� ומתרחב) א(482השימוש בתקנה 
במיוחד , שר רואה מגמה זו בחיוב� קונפינו72.לשלול פרשנות המצמצמת אותה עקבית

  

בפסקאות , )1994, פורס� בנבו( מ"בע) ישראל(לה קלוב מדיטרנה ' טנדלר נ 2652/94א "רע   70
4 ,5.  

   .6פסקה ב ,ש�   71
 621–620, 614) 1(ד נד"פ, Nike International'  נ.Habboud Bros. Co 2736/98א "רעראו    72

 General נקבע בפרשתעל יסוד תקנה זו והתקדי� ש,  המשפט העליו� אישרביתשבו , )2000(
Electric )נמצא הוא  כי המצאת מסמכי� למנהלה של חברה זרה שעה ש,)68ש "לעיל ה

 המצאה בבחינת בישראל לצור� הלי� משפטי מקנה סמכות לדו� בתביעה נגד התאגיד
, פורס� בנבו (אל רוואי'  נ.Philip Morris U.S.A. Inc 11822/05א "רע ;למורשה בישראל

 Spiegel – Verlag Rudolf Augstein GmbH & Co. KG 3160/09) ��ימחוזי (א "ת; )2006
 ,שבועו� גרמני, המשיב הגיש תביעה נגד המבקששבו () 2009, פורס� בנבו (גיל קופטש' נ
 ניתנה כתובתו של כתב זה בישראל כאשר ההזמנה לדי� נמסרה לכתב חדשות של הנתבעו

באתר האינטרנט כמנהל משרד וצג ה כתבהו כת העיתו�בשבועו� כאחת מכתובות מער
 , ע� זאת).2006, פורס� בנבו (חמו' מ נ"קמור רכב בע 11556/05א "ורע; ) בישראלהשבועו�

נפסק עוד שנוכחותו בישראל של מורשה של חברת הא� של החברה הנתבעת אינה מספיקה 
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 אינה כוללת עילות רחבות מספיק כדי להטיל מרות שיפוטית ישראלית 500משו� שתקנה 
   73.פעילות� העסקית פוגעת בתובעי� ישראליי�על חברות זרות ש

אי� כל פסול ברכישת סמכות על תאגיד זר כאשר הוא אכ� נמצא בישראל באמצעות יד 

ע� זאת הפירוש המרחיב שנית� לתקנות . ארוכה שאפשר להמציא לה את המסמכי�

חלק מפסקי הדי� מזכירי� את העיקרו� הבסיסי כי . העוסקות בהמצאה מסוג זה מטריד

המצאת מסמכי� היא מעשה מכונ� סמכות ולא רק מכשיר המשמש ליידע את הנתבע בדבר 

א� סביר שמי שהומצאו לו  הדגשתה החוזרת ונשנית של השאלה בר� 74.ההליכי� נגדו

 להעביר את ה את הנתבע שמחו� לתחו� בדבר ההליכי� נגדו עלולַעֵ%ְיַימסמכי� בישראל 

 המחייב מסקנה ברורה באשר –מכונ� סמכות מרכז הכובד של דיני ההמצאה ממעשה 

פירוש מרחיב זה א� אינו .  למכשיר מיידע–לנוכחות הפיזית או הקונסטרוקטיבית בישראל 

לתקנות סדר הדי� היא  500תקנה . מתיישב ע� שתי מגמות אחרות בתחו� סמכות השיפוט

שראל אינה שיועדה לקביעת המקרי� שבה� אפשר ליטול סמכות על נתבעי� שנוכחות� בי

הפרשנות המקובלת של העילות שבתקנה זו מצמצמת את . מספיקה לש� המצאה בישראל

האפשרות לקבל היתר המצאה מחו� לתחו� א� בנסיבות רבות שבה� פעילות עסקית זרה 

מת� ההיתר כפו� לשיקול דעתו של בית : יתרה מזו 75.גורמת לפגיעה בתובע שבישראל

וכינו� הסמכות לפי תקנה זו , היא מרחיבה) א(482קנה לעומת זאת הפרשנות של ת. המשפט

כי לוי� ' שהשופט  ציי� טנדלרבפרשת : זאת ועוד. אינו כפו� לשיקול דעתו של בית המשפט

מוצדק להרחיב את הפרשנות של התקנה משו� שטענת הפורו� הלא נאות תאז� הרחבה זו 

 בר� כידוע בית 76.עלשבה� לא ראוי כי תופותאפשר להימנע מהפעלת סמכות במקרי� 

 77.יו� נוהג זה זמ� לצמצ� את האפשרות להיזקק לטענה של פורו� לא נאותלעהמשפט ה

אכ� ) א(482בתקנה מופרז ונראה כי שימוש , מגמת ההרחבהאי� מחסו� יעיל מפני לפיכ� 

באופ� לא מכוונ� ובהיעדר תיאו�  עלול להרחיב את סמכות השיפוט של המערכת הישראלית

  .אחרות בשיטהע� מגמות 

  

  

בעת א� אי� קשר בי� המורשה של חברת הא� לחברת הבת לצור� קניית סמכות על הנת
היא אינה נוטלת סיכו� של תביעה , כאשר חברת הבת אינה פועלת כלל בישראל. הנתבעת
  )).2009, פורס� בנבו( T.U.I. AG' ארבל נ 2737/08א "ראו רע(בישראל 

  .33–32 'מ בע,שר	קונפינו ראו   73
 .)1984 (315, 309) 4(ד לח"פ, קד�' יוחימק נ 23/83א "עראו למשל    74
 . 378–375' ראו לעיל בעמ   75
 .70ש "ראו לעיל ה   76
  .423–419'  בעמראו לעיל   77



  תאגידי�: 17פרק 

1261 

  מחו� לתחו המצאת מסמכי  )ב(

יש , בי� באופ� אישי ובי� באמצעות מורשה, א� אי אפשר להמציא מסמכי� לנתבע בישראל
בהקשר זה היות הנתבע . 1984–ד"התשמ,  לתקנות סדר הדי� האזרחי500להיזקק לתקנה 

 המקו� מחו� לבד מ� הצור� להראות לבית המשפט מהו, תאגיד אינו מעלה ואינו מוריד
דרישה זו מחייבת שמענו הרשו� מחו� לישראל . לישראל שבו אפשר להמציא לו מסמכי�

  .יהיה מקו� שיוכר כמקו� שבו אפשר להמציא לו מסמכי�
 אינה מכירה בעובדה שהנתבע הוא תאגיד שניהל עסקי� בישראל כעילה 500תקנה 

צרי� להראות , ללוכדי לקבל היתר בנסיבות ה. לקבלת היתר המצאה מחו� לתחו�
וכבר ,  ג� באנגליה אי� עילה מיוחדת כזו78.שהעסקי� נכנסי� לאחת הקטגוריות המקובלות

 נטע� שהזיקה של תאגיד למדינה אינה בהכרח טריטוריאלית כמו 79.נמתחה על כ� ביקורת
כפי שעשו ,  מקבילה לנוכחות פיזית לתאגידחפשולכ� במקו� ל, הזיקה של יחיד למדינה

ג� דומה כי . ראוי לעצב כללי סמכות העוקבי� אחר נוכחותו הכלכלית, ובלבמשפט המק
,  עדי� ה� על המבחני� האנגליי�500בישראל שיבוצ� של כללי� מפורשי� כאלה בתקנה 

המציבי� דרישות מועטות ביותר באשר לאור� הזמ� ומידת האינטנסיביות של נוכחותו של 
� על הפרשנות המרחיבה שניתנת לתקנות ה, תאגיד במדינה לצור� המצאה בתו� התחו�

  . בעניי� המצאה לידו הארוכה של הנתבע בישראל

  לאומית לדו� בתביעות שבה� הנתבעי� �סמכות בי�  .4
  קשורי� לתאגיד

היותה מבוססת על עילה מדיני , כאשר מוגשת בישראל תביעה נגד אנשי� בשר וד�
לאומית על �ונה סמכות בי�התאגידי� אינו משנה את הכללי� שלפיה� בית המשפט ק

ג� א� התאגיד ,  כאשר מוגשת תביעה נגד בעלי מניות או נגד דירקטורי�,על כ�. הנתבע
המצאת ההזמנה לדי� : הסמכות על הנתבעי� בשר וד� נרכשת בדר� הרגילה, נתבע א� הוא

 1984.80–ד"התשמ,  לתקנות סדר הדי� האזרחי500בישראל או מחוצה לה לפי תקנה 

  

 במדינה מהווה זיקה מספיקה ”doing business“ש� , זאת בניגוד למצב במשפט האמריקני   78
  .35–34'  ובעמ39, 36ש "ה, 31' עמב ראו לעיל. לש� כינו� סמכות שיפוט

79   J. J. Fawcett, A New Approach to Jurisdiction over Companies in Private International 
Law, 37 INT’L. & COMP. L. Q. 645 (1988) . המחבר טוע� שיש ליטול סמכות על תאגיד על

יסוד נוכחותו הכלכלית מתו� הנחה שתאגיד שנהנה מהיתרונות של פעילותו העסקית בפורו� 
   .תדיינותצרי� ג� לשאת בנטל הה

 כסי�' נ  The Gallup Organization Lnc. (sic!) 152688/08) א"תשלו� ( א"ראו למשל בש   80
התאגיד בישראל כדי בהתאגדות א� די , בישראל לא עלתה השאלה. )2008 ,נבופורס� ב(

דירקטורי� ובעלי תפקידי� אחרי� , לבסס סמכות אישית בעילה תאגידית על בעלי מניות
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בעת , ולו נוכחות ארעית, די שהנתבע נוכח בישראל, קשרי� אזרחיי� אחרי�כמקובל בה
 500כמו כ� העילות של תקנה . ההמצאה כדי להכפיפו לסמכות בית המשפט הישראלי

כגו� כאשר הנתבעי� המעורבי� בתאגיד ה� תושבי ,  המצאה מחו� לתחו�עשויות לאפשר
צדדי� כרתו חוזה בישראל או הפרו ישראל או שהתביעה נוגעת למקרקעי� שבישראל או שה
   81.חוזה בישראל או ביצעו עוולה בישראל וכיוצא באלה

בתביעות נגד גורמי� המעורבי� בתאגיד עשויה להיות חשיבות מיוחדת לתקנה 
, שכ� בכל מקרה שבו הוגשה תביעה כדי� נגד אחד מהנתבעי� הללו בישראל, )10(500

האד
 שמחו לתחו
 הוא "� לתחו� כאשר המבססת בקשה להיתר המצאה מחו, תקנה זו

שהומצאה לו , בתובענה שהוגשה כהלכה נגד אד
 אחר, בעל די� דרוש או בעל די� נכו�

 עשויה לבסס בקשה להכפי� לסמכות השיפוט הישראלית 82,"הזמנה כדי� בתחו
 המדינה
א� על פי שכל אלה , וא� את התאגיד עצמו, ג� בעלי מניות או דירקטורי� אחרי�

המצאת הזמנה , למשל. לעצמ� לא היו כפופי� לסמכות השיפוט של בית משפט ישראליכש
דלוור שבארצות הברית עשויה  בישראל לבעל מניות שליטה בחברה שהתאגדה במדינת

כ� שישראל תוסמ� לדו� , לבסס המצאה מחו� לתחו� לדירקטורי� אנגליי� של תאגיד זה
  83.בעניי�

  שיקול דעת  .5

בית המשפט רשאי ,  לאחר שנרכשה סמכות שיפוט בדר� של המצאה,בכל המקרי� הללו

 בעקבות –להפעיל שיקול דעת ולהחליט שלא להפעיל את סמכותו אלא לעכב את ההלי� 

 במקו� שיש לו זיקה קרובה תלוי ועומד הלי�  או בשל ניהולו שלטענה של פורו� לא נאות

שש� יתנהלו כל הדיוני� ) � החברהאולי בתקנו(הוסכ� בי� הצדדי� כאשר  או ,יותר לעניי�

בית המשפט ייטה שלא ,  אי� ספק שכאשר הזיקה לישראל היא מקרית84.בעניי� החברה

, כאשר מדובר בתביעה המבוססת על עילה מדיני התאגידי�, למשל. להפעיל את סמכותו

  

–250 'בעמ ,)46 ש"ה לעיל( WEINTRAUBראו , � בשאלה זו בארצות הבריתלדיו(בתאגיד 
251;DAVID CURRIE, HERMA HILL KAY, LARRY KRAMER, KERMIT ROOSEVELT, CONFLICT 

OF LAWS: CASES, COMMENTS, QUESTIONS 452 (7th ed. 2006).(  
בעל תפקיד אחר או , טורדירק( לתבוע יחיד בעילה תאגידית אפשר .394–373' לעיל בעמראו    81

במסמכי� במפורש בי� שהיא מיוחדת ובי� שהיא כלולה , ית שיפוטיתנג� על יסוד ) בעל מניות
ובמקרה כזה סביר שאי� צור� לקבל היתר לש� המצאה מחו� לתחו�  .מחייבי� של החברה

  ).383–382' בעמ לעיל ראו(
�11 פסקהב, DICEYראו (המדינה תו�  הייתה באד� האחר שההמצאה לנדרשבאנגליה כבר לא    82

161 .(  
   ).2007, פורס� בנבו (.M.Y.I Ltd' יקוטי נ 1707/07) 'עבודה חי(א "בשו אלדוגמה קרובה ר   83
  .427–416'  לעיל בעמראו   84
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, ועילת התביעה אינה קשורה לישראל, כל פעילותה מחו� לישראל, ואילו החברה היא זרה

 בר� ככל שמעורבות 85.יר שבית משפט ישראלי לא יפעיל סמכות שנרכשה באקראיסב

, למשל. כ� תגדל הנכונות להתערב בנעשה בחברה, החברה בחיי� בישראל רבה יותר

היותה מנוהלת מחו� , בתביעה שעסקה בניהולה הפנימי של חברה שהתאגדה בישראל

ל הדירקטורי� זרי� לא הספיקו כדי היות מניותיה נסחרות בבורסה זרה והיות� ש, לישראל

 בדומה לכ� נפסק שכאשר התביעה 86.לשכנע את בית המשפט שישראל איננה פורו� נאות

מתייחסת לפעילותה של חברה זרה בישראל ולתוקפ� של החלטות החברה באשר לסני� 

 א� כאשר מדובר בתביעה המבוססת על 87.ישראל היא הפורו� הנאות, הרשו� בישראל

סביר שהעובדה  88, פרסו� פרט מטעה בתשקי�כגו�,  פיקוח ישראליי�הפרת חוקי

 וא� העובדה – בי� שה� תאגידי� ובי� שה� נתבעי� בשר וד� – שהנתבעי� זרי�

,  לא תשכנענה את בית משפט להימנע מדיו�,שהפעילות הפוגענית נעשתה מחו� לישראל

  

שבו הוגשה , )2011 ,נבופורס� ב( ישי' קט� נ 8989�06�09 )מחוזי מרכז (א" תהראו לדוגמ   85
ניהול בנוגע ל לסכסו� בי� בעלי מניות בחברה אנגלית באשר תובענה בי� שני אזרחי ישראל

  .העסק
פסקאות ב ,)2007 ,נבופורס� ב( מ"סקאנוק איימבל בע' אל נהר 5928/07 )��ימחוזי (א "בש   86

 לסעדי� זמניי� של בעל מניות מיעוט ישראלי בחברה בקשהבמקרה זה נדונה  .17–13
טענה והבקשה התבססה על  ,ות לצד שלישי מניות רדומה שלע מכירוהמאוגדת בישראל למנ

 עניי� פורו� נאות לדיו� באא� ישראל היי� שאר הדברי� עלתה השאלה ב. של קיפוח המיעוט
רופה יאב ,צות הבריתעסקיה מתנהלי� באר, צות הבריתמכיוו� שהנהלת החברה יושבת באר

ומסמכיה עסקי החברה , היא אינה מנהלת כל פעילות עסקית בישראל, מזרח הרחוקבו
רוב בעלי המניות אינ� יושבי� בישראל והמסחר במניותיה מתקיי� , מתנהלי� באנגלית

 פסק כי ישראל היא הפורו� הנאות מכיוו� שההלי� מתקיי� בי� ת המשפטבי. צות הבריתבאר
 קבע כי ת המשפטבי.  הדי� הישראליהואחל הדי� ה ו,תובע ישראלי לחברה המאוגדת בישראל

 הנדו� על שאלת הפורו� הנאות בהלי� נו משפיע אי החברה מחו� לישראלניהולה למעשה של
  .  כחברהדר� התנהלותהלפעילותה העסקית של החברה אלא למכיוו� שהסכסו� אינו נוגע 

פסקה ב ,)2008 ,נבופורס� ב( מ"בע. סי. אמ. מדסטאר די' גנדל נ 7189/06) ש"במחוזי (א "ת   87
על ידי תושב ,  רוסית אשר הפעילה סני� בישראל במקרה זה הוגשה תביעה נגד חברה.5

התובע ביקש למנוע הדחתו מתפקיד מנהל הסני� הישראלי .  ממניותיה�5%כבישראל שהחזיק 
. ידי האספה הכללית של החברהעל בטענה שההחלטה לא התקבלה , ומינוי אחר תחתיו

 שהרי החברה ,במסגרת זו נדונה השאלה א� ישראל היא הפורו� הנאות לדו� בתביעה זו
עיקר , מסמכי ההתאגדות נערכו ברוסית, רוב בעלי מניותיה ה� תושבי רוסיה, התאגדה ברוסיה

במקרה זה בית המשפט פסק .  וחל על הסכסו� הדי� הרוסי,פעילותה של החברה הוא ברוסיה
שישראל היא הפורו� הנאות מכיוו� שמדובר בסכסו� בנוגע למינויו של מנהל לסני� הישראלי 

 ומכיוו� שהנפגע מתגורר בישראל ואחד ,החברה ורישומו אצל רש� החברות בישראלשל 
  .א� הוא תושב ישראל – המנהל החדש של הסני� שהוא –הנתבעי� 

  .1968–ח"התשכ, ג לחוק ניירות ער�38'  וס31' ראו למשל ס   88
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ובדתי ולצדדי� תימנע ולו משו� החשש שמא המדינה בעלת הקשר החזק יותר לאירוע הע

  . מהחלת די� ישראל בהיותו די� ציבורי זר הבא להג� על האינטרסי� של הציבור בישראל
הוראה מיוחדת השוללת מבית המשפט שיקול דעת ומחייבת אותו לעכב הליכי� ג� 

–ח"התשכ, כו לחוק ניירות ער�35כאשר מעורבי� גורמי� ישראליי� רבי� מצויה בסעי� 
זיקה לניירות ער� של מבוססת על  יינת� צו עיכוב הליכי� בתובענה ההקובע כי, 1968

א� , אגד בישראל ושניירות הער� שלו רשומי� למסחר בבורסה מחו� לישראלתתאגיד שה
הסדר זה שולל מבית המשפט שיקול דעת . מתנהל הלי� במדינה שבה רשומי� ניירות הער�

ניירות הער� ה� במישור הסמכות ה� ונות� עדיפות מוחלטת למדינה שבה מתנהל המסחר ב
  . שכ� על פי רוב דינה הוא הדי� שיחול על תביעה כזו, במישור ברירת הדי�

  מגבלה על סמכות השיפוט ביחס לתאגידי� זרי�  .6

�הBrussels I Regulation  האירופית קובעת שבחלק מהשאלות העולות בתביעות נגד
�צוי התאגידי� סמכות השיפוט מיוחדת למדינת שבה מseatסמכות .  של התאגיד בלבד

 in proceedings which have as their object the validity of the“–ייחודית זו קיימת 

constitution, the nullity or the dissolution of companies or other legal persons or 

associations of natural or legal persons, or the validity of the decisions of their organs”.89 
מטרתה של קביעת סמכות ייחודית זו היא למנוע החלטות סותרות באשר לקיומו של תאגיד 

והסמכות נתונה למדינת הבית שלו משו� שש� רשו� ומפורס� , או לתוקפ� של החלטותיו
ינות רבות שבמדלכ� הוא קשור א�  הסבר נוס� לייחוד הסמכות 90.כל המידע הנוגע לתאגיד

כש� שמקובל שאי� להכריע בדבר קיומ� של . מתנהלי� מרשמי� של התאגידי� השוני�
זכויות קניי� בקרקע זרה ובזכויות קניי� רוחני זרות משו� שאי� מתערבי� במרשמי� 

מאותה ו ,כ� ג� מקובל שלא להכריע בדבר קיומ� של תאגידי� זרי�, ציבוריי� זרי�

  

  .�Regulation ל22.2' ס   89
   לאמנה שבבסיס Jenard של עבודות ההכנההמפנה ל, 11�379פסקה ב, DICEYראו    90

 �Regulation) P. JENARD, REPORT ON THE CONVENTION ON JURISDICTION AND THEה

ENFORCEMENT OF JUDGMENTS IN CIVIL AND COMMERCIAL MATTERS, signed at Brussels, 
27 September, 1968, OJ C59, 5th March 1979( ,מטרה זו מעורערת מעט נוכח  .35' בעמ

 כללי המשפט לפי של התאגיד �seatלכל מדינה לקבוע את ה �Regulationהחירות הניתנת ב
,  מקו� ההתאגדות בעניי� זהלפישהדי� האנגלי נוהג פי א� על .  הפרטי שלהלאומי�בי�ה

 רואה עצמה מוסמכת לדו� באופ� ייחודי בענייני� נגליה א�Brussels I Regulationלצור� ה
 מרכז ניהולו א�מאוגד לפי די� אנגליה ה� כאשר הוא מאוגד לפי די� זר אלה ה� כאשר התאגיד 

ינה שבה דמ של התאגיד ב�seatמדינות אחרות באיחוד מזהות את הג� מאחר ש. באנגליה
 ). 11�384בפסקה , ראו ש�" (ייחודית"ות עשויה להיות סמכות לשתי מדינ, מרכז הניהול שלו
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 מצד מדינה אחת מצטיירת כפגיעה בריבונותה של מדינה  הכרעה בהתדיינות כזו91.סיבה
  . אחרת או התערבות בענייניה הרשמיי� והציבוריי�

במשפט המקובל האנגלי ההימנעות מליטול סמכות בתביעות הנוגעות לענייניו 
בי� במסגרת מת� היתר המצאה מחו� לתחו� , הפנימיי� של התאגיד נעוצה בשיקול דעת

נקבע שתביעה שבה , למשל. ות ומבקשי� להימנע מהפעלתהובי� לאחר שנרכשה סמכ
מבקשי� להורות לדירקטור כיצד להפעיל את שיקול דעתו ראוי שתישמע במדינת 

שתביעה נגזרת של בעלי מניות בש� החברה נגד מי ששיל�  92;ההתאגדות של החברה
ראוי  שהפורו� שבו 93;שוחד לדירקטורי� צריכה להידו� על פי רוב במדינת ההתאגדות

לדו� בשאלות הקשורות לבעלות במניות ובזכות לדרוש סעד נגד דירקטור בש� החברה הוא 
שלבית המשפט שיקול דעת להימנע היו�  א� בארצות הברית מקובל 94.מדינת התאגדות

א� על פי שבעבר סברו שאי� . ט בענייני� הפנימיי� של תאגיד זרמהפעלת סמכות שיפו
  95.שמדובר במבחני� הרגילי� של פורו� לא נאותהיו� דגש מו, סמכות לדו� בענייני� אלה

, ראינו שבישראל אי� זיקות סמכות מיוחדות לתובענה העוסקת בשאלה מדיני התאגידי�
בתי משפט ישראליי�  ,לפיכ�. לאומית נקנית על ידי כללי המצאה רחבי��והסמכות הבי�

 האפשרות בהסתמ� עלולו תקינות ניהב בענייניו הפנימיי� ולדו�יכולי� לקנות סמכות 
שנכחו בעלי מניות למנהל או לתאגיד באמצעות מורשה בישראל או ללהמציא הזמנה לדי� 

 להמציא אפשרשכ� , אפשרות זו אינה מחייבת שהנתבעי� יהיו תושבי ישראל. בישראל
שתהיה  היא ג� אינה מחייבת 96.אד� שנמצא בישראל באופ� ארעי ביותרלהמצאה תקינה 

מחו� ת להתיר המצאה ואפשרתנה את המ) 10(500שכ� תקנה ,  זיקה לישראלהנתבעי� לכל
 לא נוסח בישראל .נכו� ודרוש רק בהמצאתה בישראל של הזמנה לנתבע אחדנתבע ל לתחו�

לפיכ� סביר שג� . כלל מפורש שלפיו אי� סמכות לדו� בענייני� פנימיי� של תאגיד זר
והיעדר� של , בח� הרגיל של פורו� לא נאותמדובר במ, כבאנגליה ובארצות הברית, בישראל

  . זיקות ממשיות לישראל יביא לידי החלטה להימנע מהפעלת סמכות שיפוט

 המגמה הישראלית שלא להיענות לטענת הפורו� הלא נאות יוצרת סיכו� שבשל ,ע� זאת

ת  ענייניו הפנימיי� של תאגיד זר יידונו בישראל ג� כאשר מרב הזיקו,זיקת סמכות אקראית

  

  .68–59'  בעמראו לעיל האמור ו22'  של סראו שאר החלקי�   91
92   Pergamon Press Ltd v. Maxwell, [1970] 2 All E.R. 809, 814.  
93  Konanameni v. Rolls Royce Industrial Power (India) Ltd., [2002] 1 W.L.R. 1269.  
94  SMAY Investments v. Sachdev, [2003] E.W.H.C. 44, 49–50.  

שקבע שיש להשאיר ענייני�  ,Rogers v. Guaranty Trust Co., 288 U.S. 123, 130 (1933) ראו   95
גישה זו ננטשה לטובת מת� שיקול דעת להימנע . אלה לבתי המשפט של מדינת ההתאגדות

מבוא ה והערות 313' ס ,)34ש "לעיל ה(ברירת די� להריסטייטמנט השני ראו (מהפעלת סמכות 
   .) ש�5לנושא 

  ).1973 (229) 1(ח"ד כ"פ, מ"ציו� חברה לביטוח בע'  נ.Uniroyal Inc 156/73ע "ראו בר   96
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א� בתי משפט ישראליי� אינ� מאזני� את כללי סמכות . מצביעות על קיומו של פורו� אחר

אכ� ראוי לקבוע , השיפוט הרחבי� בהפעלה מלאה של הדוקטרינה של פורו� לא נאות

שקיימי� תחומי� שבה� סמכות השיפוט מיוחדת לפורו� שחזקה עליו שיש לו הזיקה 

ג� אילו נעשה . פי רוב מדינת ההתאגדות של התאגיד שהוא על –המשמעותית ביותר לעניי� 

היה מקו� לקבוע גבולות ברורי� לסמכות לדו� , שימוש ראוי בדוקטרינה של פורו� לא נאות

ההסתפקות בשיקול דעת , כפי שראינו בפרקי� הקודמי�. בענייניו הפנימיי� של תאגיד זר

י� לקלוט בישראל פסק כמחסו� בפני הפעלת סמכות ישירה מעוררת קשיי� כאשר מבקש

בהיעדר כלל שלפיו . לרבות כלל הסמכות העקיפה, די� זר העומד בכללי הקליטה הרגילי�

המאפשר לסרב לקלוט פסק זר (הסמכות לדו� בענייני פני� של תאגיד היא סמכות ייחודית 

, יחולו כללי הסמכות העקיפה הרגילי�, )העוסק בעניי� שבסמכותה הייחודית של ישראל

סי� על זיקת המגורי� וההסכמה בלא כל אפשרות להפעיל שיקול דעת בדבר נאותות המבוס

לפיכ� יוצא שלא יהיה מנוס מקליטת� של פסקי די� זרי� . הפורו� הזר בנסיבות העניי�

בו בזמ� , העומדי� בכללי� אלה ג� א� ה� מתייחסי� לענייני� הפנימיי� של תאגיד ישראלי

מלדו� בענייני� , תו� הפעלת שיקול דעתו, ראלי יימנעשיהיו מצבי� שבה� בית משפט יש

מכא� שסמכות� של מדינות זרות תהיה בעיני ישראל רחבה . מקבילי� של תאגיד זר

נוס� על ,  קיימי� טעמי� טובי�, אשר על כ�97.מסמכות� של בתי משפט הישראליי� עצמ�

 ישראלי שבה� יש לקבוע בבירור מה� הענייני� הפנימיי� של תאגיד, האינטרס בוודאות

  . א� קיימי� כאלה, לישראל סמכות שיפוט ייחודית

  ברירת די�  .ג

  מבוא  .1

שכ� הדיני� החלי� , בכל סוגיה וסוגיה הנוגעת לתאגיד עשויה לעלות בעיה של ברירת די�
העיסוק הישראלי בבעיות . על תאגידי� שוני� מאוד ממדינה למדינה בכל הקשר אפשרי

העיסוק בבעיות אלה במדינות אחרות התנהל בעיקר . עט ביותרברירת די� בתאגידי� מו

  

הקטגוריות של ,  באשר להפעלתה של סמכות שיפוטש� אי� שיקול דעת, במשפט הקונטיננטלי   97
גוריות שבה� יש תאגידי� זרי� ומרשמי� זרי� מקובלות כול� כקט, קניי� רוחני זר, קרקע זרה

מתייחסות לענייני� זרי� אלה ומקובל להגדיר מה� השאלות ש, פוטישכות המגבלה על סמ
, שיפוטישיקול דעת הפעלת הסמכות כפופה לש� , לעומת זאת באנגליה. בה� אי� סמכותש

שיקול קלה להתייחס לחלק מהקטגוריות הללו כקטגוריות המעלות בעיה של  נטייה קיימת
 שנייה ה דוגמה�להפרת זכות קניי� רוחני זרה  באשרתביעות ; תאגידי� ה� דוגמה אחת. דעת

  . )999–998' בעמראו לעיל (
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, טה אותו לכיוו� שאינו רלוונטי למשפט הישראלימשל הדיו� מסגרת זו ". פדרלית"במסגרת 
משו� כ� חלק . עולה מדיו� זה רק עיקרו� מנחה כללי ביותר, וככל שהרלוונטיות שלו ניכרת

  . ויציע מסגרת חשיבהזה יתאר את הסוגיות העיקריות העולות בתחו� 
פעילותו עשויה לעורר , מאחר שתאגיד עשוי להיות מעורב בפעילות ככל אד� אחר

על פי רוב . קניי� ועוד, נזיקי�,  חוזי�–שאלות של ברירת די� בכל תחומי המשפט האזרחי 
. מעורבותו של תאגיד בפעילות רגילה כזו אינה משפיעה על כללי ברירת הדי� החלי�

וקטגוריות המשנה כגו� ( חוזי� –משפטיות המשמשות בהקשרי� אלה הקטגוריות ה
 משמשות ג� כשצד אחד –קניי� ועוד , נזיקי�, )הפרת החוזה, צורת החוזה, פרשנות החוזה

ומקובל על הכול שכללי ברירת הדי� הרגילי� חלי� בתביעות כאלה בי� , לדיו� הוא תאגיד
 על השאלות א� נכרת חוזה בי� ,ר על כ� אש98.שהצדדי� ה� בשר וד� ובי� שה� תאגידי�

 על –ועל השאלה א� בוצעה עוולה , מה התרופות בשל ההפרה, א� הופר, תאגיד לצד אחר
 יחולו כללי ברירת הדי� החוזיי� – ומה התרופות בגינה –ידי התאגיד או נגד התאגיד 

  .והנזיקיי� הרגילי�
 במסגרת תביעה אזרחית בר� אפשר שתעלינה שאלות הקשורות לייחודו של התאגיד

 למשל כאשר מתעוררת השאלה א� תאגיד הוא אישיות משפטית שיכולה להתחייב –רגילה 
כמו . שיכלה לכרות את החוזה הנדו� או שיכולה להינזק או לגרו� נזק וכיוצא באלה, בחוזה

לעתי� היא תצטר� לעילה .  עילת התביעה עשויה להיות עילה המיוחדת לדיני התאגידי�,כ�
כגו� כאשר מבקשי� לעקו� את הגבלת האחריות של תאגיד ולהרי� את מס� , זרחית רגילהא

ההתאגדות כדי להטיל חיוב אישי על בעלי המניות בשל התנהגות פסולה שהובילה לחיוב 
כגו� תביעה של בעלי מניות נגד , על פי רוב היא תהיה עילה עצמאית. חוזי או נזיקי

בי� שהשאלה . כלפי בעלי המניות או כלפי התאגידדירקטורי� בגי� הפרת חיוביה� 
כאשר נדו� נושא תאגידי , מתעוררת בהקשר אזרחי רגיל ובי� שהיא עולה באופ� עצמאי

בהקשר מיוחד זה הדיו� . מקובל לחשוב שיש להפעיל כללי ברירת די� מיוחדי�, מובהק
השאלה . יוא� הוא כלל בלעד, מהו כלל ברירת הדי�: מתמקד בשתי שאלות מרכזיות

הראשונה גוררת חיפוש אחר מדינת הבית של התאגיד בהנחה שדינה של מדינה זו חל עליו 
  . השאלה השנייה בוחנת את היק� תחולתו של די� מדינת הבית. באופ� טבעי

  חוליות הקישור   .2

 lex –חוליית הקישור המרכזית בברירת הדי� בתאגידי� מפנה לדינו האישי של התאגיד 

corporationis –אחדות  שיטות.  והיא מצביעה על המדינה שבה מצוי ביתו של התאגיד
  

ש "לעיל ה(ברירת די� לריסטייטמנט השני ל 301' סוח מפורש של עיקרו� זה ראו למשל סלני   98
  מכ�ק השוויצרי הקובע את הדי� שיחול על תאגידי� ולאחרכ� משתמע בבירור ג� מהחו. )34

 לדיני התאגידי�רק וכול� ענייני� הנוגעי� , מספק רשימה של נושאי� שבה� די� זה שולט
  .)�CPIL ל155, 154' ראו ס(
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 law of the place of (גורסות שהדי� האישי הוא די� מקו� היווסדו של התאגיד

incorporation(,99מושב  שהוא די� השיטות אחרות גורסות  ואילו)ה� seatאו ה �siège 

social (הרשו� במסמכי למשרד  חשיבות כאשר בתו� אלה יש שמייחסי�, של החברה
 מרכז הניהול של 100.בעוד אחרי� מייחסי� חשיבות למרכז הניהול בפועל, ההתאגדות

ממש כפי ,  זיקה אובייקטיבית מציאותית בי� התאגיד ובי� הדי� ששולט בוהואהחברה 
הוא זיקה אובייקטיבית מציאותית הקושרת אד� ) המושב(החיי�  שבמשפט הישראלי מרכז

על כ� הבחירה  .בטי� רבי� של אישיותו המשפטית ומעמדו האישייולט בהלדי� שש
מקו� ההתאגדות  לעומת זאת .של החברה" מעמדי"בחוליית קישור זו מדגישה את היבטה ה

על  101.לבחור בו בלי כל קשר למקו� שבו התאגיד פועלואפשר ,  זיקה פורמלית גרידאהוא
המצדדי� בדי�  ,ואכ� .ה החוזי של החברה בחוליית קישור זו מדגיש את היבטשימושכ� ה

מבלי  –מרכז הניהול של החברה גורסי� כי מת� אפשרות לבחור בדי� שישלוט בחברה 
מאפשר למייסדי  –לדרוש שיהיה קשר כלשהו בי� מקו� ההתאגדות ובי� פעילות התאגיד 

 העדפתו של די� , לפיכ�102.החברה לבחור בדי� שמטיל עליה� הגבלות מועטות בלבד
מרכז הניהול של התאגיד כדי� שיחול מבוססת במידה רבה על האינטרסי� הרגולטוריי� של 

 ועל התפיסה שצדדי� שלישיי� הבאי� אתו במגע רשאי�המדינה שבה פועל התאגיד 
המתמקד ,  לשיקול זה מצטר� שיקול אחר103.התאגיד כפו� לדינה של מדינה זוש כ�לסמו� 

כנגד הכלל שמפנה לדי� מקו� .  התאגידי� המהותיי�בהשפעה של כלל ברירת הדי� על דיני
  

,  של אד� בשר וד�– �domicile ה– למושבו באשרגישת המשפט המקובל מקבילה לגישה זו    99
, ש רק מושב אחדכפי שלאד� י, ברגיל). 9בכלל , DICEYראו  (מושב אביו בעת לידתוהיונק מ

 באנגליה מבחיני� בי� המושב ).30�002 בפסקה ,DICEYראו (ג� לתאגיד יש רק מושב אחד 
 שעשוי להיות המקו� שבו מרכז – ובי� מקו� המגורי� שלו – מקו� ההתאגדות –של התאגיד 

רכי סמכות ורכי מיסוי ובי� מקו� המגורי� לצובי� מקו� המגורי� שלו לצ –  ובתו� כ�,הניהול
רכי ובישראל מייחסי� חשיבות למושבו של תאגיד לצ. )30�007–30�005פסקה ב, ש�(שיפוט 

ולעניי� זה הוא , ייחשב תושב ישראלתאגיד מתי  לפקודת מס הכנסה קובע )ב(1'  ס.מיסוי
או כאשר  כשהוא התאגד בישראל: מנצל את שני המבחני� המקובלי� בעול� באופ� חלופי

לעניי� סמכות שיפוט מייחסי� , לעומת זאת. מופעלי� בישראלהשליטה על עסקיו וניהול� 
א� כי ג�  ,שהיא למעשה מקו� המגורי� שלו, חשיבות מרכזית לכתובתו לקבלת מסמכי�

   ).1254' ראו לעיל בעמ(פעילות עסקית עשויה להיות חשובה בהקשר זה 
  .13ש "ראו לעיל ה   100
הוא ) �siège statutaireה(ב שנקבע במסמכי החברה המושג�  העובדה ש,ננטליבמשפט הקונטי   101

ראו למשל ) (�siège réelה (פה של מרכז הניהול בפועלזיקה פורמלית בלבד מובילה להעד
MAYER , 1037בפסקה( .  

ראו ; 186'  והמקורות שאליה� הוא מפנה בעמ183' בעמ ,)13ש " הלעיל( Druryראו למשל    102
 .Werner F. Ebke, Centros – Some Realities and Some Mysteries, 48 AM. J. COMP. Lג� 

623, 625 (2000).  
; 625'  בעמ,)102ש "לעיל ה( Ebke; 202, 182–181'  בעמ,)15ש "לעיל ה( Roth ראו למשל   103

Drury) 178'  בעמ,)13ש "לעיל ה.  
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מאחר שההתאגדות במדינה ; ההתאגדות טועני� שהוא יוצר תחרות לא ראויה בי� המדינות
הניסיו� למשו� אליה מתאגדי� עלול להביא לעיצוב� של דיני� , מוסיפה להכנסותיה

   104.שמקלי� מאוד בדרישות ובפיקוח על התאגיד
חה ספרות ענפה הדוחה את הדימוי של תחרות שלילית בי� בתגובה לטענה זו התפת

בי� השאר מצייני� שהנהירה . המדינות וטוענת שתחרות בדיני התאגידי� היא תחרות בריאה
 נובעת לא מהקלות שדי� זה מקל ע� דלוורשל חברות אמריקניות וזרות להתאגד במדינת 

 אמנ� 105.בעלי מניותדירקטורי� אלא מהעובדה שהוא מספק מערכת כללי� יעילה ל
אול� מייחסי� את יתרונה המובהק , קיימות עוד מדינות שמציעות מערכות כללי� כאלה

והמכריע של מדינת דלוור בהקשר זה למסורת ארוכת השני� של טיפול בענייני� אלה 
מומחיות מיוחדת בקרב השופטי� בבתי המשפט כ� שהצמיחה עושר של חקיקה ופסיקה ו

הוודאות והביטחו� שאלה יוצרי� מעוררי� . וני� כל ענייני התאגידי�ש� נד, Chancery של
,  המצדדי� בדי� מקו� ההתאגדות106.זה הוא שמוש� את קהל המתאגדי� ואמו�, אמו�

מוסיפי� ומצייני� , המשחרר את התאגיד מאילוצי� כלשה� בדבר מיקו� מרכז הניהול שלו
�ד קל לזהות את הא� לא תמי, קל לזהות שאת מקו� ההתאגדות של תאגידsiège שלו 

 שחובות גילוי בסיסיות 107,)במשרד הרשו� במסמכי התאגיד או במרכז הניהול בפועל(

  

 Liggett v. Lee, 288 U.S. 517, 557–560 ראו למשל דעתו של השופט ברנדייס בפרשת   104
 William Cary, Federalism andראו ג� ; ”race to the bottom“צב שכינה את המ, (1933)

Corporate Law: Reflections upon Delaware, 83 YALE L. J. 663 (1974) , שביקר את
  . תועלות הכלכליות של התאגדות מקומית הלהתחרות בי� המדינות ע

 Lucian A. Bebchuk, Federalism and the Corporation: The Desirable Limits on Stateראו    105
Competition in Corporate Law, 105 HARV. L. R. 1437 (1992)והמקורות המובאי� ש�  .

 אשר על .לפי גישה זו כוחות השוק לא יאפשרו למדינות לאמ� חוקי� הפוגעי� בבעלי מניות
  . ”race to the top“כ� התחרות היא למעשה 

 Roberta Romano, The Political Economy of Takeover States, 73 VA. L. REV. 111ראו    106
(1987); Roberta Romano, The State Competition Debate in Corporate Law, 8 CARDOZO 

L. REV. 709 (1987); Roberta Romano, Law as a Product: Some Pieces of the 
Incorporation Puzzle, 1 J. L. ECON. & ORG. 225 (1985) . לעמדה זו מנקודת מבט של ברירת

  .ERIN A. O’HARA, LARRY E. RIBSTEIN, THE LAW MARKET Ch. 6 (2009)די� ראו 
 W. Reese, E. Kaufman, The Law Governing Corporate Affairs: Choice of Law and ראו   107

Full Faith and Credit, 58 COLUMBIA L. REV. 1118, 1126–1127 (1958); Deborah A. 
DeMott, Perspectives on Choice of Law for Corporate Internal Affairs, 48 LAW & 

CONTEMP. PROBS. 161 (1985); Drury) 168' בעמ, )13ש "לעיל ה.  
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 108, התאגידמספיקות כדי להג� על צדדי� שלישיי� המבקשי� לברר איזה די� חל על
  109.ושחשוב שדי� אחד ברור וצפוי יחול ברוב השאלות הקשורות לתאגיד

בתחו� של תאגידי� אי� זה ברור מה מנחה את , חרי�בניגוד למצב בתחומי משפט א
המפנה למרכז (הבחירה בי� חוליית קישור המדגישה את היבטו המעמדי של התאגיד 

 יש .)המפנה די� מקו� ההתאגדות( לזו המדגישה את היבטו החוזי )הניהול של התאגיד
ז הניהול של המסורתית של המשפט הקונטיננטלי לדי� מרכנטייתו האומרי� שההבדל בי� 

הוא ביטוי , המסורתית של המשפט המקובל לדי� מקו� ההתאגדותנטייתו התאגיד לבי� 
להתמקדות האופיינית של המשפט המקובל בענייני צורה לעומת התמקדותו של המשפט 

 – בהקשר דומה  השיטות הסבר זה נתמ� בהבדל אחר בי�110.הקונטיננטלי בענייני מהות
 המשפט המקובל האנגלי לא דרש קשר כלשהו בי� :בחוזי�ברירת הדי� ההבדל בגישה ל

 הדי� הקונטיננטלי פסל בחירה בדי� שלא היה  ואילו,הדי� שצדדי� בחרו בו לחוזה שביניה�
 היה אפשר לחשוב עוד שקיי� קשר בי� חוליית הקישור הנבחרת ובי� 111.קשור לעניי�

הבחירה בדי� : כל שיטההאופ� שבו מביני� את קיומה של אישיות משפטית מלאכותית ב
מקו� ההתאגדות משקפת תפיסה של התאגיד כפיקציה משפטית המורכבת מסדרה של 

ואילו בחירה בדי� מרכז הניהול של החברה משקפת תפיסה של התאגיד כישות , חוזי�
 שבו האופ� ידי על נקבעת הקישור שחוליית ,זו תפיסה 112.דמוית אד�, חברתית לכל דבר

  

מפנה ו) 149ש "ראו להל� ה ( Centrosפרשת ד� בש, 646' בעמ, )102ש "לעיל ה( Ebkeראו    108
  .ל תאגידי�בות גילוי ש לחובאשר כללי� קובעותלדירקטיבות של האיחוד ה

 Reese & Kaufman, The Law Governing Corporate Affairs: Choice of Law ראו למשל   109
and Full Faith and Credit )הריסטייטמנט השני  ;1127–1126'  בעמ,)107ש "לעיל ה

צפיות ,  מדגישי� את החשיבות של ודאות302' בהערה לסש� , )34ש "לעיל ה(ברירת די� ל
כבסיס להנחיה הכללית שיחול ברוב ) ”certainty, predictability and uniformity“(ואחידות 

  ).107ש "לעיל ה(DeMott ; המקרי� די� מקו� ההתאגדות
  .183' בעמ, )13ש "לעיל ה( Drury ראו   110
כש� שהצדדי� חופשיי� לקבוע ג� את די� : ע� זאת יש לזכור .1473–1472' להל� בעמראו    111

כ� ג� , החוזה האובייקטיבי על ידי עיצוב החוזה באופ� שיקשור אותו אובייקטיבית לדי� פלוני
  .בחור את מושב החברה על ידי קביעת מרכז הניהול במדינה נתונהִמתאגדי� יכולי� ל

 Henry N. Butler, Larry E. Ribstein, Opting Out of להצגה חזקה של העמדה החוזית ראו   112
Fiduciary Duties: A Response to the Anti-Contractarians 65 WASH. L. REV. 1 (1990); 
FRANK H. EASTERBROOK, DANIEL R. FISCHEL, THE ECONOMIC STRUCTURE OF CORPORATE 

LAW Ch.1 (1991) .מצוי עצמאי כשחק� התאגיד על המודרנית החשיבה של יהממקורות אחד 

 OTTO GIERKE, POLITICAL THEORIES OF THE MIDDLE AGE (tr. Frederic,הידוע בחיבור
William Maitland, 1900). האירופי במשפט ג� ביטוי ידיל באה אד� דמוי הוא שתאגיד גישהה 

 לאנשי� הנית� לזה זהה לטיפול יזכו באיחוד מדינה של דינה לפי המאוגדי� שתאגידי� הדורש

 שבהקשר מעניי� ,זאת ע� ).�Treaty of Romeל 48 'ס ראו( באיחוד מדינה אזרחי שה� וד� בשר

�ו Butler ראי�שמ כפי .ההתאגדות מקו� די� של כפייתו לידי הביאה זו גישה האיחוד של
Ribstein, ואיל� 7 'מעב ,ש� ראו( התאגיד את האנישל נהגו המקובל במשפט ג�.(   
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 דיני שבה במידה נבדלות המשפט שמשפחות סברהה ע� מתיישבת ,התאגיד את ממשיגי�

113.כופי� או חופשית פעילות מאפשרי� שלה� התאגידי�
ייתכ� שג� המאפייני� של  

ייתכ� , למשל. התאגידי� הטיפוסיי� בכל מערכת משפיעי� על זהותה של חוליית הקישור
החירות שמוכני� לתת שמידת הריכוזיות של הבעלות והשליטה בתאגיד משפיעה על מידת 

כ� , כמקובל באירופה, ככל שהשליטה מרוכזת יותר. למתאגדי� לבחור בדי� שיחול עליה�
   114.ולהפ�, נדרש קשר חזק יותר בי� הדי� החל ובי� התאגיד

הסברי� אלה אינ� היו� אבל , ייתכ� שיש גרעי� של אמת היסטורית בכל הסבר כזה
אמנ� אפשר להבחי� בי� שיטות . ר זו או אחרת חוליית קישוהעדפתמהווי� בסיס משכנע ל

 אבל אי� סיבה שקנה מידה זה ישמש מפתח לדי� 115,על יסוד העדפת� את הצורה או המהות
שיחול על הסוגיות הרבות והמגוונות של המשפט הפרטי והמשפט הרגולטורי שמתעוררות 

זי� הצטמצמו עד ההבדלי� בי� השיטות בברירת הדי� בחו, נוס� על כ�. בעניינו של תאגיד
 משקל ה� לרצו� הצדדי� ה� לדיני� בעלי זיקות ות מייחסכול�ו, מאוד לאחרונה

השיטות א� אינ� נבדלות הבדל מובהק על פי גישת� לאופיו של . אובייקטיביות לחוזה
ובכול� חבוי מתח בי� התפיסה שהתאגיד הוא ישות חברתית עצמאית ובי� התפיסה , התאגיד

   116.טי� הקשורי� יחד בחוזהשהוא רק אוס� של פר
 זו המעמדית או זו –  של התאגיד ככזהקשה להשתכנע שתפיסה כלשהי, יתרה מזו

הגישה המעמדית אינה מחייבת להפנות .  מחייבת לאמ� חוליית קישור מסוימת–החוזית 
שכ� אפשר לזהות את מקו� התאגדותו ג� כמקו� שבו , לדי� מרכז הניהול של התאגיד בלבד

מידה הגישה החוזית אינה מחייבת להפנות לדי� מקו� ההתאגדות באותה . ושוכ� מעמד

  

  .181 ' בעמ,)15ש "לעיל ה( Roth ראו למשל   113
 :BUSINESS AND PRIVATE ORGANIZATIONS (Chief Editors להבדל בי� השיטות בעניי� זה ראו   114

Alfred Conard & Detlev Vagts) in INTERNATIONAL ENCYCLOPEDIA OF COMPARATIVE 

LAW, Vol XIII, 1-14.  

 P. S. ATIYAH, R. S. SUMMERS, FORM AND SUBSTANCE IN ANGLO-AMERICANראו למשל    115

LAW: A COMPARATIVE STUDY OF LEGAL REASONING, LEGAL THEORY, AND LEGAL 

INSTITUTIONS (1987) ,י מדגיש את הצורה יותר אמריקנ�ושהניחו כי ככלל המשפט האנגל
 של המשפט המקובלערכו השוואה נוספת בי� שתיי� מהשיטות שו, מהמשפט הקונטיננטלי

  .מדד זהיניה� לפי ומצאו הבדלי� ניכרי� ב
אקט בא� החברה נוצרת : האלהבתו� דיני התאגידי� מתח זה בא לידי ביטוי למשל בשאלות    116

ועל בש� החברה הוא אורג� החברה או שלוח א� מי שפ; ריבוני או שמא ממערכת של הסכמי�
רותה לפעול או רק משפיעות על הסמכויות של מי שא� מטרות החברה מגבילות את כ; שלה

א� יש לה אחריות חברתית ; יות פליליתרחא� אפשר לייחס לחברה עצמה א; נהשפועל למע
 BUSINESS AND PRIVATEראו בענייני� אלה . 'כללית להבדיל מאחריות להשיא את רווחיה וכדו

ORGANIZATIONS Vol XIII, 2-43–2-45, 2-111, 2-247, 3-4, 3-8, 4-133ff. )114 ש"ה לעיל .(
 John Dewey, The Historic Background of Corporate Legal Personality, 35 YALE ראו ג�

L. J. 655 (1926).  
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הבחירה לנהל את התאגיד במדינה מסוימת עשויה א� היא להצביע על רצונ� של ; בלבד
ג� בהנחה שאפשר לאפיי� כל , לבסו�. המתאגדי� להכפי� עצמ� לדיניה של אותה מדינה

פיו� כזה מכריע את הבחירה בחוליית וג� בהנחה שא, שיטה לפי תפיסה אחת של התאגיד
התפתחויות בברירת הדי� ה� בתחו� החוזי ה� בתחו� המעמד האישי , קישור זו או אחרת

כלל ברירת הדי� בענייני . מביאות לידי כ� שחוליית קישור אחת ויחידה איננה מספיקה
ימות נוטה היו� להכפי� התנהגויות מסו, שהפנה פע� לדי� אחד ויחיד, כשרות משפטית

שהפנה , ג� כלל ברירת הדי� בענייני המעמד האישי. הציבורלדיני� אחרי� כדי להג� על 
. מפורק היו� כדי להתחשב באינטרסי� נוספי�, בעבר לדי� אחד ששלט בכל יחסי המשפחה

באותה מידה כלל ברירת הדי� בחוזי� שהפנה פע� לדי� שבו בחרו הצדדי� באופ� בלעדי 
. נוספי�ללי� שגוברי� על רצו� הצדדי� כדי להג� על אינטרסי� כפו� למערכת שלמה של כ

לא זו בלבד שהיא מקשה על  ,מחוליות הקישור המוצעותאחת הכרה זו במורכבותה של כל 
היא א� מלמדת שחוליית קישור אחת ויחידה אינה יכולה להכיל , השתיי�הבחירה בי� 

ואכ� דיו� . קשר של תאגידבתוכה את מכלול השאלות המגוונות העשויות להתעורר בה
ובאפשרות הסטייה ממנו מעלה שהבחירה בי� שתי חוליות ברירת הדי�  כלל פו שלבהיק

  . הקישור האפשריות מכריעה הרבה פחות מאשר נראה במבט ראשו�

  היק� הכלל  .3

יכולתו , קיומו,  כינונו של תאגיד–דיני התאגידי� עוסקי� במגוו� גדול ביותר של שאלות 
זכויות , אופ� ניהולו, זהות� של האנשי� המוסמכי� לפעול בשמו, ד לפעולשל התאגי

נגד בעלי , זכויותיה� של נושי� נגד התאגיד, וחובות של בעלי מניות ושל דירקטורי�
 הא� כלל המפנה לדי� האישי של התאגיד מסוגל 117.המניות שלו ונגד הדירקטורי� ועוד

הא� אפשר והא� ? ל אילו שאלות הוא חלע? להכיל את כל הענייני� הללו באופ� מספק
  ?לאיזה די�, וא� כ�? צרי� לסטות ממנו לעתי�

, כינונובכל השיטות מקובל להחיל את דינו האישי של התאגיד על שאלות הקשורות ל

 מקובל שדי� מקו� 120בשוויי� ו119 בארצות הברית118,באנגליה.  של התאגידטבעו וחיסולו

  

 REINIER KRAAKMAN, PAUL DAVIES, HENRYעל היקפ� הרחב של דיני התאגידי� ראו למשל    117

HANSMANN, GERARD HERTIG, KLAUS J. HOPT, HIDEKI KANDA, EDWARD B. ROCK, THE 

ANATOMY OF CORPORATE LAW: A COMPARATIVE AND FUNCTIONAL APPROACH 1.3 
(2004).  

ה� על , מחיל ה� על קיומו של תאגיד זרו,  של התאגיד�status העוסק ב,174בכלל , DICEYראו    118
  .חיסולו את די� מקו� ההתאגדות

 .)34ש " הלעיל(ברירת די� ל השני ריסטייטמנט ל299, 297, 296' ראו ס   119
כינונו וחיסולו כפופי� לדי� מקו� , טבעו המשפטי של התאגיד. �CPIL ל.155a., 155b' ראו ס   120

  .ההתאגדות
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. ומתי מתחסלת אישיותו העצמאית, מה� תכונותיו, ההתאגדות קובע א� התאגיד ק� לחיי�
 מקובל להחיל על שאלות אלה את די� מרכז הניהול 123 ובאיטליה122 בגרמניה121,בצרפת

� ה– "ענייניו הפנימיי
"מקובל עוד להכפי� לדינו האישי של התאגיד את . של התאגיד

internal affairs –לול של שאלות באנגליה די� מקו� ההתאגדות חל על מכ.  של התאגיד
הרכב�  125, הפעלת שיקול דעת של דירקטורי�124:הנחשבות לענייני פני� של התאגיד

 התוק� 127,� התאגיד הגור� המוסמ� לפעול בש126, של אורגני� של התאגידוסמכויותיה�
 היק� 129, טיב� והיקפ� של חובות הדירקטורי� כלפי החברה128,של מינויו של דירקטור

 131, התנאי� הדרושי� לחלוקת דיווידנד130, התאגידהאחריות של בעל מניות לחובות

  

  .708ה פסקב, LOUSSOUARNראו למשל    121
  .582' מבע, KROPHOLLER ראו למשל   122
  . לחוק הרפורמה האיטלקי(c)25.2' ראו ס   123
 ניתנו במסגרת שאלת הסמכות מובאי� ש�חלק מפסקי הדי� ה. 30�028פסקה ב ,DICEYראו    124

המגמה היא להימנע , כפי שראינו לעיל.  לשאלת הדי� החלבאשרלעסוק בענייני פני� ולא 
אול� הדבר נתו� לשיקול . ה העוסקת בענייניו הפנימיי� של תאגיד זרמליטול סמכות בתביע

הוא מחיל על ענייני� אלה את די� מקו� , וא� הוא נוטל סמכות, דעתו של בית המשפט
  . ה בשני ענייני� אלה אי� סיבה להבחי� בי� תוכ� הקטגוריעל כ�. ההתאגדות

מקרה זה עסק . Pergamon Press Ltd v. Maxwell, [1970] 2 All E.R. 809, 813–814ראו    125
יש קשר בי� אבל משתמע מהנאמר ש� שבית המשפט סבר כי , בסוגיה של פורו� לא נאות

. היו הסעדי� שוני�, הוא ציי� כי אילו היה התאגיד אנגלי; הדי� החלבי� נאותות הפורו� ו
  .מכא� שסבר כי די� התאגיד חל על השאלה הנדונה

126  Gruppo Torras S.A. v. Al-Sabah, [1996] Lloyd’s Rep. 7 (C.A.); Speed Investments Ltd. 
v. Formula One Holdings Ltd., [2004] E.W.C.A. Civ. 512 .  

127  Banco de Bilbao v. Sancha and Rey, [1938] 2 K.B. 176 (C.A.); Sierra Leone 
Telecommunications Co. Ltd. v. Barclays Bank Plc., [1998] 2 All E.R. 821 ועוד.   

128  Sierra Leone Telecommunications Co. Ltd. v. Barclays Bank Plc., [1998] 2 All E.R. 
821; Speed Investments Ltd. v. Formula One Holdings Ltd. [2004] E.W.C.A. Civ. 512 .

 השני יטמנטריסטיל 302' ראו ס(ג� בארצות הברית נושא זה נתפס כאחד מענייני הפני� 
  .))34ש " הלעיל(ברירת די� ל

129  Pergamon Press Ltd v. Maxwell, [1970] 2 All E.R. 809, 813–814 )125ש "ראו לעיל ה(; 
Konanameni v. Rolls Royce Industrial Power (India) Ltd., [2002] 1 W.L.R. 1269; Base 

Metal Trading v. Shamurin, [2004] E.W.C.A. Civ. 1316.   
130  Risdon Iron and Locomotive Works v. Furness, [1906] 1 K.B. 49 (C.A.); Gruppo Torras 

S.A. v. Al-Sabah, [1996] Lloyd’s Rep.7 (C.A.); Speed Investments Ltd. v. Formula One 
Holdings Ltd., [2004] E.W.C.A. Civ. 512 .  

131  Shaker v. Al-Bedrawi, [2002] E.W.C.A. Civ. 1452; Base Metal Trading v. Shamurin, 
[2004] E.W.C.A. Civ. 1316. מהחלת די� מקו� ההתאגדות מסתייגתאמריקנית ה לעמדה 

  .להל�� ודיו) 34ש " הלעיל(ברירת די� ל השני ריסטייטמנטל 302' בהערה לסראו בשאלה זו 
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 וכנראה ג� 132, ע� חברה אחרתמיזוגהתוק� של העברה כללית של זכויות וחובות במהל� 
 והיחסי� 133הזכות של בעל מניות להגיש תביעה נגזרת בשל הפרת חובה כלפי התאגיד

בכמה  א� בארצות הברית מפני� לדי� מקו� ההתאגדות 134.שבי� בעלי המניות לחברה
,  מניותהנפקת, קביעת תקנו� ושינויו: וכמה ענייני� הנתפסי� כענייני פני� של התאגיד

זכות בעלי מניות לבדוק , שיטת ההצבעה, קיו� אספה כללית, סיווג� מחדש והקצאת�
ברירת לריסטייטמנט השני שבה� ה,  וא� בסוגיות אחרות135.ארגו� מחדש ומיזוג, מסמכי�

 הזכות 136;השאלה מיהו בעל מניות: לל לדי� מקו� ההתאגדותמפני� ככ, מטפל לחודדי� 
 חבות� של בעלי מניות השליטה לתאגיד ולבעלי מניות 137;להשתת� בניהול וברווחי�

 140. וחבות� של דירקטורי� ובעלי תפקידי�139; חבות� של בעלי מניות בכלל138;אחרי�
כינונו ,  התאגידא� בשוויי� מוצאי� רשימה של ענייני� אשר נוס� על טבעו המשפטי של

לכשרותו המשפטית וכשרותו שאלות הקשורות : כפופי� לדי� מקו� ההתאגדות, וחיסולו
חבות ; במיוחד היחסי� בי� התאגיד לחבריו, היחסי� הפנימיי�;  ארגונו;שמו; לפעול

היק� . והסמכות לייצג את התאגיד; חבות בגי� חובות התאגיד; הצומחת מדיני התאגידי�
   141. הכפופות לדי� האישי של התאגיד נמצא במדינות הקונטיננטדומה של סוגיות

  

132  National Bank of Greece and Athens S.A. v. Metliss, [1958] A.C. 509; Industrie 
Chimiche Italia Centrale v. Tsavrilis & Sons, [1996] 1 W.L.R. 774; Global Container 
Lines Ltd. v. Bonyad Shipping Co., [1999] 1 Lloyd’s Rep. 287; Eurosteel Ltd. v. Stinnes 

A.G., [2000] 1 All E.R. (Comm.) 964 .  
133  Konanameni v. Rolls Royce Industrial Power (India) Ltd., [2002] 1 W.L.R. 1269; Base 

Metal Trading v. Shamurin, [2004] E.W.C.A. Civ. 1316 . זכות זו נחשבת חלק מהמשפט
  .מכשיר דיוניהיא נחשבת , על א� שבמשפט האנגלי הפנימי, המהותי

134  Pickering v. Stephenson, (1872) L.R. 14 Eq. 3322 , א� כי בקנדה מסבירי� זאת כהפעלה
 .Brown, Gow, Wilson vראו (של די� החוזה ולא כהפעלת כלל ברירת הדי� בתאגידי� 

Beleggings-Societeit N.V., (1961) 29 D.L.R. (2d) 673, 694–695 (Ont.) .( בארצות הברית
ברירת  ל השניריסטייטמנטל 302' ראו ס(זכות זו כוללת את הזכות לבדוק את מסמכי החברה 

   .)34ש " הלעיל(די� 
   .)34ש " הלעיל(ברירת די� ל השני ריסטייטמנטל 302' ראו ס   135
  .303' ס, ש�ראו    136
  .304' ס, ש�ראו    137
  .306' ס, ש�ראו    138
  .307' ס, ש�ראו    139
 .309' ס, ש�ראו    140
 ג� במשפט הגרמני ה מצויה דומהרשימ. �CPIL ל155' הרשימה השוויצרית מופיעה בס   141

 ;תבוע ולהיתבעול כשרות לפעול ; קיו� וניהול;כינו�:  שמפרט581' בעמ,  KROPHOLLERראו(
ובעלי  אחריות החברה ;רגני� ובעלי�ושל א זכויות וחובות ;ו קביעת תקנו� ושינוי;ארגו�

במשפט ). פירוק וחיסול; ני� כוחות האורג; ולחובות החברהעסקי� בשל הפרת דיניהמניות 
כללי� , פעילותו ופירוקו, הקשורות לכינונות שאלוהצרפתי מכפיפי� לדי� האישי של התאגיד 
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באנגליה מייחדי� כלל נפרד המיוחד רק לכשרות . מידת הנכונות לסטות מדי� זה מגוונת
והדי� החל על העסקה , לדי� מקו� ההתאגדותרק נושא זה אינו כפו� . התאגיד לפעול

המפנה ,  בגרמניה142.אגיד לפעול העשוי להגביל את כושרו של הת,הנדונה הוא די� מצטבר
מכירי� בתאגיד א� על פי שלא התאגד במדינת , לדי� מרכז הניהול של התאגיד בדר� כלל

אול� כוחו של די� מקו� ההתאגדות מוגבל . מרכז ניהולו כדי שהוא יוכל להיתבע בגרמניה
  לא יחול על שאלותאוהו, הוא לא יאפשר לתאגיד לתבוע בגרמניה; לסוגיה זו בלבד
 מייחדי� כללי� נוספי� לטיפול בצרפת ובאיטליה, גרמניה ע� זאת ב143.תאגידיות אחרות

 הכפופי� – של חברה או שינוי במקו� מרכז הניהול ולעתי� א� למיזוג של חברות העברהב
 של מרכז –או במקרה של מיזוג , לדינ� של מרכז הניהול הקוד� ומרכז הניהול החדש

, המפנה בדר� כלל לדי� מקו� ההתאגדות, שפט השוויצרי המ144.הניהול של שני התאגידי�
על עילות הנובעות : כולל הוראות ברירת די� מפורשות הסוטות מדי� זה בהקשרי� מסוימי�
 על הגבלות על 145;מהנפקת מניות או איגרות חוב יחול די� התאגיד או די� מקו� ההנפקה

ריות� של אנשי� שפועלי�  על אח146;יכולתו של התאגיד לפעול יחול כלל מהותי מיוחד
  

 בפסקה ,LOUSSOUARNראו ( כוחותיו של מי שפועל בש� התאגיד ועוד ,בנוגע לאספה הכללית
שהוא די� מרכז , מדינות אלה מכפיפות שאלות אלה לדי� האישי של התאגיד, כזכור). 708

, שינויו, אופיו, נוס� על קיומו,  לחוק הרפורמה האיטלקי מונה באופ� מיוחד25.2' ס. ניהולו
אגיד כוחות הת: את הנושאי� הבאי� הכפופי� לדי� האישי של התאגיד, חיסולו וכשרותו

. ההשלכות של הפרות חוק או הפרות התקנו� ועוד, אחריות בגי� חובות התאגיד, ואופ� ניהולו
אלא א� התאגיד מנהל את ענייניו , די� איטליה מחיל את די� מקו� ההתאגדות על שאלות אלה

  ). לחוק25.1' ראו ס(באיטליה 
, מאפשר לתאגיד לרכוש קרקע א� התקנו� של התאגיד אינו , לפיכ�).1(175 בכלל ,DICEYראו    142

אול� א� הוא ;  לכ�רותי מגביל אותו לא תעניק לו כשוהעובדה שדי� מקו� הימצא הקרקע אינ
 מגבלה קיימתהעובדה שבדי� מקו� הימצא הקרקע ,  לרכוש קרקע� התאגידמוסמ� לפי תקנו

, ש�( תו להתחייב בהסכ� לרכישת קרקע ש�על רכישת קרקע בידי תאגידי� תפסול את יכול
 יכול עסקהה ש� מקובל שדי� ,יכלל זה נזנח במשפט האמריקנ. )30�022, 30�021 אותפסקב

  Reese & Kaufmanראו(ת שאי� לו בדי� מקו� ההתאגדות להעניק לתאגיד יכולת משפטי

   .)1121 ' בעמ,)107ש "לעיל ה(
שר חברה זרה כא, קיימת תופעה דומה בארצות הברית. 183' בעמ, )15ש "לעיל ה( Roth ראו   143

 רישו� במדינה ומסירת כתובת כתנאי לפעילות עסקית – �qualificationלא צייתה לדרישות ה
  ).190' בעמ, )13ש "לעיל ה ( Druryראו(

 רק לנושא  בנפרד מקובל להתייחסצרפת� בג.  לחוק הרפורמה האיטלקי25.3' לאיטליה ראו ס   144
בפסקה , MAYER; 709בפסקה , LOUSSOUARNראו  (ההעברה של התאגיד ממושב אחד לאחר

  ).583–582'  בעמ,KROPHOLLERראו  (גרמניהכ� ג� ב; )1041
ל ש כדי להבטיח הגנה מרבית ,ה בי� שני הדיני� היא בידי התובעהבחיר. �CPIL ל156' סראו    145

  .)1179פסקה ב ,BUCHERראו (המשקיעי� 
גבלה כזו בדי� מקו� ה על  השולל מהתאגיד את האפשרות להתבסס,�CPIL ל158' ראו ס   146

 והצד ,מתי קיה אינה כזוגבלההתאגדותו א� בדי� מקו� העסקי� או המושב של הצד השני 
  .קיומה של ההגבלה על –  ולא היה עליו לדעת– השני לא ידע
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�, בשמ� של חברות שהתאגדו מחו� לשוויי� והמנהלות את עסקיה� בשוויי� או משוויי
� לעומת זאת בארצות הברית מתייחסי� בנפרד לרשימה ארוכה של 147.יחול די� שוויי

פירוק התאגיד , הכרה בתאגידי� זרי�, דרישות להתאגדות: נושאי� כל אחד בפני עצמו
חלק בניהול , בעלי מניות, פעולות אחרות, יות וחבויות באשר לצדדי� שלישיי�זכו, וחיסולו
חובותיה� של בעלי מניות , חובותיה� של בעלי מניות הרוב, נאמנויות הצבעה, ורווחי�

לפי הגישה הכללית של הריסטייטמנט השני . וחובותיה� של דירקטורי� ובעלי תפקידי�
ובכל נושא , רת מחדלי לדי� מקו� ההתאגדות כברבכל הנושאי� הללו מפני�, די�ברירת ל

רק כאשר בסוגיה הנדונה זיקתו לאירוע ולצדדי� היא  יחול די� אחרונושא נקבע במפורש כי 
  . המשמעותית ביותר

. השיטות נבדלות אפוא בהיק� המקרי� שבה� ה� מוכנות לאפשר סטייה מהדי� האישי
ואילו בארצות , הסטייה מוגבלת ביותרבאירופה , באנגליה אי� כמעט אפשרות של סטייה

ה� א� נבדלות בדר� שבה . הברית הסטייה אפשרית כמעט בכל סוגיה וסוגיה לפי הנסיבות
באנגליה ובאירופה הסטייה . ה� מווסתות את היק� התחולה של דינו האישי של התאגיד

 ואילו ,מהדי� האישי מוגבלת לנושאי� בודדי� ומוגדרת בכללי ברירה עצמאיי� וקבועי�
כאשר , בארצות הברית אפשרות הסטייה פתוחה בכל סוגיה ולכל די� באופ� גמיש ביותר

  .רת מחדליהכלל של די� מקו� ההתאגדות הוא א� בר

  ? מהכללמתי סוטי  )א(

אפשר לסטות מהדי� האישי מתנהל במסגרות , ועד כמה, הדיו� הערני ביותר בשאלה א�
מדינות באיחוד להפנות בענייני תאגידי� לדי� מרכז באירופה הנטייה של רוב ה". פדרליות"

�ה(הניהול של החברה siège (נתפסת כמכשול אסור בפני ה�freedom of establishment ,
 המחייב שכל מדינה באיחוד תכיר 148,שהוא אחד מעמודי התוו� של האיחוד האירופי

לת הניסיונות של  דרישה זו א� הביאה לידי פסי149.בתאגיד שהתאגד במדינה אחרת באיחוד
 באמצעות די� הפורו�אירופה הנוהגות לפי די� מקו� ההתאגדות להסדיר באות� מדינות 

 תאגידי� שפועלי� ומנוהלי� אצל� א� – pseudo-foreign companies פעילות תאגידית של

  

  .�CPIL ל159' ראו ס   147
ב מיו� ראו נוסח משול (Treaty on the Functioning of the European Union � ל�54 ו49 'ס   148

  ).�OJ C83/49 ב30.3.2010
 ,�Daily Mail – Case 81/87ה פרשת: סדרה של פסקי די� באיחוד האירופי הביאו לתוצאה זו   149

The Queen v. Daily Mail, 1988 E.C.R 5483 ;פרשת Centros – Case C-212/97, Centros 
Ltd v. Erhvervs-og Selskabsstyrelsen, 1999 E.C.R I-1459 ;פרשת Überseering –   Case 
C-208/00, Überseering BV v. N.C.C., 2002 E.C.R I-9919 ; פרשתInspire Art –  Case C-

167/01, Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Amsterdam v. Inspire Art Ltd., 2003 
E.C.R I-10155.  
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ש� מקובל להפנות בענייני ,  ג� בארצות הברית150.על פי שה� התאגדו במדינה אחרת
מקומית על  חקיקה ולהחילניסיונות לסטות מכלל זה , קו� ההתאגדותתאגידי� לדי� מ

נפסלי� לא אחת משו� שה� אינ�  151פעילות של תאגידי� הרשומי� במדינות אחרות
 למעשי� רשמיי� של מדינות full faith and credit לעמוד בדרישה החוקתית לתת מצליחי�

�בדרישה החוקתית של ה וא 152,אחרותcommerce clauseהימנע מפגיעה בסחר בי�  ל
   153.המדינות

החלת �הדיו� בהקשר זה מניח שאי. התמקדות בהקשר הפדרלי מטשטשת את הבעיהה

הוא אינו עוסק ישירות בשאלה א� יש ; מדינתיי�� ביחסי� הבי�תדי� מקו� התאגדות פוגע

מקו� לדרוש סטייה מכלל שמפנה לדי� מרכז הניהול של התאגיד לדי� מקו� ההתאגדות 

אי� דיו� באפשרות של סטייה מהכלל של ; מדינתיי��בות שאינ� קשורות ביחסי� הבי�מסי

די� מרכז הניהול של התאגיד לדי� שאיננו די� מקו� ההתאגדות א� על פי שג� בעיה זו 

א� האפשרות של סטייה מדינו האישי של התאגיד לטובת די� אחר מדי� ; עלולה להתעורר

במסגרת , יתרה מזו. שר האמריקני או האירופיהפורו� כמעט שלא נדונה כלל בהק

 – כגו� דיני ניירות ער� –בתחו� הרגולטורי " פדרליי�"אפשר שיימצאו כללי� " פדרלית"

 לפיכ� 154.שיפחיתו במידה ניכרת את מספר המקרי� שבה� תהיה בעיה של ברירת די�

  . צמאיתהדיו� בהקשר זה אינו מביא בחשבו� סוגיות בעלות חשיבות גדולה לשיטה ע

  

  Inspire Art בפרשת,ונפסל, ו�יד שנועד למטרה זו היה במוקד ה1997חוק הולנדי משנת    150
  .)149ש "לעיל ה(

' ראו ס(מצויי� בקליפורניה  pseudo-foreign companiesחוקי� השואפי� להסדיר ענייני� של    151
 מוחזקות בידי �שמחיל על חברות שמחצית ממניותיה �California Corporations Code ל2115

מגוו� רחב של כללי� , קליפורניההעסקי� שלה� מתנהלי� בתושבי קליפורניה ושמחצית מ
עה וזכויות ביקורת בצזכויות ה, חובותיה� לחברה,  ופיטוריה� לבחירת� של דירקטורי�בנוגע

 �New York Business ל1320–1315 'סראו (בניו יורק ; )עודמיזוגי� ו, של בעלי מניות
Corporation Law לזכויות באשר שמחילי� על חברות זרות המנהלות עסקי� במדינה הוראות 
 חלוקה � בגי�חברה ואחריותה כלפיחובות של דירקטורי� באשר ל; המניותביקורת של בעלי 

  .)אישור הלוואות ועודבאשר ל, י�דיווידנדשלא כדי� של 
חירות ,  לחוקה שמכפי� כל פגיעה בחיי��14 לתיקו� המתווס�השימוש בסעי� זה של החוקה    152

  .due processוקניי� לדרישות של 
 לעמדה . ואיל�183' בעמ, )107ש "לעיל ה (DeMottבבעיות חוקתיות אלה ראו בהיר לדיו�    153

 ,6בפרק , )106ש "לעיל ה( O’HARA & RIBSTEIN קשה לעמוד בדרישות אלה ראושלפיה לא 
ולדוגמאות של עמדות סותרות של בתי משפט שוני� בנוגע לחוקתיות� של חוקי� כאלה ראו 

  . ואיל�129' מבאופ� מיוחד בע
  & O’HARA ראוהסדרה פדרלית של דיני ניירות ער� והשפעתה על בעיית ברירת הדי� לדיו� ב   154

RIBSTEIN) באירופה יש מספר הול� וגדל של ג� . 126, 116–115' בעמ, )106ש "לעיל ה
  .נייני תאגידי� המפחיתי� במידה מסוימת את בעיות ברירת הדי�בעדירקטיבות 
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ע� כל זאת ההקשרי� שבה� בא לידי ביטוי הרצו� לסטות מהכלל וההתייחסות 
עולה שההצדקה לסטות מהכלל , כצפוי. להקשרי� אלה חושפי� עיקרו� כללי אחד ברור

 כאשר מרכז הניהול של תאגיד ,לפיכ�. גוברת ככל שהנושא הנדו� קשור יותר למדינה אחרת
קיימי� טעמי� טובי� לא רק לבחור בדי� מרכז , התאגדמצוי במדינה שאיננה המדינה שבה 

אל די� מרכז אלא ג� לסטות בענייני� רבי�  ,תיבסיסהניהול של התאגיד כחוליית קישור 
 באותה מידה ריכוז� של כל בעלי 155. א� הוא הכלל הבסיסימדי� מקו� ההתאגדותהניהול 

 להיות טע� טוב להחיל המניות של התאגיד במדינה אחת שאיננה מדינת ההתאגדות עשוי
, על פעילות של התאגיד המשפיעה על זכויותיה�של המדינה שבה ה� מרוכזי� את דינה 

החלתו של די� שאינו די� מקו� ההתאגדות על  קשה יותר להצדיק 156.כגו� זכויות הצבעה
של  במקרה כזה האינטרס 157.תאגיד שבעלי המניות שלו ופעילותו מפוזרי� במדינות רבות

 158.צרי� להיות חזק במיוחד כדי לאפשר סטייה מהכלל , ובכלל זה של די� הפורו�,די� אחר
מוגבלת יותר ההתערבות עה של ההצדקה לסטות מהכלל גוברת ככל שההשפ, בדומה לכ�

אירוע בודד או על עסקה  שאינו די� מקו� ההתאגדות על  החלת די�.מבחינת העניי� והמקו�
 בעל מניות מקומי לאד� אחר להצביע נת�וזרת ש של הרשאה בלתי חפהתוקכגו� (בודדת 

רבות על מנגנוני פעולה פנימיי� שישפיעו על עסקאות  מהחלת� סבירה יותר )במקומו
 של כלל בתקנו� העוסק בזכויות הצבעה או העברת פותוקלמשל על (שאינ� קשורות לפורו� 

תדיינות בענייני להישירות  כלל מדי� הפורו� המתייחס שלעל תאגיד זר החלתו ; )מניות
 כללי�  סבירה מהחלת– כגו� כלל העוסק בשיפוי הוצאותיו של דירקטור נתבע – תאגידי�

גורסי� שמוצדק להחיל די� ה יש ,כמו כ�. מקומיי� המתייחסי� להצבעה של בעלי מניות
גרות חוב או יאחר מדי� מקו� ההתאגדות כשמדובר בכללי� העוסקי� בהחלטה להנפיק א

  

  . ואיל�1132' ושוב בעמ, 1119 ' בעמ,)107ש "לעיל ה( Reese & Kaufmanראו למשל    155
 .Western Airlines Inc. v. Sobieski, 191 Cal. App. 2d 399, 12 Calכפי שהיה במקרה של    156

Rptr. 719 (1961) ,ר שבו החילו את די� קליפורניה על כללי ההצבעה בחברה שהתאגדה בדלוו
   .כשת ריכזה את עיקר פעילותה בקליפורניהור החברה הרשאכ, לצור� רכישת חברה קליפורנית

 Nedlloyd Lines B.V. v. Superior Court, 11 Cal. Rptr. 2d 330, 834 P. 2d 1148ראו למשל    157
(Cal. 1992) . הסכ� בדבר הדי� שיחול בי� בעלי �אמנ� במקרה זה נדונה השאלה א� ייאכ

אבל ההסכ� הפנה לדי� מקו� , קליפורניהמניות של תאגיד שהתאגד בהונג קונג ופעל ב
בית המשפט לא פסל את הבחירה בדי� זה בעיקר משו� שבעלי המניות היו . ההתאגדות

מפוזרי� במקומות שוני� ולא הייתה מדינה בעלת קשר מובהק כל כ� שיצדיק סטייה מהדי� 
  .הנבחר

 E. R. Latty, Pseudo-Foreign;197' בעמ, )107ש "לעיל ה (DeMott ראו למשל   158
Corporations, 65 YALE L.J. 137 (1955).  
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שעשויה ובהחלטות הנוגעות למת� הלוואות לדירקטורי� ובעלי מניות  י�דיווידנדלחלק 
   159.להיות לה� השפעה ישירה על נושי� מקומיי�

האינטרס להג� . שיקולי� דומי� עשויי� להצדיק סטייה מדי� מרכז הניהול של החברה

על נושי� מקומיי� מסביר את הנכונות הגרמנית להכיר בתאגיד שהתאגד מחו� למדינה 

בצרפת מצייני� שההגנה . כדי לאפשר תביעות נגדו בגרמניהשלו מרכז הניהול נמצא  שבה

 דיני� מיוחדי� הבאי� להג� על 160.על זכויות קניי� עשויה להוביל להחלת די� מקו� הנכס

שיקול זה עומד . משקיעי� עשויי� ג� ה� להצדיק סטייה מדי� מרכז הניהול של החברה

די� המקו� שבו הונפקו מניות או איגרות חוב בעילות מאחורי הכלל השוויצרי המפנה ל

כלל בסיסי סוטה מ כלל מיוחד זהבשוויי� על פי ש  וא�.הנובעות מהנפקה כזותביעה 

השיקולי� שהוא מגבש עשויי� להצדיק סטייה דומה , המפנה לדי� מקו� ההתאגדות

 אפשר להעלות .ממדינה שבה מרכז הניהול של התאגיד בשיטה שמפנה לדי� זה ככלל בסיסי

על הדעת א� סטייה מדי� מרכז הניהול של החברה כדי להחיל דיני� מיוחדי� של מדינה 

 תאגידבכאשר דיניה מקני� לעובדי� זכויות מיוחדות , אחרת שבה מצוי מפעל של החברה

  .או כלפיו

. די� הפורו� בלבדלטובת לעניי� זה א� אי� סיבה מיוחדת להגביל את אפשרות הסטייה 

להצדיק סטייה ג� לדי� זר שאינו דינו האישי של התאגיד א� הוא קשור מספיק אפשר 

 בעוד חלק מהכללי� השוויצריי� המאפשרי� סטייה מדינו ,למשל. לתאגיד ולעניי� הנדו�

הכלל המפנה לדי� מקו� ההנפקה , צדדית לדי� שוויי� בלבד�האישי של התאגיד מפני� חד

צדדי הצופה פנייה �מניות ואיגרות חוב הוא כלל רבהנובעות מהנפקת תביעה עילות אשר לב

א� על פי שהפסיקה נוטה לעסוק , בארצות הברית. ג� לדי� זר שאינו דינו האישי של התאגיד

, במקרי� שבה� מבקשי� להחיל את די� הפורו� במקו� את די� מקו� ההתאגדות

בעלת א� היא ה הריסטייטמנט השני צופה מפורשות את האפשרות שיחול דינה של כל מדינ

אי� ו מדינת ההתאגדות ואיננהפורו� אמנ� כאשר . הזיקה המשמעותית ביותר לעניי� הנדו�

 ;� לדו� בעניי� מוסמעשוי שלא להיותא הו, בתאגיד הנדו�משלו  אינטרס רגולטורי חזק ול

.  בשל שיקולי פורו� לא נאותהא עשוי להימנע מהפעלתוה,  סמכותוה� יש לבובמקרי� ש

כאשר עילת מדינה  שהחברה או בעלי תפקידי� בה יוכפפו לסמכות השיפוט של אול� יש

אי� מניעה שבית משפט יפעיל די� זר שכזה א� ובמקרי� אלה , התביעה מבוססת על די� זר

  

ש "לעיל ה (DeMott ;)34ש " הלעיל(ברירת די� ל השני לריסטייטמנט 302' או הערות לסר  159
שמציגי� , יל� וא1132 ' בעמ,)107ש "לעיל ה( Reese & Kaufman  ראו ג�;198' בעמ, )107

 .שיקולי� דומי� בהקשר החוקתי
  . 708פסקה ב,  LOUSSOUARNראו   160
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 על אחת כמה 161;ציבורי או רגולטוריבעל אופי הוא א� ג� , יש בו עילת תביעה אזרחית

  .שר אי� לו אופי כזהוכמה כא

 מצביעי� על ,שזכו להכרה במידה זו או אחרת במדינות השונות, לי� האלהכל השיקו

דיני� שוני� עשויי� לחול . הכרה בצור� לפתח גישה פונקציונלית לברירת הדי� בתאגידי�

בסוגיה  כאשר :בי� שמדובר בכלל הבסיסי ובי� שמדובר בסטייה ממנו, לפי העניי� הנדו�

עשויה להיות הצדקה ,  חזקות מספיקדינת הבית שלושאיננה מזיקות התאגיד למדינה נתונה 

אינו עיקרו� אבל ה, קל לקבל גישה פונקציונלית .החיל את דינה של אותה מדינה אחרתל

אבל הוא , הוא מציב תנאי חיוני סביר להחלתו של די� כלשהו על סוגיה נדונה. מפותח דיו

 . של די� בענייני תאגידי�אינו מציע הנחיה כלשהי באשר לשאלה מהו תנאי מספיק להחלתו

לאחר אפיו� גישתו של המשפט הישראלי תיבדק השאלה א� אפשר להציע מסגרת חשיבה 

  . לברירת הדי� בתאגידי�מועילה יותר

  הדי� הישראלי  .4

תוכנו הראוי של כלל ברירת הדי� ולא ל לא –בישראל לא הוקדש דיו� אמתי לשאלות אלה 
 ע� זאת מתברר שהעיקרו� המנחה .מישור המתודולוגיבמישור הענייני או ב, לשאלת היקפו

  . שנמצא לעיל מצוי ג� במשפט הישראלי
בעקבות המשפט האנגלי אימ� המשפט הישראלי את הכלל של די� מקו� 

 תפיסה זו באה לידי ביטוי ברור בהוראות של די� ישראל באשר לכינונו של 162.ההתאגדות
, תאגדי� בישראל יהיו אזרחי ישראל או תושביהלא זו בלבד שה� אינ� דורשות כי ִמ. תאגיד

 לחוק 2סעי� . ה� א� אינ� מציבות כתנאי להתאגדות שהחברה תקיי� מרכז ניהול בישראל
ובלבד שמטרה ממטרות החברה אינה נוגדת , כל אד
 רשאי לייסד חברה: "החברות קובע

 השותפויות אי�  בפקודת."אינה בלתי מוסרית או אינה נוגדת את תקנת הציבור, את החוק
חופש ההתאגדות עקרו� על כ� . כל הוראה המתייחסת לזהות הִמתאגדי� או למקו� הפעילות

י תנאכלשהי לישראל כאישית או עניינית  ואי� דרישה לזיקה ,לו לכזמי�בישראל 
   163.למימושו

  

בית משפט ישראלי יאכו� זכות של אד� שלדיו� באפשרות  .1595–1591' בעמ הל�ראו ל   161
  .שתובע בגי� הפרה של דיני הגבלי� עסקיי� זרי�

 אובייקטיבית אמתית במעמד אישי המחוקק הישראלי ביכר זיקהמכיוו� ש, אול� כאמור לעיל   162
כמו באירופה יש מידה רבה של ומכיוו� שבישראל , בי� האד� ובי� החברה שדינה ישלוט בו

 .היה אפשר להצדיק א� בחירה בדי� מרכז הניהול של התאגיד, בתאגידי�ריכוזיות בבעלות 
ו רישו� זה אינ אבל, להירש�המקיי� עסק בישראל תאגיד זר דורש ממשפט הישראלי אמנ� ה   163

החובה להירש� חלה רק על תאגיד המקיי� עסק  .ילותו של התאגיד בישראלתנאי לפע
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די� מקו� ההתאגדות צרי� לחול בתביעה אזרחית .  באה לידי ביטוי ג� בפסיקהגישה זו
די� זה ,  א� כ�164.חברה שבה מבקשי� לברר א� החלטה של החברה התקבלה כדי�נגד ה

יחול ג� כאשר טועני� שפעולה שבגינה מבקשי� לייחס לחברה אחריות איננה 
על ,  ג� תביעות אישיות או נגזרות נגד דירקטורי� או נגד בעלי מניות השליטה165.בסמכותה

 ,חובת זהירות או קיפוח המיעוטפעולות שנקטו המהוות הפרת חובת אמו� או הפרת 

  

הוא רק יפר ; הוא יכול לפעול, וא� בלא שתאגיד המקיי� עסק בישראל יירש� כדי�, בישראל
מאחר שישראל אינה דורשת שחברה המאוגדת בישראל תפעל  .היאת החוק ויהיה צפוי לסנקצ

הדי� הישראלי , גיד זר שכל פעילותו בישראל תרוכז בישראלבישראל וא� אינה דורשת מתא
אינו צרי� להתמודד ע� הבעיה של תאגיד המאוגד בדי� זר המבקש להכפי� עצמו לדי� 

הדר� היחידה שבה הוא יכפי� עצמו לדיני התאגידי� הישראליי� בכללות� היא . ישראל
זר להכפי� עצמו לדי� שוויי�  מאפשר לתאגיד �CPIL ל161' ס, בניגוד לכ� .להתאגד בישראל

צרי יל תאגיד שוושעוסק בהתאגדות מחדש  163' וס, על ידי העברת מרכז הניהול שלו לשוויי�
 א� אצל . שמעניק לתאגיד שני דיני� אישיי��re-incorporation להזוהי דוגמ. במדינה אחרת

DICEY 30 פסקהב ראו( אישיי� דיני� שני לו יש אחת ממדינה ביותר המאוגד שתאגיד מודי��
ג� בישראל נדרשת התייחסות לשאלה איזה די� חל על מיזוג של שני תאגידי� הכפופי� . )002

שהכרה במיזוג של תאגידי� זרי� בעול� בעניי� זה מקובל . כל אחד לדינה של מדינה אחרת
;  השוויצרי�CPIL ל.164b' ראו ס(כפופה לדי� מקו� ההתאגדות של שני התאגידי� המעורבי� 

Global Container Lines Ltd. v. Bonyad Shipping Co., [1999] 1 Lloyd’s Rep. 287 לעמדה 
סביר שג� כאשר חברה . )144ש " הגרמניה ואיטליה ראו לעיל, לעמדה של צרפת; האנגלית

די� של כל ה לפיאופ� המיזוג ותוצאות המיזוג ייקבעו , תנאי המיזוג, ישראלית מעורבת במיזוג
בשוויי� קיימי� כללי� מיוחדי� החלי� על מיזוגי� .  באופ� מצטבר� למיזוגאחד מהצדדי

כי דינו של תאגיד זר הקובע , �CPIL ל.163a' ראו ס (שבה� מעורבי� אינטרסי� שוייצריי�
 או א� הוא יכול להיבלע ,צרי ולהתמזג עמוייקבע א� הוא יוכל להירכש על ידי תאגיד שוו

 המיזוג וא�, וא� התנאי� לכ� התקיימו,  המיזוגבעקבות שנוצרבתו� תאגיד שוויצרי חדש 
 באשר למיזוג של תאגיד שוויצרי ע� תאגיד זר שרוכש בד בבד; עצמו יהיה כפו� לדי� שוויי�

די� להג� על בעלי המניות בתאגיד השוויצרי ע די� שוויי� קובע תנאי� מהותיי� המיו,אותו
ראו  (החוק א� קובע מהו די� הסכ� הרכישה. שהתאגיד הרוכלדי� כפו� המיזוג אילו  ו,ונושיו

  ).�CPIL ל.163c 'ס ו.163b' ס
 ,נבופורס� ב( מ"בע. סי. א�. מדסטאר די' גנדל נ 7189/06) ש"ב(א "כפי שהיה במקרה של ת   164

א� כי במקרה זה לא היה צור� להיזקק לדי� כלשהו כי השאלה נפתרה במסגרת תקנו� , )2008
  . החברה

על ההבחנה בי� אלה . סמכויות הדירקטורי�שהיא חריגה מתקנונה ובי� גה משהיא חריבי�    165
 PAUL L. DAVIES, GOWER AND DAVIES’ PRINCIPLES OF MODERNבמשפט האנגלי ראו למשל 

COMPANY LAW Ch. 7 (7th ed. 2003) דיני חברות חדשי�  יה'אוריאל פרוקצ ובישראל
 לעניי� זה ראו ).1993 ,הדפסה שנייה(  פרק חמישידי� רצוי והדר� לחקיקה, די� נוהג: בישראל

Haugesund Kommune v. Depfa A.C.S. Bank, [2010] E.W.C.A. Civ. 579.  
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 א� השאלה א� ראוי להרי� את מס� ההתאגדות נתפסת 166.כפופות לדי� מקו� ההתאגדות
  167.כשאלה הכפופה לדי� מקו� ההתאגדות

עילה אזרחית המצויה לפיכ� די� מקו� ההתאגדות עשוי לחול ג� כבסיס לתביעה בגי� 

אפשר שבעל מניות בתאגיד זר יגיש  ,לאור כללי סמכות השיפוט שראינו. בדי� רגולטורי
בישראל תביעה נגד חברה המאוגדת באחת ממדינות ארצות הברית שמרכז עסקיה נמצא 

על הפרת דיני ניירות הער� , או נגד נתבע בשר וד� הנמצא בישראל או גר בה, בישראל
�או בגי� תשלו� שוחד שהיווה הפרת ה, האמריקניי�Corrupt Practices Act .הבאותה מיד, 

נושה עשוי להגיש תביעה נגד דירקטור של חברה אנגלית הכפו� לסמכות השיפוט של 
�ישראל על שהפר את הסעיפי� העוסקי� בwrongful tradingבכל המקרי� 168. באנגליה 

הללו תביעה מצד רשות שלטונית במדינת ההתאגדות המופקדת על אכיפת� של חוקי� 
 באשר היא מחייבת שישראל תאכו� בשביל ,רגולטוריי� אלה לא תוכל להישמע בישראל

בר� תביעה אזרחית מצד תובע שניזוק מהתנהגות של החברה . ריבו� זר את דיניו הציבוריי�
ייתכ� , כאמור לעיל. או של האנשי� המעורבי� בה עשויה להתבסס על די� מקו� ההתאגדות

אשר מדובר בבעל אבל כ, שבית המשפט יסבור שהוא אינו הפורו� הנאות לדו� בתביעה כזו
קשה להניח , מניות ישראלי ובחברה שמרכז עסקיה בישראל או בנתבע בעל קשר לישראל

  . מסקנהזו תהיה השאכ� 
. אי� פסיקה שמתלבטת בדבר היק� התחולה של הכלל המפנה לדי� מקו� ההתאגדות

 .המאפשרת לסטות מכלל בסיסי זהגישה פונקציונלית בר� החקיקה הישראלית ממחישה 
החוק .  בחוק החברות הישראלי הוראה כללית הקובעת את גבולות תחולתו במרחבאי�

�חברתמבדיל בי� חברה ל�פקודת השותפויות מבחינה בי� כש� ש,  לפי מקו� ההתאגדותחו
משתמע שעל פי רוב די� ישראל יחול רק . שותפות ישראלית לשותפות זרה לפי מקו� כינונה

 במפורש ישראליות מסוימותהוראות המחוקק החיל אול� , על תאגידי� שהתאגדו בישראל
�חברותעל � הוראות שהיק� תחולת� אינו נקבע על פי יש, יתרה מזו.  ועל שותפויות זרותחו

פי הציבור למקו� ההתאגדות או על פי אפיו� התאגיד כתאגיד ישראלי או תאגיד חו� אלא 
  

  .17בפסקה  ,)2007 ,נבופורס� ב( מ"סקאנוק איימבל בע' הראל נ 5928/07) ��ימחוזי (א "בש   166
פורס� ( CEM Cemgiz Uzan'  נMotorola Credit Corporation 4190/05) ��מחוזי י(פ "ה   167

ובית המשפט נתבקש , חו� שנית� נגד החייב�במקרה זה הוגש פסק. 7בפסקה  ,)2006, בנבו
אלא שהוא העביר את , ל�כפו נגד רכושה של חברה שהייתה בבעלותו של החייב על פי הפסק

הרמת השופט צב� ציי� כי . שלא הייתה צד להלי� הזר או הישראלי, המניות בחברה לידי אשתו
הוא אפיי� את הבעיה המונחת , ע� זאת. כעניי� פנימי של התאגיד, המס� כפופה לדי� התאגיד

 העברה במרמה של מניות החברה מידי החייב לאשתו כדי –לפניו כבעיה המערבת צד שלישי 
החיל עליו את כפו� לדי� אחר ובמקרה זה הוא , לדעת השופט, עניי� זה. לסכל את זכויות נושיו

 .א� הוא לא הסביר מדוע, ) לפסק הדי�12ראו פסקה (ראל די� יש
ועל ההבדל בינ� ובי� , �Insolvency Act, 1986על הוראות אלה המצויות ב. 9ש "ו לעיל האר   168

  ).2000 (16פרק , פירוק חברותראו צפורה כה� , ההוראות הישראליות בעניי� ניהול במרמה
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יל חובה מיוחדת על מטלחוק החברות  73סעי� , למשל. שיושפע מההתנהגות המוסדרת
חברות ציבוריות שמניותיה� הוצעו לציבור בישראל בלבד או שנסחרות בבורסה בישראל 

קובע שחברה ציבורית שמניותיה לאותו חוק  365סעי� . בלבד לקיי� אספה כללית בישראל
 ה חלות עלי– נסחרות בבורסה רק מחו� לישראלשמוצעות לציבור רק מחו� לישראל או 

מסמי� את ) א(364סעי� . בחוק הישראלי החלות על חברה פרטית בלבדש חובות הדיווח
השר לקבוע שכל הוראות החוק המתייחסות לחברות ציבוריות לא תחולנה על חברה 

וסעי� , שמניותיה הוצעו לציבור שמחו� לישראל בלבד או שנסחרות בבורסה זרה בלבד
 לחברות ציבוריות לא שרבאמוסי� וקובע שהשר רשאי לקבוע שהוראות החוק ) ב(364

יחולו על חברה שמניותיה נסחרות ה� בבורסה בישראל ה� בבורסה זרה כדי למנוע 
הדי� הישראלי קובע את תחולתו שלו לא רק לפי מקו� ההתאגדות , ככלל, על כ�. התנגשות

 אלא ג� לפי המקו� שבו הוצעו מניות לציבור והמקו� שבו נסחרות מניותיו ,של התאגיד
  . בבורסה

אשר בי� השאר מטיל , 1968–ח"התשכ, גישה זו באה לידי ביטוי ג� בחוק ניירות ער�
הוראות האחריות להפרת כ�  נסחרות בבורסה בישראל ו�חובות על חברות שמניותיה

 החוק צופה אפשרות שחלק מהוראותיו לא תחולנה בנסיבות מסוימות על חברה 169.הללו
 170.שהתאגדה בישראלפי שראל א� על שניירות הער� שלה רשומי� למסחר מחו� לי

 ,למשל.  שגור� זר מעורב בעניי�א� על פילעומת זאת הוא צופה מצב שבו די� ישראל יחול 
 ניירות ער� של תאגיד עבורהוא מוכ� לקבוע כללי� מיוחדי� לרישו� למסחר בבורסה 

כל  ,כ� כמו 171.שהתאגד בישראל ושניירות הער� שלו כבר רשומי� למסחר מחו� לישראל

  

על ידי הרשות  יות לציבור לפרס� תשקי� שאושרמנ שמחייב חברה המציעה ,15' ראו למשל ס   169
אחריות על מי שחות� על תשקי� ועל חוות דעה  י� שמטיל,32' וס) א(31' ס; לניירות ער�

מנהל כללי , דירקטור, ג המטיל אחריות על תאגיד38' וס, ות בסיס לתשקי�מקצועיות המשמש
 . סמ� לפי החוק ועודהודעה או מ, ח"ובעל שליטה בתאגיד בגי� פרט מטעה שנמסר בדו

כול� או , ר� לפטור מהוראות החוקות ע שמאפשר לרשות לנייר,ד לחוק15' ראו למשל ס   170
שומי� למסחר מחו� לישראל ושאינו תאגיד מדווח במוב� תאגיד שניירות הער� שלו ר, מקצת�

גנות א� זכויותיה� מו, מציע ניירות ער� לעובדיו בישראל בתכנית תגמול עובדי�וש, של החוק
  .בה ניירות הער� רשומי� למסחרשבדיני המדינה 

 שתאגידי� שניירות הער� לקבוע בורסות בחו� לאר� שמאפשר יח לחוק35' ראו למשל ס   171
א� דינ� מבטיח את ענייניו של ציבור המשקיעי� , שלה� רשומי� בה� ייהנו מהסדרי� מקלי�

מסדיר את מחיקתו של תאגיד  כז35' ס; יט מאפשר למחוק בורסה מרשימה זו35' ס; בישראל
כט קובע אפשרות 35' ס;  הזרהממסחר בבורסה בישראל בעקבות מחיקתו ממסחר במדינה

א� התאגיד   לתשקי�באשרמהוראות המציע ניירות ער� לציבור בישראל  חו��תאגידלפטור 
הוא מחיל את אות� ההסדרי� בשינויי� המחויבי� על תאגיד . נסחר בבורסה בחו� לאר�

רוצה וש, שניירות הער� שלו רשומי� למסחר בבורסה מחו� לישראל, אגד מחו� לישראלשהת
 אחד התנאי� לכ� הוא קיומו של ).לחוק) ב(ל35' ראו ס(להירש� למסחר בבורסה בישראל 

 זו של זובדיני�  ער� הישראלית לרשויות זרות בנוגע להכרה הדדיתההסכ� בי� רשות ניירות 
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המסדירות את היחסי� בי� המסלקות הישראליות לחברי , ההוראות בדבר יציבות מסלקות
שדי� ישראל אינו מניח  החוק א� 172.חברי� בה�על החלות ג� על בורסות זרות ו, בורסה

הבורסה מוסמכת לקבוע חריגי� לכללי� ,  למשל173.חייב לחול על כל פעילות זרה בישראל
לה� רשומי� למסחר מחו� לישראל או שהתאגדו מחו�  לחברות שניירות הער� שבאשר

 א�  לעתי� הוראות החוק א� מוכנות לסגת מפני די� שחל על בורסה זרה174.לישראל
 די הצור� את ענייניו של ציבור מבטיחי�" על המסחר במניות מחו� לישראל הדיני� החלי�

נות זרות במקרה במסגרת שיתו� פעולה בי� מדי,  נוס� על כל זאת175".המשקיעי� בישראל
 סדרי לפי מכיר באפשרות שתנוהל בישראל חקירה חוקה, של חשד להפרת חוקי ניירות ער�

   176.די� זרי�
בכל סוגיה לפיו  שג� במשפט הישראלי אי� נצמדי� לכלל קשיח שמעידי�סעיפי� אלה 

אלא מבחיני� בי� סוגי שאלות , שבה מתעוררת שאלה תאגידית חל די� מקו� ההתאגדות
המתייחסות בעיקר לתחולתו של די� , צדדיות�אות הללו ה� הוראות חדאמנ� ההור. שוני�

אינ� מצויות בלב לב� של דיני שהוראות רגולטוריות מתחו� ניירות הער� א� וה� , ישראל
 הוראות אלה יוצרות את התשתית לאחריותו של התאגיד כלפי חבריו ,ע� זאת. התאגידי�

וגי הענייני� שבה� עשויה להיות הצדקה לסטות מהדי� וכלפי הציבור וה� ממחישות את ס
 מבהירות שדי� ישראל אינו רואה בעובדה שתאגיד בהקשר זה ה�. האישי של התאגיד

כש� ,  על מכלול פעילותו להחלתו של די� ישראל בלבדמספקתהתאגד בישראל הצדקה 
חלתו של די� הוא אינו רואה בעובדה שתאגיד התאגד במדינה זרה מחסו� מוחלט בפני הש

   .ישראל כאשר די� זה נדרש כדי להג� על הציבור הישראלי

  

לחוק מאפשר לרשות להתנות את ) ג(ל35' ס. ה של שוק ההו� להסדרה פיקוח ואכיפבאשר
  .הפעילות בישראל לפי הוראות הסעי� בתנאי� נוספי�

  . לחוק ניירות ער�א ואיל�50' ראו ס   172
 Morrison v. National יי� ראונלדיו� בשאלת היק� התחולה של דיני ניירות הער� האמריק   173

Australia Bank Ltd., 130 S.Ct. 2869 U.S (2010).  במקרה זה נדונה השאלה א� משקיע זר
מכא� תיאור העובדות כתביעה של זר בחזקת (שרכש ניירות ער� של חברה זרה בבורסה זרה 

ית על פעילות שעלתה כדי מרמה נלתבוע חברה אמריקיכול ) foreign-cubed –שלוש 
 קבע שאי� הברית בית המשפט העליו� בארצות. ושהטעתה את המשקיע ברכישת המניות

החיל את דיני ניירות נהגו לשבתי משפט נמוכי� בניגוד ל. סמכות עניינית לדו� בתביעה כזו
בית המשפט , לי קשר למקו� השפעתהב, הברית יי� על כל פעילות בארצותהער� האמריקנ

 .י� בחוק חלי� רק כאשר ניירות ער� נרכשי� בארצות הבריתרלוונטייו� קבע שהסעיפי� ההעל
 . לחוק ניירות ער�)ט)(2(46' ראו ס   174
א לחוק ניירות ער� קובע שהוראות חוק החברות והוראות חוק ניירות ער� המפורטות 39' ס   175

ה לציבור י מניותבתוספת הרביעית יחולו על חברה שהתאגדה מחו� לישראל המציעה את
ייניו  לפטור חברה מהוראות אלה א� הדי� במקו� התאגדותה מבטיח את ענושאפשר, בישראל

 .של הציבור בישראל
  . לחוק ניירות ער�)ג(4יא54'  ובמיוחד ס2ראו פרק ט   176
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 הוא שהכלל המפנה לדי� מקו� ההתאגדות כל הנתוני� שהובאו לעילפירוש אחד של 
פירוש אחר הוא שההוראות . חל כל אימת שאי� הוראת חוק שמחייבת לסטות ממנו

אינ� ממצי� את , ל הבסיסיועמ� הכל, המפורשות המחייבות סטייה מדי� מקו� ההתאגדות
מסגרת כזו צריכה . וה� א� חלק ממסגרת חשיבה כללית יותר, תחו� ברירת הדי� במלואו

מסגרת אחת שבאה בחשבו� היא הגישה . לספק כלי� שיאפשרו סטייה מהכלל הבסיסי
שלפיה ג� בהיעדר הוראה סטטוטורית מפורשת אפשר לסטות מהכלל הבסיסי , האמריקנית

לצדדי� , בעל הזיקה המשמעותית ביותר לעניי� הנדו�אחר שהוא הדי� די� כל אימת שיש 
בר� כלל ברירת הדי� , גישה זו נפסלה בישראל כמתודולוגיה כללית לברירת הדי�. ולאירוע

הוא "החדש שנקבע בנזיקי� כולל חריג שמאפשר לסטות מדי� מקו� ביצוע העוולה כאשר 
 הא� רצוי להצמיד חריג כזה ג� לכלל 177."הנעדר זיקה אמיתית למאורע, מקרינתו� 

כלל ברירת הדי� בנזיקי� נקבע על רקע דיו� משווה ארו� שבחר . דומה שלא? בתאגידי�
החריג הצר שהוצמד לו נועד . בחוליית הקישור על פי שיקולי מדיניות ושיקולי� ענייניי�

ולי� להבטיח שבמקרי� המועטי� שבה� החלת די� מקו� ביצוע העוולה תחטיא שיק
לסטות לדי� אחר א� קיי� די� בעל קשר הדוק במיוחד לעניי� יהיה אפשר , ענייני� אלה
במשפט הישראלי לא נער� כלל דיו� אמתי בשאלה מהי חוליית הקישור . המצדיק זאת

בשל ההסתייגות הכללית מהגישות האמריקניות לברירת הדי� ולאור . הראויה בתאגידי�
רצוי ואפשר לחפש עקרונות מנחי� שיבהירו איזה די� יש החומר המשווה בתחו� נראה כי 

  .להחיל במגוו� השאלות העולות באשר לתאגיד

   מסגרת חשיבה  .5

יש שהשיטה נוטה ; לכל שיטה עמדה משלה באשר לזהותו של הדי� האישי בתאגידי�
יש שהיא נוטה לחוליה הנותנת תוק� לדי� , לחוליית קישור הנותנת תוק� לרצו� המתאגדי�

כל השיטות מסכימות שהדי� האישי חל על מגוו� עצו� של . מדינה שבה התאגיד מנוהלה
לכל שיטה עמדה . א� קשה למצוא הסבר ענייני להיקפו הרחב של כלל בסיסי זה, שאלות
 עד כמה ובאילו –וא� כ� , באשר לשאלה א� רצוי לאפשר סטייה מהכלל הבסיסיא� משלה 

חריגה בכלל ברירה קבוע חייבת לייחד קטגוריה שיטה שקובעת את אפשרות ה: אמצעי�
שיטה שקובעת חריג כללי ; והיא נעדרת גמישות מעבר לכ�, משפטית לכל חריגה וחריגה

מאפשרת גמישות רבה ביותר ואינה מספקת הנחיה כלשהי באשר לנסיבות שבה� חריגה 
רחב כל כש� שקשה למצוא הסבר שמבהיר מדוע כלל אחד עשוי להתאי� למגוו� . מוצדקת

  

' בעמ ,)2004 (345) 1(ד נט" פ,קרעא�' מ נ"ינו� יצור ושיווק מוצרי מזו� בע 1432/03 א"ראו ע   177
' סקלאר נ 4655/09א "ודנ) 2009 ,נבופורס� ב (לי סקלאר' יובינר נ 3299/06א "ע; 375–374

   .לדיו� בהיק� החריג) 2011 ,נבורס� בפו (יובינר
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כ� ג� קשה להסביר מתי ראוי להחיל די� אחר בשיטה שבה , כ� של שאלות משפטיות
  .הסטייה מהכלל הבסיסי אינה מגובשת בכללי� קבועי�

התפיסה שכללי ברירת די� צריכי� להיגזר מעקרונות היסוד של התחו� מאפשרת להציע 
ה ולהחלת� של מסגרת חשיבה שתספק הסבר להחלתו רחבת ההיק� של די� התאגיד מז

יחסי� משפטיי� של דיני התאגידי� עצמ� אינ� מערכת , כאמור לעיל. דיני� אחרי� מזה
אלא ה� מורכבי� ממרכיבי� , הנזיקיי� והקנייניי�, ראשוניי� כדוגמת היחסי� החוזיי�

יש בה� ; יש בה� כללי� הנוגעי� לאישיות המשפטית ולמעמד של התאגיד. בסיסיי� שוני�
יש בה� ;  לחיובי� שוני� הרובצי� על הצדדי� השוני� המעורבי� בתאגידכללי� הנוגעי�

כל שאלה המתעוררת באשר לתאגיד אפשר . כללי� הנוגעי� לזכויות הקניי� בתאגיד ובנכסיו
קניינית או אחרת ולהכפי� אותה לדי� הראוי לה לפי , נזיקית, לאפיי� אותה כשאלה חוזית

ית שבה היא מתעוררת משפיעה א� מעט על כאשר הסביבה התאגיד, אופייה המשפטי
מתברר שככל שהדי� האישי של התאגיד חל על רבות מהשאלות , לפי גישה זו. ברירת הדי�

, אפשר ורצוי להסביר את תחולתו כתחולה של הדי� הראוי לשאלה הספציפית הנדונה, הללו
ו הדי� הראוי הסטייה מוצדקת משו� שדי� אישי זה אינ, ואילו ככל שמבקשי� לסטות ממנו

  . לשאלה הספציפית הנדונה ואילו די� אחר ראוי לה יותר
ואי� סיבה שהיא , גישה זו אינה מבקשת להביא לידי שינוי מרחיק לכת בכללי� מקובלי�

היא רק תאפשר לנסח ניסוח משכנע יותר את התחולה של די� . תביא לידי שינוי בתוצאות
אישי של התאגיד חל במגוו� רחב כל כ� של היא תבהיר שדינו ה. בכל שאלה נתונהנתו� 

. שאלות משו� שבשל ההקשר התאגידי הדי� הראוי לסוגיה נתונה מזדהה ע� די� התאגיד
פע� הוא חל :  בכושר שונה לפי נסיבות העניי�זאתא� , לפיכ� הוא אכ� חל במקרי� רבי�

י� החל על מעמד פע� כדי� החל על קניי� ופע� כד, פע� כדי� שחל על העוולה, כדי� החוזה
, כאשר במקרה נתו� די� התאגיד אינו די� העניי�.  בכל פע� הוא מתפקד כדי� העניי�–אישי 

לפיכ� גישה זו א� תסייע בזיהוי . אי� זה מוצדק להחילו רק משו� שהוא די� התאגיד
אלא יש , אי� די להצביע על זיקות לכא� או לכא�; המקרי� שבה� ראוי לסטות מדי� התאגיד

  . ות כי בסוגיה הנתונה די� העניי� הנדו� אינו מזדהה ע� די� התאגידלהרא
, אפשר להמחיש זאת קוד� כול בבחינת הכלל הבסיסי המפנה לדינו האישי של התאגיד

לכאורה כל אחת מחוליות הקישור הבסיסיות האפשריות . הסיבות לתחולתו והיק� תחולתו
מקדת באישיותו או במעמדו של  גישה המת–מייצגת תפיסה אחרת של מהות התאגיד 

אול� כבר ראינו שאי� היו� שיטה שמחזיקה . התאגיד מול גישה המדגישה את אופיו החוזי
כל שיטה מתייחסת לתאגיד . בתפיסה מעמדית טהורה של התאגיד או בתפיסה חוזית טהורה

במידה רבה כפרי רצונ� של המתאגדי� ובמידה רבה ג� כישות חברתית שאפשר לשלוט 
  . ייחודו של תאגידב לפיכ� כל אחת מחוליות הקישור מבטאת א� היבט אחד .בה

 מייצגות בראש ,זו המעמדית וזו החוזית, כאחתהבסיסיות הללו שתי החוליות 
על שאלות הקשורות למעמדו של התאגיד וא� על . ובראשונה את דינו האישי של התאגיד

ניק לו את אישיותו המשפטית שאלות הקשורות לכשרותו לפעול ראוי שיחול הדי� שהע
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 לחלופי� אפשר ו, להסתפק בדי� מקו� ההתאגדותאפשרלעניי� זה . ושמגדיר את קיומו
אשר למעמד� וכשרות� .  אול� אי� סיבה שיחול רק די� זה.לדרוש שיחול די� מרכז הניהול

 מקובל היו� שהדי� האישי נסוג לעתי� בפני דיני� בעלי אינטרס ,של אנשי� בשר וד�
, למשל לעניי� עצ� ההכרה במעמד. תאגיד אינו מיוחד בהקשר זה. וחד לשלוט בשאלהמי

אינטרס מיוחד של הגנה על נושי� מקומיי� מסביר את נכונות� של אות� שיטות המפנות 
לדי� מרכז הניהול של התאגיד להכיר באישיותו של תאגיד שהתאגד ג� מחו� לאר� שבה 

 באותה מידה מדינה שמפנה לדי� מקו� 178.� מיוחדי�באופ� כללי או לצרכי, מרכז הניהול
מוצדק שתכפי� את כשרותו של תאגיד לפעול לדי� אחר כדי להג� על צדדי� , ההתאגדות

 לחוק הכשרות המשפטית 77בסעי� . אחרי� הבאי� עמו במגע מתו� הנחה שהוא כשיר
 כדי להג� ישראל מסייגת את הפעלת די� מושבו של אד�, 1962–ב"התשכ, והאפוטרופסות

 ואילו שוויי� מכירה בהשתק שמונע מאד� לטעו� להיעדר כשרות 179,על הציבור הישראלי
על קיומה של המגבלה בלי  – ולא היה עליו לדעת –בדינו האישי כדי להג� על צד שלא ידע 

 שוויי� מחילה כלל זה ג� על תאגידי� כאשר היא 180.העסקה קשר למקו� שבו בוצעה
ול להסתמ� על פג� בסמכותו של דירקטור או של בעל תפקיד אחר קובעת שתאגיד אינו יכ

א� הוא אינו מקובל במקו� העסקי� או במקו� מגוריו הרגיל של , בחברה או של שלוח שלה
מקובל ,  בדומה לכ�181.זה לא ידע על הפג� ולא היה עליו לדעת עליואחר א� צד , אחרצד 

מקו�  �ע ולהעבירה כפופה לדיבארצות הברית שכש� שכשרותו של אד� להחזיק בקרק
כ� ג� כשרותו של תאגיד להחזיק בקרקע ,  של האד�הימצא הקרקע ולא לדינו האישי

 א� ישראל יכולה 182. האישי של התאגידנוולהעבירה כפופה לדי� מקו� זה בלי קשר לדי
בעניי� זה להקיש מעמדתה כלפי בני אד� ולסייג את התחולה של די� מקו� ההתאגדות 

א� ג� מוצדק , אכ� מוצדק לפנות לדי� האישי של התאגיד בשאלות כשרות. פ�באותו או
  .כשרותו של אד� לבהקשר שכמקובל , אחרי�לסטות מדי� זה כאשר הוא פוגע בצדדי� 

  

יל יחול הדי� ג כר– חוזי עניי�עניי� זה באפשר לראות ג�  .26ש "ה, 1249' בעמראו לעיל    178
 אבל די� החוזה השולט בתוקפו המהותי של החוזה ראוי שיהיה די� החוזה ,הנבחר

תחמק מכללי�  כדי להוא� תאגיד מתאגד במדינה שאי� לה כל קשר לפעילות. האובייקטיבי
 להתעל� שאפשרכש� ,  ולסרב להכיר במעמדו�מוצדק להתעל� מכ, כופי� בשיטות אחרות

כדי קשר מלאכותי  רנוצכאשר ,  של אד� שנרכש במדינה שאי� לה כל קשר אליווממעמד
 .לעקו� כללי� שהקשו על השגת המעמד

 .622–617' בעמ ראו לעיל לביקורת על עמדה זו   179
  .�CPILל �36 ו35' ראו ס   180
  .�CPIL ל158' ראו ס   181
ש "לעיל ה (Reese & Kaufmanהמפנה למאמר של  ,170' בעמ, )13ש "לעיל ה ( Druryראו   182

י לברירת ראו ג� בריסטייטמנט השנ. הג� על צדדי� שלישיי�לומייחס עמדה זו לרצו� ) 107
  .301' בדוגמה הראשונה המובאת בס) 34ש "לעיל ה(די� 
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א� מבטאות היבטי� אחרי�  שתי חוליות הקישור הבאות בחשבו� לצור� הכלל הבסיסי
די� מרכז הניהול חל ; צו� הצדדי�די� מקו� ההתאגדות חל מכוח ר. של תופעת התאגיד

מכוח בחירת המתאגדי� לנהל את התאגיד באותה מדינה שיוצרת קשר אובייקטיבי מספיק 
שתי זיקות אלה מבטאות את התפיסה השלטת בכל די� . בי� המדינה הנבחרת ובי� התאגיד

החלת די� מקו� ההתאגדות מתיישבת ע� כלל ברירת הדי� . באשר לברירת הדי� בחוזי�
המאפשר לצדדי� לבחור בכל די� שבו ה� , אמריקני בחוזי��והמסורתי בעול� האנגל

והחלת די� מרכז הניהול של החברה מתיישבת ע� התפיסה הקונטיננטלית שחוזה , חפצי�
על רקע זה קל להבי� את . ובלבד שיש לו קשר לעניי� הנדו�, כפו� לדי� שהצדדי� בחרו בו

� התחולה של הכלל הבסיסי ה� באשר לנסיבות שבה� ההבדל בי� השיטות ה� באשר להיק
  . רצוי לסטות ממנו

העובדה שחוליית הקישור הקונטיננטלית מבליטה את אופיו החברתי של התאגיד 
ודורשת קשר בי� הדי� הנבחר ובי� המדינה שבה מתבצע עיקר פעילות התאגיד מסבירה 

הבעייתיות המרכזית של חוליית הקישור . פחות מדוע הצור� לסטות מהכלל מורגש ש�
המולידה את הניסיונות להחיל די� אחר על התאגיד נובעת מהיותה , במשפט המקובל

  . מבוססת על רצו� הצדדי� בלבד
מכא� שהנסיבות שבה� מוצדק לסטות מדי� זה ה� אלה שבה� ג� בחוזי� מקובל שאי� 

סביר לראות בדי� מקו� ההתאגדות את , יא� מדובר בחיוב חוז. להסתפק בדי� הנבחר בלבד
 זכות ,על כ�. די� החוזה שהצדדי� בחרו בו כדי� שמספק את המסגרת שבתוכה ה� פועלי�

 כגו� הפרתה של זכות לקבל דיווידנד מוגדל –בעלת אופי חוזי וטענה שזכות כזו הופרה 
ל זכות וטו או או הפרה ש, הקבועה בתקנו� לסוג מסוי� של מניות או בקרות אירוע מסוי�

על פי רוב תוכפפנה  –הפרה של זכות הקשורה להשתתפות בקבלת החלטות וכיוצא באלה 
 אול� כש� שבברירת הדי� בחוזי� די� נבחר זה אינו 183.בישראל לדי� מקו� ההתאגדות

כ� ג� חיוב חוזי בהקשר התאגידי לא יוכפ� לעול� לדי� שבו בחרו , יכול לשלוט בכול
זי� קשר הדוק לדי� שאינו הדי� הנבחר עשוי לבסס החלתו של הדי� כש� שבחו. המתאגדי�

כ� ג� בתאגידי� מתבקש לסטות , הקשור באופ� שיגביל את חופש הבחירה של הצדדי�
מזוהה " חוזה ההתאגדות"היה די� , מדי� מקו� ההתאגדות כאשר אילולא בחירת הצדדי�

החוזה הטבעי או  של די� כדי� אחר והבחירה בדי� מקו� ההתאגדות מצטיירת כעקיפה
 בהקשר החוזי 184.המתערב התערבות לגיטימית ברצונ� של המתאגדי�האובייקטיבי 

דוגמה מובהקת להחלת די� בעל קשר אובייקטיבי לעניי� חר� רצו� הצדדי� הוא הכלל 

  

ת די�  שמציעי� להמשי� להחיל א,6בפרק  ,)106ש "לעיל ה( O‘HARA & RIBSTEINראו ג�    183
  . אופיו החוזי של התאגידלפיחר בנמקו� ההתאגדות בתור הדי� ה

  . בברירת די� חוזיתות רשאיות להתערבמדינג� מחברי� אלה מניחי� ש. ראו ש�   184
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 דוגמה 185.המפנה לדי� המושב של הנדו�, שהוזכר לעיל, הישראלי בעניי� כשרות משפטית
די� זה יתפקד כדי� : יג הכללי שנקלט מהמשפט המקובל לדי� הנבחראחרת מצויה בסי

ושהיא , שהבחירה אינה נוגדת את תקנת הציבור, החוזה רק בתנאי שהוא נבחר בתו� לב
המסמי� ג� את די� מקו� הביצוע , דוגמה נוספת היא הכלל בעניי� חוקיות החוזה. חוקית

 ההתפתחות 186. כי החוזה אינו חוקישל החוזה ואת די� הפורו� כדיני� שיכולי� לקבוע
הכללית בברירת הדי� בחוזי� לקראת הרעיו� שיכול לחול על סוגיות מסוימות די� חוזה 

ממחישה א� היא את האפשרות לסטות , ג� כאשר נבחר לו די� במפורש" אובייקטיבי"
פשר או שלא ראוי לא, מהדי� הנבחר כאשר העניי� הנדו� אינו עניי� הנתו� לשליטת הצדדי�

 מדוע בנסיבות מסוימות די� בעל קשר משמעותי טע�כל אלה מספקי� . לה� שליטה כזו
 בי� שמדובר בסטייה מדי� ,לעניי� הנדו� יוכל לגבור על הדי� הנבחר ג� בהקשר של תאגידי�

 די� הפורו� יהא זה – מקו� ההתאגדות לדי� מרכז הניהול ובי� שמדובר בסטייה לדי� אחר
  .לאאו 

דיני התאגידי� . י� ממצי� את סוגי השאלות שמעוררת פעילותו של תאגידאול� בכ� א
 חובות אמו� שחבי� בעלי משרה שישלמשל מקובל . מייצרי� חיובי� מסוגי� נוספי�

 188. בישראל הפרתה של חובת אמו� כפופה לדיני� שחלי� על הפרת חוזה187.לחברה
מו� הדיני� החלי� על חובות על הפרת חובות אבמדינות אחרות עשויי� לחול  ,לעומת זאת

 א� 189.דיני היושר, דיני הנאמנות, כגו� דיני השליחות, אמו� בתחומי� אחרי� של המשפט
בישראל ובאנגליה ; חובת הזהירות החלה על בעלי משרה כלפי החברה אינה חובה חוזית

 ואילו בארצות הברית הנטייה היא לראות בה סוג של 190,חובה זו נתפסת כחובה נזיקית

  

  .1962–ב"התשכ,  לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות77' ראו ס   185
בהקשר זה א� סביר לומר כי א� די� החוזה רלוונטי לעניי� . 1502–1495' בעמ להל�ראו    186

דהיינו הדי� שהיה די� , "אובייקטיבי" היש לבחו� שאלה זו לפי די� החוזה, חוקיות החוזה
 ).ראו ש�(אלמלא בחירת הצדדי� , בשל זיקתו הקרובה לחוזה, החוזה

 . לחוק החברות254'  ס,בישראלראו למשל    187
קובע כי על הפרת חובת אמוני� יחולו הדיני� החלי� על ה , לחוק החברות בישראל256' סראו    188

ש "לעיל ה( יה'פרוקצהנאמנות של הדירקטורי� ראו על שאלת האפיו� של חובת . הפרת חוזה
   . ואיל�213בפסקה , )165

 ואיל� הוא מבדיל בי� חובות האמו� 380' מבע. )165 ש"ה לעיל( DAVIES ראו למשל   189
המבוססות על היקש מדיני הנאמנות ודיני השליחות לחובת הזהירות המבוססת על דיני 

' מ ובע, ההבחנה בתרופות ובתקופת ההתיישנות ואיל� הוא ממחיש את424' מבע; הנזיקי�
  .בת הזהירות ובי� חובות האמו�וואיל� הוא שוב מבחי� בי� ח 432

לעיל ( יה'פרוקצ ראו למשל לאפיו� חובת הזהירות כחיוב נזיקי . לחוק החברות252' ראו ס   190
  .ל�ואי 432 'בעמ ,)165 ש"ה לעיל(  DAVIESבמשפט האנגלי ראוו ,207פסקה ב) 165ש "ה
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כגו� חובות סטטוטוריות ,  ג� חובות אחרות המצויות בשיטות משפט שונות191.בת אמו�חו
אינ� בהכרח חוזיות וא� , כלפי נושי� או כלפי צדדי� אחרי�, או חובות כלפי בעלי המניות

מכא� שאי אפשר להתייחס לכל בעיות ברירת הדי� בתאגידי� כפי שמתייחסי� . לא נזיקיות
 כאשר מוגשת תביעה בגי� הפרתו של אחד מהחיובי� הללו  ג�192.לברירת הדי� בחוזי�

 א� יחול הדי� האישי של ,וג� במקרי� אלה, ראוי שיוחל הדי� המתאי� לחיוב הנדו�
  .הוא יחול לא בזכות היותו הדי� האישי אלא בזכות היותו די� העניי�, התאגיד

� עקרוני להכפיפו ראוי באופ, שיש לו אופי נזיקי, לפיכ� חיוב הנובע מדיני התאגידי�
. לכללי ברירת הדי� הרגילי� בתחו� הנזיקי א� על פי שהבעיה מתעוררת בהקשר התאגידי

 סביר להניח כי במקרי� רבי� מקו� ביצוע 193.כלל זה מפנה לדי� מקו� ביצוע העוולה
א� הפרת חובת , למשל. העוולה יהיה מקו� ההתאגדות או מקו� מרכז הניהול של התאגיד

כאשר דירקטור נמנע אזי ,  נזיקיתעוולהרקטור חייב לתאגיד נתפסת כהזהירות שהדי
כלל ברירת הדי� , המתקיימות במקו� ההתאגדותגיע לישיבות הדירקטוריו� בעקביות מלה
  .  לא בתור דינו האישי של התאגיד אלא בתור די� המקו� שבו בוצעה העוולה–יפנה לדי� זה 

 ביצוע העוולה ג� כאשר מקו� זה איננו הנחת היסוד צריכה להיות שיחול די� מקו�
למשל התאגיד עשוי להנפיק מניות או איגרות חוב מחו� . מדינת דינו האישי של התאגיד

 של מידע חיוני עלול להצמיח וגילוי�ואי, לאר� ההתאגדות ומחו� לאר� מרכז הניהול
 194,וויי�כפי שעושי� בש, א� יחילו בעניי� זה את די� מקו� ההנפקה. אחריות בנזיקי�

כ� ג� . הסיבה תימצא בכלל ברירת הדי� בנזיקי� המפנה לדי� המדינה שבה בוצעה העוולה
כאשר ישיבות הדירקטוריו� שמה� נעדר הדירקטור בקביעות מתקיימות במרכז הניהול של 

לכאורה יש לנהוג לפי כלל ברירת , או במדינה אחרת שאיננה מדינת ההתאגדות, החברה
  .  לדינה של המדינה שבה בוצעה העוולההדי� בנזיקי� ולפנות

כדי ) מדינת מרכז הניהול או מדינה אחרת( א� סטייה מדי� מקו� ביצוע העוולה ,לפיכ�
, רוב שיטות המשפט. להחיל את די� מקו� ההתאגדות תבוסס על כללי ברירת הדי� בנזיקי�

רוב ומציאותי מאפשרות לסטות מדי� מקו� ביצוע העוולה לדי� בעל קשר ק, ובתוכ� ישראל
ואי� קשר משמועתי , כאשר ביצוע העוולה במקו� שבו היא בוצעה הוא מקרי, יותר לעניי�

 כאשר מקו� ביצוע העוולה אינו קשור , לפיכ�195.בי� די� זה לבי� העוולה או הצדדי�

  

שבו , Cede & Co. v. Technicolor Inc., 634 A. 2d 345; 1993 Del. LEXIS 398ראו למשל    191
אמו� וקבעו שדי להוכיח רשלנות רבתי מבלי הת וחובאחת מדיברו על חובת הזהירות כ

  .להוכיח נזק כדי לבסס הפרה של חובת הזהירות
  . )106 ש"לעיל ה( O’HARA & RIBSTEINבניגוד לעמדת� של    192
  .1582–1570'  בעמראו להל�   193
 לפי בחירת גיד או לדי� מקו� ההנפקההמפנה בעניי� זה לדי� התא, �CPIL ל156' ראו ס   194

  .)145ש "ה(כאמור לעיל , התובע
 .1591–1582' בעמראו להל�    195
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 למשל כי מקו� המפגש נקבע באופ� שרירותי מבלי שהייתה לו זיקה כלשהי –לעניי� דיו 
מוצדק , ואילו די� מקו� ההתאגדות קשור יותר לעניי� –ותו או לצדדי� לפעיל, לתאגיד

אול� החלתו של די� מקו� ההתאגדות במקרה זה תבוסס לא על היותו די� . להחיל אותו
מקו� ההתאגדות אלא על היותו הדי� הקשור יותר לעוולה הנדונה מאשר הדי� של המקו� 

  . שבו היא בוצעה

כ� , ובי� הנזיקיי� צריכי� להיות כפופי� לדי� הראוי לה�כש� שהחיובי� החוזיי� והחי

סיווגה של עילת התביעה אינו תמיד מלאכה . ג� יש להכפי� חיובי� אחרי� לדי� הראוי לה�

על , על ביצוע עוולה, ולעתי� לא ברור מיד א� התביעה מבוססת על הפרה של חוזה, קלה

לאומי משו� �� בהקשר העברמלאכה זו קשה שבעתיי. עשיית עושר ולא במשפט ועוד

כמקובל בתחומי� אחרי� . ששיטות משפט מתייחסות להתנהגויות דומות באופני� שוני�

, סיווג העניי� לצור� זיהוי כלל ברירת הדי� שיחול עליו ייעשה בגמישות, בברירת הדי�

 א� בדי� , לפיכ�196. המדויק בדי� ישראל ולפי אופייה של הזכות הנטענתובמנותק מסיווג

זר שעליו מבקשי� לבסס את התביעה הפרתה של חובת הזהירות של דירקטור איננה ה

הדי� , מצמיחה אחריות בנזיקי� אלא אחריות המשולה לאחריות של נאמ� או של שלוח

. שיחול אינו צרי� להיות די� מקו� ביצוע העוולה רק משו� שבישראל אחריות זו היא נזיקית

בות אמו� אינה חייבת להיכפ� תמיד לדי� החוזה רק תביעה המבוססת על הפרת� של חוג� 

די� הזר שעליו א� ב. משו� שבדי� ישראל ה� כפופות לדיני� שחלי� על הפרת חוזי�

מבקשי� לבסס את התביעה הפרה זו מצמיחה אחריות שאינה חוזית ואינה נזיקית וגוררת 

 הישראליי� דווקא אי� סיבה להיצמד לדפוסי האחריות, סעדי� שאינ� חוזיי� או נזיקיי�

שבדי� ישראל אי� מסווגי� חובות אלה כחובות פי א� על . בהפעלת כללי ברירת הדי�

 אופי לפיייתכ� שיהיה מקו� להפעיל כללי ברירת די� אלה , מתחו� הנאמנות או השליחות

 ג� כללי ברירת הדי� שיותאמו 197.החיוב הנדו� כדי לבחו� א� הדי� הזר הנטע� ראוי לחול

הוא ג� כא� אבל .  לדי� מקו� ההתאגדותשוני� אלה עשויי� במקרי� רבי� להפנותלחיובי� 

  

ולא לפי האופ� , על העמדה שיש לסווג את עילת התביעה לפי מסגרתו האנליטית הרעיונית   196
  .475–474, 161–154' בעמ לעיל עשויה להיתפס במשפט הישראלי פנימה ראו שבו היא

מכא� שייתכ� שהתנהגות מסוימת תבסס .  לבסס תביעה על עילות חלופיותאפשרבישראל    197
כל עילה . בנאמנות ועוד, בעשיית עושר ולא במשפט, בנזיקי�,  בחוזי�זמנית� בועילת תביעה

כש� שבמשפט הפנימי אי� . ר שעשוי להוביל לדי� אחרתחייב הפעלה של כלל ברירת די� אח
 אותה התנהגות אינה מצמיחה אחריות כאשררואי� פסול בכ� שתובע יזכה בעילה אחת 

שחל בתור ,  להצליח בדי� אחדבאפשרותג� בהקשר של ברירת די� אי� פסול , בעילה החלופית
י� בחוזי� או נזיקי� אינו בעוד שהדי� שחל מכוח כלל ברירת הד, הדי� שחל על חובות אמו�

 .מצמיח אחריות
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ולא בתור די� מקו�  המיוחד יחול בשל היותו הדי� הרלוונטי לעניי� הנדו� בהקשר התאגידי

  . ראוי שייסוג בפני די� זה, וכאשר הוא אינו הדי� ששולט בחיוב הרלוונטי. ההתאגדות ככזה
ג� בהקשר זה יחול בדר� כלל די� מקו� . י� בשאלות קנייניותדיני התאגידי� א� עוסק

. לפי הכלל הרגיל בענייני קניי�, אבל הוא יחול בתור די� מקו� הימצא הנכס, ההתאגדות
א� זאת , בשאלה א� מניה הועברה כדי� מקובל להחיל את די� מקו� ההתאגדות, למשל

ירת הדי� בקניי� מפני� לדי� ג� כאשר כללי בר. משו� שהוא המקו� שבו ממקמי� מניות
 הדבר נעשה תמיד –ז " די� מקו� ניהול המרש� או די� מקו� הימצאה של מניה למוכ–אחר 

לפי ההנחה שדי� זה מכריע באפשרות המימוש של המניה , התאגידשל בכפו� לדי� האישי 
   198.כלפי החברה

ל העניי� הנדו� ולא ו האנליטי שאופיניתוח זה מציע כי הדי� החל על עניי� נתו� נובע מ
 .הוא אינו מצמיח בהכרח כללי� חדשי� או מפתיעי�. רק מהעובדה שמדובר בדיני תאגידי�

או דר� מובנית יותר , הוא רק מספק הסבר מבוסס יותר להפעלת הדיני� שממילא היו חלי�
במקרי� רבי� מאוד יוסי� לחול הדי� האישי . לזיהויו של הדי� שראוי להחיל בעניי� הנדו�

הוא יחול על שאלות הנוגעות למעמדו ולכשרותו של התאגיד בתור דינו : של התאגיד
; הוא יחול על רוב החיובי� הנתפסי� כחיובי� חוזיי� משו� שהוא ג� די� החוזה; האישי

הוא יחול על חלק מהחיובי� האחרי� בתור די� מקו� ביצוע העוולה או הדי� ששולט ביחסי 
זהות  אי�אול� כאשר . התאגיד וי להיות די� מקומ� של נכסיהוא א� עש; אמו� או בשליחות

  . יש מקו� להחיל את די� העניי�, בי� די� העניי� הרלוונטי לדי� מקו� ההתאגדות
 למעשה אי� כללי בסס תובנה לפיההוא מ. לפיכ� הניתוח מציע בעיקר שינוי מחשבתי

י� החלי� על כל השאלות במקו� זאת חלי� הכללי� הרגיל; ברירת די� מיוחדי� לתאגידי�
כש� שכללי� אלה מותאמי� תמיד להקשר המיוחד שבו מתעוררת . המשפטיות הרגילות

מכא� שהניתוח א� . כ� חשוב להתאימ� להקשר התאגידי המיוחד שבו ה� מופעלי�, הבעיה
, במקו� לשאול מתי ראוי לסטות מדי� מקו� ההתאגדות: מציע להסיט את כיוו� החשיבה

די� מקו� ההתאגדות יוחל רק א� הוא די� ;  קוד� כול לזהות את די� העניי�דיו� זה מציע
  .רת מחדליולא כבר, העניי�

דיו� זה התייחס בעיקר למצבי� שבה� דינו האישי של התאגיד הוא די� מקו� 
הגישה המוצעת תקפה באותה מידה ג� כאשר דינו , כפי שהדיו� החוזי הדגי�. ההתאגדות

חוליית הקישור מצביעה ג� על במקרי� אלה .  כדי� מרכז ניהולוהאישי של התאגיד נתפס
מכא� שהבחירה . דינו האישי של התאגיד וג� על די� החוזה כפי שהוא נתפס בשיטות אלה

כאשר כל . בי� שתי חוליות הקישור האפשריות משנה את התוצאות פחות ממה שהיה נדמה
וטי� ממנו צרי� להיות מבוסס על מקרה שבו חל הדי� האישי של התאגיד וכל מקרה שבו ס

  

 .1034–1029' בעמ עילראו ל   198
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שכ� , חשוב פחות מהו דינו האישי של התאגיד, כללי ברירת הדי� הראויי� לעניי� הנדו�
תחולתו רחבה ומתפרסת על שאלות רבות כל כ� לא משו� שהוא דינו האישי אלא משו� 

   199.שהוא ג� די� העניי�

  בעיות מתודולוגיות   .6

ברירת הדי� בתאגידי� כאל קטגוריה נפרדת אלא  להתייחס אל לאמאחר שהוצע לעיל ש
ברור כי , כשלוחה של כללי ברירת הדי� בשאלות השונות המתעוררות בהקשר התאגידי

הפתרו� לשאלות המתודולוגיות בהקשר זה אינו צרי� להיות שונה מפתרונ� בכל סוגיה 
� לקניי�  הכללי� המתאימי, הכללי� המתאימי� לחיובי� בהקשר האובליגטורי–וסוגיה 

. בשאלות קנייניות והכללי� המתאימי� למעמד אישי בהקשר של מעמד וכשרות משפטית
לפיכ� .  התאגידי�שיטות אחרות אינ� מתייחסות לשאלות אלה באופ� מיוחד בהקשר

 200.כפי שנהוג בכל התחומי�, במשפט האמריקני מקובל לפנות לדי� הפנימי של כל מדינה
כגו� בכשרות משפטית ,  שבה� מקובל לקבל את הרנוואהבתחומי�, באירופה, בדומה לכ�

למשל בגרמניה . כללי ברירת הדי� של הדי� הזר יובאו בחשבו� ג� בהקשר התאגידי, ומעמד
, מקובל שכאשר מפני� לדי� מרכז הניהול של התאגיד כדי לבדוק א� הוא מאוגד כראוי

  201.מחילי� ג� את כללי ברירת הדי� של די� זה

  

 במידה שקבעה, מקומו של די� מקו� ההתאגדות במשפט הישראלי יונק מהמסורת האנגלית   199
הוא א� . לפחות עד לחקיקת חוק החברות, רבה ג� את תוכנ� של דיני החברות הישראליי�

, היונקת בעיקר מהמשפט האנגלי, יני חוזי�מתיישב ע� ברירת הדי� הישראלית בעני
ע� זאת התפיסה הישראלית בדבר . על זיהוי המושב של החברה ג� והמשפיעה כפי שראינו

 של תאגיד הוא מקו� התאגדותו �domicileבאנגליה התפיסה שה. המושב שונה מזו האנגלית
 המיוחס  זה� הוא של אד�domicileתואמת את התפיסה שה) המדינה שבחסות דינה הוא נולד(

זיקת המושב במשפט ; )30�002פסקה ב, DICEYראו ( של אביו �domicile ה– לו ע� לידתו
גמרי ללעומת זאת המשפט הישראלי אימ� תפיסה שונה . האנגלי היא בעיקרה זיקה פורמלית

 התפיסות ,כמו כ�.  במרכז חייו של האד�בהקשר זה הוא מתמקד;  למושבו של אד�באשר
בדבר ברירת הדי� בחוזי� מתפתחות בצורה מפורשת כדי להכיר במקומ� של הישראליות 

 דיני� בעלי זיקה אובייקטיבית לעניי� ג� כאשר הצדדי� בחרו במפורש בדי� לחוזה שביניה�
 לתאגידי� תתפתח נטייה באשר לצפות שג� אפשרלאור זאת . )1516–1508' ראו להל� בעמ(

יה משמש כדי לזהות את מקו� מגוריו של התאגיד שבאנגל, אל עבר מבח� של מרכז הניהול
  ).30�005פסקה , DICEYראו (

כל הסעיפי� מפני� לדי� . )34ש "לעיל ה (ברירת די�ל השני לריסטייטמנט ואיל� 299' ראו ס   200
בבחינת השאלה א� הדי� הוא בעל זיקה עוד  ש� שהסיבה לכ� היא שומוסבר ,הפנימי

  .  בחשבו� את כללי ברירת הדי�מביאי�, י�י לענמשמעותית
  .574' בעמ, KROPHOLLER ראו למשל   201
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  פסקי� זרי�  .ד

. תאגיד יכול להיתבע בתביעה אזרחית רגילה וג� בתביעה המבוססת על עילה תאגידית
ואילו , ראינו שיש שיטות משפט שקובעות כללי סמכות שוני� לתביעות שונות אלה

. אי� זיקות סמכות מיוחדות לתובענות המבוססות על דיני התאגידי�, כמו באנגליה, בישראל
בשוויי� מחילי� את כללי הקליטה . פסקי� זרי�אותה הבחנה קיימת ג� בהקשר של 

אול� קיימי� כללי סמכות עקיפה מיוחדי� , הרגילי� על פסק די� זר המטיל על תאגיד חיוב
החלטות זרות כאלה תיקלטנה בשוויי� . לפסקי די� המבוססי� על עילה תאגידית מיוחדת

נתבע איננו תושב  בתנאי שה,א� ה� ניתנו במדינה שבה מצוי המשרד הרשו� של החברה
�כאשר התובענה מתייחסת לאחריות  –או ; במדינת המושב או המגורי� של הנתבע; שוויי

בתנאי שהנתבע אינו תושב , ההנפקהבמקו�  – חובשל מניות או איגרות בגי� הנפקה 
�   202.שוויי

באנגליה אי� כללי סמכות עקיפה מיוחדי� לפסקי די� זרי� המבוססי� על עילה 
לפסק די� אינה של תאגיד כפיפותו לפיכ� . יר שזה המצב ג� במשפט הישראליוסב, תאגידית

 פסק חפצא באשר לנכס של .כפיפותו של אד� בשר וד� לפסק די�בדר� כלל משונה 
. יוכר בישראל א� הוא נית� במדינה שבה נמצא הנכס, כמו כל פסק חפצא אחר, התאגיד

שהיא מדינת ,  הוא נית� במדינת מושבופסק די� בעניי� מעמדו האישי של התאגיד יוכר א�
היא ; מדינה זו מוסמכת לקבוע בפסק די� מי רשאי לפעול בש� התאגידעל כ� . ההתאגדות

מוסמכת ג� למנות כונס או מפרק או כל בעל תפקיד אחר בפירוק שסמכותו לפעול בש� 
 204.אל וסביר כי היא א� מוסמכת לחסל את התאגיד בעיני ישר203;התאגיד תוכר ג� אצלנו

  .יחולו הכללי� הרגילי�, אול� בכל מה שקשור לפסקי גברא
לפיכ� השאלה א� אפשר לאכו� פסק זר מסוג גברא נגד תאגיד או להכיר בו תלויה  

כלל הסמכות . ורק שתי שאלות טעונות ליבו� מיוחד, בכללי האכיפה וההכרה הרגילי�
י� זה מוב� מאליו מתי א. העקיפה באשר לפסק גברא מתמקד בזיקות המגורי� וההסכמה

תאגיד ייחשב מי שגר במדינה הזרה או נמצא בה לצור� הכלל שלפיו נוכחות תספיק לש� 
מעורבותו של פרט  אי� זה ברור עד כמה אפשר לראות ב, כמו כ�205.כינו� זיקת המגורי�
   .מה לסמכותה של מדינת כינונוכ הסכלשהובתאגיד זר בתפקיד 

  

  .�CPIL ל165' ראו ס   202
203   Bank of Ethiopia v. National Bank of Egypt and Liguori, [1937] Ch. 513; Baden, 

Delvaux and Lecuit v. Societe Générale pour Favoriser le Développement du Commerce 
et de l'Industrie en France S.A., [1983] B.C.L.C. 325; Felixstowe Dock and Railway Co. 

v. U.S. Lines Inc., [1989] Q.B. 360.  
  .1416'  ולהל� בעמ1272, 1250–1249' לעיל בעמראו    204
  .492' בעמ ראו לעיל   205
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 הראשונה את המבחני� החלי� על נוכחותו של במשפט האנגלי מחילי� על השאלה
 206.תאגיד זר באנגליה לצור� כללי ההמצאה האנגליי� המשמשי� לרכישת סמכות ישירה

 Adams v. Cape Industries Plc..207כללי� אלה הוצגו בצורה הברורה ביותר בפרשת 
מדינה בפרשה זו בית המשפט חזר על העיקרו� המקובל שלפיו די שהתאגיד מנהל עסקי� ב

אצל  208.כדי שתתקיי� זיקת המגורי�) a definite and fixed place(הזרה במקו� ברור וקבוע 
Diceyכי נוכחות התאגיד במדינה הזרה תוכר בהתקיי� אחד משני תנאי� חלופיי�מי מסכ � :

)“a) it has established and maintained a fixed place of business and for more than a 

minimal time has carried on its own business there, or (b) its representative has for more 

than a minimal period of time been carrying on the corporation's business in that country 

at or from some fixed place of business”.209 במסגרת החלופה השנייה שאלה מרכזית היא 
א� מבח� זה אינו בהכרח ,  התאגיד בלא אישור מראש�א� יש לנציג כוח לכרות חוזי� בש

בית המשפט הבהיר כי המסקנה בדבר נוכחות התאגיד תעלה מתו� מכלול . מבח� מכריע
א� חלק ממנו או ; א� המקו� שממנו נוהלו עסקי התאגיד נועד לענייני התאגיד: הנסיבות

א�  –  וא� כ�,א� ש� התאגיד הוצב במקו�; י התאגיד בלבדחלק מצוות עובדיו יוחדו לעסק
א� עלותו של המקו� ושל צוות העובדי� רבצה ; דר� ההצבה העידה שהנציג מייצג אותו

כיצד ; א� התאגיד השתת� בעלויות אחרות של ניהול המקו�; על הנציג או על התאגיד
 שמא זכה לתגמול מיוחד  א� הוא קיבל שכר עבודה קבוע או–תוגמל הנציג עבור עבודתו 

באיזו מידה היה הנציג כפו� לביקורת ולפיקוח של ; על כל עסקה או תוגמל בדר� אחרת
א� כרת ; אילו עסקי� א� בכלל ניהל באופ� עצמאי למע� עצמו; התאגיד בדר� ניהול העסק

א� נדרש אישור מראש של התאגיד ; חוזי� בש� התאגיד באופ� שמחייב את התאגיד
   210.הוכיוצא באל

מאחר שהמשפט האנגלי ינק את המבחני� באשר לזיקת המגורי� או הנוכחות של 
תאגידי� בסמכות עקיפה מהמבחני� הנוהגי� בדבר המצאה בתו� התחו� כבסיס לסמכות 

 לאמ� את –הראשונה : המשפט הישראלי יכול לבחור באחת משתי אפשרויות, ישירה
חני� משלו על יסוד המבחני� המגדירי�  לעצב מב–השנייה ; הכללי� האנגליי� כפי שה�

ובמיוחד המבחני� המבוססי� על המצאה , את אפשרויות ההמצאה לתאגידי� זרי� בישראל

  

 א� ,נוכחות מכונה זו זיקה המצאה של שרשבהק מצייני� ש� ,14�060 בפסקה ,DICEY ראו   206

ובאשר לתאגידי� אי� להסתפק בנוכחות חולפת  ,מגורי� מכונה היא זרי� פסקי� של בהקשר
  .492'  לעיל בעמראו דיו�.  נתבע בשר וד�במקרה שלמקובל ג� א� כ� , בלבד

207   [1990] Ch. 433 (C.A.).  
 .Littauer Glove Corp. v. F.W. Millington, (1920) Ltdביטוי ראשו� לעיקרו� זה נית� בפרשת   208

(1928) 44 T.L.R. 746.  
  .14�065פסקה ב, DICEYראו    209
  . Adams v. Cape Industries Plc., [1990] Ch. 433, 523–531 (C.A.)ראו   210
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, אי� הבדל גדול בי� שתי האפשרויות הללו. לידו הארוכה של התאגיד בישראל שנדונו לעיל
, בישראלא� כי המגמה במשפט הישראלי היא להרחיב את אפשרויות ההמצאה לתאגיד זר 

בלא צור� להפעיל , כל אימת שכללי� אלה מקני� סמכות במישרי�. כפי שהוסבר לעיל
  211.בת כללי הסמכות העקיפה מאלה של סמכות ישירהישאבאי� פסול , שיקול דעת

באשר לשאלה א� מעורבות בתאגיד היא כשלעצמה הסכמה לסמכותה של מדינת 
 נקבע שכניסה לשותפות המנהלת Emanuel v. Symon בפרשת. ההתאגדות מסתמנת מחלוקת

  ואילו בפרשת212,עסקי� במדינה פלונית אינה עולה כדי הסכמה להתדיי� באותה מדינה
Blohn v. Desserמקובל להסתייג מההכרעה בפרשת 213. נקבע כי די בכ� Blohn ולדרוש 

:  ליישב בי� שני פסקי די� אלהי� מציעDicey  אצל אבל214,הסכמה מפורשת מצד הנתבע
 עסקה בסכסו� בי� Blohnואילו פרשת ,  עסקה בסכסו� בי� שני השותפי�Emanuelת פרש

 שלצור� פסק די� בי� השותפי� ובי� י�סבור Dicey  העורכי� של.השותפות ובי� צד שלישי
אול� כאשר מדובר בתביעה של , עצמ� יש להחיל את הכלל הרגיל הדורש הסכמה מפורשת

היותו שות� עשויה להצטר� לעובדות אחרות , צד שלישי נגד שות� אינדיווידואלי
ייתכ� שמוצדק , וכאשר הצד השלישי פועל על פי מצג זה ומשנה את מצבו, המצמיחות מצג

 דחייתה של עמדה זו במשפט 215.הסכמה מספיקה לצור� הסמכות העקיפהבמצג לראות 
פירושה שהמשפט , הדורש כאמור הסכמה מפורשת לסמכות בית המשפט הזר, האנגלי

האנגלי מסתייג מהתפיסה שבהקשר של תאגידי� יש להכיר בסמכותה של מדינת כינו� 
  .התאגיד לחייב אנשי� בשר וד� המעורבי� בפעילותו

לחברה אישיות משפטית נפרדת מהאנשי� המרכיבי� : שאלה זו קשורה לשאלה אחרת
ואילו , כסיה נגד חברה רק נגד החברה ונ שנית�על כ� עקרונית אפשר לאכו� פסק די�. אותה

  

סמכות השיפוט לא  שיפוטי יוביל לכ� שאמנ� ייתכ� ששיקול דעת. 267–264'  בעמראו לעיל   211
 מכוח המצאת מסמכי� בתו� סמכותללי הסמכות הנדוני� מתייחסי� לכינו� כאבל , תופעל

 .אינו תלוי בשיקול דעת, להבדיל מהפעלתה, ועל כ� כינונה של הסמכות, המדינה
212   [1908] 1 K.B. 302 (C.A.) .  
213  [1962] 2 Q.B. 116, 123 . את הפסק באותה פרשה �האוסטרי נגד השותפה נמנעו מלאכו

ולפי די� אוסטריה נדרש הלי� , בדי� באוסטריהיא עצמה לא חויבה שו� שהרק מהאנגלייה 
  .נוס� שיטיל עליה חיוב אישי

ש� נקנו  ,Feyerick v. Hubbard, (1902) 71 L.J.K.B. 509ג�  ראו .ת שיפוט בחוזהיכגו� תני   214
שתקנונה קבע כי כל סכסו� במהל� פירוק יועבר לבית משפט צרפתי צרפתית מניות בחברה 

מצאה על ידי הייקבע מקו� ה, קבעוא� לא , למקו� שבעל המניות יקבעושמסמכי� יומצאו 
ער� המניות שלא שחייב אותו בבמהל� הפירוק נית� פסק די� נגד בעל המניות האנגלי . החברה

 שלא גר בצרפת ולא התייצב א� על פי כי וקבעובית המשפט האנגלי אכ� את הפסק ב, שול�
 לקביעה ברורה שהסכמה צריכה להיות מפורשת ראו. מכות השיפוטהוא הסכי� לס, לדיו�

Vogel v. R. & A. Kohnstamm Ltd., [1973] Q.B. 133.  
  . 14�079פסקה ב, DICEYראו    215
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 אפשר לפעול על סמ� פסק הדי� רק א� ה� היו צד למשפט המעורבי� פעילותהנגד אנשי� 
אכ� , כאשר מבקשי� להטיל על בעלי מניות אחריות של החברה. באופ� אישיבדי� וחויבו 

נדרש הלי� שבו נדונה השאלה א� אפשר להרי� את מס� ההתאגדות ולהטיל על בעלי 
. שכ� מקובל על הכול שאחריות זו אינה אחריות אישית ומידית, כזוהמניות אחריות אישית 

אול� קיימי� תאגידי� שאפשר לָתבע� כתאגיד אלא שהאחריות לחובות התאגיד היא 
בשותפות אחריות השותפי� אינה נפרדת מזו של , למשל. אחריות אישית של בעליו

  . השותפות
 פקודת השותפויות קובעת 216.בישראל מקובל ששותפות יכולה לתבוע ולהיתבע בשמה

 וכי לא יינת� צו 217,שלא יינת� צו הוצאה לפועל נגד שותפות אלא על פי פסק די� נגדה
או א� נית� , הוצאה לפועל נגד שות� בגי� חובות השותפות אלא א� כ� פורקה השותפות

ובמקרה כזה יהיה השות� שפרע זכאי לסעד , פסק די� נגד השותפות והוא לא קוי� במלואו
 דיניה� של שיטות אחרות עשויי� לקבוע 218.בשיעור היחסי מ� השותפות ומשאר השותפי�

הסדרי� אחרי� באשר לאפשרות להוציא לפועל פסקי די� המתייחסי� לפעולותיה של 
אכי� נגד שותפי� , בגי� פעולות השותפות, הא� פסק די� זר נגד אחד השותפי�. שותפות

, די שפסק זר יהיה אכי� נגד אד� או נגד השותפותאו שמא כ? אחרי� ונגד השותפות עצמה
הא� פסק זר נגד שותפות נית� לאכיפה נגד השותפי� ג� ? עליה� להיות צדדי� להלי� הזר

 דיני השותפות הישראליי� או –איזה די� קובע בעניי� זה ? א� ה� לא נתבעו באופ� אישי
  219 ?די� מקו� כינו� השותפות או די� המדינה שבה נית� פסק הדי�

ביקשו לאכו� נגד שותפה אנגלייה פסק די� , שנדו� לעיל Blohn v. Desserבפסק הדי� 
,  לפי די� אוסטריה220 .אוסטרי שנית� נגד השותפות שבה היא הייתה שותפה לא פעילה

, אול� כדי לעשות שות� אחראי באופ� אישי, לשותפות לא הייתה אישיות נפרדת משותפיה
ולשות� היו , שלעצמו לאחר שהתקבל פסק די� נגד השותפותהיה צרי� לתבוע את השות� כ

סיבות לדחיית התביעה י� הב. הגנות אישיות שאי אפשר היה להעלות בתביעה נגד השותפות
לאכיפת הפסק קבע בית המשפט כי מאחר שהדי� האוסטרי אינו מאפשר להוציא לפועל 

אי , בלא הלי� מיוחד נוס�פסק די� שנית� נגד השותפות נגד השותפי� האינדיווידואליי� 
הפסק לא הופנה נגד השותפה הנתבעת באנגליה במפורש ; אפשר ל+כפו נגד� באנגליה

במקרה זה החילו . והוא לא קבע קביעה מחייבת וסופית שהיא חייבת לנושה באופ� אישי
אפוא די� זר על השאלה נגד מי אפשר להוציא לפועל את פסק הדי� מבלי לבחו� את המצב 

  

  .1975–ה" התשל,]נוסח חדש[  לפקודת השותפויות66' ראו ס   216
 . לפקודת השותפויות67' ראו ס   217
 .לפקודת השותפויות) ב(20' סראו    218
 .אפשר שאותה שאלה תעלה בהקשר של הסתמכות על פסק הדי� כמעשה בית די�   219
220   [1962] 2 Q.B. 116.  
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אול� אי� זה ברור א� די� אוסטריה חל כדינה של .  בעניי� זה בפורו� האוכ�המשפטי
המדינה שבה נית� פסק הדי� או כדי� התאגיד המגדיר את היחסי� בי� השותפי� לבי� עצמ� 

  . ובינ� לבי� השותפות
כאשר הוא לא היה צד .  שאפשר לאכו� חיוב נגד אד� רק כאשר החיוב מיוחס לודומה

יחס לו את החוב רק א� הדי� ששולט ביחסי� שבינו ובי� מי שחויב בדי� אפשר לי, להלי�
 פסק די� נגד השותפות צרי� לחייב את השותפי� ,אשר על כ�. מטיל עליו חיובי� של החייב

באותה . האינדיווידואליי� רק א� די� השותפות קובע שה� חייבי� א� בלא שהיו צד להלי�
רי� את מס� התאגדות ומחייב ג� את בעלי המניות המ, המידה פסק די� נגד חברה מוגבלת

   221.יחייב� רק א� די� התאגיד קובע כי די בפסק די� כזה, מבלי שהיו צדדי� להלי�

  

ייתכ� כי . כאשר בעלי המניות לא היו צד לדיו� עלולה לעלות טענה של פג� בהלי� הוג�   221
ושהיא כלולה , באפשרות שיחויבו ג� מבלי שיצורפו לדיו� העובדה שדי� התאגיד מכיר

אינה היא  א�. עניי� זההתגבר על  מספיקה ל, המהווה הסכ� בי� הצדדי�ידבתקנו� התאג
   . למנוע את אכיפת הפסק מטע� זה אפשריהיה, מספיקה
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  18פרק 

  חדלות פירעו�

  מבוא  .א

 ברוב 1.היא מצב שבו חייב אינו יכול לשל� את מלוא חובותיו )insolvency (חדלות פירעו�
את הטיפול שיטות המשפט מצב של חדלות פירעו� מאפשר את קיומו של הלי� המרכז 

במסגרת הלי� חדלות .  בכל חיוב באופ� פרטניבמקו� לטפלשל החייב כלל חובותיו ב
המופקד על כינוס נכסי , רעו� מקובל להעביר את השליטה בעסקי החייב לידי צד שלישיהפי

רכושו של כלל , הַמָ�הצד שלישי זה מרכיב רשימה של חובות ומחלק את ; החייב ומימוש�
הלי� . תו� העדפת נושי� בעלי די� קדימה,  בי� הנושי� השוני� באופ� שוויוני,חדל הפירעו�

חית רגילה במוב� זה שהוא איננו הלי� בי� נושה לחייב אלא הלי� זה שונה מתביעה אזר
הוא איננו נגמר . רכושו של החייב לטובת כל נושיו שמתנהל סביב כלהלי� , קולקטיבי

 את ת את ההלי� ופוטרת סוגרהחלטה אשר על פי רובאחד הצדדי� אלא בבפסק די� לטובת 
 מקובל לחשוב על ההלי� .א�שאלה לא נפרעו במלופי החייב מכל חובותיו א� על 

,  הוא משפיע על מעמדו של החייב2.הקולקטיבי הזה כהלי� בעל אופי חפצי או אופי מיוחד
 3.בסופושחל מלאה בזמ� ההלי� ה� בשינוי יכולתו לפעול כאישיות משפטית ה� בהגבלת 

  

 IAN F. FLETCHER, INSOLVENCY IN PRIVATE INTERNATIONAL LAW: NATIONAL ANDראו    1

INTERNATIONAL APPROACHES (2nd ed., 2005) )להל� – FLETCHER 2005 ( 1.01פסקה�ואיל . 
מחקרי " ?אישי' סטטוס'פשיטת רגל "שאקי ' ר חעל סיווגו של הלי� פשיטת הרגל ראו אבנ   2

 ). ד"תשכ (428  רוזנטל'משפט לזכר א
 186/74ע "ברראו  (בישראל נפסק כי פשיטת רגל אינה פוסלת את כשרותו המשפטית של אד�   3

חוק הכשרות המשפטית יצחק אנגלרד ; )1974 (362) 1( כטד"פ, לוי' פרוסטר נ
אשר  ,שלמה לוי�; )1995, מהדורה שנייה) (ג(11, )ג(5 פסקה �1962ב"תשכ, והאפוטרופסות

הלי� , כפי שנראה להל�,  ע� זאת)).2010, מהדורה שלישית (86 פסקה פשיטת רגל גרוניס
של פושט הרגל  יכולתומגביל את ואכ� , מעביר את זכויות הקניי� שלו לנאמ�פשיטת הרגל 

פושט הרגל לפעול מחדש באופ�  סיו� ההלי� מכשיר את ,כמו כ� .בהקשרי� מסוימי�לפעול 
 ,צא ימילפסק חפ  דומה במוב� זה– ההפטר –סיומו של ההלי�  .משוחרר מחובותיו, עצמאי

ג� במקרה של . ממורק מחובות שרבצו עליולידי הקונה המעביר את זכות הקניי� בכלי שיט 
 הלי� ,)1325' בעמ להל�ראו (מוקנה לנאמ� בהכרח שקניי� החברה אינו פי א� על , חברה

 פשיטת רגל שונה .חסל את החברה בתור אישיות משפטיתהפירוק נועד בסופו של דבר ל
מחדש את החייב כאד� ללא חובות שיכול לפתוח ד� " מולידה"מפירוק במוב� זה שהיא 
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 בבחינת העברה, ל החייב בשל מצבובזכויות הקניי� ששינוי ההלי� מחולל , נוס� על כ�
   4.כוללת

יש שהשיטה . שיטות המשפט שונות זו מזו באופ� שבו ה� מטפלות במצבי� אלה
ויש שהיא מתייחסת אל שני סוגי , מייעדת הליכי� נפרדי� לחייב בשר וד� ולחייב מאוגד

ויש שהוא נועד , יש שההלי� מיועד לדאוג בעיקר לאינטרסי� של הנושי�. דהחייבי� כאח
ובתו� כ� יש שהשיטה שואפת להציל את ענייניו בלא להגיע  5, מצבו של החייבאתלהקל 

השיטות שונות זו מזו בזהות� של הצדדי� הרשאי� לפתוח את . לידי פירוק או פשיטת רגל
בסמכויות של מי שעסקי החייב מועברי� , בשלבי ההלי� ובפרטיו, בעילות לפתיחתו, ההלי�
בחובות בעלי די� קדימה , בועבחובות שאפשר לת, בנכסי� המרכיבי� את המסה, לידיו

מייעדי� הליכי� נפרדי� , בהתא� לגישה של המשפט המקובל, בישראל. ובעוד פרטי� רבי�
ואילו הלי� , הלי� של פשיטת רגל מיועד לחייב בשר וד�: לפי זהות החייבלחדלות פירעו� 

ה� ; ו שני ההליכי� מתנהלי� בדר� כלל בבית משפט או בפיקוח6.של פירוק מיועד לחברות
את " להציל" יש בה� הסדרי� מסוימי� שמאפשרי� 7,פתוחי� עקרונית ה� לנושי� ה� לחייב

לנכסי� ,  ובכל אחד מה� כללי� מפורטי� באשר לסמכויות בעלי התפקידי� השוני�8,החייב
  .לסדר חלוקתה של המסה ולתוצאות ההלי�, לחובות בני התביעה, המרכיבי� את המסה

, חייב. לאומי פרטי�עו� עשויה לעורר בעיות של משפט בי�מטבע הדברי� חדלות פיר
עלול לצבור חובות או נושי� מחו! למדינת ביתו , בי� שהוא בשר וד� ובי� שהוא חברה

 על כל שיטה להתמודד ע� השאלה ,על כ�. ועשוי להיות בעל נכסי� בכמה מדינות שונות
מה� הענייני� שסמכות , רעו�מה� הזיקות שתספקנה כדי שתוסמ� לדו� בהלי� של חדלות פי

מתי היא תכיר , איזה די� חל על השאלות השונות העולות במסגרת ההלי�, זו מקיפה

  

במוב� זה ההליכי� המיועדי� . בעוד פירוק חברה בביתה מחסל את האישיות המשפטית, חדש
  . דומה לופשיטת הרגל יותר מאשר הלי� הפירוקלהבריא חברה דומי� להלי� 

 . 972–971' ראו לעיל בעמ   4
  .1.03פסקה  ב,)1ש "לעיל ה (FLETCHER 2005 ראו   5
, )4(257, )2(257, )1(257' ראו למשל ס(פירעו� כדי להתפרק חברה אינה צריכה להיות חדלת    6

המוני� , )ודת החברות פק–להל�  (1983–ג"התשמ, ]נוסח חדש [ לפקודת החברות319' ס
  ).עילות אחרות לפירוק

היוע� המשפטי לממשלה רשאי להגיש בקשה לפרק  לפקודת החברות קובע עוד כי 261' ס   7
  .257'  בחלק מהעילות המוזכרות בסחברה

6(307�ו) 5(307' ראו למשל ס(במסגרת הלי� חדלות פירעו� אפשר להגיע להסדר ופשרה    8 (
–�"התש, )נוסח חדש[ לפקודת פשיטת הרגל 52' וס, 41–33' ס, א19' ס, לפקודת החברות

,  לחוק החברות350' הסדר ייעודי של הבראה מצוי בס)).  פקודת פשיטת הרגל–להל�  (1980
המאפשר מת� צו הקפאת הליכי� לצור� הבראתה של , ) חוק החברות–להל�  (1999–ט"התשנ
 הלכה למעשה: הקפאת הליכי�ו� אורב� גדע, לדיו� מקי� בהסדר זה ראו ורדה אלשי�. חברה

)2005.( 
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. ומה תהיה השפעת� של החלטות כאלה, בהחלטות של מדינות זרות בענייני חדלות פירעו�
 קובעת בענייני� הללו מושפעי� משיקולי� מהותיי� מתחו� דיני שיטת משפטהכללי� ש

תו� , המגמה של המשפט המהותי לטפל בענייניו של החייב במרוכז, למשל. הפירעו�חדלות 
מחייבת , בי� הנושי�שתחולק באופ� שוויוני ככל האפשר  מסהצמצו� עלויות והגדלת ה

כש� שבמישור הפנימי . לכאורה לרכז את חדלות פירעונו של חייב במדינה אחת בלבד
ניהול� של תביעות אישיות אינדיווידואליות משו� ניהולו של הלי� חדלות פירעו� עדי� על 

ו ניהוללאומי �כ� ג� במישור העבר, שהוא מקטי� את העלויות ותור� לשוויו� בי� הנושי�
תפיסה . חדלות פירעו� אינדיווידואליי� במדינות שונותהליכי של הלי� אחד מרוכז עדי� על 

 בפורו� אחד בלבד המוסמ� לטפל  המכיר,unity of bankruptcyהמודל של זו עומדת ביסוד 
 universality of(סמכותו של פורו� זה לטפל בכל נכסיו בו,  של חייבבחדלות פירעונו

bankruptcy.(9  הסמכות כדי בסיסצמצו� : בשלושת אלה לידי ביטוי זו באה הגישבפועל 
של  הרחבת היק� הסמכות ;להבטיח שתינטל סמכות רק על חייב שיש לו קשר הדוק לפורו�

 של יולאומית בהחלטות�הכרה בי� ;מוסמ� כדי להקי� את כלל נכסיו של החייבהפורו� ה
  .  זהפורו� מוסמ�

דייה במדיניות ספציפית המגובשת בדיני חדלות הפירעו� אול� גישה כזו אינה מתחשבת 
ות בנושאי� הרבי� המרכיבי� את דיני חדלות שונהעמדות ה .של כל מדינה ומדינה

תוצאות , סדר העדיפות של החובות,  היק� הנכסי� שאפשר לכלול במסהכגו�, הפירעו�
מייחדת אימוצה של גישה קיצונית ש. מדיניות חברתית מודעתכול� מבטאות , ההפטר ועוד

, של הלי� זההיקפו האוניברסלי המכירה בו, למדינה אחת בלבד את הסמכות לנהל הלי�
לטובת הלי� זר המתנהל במדינה לה  אה על ערכישכל מדינה תהיה מוכנה לוותרמחייב 

מגמה ה,  למשל.בנושי� מקומיי�שעלול לקד� מדיניות אחרת ולפגוע , האחת המוסמכת
 כגו� –נטרסי� מקומיי� ילהחלי� את פירוק החברה בשיקומה פועלת בדר� כלל לטובת א

שרק בידיה מצויה הסמכות , הפעלת תכנית הבראה במדינה אחת. מקומות עבודהשימור 
 י� זוכ כמו כ� בעוד חובות מס.נושי� זרי�בוא על חשבונ� של לעלולה ,  את החברהלפרק

מדינות אינ� מאפשרות , על פי רוב, למעמד מועד� בהלי� פשיטת הרגלבמדינות רבות 
זכויותיה , וא� רק מדינה אחת מוסמכת לנהל הלי�, למדינות אחרות לגבות אצל� חובות מס

שיקולי� אלה מצדיקי� הרחבת זיקות  10.מדינות אחרותבתחו� זה תוכרנה על חשבונ� של 
, הסמכות כדי לאפשר נטילת סמכות ג� על חייב שאי� לו בהכרח קשר חזק וקרוב למדינה

כ� יקשה , בר� ככל שבסיסה של סמכות זו יתרחב. א� פעילותו השפיעה על נושי� מקומיי�

  

  .1063–1061' בעמ לעיל ראו. שאיפה דומה ניכרת ג� בתחו� הירושה   9
 אמנה בי� מדינות יכולה להביא לידי נכונות לאכו� חובות כאלה .433, 141, 66' בעמראו לעיל    10

�ל) 3(13' ראו למשל ס(במסגרת חדלות פירעו� UNCITRAL Model Law on Cross-Border 
Insolvency, 1997.(  
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ל מדינה ומדינה יצטמצמו ובאופ� טבעי ההליכי� שיתקיימו בכ, לאומית�לזכות בהכרה בי�
הליכי�  מעודדת ריבוי  קיצוניתטריטוריאליתגישה . לנכסי� מקומיי� ולנושי� מקומיי�

 מסהמגדילה את עלויות ההליכי� ומקטינה את ה, המתנהלי� לפי דיני� ועקרונות שוני�
 כל זאת בניגוד למגמה לרכז ולייעל את ההלי� לטובת – הניתנת לחלוקה בי� כלל הנושי�

   11. הצדדי� המעורבי�כל
לאומי הפרטי של כל מדינה מתמק� בנקודה כלשהי בציר שבי� שני �המשפט הבי�

. ת מצד אחרנ$אוניברסליות ואחידות של ההלי� מצד אחד וטריטוריאליות וש#: קצוות אלה
 בלי קשר ,בתו� כ�. ויש הנוטות יותר לקצה השני, יותר לקצה האחדהנוטות יש שיטות 

 שיטות המשפט מנצלות זיקות שונות כבסיס ה� לסמכות שיפוט ,זה או אחר לקצה �לקרבת
א� . והמשקל שמייחסי� להחלטות זרות משתנה משיטה לשיטה, ה� להכרה בהחלטות זרות

לאומי הפרטי �ת זו במשפט הבי�נ$ש#. בהקשר של ברירת הדי� אי� הסכמה בכל הסוגיות
  .מוסיפה לסיבוכו של הנושא

לאומיי� שיגבירו �שני� האחרונות למאמצי� נמרצי� לעצב כללי� בי�סיבו� זה הוביל ב
ר את כל המאמצי� שהושקעו במגזרי� עסקיי� שוני� ואי� זה המקו� לסק. את האחידות

ה� שישמשו בפרק זה לצורכי השוואה  שני הסדרי� מרכזיי� 12.ובאזורי� גאוגרפיי� שוני�
 Model Law on Cross-Border�וה 200013 האירופית משנת Insolvency Regulation�ה

Insolvency ,שנוסח בארגו� , 1997 משנתUNCITRAL.14 שני הסדרי� אלה נמנעי� מלהציע 
,  האירופיתInsolvency Regulation�ה. טיפול אחיד בענייני חדלות הפירעו� המהותיי�

כרה ברירת די� וה,  עוסקת בסמכות שיפוט15,שמחייבת את מדינות האיחוד בינ� לבי� עצמ�
 Bankruptcy�ל 15פרק בשאומ! למשל בארצות הברית , Model Law�ה; בהליכי� זרי�

Codeובאנגליה במסגרת ה �Cross-Border Insolvency Regulations, 2006, עוסק בעיקר 
 שני אלה מייצגי� את הגישה השלטת היו� .בהכרה בהליכי� זרי� ובמנגנוני שיתו� פעולה

בשר וד� , באשר לכל חייב: יברסליות לטריטוריאליותבספרות באשר למתח שבי� אונ
מוסמכת לנהל הלי� ) centre of main interests(המדינה שבה מרכז ענייניו , דותאגיד כאח

  

  .  ואיל�1.11פסקה ב, )1ש "לעיל ה (FLETCHER 2005 ראו באופ� כללי   11
 BOB WESSELS (ED.), CROSS-BORDER INSOLVENCY  ראו למשלמבחר ההסדרי� שגובשול   12

LAW: INTERNATIONAL INSTRUMENTS AND COMMENTARY (2007).  
13   Council Regulation (EC) No. 1346/2000 on Insolvency Proceedings, 29 May, 2000 

כמו ההסדרי� האירופיי� בתחומי� אחרי� של המשפט  ).Insolvency Regulation – להל�(
 פורסמה הצעה לשנות 2012ג� הסדר זה נבח� עתה מחדש ובדצמבר , לאומי הפרטי�הבי�

בד ואינו עוסק בהצעות פרק זה מתייחס להסדר כמודל לצורכי השוואה בל. חלקי� ממנו
  .אחרונות אלה

14  UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency, 1997) להל� – Model Law.(  
   .המדינה היחידה באיחוד שאינה שותפה להסדר זה היא דנמרק   15
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 סמכות זו היא סמכות לנהל הלי� עיקרי 16;הראוי להכרה אוניברסלית, היק� אוניברסליבעל 
(main proceeding) . י� מקומי מוגבל מוכרת ג� סמכות לנהל הלע� זאת)territorial 

proceeding( – אשר מתנהל לעתי� במקביל להלי� עיקרי בתור הלי� משני )secondary 

proceeding( –לחייב יש ה שבה מדינ בestablishment.17  בקביעת מקורות סמכות מוסכמי�
 הסדרי� אלה מבטיחי� הכרה הדדית של מדינות בהליכי� המתנהלי� במדינות ,ובלעדיי�
מנגנוני שיתו� פעולה שאמורי� לייעל הליכי� ולהוליד תוצאות מספקי� אחרות ומוסמכות 
עקרונות אלה באי� לידי ביטוי בדיניה� של המדינות השונות ג� מחו! להקשר . שוויוניות

  .משמעי פחות�� ברור פחות וחדָיא� לעתי� ביטוי, של אמנות
 ,]נוסח חדש[קודת פשיטת הרגל בפחדלות פירעו� בישראל מצויי�  להנוגעי�הדיני� 

של שתי פקודות  �מקור 1983.18–ג"התשמ, ]נוסח חדש[ ובפקודת החברות 1980–�"תשה
� שנקבעו בי� הכללימוחלטת א� אי� זהות , תקופה המנדטורית ובמשפט האנגלי דאזבאלה 

חדלות  ששינה את דיני ,בניגוד למחוקק האנגליכמו כ� . כא� לאלה ששררו באנגליה
 לא להלי� רבי� המחוקק הישראלי לא הכניס שינויי� 1986,19 בשנת שינוי ניכר �הפירעו

ואכ� החוקי�  .לאומי הפרטי�משפט הבי� עצמו ולא לסעיפי� הנוגעי� לחדלות הפירעו�
לאומי פרטי בהקשר של חדלות �הישראליי� אינ� מתייחסי� כמעט לשאלות של משפט בי�

, אי� בה� הוראות באשר לברירת די�; פוטיש בה� הוראות באשר לסמכות שי. פירעו�
אול� חסרי� . שיתו� פעולה ועזרה משפטית או ניהול� של הליכי� מקבילי�, פסקי� זרי�

ועל א� ההבדלי� שבי� , בשל המקור האנגלי. אלה הולכי� ומושלמי� על ידי בתי המשפט

  

� ל16' ס, )1(3 'ראו ס   16Insolvency Regulation ;ל17.2' ס �Model Law.  
�ל) 4(3–)2(3' ראו ס   17Insolvency Regulation ;ל17.2' ס �Model Law . ההגדרה של

“establishment”ב �Insolvency Regulationהיא כדלקמ� : “Any place of operations where 
the debtor carries out a non-transitory economic activity with human means and goods” 

� ל)f(2' סב; ))h(2' ס(Model Lawהגדרה שונה במקצת ה :“Any place of operations where 
the debtor carries out a non-transitory economic activity with human means and goods 

or services”.)  בגרסה שאומצה באנגליה שוב שונתה ההגדרה באופ� שהסיפה מתייחסת  
�ל“human means and assets or services”) 2' ראו ס)e (בתוספת הראשונה ל�Cross-Border 

Insolvency Regulations, 2006האנגליות שהוזכרו לעיל .(  
 ולא בהיבט סק בתחו� הפירוק לא בהיבט המהותיו עכמעט אינו 1999–ט"התשנ, חוק החברות   18

 ולאחד את דיני להנהיג רפורמה בישראל בתחו� כולו הייתה כוונה הסיבה היא ש.לאומי�הבי�
 תכנית זו טר� ).)2000( 5 פירוק חברותצפורה כה� ראו (הפירעו� של יחיד ושל חברה חדלות 

מגדיר חברה , העוסק בהקפאת הליכי�, לחוק החברות) יא(350'  ע� זאת ס.יצאה אל הפועל
אשר לכל חברה , על כ�. לעניי� ההסדרי� שבסעי� כחברה הניתנת לפירוק לפי פקודת החברות

אפשר , כלומר. פשר ג� לבקש צו הקפאת הליכי� לפי חוק החברותהניתנת לפירוק בישראל א
  .לבקש צו הקפאת הליכי� ג� באשר לחברה זרה הניתנת לפירוק בישראל

הדרישה לביצוע מעשה של לה וטמשלל השינויי� שנערכו בתחו� זה ראוי לציו� מיוחד בי   19
  .ו של הלי� פשיטת רגלפשיטת רגל כתנאי לפתיחת
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לי להיזקק לכלנוטי� בתי המשפט בישראל , המשפט הישראלי למשפט האנגלי היו�
ני� ה� סביב החוק החדש  הישי� האנגליי�סביב החוקה� המשפט המקובל האנגלי שנוצרו 

מכיוו� שהמחוקק הישראלי אינו ממהר לפעול לעדכו� כללי , נוס� על כ� 20.בלא הבחנה
מורגשת ג� יזמה שיפוטית , לאומי הפרטי בחדלות פירעו� לצורכי היו��המשפט הבי�

   21.המושפעת ממקורות אחרי�

  מכות שיפוטס  .ב

  מבוא  .1

 שקובעי� את הסמכות לנהל הלי� של חדלות פירעו� שוני� מאלה הקובעי� את הכללי�
די לתבוע את האד� או , כדי לממש חוב נגד אד� או חברה. הסמכות לנהל הלי� אזרחי רגיל

הסמכות לנהל הלי� כזה מבטאת על פי רוב דאגה לנתבע והגינות . את החברה בהלי� גברא
שבו נדוני� כל חובותיו ,  הוא הלי� קולקטיבילעומת זאת הלי� של חדלות פירעו� 22.כלפיו

 על כ� השיקולי� המבססי� את הסמכות בהקשר זה נסבי� על . לסייע לנושי�כדישל אד� 
השפעתו הכוללת של ההלי� על קניינו של החייב ועל יכולתו לפעול באופ� עצמאי מצד 

� סמכות שיפוט בי�כללימשפט הקונטיננטלי חלי� ב.  ועל הגינות לנושיו מצד אחר,אחד

 23,בצרפת כ� מקובל למשל .של תאגידעל זו  של יחיד ולאומית אחידי� על חדלות הפירעו�
א� ג� , המסורת האנגלית מפרידה בי� השניי� 27. ועוד26בשוויי! 25, בגרמניה24,בבלגיה

  

 ברה�א,  שאקי'חבנר  ראו א באופ� כלליקודת פשיטת הרגל למשפט האנגליעל הזיקה בי� פ   20
 "לאומית�טריטוריאלי של צווי� מקומיי� וזרי� בפשיטת רגל בי��תוקפ� האקסטרה"אלתר 

רוק הישראליי� על הזיקה בי� דיני הפי; )ד"תשמ–ג"תשמ ( ואיל�195, 192  לההפרקליט
 למשפט האנגלי ולשיטות המשפט בה להפנותהמר, )18ש "לעיל ה( כה�למשפט האנגלי ראו 

  .המקובל לצור� הבנת דיני הפירוק הישראליי�
  .1429–1428' וכ� בעמ; 1323–1316' בעמ, ובעקבות זאת; 1408–1407' בעמראו להל�    21
  .79'  בעמראו לעיל   22
 ש� הוא מזכיר שהמשפט הצרפתי מתייחס, 2.01בפסקה  ,)1ש "לעיל ה (FLETCHER 2005ראו    23

 בסמכות העוסקת ,666�1 בפסקה ,MAYERראו ג� ; לשני סוגי חדלות הפירעו� באופ� אחיד

בשר וד�  לחייבי� המתייחס, הפירעו� חדלות בסוגיית הכללי דיו�ב ראוו ,לאומית�בי� שיפוט
  .י� ביניה�חבוחברות מבלי לה

24   Phillipe Colle, François T’Kint, Report for Belgium, in CROSS BORDER INSOLVENCY: 
NATIONAL AND COMPARATIVE STUDIES, 48, 56 (ed. Ian Fletcher, 1992).   

  . ואיל�535' מבע, SIEHRראו    25
  .ש� אי� הבחנה בי� סוגי החייבי� השוני�, 1199פסקה ב, BUCHERראו    26
 Ian Fletcher, General Report, in CROSS BORDER INSOLVENCY: NATIONAL ANDראו    27

COMPARATIVE STUDIES, 269 (ed. Ian Fletcher, 1992) ,270' בעמ.  
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 כללי סמכות המגמה לאחד את 28. אימצה מודל אחיד לכל סוגי החייבי�ארצות הברית
 בפשיטת רגל וכ� תעוסקה , באיחוד האירופיInsolvency Regulation�השיפוט אומצה ג� ב

   29.בפירוק של חברות

אי� אחידות דעי� באשר לזיקות המספיקות כדי ליטול סמכות בהלי� של חדלות פירעו� 

 ע� זאת אפשר להצביע על כמה מאפייני�. וא� לא באשר להיק� הסמכות שה� מצמיחות

לפשיטת רגלו של אד� ולפירוק של במדינות שבה� קיימי� כללי� אחידי� . משותפי�

מדובר על פי רוב במושב . זיקת הסמכות המרכזית היא זיקה אישית עניינית, תאגידי�

בגרמניה זיקה זו . המוגדר לעתי� בהתא� להקשר העסקי הנדו�, של החייב) במוב� רחב(

 ואילו 30, לפרקו אפשרגיד יהיה בגרמניה כדי שיהיהמחייבת שמרכז הניהול העיקרי של תא

 שוודיה 31. בגרמניההכדי לדו� בפשיטת רגלו של חייב בשר וד� נדרש שמקו� מגוריו יהי

 resident.(32 (או שהחייב הנדו� יהיה תושב%, דורשת שמקו� ניהול החברה יהיה בשטחה

במוב� של (יה תושב או שחייב בשר וד� יה, בהולנד נדרש שתאגיד יהיה רשו� במדינה

resident.(33ש� הליכי חדלות פירעו� מוגבלי� על פי רוב לסוחרי� ,  בצרפת ובאיטליה

 35. נדרש כי מרכז ניהול העסקי� של החברה או של חייב בשר וד� יהיה במדינה34,בלבד

 זיקות 36. של החברה יהיו בשוויי!siège�בשוויי! נדרש שמושבו של חייב בשר וד� או ה

  

 באשר לגורל ההבחנה הזו בארצות המשפט 2.01 בפסקה ,)1ש "לעיל ה (FLETCHER 2005ראו    28
� ה.המקובלInsolvency Act, 1986 האנגלי עוסק בפשיטת רגל ובפירוק חברות באותו חוק ,

  .אחד מההקשרי�הטיפול בסוגיית הסמכות שונה בכל אבל 
� ל1'  סראו   29Insolvency Regulation ,של ההעניינית ת היק� התחולה המגדיר א�Regulation 

�בהתייחס ל“collective insolvency proceedings which entail the partial or total 
divestment of a debtor and the appointment of a liquidator” ;ימה התוספות הכוללות רש

� ל3' ס;  לפשיטת רגל ולפירוקי� כאחתותשל כל סוגי ההליכי� מתייחסRegulation, העוסק 
  .לתאגידי�ה� לחייב בשר וד� מפורשות ה�  מתייחס ,בסמכות שיפוט

� ל17' ס (539' מבע, SIEHRראו    30ZPO( .מושבו של תאגיד הוא המדינה , על פי רוב, בקונטיננט
בניגוד לתפיסה האנגלית שלפיה מושבו הוא במקו� התאגדותו , זאת; שבה מרכז ניהול עסקיו

  ).1245' בעמ ראו לעיל(
� ל13' ס (539' מבע ,SIEHR ראו  31 ZPO(.  
 Michael Bogdan, Report for Sweden in CROSS BORDER INSOLVENCY: NATIONAL ANDראו    32

COMPARATIVE STUDIES, 204 (ed. Ian Fletcher, 1992) ,205' בעמ.  
 :J. H. Dalhuisen, Report for the Netherlands in CROSS BORDER INSOLVENCYראו    33

NATIONAL AND COMPARATIVE STUDIES, 186 (ed. Ian Fletcher, 1992) ,191' בעמ.  
  .271' מ בע,)27ש "לעיל ה (Fletcherראו    34
  .666�1 פסקהב ,MAYERבצרפת ראו למשל    35
� ל21'  המושב של חברה מוגדר בס.1199פסקה ב, BUCHERראו    36CPILכמשרד הרשו� שלה  ,

  .המקו� שבו היא מנוהלת בפועל, ובהיעדר משרד רשו�



 לאומי הפרטי הישראלי�ללי המשפט הבי�כ: שער שלישי

1306 

א� ה� ג� , יות משו� שה� מתייחסות לקשר שבי� האד� או החברה ובי� המדינהאלה ה� איש

 שזיקה זו תשק� את המקו� שבו – ולעתי� א� דורשות –ענייניות משו� שה� מניחות 

סמכות  מסוג זה מצמיחה זיקהעל פי רוב . מתבצעת הפעילות הכלכלית שבבסיס ההלי�

  37.ו� הימצא�בלי קשר למק, נכסי החייבכלל על , אוניברסלית
,  אחידי�להליכי חדלות פירעו� של יחידי� ושל תאגידי�באות� מדינות שבה� הכללי� 

שא� בכוח� להצמיח סמכות לדו� בחדלות , מקובל לקבוע זיקה נוספת או כמה זיקות נוספות
 ואילו במדינות אחרות 38,קיימות מדינות שבה� מסתפקי� בהימצאות נכסי� במדינה. פירעו�

 א� רוב 40, יש מעטות שמסתפקות באזרחות החייב או הנושה39; זו מכול וכולשוללי� זיקה
 על פי 41.מדינות רבות מסתפקות בזיקה של מקו� ניהול עסקי�. המדינות פוסלות זיקה זו

רוב סמכות המבוססת על זיקות אלה נתפסת כסמכות לנהל הליכי� מקומיי� בלבד 
)territorial proceedings( , כאשר הפורו� בעל הסמכות 42,מקומיי�המוגבלי� לנכסי� 

בהתקיי� , כמקובל בקונטיננט בכלל, בכל המקרי� הללו 43.העיקרית הוא בביתו של החייב
  

להולנד ; 207' בעמ, )32ש "לעיל ה (Bogdanלשוודיה ראו ; 540' בעמ, SIEHRלגרמניה ראו    37
  . 666�1 פסקהב ,MAYER  ראוצרפתל; 193' בעמ, )33ש "לעיל ה( Dalhuisenראו 

� ל102.3' ס (546' בעמ ,SIEHR, ראו למשל בגרמניה   38Einführungsgesetz zur 
Insolvenzordnung( ;ראו שוודיהב Bogdan) ראוצרפתב; 206' בעמ, )32ש "לעיל ה  MAYER, 

  . ואיל�1209בפסקה , BUCHERבשוויי� ראו ; 666�1 פסקהב
  .192' בעמ, )33ש "לעיל ה( Dalhuisen, ראו למשל בהולנד   39
   .666�1 פסקהב ,MAYERראו למשל בצרפת    40
 P. John Kozyris, Report for the United States in CROSS, ראו למשל בארצות הברית   41

BORDER INSOLVENCY: NATIONAL AND COMPARATIVE STUDIES, 243 (ed. Ian Fletcher, 
; 191' בעמ, )33ש "עיל הל( Dalhuisen ראו הולנדב; )place of business (245' בעמ, (1992

 Michel Moreau, Report for France in ,צרפת על ח"ובדו( 666�1 פסקהב ,MAYER ,צרפתב
CROSS BORDER INSOLVENCY: NATIONAL AND COMPARATIVE STUDIES, 95 (ed. Ian 

Fletcher, 1992) ,מתוארת פסיקה המרחיבה את הפרשנות של מקו� עסקי� בצרפת 98' בעמ 
 ,)24 ש"ה לעיל( FLETCHER 2005ראו ג� ; קי� ג� פעילות מסחרית נרחבת בצרפתכדי לה
  .1199בפסקה , BUCHER –שוויי� ב ;)רוח באותה 3.60 בפסקה

בצרפת ; 207' בעמ ,)32 ש"לעיל ה (Bogdan, שוודיהל; 546' מבע, SIEHRלמשל לגרמניה ראו    42
MAYER, ראו  ;666�1 פסקה �, בניגוד למדינות רבות אחרות. 1199  בפסקה,BUCHERלשוויי

 �א� הוא מקי� את , )ש�(בשוויי� הלי� כזה מוגבל לחובות שצמחו ממקו� העסקי� בשוויי
והוא אינו נסוג בפני הכרה שוויצרית בהלי� שנפתח , כלל נכסי החייב ג� כשה� מחוצה לה

 מכוח רק כאשר ההלי� השוויצרי מתנהל). 1211בפסקה , BUCHER(בבית החייב לאחר מכ� 
 לנושי� שוויצריי� א�ו, הוא יוגבל לנכסי� מקומיי�, כהלי� משני, ההכרה בהלי� זר

  .) ואיל�1209בפסקה , ש�(  כאשר יתרת המסה תועבר להלי� העיקרי,מובטחי�
וכאשר , חברההלי� במדינת הבית של הבפועל הלי� המקומי הזה מתקיי� במקביל לכאשר    43

 ancillaryההלי� המקומי מכונה , ה ע� ההלי� העיקרימנוהל בשיתו� פעולההלי� המקומי 
proceeding – או secondary proceeding  ל3.3 'ראו ס(במשפט האירופי החדש �Insolvency 
Regulationוהוא מתנהל לפי הכללי� בדבר שיתו� פעולה והכרה בהליכי� זרי�–)  האירופית  .
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 אי� ותית להגשת בקשה לנהל הלי� חדלות פירעו�זיקת הסמכות ובהתקיי� העילה המה
� להפעלת הסמכות הבי�באשרלבית המשפט אי� שיקול דעת . סמכותה מנוס מהפעלת

שיקול הדעת מתייחס א� ; ית על יסוד הטענה שהעניי� קשור יותר למדינה אחרתלאומ
  .לדיות� של העילות המהותיות לפתיחת ההלי�

סמכות לנהל הלי� של חדלות . ארצות הברית קובעת זיקות דומות לאלה שהוזכרו לעיל
ושבו פירעו� באשר לתאגיד או באשר לחייב בשר וד� יכולה לקו� מכוח מגורי החייב או מ

 , ע� זאת45. מקו� ניהול עסקי� בארצות הברית או נכסי� בארצות הברית44,בארצות הברית
כל הזיקות הללו מצמיחות סמכות המשתרעת על כלל נכסיו של , בניגוד למגמה המקובלת
 סמכות רחבה זו כפופה לשיקול ,בניגוד לסמכות בקונטיננטו, החייב בכל מקו� בעול�

 , למרות קיומה של זיקת הסמכות, א�ה שלא להפעיל אות�דעת של בית המשפט המוסמה
   46.קיי� פורו� קשור יותר לעניי�

ג� במדינות אחרות של המשפט המקובל קיימת סמכות רחבה מאוד לנהל הליכי חדלות 
א� כי כאמור הכללי� החלי� על פירוק חברות שוני� מאלה החלי� על פשיטת , פירעו�

בלי קשר למקו� , כות לפרק כל חברה חדלת פירעו�בקנדה קיימת סמ. רגל� של יחידי�
 הימצאות נכסי� אינה זיקה 47.עסקי� בקנדה – או ניהלה –א� היא מנהלת , היווסדה
באנגליה החוק מאפשר לבתי המשפט . והיו� היא א� אינה תנאי להפעלת הסמכות, עצמאית

קיימת אחת א� מת, ליטול סמכות לפרק כל חברה שהתאגדה באנגליה וכ� כל חברה זרה
א� היא , )גדותהאלמשל באר! הת(חוסלה א� היא כבר : מעילות הפירוק המהותיות

א� היא אינה מסוגלת לשל� את , הפסיקה לנהל עסקי� או שמנהלת אות� לקראת פירוק

  

עשוי ; מנוהל בשיתו� פעולה עמוכפו� להלי� עיקרי ו מקומי מקביל לא כל הלי� בר�
 –ובהולנד , 547' בעמ, SIEHRלעניי� זה ראו למשל בגרמניה . להתקיי� הלי� מקומי עצמאי

Dalhuisen )העיקרי אינו ראוי , 199' בעמ, )33ש "לעיל ה �המצייני� שזה המצב כאשר ההלי
). קי די� זרי�משו� שבהיעדר אמנה אי� הכרה פורמלית בפס, למשל כבהולנד(להכרה בפורו� 
�והלי� זה , établissement בה אפשר לנהל הלי� כאשר לחייב ישש� כאמור , כ� ג� בשוויי

יפתח הלי� בביתו של החייב יג� א� , )המקי� את כלל נכסי החייב(ייחשב להלי� עצמאי 
 ג� באנגליה עשוי להתנהל הלי� ).1211 פסקהב ,BUCHERראו (ראוי להכרה בשוויי� וההלי� 

כשההלי� המשני נתפס כהלי� המקי� ,  המתנהל בביתה של החברה בנפרד מהלי� עיקרי,משני
 לפסק 8בפסקה , McGrath v. Riddell, [2008] U.K.H.L. 21ראו למשל (את כלל נכסי החייב 

  ). Hoffmanהדי� של הלורד 
 ומקו� מגוריו ייחשב, התאגדותוהוא מקו�  מושבו של תאגידנראה שג� בארצות הברית    44

  .למקו� שבו משרדו הרשו�
� ל(a)109' ס   45Bankruptcy Code.  
בפסקה , )24ש "לעיל ה (FLETCHER 2005ראו (לפי הכללי� הרגילי� של פורו� לא נאות , זאת   46

2.59.(  
החברה נמצאת א� היא מוסמכת ג� . 3.58בפסקה , )1ש "לעיל ה ( FLETCHER 2005ראו   47

   .מחו� לקנדהפורקה שכבר ק או ובפיר
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 ג� באשר ליחידי� הסמכות 48.או א� בית המשפט סבור שמ� הדי� והצדק לפרקה, חובותיה
 ,ע� זאת. זיקת סמכות של הימצאות נכסי� של פושט הרגלאי� בשיטות אלה . רחבה יחסית

או בנוכחותו בה ביו� הגשתה של , באנגליה מסתפקי� בהיותו של החייב תושב המדינה
 בשלוש השני� שקדמו בכ� שהוא גר במדינה או ניהל בה עסקי�או , בקשת פשיטת הרגל
תיי� של המשפט  באוסטרליה ובקנדה עוד נוהגי� הכללי� המסור49.ליו� הגשת הבקשה

ולפיה� תנאי נוס� להגשתה של בקשת פשיטת רגל , המקובל שכבר אינ� חלי� באנגליה
וההגדרה של מעשה פשיטת רגל לעתי� דורשת קשר , הוא שהחייב ביצע מעשה פשיטת רגל

בשיטות אלה הסמכות אינה מאורגנת סביב הרעיו� של ,  כפי שאפשר לראות50.לפורו�
ואכ� בכל המקרי� הללו הסמכות נתפסת כסמכות אוניברסלית , יפורו� עיקרי ופורו� מקומ

   51.על כלל נכסי החייב
מסור לבתי המשפט שיקול דעת שמאפשר ג� באנגליה ,  כמו בארצות הברית,ע� זאת

שלא להפעיל סמכות על א� קיומה של זיקה שהוגדרה בחוק ועל א� קיומה של עילה 
א� על פי שהיעדר� , שר של פשיטת רגללמשל בהק. מהותית המצדיקה פתיחתו של הלי�

הוא עשוי לשמש שיקול נגד ,  סמכות שיפוטשולל מבתי המשפטשל נכסי� בפורו� אינו 
 הסמכות האנגלית הבלתי מוגבלת זכתה לצמצו� בפסיקה , בהקשר של חברות52.הפעלתה

דרישה סטטוטורית  בהיעדר 53.שדרשה קשר מספיק לאנגליה שיצדיק את קיו� ההלי�

  

� ל(c)(5)221 'ראו ס   48Insolvency Act, 1986 ,ובכלל זה ג� , המתייחס לחברות לא רשומות
  . 3.25קה בפס, )1ש "לעיל ה (FLETCHER 2005 ;30�043בפסקה , DICEYראו ; חברות זרות

� ל265' ראו ס   49Insolvency Act, 1986 ; ראוDICEY , 209כלל.  
 להל� על מעשי פשיטת רגל ראו; 2.57–2.55סקה בפ, )1ש "לעיל ה (FLETCHER 2005ראו    50

 .1354–1351' בעמ
סמכות בית המשפט משתרעת על כלל נכסי , ג� כאשר מתפרקת באנגליה חברה זרה, לפיכ�   51

כלומר כאשר מתנהל הלי� במדינת ההתאגדות הזרה , ancillaryרק כאשר ההלי� הוא . החברה
בל סמכותו של בית המשפט לנכסי� מקומיי� תוג, וההלי� האנגלי מתנהל בשיתו� פעולה עמו

  ).1333–1325' ראו להל� בעמ(בלבד 
המדגיש כמה כבד הנטל לשכנע בית משפט  2.50בפסקה , )1ש "לעיל ה (FLETCHER 2005ראו    52

יש להראות בצורה משכנעת ביותר שאי� נכסי� בתחו� . שלא להפעיל סמכות מסיבה זו
יש להראות ג� שאי� סיכוי שנכסי� ייכנסו ; לבדואי אפשר להסתפק בהשערה ב, השיפוט

הקלות שבה אפשר היו� , בנסיבות שבה� יש סמכות אישית על פושט הרגל. לתחו� השיפוט
 מאוד לשכנע בית משפט שבשל היעדר נכסי� במדינה להעביר נכסי� ממדינה למדינה מקשה

פשיטת רגל מתקיי�  הוא ד� בהשפעת העובדה שהלי� 2.51בפסקה . אי� טע� לנהל את ההלי�
וכי כדי שתכריע יש להרי� , ומראה כי ג� עובדה זו אינה מספיקה כשלעצמה, במדינה אחרת

 ואיל� 2.52בפסקה . יעיל והוג� יותר, נטל כבד לשכנע שניהול ההלי� בפורו� הזר יהיה נוח
הוא ד� באפשרות לבסס סירוב להפעיל סמכות על הטענה שמי שמבקש את ניהול ההלי� מנצל 

 .לרעה את סמכות בית המשפט
 לכל עילות באשר תנאי� אלה כתנאי� החלי� על הפעלת סמכות י�מציג DICEYעורכיו של    53

 מציג תנאי� אלה , זאת לעומת,Fletcher).  ואיל�30�045, 30�043ראו בפסקאות (הפירוק 
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החברה מנהלת עסק קשר כזה מחייב ש בתי המשפט סברו תחילה ש,זיקות סמכותלכלשהי 
במרוצת הזמ� השתחררו משני תנאי� א�  54,אנגליה נכסי� ביש להלאחר מכ� שו, באנגליה

קבעו שאי� להתנות את הפעלת הסמכות בכ� שלחברה היה מקו� עסק תחילה  .אלה
 56,זודרישה ג� רוככה ות זאת בעקב 55.באנגליה והסתפקו בהימצאות נכסי� ש� בלבד

דרש רק שתהיה תועלת בניהול ההלי� ושלפחות אחד מהאנשי� המעורבי� יהיה כפו� נו
 להפעלת סמכות הפירוק עלשלושה תנאי� לבסו� עיצבה הפסיקה  57.לסמכות השיפוט

נקבע כי .  קשר מספיק בי� החברה הזרה לפורו�התנאי הראשו� היה קיומו של. חברה זרה
ושהוא יכול להתבטא , בפורו�חברה ה חייב להתבטא בהימצאות נכסי� שלנו קשר זה אי

 סיכוי סביר שהפירוק יועיל למי שמבקש התנאי השני היה קיומו של. למשל בפעילות עסקית
 interested in the( מסההמעוניי� בחלוקת השלפחות אד� אחד  התנאי השליש היה. אותו

distribution of the assets (לס �מומחשי� היטב בפסקי עקרונות אלה  58.מכות הפורו�כפו
   .די� שבה� ה� הופעלוה

בפרשה שבה נוסחו העקרונות לראשונה נטלו סמכות לפרק חברה ליברית שלא החזירה 
 ,בית המשפט קבע שעל א� היעדר� של נכסי� באנגליה.  שנטלה ממנולבנק אנגלי הלוואה

 סיכוי שההלי� יועיל והיה, ל הלי� פירוקהיה קשר מספיק לאנגליה כדי להצדיק ניהולו ש

  

 בפסקה ,)1ש "לעיל ה (FLETCHER 2005ראו (חלי� רק על העילה של פירוק מ� הדי� והצדק כ
 .) ואיל�3.35

3.37� ו3.36בפסקה , )1ש "לעיל ה (FLETCHER 2005ראו    54.  
 ,Banque des Marchands de Moscou v. Kindersley, [1951] Ch. 112 (C.A.) ;DICEYראו    55

 למשמעותו .Re Compania Merabello San Nicholas S.A., [1973] 1 Ch. 75 ;30�046 בפסקה

  .3.40 בפסקה ,)1 ש"ה לעיל( FLETCHER 2005 ראו ,זה �די פסק של המהפכנית
, 30�048 בפסקה ,Re A Company, (No. 00359 of 1987) [1988] Ch. 210 ;DICEYראו למשל    56

FLETCHER 2005) 3.41בפסקה , )1ש "לעיל ה.  
57   Re A Company, (No. 00359 of 1987) [1988] Ch. 210 ;DICEY, 30�050 בפסקה.  
 ;Stocznia Gdanska S.A. v. Latreefers Inc., (No. 2) [2001] B.C.L.C. 116, 130 (C.A.) ראו   58

DICEY , הא� הכוונה היא לבעלי משרה בחברה :  התנאי השלישי מעורר תהייה.30�045פסקה
נראה כי , א� מדובר בנושי�? או שמא לנושי� העשויי� ליהנות מהחלוקה, הכפופי� לסמכות

 משתמע מדברי 30�050בפסקה .  ברור מדוע דרושה סמכות עליה� דווקאולא, די בתנאי השני
.  שהכוונה היא לבעלי משרה שאפשר לאכו� עליה� החלטות בית המשפטDiceyעורכיו של 
 הוסבר בשלב קוד� של .Stocznia Gdanska S.A. v. Latreefers Incבפרשת , לעומת זאת

 והודגש שלצור� התנאי הזה, לוקת המסההסכסו� שהכוונה היא לנושי� ולכל מי שייהנה מח
אלא דרושה זיקה קרובה יותר , לא די שנושה הגיש בקשת פירוק וכפ� עצמו לסמכות השיפוט

 Re Realדברי� אלה נפסקו מפורשות ג� בפרשת ). B.C.L.C.271 1 [1999]ראו (לפורו� 
Estate Development Co., [1991] B.C.L.C. 210 ,ובר בדרישה ש� השופט ציי� שאי� מד

אלא נדרש , שכ� את זה הוא עושה באמצעות המפרק, שבית המשפט יוכל לפקח על ההלי�
הקשורי� קשר , שיהיו אנשי� העשויי� ליהנות מהפירוק שבשביל� מוצדק לנהל אותו

  .משמעותי לאנגליה
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למשל באמצעות תביעה אישית נגד מנהלי החברה שנכחו באנגליה והיו כפופי� , לבנק
חברה  עסק במקרה אחר Insolvency Act.59� לפי הwrongful tradingלסמכותה בתביעה בגי� 

נטל סמכות ובית המשפט , שהייתה רשומה מחו! לאנגליה ושכל נכסיה היו מחו! לאנגליה
באנגליה  ע� המבקש ובתו� כ� ניהול משא ומת� , מתו� אנגליהעל יסוד ניהול עסקי החברה

 הייתה אפשרות להביא ג� במקרה זה. לקראת הסכ� הלוואה שלבסו� נכרת באנגליה והופר
 Insolvency Act.60� לפי הwrongful tradingתועלת לנושי� מקומיי� במסגרת תביעה בגי� 

מכות לפרק חברה לבנונית שבתור יועצת השקעות ניהלה באנגליה עסקי� כ� ג� נטלו ס
   61.באמצעות חברת השקעות אמריקנית

אפשר להתרש� ג� מאות� מקרי� , לעומת מקרי� אלה שבה� ניטלה סמכות שיפוט
.  שני מקרי� מדגימי� את היעדרו של קשר מספיק לאנגליה.רבו ליטול סמכותישבה� ס

זר הפרה פסק די� צרפתי שנרש� באנגליה כפסק אשר ה כוויתית חברהמקרה הראשו� עסק ב
לחברה בכ� שהחברה העבירה  תבטאלאנגליה ההכוויתית הקשר היחיד בי� החברה . �יאכ

שהייתה ללא נכסי� (בחברה אנגלית שהיו ברשותה מניות  כוויתית אחרת בלא תמורה
המקרה השני עסק בחברה  62). ללא מנהלי� אנגליי� ושלא ניהלה עסקי� באנגליה,באנגליה

שימשה א� צינור להעברת כספי� חברה זו . אגדה במדינת קונטיקט שבארצות הבריתשהת
בארצות ששהתאגדה במדינת ויומינג אחרת  באנגליה של חברה אסורהפעילות שהתקבלו מ

, היא לא ביצעה עסקאות באנגליה,  לחברה מקונטיקט לא היו נכסי� באנגליה.הברית
 לא הייתה שותפה חברה עצמהוה,  באנגליהנכחוה לא היו אנגלי� ולא הדירקטורי� של

לחברה בי� אנגליה נסיבות העניי� הצביעו על קשר מספיק . פעילה בניהול הפעילות באנגליה
שני  63.לא היה קשר מספיק כדי להצדיק נטילת סמכות על החברה מקונטיקטא� , מוויומינג

רבו יס ,במקרה אחד .לנושי� בניהול ההלי�מקרי� אחרי� מדגימי� את היעדר התועלת 
לא היו לה נכסי� באנגליה לבד מסכו� ושליטול סמכות על חברה הולנדית שפעלה באנגליה 

�קבע בהלי� כבר ובית משפט הולנדי , וטלה בספק הכס� זהזכות הקניי� של החברה ב ;כס

  

59   Re A Company, (No. 00359 of 1987) [1988] Ch. 210 . במשפט הישראלי קיימי� סעיפי�
 שניהלו את העסק חברהמאפשרי� לייחס אחריות אישית במהל� פירוק לבעלי תפקידי� בה

, א� לא בישראל, באנגליה ובמדינות אחרות).  לפקודת החברות374, 373 'ראו ס(במרמה 
. הצור� להוכיח כוונה לרמותסעיפי� המאפשרי� לייחס לה� אחריות ג� בלא  אלה לענוספו 
פרק ) 18ש "לעיל ה (כה�ראו  (wrongful trading בש� הידוע ההעוסקי� בסוגיה� הסעיפיאלה 

16.(   
60  Re A Company (No. 003102 of 1991), ex p. Nyckeln Finance Co. Ltd., [1991] B.C.L.C. 

539.  
61   Re Mid East Trading Ltd., [1997] 3 All E.R. 481.  
62  Re Real Estate Development Co., [1991] B.C.L.C. 210 .  
63  In re Titan International Inc., [1998] 1 B.C.L.C. 102 (C.A.).  
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ו סמכות על לא נטל ,במקרה האחר 64.אינו שיי� לחברההכס� ש, הולנדשהתנהל בפירוק 
� במסגרת הwrongful tradingבסס תביעה בגי� יכלה לפעילותה א� על פי ש ,חברה קובנית

Insolvency Act ,תביעה כזו הייתה מתנהלת נגד ממשלת קובה ,משו� שבנסיבות העניי� 
 במקרה אחרו� זה קבעו שאי� די בהשפעה של מת� 65.שהייתה נהנית מחסינות הריבו� הזר

 מההלי� כדי  וצריכה להיות אפשרות ממשית של הנאה, יחסי הציבורצו פירוק במישור
כל השיקולי� הללו משמשי� לצמצ� את סמכותה הבלתי מוגבלת של  .שיינת� צו פירוק

  .אנגליה לפרק חברה זרה שאינה תלויה בזיקת סמכות כלשהי
 Insolvency�לפיכ� ה. לאומית מאמצת את המודל הקונטיננטלי�המגמה הבי�, כאמור

Regulation האירופית קבעה כי זיקה עיקרית המקנה סמכות על כלל נכסי החייב היא   
בי� שמדובר בגו� מאוגד ובי� שמדובר ,  של החייב הוא בפורו�centre of main interests�שה

 אבל 67, מרכז זה חזקה עליו שהוא מצוי במשרד הרשו� של החברה66.בחייב בשר וד�
הפסיקה מבהירה שיש , Regulation�של ה מבוא ל13 פסקהבהתא� לדברי� המופיעי� ב

להתבסס על מבחני� אובייקטיביי� כדי לזהות את המקו� שבו צד שלישי היה מניח כי 
שנושי� יכולי� לברר , לפיכ� רק נתוני� נגישי�. החברה מנהלת את ענייניה באופ� קבוע

קנה סמכות על נכסי� המ,  זיקה משנית68.רלוונטיי� לעניי� זה, במהל� הרגיל של העסקי�
 וסמכות זו יכולה להיות מופעלת בי� בתור establishment,69היא זיקה של , מקומיי� בלבד

 זיקה זו מוגדרת 70.על פי הנסיבות, הלי� משני להלי� העיקרי ובי� בתור הלי� מקומי עצמאי
 � any place of operations where the debtor carries“: כ�Insolvency Regulation� ל2בסעי

out a non-transitory economic activity with human means and goods” . ההגדרה של זיקה
 מה שברור הוא שזיקה זו אינה מסתפקת בניהול� 71.זו אינה פשוטה ומעוררת בעיות פרשנות

  

64  New Hampshire Insurance Co. v. Rush & Tomkins Group Plc., [1998] 2 B.C.L.C. 471 
(C.A.).  

65  Banco Nacional de Cuba v. Cosmos Trading Corp., [2000] 1 B.C.L.C. 813 (C.A.).  
�ל) נאמ�/סמכויות המפרקבהעוסק  (18' וס) העוסק בסמכות שיפוט( 3' ראו ס   66Insolvency 

Regulationזיקות אלה מופיעות ג� ב.  האירופית�Model Law  שלUNCITRAL )א� , )17.2' ס
הדבר ,  של פסקי� זרי�כי מאחר שמסמ� זה אינו קובע סמכות שיפוט אלא רק תנאי קליטה

  .י� ש�נובע מכללי הסמכות העקיפה המופיע
� ל3.1' ס   67Insolvency Regulationהאירופית .  
 Re Stanford ר את מרכז הענייני� של חייב ראוולדיו� בקושי לאת המקורות בעניי� זה תלסקיר   68

International Bank Ltd. & Others, [2009] E.W.H.C. 1441 (Ch.).  
� ל3.2 'ראו ס   69Insolvency Regulation .  
3.4� ו3.3' ס, ש�ראו    70.  
 לחוברת העדכו� של 8.88בפסקה  ו,7.54פסקה ב, )1ש "לעיל ה (FLETCHER 2005ראו למשל    71

�ה, ספר זהSupplement to Second Edition (2007).  
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דרוש מקו� קבוע יחסית שממנו מנוהלי� עסקי� ; של כמה עסקאות בשטח השיפוט
   72.ובי� ג� יחדבאמצעות אנשי� וט

ל האינטרסי� של ה מאוזנת ע הגנ לספקי�אמורזיקות אלה והיק� הסמכות שה� מקנות  
מת� סמכות למקו� שבו מצוי מרכז הכובד של פעילותו  .דהנושי� ושל החייבי� כאח

 הפורו� ואת הכספית של אד� או של תאגיד מאפשר לשני הצדדי� לצפות אתהעסקית או 
רבית באד� או וב הוא ג� הפורו� בעל השליטה המעל פי ר. פירעו�הדי� שיחול על חדלות ה

ולכ� מוצדק שיתערב בפעילותו  , ביותרהיעילהאכיפה הבעל יכולת  חדל הפירעו� ובתאגיד
 מת� סמכות מוגבלת למדינה שבה החייב ניהל עסקי� בהיק� הנדרש .העסקית באופ� כולל

תת הגנה לנושי� מקומיי� מוצדק לראות  מבטא תפיסה שכדי לestablishment�לצור� זיקת ה
   73.בחייב מי שהכפי� את עצמו ואת נכסיו לסמכותה של אותה מדינה

בהתא� שיפוט שוני� הסמכות  כללי, כבמרבית השיטות של המשפט המקובל, בישראל
או שמא בהלי� ,  של יחידר בהלי� פשיטת רגל העוסק בחדלות הפירעו�שאלה א� מדובל

הנפו! מודל  דומי� לה של חברה לפירוקבאשרכללי הסמכות . חברהל העוסק בזו ש, פירוק
 א� אי� זה ,מנצלי� זיקה אישית עניינית מחד גיסא וזיקה נכסית מאיד� גיסא; שתואר לעיל

הסמכות הסטטוטורית , מכל מקו�. ברור שתיחו� היק� הסמכות זהה למקובל במודל זה
ה� במשפחת המשפט המקובל ה� , ותבהקשר זה צרה בישראל מזו המקובלת במדינות אחר

כללי , באשר לפשיטת רגל. ובית המשפט פועל להרחיבה, במשפט המשפט הקונטיננטלי
ומבוססי� על זיקות אישיות בלבד  דומי� לכללי� הרחבי� של המשפט המקובלהסמכות 

 הסמכות הישראליי� הנוגעי� לפירוק� כללילהל� ינותחו . המצמיחות סמכות אוניברסלית
   .ולאחר מכ� הכללי� הנוגעי� לפשיטת רגל, י�אגידתשל 

   חברה בישראלפרק סמכות ל  .2

חברות ג� לאחר חקיקתו של חוק פקודת החברות מוסיפה להסדיר את הסוגיה של פירוק 
פירוק ,  לפקודה כפירוק בידי בית משפט244 דרכי הפירוק מצוינות בסעי� 74.החברות

  

  . ואיל�7.54פסקה ב, )1ש "לעיל ה (FLETCHER 2005ו רא   72
בענייני . ברירת הדי�זיקה זו מבטאת מדיניות הדומה לזו שבאה לידי ביטוי בהקשרי� אחרי� ב   73

שיטות רבות שוללות מאד� את האפשרות להסתמ� על היעדר כושרו בדינו , כשרות משפטית
וכאשר הצד השני לא , האישי כאשר הוא פעל במדינה שבה שני הצדדי� היו כשרי� לפעול

בדיני תאגידי� ). 601–602' בעמ לעיל ראו(שהוא חסר כושר  – ולא היה עליו לדעת –ידע 
 רבות מסייגות את תחולתו הבלעדית של די� מקו� ההתאגדות כאשר החברה פעלה שיטות

בהקשר של ). 1280–1276' בעמראו לעיל (במדינה אחרת שבה ההגנה לנושי� רחבה יותר 
מת� סמכות לפורו� מחו� למושב התאגיד , מאחר שעל פי רוב חל די� הפורו�, חדלות פירעו�

 . לי� להינזק מפעילות התאגידנועד לתת הגנה דומה לציבורי� העלו
המחיל את הוראות הפירוק של פקודת החברות ג� על חברות , לחוק החברות) 1(367' ראו ס   74

התכונ� כאמצעי ל ג� הסמכות להקפיא הליכי� נגד חברה .שהתאגדו לפי חוק החברות
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עילות הפירוק ,  להבדיל מהמצב באנגליה76. ופירוק מרצו� בפיקוח בית משפט75מרצו�
ל כ� כל אימת שישראל מוסמכת ע 77.החברה הנדונה ולא לפי סוג  דר� הפירוקלפימשתנות 

 העילות .חברה ישראליתאלה החלות על זהות להרלוונטיות עילות הפירוק , חברה זרהלפרק 
 �ה שלפיה היא החברה קיבלה החלט:  לפקודה257לפירוק בידי בית משפט מצויות בסעי

החברה לא התחילה בעסקיה בתו� שנה מיו� התאגדותה או ; תפורק על ידי בית משפט
 בית המשפט סבור 79;פירעו� החברה נהייתה חדלת 78;שהפסיקה את עסקיה למש� שנה

  . שמ� הדי� ומ� הצדק שהחברה תפורק

  זיקות הסמכות  )א(

". ישראל לפי הפקודהחברה הרשומה ב"היא " חברה" לפקודת החברות קובע ש1� סעי
 מחיל את הוראות הפירוק של פקודת החברות ג� על חברות לחוק החברות) 1(367עי� ס

על כ� כל חברה שהתאגדה בישראל .  בשינויי� המחויבי� לפי הנסיבותשהתאגדו לפי החוק

  

' כ� סש, כפופה לכללי הסמכות החלי� על פירוק חברות,  לחוק החברות350' לפי ס, הבראתהל
. מגדיר חברה לעניי� ההסדרי� שבסעי� כחברה הניתנת לפירוק לפי פקודת החברות) יא(350

היא , א� חברה ישראלית או זרה כפופה לסמכות בית המשפט הישראלי לצורכי פירוק, על כ�
  .עשויה להיות כפופה לו ג� לצורכי הקפאת הליכי�

החברה החליטה על : 319' � מנויות בסהנסיבות שבה� חברה רשאית להחליט על פירוק מרצו   75
רע האירוע שנקבע יפירוק מרצו� משו� שתמה התקופה שנקבעה לקיומה בתקנו� או משו� שא

 ,החברה החליטה; החברה קיבלה החלטה מיוחדת להתפרק מרצו�; בתקנו� לעניי� זה
 שהיא אינה יכולה להמשי� בעסקי� בגלל חובותיה ושראוי ,בהחלטה שלא מ� המניי�

 380'  ההוראות באשר לפירוק מרצו� אינ� חלות כנראה כשהסמכות מתבססת על ס.תפרקשת
שכ� סעי� זה מחיל את הוראות הפירוק רק , והעילה שהחברה הזרה היא בעלת נכסי� בישראל

  .על פירוק על ידי בית משפט ופירוק בפיקוח בית משפט
 .ודת החברות ואיל� לפק342' פירוק מרצו� בפיקוח בית משפט מוסדר בס   76
 המציג את , ואיל�3.23� ו3.19 אותפסקב ,)1ש "לעיל ה (FLETCHER 2005  לש� השוואהראו   77

� ל220' ס (חברה לא רשומה לעילות הפירוק לחברה רשומהההבחנה בי� עילות הפירוק ל
Insolvency Act, 1986( , חברה זרהובכלל זה .  

היו אמורי� שבפועל או באנגליה תנהלו  שהעסקי� הבהקשר האנגלי עילה זו אינה דורשת   78
 ,)1 ש"ה לעיל( FLETCHER 2005ראו (אנגליה כדי שאנגליה תוסמ� לפרק את החברה להתנהל ב

,  זאת משו� שסמכות השיפוט האנגלית קיימת בלא כל זיקת סמכות פורמלית.)3.29 בפסקה
הדעת המוקנה ומידת הקשר לאנגליה המספיקה לצור� נטילת סמכות נבחנת במסגרת שיקול 

בישראל הזיקה המספיקה לקניית סמכות לדו� בפירוק של חברה קבועה בחוק . לבית המשפט
, בתור חברה ישראלית או בתור חברה זרה המנהלת בישראל מקו� עסקי�,  רישו� בישראל–

נראה כי קיומ� של זיקות סמכות אלה אינו  ).1316–1313' להל� בעמראו (או נכסי� בישראל 
  .ול עסקי� בישראל דווקאתלוי בניה

 .פירעו�קודה מגדיר מתי חברה תיחשב לחדלת  לפ258' ס   79
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 אי� בפקודה דרישה כלשהי לזיקה בי� 80.כפופה להוראות הפירוק של פקודת החברות
די בכ� כדי ,  האישיות המשפטית נוצרה בדי� ישראלא�על כ� . ישראלפעילות החברה ל

ושפעילותה של , העובדה שכל בעלי המניות ה� זרי�. להסמי� בתי משפט בישראל לפרקה
 כש� שג� אי� צור� שנכסי 81, לא תשלול סמכות זו,החברה מרוכזת כולה מחו! לישראל

 וכאשר 82,עיל את סמכות השיפוטאמנ� קיי� שיקול דעת שלא להפ. החברה יהיו בישראל
והנאמ� אינו מצליח לממש נכסי� שיש לחברה במדינה , לחברה אי� בישראל נכסי�

מצב הפעלת סמכות ב ,ע� זאת.  לא תצמח לנושי� תועלת מניהול ההלי� בישראל83,אחרת
הסמכות לפרק . שפירוק הוא שלב בדר� לחיסול החברה ע� התפיסה הכללית תזה מתיישב

 84,ת המושב של החברה המשפטית נתונה באופ� ייחודי למדינה את אישיות ולחסלחברה
, ה במדינה שבה מרכז ניהולחברה של הההרואה את מושב, ובניגוד למסורת הקונטיננטלית

 85.חברה היא מדינת הבית של ההתאגדותמדינת ה, כבמסורת של המשפט המקובל, בישראל
עשוי להצדיק , ה תועלת מידית לנושי�ג� בלא שתהי, על כ� עצ� הצור� לחסל את החברה

  .הפעלת הסמכות
 קובע שחברה לחוק החברות 346סעי� ? מה בדבר חברות שהתאגדו מחו! לישראל

 אלא א� כ� היא נרשמה" לא תקיי� בישראל מקו� עסקי�"שהתאגדה מחו! לישראל 
 פקודת החברות בכל מההנרשמת כדי� כפופה א� היא ל חברה זרה .חו!�כחברתבישראל 

חברה זרה המקיימת בישראל מקו� עסק . שכ� היא רשומה לפי הפקודה, שקשור לפירוקה
 381סעי� ; מבלי להירש� כדי� עשויה להיכפ� לסמכות הפירוק לפי הפקודה א� היא

 החייבת רישו� תי המשפט בישראל מוסמכי� לפרק חברהלפקודת החברות קובע שב
סעי� , נוס� על כל זאת . מבקש זאתא� היוע! המשפטי לממשלה, בישראל ונמנעה מכ�

  

, של הכללי� האירופיי�היו� במוגבלת אנגליה הסמכות לפרק תאגיד שהתאגד בבאנגליה    80
�ות זו למדינה שהיא הכהמקני� סמcentre of main interests . מרכז הענייני� של תאגיד

,  מצוי במדינה אחרת באיחוד האירופי מרכז זה א�.ח באנגליהשהתאגד באנגליה אינו בהכר
, DICEYראו (הסמכות לנהל הלי� פירוק עיקרי מצויה בידיה של מדינה זו באופ� בלעדי 

 באנגליה א� לא תהיה לה סמכות לנהל הלי� מקומי establishment בהיעדר ).30�038פסקה ב
� ל3.4 עד 3.2 'סראו (או משני Insolvency Regulation.(   

משפט המקובל של נטילת סמכות לפרק חברה שכל מאפייניה מלבד מקו� לדוגמה מ� ה   81
  .Reuss v. Bos, (1871) L.R. 5 H.L. 176ראו , ההתאגדות היו זרי�

  .1343–1335' בעמלהל�  ראו   82
  .1333–1325' בעמראו להל�    83
   .1416'  ולהל� בעמ1272, 1250–1249' לעיל בעמראו    84
המבוססת על , לעניי� סמכות שיפוט בתביעות גברא באירופה .1282–1280' בעמלעיל או ר   85

� ל22.2' ס, מושב הנתבעBrussels I Regulation מעניק לכל מדינה את הסמכות להחליט מהו 
וראו פסקה , 3.86, 3.07בפסקאות , )1ש "לעיל ה (FLETCHER 2005ראו . מושבה של חברה

  .עוררות בגלל היעדרה של עמדה אחידה להדגמת הבעיות המת3.93
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בי� שהיא רשומה ( לפרק בישראל חברה זרה שאפשרקובע לפקודת החברות  )א(380
א� השר  וכ� 86, בישראל על יסוד העובדה שיש לה נכסי�)בישראל ובי� שאיננה רשומה

כש� שהסמכות לפרק חברה שהתאגדה בישראל  87.החיל עליה את הוראות הפירוק בצו
נפסק כי כ� , מקו� פעילותה או זהות בעלי המניות או מנהליה, במקו� נכסיהאינה תלויה 

הסמכות לפרק חברה זרה המבוססת על כ� שיש לה נכסי� בישראל קיימת ג� כאשר כל 
  88. וכאשר בקשת הפירוק מוגשת על ידי חברה זרה,נושי החברה ה� זרי�

  

מורשת בנימי� למסחר ולבנייה קרני שומרו� ' כהנא נ 163/96) ��ימחוזי (ר "פשראו למשל    86
 למקרה שבו הסתפקו בנכסי� בישראל של חברה הרשומה )1998, פורס� בנבו (מ"בע

4025/06� "בגראו . לצור� ניהול הלי� של פירוק, ושלא נרשמה בישראל, ברמאללה Red 
Rock Holdings Ltd. בית המשפט המחוזי בתל' נ� 5 בפסקה ,)2007, פורס� בנבו (יפו�אביב

ראו . ש� הסתפקו בחוב שחבו לחברה זרה כנכס בישראל שביסס סמכות בפירוק, לפסק הדי�
א� הוזכר , לא פורס�(חברת אוהליבה ' עמותת מתיישבי אלקנה נ 4740/87) א"ת(' ג� המ

אלא ה� , הנכסי� אינ� חייבי� להיות במוחזק"ש� נקבע כי , )ורשת בנימי�מ' כהנא נבפרשת 
וכי חוזי� למכר מגרשי� העשויי� להצמיח לחברה זכות תביעה , "יכולי� להיות ג� בראוי

בי� שהיא ( חברה המנהלת עסקי� בישראל. במקרה שיופרו על ידי הקוני� די בה� לצור� זה
בפועל שתי זיקות אלה עשויות ולכ� , לת נכסי� פהעשויה ג� להיות בע) נרשמה ובי� שלא

   .להתמזג
סעי� זה חל על כל . מדובר בתאגיד ספציפי שהשר רשאי להחיל עליו את הוראות הפירוק   87

להמחשת האפשרות של החלת הוראות אלה על תאגיד ספציפי ראו  ."חבר בני אד�"תאגיד או 
סיביל  –להל�  ()2010, פורס� בנבו (גיסי�' נ .Sybil Europe Public Co. Ltd 7976/10 א"רע

זיו האפט חברה  13800�10�10) א"תמחוזי (בפרק , בהמש� של אותה פרשהו, )יורופ ערעור
 )23.2.2011החלטה מיו� , פורס� בנבו (לימיטד. סיביל יורופ פאבליק קו' מ נ"לנאמנויות בע

 את הוראות הפירוק על החילבקשה ללשר הוגשה במקרה הנדו� ). 2 סיביל יורופ –להל� (
 ציי� בית המשפט העליו�, בדונו בערעור על החלטה קודמת של בית המשפט המחוזי. החברה
 בתחילת פסק בהחלטה המאוחרת יותר בבית המשפט המחוזי צוי�; טר� החליט בעניי�שהשר 

, ר המשפטי� תגובה כלשהישא ניתנה מטע� ל, שחלפו שבועות ארוכי�"א� על פי  כי �דיה
  ". וב או לשלילהלחי

4025/06� "בגראו    88 Red Rock Holdings Ltd. בית המשפט המחוזי בתל' נ� יפו�אביב
כדי לבסס  סביר כי הנכסי� צריכי� להיות בתחו� השיפוט של ישראל .)2007, פורס� בנבו(

בהקשרי� אחרי� . ל"ולא די בהימצאות� בשטחי� המוחזקי� על ידי צה, זיקת סמכות זו
 להרחיב את תחולת החוק הישראלי כשהורה כי מי שגר בשטחי� המוחזקי� המחוקק דאג

ואשר אילו , 1950�י"תש, והוא אזרח ישראלי או שהוא זכאי לעלות לישראל לפי חוק השבות"
ייראה לצור� חוקי� מסוימי� כמי " מקו� מגוריו היה בישראל היה נכנס לגדר הביטוי כאמור

יהודה והשומרו� וחבל (לתקנות שעת חירו� ) א(ב6' קת(תושבה וכיוצא באלה , שגר בישראל
מתייחסת לחוקי� המנויי�  ה1967–ז"התשכ, ) שיפוט בעבירות ועזרה משפטית–עזה 

ופקודת החברות לא נקבעה , הוראה זו אינה מתייחסת למקו� הימצאו של רכוש). בתוספת
נו כולל הימצאו של על כ� הימצאו של נכס בישראל אי. כאחד החוקי� שהוראה זו חלה עליה�

  ).1357–1356' בעמ להל�ראו (נכס בשטחי� המוחזקי� 
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ודה מסמיכה את הפק; יוצא שהסמכות הסטטוטורית לפרק חברה זרה צרה מהמקובל
משפט בישראל לפרק חברה רק כאשר היא התאגדה או נרשמה בישראל כדי� או הבתי 

שממנה לקוחה הזיקה של מקו� הרישו� , באנגליה, כזכור. כאשר היא בעלת נכסי� בישראל
שאינה , נוספת על סמכות זו סמכות כמעט בלתי מוגבלת על חברות זרות, או ההתאגדות

שבו קיימת זיקת , לעומת זאת במשפט הקונטיננטלי.  במדינהתלויה בהימצאות נכסי�
ועל פי רוב היא , הזיקה העיקרית אינה מוגבלת לרישו� או התאגדות במדינה, הנכסי�

בי� במסגרת , מאפשרת להביא בחשבו� את מרכז הניהול של החברה ומקו� ניהול עסקי�
נה סמכות לדו� בחברה המשפט הישראלי אינו מק. ההגדרה של מושב ובי� באופ� עצמאי

א� היא אינה רשומה בישראל וא� אי� , או שמרכז ניהולה בישראל, שניהלה עסקי� בישראל
בישראל לפרק חברה אינה מוגבלת רק בתי המשפט  אמנ� פורמלית סמכות 89.בה נכסי�

חברה זרה המקיימת . למקרי� שבה� החברה התאגדה בישראל או שיש לה נכסי� בישראל
אפשר להכפי� אותה לסמכות השיפוט באמצעות , סקי� שלא נרשמה כדי�בישראל מקו� ע

כ� אפשר להכפי� לסמכות הפירוק הישראלית כל . בקשה של היוע! המשפטי לממשלה
אול� סמכות מורחבת זו תלויה כל כולה בהחלטה של רשויות . חברה באמצעות צו של השר

שאי� לה נכסי� , � בישראלחברה שאי� לה מקו� עסקי. לא שיפוטיות בכל מקרה ומקרה
אי� סמכות לפרקה אפילו , ושהשר לא החיל עליה את הוראות הפקודה בצו, בישראל

  . ואפילו רוב נושיה ה� ישראליי�, פעילותה כוונה לישראל
 מסתמנת מגמה שיפוטית להרחיב את סמכות הפירוק מעבר לסמכות ,ע� זאת

אד� שהחזיק באיגרת , מה החלטותשהולידה כמה וכ ,סיביל יורופבפרשת . הסטטוטורית
וברבות , חוב שהונפקה על ידי חברה הרשומה בקפריסי� ביקש למנות לחברה מפרק זמני

 בהחלטה בדבר מינויו של מפרק זמני השופטת אלשי� קבעה שעילת 90.מפרק קבוע –הזמ� 
ושהשאלה היחידה היא א� בית המשפט בישראל מוסמ� , הבקשה המהותית אינה בספק

שהייתה ,  בשאלה זו היא קבעה שיש סמכות כזו א� על פי שלחברה הזרה91.ניי�לדו� בע

  

ניהולו של הלי� פירוק עלול להיות לא מועיל , כאשר החברה היא זרה ואי� נכסי� בישראל   89
 ואיל� על הקשר הדרוש לאנגליה כדי שתופעל סמכות לפרק 30�050פסקה ב ,DICEYראו (

 מקרי� שבה� עשויה קיימי�ע� זאת ). תועלתח ההלי� עשוי להצמיחברה ועל והדרישה ש
למשל כאשר ,  בתחילת ההלי�כשאי� נכסי� בישראלבישראל לצמוח תועלת מניהול הלי� ג� 

–1308' בעמ ראו לעיל( בעלי משרה ובעלי מניות כפופי� לסמכות בית המשפט באופ� אישי
  ). ודיו� להל�1309

העמיד  "לכ�. בעל איגרת חובל� לנושה עליה לש ההחברה לא פרעה במועד תשלומי� שהי   90
אשר נת� לחברה במסגרת אותה , הנאמ� לאגרת החוב את החבות לפירעו� מיידי וזמ� ההתראה

 זיו האפט חברה 13800�10�10) א"תמחוזי (פרק , ראו מבוא לפסק הדי� ("חל�, החלטה
 )28.10.2010מיו� החלטה , פורס� בנבו (לימיטד. סיביל יורופ פאבליק קו' מ נ"לנאמנויות בע

  .)1סיביל יורופ  –להל� (
  .6–2 בפסקאות, )90ש "לעיל ה (1סיביל יורופ ראו    91
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בפירוש המונחי� בנמקה מסקנה זו היא עסקה רבות . אי� נכסי� בישראל, חברת אחזקות
 דני�שאלה אינ� מופיעי� כלל בסעיפי הפקודה הפי א� על " ניהול עסקי�"ו" עסקי�"

 החברה ורוב חברי הדירקטוריו� ה�  בתו� כ� היא הדגישה שמנהלי.בסמכות שיפוט
 הנפקת איגרות חוב – והיא ציינה את הפעילות הרבה של החברה בישראל 92,ישראלי�
 היא הוסיפה 93.ניהול משרדי� והתקשרויות בישראל ומסחר בבורסה בישראל, בישראל

, שאי� לה פעילות ממשית או נכסי� ש�, וציינה שלחברה אי� קשר ממשי לקפריסי�
מחו! לישראל של חברה שהרוב המוחלט של פעילותה מכוונת לישראל יכול ושהרישו� 

 היא 95. מכל האמור היא הסיקה שמרב הזיקות של החברה ה� לישראל94.להיחשב פיקציה
 כמו כ� היא 96.נעזרה עוד בתניית שיפוט באיגרת החוב שבה הותנה על התדיינות בישראל

 � החברות מחייבת את המסקנה שיש לפקודת) א(380ציינה שפרשנות תכליתית של סעי
  . סמכות בנסיבות העניי�

נמנע מלהכריע בשאלת , שאליו ערערו על מינוי המפרק הזמני, בית המשפט העליו�
הסמכות ה� משו� שההחלטה נשוא הערעור הייתה החלטת ביניי� ה� משו� שהמבקש פנה 

יח שא� השר ובית המשפט הנ, לשר בבקשה שיחיל על החברה את הוראות הפקודה בצו
 זוש ציי� בית המשפטע� זאת . לא יהיה צור� לדו� בשאלת הסמכות, ייאות לעשות כ�

   97".סוגיה שאינה פשוטה"
 הזכירה השופטת אלשי� ג� היא – למנות מפרק קבוע –בהחלטה שבאה בעקבות זאת 

שהוגשה בקשה לשר המשפטי� ושחלפו מאז כמה וכמה שבועות וטר� התקבלה תגובה 
במישור המדיניות היא סברה כי .  א� זאת היא קבעה שיש סמכות לדו� בפירוקעל. כלשהי

עמדה שלפיה לבית משפט ישראלי אי� סמכות בנסיבות העניי� יוצרת פרצה ביכולת לנהל 
בהיעדרה של ערכאה היא סברה כי  98;הליכי� נגד חברות בעלות נכסי� וירטואליי� בלבד

גופי� הבוחרי� להירש� במדינה אחרת ולנהל את אי� לעצו� עיניי� ולאפשר ל, לאומית�על
 כאשר העלות והקושי הכרוכי� ,זאת; "חסיני די�"ענייניה� בלא נכסי� מוחשיי� להיות 

   99.ברישו� במדינה אחרת נמוכי� בהרבה מהעלות ומהקושי שבניהול הלי� פירוק ש�
ולל אינו כ" נכסי�" דחתה את טענות החברה כי המונח שופטתבמישור הפורמלי ה

ה� של הדי�  תכליתיתטענות כאלה עומדות בניגוד מוחלט לבחינה ": "ניהול עסקי�"

  

 .6פסקה ב, ש�   92
7� ו6 אותפסקב, ש�   93.  
8�ו 7בפסקאות , ש�   94 .  
 .1320–1318'  להל� בעמראו   95
  .1343–1339, 1320' להל� בעמ ראו, על תניות שיפוט בהקשר של חדלות פירעו�   96
  .2פסקה ב, )87ש "הלעיל ( סיביל יורופ ערעוראו ר   97
2� ו1 אותפסקב, )87ש "לעיל ה (2סיביל יורופ ראו    98.  
  .3פסקה ב, ש�   99
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 לגמישות 'נכסי�'כות ההגדרות של עולמי במסגרתו הופ�וה� של התהלי� הכלל, ומטרותיו
 היא פעלה 100."ר מ� המודלי� הקלאסיי� והפיזיי� של נכסי�תר ויותורחוקות יו, ר ויותרתיו

של " מבח� מרכז הכובד היחסי "–תה בשתי פרשות קודמות לפי מבח� שכבר שימש או
עסקיה "היא הזכירה את .  וקבעה שמבח� זה מוביל בנסיבות העניי� לישראל–החברה 

 וציינה שוב 101,"הקשורי� בטבור� לבורסה הישראלית] 'פ'ו'ס – של החברה [הפיננסיי�
כ� , ית המשפטשמדובר בחברה המנוהלת על ידי ישראלי� הכפופי� אישית לסמכות ב

 ושמרכז הכובד של חייה� ועסקיה� הלכה 102,שאפשר לאכו� ציות לצווי� של בית המשפט
, היא ייחסה חשיבות לכ� שהחברה קמה כדי לנהל עסקי� בישראל; למעשה הוא בישראל

  103.ושלא הוכח שהייתה לה זיקה כלשהי לקפריסי� לבד מזיקה פורמלית
היא החליטה ליטול , ידה השופטת אלשי�וכפי שמע, פסק די� זה אינו נקי מבעיות

לא נית� "סמכות ולהחיל את די� המדינה חר� כל החסרונות והקשיי� הכרוכי� בכ� כי 
השימוש שנעשה ,  בניגוד למשתמע מהניתוח בפסקי הדי� בפרשה זו104".להמתי� לאוטופיה

ש מבח� זה שימ. במבח� מרכז הכובד של החברה כזיקת סמכות הוא ללא תקדי� בישראל
דא  Trans World Airlines.105�ו Tower Air – בשתי פרשות קודמות את השופטת אלשי�

 השאלה היחידה שהתעוררה 106.עקא ששאלת קיו� הסמכות לא עלתה כלל באות� פרשות

  

  ).'פ'ו'ס, ההדגשה במקור (4בפסקה , ש�   100
 ).'פ'ו'ס, הדגשה במקור (5פסקה ב, ש�   101
 .4פסקה ב, ש�   102
א� עד למועד כתיבת הספר , )2709/11א "ע(רעור לבית המשפט העליו� עעל החלטה זו הוגש    103

  .לא ניתנה החלטה בעניי� זה
  . לפסק הדי�4פסקה , ש�   104
) 28.5.2000, פורס� בנבו( רש� החברות'  נ.Tower Air Inc 408/00) א"מחוזי ת(פ " הראו   105

 Trans'ברמ� נ 7397/01א "בש, 1225/01) א"תמחוזי (ר "פש; )Tower Air פרשת –להל� (
World Airlines Inc. ) פרשת –להל�  ()פורס� בנבו, 28.3.2001החלטה מיו� TWA 

בשתי הפרשות טרחה השופטת לציי� את דרגת הפעילות הכלכלית הגבוהה של  ).הראשונה
רטה י היא פTower Air בפרשת לפסק הדי� 13פסקה למשל ב. החברה בישראל ואת חשיבותה

 והיא ]...[; ב"ה בי� ישראל לארהפעילותה העיקרית של החברה הייתה הפעלת קו תעופ"כי 
ספקי� ולקוחות ישראליי� , קיימה לאור� טווח זמ� ארו� התקשרויות עסקיות ע� עובדי�

 מאפשר לבית משפט ]...[ לפקודת החברות 380סעי� "כי היא כתבה ג .12ובפסקה , "אלבישר
יא ה הראשונה TWA פרשת ב."בישראל לקנות סמכות על חברות זרות הפעילות בישראל

נזדמ� לי כבר לומר כי חברה זרה המנהלת עסקי� בישראל ומעסיקה עובדי�  ":כתבה
כגו� זו , "שעה רעה"ישראליי� צריכה להביא בי� שיקוליה את הדברי� וצריכה לצפות ג� 

  .) לפסק הדי�6' מעבראו " (שבאה לה עתה
ברה ניהלה הח:  לא היה ספק שיש סמכות לנהל הלי� של פירוק בישראלTWAבמקרה של    106

 Trans World Airlines 3546/01א "ראו רע(בישראל מקו� עסקי� והיה לה רכוש בישראל 
Inc. פרשת –להל�  (4בפסקה , )2002 (498) 1(ד נו" פ,ברמ�' נ TWAפרשתו, ) ערעור TWA 

 מוזכר שהיו נכסי� של החברה בישראל בתחילת ש�, 6' בעמ )105ש "לעיל ה (הראשונה
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כהלי� עצמאי או כהלי� : בשתיה� הייתה א� ראוי להפעיל סמכות שכבר נקנתה וכיצד
 107.רכז הכובד של החברה נמצא במדינה זרהכאשר מ, הכפו� להלי� עיקרי, מקומי משני

שתוארה מופיעי� בפסיקה האנגלית  108סיביל יורופשהוזכרו בפרשת  השיקולי� באכ� רוו
 שעה שבאנגליה על חברה זרהשכבר נקנתה  לשאלה א� ראוי להפעיל סמכות לעיל באשר

 קהדרישה סטטוטורית לזיסמכות השיפוט בענייני פירוק חלה על חברות זרות בלא כל 
על כ� שיקולי� אלה עשויי� להיות רלוונטיי� בישראל כשיקולי� להימנע . ספציפית

אול� ה� אינ� רלוונטיי� לשאלה שעלתה בפרשה . מהפעלת סמכות שיפוט שעה שזו קנויה
 חזקי� . א� קיימת סמכות א� לאו–שנסבה כולה על השאלה הקודמת ההכרחית , הנדונה

לי� ככל שיהיו כשמדובר בנאותות הפורו� לדו� בעניי� ככל שיהיו במישור המדיניות ומועי
אי� בשיקולי� בדבר מרכז הכובד של החברה וההגנה על הנושי� , הנמצא בסמכותו

 תופרששתי הב, זאת ועוד. כשלעצמ� כדי לבסס סמכות שיפוט שעה שזו אינה קיימת

  

שכ� לא ברור , קשה יותר לזהות את מקור הסמכות Tower Air במקרה של. )ההלי� הישראלי
 , לפסק הדי� כי רוב נכסי החברה2בית המשפט ציי� כבר בפסקה . היה לה רכוש בישראלא� 

 שכבר לא נשארו נכסי� של החברה – 18 ובפסקה , מצויי� בארצות הברית,"א� לא כול�"
כה להתקיי� בתחילת ההלי� כדי להקנות לבית אמנ� הזיקה של הימצאות נכסי� צרי. בישראל

 ,9' בעמ, ציינה השופטת) 105ש " הלעיל (הראשונה TWA פרשת ג� בא�, המשפט סמכות
,  ע� זאת".זניחי� ובעלי ער� שולי"או שהיו ,  לא היו בישראל נכסי�Tower Airשבמקרה של 

היה מקנה סמכות מה ש, ייתכ� שהיא נרשמה כדי�, בהנחה שהיה לה מקו� עסקי� בישראל
צוי� . לא הייתה מחלוקת שבית המשפט מוסמ�מכל מקו�  .לפקודת החברות) א(380' מכוח ס

 השופטת ציינה 13פסקה בו, שיש סמכות) 105ש "לעיל ה (Tower Air לפרשת 2בפסקה 
 העיקרית של החברה הייתה הפעלת הפעילות" שכ� ,establishmentשהחברה מקיימת בישראל 

יתרת נכסיה של החברה כגו� מיטלטלי� ויתכ� שא� זכויות ; ב" ישראל לארהקו תעופה בי�
יש לחברה מקו� עסקי� ונציג מורשה בישראל והיא קיימה ; אצל סוכני� מצויי� בישראל

".  ספקי� ולקוחות ישראליי� בישראל,לאור� טווח זמ� ארו� התקשרויות עסקיות ע� עובדי�
אלא רק אלה ,  על ידי השופטת מצמיחות סמכותיוש� אל לב שלא כל הזיקות שצוינוא� 

   .ועל נכסי� בישראל, א� הייתה רשומה,  על היותה רשומה בישראל כחברה זרההמעידות
 התייחסה השופטת לפסקי הדי� )87, 90ש "ו לעיל הרא( סיביל יורופבשני פסקי הדי� בפרשת    107

 שבית המשפט הישראלי חייבו Tower Airהללו תו� הבעת עמדה שנסיבות העניי� בפרשת 
 ה� TWA  ואילו בפרשת,נהל בביתה של החברהיעכב את ההלי� לטובת הלי� הבראה המת

שמרכז הכובד של החברה נמצא פי חייבו שבית משפט ישראלי יפעיל את סמכותו א� על 
כדי להג� על עובדי� ונושי� מקומיי� העלולי� להיפגע מהמהלכי� הנרקמי� , מחו� לישראל

צווי� שניתנו  הדיו� נסב על האפשרות להכיר בTower Air בפרשת .� החברהבמקו� רישו
 ולו הלי�, הלי�בישראל נטית רק לשאלה א� ראוי לנהל וורלבר� הכרה זו הייתה . בהלי� הזר

  .שפיעה על שיקולי בית המשפט בדבר נאותות הפורו�ה והיא ,משני
אותו פסק די� ; )87ש "הלעיל  (2ורופ סיביל י בפרשת  לפסק הדי�4 ושוב בפסקה 1ראו פסקה    108

) א"תמחוזי (פרק :  לחברה אחרת הקשורה בתשלובתשהוגשה באשרנית� בבקשה הצמודה 
, פורס� בנבו (רמני פאבליק קו לימיטד'סיביל ג' מ נ"אמסל� תיירות ונופש בע 13723�10�10

23.2.2011 .(  
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אמור ה, ל סמכות עקיפהשהקודמות מבח� מרכז הכובד של החברה שימש למעשה מבח� 
לזהות את המדינה בעלת הסמכות לנהל הלי� פירוק עיקרי של חברה שהחלטותיה תוכרנה 

 לא 109א� בהנחה שהיה מקו� לאמ! כלל כזה לצור� פסקי� זרי� בהליכי פירוק. בישראל
 נגזר ממבח� זה כלל המצמיח סמכות לנהל הלי� שתואר דווקא כהלי� משני ברור כיצד

   .מכות הסטטוטוריי� הברורי�כללי הס וזאת בניגוד ל110,מקומי
לעניי� זה הסתמכות על תניית השיפוט באיגרת החוב כבסיס להקניית סמכות אינה 

 ולא קוי� כל דיו� ממשי בשאלה א� נסיבות העניי� מאפשרות לבסס את סמכות 111,משכנעת
 או 112רישו� ומקו� עסקי� בישראל: השיפוט על זיקות הסמכות המוכרות על ידי הפקודה

  

 .1410–1406' בעמלהל� ראו    109
  .8, 7, 6בפסקאות , )90ש " הלעיל (1פרשת סיביל יורופ ראו    110
מהדיו� נובע כי אי� מדובר בתניה מפורשת . ת השיפוטיפסק הדי� אינו מפרט את הנוסח של תני   111

שכ� , המאפשרת לנאמ� לנקוט בישראל הליכי פירוק כאמצעי לאכיפת החוב שבאיגרת החוב
 הכללית העולה קשה לקבל את העמדה. עסקה בפרשנות התניה ולא בלשונההשופטת אלשי� 

שעליה� ,  שהגשת בקשת פירוק היא אחד מאמצעי האכיפה הרגילי� של חוב,מפסק הדי�
הגשת בקשה לפירוק היא . ית שיפוט שבשטר נאמנותיולו תנ, ת שיפוטימסכימי� צדדי� לתני

וכללי הסמכות החלי� , בדר� כלל אמצעי שנוקטי� לאחר שאמצעי האכיפה הרגילי� כשלו
בקשת פירוק איננה סעד . ית מכללי הסמכות החלי� על הליכי גברא רגילי�עליה שוני� בתכל

גרת חוב ימדובר באוא�  ,קיימי� סעדי� אובליגטוריי�; גרת חובימידי כנגד מי שאינו פורע א
על כ� .  לפעול למימוש המשכו� שאיגרת החוב מספקתאפשר, שבצדה משכו�, מובטחת

ת שיפוט על הליכי פירוק אינה יהמידית של תני החלתה ,בהיעדר התנאה מפורשת בעניי� זה
במקרה זה שה� , ת השיפוט מחייבת רק את הצדדי� הישירי� להיתני, יתרה מזו. משכנעת

לרבות מי שמחזיקי� , ואילו נושי� אחרי� של החברה, גרות החוב והחברהיהנאמ� על א
 הסתמכות על ,�על כ. אחרותעשויי� להיות קשורי� בתניות שיפוט , גרות חוב אחרותיבא
אמנ� אי� צור� . ת שיפוט כזו כבסיס לסמכות פירוק עלולה לפגוע בנושי� אחרי�יתני

ית השיפוט הנדונה מתיימרת י תנא� אול� ,בהסכמה של כל הנושי� כדי לפתוח בהלי� פירוק
נטילת , לא התניה לא הייתה מוסמכת לדו� בפירוקינה שאילמלהקנות סמכות שיפוט למד

ית שיפוט לבדה אכ� עלולה להפתיע נושי� אחרי� ולפגוע יכזו על יסוד תנסמכות במדינה 
לאומית � להוסי� סמכות בי�א� אפשרלא ברור  כלל וכלל, כפי שנראה בהמש�, ואכ�. בה�

ראו להל� (ית שיפוט יבאמצעות תנ שהמחוקק לא נת� לבית משפט בתחו� של חדלות פירעו�
 ).1343–1339' בעמ

בפסקה (לא נרשמה בישראל ציינה שהחברה ויו של מפרק זמני השופטת בהחלטה בנוגע למינ   112
פרשת סיביל  ל7בפסקה ראו " (מנהלת משרדי� והתקשרויות בישראל"ושהיא , ) לפסק הדי�1

ואולי א� הנפקת (ניהול המשרדי�  היא העירה כי 6אמנ� בפסקה )). 90ש " הלעיל (1יורופ 
 חזרה על זה אול� היא לא, עות חברה אחרתהיה באמצ)  לא ברור מהנוסח–גרות החוב יא

היה , א� אמנ� החברה ניהלה בישראל מקו� עסק שכ� .היה ראוי ללב� סוגיה זו. 7בפסקה 
אזי היה אפשר , וא� היא לא נרשמה א� על פי שקיימה בישראל מקו� עסקי�, עליה להירש�

 לפקודת 381' את פירוקה לפי ס קשהיה מבממשלה לקנות סמכות א� היוע� המשפטי ל
הצדקה שבית המשפט הישראלי יעסוק בעניי� יתכ� שאי� י,  וא� לא ביקש את פירוקה.החברות

 ).1323–1322'  בעמראו להל�(
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 הצגת הבעיה כאילו היא יכולה להיפתר בפרשנות תכליתית של המונח 113.ישראלנכסי� ב
א� לחברה אי� נכסי� . לפקודת החברות אינה מפצה על כ�) א(380בסעי� " נכסי�"

 אלא ,"נכסי�"הקושי איננו נעו! בפרשנות המילה , א� לא נכסי� בלתי מוחשיי�, בישראל
כמו כ� לא הוצגה התכלית של הסעי� . �בכ� שהסעי� אינו מקנה סמכות בנסיבות העניי

שאי� בצד� נכסי� שאפשר למקמ� " ניהול עסקי�"הנדו� המצדיקה את דחיסת� של 
 משתמע מדברי 114.בישראל אל תו� זיקת הסמכות הדורשת קיומ� של נכסי� בישראל

 שכ� היא מדגישה שרישו� 115,השופטת כי תכלית ההוראה היא הגנה על נושי� ישראליי�
,  המקשה בי� השאר על מי שמבקש לפרקה116,ריסי� הוא בגדר פיקציההחברה בקפ

  

ולא נעשה ניסיו� , "וירטואליי�"התקבלה בלא כל דיו� הטענה כי כל נכסי החברה ה� , למשל   113
, � למיקו� של נכסי�לאומי הפרטי כולל מבחני�המשפט הבי�. כלשהו למק� נכסי� אלה

ואי� זה מ� הנמנע כי מקצת נכסי , )976–974' בעמ ראו לעיל( לרבות נכסי� לא מוחשיי�
, העסקאות הפיננסיות הרבות בבורסה הישראלית שעליה� דובר בפסק הדי�החברה היוו חלק מ

  .ושהיה אפשר למקמ� בישראל
תו הופכות ההגדרות של עולמי במסגר�התהלי� הכלל"דבריה של השופטת בהתייחסה אל    114

ורחוקות יותר ויותר מ� המודלי� הקלאסיי� והפיזיי� של , לגמישות יותר ויותר' נכסי�'
אינ� מובני� , ))87ש "לעיל ה (2סיביל יורופ בפרשת  לפסק הדי� 4פסקה בראו " (נכסי�

י� מחייב להתייחס אל ניהול עסק, ג� א� הוא קיי�, ואי� זה מוב� כיצד תהלי� זה, מאליה�
  . בישראל כנכסי� בישראל

היה אפשר לנסות לבסס  למשל. היה ראוי להסביר כיצד זיקת הנכסי� מייצגת תכלית זו, א� כ�   115
ולכ� היא היוותה , את הטיעו� כי הימצאות נכסי� במדינה נחשבה בעבר סממ� לניהול עסקי�

 אולי, לחלופי�. �ולכ� ג� בלי נכסי� יש להסתפק בניהול עסקי, זיקת סמכות מספיקה לפירוק
 ,תכליתה של זיקת הנכסי� במדינה הייתה להג� על נושי� הנפגעי� מפעילותה של חברה זרה

ומכא� היה אפשר לבסס נטילת , סוג של ערובה לתרופה מקומיתא�  משמשי� כשנכסי� אלה
מוב� שלא קל לבסס . סמכות כל אימת שיש נושי� מקומיי� א� בלא קיומ� של נכסי� בישראל

המשפט הישראלי אינו תומ� בתפיסה , וכפי שנראה בהמש�,  כאלה מבחינה היסטוריתטענות
שזיקת הנכסי� נועדה להכפי� לסמכות פירוק ישראלית כל חברה שניהלה עסקי� בישראל או 

א� בהיעדר כל דיו� כזה קשה לראות כיצד השימוש בסיסמה . שפגעה בנושי� ישראליי�
  .מועילה" פרשנות תכליתית"

ג� השימוש בביטוי זה ). 90ש "ה לעיל (1פרשת סיביל יורופ  לפסק הדי� ב8 בפסקה ראו   116
 היא שאנשי� רשאי� , המעוגנת במסורת של המשפט המקובל,התפיסה הישראלית. בעייתי

כ� להכפי� את בו, בלי קשר למקו� פעילותה העסקית של החברה, להתאגד בכל מדינה שהיא
חוסר נחת מיכולת זו להתחמק מהדי� . )1272–1267, 1246' בעמראו לעיל  (החברה לדי� נבחר

של המדינה שבה עיקר פעילותה של החברה הוא אשר עומד בבסיסה של הגישה 
הקונטיננטלית המכפיפה תאגידי� לדי� המדינה שבה מרכז ניהול� במקו� לדי� המדינה שבה 

דוקטרינה . fraude à la loiגישה המוצאת תמיכה בדוקטרינה הקונטיננטלית של , ה� רשומי�
המסרב לנטוש את התפיסה שמושבו של תאגיד הוא במקו� , זו אינה מוכרת במשפט המקובל

על א� הדיו� הער המתנהל  המחוקק הישראלי מוסי� לדגול בגישה זו ג�. שבו הוא התאגד
חברות שנרשמו מחו�  (pseudo-foreign corporationsא� הכפפת� של . זה שני� רבותבסוגיה 

לדי� המקומי בארצות הברית איננה מהל� ) ינה הג� שעיקר פעילות� היא בתו� המדינהלמד
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 אול� הנחתה זו בדבר תכלית ההוראה אינה עומדת במבח� 117.וההופכת אותה לחסינת די�
המשפט הישראלי אינו מגלה כל כוונה להג� בכל מחיר על נושי� ישראליי� . המציאות

ואי� סיבה , ת עסקי� בישראלבאמצעות הענקת סמכות פירוק בנסיבות שבה� החברה מנהל
  . להבי� את זיקת הנכסי� באופ� כזה

בניגוד לשיטות אחרות המסתפקות במבח� של ניהול עסקי� או במבח� גמיש של זיקות 
 רק על חברות מלאה ומידית ישראל העניקה סמכות 118,למדינה כדי ליטול סמכות בפירוק

ועל )  עסקי� ונרשמה כדי��מקולרבות חברה זרה המקיימת בישראל (הרשומות בישראל 
לא שלל כל אפשרות שתינטל המחוקק כבר ראינו שבזה . חברות בעלות נכסי� בישראל

הוא לא דרש שיהיו נכסי� בישראל כאשר החברה ,  אדרבה119.סמכות ג� בהיעדר נכסי�
הוא א� לא שלל את האפשרות שתינטל סמכות בנסיבות שבה� אי� רישו� . רשומה בישראל

אול� החוק הישראלי מבהיר כי בכל מקרה שבו אי� לחברה זרה נכסי� . ינהאו נכסי� במד
 להכפי� אותה לסמכות הפירוק של א�ההחלטה , חו!�והיא לא נרשמה בישראל כחברת

היא נתונה בידי היוע! המשפטי . מערכת המשפט הישראלית אינה נתונה בידי בית המשפט
  

שליטתו , בדומה לכ�. הוא טעו� חקיקה והחקיקה כפופה לחוקה ולביקורת שיפוטית. פשוט
' בעמ ראו לעיל(המועטה של די� ישראל בחברות זרות מעוגנת בהוראות חוק מפורשות 

ופעלי� באשר לסמכות לפרק חברה אינ� בהכרח א� על פי שכללי� המ). 1284–1282
קשה , משפיעי� במישרי� על סמכות השיפוט ועל ברירת הדי� באשר לתאגידי� שאינ� בפירוק

נראה כי . להניח שעמדות עקרוניות שהובעו בתחו� האחד לא תשפענה על התחו� האחר
 בהחלטה או למצער, סטייה מהעמדה המושרשת בעניי� זה ראוי שתתבצע בידי המחוקק

 . שיפוטית מנומקת ומבוססת לגו� העניי�
ההנחה של השופטת כי  .)87ש " הלעיל (2סיביל יורופ  לפסק הדי� בפרשת 3 הפסקבראו    117

מדי� ישראל על ידי התאגדות בקפריסי� ושמירה " להתחמק"הכרה ביכולת� של המתאגדי� 
א� . � היא אינה מבוססתתהפו� את החברה ובעליה לחסיני די� א" וירטואליי�"על נכסי� 

 מסורתה המשפטית אי� זה בלתי סביר להניח שהיא אכ� ובשל(קפריסי� נוהגת כמו ישראל 
, החברה הנדונה אינה חסינת די�, ונוטלת סמכות על יסוד מקו� הרישו� של החברה) נוהגת כ�

לפרקה מבחינתו של מבקש ישראלי הא� העובדה שיקר יותר .  לפרקה בקפריסי�אפשרשכ� 
היותה שהרי , נראה שלא? מחייבת שבית משפט ישראלי יוסמ�, או שאי� לה נכסי� ש� ,ש�
, רצוני החברה רשומה מחו� לישראל בוודאי שקופה לכל מי שנכנס אתה לקשר עסקי של

ושיקול זה היה צרי� לעמוד לנגד עיניו של כל מי שמלווה לה כס� כאחד מהשיקולי� בנטילת 
מו כ� סביר שהחלטות המתקבלות ש� בתור מדינת ההתאגדות  כ.הסיכו� שבקשר עסקי כזה

א� אפשר לממש נכסי� בישראל לטובת ההלי� או לכפות ציות על בעלי , תוכרנה ג� בישראל
 ).1434–1403' בעמראו להל� (השליטה 

פחות  על הסמכות הגמישה מאוד של אנגליה והסמכות הגמישה 1308–1307' בעמלעיל ראו    118
  .סת במפורש לניהול עסקי� במדינה כעילת פירוקשל קנדה המתייח

באנשי� המעורבי� השליטה האישית ה� בשל , ג� הלי� כזה עשוי להיות מועיל, כאמור לעיל   119
 באופ� אישי לשאת בחלק מחובות לחייב� להעביר רכוש למדינה או �יביחתאפשר לשבחברה 
בתור צו ממדינה ,  שצו ישראליאו שייכנסו נכסי� למדינהה� בשל הצפי או האפשרות , החברה

  .יוכר במדינה אחרת, שבה ניהלה החברה עסקי�
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ובידי , בישראל ולא נרשמה כדי�לממשלה כאשר מדובר בחברה זרה שהקימה מקו� עסק 
הסדר זה . שר המשפטי� כאשר היא לא הקימה מקו� עסק בישראל ואי� לה נכסי� בישראל

 ההכרעה א� ,מבהיר כי המחוקק סבר שבהיעדר רישו� או מקו� עסק או נכסי� בישראל
 האינטרס הציבורי דורש הפעלת סמכות בפירוק וא� יש צור� להג� על נושי� ישראליי� ראוי

  . שתהיה בידי רשויות אחרות ולא בידי בית המשפט
ראוי להכפי� סמכות שיפוט לסמכות זה נראה כי אי� , למשל. אפשר לבקר תפיסה זו

על אחת כמה וכמה בענייני� שבה� ההגנה על נושי� מחייבת לעתי� . שבשיקול דעת מנהלי
,  התבקש לפעולכאשר השר, שבמקרה הנדו�,  הא ראיה120.קרובות פעילות שיפוטית מידית

 אול� לאור ההסדר המורכב 121.עברו שבועות מבלי שניתנה תגובה כלשהי לפנייה
ההכרעה . שבפקודה נראה כי שאלת קיומה של סמכות פירוק א� אינה בשיקול דעת שיפוטי

השיפוטית שלפיה חברה שאי� לה מקו� עסקי� בישראל ושאי� לה נכסי� בישראל כפופה 
לא , ט ישראלי משו� שמרכז הכובד של ענייניה מצוי בישראללסמכות הפירוק של בית משפ
אלא שהיא א� נטילה שלא כדי� של סמכויות המוקנות בחוק , זו בלבד שאינה מבוססת בדי�

אימוצו של מבח� זה כמבח� סמכות אינו פירוש של החוק אלא שינוי . לרשויות אחרות
  . המצב המשפטי הקיי� תו� התעלמות מהחוק

יוצא שישראל מוסמכת לנהל הלי� של פירוק ,  א� כלל זה יחזיק מעמד,על א� כל זאת
כאשר זיקת הנכסי� (לא רק בנוגע לחברה הרשומה בישראל וחברה שיש לה נכסי� בישראל 

אלא ג� בנוגע לחברה זרה שמרכז הכובד העסקי שלה , )עשויה לכלול ג� ניהול עסקי�
  . בישראל

  ?ני� של הליכי�סוגי� שולזיקות שונות נדרשות הא�   )ב(

 שישראל אינה ו בתי משפט ישראליי� מוסמכי� לפרק ג� חברה זרה פירושהיות� של
שלפיה חברה יכולה להתפרק רק במדינת , unity of bankruptcyשל מקבלת את הדוקטרינה 

כשמכירי� בסמכות פירוק של יותר ראינו כי  122.ש� ירוכזו כל הנכסי� וכל התביעות, ביתה

  

ה ש� פסל, )105ש " הלעיל (Tower Airפרשת לפסק הדי� ב. ב11פסקה ב ו9, 8פסקה בראו    120
, 1958–ח"התשי,  לחוק אכיפת פסקי חו�)2(3' את הדרישה המופיעה בסהשופטת אלשי� 

  .הדחו� של הליכי� כאלה בשל האופי שהפסק יהיה אחרי ערעור
ש "הלעיל  (2סיביל יורופ ראו ג� ; 3 בפסקה )87ש " הלעיל (סיביל יורופ ערעורראו פרשת    121

לא ניתנה מטע� שר , א� על פי שחלפו שבועות אחדי�: 3' בעמ, במבוא לפסק הדי�, )87
 . לחיוב או לשלילה–המשפטי� תגובה כלשהי 

 לירושה ופשיטת רגל באשר ע� העמדה הישראלית מתיישבתשל המשפט הישראלי עמדה זו    122
א� הניח , ישראל מוכנה לדו� בירושתו של אד� ג� א� הוא לא היה תושב ישראל. של יחיד

והיא מוכנה לדו� בפשיטת רגלו , )1965–ה"התשכ,  לחוק הירושה136' ראו ס(בישראל נכסי� 
 שימו לב שישראל אינה ).1357–1343' בעמלהל� ראו (של אד� שאינו בהכרח תושב ישראל 
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) main proceeding(הלי� עיקרי : ובל לדבר על סוגי� שוני� של הליכי�מק ,ממדינה אחת
 ancillary(ולעתי� א� הלי� עזר , )secondary or territorial proceeding(והלי� משני 

proceeding .(אות� כללי ; במשפט המקובל אי� כללי סמכות שוני� לסוגי ההלי� השוני�
א� אנגליה היא מדינת : הלי� נקבע בדר� אחרתואילו אופי ה, סמכות משמשי� בכל הקשר

בי� , וכל הלי� שמתנהל מחו! לאנגליה יהיה משני, ההלי� הוא הלי� עיקרי, ההתאגדות
כל אימת , בהתאמה; שהוא משת� פעולה ע� ההלי� העיקרי בבחינת הלי� עזר ובי� שלא

לעומת  .� עזרההלי� האנגלי יהיה הלי� משני או הלי, שמדינת ההתאגדות היא מדינה זרה
הסמכות לנהל הלי� , הוזכרולאומיי� ש� ברוב מדינות הקונטיננט ובמסמכי� הבי�,זאת

סמכות לנהל הלי� משני מבוססת ; עיקרי מבוססת על היות הפורו� מרכז הניהול של החברה
ג� כא� אי� הבחנה בכללי הסמכות א� , על קיומו של מקו� עסק או הימצאות� של נכסי�

רק בשוויי! . לנהל הלי� עזראלה המסמיכות לנהל הלי� משני ובי� מיכות הזיקות המסבי� 
 על יסוד – הלי� משני המתנהל בכפו� להלי� עיקרי –מיוחד כלל סמכות להלי� עזר 

  123.הימצאות נכסי� במדינה כל אימת שהוכר צו פירוק שנית� במדינת המושב של החברה
, י� עיקרי להלי� משני או הלי� עזראי� הבחנה סטטוטורית בי� הל, כבאנגליה, בישראל

פסקי הדי� אינ� מלמדי� שאופיו של , וא� על פי שכל סוגי ההליכי� הללו מוכרי� בישראל
בישראל ֵהכירו בסמכות לפרק חברה זרה . ההלי� תלוי בזיקה המסמיכה את בית המשפט

ל  וא� כאשר מתנה124,במקו� ההתאגדות של החברה" עיקרי"בלי קשר לקיומו של הלי� 
משתמע ,  יתרה מזו125.יכול להתנהל הלי� ישראלי משני שאינו הלי� עזר, הלי� עיקרי כזה

, אוסטרליה וקנדה, שבניגוד למקובל באנגליה, TWA�ו Tower Airמפסקי הדי� בעניי� 
פסקי די� אלה . ההלי� העיקרי אינו בהכרח ההלי� המתקיי� במקו� הרישו� של החברה

  

לעניי� זה ראו (אלא רק לפרק אותה , מוסמכת לחסל חברה שהתאגדה במדינה אחרת
בית המשפט הבחי� בי� הסמכות לפרק את   ש�,Re Matheson, (1884) 27 Ch. D. 225בפרשת

משו� , )dissolve(החברה לסמכות לחסל אותה וציי� שג� א� אי� לו סמכות לחסל אותה 
 עסקיה תיש לו סמכות לפרק א,  במדינה זרה לחברה שהתאגדהבאשרינה קיימת שסמכות זו א

)wind up((. 
שכ� הימצאות נכסי� במדינה ,  לממש נכסי� מקומיי�אפשרולמעשה זו הדר� היחידה שבה    123

  ).ואיל� 1209 פסקהב ,BUCHERראו  (אינה זיקה עצמאית לכינו� סמכות לפרק חברה זרה
שעסקה בחברה שהתאגדה בקפריסי� , )90, 87ש "לעיל ה (ל יורופסיבימפרשת כ� משתמע    124

4025/06� "וא� מבג Red Rock Holdings Ltd. בית המשפט המחוזי בתל' נ� יפו�אביב
�ראו למשל ב(כ� מקובל ג� במדינות אחרות ). 2007, פורס� בנבו(Insolvency Regulationס  '

 ראו ,כזהעצמאי היק� הסמכות בהלי� על ). 42ש "לעיל בה ובשוויי� הסמכות המתוארת 3.4
  .1328–1326' ש� ולהל� בע

 כונס הנכסי� הרשמי'  נ.TWA Inc 17427/02א "בש, 1225/01) א"מחוזי ת(ר "פשראו למשל    125
ש� הודגש שההלי� , )השנייה TWA פרשת –להל� ) (פורס� בנבו, 23.12.2002החלטה מיו� (

   .י� העיקריהישראלי אינו הלי� עזר ואינו כפו� להל
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כאשר לא ברור , הוא מבח� מרכז הניהול של החברה, חרמצביעי� על פיתוחו של מבח� א
בשני מקרי� אלה מרכז . א� הוא נועד להחלי� את המבח� הקיי� או שמא להיווס� עליו

ועל כ� התפקיד של בית המשפט הישראלי לא היה , הניהול של החברה היה מחו! לישראל
בית  בר� א� על פי ש.מרכז הניהול היה בישראל סיביל יורופבפרשת . לנהל הלי� עיקרי

כנראה משו� שהחברה זאת  126,המשפט קבע כי מדובר בסמכות לנהל הלי� מקומי משני
 ליעילותו של ניהול הלי� באותו פסק די� באשרהספק שהובע , הייתה מאוגדת בקפריסי�

 מרכז הניהול של החברה –בקפריסי� מרמז כי בית המשפט צפה למעשה שההלי� בישראל 
 א� ישראל נוטלת סמכות . חיסול החברהמעטלהסוגיות שיעסוק בכל , י יהיה הלי� עיקר–
אזי בתור מדינת , לפרק חברה הרשומה בקפריסי� כשלחברה אי� נכסי� בישראל" עיקרית"
התאגדות היא כנראה עשויה לנהל הלי� משני או הלי� עזר כאשר הפירוק העיקרי של ה

מכא� שהזיקה . ענייני החברהחברה ישראלית מתנהל במדינה אחרת שבה מצוי מרכז 
והזיקה לביסוס סמכות , המשמשת יסוד לסמכות העיקרית אינה בהכרח מקו� ההתאגדות

   127.משנית אינה בהכרח רק מיקומ� של נכסי�
שאלה זו ? כיצד ייקבע איזה הלי� הוא ההלי� העיקרי ואיזה הוא ההלי� המשני, א� כ�

סוגיה זו . משני איננה ברורה כללמלמדת שבישראל ההבחנה בי� הלי� עיקרי להלי� 
  .מחייבת לקיי� דיו� בהיק� הסמכות שיש לבית המשפט העוסק בפירוקה של חברה

   היק� הסמכות  )ג(

 נושי� יעתז כל התביעות נגד חברה במסגרת אחת ולמנוכירמביא לפירוקה של חברה 
 לפי סדר לאיסו� של כלל נכסי החברה וחלוקת�, לממש את זכויותיה� מחו! למסגרת זומ

לפיכ� תפקיד מרכזי . וא� לחיסול החברה, עדיפות קבוע בי� הנושי� שהוכיחו את זכות�
פיקוחו צו הפירוק מעביר ללש� כ� .  הוא כינוס נכסי החברה ובירור חובותיההמפרקשל 

 129.המשפט רשאי לתת צו המקנה לו אות�ת  ובי128, נכסי החברה ועסקיהתשל מפרק א

  

  .10בפסקה , )90ש " הלעיל (1 סיביל יורופ פרשת   126
אולי החברה ). 106ש " הלעילראו ( ספק א� היו נכסי� בישראל Tower Air בפרשת ,יתרה מזו   127

ג� . א� הדבר לא פורש בפסק הדי�, הייתה רשומה בישראל משו� שהיה לה מקו� עסקי� פה
 TWAראו למשל פרשת  (ראל הוברחו ממנהחשד שנכסי� שהיו בישזכר ה הוTWAבפרשת 
אול� הדרישה לנכסי� בישראל חלה בעת פתיחת . )6בפסקה , )125ש "לעיל ה( השנייה
לא כל שכ� , � מישראל לאחר מכ� אינה שוללת את סמכות בית המשפטתוהוצא, ההלי�

 ה כי אפשר לנהל הלי� בישראל א�ריבהה סיביל יורופ אול� ג� פרשת .הוצאת� שלא כדי�
או תו� פירוש הזיקה של נכסי� בישראל כמקיפה ג� ניהול עסקי� , בלא נכסי� בתחו� השיפוט

  . בישראל
  . לפקודת החברות305' סראו    128
 .306' ס, ראו ש�   129
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 ולעשות כל דבר הנחו! לנהל את עסקיה לקראת פירוק, ברההמפרק רשאי לתבוע בש� הח
 שהליכי� נגד החברה היא של צו פירוק  כמו כ� תוצאת לוואי130.כדי לכנס את נכסי החברה

וזאת כדי למנוע מצב שבו נושי� ייהנו באופ� לא שוויוני מהמסה העומדת , מוקפאי�
לבית המשפט סמכויות הפקודה נותנת ,  כדי להבטיח שיכונסו מרב הנכסי�131.לחלוקה
כל אד� הידוע כמחזיק "וכ� , ובתוכ� הסמכות להזמי� ולחקור נושאי משרה בחברה, נרחבות

נכסי� של החברה או החשוד בכ� או הנראה כמי שחייב לה כס� או שהוא יכול למסור מידע 
כמו כ� בסו� ההלי� מוסמ� בית  132".עסקיה או נכסיה, מסחרה, ייסודה, בדבר ייזו� החברה

   133.משפט להורות על חיסול החברהה
הא� נכסי . לאומי המתייחסות להיק� הסמכות�שאלות בהקשר העברמעוררי� כל אלה 

הא� ? הא� נושי� זרי� יכולי� להשתת� בפירוק? החברה כוללי� נכסי� מחו! לישראל
הא� ? בי� כדי לתפוס נכסי� בי� כדי לחקור אנשי�, המפרק מוסמ� לפעול מחו! לישראל

הסמכות להורות על הא� ? ההליכי� חל ג� על הליכי� נגד החברה מחו! לישראלעיכוב 
  ?  להתייחס לחברה זרההמחיקת החברה וחיסולה יכול

 הדוק לאופ� שבו קשרהיק� הסמכות של בית משפט בהליכי חדלות פירעו� קשור 
מתח שהוסבר לעיל בי� התפיסה הגורסת שיש לנהל הלי� אחיד השיטה מתייחסת ל

   רעיו� .רסלי ובי� התפיסה שגורסת שיש לנהל כמה הליכי� טריטוריאליי� מוגבלי�ואוניב
 ות בעלחברות מחייב לצמצ� את סמכות השיפוט בענייני� אלה לunity of bankruptcy�ה

 universality of (ה�מתו� הנחה שסמכות זו תשתרע על כלל נכסי, ד למדינהוזיקה קרובה מא

bankruptcy(,הסמכות , שבסיס הסמכות רחב יותר ככל , ובהתאמה �כ� ראוי לצמצ� את היק
 Insolvency Regulation� כבר ראינו שהמשפט הקונטיננטלי וה.לרכוש מקומי בלבד

על יסוד זיקות וה� מבחיני� בי� הלי� עיקרי להלי� משני , האירופית הפנימו תובנה זו
הלי� . הלי� הפירוקבאשר להיק� הנכסי� של התאגיד הכפופי� לו הסמכות המספיקות

, החולש על כלל נכסי המבוסס על זיקת סמכות חזקה במיוחד לחברה המתפרקתעיקרי 
בי� שהוא הלי� עזר , המבוסס על זיקת סמכות מקומית ומוגבלת יותר ואילו הלי� מקומי

   134.מוגבל לנכסי� מקומיי� בלבד, ובי� שהוא הלי� עצמאי

  

 .307' ס, ראו ש�   130
  .267' ס, ראו ש�   131
 .288' ס, ש�ראו    132
   367' ס, ראו ש�, חברה לעניי� ביטול החיסול וביטול המחיקה של ש� ה.315' ס, ש�ראו    133

 . 369' סו
�ל 3 'וס ,666�1 בפסקה ,MAYER, ראו למשל בצרפת   134Insolvency Regulation .�הלי� , בשוויי

המבוסס על זיקת הנכסי� בלבד מוגבל לנכסי� מקומיי� אלה וא� מוגבל לנושי� מובטחי� 
 פסקהב ,BUCHER ראו(היתרה מועברת למפרק העיקרי , ולאחר שזכויותיה� מומשו, מקומיי�

  .)ואיל� 1209
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בי� שהיא , ת פתיחת ההלי� לכל חברה המשפט האנגלי מייחס את תוצאו,לעומת זאת
 135.ואינו מבחי� בי� הלי� עיקרי להלי� משני במוב� זה, חברה אנגלית ובי� שהיא חברה זרה

בי� , לפיכ� צו פירוק מעביר לשליטתו של המפרק את כל נכסי התאגיד כנאמ� לטובת נושיו
 מוסמ� בעיני המשפט האנגלי המפרק 136.שנכסי� אלה באנגליה ובי� שה� מחוצה לה

 ההלי� חל על כל רכושה 137.ה� אינ� מצויי� בפורו�א� על פי שלממש נכסי� של החברה 
:  בית המשפט יכול להגביל את הנאמ�138.של החברה ופתוח בפני כל נושיה בלא הבחנה

הוא יכול להורות לו לפתוח את ההלי� לנושי� אנגליי� בלבד או להימנע מלפעול למימוש 
 הפירוק של כל ,בר� בהיעדר הוראות מיוחדות שכאלה. פוטיתנכסי� זרי� בלא הנחיה שי

 139. בפירוק עסקיה באנגליה אלא משתרע על כל חובותיה ורכושה� מסתכורה אינחב
א� על פי שהוא אינו תומ� , universalityבמוב� זה המשפט האנגלי נוהג לפי הדוקטרינה של 

 שמחו! לאנגליה נכסי�  מוב� שמימוש� של140. בהקשר של פירוקunityבדוקטרינה של 
אפשר לחייבו ,  אבל נושה שמבקש להשתת� בהלי�141.נמצאי�ה� תלוי בדי� המדינה שבה 

 בדומה לכ� אי� hotchpot.(142(למסור לקופה האנגלית רכוש שזכה לו מחו! לאנגליה 
הקובעת כי צו פירוק מעכב כל הלי� ומונע פתיחתו , Insolvency Act�בכוחה של ההוראה ב

אבל ככל שנושה כפו� לסמכות ;  לעכב הלי� מחו! לאנגליה143,גד החברהשל הלי� נ
אפשר להוציא נגדו צו , לרבות נושה זר שמבקש להשתת� בהלי� הפירוק, השיפוט האנגלית

  

  .178כלל , DICEYראו    135
  .  והפסיקה המובאת ש�30�081בפסקה , DICEYראו    136
 אינו מוסמ� ככזה לפעול מחו� לאנגליה מנהל העיזבו�ש� , זה כנראה בניגוד למצב בירושה   137

כשמדובר ג� , ואכ�. כל נכס שמגיע לידיו לאלא רק מוחזק אחראי במסגרת הלי� ניהול העיזבו�
ה מפרק שמונה במדינמדינה המוסמכת לעניי� פשיטת רגל ונאמ� שמונה ב, במינוי זר

 , לתאגידי�באשר 179בכלל , DICEYראו (מוכרי� ככאלה באנגליה  המוסמכת לעניי� פירוק
מנהל עיזבו� זר צרי� לקבל א� , ) למיטלטלי� בפשיטת רגל באשר31�074 ופסקה 216כלל ו

  ).1176–1175' בעמ ראו לעיל(ול בכושרו זה באנגליה מינוי אנגלי כדי לפע
138   DICEY , ע� זאת לפי עקרונות כלליי� במשפט הבי�. 30�081בפסקה�בהיעדר , לאומי הפרטי

  . פיסקלי או ציבורי, חוב עונשיאמנה אי� אפשרות להוכיח 
  .ה המובאת ש�פסיקה ו30�081פסקה ב, DICEYראו    139
  .חברה זרהלמשל הוא נוטל סמכות לפרק    140
 ,פירוק צוש פי על א� כי מסביר הוא .3.70 ,3.67 פסקהב ,)1 ש"ה לעיל( FLETCHER 2005ראו    141

מדינה זרה תכיר ככל ש, למפרק החברה נכסי את מקנה אינו ,רגל פשיטת להכרזת בניגוד
מי של יהיא תתייחס בדר� כלל אל המפרק כנציג� הלגיט, בסמכות האנגלית על נכסי� זרי�

מוב� שתהיה . )3.69 ראו בפסקה(ק בנכסי� כמי שזכאי להחזי – ובתור שכזה ,ושי�כלל הנ
שמחו� למדינה שבה מתנהל נכסי� בכל הקשור לר בהשפעה של צו הפירוק יהתנגדות להכ

  ).3.71(על נכסי� הנמצאי� אצלה מצד המדינה שבה מאוגדת החברה ההלי� 
 3.81פסקה ב, )1ש "ל הלעי (FLETCHER 2005; 30�081פסקה ב, DICEYראו    142
  ).2(130' ס   143
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המצב היחיד שבו המשפט האנגלי מתייחס להלי� כהלי� המוגבל  144.חוס� בעניי� זה
הלי� עזר  – ancillary proceeding�כהוא כאשר ההלי� מתנהל , לנכסי� מקומיי� מלכתחילה

   145.התאגדהלהלי� עיקרי המתנהל במדינה שבה החברה 
ואינה " נכסי�"פקודת החברות אינה מגדירה את המונח . פחות המצב בישראל ברור

, אי� ספק שכאשר ההלי� המתנהל בישראל הוא הלי� עיקרי". נושי�"מגדירה את המונח 
 146, וא� להגיש בקשת פירוק כמו נושי� מקומיי�נושי� זרי� יכולי� להשתת� בפירוק

בדיו� שהתייחס להלי� זר הביע בית המשפט . וההלי� חולש על נכסי� בכל מקו� בעול�
ניהול הלי� פירוק : "המחוזי עמדה עקרונית שפירוק עיקרי צרי� לחלוש על כל נכסי החברה

 א� 147". המוסמ�טריטוריאלית לבית המשפט�לאומי כוללני מחייב מת� סמכות אקס�בי�
הניחה כי זרה בלא נכסי� בישראל  חברה בדבר סמכות לפרק סיביל יורופבפרשת ההכרעה 

לפיכ� אפשר לראות ג� בהחלטה זו . הישראלי יכול לחלוש על נכסי� זרי�הלי� הפירוק 
אפילו נדו� גורלה של חברה , תמיכה בגישה האוניברסלית כלפי הנכסי� הכפופי� להלי�

 המצב עשוי להיות שונה כשמדובר בהלי� משני או הלי� 148.ה בישראלזרה שאינה רשומ
  . ה� באשר לנושי� זרי� ה� באשר לנכסי� זרי�, עזר

להקפיא הליכי� בישראל ולהימנע ימה כסה השופטת אלשי� ,Tower Airבפרשת 
 כדי לתת סיכוי להלי� ההבראה שהתנהל בארצות הברית שהיה עשוי ,מלמנות מפרק זמני

בהחלטה היא ציינה שהדר� לשלב הכרה . י על זכויות העובדי� והנושי� בישראללהג� כראו
  

 3.82בפסקה . 3.81פסקה ב, )1ש "לעיל ה (FLETCHER 2005; 30�082פסקה ב, DICEYראו    144
א י להשפיע על נושה זר שאינו משתת� בהלי� המקומי האפשרמוסבר שהדר� היחידה שבה 

ני שיתו� פנייה של המפרק האנגלי למדינה שבה נמצאי� הנכסי� כדי לנסות לנצל מנגנו
  . עצמאיהלי� כדי ליזו� ש� או , פעולה

, Banco Nacional de Cuba v. Cosmos Trading Corp., [2000] 1 B.C.L.C. 813 (C.A.)ראו    145
ותו� כדי הדיו� השופט , שעסק בשאלה א� אפשר לפרק חברה זרה שאי� לה נכסי� באנגליה

  ).1425–1424' בעמהל� ראו ל(מוגבל לנכסי� מקומיי� " עזר"ציי� כי רק הלי� 
הנאמ� , יוכמ� 22036/02) א"ת(א "בש, לעניי� השוויו� של נושה זר ונושה ישראלי ראו למשל   146

, Warner Bros. International Television Distribution 'נוהמנהל המיוחד של קבוצת תבל 
 לוי� וגרוניס , ראו ג� בהקשר הקרוב של פשיטת רגל;)ב(6פסקה ב, )2003( 19) 2(ב"מ תשס"פ
א " להכרה באפשרות שחברה זרה תגיש בקשת פירוק ראו ע).233פסקה , )3ש "לעיל ה(

  ). 1968 (421) 2(ד כב"פ, אמסטרד�. ו'נקלקר נורד� ' מ נ"בע" מנוס" 180/68
 שבה השופטת 19 ראו ג� בפסקה .15פסקה ב ,)105ש "יל הלע (Tower Airפרשת ראו    147

ובי� הלי� פירוק משני המתנהל , החל על כלל נכסי החברה, האלשי� הבחינה בי� הלי� כז
לאחר שהיא מצטטת , )105ש "לעיל ה ( הראשונהTWAראו ג� דבריה בפרשת . בישראל

לאומית של ההלי� �התחולה הבי�"היא מזכירה את כש, Tower Air מהחלטתה בעניי�
  ).9' בעמ ("העיקרי

יוצא שחברה ישראלית שעיקר פעילותה , שראלמחו� לי רק הלי� עיקרי חולש על נכסי� שא�   148
לנכסי� מקומיי� איננו הלי� עיקרי ושיוגבל מחו� לישראל עשויה להתפרק בישראל בהלי� ש

   .החברה רשומה בישראלא� על פי ש, בלבד
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היא " אינטרסי� ישראליי� חיוניי�"בהלי� עיקרי המתנהל בביתה של החברה ע� הגנה על 
הלי� , א� ורק לגבי נכסי� ופעילויות בשטח ישראל, מת� אפשרות לנושי� ישראליי� לנהל"

בהתבסס על , שעיקרו הלי� שיתנהל לפי די� ישראל, "'פירוק משני מקומי'שיכונה להל� 
נכסיה ופעילויותיה המקומיי� של החברה כדי להבטיח ייצוג הול� לאינטרסי� "

השופטת ציינה שההלי� הוא משני לעומת התחולה האוניברסלית של ההלי� ". הישראליי�
הישראלי ביחס א� היא עמדה על בכורת� של חובות בעלי די� קדימה מבחינת הדי� . העיקרי

לאומי תהא זכות שיורית בלבד לנכסי� �למנהל ההלי� הבי�: "והוסיפה, לנכסי� שבישראל
   149".וזאת לאחר שיקוי� די� הקדימה הישראלי, בישראל
 150,יתנלחברה אמריקבאשר פירוק בישראל הלי�  אושר ניהולו של TWAבפרשת ג� 

המוגבל לנכסי החברה  משניכאשר בית המשפט המחוזי תיאר את ההלי� הישראלי כהלי� 
ובמיוחד על , ושי� ישראליי�כדי להג� על נהלי� זה ננקט .  ולנושי החברה בישראלבישראל

 מפני הלי� רכישה של החברה שהתנהל בארצות הברית כאשר ,עובדי החברה בישראל
לאחר שהובהר לבית המשפט בישראל כי הלי� רכישה זה לא , הגיעה החברה לסו� דרכה

ל לזכויות העובדי� הישראליי� כפי שהוא התייחס לזכויותיה� של עובדי� התייחס כל
הלא א� בשל מעמד� ,  השופטת הבהירה כי ההלי� הוא הלי� משני151.אחרי� של החברה

המנוהל בשיתו� פעולה ע� " הלי� עזר"הוא אינו ,  של העובדי� הישראליי� בהלי� הזרמוג�
ויתרת , ראליי� וא� לנושי� ישראליי� בלבדההלי� המקומי מוגבל לנכסי� יש. המפרק הזר

ויובטח , הנכסי� תועבר לידי המפרק הזר לאחר שימומשו חובות בעלי די� קדימה בישראל
   152.עקרו� השוויו� של נושי החברה הישראליי� ע� אלה האמריקניי�

  

  .15פסקה ב, )105ש " הלעיל( Tower Airפרשת ראו    149
  . 4בפסקה , )106ש "לעיל ה(  ערעורTWA ראו פרשת   150
במקרה  . ואיל� לפסק הדי�5' ההסבר מובא בעמ). 105ש "לעיל ה ( הראשונהTWAו פרשת רא   151

כדי לאפשר השלמתו של משא  צו עיכוב הליכי� וצו הגנה מפני נושי� בארצות הברית נוניתזה 
ש " הלעיל(  ערעורTWA פרשת(בפסק הדי� של בית המשפט העליו�  .ומת� לרכישת החברה

אינו מפר את העיקרו� של בישראל " ינויו של מפרק מקומי משנימ"קבע כי נ) 4פסקה ) 106
וכי כל עוד המפרקי� הזמניי� לא הורשו , אלא משתלב עמוחדלות פירעו� אוניברסליות ב

היא בה בעת ו, פעילות� אינה פוגעת בנושי� זרי�, אלא רק לכנסו, לחלק את רכוש החברה
יא מישראל את נכסיה וה� יועמדו במצב מגנה על נושי� ישראליי� מפני הסיכו� שהחברה תוצ

 הפנה לתקדי� אנגלי בית המשפט). 4בפסקה (העיקרי נחות לעומת נושי� אחרי� בהלי� 
ע� . Felixstowe Dock and Railway Co. v. U.S. Lines Inc., [1988] 2 All E.R. 77: בעניי� זה

לעניי� . משני עצמאיזאת משתמע מהדברי� שבית המשפט העליו� צפה הלי� עזר ולא הלי� 
  . 1425–1424' ראו להל� בעמ, הליכי� מקבילי�

ש "לעיל ה ( השנייהTWAפרשת לפסק דינה של השופטת אלשי� ב 13–10 פסקאותבראו    152
125(.  
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 המקומי הוגבל לנכסי� ישראליי� ההלי� 153, כהלי� עזרהשתואר ,Tower Airבפרשת 
הופקדה זכויותיה� של נושי� אחרי� הדאגה לכאשר , ראליי� בעלי די� קדימהולנושי� יש

הוא הוגבל ; ההלי� היה הלי� משני עצמאי TWA  בפרשתתאלעומת ז. הלי� העיקריבידי ה
א� רק , ואלה היו אמורי� לשרת את כל הנושי� הישראליי�, לנכסי� מקומיי� בלבד

 אבל לא היו נכסי� 155,מקומי משני כהלי�תואר ההלי�  סיביל יורופבפרשת  154.אות�
.  להניח שבית המשפט צפה שהלי� זה ישתרע על נכסי� מחו! למדינהולכ� אפשר, בישראל

סביר שהוא , לתועלת שבניהול הלי� בקפריסי�מאחר שבית המשפט לא ייחס משמעות רבה 
   .צפה שההלי� הישראלי יהיה פתוח ג� לנושי� מחו! למדינה

כאשר ההלי� המתנהל בישראל הוא הלי� עזר ,  השיטותמקובל בכל שארכ ,לפיכ�
היק� ההלי� יוגבל לנכסי� מקומיי� , המכיר בתוקפו של הלי� עיקרי ומשת� עמו פעולה

 כלומר הלי� שמתקיי� שלא בביתו של –ג� בהלי� משני שאינו הלי� עזר  156.בלבד
לנכסי�  יוגבל ההלי� –ושאינו משת� פעולה באופ� מלא ע� ההלי� הזר , התאגיד

ולכ� , בפירוק בביתהמצויה  כאשר ההלי� בישראל נוגע לחברה זרה שאינה 157.מקומיי�
מקובלת בישראל כנראה , ההלי� הישראלי אינו הלי� עזר א� כי אינו בהכרח הלי� עיקרי

ולא העמדה הקונטיננטלית , הרואה בהלי� כזה הלי� אוניברסלי, העמדה האנגלית
  158. הלי� כזה הוא מקומי ומוגבלשלפיה, שהתקבלה במשפט האירופי

וא� הלי� מקומי המתנהל  –הלי� עזר , הפתוח לנושי� בלא הבחנה, בניגוד להלי� עיקרי
 שרק Tower Airהודגש כאמור בפרשת . כנראה שונה בישראל –בצלו של הלי� עיקרי 

משו� שההלי� , TWA תואילו בפרש, נושי� ישראליי� בעלי די� קדימה ישתתפו בהלי� עזר
ולא , הוחלט שכל הנושי� הישראליי�, זר לא התייחס לזכויותיה� של הנושי� הישראליי�ה

ורק לאחר מכ� תועבר היתרה למפרק , ישתתפו בהלי� המקומי, רק אלה בעלי די� קדימה
אי� סיבה ,  אול� נראה כי כאשר ההלי� המתנהל בישראל הוא הלי� משני עצמאי159.העיקרי

  . � זרי� יוכלו להשתת� בהלי�לשלול מראש את האפשרות שנושי

  

פסק הדי� עסק בהכרה בצווי� זרי� כאמצעי לסיוע להלי� ההבראה המתנהל בארצות הברית    153
 )).105ש " הלעיל( Tower Airבפרשת  לפסק הדי� 14פסקה בראו למשל (

השופטת א� ציינה כי לא הוצע כל . לא נצפתה כל מעורבות של נושי� ישראליי� בהלי� הזר   154
  הראשונהTWAבפרשת  לפסק הדי� 14פסקה בראו (צעד של שיתו� פעולה בי� שני ההליכי� 

  ).)105ש " הלעיל(
  .)90 ש" הלעיל( 1סיביל יורופ  לפסק הדי� בפרשת 1 פסקה ראו   155
  . 19בפסקה , )105ש " הלעיל( Tower Airפרשת ראו    156
,  השנייהTWAראו ג� פרשת ; 10–8 'מבע, )105ש " הלעיל ( הראשונהTWAפרשת ראו    157

 .12בפסקה , )125ש "הלעיל (
  .שעסקה בחברה זרה בלא נכסי� בישראל, סיביל יורופכ� יוצא מפרשת    158
ש "ל הלעי ( הראשונהTWA  ופרשת19בפסקה , )105ש " הלעיל( Tower Airפרשת ראו    159

כאשר הודגש , 10פסקה ב, )125ש "לעיל ה ( השנייהTWAפרשת ושוב ב; 10' בעמ, )105
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כונס הנכסי� או יש להניח כי , כל אימת שההלי� משתרע על נכסי� שמחו! לישראל

,  מוסמכי� מבחינת די� ישראל לפעול מחו! לישראל כדי לממש את נכסי החברה ש�המפרק
א� כי מוב� מאליו שפעילות זו כפופה לדי� המדינה שבה ה� מבקשי� לפעול ולשאלה א� 

 סמכות� לחקור כל אד� ,בתו� כ�. � לפעול בכושר� הרשמי מוכרת ש� א� לאויכולת
בי� , ולדרוש דרישות מכל אד� כנראה כפופה לסמכותה של ישראל על האנשי� הנדוני�

 א� על פי ,כמו כ�. שה� בעלי תפקידי� בחברה ובי� מכוח השתתפות� בהלי� הפירוק
אי� לו כוח ,  לפקודת החברות267סעי� מכוח , שעיכוב� של הליכי� מחו! להלי� הפירוק

בעל תפקיד בהלי�  מצדבקשה  אמצעות בי� ב–אפשר לאכו� אותו , מידי מחו! לישראל
אכיפה אישית על מי אמצעות ובי� ב, משפט זר שיתחשב בקיו� ההליכי� בישראללבית 

 160.למשל משו� שהוא משתת� בהלי� כנושה החברה, שכפו� לסמכות השיפוט הישראלית

  

) א"ת(א "שראו ג� ב". משני�מקומי"הלי� בשאי� מדובר בהלי� עזר להלי� העיקרי אלא 
 Warner Bros. International' הנאמ� והמנהל המיוחד של קבוצת תבל נ, יוכמ� 22036/02

Television Distribution, 13 וביתר בהירות בפסקה 12פסקה ב ,)2003 (19) 2(ב"מ תשס"פ ,
 ההלי� מתנהל כדי להג� כאשר, לעומת פירוק עיקרי, מש� עולה כי בנסיבות של פירוק משני

 מוב� מאליו שרק נושי�בר� אי� זה . בי� נושי� שוני�" להפלות"יש מקו� , על נושי� מקומיי�
 הנחה זו TWAפרשת ב. אפילו הוא הלי� משני,  להשתת� בהלי� ישראליצריכי�מקומיי� 

הייתה מוצדקת משו� שבהלי� העיקרי זכויותיה� של הנושי� הישראליי� לא זכו ליחס 
 שכל סיבה להניחאי� של הלי� עזר במצב רגיל . שוויוני בידי המפרק הזר ובית המשפט הזר

 או שההלי� הישראלי יהיה פתוח ,שתת� רק בהלי� הישראליהנושי� הישראליי� חייבי� לה
כאשר אי� חשש , בהלי� עזר רגיל באנגליה למשל,  כפי שנראה להל�.רק לנושי� ישראליי�

מקובל לכנס את הנכסי� ולהרכיב רשימה של כל הנושי� ולהעביר את , להפליה בי� נושי�
, )1425–1424, 1396' הל� בעמראו ל(לפעמי� תו� קביעת תנאי� , הכול לידי המפרק הזר

וא� המפרק הזר עשוי להשתת� , ואילו הלי� משני עצמאי אינו מוגבל לנושי� מקומיי� בלבד
  ).1425–1424'  ולהל� בעמ1327' לעיל בעמראו (כנושה 

הנאמ� והמנהל המיוחד של  ,יוכמ� 22036/02) א"ת(א "בשאותה רוח בהקשר אחר בראו    160
 19) 2(ב"מ תשס"פ ,Warner Bros. International Television Distribution' קבוצת תבל נ

פאת הליכי� נועד למנוע הליכי� צו הקג� שש�  עולה מדבריה של השופטת אלשי� .)2003(
 ושנקיטת הלי� מחו� לישראל בניגוד לצו טעונה אישור של בית המשפט לפי, מחו� למדינה

לצור�  של מניעת הליכי� חשיבותהה את  הדגיששופטתהשכ� . לפקודת החברות) ב(350סעי� 
היא ציינה שבית המשפט הזר .  במידת האפשר ושוויו� הנושי�הבראת החברה, כינוס הנכסי�

 א� הדגישה שחשוב שבית המשפט ידע כי הדי� במקו� ניהול ההלי� ,אינו כפו� לצו ככזה
. ופת ההקפאה של בתי משפט זרי� שהתקבלו בתקיה�בהכרעותיכיר  ולאהקפיא את ההליכי� 

לא ציינה שכפיפות זו א,  כפופה לצו.Warner Bros כי ספציפית קבעההיא לא בהחלטתה 
די בכ� כדי שצו ). 4פסקה ב (.Warner Bros חברת עולה מהגשת תביעת חוב לנאמ� על ידי
 א� ציינה שאילו היו בארצות הברית נכסי� שופטתה. הקפאת ההליכי� יחול עליה באופ� אישי

ארצות הברית הייתה יכולה להיחשב פורו� מתאי� לקיומו של , נושי��ועובדי�של החברה 
 שופטתה). 11בפסקה (ת להשתת� בהלי� ש� חופשי .Warner Bros אז הייתהו, הלי� משני

 יה מהחלטות,שהחילה את הקפאת ההליכי� הישראלית על נושה זר, בחנה החלטתה זוִא
�ו TWAבמקרי� של ,  הקפאת הליכי� זרי�טריטוריאלי של צווי�בעניי� התוק� האקסטרה
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� אי� פסיקה באשר לעקרו� ה161. בישראל אי� ממהרי� להוציא צו חוס� בעניי� זה,אתע� ז

hotchpotנכסי� זרי� ובי� שלא.  המקובל באנגליה בהקשר של חברות �, בי� שההלי� מקי
העשוי להסתמ� א� , ראוי לנהוג לפי כלל זה, ככל שמבקשי� להבטיח שוויו� בי� הנושי�

   162.ש להשתת� בהלי�הוא על השליטה האישית במי שמבק
) א(380סעי� . מחיקה וחיסול של החברה, הפקודה עוסקת בפירוק ההלי� לסיו�באשר 

לפקודת החברות מחיל את הוראות הפקודה ג� על חברה זרה בעלת נכסי� בישראל 
א� הוא אינו , בית משפט ישראלי יכול לפרק חברה זרה". בשינויי� המחויבי� לפי הנסיבות"

לפי התפיסה הישראלית הוא די� מקו� ותלוי בדי� זר קיומה . מהיכול לשלוט בקיו
לכל .  על כ� סביר כי בית משפט ישראלי לא יית� הוראה על חיסול החברה163.התאגדותה

הפקודה א� מאפשרת . היותר הוא יורה למחוק את רישומה בישראל א� היא רשומה בה
אול� אפשר . ברה זרה ג� הוראות כאלה לא תועלנה באשר לח164.לבטל חיסול ומחיקה

ג� א� היא , את החברה" להחיות"להחיל את ההוראות בשינויי� המחויבי� לפי הנסיבות ו
  165.בהתקיי� הנסיבות המתוארות בסעיפי� הרלוונטיי�, כבר חוסלה ונמחקה מחו! לישראל

  

Tower Air.משנישתי פרשיות אלה  ב �כדי להג� על נושי� ,מקומי בישראל קוי� הלי 
 לדיני הפירוק הישראליי� על ,לשיטת השופטת ,ישראליי� מפני חברה זרה שהכפיפה עצמה

 הלי� בהיעדר צור� כזה לנהל. )13פסקה ב(עסקי� והעסקת עובדי� בישראל  ידי ניהול
המצויה ,  תביעה בישראל מצד נושה ישראלי נגד חברה זרה, השופטתהדגישה, בישראל

כ� הודגש כמו ). 13בפסקה (עוכבת כדבר שבשגרה תה מיהי, בהליכי פירוק או הבראה בביתה
לא היה ,  להבדיל מהנושי� בשתי הפרשיות הקודמות– .Warner Bros –הנושה הנדו� ש

נושה רגיל שהיה זוכה ליחס שוויוני אלא , ה לרעה בהלי� המשני או נושה שהופלנושה מובטח
  ). 14פסקה ב(בישראל 

והסתפקה בהצהרה כי  .Warner Brosבפרשת רבה להוציא צו חוס� יסהשופטת אלשי�    161
לפי המבחני� הרגילי� החלי� . תח שלא כדי� ולא יוכר בישראלפברית נה ההלי� בארצות
ג� א� זה יתקיי� בניגוד לדי� , לי� הזרהזק בלתי הפי� מההיא לא צפתה נ, בעניי� צו חוס�

פסק די� זר שנית� , כאמור ו,ארצות הבריתחברה המתפרקת לא היו נכסי� בלמשו� ש, ישראל
 היא א� .�נכסיה שבה רוכזו כל בניגוד להקפאת ההליכי� הישראלית לא היה נאכ� בישראל

יות להוראות בית המשפט צ�פול באילטי, קיצוניות פחות, אחרות תרופות שקיימותציינה 
 ).18פסקה ב(לי הישרא

פסקה ב, )3ש "לעיל ה( לוי� וגרוניסאת דברי , של פשיטת רגלקרוב הבהקשר , ברוח זוראו ג�    162
� על מי שאינו מבקש להשתת�  להטיל חובה זו גאפשרבאנגליה דני� עוד בשאלה א� . 233

  . בהלי�
שיטת משפט הסבורה כי הדי� ששולט בחברה הוא די� . 1282–1280, 1272' בעמ ראו לעיל   163

�המדינה שבה מצוי הreal seat ,עשויה שלא להכיר בפירוק במדינת , ולא מקו� הרישו�
הרישו� כהלי� המסוגל לחסל את החברה א� מדינה זו אינה מדינת המושב האמתי של החברה 

 .3.86פסקה ב, FLETCHER 2005ראו . בעיניה
  . לפקודת החברות369' ס, 367' ס, 315' ראו ס   164
 לחברה שכבר פורקה וחוסלה בנוגעאי� בישראל סמכות סטטוטורית מפורשת לנהל הלי�    165

 על הבעיות .)30�058–30�057אות פסקב, DICEYראו ראו (יש סמכות כזו באנגליה . בביתה
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א� על פי שסיו� ההלי� , ואכ� סביר להניח כי במשפט הישראלי כמו במשפט האנגלי
חוס� את הדר� לתבוע את החברה  פקיע את החובות שיכלו להשתת� בו הואאינו בהכרח מ

האופי האוניברסלי של הלי� הפירוק מחלי� את זכויותיה� . בישראל בגי� חובות אלה
האינדיווידואליות של הנושי� כלפי החברה בזכות להשתת� בהלי� באופ� שוויוני ע� נושי� 

רה לאחר סיו� הפירוק וג� א� החברה מוסיפה  ג� א� יימצאו נכסי� של החב,על כ�. אחרי�
מקובל שאפשר לממש זכויות שהיו כפופות לפירוק רק באמצעות , להתקיי� במדינה אחרת

שבו שוב , את החברה לצור� ניהול של הלי� כזה" להחיות"סביר שאפשר . הלי� פירוק חדש
   166.יופעלו עקרונות החלוקה השוויונית

  המצאת מסמכי�  )ד(

 מוגשת שלא ת הפירוקכאשר בקש . עוסקות בהמצאת מסמכי� בהלי� פירוקהוראות רבות
 והעתק של 167,על המבקש להמציא העתק הבקשה לחברה במשרדה הרשו�, על ידי החברה

 משנקבע מועד לדיו� בבקשת 168.יוגש לכונס הרשמי, בלי קשר לזהות המבקש, כל בקשה
להודיע הודעה בדבר מת� צו  וכ� עליו 169,על המבקש לפרס� את המועד בפומבי, הפירוק

בקשה ( תחולנה תקנות החברות , כאשר מוגשת בקשה להסדר ופשרה, כמו כ�170.פירוק
המטילות חובות המצאה על ציבור רחב של , 2002–ב"התשס, )לפשרה או להסדר

הגשת בקשה לפשרה או :  וא� חובות פרסו� רחבות באשר לענייני� רבי�171מעונייני�
הגשת בקשה לאישור , אסיפות נושי� או בעלי מניות, יעות חובהאפשרות להגיש תב, הסדר

וכיוצא , צו להקפאת הליכי� וביטולו, החלטת בית המשפט בעניי�, פשרה או הסדר שהושגו
   172.באלה

כאשר החברה הזרה . בכל ההוראות הללו אי� הוראה מיוחדת אחת הנוגעת לחברה זרה
ע� של אד� המורשה לקבל בשבילה  או מיהיה לה משרד רשו� בישראל, רשומה בישראל

מדובר בחברה זרה שאי� לה משרד רשו� בישראל ושאינה מנהלת פה כש 173.כתבי בית די�
אי� הוראה , כאמור. יש להמציא את המסמכי� למשרד הרשו� מחו! לישראל, עסקי�

  

 FLETCHER 2005 המעניינות הקשורות בסמכות לפרק חברה שכבר פורקה וחוסלה בביתה ראו
  .  ואיל�3.46פסקה ב, )1ש "לעיל ה(

 .3.85–3.84בפסקאות  ,)1ש "לעיל ה( FLETCHER 2005 ראו לעניי� זה   166
 . 1987–ז"התשמ, )פירוק(לתקנות החברות ) א(3 'תק   167
   ).א(4 'תק, ש�   168
 .6 'תק, ש�   169
 .19 'תק, ש�   170
  .2002–ב" התשס,)בקשה לפשרה או להסדר( לתקנות החברות 3 'ראו למשל תק   171
 .50, 46, 35, 33, 25, 16, 2 'תק, ש�ראו    172
 . לחוק החברות347' וס) 3)(ב(346' ראו ס   173
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 500ג� תקנה . בפקודת החברות או בחוק החברות המסדיר המצאת מסמכי� מחו! לישראל
 אינה מתייחסת לאפשרות של קבלת היתר 1984–ד"התשמ, ר הדי� האזרחילתקנות סד

התקנות בדבר המצאה והודעה בהקשר של . המצאה לצור� ניהול הלי� של פירוק בישראל
שבו ההזמנה לדי� מופנית בעיקר כלפי , פירוק מצביעות על אופיו החפצי של הלי� הפירוק

ה� מבססות השערה . כבהלי� רגילנתבעי� כולא , המצטיירי� כתובעי�, ציבור המעונייני�
 המצאת המסמכי� בהלי� זה אינה משמשת תפקיד מכונ� באשר ,כי בניגוד להלי� גברא

�וכמו בשאר המקרי� שבה� סמכותו הבי�, כמו בהליכי חפצא אחרי�. לסמכות בית המשפט

זיקות הסמכות הסטטוטוריות ה� שמצמיחות את , פט קבועה בחוקשלאומית של בית המ
 מכא� שכנראה אי� צור� 174.וההמצאה משמשת רק תפקיד מיידע, סמכות בית המשפט

בהיתר בית משפט כדי להודיע לחברה עצמה מחו! לישראל או לנמעני� אחרי� של כל 
   175.ההודעות האמורות

  סמכות מקומית  )ה(

 �ת בי קובע כי בית המשפט המוסמ� לדו� בפירוק חברות הוא  לפקודת החברות256סעי
מלמדות כי  1987–ז"התשמ, )פירוק(תקנות החברות  ל3 ותקנה 1תקנה .  המחוזיהמשפט

רד הרשו� של שמבית המשפט המוסמ� מבחינה מקומית הוא זה שבאזור שיפוטו מצוי ה
כבר ראינו שישראל מוסמכת לדו� בפירוקה של חברה  176.החברה או מקו� עסקיה העיקרי

  לפי פרשת,או, למשל בשל זיקת הנכסי�, שאי� לה משרד בישראל ושאי� בה מקו� עסקי�

כאשר מרכז הכובד של החברה הוא בישראל א� על פי שאי� בה משרד או , פוסיביל יור
 קובעת כי תקנות סדר הדי� 1987–ז"התשמ, )פירוק(החברות  לתקנות 2תקנה . נכסי�

ראות וככל שה� אינ� סותרות את הו, האזרחי תחולנה על הליכי פירוק בשינויי� המחויבי�
, 1984–ד"התשמ,  לתקנות סדר הדי� האזרחי6מכא� שסביר כי תקנה . תקנות הפירוק

לדו� בית משפט זה � יתסמ, הקובעת סמכות שיורית לבית המשפט המחוזי בירושלי�
   177.בהליכי פירוק של חברות זרות שאי� לה� משרד או מקו� עסק בישראל

  

 .416–413' לעיל בעמראו    174
  .ש�   175
, על כ�.  לחוק החברות346' חו� המנהלת בישראל מקו� עסקי� מחויבת להירש� לפי ס�חברת   176

,  הזה ייחשב משרדה הרשו�י�יש להניח כי מקו� העסק, אשר לחברה זרה הרשומה בישראל
אד� המורשה מקו� עסקיה העיקרי ייחשב המקו� שבו נמצא ה, בהיעדר מקו� מזוהה כזהו

חברה אשר ל. 346' כפי שהודע לפי ס, ותדי� והודע�בי� כתביבשבילהמטע� החברה לקבל 
  . מקו� זה יקבע כנראה את מחוז השיפוט, א� יש לה מקו� עסקי� בישראל, שלא נרשמה כדי�

ש� נפסק , )פורס� בנבו, 2008( ארגו� חמאס' גביש נ 3158/06) ��ימחוזי ( ר"ראו למשל פש   177
מקו� זה ,  מקו� עסקיה העיקרי של חברה זרה לא רשומה בישראלת לזהות אאפשרכי א� 
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  שיקול דעת   )ו(

 אפילו 178.ו של בית המשפטשיקול דעת נתונה לחברותלפי פקודת ההפעלת סמכות הפירוק 
יש לו דומה ש. בית המשפט רשאי שלא להיענות לבקשה, מתקיימת עילה מהותית לפירוקה

   .לאומית�א� להפעיל את סמכותו הבי� בשאלה העצמאית שיקול דעת ג�
ש� סמכות הפירוק הסטטוטורית משתרעת על חברות זרות בלא , כבר ראינו שבאנגליה

נדרש קשר מספיק בי� : בית המשפט קבע שלושה תנאי� להפעלת הסמכות, הגבלהכל 
נדרש סיכוי סביר שהפירוק יועיל ; )א� לא בהכרח הימצאות נכסי�(החברה הזרה לפורו� 

 כפו� לסמכות מסה בחלוקת ההמעוניי�נדרש שלפחות אד� אחד ; למי שמבקש אותו
מנע מלהפעיל את סמכותו על חברה  בלא קיומ� של תנאי� אלה בית המשפט נ179.הפורו�

בתחומי  של בתי משפט בישראל כפופה לשיקול דעת שיפוטה כש� שסמכות 180.זרה
 שיקולי� . בהקשר של פירוק תאגידי� זהלשלול שיקול דעתאי� סיבה כ� , משפט אחרי�

 אול� חשוב להדגיש כי שיקולי� 181.בדבר טיב הקשר לישראל כבר זכו לתהודה בפסיקה
שיקול  . סמכות מקו� שזו נרכשההפעילשלא ל את בית המשפט כדי לשכנערק אלה ראויי� 

 כמו כ� נראה כי יש 182. התנאי� הסטטוטוריי� לא קוימוא�דעת אינו יכול ליצור סמכות 

  

זי מוקנית הסמכות לבית המשפט המחו, ובהיעדר מקו� כזה, יקבע את מחוז השיפוט
  . 1984–ד"התשמ ,ת סדר הדי� האזרחי לתקנו6 תקנה לפיבירושלי� 

 ,263 ' ס;לפרק חברה" רשאי" הקובע כי בית משפט , לפקודת החברות257' ראו למשל ס   178
שלפיו המשכו של פירוק , 342'  וס;הקובע כי הוא א� רשאי לדחות בקשה לתת צו פירוק

שכל עסקי  לאחר ,לעומת זאת. ל דעתו של בית המשפטומרצו� בפיקוח בית משפט נתו� לשיק
  . חוסלתשהחברה " יורה" לפקודה קובע כי בית המשפט 315' ס, החברה פורקו כליל

  .1311–1308' לעיל בעמראו    179
 אי� סיבה שלא תאמנ� עקרוני. חברה זרהב כשמדוברשיקול הדעת הזה מופעל כנראה רק    180

שומה וייתכנו מצבי� שבה� החברה ר, הרשומה בפורו�חברה על יופעל שיקול דעת כזה 
, הפורו� אול� מאחר ש,בעלי מניותיה ונושיה יהיו זרי�, מנהליה,  ואילו כל עסקיהפורו�ב
 אפשר ורק בו, הוא הפורו� הטבעי לפירוקה ,מקומיתמקו� הרישו� וההתאגדות של חברה כ

� י ובהתקימקומיתנראה כי כאשר מוגשת בקשה לפרק חברה , לחסל את האישיות המשפטית
 .)183ש " הראו להל�אבל  (לא סביר יהיה לסרבעל פי רוב , צדיקי� זאתהמהתנאי� המהותיי� 

 מ"מורשת בנימי� למסחר ולבניה קרני שומרו� בע' כהנא נ 163/96) ��י(ר "פשראו למשל    181
 הוגשה בקשת פירוק נגד חברה הרשומה ברמאללה שלא נרשמה ש�, )1988, פורס� בנבו(

 ובית המשפט החליט שיש ,בישראל � של החברההזיקה של הימצאות נכסיעל יסוד , בישראל
 מרבית עסקיה מתבצעי� – הזיקות הרבות בי� החברה ובי� ישראל בשלמקו� לנהל את ההלי� 

 וחייבי� לה חובות , חוזי� בעיקר ע� אזרחי� או תושבי� בישראלתהיא כורת, בישראל
חולת ת להימלט מהחברה תוכלית המשפט כי אי� זה ראוי שבהחליט בנסיבות אלה . בישראל

ש� שיקולי� אלה , סיביל יורופבניגוד לפרשת . הדי� הישראלי על ידי רישו� מחו� לישראל
 ובית ,במקרה זה היו נכסי� בישראל, ה� שהיוו בסיס לסמכות שלא הייתה קיימת לפי החוק

  .המשפט הפעיל שיקולי� אלה כדי לבחו� א� ראוי להפעיל את הסמכות
  ).1323–1316' בעמראו לעיל ( סיביל יורופ פרשתבניגוד למשתמע מ   182
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, שכ� במשפט הישראלי, הרבה פחות מקו� להפעלת שיקול דעת בישראל מאשר באנגליה
אלא ,  אינה משתרעת על כל חברה זרהסמכות השיפוט הסטטוטורית, בניגוד לזה האנגלי

על כ� המחוקק כבר דאג לקיומו של קשר . דרוש מקו� עסק בישראל או נכסי� בישראל
או שנכסי� מנכסיה , שהחברה רשומה בישראל או אמורה להיות רשומה בה: לישראל

. שמרכז הכובד של החברה הוא בישראל ,סיביל יורופ לאחר פרשת ,או, נמצאי� בישראל
התמרו� הנית� לשופטי� בנסיבות אלה בהכרח מצומצ� מזה שבשיטה שבה סמכות מרחב 

שכ� המחוקק כבר גילה את דעתו ה� בדבר זהותה של הזיקה  .קמה בלא זיקה כלשהי
  .המכריעה ה� בדבר דיותה

.  לקיו� הלי� הפירוקפורו� לא נאותלא די להראות שהפורו� הישראלי הוא , יתרה מזו
כדי להצליח בטענה שאי� להפעיל סמכות או ,  הפירוק המהותיותכאשר מתקיימות עילות

יש להראות קיומו של פורו� , שיש לעכב את ההלי� בשל היותה של ישראל פורו� לא נאות
 כדי לשכנע בית משפט לעכב הלי� בשל טענה של פורו� לא נאות , על פי רוב183.חלופי

י במקרה המיוחד של פירוק  נראה כ184.נדרש להראות שיש לפורו� הזר עדיפות מובהקת
, דרישה זו חשובה במיוחד, כאשר ישראל אינה נרתעת מקיומ� של הליכי� מקבילי�, חברות

ורק א� יימצא פורו� בעל זיקות חזקות יותר לחברה ולנכסי� באופ� המבטיח כי ההלי� הזר 
, לתבעוד ההלי� הישראלי יוסי� עלויות מבלי להוסי� תוע, יהיה יעיל יותר ומקי� יותר

בלא עדיפות מובהקת כזו אי� הצדקה שתימנע . יסכי� בית משפט ישראלי לעכב הלי�
  . מנושי� האפשרות לנהל הלי� בישראל

בית משפט ישראלי עשוי להתבקש לשקול עיכובו של הלי� פירוק ישראלי כאשר כבר 
 ככלל מקובלת התפיסה כי אי� די בעובדה 185. הלי� פירוק במדינה אחרתתלוי ועומד

כדי לחייב את עיכובו של , ולו בפורו� בעל הסמכות העיקרית, נהל הלי� במקו� אחרשמת
 האירופית צופי� מצב שבו Insolvency Regulation�כ� למשל ב. הלי� חדלות פירעו� מקומי

  

183   DICEY, ראו למשל . 30�055 פסקהבRe A Company, (No. 00359 of 1987) [1988] Ch. 210 ,
 Re Harrods ראו ג�. עכבי� את ההלי� לטובתוהיו מ, ממנו משתמע שאילו היה פורו� חלופי

(Buenos Aires) Ltd., [1992] Ch. 72 (C.A.) ,החברה רשומה א� על פי שש� הוחלט ש
משו� שהבקשה , ש� נוהלה ונשלטה החברה, עדי� לנהל את ההלי� בארגנטינה, באנגליה

 מציי� Fletcher. הול העסקי� של החברהיל מניות מיעוט חייבה דיו� בנעשהוגשה על ידי ב
ייתכ� שהשיקולי� הנוגעי� לחברה  וש,פירעו�ה בחברה שלא הייתה חדלת  עסקשפרשה זו

ע� זאת הוא מציי� את הפתיחות ואת האובייקטיביות שבה בית .  שוני�יהיופירעו� חדלת 
  ).3.56בפסקה , )1ש "לעיל ה (FLETCHER 2005 ראו(המשפט טיפל בבעיה של פורו� לא נאות 

  .418' בעמ ילראו לע   184
 להשפיע על השאלה הנדונה פה היא א� די בעובדה שמתנהל הלי� פירוק במקו� אחר כדי   185

אי� מדובר בשלב זה על ההשפעה .  חדלות פירעו� ישראלינותה של ישראל להמשי� בהלי�נכו
סוגיה זו . בישראלאזרחי רגיל המתנהל הלי� הקפאת הליכי� זר על צו הליכי� זרי� או של של 

  . ואיל�1385' בעמתידו� להל� 
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בי� שההלי� העיקרי נפתח ,  במדינהestablishmentעל יסוד קיומו של , יתנהל הלי� משני
וההלי� המשני , כאשר האחד אינו מפריע לאחר,  נפתח ראשו�ראשו� ובי� שההלי� המשני

הלי� פירוק של ש� א� כי ,  עיקרו� זה מקובל ג� באנגליה186.מוגבל לנכסי� מקומיי� בלבד
אי� רתיעה מפני . לנכסי� מקומיי� בלבדבהכרח חברה המאוגדת במדינה זרה אינו מוגבל 

ע לחברה המאוגדת במדינה זרה ניהול� של הליכי� מקבילי� כאשר ההלי� האנגלי הנוג
 א� יש מקרי� שבה� ראו לנכו� להימנע מלהפעיל את ancillary(,187(נחשב הלי� עזר 

הסמכות לפרק חברה זרה כאשר התנהלו הליכי� במדינה הזרה ונראה כי הפורו� הזר ראוי 
כפי שמעידי� אות� פסקי די� ,  השיקולי� המנחי� בפורו� לא נאות מנחי� ג� פה188.יותר
, כפי שכבר ראינו. נטע� כי יש פורו� זר ראוי יותר, ה� הג� שלא נטע� כי מתנהל הלי� זרשב

 בהלי� פירוק אנגלי של חברה זרה משו� שסבר �המשיבית המשפט שקל את הטענה ו
 או כאשר סבר כי הדי� שהיה מופעל אילו נוהל ההלי� 189,שמקו� הרישו� היה טכני בלבד

   190. מג� כראוי על נושי�במדינת הרישו� של החברה לא היה
אפילו , כשבית משפט ישראלי לא שוכנע שההלי� המתנהל במדינה זרה, במגמה דומה

הוא סירב לעכב את , יג� כראוי על הנושי� הישראליי�, היא בעלת הסמכות העיקרית בעניי�

  

� ל3' ו סרא   186Insolvency Regulation .  
 .Re Bank of Credit and Commerce International S.A., (Noראו למשל לביטוי לנכונות זו    187

10) [1997] Ch. 213.  
 Re Wallace Smith & Co., [1992] B.C.L.C. 970; Re Wallace Smith Group ראו למשל   188

[1992] B.C.L.C. 989.  
�כפי שהיה ב   189Re A Company, (No. 00359 of 1987) [1988] Ch. 210וב �Re A Company 

(No. 003102 of 1991), ex p. Nyckeln Finance Co. Ltd., [1991] B.C.L.C. 539 . שימו לב
אבל בית המשפט בדק א� קיי� פורו� חלופי , שבמקרי� אלה לא נטע� שמתנהל הלי� זר

אי� לעכב את , לניהול ההלי� והחליט שא� על פי שמדובר בחברות שהתאגדו במדינה אחרת
ראו ( שנדונה לעיל סיביל יורופבעובדותיה� לעובדות בפרשת מקרי� אלה דומי� . ההלי�
ובה נפסק כי בית המשפט הישראלי מוסמ� לדו� א� על פי שהחברה  ,)1323–1316' בעמלעיל 

אול� כדאי להזכיר כי . בשל הקשר הקרוב בי� החברה לישראל, הייתה רשומה מחו� לישראל
ות לדו� בפירוק והחליט כי הזיקות במקרי� האנגליי� הנדוני� בית המשפט כבר רכש סמכ

 לא סיביל יורופבפרשת , לעומת זאת. השונות לאנגליה הראו כי אי� סיבה לעכב את ההלי�
  .כי החברה לא נרשמה בישראל ולא היו לה נכסי� בישראל, נרכשה סמכות

�כפי שהיה ב   190Re A Company (No. 003102 of 1991), ex p. Nyckeln Finance Co. Ltd., 
[1991] B.C.L.C. 539.ראו ג�  FLETCHER 2005 )3.102בפסקאות  ,)1ש "לעיל ה�ואיל , 

. מדגיש את היעדר הדוגמטיות של בתי המשפט האנגליי� בעניי� זה ואת גישת� הפרגמטיתה
א� ה� . פעולה ע� הלי� במדינת ההתאגדות ולנהל הלי� מקומי כהלי� עזר ה� מוכני� לשת�

 למרות שמתנהל הלי� במדינת ההתאגדות א� ,לי� מקומי עצמאילהמשי� לנהל הג� מוכני� 
  .חלוקה שוויונית וצודקת יותרהיה התוצאה הסופית ת
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 לעומת זאת הוא הסכי� לעכב את ההלי� כאשר 191.ההלי� הישראלי והמשי� במינוי מפרק
 Towerכ� אירע בפרשת . שהמש� ההלי� בישראל יפגע בהלי� במדינה האחרתהוא סבר 

Air,כי המש� ההלי� בישראל עלול לפגוע במאמצי  בית המשפט סבר כאשר,  שנדונה לעיל
והקפיא את , ההבראה של החברה המתנהלי� במדינה המוסמכת לנהל את ההלי� העיקרי

 ששינוי הנסיבות יצדיק חידוש של ההליכי� בישראל תו� הצבת תנאי� ובכפו� לאפשרות
   192.ההלי� הישראלי

לעתי� השאלה א� ראוי לעכב את ההלי� הישראלי מופיעה בדמות השאלה א� צו 

 נראה כי ראוי 193.א� הוא ראוי לקליטה, כ�ועוד לפני , שנית� בהלי� זר מחייב בישראל

 קיומו של  ובי� השאלה א� בית משפט ישראלי יעכב הלי� בשלות אלהלהבחי� בי� שאל

בקשה לעכב הלי� בשל הלי� תלוי ועומד מחו! , ראשית. הלי� תלוי ועומד במדינה אחרת

אמנ� כדי להראות . לישראל אינה חייבת להתבסס על טענה שצווי� זרי� מחייבי� בישראל

על פי רוב יהיה צור� להראות שנית� ש� צו מסוג הצווי� הניתני� , שמתנהל הלי� כזה

, � לעתי� צווי� כאלה אינ� אמורי� להשתרע ג� מחו! לשטח השיפוט אול.בהליכי פירוק

. ובכל זאת קיומו של ההלי� מחו! לישראל מצדיק בנסיבות העניי� שההלי� בישראל יעוכב

בי� משו� שהמדינה אינה מוסמכת בעיני ,  אינ� ראויי� לקליטה בישראלצווי� כאלהלעתי� 

כדי לחייב את המסקנה הכיר בצו זר ספציפי הנכונות ל� אי� באי.ישראל ובי� מסיבה אחרת

 ייתכ� שיהיו שיקולי� משכנעי� לעיכוב ההלי� הישראלי עד .שהלי� ישראלי חייב להימש�

א� מרבית נכסי החברה מצויי� , למשל.  נוס�שלבליתקד� הוא שההלי� הזר ייגמר או עד ש

 סיבה לחשוש א� אי� נכסי� רבי� בישראל וא� אי�, במדינה שבה מתנהל הלי� פירוק

אי� סיבה מיוחדת לעמוד על ביצוע הפירוק , שנושי� ישראליי� יזכו ליחס מפלה בהלי� הזר

שבה טרחה השופטת , Tower Airכפי שממחישה ההחלטה בפרשת , יתרה מזו. בישראל

א� הנכונות להכיר בצו הזר , לציי� ששינוי בנסיבות עלול להביא לחידוש ההלי� הישראלי

לאומית לניהולו של �שבה הסמכות הבי�, TWAג� בפרשת . ב את ההלי�אינה מחייבת לעכ

וההלי� הישראלי היה הלי� , הלי� פירוק עיקרי הייתה בוודאי מצויה בידי ארצות הברית

  

 לעיל ( ערעורTWA ההחלטה אושרה בפרשת; )105ש "הלעיל  ( הראשונהTWAראו פרשת    191
 2193/08 )א"מחוזי ת (ר" ראו ג� פש. שמדובר בהלי� משני501' ש� צוי� בעמ, )106ש "ה

, פורס� בנבו (.Gold and Honey (1995) L.P' מ נ"נק הבינלאומי הראשו� לישראל בעהב
 לעכב את ההלי� משו�  בית המשפטרבי ש� ס,)Gold and Honey פרשת –להל�  ()2008

 ולכ� , בעלת סמכות עיקריתהשסבר כי המדינה שבה מתנהל ההלי� התלוי ועומד אינ
 .הכרעותיה לא תוכרנה בישראל

  .1424' ראו להל� בעמ). 105ש " הלעיל( Tower Airשת  פרראו   192
 ,)105ש "לעיל ה (Tower Airופרשת  )125, 106, 105ש "לעיל ה (TWA פרשת ראו למשל   193

  .בהמש�שתידו� ) 191 ש"לעיל ה( Gold and Honeyופרשת , שנדונו לעיל
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הלי� זה לא עוכב בגלל האופ� שבו נוהל ההלי� הזר ובעיקר משו� שלא מונה , משני בלבד

. נה הגנה ראויה לציבור העובדי� בישראלש� מפרק כדי לאפשר מכירתו של העסק ולא נית

לפיכ� הכרה בצו זר אינה תנאי נחו! לעיכובו של הלי� חדלות פירעו� ישראלי וא� אינה 

   194.תנאי מספיק לש� כ�
 המקנה תניית שיפוט הטענה שיש לעכב הלי� בשל קיומה של ,בדי� הכללי בישראל

הא� בקשה לעכב הלי� של  195.סמכות לפורו� אחר נבדקת בעיקר לפי עקרונות חוזיי�
אפשר להעלות על הדעת מצב שבו טענה ? פירוק בישראל יכולה להתבסס על תניית שיפוט

 מתו� הנחה שכל חברה רשאית לבחור ,כזו תבוסס על תניה המשולבת במסמכי ההתאגדות
מראש במסמכי ההקמה שלה את הדי� שיחול במקרה של פירוק או את הפורו� שבו ינוהל 

 עמדה זו משתלבת 197.ניה זו תחייב אלא א� כל הנושי� מסכימי� לשנותה ות196,הפירוק
גישה זו מעוררת ויכוח .  הכללית שלפיה דיני התאגידי� ה� בעיקר� דיני חוזי�גישהב

 היא מעוררת ויכוח לא פחות בהקשר של חדלות 198.במישור המהותי של דיני תאגידי�
אמצעי� לבדוק את הכדאיות של אמנ� נושי� רבי� ה� שחקני� בעלי יכולת ו: פירעו�

על כ� בחירה . אבל קיימי� נושי� שתנאי� אלה אינ� חלי� עליה�, התקשרות ע� החברה
 עשויה להיתפס כחוזה הוג� בי� החברה ובי� נושי� רצוניי� המגובשת במסמכי ההתאגדות

כגו� רשויות מס , צדדית באשר לנושי� לא חוזיי��אול� היא בחירה חד, כגו� מלווי�
מנקודת מבט זו . כגו� עובדי�,  וא� באשר לנושי� חוזיי� בעלי כושר מיקוח מוגבל,יזוקי�ונ

 אפילו קיימת , אשר על כ�199.קשה לראות בה תניית ברירת די� או תניית שיפוט אמתית
ראוי להתנות את , נכונות להכיר באפשרות לקבוע נושאי� אלה מראש במסמכי ההתאגדות

 שנושי� מקומיי� יזכו ,ת הלי� בפורו� שנקבע מראש בכ�עיכובו של הלי� מקומי לטוב
  200.להגנה לא פחותה מזו שה� זכאי� לה בפורו� הישראלי" נבחר"בפורו� ה

הא� אפשר להתבסס על , א� יש נכונות להתחשב בתניות שיפוט במסמכי ההתאגדות
המתיימרת להקנות , תניה כזו במסמכי ההתאגדות של חברה זרה שאי� לה קשר לישראל

נראה ? מקו� שסמכות זו לא הייתה קיימת אילמלא התניה סמכות לבית משפט ישראלי
  

  .1420–1414' להל� בעמהשפעתו של הלי� זר על הליכי� בישראל תידו�    194
  .427–426, 59–58' בעמלעיל ראו    195
מאחר שמקובל להחיל בענייני פירוקי� . ת ברירת די�ית שיפוט או תנייהתניה יכולה להיות תני   196

שיש לדו� בעניי� במדינה דהיינו , שתי האפשרויות תבאנה לאותה תוצאה, את די� הפורו�
  .וחרנב האת הדי� של המדינה שבתי המשפט שלשדינה נבחר או שיש להחיל 

 Robert K. Rasmussen, A New Approach to Transnationalראולביסוסה של עמדה זו    197
Insolvencies, 19 MICH. J. INT’L. L. 1 (1997–1998).  

 Henry Hansmann, Reinier Kraakman, The Essential Role of Organizationalראו למשל    198
Law, 110 YALE L. J. 387 (2000).  

   .1.15 בפסקה, )1ש "לעיל ה (FLETCHER 2005ראו    199
 .35' בעמ, )197ש "לעיל ה ( Rasmussenראו הצעתו של   200
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מזו שהנושי�  וזאת ג� א� בית המשפט מוכ� להבטיח הגנה בישראל שאינה פחותה, שלא
מקובל שתניית . היו זוכי� לה במדינה שבה החברה רשומה או שבה מרכז האינטרסי� שלה

 201.לאומית מקו� שזו לא הייתה קיימת לפי הדי��שיפוט אינה יכולה להקנות סמכות בי�
תניית שיפוט אינה יכולה , כאשר א� אחת מהזיקות המוכרות בדי� הישראלי אינה קיימת

  . לשמש בסיס יחיד להסמכתו של בית משפט ישראלי
יכולה להקנות סמכות פירוק , כגו� תניה המופיעה באיגרת חוב, הא� תניית שיפוט אחרת

 שהפרת , באשר לאיגרת החובשטר הנאמנות ,סיביל יורופ בפרשת ?לבית משפט ישראלי
לבית המשפט המחוזי כלל תניה שהקנתה , החיוב שבה ביססה את בקשת הפירוק בישראל

סברה בדיו� במינויו של מפרק זמני . סמכות ייחודית לדו� בסכסוכי� בי� הצדדי�אביב �בתל
ית המשפט הישראלי סמכות לדו�  אלשי� שדי בתניית שיפוט זו כדי להקנות לבהשופטת

חברה ב השופטת סברה כי משמעות התניה היא עניי� לפרשנות והטיחה ביקורת 202.בפירוק
מקו� בו תנית השיפוט שולטת ", לשיטתה. שטענה כי התניה אינה חולשת על הליכי פירוק

ל שטר הנאמנות או כל התקשרות אחרת הרי שסביר להניח כי חולשת א� ע, קרי, על היחסי�
הרי לכאורה היינו מגיעי� , שא� לא כ�. הליכי אכיפה או פעולות אחרות הנובעות מהפרת�

למצב בו תביעה הנובעת משטר הנאמנות תידו� בישראל אול� תוצאותיה והליכי� הנובעי� 
, היא הוסיפה שלחברה אי� נכסי� בקפריסי�". יועברו לקפריסי�, כגו� בקשת פירוק, ממנה

והכבירה , הדיוני שא� משרת את מי שמבקש להקשות על נושיוושאי� הצדקה לסרבול 
   203".סטנדרטי� ולו הצנועי� ביותר של יעילות והגיו� דיוני"מילי� בזכות 

 האכיפה הסדרי, אזרחית בתביעה פלונית במדינה להתדיי� מסכי� צד שכאשר חולק אי�
 אמצעי� אול�. �הדיו מתקיי� שבו הפורו� של אלה ה� עניי� באותו הנית� הדי� פסק של

 פסוק חוב של למימושו המיועדי�, מדינה אותה של לפועל ההוצאה אמצעי ה� אלה
 המיועדי�, פירעו� חדלות הליכי ג� ומידי טבעי באופ� כוללי� אינ� ה�. אינדיווידואלי

 אינ� ישראליי� משפט בתי, ראיה הא. אחרות סמכות זיקות על והמבוססי� אחרות למטרות
 המוגשת חוב בתביעת לדו� מוסמכי� שה� אימת כל חברה של פירוק ליכיבה לדו� מוסמכי�

  

 בעניי� האפשרות להתנות על סמכות שיפוט סטטוטורית ובמיוחד 37ש "ה ,31'  בעמלעילראו    201
�ראו ג� דבריה של השופטת אלשי� המדמה סמכות בי�. בתחומי� שאינ� ניתני� להתנאה

 22036/02) א"ת(א "בששעליה אי אפשר להתנות ב, בענייני פירוק לסמכות ענייניתלאומית 
 Warner Bros. International Television'מיוחד של קבוצת תבל נהנאמ� והמנהל ה, יוכמ�

Distribution ,לפסק הדי�9פסקה ב, )2003 (19) 2(ב"מ תשס"פ . 
 הטענה דומה הועלת .)90ש " הלעיל (1ופ  סיביל יורבפרשתלפסק הדי�  9 ופסקה 1ראו פסקה    202

�פרק בישראל את חברת כור בשל אייקשה ל בBankers Trust כאשר חברת השמוני�בשנות 
 נה כי כל סכסו� יידו� בארצותתכור טענה שבמסגרת ההלוואה הוו, נה של הלוואהרעויפ

צלחתי למצוא לא ה, מכל מקו�; ת שיפוטיהכרעהטענה זו לא הוכרעה , למיטב ידיעתי. הברית
  .החלטה בעניי� זה

  .)90ש "הלעיל  (1סיביל יורופ בפרשת  לפסק הדי� 9פסקה ראו ב   203
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 לנהל כהסכמה בישראל חוזה בהפרת דיו� לנהל הסכ� לפרש סביר זה אי�, כ� על אשר .נגדה
  . פירעו� חדלות הלי� בישראל

 איגרת דברב סכסו�. זה לעניי� שונה אינה בישראל חוב איגרתל נוגעב דיו� לנהל הסכ�
 הלי� במסגרת. גברא בהלי� מתנהל והוא, שבבסיסה חיובה דברב סכסו� קרובעי הוא חוב
, המשפט בית של סמכותו נגד לטעו� שיבקש נתבע להשתיק עשויה השיפוט תניית ,כזה

� הסכ� כמו אבל. לפועל ההוצאה שבחוק האכיפה ולאמצעי בישראל לדיו� אותו ולהכפי
 פירעו� חדלות הליכי לנהל כהסכמה  כזותניית שיפוט לפרש סיבה אי�, בישראל בחוזה לדו�

 לש� בה שנכלל ,נכס של לשיעבוד להתייחס עלול חוב לאיגרת בנוגע סכסו�. בישראל
 ללמוד אי� א�. שיעבוד לממש כדי כונס למנות צור� יש ולעתי�, שבבסיסה החוב הבטחת

 שבה במדינה פירוק הליכי שיתנהלו האפשרות את צופה חוב באיגרת שיפוט שתניית מכ�
 שונה תפקידו, השיעבוד מימוש לצור� כונס ימונה א� ג�, ראשית. הדיו� את לקיי� הוסכ�

 אמור זה מיוחד כונס שכ�. לו מנוגד א� ולעתי�, פירוק של הלי� לקראת כונס של מתפקידו
 כונס ואילו, הפירוק להלי� מחו! זכותו למימוש השיעבוד בעל של האינטרס על להג�

 בעלי שאינ�, הנושי� כלל של האינטרס את מייצג פירוק הלי� של במסגרת הפועל הנכסי�
 באיגרת שיפוט תנייתש להניח סביר לא, שנית. המסה את האפשר ככל להגדילו, שיעבודי�

 חדלות להליכי מתייחסת שהיא שכ� כל לא, במימושו או בשיעבוד לדיו� מתייחסת חוב
 דיו� מהעלה וכבר ,חפצא הליכי ה� נכס על שיעבוד למימוש הליכי�. מימושו לש� פירעו�
 אי. המשועבד הנכס נמצא שבה במדינה רק להתנהל יכולי� כאלה שהליכי� בקניי� הכללי
 סמכויות להפעיל אפשר ואי לישראל מחו! הנמצא משועבד נכס בישראל לממש אפשר

   .זה לעניי� תועיל לא הצדדי� תמכהס. זרה במדינה ותישראלי לפועל הוצאה
 מסקנהה את אפשרמ אינו חוב לאיגרת בנוגע שיפוט יתתני של סביר פירוש לפיכ�
 המסקנה את היותר לכל אלא, החברה של הפירוק הליכי יתקיימו היכ� הסכימו שהצדדי�

 הסכמת� את לפרש סביר זו במסגרת. הבסיסי לחיוב בנוגע דיו� יתקיי� היכ� הסכימו שה�
 לייחס סיבה אי� א�. גברא די� לפסק הנלווי� הרגילי� האכיפה אמצעי לכל ג� כמתייחסת

 לשאלה קשר בלי ,מזו יתרה .פירעו� חדלות הליכי לנהל לסמכות באשר ג� הסכמה לה�
 רשאי� אינ� הצדדי� שבה� שבתחומי�, כאמור, מקובל, התנייה את לפרש ראוי כיצד

 לאומית�בי� סמכות להוסי� יכולה איננה הצדדי� של הסכמה, אישי מעמד כגו�, להתנות
 כי נראה כ� על 204.עניינית לסמכות דומה היא באשר לוו, הקנה שהמחוקק למה עברמ

 יורופ סיביל בפרשת בישראל פירוק לסמכות כבסיס השיפוט יתתני על להסתמ� הנכונות
  205.מבוססת אינה

  

  .201ש "ה, ראו לעיל   204
 9בפסקה . דומה שג� השופטת אלשי� סבורה שאי� להתנות על סמכות בהליכי חדלות פירעו�   205

 8946/04Warner Bros. International Televisionא "לפסק הדי� היא הפנתה לע
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כאשר תניית שיפוט אכ� מתפרשת ככזו המקנה סמכות לדו� בחדלות פירעו� , לכאורה
אי� פסול שהתניה תשפיע על שיקול , סמכות בנסיבות העניי� לישראל ישוכאשר , לישראל

 כאשר תניית שיפוט מסמיכה :ולהפ�. דעתו של בית המשפט בדבר ניהול ההלי� בישראל
א� אי� קרבה בולטת של כל , לכאורהאזי  ,פורו� זר שיש לו סמכות ג� בהיעדר התניה

בר� . תנהל בפורו� הנבחר ראוי להתחשב בתניה ולעכב את ההלי� כדי שי,העניי� לישראל
ודומה כי יש להישמר מפני מת� משקל מכריע , הלי� חדלות פירעו� הוא הלי� קולקטיבי

 על כ� נראה כי ככלל אי� סיבה להתחשב 206.בי� החברה לבי� חלק מנושיה בלבד להסכמות
בתניית שיפוט המקנה סמכות לדו� בפירוק חברה לישראל לא רק כאשר המחוקק לא הקנה 

א� יש סיבות טובות , ות מלכתחילה אלא ג� במצב שבו היא הייתה מוסמכת לדו�לה סמכ

  

Distribution כבסיס לעמדה שצדדי� אינ� חופשיי� להתנות , )2010, פורס� בנבו (יוכמ� 'נ
לא , כפי שנדונה בערעור, אותה פרשה. על דיני� קוגנטיי� בכלל ועל דיני חדלות פירעו� בפרט

לאומית של בית �עסקה בשאלה זו וא� לא עסקה בשאלה א� אפשר להתנות על סמכותו הבי�
, יוכמ� 22036/02) א"ת(א "בששאלה אחרונה זו עלתה ב. � בהלי� של פירוקהמשפט לדו

 Warner Bros. International Television'נהנאמ� והמנהל המיוחד של קבוצת תבל 
Distribution ,היא שהכריעה בה, )2003 (19) 2(ב"מ תשס"פ �ש� היא . והשופטת אלשי
 לחברה זרה אינה יכולה להצדיק הגשת ת שיפוט בהסכ� בי� חברה ישראליתיקבעה כי תני

ניגוד לצו ב ,יתלתביעה אזרחית מחו� לישראל על ידי החברה הזרה נגד החברה הישרא
היא . הקפאת הליכי� שהוצא בענייניה בישראל בגי� סעדי� שוני� הקשורי� להפרת הסכ�

ההליכי� ה� דיני הפירוק והקפאת ש, ת שיפוט יעילה רק בי� שני גופי� סולבנטיי�יתניקבעה ש
או על  להתנות עליה� ות אפשר�איוש, משני� את היחסי� בי� הצדדי�דיני� קוגנטיי� ש

 אמנ� במקרה ההוא ). לפסק דינה8פסקה (לאומית של בית המשפט לדו� בה� �סמכותו הבי�
תניית השיפוט הסמיכה בית משפט זר וביקשו להתבסס עליה כדי להתחמק מהלי� פירוק 

לבית סמכות פירוק ביקשו להתבסס על התניה כדי להקנות  סיביל יורופ ואילו בפרשת, כלשהו
כש� שאי אפשר לשלול את סמכותו . אבל לא ברור כיצד זה משנה את המצב, משפט ישראלי

 .כ� ג� אי אפשר להוסי� לו סמכות שלא הייתה לו, של בית המשפט בתניית שיפוט
 של אופי זה על לכההשאת ה ו,הלי�המדגישה את האופי הקולקטיבי של ה, לעמדה דומה   206

 Re Rodenstock GmbH (the ראו יכולת� של צדדי� להשפיע על מהל� ההלי� באופ� רצוני
“Scheme Company”) and another, [2011] E.W.H.C.1104 (Ch.) . במקרה זה הובא לאישור

מרכז בית משפט אנגלי הסדר נושי� שנועד למנוע פירוק של חברה הרשומה בגרמניה וש
אלא שחלק מהנושי� היו , כאשר לחברה לא היו נכסי� באנגליה, ענייניה היה בגרמניה

, ההסדר הושג בהסכ� בי� הנושי� לחברה שעליו הצביעו הנושי� בקבוצה הנדונה. אנגליי�
ההסדר כלל תניה שהחילה עליו את די� אנגליה ושבחרה באנגליה כמקו� . ואושר ברוב קולות

ר שבית המשפט החליט שההסדרי� האירופיי� בעניי� סמכות שיפוט לא לאח. הדיו� באישורו
הוא הסכי� לדו� בעניי� לאחר שקבע שדי� העסקה ותניית השיפוט , שללו ממנו סמכות לדו�

בתו� כ� הוא הבחי� בי� תניית שיפוט . יצרו קשר מספיק לאנגליה כדי להצדיק הפעלת סמכות
ובי� תניות שיפוט הכלולות בעסקאות , ושי�הכלולה בהסכ� המשות� לקבוצה שלמה של נ
אפשר להתחשב ברצונ� של הצדדי� בסוג : אינדיווידואליות בי� נושי� שוני� ובי� החברה

אול� השתמע בבירור כי לא די ברצו� הצדדי� בסוג השני כדי להקנות סמכות לבית , הראשו�
69� ו68 אותפסקב, ראו ש�(המשפט בהלי� קולקטיבי .(   
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באותה מידה אי� סיבה להתחשב בתניית שיפוט המסמיכה . לנהל את ההלי� במקו� אחר
וכאשר , כאשר ישראל מוסמכת לדו�, בי� שהייתה מוסמכת מלכתחילה ובי� שלא, מדינה זרה
  .ר אינו ראוי יותרהפורו� הז

  לדו� בפשיטת רגלסמכות   .3

 האירופית הסמכות לנהל Insolvency Regulation� במשפט הקונטיננטלי וב,כאמור לעיל
הלי� פשיטת רגל מבוססת על זיקה אישית עניינית לנהל הלי� עיקרי המשתרע על כלל נכסי 

בהקשר של תאגידי� .  ועל זיקה עניינית לנהל הלי� משני החל רק על נכסי� מקומיי�,החייב
 הוא דומה מאוד ,אול� בהקשר של פשיטת רגל. ט הישראלי נוטה אל עבר מודל זההמשפ

  . ואינו מגלה סממני� של שינוי, למצב שבמשפט האנגלי המסורתי
לאומית �מכילה כללי סמכות מיוחדי� המגדירי� את הסמכות הבי� פקודת פשיטת הרגל

וני� מכללי הסמכות  אול� כללי סמכות אלה ש207.של בתי משפט ישראליי� בתחו� הנדו�
 כמהה� אינ� כלולי� בהוראת סמכות ברורה הקובעת זיקה אחת או . לאומית הרגילי��הבי�

 מכמהישראלי נבנית המשפט הלאומית של בית � אלא סמכותו הבי�,זיקות חלופיות
 .קיומ� של זיקות שונות המתייחסות לרגעי זמ� שוני�כל אחד המחייבי� מצטברי� מרכיבי� 

, להוציא ארצות הברית, כמו הכללי� של כל מדינות המשפט המקובל, ראליי�הכללי� היש
אול� בניגוד לכללי המשפט האנגלי שהשתנו ע� השני� . מבוססי� על המשפט האנגלי

קנדה , אלה של אוסטרליה, בעיקר הודות לביטול הדרישה למעשה פשיטת רגל, ופושטו
  .וישראל נשארו במידה רבה כפי שהיו

פשיטת רגל נפתח בצו כינוס נכסי� המוביל לדיו� בבקשת פשיטת הלי� בישראל 
רשאי בית , עשה חייב מעשה פשיטת רגל":  לפקודת פשיטת הרגל קובע6 סעי� 208.רגל

ובכפו� לתנאי� האמורי� , על סמ� בקשת פשיטת רגל שהגיש נושה או החייב, המשפט
 פשיטת רגל יוצא שהלי� ."לצו כאמור ייקרא צו כינוס ;לית� צו להגנת נכסי החייב, להל�

 זהותו לפילאומית משתני� �כללי הסמכות הבי�. יכול להיפתח ביזמת החייב או ביזמת נושיו
; שמדובר בחייב, האחת: � מושתתי� על שתי דרישותכלליה בר� שני. של יוז� ההלי�

אלה , ידי החייב עצמועל כאשר ההלי� נפתח . שהוא עשה מעשה פשיטת רגל, האחרת
כאשר מדובר ו 209,לאומית�היחידי� המבססי� את סמכות בית המשפט מבחינה בי�התנאי� 

  .תנאי� נוספי�נדרשי� , בהלי� שנפתח ביזמת הנושה

  

  . ואיל�198' מעב ,)20ש " הלעיל( שאקי ואלתרהסעיפי� ראו לניתוח    207
   .העוסק בהכרזת פשיטת רגל, 42' ת פשיטת הרגל וס לפקוד6 'סראו    208
, לאומית מופיעי� בסעיפי� אחרי� בפקודה� קשורי� לסמכות הבי��תנאי� נוספי� שאינ   209

  .העוסק בי� שאר הדברי� בגובה חובותיו של החייב, 17' למשל ס
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  חייבבקשה המוגשת על ידי   )א(

לאומית הדרושה לש� הגשת בקשת פשיטת �התנאי� היחידי� המתייחסי� לסמכות הבי�
 � ושהוא ,"חייב" שמדובר ב ה�ת הרגל לפקודת פשיט6רגל על ידי החייב מופיעי� בסעי

 מגדיר מהו 5ואילו סעי� ,  לפקודה מגדיר מיהו חייב2סעי� ". מעשה פשיטת רגל"עשה 
  .מעשה פשיטת רגל

  ?מיהו חייב  )1(

 �  ":חייב"קובע מיהו  לפקודת פשיטת הרגל 2סעי

ללא , הוא אד� ב� שמונה עשרה שנה ומעלה, לעני� פקודה זו, חייב  )א(
אשר ,  ובי� שמקו� מושבו בישראל ובי� שלא בישראלהבדל אזרחות

מעשה פשיטת רגל נתקיימה בו אחת , או שנעשה לו, בזמ� שהוא עשה
  : מאלה

  ; הוא עצמו היה בישראל) 1(

  ; היה גר כרגיל בישראל או היה לו בה מקו� מגורי�) 2(

  ; בעצמו או על ידי מורשה או מנהל, ניהל עסקי� בישראל) 3(

  . אד� או בשותפות שניהלו עסקי� בישראל�בני�חברהיה חבר ב) 4(

א� מי שלא מלאו לו שמונה עשרה שני� יכול שיהיה בגדר חייב א�   )ב(
וא� לדעת ) א(נתקיימו בו שאר התנאי� לכ� האמורי� בסעי� קט� 

בית המשפט סביר הוא שהנושי� נשאו ונתנו עמו כאילו מלאו לו 
  .שמונה עשרה שני�

הוא קובע ; "חייב" לגילו של האד� הנחשב באשרותית מיוחדת דרישה מהמציב סעי� ה
הוא קובע רשימה של זיקות חלופיות ו, מושבובמפורשות שאי� מתחשבי� באזרחותו או 

  .רכי הפקודהולצ" חייב"נדרש כדי שהוא ייחשב לפחות אחת מה� קיומה של ש, לישראל

  גיל: תנאי מהותי  .א

שהוא גיל הבגירות במשפט , 18 –י� פשיטת רגל מיוחד לעני" כשרות"הפקודה קובעת גיל 
 לחוק הכשרות 77 הוראה מיוחדת זו מבהירה כי בניגוד לסעי� 210.הישראלי הכללי

  

  .1962–ב"התשכ,  לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות3' ראו ס   210
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המכפי� את שאלת הכשרות לדי� מושבו של , 1962–ב"התשכ, המשפטית והאפוטרופסות
 רק ל ולאו על הכהחל 18הדרישה לגיל לצור� ניהול הלי� של פשיטת רגל בישראל , האד�

, לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות) 1(77סעי�   כמו,ע� זאת. על תושבי ישראל
 לאנשי� שעשו פעולה משפטית בישראל בנסיבות שבה� באשרהקובע כלל מהותי מיוחד 

לפקודת  2סעי� , להניח שהנדו� כשיר לפעולות משפטיותרשאי הציבור הישראלי היה 
א� הוא " חייב" יכול להיכנס לגדר המונח 18גיל מי שצעיר מהוא שג� קובע  פשיטת הרגל

בניגוד למצב לפי חוק הכשרות .  היו יכולי� להניח שהוא היה בגירשנושי�נשא ונת� באופ� 
פעולות שנעשו ל חריג זה אינו מוגבלבפקודת פשיטת הרגל , המשפטית והאפוטרופסות

  היה סבירת שבה� שפעל מחו! לישראל בנסיבו,18ג� זר מתחת לגיל  ,על כ�. בישראל
  .עלול להיחשב בגיר לצור� הפקודה,  שהוא בגיריחשוב נושהש

  סמכותהזיקות   .ב

והוא מפרש זיקות שאינ� , הסעי� מונה זיקות המספיקות כדי לקשור את החייב לישראל
וכ� ג�  ,מבהיר שג� אד� שהוא אזרח זר יכול להיחשב חייב לעניי� הפקודהוא ה. נחוצות

, או במקו� אחר בפקודת פשיטת הרגל, אי� דרישה בהגדרה זובנוס�  .אד� שהוא תושב זר
חזקה  היעדר הדרישה לזיקה אישית –בשני ענייני� אלה . שלחייב יהיו נכסי� בישראל
גוריה קט הפקודה סוטה מהסיווג המקובל של פשיטת רגל כ–והיעדר הדרישה לזיקה נכסית 

שתידרש  פשיטת רגל מבסס הנחה טה המעמדי שלבהי 211. וקניי�מעמד אישימעורבת של 
 זיקה אילו היבטה הקנייני מבסס הנחה שתידרש ו212,זיקה אישית כגו� מושב או אזרחות

, הסמכות לפרק חברה מבוססת על רישומה של החברה בישראל, למשל 213.נכסית לישראל
–ה"התשכ, חוק הירושהכמו כ� . או על הימצאות נכסיה בישראל, המהווה זיקה אישית

מבסס את , וסק ג� הוא בתחו� בעלי מאפייני� מעורבי� של מעמד אישי וקניי�הע, 1965
 –לאומית לדו� בירושתו של אד� על זיקה אישית וזיקה נכסית באופ� חלופי �הסמכות הבי�

.  הסמכות לפי פקודת פשיטת הרגל מורכבת יותר214.זיקת המושב או הנחת נכסי� בישראל

  

  .2ש "הראו לעיל    211
ראו (מספיקה כדי לבסס סמכות בפשיטת רגל  זיקת המושב אינה דרושה א� היאבאנגליה    212

DICEY, 31�006 בפסקה; Insolvency Act, 1986 s. 265(1)(a)( . באירופה זיקת המושב
הזיקה של מרכז ענייניו  ).29–27' לעיל בעמראו (טות רבות משמשת זיקת סמכות מרכזית בשי

�המוכרת ב, של החייבInsolvency Regulationנחשבת למושב המסחרי של א�  , האירופית
  .האד�

לעומת זאת . רכוש במדינה כדי להקנות סמכות בפשיטת רגלו של ג� באנגליה אי� די בנוכחות   213
  ).1306' יל בעמלעראו (יש המסתפקי� בזיקה זו באירופה 

  .1116–1066' בעמראו לעיל ; 1965–ה"התשכ,  לחוק הירושה136' ראו ס   214
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; הימצאות� אינה מספיקה כדי לבסס סמכות שיפוטו, אי� דרישה להימצאות נכסי� בישראל
  . היא אינה מספיקה, וג� כאשר זיקה חזקה כזו קיימת, אי� דרישה לזיקה אישית חזקה

 �, נוכחות: וה� אלה) א(2הזיקות המספיקות כדי שאד� ייחשב חייב מנויות בסעי
מעשה יצוע של  הוא רגע הב–  כל זיקה צריכה להתקיי� ברגע הקובע.מגורי� וניהול עסקי�

  215.פשיטת רגל

  נוכחות  .1

די שהחייב נוכח בישראל ביו� ביצועו של מעשה פשיטת רגל כדי שבית המשפט בישראל 
העובדה . ג� א� ביו� הגשת הבקשה הוא אינו נמצא בישראל, יוסמ� לדו� בבקשה שהוא מגיש

למועד שדרישת הנוכחות מתייחסת למועד ביצועו של מעשה פשיטת הרגל ולא כבאנגליה 
 קרוב לוודאי , ע� זאת216.מחזקת מעט את הזיקה בי� העניי� הנדו� ובי� ישראל, הגשת הבקשה

שבית המשפט יפעיל שיקולי פורו� לא נאות ולא יסכי� להפעיל סמכותו א� אי� קשר לישראל 
זאת במיוחד א� אי� לחייב רכוש . מלבד נוכחות החייב בה במועד ביצוע מעשה פשיטת הרגל

      217.שאפשר לכנס ולחלק בי� נושי� או א� אי� לו נושי� בישראלרב בישראל 

  מגורי�  .2

במועד " היה לו בה מקו� מגורי�"בישראל או ש" גר כרגיל"הסעי� מסתפק בכ� שהחייב 
א� כל אחת מה� לחוד , שתי החלופות מתייחסות למגורי�. ביצוע מעשה פשיטת הרגל

הוא יכול להיחשב למי שגר . המגורי�לקיי� את זיקת כדי מאפשרת להקל במה שנדרש 

  

 הזיקות .היו� ביצועו של מעשה פשיטת רגל איננו תנאי להגשת בקשת פשיטת רגלבאנגליה    215
,  במועד הגשת הבקשה מושב החייב או נוכחותו באנגליה�קנות סמכות לבית המשפט ההמ

 ,DICEYראו (שלוש השני� שקדמו להגשת הבקשה  באנגליה בומגורי� וניהול עסקי�
 ,המשפט בית של לאומית�הבי� וסמכות את קובעות אלה זיקות ).31�009–31�006 בפסקאות

   .הנושה ידי על המוגשת בבקשה ברודשמ ובי� החייב ידי על המוגשת קשהבב שמדובר בי�
שנכונותו של המשפט האנגלי  2.24מציי� בפסקה ) 1ש "לעיל ה (FLETCHER 2005, אכ�   216

להסתפק בנוכחות ביו� הגשת הבקשה כזיקת סמכות משמעה שאפשר לבסס סמכות לדו� 
התפיסה שאפשר להקנות סמכות לדו� בחדלות . בפשיטת רגלו של אד� על הסכמתו בלבד

פירעו� מכוח הסכמה בעייתית בי� שמדובר בהסכמה בי� החייב ובי� נושה מנושיו ובי� 
'  ולהל� בעמ1443–1339' ראו לעיל בעמ(צדדית של החייב בלבד �כמה חדשמדובר בהס

והיא אינה מקובלת בשיטות קשיחות שבה� אי� שיקול דעת בנוגע להפעלת סמכות , )1366
הדרישה שהחייב יהיה , כאמור בטקסט). 51–49' לעיל בעמעל שיטות קשיחות ראו (השיפוט 

 רוב אינו מתוכנ� כמעשה המצמיח סמכות שעל פי, נוכח ביו� ביצוע מעשה פשיטת הרגל
ראו להל� . מדגישה שאי� מסתפקי� בהסכמתו של החייב בלבד, לנקוט הלי� של פשיטת רגל

  . על זיקת ההסכמה כזיקת סמכות עקיפה1407–1406' בעמ
–1364' ולהל� בעמ; 227 בפסקה ,)3ש "לעיל ה( לוי� וגרוניס ;31�007בפסקה , DICEYראו    217

1366.  
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ודי שהיה לו מקו� מגורי� בישראל א� בלא שגר , בישראל א� בלא שיש לו מקו� מגורי�
  . בה

הדגש הוא קנייני "בזיקה זו . הסעי� מסתפק בכ� שהיה לאד� מקו� מגורי� בישראל
 הדגיש  הנשיא שמגר218".קרי קיומו של מקו� הנחשב מקו� מגוריו של פלוני, טריטוריאלי

. כי הסעי� אינו דורש זיקה של בעלות אלא מסתפק בהיותו של החייב חוכר או בר רשות
זיקה עשויה לכלול אד� שמושבו הקבוע ה. הוא א� אינו דורש שהות פיזית מצד האד�

 הוא הטעי� ,ע� זאת.  גרידא מקו� מגורי�כלומר, במדינה זרה שיש לו בית שני בישראל
רי� כזה ובי� דירה או בית שנרכשו רק כעניי� עסקי בלא שיש בו שיש להבחי� בי� מקו� מגו

  219.סממני� של מגורי� אישיי�
אי� הגדרה . בהיעדר מקו� מגורי� בישראל נדרש כי החייב גר כרגיל בישראל

לאומיות מייחסות היו� חשיבות רבה ��אמנות בי. סטטוטורית של מגורי� או מגורי� כרגיל
טר� פיתח , כמו שיטות אחרות,  אול� המשפט האנגליhabitual residence.220 מונחל

 ומעדי� להשאיר אות� כביטויי� סוגי המגורי� השוני�מבחני� משפטיי� מחייבי� ל
לביטוי האנגלי " מגורי� כרגיל"השופט שמגר ייחס את הביטוי  221.עובדתיי� גמישי�
ordinary residence ,222 .והוא פנה לפסיקה האנגלית כדי לפרשו   

 אינה של מגורי החייב בישראלזיקה ה ,מהחלופה של מקו� מגורי� בישראללהבדיל 
ג� א� אי� לאד� דירה . "מחייבת שיהיה אפשר למק� את החייב במקו� כלשהו בישראל

הוא יכול להיחשב למי שגר בישראל כרגיל , "אשר אליה יש לו זיקה קניינית מסוג כלשהו
 �אי� " ;" הופ� לבעל מקו� מגורי� משלוא� המדובר במי שמתגורר בבתי מלו� ואינו"א

במקרה . אלא יש להצביע על כוונת שהות למטרה מוגדרת, צור� בציו� מקו� מגורי� מדויק

  

 408, 397) 2(ד מד"פ, מ"בנק דיסקונט לישראל בע' גיל נ 397/87א "עי הנשיא שמגר בדבר   218
)1989.( 

הנסיבות העובדתיות תשפענה על השאלה א� .  מעורר בעיות בהקשר זהבית המושכר לאחר   219
 אינו א� הבית אינו מרוהט ברהיטי החייב או א� החייב, למשל. מדובר במקו� מגורי� א� לאו

לצור� ייתכ� שהבית לא ייחשב מקו� מגורי� של החייב ,  לשוב ולהתגורר בויכול בכל רגע
ראו . א� אור� תקופת ההשכרה עשוי להשפיע על אפיו� זיקתו של החייב לנכס. הסעי�

 ווביקש להשכיראת ביתו החייב עזב שבו , Re Nordenfelt, [1895] 1 Q.B. 151להשוואה 
 א� על פי שהחייב היה לא נחשב למקו� מגורי� ובית זה , שמכר את רוב רכושו הביתייאחר

  .יכול לשוב ולגור בו בתקופה הרלוונטית
 ,Hague Convention on the Civil Aspects of International Child Abductionראו למשל   220

1980; Hague Convention on Protection of Children and Co-operation in Respect of 
Inter-Country Adoptions, 1993 ;Brussels II bis Regulation2003ופית משנת  האיר, 

  .אחריות הוריתבהעוסקת בסמכות שיפוט בגירושי� ו
בפסקה , )1ש "לעיל ה (FLETCHER 2005;  ואיל�6�157, יל� וא6�118פסקה ב, DICEYראו    221

  . ואיל�2.27
 ). 1989 (406, 397) 2(דד מ"פ, מ"בנק דיסקונט לישראל בע' גיל נ 397/87א " עראו   222
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חברי� או דירה , מלו�, כגו� בית הורי�(ג� להצביע על מקו� מגורי� , כמוב�, רגיל נית� יהיה
� מקו� מגוריו בלתיא� א�, אול� יכול שיראו אד� כגר כרגיל בישראל). שבבעלות האד�

שהרי , אי� ג� צור� להוכיח שישראל היא ביתו היחיד של האד�",  זאת ועוד223".ידוע
ל חובק ג� נסיבות בה� יש לאד� מקומות מגורי� רגילי� בשתי ארצות ויותר "הביטוי הנ

  224".ויש לו כוונה לשהות זמ� מה בישראל[ ... ] בעת ובעונה אחת 
ראל תקופת זמ� מזערית כדי שייחשב למי שגר בה א� אי� דרישה שהחייב ישהה ביש

: משמיע ממד של המשכיות וקביעות, נוכחותמושג הבניגוד ל, מגורי�אמנ� מושג ה. כרגיל
על מנת . אי� די בנוכחותו הפיסית האקראית של האד� לצור� המבח� של מגורי� כרגיל"

 225;"ר אורח אקראילא די בהיותו סת� תייר או עוב, יל באר!גגר כרמי ששאד� ייחשב כ
 כחלק משגרת – ותהיה זאת אפילו רק שהות קצובה בזמ� –שהות בישראל "הוא בא לבטא 

הנשיא שמגר ציי� כי .  ע� זאת השהות יכולה להיות קצרה226".חיי� ומתו� כוונה מוגדרת
ובדר� , הפסיקה האנגלית לא הכירה בשהות של שלושה חודשי� כמספיקה לצור� מגורי�

ית עובדתית של מגורי� רק כאשר השהות נועדה לארבעה חודשי� כלל הכירה בתשת
שהות קצרה . בר� ההכרעה בשאלה כמה זמ� יספיק לעניי� זה תלויה בנסיבות העניי�. לפחות

 היעדרות ,בדומה. יכולה להיחשב מגורי�, כגו� שהות של חודשיי� מדי שנה, חוזרת ונשנית
מגורי� אחר אינה שוללת את קיומ� של שאינה מלווה בכוונה להתיישב דר� קבע במקו� 

 שאינה בהכרח מנתקת את –הוא הדי� ביציאה מהאר! כדי להימלט מנושי� . מגורי� כרגיל
   227.זיקת המגורי�

המשכיות מינימאלית שנית� לתארה כדבר "כדי שהשהות תיחשב מגורי� נדרשת 
 המטרה 229".דרושה מטרה מוגדרת שהיא בעלת זיקה לשהות במקו�" לש� כ� 228".מסודר

כי לצורל "שבא מחו, אד�. "כגו� שהות לצור� לימודי� בישראל, יכולה להיות מוגבלת
א� שהות . [ ... ] רואי� אותו כמתגורר בישראל כרגיל, עסקי� ושוהה כא� מספר חודשי�

של תקופה קצרה יותר לצורכי קיו� הליכי� משפטיי� שימשה בסיס למסקנה בדבר מגורי� 

  

  408' בעמ, ש�   223
 .407' מבע, ש�   224
שזיקת המגורי� המופיעה בכלל הסמכות העקיפה לצור� פסק זר  לב שימו .406 'בעמ ,ש�   225

גמישות זו בהקשר של פסקי חו� נובעת כנראה מהקשר . בלבדנוכחות מסוג גברא מסתפקת ב
' ראו לעיל בעמ(של המשפט המקובל שבי� כללי הסמכות העקיפה לכללי הסמכות הישירה 

269–270( .  
  .406' מבע, ש�   226
 .411–410, 408–407' בעמ, ש�   227
 בה במש� לשהותלהוסי� וכאשר אד� מתגורר בישראל מתו� כוונה "ע� זאת . 407' בעמ, ש�   228

ג� א� שאלת המגורי� תתעורר , יראוהו כמוב� כמי שמתגורר בה כרגיל, שני� ולא רק חודשי�
 ).ש�" (י� משפטיי� רק מספר שבועות אחר תחילת נוכחותובהקשר

  .ש�   229
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רה זו נלמדת מכוונותיו של האד� הנדו� כפי שה� עולות מהנסיבות  מט230[ ... ]".כרגיל 
הסדרי� בנוגע לחינו� וביטוח רפואי יכולי� להצביע על כוונה , למשל. האובייקטיביות

כ� השהות , לפיכ� ככל שהכוונה מעורפלת יותר. ולו לתקופה קצרה, להישאר בישראל
ללא הוכחת כוונה של מגורי� , שהות של מספר ימי� בלבד: "צריכה להיות ארוכה יותר

 בכל מקרה ומקרה השאלה א� אד� נחשב למי 231".אינה יוצרת מגורי� כרגיל, ממושכי�
  . שגר כרגיל בישראל היא שאלה עובדתית

  ניהול עסקי�  .3

בחברה או חברות באמצעות אחר או או הסעי� מסתפק בניהול עסקי� של החייב בעצמו 
וי לציו� שבניגוד לסמכות לפרק חברה זרה שאי� לה רא. בשותפות שניהלו עסקי� בישראל

 בפשיטת רגל אי� דורשי� 232,אשר תלויה בכ� שיש לה מקו� עסק בישראל, נכסי� בישראל
א� על פי שזיקה זו מתייחסת לרגע מעשה פשיטת , זאת ועוד .יותר מניהול עסקי� בישראל

חר שהפסיק לנהל� נקבע בפסיקה שאד� ייחשב למי שמנהל עסקי� במדינה ג� לא, הרגל
 כמו כ� בית המשפט עצמו מעיד על קיומה 233.ניהול פעיל כל זמ� שנותרו לו חובות מהעסק

לפיכ� אי�  234.של מגמה לפרש את סמכות השיפוט בענייני פשיטת רגל בהרחבה בישראל
 וא� אי� דורשי� שניהול העסקי� ,נטיבעצמו במועד הרלוודורשי� שהחייב היה בישראל 

או חייב . ה פשיטת הרגל או בחוב שבשלו מתבקשת הכרזת פשיטת הרגלהיה קשור במעש

  

 .ש�   230
  .ש�   231
היא כפופה להוראות , ה מקו� עסק והיא נרשמהחברא� יש ל. 315–313' לעיל בעמראו    232

היוע� המשפטי לממשלה רשאי להגיש , א� היא לא נרשמה כדי�; הפירוק כחברה ישראלית
 העובדה שהמשפט הישראלי אינו מכיר בזיקת ניהול .) לפקודת החברות381' ס (בקשת פירוק

בניגוד להוראות פקודת , עסקי� בפירוק חברות הובילה להרחבת הסמכות בידי בית המשפט
 ).1323–1316' עמבראו לעיל (החברות 

) 2(ד מד"פ, מ"בנק דיסקונט לישראל בע' גיל נ 397/87א "עדברי� שנאמרו אגב אורחא ב ראו   233
' מ נ"בע) דרו�קרמת (בינוי ופיתוח אר� ישראל  3619/93א "ראו ג� ע ()1989 (414–413, 397

-Theophile v. Solicitorהכול בעקבות פסק הדי� האנגלי , )2בפסקה , )1994, פורס� בנבו (זר
General, [1950] A.C. 186 (H.L.) . לאחר שהחייב סגר הושאר רק חוב מס באנגליהבמקרה זה 

 הסתפקו בחוב זה כדי להכפיפו לסמכות בית המשפט האנגלי ו,הועזב את המדינאת עסקו 
' נ) שנהב(גולדשטיי�  43887�03�11) מרכז(ר " בפש.למסקנה שניהל עסקי� באנגליהכבסיס 

 הציע השופט מנהיי� להגביל הלכה זו )2011, פורס� בנבו( תל אביב, כונס הנכסי� הרשמי
החלתה על החייב מאפשרת לו . ללמצב שבו הנושה הוא שמגיש את הבקשה לפשיטת רג

להימנע מלשל� חוב אחד במש� שני� כדי להארי� את התקופה שבתוכה הוא רשאי לחסות 
  ).5פסקה , ראו ש�(מפני נושיו בדיני פשיטת הרגל הישראליי� 

, )1994, פורס� בנבו( זר' מ נ"בע) דרו�קרמת (אר� ישראל בינוי ופיתוח  3619/93א "ע   234
 תל אביב, כונס הנכסי� הרשמי' נ) שנהב(גולדשטיי�  43887�03�11) כזמר(ר "פש; 2בפסקה 

  . 8בפסקה , )2011, פורס� בנבו(
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פע� בישראל החייב היה אי  לבקש שייפתח הלי� פשיטת רגל בישראל מבלי שנושה יכולי�
   .הא� רק השתת� בניהול עסק שהתנהל ב

ובוחני� כל מקרה לגופו " ניהול עסקי�"באנגליה נמנעי� מלתת הגדרה ממצה לביטוי 
 תו� שמבחיני� בי� פעילות עקבית ושיטתית המיועדת להפקת רווח לבי� ,תיועל פי נסיבו

 מגמה דומה 235.עסקה בודדת שמפיקה רווח א� על פי שאינה חלק מפעילות עקבית כאמור
תפיסתו של בית המשפט המחוזי כי זיקת ניהול העסקי� בישראל לא . מסתמנת בישראל

� תושב ישראל לתושב השטחי�  כאשר לדעתו א� נוהל בישראל משא ומת� בי,קמה
בית המשפט העליו� קבע . נפסלה, המוחזקי� לקראת עסקה שהתייחסה לקרקעות בשטחי�

נמסרו ש, ההתחייבות נוצרה בישראלש, נוהל בישראל משא ומת�ש לאחר שנמצא כי
אי� מנוס מהמסקנה שהחייבי� , היה חיוב לבצע תשלו� בישראלשו, תשלומי� בישראל
שבגי� הפרת� , החוזי�" 236:אל א� על פי שנשוא העסקה אינו בישראלניהלו עסקי� בישר

סחריות רבות היק� לגבי מקרקעי� נערכו לביצוע עסקות מ, נית� פסק הדי� נשוא הערעור
כפי שנאמר בגופ� ובי� א� נחתמו במשרדי , בי� א� החוזי� נחתמו בקרני שומרו�. 'איזור'ב

תחומי הקו הירוק  שעובר לחתימה נתבצעה בראי� ספק בדב[ ... ] י� או מי מה� המערער
לפי . פה על ידי המשיב במגמה להביא לסיו� ההתקשרות נשוא החוזי�פעילות עסקית ענ

ממצאי בית המשפט המחוזי נתקיי� המשא ומת� בנוגע לעסקאות הנדונות ונוצרה 
כיצד ; ההתקשרות בי� בעלי הדי� בישראל וכל השיקי� שנזכרו בחוזי� נמסרו בישראל

,  נית�1990ת נשבלכ� יש להוסי� ש[ ... ] ? אפשר לומר שהמשיב לא ניהל עסקי� בישראל
סקה המסחרית  בעיותוהמבוסס על הפרת התחייב, פסק די� בישראל, כנגד המשיב, כזכור

ומה היה על המשיב למלא במקו� עסקיה� או במקו� חיוב * האת. שכבר נזכרה לעיל
  , י� את המשיבוכל עוד לא סולק החוב הפסוק רוא. ] [ ..� של המערערי� בישראל המגורי
 בפרשה אחרת נמנעו 237."יק לנהל עסקי� בישראל בתקופה הרלוונטיתסכמי שלא הפ[ ... ] 

מלפסול את האפשרות שמת� ערבויות אישיות לכיסוי חובותיה של חברה ייחשב ניהול 
  . רתה הפקת רווח בשני המקרי� די היה להראות שמדובר בפעילות עסקית שמט238.עסקי�

 �הסעי� מסתפק בכ� שהחייב ניהל את העסקי� בישראל בעצמו או באמצעות אחר וא
 רות השנייהשהאפלצור� . שהיה חבר בחבר בני אד� או בשותפות שניהלו בישראל עסקי�

לת הדי שיש לו מניות בחברה המנהלת עסקי� בישראל או שהוא שות� בשותפות המנ

  

  . 2.33בפסקה , )1ש "לעיל ה (FLETCHER 2005ראו    235
פסקה ב, )1994, פורס� בנבו( זר' מ נ"בע) דרו�קרמת (בינוי ופיתוח אר� ישראל  3619/93ראו    236

 .1357–1356' בעמראו להל� . 2
 .ש�   237
 לא הונחה .)1989 (414, 397) 2(ד מד"פ, מ"בנק דיסקונט לישראל בע' גיל נ 397/87א "ע   238

 .תשתית עובדתית לטענה זו במקרה הנדו�
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בית המשפט . ת הראשונה דורשת מעורבות פעילה יותר בר� האפשרו239.עסקי� בישראל
 .עסקי� לקיי� את הזיקה של ניהולכדי חברה בישראל ניהל החייב קבע כי אי� די בעובדה ש

 נדחה , ע� זאת240".ניהול עסקי� של אותו אד� שכנגדו מתבקש צו הכינוס"זיקה זו דורשת 
ובי� פעילותו בכושרו כמנהל � בי� הפעילות של אד� בכושרו האישי בחיהמבח� האנגלי המ

 הנשיא 241.כאשר רק פעילות בכושרו האישי יכולה לבסס סמכות בפשיטת רגל, חברה
שמגר קבע כי העיקר אינו הכשירות שבה פועל האד� אלא מידת המעורבות שלו בעסקי� 

מנהל חברה אינו נחשב למי שמנהל עסקי� בישראל רק בשל כ� שהתאגיד בו הוא : "שניהל
. [ ... ] אלא א� הוא מנהל עסקי� אלה במישרי� בעצמו, ורב בעסקי� בישראלמכה� ג� מע

 יוצרת את הזיקה – א� א� היא נעשית מטע� חברה –פעילות אישית שלו בניהול עסקי� 
 �כאשר החברה אותה , אד� יחשב למי שמנהל עסקי�, למשל, כ�. ל לפקודה" הנ2שבסעי

 במצב דברי� כזה אי� הוא רק מנהל את .הוא מנהל היא חברת מעטי� הנמצאת בשליטתו
. והוא א� זה הנהנה ממנה, הוא מכתיב את מדיניותה; הוא בעל מניות השליטה בה; החברה

 �למרות , )3)(א(2א� במקרה כזה נית� לומר שמתקיימת זיקת ניהול העסקי� שבסעי
   242".בשמו של תאגיד, פורמאלית, שהעסקי� מתנהלי�

  רגל מעשה פשיטת  )2(

מעשה הנחשב למעשה  – או שנעשה לו –קד� להיותו של אד� חייב הוא שעשה תנאי מו
  : לפקודה5מושג זה מוגדר בסעי� . פשיטת רגל

  : א� עשה או נעשתה לו אחת מאלה, מעשה פשיטת רגל הוא לחייב

   –בישראל או במקו� אחר   )1(

  ; נת� נכס מנכסיו מתנת מרמה או העבירו העברת מרמה  )א(

שאילו נעשו , בד נכס מנכסיו העברה או שעבודהעביר או שע  )ב(
כשהוא מוכרז פושט רגל היו בטלי� משו� העדפת מרמה לפי כל 

  ; די� תק� אותה שעה

  : בכוונה להתחמק מנושיו או לדחות� הוא עשה אחת מאלה  )2(

  

 .414' בעמ, ש�   239
  .413–412' בעמ, ש�   240
  .Re Brauch (a debtor), 1978 Ch. 316 (C.A.)דיו� בפרשת , ראו ש�   241
ראו ברוח ; )1989 (413, 397) 2(ד מד"פ, מ"קונט לישראל בעבנק דיס' גיל נ 397/87א "ע   242

  .ואיל� 2.34 פסקהב ,)1 ש"ה לעיל( FLETCHER 2005דומה 
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  ; או בהיותו בחו! לאר! נשאר ש�, יצא את האר!  )א(

ו� עסקיו או מגוריו או הוקיר רגליו ממק, עזב את בית מגוריו  )ב(
  ; או התחמק ממקו� אחר שבו מצוי נושה, הרגיל

  ; התבודד כדי שלא יוכלו נושיו להתקשר עמו  )ג(

  ; עוקל נכס מנכסיו ונמכר בהוצאה לפועל על פי צו בית משפט  )3(

או בקשה , הגיש לבית המשפט הצהרה שאינו יכול לשל� את חובותיו  )4(
  ; דה זושיוכרז פושט רגל לפי הוראות פקו

לשעה או , או עומד להפסיק, הודיע לנושה מנושיו כי הפסיק  )5(
  ; לשל� את חובו, לצמיתות

לא מילא אחר הדרישות שבהתראת פשיטת רגל לפי פקודה זו תו�   )6(
או תו� הזמ� שנקבע לכ� , שבעה ימי� לאחר שהומצאה לו בישראל

לא ו, בצו בית המשפט שהתיר את ההמצאה א� הומצאה בחו! לאר!
הניח את דעת בית המשפט כי יש לו תביעה שכנגד או קיזוז או דרישה 
שכנגד שאינ� פחותי� מס� החוב הפסוק ושלא היה בידו לעורר� 

 לרבות סכו� – "חוב פסוק", לעני� זה; בתובענה שנית� בה פסק הדי�
  . לרבות הליכי� שבה� נית� הצו– "תובענה"ו, שנית� צו חלוט לשלמו

מעשי� המהווי� ניסיו� להתחמק מתשלו� חובות או מגוו�  שמדובר בהגדרה זו מבהירה
, זהאי� מקו� לדיו� במשמעות� של מונחי� אלה בספר . שתוצאת� הימנעות מלשל� חובות

ציי� שבניגוד לזיקות לישראל המנויות לבהקשר זה די . לאומי פרטי��העוסק במשפט בי
 �הפעולות העשויות ,  פשיטת הרגלשצריכות להתקיי� בזמ� מעשה,  שנדו� לעיל2בסעי

העברה והעדפה במרמה ל אשר. להוות מעשה פשיטת רגל אינ� חייבות להיעשות בישראל
) � נאמר במפורש שאלה ייראו מעשי פשיטת רגל בי� שנעשו בישראל ובי� שנעשו ,))1(5סעי

סעי� ( למעשי� השוני� של התבודדות מתו� כוונה להתחמק מנושי�  אשר.מחוצה לה
מדבר על יציאה מהאר! ועל הישארות מחו!  )א)(2(5סעי� . פחות  המצב ברור243,))2(5

  

הבנק הבינלאומי הראשו� ' זיגמ� נ 668/83א "על האופ� שבו למדי� על כוונה להתחמק ראו ע   243
, מ"ישראל בעבנק דיסקונט ל' גיל נ 397/87א " ע;)1987 (662) 1(ד מא"פ, מ"לישראל בע

כי , על יסוד הפסיקה האנגלית, ני אלה ג� נקבעבש. ואיל� 414' בעמ, )1989 (397) 2(ד מד"פ
, 665–664' בעמ ,זיגמ�ראו בפרשת (נה נוספת אינה שוללת כוונה להתחמק העובדה שיש כוו

 ).416' בעמ, גילפרשת ו
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אינ� ) ב)(2(5 לכאורה המעשי� המנויי� בסעי� 244.והדברי� מדברי� בעד עצמ�, לישראל
 כל עוד בזמ� עשיית� מקיי� החייב זיקה לישראל כדרוש 245צריכי� להתבצע בישראל

 �). בה עסקי� כמשמע� המיוחד של זיקות אלהגר בה או ניהל , נכח בישראל( לחוק 2בסעי
 א� עזב את ביתו מחו! לישראל או נטש את מקו� עסקו או מקו� מגוריו הרגיל מחו! ,על כ�

 כל זאת בכוונה להתחמק – נמצאי� נושיו בולישראל או התחמק ממקו� מחו! לישראל ש
סביר , י� בישראל וא� בזמ� הזה הוא ניהל עסקי� בישראל או שהיה לו מקו� מגור–מנושיו 

 כל ,יכול להתקיי� בעקבות מעשה המתבצע מחו! לישראל) ג)(2(5 א� סעי� 246.שדי בכ�
 �חייב יכול להתבודד פיזית , למשל.  לפקודה2עוד קיימת זיקה מהזיקות המנויות בסעי

ובלבד שבאותו זמ� יש לו מקו� מגורי� בישראל או שהוא מנהל עסקי� , מחו! לישראל
אי� )) 5(5סעי� ( להודעה לנושי� שלא ישל� חובותיו באשרג�  .סעי�בישראל כמפורט ב

 פחות רק משו� שהיא משמעותית א� אי� סיבה להניח שהודעה זו תהיה, ציו� של מקו�
  .ניתנה מחו! לישראל

עיקול נכס ומכירתו בהוצאה לפועל על פי צו המתייחס ל) 3(5 סביר שסעי� ,לעומת זאת
ס להגשת הצהרה לבית משפט שאינו יכול לשל� את המתייח) 4(5סעי� , בית משפט

ציות �איהמתייחס ל) 6(5וסעי� , חובותיו או בקשה שיוכרז פושט רגל לפי הוראות הפקודה
 סעיפי� אלה צופי� כנראה .מניחי� שמדובר במעשי� בישראל, להתראת פשיטת רגל

 הוגשו שההצהרה והבקשה, שהעיקול התבצע בישראל על פי צו של בית משפט ישראלי
  ) 4(5בסעיפי� . ושהתראת פשיטת הרגל ניתנה והופרה בישראל, לבית משפט בישראל

ביטויי�  247.שחלות רק בישראל, "הוראות פקודה זו"קיימת התייחסות מפורשת ל) 6(5�ו
 באופ� טבעי י�בהוראת חוק ישראלית מתייחס" בית משפט"ו" הוצאה לפועל"כמו 

ולכ� על המעשי� להיעשות כנראה , דות זרי� ואינ� כוללי� מוסלמוסדות ישראליי�

  

) 1985 (44, 41) 2(ו"ממ תש"פ, לימיטד גורו .מ.ד.ב 199/85) א"ת( )ר"פש() א"ת(' בהמ   244
הבהיר בית המשפט כי מדובר ביציאה מישראל ולא ביציאה מכל מדינה שהיא מדינת ביתו 

  .שבה מצויי� נושיו
  .58ש "ה, 200' מבע) 20ש " הלעיל( שאקי ואלתרראו    245
ש� , )1985 (41 )2(ו"מ תשמ"פ, לימיטד גורו .מ.ד.ב 199/85) א"ת( )ר"פש() א"ת(' ראו המ   246

נקבע כי כאשר חייב ). ב)(2(7' טענה שעלייה לישראל מכניסה את החייב לגדרו של סנדחתה ה
מקו� העשייה של , או מתחמק מנושיו שבצרפתבצרפת מקו� עסקו את את בית מגוריו או עזב 

ומאחר שבאותו זמ� לא התקיימה זיקה מהזיקות , הוא צרפת) ב)(2(7' כל המעשי� הנדוני� בס
בית משפט ישראלי לא קנה סמכות בפשיטת ,  לישראלשיטת הרגל לפקודת פ2' המנויות בס

 המעשי� מעשה מ� של ו מתקיימות בעת עשיית2' מוב� שכאשר הזיקות שבס. רגלו של הנדו�
העובדה שמעשי� אלה נעשו מחו� לישראל לא תשלול מבית משפט , )ב)(2(7' המוזכרי� בס

  .ישראלי סמכות
 .1368'  בעמראו להל�   247
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כל . ההצדקה לעמדה זו אינה ברורה, א� על פי שזה כנראה הפירוש המתבקש 248.בישראל
 �עיקולו של נכס מדוע , לצור� היותו של אד� חייב, 2עוד מתקיימת הזיקה הדרושה בסעי

 לשל� את הצהרה לבית משפט זר שאינו יכול, ומכירתו במדינה זרה בצו של בית משפט
�יכולתו או על אי� המעידי� כול� על אי–ציות להתראת פשיטת רגל זרה � ואיחובותיו

  ?  לא יהיו מעשי פשיטת רגל–נכונותו של החייב לשל� את חיוביו 

  המוגשת על ידי נושהבקשה   )ב(

 לפקודה קובע את התנאי� לבקשת פשיטת 7סעי� . בקשתו של נושה כפופה לתנאי� נוספי�
 נעשהוש" חייב"מאחר שתנאי� אלה נסבי� א� ה� על הדרישה שמדובר ב. ושהרגל מצד נ

 מצטברות 7הדרישות שבסעי� , כמשמע� של ביטויי� אלה בפקודה" מעשה פשיטת רגל"
 �  : הסעי� קובע לאומר. 5 ובסעי� 2על אלה המופיעות בסעי

לא יוכל נושה להגיש בקשת פשיטת רגל נגד חייב אלא א� נתקיימו כל 
  : אלה

וא� היו המבקשי� שני נושי� או , החוב שחב החייב לנושה המבקש  )1(
אינו פחות מחמישי� אל� שקלי� , ס� כל החובות שהוא חב לה� יותר

לבקשת נושה ומטעמי� מיוחדי� , בית המשפט רשאי ;חדשי�
לאשר הגשת בקשת פשיטת רגל בשל חוב ששיעורו נמו� , שיירשמו

  ;מס� זה

  ;  בכס� שיש לשלמו מיד או בזמ� עתיד קבועהחוב הוא סכו� קצוב  )2(

מעשה פשיטת הרגל שעליו מסתמכת הבקשה אירע תו� שלושה   )3(
  ; חדשי� לפני הגשתה

או שתו� שנה לפני הגשת , מקו� מושבו של החייב הוא בישראל  )4(
הבקשה גר ברגיל בישראל או היה לו בה בית מגורי� או מקו� עסקי� 

מו או על ידי מורשה או מנהל או היה או שניהל עסקי� בישראל בעצ
אד� או בשותפות שניהלו עסקי� בישראל על ידי �בני�חבר בחבר

  . שות� או שותפי� או מורשה או מנהל

  

מוגדר בפקודה כבית משפט המוסמ� לענייני פשיטת רגל לפי הפקודה " בית משפט"מעניי� ש   248
 המשפט תאי� זה סביר שרק מכירה בעקבות צו של בי).  לפקודת פשיטת הרגל1' ראו ס(

סביר יותר להניח . בסס סמכות לדו� בפשיטת רגלו של אד�תהמוסמ� לענייני פשיטת רגל 
אי� זאת אומרת שג� בית משפט זר ,  יתקבל פירוש זהא� ג� א�. שהכוונה היא לכל בית משפט

  .יספיק לעניי� זה
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�ברור מתוכו כי הפקודה אינה , ראשית. מורכבהוא סעי� , 5� ו2כמו סעיפי� ,  זהג� סעי
ג� .  אד� ובי� ישראל שמבקש להגיש בקשת פשיטת רגל נגדהנושהדורשת כל זיקה בי� 

הסעי� , שנית. נושה זר רשאי להגיש בקשת פשיטת רגל נגד אד� הכפו� לסמכות הפקודה
מציב תנאי� מהותיי� להגשתה של בקשת פשיטת רגל שאינ� חלי� כשהבקשה מוגשת על 

אי� מאפשרי� לנהל הלי� מורכב ; חד מתייחס לגובה החובות של החייבתנאי א. ידי החייב
ייחס תנאי שלישי מת .אי שני מתייחס לאופי החובותנ ת.ל בגי� חוב פעוטשל פשיטת רג

 לבסס את הבקשה רק על מעשה פשיטת רגל שנעשה אפשר; לעיתוי מעשה פשיטת הרגל
, מעשה פשיטת רגל זה,  כזכור.בתו� שלושת החודשי� שקדמו למועד הגשת הבקשה

 �,  לפקודה2בועות בסעי� מועדו חשוב א� לצור� הזיקות הק,  לפקודה5המוגדר בסעי
זיקה מבי� הזיקות החלופיות לדרישה לקיומה של , לצור� בקשת הנושה, המצטרפות עתה

 �  .הזיקה של ניהול עסקי� בישראלזיקת המגורי� ו, זיקת המושב: )4(7המוזכרות בסעי

  סמכותהת וזיק  )1(

  מושב  .א

 מספיקה לצור� בקשה כי הפקודה קובעת במפורש שזיקת המושב אינה דרושה ואינה ראינו
 שהחייב הוא די, לצור� בקשה של נושה אול� 249.פשיטת רגללפתוח הלי�  של החייב

 יכולה לבסס סמכות לדו� בפשיטת רגלו של אד� על יסוד בקשה של זיקה זו. תושב ישראל
� התנאי� של מיתקייובלבד שמ, )4(7ר הזיקות האחרות המוזכרות בסעי� היעדבנושה ג� 

 �קובע מלמד שדי המועד ההשימוש בלשו� הווה בלא ציו� . )3(7–)1(7 וסעי� 5 סעי� ,2סעי
הוא  בפקודה זו "מקו� מושב" המונח 250. תושב ישראל בעת הגשת הבקשהחייב הואשה

 שאומ! במשפט "מושב" המונח,  כפי שראינוdomicile.251תרגו� של המונח האנגלי 
 דומה שיש לתת לביטוי ,על כ�. "דומיסיל" האנגלי מהמונחהישראלי שונה תכלית השינוי 

   252. מרכז החיי�–זה את המשמעות הישראלית המשמשת בחקיקה החדשה 

  

 . לפקודת פשיטת הרגל2' ס   249
ש� , )1994 (733, 705) 5(ד מח"פ, מ"ע ב)ישראל (פנפורד' מאיה נ 1569/93א "� עראו ג   250

  .נאמרו הדברי� אגב אורחא
  .במשפט האנגלי domicileעל המשמעות של  6בפרק , DICEYראו    251
 1980 משנת פקודההנוסח החדש של האמנ� . 230בפסקה , )3ש "לעיל ה (לוי� וגרוניסג� ראו    252

אול� דומה , למשפט האנגליבתחו� פשיטת הרגל ות י פרשנשאלותביטל את הסעי� שהפנה ב
 מיוחדת למונחמשמעות שכ� אי� , כי אי� להתבסס על ביטול הסעי� לצור� העניי� הנדו�

הסיבה שבגללה יש להיזקק למונח כפירושו , כפי שהוסבר בטקסט .ל בדיני פשיטת רג"מושב"
 .1073–1069, 587–585' בעמ לדיו� בזיקת המושב ראו לעיל. במשפט הישראלי היא עניינית



 לאומי הפרטי הישראלי�ללי המשפט הבי�כ: שער שלישי

1356 

  מגורי� וניהול העסקי�  .ב

 א� כי ה� צריכי� להתקיי� ,2ד לאלה המופיעי� בסעי� והתנאי� הנותרי� בסעי� דומי� מא
 פה אי�  ג�253. ביו� מעשה פשיטת הרגל,2 ולא כבסעי� ,בתו� שנה לפני הגשת הבקשה

דרישה שניהול העסקי� יהיה קשור במעשה פשיטת הרגל או בחוב שבשלו מתבקשת הכרזת 
כאשר " ניהול עסקי�"פירוש המונח באול� הובעה עמדה שיש להחמיר מעט . פשיטת הרגל

וכאשר החייב הנדו� לא סילק חוב הקשור , הנושהעל ידי על ידי החייב ולא הבקשה מוגשת 
 בית 254.רי� את התקופה שבה נחשב למי שמנהל עסקי� בישראללעסקיו ועל ידי כ� הא

וכי כאשר , המשפט ציי� כי אפשרות זו להארי� את התקופה נקבעה בפסיקה מעבר לצור�
יש להחמיר יותר מבמקרה שבו , נושיוהמחפש מחסה מפני , מגיש הבקשה הוא החייב

לחייב לשמור על השופט סבר כי ההלכה מאפשרת . מדובר בנושה המבקש להיפרע מחייב
כ� שימשי� להיחשב מי , תשלו� חוב�על ידי אי, האופציה של פשיטת רגל בישראל כרצונו

אשר , וכי היא מפלה לרעה חייבי� שחובותיה� אינ� נובעי� מעסקי�, שמנהל פה עסקי�
  . אינ� יכולי� לחסות בהלי� פשיטת רגל רק משו� שטר� שילמו את חוב�

  " בישראל"  .ג

כגו� בדרישה שהאד� ,  מתייחסות במפורש לישראל7� ו5, 2ות בסעיפי�  המוזכרזיקותה
שאלה . ניהל עסקי� בישראל וכיוצא באלה, תושב ישראל, גר בישראל, היה בישראל

, גר, העשויה לעלות בדבר כל הזיקות הללו היא א� ה� יכולות להתקיי� כאשר האד� נמצא
בהקשרי� . ל" המוחזקי� על ידי צהניהל עסקי� או עשה מעשה פשיטת רגל בשטחי�, תושב

אחרי� המחוקק דאג להרחיב את תחולת החוק הישראלי בהורותו כי מי שגר בשטחי� 
–י"תש, והוא אזרח ישראלי או שהוא זכאי לעלות לישראל לפי חוק השבות"המוחזקי� 

ייראה לצור� " ואשר אילו מקו� מגוריו היה בישראל היה נכנס לגדר הביטוי כאמור, 1950

  

;  אינו מכיר בזיקת הנוכחות של החייב בישראל7' ס: נוספי� בי� הסעיפי� ה� אלההבדלי�    253
) להבדיל ממקו� מגורי�(בית מגורי� בישראל לאפשרות שהחייב גר בישראל או שהיה לו 

לאפשרות שהיה חבר בחבר בני אד� או ; נוספה האפשרות שהיה לו מקו� עסקי� בישראל
שניהלו עסקי� בישראל על ידי שות� או " מוסי� 7' שותפות שניהלו עסקי� בישראל ס

 Kurt Lipstein, Jurisdiction in לדיו� בהבדלי� אלה ראו."שותפי� או מורשה או מנהל
Bankruptcy, 12 M. L. R. 454, 462 (1949). המקבילי� מאמר זה עוסק בסעיפי� האנגליי� 

  .שהיו בשעת� זהי� לאלה הישראליי�
פורס� ( תל אביב, כונס הנכסי� הרשמי' נ) שנהב(גולדשטיי�  43887�03�11) מרכז(ר "פשראו    254

בנק דיסקונט ' גיל נ 397/87א "עבהתייחס לאפשרות שהוזכרה ב, 5פסקה ב ,)2011, בנבו
  .233ש " לעיל הראוו ;)1989 (397) 2(ד מד"פ, מ"לישראל בע
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 פקודת פשיטת הרגל לא נקבעה 255.תושבה וכיוצא באלה, קי� מסוימי� מי שגר בישראלחו
על כ� מגורי� בישראל ומושב בישראל אינ� כוללי� . כאחד החוקי� שהוראה זו חלה עליה�
על אחת כמה וכמה נוכחות בישראל וניהול עסקי� . מגורי� או מושב בשטחי� המוחזקי�

כל המצבי� הללו . יהול עסקי� בשטחי� המוחזקי�בישראל אינ� כוללי� נוכחות או נ
בית המשפט העליו� הבהיר כי לו בוצעו , ואכ�. מתייחסי� רק לשטחה של מדינת ישראל

בשטחי� המוחזקי� בלבד כל המעשי� שיוחסו לחייב תושב השטחי� המוחזקי� באשר 
  256.שראלאכ� לא הייתה סמכות לדו� בפשיטת רגלו בי, לעסקת קרקעות בשטחי� המוחזקי�

   היק� הסמכות  )ג(

אחת ולטפל בכל החייבי� לרכז את כל התביעות נגד חייב במסגרת הלי� פשיטת רגל חותר 
וציא מידי החייב את השליטה על כ� הוא מ. באופ� שוויוני בכפו� לסדר הקבוע בחוק

 כדי 257,ההלי�לממש את זכויותיה� מחו! למסגרת את האפשרות נע מנושי� וברכושו ומ
 258, לפי רשימת עדיפויות, שהוכיחו את זכות��נושיה בי�  אות�חלקיה לשאפשר יה

:  במסגרת זו החוק מעניק סמכויות לכונס הרשמי ולנאמ�259.החייב מחובותיואת שחרר לו
והכרזה על החייב כפושט רגל מקנה לנאמ� את , לכונס מוענקות סמכויות חקירה ודיווח

החוק מסמי� את בית המשפט לחקור . שיורכושו של החייב ומעמידה אותו לחלוקה בי� נו
 הוא ממחה לנאמ� את 260.אנשי� כדי לקבל מידע על נכסי החייב ולדרוש את נכסיו אלה

  262. מסמי� אותו לעשות פעולות ברכוש פושט הרגל ולפעול בשמו261,תביעות פושט הרגל
הא� נכסי .  המתייחסות להיק� הסמכות,לאומי� שאלות בהקשר העברי�כל אלה מעורר

הא� ? בהלי�הא� יכולי� נושי� זרי� להשתת� ?  כוללי� נכסי� מחו! לישראלייבהח
 הא�? בי� כדי לתפוס נכסי� בי� כדי לחקור אנשי�,  מוסמ� לפעול מחו! לישראלנאמ�ה

? מחו! לישראלהמתנהלי� חלה ג� על הליכי� השפעתו של צו כינוס על הליכי� נגד החייב 
  ? הפטר מוחק ג� חובות זרי�הא� 

  

 שיפוט בעבירות ועזרה –יהודה והשומרו� וחבל עזה (לתקנות שעת חירו� ) א(ב6תקנה ראו    255
 .מתייחסת לחוקי� המנויי� בתוספת ה,1967–ז"התשכ, )משפטית

, )1994, פורס� בנבו(זר ' מ נ"בע) דרו�קרמת (ראל אר� ישבינוי ופיתוח  3619/93א "ראו ע   256
הגיע למסקנה שהמשיב עסק בפעילות עסקית ענפה בתו� גבולות הוא מאחר ש. 3פסקה ב

 .)1350' לעיל בעמראו  (הוא קיבל את הטענה כי המשיב ניהל עסקי� בישראל, ישראל
  .לפקודת פשיטת הרגל 42' וס 20 'סראו למשל    257
 .ת פשיטת הרגל לפקוד3פרק ראו    258
  . לפקודת פשיטת הרגל69 'סראו    259
 .60, 59' ס, ש�ראו למשל    260
 .107' ס, ש�ראו    261
125� ו124' ס, ש�ראו    262.  
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 הסמכות של בית משפט בהליכי חדלות פירעו�היק� ר ראינו כי במישור העקרוני כב
, � לאפשרות קיומ– הדוק לאופ� שבו השיטה מתייחסת להליכי� זרי� קשרקשור 

 unity�רעיו� ה. על רכוש מקומי ועל מעמדו המקומי של החייב,  על הלי� מקומי�להשפעת

of bankruptcyט בענייני� אלה לחייבי� בעלי זיקה קרובה  מחייב לצמצ� את סמכות השיפו
, )universality of bankruptcy(ד למדינה מתו� הנחה שסמכות זו תשתרע על כלל נכסיו ומא

כ� ראוי לצמצ� את היק� הסמכות לרכוש מקומי ,  ככל שבסיס הסמכות רחב יותרואילו
 –מכות אוניברסלית  מקני� סInsolvency Regulation� לפיכ� המשפט הקונטיננטלי וה.בלבד

, היא מדינת המושב העסקי של החייב,  למדינה בעלת סמכות עיקרית–על כלל נכסי החייב 
בי� שסמכותה מבוססת על  –  מדינה אחרת,לעומת זאת. centre of main interests�ה

 ובי� שהיא מבוססת על כ� שלחייב ,הימצאות נכסי החייב במדינה כבחלק מהשיטות
establishmentמוגבלת ה יש לה סמכות משנית –מדינה כבחלק אחר ובמשפט האירופי  ב

אי� באנגליה  263.וההלי� כפו� במידה מסוימת להלי� העיקרי, לנכסי� מקומיי� בלבד
מבחיני� בי� זיקות סמכות המבססות הלי� עיקרי אוניברסלי לזיקות סמכות המבססות רק 

 ועל על כלל נכסי החייבוהוא חל  ,ההלי� הוא תמיד בעל תחולה אוניברסלית. הלי� מוגבל
 מיטלטלי� – הכרזת פשיטת רגל מקנה לנאמ� זכות קניי� בכל נכסי החייב 264.כלל חובותיו

 וא� על פי שזכותו הקניינית וסמכותו לממש אותה כפופה –  בכל מדינה בעול�עי�ומקרק
 לפעול והמשפט האנגלי מסמי� אות, בפועל להכרה של כל מדינה שבה נמצאי� נכסי החייב

הוא יכול , יש לבית המשפט סמכות על החייבלפיכ� ככל ש 265.למימוש הנכסי� בכל מקו�
, יש לו סמכות אישית על הנושהככל ש ו266;יעביר את הנכסי� לאנגליההחייב לדרוש ש
לאסור עליו לתבוע את החייב אפשר ,  אנגלי או משו� שהוא משתת� בהלי�נושהמשו� שה

נגליה את מה שקיבל  העומדת לחלוקה באמסהליו להכניס ללכפות ע וא� 267,במדינה אחרת
:  באותה מידה ההלי� מתייחס לכל חובותיו של פושט הרגלhotchpot(.268( מחו! לאנגליה

  

� ל3' וס,  למצב בצרפת666�1בפסקה , MAYERראו למשל    263Insolvency Regulationהאירופית  .  
קפו יה.  ואיל�2.63קה בפס, )1ש "לעיל ה (FLETCHER 2005; 211בכלל , DICEYראו    264

 FLETCHER 2005( ארצות הברית ובקנדה ב, באוסטרליה ברסלי של ההלי� מקובל ג�יהאונ
  .)2.75בפסקה , )1ש "לעיל ה(

לפיכ� ג� נכס שמגיע לאנגליה לאחר מועד ההכרזה . 31�030–31�028בפסקאות , DICEYראו    265
ה ובי� מועד הבאתו לאנגליה לפי אלא א� שונתה זכות הקניי� בי� מועד ההכרז, ייכלל במסה

  ). 2.76בפסקה , )1ש "לעיל ה (FLETCHER 2005ראו (די� מקו� הימצאו 
  .2.74בפסקה , )1ש "לעיל ה (FLETCHER 2005; 31�032בפסקה , DICEYראו    266
 . ואיל�2.95בפסקה , )1ש "לעיל ה (FLETCHER 2005; 31�039בפסקה , DICEYראו    267
  . ואיל�2.97פסקה  ב,)1ש "לעיל ה (FLETCHER 2005; יל� וא31�040בפסקה , DICEYראו    268
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 וצו ההפטר חל על כל החובות בני 269,נושי� זרי� וחובות זרי� יכולי� להשתת� בהלי�
   270.התביעה בלא הבחנה

א� בלי קשר לזיקת ,  הסמכות רחב יחסית בסיס271.המצב בישראל הוא כמצב באנגליה
 המשפט הישראלי אינו מגביל את היק� סמכות השיפוט הסמכות המבססת את ההלי�

קובע שמשעה לפקודת פשיטת הרגל  42סעי�  . לנכסי� מקומיי� בלבדנכסי החייבמבחינת 
שיו � לחלוקה בי� נויהיו נכסי פושט הרגל ניתני", שבית המשפט הכריז על אד� פושט רגל

ההכרזה היא אירוע קונסטיטוטיבי המשנה את ; אי� צור� במסמ� העברה ."ויוקנו לנאמ�
מקרקעי� "באופ� שכולל " נכסי�" לפקודה מגדיר 1סעי� . זכויות הקניי� בנכסי פושט הרגל

ולרבות , בי� בישראל ובי� מחוצה לה, נשיי�ובכלל זה כספי� ו, ומיטלטלי� מכל הגדר שהוא
בי� מוקני� , בי� הווי� ובי� עתידי�, ריווח וזיקה מכל הגדר שהוא, זכות, זיקת הנאה, חיוב

 בית המשפט אישר כי הלי� 272".ה� בהנובעי� מנכסי� כאמור או כרוכי�, ובי� מותני�
וכי הכרזת פשיטת הרגל מקנה , פשיטת הרגל הישראלי הוא הלי� בעל תחולה אוניברסלית

 מכא� שבעיני ישראל 273.� מחו! לישראלה� נמצאיא� לנאמ� את כל נכסי החייב ג� 
ולהפעיל ש� סמכויות , הנאמ� רשאי להפעיל את סמכויותיו כבעל הנכסי� ג� מחו! לישראל

 לפקודה מגדיר 174סעי� אמנ� . כגו� הסמכות לתבוע בש� פושט הרגל, אחרות שניתנו לו
� סתירה  לכאורה יש כא.שטח המדינה כולהמשפט כהאת תחו� השיפוט שעליו מוסמ� בית 

בי� תחולת הפקודה וצווי בית המשפט על רכוש בכל מקו� שהוא ובי� הגבלת סמכות 
 להבטיח את שאפשרדומה שהפירוש הראוי של מצב זה הוא . השיפוט לשטח המדינה בלבד

כש� שהחוק מתייחס  אול� ,אכיפת צווי בית המשפט בשטח המדינהתחולת החוק ואת 
 לתת צווי� שמתייחסי� לרכוש שנמצא רשאימשפט בית הכ� ג� , לרכוש שמחו! לישראל

   . השורר באותה מדינה זרהדי� ל להוציא� לפועל נתונהאפשרהשאלה א� ו, באר! אחרת
מבחינת המשפט הישראלי כאילו עבר מחו! לישראל ייראה לפיכ� רכוש הנמצא 

ש רכויתייחסו אליו כ, יכנס לשטח ישראליה רכוש זלבעלותו של הנאמ� במוב� זה שא� 
 כמו כ� א� אפשר לממש אותו על ידי הפעלת סמכות אישית על 274.שהוקנה לנאמ�

  

  .2.102פסקה ב, )1ש "לעיל ה (FLETCHER 2005ראו    269
חובות אלה כוללי� ג� . 2.102פסקה ב, )1ש "לעיל ה (FLETCHER 2005; 213כלל , DICEYראו    270

י� שלא השתתפו לפיכ� ההפטר חל ג� על חובות של נושי� זר; תביעה שלא נתבעו�חובות בני
  ).2.104פסקה ב, )1ש "לעיל ה (FLETCHER 2005ראו (בהלי� 

  .234פסקה ב, )3ש "לעיל ה (לוי� וגרוניסראו ג�    271
א 86, 86, 85' ראו למשל ס. י�כפופה להוראות הפקודה המגנות על נכסי� מסוימ זו יההקנ   272

 .לפקודת פשיטת הרגל
על ההשפעה של צו זר על ; )1982 (335, 333) 1(ד לו"פ, קומיסר' ב� ציו� נ 602/81א "ע   273

 .1415–1414'  בעמנכסי� בישראל ראו להל�
זכותו של הנאמ� עלולה להיפגע  , כללי ברירת הדי� הנוהגי� בקניי�לפי, כאמור לעיל ,א� כי   274

ראו (בה נמצא הנכס שבמדינה , אפילו נית� לאחר הכרזת פשיטת הרגל, על ידי פסק חפצא
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 בי� על ידי הטלת חיוב להעביר את הנכסי� לישראל או להעביר את זכות הקניי� 275,החייב
 ובי� על ידי 276,בנכס הנמצא מחו! לישראל לידי הנאמ� לפי די� המקו� שבו הוא נמצא

ה של בית החלטשבה אושרה , ציו��ב� בפרשת 277.שהכ� ייע, חיובו לתת ייפוי כוח לנאמ�
הוסבר שייפוי כוח כזה יאפשר , כוחהמשפט המחוזי לחייב פושט רגל לתת לנאמ� ייפוי 

לנאמ� לפעול בשמו של פושט הרגל במדינות שאינ� מכירות במעמדו של הנאמ� באשר 
סביר שבאותה  .לרכושו של פושט הרגל או שאינ� מכירות בסמכותו מבלי לקיי� דיו� בכ�

 �השוללת את האפשרות לתבוע את ,  לפקודת פשיטת הרגל20מידה יש לפרש את סעי
כהוראה החלה ג� על נושי� זרי� , החייב מחו! לגדר ההלי� בלא אישור של בית משפט

והמצדיקה בנסיבות מתאימות מת� צו חוס� נגד נושה המבקש לנצל הליכי אכיפה מחו! 
� כמו כ� סביר שיחילו בישראל את ה278.ות מקומיתככל שהוא כפו� לסמכ, לישראל

hotchpot rule , המחייב נושה שזכה ברכוש מהחייב מחו! לפורו� לאחר הכרזת פשיטת
   279.הרגל להכניסו למסה כתנאי להשתתפותו בהלי�

  

DICEY ,31�036 פסקהב�דינה של מדינה זו בי� מועד לפי וא� העברה פרטית בתו� לב ,) ואיל 
 FLETCHERראו (עלולה לגבור על זכותו בי� מועד ההגעה של הנכס לפורו� וההקניה בפורו� 

באותה מידה א� באותה מדינה כבר ניתנה לפני צו הכרזת ). 2.76בפסקה , 1ש "לעיל ה, 2005
הרכוש , שהקנתה את כל רכושו של פושט הרגל לנאמ� זרפשיטת הרגל הישראלית הכרזה 

לא היה של שוב שכ� ברגע ההכרזה רכוש זה ,  המנוהלת בישראלמסהשהוקנה לו לא ייכלל ב
 ). 31�037פסקה ב, DICEYראו (החייב 

 .לפקודת פשיטת הרגל) ג(56�ו) ב(56'  למשל סואר   275
  .2.74בפסקה , )1ש "לעיל ה (FLETCHER 2005ראו    276
ש� נדרש פושט הרגל לתת , )1982 (335, 333) 1(ד לו"פ, קומיסר' ב� ציו� נ 602/81א "עראו    277

הכוח נית� ושי העשוי להתעורר כאשר ייפוי  מצביעי� על הקשאקי ואלתר .ייפוי כוח כזה
מדינה , מאחר שהוא עשוי להינת� שלא באופ� רצוני. בעקבות חיוב של בית משפט ישראלי

מאחר . כוח הנית� במסגרת שליחות בו כפי שהיא הייתה מכירה בייפוי כירזרה עלולה שלא לה
זרה עלולה המדינה ה, א בבחינת נציגות מכוח הדי�ישנציגותו של הנאמ� בנסיבות אלה ה

הכוח בהכרה בישראל כמדינה המוסמכת לנהל הלי� פשיטת רגל לתלות את ההכרה בייפוי 
  ). 204' מבע, )20ש "לעיל ה (שאקי ואלתר ראו(

המציי� כי , 31�039פסקה ב, DICEYראו כ� ; 2.96בפסקה , )1ש "לעיל ה (FLETCHER 2005ראו    278
נגד נושה תושב אנגליה או נושה תושב זר שביקש פסיקה מגלה שסמכות זו מופעלת רק ה

 לזהירות הרבה שבה .כ� כפ� עצמו לסמכות בית המשפט האנגליובלהשתת� בהלי� האנגלי 
 22036/02) א"ת(א "ראו בש, א� בהליכי חדלות פירעו�,  למת� צו חוס�מתייחס בית המשפט

 Warner Bros. International Television 'נהנאמ� והמנהל המיוחד של קבוצת תבל , יוכמ�
Distribution ,שעסק במצב של הקפאת הליכי� בישראל , )2003 (19) 2(ב"מ תשס"פס

קולי� מיוחדי� להימנעות ממת� צו חוס� לפקודת החברות ושהציג שי) ב(350' במסגרת ס
 .בנסיבות העניי�

לעניי� היקפו הבעייתי של חיוב זה . 233בפסקה , )3ש "לעיל ה (לוי� וגרוניסראו באותה רוח    279
� ו2.98 בפסקה ,)1 ש"ה לעיל( FLETCHER 2005מבחינה פרסונלית ראו DICEY, 31 פסקהב�

042.  
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 נושי החייבכ� היא משתרעת ג� על כל , כש� שהסמכות משתרעת על כל נכסי החייב
אבל ההגדרה של חובות בני ,  של נושה בפקודת פשיטת הרגלאי� הגדרה. ועל כל חובותיו

 �וא� , לפקודה אינה מוציאה חובות בעלי מאפייני� זרי�) א(71תביעה המופיעה בסעי
מכא� שהפקודה מניחה שאי� להבחי� בי� . מתייחסת כדבר מוב� מאליו לחובות במטבע חו!

ואי� להבחי� בי� נושי� זרי� , �חובות בעלי מאפייני� זרי� לחובות בעלי מאפייני� מקומיי
 כול� ייהנו 280;למקומיי� או להתנות את השתתפות� של נושי� זרי� בתנאי� מיוחדי�

 בהיעדר אמנה מיוחדת יש חובות שלא יוכלו להשתת� , ע� זאת281.רות ההלי�בשווה מֵפ
לאומי הפרטי שאי� סמכות לדו� בתביעות �לפי הכלל המקובל במשפט הבי�. בהלי�

ושלא , פיסקלי או ציבורי, שלא יחילו די� זר בעל אופי עונשי, פיסקליות וציבוריות, עונשיות
כ� ג� לא ישתפו חובות זרי� , פיסקלי או ציבורי, יאכפו פסקי די� זרי� בעלי אופי עונשי

מדינה זרה לא תוכל להוכיח חוב . פיסקלי או ציבורי בהלי� פשיטת רגל, בעלי אופי עונשי
   282.ישראלית או לגבות קנס שהטילהמס בהלי� פשיטת רגל 

ועדת להיות בעלת תחולה מי ישראלית הפטרנראה כי ג� השפעתה של החלטת 
תביעה שנחשב פטור לפי פקודת פשיטת �במוב� זה שהיא פוטרת מכל חוב בר, אוניברסלית

תביעה נובעת � האפשרות להסתמ� על הפטר כמחסו� בפני תביעה בגי� כל חוב בר283.הרגל
ההלי� מתנהל כהלי� קולקטיבי תו� מת� הודעות . צי של הלי� פשיטת הרגלמאופיו החפ

�הכרזת פשיטת הרגל משפיעה על נכסיו של פושט הרגל ; לציבור המאפשרות לו להשתת
 עמדה זו 284.כ� ג� ההפטר פוטר את החייב מכל חובותיו; ובמידה מסוימת ג� על מעמדו

שבפועל לא ידעו על , חד בנושי� זרי�ובמיו, שכ� ההפטר עלול לפגוע בנושי�, בעייתית
כמו כ� הפטר מקומי מחוב הכפו� לדי� זר אינו מתיישב . קיו� ההלי� ולא יכלו להשתת� בו
המחייבי� לבחו� את השאלה א� חיוב פקע לפי הדי� , ע� עקרונות ברירת הדי� בחיובי�

די� שכפו� לתוקפו ב,  הוא א� אינו מתיישב ע� היחס להפטר זר285.החל על החיוב

  

  .233פסקה ב, )3ש "לעיל ה (לוי� וגרוניס ג� ראו   280
פירוש הדבר שחוב הכפו� לדי� ,  די� הפורו�לפי, כפי שנראה בהמש�, מאחר שההלי� מתנהל   281

 היה מדורג בדינו או בדי� של מדינה אחרת שבה היהשזר עלול להיות מדורג במקו� אחר מ
א� אי� בזה הפליה של חובות זרי� או , )1376–1375'  בעמראו להל�( לנהל את ההלי� אפשר

  .י� זרי� ככאלהנוש
יש להניח כי כש� שיש נטייה לכלול . 2.94בפסקה , )1ש "לעיל ה (FLETCHER 2005ראו    282

, 141, 66' לעיל בעמראו ( ג� ענייני� ציבוריי� י� ופיסקליי�עונשיענייני� בקטגוריה של 
  .כ� ייעשה ג� בהקשר זה, )288–287

ונה חובות מובתו� כ� , ההפטרהמסדיר את השפעת  ,לפקודת פשיטת הרגל 69' ראו ס   283
 על א� חיובי� המוסיפי� לרבו� על החייבפירוט ה ל67' סג� ראו ; שפיע עליה�שההפטר לא י

 .מת� ההפטר
 .166ש "ה, 1333' לעיל בעמ ראו, להשפעה השונה של סיו� פירוקה של חברה   284
  .1487' להל� בעמראו    285
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וא� מציעי� שההשפעה של הפטר מקומי ,  על כ� נמתחת ביקורת על הכלל286.החיוב
   287.תיקבע א� היא תו� התחשבות בדי� החל בחיוב

 התועלת שבהלי� המוגבל לחובות הכפופי� לדי� ,מצד אחד. סוגיה זו אינה פשוטה
 בניהולו  אי� טע� רב,כמו כ�. ישראל בלבד או לנושי� וולונטריי� בלבד תהיה מצומצמת

 נושי� יכולי� לתבוע את החייב בגי� חוב שהיה , ג� לאחר סיומו,של הלי� פשיטת רגל א�
א� לא ברור כיצד אפשר לשלב את הדי� שחל על החיוב בהלי� באופ� . תביעה בהלי��בר

באותה המידה א� על פי שהפטר שנית� . שיבטיח כי ההפטר המקומי יוכר בדי� החיוב
מצב , דינות אחרות תלויה תמיד ביחס� של אות� מדינות אחרותבמדינה אחת השפעתו במ

.  אכ� בעייתי–ואילו הפטר זר ממדינה זרה אינו פועל כ� , שבו הפטר מקומי פוטר מכל חוב
אי� זה מובטח ,  בעוד ההלי� מבוסס על זיקות לחייב המצדיקות נטילת סמכות,מצד אחר

חיל בדר� למת� ההפטר מוסמכי� שבית המשפט המנהל את ההלי� ודי� הפורו� שהוא מ
כל עוד ההשתתפות בהלי� . ליטול מכל נושי החייב את זכויותיה� לתשלו� מלא של החוב

הפטר אכ� , ולכ� ג� מי שאינו רוצה שחובו יופטר מחויב על ידי ההלי�, אינה וולונטרית
במוב� זה ג� הכרה הדדית . עלול לפגוע בזכויותיה� של נושי� שאינ� חפצי� בהלי�

 אינה דואגת מספיק 288, האירופיתInsolvency Regulation�כמובטח ב, בהפטרי�
  . לזכויותיה� של הנושי� הבאות לידי ביטוי בדי� החיוב

א� לייחס תוק� אוניברסלי להפטר מקומי או להכפי� :  שלוש שאלותכא�מתעוררות 
תו לדי�  א� להכיר בתוק� אוניברסלי של הפטר זר או להכפי� או289;אותו לדי� החיוב

. א� להתייחס התייחסות שווה להפטר זר ולהפטר מקומי או שמא להבחי� ביניה�; החיוב
אול� כל הפטר .  בנושי�ת די� החיוב פוגעבניגוד לעמדתאי� ספק שהכרה בכוחו של הפטר 

פגיעה זו היא חלק מהייחוד של ההלי� . פוגע בנושי� באשר הוא שולל מה� חלק מזכות�
נראה כי .  מהמאפייני� המבחיני� הלי� כזה מהלי� אזרחי רגילהקולקטיבי והוא אחד

על . ההכרה בייחודו של הלי� כזה מחייבת להשלי� ע� פגיעה זו בנושי� ג� חר� די� החיוב
 השאלה א� ראוי לייחס השפעה אוניברסלית להפטר מקומי ולהפטר זר תלויה בעיקר ,כ�

ת המסקנה שהחיוב הופקע בשאלה א� זיקת הסמכות שביססה את ההלי� מצדיקה א
המגביל מאוד את זיקות הסמכות באופ� שרק מדינה אחת , בהסדר האירופי. מהנושה

נושי� יכולי� . אכ� סביר לייחס להפטר כוח אוניברסלי, מוסמכת לנהל הלי� אוניברסלי
למשל בסירוב מראש , לדעת מראש היכ� עשוי להתנהל הלי� פשיטת רגל ולהיער� כנדרש

  

 .1417, 1390'  בעמראו להל�   286
ש "לעיל ה (FLETCHER 2005 ; לעמדות המקובלות באשר לכלל זה31�054סקה בפ, DICEYראו    287

  .ואיל� ע� ביקורת מפורשת יותר והצעה לשנות את המצב 2.102בפסקה , )1
  . 4.2(j), 4.2(k) ,(e)4.2' ראו ס   288
 .177'  ודברי הסבר בעמ32' ס ,הצעת חוק ,לבונטי�על האפשרות להכפיפו לדי� אחר ראו    289
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בר� ככל שזיקות הסמכות הישירה וזיקות הסמכות העקיפה אינ� .  אשראילהעניק לחייב
, מבטיחות שההלי� יתנהל במדינה שתיראה מוסמכת באשר לנושי� ולא רק באשר לחייב

קשה להשלי� ע� היקפו האוניברסלי של הפטר מקומי וע� ציפייה שייוחס היק� אוניברסלי 
  . להפטר זר

  מסמכי�המצאת   )ד(

.  בהלי� פשיטת רגלמחו! לישראלי� שמסדירי� המצאת הזמנה לדי� אי� בישראל כלל
 �מזכיר כי נושה רשאי להמציא התראת פשיטת רגל ג�  לפקודת פשיטת הרגל 3אמנ� סעי

 הלי� כזו אינה תנאי לפתיחתו שלאול� התראה  290,"ברשות בית המשפט"מחו! לישראל 
 �ק לאחד מהמעשי� הנחשבי�  היא מהווה בסיס ר.מספיקה לש� כ�אינה פשיטת רגל וא

 291.תקנות פשיטת הרגל אינ� עוסקות בהמצאת מסמכי� מחו! לתחו�. מעשה פשיטת רגל
לתקנות  בה� טופלבכל עניי� שאינו מ מפנה 1985–ה"תשמה , לתקנות פשיטת רגל2תקנה 

 אינה כוללת עילה 1984–ד"התשמ,  לתקנות סדר הדי�500 תקנה .הרגילותסדר הדי� 
) 1(500אפשר להשתמש בתקנה , כפי שמעירי� לוי� וגרוניס. פשיטת רגלמיוחדת לעניי� 

.  א� יתר העילות אינ� מתאימות לפשיטת רגל292.כאשר החייב הוא תושב ישראל או גר בה
, כבהליכי גברא, לוי� וגרוניס סבורי� כי סמכות בית המשפט קמה ג� בהליכי פשיטת רגל

ה� ,  אינה מספקת בסיס להמצאה500 במקרה שבו תקנה 293.ע� המצאת ההזמנה לדי�
סבורי� שהשאלה אינה נקייה מספק ומצייני� שייתכ� כי בית המשפט ישתמש בסמכותו 

נראה כי אול�  294.הטבועה להמציא את הבקשה לחייב כדי לאפשר לו למלא את תפקידיו
זאת . אלא שג� אי� צור� בסמכות טבועה, 500לא זו בלבד שאי� צור� בחלופה בתקנה 

ולכ� , בפקודת פשיטת הרגל) א� כי מורכבת( הגדרת סמכות מיוחדת שקיימת מכיוו�
 כמו במקרי� .המצאת ההזמנה איננה מעשה קונסטיטוטיבי אלא רק מעשה של הודעה

, אחרי� שבה� סמכות בית המשפט מוסדרת בחוק והמצאת ההזמנה איננה קונסטיטוטיבית
על כ� ג� אי� צור� לקבל היתר כדי ו, אי� צור� בהמצאה כדי שהסמכות תוקנה לבית המשפט

   295.להמציא את ההזמנה מחו! לתחו� השיפוט

  

המצאה ). פקודהל 1' ראו ס(פט הנדו� הוא בית המשפט המוסמ� לדו� בפשיטת רגל בית המש   290
�לאיהעוסק בהגדרה של חייב תו� התייחסות , ודהקפ ל5'  היתר מוזכרת ג� בסלאחר מת�

  .או מחו� לתחו� בהיתר בית משפט, ו בישראללציותו להתראת פשיטת רגל שהומצאה 
� נושא זה מוסדר בבאנגליה   291Insolvency Rules, 1986) ראו , )תקנות פשיטת הרגלDICEY ,

  .31�013בפסקה 
  . 231פסקה ב, )3ש "לעיל ה( לוי� וגרוניסראו    292
) 2013, פורס� בנבו (מ"בנק דיסקונט לישראל בע' פלדמ� נ 2939/13א "ראו ג� רע. ש�   293

  . לעניי� זה500לשימוש בתקנה 
  .231פסקה ב, )3ש "לעיל ה( לוי� וגרוניסראו    294
 .416–413'  בעמראו לעיל   295
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  סמכות מקומית  )ה(

 �רגל קובע שבית המשפט המוסמ� בענייני פשיטת רגל יהיה הלפקודת פשיטת ) א(172סעי
 המחוזי המוסמ� כבית המשפט מגדיר את בית המשפט) ב(172סעי� . בית המשפט המחוזי

הוא מנהל את עסקיו או שבו נמצא שבו  המקו� המרכזי הואגר או שזור שבו החייב של הא
שא� לא אחת כ שבתי המשפט בישראל יכולי� ליטול סמכות ג� על חייב מכיוו�. רכושו

, למשל כאשר הוא חבר בחבר בני אד� שניהל עסקי� בישראל, מזיקות אלה אינה מתקיימת
 6תקנה . � מבחינה מקומיתאי� בית משפט מוסמעלולי� להיות מצבי� שבה� לכאורה 

לתקנות סדר הדי� האזרחי פותרת בעיה זו בקבעה שלבית המשפט המחוזי בירושלי� סמכות 
  296.מקומית שיורית

  שיקול דעת   )ו(

 297,הסמכות לנהל הלי� פשיטת רגל נתונה לשיקול דעתו של בית המשפט במישור המהותי
קול דעת זה עשוי לבוא לידי שי. לאומית נתונה לשיקול דעתו�וג� הפעלת הסמכות הבי�

באנגליה , למשל.  לקיו� ההלי�נאותלא פורו� הוא ביטוי בטענה שהפורו� הישראלי 
היעדר� של נכסי� של פושט הרגל בתחו� המדינה עשוי להניא את בית המשפט מלהפעיל 

משו� ,  א� כי מדגישי� שהנטל להראות שלא תצמח תועלת מניהול ההלי�298,את סמכותו
 בית המשפט א� 299.הוא נטל כבד,  בפורו� ואי� סיכוי שיובאו נכסי� לתוכושאי� נכסי�

עשוי להימנע מליטול סמכות א� הוא סבור שהבקשה להכריז על החייב פושט רגל היא 
המקרה האופייני ביותר הוא כאשר החייב מגיש את . ניצול לרעה של ההלי� המשפטי

   300.הבקשה כדי לחמוק מתשלו� חובות זרי�

  

 אותפסקב, )3ש "לעיל ה( גרוניסולוי� ; 59ש " ה200' מבע, )20ש " הלעיל( שאקי ואלתרראו    296
227, 232.  

על , רשאי בית המשפט, עשה חייב מעשה פשיטת רגל: " לפקודת פשיטת הרגל6' ראו למשל ס   297
המונה סיבות , 14' ס; "ינוסצו כ... לית� , ובכפו� לתנאי� האמורי� להל�... סמ� בקשה 

טע� "והעילות כוללות את המלי� , שבהתקיימ� רשאי בית המשפט לדחות את הבקשה
  ".מספיק

 Re Thulin, [1995] 1אבל ראו ; Ex p. Robinson, (1883) 22 Ch.D. 816 (C.A.)ראו למשל    298
W.L.R. 165 , על פי שכבר וא�  , שלחייב לא היו נכסי� באנגליהא� על פיש� נטלו סמכות

דת יובמ, בקלות להעביר את הנכסי�אפשר  היהבנסיבות העניי� הוכרז פושט רגל בביתו כי 
  .לזכות בהכרה ג� במדינה אחרת שבה יימצאוהיה  צו אנגלי עשוי ,הצור�

 Reלעומת זאתו, ש� לא נטלו סמכות, Re Robinson, (1883) 22 Ch.D. 816 (C.A.)ראו    299
Thulin, [1995] 1 W.L.R. 165 ,ראו . שבו נטלו סמכותFLETCHER 2005 )פסקהב ,)1 ש"ה לעיל 

2.50.  
כאשר נושה מנצל את האפשרות לפתוח הלי� כזה רק כדי , לחייבג� נימוק זה עשוי להועיל    300

 ).2.52 פסקהב ,)1 ש"ה לעיל( FLETCHER 2005ראו (להטריד את החייב או לעשוק אותו 
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,  במקרה זה החייב301.גולדשטיי�ראלית להפעלת שיקול דעת היא פרשת דוגמה יש

הגיש בקשה לצו כינוס ובקשה להכרזת פשיטת , שהתגורר בעבר בישראל וניהל בה עסקי�

בהותירו חובות , רגל בישראל לאחר שהעתיק את מרכז חייו האישיי� והעסקיי� לרומניה

הטע� שהחייב גר מחו! לישראל כונס הנכסי� הרשמי התנגד לבקשה מ. כבדי� בישראל

הודגש בפסק הדי� שהפעלת הסמכות . ואינו נתו� לפיקוח הדוק מספיק של בית המשפט

הוחלט שבנסיבות . נתונה לשיקול דעתו של בית המשפט ולנסיבות המיוחדות של המקרה

וכאשר הוא מתכוו� להמשי� לגור מחו! ,  כאשר מרכז חייו של החייב מחו! לישראל,העניי�

שאינ�  –יקשה מאוד להפעיל את סמכויות החקירה המוסדרות בחוק הישראלי , ראלליש

תות הנתוני�  ולבחו� את אִמ– מחייבות גופי� מחו! לישראל כגו� בנקי� ומעסיקו של החייב

 כאשר החייב מצהיר כי יכולתו לשל� , כמו כ�302.שאות� מוסר החייב לבעלי תפקיד שימונו

שהיא בעיקר אינטרס של החייב , עשויה לצמוח מההליכי�התועלת ה, את חובותיו מוגבלת

   303.קטנה לעומת המשאבי� הציבוריי� שיושקעו בניהולו, בנסיבות העניי�

במדינה המתנהל הלי� פשיטת רגל במסגרת העובדה שהחייב הוכרז כבר פושט רגל 

 בוודאי אינה שוללת מבית משפט ישראלי את )lis pendens – הלי� תלוי ועומד(אחרת 

 א� על 304.מתנהל אצלואו שיעכב הלי� ש סמכותו ואינה מחייבת שיימנע מהפעלת סמכותו

היא אינה , כמו אנגליה, universality of bankruptcyפי שישראל תומכת בדוקטרינה של 

 אלא מכירה באפשרות שיתנהלו הליכי� unity of bankruptcyמקבלת את הרעיו� של 

עתו בית המשפט רשאי להימנע מהפעלת סמכות  במסגרת שיקול ד305.במדינות שונות

גל בשל קיומו של הלי� פשיטת רגל התלוי ראול� עיכובו של הלי� פשיטת . בנסיבות כאלה

 במסגרת שיקול 306.כש� שהוא נדיר ג� באנגליה,  בישראלועומד במדינה אחרת הוא נדיר

  

פורס�  (כונס הנכסי� הרשמי תל אביב' נ) שנהב(טיי� גולדש 43887�03�11) מרכז(ר "פש   301
 ).2011, בנבו

  . לפסק הדי�9פסקה ב   302
  .10פסקה ב, ש�   303
מדובר כא� בעיכוב הלי� של פשיטת רגל ולא בעיכובו של . 210 כללב, DICEYראו למשל    304

יני סוגיה אחרונה זו תידו� להל� בהקשר של קליטת� של פסקי� זרי� בעני. הלי� אזרחי אחר
  .פשיטת רגל

 . ואיל�1414'  בעמעל ההשפעה של הלי� זר בישראל ראו להל�   305
 לדוגמאות שבה� נדחתה .2.51פסקה ב, )1ש "לעיל ה (FLETCHER 2005ראו ג� למצב באנגליה    306

 .Re Myer, Ex pהטענה שיש לעכב את ההלי� בשל הלי� פשיטת רגל במדינה אחרת ראו 
Pascal, (1876) 1 Ch. D. 509 (C.A.); Re Artola Hermanos, (1890) 24 Q.B.D. 640 (C.A.) 

 Re Debtor, (no. 737 of 1928); )ש� ההלי� הזר לא היה מוסמ� בעיני המשפט האנגלי(
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פט להמשי�  העובדה שהחייב הוא שפתח את ההלי� הזר עשויה לגרו� לבית המש,דעת זה

 נראה כי ראוי להתחשב בשאלה א� ההלי� מתקיי� במדינה 307.בהלי� המקומי

הוא בוודאי ,  אינו ראוי להכרההלי�שכ� א� ה,  עשויות להיות מוכרות בישראלהחלטותיהש

 כמו כ� ראוי להביא 308.היו זמיני� להלי� המקומיואלה יאינו משפיע על נכסי� מקומיי� 

כמקובל , מקומיי� יזכו להגנה יעילה וראויה בהלי� הזרבחשבו� את השאלה א� נושי� 

   309.בהקשר של פירוק חברות

קשה לדמיי� מצב שבו יהיה אפשר לבסס טענה כי יש , כמו בפירוק חברות, בפשיטת רגל

שכ� מדובר בהלי� קולקטיבי שהצדדי� לו , תניית שיפוטלהימנע מדיו� בשל קיומה של 

, נושי� הגיעו לידי הסכ� ע� החייב בדבר מקו� הדיו�ג� כאשר חלק מה. אינ� ידועי� מראש

.  באשר ה� אינ� מייצגי� את רצונ� של כלל הנושי�,נראה כי אי� סיבה להתחשב ברצונ�

אי� מקו� להכיר , בהיעדר הוראה סטטוטורית מפורשת בעניי� זה, מאותה סיבה עצמה

בה להתחשב אי� סיא� דומה כי  310.בסמכות בית המשפט מכוח הסכמת החייב לבדה

בתניית שיפוט המקנה סמכות או סמכות ייחודית לבית משפט ישראלי כאשר אי� מתקיימת 

כאשר זיקות . אפילו הסכימו לה כל הנושי� של החייב, זיקות הסמכות הסטטוטוריות

הסכמה כזו אינה יכולה להקנות לבית המשפט , עות באופ� סטטוטורי מפורשוהסמכות קב

  311.וקסמכות שאי� לו על פי הח

 א� 312.מסתמנת גישה זהירה מאוד בכל מה שקשור לעיכוב הליכי פשיטת רגל, ככלל

 הלי� לטובת חלוקה אחידה של הנכסי� לנכונות לעכבעל פי שיש בפסיקה האנגלית רמזי� 

 Insolvency Regulation�מגמה המתיישבת היו� ע� ההוראות של ה, במושבו של החייב

על א� זאת נראה כי רוחב . ויתור על סמכות שהוקנתהכמעט שאי� דוגמאות לו, האירופית

  .מצדיק גישה גמישה יותר, כמו זו האנגלית, הסמכות הישראלית בענייני פשיטת רגל

  

[1929] 1 Ch. 362 (C.A.) . מקרי� אלה משמיעי� את העמדה לפיה יתמודדו ע� הבעיה של
  . הליכי� מקבילי� בבוא העת

 Ex p. McCulloch, (1880) 14 Ch.D. 716; Re A Debtor, (No. 199 of 1922) ראו למשל   307
[1922] 2 Ch. 470 (C.A.) ; 239פסקה ב, )3ש "לעיל ה (לוי� וגרוניסראו ג�.  

יע על פשהוא לא י, � א� ההלי� ראוי להכרה שגני�מצייש� , 31�020פסקה ב, DICEYראו    308
ע� . )1415' ראו להל� בעמ(קרקע בישראל ייתכ� שצו זר מוכר אכ� ישפיע על . קרקע מקומית

כללי� ישראליי� בדבר ייחוס לאחור ובדבר ביטול הענקות עשויי� להצמיח רכוש , זאת
  .בישראל שלא יהיה זמי� להלי� הזר

  .1343–1335' ראו לעיל בעמ; )125ש "ה לעיל ( השנייהTWA בפרשתראו דיו�    309
  .1346'  בעמלעילראו    310
 .1343–1339' ובעמ, 37ש "ה, 31' בעמ לעיל ואר   311
 .2.54בפסקה , )1ש "לעיל ה (FLETCHER 2005ראו    312
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  סיכו�  .4

כללי הסמכות הישראליי� בעניי� חדלות פירעו� אינ� מתואמי� ע� הכללי� המקובלי� 

 בי� חדלות פירעו� של יחיד בישראל עדיי� מבחיני�, בניגוד לרוב שיטות המשפט. בעול�

הסמכות . הצדקה עניינית לזיקות הסמכות השונותלזהות  בלא שאפשר ,לזו של חברה

ואילו הסמכות לדו� בפשיטת , אחרות מדינות שלצרה מבישראל הסטטוטורית לפרק חברות 

בתי המשפט ,  כמקובל בהקשר של סמכות באופ� כללי,כמו כ�.  משלה�רגל רחבה יותר

 הכללי� אינ� 313.טי� להרחיב את סמכות השיפוט בדר� של פרשנות ובכללבישראל נו

זיקת הרישו� וזיקת , למשל. מבוססי� על מאפייני התחו� ולא על שיקולי מדיניות נהירי�

אול� אי� התחשבות , הנכסי� בחברות מייצגות את האופי החפצי המעורב של הלי� הפירוק

כדי להג� על נושי� ישראליי� שהחברה , ראויה בצור� לנהל הלי� בהיעדר זיקות אלה

ובניגוד לכללי , לעומת זאת בניגוד למשפט הקונטיננטלי. כיוונה אליה� את פעילותה

אפשר לנהל הלי� של פשיטת רגל בישראל , הסמכות הישראליי� באשר לפירוק חברות

יבי בהתעל� מאופיו המיוחד של ההלי� הקולקט, כמעט כאילו היה מדובר בהלי� גברא רגיל

  .המחייב לרכז את התביעות במקו� שבו רוב הנושי� יצפו למצוא את החייב

 ג� בפירוק חברות ובפשיטת רגל כללי סמכות ,כמו בתחומי� אחרי� של המשפט

לאומית מוגדרי� היטב בחוק ואי� הצדקה שבית המשפט יוסי� זיקות סמכות �השיפוט הבי�

נית לו בחוק על ידי סירוב להפעילה הוא רשאי לווסת את הפעלת הסמכות המוק. מיזמתו

כבשאר תחומי המשפט הוא אינו רשאי להרחיב את סמכות השיפוט ו, במקרי� מסוימי�

ראוי להנהיג רפורמה סטטוטורית בעניי�  אול�. לאומית של ישראל לפי שיקול דעתו�הבי�

ות זה והתכנית לאחד את דיני חדלות הפירעו� של יחידי� ושל חברות מזמנת לכ� הזדמנ

שכ� מתבקש לבטל את ההבחנה בי� סוגי החייבי� השוני� ג� בהקשר של סמכות , טובה

ראוי לאמ! מודל סמכות . א� לא די בכ�. לאומית ולקבוע זיקות סמכות אחידות לכול�בי�

 –כגו� מושב (פשוט יותר המבחי� הבחנה ברורה ועניינית בי� זיקה אישית עניינית חזקה 

, )ומרכז החיי� של יחיד, ות או מרכז ניהול הענייני� של חברהשיכול להיות מקו� ההתאגד

כגו� ניהול עסקי� או הימצאות (ובי� זיקה חלשה יותר , המצדיקה נטילת סמכות אוניברסלית

   .המצדיקה נטילת סמכות מקומית מוגבלת כדי להג� על נושי� מקומיי�, )נכסי�

  

בינוי ופיתוח אר�  3619/93א "ע ;201, 200' מבע, )20ש "לעיל ה( שאקי ואלתרראו למשל    313
 43887�03�11) מרכז(ר "פש; 2בפסקה , )1994, פורס� בנבו( זר' מ נ"בע) דרו�קרמת (ישראל 

 באשר, 8בפסקה , )2011, פורס� בנבו( תל אביב, כונס הנכסי� הרשמי' נ) שנהב(גולדשטיי� 
 להמחשה בהקשר של חברות ראו למשל ההחלטות השונות .בקשת פשיטת רגל מצד נושהל

  ). ודיו� בהמש�90� ו87ש "ראו לעיל ה (סיביל יורופשניתנו בפרשת 
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  די�ברירת   .ג

  מבוא  .1

 מתנהל כמעט 314,כמו כל הלי� קולקטיבי, ות פירעו�של חדל הלי� בכל שיטות המשפט
די� זה  lex concursus.315שבהקשר של חדלות פירעו� מכונה , באופ� בלעדי לפי די� הפורו�

 �מיה� בעלי התפקידי� ומה, מה� שלבי ההלי�, לו תנאי�יהלי� ובאבקובע מי יכול לפתוח 
כיצד תתחלק ,  להוכיחאפשרות לו חוביא, איזה רכוש של החייב נית� לחלוקה, סמכויותיה�

   4 עיקרו� זה אומ! ג� בסעי� .ומה תוצאות החלוקה, איזה סדר עדיפותלפי , מסהה
, הקובע כי די� הפורו� ישלוט בתנאי פתיחת ההלי�,  האירופיתInsolvency Regulation�ל

  . באופ� מיוחדדי� הפורו� ומוסי� רשימה של שאלות שעליה� יחול , ו ובסגירתובניהול
במשפט האנגלי מסבירי� את תחולתו של די� הפורו� כביטוי לתפיסת� של דיני חדלות 

 ביטוי אחר 316.הכפופי� תמיד לדי� הפורו�העוסקי� בענייני� , פירעו� כדיני� פרוצדורליי�
שלפיה אי� מחילי� דיני חדלות פירעו�  המשפט המקובל האנגלי תמצוי בגישלתפיסה זו 

,זרי�
 הצדקה משכנעת יותר להפעלת 317. זר בעל אופי פרוצדורליכש� שאי� מחילי� די� 

די� הפורו� עשויה להימצא בשיקולי יעילות ההלי� ובשיקולי� של אחידות ושוויו� בניהול 
  318.המסה

, למשל. כפיפותו של ההלי� לדי� הפורו� אי� פירושה שלא יחול די� זר כללבר� 
יוב עשויה להישלט על ידי די� בשיטות רבות מצייני� כמוב� מאליו ששאלת קיומו של ח

 לשלוט �די� החיוב צרישמא א� די� הפורו� או :  כמו כ� מתלבטי� בשאלות אלה319.זר

  

) 3(ד מד"פ, מ" כור סחר בע'גרייפי� קורפורייש� נ 352/87א "ראו ע(למשל הלי� חפצא ימי    314
  ).1132–1131'  לעיל בעמראו(והלי� להוצאת צו ירושה או צו קיו� צוואה ירושה  ,))1990 (45

;  ואיל�2.78בפסקה , )1ש "לעיל ה (FLETCHER 2005; 212בכלל , DICEYראו למשל באנגליה    315
בפסקה , BUCHER, בשוויי�; 540–539' בעמ, SIEHRבגרמניה ; 668בפסקה , MAYER ,בצרפת

1200 .  
) ישראל(פנפורד ' מאיה נ 1569/93א " עג� ראו זהלעניי� . 31�046בפסקה , DICEYראו למשל    316

  ). 1994( 734–733, 705) 5(ד מח"פ, מ"בע
אפילו בהקשרי� שבה� הוא אינו מחייב ,  במשפט האנגליהמשפט האירופי שינה מצב זה   317

 In re Collins & Aikman Eur. S.A., [2006] E.W.H.C. (Ch.) ראו למשל .לסטות מדי� הפורו�
שבו הצליחו להימנע מניהולו של הלי� פירוק משני במדינה זרה על ידי החלת די� זר על , 1343

 בר� הסירוב להחיל דיני חדלות פירעו� זרי� עדיי� מאפיי� .סדר העדיפויות לטובת נושי� זרי�
  .את המשפט המקובל

318   MAYER ,668פסקה ב.  
  .1200פסקה ב, BUCHER ;31�046פסקה ב,  DICEYראו למשל   319
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 לשלוט �די� העניי� צרישמא  א� די� הפורו� או 320;בהשפעתה של פתיחת ההלי� על חוזה
 המשתתפת בחלוקת המסה לפי סדר ,בשאלה א� נושה נתו� מחזיק בזכות אובליגטורית

אפשר לממש מחו! להלי� או ש ,בשיעבוד או זכות קניי�א� מדובר  או , קבועעדיפות
 לשלוט �די� החיוב צרישמא  א� די� הפורו� או 321;העדפה על פני נושי� רגילי�מקני� ה

 א� די� הפורו� יכול לשנות 322;באפשרות או בחובה לקזז חובות בי� החייב לנושה נתו�
יפוטו מכוח דוקטרינות כגו� ייחוס לאחור או זכויות קניי� בנכס הנמצא מחו! לתחו� ש

 שאלה דומה 324. א� אפשר להחיל על שאלות אלה די� זר– וא� לא 323,ביטול הענקות
באשר לגורל יתרת נכסי כ� מתעוררת באשר לאחריות של מנהלי� בדיני פירוק חברות ו

ולט  א� חל די� הפורו� המנהל את ההלי� או שמא הדי� שש–הפירוק לאחר סיו� ההלי� 
בשיטות המהותיי� בכל הענייני� הללו קיימי� הבדלי� ניכרי� בי� ההסדרי� . בחברה

 חוזה ויש שמתני� אפשרות זו לבטליש שמאפשרי� לנאמ� לבחור : המשפט השונות
התנאי� ; מקשי� בה�ש ישמקלי� בתנאי� אלה וש בי� אלה האחרוני� ישכאשר , בתנאי�

מרחיבות את יטות ש יש ש325;יטה לשיטהלהיווצרו של שיעבוד ולתוקפו שוני� מש
 יש 326;ויש המצמצמות אותה לחובות הנובעי� מאותה עסקה בלבד, אפשרות הקיזוז

ויש , המטילות אחריות אישית על בעלי משרה בחברה רק כשפעלו בכוונה לרמות
 wrongful המרחיבות את האפשרות להטיל עליה� אחריות ג� למצבי� אחרי� הנקראי�

  

 באשר אותה מחלוקת מתעוררת .2.85 פסקהב ,)1 ש"ה לעיל( FLETCHER 2005ראו למשל    320
  .)1417'  ולהל� בעמ1363–1362' ראו לעיל בעמ(להשפעתו של הפטר על חיוב זר 

ויכוח דומה . 668בפסקה , MAYER;  ואיל�2.86פסקה ב, )1ש "לעיל ה (FLETCHER 2005ראו    321
, המשפט האנגלי. מתנהל באשר לדי� שיחול על אופייה של זכות בהקשר של הלי� ימי

, מכפי� את השאלה א� לנושה פלוני שיעבוד ימי לדי� הפורו�, הממעיט בשיעבודי� ימיי�
בי� שהוא די� העסקה שהצמיחה את , ואילו שיטות אחרות מכפיפות שאלה זו לדי� העניי�

 352/87א "ראו ע(ובי� שהוא די� הדגל , בי� שהוא די� מקו� הנכס בעת יצירת הזכות, ותהזכ
  ).1026–1024' בעמ ולעיל, )1990 (45) 3(ד מד"פ, מ"כור סחר בע' גרייפי� קורפורייש� נ

   . ואיל�2.88פסקה ב, )1ש "לעיל ה (FLETCHER 2005ראו    322
ניי� מועד פתיחת ההלי� והקניית רכושו של  לפקודת פשיטת הרגל לע85� ו84' סלמשל ראו    323

 265' ס;  לעניי� ביטול העדפות במרמה98' ס,  לעניי� ביטול הענקות96' ס, החייב לנאמ�
 המחיל רבי� מדיני פשיטת הרגל 353' ס, לפקודת החברות לעניי� מועד פתיחת הלי� הפירוק

   .פות במרמהד בעניי� הע355' ס, על פירוק חברות
בעניי� זה עשויה לכלול לא רק " תחרות" ה.2.82 פסקהב ,)1 ש"ה לעיל( FLETCHER 2005ראו    324

ג� את למשל היא כוללת  בארצות הברית .בו נמצא הנכסשדי� המקו� את את די� הפורו� ו
מקו� די� את ג� , ובהקשר של פירוק חברות,  ביותר לעניי�המשמעותיתהדי� בעל הזיקה 

  . )198ש "ובמיוחד ה, 2.83פסקה , )1ש "לעיל ה (FLETCHER 2005ראו (ההתאגדות של חברה 
 פסקאותב ,)1 ש"ה לעיל( FLETCHER 2005ראו לתיאור ההבדלי� והבעיות העלולות להתעורר    325

2.86, 3.76, 7.87.  
 .Re Bank of Credit and Commerce International S.A., (No. 10) [1997] Ch להמחשה ואר   326

213.  
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trading.327הנכונות לחרוג מדי� הפורו� עלולה להיות בעלת חשיבות מעשית רבה  על כ �
  .ביותר

עיקר , לאור המגמה הנרחבת להחיל בהלי� חדלות פירעו� מקומי את די� הפורו�
. המלאכה בברירת הדי� בתחו� זה היא לזהות את השאלות שבה� יחרגו ממנו לטובת די� זר

 ניסיו� להסדיר עניי� זה במסגרת מוסכמת � ה האירופיתInsolvency Regulation�שבהכללי� 
 lex� ה– מציג תחילה את היק� תחולתו הרחב של די� הפורו� 4סעי� . הדדית ומחייבת

concursus –ניהולו וסגירתו, די� זה קובע את התנאי� לפתיחת ההלי�. רת מחדלי שחל כבר ,  
הכשרות להיות חייב :  קובעת כי הוא חל באופ� מיוחד על השאלות האלהRegulation�וה

 הנכסי� שה� חלק מהמסה וגורל� של נכסי� שנרכשו או הועברו לחייב 328;בהלי� פירוק
; התנאי� שבה� אפשר לקזז חיובי�; סמכויותיה� של החייב והמפרק; לאחר פתיחת ההלי�

השפעת ההלי� על הליכי הוצאה לפועל של ; השפעת ההלי� על חוזי� שהחייב צד לה�
 חובות שאפשר להוכיח והיחס לחובות שנולדו לאחר פתיחת 329;אליי�נושי� אינדיווידו

כללי� בדבר חלוקת ; אימות� והכרה בה�, כללי� בדבר הגשת� של חובות להוכחה; ההלי�
דירוג חובות וזכויותיה� של נושי� שזכו לפירעו� חלקי לאחר פתיחת ההלי� , המסה

במיוחד , סיומויי� והשפעות התנאי� שבה� ההלי� יסת; באמצעות זכות חפצא או קיזוז
, ולבסו�; נשיאה בעלויות ההלי�; זכויות נושי� לאחר סיו� ההלי�; הסדר ופשרהבדר� של 

רשימה ארוכה ). כגו� הענקות במרמה(לות משפטיות הפוגעות בכלל הנושי� ותוקפ� של פע
זו מבהירה כי ברוב רוב� של השאלות יחול דינו של הפורו� המנהל את הלי� חדלות 

  . פירעו�ה

 נקבעו הוראות המסייגות את תחולתו של די� הפורו� באשר ,בצד ההוראות הללו

 331. כדי להג� על ציפיות סבירות וודאות המסחר330,לענייני� מסוימי� הכפופי� לדי� אחר

  

 16פרק ב ,כה� בי� המשפט הישראלי למשפט האנגלי בעניי� זה ראו למשל להצגת ההבדלי�   327
  ).18ש "לעיל ה(

 .כבמשפט הצרפתי" מסחרי"א� נדרש כי החייב יהיה בעל אופי , שללמ   328
 אינו קובע את השפעת ההלי� על הליכי� חדלות הפירעו�אול� די� הפורו� המנהל את הלי�    329

 .)341ש "להל� ה ורא(תלויי� ועומדי� במדינות אחרות 
לפי לשונ� ה� חלות ברוב� רק כשמדובר בדי� של מדינה אחרת באיחוד הכפופה להסדר    330

בי� , כרצונוכל פורו� חופשי לפעול , מחו� לאיחודדינה ואילו כשמדובר בדי� של מ, האמור
�עקרונות שבפי הלRegulation  ל93פסקה בראו . שלו דינו ילפובי� �M. VIRGOS, M. E. 

SCHMIT, REPORT ON THE CONVENTION ON INSOLVENCY PROCEEDINGS )להל� – VIRGOS-
SCHMIT REPORT .(הוא מתייחס לטיוטת האמנה שלא . די� וחשבו� זה לא פורס� באופ� רשמי

�על כ� אי� לו מעמד פורמלי בקשר ל. נחתמה לבסו�Regulation , א� על פי שהיא מבוססת על
 לעיל( FLETCHER 2005נוסחו של די� וחשבו� זה מצוי בספרו של . טיוטה זו באופ� כמעט מלא

�אפשר למצאו באינטרנט ב. VII כנספח )1 ש"הhttp://aei.pitt.edu/952.  
�להמבוא חלק מ   331Regulation מוקדש להסבר� של סעיפי� אלה כהסדרי� הבאי� להג� על 

 



  חדלות פירעו�: 18פרק 

1371 

,  בכפו� לאפשרות של די� הפורו� לבטל פעולה הפוגעת בכלל הנושי�,למשל נקבע כי

 בנכס של נושה או של צד , על זכות קניי� כגו� שיעבודשלעצמהפתיחת ההלי� לא תשפיע כ

 אי� זאת אומרת 332.נמצא במדינה אחרת באיחוד האירופישבעת פתיחת ההלי�  ,שלישי

 אלא רק שההשפעה של פתיחת ההלי� על זכות 333,שההלי� אינו מקי� את כלל נכסי החייב

ס בעת פתיחת קניי� שהתגבשה בנכס הנמצא במדינה אחרת תיקבע לפי די� מקו� הנכ

די� זה ישלוט בקיומ� ובהיקפ� של זכויות כאלה וא� בשאלה . ולא לפי די� הפורו�, ההלי�

א� על פי שדי� הפורו� שולט ,  בדומה לכ�334.א� מותר לנושה לממש� מחו! לגדר ההלי�

 יהיה אפשר בכל זאת לקזז 335במקרי� שבה� הוא אינו מאפשר קיזוז, באפשרות של קיזוז

 אלה של החייב א� הדי� ששולט בזכותו של החייב כנגד הנושה מאפשר חובות הנושה ע�

אמנ� הוא קובע את ההשפעה של פתיחת ההלי� :  נקבעו עוד סייגי� לדי� הפורו�336.זאת

  

ראו ג� ).  ואיל�24ראו פסקה (ציפיות סבירות וודאות מסחרית במדינות מחו� לפורו� 
VIRGOS-SCHMIT REPORT) של חשיבותה את ההמזכיר 97פסקה בלמשל , )330ש "לעיל ה 
  .ודאות לצור� מת� אשראי

� ל5' סראו    332Insolvency Regulation מבוא שלה ל25פסקה ו;FLETCHER 2005 ) 1ש "לעיל ה( ,
 לנכס באשרה מכר הסדר דומה הוחל על סעיפי שמירת בעלות בחוז . ואיל�7.87פסקה ב

� ל7' סראו ( בעת פתיחת ההליכי� אחרת באיחודהנמצא במדינה Insolvency Regulation; 
FLETCHER 2005) 1ש "לעיל ה( , 7.104בפסקה�ואיל  ;VIRGOS-SCHMIT REPORT) ש "לעיל ה

פתיחת ; פתיחת ההלי� נגד הקונה לא תפגע בזכות המוכר שנשמרה).  ואיל�112 פסקהב ,)330
 נגד המוכר לא תפגע בזכות הקונה לאחר שהנכס כבר נמסר לידיו א� בעת פתיחת ההלי� הלי�

אול� זכויות אלה כפופות להפעלתו של די� . הנכס נמצא במדינה חברה אחרת מחו� לפורו�
, 5.4' ראו ס(הפורו� באשר לאפשרות של ביטול פעולות משפטיות הפוגעות בכלל הנושי� 

� ל7.3, 6.2Insolvency Regulation והסבר ב�FLETCHER 2005 )7.83 פסקהב ,)1 ש"ה לעיל 
�ל 13' ע� זאת ס.  כלומר די� מקו� הימצא הנכס אינו מג� על זכות הקניי� במקרה כזה).ואיל�

Insolvency Regulation מאפשר להתגונ� מפני ביטול העסקה שביסוד הקניי� א� די� העסקה 
  . )להל�ראו דיו� (מג� עליה מפני התערבות 

שכל יתרה שתיוותר לאחר מימוש הנכס לצור� אכיפת זכותו של הנושה תועבר , הא ראיה   333
  ).99פסקה  ב,)330 ש"ה לעיל( VIRGOS-SCHMIT REPORT (להלי�

� ל95פסקה ראו ב   334VIRGOS-SCHMIT REPORT) הסעי� חל על זכות קניי� ולא . )330ש "לעיל ה
הבחנה בי� תניה חוזית המעניקה ל(ה בתשלו� שנועדה להבטיח לנושה העדפעל תניה חוזית 

לנושה יתרו� לעומת נושי� אחרי� בחדלות פירעו� לתניה חוזית המשפיעה על היקפו של 
,  יוכמ�' נ 8946/04Warner Bros. International Television Distributionא "ראו ע, החוב

  .))2010, פורס� בנבו( נאמ� ומנהל מיוחד של תבל
, נסיבות העניי�הוא אינו מאפשר קיזוז בשהוא אינו מאפשר קיזוז בכלל ובי� משו� שבי� משו�    335

 ראו (או שאינ� נובעי� מאותה עסקה וכיוצא באלה, למשל משו� ששני החובות טר� הבשילו
VIRGOS-SCHMIT REPORT) 109פסקה ב, )330ש "לעיל ה.(  

� ל6' ס   336Insolvency Regulation ל108סבר ראו פסקה לה; מבוא שלה ל26פסקה ו �ואיל �
VIRGOS-SCHMIT REPORT) ו )330ש "לעיל ה�FLETCHER 2005) 7.97פסקה ב ,)1ש "לעיל ה 

   .ואיל�
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השפעה של פתיחת הא� רק די� מקו� הימצא הקרקע יקבע את , על חוזי� שטר� בוצעו

 המדינה השולטת � רק די337;הההלי� על חוזי� המתייחסי� לרכישת קרקע או לשימוש ב

לעסקה שהתנהלה בשוק פיננסי נתו� יגדיר את השפעת חדלות הפירעו� על זכויות הצדדי� 

 רק הדי� השולט בהסכ� עבודה יגדיר את ההשפעה של ההלי� על ההסכ� ועל 338;בשוק זה

 339;לרבות עדיפותה של זכות מכוח הסכ� העבודה בהלי�, זכויותיה� ההדדיות של הצדדי�

 די� מדינת המרש� יגדיר את –בכלי שיט ובכלי טיס הטעונות רישו� , ות בקרקעזכוי

 סעי� חשוב במיוחד מסייג את תחולתו של 341. ועוד340 עליה�ההשפעה של פתיחת ההלי�

א� על פי . כגו� הענקות במרמה, די� הפורו� על פעולות משפטיות הפוגעות בכלל הנושי�

, ל זכויות חפצא ועל סעיפי שמירת בעלות בעניי� זהשדי� הפורו� חל על נכסי� זרי� וגובר ע

כאשר הצד שנהנה מהפעולה מוכיח שהפעולה כפופה לדי� של : נקבעה הגנה מיוחדת מפניו

בי� בדי� הכללי ובי� , ושבדי� זה אי� אפשרות לקעקע אותה בנסיבות העניי�, מדינה אחרת

,  כל המקרי� הללו342. תקפהוהפעולה תיראה, לא יחול די� הפורו�, בדיני חדלות פירעו�

מייצגי� כניעה לדי� מקו� הימצאו של נכס או , שבה� מגלי� נכונות לסטות מדי� הפורו�

י� נכונות חריגה ביותר לסטות מדי� הפורו� בניהולו שקפוה� מ, הגנה על ציפיות סבירות

  

� ל8' סראו    337Insolvency Regulation; FLETCHER 2005 )7.108 בפסקה ,)1 ש"ה לעיל; VIRGOS-
SCHMIT REPORT )116פסקאות ב, )330ש "לעיל ה�ואיל .  

� ל9' ס   338Insolvency Regulationלמבוא שלה27 פסקה ו  ;FLETCHER 2005 )1 ש"ה לעיל(, 
  . ואיל�120פסקה ב, )330ש "לעיל ה (VIRGOS-SCHMIT REPORT ;7.109 בפסקה

� ל10' ס   339Insolvency Regulationמבוא שלה ל28פסקה  ו ;FLETCHER 2005) 1ש "לעיל ה( ,
ובמיוחד ,  ואיל�125פסקה ב, )330ש "עיל הל( VIRGOS-SCHMIT REPORT;  ואיל�110פסקה ב

  .128פסקה 
�ל 11' ס   340Insolvency Regulation.  הוא.  שיחול די� מדינת המרש� בלבדקובעסעי� זה אינו 

בפסקה , )1ש "לעיל ה (FLETCHER 2005ראו  (תחולה מצטברת של שני הדיני�כנראה צופה 
7.113 ;VIRGOS-SCHMIT REPORT )129סקה פב ,)330ש "לעיל ה�ואיל .(  

סעי� אחר עוסק בקונה בתו� ; )12' ס(י מסחר של האיחוד נסימבסעי� נוס� עוסק בפטנטי� ו   341
 או ,שו�ירפי� לכלי שיט או כלי טיס הכפו, לב שרכש מהחייב לאחר פתיחת ההלי� מקרקעי�

 �ק בתויעורשאז די� מקו� הקרקע או די� מקו� המרש� יכ, ניירות ער� שקיומ� תלוי ברישו�
� ל14' סראו (העסקה Insolvency Regulation ;FLETCHER 2005) בפסקה , )1ש "לעיל ה

7.115 ;VIRGOS-SCHMIT REPORT) 140פסקה ב, )330ש "לעיל ה�ההשפעה של ג� . ) ואיל
כפופי� להלי�  על הלי� תלוי ועומד במדינה אחרת בנוגע לנכס או זכות החדלות הפירעו�הלי� 

� ל(f).4.2' ההיק� המדויק של סעי� זה והיחס בינו ובי� ס על( בנפרד חדלות הפירעו� מטופל 
Insolvency Regulation ראו ,העוסק בפועלות הוצאה לפועל FLETCHER 2005) 1ש "לעיל ה( ,

  .)142פסקה ב, )330ש "לעיל ה( VIRGOS-SCHMIT REPORT;  ואיל�7.117פסקה ב
� ל13' סראו    342Insolvency Regulation ;FLETCHER 2005) 7.84פסקה ב, )1ש "לעיל ה�ואיל  ;

VIRGOS-SCHMIT REPORT )135פסקה ב, )330ש "לעיל ה.  
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 בשל כ� כנראה ה� אינ� מופיעי� בעיקרו� כללי המעניק לבית. של הלי� חדלות פירעו�

והנסיבות המדויקות שבה� אפשר לסטות מדי� הפורו� מנוסחות ניסוח , המשפט שיקול דעת

  . מפורש ביותר

  המצב בישראל  .2

ישראל אינה חתומה על , חדלות פירעו�בישראל אי� כללי ברירת די� סטטוטוריי� בנושא 

 אול� .וסוגיות אלה זכו למעט מאוד דיו� בפסיקה הישראלית, אמנות כלשה� בתחו� הנדו�

. לאחרונה נזדמ� לבית המשפט העליו� לעסוק בשאלת ברירת הדי� בהליכי חדלות פירעו�

שעסקה בשאלה ,  נדו� ערעור על החלטתה של השופטת אלשי�Warner Bros.343בפרשת 

. א� אפשר להכיר בתניית ברירת די� בחוזה שביסס את תביעת החוב של נושה בפירוק חברה

ודי� זה היה , והחברה הישראלית הנדונה די� לחוזה שביניה�בנסיבות העניי� בחרו הנושה 

הנאמ� דחה את תביעת החוב של הנושה בטענה כי הבחירה בדי� זר מובילה לפגיעה . די� זר

בעיקר משו� שדי� זר זה היה מזכה את הנושה בפיצוי בגי� הפרת , בשוויו� בי� הנושי�

בבית המשפט . ל החוזה די� ישראלהחוזה שהיה שונה מהפיצוי שהיה זכאי לו אילו חל ע

המחוזי השופטת אלשי� התייחסה לעניי� כאילו הוא מעלה את השאלה א� צדדי� רשאי� 

 שקד� ,היא הכירה באפשרות שהסכ� בי� הנושה לחייב. להתנות על דיני חדלות פירעו�

ה אול� היא סבר.  עשוי להצמיח שיעבוד המעניק לנושה יתרו� על פני נושי� אחרי�,להלי�

שאי� להכיר בתניה חוזית המיטיבה ע� נושה לעומת נושי� אחרי� על ידי התנאה על דיני 

 כש� שצדדי� אינ� יכולי� להתנות על כ� שלנושה פלוני יהיה מעמד 344.חדלות הפירעו�

ה� אינ� יכולי� לשפר את מעמדו של , לדעת בית המשפט המחוזי, כ� ג�, מועד� בהלי�

 במסגרת הדיו� 345.ידי בחירה בדי� זר שיחול על החיובנושה לעומת נושי� אחרי� על 

והשתמע מדבריה , בעניי� זה היא א� עסקה בשאלה מתי יחול די� זר בהלי� חדלות פירעו�

  346.שהסוגיה נתונה לשיקול דעתו של בית המשפט

בית המשפט העליו� הבהיר כי בחירה בדי� זר שיחול על החיוב אינה מעוררת בעיה של 

. חדלות פירעו� או של שיפור מעמדו של נושה לעומת נושי� אחרי�התנאה על דיני 

  

נאמ� ,  יוכמ�'נ'  נWarner Bros. International Television Distribution 8946/04א "ע   343
  ).2010, פורס� בנבו( ומנהל מיוחד של תבל

 Warner Bros. International 3896/04א "בש, 1361/02) א"תמחוזי (ר "ראו פש   344
Television Distribution2004, פורס� בנבו( נאמ� ומנהל מיוחד של תבל,  יוכמ�'נ'  נ( ,

  .9בפסקה 
  . 10בפסקה , ש�   345
  . ואיל� לפסק הדי�9ראו דיו� בפסקה    346
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על כ� . בנסיבות העניי� הבחירה בדי� זר א� הצביעה על הדי� שבמסגרתו ק� החיוב הנדו�

אשר יקבע את היקפו של החוב המוגש במסגרת , קיומו של החיוב ופירושו כפופי� לדי� זה

� הגיע למסקנה שבנסיבות העניי� לא  אול� מאחר שבית המשפט העליו347. החובותהוכחת

 מכא� 348.הוא דחה את הערעור על פסק הדי� המחוזי, הייתה לנושה עילת תביעה חוזית

הפעלתו של די� זר אינה , שבניגוד לעמדה שהשתמעה מפסק הדי� של בית המשפט המחוזי

תו תלויה בשיקול דעתו של בית המשפט או בשאלה כיצד הבחירה בדי� הזר משפיעה על זכו

מאחר שהוא .  הדי� הזר אלא בשאלה מדוע פוני� אל349,של הנושה לעומת נושי� אחרי�

מה משמעותו ומה , רק הוא יכול לקבוע א� החיוב קיי� ותק�, הדי� ששולט בחיוב

   350.היקפו
במהל� הדיו� בערעור זה הציג השופט גרוניס מתווה לדיו� בשאלה איזה די� חל על אילו 

הוא קבע כי יש להבחי� קוד� כול בי� הוראות דיוניות . ו�שאלות בהלי� חדלות פירע
העוסקות בהיבט הדיוני של "מצד אחד הוא הצביע על הוראות דיוניות . להוראות מהותיות

, בענייני� אלה יחול לעול� די� הפורו�. כגו� מועד הגשתה של תביעת חוב, "ניהול ההלי�
, הוא הצביע על הוראות מהותיות מצד אחר 351.בלי קשר לזהותו של הדי� השולט בחיוב

: את אלה הוא חילק לשתי קבוצות". העוסקות בהיבטי� מהותיי� הנוגעי� לזכויות הצדדי�"
קבוצה ; כגו� דיני החוזי� ודיני הקניי�, קבוצה אחת מורכבת מהוראות מתחו� הדי� הכללי
ת ה� נית� למנו"האחרוני� בי� אלה . אחרת מורכבת מהוראות מתחו� חדלות הפירעו�

 וה� שאלות ]...[ כגו� הסוגיה של ביטול הענקות, שאלות הנוגעות לעצ� הזכות לנשייה
סדרי העדיפויות בי� שעבודי� , כגו� הכרה בקיומו של שעבוד, ליחס בי� הנושי� הנוגעות

  

מ� נא,  יוכמ�'נ'  נWarner Bros. International Television Distribution 8946/04א "ע   347
ראוי לציי� כי הסוגיה שנדונה בפרשה  .9פסקה ב, )2010, פורס� בנבו( ומנהל מיוחד של תבל

על כ� בית המשפט הכיר בכ� שג� שאלה . זו התייחסה להיק� החיוב שנוצר בשל הפרת החוזה
'  בעמראו להל�( נוגעת לחיוב החוזי הכפו� לדי� החוזה, הנוגעת לתרופות בגי� הפרה, כזו

1488.(  
, ית המשפט העליו� דחה את עמדת בית המשפט המחוזי באשר לסעדי� הזמיני� בדי� ישראלב   348

משפט ה הוא הסתמ� על פסק די� של בית הדי� הזר באשר לתוקפו של החוזה עמדתולעניי� 
 . ת� בסוגיה זההינשהפדרלי לערעורי� בקליפורניה 

  .1373' ראו לעיל בעמ   349
שלפיו הדי� החל על החיוב הוא הדי� שבו , ית המשפט העליו� של בולאור ניתוחראוי לציי� כי    350

וג� אילו הציע הדי� , החוזה הופרפסק הדי� הזר כי קבע יש להניח כי ג� אילו , בחרו הצדדי�
ובתנאי שאיננו נופל לחריג העונשי  (הזר סעדי� נוספי� על אלה שאפשר לקבל בדי� ישראל

 .לפי היקפו בדינו הזר בהלי� הישראלי  היה משתת�הזרחוב ה, )לי או הציבוריקהפיס
לעיל  (לוי� וגרוניסראו ג� ). 343ש "ה לעיל( של בית המשפט העליו� סק הדי� לפ8בפסקה    351

 .233פסקה ב, )3ש "ה
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בית המשפט סבר כי אי� תשובה ברורה לשאלה איזה די� חל על סוגיות  352".מסוגי� שוני�
 א� הוא קיבל כמוב� מאליו ששאלות מתחו� הדי� הכללי 353,ת פירעו�מהותיות מדיני חדלו

וכי כללי� אלה אינ� צריכי� להשתנות רק משו� , כפופות לכללי ברירת די� רגילי�
 לפיכ� 354.ששאלות בנוגע לזכות או לחיוב מתעוררות במסגרתו של הלי� חדלות פירעו�

 השאלה א� יורשה לנאמ� לטעו� על: הוא הבחי� בי� שתי שאלות שונות שעלו במקרה הנדו�
משו� ששאלה זו היא שאלה , טענה חדשה בשלב של ערעור הוא החיל את די� הפורו�

משו� ששאלה זו היא , על השאלה מה היקפו של החוב הוא החיל את די� החוזה; דיונית
  355.שאלה מהותית

יני חדלות השופט גרוניס לא קבע איזה די� יחול על שאלות מהותיות הנוגעות לד, כזכור
הוא , מאחר שלא היה צור� לדו� בשאלה זו בנסיבות העניי�. פירעו� או כיצד די� זה ייבחר

הסתפק בהדגמת תכולת הקטגוריה ובהפניה לפסק די� ישראלי שהדגי� חילוקי דעות בדבר 
מאחר שה� הדגמת הנושאי� הכלולי� בקטגוריה הנדונה ה� . הדי� שראוי כי יחול עליה

ע� . ה� אינ� מחייבות, חילוקי דעות באשר לדי� החל הובאו מעבר לצור�העמדה שקיימי� 
, הסיכוי שדברי� אלה יהוו בסיס להמש� פיתוח הנושאלאור  בגלל מיעוט הפסיקה ו,זאת

  . ראוי להתעכב עליה�
להלי� .  עסק בהלי� חפצא ימי356,גרייפי�פרשת ,  השופט גרוניספסק הדי� שאליו הפנה

הלי� מתנהל באשר למסה של רכוש כאשר כל ה: לי� חדלות פירעו�כזה מאפייני� דומי� לה
מי שטוע� לחלק ברכוש מוזמ� להוכיח את חובו לפני שהמסה מחולקת בי� הנושי� השוני� 

 באותה פרשה 357.באופ� שכול� מקבלי� שיעור יחסי מהחוב לפי סדר עדיפות הקבוע בחוק
ואיזה די� קובע את הסדר שלפיו , ודנדונה השאלה איזה די� קובע א� לנושה פלוני יש שיעב

 שתי שאלות שהשופט גרוניס אפיי� כשאלות מהותיות מתחו� דיני חדלות –תחולק המסה 
באשר לשאלת סדר העדיפויות לא הייתה מחלוקת . המתייחסות ליחס בי� הנושי�, הפירעו�
ר זה יכול הוסכ� על הכול שסד.  שבנסיבות העניי� יש להחיל את די� הפורו�גרייפי�בפרשת 

השופטת נתניהו הזכירה את האפשרות להחיל בעניי� זה את די� . להיקבע רק בדי� אחד
א� דחתה אותה כגישה שאינה , הידוע לכל בעלי השיעבודי� מראש, הדגל של כלי השיט

שהעדי� עקרונית שמקומו של בעל השיעבוד בסדר החלוקה ,  השופט ברק358.מקובלת
יש , הסכי� כי כאשר שיעבודי� באי� מדיני� שוני�, ודייקבע על פי הדי� ששולט בשיעב

  

 .)343ש "לעיל ה( לפסק הדי� של בית המשפט העליו� 8פסקה ב   352
 .ש�   353
 .9פסקה ב, ש�   354
 .233פסקה  ב,)3ש "לעיל ה (לוי� וגרוניסראו ג� . ש�   355
 ).1990 (45) 3(ד מד"פ, מ" כור סחר בע'נפי� קורפורייש� יגרי 352/87א "ע   356
  .373–371, 41–39' בעמראו לעיל    357
 ).1990 (86, 45) 3(ד מד"פ, מ" כור סחר בע'נגרייפי� קורפורייש�  352/87א "ע   358
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 גישה זו מקובלת על פי 359.וסביר שדי� זה יהיה די� הפורו�, לקבוע את הסדר לפי די� אחד
ובהיעדר המצב המיוחד שבו כל , רוב לא רק בהליכי� ימיי� אלא ג� בהליכי חדלות פירעו�

אי� סיבה שהסדר זה לא יחול ג� , ושאפשר בקלות להחיל, הזכויות מבוססות על די� זר אחד
   360.בישראל

 העלה אכ� גרייפי�בפרשת פסק הדי� , עבוד א� לאויבאשר לדי� שיקבע א� נוצר ש
די� העסקה שביסוד השיעבוד ודי� מקו� הימצא הנכס בעת , די� הפורו�: גישות שונות

ית המחלוקת שבפסק הדי� אינה רלוונטאול� בשאלה זו נראה כי  361.יצירת השיעבוד
על א� היות� של ההלי� הימי והליכי חדלות פירעו� הליכי� . להקשר הנדו� כא�

כל . יש ביניה� הבדלי� ניכרי�, שבה� דני� בזכויות של נושי� בקופה אחת, קולקטיביי�
הרובצי� כול� על אותה , מטרתו של הלי� החפצא הימי היא לאפשר מימוש של שיעבודי�

קיומו של שיעבוד הוא תנאי לפתיחת ; ות אובליגטוריי�וההלי� אינו עוסק כלל בחוב, מסה
 שיעבודי� ימיי� נוצרי� מכוח הדי� ולא מכוח ,ברוב� המכריע. ההלי� ותנאי להשתתפות בו

אי אפשר ; ושיעבודי� אלה ניתני� למימוש רק באמצעות הלי� ימי מסוג חפצא, הסכ�
שר לקבל באמצעות� ואי אפ, לממש� מחו! להלי� או להתחס� באמצעות� מפני ההלי�

שכ� כל המשתתפי� ה� בעלי , המשתתפי� בהלי�" רגילי�"העדפה לעומת נושי� 
הוויכוח בדבר ברירת הדי� באשר לשיעבוד הימי הוא ויכוח המעוג� בייחוד� של . שיעבודי�

הדי� האנגלי המחייב להחיל את די� הפורו� על השאלה . דיני הימאות האנגליי� העתיקי�
 המשפט , בהקשר של חדלות פירעו�362.שטעמיו עמו,  הוא די� מיוחדא� קיי� שיעבוד

שתחס� זכות קניי� האנגלי עצמו אינו מחיל את די� הפורו� על השאלה א� נוצרה בנכס זר 
 מוכ� להחיל די� זר משפט האנגלי ג� ה,בהליכי חדלות פירעו�. אותו מהלי� חדלות הפירעו�

כי המחלוקת בפסק הדי� אינה רלוונטית  נראה , על כ�363.על השאלה א� נוצר שיעבוד
  . לשאלה איזה די� חל על שאלות מהותיות מתחו� דיני חדלות פירעו�

לפיכ� ההפניה לפסק די� זה מטעה לא רק באשר לשאלה איזה די� צרי� לחול על 
, כזכור. אלא ג� באשר לתכולת הקטגוריה הזו, הקטגוריה המיוחדת שזיהה השופט גרוניס

  

 .72' בעמ, ש�   359
  . ודברי ההסבר לסעי� זה)4(82' בס , הצעת חוק,לבונטי�ראו לעמדה זו ג�    360
 .1026–1024' לעיל בעמראו    361
ש "לעיל ה (גרייפי�כמה מהמאפייני� המייחדי� את השיעבוד הימי הוזכרו בפסק הדי� בעניי�    362

ה� כלי ; השיעבודי� הימיי� על פי רוב ה� שיעבודי� לא רצוניי� הקמי� מכוח הדי� :)356
 עבודי�ישט האנגלי מדיניות מפורשת לצמצ� ביש במשפ; דיוני חיוני לביסוסו של הלי� ימי

 .המאפשרי� את פתיחתו של הלי� כזה
שאלה א� נכס שעבר המבהיר שדי� מקו� הימצא הנכס יכריע ב, 31�047פסקה ב, DICEYראו    363

, )1ש "לעיל ה (FLETCHER 2005 ראו ג�; עבוד א� לאוילידי הנאמ� בפשיטת רגל כפו� לש
  .2.87פסקה ב
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זכיר כדוגמאות לסוגיות הכלולות בענייני� מהותיי� מתחו� דיני חדלות השופט גרוניס ה
ושאלות , "כגו� הסוגיה של ביטול הענקות, שאלות הנוגעות לעצ� הזכות לנשייה"הפירעו� 

סדרי עדיפויות בי� שעבודי� , כגו� הכרה בקיומו של שעבוד, הנוגעות ליחס בי� נושי�"
יה של ביטול הענקות נמנית ע� דיני חדלות אי� ספק שהסוג". מסוגי� שוני� וכדומה

א� אי� ספק שסדרי העדיפויות בי� נושי� בהלי� חדלות פירעו� נמני� ע� דיני� . הפירעו�
אול� קיומו של שיעבוד אינה שאלה מתחו� דיני חדלות פירעו� כי א� שאלה מתחו� . אלה

   364 .ממש כמו שאלת קיומו של חיוב, הדי� הכללי
אי� מחלוקת אמתית ,  למה שמשתמע מדבריו של השופט גרוניס בניגוד,שר על כ�א

ה� בשיטות ,  אלא יש הסכמה רחבה יחסית,בשאלה איזה די� חל בהלי� חדלות פירעו�
לפיכ� ההבחנה . חל די� הפורו�בהליכי� אלה  ש,לאומיי��המשפט פנימה ה� בהסדרי� בי�

 ענייני, מצד אחד: לבדשניי� ב הציע מצטמצמת להבחנה בי� פט גרוניסושהמשולשת שה
 � ענייני,מצד אחר ו;שעליה� חל די� הפורו�,  כאחדדיוניי� מהותיי�, חדלות פירעו�

מכא� שיש לאפיי� מצד . שעליה� חלי� כללי ברירת הדי� הרגילי�, מהותיי� מהדי� הכללי
 ומצד אחר את אלה הנמני� ע� הדי� ,אחד את הנושאי� שה� מתחו� דיני חדלות פירעו�

  .הכללי
 חדלות פירעו� שעליה� חל די� הפורו� יש למנות את השאלה מיהו ענייניבקטגוריה של 

, ו של הלי� כזהמה� התנאי� לפתיחת, חייב שבעניינו אפשר לפתוח הלי� של חדלות פירעו�
 על חדל הפירעו�  מוטלמה, מיה� בעלי המשרה ומה� סמכויותיה�, כיצד הוא מתנהל

אילו סוגי , חלוקה�אילו נכסי� ה� בני, � נכנסי� למסהאילו סוגי נכסי, במסגרת ההלי�
 נראה כי ג� 365.כיצד מוכיחי� חובות וכיצד מחלקי� את המסה, תביעה�חובות ה� בני

אי� מדובר בזכות הקיזוז . השאלה א� אפשר לקזז חובות היא שאלה מדיני חדלות פירעו�
. לבחור שיחול ג� די� זרובי� השאר , שעליה הצדדי� רשאי� להתנות, הקבועה בדי� הכללי

  

ובעלי השיעבודי� , ות בהלי� הימי אכ� מתייחסי� לדירוג של השיעבודי� השוני�סדרי עדיפוי   364
לעומת זאת בהלי� של חדלות פירעו� . ה� הנושי� היחידי� שיכולי� להשתת� בחלוקת המסה

ובעלי השיעבודי� א� רשימת סדר העדיפויות מתייחס ג� לנושי� שאינ� בעלי שיעבודי� 
העובדה שהשופט גרוניס התייחס מצד אחד לקיומו  .גילי�קדימה על פני נושי� ר לדי� זוכי�

 ומצד אחר לסדרי עדיפויות בחדלות פירעו� כסדרי ,של השיעבוד כעניי� של חדלות פירעו�
כנראה מתו� ההסתמכות הלא מוצלחת על פסק הדי�   מוסברת,עדיפויות בי� שיעבודי� שוני�

  . שעסק כולו בהקשר הימי)356ש " הלעיל( גרייפי�
עבוד יש"יחס אל חוב נתו� כאל חוב בעל יסדר חלוקת המסה כוללת את השאלה א� יש להת   365

עבוד ראשו� נועד בדיוק יקביעה כי חוב הוא בעל ש .או עדיפות על פני אחרי�" ראשו�
 .עבוד כזה אינו נית� למימוש מחו� להלי�י וש,חדלות פירעו�למצבי� של 
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מדובר בזכות לקזז חוב לאחר שזכותו של הנושה נכפפה להוראות הקוגנטיות המיוחדות 
  366.המאפיינות את הלי� חדלות הפירעו�
בקטגוריה של ענייני� מהותיי� כלליי� יש למנות , לפי הנחייתו של השופט גרוניס

להחיל את כלל ברירת הדי� החל על מכא� שעל קיומו של חוב יש . ענייני� חוזיי� וקנייניי�
די� זר זה יקבע את . שעשוי להיות די� זר, המפנה כרגיל לדי� החיוב, קיומו של חוב רגיל

 על קיומה של זכות קניי� יש להחיל את כללי ברירת ,כמו כ�. תוקפו של החיוב ואת היקפו
מכא� שעל קיומו . סהמפני� על פי רוב לדי� מקו� הימצא הנכ, הדי� החלי� על זכויות קניי�

יש להחיל את הדי� שלפיו בוחני� א� ק� שיעבוד וא� הוא , שהוא זכות קניי�, של שיעבוד
ייתכ� שהנכס עבר מהמקו� שבו היה בעת ,  כאשר השיעבוד מתייחס לנכס מיטלטל367.קיי�

מהדיו� בשינוי בחוליית הקישור בקניי� עולה שיש להחיל על . יצירת השיעבוד למקו� אחר
ולא בעת ,  של שיעבוד בעת ניהול ההלי� את די� המקו� שבו נמצא השיעבוד בעת הזוקיומו

הדי� של מקו� חדש זה ישלב בתוכו את ההתחשבות הראויה בדי� המקו� הראשו� . יצירתו
 א� בעת ניהול ההלי� הנכס נמצא ,לפיכ�. ככל שהוא רואה לנכו�, ובהסכמות של הצדדי�

ס משועבד ועד כמה יש להתחשב בדי� שלפיו הוא נוצר די� ישראל יקבע א� הנכ, בישראל
ראוי , ג� א� הוא נוצר בישראל, אבל א� הוא נמצא במדינה אחרת; או בהסכמות הצדדי�

שיעבוד צ� מיוחד .  הוא הדי� באשר לשעיבוד צ�368.להתייחס לדי� באותה מדינה אחרת

  

י שחל בזכויות הצדדי� ע� פתיחתו של הלי� ראו ההסבר של השופטת אלשי� בדבר השינו   366
 Warner Bros. International Television 'ניוכמ�  22036/02) א"ת(א "חדלות פירעו� בש

Distribution ,2003(33 –32, 19) 2(ב"מ תשס"פ(.  
 Red Rock 307�93 )א"ת(פרק , 11813/06 )א"תמחוזי (א "כ� משתמע ג� מבש   367

Commodities Ltd.נ  'ABN AMRO Bank N.V. )ש� בחנו את קיומו , )2011, פורס� בנבו
 חיוב יש  כש� שעל קיומו של,על כ� .עבוד לפי הדי� הזר שנטע� כי הוא עומד בבסיסוישל ש

כש� שנושה צרי� . סביר שעל יצירתו של שיעבוד יחול הדי� שיצר אותו, להחיל את די� החיוב
כ� בעל , המאפשר לו להשתת� בהלי�, ובולהוכיח בתביעת חובות את בסיסו המשפטי של ח

אבל זה אינו . שיעבוד צרי� להוכיח את הבסיס המשפטי לשיעבוד המחֵס� אותו מההלי�
   .)והטקסט הצמוד לה להל� 368ש "ראו ה(בהכרח הדי� היחיד שיהיה רלוונטי בהלי� 

�ל 5' כ� סוא. 1050–1049, 1045–1038' בעמראו לעיל    368Insolvency Regulation קובע כי 
בבדיקת תוקפו וקיומו של השיעבוד לצורכי ההלי� אפשר שתהיה חשיבות רבה יותר לדי� 

 FLETCHERראו ג� . די� שלפיו נוצר השיעבודלמאשר המקו� שבו נמצא הנכס בעת הדיו� 

 השאלה א� קמה ,מצד אחד: המסביר את מורכבות העניי�, 2.87סקה פב, )1ש "לעיל ה (2005
תוקפה , יצירתה, מצד אחר. זכות קניי� כפופה לדי� מקו� הימצא הנכס בעת יצירת הזכות
 עלול להיות סכ� זהוה, עבודיוהמש� קיומה עשויי� להיות מושפעי� ג� מההסכ� שביסוד הש

 הנכס עלול להיות במדינה חדלות הפירעו�בעת פתיחת הלי� , יתרה מזו. כפו� לדי� זר אחר
כל הדיני� הללו עשויי� . עבוד שונה מזה של המדינה שבה הוא נוצרישיחסה לש, שלישיתזרה 

  .נטיי�וולהיות רל
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 ה מוציאהאינ Insolvency Regulation�ה 369. והוא אינו מוכר בכל שיטות המשפט,לחברות
שיעבודי� אלה מהכלל הרגיל שלפיו פתיחת ההלי� לא תפגע בשיעבוד בנכס הנמצא 

 ואכ� נראה כי די� המקו� שבו נמצאי� הנכסי� הכפופי� 370.במדינה אחרת של האיחוד
ועל האפשרות לשיעבוד כזה ברגע פתיחת הלי� הפירוק הוא שצרי� לחול על קיומ� 

ג� א� הדבר מחייב להחיל דיני� שוני� על נכסי� שוני�  לממש� מחו! להלי� הפירוק
עבוד מחו! להלי� י לממש שאפשרהשאלה א�  371.לפי מקו� הימצא�, הכפופי� לשיעבוד

�ולכ� לכאורה אמור לחול על שאלה זו ה, חדלות הפירעו� היא שאלה מדיני חדלות פירעו�

lex concursus .די� זה ,  מתנהל ההלי�א� הנכס המשועבד נמצא בעת ההלי� במדינה שבה
, אול� ג� באשר לשאלה זו. אכ� יקבע א� אפשר לממש את הנכס מחו! להלי� א� לאו

 הפעלתו של די� הפורו� ,כאשר הנכס המשועבד נמצא במדינה אחרת בעת ניהול ההלי�
המנהל את הלי� חדלות הפירעו� כפופה לנכונותה של אותה מדינה להכיר בהוראותיו בעניי� 

ינה שבה בעל השיעבוד כפו� באופ� אישי להוראות הפורו� המנהל את ההלי� רק במד. זה
  . בהמש�יתבררכפי ש, יהיה אפשר לכפות את החלתו של די� זה

 ?מה� הנכסי� של החייב: הנשאלת לש� הרכבת המסה לא פחות קניינית היא השאלה 
אלה א� נכס וא� מתעורר ויכוח בש, ג� בעניי� זה יש להחיל את די� מקו� הימצא הנכס

יש להחיל את דינה של המדינה , והנכס נמצא מחו! לישראל, פלוני הוא של החייב א� לאו
בר� דומה שקיימות שאלות קנייניות שברור פחות שיש להחיל עליה� את . שבה הוא נמצא

. יש שדיני חדלות פירעו� משני� זכויות קניי� לצור� ההלי�. הרגילי�כללי ברירת הדי� 
ובישראל כבמדינות , על פשיטת רגל משנה זכויות קניי� בכלל נכסי החייבהכרזה , למשל

רבות אחרות הכרזה זו אמורה להיות אוניברסלית ולחול ג� על נכסי� הנמצאי� במדינות 
בי� בפשיטת רגל ובי� בפירוק ,  כללי� בדבר ייחוס לאחור וביטול הענקות,כמו כ�. אחרות
לה אינ� מתחו� דיני הקניי� הכללי אלא ה� ייחודיי� דיני� א. משני� זכויות קניי�, חברות

  . בי� של החייב ובי� של צדדי� שלישיי�, וה� פוגעי� בזכויות קניי�, לדיני חדלות פירעו�
אי� מחלוקת שעל שינוי זכויות הקניי� או זכויות השליטה בנכסי החייב יחיל בית 

 יוכר במדינה אחרת אינה השאלה א� שינוי כזה. המשפט המנהל את ההלי� את דינו שלו

  

י� חדשדיני חברות יה 'עבוד הצ� ראו אוריאל פרוקציעל הש ; לפקודת החברות1' ראו ס   369
על ;  ואיל�288פסקה ב, )1993, היהדפסה שני( די� רצוי והדר� לחקיקה, די� נוהג: בישראל

  .7.94 פסקהב ,FLETCHER 2005 ראו, � זהידלי� בי� שיטות משפט בעניהב
� ל5' ראו ס   370Insolvency Regulation ו�FLETCHER 2005 )7.95 קהפסב ,)1 ש"ה לעיל.  
עבוד צ� בנכס י להחיל על השאלה א� חברה ישראלית יצרה שא� על פי שאפשר, באותו אופ�   371

אפשר לאכו� א� על פי שו, ההתאגדותמקו� ר די� בתו, הנמצא מחו� לישראל את די� ישראל
בית משפט ישראלי אינו , הנכס נמצא במדינה אחרתכל עוד , עבוד הצ�יחוזה שביסוד השאת ה

   ).3.76פסקה ב ,)1ש "לעיל ה (FLETCHER 2005ראו (יכול לממש אותו 
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 סמכותה תוכר,  סמכותה של המדינה לנהל את ההלי�תוכר א� בפועל א� 372,מעניינו
ההכרה בסמכות זו לנהל את ההלי� משמעה הכרה בסמכות לבצע העברה . לחולל שינוי כזה

  . בזכויותיו הקנייניות– in rem –כוללת של קניינו של החייב ולחולל שינוי מסוג חפצא 
זאת החלת� של דיני חדלות פירעו� של הפורו� הפוגעי� בזכויות קניי� של לעומת 

באנגליה אי� מחילי� את דיני הייחוס , למשל. צדדי� שלישיי� מעוררת רתיעה גדולה יותר
 א� על פי שדיני ביטול הענקות , כמו כ�373;לאחור על נכסי� הנמצאי� מחו! לאנגליה
בית המשפט מגביל את תחולת� , ריטוריאליתאנגליי� אינ� מוגבלי� בתחולת� מבחינה ט

 נפסק ש� כי 374.למצבי� שבה� הנתבע שזכותו עומדת להתבטל קשור מספיק לאנגליה
 עליו להביא 375,בבואו של בית המשפט להחיל את דיני ביטול ההענקות על עסקה זרה

קשור ) הצד שזכה בהענקה (לוודא שהנתבעבחשבו� את הגורמי� הזרי� הרלוונטיי� כדי 
 לשקול את ת המשפטי בבתו� כ� על. ספיק לאנגליה עד כדי שיהיה מוצדק להוציא נגדו צומ

, טיבה ומטרתה של העסקה הנדונה, זיקותיו לחייב, מקו� עסקו, מקו� מגוריו של הנתבע
הנסיבות שבה� הנתבע נקשר לעסקה או שנהנה ממנה או , טיבו ומקומו של הנכס הנדו�

כמו כ� עליו לשקול א� הוא זכה בזכות .  בתו� לב ועודא� הוא פעל, שזכה בנכס הנדו�
שהייתה מוכרת ג� אילו נעשה החייב חדל פירעו� במסגרת , קניי� נקייה בדי� הזר הרלוונטי

   376.די� זה
 דיני חדלות הפירעו� של הפורו� שולטי� בהעברה הכוללת ,לפי הלכות אנגליות אלה

לחולל שינוי בזכויות קניי� בנכס שאינו של אבל ה� אינ� יכולי� , של קניי� החייב לנציגו
נכס על הלכת הייחוס לאחור על ידי הפעלת למשל ,  הפורו�נמצא מחו! לשליטתושהחייב 

לאחר ביצוע ההעברה הכוללת של נכסי החייב חוזרי� לפעול כללי ברירת . שאינו באנגליה
 ישירה על נכס ואלה אינ� מאפשרי� לדי� הפורו� להשפיע השפעה חפצית, הדי� הרגילי�
כיצד אפשר להסביר את נכונות� של בתי משפט אנגליי� להחיל ,  א� כ�377.שאינו בפורו�

באות� מקרי� שבה� ה� מחליטי�  את דיני ביטול הענקות על נכסי� זרי� ועסקאות זרות
ההוראות האנגליות . ההסבר מצוי כנראה באופיי� הלא חפצי של הוראות אלה? לעשות כ�

  

  .1358, 1327'  בעמראו לעיל   372
 .Galbraith v היא זו לפרופוזיציה המובאת האסמכתה ;31�038 פסקהב ,DICEYראו    373

Grimshaw, [1910] A.C. 508 , ש� נדונה השאלה א� כללי� זרי� של ייחוס לאחור יכולי�
' ובעמ, בית המשפט סירב להכיר באפשרות זו. לשלול מצד שלישי זכות בנכס הנמצא באנגליה

  . צדדי�� כללי רב מובהר שהעיקרו� שכללי� כאלה חלי� רק על נכסי� מקומיי� הוא עיקרו513
   .31�049פסקה ב, DICEYראו    374
  .בכל המקרי� הללו נדרשת פנייה לבית המשפט והפעלת שיקול דעתו   375
   .Re Paramount Airways Ltd., (No. 2) [1993] Ch. 233 (C.A.)ראו    376
ה באנגליה של דיני ייחוס הישיראי� מכירי� בתחולת� , כאמור לעיל, מאותה סיבה עצמה   377

  .Galbraith v. Grimshaw, [1910] A.C. 508, ור זרי�לאח
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ה� מאפשרות לבקש . ענקות אינ� קובעות השפעה חפצית מידית מכוח הדי�בנוגע לביטול ה
ככל שייראה לו צודק בנסיבות , )any person(מבית המשפט שיוציא צו ויורה לכל אד� 

 כלומר ה� מעניקות לבית המשפט שיקול דעת 378.להחזיר את המצב לקדמותו, העניי�
וסמכותו אינה , מדת לחלוקהבשאלה א� ראוי להחזיר את ההענקה אל תו� המסה העו

 inכאשר בית המשפט מורה לו בבחינת צו , פועלת ישירות על הנכס אלא על אד� הכפו� לה

personam ההלכות שהתפחתו באשר לנסיבות שבה� מוצדק להפעיל . להחזיר את הנכס
הוראות אלה אמורות להבטיח כי האד� שאליו מכווני� את הצו כפו� לסמכות בית המשפט 

   379.כדי להצדיק מת� הוראה אישית כזומספיק 
, עקרונות אלה מסבירי� מדוע די� הפורו� יחול על כל שלבי הטיפול בזכויות הנושי�

די� הפורו� יכול לפגוע בזכות הקניי� : לרבות סדר העדיפות שלה� בחלוקה ובמת� ההפטר
מחו! אול� קיומו של שיעבוד בנכס שנמצא . של הנושה כי הוא וזכותו כפופי� להלי�

ג� . שכ� אלה טר� נכפפו להלי�, למדינה והשפעתו של השיעבוד חסיני� מדי� הפורו�
  בזכות קניי� שפלוני קיבל ברכוש החייב בהלי� זר אפשר לפגוע באמצעות הלכת 

א� לא א� הוא זר שאינו מכפי� עצמו , א� פלוני כפו� לסמכות בית המשפט, hotchpot�ה
� של הפורו� יכולי� לחול ג� כאשר ה� פוגעי� בקניינו מכא� שדיני חדלות הפירעו. להלי�

ה� א� יכולי� לחול ולפגוע בקניינ� הזר ובעסקאותיה� ;  של החייבותהזר ובעסקאותיו הזר
ה� אינ� יכולי� לפגוע ; הזרות של נושי� א� קניי� ועסקאות אלה קשורי� לחייב ולמצבו

אלא א� כ� צדדי� אלה קשורי� , בקניינ� הזר ובעסקאותיה� הזרות של צדדי� שלישיי�
  .מספיק כדי שיהיה מוצדק לראות בה� כפופי� לסמכות בית המשפט

כפי שאפשר לצפות מהסדר . מעט  ממחישה מגמה שונהInsolvency Regulation�ה
והעיקרו� הכללי שמאפיי� את , כל סוגיה זוכה להסדר מפורש ומעוצב, מראשמתוכנ� 

 שאינו מתנה את הפעלת ,בניגוד לדי� האנגלי.  יותרהמשפט האנגלי מפורק לפרטי� קטני�
ההוראות בהסדר זה מסייגות את תחולתו , דינו בעמדת הדי� הזר השולט בקניי� או בעסקה

הסדר זה מוב� .  ה� מחילות די� זר באופ� ייחודילעתי�של די� הפורו� נוכח די� זר נוגד ו
היק� תחולתו של . ת החתומות המחייבת רק בי� המדינו,לאור המסגרת ההדדית של אמנה

 אלא על פי in personam או in remדי� הפורו� אינו נמדד עוד על פי גבולות כוחו להשפיע 
חלוקה זו מבטאת עקרונות ברירת די� קבועי� באשר לדי� . חלוקה מוסכמת של סמכויות

כגו� , היא משקפת ערכי� קהילתיי� מהותיי�; ששולט בזכויות קניי� ולדי� ששולט בחיובי�
והיא כוללת התאמות ; שווקי� פיננסיי� ופטנטי�, בהסדרי� הנוגעי� להסכמי עבודה

כגו� בהסדרי� באשר לקיזוז והגנה מפני ביטול , ואיזוני� כדי להג� על ציפיות סבירות

  

�ל 342–339' ראו למשל ס   378Insolvency Act, 1986.  
 .In re Paramount Airways, [1993] Chלהסבר ברוח זו של ההבחנה בי� שני המצבי� ראו    379

223 (C.A.) ,238' מבע.  
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א� ג� פה ההגנה הניתנת לצד שלישי מפני תחולה פוגענית של דיני חדלות פירעו� . הענקות
 . על אחת כמה וכמה מזו הניתנת לחייב עצמו, הניתנת לנושי�של הפורו� רבה מזו 

נראה כי בית ? כיצד על ישראל לנהוג בכל המצבי� הללו בהיעדר הסדר סטטוטורי ברור
משפט אינו מסוגל לפתח באופ� קזואיסטי כללי� המעוצבי� במידת הזהירות והפירוט 

 ,רור א� בהיעדר אמנהא� לא ב. Insolvency Regulation�המאפייני� את הכללי� שב
.  ראוי להיבנות על כללי� אלה כדג�,המבטאת ערכי� משותפי� והמחייבת יחס הדדי

וא� על פי שהיא אינה , מסגרת החשיבה של המשפט האנגלי תואמת עקרונות כלליי�
היא מתאימה להפעלה במסגרת , מאפשרת עיצוב אינדיווידואלי של כל סוגיה וסוגיה

  . חס� של מדינות אחרותעצמאית שאינה תלויה בי
ולו משו� שדי� , לכאורה אי� לעקוב בצמידות אחר הפסיקה האנגלית בכל סוגיה וסוגיה

ההוראות האנגליות באשר לביטול הענקות מנוסחות , למשל. ישראל אינו זהה לדי� אנגליה
באופ� שמחייב את הנציג של החייב לבקש מבית המשפט שיוציא צו להחזיר את המצב 

 הוראות החוק הישראלי בעניי� זה דומות להוראות באשר לייחוס , לעומת�.לקדמותו
 את התנאי� � בעצמות את ההענקות ואת ההעדפות במרמה וקובעות מבטל� ה:לאחור

 מאחר שיש , לכאורה, על כ�380.תוק� על א� פגיעת� בנושי��שבה� העסקאות תהיינה בנות
 �היה צרי� להגביל את תחולת, כסחפצית מידית על מצב זכויות הקניי� בנהשפעה  �בה

אול� מתברר שג� בישראל מקובל  . נכסי� זרי�� ולחס� מפניה,לנכסי� בתו� המדינה בלבד
 ושמחייבות פנייה לבית ,מאפשרות לבטל את העסקאותא� לפרש הוראות אלה כהוראות ש

 ככל שאפשר אפוא להתייחס אל הוראות אלה כהוראות 381.משפט כדי שיורה על כ�
אי� מניעה להחיל הוראות אלה ג� על , ת צו גברא כלפי אד� ולא כהכרעת חפצאהמבססו

 מועיל , נראה כי ככלל,ע� זאת. על פי הנסיבות, נכסי� זרי� ועל עסקאות הכפופות לדי� זר
העלולי� , לשאוב מהמשפט האנגלי בהקשר זה את מסגרת החשיבה ולא את פרטי ההלכות

מסגרת זו מבחינה .  וא� על הנחות מערכתיות שונותכאמור להתבסס על הוראות חוק שונות
כדי לתחו� את ,  ובי� אלה שאינ� כפופי� לו,עסקאות ואנשי� הכפופי� להלי�, בי� נכסי�

  . in personam והוראות בעלות השפעה in remהיק� התחולה של הוראות בעלות השפעה 
שלא זכו בינתיי�  ג� באשר להסדרי� מסגרת חשיבה זו של האפשר להדגי� את הפעלת

והמיוחדות א� לחדלות פירעו� של , קיימות הוראות המיוחדות לחדלות פירעו�. לדיו�
 לכאורה 382.ואלה ה� ההוראות בדבר ייחוס אחריות לבעלי משרה בחברה, חברות בלבד

 כדי להגדיל את המסה העומדת –החלתו של די� ישראל על בעלי משרה בחברה זרה 
אשר הדי� השולט בחברה אינו מאפשר להטיל עליה� חיוב  כ–לחלוקה לטובת הנושי� 

  

 .ודת החברות לפק356, 355'  לפקודת פשיטת הרגל וס97, 96' ראו למשל ס   380
 . ואיל�165 פסקהב, )3ש "לעיל ה (לוי� וגרוניס   381
  . לפקודת החברות 374, 373' ראו ס   382
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יתרה . פוגעת בקניינ� של צדדי� שלישיי� לא פחות מהפעלת כללי� של ייחוס לאחור, אישי
מתבקש להחיל , מאחר שהיחסי� שבי� בעלי המשרה לחברה ה� חלק מדיני התאגידי�, מזו

.  שבי� בעלי המשרה לחברהשהוא הדי� ששולט ביחסי�, בעניי� זה את הדי� ששולט בחברה
ה� , אול� בי� שהוראות אלה מופיעות בדיני חברות ובי� שה� מופיעות בדיני חדלות פירעו�

 באשר ה� מטילות חיובי� מיוחדי� על בעלי משרה רק ,פירעו�הדיני חדלות חלק מלמעשה 
 בעלי משרה בחברה מקומית לפטור עצמ� מדיני�  יכלואילו. במקרה של חדלות פירעו�

היה אפשר להתנות בדר� זו על דיני חדלות הפירעו� , אלה על ידי התאגדות במקו� זר
 על כ� מתעוררת השאלה א� דיני חדלות פירעו� מיוחדי� אלה 383.הקוגנטיי� של הפורו�

כמו , הוראות אלה. הניתוח שלעיל מועיל פה. של הפורו� יכולי� לחול ג� על חברה זרה
לפיכ� אפשר להחיל את . ות שיקול דעת לבית המשפטמקנ, הוראות בדבר ביטול הענקות

הוראות החוק הישראליות בעניי� זה על בעלי משרה בחברה זרה א� שקילת� של כל 
לרבות העובדה שמדובר בחברה זרה שדינה אינו חוש� את המנהלי� , הגורמי� הזרי�
עו� מבססת את המסקנה שהקשר שבי� המנהלי� לבי� מצב חדלות הפיר, לסיכו� האמור

ככל שכללי סמכות השיפוט דורשי� קשר מספיק בי� . מצדיק הפעלתו של די� ישראל
סביר שיתקיימו התנאי� להפעלת די� , החברה ובי� ישראל כדי שתופעל סמכות הפירוק

בדיקה זו עשויה להוביל , ככל שכללי סמכות השיפוט מתרחבי� והולכי�. ישראל בעניי� זה
   384.ות אלהלמסקנה שלא מוצדק להפעיל הורא

 לסכ� אפשר בהיעדר אמנה ובהיעדר הוראה סטטוטורית בעניי� נראה כי ,לאור האמור
 חדלות הפירעו�על שאלות דיוניות ועל שאלות מהותיות בנוגע לניהול : את המצב הראוי כ�

לרבות זכות ,  של צד שלישיכויות חפצאדי� הפורו� לא יתערב בזאול� . יחול די� הפורו�
 הצד  להטיל עלאפשרמשבאופ�   הפורו�לסמכותאותו צד שלישי כפו� אלא א� , חוזית

 לא יתערב בזכויות חפצא פורו�ה –  ההסדר האירופילשיטתאו .  הפורו� את מרותהשלישי

  

אפשר היה לחשוב ג� על האפשרות שיחול די� התאגיד הזר שמאפשר להטיל חיובי� כבדי�    383
אמנ� כבר ראינו כי לא מקובל . wrongful tradingכגו� די� שמאפשר להטיל חיוב בגי� , יותר

–1368' לעיל בעמראו  (או חוק מפורש פירעו� מחו� להקשר של אמנה ותלדלהחיל די� זר בח
חו� בעלת נכסי� �פירוק על חברתהוראות הלפקודת החברות מחיל את ) א(380 'אבל ס, )1373

 להבי� זאת כהכשר להחלת הדי� הזר אפשרהא� ". בשינויי� המחויבי� לפי הנסיבות"בישראל 
 , יהיה להחיל די� זר כזה על חברה זרהאי אפשרעדיי� , � ייעשהא� כ? ברההשולט בח

 אלא על היותה רשומה כדי� בישראל ,שפירוקה בישראל מבוסס לא על היותה בעלת נכסי� פה
  .380' בלי קשר לס, עי לדיני פירוקחו� וכפופה באופ� טב�כחברת

ייתכ� שאפשר יהיה לבסס ,  ראוי להחיל את ההוראות הישראליות בעניי� זהלאיימצא כי א�    384
בה החברה ששנקבע בפסק די� שנית� במדינה חיוב  למשל – הקיי� בדי� זר את הטענה שחיוב

 ושהמפרק רשאי לממש במסגרת כינוס נכסי חוב שהמנהלי� חייבי� לחברה הוא –מאוגדת 
 משו� שאי� מתנהל אצלה הלי� של אינה מטילה חיוב כזההמדינה הזרה כאשר . החברה

  .הרי ראיה נוספת שמדובר בדיני חדלות פירעו�, ירעו�חדלות פ
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 א� די� מקו� הימצא הנכס או די� החיוב החוזי אלא, לרבות זכות חוזית, של צד שלישי
 לפימתחו� הדי� הכללי יחול די� זר  רק על שאלות מהותיות 385.הרלוונטי מאפשרי� זאת

  . כללי ברירת די� רגילי�
 שונה כאשר ההלי� המתנהל בפורו� הוא בבחינת הלי� ת העמדה עשויה להיולכאורה

או כאשר מתבקש סיוע כלשהו להלי� זר , הכפו� להלי� עיקרי המתנהל במדינה אחרת, עזר
  386.דו� להל�סוגיה זו תי. א� מבלי שנפתח הלי� חדלות פירעו� בישראל

  בעיות מתודולוגיות  .3

יש מעט חומר שעוסק ,  שעל פי רוב מקובל שחל די� הפורו� בהליכי חדלות פירעו�מאחר
המשקל שמייחסי� לדי� זר מוגבל . בבעיות המתודולוגיות העולות כאשר מחילי� די� זר

ו א� א, כגו� השאלה א� קיי� שיעבוד בנכס שלא היה בפורו�, לסוגיות מצומצמות ביותר
כאשר תעלינה בעיות . זכות הקניי� בנכס שאינו בפורו� היא בידי החייב או בידי אד� אחר

ויש להתאימ� להקשר , יחולו עקרונות כלליי�, הבעיה האינצידנטלית או רנוואה, סיווגשל 
שתי בעיות אופייניות . יהא זה הקשר קנייני או הקשר אובליגטורי, הנדו� בסוגיה הנדונה

האחרת מתייחסת למעמדו ; לשינוי בחוליית הקישורהאחת מתייחסת : וררעלולות להתע
  .נראה כי הפתרו� לשתי בעיות אלה יכול להיגזר א� הוא מעקרונות כלליי�. של הדי� הזר

הדי� המכריע , כאשר מבקשי� לדעת א� נרכשה זכות קניי� ובתו� כ� א� נוצר שיעבוד
השאלה א� , � כאשר הרקע לזכות הוא חוזהג. בעניי� זה הוא די� מקו� הנכס בעת הרכישה

,  זה הוא בפורו�situs כאשר lex situs.387�כפופה ל, א� נולד השיעבוד, נוצרה זכות הקניי�
באותה מידה די� . חל הדי� של אותה מדינה אחרת, כאשר הוא מדינה אחרת; חל די� הפורו�

 א� ,על כ�. פירעו� חל על השאלה א� אפשר לממש שיעבוד מחו! להלי� חדלות הsitus�ה
השאלה א� אפשר לממש , בזמ� ההלי� נכס ששועבד כשהיה בפורו� נמצא במדינה אחרת

ולא הדי� , את השעבוד מחו! להלי� כפופה לדי� המדינה שבה נמצא הנכס באותה עת
האפשרות ,  א� נכס ששועבד במדינה אחרת נכנס לפורו�,כמו כ�. ששלט ביצירת השיעבוד

בלי קשר לעמדת הדי� של המקו� שבו , lex concursus�י� כפופה ללממש אותו מחו! להל
עקרונות אלה ה� העקרונות הרגילי� החלי� בברירת הדי� בקניי� בסוגיה של . הוא נרכש

ואי� סיבה ,  בנכסsitus�ה� נובעי� מהשליטה הפיזית של מדינת ה, שינוי בחוליית הקישור
   388.להניח שה� שוני� בהקשר של חדלות פירעו�

  

 .1373–1368' עמראו לעיל ב   385
   . ואיל�1385' בעמראו להל�    386
  . ואיל�999' בעמראו לעיל    387
  .1050–1049, 1045–1038' בעמלעיל ראו    388
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ואי� , סביר שנדרש להוכיח אותו,  בהלי� חדלות פירעו�די� זרא� מבקשי� להתבסס על 
 ה� 389,דיני חדלות פירעו� אינ� ניתני� להתנאה על פי רוב. להסתפק בחזקת שוויו� הדיני�

ואי� בסיס , ה� א� שוני� מאוד בשיטות משפט שונות, עוסקי� במידה רבה בזכויות קניי�
. אפילו בתו� משפחה משפטית כגו� משפחת המשפט המקובל, להנחה שיש ביניה� דמיו�

 להישע� על –או צרי�  –יש להטיל על מי שמבקש , על כ� לפי עקרונות כלליי� בעניי� זה
    . יש לדחות את הטענה המבוססת עליו, וא� לא יעשה כ�, את הנטל להוכיחו, די� זר

  פסקי� זרי�  .ד

  מבוא  .1

פשיטת רגל  במהל� הלי� .מספר רב של החלטותיק עשוי להפ של חדלות פירעו�הלי� 
תו� כדי . הכרזת פשיטת רגל וצו הפטר, ישראלי בית המשפט עשוי לתת צו כינוס נכסי�

 לזהותו באשר,  לרכושו של החייבבאשר החלטות שונות להחליטההלי� הוא עשוי 
 פשרה והוא עשוי לאשר הסכ�, ובאשר למעשי� שצריכי� להיעשות, ותפקידיו של הנאמ�

בדומה לכ� בהלי� פירוק של חברה או בהלי� של הקפאת הליכי� בית המשפט . ולתת הפטר
להכריע בזכויות , לבטל הענקות, להורות על ביצוע מעשי�, עשוי למנות מפרק זמני או קבוע
לחלק מההחלטות שאפשר לקבל במסגרת הליכי� כאלה . של נושי� ולחסל את החברה

הכרזת פשיטת רגל מקנה לנאמ� את רכושו של פושט , למשל. מיוחסות תוצאות מכוח הדי�
�הפטר פוטר מחיובי� בני, מינוי של בעל תפקיד מסמי� אותו לפעולות מסוימות, הרגל

  .תביעה וכיוצא באלה
אשר מתנהל כ. ת� החלטות מכל הסוגי� האלהיג� בהלי� זר אפשר שבית המשפט י

י� חדלות הפירעו� עשויה להשפיע על הניתנת במסגרת הלל החלטה כ, הלי� במדינה זרה
הלי� נעל צדדי� בישראל ועל הליכי� המת, על נכסי� בישראל: מהל� הענייני� בישראל

הצור� להגיב להלי� חדלות פירעו� המתנהל במדינה זרה יכול לעלות מבלי . בישראל
הלי� הזר מבקש לממש נכסי� ב מ$נהלמשל כאשר נציג ש, שמתנהל הלי� בישראל

למשל בבקשה לעכב ,  הוא יכול לעלות כתגובה להלי� אזרחי שמתנהל בישראל;בישראל
והוא יכול לעלות כאשר מתנהל הלי� חדלות פירעו� ; הלי� בשל קיומו של ההלי� הזר

ת ועוררתמבכל מקרה כזה . ולכ� נדרש לקבוע את יחסי הגומלי� בי� שני ההליכי�, ישראלי
השנייה היא מה ;  בישראלקליטהטה ראויה להראשונה היא א� ההחל: שתי שאלות נפרדות

 �קליטת להמתייחסת במפורשאי� בישראל הוראה סטטוטורית כלשהי . השפעתה בישראל

  

 .Warner Bros 3896/04א "בש, 1361/02) א"תמחוזי (ר "פש השופטת אלשי� בראו למשל   389
International Television Distribution2004, פורס� בנבו( יוכמ�'  נ(.  
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 בהיעדר הוראה השוללת את הדבר ובהיעדר .חדלות פירעו�בהליכי של החלטות הניתנות 
ל  יש להניח כי הדיו� בנושאי� אלה יבוסס בראש ובראשונה ע,מסגרת חשיבה חלופית

אול� הדיו� בקליטת� של פסקי� זרי� ובהשפעת� לאחר קליטת� . הלכות פסקי� זרי�
כפי שנראה . והיא מת� עזרה משפטית להלי� זר, משתרבב לא פע� לסוגיה קרובה אחרת

א� אי� , קיימי� מצבי� שבה� מכירי� בסמכותה של המדינה הזרה לנהל הלי�, בהמש�
במצבי� הללו שיטות .  המיוחסות לה� בבית�מייחסי� להחלטות הזרות את כל ההשפעות

בי� שהוא מתנהל לבדו ובי� , המשפט מגלות נכונות מסוימת לתת עזרה לטובתו של הלי� זר
שאלות אלה , מסיבות שנראה בהמש�, במשפט האנגלי. שמתנהל בד בבד ג� הלי� מקומי

ות שונות אלה הדיו� שלהל� יפריד בי� שאל. א� משתרבבות לא מעט לסוגיה של ברירת די�
  . ככל האפשר

במסגרת של אמנה מחייבת הקובעת כללי סמכות מוגבלי� והקובעת בהקפדה איזה די� 
השפעת� של פסקי די� ממדינה אחת שהיא צד לאמנה במדינות , חל על כל שאלה ושאלה

 Insolvency Regulation�ה. לאמנה יכולה להיפתר באופ� פשוטשהצטרפו האחרות 
, המתייחס לפשיטת רגל ולפירוק חברות כאחת, הסדר זה. זאת היטבהאירופית ממחישה 

בעיות את  ומסדיר 390,מכיר בסמכות לנהל הלי� בענייני� אלה על יסוד שתי זיקות בלבד
בהמש� ישיר לכ� נפתרת מאליה הבעיה של קליטת� של פסקי די� . ברירת הדי� בפירוט

 שכל ,קובע כעיקרו� כללי Insolvency Regulation� ל16סעי� . בענייני חדלות פירעו�
 � 3החלטה הפותחת הלי� של חדלות פירעו� במדינה המוסמכת לפי כללי הסמכות שבסעי

לפיכ� סעי� .  למ� היו� שבו היא תקפה במדינה שבה היא ניתנה,במדינה אחרתמידית תוכר 
ל לצור� כ,  אלא ג� את סמכות� העקיפה, קובע לא רק את סמכות� הישירה של המדינות3

,  קובע את הסמכות לפתוח ה� הלי� עיקרי ה� הלי� מקומי3סעי� . המדינות האחרות
והכללי� שהוא קובע מלמדי� שיוכר הלי� עיקרי בעל תחולה אוניברסלית שנפתח במרכז 

ויוכר הלי� משני בעל תחולה מקומית שנפתח בכל מדינה שבה יש לחייב , ענייניו של החייב
establishment .יכי� במדינה שבה מרכז ענייניו של החייב וג� במדינה אחרת א� נפתחו הל

וההליכי� המקומיי� ייראו , כול� יוכרו, establishmentאו במדינות אחרות שבה� לחייב יש 
  . הליכי� משניי�

 �, עוסק בהשפעה של ההכרה המידית המחויבת Insolvency Regulation�ל 17סעי
לי� במדינה המכירה תהיה כהשפעתה במדינה הההחלטה הפותחת את ומבהיר כי השפעת ה

אחת מהתוצאות של הכרה בהחלטה לפתוח . ניתנה בלא כל צור� בהלי� קליטההיא שבה 
את ההלי� היא שכל הסמכויות הניתנות למפרק לפי די� המדינה הפותחת תוכרנה ג� 

  

אי� . establishment המכיר בסמכות של מרכז ענייני החייב ושל מדינה שבה יש ,3' ראו ס   390
 כמהב יש שכ� ייתכ� שלחיי, ות לדו� בהלי� כזהכפירוש הדבר שרק שתי מדינות מוסמ

establishmentsבמדינות שונות .  



  חדלות פירעו�: 18פרק 

1387 

לכ� הוא רשאי לממש .  אלא א� נפתחו הליכי� ג� במדינה המכירה391במדינות אחרות
  הקובע25מצוי בסעי�  הסדר חשוב במיוחד 392.� ממנה אותסי� במדינה אחרת ולהוציאנכ

כי כל החלטה נוספת הניתנת במסגרתו של הלי� חדלות פירעו� על ידי בית משפט במדינה 
על כ� . בכפו� רק לחריג של תקנת הציבור, ובמידת הצור� א� תיאכ�, מוסמכת תוכר מידית

 את ההלי� כדי שכל החלטה שתינת� במסגרתו תוכר די בהיות המדינה מוסמכת לנהל
לפיכ� ג� צו אישי המורה לחייב להעביר רכוש או לתת ייפוי כוח לנאמ� . במדינות אחרות

הוא  .אפילו אי� מתקיימות זיקות הסמכות הרגילות לפסק גברא, ייאכ� במדינות האחרות
מורה לצד שלישי להשיב כגו� צו ה, הדי� כנראה באשר לצו אישי המופנה כלפי צד שלישי

באותה מידה תוכר ג�  393.רכוש למסה בשל ביטול הענקה או בשל הלכות ייחוס לאחור
אי , וא� הוא מוחק את כל החובות, ההשפעה של הפטר הנית� בפשיטת רגל במדינות אחרות

חריג בולט לעיקרו� שהחלטות המדינה שבה מתנהל . אפשר לתבע� בשו� מדינה אחרת
בע וקסעי� זה  . העוסק בברירת הדי�,�15 במדינות אחרות מופיע בסעי� ההלי� מחייבות ג

כי ההשפעה של הליכי חדלות פירעו� על הליכי� תלויי� ועומדי� במדינה אחרת 
תישלט רק על ידי , לנכס או זכות שנשללו מהחייב בהלי� חדלות הפירעו�המתייחסי� 

 עוסקות Regulation� של ה הוראות ההמש�394.המדינה שבה מתנהל ההלי� התלוי ועומד
  .ביחסי גומלי� בי� הלי� עיקרי לבי� הלי� משני

הקולט בלא כל הלי� פסק די� ממדינה אחרת ומייחס לו כמעט את כל , הסדר כזה
אינו מוכר מחו! למסגרתה של אמנה המבטיחה לכל המדינות , ההשפעות שיש לו במכורתו

סק זר כאשר אי� ערובה שפסקי די� ואכ� אי� סיבה שיינת� כוח כזה לפ. הדדיות מלאה
  . מקומיי� יזכו ליחס דומה במדינות אחרות

מחו! למסגרת הדדית כזו קיימות מדינות שאימצו לתו� דינ� את ההסדרי� המיוחדי� 

הסדר זה אינו קובע כללי סמכות ישירה אחידי� . UNCITRAL של Model Law�המופיעי� ב

 עוסק בהכרה או באכיפה של ההחלטות הרבות הוא א� אינו. או כללי ברירת די� אחידי�
  

  . קובע את האופ� שבו המפרק יוכיח את מינויו19' ס   391
מפרק בהלי� משני יוסמ� רק לדרוש השבת� של נכסי� שהוצאו ממנה לאחר פתיחת ההלי�    392

  ).18.2' ראו ס(המשני 
 הדנה 7.129  פסקה ובמיוחד, ואיל�7.127בפסקאות  ,)1ש "לעיל ה( FLETCHER 2005 ראו   393

�ביחס שבי� הInsolvency Regulation ובי� ה�Brussels I Regulation ,עוסקת באכיפה של ש
 .פסקי די� מסחריי� ואזרחיי�

העובדה שמתנהל הלי� חדלות פירעו� במדינה אחת איננה בהכרח מעכבת הלי� תלוי , כלומר   394
השפעתה של פתיחת הלי� חדלות הפירעו� תיקבע לפי די� המדינה ; ועומד במדינה אחרת

ג� א� אלה מתקיימי� ; � זה אינו חל על הליכי הוצאה לפועלסעי. שבה מתנהל ההלי� האחר
גורל� כפו� לדי� הפורו� המנהל את הלי� חדלות , מחו� למדינת הלי� חדלות הפירעו�

 המג� על זכויות חפצא לפי די� מקו� הימצא ,5' א� זאת בכפו� לס, ))(f)4.2' לפי ס (הפירעו�
  . ) ואיל�7.87 , ואיל�7.117 אותפסקב, )1ש "לעיל ה (FLETCHER 2005ראו  (הנכס המשועבד
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הוא מסתפק בהסדרי� שכל מדינה יכולה . שיכולות להינת� במסגרת הלי� חדלות פירעו�

לרבות מנגנוני� למת� , לאומיי��לשלב בתו� דיניה לצור� ניהול הליכי חדלות פירעו� עבר

 הוראות מיוחדות הוא כולל. סיוע ולשיתו� פעולה בי� הליכי� ורשויות במדינות השונות

 בדבר הסמכת� של רשויות מקומיות לפעול מחו! למדינה לטובת הלי� חדלות פירעו�

ובדבר הסמכת� של רשויות מקומיות וזרות לפעול בתו� המדינה לטובת הלי� זר או , מקומי

 והוא מאפשר ,הוא קובע תנאי� להכרה בהליכי� ומינויי� ממדינה זרה. הליכי� מקבילי�

הקובעי� מאיזו מדינה יוכרו הליכי� , כללי הסמכות העקיפה. הלי� זר מוכרהושטת עזרה ל

להבדיל מההסדר האירופי המקנה , ע� זאת. כמעט זהי� לאלה שבהסדר האירופי, ומינויי�

הסדר זה קובע מנגנו� פורמלי להכרה והוא מוגבל , הכרה מידית לכל החלטה הניתנת בהלי�

בניגוד , כמו כ�.  ואינו מתייחס להחלטות נוספות,כאמור להכרה בהלי� או במינוי בלבד

תוצאות ההכרה בהלי� כפופות לדי� המדינה המכירה ואינ� מוכתבות על , להסדר האירופי

  . ידי די� המדינה שבה מתנהל ההלי�

משתנות לפי סיווג ההלי� כהלי� עיקרי או הלי� סדר זה בהלי� זר לפי ֶהתוצאות ההכרה 

, להוציא הלי� חדלות פירעו�, קרי זר מעכבת מיד כל הלי� מקומיהכרה בהלי� עי. לא עיקרי

די� המדינה כמקובל בא� זאת , ומבטלת את זכותו של החייב להעביר נכסי� באופ� כלשהו

 הכרה בהלי� לא עיקרי 395.ובכפו� לחריגי� ולהגבלות שהיא רואה לנכו� להציב, המכירה

אול� הכרה פורמלית . של הנציג הזראלא נדרשת בקשה , אינה מביאה לידי תוצאה זו מיד

 מובטחת .בהלי� הזר מקנה לנציג הזר סמכות לפעול ישירות בקשריו ע� רשויות מקומיות

, לרבות האפשרות לפתוח הלי� מקומי בעצמו, לו גישה ישירה לבית המשפט המקומי

 בית 397.בהלי� מקומי במקו� החייב ומובטחת לו הזכות להתערב 396,במידת הצור�

דינה המכירה מוסמ� לתת כמה וכמה סעדי� לפי בקשת הנציג הזר הזה כדי המשפט במ

 ביטול 398,הסעדי� כוללי� העברת נכסי� לנציג. לסייע להלי� חדלות הפירעו� הזר

כל הסעדי� הללו ניתני� לפי דיני חדלות .  ועוד400 חקירת עדי� והעברת מידע399,הענקות

  

� ל20' ראו ס   395Model Law  בוראו את הסעי� ��כפי שאומCross-Border Insolvency 
Regulations, 2006 באנגליה.  

�ל  ואיל�9'  סראו   396Model Law .  
 .24' ס, ש� ראו   397
 ).e)(1 (21' ס, ש� ראו   398
 ).g)(1 (21' ס, ש� ראו   399
  ).d)(1 (21' סש�  ראו   400
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 א� על פי שבפועל אי� 401,נות בדי� זהובכפו� לזכויות המוג, הפירעו� של המדינה המכירה

   402.מתנהל הלי� חדלות פירעו� כלשהו במדינה זו
 ההסדרי� בשיטות שלא אימצו אמנה ושלא אימצו דג� מפורט ומתוכנ� ,מטבע הדברי�

יש שמתייחסי� לבעיות כאלה .  מוגבלי� יותר ונקודתיי� יותרUNCITRALהדומה לזה של 
לפי הכללי� העוסקי� בפסקי� , בצרפת למשל. ופ� כלליכפי שמתייחסי� לפסקי די� זרי� בא

 החלטות כגו� הכרזת פשיטת רגל ומינוי נאמ� מוכרות 403,א� המדינה הזרה מוסמכת, זרי�
de planoועל יסוד� אפשר להביא , בהיות� החלטות קונסטיטוטיביות,  ללא כל צור� בהלי�

  לשמר את נכסיו,צג את החייבולהכרה בסמכותו ליי) syndic(לידי מינוי של נציג מקומי 
 רק כשמבקשי� לייחס לפסק כוח – exequatur – נדרש הלי� קליטה פורמלי 404.ולנהל�
 לא יינת� 405. להביא לידי עיכוב הליכי� נגד החייב או כדי להוציא נכסי� מצרפת–ביצועי 

א� טר� נפתח  , לעומת זאת406. בצרפתחדלות פירעו� א� כבר נפתח הלי� exequatur צו
   407.מקבילהלי� בצרפת לא ייפתח , exequaturצו י� מקומי והלי� זר זכה להל

 תמיד לנקוט הלי� של כי�נציג זר או נושה צרי. בשוויי! חלי� דיני פסקי� זרי� מיוחדי�
exequatur ולבקש הכרה רשמית בהכרזת פשיטת רגל זרה או בפתיחה של הלי� זר של פירוק 

 ונקבעו כללי 408,ה לה� השפעה כלשהי בשוויי! כדי שתהי,)composition(או ההסדר 
כלל סמכות עקיפה מיוחד קובע כי יכירו בהלי� כזה רק . קליטה מיוחדי� לפסקי די� כאלה

, ונוס� על טענות ההגנה הרגילות שאפשר לטעו� נגד פסק זר, ממדינת המושב של החייב

  

� ל6' ס, למשל   401Model Lawמקרה . ל לתקנת הציבור של המדינה המתבקשתו מכפי� את הכ
 In re Dr. Jürgen Toft, Debtor in a Foreign Proceeding, July מעניי� שבו הופעל סייג זה הוא

22, 2011, US Bankruptcy Court for the Southern District of New York ,שבו בית משפט 
 צו שנית� במסגרת הלי� פשיטת הרגל הגרמני לפיאמריקני סירב לאפשר לנאמ� גרמני לפעול 

  .לחדור באופ� סמוי לדואר האלקטרוני של החייבהנאמ� שהסמי� את ו
� ל)3(21' ס, )2(21' ס, 22' ראו למשל ס   402Model Law .�א� על פי שהכללי� מקני� , בדומה לכ

 .Rubin v הדגיש בפרשת Collins הלורד,  שאפשר לתתגמישות מסוימת באשר לסוגי הסיוע
Eurofinance S.A., [2012] U.K.S.C. 46,  שאי� בהסדר זה הוראות מיוחדות באשר לאכיפה

המאפשרות לסטות מכללי , של החלטה שניתנה במסגרת הלי� זר מוכר או באשר להכרה בה
  ).144–135 בפסקאות ,ראו ש�(הקליטה הלאומיי� הרגילי� 

ואי� ,  בי� העניי� ובי� המדינה שהוציאה את הפסקמשמעותיתזיקה יו� מסתפקי� בצרפת בה   403
על הקשיי� הכרוכי� במבח� זה ( הישירה מכלל הסמכותאת כלל הסמכות העקיפה עוד גוזרי� 

  פסקהב ,MAYER ;268–267' בעמ לעילראו , ועל השלכותיו על דיני פסקי� זרי� בכלל
 667�1(.  

  .319–318' בעמ ראו לעיל de planoעל ההכרה . ש�, MAYER ראו   404
   .770 בפסקה , AUDITראו   405
  .667�1פסקה ב, MAYERראו    406
  .ש�   407
� ל175'  וס167' סראו    408CPIL.  
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שפעות ההכרה  ה409.וא� נדרשת הדדיות, ביצוע בתנדרש באופ� חריג כי ההחלטה תהיה 
 אול� מאחר 410.על נכסי החייב ה� ההשפעות המיוחסות להכרזת פשיטת רגל בדי� שוויי!

 הלי� עזר נדרש ,א� יש נכסי� בשוויי!, ששוויי! אינה מכירה באוניברסליות של ההלי�
ורק היתרה תועבר להלי� , שיממש את זכויותיה� של נושי� מובטחי� שוויצריי�

  411.העיקרי
כללי , כמו בהקשר של סמכות שיפוט, ראשית. ובל בעניי� זה סבוכי�כללי המשפט המק

המשפט המקובל מבחיני� בי� הסמכות של מדינה זרה לנהל הלי� של פשיטת רגל 
בהירות מסוימת בשאלה א� �קיימת אי, שנית. לסמכותה לנהל הלי� של פירוק חברות

בלא כל , למשל. י� זרי�ההשפעה של הלי� זר כפופה לכללי ברירת די� או שמא לדיני פסק
 :כפופה לכללי ברירת די�השפעתו של הפטר זר , קשר לשאלה א� ההלי� מוכר א� לאו

כ� שמת� הפטר באנגליה חוס� את (בעוד הפטר מקומי פוטר את החייב מכל חוב שהוא 
מקובל כי כוחו של הפטר זר להפקיע חיוב , )האפשרות לתבוע באנגליה בגי� חוב בר תביעה

כאשר  לכ� 412.ורק א� הוא מכיר בפקיעת החיוב נחסמת אפשרות התביעה,  החיובתלוי בדי�
אפשר לתבוע בגינו , החיוב אינו מכיר בהפקעתו בשל הלי� חדלות הפירעו� הזרדי� 

 לעומת 413.באנגליה ג� א� הלי� חדלות הפירעו� הזר היה ראוי להכרה וא� הוכר באנגליה
א� בלא  החיוב יוכר וישמש הגנה מפני תביעה  יוצא כי הפטר ממדינה שדינה הוא די�,זאת

המדינה שנתנה אותו אינה משו� ש ואפילו הוא אינו ראוי לקליטה ,שפסק הדי� נקלט
   .חדלות פירעו�מוסמכת בעיני אנגליה לנהל הלי� של 

ג� מעמדו של נאמ� או נציג של החייב כמי שרשאי לפעול בש� החייב נקבע לפי כללי 
לפיכ� מי שהוכרז . זה נתפס כעניי� של כושר או אישיות משפטיתשכ� מעמד , ברירת די�

 כש� שיוכרו ג� המעמד של נאמ� שמונה ש� ותוצאות, מעמדו זה יוכר, פושט רגל במושבו
ססי� בדר� כלל על ואמנ� כל אלה מב .יכולתו לפעול בשביל החייב, למשל – ומינוי

מינוי נאמ� או מפרק וכיוצא , רוקצו פי,  הכרזת פשיטת רגל–החלטות שניתנו במדינה זרה 
 אבל פסקי הדי� האנגליי� מדברי� במונחי� של ברירת די� ואינ� מפעילי� כללי –באלה 

 נציג שמונה לחברה במדינת ההתאגדות ייראה מוסמ� , כמו כ�414.קליטה של פסקי� זרי�
ט שכ� דינה הוא הדי� ששול, לפעול באנגליה בתור מי שמונה במדינת המושב של החברה

  

  .166.1' ס, ראו ש�   409
  .170' ס, ראו ש�   410
   . ואיל�1201 פסקה ב,BUCHERראו    411
  .עה של הפטר זרפש העוסק בה219 וכלל , העוסק בהפטר מקומי213כלל , DICEYראו    412
 . ואיל�2.124בפסקה , )1ש "לעיל ה (FLETCHER 2005; 31�093בפסקה ,  DICEYראו   413
באשר לפושט  Smith v. Buchanan, (1800) 1 East 6  וראו למשל7�019בפסקה  ,DICEY ראו   414

  .רגל
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 אי� צור� 415.והוא רשאי לקבוע מי מוסמ� לפעול בש� החברה, בקיומה וביכולתה לפעול
בשל ההכרה בסמכויותיו של . די בהוכחת הדי� הזר הרלוונטי; בהכרה בפסק כשלעצמה

הוא רשאי לתבוע ולהיתבע במקו� , ובהנחה שאלה הסמכויות המוקנות לו בדי� הזר, נציג
 מייצגי� את �א� לקבל הצהרה שה או המפרק יכולי� הנאמ� ,בכל המקרי� הללו. החייב

נכסי� יחוס� מפני אחריות לה� וכדי שמי שמוסר , ה�החייב כדי להקל את ביצוע תפקידי
  . אישית לגורל הנכסי�

ג� ההשפעה הקניינית של פתיחת הלי� חדלות פירעו� זר הוכרה בעבר על יסוד עקרונות 
די� לפיו  עקרו� ברירת הדי� למעשה על � התבססההקניית נכסי פושט הרגל לנאמ. ברירתיי�

 כ� ג� שליטתו של מפרק בנכסי .אד�לבצע העברה כוללת של רכושו של מוסמ� המושב 
שדי� מקו� ההתאגדות רשאי לקבוע מי שולט , החברה מוכרת מכוח העיקרו� שהוזכר לעיל

וססי� על עקרונות וג� אלה מב, השפעות אלה על קניינו של החייב כפופות לסייגי�. בחברה
הקניית זכויות החייב לנאמ� כפופה לשיעבודי� המוכרי� בדי� אנגליה ג� , למשל. ברירתיי�

ואפילו היו , א� אלה היו נסוגי� בפני זכות הנציג לפי די� המדינה שבה מתנהל ההלי�
 לפי המדיניות האנגלית הכללית באשר , כמו כ�416.נסוגי� בדיני חדלות פירעו� אנגליי�

ההשפעות של הדי� הזר מוכרות רק בנוגע למיטלטלי� ולא בנוגע , ע מקומיתלקרק
  417.למקרקעי� שבאנגליה

כל ההשפעות הללו של החלטה זרה נובעות מעקרונות ברירת די� ולא מהלכות פסקי� 
אחת . שאי� כל צור� להראות שההחלטה הזרה עומדת בתנאי קליטה, עד כדי כ�. זרי�

 כללי הסמכות העקיפה בפסקי חפצא הסמיכו ,קור� ההיסטוריהסיבות לכ� היא בוודאי שבמ
�על כ� המשפט האנגלי שא. את המדינה שדינה הוסמ� לשלוט בעניי� לפי כללי ברירת הדי� 

השליטה בלי קשר לשאלה א� מצב זה נוצר סמכות לצל� את המצב הקיי� במדינה בעלת 

  

 Bank of Ethiopia v. National Bank of Egypt and וראו למשל ;30�102 פסקהב ,DICEY ראו   415
Liguori [1937] Ch. 513 , שעסק בשינוי מכוח די� מקו� ההתאגדות ולא מכוח פסק די� מאותו

. Felixstowe Dock and Railway Co. v. U.S. Lines Inc., [1989] Q.B. 360  ראו ג�.מקו�
 יהיה ראוי להכרה לפי העיקרו� ,המוכר במדינת התאגדות, סביר שג� צו ממדינה אחרת

א� עיקרו� זה נסמ� על . Armitage v. A.G., [1906] P.D. 135על יסוד , המקובל במעמד אישי
ראו לעיל (די בכ� , רע במדינה אחרתישכ� א� די� המושב מכיר במה שא, כלל ברירת הדי�

  . )276–275' בעמ
והטקסט  427ש " ראו להל� ה, בממד הזמ�,להגבלה נוספת .31�076פסקה ב ,DICEYראו    416

  .הצמוד לה
הכרזה אנגלית מקנה  שימו לב ש. לפשיטת רגל באשר217ובכלל  216כלל ב, DICEYראו    417

ההשפעה רק ; )211כלל ב, DICEY( קרקע מחו� למדינה לרבות, י� בכל נכסי החייבילנאמ� קנ
וא� למנות את (י בית המשפט רשאי למנות כונס מקומ אול�. של הכרזה זרה מוגבלת יותר

 ,DICEYראו (מוסמ� לכנס רווחי� והכנסות וא� למכור את הנכס וזה  ,)הנציג הזר ככונס מקומי
  .1415–1414'  בעמלהל� ראו, על כ�). 31�084 פסקהב
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יכר מההחלטות הנדונות לא סביר שחלק נ,  יתרה מזו418.מכוח הדי� או מכוח הלי� משפטי
תנאי מרכזי בקליטת פסקי� . יכלו להיקלט באנגליה לפי כללי הקליטה של המשפט המקובל

, המחייבת שהפסק הזר יהווה מעשה בית די�, זרי� במשפט המקובל הוא דרישת הסופיות
רוב ההחלטות בחדלות פירעו� . במוב� זה שהוא אינו נית� לשינוי בבית המשפט שנת� אותו

על כ� מעצ� טבע� ה� אינ� . אפשר לשנות אות�ו , אפשר לחזור ולעיי� בה�:ינ� כאלהא
. לצור� אכיפתו של פסק זר א� נדרש שהפסק יטיל חיוב לשל� סכו� כס�. ראויות לקליטה

אלא , דא עקא שחלק מההחלטות בהלי� חדלות פירעו� המחייבות פעולה אינ� כאלה
  . שיאפשר העברה וכיוצא באלהמחייבות העברה של נכס או ביצוע מעשה
מאחר שכלל ברירת הדי� הנוגע לחברה מפנה . בר� כללי ברירת הדי� אינ� מספיקי�

וכלל ברירת הדי� בנוגע למעמדו של אד� , לדי� מקו� ההתאגדות באופ� כמעט בלעדי
ה� אינ� מאפשרי� , כפושט רגל וקניינו לאחר הכרזה מפנה באופ� בלעדי לדי� המושב

 מקובל ,לעומת זאת. שאינ� מדינת המושבאות של הליכי� המתנהלי� במדינות להכיר בתוצ
אשר . לומר שזיקות אלה אינ� הזיקות היחידות המסמיכות נציג של חייב או חברה בפירוק

בי� בהגשת בקשת , הסמכות להסכי�מכירי� ג� בסמכותה של מדינה שהחייב , לפושט רגל
שאי� לגזור  א� על פי שמוסכ�,  כמו כ�419.�פשיטת רגל או פירוק בי� בהשתתפות בהלי

וא� , גזרה שווה מכללי הסמכות הישירה המסמיכי� את אנגליה לפתוח הלי� חדלות פירעו�
 ייתכ� שיכירו ג� 420,שאי� להסתפק בהימצאות נכסי� בלבד במדינה הזרה על פי שמוסכ�

 מציעי� כי  ג� באשר לחברות421.בסמכותה של מדינה שבה החייב ניהל עסקי� או שבה גר
סמכותה עסקו בשאלה א�  בכל המקרי� הללו 422. הזרהדי שהחברה ניהלה עסקי� במדינה

של המדינה הזרה לנהל את ההלי� מאפשרת להכיר בנציג הזר ובהשפעות הקנייניות של 

  

   .9ופרק ,  ואיל�110' בעמ, 1996פסברג ; 276–275' בעמראו לעיל    418
 Re Davidson’sראו,  בקשהתגשההסכמה מכוח  לעניי�). 2(214בכלל , DICEY ראו   419

Settlement, (1873) L.R. 15 Eq. 383; Re Lawson’s Trusts, [1896] 1 Ch. 175 ; לעניי�
לעניי� הסכמה מכוח ; Re Anderson, [1911] 1 K.B. 896 ראו, הסכמה מכוח השתתפות בהלי�

 .Bergerem vראו , ת פשיטת הרגל על הכרזהשתתפות שבאה לידי ביטוי בהגשת ערעור
Marsh, (1921) 6 B. & C.R. 195.  

 סירבו להסתפק בעובדה שהיו Re Artola Hermanos, (1890) 24 Q.B.D. 640 (C.A.)בפרשת    420
זיקת סמכות מספיקה לצור� ניהולו של הלי� פשיטת רגל עבור חייב לחייב נכסי� בצרפת כ

  . בעל מושב ספרדי
 . ואיל�2.108 בפסקה ,)1ש "לעיל ה (FLETCHER 2005ראו ג� ; 31�065פסקה ב,  DICEYראו   421

עובדות של מכות בית המשפט הצרפתי בזיקה זו הייתה כנראה מספיקה כדי לבסס הכרה בס
  .)420ש "לעיל ה( Re Artola Hermanos פרשת

422   DICEY ,על דבריו של השופט הופמ� בפרשת30�103פסקה ב �המסתמ  Barclays Bank Plc. v. 
Homan, [1993] B.C.L.C. 680 ;ב� McGrath v. Riddell, [2008] U.K.H.L. 21. 31פסקה ב 

�על יסוד ה, הציעהרחיק עוד ו Hoffmanהלורד , לפסק דינוInsolvency Regulation, שתוכר 
  . של מדינה שבה מרכז ענייני החייבג� סמכותה 
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מכא� שעקרונות ברירת הדי� אינ� מכתיבי� לבד� . כבשאלה מתחו� הפסקי� הזרי� ההלי�
  . � זר ובהשלכותיושל הליאת ההכרה בקיומו 

כאמור לא נהוג לבחו� את , ראשית. ג� לא ברור שחלי� דיני פסקי� הרגילי� במלוא�
, שנית .עמידת� של החלטות שניתנו בהלי� חדלות פירעו� זר בתנאי הקליטה המקובלי�

 ו שלהשאיפה לאוניברסליות, קיימת מחלוקת בשאלה א� האופי הקולקטיבי של ההלי�
מחייבי� שיחולו כללי� מיוחדי� על קליטת� של  – יו� בי� נושי�והצור� להבטיח שוו

הניתנות  הובעה העמדה שעל מכלול ההחלטות Cambridge Gas בפרשת .החלטות כאלה
בהלי� חדלות פירעו� זר יש להחיל כלל סמכות עקיפה אחד המתייחס לסמכותה של המדינה 

 העקיפה הרגילי� המחייבי� ללי הסמכותכואי� להחיל את , הזרה לנהל את ההלי� כולו
בהסתמ� על עמדה זו בתי משפט אנגליי� התחילו  423.להבחי� בי� הלי� גברא להלי� חפצא

� לה� ו בהלי� חדלות פירעו� נגד צדדי� שלישיי� ושהורנו שניתי� אישיוי�צו לאכו
 תנאי הסמכות העקיפה צדדי� אלהא� על פי שלא נתקיי� ב, להחזיר כספי� לטובת ההלי�

 לא גרו במדינה שבה התנהל ההלי� ולא הסכימו צדדי� השלישיי� ה. לפסק גבראהנדרש
 בהיותה של המדינה הזרה מוסמכת בעיני והסתפקאנגליי� ה המשפט י בתא�, לסמכותו

רוב השופטי� סברו שאי� .  בערעורה בוטלעמדה זו .אנגליה לנהל את הלי� פשיטת הרגל
ההלי� כדי לאכו� צו אישי נגד צד שלישי להסתפק בסמכותה של המדינה הזרה לנהל את 

ניתנה בערעור  ההחלטה ,ע� זאת.  ושיש להחיל את כללי הסמכות העקיפה הרגילי�,שכזה

  

 Cambridge Gas Transportation Corporation v. Official Committee of Unsecuredראו    423
Creditors of Navigator Holdings Plc., [2006] U.K.P.C. 26.  בפרשה זו נדונה השאלה א� יש

� א� החלטה שניתנה בארצות הברית בנוגע למניות בחברה הרשומה באי מאלקלוט באי מ
ההחלטה ניתנה במסגרת הליכי הבראה של החברה שהתנהלו ). Navigatorחברה בש� (

רוב . ההחלטה הנדונה קבעה שמניות בחברה יועברו לנושיה. יזמת החברהבארצות הברית ב
. חברה שהייתה רשומה באיי קיימ�, Cambridge Gas מניותיה של חברה זו הוחזקו בידי

�ה. מבחינה פורמלית חברה זו לא נכפפה להלי� בארצות הבריתPrivy Council שא� מההסכי 
היא אינה ,  את הבעלות במניות לנושי�המקנה, ההחלטה האמריקנית היא החלטת חפצא

� ולא אמקיימת את כלל הסמכות העקיפה לפסקי חפצא משו� שהמניות נמצאות באי מ
 להעביר את על בעלי המניותא� ההחלטה מטילה חיוב אישי , בדומה. בארצות הברית

�ת כלל הסמכות העקיפה של פסק גברא משו� שהיא אינה מקיימת א, זכויותיה� לידי הנושי�
Cambridge Gas ,או הסכימה  ,בעלת המניות �לא נכחה בארצות הברית ולא השתתפה בהלי
ה תיי לא ההחלטהכפסק גברא ה,  לפי כללי הסמכות העקיפה הרגילי�,על כ�. לסמכות השיפוט

� לרשו� את שינוי הבעלות אהורו לרשויות באי מ, בכל זאת. ה ראוי לקליטהית ולא היכתמוסמ
נקבע כי כללי הסמכות העקיפה הרגילי� אינ� חלי� על . טה האמריקניתבמניות בהתא� להחל

 ושכאשר מתנהל הלי� אוניברסלי כזה ,החלטות זרות הניתנות במסגרת הליכי חדלות פירעו�
.  המשפטי�במדינה מוסמכת יש לקלוט את כל ההחלטות הניתנות במסגרתו בלי קשר לאופיי

  . 1409–1408, 1400–1399' בעמ ראו להל�לדיו� בסוגיה זו 
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 ודעת מיעוט תמכה בעמדה שצריכי� להיות כללי סמכות עקיפה מיוחדי� ,בדעת רוב
  424.על כ� דומה כי מחלוקת זו טר� הסתיימה. להחלטות בענייני חדלות פירעו�

אינה נושאת עמה את כל התוצאות   א�בענייני חדלות פרעו�ה בהחלטות זרות ההכר
ואינה מייחסת לה� מידית את התוצאות של החלטה אנגלית  המיוחסות לפסק הזר במכורתו

 וא� אינו 425פסק זר כשלעצמו אינו מעכב הלי� אזרחי המתנהל באנגליה, למשל. דומה
 ההכרה בנאמ� זר בפשיטת רגל , כמו כ�426.מונע פתיחתו של הלי� חדלות פירעו� מקומי

ולא למ� היו� שבו הרכוש מוקנה לו לפי הדי� (מקנה לו רכוש של החייב רק מיו� המינוי 
ההכרה במפרק זר ג�  ; שעשוי להיות מועד מוקד� יותר כגו� יו� פתיחת ההלי�– )הזר

ו� המינוי ולא למ� י(מכירה בסמכותו לפעול ברכוש החברה רק למ� יו� ההכרה באנגליה 
 משמעות הדבר היא שרכוש שיצא מידי החייב לפני הרגע הקובע אינו זמי� להלי� 427).הזר

ההכרה בקיומו של הלי� זר אינה , יתרה מזו. הזר א� על פי שההלי� מתיימר לחול עליו

  

החלטה זרה כי המדינה הזרה הייתה מוסמכת לנהל את ההלי� בלי  פסקי הדי� שבה� אכפו   424
 .Rubin v. Eurofinance S.A., [2010] E.W.C.A :קשר לכללי הסמכות העקיפה הרגילי� ה�

Civ. 895 ו�
 New Cap Reinsurance Corporation Ltd. (in liquidation) v. Grant [2011] 

E.W.C.A. (Civ.) 971 . זו ברוב דעות הואעמדהפסק הדי� שביטל  :Rubin v. Eurofinance 
S.A.; New Cap Reinsurance Corporation (in liquidation) v. Grant, [2012] U.K.S.C. 46.  

מייחסי� שהשפעה  שהמשו�, ראשית. א� ברור כי זהו המצב, אמנ� אי� מרבי� לדו� בסוגיה זו   425
 מביאה לידי ה באנגליחדלות פירעו� פתיחת� של הליכי . צו מקומיינה חזקה מזו שלאלצו זר 

אינה יכולה א� מקובל באנגליה שהחלטה כזו , עיכוב אוטומטי של הליכי� אזרחיי� נגד החייב
בבית משפט זר ויבקש שיתחשב  לפיכ� מצופה שנציג אנגלי יתייצב .לכבול בית משפט זר

נדרשי� לסיוע ו,  אנגלי ויימנע מניהול הלי� שעלול לפגוע בועו�חדלות פיר של הלי� בקיומו
, 1328–1327' בעמלעיל ראו (נגד מי שכפו� לסמכות אנגלית אמצעות צו חוס� אנגלי נוס� ב

 ,שסמכותו לפעול מוכרת מכוח מינויו במדינה מוסמכת, באותה מידה מצופה שנציג זר). 1358
אנגליה ויבקש שבית המשפט יעכב את ההלי� נוכח יופיע בהלי� אזרחי נגד החייב המתנהל ב

החלטה זו נתונה לשיקול דעתו של .  מוסמכי� מחו� לאנגליהחדלות פירעו�קיומ� של הליכי 
שכ� , לא היה סביר לגרוס שעיכוב הליכי� זר ישפיע ככזה באנגליה, שנית. בית המשפט

לפטור את , א מוסמ� בעיניהאפילו הו, ת פירעו� זרואנגליה אינה מכירה בכוחו של הלי� חדל
לא היה סביר לסרב להכיר בהפטר מצד . היא מכפיפה שאלה זו לדי� החיובו, החייב מחובותיו

ההלי� שהעובדה שע� זאת דומה . אחד ולמנוע מהנושה לתבוע את החייב באנגליה מצד אחר
, שי�יו� הנו עקרו� שוולצד,במדינה זרה מוסמכת עשויה להישקל בי� שאר הגורמי�מתנהל 
   .א ליד עיכובו של ההלי� המקומייבכדי לה

 .In re Matheson Bros  לחברות ראו למשלאשר;  ביחס לפושט רגל210כלל ב, DICEYראו    426
Ltd., (1884) 27 Ch.D. 225, 230 ,האנגלי �הזר נפתח לפני ההלי �ש� ההלי ;In re 

Commercial Bank of South Australia, (1886) 33 Ch.D. 174 , ש� בדיו� בהוצאת צו פירוק
במקו� ההתאגדות של משו� שנפתח בינתיי� הלי� ונה מפרק זמני דחו את הטענה שמלאחר ש
  .  המקומי אי� להמשי� בהלי�,החברה

שמבקר עמדה זו ומציע שיכירו במינוי בשני המקרי� למ� , )1ש "לעיל ה (FLETCHER 2005ראו   427
  ). 3.96ובפסקה ,  ואיל�2.115ות בפסקא(היו� שבו הוא נית� מחו� לאנגליה 
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מאפשרת החלתו של די� זר באנגליה כדי לבטל הענקות והעדפות במרמה הנוגעות לרכוש 
אי� מחילי� דיני  ולפי העמדה המסורתית של המשפט המקובל א� ,זראנגלי לטובת הלי� 

א�  428.לטובת הלי� זרחדלות פירעו� אנגליי� מחו! להקשר של הלי� חדלות פירעו� אנגלי 
נאמר כי בהיעדר הרשאה  Cambridge Gas בפרשת. ג� בעניי� זה מסתמנת היו� מחלוקת

א� אפשר להחיל ,  זרי� לטובת הלי� זר חדלות פירעו�ני אי� אפשרות להחיל די,סטטוטורית
 א� אי� בכ� לפגוע בנושי� ,לות פירעו� אנגליי� לטובתו של הלי� זר מוסמ�דדיני ח

כדי לתרו� לאוניברסליות של ההלי� וכדי למנוע את הצור� ליזו� הלי� מקומי , מקומיי�
 בעניי� זה ניתחו את התקדימי� השוני� Schmitt v. Deichmann בפרשת, בעקבות זאת .חדש

הסכימו לבטל הענקה לפי דיני חדלות הפירעו�  ,ולמרות קיומה של מחלוקת ברורה בפסיקה
 וסברו ,לטובתו של הלי� זר מוסמ� כדי לקד� את מטרת האוניברסליות של ההלי� האנגליי�

   inherent jurisdiction(.429( כי הסמכות לנהוג כ� היא סמכות טבועה של בית המשפט
המשפט המקובל השכיל לפתח הלכות שמאפשרות לעזור אמנ� . הההכרעה זו מתמי

א� על פי שקיומו של הלי� זר , למשל. אבל הלכות אלה אינ� כה מרחיקות לכת, להלי� זר
בשני� האחרונות מגלי� נכונות , אינו מחייב להימנע מניהול הלי� חדלות פירעו� באנגליה

 א� על פי שהקניית נכסי פושט 430.י�להתחשב בקיומו של פורו� מתאי� יותר לניהול ההל
אפשר למנות כונס מקומי וא� למנות את הנציג הזר , הרגל אינה מתייחסת למקרקעי�

אפשר לקבל הצהרה על מעמד� של הנציגי� ו 431,שמוסמ� לממש את הנכס, בתפקיד זה
 דיני חדלות הפירעו� מסתמנת מגמה לאפשר את החלת� של, כאמור לעיל, כמו כ�. הזרי�
�עוד במאה התשע,  בדומה לכ�432.יי� לטובת הלי� זר א� בהיעדרו של הלי� אנגליהאנגל

  

 ,Galbraith v. Grimshaw בתמיכה לשתי פרופוזיציות אלה הוא רפסק הדי� המצוטט ביות   428
[1910] A.C. 508 ,בו נאמ� סקוטי ביקש להפעיל באנגליה הוראות סקוטיות בדבר ביטול ש
רב י וא� סרב להחיל את הדי� הזריבית המשפט ס. נכסי� באנגליהבאשר לעסקאות קודמות 

הדר�  לפי גישה זו .חדלות פירעו� בהיעדר הלי� מקומי של המקביללהחיל את הדי� האנגלי 
 ראו(היחידה שבה אפשר היה לגרו� לתוצאות אלה הייתה ליזו� הלי� חדלות פירעו� אנגלי 

FLETCHER 2005) 2.116בפסקה , )1ש "לעיל ה(.  
 Cambridge Gas Transportation Corporation v. Official Committee of Unsecured ראו   429

Creditors of Navigator Holdings Plc. and others, [2006] U.K.P.C. 26; Schmitt v. 
Deichmann, [2012] E.W.H.C. 62 (Ch.) בעמלהל� ראו דיו�  .ופסקי הדי� המנותחי� ש� '

1426–1433.  
 .Re Harrods (Buenos Aires) Ltd., [1992] Ch. 72 (C.A.) ראו למשל   430
431   DICEY ,31�084פסקה ב ;FLETCHER 2005) שמבהיר כי נוס� על , 2.117פסקה ב, )1ש "לעיל ה

בית המשפט יכול להפעיל סמכות אישית על החייב הכפו� לסמכותו כדי לחייבו להעביר , כ�
ת הקרקע  הוא יכול להתנות העבר,כדי להג� על נושי� מקומיי�, כ�ו, מקרקעי� לידי הנציג הזר

 כדי לאפשר הגשת התנגדות להעברתה מחו� בבית משפט ת התמורהלנציג הזר בהפקד
  .לאנגליה

  .429ש " לעיל הראו   432
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. עשרה גילו בתי המשפט האנגליי� של חדלות פירעו� נכונות לשת� פעולה ע� הליכי� זרי�
 ,למשל. שיתו� הפעולה יכול לבוא לידי ביטוי באישור הסכמי� בי� הנציגי� המקומי והזר

 שלפיו ,פט הסכ� בי� הנאמ� האנגלי לבי� הנציג הזר אישר בית המשMacFadyen תבפרש
משני ההליכי� ג� יחד של הנכסי�  איסו� בכל מדינה ינוהל הלי� פשיטת רגל לפי דינה תו�

)pooling (434.חברותב כ� נוהגי� ג� 433. מוסכ� לנושי� בשתי המדינותבשיעור וחלוקת� 
 לפי הדי�  שחוב� הוכחמסתפקי� בהכנת רשימת נושי�, כשההלי� האנגלי הוא הלי� עזר

מעבירי� את הנכסי� שכונסו לחלוקה  משלמי� את החובות בני די� קדימה ו435,האנגלי
ג� בהלי� עזר  436.תו� שמובטח כי החלוקה תהיה שוויונית לכל הנושי�, להלי� העיקרי

   437.שכזה חל רק די� אנגליה
426�  הוחק סעי1986�ב. רק מכוח חוק וכרוהאפשרויות מרחיקות לכת יותר        
שנועד לאפשר מת� סיוע נרחב יותר להלי� זר בלי קשר לניהולו , Insolvency Act, 1986�ל

 העזרה המתאפשרת במסגרת ההסדר הסטטוטורי פתוחה למדינות 438.של הלי� אנגלי
, בבואו להחליט כ�כאשר צופי� ש,  החיל עליה� את הסעי�שהשר המוסמ�, מועטות בלבד

 אלא ג� את ,ופיי� של דיני חדלות הפירעו� באותה מדינהביא בחשבו� לא רק את אההוא 

  

433   In re P. MacFadyen, [1908] 1 K.B. 675.  
 כינוס עלש� הורה השופט , In re Matheson Bros. Ltd., (1884) 27 Ch.D. 225ראו למשל    434

הלי� העיקרי ברגע שיובטח כי  כי יוכל להעביר אות� לבצפותו, ל הנכסי� האנגליי�ושמירה ש
 Re Bank of Credit and Commerce ראו ג�. הנושי�כל ההלי� הזר ינהג בשוויו� כלפי 

International S.A., (No. 10) [1997] Ch. 213.  
פסקה ב, FLETCHER 2005ראו למשל (לל נושיו כל הלי� אנגלי מקי� את כלל נכסי החייב ואת כ   435

  .)30�081פסקה ב, DICEY ראו( אול� בית המשפט רשאי להגביל את היק� ההלי� )3.62
 .Re Swissair – Schweizerische-Luftverkehr A.G., [2009] E.W.H.C. 2099 (Ch) ראו למשל   436

 .Re Bank of Credit and Commerce International S.A., (No. 10) [1997] Ch. 213 ראו ג�
להעביר נכסי� להלי� העיקרי כשיחולו  אפשר בי� שאר הדברי� עסק פסק די� זה בשאלה א�

 סמכות להעביר נכסי� קיימתא� , הקרובהעל השאלה . ש� כללי קיזוז שוני� מאשר באנגליה
 McGrath v. Riddell, [2008]ראו, להלי� העיקרי כאשר ש� יחולו דיני קדימה שוני�

U.K.H.L. 21 .  
 Re Bankראו ג� . Re Suidair International Airways Ltd., [1951] Ch 165, 173 ראו למשל   437

of Credit and Commerce International S.A., (No. 10) [1997] Ch. 213 , �ש� סירבו בהלי
קיזוז למפרק הזר כשהוא היה מחיל דיני העזר לאשר העברה של יתרת הנכסי� המקומיי� 

  . שוני� מאלה שהיו חלי� בהלי� אנגלי
�סעי� זה חוקק בעקבות די� וחשבו� של ה   438Cork Committee משנת חדלות פירעו� בדבר דיני 

ועל , לאומי בפשיטת רגל�שמתח ביקורת על ההסדרי� הלקויי� בדבר שיתו� פעולה בי�, 1982
� ל122' ל ססעי� זה הוא פיתוח ש.  חברותהיעדר� בכלל בהקשר של פירוקBankruptcy Act, 

' ש� הוא מופיע בגרסתו המקומית כס, ששימש מקור לפקודת פשיטת הרגל הישראלית, 1914
197.  
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 ההסדר צופה קשר בי� בתי 439.הסיכוי שאותה מדינה תושיט סיוע דומה להליכי� אנגליי�
, בקשה לעזרה צריכה לבוא מבית משפט במדינה זרה אל בית משפט באנגליה: משפט בלבד

ת הסעי� מאפשר לבית  ע� זא440.ונציג זר אינו רשאי להיעזר בסעי� זה באופ� עצמאי
 , אנגלי ג� בהיעדר הלי� חדלות פירעו�,מצד אחד. המשפט לתת סיוע מרחיק לכת ביותר

: אנגליי�סיוע זה יכול לבוא לידי ביטוי בהפעלת סעדי� ותרופות של דיני חדלות פירעו� 
אפשר להחיל , אפשר להכיר במפרק זר כמפרק אנגלי, אפשר לתת צו לניהול נכסי החייב

אפשר להפעיל ,  אנגליות בדבר ביטול הענקות ועסקאות שקדמו לפתיחת ההלי�הוראות
 wrongful�ו fraudulent tradingהוראות העוסקות באחריות בעלי משרה בחברה בשל 

trading ,אפשר , ג� כאשר ההתנהגות הנדונה הייתה חוקית וכשרה במדינת ההתאגדות
מצד אחר סיוע זה יכול .  משרה ועודלהפעיל סמכויות מקומיות כדי לחקור עדי� ובעלי

בית המשפט יכול להורות כי הסדר : זרי�לבוא לידי ביטוי א� בהפעלת דיני חדלות פירעו� 
הוא יכול , הוא יכול להורות על חקירת עדי� לפי די� זר, ופשרה זרי� יכבלו נושי� אנגליי�

, יטול העדפות במרמהוב, wrongful tradingלהביא לידי הפעלת� של הוראות זרות בעניי� 
 במסגרת הסעי� הזה א� הסכימו להעביר לפירוק זר נכסי� אנגליי� א� על 441.וכיוצא באלה

 מכא� שההסדר מאפשר הפעלת די� 442.פי שבהלי� הזר חלק מהנושי� היו זוכי� להעדפה
א� , זרי� הלי� חדלות פירעו� מקומי וכ� הפעלת� של דיני חדלות פירעו� בהיעדרהפורו� 
אמנ� הסיוע שאפשר להושיט במסגרת כללי המשפט . ! למסגרתו של הלי� מקומיזאת מחו

, כפי שראינו, למשל. אול� היקפו קט� בהרבה, המקובל אינו מוגבל לרשימת מדינות כלשהי
 ואי� זה ברור שיתמידו בעמדה סיוע כזה אינו מאפשר להחיל דיני חדלות פירעו� זרי�

לפיכ� באנגליה  .רעו� אנגליי� לטובת הלי� זרהחדשנית שאפשר להפעיל דיני חדלות פי
לפי סוג הקשר שבי� אנגליה  – קיימות מספר מסגרות הפתוחות כל אחת למדינות שונות

   443. באמצעי� מוסדיי� שוני� והמאפשרות כל אחת לקבל סעדי� שוני�– למדינה הנדונה

  

ואלה כוללות רק מדינות שהיו חברות ,  מוגבלת למדינות שעליה� הוחל הסעי� בצועזרה זו   439
 בפרשת .4.06פסקה ב ,FLETCHER 2005ראו . וא� לא את כול�, בחבר העמי� הבריטי

McGrath v. Riddell, [2008] U.K.H.L. 21  הוסבר כמה פעמי� שרשימה זו מורכבת לאחר
 של המדינה הרלוונטית כדי לוודא שה� דומי� מספיק חדלות הפירעו� בוח� את דיני שהשר

  ).30�096 בפסקה( הדדיות של בסיכוי יתחשב שהשר DICEY אצל מצוי� .לאלה האנגליי�
  .4.08בפסקה , )1ש "לעיל ה (FLETCHER 2005ראו    440
 ,DICEYלפירוט ולהמחשה ראו .  ענייני� עונשיי� ותקנת ציבורבדברל כפו� לכלל הכו   441

  .30�121, 30�120, 30�114 פסקאותב
 אפשרתנהל ש� ויכוח באשר לשאלה א� ה. McGrath v. Riddell, [2008] U.K.H.L. 21 ראו   442

  .מחו� להסדר הסטטוטורי המיוחד, המקובללנהוג כ� על יסוד הסמכות שפותחה במשפט 
�כפופה ל אנגליה   443Insolvency Regulation המחייבת באשר להליכי� המתקיימי� , האירופית

�א� אימצה את ה היא. באיחוד האירופיUNCITRAL Model Rulesב �Cross-Border 
Insolvency Regulations, 2006 הזר אלה מסדירי� סיוע רק כשה, אבל כפי שראינו �הלי
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� את הדעת שיש לתת עליה, הקשורות זו לזו, סקירה זו מלמדת שיש כמה וכמה סוגיות
. �לפני שקובעי� את היחס הראוי להליכי חדלות פירעו� ולהחלטות הניתנות במסגרת

 יש לנקוט עמדה ברורה בשאלה עד כמה השיטה מחויבת לאוניברסליות ערכיבמישור ה
)universality (ולאחידותו , של הלי� חדלות הפירעו�)unity .(יש צור� מהותיבמישור ה 

הא� : האופי הקולקטיבי של ההלי� משפיע על הדיני� שיחולולהתמודד ע� השאלה כיצד 
כאשר נדרש רק להתאי� את תוכ� , יחולו עקרונות ברירת די� ועקרונות פסקי� זרי� רגילי�

 או שמא האופי הקולקטיבי של ההלי� מחייב או מצדיק ?הכללי� להקשר המיוחד הנדו�
רוב תנאי הקליטה ומנגנוני הא� ראוי לוותר על , למשל? עיצוב� של כללי� עצמאיי�

הקליטה הרגילי� שחלי� על פסקי די� זרי� ולהסתפק בסמכותה של המדינה הזרה לנהל את 
כיר בכל אפשר יהיה להוהא� מוצדק להסתפק בסמכותה לנהל את ההלי� כדי ש? ההלי�

ג� א� לא קוימו כללי הסמכות העקיפה הרגילי� הדורשי� קיומ� של , החלטה שתינת� בו
  ? שונות לפסקי גברא ולפסקי חפצאזיקות 

 הא� ראוי לייחס להחלטה זרה בהקשר של חדלות פירעו� השפעה מעבר ,באותה מידה
ג� א� ישראל מקבלת את העמדה שמדינת , למשל? להשפעה הרגילה הנודעת לפסק די� זר

למנות נציג שיפעל בשמו ולהקנות את כל , המושב של החייב מוסמכת לשנות את מעמדו
הא� על ישראל ג� לציית לצווי עיכוב הליכי� זרי� בלא להפעיל את שיקול , לנציגורכושו 

הא� די בהכרה בסמכותה של מדינת המושב של החייב ? הדעת שנהוג להפעיל בעניי� זה
לנהל הלי� חדלות פירעו� אוניברסלי כדי שישראל תימנע מניהול הלי� חדלות פירעו� 

 ממדינת המושב יפטור את פושט הרגל מכל חוב ג� הא� די בהכרה כזו כדי שהפטר? מקומי
הא� די בהכרה כזו כדי להצדיק הפעלת דיני חדלות פירעו� של מדינת המושב ? בישראל
 הפעלת דיני חדלות פירעו� ישראליי� לטובת הלי� המתנהל במדינת –או לחלופי� , בישראל
  ? המושב

  

ה  מוגבל לרשימ426סעי� . establishmentמתקיי� במדינה שבה נמצא מרכז ענייני החייב או 
 ועל כ� , מכיר במדינות נוספות המוסמכות לעניי� זההמשפט המקובל  מדינות ואילוסגורה של
,  שיש ארבע מסגרות לסיוע להלי� זר באנגליהמכא�. שפט המקובל עדיי� רלוונטיי�הסדרי המ

המוגבלת , המסגרת האירופית: ות מציע� ה� בסעדי� שה� ה� בהיק� תחולתות זו מזונהשו
�למדינות אירופה הכפופות לInsolvency Regulationוהמקנה תוק� מידי להחלטות   האירופית

� המסגרת של ה;כשעל פי רוב השפעת� כבמכורת�, מדינה מוסמכתמCross-Border 
Insolvency Regulations,מגבילה את הסיוע למדינות בעלות זיקות  הפתוחה ל �כל מדינה א

וסיוע זה נית� לפי די� הפורו� ולא לפי די� המדינה שבה מתנהל הלי� חדלות , מוגבלות לחייב
 מותנית בכ�וופיעות ברשימה סגורה המוגבלת למדינות המ, 426המסגרת של סעי� ; הפירעו�

 לפי די� הפורו� ה� לפי די� המדינה והמאפשרת לתת סיוע ה�, שהבקשה באה מצד בית משפט
הלי� המסגרת המוגבלת יותר של המשפט המקובל הפתוחה לו; שבה מתנהל ההלי� הזר

  . מוסמכתכל מדינההמתנהל ב
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הא� יש . מוסדיותת ההכרעה בשאלות אלה כרוכה בנקיטת עמדה ג� באשר לסוגיו
בכ� שבית המשפט , לרבות האפשרות לעזור להלי� זר באופ� פעיל, להתנות השפעות אלה

פונה לבית המשפט בישראל בעצמו כדי לבקש עזרה , להבדיל מהנציג הזר של החייב, הזר
או א� יכול , הא� יש חשיבות לשאלה א� מתנהל הלי� חדלות פירעו� מקביל בישראל? זו

או לשאלה א� קיי� הסדר הדדי בי� ישראל למדינה שבה מתנהל ההלי� , � כזהלהתקיי� הלי
והא� אפשר לבסס את הכול על סמכותו הטבועה של בית המשפט או שמא נדרש ? הזר

, לפני בחינת המצב המשפטי בישראל? הסדר סטטוטורי המבסס את כל ההסדרי� בעניי� זה
  .�ראוי לקיי� דיו� קצר בשאלות אלה ובקשר שביניה

ההסדרי� המעוגני� באמנות ויחסי� הדדיי� מלמדי� שכלי מרכזי במימוש רעיו� 
כאשר רק זיקה אחת מסמיכה מדינה . האוניברסליות הוא צמצו� זיקות הסמכות העקיפה

רק מדינה אחת מוסמכת לנהל הלי� כזה ומוצדק לייחס להלי� זה , לנהל הלי� אוניברסלי
א� ההלי� שיתנהל , ינות אחרות לנהל הלי� א� ה�זיקה אחרת יכולה להסמי� מד. כוח רב

וא� הוא יתנהל במקביל להלי� האוניברסלי הוא יהיה לעול� הלי� , בה� יהיה מקומי ומוגבל
הסדרה פשוטה זו של זיקות הסמכות העקיפה מרכזת את ניהול ההלי� האוניברסלי . משני

כל מדינה ומבהירה את מבהירה את היקפ� של ההליכי� שיכולי� להתנהל ב, במדינה אחת
 אימ! א� Model Law�צדדי של ה�העובדה שההסדר החד. היחס בי� הליכי� במדינות שונות

 שבי� מדינות האיחוד האירופי Insolvency Regulation�הוא את זיקות הסמכות שנקבעו ב
שכ� ככל שמדינות רבות יותר . מגבירה את יעילותו של כלי זה בחתירה לקראת אוניברסליות

כ� יצלח , זהות א� בלא הסדרי� הדדיי�) ואולי ישירה(אמצנה זיקות סמכות עקיפה ת
  . המאמ! לרכז הליכי� במדינה אחת בלבד

ההסדרי� המעוגני� באמנות וביחסי� הדדיי� מלמדי� שכלי נוס� במימוש רעיו� 
האוניברסליות הוא הנכונות לייחס להחלטה של בית משפט זר המנהל הלי� אוניברסלי כוח 

.  להחיל את דיני חדלות הפירעו� שלו כאשר הוא זקוק לסיוע מבחו!–או לחלופי� , מחייב
, צדדיי��אול� ההסדרי� החד. כ� יובטח שההלי� יתנהל במדינה אחת ולפי די� אחד

על פי רוב הנכונות . מלמדי� עד כמה קשה לנהוג כ�, הסטטוטוריי� והשיפוטיי� כאחד
לנהוג בהתא� לדי� זר מוגבלת לתוצאות הטבעיות של לייחס כוח מחייב להחלטות זרות ו

על ,  של החייב"מעמדו"מכירי� בהשפעה של צו הפותח הלי� זר על . קליטת הפסק הזר
א� קשה הרבה יותר להתחייב . יכולתו לפעול ועל קניינו או על היכולת לשלוט בקניינו

בה יותר להתייחס קשה הר; תוכר ותיאכ�הזר לעמדה שכל החלטה שתינת� במסגרת ההלי� 
 של מנגנוניבידי הפורו� וקשה הרבה יותר להצדיק הפעלת� ; להפטר זר כהפטר מלא

כ� פסל בית . לטובת הלי� זר, מקומיי�של מנגנוני חדלות פירעו� וא� ,  זרי�חדלות פירעו�
המשפט העליו� האנגלי פסק די� שהסתפק בסמכותו של בית משפט זר לנהל הלי� חדלות 

שפגעה בזכויות של צד  ,בהחלטה שניתנה במסגרת ההלי� הזר סיס להכרהכבפירעו� זר 
שהיא הוא פסל את פסק הדי� משו� שלא נדרש מההחלטה הזרה  ;שלישי שלא נכפ� להלי�
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 המשפט , כמו כ�444.תקיי� את תנאי הסמכות העקיפה החלי� על אותו סוג של פסק די�
  . ור על די� החיובהאנגלי מתקשה להשלי� ע� הרעיו� שהפטר זר יכול לגב

. מסתמנת נכונות רבה יותר להפעיל את דיני חדלות הפירעו� המקומיי� לטובת הלי� זר
בתי , א� בלא חקיקה המסדירה את העניי�, למשל במצבי� שבה� מתנהל הלי� מקביל

תו� הפעלת� של דיני , המשפט במדינות השונות מצליחי� למצוא דרכי� לשת� פעולה
במצבי� . � לטובת הלי� זר בכפו� לזכויותיה� של נושי� מקומיי�חדלות פירעו� מקומיי

על פי רוב נדרשי� הסדרי� . קשה יותר לנהוג כ�, שבה� אי� מתקיי� הלי� מקביל
סטטוטוריי� כדי שבתי המשפט במדינה אחת יוסמכו להפעיל דיני חדלות פירעו� מקומיי� 

א� כבר נית� פסק די� אנגלי . מילטובת הלי� זר מחו! למסגרתו של הלי� חלות פירעו� מקו
אחד שבו השופט אישר את הפעלת� של דיני חדלות פירעו� מקומיי� לטובת הלי� זר ג� 

   445. ובהתבסס על סמכותו הטבועה–בלא כל ביסוס סטטוטורי , בהיעדר הלי� מקומי
בהיעדר הסדרי� סטטוטוריי� מפורשי� קשה עוד יותר למצוא מקרי� שבה� מפעילי� 

משתמע כי הפעלת דיני חדלות פירעו� מקומיי� נתפסת כסעד מתו� . ת פירעו� זרי�דיני חדלו
עמדה זו אינה . צדדי הרבה יותר מאשר הפעלת דיני� זרי� כאלה�וסביר המתאי� להסדר חד

סביר להפעיל דיני� מקומיי� , ובהיעדר אמנה, כשמתנהל הלי� מקביל. מובנת מאליה
ג תוצאות נוספות על אלה הנובעות באופ� טבעי כדי להשי, שאפשר היה להפעיל� ממילא

שיתו� פעולה כזה עשוי להביא לסיו� אחיד ומוצלח . מההכרה בצווי� הניתני� בהלי� הזר
א� כאשר מדובר בבקשה לסייע להלי� זר כשאי� מתנהל כל הלי� בפורו� . של שני ההליכי�
עו� מחו! להקשר של בהקשר הפנימי אי אפשר להפעיל דיני חדלות פיר. המצב סבו� יותר

הרתיעה מפני הפעלת� של דיני חדלות פירעו� מחו! להלי� מיוחד נובעת . הלי� ייעודי
מהשפעת� הקיצונית של דיני� אלה על קניינו של החייב ולעתי� א� על קניינ� של צדדי� 

, השפעה קיצונית זו מחייבת שדיני� אלה יופעלו במסגרת הלי� קולקטיבי מסודר. שלישיי�
כלל לא מוב� מאליו שמוצדק לאפשר הפעלת� של . אשר מתקיימות העילות לפתיחתוורק כ

הפעלה כזו מגבירה את , אדרבה. דיני� אלה מחו! להלי� ייעודי רק משו� שמתקיי� הלי� זר
. הסיכו� שה� יופעלו בלא הערובות והמנגנוני� המווסתי� שהיו חלי� כרגיל בהלי� מקומי

יש . תחזק נוכח אופיי� המיוחד של דיני חדלות פירעו�לאומי שיקול זה מ�בהקשר העבר
באמצעות  בה� ממד ציבורי במוב� זה שה� מגשימי� מדיניות חברתית מקומית מיוחדת

הפעלת� למע� הלי� זר עשויה לצייר את בית המשפט המקומי ואת הדי� . הליכי� ציבוריי�
  . המקומי ככלי שרת בידי ריבו� זר

  

בהיעדר אמנה , מדועהסבר מאל� ל. Rubin v. Eurofinance S.A., [2012] U.K.S.C. 46ראו    444
חוות דעתו של  ראו ,לצור� פסק די� כזהלא ראוי להסתפק בסמכות לנהל את ההלי� , הדדית
  .Collinsהלורד 

  .429ש "הראו לעיל    445
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 כתנאי מוקד� להפעלת אמצעי� מדיני חדלות פירעו� ,ש סביר לדרו, לכאורה,לפיכ�
 שהפורו� מוסמ� בנסיבות העניי� לנהל את הלי� חדלות הפירעו� ,מקומיי� לטובת הלי� זר

 קל וחומר כאשר מתבקש להפעיל מנגנו� כגו� ביטול הענקה 446.שמזמ� אמצעי� אלה
התקיימות� של תנאי , לעומת זאת. הפוגע בזכויותיו של צד שלישי שאינו כפו� להלי� הזר

הסמכות לנהל הלי� בפורו� פירושה שהפעלת אמצעי� מקומיי� לטובת הלי� זר בלבד 
על כ� לכאורה מוטב לקבוע כתנאי . עלולה לפגוע בזכויותיה� של נושי� מקומיי�

 מוסמ� בנסיבות העניי� לנהל הלי� חדלות אינולהפעלת� של אמצעי� אלה שהפורו� 
כיצד אפשר להצדיק הפעלת� של : ב חוזרת הבעיה למקומהשו, אבל א� כ�. פירעו�

 מחו! להלי� חדלות –האמצעי� הקיצוניי� שאפשר לנקוט רק בהלי� חדלות פירעו� 
  ? פירעו�

במצבי� שבה� מדינה זרה מוסמכת בעיני , מכא� שבניגוד לאינטואיציה הראשונית
ראוי , דלות פירעו� מקבילהפורו� לנהל הלי� של חדלות פירעו� ואי� מתנהל בפורו� הלי� ח

בהנחה שהמדינה הזרה היא . לכל היותר לסייע על ידי החלת דיני חדלות הפירעו� הזרי�
מהל� זה יבטיח , המדינה היחידה המוסמכת לנהל הלי� אוניברסלי בענייניו של החייב הנדו�

ור אול� אפשרות זו בעייתית א� היא לא. שההלי� יתנהל מתו� פורו� אחד ולפי די� אחד
ג� כשהפורו� מפעיל דיני� . ציבורי של דיני חדלות פירעו� זרי� אופיי� המעי�

אפילו אי� , זרי� לטובת הלי� זר הוא עשוי להצטייר ככלי שרת של ריבו� זר' טריטוריאליי�'
לכאורה אי� לנהוג כ� בלא בקשה ישירה מבית המשפט . לו סמכות לנהל הלי� מקומי משלו

 או בלא הסכ� המבטיח יחס הדדי מצד בית –ה הסדר סטטוטורי  שג� לה נדרש כנרא–הזר 
  . המשפט הזר

מצביע על כ� ששקלול� לכדי מערכת , השלובי� זה בזה, מכלול זה של שיקולי�
מוטב שייעשה מראש , החורגת מ� ההשפעה הטבעית של פסק זר הראוי לקליטה, מסודרת

קביעת התנאי� . מקומי מקביללמצב שבו אי� מתנהל הלי� באשר במיוחד , בידי המחוקק
קביעת המנגנוני� שבאמצעות� תתבקש , שבה� מדינה תסכי� לעזור להלי� במדינה זרה

 כל אלה אינ� מעוררות שאלות –וקביעת הדי� שלפיו היא יכולה להינת� , העזרה ותינת�
עיצובו של הסדר לניהול . משפטיות שיכולות להיפתר באמצעות ניתוח אנליטי מדוקדק

 ופיתוח פסיקתי של ,לאומיי� הוא בעיקרו עניי� של מדיניות�חדלות פירעו� עברהליכי 
הניסיו� של המשפט הישראלי ממחיש .  לפתח מדיניות שקולה ומאוזנתההתחו� יתקש

  . תובנה זו

  

 Cambridge Gas Transportation Corporation v. Official Committee ofראו למשל    446
Unsecured Creditors of Navigator Holdings Plc. and others, [2006] U.K.P.C. 26 ,פסקה ב

בהקשר הנדו� אפשר להבי� . � למנוע ניהולו של הלי� מקביל בפורו�ש� מדברי� על הרצו, 21
  .הוא היה מוסמ� לָפתחו, בקשו לפתוח הלי� מקומיהת כי בית המשפט הניח של!
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סוגיית הפסקי� הזרי� והעזרה המשפטית בישראל אי� הסדרה סטטוטורית מיוחדת של 
�צדדית או דו�רב, טטוטורי המבוסס על אמנה הדדיתאי� הסדר ס. בהליכי חדלות פירעו�

אי� בסיס סטטוטורי ; UNCITRAL של Model Law�אי� הסדר סטטוטורי כדוגמת ה; צדדית
 �כל הכללי� בעניי� זה ה� פרי .  שבחוק האנגלי426למת� עזרה למדינות זרות כדוגמת סעי

בצדה מסתמנת נטייה א� , פסיקה זו מבוססת בעיקרה על המצב במשפט המקובל. הפסיקה
תו� הסתמכות על הרעיו� של  –לשאוב השראה ממקורות אחרי� כדי להשלי� את החסר 

היניקה מהמשפט המקובל באה לידי ביטוי בולט בהתייחסות הברירתית . אוניברסליות
 השופט ברק קבע כי כללי ברירת ב� דיי� בפרשת ,כ� למשל.  קיומו של הלי� זרתלהשפע

שיטת פש� התנהל הלי� , די� מושבו של פושט הרגל, ני� לדי� קנדההדי� הישראליי� מפ
תו� הפניה , גרוניס מצייני�לוי� ו ג� 447.בשאלת הבעלות בנכסיו, רגל של המערער

הגוררת הקניה של נכסי , שהכרזת פשיטת רגל במדינה זרה מוסמכת, לאסמכתאות אנגליות
 באשרוא� כבסיס למינוי כונס לי� תוכר בישראל באשר למיטלט, החייב לנאמ� לפי הדי� הזר

 ה� מקבלי� את העמדה שלמעשה חל די� , ג� באשר להפטר448.במידת הצור�, למקרקעי�
   449. א� כי ה� מסתייגי� ממנה,החיוב

 המשפט הישראלי מוכ� הרבה יותר מהמשפט המקובל האנגלי להשתמש בדיני ,ע� זאת
 בהשפעת� של הליכי חדלות  רוב פסקי הדי� העוסקי�,פסקי� זרי� בהקשר זה ולמעשה

פורת בחנה את כוחו �השופטת ב� ב� דיי� בפרשת 450.� אלהפירעו� זרי� מתבססי� על דיני
 �, לחוק אכיפת פסקי חו!) ב(11של צו שנית� במסגרת הלי� פשיטת רגל זר לפי סעי

שהפסק הזר יהיה  וא� החילה בנסיבות העניי� את הדרישה הסטטוטורית 1958–ח"התשי
 בח� השופט לוי ליאל' ו� נ'קוז בפרשת 451.במקו� דרישת הסופיות האנגלית, ראחרי ערעו

  

 לפסק 3בפסקה , )1984 (99) 2(ד לח"פ, מ"אינטרנשיונל בע. אס.י.ד.אי' ב� דיי� נ 499/79א "ע   447
  .דינו

הסמכות הייחודית היא המחברי� מצייני� כי . 236 ,235אות סקפב, )3ש "לעיל ה( לוי� וגרוניס   448
עמדה זו ראוי להדגיש כי . אה כלל זה לפשיטת רגל ושאנגליה יי$,את הקרקעצבה נמשלמדינה 

אנגליה עצמה טוענת לסמכות ישירה על . אה לפשיטת רגל רק בהקשר של סמכות עקיפהיו$
 .בלי קשר לסוג�, כלל נכסי החייב

 .238פסקה ב, ראו ש�   449
סביר כי אחת הסיבות לכ� היא שהאכיפה הסטטוטורית אינה דורשת כי הפסק הזר יהווה    450

היעדרו של מסלול כללי , יתבררכפי ש, א� כי, מעשה בית די� אלא רק שיהיה אחרי ערעור
סק די� זר הידועה שלפיה לפסיבה אחרת היא העמדה  .להכרה הצהרתית מציב קשיי� משלו

עליו לעבור הלי� של , כדי שיהיה לו כוח כלשהו בישראל; במשפט הישראליאי� כוח משלו 
  )).1964 (374) 2(ד יח"פ, גולי' רוזנבאו� נ 423/63א "ראו למשל ע(קליטה 

השופט ). 1984 (99) 2(ד לח"פ, מ"אינטרנשיונל בע. אס.י.ד.אי' ב� דיי� נ 499/79א "עראו    451
, די�וי להכרה אי� לו כוח של מעשה בית  ראברק הסתייג מגישה זו כי סבר שג� א� הפסק

 .בעיה של ברירת די�אל הוא ניגש לבעיה כ, כאמור לעיל. הדרוש לגישתו להצלחת התביעה
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א� הוא א� הפטר זר שעליו ביקש המערער להסתמ� מקיי� את התנאי� הקבועי� בחוק 
 א� אפשר להכיר בצווי� זרי� שניתנו השופט מצא בדק זוסמ� בפרשת 452.אכיפת פסקי חו!

 בחנה Tower Air בפרשת 453.ב הליכי�לרבות צו עיכו, במסגרת הלי� פשיטת רגל זרה
השופטת אלשי� את השאלה עד כמה צו הקפאת הליכי� שהוצא במסגרת הלי� הבראה זר 
יכול להשפיע על קיומ� של הליכי חדלות פירעו� ישראליי� תו� בדיקת השאלה א� הצו 

השפעתו של צו בדק השופט זפט את  דרדשתי' גולד� נ ג� בפרשת 454.הזר ראוי לקליטה
 א� 1958.455–ח"התשי, ת פשיטת רגל זר תו� התייחסות לחוק אכיפת פסקי חו!הכרז

כי החלטות זרות בענייני פשיטת רגל אינ� יוצאות מהכלל קבע  בית המשפט לוי�בפרשת 
הרגיל שלפיו על פסק די� זר לעבור הלי� של קליטה בישראל כדי שיהיה לו כוח 

   456.בישראל
ענייני חדלות פירעו� תוסי� להתנהל בעיקר מתו� הנחה שהקליטה של החלטות זרות ב

הדיו� להל� יעסוק תחילה בתנאי הקליטה של החלטות , דר� כללי הקליטה של פסקי� זרי�
 להושיט למדינה שאפשרסוגיית העזרה ורק לבסו� ב, לאחר מכ� בהשפעת� בישראל, זרות
  . מעבר לכ�זרה

  מסלולי קליטה   .2

במהלכו ? אמות דרושות בשל ייחודו של התחו�מה� מסלולי הקליטה הקיימי� ואילו הת

, אשר לחלק� תידרש אכיפה,  עשויות להינת� החלטות מסוגי� שוני� חדלות פירעו�של הלי�

לוי� וגרוניס סבורי� . לחלק� תידרש הכרה הצהרתית ולחלק� תידרש הכרה אינצידנטלית

 קיימות החלטות  אכ�457.כנראה שאי� אפשרות לאכו� החלטה כלשהי בעניי� חדלות פירעו�

למשל אי אפשר לאכו� הכרזת . שאינ� ניתנות לאכיפה משו� שה� אינו מטילות חיוב אישי

השופט לוי סבר . כונס נכסי� או מפרק, פשיטת רגל ואי אפשר לאכו� מינוי של נאמ�

שאפשר לאכו� הפטר כי יש בו חיוב אישי המופנה כלפי כל נושה ונושה להימנע מפתיחת 

אלא אפשר רק , אול� הדעת נותנת שג� הפטר אי אפשר לאכו�, תביעה�ברהלי� בגי� חוב 

  

לא התייחסו השופטי� האחרי� ). 2001( 444) 3(ד נה"פ, ליאל' ו� נ'קוז 4003/99א "עראו    452
  .ר מדיהועלתה מאוחלטענה שבוססה על ההפטר הזר משו� שסברו כי היא 

 ).2002 (157) 3(ד נו"פ , כונס הנכסי� הרשמי'נזוסמ�  10359/01א "בשראו    453
) 105ש "לעיל ה ( הראשונהTWAראו ג� פרשת ; )105ש "הלעיל  (Tower Airראו פרשת    454

  ).191ש "לעיל ה (Gold and Honeyופרשת 
  .)2007, פורס� בנבו( דרדשתי' גולד� נ 5957/07) א"תמחוזי (א "בשראו    455
 ).2011, פורס� בנבו(  לוי�'נ כונס נכסי� זמני, זוהרח "רו 6403�09) ��מחוזי י(ר "ראו פש   456
 .235בפסקה , )3ש "לעיל ה (לוי� וגרוניסראו    457
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 אי� ספק שקיימות החלטות , ע� זאת458.להכיר בו כבסיס לדחיית תביעה בגי� אותו חוב

שקליטת� מחייבת אכיפה כי ה� מבקשות לחייב אד� , הניתנות במהל� הלי� חדלות פירעו�

קש בית המשפט הישראלי לאכו� צו זר  התבדרדשתי' גולד� נבפרשת , למשל. לבצע מעשה

 אי� די להכיר 459.שחייב את החייב בפשיטת רגל זרה למסור את נכסיו לנאמ� בפשיטת רגלו

ולש� כ� יש צור� שהפסק יעמוד בתנאי ,  הוצאה לפועל ממשנדרשתאלא , בפסק די� כזה

 החייב  הוגשה בקשה לאכו� צו נגד מוביל שהחזיק בנכסידיי�ב� כ� ג� בפרשת . האכיפה

 אפשר עוד לתאר מצב שבו בית משפט זר 460.כדי לכו� את החזרת נכסי החייב לידי הנאמ�

 א� קיי� , על כ�461.יורה לצד שלישי להחזיר נכס או סכו� כס� שקיבל בהענקה שבוטלה

אי� סיבה עקרונית , חיוב אישי בהחלטה כלשהי הניתנת במסגרת הלי� חדלות פירעו�

הפסיקה הכירה בצור� להתייחס , ואכ�. דת בתנאי האכיפהלהימנע מאכיפתה א� היא עומ

שיש לקבוע את אופ� הקליטה שלו לפי בכ� ו, לכל סוג של החלטה באופ� אינדיווידואלי

האכיפה :  עיקריי�אכיפהבישראל שני מסלולי ,  כידוע462.אופי ההחלטה הנדונה

כללי המשפט הסטטוטורית מצד אחד והאכיפה באמצעות תביעה על יסוד הפסק הכפופה ל

  

סבר השופט לוי כי כדי שההפטר יבסס ) 2001( 444) 3(ד נה"פ, ליאל' ו� נ'קוז 4003/99א "עב   458
אמנ� לא הוגשה בקשת . עה יש לאכו� את הפסקאת טענת החייב כי הוא חסי� מפני תבי

א� הוא ד� באפשרות , וא� אי� מסלול המאפשר אכיפה אינצידנטלית של פסק זר, אכיפה
האכיפה א� על פי שטענת ההפטר הועלתה בפני ההוצאה לפועל ולא כטענת הגנה נגד 

ת העניי� אפשר לאכו� את ההפטר בנסיבו סבר כי איהוא  הסיבה העיקרית שבגללה .התביעה
על כ� . התבקש לקלוט אותוהמשפט הישראלי שבית  נית� יותר מחמש שני� לפני ואתה שהיהי
 זו בעייתית עמדה.  לחוק אכיפת פסקי חו� בעניי� התיישנות5 'ס לא עמד בדרישה של הפטרה

שבו הפסק אינו , וממחישה מדוע המסלול הטבעי להסתמכות על הפטר הוא מסלול של הכרה
הופטר בהלי� ממנו הפטר נועד להג� על אד� מפני תביעה מחודשת על חוב ש. �יכול להתייש

מעבר א� לא , תקופת ההתיישנות החייב במש� יחוס�, א� הפטר כזה מתייש�. חדלות הפירעו�
 או שראוי להפעיל ,על כ�). 564, 515, 303–301' בעמראו לעיל ( תוצאה זו אינה סבירה .לה

או שצרי� ,  בכל פסק די� מהסוג הזהלאלתרות נשיתקופת ההתיארי� את  ולה5' את הסייג לס
 .שכדי להסתמ� על הפטר יש להביא לידי אכיפתו, והלא נחוצה, תיתילוותר על העמדה הבעי

דינו של ההפטר היה תלוי בעמדת המשפט , בהנחה שלא הייתה מניעה אחרת לקליטת הפסק
   .ב העלה את הטענה במועדהישראלי באשר לכוח� של הפטרי� זרי� ובשאלה א� החיי

 .)2007, פורס� בנבו( דרדשתי' גולד� נ 5957/07) א"תמחוזי (א "בשראו    459
בפועל ). 1984 (99) 2(ד לח"פ, מ"אינטרנשיונל בע. אס.י.ד.אי' ב� דיי� נ 499/79א "עראו    460

  .כפוהדיו� בפסק הדי� התמקד באפשרות להכיר בפסק הדי� ולא ל%
, Rubin v. Eurofinance S.A., [2010] E.W.C.A. Civ. 895שת כפי שאירע למשל בפר   461

�ראו מחלוקת בנוגע לתנאי הקליטה של צו כזה ב. 424ש " לעיל בהשאוזכרהRubin 
Eurofinance S.A., [2012] U.K.S.C. 46.  

כונס נכסי� , זוהרח "רו 6403�09) ��מחוזי י(ר "פש ;)105ש " הלעיל( Tower Airפרשת ראו    462
  .13בפסקה , )2011, פורס� בנבו(  לוי�'נ זמני
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החלטה מהסוג הנדו� עלולה שלא , כפי שהוסבר לעיל, ע� כל זאת. המקובל מצד אחר

וא� לא מובטח שתעמוד בדרישה לשל� , לעמוד בדרישת הסופיות של המשפט המקובל

�  .וותר רק המסלול הסטטוטורי ִיבדר� כללעל כ� . סכו� כס
א� סביר שבמקרי� רבי�  463.הכרה אינצידנטלית בפסק זראי� חולק שעשויה להידרש 

. למשל כבסיס לבקשת סיוע כלשהי, תידרש הכרה הצהרתית בהחלטה זרה בחדלות פירעו�
 הכרה אינצידנטלית מוגבלת למקרי� שבה� הצור� בהכרה עולה אגב דיו� בעניי� אחר

כגו� כאשר נאמ� תובע נכס המוחזק בידי צד שלישי בטענה , הנמצא בסמכות בית המשפט
התביעה נגד מי שמחזיק בנכס היא בסמכות בית , במקרה כזה. ושט הרגלשהנכס שיי� לפ

יש צור� להכיר בהכרזת פשיטת הרגל אגב הדיו� בתביעה רק כדי לבסס את מעמדו המשפט ו
 יהיה צור� עניי� אחר הנמצא בסמכות בית המשפטג� בהיעדר ייתכ� שאול� . של הנאמ�

 במקרי� כאלה נדרשת הכרה . שעומד לדיו�העניי� העיקריוהכרה זו תהיה ,  בפסק זרלהכיר
 הבעיה הידועה רתהבהקשר של חדלות פירעו� עולה שוב בכל חומ על כ� 464.הצהרתית

 �לחוק אכיפת פסקי חו! אינו מאפשר הכרה בהיעדר אמנה בי� ישראל ובי� ) א(11שסעי
 Tower Airבפרשת  הצור� במנגנו� כללי להכרה הצהרתית עלה. מדינת מת� הפסק

הדיו� . פטת אלשי� פיתחה את האפשרות של מסלול מחו! לחוק להכרה הצהרתיתהשוו
 שהמשפט הישראלי זקוק למנגנו� קליטה זה ושאי� קושי משפטי העלה  לעיל8בפרק  יהכלל

הקושי העיקרי הוא בהכרעה א� הוא ייגזר מכללי האכיפה הסטטוטוריי� או . בביסוס קיומו
, במקו� להשתיתו על המשפט המקובל .המקובלשמא מכללי האכיפה וההכרה של המשפט 

בחרה להשתיתו על מסלול האכיפה השופטת אלשי� , כמו מסלול האכיפה שמחו! לחוק
מתבקש ,  ככל שתאומ! גישה זו465.הסטטוטורי תו� התאמתו של מסלול זה להקשר ההכרה

בל יוחלפו מתנאי המשפט המקו, לחוק) ב(11לפי סעי� , שג� כללי ההכרה האינצידנטלית

  

 ).1984 (99) 2(ד לח"פ, מ"אינטרנשיונל בע. אס.י.ד.אי' ב� דיי� נ 499/79א " עראו למשל   463
) 105ש "לעיל ה (Tower Airבפרשת , למשל; 235פסקה ב, )3ש "לעיל ה (לוי� וגרוניסראו    464

כדי לדו� בשאלה יכי� זר השופטת אלשי� סברה שיש להכיר באופ� הצהרתי בצו הקפאת הל
ההבחנה בי� מצבי� שבה� נדרשת הכרה הצהרתית  .שהתנהל בישראלהלי� א� ראוי לעכב 

למקרי� שבה� אפשר להסתפק בהכרה אינצידנטלית אינה קלה והיא נסבה כנראה על האופ� 
, זוהרח "רו 6403�09) ��ימחוזי (ר "בפש. שבו מנוסחת הבקשה המונחת לפני בית המשפט

 כיצד הוא הכיר הצור� לא הבהיר דימינ� השופט ) 2011, פורס� בנבו (לוי�'  נכסי� זמניכונס נ
 Tower Airלפי המסלול שהוצע על ידי השופטת אלשי� בפרשת ,  בהכרה הצהרתית–בפסק 

כאשר הבקשה הייתה , דומה כי בנסיבות העניי�. לחוק אכיפת פסקי חו�) ב(11' או לפי ס
אי אפשר היה להסתפק בהכרה ,  כדי לסייע להלי� זרלמעשה להפעיל כלי ישראלי

שכ� קשה לזהות עניי� אחר שבסמכות בית , אינצידנטלית אלא נדרשה הכרה הצהרתית
 .שלצרכיו נדרשה ההכרה, המשפט

  .523–520'  בעמ וראו דיו� בפסק די� זה לעיל,)105ש " הלעיל (Tower Airפרשת ראו    465
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לבד מהצור� לעג� מנגנו� כללי להכרה הצהרתית  466.בשינויי� המחויבי�, לתנאי האכיפה
נראה כי ההתאמות המרכזיות של דיני פסקי� זרי� להקשר הייחודי של חדלות , בפסק זר

  .שלבי של ההלי��פירעו� מתחייבות מאופיו הקולקטיבי והרב

  סמכות עקיפה: תנאי קליטה מיוחדי�  )א(

 בנוגע י אפשר לזהות השפעה מפורשת של כל ההסדרי� שהוצגו לעילבמשפט הישראל
בתקופות שונות בתי המשפט והספרות . לסמכות של מדינות זרות לנהל הלי� חדלות פירעו�

אלה של המשפט  –גילו פתיחות לכל זיקות הסמכות העקיפה המוכרות בישראל המשפטית 
 Model�ההסדר האירופי ושל הואלה של  – כשא� דובר על הרחבת� האפשרית, המקובל

Law .  
אבל זאת רק בהקשר של , הסמכות העקיפה הפסיקה עסקה לא מעט בשאלה מהו כלל

פורת בכוחה של הכרזת � הכירה השופטת ב�ב� דיי�בפרשת . הכרה ולא בהקשר של אכיפה
 הכפי� עצמו מרצונו חייבפשיטת רגל שניתנה במדינת מושבו של החייב וציינה עוד כי ה

 סבר השופט מצא כי שתי זוסמ� בפרשת ,בדומה 467.� על ידי הגשת הצעה לנושי�להלי
 468. מושב והסכמה–הזיקות המספיקות להכרה בהחלטה זרה בעניי� פשיטת רגל התקיימו 

לוי� וגרוניס מדגישי� א� ה� כי מושבו של החייב והמדינה שבה החייב הגיש בקשת 
   469.למשפט האנגליפשיטת רגל מוסמכי� לעניי� זה תו� הפניה ג� 

לוי� וגרוניס מציעי� להחיל בעניי� זה . בנוגע לזיקת ההסכמה יש מקו� לחשיבה נוספת
 � כדי שמי שכפר 1958–ח"התשי, לחוק אכיפת פסקי חו!) 1)(ב(6את החריג שבסעי

.בסמכות בית המשפט לא ייחשב למי שהסכי�

 בהיעדר זיקה אחרת דומה שאי� ,אכ�470 
לכפירה בסמכות השיפוט כדי שחייב ייראה מי שהכפי� את להסתפק בהופעה המוגבלת 

א� בה במידה דומה שבהיעדר זיקה . עצמו לסמכותה של מדינה זרה בעניי� פשיטת רגלו
אי� להסתפק בהסכמתו של החייב , משמעותית אחרת בי� החייב למדינה שבה נוהל ההלי�

יש לדרוש זיקה . בותיולרבות הפטר החייב מחו, בלבד כדי לכבול נושי� בהשלכות ההלי�
משמעותית יותר המצדיקה ניהולו של הלי� חפצא המשפיע על יכולתו וקניינו של החייב 

ואי� לאפשר לחייבי� לבחור לה� פורו� נוח לניהולו של הלי� , ועל יחסיו ע� נושיו

  

  .524–523'  בעמראו לעיל   466
  ).1984 (106, 99) 2(ד לח"פ, מ"אינטרנשיונל בע. אס.י.ד.אי' ב� דיי� נ 499/79א "ו ערא   467
  .)2002 (160, 157) 3(ד נו"פ , כונס הנכסי� הרשמי'נזוסמ�  10359/01א "בש   468
�לעניי� המושב הפנו ל .235פסקה ב, )3ש "לעיל ה( לוי� וגרוניס   469Re Blithman, (1866) L.R. 2 

Eq. 23;הפנו לשת בקשה לעניי� הג �Re Lawson’s Trusts, [1896] 1 Ch. 175 ,לעניי� ו
� הפנו להשתתפות בהלי�Re Anderson, [1911] 1 K.B. 896.  

  .84ש "בטקסט הצמוד לה, 235בפסקה , )3ש "לעיל ה (לוי� וגרוניס   470
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ג� כאשר הבקשה הוגשה בידי נושה אי� זה . שיאפשר לה� להיפטר מחובותיה� בקלות
אפשר להסתפק בהשתתפותו הרצונית של החייב בלבד כדי שההלי� הזר יוכר מוב� מאליו ש

ה ראוי שתספיק רק ממכא� שזיקת ההסכ. כמוסמ� לכבול נושי� אחרי� וצדדי� שלישיי�
  471.כנגד החייב עצמו ולא כנגד צדדי� אחרי�

לוי� וגרוניס מצייני� כזיקה אפשרית את ,  אפשרות שתוכרנה זיקות סמכות נוספותקיימת
ראוי לזכור כי באנגליה א� ,  ככל שמגלי� גמישות בעניי� זה472.יקת המגורי� של החייבז

 בר� לוי� וגרוניס מסתייגי� 473.מצייני� את מקו� ניהול העסקי� של החייב כזיקה אפשרית
 אמנ� ישראל אינה 474.בהסתמ� על העמדה האנגלית, מזיקה של הימצאות נכסי� בלבד

ומקובל שלא להרחיב את , ד הימצאות נכסי� בלבדנוטלת סמכות בפשיטת רגל על יסו
ע� זאת ראוי לציי� כי ככל שההלי� מוגבל לנכסי� . הסמכות העקיפה לעומת זו הישירה

בשיטה שאינה מצמצמת במיוחד את  זוקשה לראות פסול בהתבססות על זיקה , המקומיי�
   475.זיקות הסמכות העקיפה בתחו� זה

 מדינת ההתאגדות ,מדינות המשפט המקובלמוב� מאליו שכבכל , בנוגע לחברות
כהלי� בעל תחולה כא�  יוכר פירוק במדינה זווהלי� , לפרק חברהבעיני ישראל מוסמכת 

 ייתכ� שתוכר א� סמכותה של מדינה אחרת א� מדינת ההתאגדות מכירה 476.אוניברסלית
השראה דווקא מההסדר הוסיפה ושאבה  השופטת אלשי� Tower Air בפרשת 477.בה

ופי וקבעה כי מדינה זרה תוסמ� בעיני ישראל לנהל הלי� עיקרי של פירוק שיהיה בעל האיר

  

  .98ש " ה207' מבע, )20ש "לעיל ה( שאקי ואלתר  ראו ג�זיקת ההסכמהמרומזת מהסתייגות ל   471
  .235בפסקה , )3ש "לעיל ה (לוי� וגרוניס   472
 Obers v. Paton’s Trustee, (1897)על יסוד פסק הדי� הסקוטי , 31�065פסקה ב, DICEY ראו   473

24 R. 719.  
  .31�065פסקה ב, DICEYראו ג� ; 235פסקה ב, )3ש "לעיל ה (גרוניסולוי�    474
ע� זאת ה� א� ממליצי� לגזור את . איל� ו207' בעמ, )20ש "לעיל ה (שאקי ואלתרראו ג�    475

די בהימצאות נכסי� בישראל , כפי שכבר ראינו. הסמכות העקיפה מזיקות הסמכות הישירה
א� אי� די בכ� כדי לבסס סמכות ישראלית לנהל הלי� של , כדי לבסס סמכות לפרק חברה

 בהסדרי� הזיקה של הימצאות נכסי� אינה מקובלת כלל כזיקת סמכות ישירה .פשיטת רגל
'  בעמלעילראו (אול� היא מקובלת בחלק ממדינות אירופה , לאומיי� בחדלות פירעו��הבי�

הימצאות נכסי� מספיקה כדי לבסס , נוס� על התחו� של פירוק חברות, ובישראל; )1306
ג� ש� הומל� ).  לחוק הירושה136' ראו ס(והוא ירושה , סמכות לדו� בהלי� קולקטיבי אחר

'  בעמראו לעיל(� בלבד  הזיקה באופ� שמקנה סמכות באשר לנכסי� מקומיילעיל לפרש את
1081–1086.(  

ש� הוצג ההלי� , )90ש "הלעיל  (8 ופסקה 6פסקה ב, 1 סיביל יורופפרשת ראו למשל    476
 .על א� הזיקות הרבות לישראל ומיעוט� למדינת ההתאגדות, הישראלי כהלי� משני

  .30�103פסקה ב, DICEYראו    477
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ג� בפסיקה ,  כפי שראינו478.תחולה אוניברסלית א� מרכז הענייני� של החברה נמצא בה
 א� Insolvency Regulation�ג� ש� על יסוד הכללי� שב, האנגלית כבר הזכירו אפשרות זו

המודל האירופי משמש דג� בעניי� א�  אול� 479.ט המקובלהמשפכללי של � לצורכי פיתוח
מכיוו� . establishmentיוכר ממדינה שבה יש  –בעל תחולה מקומית  –מקומי אולי הלי� , זה

שמקו� עוד ייתכ� , שישראל נוטלת סמכות לפרק תאגיד על יסוד הימצאות נכסי� בלבד
   480.הבאותה מדינלפחות לצור� נכסי� , ספיקיהימצא� של נכסי� 

 ,לאומיי��ה� אינ� תואמות את הדג� המקובל בהסדרי� בי�. זיקות אלה מגוונות ביותר
סמכות� המקומית וב, מדינה אחת ע� זיקה חזקה לחייבסמכותה האוניברסלית של המכיר ב

לא זו בלבד שהכללי� הישראליי� . מדינות אחרות ע� זיקה חלשה יותר לחייבהמוגבלת של 
 אלא שההישענות על ההסדר ,ניברסלי ינוהל רק במדינה אחתמבטיחי� שהלי� או אינ�

מגמת . ולא להחלי� אות�, האירופי נועדה להוסי� זיקה חלופית נוספת על אלה המוכרות
  שאפשר לזהות בהקשרי� אחרי�הרחבה זו תואמת את מגמת ההרחבה של הסמכות הישירה

 . להצדיקה כא�כ� קשה, ש�וכש� שקשה להצדיק את המגמה , של המשפט הישראלי
נוגדת את המגמה  בהקשר של חדלות פירעו� קשה עוד יותר להצדיק אותה משו� שהיא

לי� עד כמה שאפשר רכז את ההלוסמכות עקיפה בזיקות השואפת לצמצ� לאומית �הבי�
   .במקו� אחד

כאשר זיקות הסמכות . ריבוי זה של זיקות משפיע באופ� בלתי נמנע על שאלות אחרות
סביר , קות המצביעות על המדינה שאליה החייב או ענייניו קשורי� ביותרמצטמצמות לזי

אב� כזיקות אלה ימוש בבנסיבות אלה קל יותר להצדיק ש. יותר שמדובר בהלי� אוניברסלי
בוח� לקליטת� של כל סוגי ההחלטות הניתני� בהלי� חדלות פירעו� זר מבלי להתייחס 

  

. א� ייתכ� כי קביעה זו לא הייתה נחוצה לפסק הדי�, )105ש "הלעיל ( Tower Air פרשתראו    478
). 191ש "לעיל ה( Gold and Honeyופרשת ) 105ש "ה לעיל ( הראשונהTWAרשת פראו ג� 

דומה כי בכל המקרי� המדינה הנדונה , הדבר לא נאמר במפורש בפסקי הדי� הללוא� על פי ש
 החשיבות שיוחסה למרכז הענייני� נראה כי בשל. ה החברה התאגדההייתה ג� המדינה שב

,  במקביל להלי� המתנהל בישראלבמקרה שבו יתנהל הלי� במדינה שבה מרכז ענייני החברה
ההלי� הישראלי עשוי להיראות , איננה מדינת ההתאגדותא� אחת מהמדינות הללו כאשר 

ככל שמיוחסת חשיבות רבה , זאת ועוד. קרי ואילו ההלי� הזר ייראה הלי� עי,הלי� משני בלבד
הלי� במקו� במקביל לכ� ייתכ� מצב שבו הלי� ישראלי המתנהל , יותר למרכז ענייני החברה

כפי שכבר , ואכ�. א� ישראל היא מרכז ענייני החברה, ההתאגדות עשוי להיתפס כהלי� עיקרי
מדינת , סי�י� בקפר התייחסה השופטת אלשי� לתועלת של הליה שבהספקנות, הוער לעיל

הזכירה כי ההלי� הישראלי א� על פי שמרמזת כי , סיביל יורופההתאגדות של החברה בפרשת 
  .)1323–1316' ראו לעיל בעמ (היא ראתה בו למעשה הלי� עיקרי, הוא הלי� משני

  .Hoffman לפסק דינו של הלורד 31פסקה ב ,McGrath v. Riddell, [2008] U.K.H.L. 21ראו    479
–264'  בעממכות העקיפה מזו הישירה ראו לעילס לגזור את כלל האפשרעל המצבי� שבה�    480

267. 
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כוח המחייב שיש להחלטה מת� תוק� להצדיק קל יותר ל,  כמו כ�481.לסוג ההחלטה הנדונה
אול� ככל . לפי הדי� הזר, כזהש וא� קל יותר להצדיק הושטת עזרה להלי� זר ,כזו במכורתה

 כבסיס לסמכותה של מדינה אחרת לנהל הלי� של חדלות חלשה יותרשמכירי� בזיקה 
קשה יותר . להכ� פחות סביר שההלי� הוא אוניברסלי וקשה יותר להצדיק את כל א, פירעו�

להצדיק הכרה בכל החלטה שניתנה במסגרת ההלי� לפי כלל סמכות עקיפה אחד תו� 
פעיל כללי סמכות עקיפה רגילי� הומתבקש ל, התעלמות מעקרונות רגילי� של פסקי� זרי�

כוחה המחייב של כל החלטה שניתנה ל מת� תוק�קשה יותר להצדיק . לכל החלטה והחלטה
קשה יותר  ,כמו כ�; ל פסק זר אחר שנקלט בישראלכיה כל ומתבקש להתייחס אל,ש�

בי� לפי די� , להצדיק הושטת עזרה להלי� זר שכזה בלא הסמכה סטטוטורית מפורשת
  . המדינה שבה מתנהל ההלי� ובי� לפי די� הפורו�

אמנ� קשה לזהות הבחנה ברורה בי� הזיקות  .אה לידי ביטוי מסוי� בישראלתובנה זו ב
בעיני כ� ש, ת אוניברסלית לזיקות המצמיחות סמכות מקומית מוגבלתהמצמיחות סמכו

שהיקפ� אינו לנהל הליכי חדלות פירעו� מדינות זרות כות ימסמומגוונות  רבות זיקותישראל 
והספרות הפסיקה , זיקות סמכות עקיפהשל בהתא� לגישה המכירה בריבוי אול�  .ברור
 הכרה בסמכותה של , לפיכ�482.פי אופייה את העיקרו� שיש להתייחס לכל החלטה לוקיבל

מדינה זרה לנהל הלי� חדלות פירעו� אוניברסלי מספיקה בישראל לצור� הכרה בהשפעות 
על יכולת החייב לפעול של הכרזה זו הקנייניות של הכרזה על פתיחת ההלי� ובהשפעתה 

לצור� היא א� צריכה להספיק ; היא מספיקה לצור� הכרה במינוי של בעלי משרה; בשמו
 באשר ה� ,על בעלי המשרה או על נושי�, קליטה של החלטות המטילות חיובי� על החייב

ובהיעדר , אול� בהיעדר כלל סמכות עקיפה מצומצ� מאד. כפופי� להלי� ולו מכוח הסכמה
בהלי� שניתנה אי� כל סיבה לקלוט החלטה זרה , אמנה או הסדר סטטוטורי מפורש

 א� החלטה זו אינה , שהוא זר להלי� הקולקטיבי,שלישי חיוב על צד הרסרי המטילוואד
 אי� ,בהיעדר כל אלה, באותה מידה. עומדת בזיקות הסמכות העקיפה של פסק גברא רגיל

בנכס  –  של מי שאינו כפו� להלי�סיבה לקלוט פסק די� המחולל שינויי� בזכויות קניי�
ב בפסק הדי� של בית  כפי שמלמדת דעת הרו.ההלי�מתנהל הנמצא מחו! למדינה שבה 

 העמדה שאפשר להתעל� מאופי ההחלטה Rubin,483המשפט העליו� באנגליה בפרשת 
האינדיווידואלית רק משו� שמדובר בהלי� חדלות פירעו� מבוססת על הבנה פשטנית של 

י שאי אפשר לאמ! אותה באופ� נקודתי ובלא התייחסות לסוגיות לווא, רעיו� האוניברסליות
השאלה מהו כלל הסמכות העקיפה בהחלטות . לאומית�סבוכות שאי� עליה� הסכמה בי�

  

מדוע ג� בנסיבות אלה לא ראוי להנהיג כלל סמכות  היטיב להבהיר Collinsא� כי הלורד    481
 .)Rubin v. Eurofinance S.A., [2012] U.K.P.C. 46ראו  (עקיפה אחד לכל סוגי ההחלטות

  .462ש "הראו לעיל    482
483  Rubin v. Eurofinance S.A., [2012] U.K.P.C. 46. 
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 טר� עלתה בישראל ויש לקוות שא� היא תעלה הנוגעות לצדדי� שאינ� כפופי� להלי�
  .הפסיקה תשכיל להפני� את הקשר שבי� רוחב זיקות הסמכות העקיפה ובי� סוגיה זו

  תנאי� אחרי�: תנאי קליטה מיוחדי�  )ב(

, בהקשר של אכיפה? לו עוד תנאי� טעוני� התאמה לאופי המיוחד של ההלי� הקולקטיביא
ונותר לבדוק את , כמעט אי� סיכוי לנצל את המסלול של תביעה על יסוד הפסק, כאמור לעיל

של החלטות הסטטוטורית קליטת�  .1958–ח"התשי, הוראותיו של חוק אכיפת פסקי חו!
אי� ,  אינו דורש שההחלטה תהיה מעשה בית די�חוקאחר שהא� מ, פסקי די�זרות מוגבלת ל

 קליטת� של פסקי� 484.סיבה להניח כי הוא אינו כולל החלטות זמניות והחלטות ביניי�
 באנגליה התמודדו ע� השאלה א� פסקי 485.בעניי� אזרחיזרי� בישראל מוגבלת לפסקי די� 

 יש , ע� זאת486.בה בחיובדי� בענייני חדלות פירעו� ה� פסקי די� אזרחיי� והכריעו 
זמת רשות ציבורית הפועלת מכוח סמכויות ציבוריות שהליכי� כאלה יכולי� להיפתח בָי

מאחר שמקובל שהדרישה שפסק הדי� יהיה בעניי� אזרחי מוציאה את . לטובת הציבור
   487.הלי� כזה עלול שלא להיכנס לקטגוריה זו, האפשרות לקלוט פסק די� ציבורי

 שלפיה פסק הדי� הזר אינו נית� עוד סופיותלחוק קובע דרישת ) 2(3�  סעי,לצור� אכיפה
, מאחר שחלק מההחלטות בהלי� חדלות פירעו� אינ� יכולות להוות מעשה בית די�. לערעור

ההתמקדות באפשרות הערעור כערובה , וה� ניתנות לשינוי בבית המשפט שנת� אות�
 עשויות לבוא ,ע� זאת. מיוחד זהלסופיות מתאימה יותר לקליטת� של החלטות בתחו� 

. בהלי� חדלות פירעו� שבה� תקופת הערעור טר� עברהזרות שניתנו לישראל החלטות 
 �ולאכו� פסק מזונות זר או צו מזונות ) 2(3 לחוק מאפשר לסטות מהדרישה שבסעי� 8סעי

". צידוק לכ� בנסיבות העניי�"זר א� על פי שהוא עוד חשו� לערעור כשבית המשפט רואה 
, השופטת אלשי� סברה כי ראוי להחיל סעי� זה ג� על החלטות בהלי� חדלות פירעו�

  

 . ואיל�8' מעב, 1996פסברג  ו501–500' בעמ ראו לעיל   484
לאומיות נוטות להגביל את אפשרות הקליטה לפסקי די� בענייני� אזרחיי� �אמנות בי�   485

חדלות פירעו� ומקובל להוציא מתחולת� פסקי די� בענייני מעמד אישי ובענייני , ומסחריי�
� ל1'  סראו למשל(Brussels I Regulation( ;לאמנה בי� ישראל לגרמניה בעניי� קליטה 4.4' ס 

 �אמנה ע� הרפובליקה (הדדית של פסקי� זרי� המצויה בתוספת לתקנות אכיפת פסקי חו
אולי העובדה שדואגי� להוציא אות� במפורש ). 1981–א"התשמ, )הפדראלית של גרמניה

  . נחשבי� חלק מקטגוריה זומלמדת שה�
�ראו דיו� מפורט ב   486New Cap Reinsurance Corporation Ltd. (in liquidation) v. Grant, 

[2011] E.W.C.A. Civ.971.  
באותה מידה הלי� זר שאינו מתנהל . 12' בעמ, 1996פסברג ; 30�040 בפסקה,  DICEYראו   487

 בישראל במסגרת החוק בגלל הדרישה בבית משפט אלא במסגרת מנהלית לא יוכל להיקלט
 . שפסק הדי� נית� בבית משפט1' בס
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 ג� בפרשות 488.מניעת הברחת נכסי� והגנה על נושי� העניי� למע�בהדגישה את דחיפות 
החוק ויתר על הדרישה שפסק זר ,  לגופו של עניי�489.מאוחרות יותר חזרו על עמדה זו

כליל א� הוא לא ויתר , וט ג� צווי ביני� וצווי� זמניי� ומאפשר לקל,יהווה מעשה בית די�
בשיטות משפט אחרות  א� על פי שיש מנגנוני קליטה ,על דרישה באשר לסופיות הפסק
 דומה 490.בעניי� זהנוספת ביצוע ואי� דורשי� כל דרישה �שבה� מסתפקי� בהיות הפסק בר

שת הסופיות לפי נסיבות  לוותר על דריותהיה אפשרתש, לא רק בהליכי� כאלה, כי ראוי
לפני ערעור במת� ערובה זר  פסק ו שלבמיוחד בשל האפשרות להתנות את אכיפת, העניי�

מקרה ב שיפצה את המשיב על נזק שייגר� מאכיפתו המידית של הפסק ,של המבקש
 קשה ליישב את עמדת השופטת אלשי� ע� ,ע� זאת. שההחלטה תבוטל בערעור במכורתו

בהיר מתי הוא מוכ� לסגת מדרישת הסופיות ומשמיע עמדה ברורה כי החוק מ. מילות החוק
ייתכ� שהמחוקק לא חשב על פסקי די� . במצבי� אחרי� אי� לוותר על תנאי זה לאכיפה

עליו לשקול את תיקו� החוק כדי להעניק שיקול דעת ג� באשר , א� כ�. מהסוג הנדו� כא�
 אול� בינתיי� נראה כי אי� בסיס .להחלטות כאלה ואולי באשר לכל שאר סוגי הפסקי�

 �  .  על צווי� כאלה8להחלתו של סעי
 � לפי דיני אכיפת פסקי די� נית� לאכיפהקובע כתנאי לאכיפה שהפסק לחוק ) 3(3סעי

�ברדורש שהפסק הוא לחוק ) 4(3סעי� . תקנת הציבורישראליי� ושהוא אינו סותר את 

כאשר מדובר באכיפתו של פסק זר מיוחדת סעיפי� אלה אינ� מעוררי� בעיה . ביצוע
 5 סעי� 491,הדדיותהקובע תנאי של לחוק  4הוא הדי� בסעי� . בהקשר של חדלות פירעו�

�המכפי� את אכיפתו של פסק זר לאי, לחוק 7 וסעי� 492,התיישנותהקובע תנאי של , לחוק

 כול� יכולי� לחול על אכיפתו של פסק זר בהקשר. בריבונות המדינה או ביטחונהפגיעה 
   493.א� כי לצור� הכרה יידרשו תיאומי� לחלק�, זה

 �. וא� את אלה אפשר להעלות נגד פסק די� מהסוג הנדו�,  כולל את טענות ההגנה6סעי

  

לא ברור א� קביעה זו הייתה נחוצה . )105ש "הלעיל ( 8פסקה ב ,Tower Airפרשת ראו    488
השופטת ציינה כי הבקשות שלפניה מחייבות שתדו� באכיפת� של סעדי� . לעניי� הנדו�

ע� .  ציינה כי החלטות אלה עדיי� ניתנות לערעורהיא לא. זמניי� וצווי ביניי� ובהכרה בה�
צור� זה אכ� מחייב . היא עברה מיד לדו� בצור� לתת סעד דחו� בענייני חדלות פירעו�, זאת

 לקלטואי� הוא דורש בהכרח שיהיה אפשר . שלא יידרש שההחלטה הזרה היא מעשה בית די�
  .עוד לפני שעברה תקופת הערעור

 Gold and Honeyה� בפרשת , שוב מעבר לצור�, � צוטטו בהסכמהדבריה של השופטת אלשי   489
פורס� (  לוי�'נ כונס נכסי� זמני, והרזח "רו 6403�09) ��מחוזי י(ר "פשה� ב) 191ש "לעיל ה(

  ).2011, בנבו
 .301–299'  בעמראו לעיל   490
 .498' לעיל בעמו לפירושה של דרישה זו רא   491
 4003/99א "עעל קליטתו של הפטר זר בי להחיל תנאי זה דומה כי לא היה ראו, כאמור לעיל   492

 .458ש "לעיל הראו . )2001( 444) 3(ד נה"פ, ליאל' ו� נ'קוז
  .413' להל� בעמראו    493
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הכללי� . אי� סיבה לחשוב שה� לא תחולנה ג� בהקשר של פסקי די� בחדלות פירעו�
 וכ� ג� 494, צריכי� לחול ג� כא�))1)(א(6סעי�  (המרמההרגילי� החלי� על טענת 

 לכל אד� שמבקשי� לאכו� נגדו את בנוגע 495,))2)(א(6סעי�  (הלי� הוג�הדרישות באשר ל
הסמכות ה� כללי ) 3)(א(6לאומי הפרטי המוזכרי� בסעי� � כללי המשפט הבי�496.הפסק

   497.שנדונו לעיל העקיפה
 �מאפשר להימנע מאכיפתו של פסק זר א� בעת הגשת התביעה לחוק ) 5)(א(6סעי

קשה להפעיל .  בישראל הלי� באותו עניי� בי� אות� צדדי�תלוי ועומדהזרה היה במדינה 
 הוא הלי� קולקטיבי ואינו חדלות פירעו�סעי� זה בהקשר של חדלות פירעו� שכ� הלי� 

א� נית� צו בהלי� חדלות פירעו� זר שנפתח , יתרה מזו ".צדדי�"מתנהל כהלי� גברא בי� 
נכונות לשת� פעולה ע�  וא� קיימת ,ו� התנהל בישראלבזמ� שהלי� מקביל של חדלות פירע

אי� זה מוב�  498, בישראל ובמדינה אחרתמקבילי�הלי� זר במקרה שבו מתנהלי� הליכי� 
רק משו� שמתנהל בישראל הלי�  – כזהרוב י ס.סרב לקלוט את ההחלטה הזרהיש למאליו ש

נהל הלי� אובליגטורי  ג� א� הת.יחתור תחת האפשרות להושיט להלי� הזר סיוע – מקביל
אי� הכרח לסרב לקלוט את , או קנייני בישראל בעת שבה נפתח הלי� חדלות הפירעו� הזר

ניהולו או סיומו של הלי� זר שכזה עשויי� להשפיע על ניהול , פתיחתו, ראשית. הפסק
בהנחה שניהולו של הלי� , שנית. יש לקלוט את הפסק, וכדי שה� ישפיעו, ההלי� בישראל

הפירעו� הזר אינו משפיע על ההלי� הישראלי א� יש בו כדי להשפיע על ענייני� חדלות 
. אפשר לקלוט את ההחלטה הזרה באשר לכל מה שאינו קשור להלי� הנדו�, אחרי� בישראל

כל עוד נשמר העיקרו� שפתיחת ההלי� הזר אינה מייתרת או עוקפת הלי� ישראלי שנפתח 
  . קאי� סיבה להימנע מקליטת הפס, לפניו

 � נוגד פסק די� אחרמאפשר להימנע מאכיפתו של פסק זר א� הוא לחוק ) 4)(א(6סעי
ג� כא� מתעוררת השאלה א� פסקי . תוק��שנית� באותו עניי� ובי� אות� צדדי� ועודנו בר

לכאורה מוב� מאליו ". אות� צדדי�"די� בחדלות פירעו� יכולי� להיחשב פסקי די� בי� 
המשמעות של הוראה זו , או פסק די� זר שכבר נקלט בישראל, שא� קיי� פסק די� ישראלי

אול� ג� בהקשר זה אפשר . היא שפסק זר שנית� בהלי� חדלות פירעו� לא יורשה לפגוע בו

  

 .496'  בעמראו לעיל להעלות טענה זו אפשרלדיו� בתנאי� שבה�    494
 ,)105ש "ל הלעי (13�ב ו.12אות פסקב, Tower Airפרשת בניגוד לגישת השופטת אלשי� ב   495

  .  של תקנת הציבורבמסגרתהול את הנושא של הלי� הוג� לאי� סיבה לכ
ג� א� מסתפקי� בסמכות עקיפה לפי מבחני� מיוחדי� של , למשל .495' בעמראו לעיל    496

אשר עשויי� להכיר בסמכותה של מדינה להטיל חיוב אישי על אד� בלא , חדלות פירעו�
נודעת חשיבות מיוחדת לעמידה על , קובלי� בפסק גבראמו כללי הסמכות העקיפה המישיתקי

  .נותיויתנה לו הזדמנות נאותה להציג את טעשנהדרישה 
  .494–491' ראו לעיל בעמ   497
 .1426–1423 ,1422–1420' בעמ להל�ראו    498
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ולו במידה שהדבר לא , לשער שהנכונות לסייע להלי� זר עשויה להצדיק קליטתו של פסק זר
� תיפסל כל אפשרות של קליטתו של פסק על כ� שוב נראה כי עדי� שלא. ינגוד פסק די� תק

מוב� מאליו שא� הפסק הזר נוגד פסק זר אחר . זר רק משו� שקיי� בישראל פסק די� נוגד
 שכ� ,אי� בכ� כדי למנוע את קליטתו של הפסק, שטר� נקלט בישראל ואינו ראוי לקליטה

שבו שני קשה יותר לדעת כיצד להתייחס למצב . תוק��הסעי� צופה ניגוד לפסק די� בר
כאשר כללי הסמכות העקיפה בחדלות פירעו� . פסקי הדי� הזרי� ראויי� לקליטה בישראל

אפשר שיובאו , וכאשר החייב חדל פירעו� במספר מדינות, רחבי� ואינ� ברורי� לגמרי
הגישה . לישראל בו בזמ� פסקי די� או החלטות ממדינות שונות שאינ� מתיישבי� זה ע� זה

    499.היא להכיר בהחלטה הזרה שניתנה ראשונה בזמ�המקובלת בעניי� זה 
 אי� 500,בהנחה שמחילי� את כללי האכיפה תו� התאמת� להקשר הנדו�, לצור� הכרה

 �,  במכורתוביצוע�ברשלפיה הפסק ,  לחוק)4(3צור� לעמוד על הדרישה המופיעה בסעי
�לחוק ) 3(3 א� אי� צור� לעמוד על הדרישה שבסעי� 501.ואפשר להסתפק בהיותו תק

 נוס� 502.שלפיה על הפסק להיות נית� לאכיפה על פי הדיני� של אכיפת פסקי די� בישראל
 א� כי ייתכ� שהעובדה , אי� הצדקה לקבוע תקופת התיישנות כלשהי לצורכי הכרה,על כ�

  503.תשפיע על המשמעות שמייחסי� לו בישראלרב שהפסק נית� לפני זמ� 
 בית המשפט –רתית כמו ג� אינצידנטלית  הצה–ה� אכיפה ה� הכרה , בשני ההקשרי�

שיקול מסגרת  ב504.אינו חייב לקלוט את הפסק ג� א� הוא מקיי� את כל תנאי הקליטה
הדעת המוקנה לבית המשפט בהקשר זה נוהגי� לשקול בישראל את ההשפעה של קליטת 

   505.הפסק על זכויותיה� של נושי� ישראליי� ואת התנהגות הצדדי�

  

א� ייתכ� שמבח� .  העוסק בהכרה בסמכויות של הנציג הזר הראשו� שמונה538ש "הראו להל�    499
 .חלטה אינו תמיד משביע רצו� לעניי� זהמועד מת� הה

 .520–516'  בעמ ראו לעילות אחרת לביסוס תנאי ההכרהלאפשר   500
 .521–520' בעמראו לעיל    501
 .ש�   502
אבל ייתכ� שהעובדה שמונה בעל , בזמ�למשל הכרה בהפטר אינה צריכה להיות מוגבלת    503

יה לבסס החלטה להתעל� תפקיד זר לפני שני� רבות ואילו ההלי� לא התקד� מאז עשו
 .מהמינוי הזר

  .520, 511'  בעמראו לעיל   504
ייחסה השופטת חשיבות לעובדה ש� , )105ש " הלעיל ( הראשונהTWA פרשת שלראו למ   505

וא� הזכירה כי החברה כנראה , שההלי� הזר אינו מתחשב כראוי בזכויות הנושי� הישראליי�
 התייחסה ש�, )191ש " הלעיל (Gold and Honey פרשת; הוציאה מישראל נכסי� שלא כדי�

השופטת בשלילה לעובדה שבקשת פשיטת הרגל הוגשה מחו� לישראל במהל� המשא ומת� 
, מ"אינטרנשיונל בע. אס.י.ד.אי' ב� דיי� נ 499/79א "וע; שהתנהל במסגרת ההלי� הישראלי

"  הצדקמ�"פורת את המבח� של � ש� הפעילה השופטת ב�,)1984 (107, 99) 2(ד לח"פ
ה א� הוא עומד בתנאי לאחר שבחנ, כדי לבחו� א� ראוי לקלוט את הפסק) ב(11' המופיע בס

  .הקליטה
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  אל בישרהשפעת הפסק  .3

בהנחה שנמצא כי פסק די� שנית� במסגרת הלי� זר של חדלות פירעו� עומד בתנאי הקליטה 
בהיעדר כללי� סטטוטוריי� ? מה יהיה מעמדו בישראל ומה תהיה נפקותו, בישראל

 השפעת� נגזרת ,המסדירי� את מעמד� ומשמעות� של פסקי די� בענייני חדלות פירעו�
 י$צא לפועל כמו כל פסק זר אחר לאכיפההנמצא ראוי פסק די� . בראש ובראשונה מאופיי�

שבו כלל הסמכות העקיפה רחב ,  כי במצב הנוכחישוב ולהזכיראול� ראוי ל. הראוי לאכיפה
אי� להסתפק בכ� שהמדינה הזרה מוסמכת בעיני ישראל לנהל את הלי� חדלות , מאד

ת כזו עשויה להספיק סמכו. הפירעו� כדי להצדיק אכיפתה של כל החלטה הניתנת במסגרתו
,  כגו� החייב–לצור� אכיפתו של צו גברא המופנה כלפי אד� הכפו� להלי� חדלות הפירעו� 

 אינה צריכה להספיק כשלעצמה סמכות זו ,א� כאמור לעיל. המפרק והנושי�, הנאמ�, הכונס
נגד צדדי� שלישיי� שאינ� כפופי� , רסריוולצור� אכיפתו של החלטה שניתנה בהלי� אד

של הפסק הזר באשר למעמדו  .לצור� הלי� חדלות פירעו�א� שניתנה , לי� הקולקטיבילה
כפו� לאחר  הוא הדיו� בשאלה לאיזה די� ,בהיעדר אמנות והסדרי� מיוחדי� ,לאחר אכיפתו

אינו צרי� להשתנות רק משו� , ביטולו ועוד, תשלומי ריבית, לצור� שינויו, שנאכ� בישראל
   506.במסגרת הלי� קולקטיבישמדובר בפסק די� שנית� 

 הכרזת פשיטת . תיקבע א� היא על פי תוכנהלהכרהההשפעה הנודעת לפסק זר שראוי 
, והחלטה לפתוח הלי� של פירוק ומינוי של בעל המשרה הרלוונטי, רגל ומינוי של נאמ�
כאשר המדינה הזרה מוסמכת בעיני . יכולתו של החייב לתבוע ולהיתבעעשויי� להשפיע על 

 כמקובל במדינות יוכר בישראלנראה כי שינוי כזה ,  לנהל הלי� חדלות פירעו�ישראל
 השופט מצא הביא בהסכמה את העמדה האנגלית זוסמ�כ� למשל בפרשת . אחרות

א�  507.המקובלת שלפיה הכרה במינוי גוררת הכרה בזכותו של הנאמ� לתבוע בש� החייב
לנכסי החייב ובזכות המפרק לשלוט אי� ספק שצו זר שכזה מבסס את ההכרה בזכות הנאמ� 

השופט ברק הכיר במינוי הזר כאירוע שהקנה לנאמ� , ב� דיי�בפרשת , למשל. בנכסי החברה
 על כ� אפשר להכיר הכרה אינצידנטלית בזכות הנציג 508.את הזכות לתפוס את נכסי החייב

  

  .561–551, 336–327' בעמ ראו לעיל   506
סביר שזה ג� . )2002 (161, 157) 3(ד נו"פ , כונס הנכסי� הרשמי'נזוסמ�  10359/01א "בש   507

  .שלו בשמו לשאלה א� החייב יכול להוסי� ולתבועבאשר המצב 
שימו לב . )1984 (111, 99) 2(ד לח"פ, מ"אינטרנשיונל בע. אס.י.ד.אי' ב� דיי� נ 499/79א "ע   508

אלא עיג� את החלטתו בכללי   לא הכיר בפסק הדי� הספציפי שנדו� בפרשה זופט ברקוששה
אבל אלה מייחסי� חשיבות לפסק הדי� שהכריז על החייב פושט רגל ומינה לו , ברירת די�

פורת א� � השופטת ב�ב� דיי�בפרשת . 236פסקה ב, )3ש "לעיל ה (לוי� וגרוניסראו ג� . אמ�נ
, ר את נכסי פושט הרגל לידי הנאמ�ישחייב אותו להחז, הכירה בצו הזר שנית� נגד המוביל

קיומו של צו כזה מצדיק וא� מחייב "י קבעה כהיא ו, ושנית� על יסוד הכרזת פשיטת הרגל
  ).108 'מ בע,ש�" (החברה הקנדית במטע� לש� קיו� הצוהמש� החזקתה של 
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 המחזיק הזר לייצג את החייב במהל� תביעה של הנאמ� הזר או המפרק הזר נגד צד שלישי
 כ� ג� סביר כי התדיינות בישראל בשאלה א� נכס מסוי� הוא 509.כגו� בנק, בנכסי החייב

אותו יכולה להתנהל בי� , במישור הקנייני האזרחי הרגיל, של החייב או שמא של אד� אחר
   510.שמינויו יוכר אינצידנטלית, נציג הזרה אד� אחר ובי�

מתעוררת השאלה א� יש לאמ! , החייבככל שמוכרת השפעתו של צו זר על קניינו של 
שאקי סבר כי יש לאמ! גישה זו . המבחינה בי� מקרקעי� ומיטלטלי�, את הגישה האנגלית

 לא יחולל שינוי מידי – ג� א� הוא נועד להשפיע על מקרקעי� בפורו� –שלפיה צו זר 
וסמ� ליטול המ, אלא א� יבסס את מינויו של הנציג הזר ככונס נכסי� מקומי, בזכויות קניי�

 אמנ� ראינו לעיל 511.את התמורה להלי� הזרולהעביר את ההכנסות מהנכס וא� למכרו 
שאפשר לצמצ� את הסמכות הייחודית לדו� בזכויות קניי� בקרקע כ� שאפשר לדו� 

וא� להכיר בהתדיינות זרה  במסגרת הלי� גברא המתייחסות לקרקע זרהבתובענות רבות 
ע� . in remבל בהלי� חדלות פירעו� השפעת ההקניה היא  א512,שכזו בנוגע לקרקע מקומית

אכ�  הדי�מדינה שהוציאה את פסק הוכאשר , זאת מדובר בהלי� קולקטיבי מיוחדכל 
 אי� לראות פסול מיוחד בכ� שמדינה זו ,מוסמכת בעיני ישראל לנהל הלי� אוניברסלי

ואכ� ג� . ק בי� נושיומעבירה את זכות הקניי� בנכס לנציגו של החייב כדי שתמורתה תחול
אי� התנגדות עקרונית שמקרקעי� מקומיי� יהיו ; באנגליה המניעה היא למעשה רק טכנית

לכ� נראה .  אלא רק מבצעי� את ההעברה בצורה עקיפה באמצעות כונס,חלק מהמסה הזרה
אי� הצדקה , כי בהיעדר הוראה מקומית מיוחדת החוסמת את האפשרות להכיר בהעברה כזו

   513.מקרקעי� ישראליי� מההשפעה המידית של הכרזת פשיטת רגללהוציא 
 הנכסי� העוברי� לקניינו או לשליטתו של הנציג הזר ה� רק הנכסי� של ,לעומת זאת

פסק זר הראוי להכרה , א� א� פסק זר מתיימר להעביר לנאמ� יותר מאשר יש לחייב. החייב
 על כ� סביר שכמו 514.לוהקובע את היק� ההשפעה ש, בישראל כפו� ג� לדי� ישראל

אלא ג� כאשר ,  לא רק בעקבות צו הכרזת פשיטת רגל או צו מינוי מפרק זר,בשיטות אחרות

  

  .1179–1177' בעמלעיל ראו ; הצעת חוק, לבונטי� ,83' סראו    509
  .1426'  בעמעל האפשרות למנות כונס מקומי על יסוד צו מינוי זר ראו להל�   510
פעה מאחר שאי� מייחסי� לצו הזר הש, כזכור .209' בעמ, )20ש "לעיל ה (שאקי ואלתרראו    511

בית המשפט א� מוסמ� להתנות את פעולותיו של הכונס , קניינית באשר לקרקע מקומית
בפסקה , FLETCHER 2005ראו (במקרה כזה בערבויות כדי להג� על נושי� מקומיי� בכוח 

2.117.(  
  .431–429, 63–61' בעמראו לעיל    512
דה העקרונית המקובלת ש� ה� תומכי� בעמ, 236פסקה ב, )3ש "לעיל ה( לוי� וגרוניסראו    513

ג� . ולפיה החייב אינו יכול לחס� את נכסי המקרקעי� שלו מהלי� חדלות הפירעו�, באנגליה
�ההסדר שבInsolvency Regulation , המותיר מקו� מסוי� לתחולתו של די� מקו� הימצא�

   .ככאלהאינו מחס� מקרקעי� , של נכסי החייב
  . כוחו הכובל של פסק די� זר על560–557, 331' למשל לעיל בעמראו    514
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יהיה  אפשר – יוצג פסק הדי� המורה להעביר נכסי� של החייב בישראל לנציג ההלי� הזר
נכסי� שנמכרו לחייב תו� . למנוע העברת� א� לפי די� ישראל ה� שייכי� לאד� אחר

וא� , זכותו של הנאמ� בנכסי� אלה לא תוכר, בעלות והבעלות בה� טר� עברהשמירת 
 515. זהזכותו תוכר רק בכפו� לשיעבוד,  המוכר בישראלבאשר לנכסי� הכפופי� לשיעבוד

על אחת כמה וכמה לא יועבר לאלתר לידי הנציג הזר מכוח מינויו בלבד רכוש שלא היה של 
 א� א� הדי� השולט ,יח להעביר אותו לאחרכי הוא כבר הצל 516החייב בעת הרלוונטית

   517.בהלי� חדלות הפירעו� הזר דורש זאת
ג� סגירת ההלי� , עצמוכש� שפתיחת ההלי� משפיעה על יכולתו של החייב לפעול ב

 היא בדר� כלל משחררת אותו לא ,במקרה של פושט רגל. משפיעה על האישיות של החייב
. מו� עצאת יכולתו לפעול בשליו ומחזירה לו רק מחובותיו אלא ג� מהמגבלות שהוטלו ע

והיא עשויה להביא לידי , סגירת ההלי� משחררת את החברה מחובותיה, חברהבמקרה של 
פתיחת ההלי� צרי� לחול על ההכרה בהכלל שחל על , אשר לפושט רגל. חיסול החברה

ר אותו מוסמכת לנהל את ההלי� היא מוסמכת ג� לסגוהזרה א� המדינה . סיומוההכרה ב
 נראה כי ,לעומת זאת.  את יכולתו לשלוט בנכסיו ולפעול בהיעדר הנאמ�אד�ולהחזיר ל

סגירתו של הלי� פירוק זר תביא לידי חיסול החברה בעיני ישראל רק א� היא ניתנה במדינת 
 דברלא תהיה ל, א� היא ניתנה במדינה אחרת המוסמכת לפרק את החברה. ההתאגדות

כ� רק מדינת ההתאגדות מוסמכת לשלוט בלידתה ובמותה של ש, משמעות בעיני ישראל
  . החברה

  

 ,Depypere 'נ Van Doosselaere 851/99א "כא� טמו� ההסבר להחלטת בית המשפט ברע   515
הלי� חפצא ימי שהתנהל בישראל לטובת הלי� שבו סירבו לעכב , )2003 (800) 1(ד נז"פ

די� עבויהש, לגי הקנה לנאמ� את כלי השיט שהיה בישראלבג� א� ההלי� ה. פשיטת רגל בלגי
  .שרבצו עליו גברו על זכותו של הנאמ�

באנגליה מקובל לומר שבניגוד להלי� . השאלה מהו המועד הרלוונטי בעיני די� ישראל סבוכה   516
רת זכותו של נאמ� זר בפשיטת רגל מוכ, מקומי שבו זכות הנאמ� מוכרת למ� יו� פתיחת ההלי�

ראו (יו� ההכרה האנגלית במינויו וזכותו של מפרק זר מוכרת רק למ� , רק למ� יו� מינויו
FLETCHER 2005) התוצאות ,  אי� ספק שלאחר שפסק די� הוכר.)3.96פסקה ב, )1ש "לעיל ה

–557,  335–334, 333, 331' בעמראו (המיוחסות לו כפופות בסופו של דבר לדי� הפורו� 
שיש לה אול� אי� זאת אומרת שאי אפשר לייחס להחלטה הזרה קוד� כול את הכוח . )560

כפי , יהיה אפשר להכיר בזכות הקניי� של הנציגי� החל ממועד מוקד� יותר, א� כ�. בביתה
�שFletcher � 667�1בפסקה , MAYERראו  (בצרפתואכ� הצליחו להשיג תוצאה זו ). ש�( ממלי

   .)1986 משנת Kléberבאשר לפרשת 
של  או ,החייב לנציגו לש שאלה זו עוסקת רק בהשפעתו המידית של צו זר המקנה את רכושו   517

היא נבדלת מהשאלה שתידו� להל� .  רכוש של החייבנציגצו זר המורה לצד שלישי להעביר ל
 או ,א� אפשר להפעיל את די� הפורו� או די� זר כדי לבטל זכות קניי� קיימת לטובת הלי� זר

  .לקלוט פסק זר המבטל הענקה לצד שלישי שלא היה צד להלי� הקולקטיבי
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 או סגירת הלי� מעוררת קשיי� כאשר מדובר בפטור הפטר זרראינו כי השפעתו של 
מצד אחד התפיסה שיש להכיר בכל החלטותיה של המדינה המוסמכת מעודדת . מחובות

 האנגלי הפטר זר שונה מצד אחר במשפט. תביעה�הכרה בהפטר זר כהפטר מלא לחובות בני
היא בישראל גישה זו אימו! התוצאה של . וזה הראשו� כפו� לדי� החיוב, מהפטר אנגלי

בישראל עוד קיימת אפשרות , שא� על פי שהחייב הופטר מחובו במדינה שבה נוהל ההלי�
 כלל 518.להגיש נגדו תביעה בגינו ג� א� הלי� חדלות הפירעו� הזר שהסתיי� הוכר בישראל

 כי א� מכירי� בפתיחת ההלי� כאירוע שמשפיע על כלל �טענ. ה לביקורת באנגליהזה זכ
 לוי� וגרוניס מציעי�,  בעקבות ביקורת זו519.יש להכיר בסגירתו כאירוע שפוטר אותו, קניינו

.  אול� המשל אינו דומה לנמשל520.לשקול א� ראוי לאמ! את הכלל האנגלי כמות שהוא
סגירת ההלי� בתשלו� חלקי בלבד ; ליטתו ברכושו את שחייבפתיחת ההלי� שוללת מה

ראינו לעיל שקשה להתייחס לכל ההחלטות הזרות הניתנות . נושהלנושי� שוללת רכוש מה
 א� אי� מאמצי� ,בהלי� חדלות פירעו� זר תו� התעלמות מכללי הסמכות העקיפה הרגילי�

י� המבטיחי� כללי סמכות עקיפה מצומצמי� ביותר להכרה בהליכי חדלות פירעו� זר
בהיעדר כללי� כאלה א� קשה להשתחרר מהתפיסות . אוניברסליות מלאה של ההלי�

א� ההלי� לא התנהל במדינה האחת המוסמכת לפטור את החייב . האובליגטוריות הרגילות
מכל חובותיו או למצער במדינה קרובה כל כ� לחייב ולענייניו שכל נושה היה צרי� לצפות 

אכ� לא ראוי לשלול מנושה את , ת פירעו� בעניינו הוא ינוהל ש�י� חדלולוהל הנשא� י
 בהיעדר ,על כ�. לנהל את ההלי� זכותו רק על יסוד הפטר שנית� במדינה המוסמכת בעינינו

ובהיעדר מחויבות עמוקה לאוניברסליות ההלי� , אמנה המבטיחה יחס הדדי בעניי� זה
ולא ( שסביר להכפי� לה את הנושי� המעוגנת בכללי סמכות עקיפה המסמיכי� את המדינה

אלא יש להחיל על עניי� זה , אי� לראות בסגירת ההלי� פטור מידי מכל חיוב, )רק את החייב
או שיש להכפי� את קיומו של החיוב לדי� שמוסמ� להפקיע את זכותו של , את די� החיוב

   521.הנושה

  

במקרה של חברה אי ; ה של פושט רגל אפשר לתבוע אותו בישראל וההפטר לא יועיל לובמקר   518
� א� נשאר בישראל סניאבל , אפשר לתבוע אותה א� היא חוסלה במדינת ההתאגדות שלה

 לנהל  אפשריהיה, רכוש שלה בישראל שלא נתפס בידי הכונסאו א� קיי� , שלה שטר� פורק
  . של פירוקמקומי הלי� 

  .1363–1362' עיל בעמראו ל   519
  .238פסקה ב, )3ש "לעיל ה (לוי� וגרוניסראו    520
521   Fletcher המקומי כדי להשוות את �כוחו של הפטר מקומי  מציע לשלב את די� החיוב בהלי

 ג� לבונטי� ). ואיל�2.127בפסקה , )1ש "לעיל ה (FLETCHER 2005ראו  (לזה של הפטר זר
א� כי , ומו של החיוב לאחר ההלי� בכלי� של ברירת די�בוח� את תוקפו של הפטר זר ואת קי

את די� החיוב אלא יש להחיל את הדי� המוסמ� אי� מקו� להחיל , לשיטתו של לבונטי�
רצוי ). 177' מ ודברי הסבר בע32'  ס,הצעת חוק, לבונטי� (להיטיב ע� החייב על חשבו� הנושה

ולו כדי שהלי� כזה , תו של הפטר מקומיג� בקביע, יהיו אשר יהיו, לשלב עקרונות ברירת די�
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או , ל הלי� נגד החייבניתני� לעתי� צווי� המעכבי� כ � של חדלות פירעו�ת הלירמסגב
יש ג� שעיכוב או הקפאה של הליכי� .  באישור של הליכי� נגד החייבשמתני� את ניהול�

 ,למשל בישראל. נגד החייב נגר� על ידי עצ� פתיחת ההליכי� או הגעה לשלב מסוי� בה�
 �א� , תביעה�באשר לחוב בר לפקודת פשיטת הרגל מעכב כל הלי� נגד החייב 20סעי

 מעכב כל פקודת החברות ל267ואילו סעי� , עבודוישה מובטח לממש את שמאפשר לנו
להתייחס אל צווי� כאלה ישראל  כיצד צריכה .הלי� נגד החברה בלא אישור של בית משפט

בי�  כבר ראינו כי 522?או אל השפעות כאלה המיוחסות להחלטה במסגרת הלי� זר
בלא כל , להכרה בהלי� זר מייחסי� UNCITRAL Model Rules�ההשפעות הבולטות שה

 Insolvency�ב  לעומת זאת523. עיכוב מידי של כל הלי� אזרחימצוי, תנאי של הדדיות

Regulation ,השפעתה של פתיחת ההלי� , המבוססת על הדדיות בי� המדינות הכפופות לה
. על הלי� אזרחי המתנהל במדינה אחרת כפופה לדי� המדינה שבה מתנהל ההלי� האזרחי

א� , השפעתו של הלי� חדלות פירעו� זר על הלי� אזרחי מקומיאי� מרבי� לדו� בבאנגליה 
   524.אי� ספק שלצו זר אי� השפעה מעכבת מידית

א� נראה כי ג� פה צו זר אינו מעכב הלי� ישראלי , סוגיה זו לא נדונה רבות בישראל
שפט מוב� מאליו שצו כזה של מדינה אחת אינו יכול לחייב בית מ.  ובצדק– לאלתר

ימרה זו אכיפה רק נגד אנשי� , טריטוריאלית�וג� א� יש לו ימרה אקסטרה, בישראל
בי� משו� שה� מהמדינה שבה נית� הצו ובי� משו� שה� משתתפי� ש� , הכפופי� לו

  . בהלי�
במקרה אחד עלתה השאלה א� הלי� פשיטת רגל של אד� במדינה זרה וצו עיכוב 

ובית ,  עיכובו של הלי� חפצא ימי שהתנהל בישראלהליכי� שהוצא ש� יכולי� להביא לידי
 הוא ציי� כי העובדה שההלי� המקומי הוא הלי� , ע� זאת525.המשפט השיב כצפוי בשלילה

חפצא היא שמסבירה את המסקנה שאי� חובה לרכז את כל התביעות נגד החייב במדינה 
� גברא יש כי בהלימכא�  לא ברור א� צרי� להסיק 526.שבה מתנהל הלי� פשיטת הרגל

 ציינה .Warner Brosבפרשת . לעכב הלי� אזרחי ישראלי לטובת הלי� חדלות פירעו� זר
  

א� אי� משלבי� . ההלי� מאבד מערכו, שא� לא כ�, אכ� יפטור את החייב מכל חובותיו
וכללי ) לעניי� הפטר מקומי(חשוב במיוחד שכללי הסמכות הישירה , עקרונות ברירת די�

זיקתו , כותויבטיחו שכאשר הפורו� שולל מנושה חלק מז) לעניי� הפטר זר(הסמכות העקיפה 
 .תצדיק התערבות כזו בזכויותיו) להבדיל מהחייב(של פורו� זה לעניי� ולנושה הנדו� 

 ש� נדונה השאלה א� הלי� זר מעכב הלי� חדלות ,1366–1365, 1339–1336' לעיל בעמ ראו   522
בשלב זה נדונה השפעת צו עיכוב רק על ). 1421–1420'  בעמראו ג� להל�(פירעו� ישראלי 

  . רחי רגילהלי� אז
 . והסייגי� לעיכוב זה20' ראו ס   523
  .1394' ראו לעיל בעמ   524
 ). 2003 (800)1(ד נז"פ, Depypere 'נ Van Doosselaere 851/99א "רע   525
  .9פסקה ב, ש�   526
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השופטת אלשי� כי בתי משפט בישראל היו מעכבי� הלי� אזרחי נגד חייב זר כדבר 
 עמדה אחרת 527.שבשגרה אילו התנהל נגדו הלי� חדלות פירעו� במדינה זרה מוסמכת

, תבע ישראלי ממוצא לבנוני ישראלי אחר במקרה זה 528.סנקרי 'נמזרחי פרשת הסתמנה ב
בתביעה נטע� שהנתבע הפר חוזה בינו ובי� התובע עוד בזמ� . ממוצא לבנוני א� הוא

שהתובע ,  שלאחר שעזב את לבנו� הוכרז ש� פושט רגל�הנתבע טע. ששניה� היו בלבנו�
ר לתובע פשית המשפט קבע שההפטר לא הוכח וִאב. ושנית� הפטר, השתת� בהלי�

להמשי� בתביעתו בנימוק שלא ביססו את הטענה שקיומ� של הליכי פשיטת רגל זרי� 
 משתמע מפסק הדי� כי אילו הוכח .נע מנושה להגיש תביעה בישראלושטר� הסתיימו מ

 ומשתמע עוד שבלא הפטר אי� מניעה עקרונית להמש� 529,היו מונעי� את התביעה, הפטר
ה� גרסו שבית המשפט היה צרי� לבחו� א� ההלי� .  זושאקי ואלתר ביקרו החלטה. הדיו�

כי הנושה ,  האזרחיבנסיבות העניי� היה צרי� לעכב את ההלי�, וא� כ�, ש� היה מוסמ�
רק מאחר שניתוח� העלה כי בית המשפט הזר לא . הוכיח את חובו ש� ונכפ� להליכי� ש�

כימו כי היה מקו� להמשי� הס, היה מוסמ� בעיני ישראל לנהל נגד החייב הלי� פשיטת רגל
המוסמ� ,  אול� אי� להסיק מעמדת� זו כי ה� סברו כי צו הכרזת פשיטת רגל זר530.בדיו�

 כי ג� לאחר שמכירי� בסמכות וה� סבר. מעכב הלי� ישראלי אזרחי לאלתר, בעיני ישראל
יש לשקול שיקולי� מגווני� לפני שיוחלט לעכב הלי� , בית המשפט הזר בעיני ישראל

ה� ציינו כמה , א� על פי שדחו את הדיו� בשאלה זו למועד אחר. י ישראלי נגד החייבאזרח
א� הנושה הזר הוכיח את חובו בהלי� הזר וא� ההלי� הזר : שיקולי� שיש להביא בחשבו�

ג� על א� בית המשפט הזר מוסמ� בפשיטת רגל ; א� ההלי� פתוח לנושה הזר; עודו נמש�
א� הנכסי� בישראל יעברו לידי ;  סמכותו זו תוכר בישראלוא�,  לפי דינו הואהנושה הזר
   531.הנאמ� הזר

המשפט לכאורה יש ממש בטענה כי ראוי לעכב הלי� אזרחי בישראל כל אימת ש
ושההכרה , מכיר בסמכותה של מדינה זרה לנהל הלי� אוניברסלי נגד החייבהישראלי 

, רה לשליטתו של המפרקאו בהעברתו של רכוש החב, בהקניית רכושו של החייב לנאמ�
מת� במצב זה . משמעה הכרה בסמכותה של מדינה זרה זו להתמודד ע� תביעות הנושי�

בישראל מחו! להלי� מהווה סוג של העדפה פסולה של אפשרות לממש חיוב נגד החייב 

  

 .Warner Bros 'נהנאמ� והמנהל המיוחד של קבוצת תבל , יוכמ� 22036/02א "ראו בש   527
International Television Distribution ,בהיפותזה . )2003 (13פסקה ב, 19) 2(ב"מ תשס"פ

  . חייב הנתבע נכסי� בישראל או פעילות בישראללא היו ל, וצגה בהחלטהשה
  ).1980 (85) 1(ד לה"פ, סנקרי' מזרחי נ 300/78א "ע   528
 שכל  היה כנראה ג� די� החיוב,לבנו�, בנסיבות העניי� די� מקו� ניהול הלי� פשיטת הרגל   529

  .ותיו מצביעות על לבנו�זיק
  .214–213' מ בע,)20ש "לעיל ה (שאקי ואלתרראו    530
 .210–209' בעמ, ש�   531
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 אול� עמדה זו תלויה שוב בראש ובראשונה בהנחה 532.שמצליח להגיש פה תביעהנושה 
ומזהי� את המדינה האחת המוסמכת לנהל הלי�  פה מכוונני� כראוישכללי הסמכות העקי

שאקי כנראה לכ� התכוונו , ואכ�.  הנחה שאינה מתממשת במשפט הישראלי–אוניברסלי 
. ואלתר כאשר התנו את העיכוב בכ� שג� הנושה הנדו� כפו� לסמכותה של המדינה הזרה

 על פי שהמדינה הזרה מוסמכת א�,  ישראלא� ההפטר הזר אינו מוסמ� בעיני, שוב, שכ�
   533?מה טע� יש לעכב הלי� של הנושה בישראל, לנהל את ההלי�
 ולפי , אינו מעכב הלי� גברא ישראליצו זר שנית� בהלי� חדלות פירעו� ,אשר על כ�

. עקרונות כלליי� השאלה א� לעכב הלי� כזה תלויה בשיקול דעתו של בית המשפט
היא אינה תנאי א� , יא תנאי חיוני להחלטה לעכב הלי�סמכותה העקיפה של המדינה הזרה ה

עקרו� שוויו� הנושי� צרי� לעמוד לנגד עיניו של בית המשפט והוא צרי� להתחשב . מספיק
 בהפטר זר מבית משפט ככל שמכירי�. בישראלהזר ג� בהשפעה האפשרית של סיו� ההלי� 

גיעה בזכותו של הנושה אי� חשש מפני פכללי ההכרה מבטיחי� ש א�ו, במדינה מוסמכת
יש להפעיל את שיקול הדעת לטובת עיכובו של הלי� תו� הבטחת זכויותיו של , התובע

קשה ,  א� העמדה הישראלית היא שאי� מכירי� בהפטר זר,לעומת זאת. התובע בהלי� הזר
להשלי� ע� מצב שבו מעכבי� הלי� למימושה של זכות מוכרת לטובת הלי� חדלות פירעו� 

אול� ג� כאשר ממשיכי� בהלי� .  לסיי� את הטיפול בתביעה ישראלניימוסמ� בעשאינו זר 
העובדה שמתנהל הלי� חדלות פירעו� זר עשויה לחייב נקיטת אמצעי� מיוחדי� , בישראל

   534.ישראליי� וזרי� כאחד, כוחבכדי להג� על זכויותיה� ה� של נושי� 

  מקבילי�הליכי� מצב של השפעת הפסק בישראל ב  )א(

 ראינו שהתנהלותו של הלי� חדלות פירעו� במדינה אחת אינה מונעת את ניהולו של כבר
 ייתכ� מצב שבו יובאו לישראל צווי� שניתנו בשני ,אשר על כ�. הלי� מקביל במדינה אחרת

 ייתכ� מצב שבו יובא לישראל צו מהלי� זר בו בזמ� שמתנהל הלי� ,כמו כ�. הליכי� זרי�
הלי� חדלות בהכרח  של הלי� חדלות פירעו� זר אינה מעכבת כ� פתיחתוש ,מקביל בישראל

  

או נושה שאינו יכול , תביעה בהלי��וב� הוא שא� מדובר בחוב שאינו ברמסיבה זו א� מ   532
הלי� ה, או שההלי� הזר עלול להפלות אותו לרעה, להשתת� בהלי� הזר לפי הדי� הזר

 .רשה להמשי�ישראלי יוה
ג� א� .  לידי הנאמ� א� לאוורוע יש לשקול א� הנכסי� בישראל יעב לא ברור מד,לעומת זאת   533

 מקרקעי� לידי יתראל אינה מכירה בהקניש יא� ו, מדובר במקרקעי�א�למשל (לא יעברו 
 על לשמירהנראה כי המהל� הנכו� , ) למנות בישראל כונס נכסי�וקשי לא בג� ו,הנאמ� הזר

אי� הצדקה במצב זה . ו�� השוויו� בי� נושי� הוא לנהל בישראל הלי� חדלות פירעעקרו
  . לאפשר לנושה אחד ליהנות על חשבונ� של נושי� אחרי�

  .74' ס, הצעת חוק, לבונטי�ראו למשל    534
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בתי  ,בהקשר של פירוק חברותלמשל  535.פירעו� ישראלי וא� אינה מונעת את פתיחתו
האפשרות שבישראל ינוהל הלי� פירוק של את כמובנת מאליה המשפט בישראל מקבלי� 

ראלי א� לאו נתונה ההחלטה א� לעכב את ההלי� היששו, חברה זרה בזמ� שמתנהל הלי� זר
כ�  536.אשר כרגיל יתחשב בעיקר באינטרסי� של הנושי�, לשיקול דעתו של בית המשפט

השופטת אלשי� הסבירה כי אילו היו נכסי�  ,ה התנהל הלי� בישראלב ,תבל בפרשת ג�
והיא לא צפתה בעיה , מקומיהיה מוצדק לפתוח ש� הלי� , ועובדי� בארצות הברית

  537.שני הליכי�זמני של �ניהול� הבומ
וכאשר ,  בי� שני הליכי� זרי� כאשר מדובר בהתמודדות על ההכרה בישראל,על פי רוב

וכר תסמכותו של הנציג שמונה בהלי� שנפתח ראשו� , כל אחד מה� מוסמ� בעיני ישראל
ג� . המצב שונה,  כאשר אחד ההליכי� מתנהל בישראל538.כסמכות על נכסי החייב בישראל

זר מעבירה לקניינו או לשליטתו של הנציג הזר את רכושו של החייב א� פתיחתו של הלי� 
כי בישראל מקובלת העמדה האנגלית שלפיה זכותו של הנציג המקומי סביר , בישראל

.  אשר יכול בדר� כלל להשתת� בהלי� המקומי כנושה539,גוברת על זכותו של הנציג הזר
 , פירושה540ברה ישראליתההכרה באפשרות של ניהול הלי� זר באשר לח,  לכ�בדומה

  

עו� היא ההחלטה לפתוח הלי� של חדלות פיר. 1366–1365, 1336–1336'  בעמראו לעיל   535
שלא להפעיל  הנטייה, מתנהל הלי� במדינה אחרתכבר וכאשר , ל דעתתמיד עניי� של שיקו

השוטחי� את השיקולי� שיש , 239בפסקה , )3ש "לעיל ה (לוי� וגרוניסראו . סמכות תהיה רבה
 נכסי� קיימי�א� , מי פתח בכל אחד מההליכי�: לשקול בעניי� זה על יסוד הפסיקה האנגלית

   .� בישראלוא� תצמח תועלת מניהול ההלי, בישראל
פרשת ; )105ש " הלעיל(  הראשונהTWA פרשת; )105ש "הלעיל  (Tower Air פרשת ראו   536

TWA106ש " הלעיל ( ערעור( ; פרשתGold and Honey )הזר  ()191ש "לעיל ה �שבו ההלי
  ).לא היה מוסמ� בעיני המשפט הישראלי

 .Warner Bros'  נתבלהנאמ� והמנהל המיוחד של קבוצת , יוכמ� 22036/02) א"ת(א "בש  537
International Television Distribution ,2003 (37–36, 19) 2(ב"מ תשס"פ(.  

מצב זה . 210' מבע, )20ש "לעיל ה(שאקי ואלתר ; ביחס לפשיטת רגל 218כלל , DICEYראו    538
אפשרי רק כאשר כללי הסמכות העקיפה מכירי� במספר זיקות סמכות המקנות סמכות 

כל שמצמצמי� את כלל הסמכות העקיפה לפורו� אחד בעל סמכות כ. אוניברסלית
. מצב כזה לא יתעורר, כל מדינה אחרת תהיה בעלת סמכות מקומית מוגבלת� שכ, אוניברסלית

 –קיימת ג� אפשרות לסרב להכיר בשניה� , כאשר אכ� מגיעי� לישראל שני צווי� מוסמכי�
סי� של אוניברסליות בחדלות פירעו� א� פתרו� זה פוגע באינטר. בהיות� פסקי� נוגדי�

  .וסופיות
: הוא עומד על הבעיה המושגית הנוצרת. 2.135פסקה ב, )1ש "לעיל ה (FLETCHER 2005ראו    539

ועל כ� לא נותר , הכרה בהלי� הזר פירושה שקניינו של החייב הוקנה לנאמ� הזר, בפשיטת רגל
� ראוי לנהל הלי� מקומי בנסיבות א� על פי שיש לשקול א. בפורו� קניי� משל החייב עצמו

ג� א� הוא נפתח לאחר הלי� , הוא מזכיר כי הכלל שהתפתח נות� בכורה להלי� המקומי, אלה
  .זר מוסמ�

  .1325' ראו למשל לעיל בעמ   540
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ההלי� הישראלי נפתח ראשו� הוא עשוי לתפוס את כל קניינו של שהג� שבאופ� עקרוני כש
   .מתכחשת לסמכותה של מדינה זרה על רכוש בשטחהישראל אינה , החייב

  עזרה משפטית  .4

וכמקובל במדינות שאינ� קשורות , Insolvency Regulation�ראינו כי בניגוד למצב לפי ה
בישראל אי� די בהכרה בסמכותה של המדינה שבה מתנהל הלי� של חדלות , שרי אמנהבק

פסק זר , למשל. פירעו� כדי שכל החלטה שלה תצמיח את התוצאות המיוחסות לה בביתה
יש צור� לבקש מבית המשפט שיפעיל את אלא , מיד אינו מביא לעיכוב הליכי� בישראל

כמו . היא סוג של בקשת עזרה לטובת ההלי� הזרובקשה כזו , שיקול דעתו לעכב את ההלי�
היא לא תכיר מיד בזכותו של הנאמ� ,  א� ישראל תנהג במקרקעי� מקומיי� כמו אנגליה,כ�

אלא יידרש מינויו של כונס נכסי� ישראלי , בפשיטת רגל או מפרק החברה לממש מקרקעי�
. להלי� הזר את התמורה כדי שיממש נכסי� אלה ויעביר – בי� הנציג הזר ובי� אד� אחר –

אפשר שיתעורר , למשל. קיימי� עוד סוגי� של עזרה שנציג זר עשוי להיות מעוניי� לקבל
סמכויות לחקור אנשי� באשר לענייניו של בהלי� הזר לבית המשפט נתונות מצב שבו 

בלא  ולכפות ציות לה� בישראלאי אפשר להפעיל סמכויות כאלה ; החייב ולדרוש מסמכי�
הדי� הזר מייחס את הקניית נכסי החייב א�  ג� ,כמו כ�.  בית המשפט הישראליעזרתו של

 הוא מאפשר לנציג לבטל הענקות או א�, למועד מוקד� מיו� המינוי של הנציג הזר
, ככאלה  השפעות קנייניות אלה אינ� מוכרות בישראל– מסוימות שניתנו לפני פתיחת ההלי�

 באותה מידה כאשר מתנהלי� הליכי� 541.יג�ועשויה להידרש עזרה ישראלית כדי להש
 לסכל פעולות של בית הצדדית ועצמאית של כל בית משפט עלול� פעולה חד,מקבילי�

ושיתו� פעולה ישיג  ,ההליכי�המשפט השני ולחתור תחת יעילות� והגינות� של שני 
  .תוצאות ראויות יותר

ל הלי� מקביל יכול הא� בית משפט ישראלי שבו מתנה, כאשר מתנהל הלי� זר מוסמ�
הא� , וכאשר אי� מתקיי� בישראל הלי� חדלות פירעו�? כיצד, וא� כ�? לשת� עמו פעולה

 רשאי להושיט עזרה לבית משפט זר מוסמ� שבו מתנהל הלי� חדלות בית משפט ישראלי
  ? בי� על ידי הפעלת דיני חדלות הפירעו� הישראליי� ובי� על ידי הפעלת הדי� הזר, פירעו�

 לסוגיית העזרה המשפטית בהליכיל אי� הוראות חוק המתייחסות מפורשות בישרא
אפשר להיעזר בחוק עזרה משפטית בי� , אול� כפי שמעירי� לוי� וגרוניס. חדלות פירעו�

לפי מידותיו של הלי� חדלות פירעו� " תפור"אמנ� חוק זה אינו . 1998–ח"התשנ, מדינות
החוק קובע כי שר , למשל. פעולה שתוארו לעילוא� לא לפי מידותיה� של הסדרי שיתו� ה

המשפטי� יחליט כיצד להיענות לבקשת עזרה שהוגשה על ידי הרשות המוסמכת במדינה 

  

  .1395–1394' לעיל בעמראו    541
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וא� לא של בית משפט לבית ,  על כ� הפנייה איננה של נציג זר לבית המשפט542.אחרת
זאת . אלא מרשות מוסמכת לרשות מוסמכת, משפט כמקובל בהסדרי� סטטוטוריי� בעול�

ההחלטה א� להיעתר לבקשה נתונה בראש ובראשונה בידי הרשות המבצעת ולא בידי , ועוד
 בהיעדר הוראה סטטוטורית אחרת רק בית משפט השלו� מוסמ� ,כמו כ�. הרשות השופטת

 ואילו בית המשפט המוסמ� בענייני חדלות פירעו� הוא בית 543,לתת עזרה משפטית
 קובע כי כל פעולה על פי בקשה לעזרה משפטית  לחוק8סעי� , לבסו�. המשפט המחוזי

על כ� החוק . ורק א� היא מותרת לפי די� מדינת ישראל, תיעשה לפי די� מדינת ישראל
ע� זאת הוא מציע כלי� לא מבוטלי� . בוודאי אינו מאפשר להפעיל סמכויות לפי די� זר

הנדונות בחוק אמנ� רוב רוב� של צורות העזרה . שיכולי� לבסס מת� עזרה להלי� זר
 בהקשר האזרחי החוק צופה במפורש רק עזרה משפטית של 544;מוגבלות להקשר הפלילי

ה� . בר� כלי� אלה חשובי�. וגביית ראיות והעברת�) כגו� כתבי בית די�(המצאת מסמכי� 
מאפשרי� לגבות בישראל ראיות ולתפוס ולהעביר ראיות שעשויות לשמש באיתור נכסי 

 סעד משפטימת� : "בסו� ההגדרה של עזרה משפטית,  כולל2י� סע,  יתרה מזו545.החייב
מכא� שייתכ� כי ". הכל בקשר לעניי� אזרחי או פלילי,  או ביצוע פעולה משפטית אחרת]...[

 הוא מוסמ� , כאמור, א� כי,בית המשפט יוסמ� לתת סוגי� אחרי� של עזרה במסגרת זו
יי� כדוגמת שלושת סוגי ההסדרי� בהיעדר הסדרי� סטטוטור. לפעול רק לפי די� ישראל

ובמקרי� שבה� חוק  ,בהיעדר אמנות מיוחדות בתחו� זה, הסטטוטוריי� הקיימי� באנגליה
הא� לבית משפט ישראלי סמכות טבועה לתת , עזרה משפטית בי� מדינות אינו מספק מענה

מת�  איזו עזרה אפשר לתת ולפי איזה די� ינהג בית המשפט ב–וא� כ� , עזרה להלי� זר
  ?עזרה זו

   מקבילי�הליכי�עזרה משפטית במצב של   )א(

כאשר  הלי� ישראלי של חדלות פירעו�בישראל לא נדונה כמעט השאלה א� וכיצד יתנהל 
חדלות לעכב הלי� שיקול מרכזי בשאלה א� יש . מתנהל במקביל הלי� חדלות פירעו� זר

. י� ישראליי� וזכויותיה� דאגה לנוש, כאמור, לטובת הלי� זר עיקרי הואמקומיפירעו� 

  

 .7' סוג� ,  לחוק3' סראו    542
  . לחוק)א(9' סראו    543
; בהקשר הפלילי בלבד לחוק 1' ל אלה מוגדרות בסאב, רההחוק מזכיר פעולות חקי, למשל   544

א� הכוונה היא להעברת חפ� כראיה ולא , החוק מזכיר את האפשרות של העברת חפצי�
� וכ, )32' ס(ג� האפשרות להעביר מידע מחייבת קשר לעניי� פלילי . העברת נכס מנכסי החייב

 ).39' ס(וסעד זמני של שימור רכוש ) 33' ס(חילוט רכוש ג� 
הנהלת בתי ' הרשות המוסמכת באיי הבתולה נ 11287�10�10 )א"שלו� ת (ד"ראו למשל ח   545

  ).2011, פורס� בנבו( המשפט
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ית  נדונה חברה אמריקנFelixstowe Dock and Railway Co.,546ה האנגלית הידועה בפרש
 547.בארצות הבריתהייתה שקועה בהלי� של ארגו� מחדש ו, שהייתה רשומה באנגליה
יי� הוצא צו שמנע מכל אד� ליזו� הלי� נגד החברה בכל מקו� נבמסגרת ההליכי� האמריק

קבלת לבאנגליה הגישו שתי חברות אנגליות וחברה הולנדית בקשה .  בולהמשי�או  ,בעול�
ית ביקשה נהחברה האמריק. להוציא רכוש מאנגליההאמריקנית  שימנע מהחברה Marevaצו 

 ולאפשר העברת הרכוש האנגלי לארצות הברית לטובת הארגו� Mareva�לבטל את צו ה
לשת� פעולה בכל דר� ע� צווי� כאלה בית המשפט האנגלי הדגיש את נכונותו . מחדש

רב להעביר רכוש לטובת ההלי� י אול� הוא ס,שניתנו על ידי בתי משפט במדינה ידידותית
י ולכ� יפגע בנושי� חדש יוציא את החברה מהשוק האירופהזר בנימוק שהארגו� מ

   .האנגליי�
� שהתנהל ג� במקרה זה היה ההלי. Tower Airמקרה דומה מאוד נדו� בישראל בפרשת 

בית המשפט היה מוכ� להכיר . מחו! לישראל הלי� של הבראה בביתה של החברה הזרה
מתו� אמו� שההלי� הזר ידאג לאינטרסי� , בצו הקפאת ההליכי� ולהפעילו בכפו� לתנאי�

בית המשפט דרש כי הנאמ� הזר ימנה עור� די� ישראלי כנציגו . של הנושי� הישראליי�
זהות הנאמ� וזהות נציגו הישראלי יפורסמו , כי� הישראלישצו הקפאת ההליובישראל 

הנאמ� חויב לדווח לבית המשפט בקביעות ; בישראל בפומבי ובאופ� אישי לנושי� הידועי�
נה נציג לייצג את האינטרסי� של הנושי� ימבית המשפט ו; על כל התפתחות בהלי� הזר

יכלול פרק מיוחד על הנושי� שאמור היה לדאוג שההסדר שיגובש , הישראליי� בהלי� הזר
לא הסכי� לפעול בית המשפט  TWA  בפרשת, לעומת זאת548.לפי די� ישראל, הישראליי�

לפי צו הקפאת ההליכי� הזר משו� שלא התנהל למעשה הלי� פירוק וא� לא הלי� הבראה 
ר של החברה שהיה פוגע בנושי� הישראליי� ובראש� עובדי ֶכבארצות הברית אלא ֶמ

א� שבעניי� הזה לא ייחסו כוח מידי לצו הזר וההחלטה א� להושיט סיוע א� מכ 549.החברה
  .לאו הוכפפה לדי� הפורו� הכללי הרגיל

 היק� הנכסי�בשיטות רבות מקובל להבחי� בי� הלי� עיקרי להלי� מקומי ג� באשר ל
ואילו הלי� מקומי מוגבל , הלי� עיקרי מקי� את כלל נכסי החייב:  בכל הלי�הנדוני�

�וכ� נהוג ג� במשטר של ה, כ� נהוג במשפט הקונטיננטלי. י� מקומיי� בלבדלנכס

Insolvency Regulationש� ג� הלי� מקומי משתרע על ; לא כ� במשפט האנגלי.  האירופית
מקובל להגביל את  )ancillary proceeding( ורק כשמדובר בהלי� עזר, כלל נכסי החייב

ה הסמכות משתרעת עקרונית על הלי� ז פי שג� ב א� על,ההלי� המקומי לנכסי� מקומיי�

  

546   Felixstowe Dock and Railway Co. v. U.S. Lines Inc., [1989] Q.B. 360  
� לChapter 11הלי� זה התנהל במסגרת    547United States Bankruptcy Code.  
  ).105ש " הלעיל (15, 14פסקאות ב,  Tower Airרשתראו פ   548
  .)106ש "לעיל ה ( ערעורTWA פרשת; )105ש "לעיל ה ( הראשונהTWA ראו פרשת   549
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היעדרה של הבחנה ברורה בעניי� זה בי� הלי� עיקרי להלי� מקומי משפיע  550.כלל הנכסי�
הלי� מקומי עצמאי הוא הלי�  .כמוב� על מידת שיתו� הפעולה ע� הליכי� זרי� מקבילי�

חלוקת המסה לנושי� מהעובדה שלאחר רגיל שאינו מושפע מקיומו של הלי� עיקרי זר לבד 
 הלי� עזר ,לעומת זאת .להלי� העיקרי, א� יש כזו,  מעבירי� את היתרה,המוכיחי� את חוב�

– ancillary proceeding –  לכ� �הוא הלי� שבו יש מידה רבה של שיתו� פעולה כדי לשאו
   551.שההלי� העיקרי יהיה הלי� אוניברסלי

ית נראה כי ג� בישראל הלי� משני עקרונ. המצב בישראל בענייני� אלה אינו ברור
תואר כהלי� משני נוהל הלי� ש, סיביל יורופבפרשת , למשל. משתרע על כלל נכסי החברה

להיות מוגבל היה יכול לא  ההלי� הישראלי על כ�, כשכלל לא היו נכסי� בישראל, מקומי
לי�  כאשר התנהל הלי� במדינה המוסמכת לנהל ה, לעומת זאת552.לנכסי� מקומיי� בלבד

דובר על שהיתרה תועבר למפרק והוגבל ההלי� הישראלי לנכסי� מקומיי� , עיקרי
הוגבל לנושי� א� ההלי� המקומי ,  בניגוד למצב הרגיל באנגליה, ע� זאת553.הראשי

שלל במפורש את האפשרות שישתתפו ג� בית המשפט  TWA  בפרשת554.מקומיי� בלבד
תרה תועבר לבית המשפט הזר רק לאחר הוא א� קבע שהי. מטעמי יעילות, הנושי� הזרי�

 אלה בני די� קדימה לפי די� ישראל ואלה –שכל הנושי� הישראליי� יקבלו את המגיע לה� 
 לאחר תיאו� ע� בית המשפט הזר כדי לוודא שה� יזכו לשוויו� ע� הנושי� –הרגילי� 

 ,ג הזר שבוסס על התנהגות הנצי,הדאגה המיוחדת לנושי� הרגילי� נבעה מהחשש. הזרי�
 הוגבל ההלי� לנושי� בעלי די� Tower Air רק בפרשת 555.שלא יזכו ליחס הוג� בהלי� הזר

ג� פה הודגש כי ההלי� נועד . והנושי� הרגילי� הופנו כמקובל להלי� העיקרי, קדימה בלבד
 בשני ההליכי� א� דובר על שההלי� בישראל יתנהל לפי די� 556.לנושי� מקומיי� בלבד

 אי� עיקרו� חד וברור באשר לכפיפות ההלי� המקומי ,בעניי� זהמכא� שג�  .ישראל
לסמכותה של המדינה בעלת סמכות אוניברסלית ואי� זה ברור ומוב� מאליו שהלי� במדינה 

ל כפו� לשיקולי חדלות פירעו� ו הכ;בעלת הסמכות האוניברסלית זכאית מידית לעזרה
  .ישראליי�

  

 ואיל� לפסק דינו של הלורד 8פסקה , McGrath v. Riddell, [2008] U.K.H.L. 21 ראו   550
Hoffman.  

  .1389–1387'  ובעמ43ש "ה ראו לעיל   551
 .)87ש "לעיל ה (2 סיביל יורופ, )90ש " הלעיל (1 יל יורופסיבראו פרשת    552
,  השנייהTWA פרשתראו למשל ( הדגישה השופטת כי אי� מדובר בהלי� עזר TWAבפרשת    553

, )105ש "ל הלעי ( ואיל�15 פסקהב, Tower Air ואילו בפרשת ,)125 ש"לעיל ה (10פסקה ב
 .תה להלי� עזר א� לאוי א� הכוונה הילא ברור". משני מקומי"השופטת א� מדברת על הלי� 

 ,DICEYראו (באנגליה בהיעדר הוראה מיוחדת לצמצ� את ההלי� הוא פתוח ג� לנושי� זרי�    554
 .)30�081פסקה ב

  ).125ש " הלעיל ( השנייהTWA פרשת ראו   555
 .)105ש "לעיל ה( ואיל� 15פסקה ב, Tower Airראו פרשת    556
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 ע� שיתו� פעולהמסתמנת מגמה של , אא� על פי שאי� פסיקה רבה בנוש ו,ע� זאת
 הזכירה השופטת אלשי� את האפשרות למנות TWA בפרשת 557.הליכי� זרי� מקבילי�

 Tower Airג� בפרשת ,  כאמור558.בי� הליכי� במדינות שונות" דיאלוג"בעל תפקיד שינהל 
 לאור זאת סביר כי בתי משפט בישראל לא. דאג בית המשפט לשיתו� פעולה ע� הנציג הזר

זכויותיה� של הנושי� הגנה על יהססו לאשר הסכמי� בי� נציגי� מקומיי� לזרי� תו� 
באנגליה בלא הרשאה סטטוטורית ותו� התמודדות ע� השאלות ג� כפי שאירע , הישראליי�

במצב שבו מתנהלי� הליכי� , עלה מהדיו� המשווהכפי ש 559.הקשות שהגנה זו מעוררת
תיע ואי� מניעה שיופעלו א� סמכויות נרחבות יותר של שיתו� פעולה כזה אינו מפ, מקבילי�

  .דיני חדלות פירעו� ישראליי� שיסייעו לשני ההליכי� להסתיי� בהצלחה

  עזרה משפטית בהיעדר הלי� מקביל בישראל  )ב(

ועוד יותר כאשר הלי� , המצב סבו� יותר כאשר אי� מתנהל בישראל הלי� של חדלות פירעו�
כאשר אי� מתנהל הלי�  . בישראל כי אי� מתקיימי� התנאי� לכ�כזה לא יכול היה להתקיי�

בית המשפט ישקול סביר כי , וג� מבלי שמוגשת בקשה לעזרה משפטית לפי החוק, מקומי
א� על פי , לפי שיקולי� מקומיי�, עיכובו של הלי� אזרחי לטובת הלי� חדלות פירעו� זר

לא ימנה כונס בית המשפט בה מדוע  כ� ג� אי� סי560.שהצו הזר אינו מחייב בישראל ככזה
 או כדי לסייע בידיו ,נכסי� ישראלי כדי לממש זכות קניי� שעברה לידי נאמ� בפשיטת רגל

כש� שבאנגליה ,  יתרה מזו561.של מפרק זר כל עוד מדובר בהלי� זר מוסמ� בעיני ישראל

  

  .73'  ס, הצעת חוק,בונטי�ל בעניי� זה ראופורטת להצעה מ   557
  ).105ש "לעיל ה (14בפסקה  , הראשונהTWA פרשתראו    558
 Re Bank of Credit and Commerce International S.A. (No. 10), [1997] Ch. 213ראו למשל    559

�ו. בנוגע לקיזוז McGrath v. Riddell, [2008] U.K.H.L. 21 ,לדיו� . באשר לנושי� מועדפי�
ובאפשרות להגיע להסכמה על החלתו של די� זר , יד שאפשר לייעד להלי� משניאקדמי בתפק

 .John A. Eראו , אפילו בסוגיה של סדר העדיפויות על רשימה מוסכמת של שיעבודי� או
Pottow, A New Role for Secondary Proceedings in International Bankruptcies, 46 

TEXAS INT’L. L. J. 579 (2011).  
  .1420–1418' בעמלעיל  ראו   560
למקרה שבו בית המשפט ) 2012, פורס� בנבו(מרש ' הייד נ 3798�07�11 )��ימחוזי (' ראו הפ   561

היה מוכ� למנות מנהל מיוחד לנכסי החייב בישראל לאחר שהוכרו צו פירוק וצו פשיטת רגל 
מהעובדות במקרה זה השופט לא התייחס לשאלה א� הפסק הזר מוסמ� א� השתמע . זרי�

א�  בית המשפט. שהחברה הייתה מאוגדת במדינה הזרה וכי החייב פושט הרגל היה תושבה
לא הבהיר דיו א� הוא מכיר בצווי� הזרי� בדר� של הכרה הצהרתית מחו� לחוק או שמא 

 מה היה –) ב(11' וא� לפי ס, לחוק אכיפת פסקי חו�) ב(11' בהכרה אינצידנטלית לפי ס
א� פסק הדי� ממחיש את הסיוע . ו� בתיק שאגב הדיו� בו נדרשה ההכרההעניי� העיקרי שנד

ראו , לסוגיה מקבילה בהקשרי� אחרי�; 1395' ראו לעיל בעמ .שאפשר לתת להלי� זר מוסמ�
  .1181–1179, 636–633, 614–608 '  בעמלעיל
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א� .  בישראלג� אי� סיבה עקרונית לחסו� אפשרות זו, אי� מניעה שימונה ככונס הנציג הזר
הא� אפשר לעשות יותר  .כל אלה ה� תוצאות טבעיות של ההכרה בהכרזת פשיטת רגל זרה

, או דיני חדלות פירעו� מקומיי�, הא� אפשר להחיל דיני חדלות פירעו� זרי�, למשל? מזה
היעדר כללי שבהעלה  לעיל הדיו�? א� על פי שאי� מתקיי� בישראל הלי� חדלות פירעו�

קשה להצדיק , המבטיחי� כי ההלי� הזר הוא הלי� אוניברסלי, צומצמי�סמכות עקיפה מ
ושיש ג� בעיות מוסדיות , את המסקנה שיש סמכות טבועה להחיל דיני חדלות פירעו� זרי�

 עוד שקשה להצדיק את המסקנה שיש הוא העלה. אלהדיני� המקשות על הפעלת� של 
  .היעדר הלי� מקומיירעו� מקומיי� בסמכות טבועה להפעיל דיני חדלות פ

בית המשפט המחוזי בירושלי� ער� ) לוי�פרשת (בפסק די� מ� הזמ� האחרו� , חר� זאת
ניתוח מאל� ורחב היק� של הנעשה בענייני� אלה בשיטות משפט זרות ומצא סמכות 

 פסק די� זה 562.טבועה לסייע סיוע פעיל להלי� זר באמצעות דיני חדלות פירעו� ישראליי�
 בעקבות זאת 563.נית� צו פשיטת רגל באנגליה נגד החייב ומונתה לו נאמנתעסק במצב שבו 

, כונס זה ביקש לממש בישראל נכסי� שוני�. מונה כונס נכסי� ישראלי לנכסי החייב
, הרשומה על ש� הוריו של החייב, בנכסי� הייתה דירה באילת. שלטענתו היו של החייב

הורי החייב . ושמושכנה לטובתו, ו כהלוואהשנקנתה לפי הטענה בכספי החייב שניתנו להורי
על כ� הוא ביקש לממש את המשכו� או לראות בה . סירבו להחזיר לכונס את ההלוואה

 �הנכסי� האחרי� היו וילה .  לפקודות פשיטת הרגל הישראלית96הענקה בטלה לפי סעי
 בית המשפט התבקש. בהרצליה פיתוח שבה גרה אשתו של החייב ומיטלטלי� שבתוכה

ה� המיטלטלי� שולהכריז , של החייב או לראות בה הענקה בטלההיא לקבוע כי ג� וילה זו 
בית המשפט הסכי� לדו� בשאלה א� הפסק הזר ראוי לקליטה במסגרת בקשה . נכסי החייב

 הוא קבע כי מחצית 565. והחליט שאפשר להכיר בצו פשיטת הרגל564למת� הוראות
  

הוגש ). 2011 ,פורס� בנבו( לוי�' כונס נכסי� זמני נ, ח זוהר"רו 6403�09) ��מחוזי י(ר "פש   562
 .טר� נית� פסק די� בערעור). 1297/11א "ע(ערעור על פסק די� זה לבית המשפט העליו� 

.  לפסק הדי� השופט מציי� כי נטע� לפניו שהחייב טר� הוכרז פושט רגל באנגליה4בפסקה    563
 .על כ� נראה שהוא התייחס לצו כהכרזת פשיטת רגל. הוא אינו ד� בטענה זו

 .לפסק הדי� 11ראו בפסקה    564
במהל� הדיו� השופט התייחס לאמנה בעניי� הכרה ואכיפה של . 42, 22–11ראו בפסקאות    565

כשאר האמנות בתחו� זה שעליה� חתומה ישראל . פסקי� זרי� שנחתמה בי� אנגליה לישראל
א� ג� ). 531–526' בעמראו לעיל (ג� אמנה זו לא נקלטה כדי� ואינה חלק מהמשפט הישראלי 

כמו אמנות אחרות המבטיחות קליטה הדדית של פסקי� זרי� בענייני� אזרחיי� , לו נקלטה
אול� כפי שהשופט . ג� אמנה זו מוציאה במפורש פסקי די� בענייני חדלות פירעו�, ומסחריי�
מוב� מאליו שהעובדה שהאמנה אינה חלה על פסקי די� כאלה אינה שוללת את , ציי� בצדק

אי� זה ברור לגמרי מפסק הדי� , ובכל זאת. דרכי� הרגילותהאפשרות להביא לידי קליטת� ב
הא� הוא הכיר בצו הזר בהלי� ההכרה שמחו� . מה היה מנגנו� הקליטה ששימש את השופט

) ב(11' או שמא מכוח ס, Tower Airלחוק במסלול שהותווה על ידי השופטת אלשי� בפרשת 
�ודת מוסמ� שהיא עומדת להגיש ד יעל חסיד בעב"כפי שהעירה עו? לחוק אכיפת פסקי חו
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 לפקודת פשיטת הרגל �96 להפעיל את סעי� א� הוא הסכי, המיטלטלי� שייכי� לחייב
הישראלית לטובת ההלי� הזר כדי לבטל את הענקת הדירה באילת להורי� ואת הענקת 

  . הווילה לאשת החייב
חלק ניכר מהדיו� הוקדש לשאלה א� אפשר להפעיל את דיני חדלות הפירעו� 

וט את הדי� בהקשר זה השופט הציג בהרחבה ובפיר. הישראליי� לטובתו של הלי� זר
הוא הזכיר כי הסדר זו אומ! . UNCITRAL של Model Law�האמריקני שאימ! בחוק את ה

 Insolvency� האנגלי ואת הInsolvency Act, 1986� ל426הוא הזכיר את סעי� ו, ג� באנגליה

Regulationעל פי שהיה מודע לוויכוחי� אקדמיי� בשאלת כיוו� ההתפתחות .  האירופית �א
העול� זונח את הגישה הטריטוריאלית המצומצמת " הסיק מכל החומר הזה שהוא, הרצוי

מציאות עסקית המוחקת גבולות תיאר  הוא 566".וצועד אל עבר הגישה האוניברסאלית
ומציאות משפטית שמקשה על הליכי חדלות פירעו� בשל הבדלי� בי� דיניה� של , מדינתיי�

  :לדעתו. המדינות השונות

אינה בדחיית בקשותיה� של גורמי� זרי� לממש , והדר� לפתרו� בעיות אל
�אלא בהענקת מירב , את נכסיה� של חייבי� בתו� תחומי המדינה על הס

ג� בישראל שלא אימצה , להצדיק כיו�, אפוא, קשה. הסיוע לנושי� הזרי�
. גישה טריטוריאלית דווקנית להליכי חדלות פירעו�, "החוק לדוגמא"את 

מקיימת  �אית, ות כש� שהיא במדינות העול�המגמה צריכה להי, אדרבא
מגמה אוניברסאלית כזו הבאה , מדינת ישראל את מירב הסחר הבינלאומי

לקד� שיתו� פעולה מקסימאלי בי� מדינת ישראל ובי� המדינות הזרות בה� 
הפרשנות הניתנת היו� לדיני ישראל צריכה . מתקיימי� הליכי חדלות פירעו�

גמה האוניברסאלית הגלובאלית ויש להימנע ג� לעלות בקנה אחד ע� המ
ממצב שמדינת ישראל תהפו� למדינת מקלט לחייבי� מבריחי נכסי� 

כש� שדמו של נושה זר אינו אדו� יותר מדמו של נושה ישראלי . מנושיה�

  

אי� זה מוב� מאליו שאפשר להיעזר , לפקולטה למשפטי� באוניברסיטה העברית בירושלי�
מאפשר להכיר בפסק זר אגב דיו� בעניי� שבסמכות בית ) ב(11' ס. לצור� זה) ב(11' בס

עו� הבקשה במקרה זה הייתה להפעיל סעדי� של דיני חדלות פיר. המשפט ולצור� אותו עניי�
קשה לזהות עניי� הנמצא , בהיעדר הלי� חדלות פירעו� ישראלי. ישראליי� לטובת הלי� זר

ההכרה בפסק הזר היא עיקר . בסמכות בית המשפט שאגב הדיו� בו יש צור� להכיר בפסק הזר
ורק א� בקשה זו תתקבל יהיה בסיס לשקול הפעלת כלי� של חדלות פירעו� לטובת , הבקשה

 .ההלי� הזר
 . לפסק הדי�39 בפסקה ראו   566
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דמו של נושה ישראלי לא צרי� להיות אדו� יותר מנושה זר , במדינה הזרה
   567.במדינת ישראל

 לפקודת פשיטת הרגל ולבטל הענקות 96הסכי� להפעיל את סעי� הוא  בעקבות דברי� אלה
  .בנכסי מקרקעי� שבישראל לטובת ההלי� הזר

הברירה העומדת בפני בית המשפט ובפני המשפט בניגוד לרוש� שעולה מדברי השופט 
�. הישראלי בכלל איננה בי� מת� סיוע לבי� דחיית בקשותיה� של נושי� זרי� על הס

ראינו כי דיני הפסקי� הזרי� וכללי ברירת הדי� הישראליי� מסייעי� סיוע רב כבר , אדרבה
הכרה בצווי� זרי� עשויה להוליד תוצאות מידיות . לנושי� זרי� ולנציגיו של הלי� זר

והיא עשויה לבסס מינוי של כונס מקומי שיוסמ� , בזכויות קניי� וביכולת לפעול בש� החייב
 מאחר שבנסיבות העניי� השופט 568.שראל לידי ההלי� הזרלהעביר את רכושו של החייב בי

ובהנחה שצו זה אכ� הקנה לנאמ� את רכושו של , הגיע למסקנה שאפשר להכיר בצו הזר
לא הייתה כל מניעה להושיט סיוע בעניי� זה ובתו� כ� לנהל דיו� בישראל בשאלה , החייב

שרויות אלה תמיד היו זמינות אפ. כדי לזהות נכסי� שה� קניינו של החייב, מי בעל הנכסי�
הרטוריקה התומכת . כפי שה� זמינות ברוב שיטות המשפט, במשפט הישראלי

  . באוניברסליות של ההלי� אינה נחוצה לצור� הסיוע בנוגע לרכושו של החייב עצמו
אפשר להפעיל , לאחר שזוהו נכסיו של החייב, שאלה קשה הרבה יותר היא א�

שאלה זו ? ות פירעו� כדי לשלול זכויות מאנשי� אחרי�דוקטרינות ישראליות של חדל
הא� אפשר להושיט : הראשונה היא השאלה הכללית בהקשר זה. מורכבת משתי שאלות

 מה –וא� כ� , עזרה פעילה מעבר לתוצאות הטבעיות של הכרה בצו הכרזת פשיטת רגל זר
ג� א� : ודי נוס�השנייה היא בעלת ממד ייח? התנאי� לכ� ולפי איזה די� תינת� העזרה

וג� א� אפשר להפעיל לש� כ� את דיני חדלות הפירעו� של , אפשר לתת עזרה להלי� זר

  

  . לפסק הדי�40ראו בפסקה    567
פנה לאסמכתאות האנגליות בעניי� השפעתו של ה ואכ� השופט .1415–1414'  לעיל בעמראו   568

פנה ההוא ).  לפסק דינו23פסקה ראו (צו זר ששימשו בסיס לעמדות אלה במשפט הישראלי 
ל באופ� מידי על מיטלטלי� א� ש� מוסבר כי צו זר פוע, DICEYשל  12�לקטעי� במהדורה ה

א� שימו ). 217היו� כלל (כדי לממש מקרקעי� יש צור� במינוי כונס מקומי ; לא על מקרקעי�
אלא לצור� שאלה , שפעה של צו זרהלב שהשופט לא הפנה למקורות אלה כדי לברר מהי ה

אלה זו ש? בקשי� לתת סיוע להלי� זרת כשמ,לפי איזה די� נוהגי� אחרי הכרה בצו: אחרת
זו אי� ספק ש. מתייחסת לסיוע פעיל שאפשר לתת נוס� על ההשפעות הרגילות של הצו

מטבע ו,  משאלת ההשפעה של הצו הזרא� היא שאלה שונה, שעלתה בפרשה הנדונהשאלה ה
חומר  אי� זה מפתיע ש,על כ�.  הפנההשופטהתשובה לה אינה מצויה בחומר שאליו , הדברי�

 השאלה א� אפשר לבטל הענקות ,ת השופט שלאחר שנקלט הצואינו מבסס את מסקנא� זה 
 ).  לפסק הדי�43 ופסקה 23פסקה ראו (כפופה לדי� ישראל 
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פסק ? בהיעדר הלי� חדלות פירעו� מקומי, הא� אפשר להפעיל� נגד צד שלישי, הפורו�
  .  א� מבלי לדו� בה� לגופ�,הדי� נת� תשובה חיובית לשאלות אלה

 למת� עזרה להלי� זר מחייב לנקוט עמדה במגוו�  עיצובה של מסגרת,צוי� לעילכפי ש
במקרה הנדו� השופט . מהותיות ומוסדיות השלובות זו בזו, ערכיותלא קט� של שאלות 

 המוסדרת ברובה הגדול באמנות ובהסדרי� –לאומית �הסתפק בצור� להשתלב במגמה הבי�
ל השאלות והוא דילג מעל כ, לאוניברסליותהערכית  ובשאיפה –  זרי�סטטוטוריי�

 נבלעו בנכונות להתבסס על סמכותו הטבועה של בית מוסדיותכל השאלות ה. אחרותה
או הדדיות ,  אמנהי�הא� נדרש: המוסדיות הבאות השופט לא ד� לגופ� בשאלות .המשפט
להיזקק לבקשה מצד בית , או אפשרות, הא� יש צור�?  או הסדר סטטוטורי כלשהו,פשוטה

הא� נדרש שיתנהל ? להסתפק בבקשה של הנציג הזר, ו צרי�א, המשפט הזר או שמא אפשר
הא� נדרש שתהיה סמכות לנהל הלי� מקומי כתנאי ? הלי� מקומי מקביל כדי שתינת� עזרה

 תהיה סמכות לנהל הלי� כזה כתנאי להפעלת די� לאהא� נדרש ש? להפעלת די� הפורו�
בנושי� הזרי� ולהגביר  נבלעו בצור� להימנע מפגיעה מהותיות כל השאלות ה569?הפורו�

הא� אפשר : המהותיות הבאות השופט לא ד� לגופ� בשאלות .את האוניברסליות של הלי�
כאשר כללי הסמכות העקיפה מכירי� ביותר ממדינה אחת בעלת סמכות משפטית לתת עזרה 

האמנ� בית ? מה צריכי� להיות כללי הסמכות העקיפה לעניי� זה? לנהל הלי� אוניברסלי
 הא� ראוי להפעיל דיני 570? בעל סמכות אוניברסלית בנסיבות העניי�היהר המשפט הז

 הא� ראוי להפעיל את דיני חדלות הפירעו� 571?חדלות פירעו� ישראליי� או זרי�

  

מצד אחד היה אפשר לחשוב שתידרש סמכות ישראלית לנהל הלי� חדלות פירעו� כתנאי    569
להפעלת דיני חדלות הפירעו� הישראליי� משו� שבהקשר הפנימי אי� מאפשרי� הפעלת� של 

מצד אחר היה אפשר לחשוב שכתנאי להפעלת� של . דיני� אלה מחו� להלי� חדלות פירעו�
דיני חדלות הפירעו� הישראליי� לטובת הלי� זר יידרש שאי� סמכות ישראלית לנהל הלי� 

משו� שא� קיימת סמכות כזו מתבקש לכאורה שהיא תופעל ותבטיח את , חדלות פירעו�
 .פני שתוגש עזרה להלי� זר הנועד בעיקר לנושי� זרי�זכויותיה� של נושי� ישראליי� ל

 אפשר שבנסיבות העניי� הוא אכ� היה מוסמ�. 1410–1406'  בעמראו לעיללדיו� בשאלה זו    570
, החייב תואר בפסק הדי� כאנגלישכ�  . אוניברסליוא� לנהל הלי�, בעיני ישראל לנהל הלי�

מקנה סמכות אוניברסלית למדינה אכ� ב  זיקת המוש, הייתה שהוא תושב אנגליהוא� הכוונה
כמו כ� מדינת המושב אינה המדינה היחידה . לא הובהר א� הוא אכ� תושב אנגליהא� . הזרה

ייתכ� שלא היו השלכות , אמנ� בהיעדר כל הלי� אחר. המוסמכת בעיני ישראל לעניי� זה
ועל כ� לא הוצגה נדונה בפסק הדי�  כלל לא ת הסמכות והיקפהשאלאבל , מעשיות לעובדה זו

  .ולא נבדק התנאי המרכזי לכ�, ההצדקה המרכזית להושטת עזרה להלי� זר אוניברסלי
. 1 .בעניי� זה פסק הדי� מעורר מספר תהיות. 1401–1398'  בעמראו לעיללדיו� בשאלה זו    571

א� ). 568ש "הראו לעיל (השופט הציג את השאלה איזה די� חל לאחר שהצו מוכר בישראל 
�הוא מצא ב שהתשובהDICEYהחומר הישראלי שאליו הוא ;  לא הייתה מכוונת לשאלה זו

הצגת . לא התייחס לעניי� מעבר לכ� שופט וה;כ� נראה, פנה א� הוא אינו מתייחס לשאלה זוה
אי� מדובר כא� בשאלה . מטעהא� השאלה כאילו מדובר בכלל ברירת הדי� לאחר שהצו הוכר 
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כגו� לצור� גובה הריבית שחלה (הוא נקלט בישראל שלאחר רגיל איזה די� חל על פסק די� 
 לא ג� ).561–551, 336–327' בעמ לעילראו , אלה וכיוצא ב של הפסקעליו או לצור� שינויו

 או, גברא או חפצא רגיל בהלי� איזה די� צרי� לחולדהיינו , הברירתית הרגילהמדובר בשאלה 
זו . זרכול לשמש מקור לעזרה שתינת� להלי� מדובר בשאלה איזה די� י. בהלי� קולקטיביא� 

בהיעדר . נת� לה מענה שהשופט לא פתיעאי� זה מועל כ� , אינה שאלה רגילה של ברירת די�
 ולא בשיטות במשפט הישראלילא , מסגרת מפותחת של עזרה משפטית אי� לה תשובה

 ,מיוחדתרה מת� עזרה משפטית בעקבות ההכרה בהכרזת פשיטת רגל זרה טעונה הסד. אחרות
אמנ� השופט . 2 . מיוחדוהסדרתה על ידי הפעלת דיני חדלות פירעו� ישראליי� טעונה הסבר

 א� כבר ראינו ששאיפה לאוניברסליות דווקא ,לא העלה את האפשרות שיופעל הדי� הזר
דומה כי לא ראוי שיופעל די� הפורו� מכל מקו� . מחייבת להחיל די� זה ולא את די� הפורו�

במיוחד כשמדובר בפגיעה בזכויותיו של צד שלישי ,  מה עמדת הדי� הזר בסוגיהבלא לדעת
בניגוד כבר ראינו כי . ואכ� כלל לא ברור מה עמדת הדי� הזר בסוגיה זו. שאינו כפו� להלי�

הכרזה כזו , להשפעה הקניינית המידית שיש להכרזת פשיטת רגל אנגלית על קניינו של החייב
מהסוג הנדו� בפרשה , כדי להביא לתו� המסה רכוש נוס�. יננו שלואינה משפיעה על רכוש שא

 לא על רכוש בתו� אנגליה ולא – חלי� ישירות  ואלה אינ�,יש להפעיל דיני ביטול הענקות, זו
ההחלטות  .כדי להפעיל מכשירי� אלה יש צור� בהחלטה שיפוטית. על רכוש מחו� לאנגליה

רק כאשר הצד המחזיק , ובי� השאר, � במ&ורה מופעליבעניי� זה מבהירות כי כלי� אלה
 ,DICEYראו ( בנכסי� קשור מספיק לבית המשפט האנגלי עד שאפשר לומר שהוא כפו� לו 

 הנאמנת לבית משפט אנגלי כדי את דומה כי מוטב היה להפנות, במוב� זה. 3 ).31�049 בפסקה
על הצד השלישי  שלושהוא יכריע בשאלה א� אפשר להפעיל את דיני ביטול ההענקות 

ואילו החלטתו הייתה מוסמכת , חליט לבטל את ההענקההוא היה מאילו . בנסיבות העניי�
א� בית , מנגד.  להושיט את העזרה על ידי אכיפה של פסק הדי�אפשר היה, בעיני ישראל

להצדיק הפעלת דיני חדלות פירעו� היה קשה , המשפט האנגלי היה מסרב לבטל את ההענקה
אילו נדרשה . 4. לתת לעצמו, או לא רוצה, די לתת להלי� זר את מה שהוא לא יכולישראליי� כ

ג� השאלה מה כלל בישראל  עולה אפשר שהייתה, הנאמנת לפנות לבית המשפט האנגלי
רסרי לצור� וונגד צד שלישי בהלי� אדשנית� מסוג גברא זר לפסק די� באשר הסמכות העקיפה 

 בסמכותה של המדינה הזרה לנהל את ההלי� או שמא הא� אפשר להסתפק: הלי� קולקטיבי
? ראוי לדרוש שכל החלטה אינדיווידואלית תקיי� את תנאי הסמכות העקיפה המיועדי� לה

יש טעמי� טובי� , להבדיל מהחלטה נגד אד� הכפו� להלי�, מסוג זהכאשר מדובר בהחלטה 
–1408, 1400–1399' בעמ ראו לעיל(ה לנהל את ההלי� שלא להסתפק בסמכות המדינה הזר

 את ההלי� וא� על פי שבעיני אנגליה  ייתכ� שא� על פי שאנגליה מוסמכת לנהל,על כ�). 1409
הצדדי� השלישיי� קשורי� מספיק לחייב ולענייניו כדי להצדיק הפעלת דיני ביטול הענקות 

טית זהו אכ� מקרה שבו מוצדק לבקש עזרה משפ. ישראל לא תסכי� לקלוט את הפסק, אנגליי�
 צד שלישי זההדי� הזר בעיני ו,  כאשר הצד השלישי כפו� לסמכות בית המשפט הישראלי–

למדינה שבה מתנהל ההלי� אי� הכוח קשור מספיק לעניי� כדי להצדיק את ביטול ההענקה א� 
צרי� לעשות מאמ� מיוחד להצדיק , בהיעדר הסמכה סטטוטורית אול� .לממש ביטול זה

� ישראליי� מחו� להלי� מקומי כדי לתת סעד נגד צד שלישי לטובת הפעלת דיני חדלות פירעו
 .כשבעיני ישראל אנגליה לא הייתה מוסמכת לתת את אותו סעד בנסיבות העניי�, הלי� אנגלי

א� ה� ממחישות שבהיעדר מסגרת רעיונית . מוב� שכל השאלות הללו לא עלו בפרשה הנדונה
תחיל לחשוב על בקשת עזרה מהסוג שנתבקש  קשה מאד לדעת כיצד לה,ומוסדית קוהרנטית

 .במקרה הנדו�
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והא� ? ואולי א� בהיעדר סמכות לנהל הלי� ישראלי, הישראליי� ג� בהיעדר הלי� ישראלי
 מוב� מאליו ששופט אינו נדרש לעצב 572?ראוי לעשות כ� נגד צד שאינו כפו� להלי� הזר

 לפתח את – ולעתי� חייב –ושהוא רשאי , מסכת כללי� שלמה כשהוא מחליט בתיק
 החלטה להפעיל דיני חדלות ,בישראל הקיי�אבל דומה שבמצב המשפטי . המשפט בעצמו

כשאי�  כשאלה פוגעי� בצד שלישי שאינו צד להלי� הזר ו,פירעו� ישראליי� לטובת הלי� זר
 איננה בגדר פיתוח המשפט שבסמכותו של שופט , הלי� חדלות פירעו� ישראליתנהלמ

  . בודד
פסק די� זה ממחיש מדוע אי� זה ראוי לפתח הסדרי עזרה משפטית החורגי� , אדרבה

מדינות על פי רוב . באופ� שיפוטי מהתוצאות הטבעיות הנובעות מקליטתו של פסק די� זר
מערכת שלמה של כללי�  –מקיפי�   זה באמצעות הסדרי�זרות הכירו בצור� להסדיר תחו�

 לאחר ה� אימצו הסדרי� אלה רק. מלוכדי� שבמרכז� כללי סמכות עקיפה מצומצמי�
המהותיות , הערכיותשקלו את מכלול השאלות לאחר ש, מקצועיי�דיוני� עמוקי� ו

ר שהסדירו ולאח, לאומיות�לאומיות ובי��והמוסדיות המתחייבות מהסדר בעל השלכות עבר
 –עיגנו את ההסדרי� , מדינתיי��כרתו הסכמי� בי�  ה�.את העניי� במישור המוסדי

 תנאי שיתו� הפעולה וממדיונסח את פרט ולדאגו ל בחקיקה ו–צדדיי� �המשותפי� או החד
מידת ג� לאחר כל המאמ! הממוקד והמרוכז הזה אי� אחידות דעי� בדבר . בקפידה

  . ההצלחה של ההסדרי� שאומצו

שנית� לאחר פסק , Schmitt v. Deichmann – אנגליאמנ� אפשר להצביע על פסק די� 

בסמכות טבועה של בית המשפט להפעיל את דיני חדלות א� הוא הכיר ש – לוי�הדי� בעניי� 

  אול� פסק די� זה573.בלא עיגו� סטטוטורי לטובת הלי� זר מוסמ�הפירעו� של הפורו� 

במשפט המקובל באשר לקיומה של סמכות העמוקה קת הוא פורס את המחלו; חדש וחריג

 נסמכת בעיקר על רעיו� האוניברסליות בלא התייחסות לוי�וכש� שהנמקה בפרשת ; כזו

כ� ג� הוא מבוסס בעיקר על העדפתו של , למצב המשפטי הקיי� או להסדרי לוואי חיוניי�

נוכח ריבוי � ואכ. עיקרו� האוניברסליות על פני המשקל המצטבר של המשפט המצוי

 מאפשר מת� עזרה ואינא� אחד מה� ש, באנגליהההסדרי� הסטטוטוריי� המדוקדקי� 

סביר  .ה ביותרהתמוההחלטה  ,Schmitt v. Deichmannכמו אלה שנדונו בפרשת בנסיבות 
  

הכרזת פשיטת רגל זרה הראויה להכרה מעידה שהחייב נהיה חדל בהקשר זה ראוי לזכור כי    572
א� אי� בה כשלעצמה להביא מידית לפתיחת הלי� חדלות פירעו� , פירעו� במדינה הזרה

.  לנהל הלי� מקומיא יהיה מוסמ�א� ייתכ� שבנסיבות העניי� בית משפט ישראלי ל. ישראלי
היה מקו� לדו� בשאלה כיצד ההכרה בהלי� זר מספיקה כדי להסמי� את בית , כאמור לעיל

דוקטרינות של חדלות פירעו� מחו� למסגרת הדיונית המיוחדת של המשפט הישראלי להפעיל 
� נקשר קל וחומר כיצד היא מספיקה כדי להסמיכו לפגוע בצד שלישי שטר, הלי� קולקטיבי

   .זרלהלי� הקולקטיבי ה
  ..Schmitt v. Deichmann, [2012] E.W.H.C (.Ch) 62 ראו   573
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ער�  ש לשערנית� ,ע� כל זאת 574.ואפשר שהיא תיפסל,  בערעוריבח�עוד תא להניח כי הי

מקיומ� של הסדרי� דווקא דה רבה יניזו� במת השופט האנגלי האוניברסליות שהנחה א

כאשר : לפי די� הפורו� בנסיבות אחרותהמכירי� בסמכות לפעול  סטטוטוריי� מגווני�

� שב"חייב"המדינה הזרה היא חברה באיחוד האירופי והחייב כלול בהגדרה של 

Regulation ;לפי  מופיעה ברשימה של מדינות הנהנותמדינה הזרהכאשר ה � מיחס מועד

 � שאומצו Model Law�או כאשר חלי� הכללי� של ה ; האנגליInsolvency Act� ל426סעי

היעדרו של , לאור כל אלה.  א� מאוחר מדי לצור� הפרשה הנדונה–באנגליה בחוק נפרד 

  . בסיס לעזרה משפטית בנסיבות שנדונו ש� הצטייר כמקרי ושרירותי

י� כלשה� המכירי� באפשרות להפעיל דיני חדלות  בישראל אי� הסדר,לעומת זאת    

ה תיי לא הלוי�פרשת ו, פירעו� ישראליי� לטובתו של הלי� זר בהיעדר הלי� ישראלי מקביל

היזמה השיפוטית . בבחינת חריג בי� של מקרי� רבי� אחרי� שהיו זוכי� למענה לפי החוק

דלות פירעו� ישראליי� ההכרעה שאפשר להפעיל דיני ח .צמחה על קרקע בתולה ה זובפרש

 איננה בגדר פיתוח , ג� בהיעדר הלי� חדלות פירעו� ישראלי,לטובת הלי� זרנגד צד שלישי 

בהיעדר תשתית . לאומיי� הישראליי��שיטתי וקוהרנטי של דיני חדלות הפירעו� העבר

הפעלתו של הסעד , כלשהי למת� עזרה להלי� זר מחו! להקשר של הלי� ישראלי מקביל

בהיעדר הלי� ישראלי או (בנסיבות הקיצוניות ביותר ) סעד נגד צד שלישי( ביותר הקיצוני

מהווה , לאומיות בלבד�על יסוד השאיפה לאוניברסליות ומגמות בי�, )אפשרות לקיימו

ב� לילה האפשרות נוצרה לכאורה .  של שדה משפטי חדש בלא לדאוג להכנת הקרקעזריעה

 לפי שיקול דעתו של  הלי� זרכלשראליי� לטובת  דיני חדלות הפירעו� היכללהחיל את 

סוגי ,  בלא מסגרת רעיונית כלשהי שיכולה לבסס את תנאי העזרה–השופט היושב בדי� 

בהיעדר דיו� והכרעה בכל השאלות שעזרה כזו מעלה ובהיעדר . העזרה או צורת הבקשה

לבות במגמות רעיו� גולמי של אוניברסליות והשת, דאגה לצמצו� זיקות הסמכות העקיפה

לאומיות אינו יכול לשמש בסיס יחיד למת� סעד חדש בעל ממדי� והשלכות רחבי� כל �בי�

ספק א� המסגרת הצרה של פסק די� מסוגלת לייצר ,  ג� לו התקיי� דיו� כזה,א� כאמור. כ�

   .תשתית ראויה לסוגיה זו

  

שלפיה די , )461ש "לעיל ה( Rubinההחלטה הנועזת שניתנה בפרשת כפי שנפסלה בערעור    574
בסמכותה של המדינה הזרה לנהל הלי� עיקרי כדי להצדיק קליטתו של פסק גברא נגד צד 

 חרגה מפיתוח רגיל וסביר של יא בי� השאר בהתבסס על הנימוק שהפסלההחלטה זו נ. שלישי
 .המשפט
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  הערכה וביקורת  .ה

ה� , לאומית� הפירעו� העברל מגלי� פעלתנות רבה בתחו� חדלותבתי המשפט בישרא
, השופטי� משקיעי� במלאכה זו מר!. משפטיתבעזרה זרי� ובפסקי� סמכות השיפוט ה� ב

� מתו� מחויבות עמוקה לפיתוח המפשט הישראלי בהתא� למגמות בי�ידע ויצירתיות

 במידה רבה משו� שהמחוקק אינו מממש את הבטחתוה� נאלצי� לעשות כ�  .לאומיות
. לעדכ� אות�אינו מקיי� את חובתו  ו575דלות הפירעו� ליחיד ולחברהלאחד את דיני ח

כדי לספק מסגרת לטיפול השקיע מחשבה ומאמצי� בשיטות משפט רבות אחרות המחוקק 
ולעתי� הוא א� סיפק כמה וכמה מסגרות משפטיות המותאמות להקשרי� , בבעיות אלה

לאומיי� מוטל כולו על �ו� העברבישראל הנטל של עדכו� דיני חדלות הפירע. מדיניי� שוני�
כללי הסמכות .  למרות מאמציה� המרשימי� התוצאות אינ� מוצלחותא�.  המשפטיבת

והסדרי שיתו� , לאומיות�בניגוד למגמות הבי�, הישירה וכללי הסמכות העקיפה מתרחבי�
הפעולה והעזרה להלי� זר מתפתחי� באורח ספונטני על סמ� הסדרי� סטטוטוריי� זרי� 

    .ססי� על הנחות משפטיות ומדיניות זרותהמבו
הסדרי� סטטוטוריי� מקיפי� ובהיעדר אפילו הסדר סטטוטורי מוגבל בהיעדר אמנות או 

 �פיתוח שיפוטי נקודתי הפועל ממקרה למקרה על פי עובדותיו ,  בחוק האנגלי426כגו� סעי
ת מלוכדת בתחו� אינו יכול להקי� את מכלול השיקולי� שיש להביא בחשבו� בעיצוב מערכ

לכל ההיבטי� מקי� עצב הסדר  ויג� בישראל מוטב שהמחוקק יסדיר סוגיות אלה. סבו� זה
 תיאו� בי� כללי הסמכות הישירה לכללי היהשבמסגרתו י, לאומית�של חדלות פירעו� עבר

תהיה התייחסות מפורטת לבעיות של ברירת די� ויהיה פירוט מסודר של , הסמכות העקיפה
   576.ה� אפשר לתת להליכי� זרי� עזרה ושל סוגי העזרה שאפשר לתתהנסיבות שב

  

  .18ש "ראו לעיל ה   575
 זה ושעל המחוקק פקידואכ� ברוב המדינות מקובל לחשוב שבית המשפט אינו יכול למלא ת   576

 .)3.105 בפסקה ,)1 ש"ה לעיל( FLETCHER 2005ראו למשל (לבצע אותו 
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  מבוא 

מורכבות זו נובעת בחלקה מריבוי . דיני החיובי� מעוררי� שאלות מורכבות של ברירת די�
העלולות  מריבוי השאלות  ובחלקהמשפטהזיקות שיכולות לקשור אירוע נתו� לשיטת 

ריבוי הזיקות מצד אחד וריבוי השאלות מצד אחר מקשי� לעג� את . להתעורר במקרה נתו�
ואכ� תחו� החיובי� הוא התחו� שבו אירעו השינויי� . חסי� שבי� הצדדי� בדי� אחדהי

שינויי� אלה נבעו מהתפתחויות . המפליגי� ביותר בברירת הדי� בדורות האחרוני�
שינויי� רדיקליי� בחשיבה המשפטית מהתפתחויות במשפט המהותי ומ, טכנולוגיות

 הדבר ניכר בברירת .ולוגיה של ברירת הדי�כל אלה השפיעו על התוכ� ועל המתוד; הכללית
שבו ההגבלה ההדרגתית של החופש החוזי במישור המהותי באה לידי ביטוי , הדי� בחוזי�

שהייתה הזירה , הוא ניכר ג� בברירת הדי� בנזיקי�. ברור בזהותו ובתפקידו של די� החוזה
� הקצה אל הקצה המרכזית למהפכה המתודולוגית האמריקנית בברירת הדי� ושהשתנתה מ

  . ג� מחו� לארצות הברית
חו� נועד �חוק אכיפת פסקי, האדרב. אי� ייחוד לדיני פסקי� זרי�חיובי� בהקשר של 

ג� בסמכות שיפוט ההוראות הכלליות במשפט הישראלי . חומי� אלהתבעיקר לפסקי די� ב
יוחדות לענ� ויש מקו� לדו� רק בעילות הסמכות המ, נועדו בעיקר לתובענות אובליגטוריות

סטטוטורי  בנוגע לחיובי� לא זכתה להסדר בישראללעומת זאת ברירת הדי� . זה או אחר
פסיקת� של בתי המשפט . נותרה בעיקר יציר בית המשפט – מתחו� השטרות ולבד, כללי

 קשה לזהות ,ע� זאת. מגלה רגישות ופתיחות למגמות המאפיינות שיטות משפט אחרות
שלא לדבר על מסגרת רעיונית אחידה ומשותפת לכל , תחו� אחדמסגרת רעיונית כללית ב

דומה כי יכולתה של הפסיקה להסדיר את התחומי� הללו הסדר מקי� . דיני החיובי�
  . וקוהרנטי מוגבלת
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  19פרק 

  חוזי�

  מבוא  .א

לאומי הפרטי בתחו� של �במשפט הישראלי יש מעט הוראות חוק הנוגעות למשפט הבי�
, שמקור� במשפט האנגלי הוראות אחדותלחוזי�  יוחדומכות שיפוט בהקשר של ס. חוזי�

לאומיות שאומצו כחוק בישראל עשויות להצמיח הוראות מיוחדות באשר �ואמנות בי�
ואלה ,  מועטותבהקשר של ברירת הדי� מצויות הוראות סטטוטוריות. לסמכות שיפוט

אי� . רת די� בתחו� מוגדרלאומיות ונועדו לעקו� את הבעיה של ברי�שואבות מאמנות בי�
התחו� כולו מוסדר . הוראות מיוחדות הנוגעות לפסקי� זרי� המבוססי� על עילה חוזית

  . וזו שואבת רבות מהמשפט המקובל האנגלי, בעיקר באמצעות פסיקה

  סמכות שיפוט  .ב

 , בכל שיטות המשפט,על כ�. in personam – היא תביעה מסוג גברא  בנוגע לחוזהתביעהכל 
 ג� א� אי� קשר כלשהו בי� ,יקה המקנה סמכות כללית מקנה סמכות לדו� בתביעה חוזיתהז

והמצאת ,  האירופי�Brussels I Regulationמושב הנתבע לפי ה: החוזה ובי� אותה מדינה
בכל שיטות המשפט קיימי� הסדרי� ,  נוס� על כ�1.מסמכי� במדינות המשפט המקובל
 על קשר מוגדר בי� הצדדי� מבוססי�ואלה , יעה חוזיתמיוחדי� המבססי� סמכות לדו� בתב

במשפט הקונטיננטלי קיימות לש� . או בי� החוזה עצמו ובי� המדינה, לחוזה ובי� המדינה
במשפט האנגלי והישראלי חלק מהעילות להמצאת . כ� זיקות סמכות מיוחדות ומוגבלות

 אפשר לנצל� –רות ואילו אח, הזמנה מחו� לתחו� השיפוט מיוחדות במפורש לחוזי�
יש ג� מקרי� שבה� החוק קובע הוראת סמכות מיוחדת לסוג . בתביעות חוזיות לפי הנסיבות

  .לאומי�מסוי� של חוזה עבר
במשפט הישראלי אפשר לקנות סמכות לדו� בתביעה חוזית על יסוד זיקה אישית בי� 

 המקרי� הללו יש בכל. הנתבע למדינה ועל יסוד מגוו� של זיקות בי� החוזה ובי� המדינה
 2.וברוב� הזמנה זו היא שמקנה לבית המשפט סמכות שיפוט, צור� להמציא הזמנה לדי�

  

  .52–49, 30, 27' בעמלעיל ראו    1
2   
וכאשר אי
 כל עילה לבקש היתר להמציא את , כאשר הצדדי הסכימו על ישראל כמקו הדיו

–382' ראו לעיל בעמ(י להקנות סמכות סביר שדי בהסכמה זו כד, המסמכי מחו� לתחו
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. ובחלק� דרוש היתר,  אפשר להמציא את המסמכי� בזכות ובלא היתר מהמקרי�בחלק
 על פי ,ע� זאת. הסמכות הפוטנציאלית של בתי המשפט בישראל בתחו� החוזי� היא רחבה

כאשר ניטלה סמכות , בי� בדיעבד,  לשיקול דעתו של בית המשפטרוב סמכות זו כפופה
כאשר עצ� האפשרות להמציא את המסמכי� , ובי� מראש, בזכות מכוח המצאה במדינה

 שיקול דעת זה חשוב משו� שעילות 3.מחו� לתחו� כפו� לשיקול דעתו של בית המשפט
יה קשור מספיק לישראל כדי הסמכות אינ� מכווננות היטב ואינ� מבטיחות כי נשוא הדיו� יה

  4.להצדיק נטילת סמכות

  מכוח זיקה אישיתלאומית �בי�סמכות   .1

לאומית על �אפשר להקנות לבתי המשפט בישראל סמכות בי�, כמקובל בתביעות גברא
 לש� כ� די א� הנתבע נוכח בישראל בעת 5.הנתבע על ידי המצאת מסמכי� בתו� המדינה

 או 7 כמו כ� אפשר להמציא את המסמכי� לבני ביתו6.ולו באופ� ארעי וחול�, ההמצאה
 אפשר להמציא את המסמכי� ג� לנציגו של הנתבע א� על פי 8.למורשה שלו שגר במדינה

שנציג זה לא היה קשור לחוזה א� בשעת ההמצאה הוא עוסק בישראל בעסק שבגינו הוגשה 
� מאפשרת לבקש  א1984–ד"התשמ, לתקנות סדר הדי� האזרחי) 1(500 תקנה 9.התביעה

  

, כבחוק התובלה האווירית, ג כאשר החוק מקנה סמכות לבתי המשפט ישירות. )383
' ראו בעמ(סביר כי ההזמנה אינה מקנה סמכות אלא משמשת ליידוע בלבד, 1980–"התש
413–416.(  

 דעתו של בית  המצאת ההזמנה אינה כפופה לשיקול2ש "בהנראה שבמקרי הנדוני לעיל    3
 להפעלת הסמכות תהיה באשרשיקול הדעת דומה שא�  ).413�416' ראו לעיל בעמ(המשפט 

  .מוגבלת יותר
 .437, 394–375' בעמראו לעיל    4
5    
 והתקנות המקבילות 1969–ל"התש, )המצאת מסמכי לשטחי המוחזקי(תקנות סדרי הדי

כל הכללי הללו ג על   מחילות את)375–374' ראו לעיל בעמ(באשר לבית הדי
 לעבודה 
  .נתבע הנמצא בשטחי המוחזקי

  .)1973 (229) 1(ד כח"פ, מ"ציו� חברה לביטוח בע'  נ.Uniroyal Inc 156/73ע "ראו בר   6
 General Electric 39/89א "רעלפי . 1984–ד"התשמ, לתקנות סדר הדי
 האזרחי 481 'ראו תק   7

Corp. 1989 (762) 4(ד מב"פ ,מ"מגדל חברה לביטוח בע 'נ( , אפשר לנצל דר� המצאה זו ג
  .כאשר הנתבע אינו בתחו השיפוט

 .156/73Uniroyal Incע "בר; 1984–ד"התשמ,  לתקנות סדר הדי
 האזרחי�478 ו477' ראו תק   8
שהיא תקנה ,  הישנה439' ש נדונה תק ,)1973 (229) 1(ד כח"פ, מ"ציו� חברה לביטוח בע' נ

  .וכחי בנוסח הנ477
 39/89Generalא "רע ו1984–ד"התשמ, לתקנות סדר הדי
 האזרחי) א(482ראו תקנה    9

Electric Corp.זה הוא ). 1989 (762) 4(ד מב"פ ,מ"מגדל חברה לביטוח בע ' נ 
פסק די
 אסמכתה לאפשרות להפעיל את כל התקנות המתייחסות להמצאה לידו הארוכה של הנתבע ג

באשר לאפשרות להמציא מסמכי לתאגיד וא� למנהלו מחו� . כשהוא אינו נמצא במדינה
 ואיל� והמקורות הישראליי והאנגליי שאליה 29' בעמ, שר�קונפינוראו , למשרדי התאגיד

  .היא מפנה
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. היתר להמציא מסמכי� מחו� לתחו� כאשר מושבו של הנתבע או מקו� מגוריו בישראל
  .תביעות חוזיות אי� כל ייחודלבהקשר זה 

לאומיי� הצדדי� מסכימי� שכל סכסו� שיתעורר באשר לחוזה יידו� �קורה שבחוזי� בי�
, מסכימי� להתדיי� בישראלולפיה הצדדי� , כאשר תניה כזו מופיעה בחוזה. במדינה פלונית

סמכות בית המשפט תקו� על פי רוב מהמצאת המסמכי� , וכאשר הנתבע נמצא בישראל
נפקותה של תניית השיפוט תוגבל לכ� שהיא תמנע מהנתבע . לנתבע במדינה ולא מהסכמתו

כאשר תניה כזו מקנה סמכות לבית משפט . את האפשרות לחלוק על סמכות בית המשפט
התובע עשוי לבקש היתר המצאה מכוח אחת החלופות , ע אינו נמצא במדינהוהנתב, ישראלי

 למשל על יסוד הטענה שהחוזה – המתייחסות לחוזה שבתוכו מצויה התניה 500של תקנה 
ג� במקרה כזה נפקות ההסכמה תבוא לידי ביטוי בעיקר . נעשה בישראל או הופר בישראל

וא� ,  כשהנתבע אינו בישראל10. המשפטבפגיעה ביכולתו של הנתבע להתנגד לסמכות בית
סמכות בית המשפט תוכל להתבסס רק על ,  אינה מתקיימת500אחת מעילותיה של תקנה 

כי , ראינו שבנסיבות אלה אי אפשר לבקש היתר המצאה מחו� לתחו�. הסכמתו של הנתבע
  של הנתבע ושל�א� ראינו עוד שא� בהיעדר.  כוללת רשימה סגורה של עילות500תקנה 
ישראל סביר שאי� צור� בקבלת היתר המצאה מחו� לתחו� מאחר שההזמנה אינה מנציגיו 

   11.צריכה לשמש יותר מהודעה לנתבע

  מכוח זיקה ענייניתלאומית �בי�סמכות   .2

כאשר חוק , למשל. יש שהחוק הישראלי קובע הוראת סמכות מיוחדת לסוג מסוי� של חוזי�
פירוש ,  את בית המשפט במדינת היעד של הטיסה מסמי�1980–�"התש, התובלה האווירית

לאומית לדו� בהפרות מסוימות של חוזה ההובלה �הדבר שלבית משפט ישראלי סמכות בי�
 �מצד חברת התעופה ג� א� אי אפשר להמציא לה מסמכי� במדינה וג� א� אי� מתקיימת א

. נה תובעי�ובלבד שישראל הייתה יעד הטיסה שבגי, אחת מעילות ההמצאה מחו� לתחו�

  

במקרה כזה רק א תידחה הבקשה לקבל היתר המצאה מחו� . 168' בעמ, שר�קונפינוראו    10
יהיה צור� להיזקק להסכמה כגור , עקבותיהלתחו או א יהיה פג בהמצאה שבאה ב

  .המקנה סמכות
, כשהנתבע הגיש תביעה במדינה אחרת בניגוד לתניית השיפוט. 383–382' בעמ ראו לעיל   11

היתר המצאה מחו� לתחו יוכל , וא הנתבע אינו בישראל, התובע יכול לבקש נגדו צו חוס
שראל את הפרת החיוב לקיי את שכ
 אפשר למק בי, להתבסס על הפרת תניית השיפוט

�ימחוזי (א "בשלדוגמה קרובה ראו ) (5(500' הדיו
 בבית משפט ישראלי כדרישת תק( 
10056/09Atlas Estates Investment B.V. נ  ' Stronginfo Consulants Ltd.) בנבו , פורס

2010( ,  למקרה של תנדו
 חוזה שנכרת בי
 זרי לביצוע מחו� לישראל ובו תניית בוררוש
פירוש התניה ביסס את העמדה שהבוררות נועדה להתקיי . מחלוקת בעת ביצוע החוזה

 )). 5(500' לפיכ� אושר מת
 ההיתר לפי תק. בישראל
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א� על פי שיש צור� . במקרי� כאלה הסמכות קמה מכוח זיקה עניינית מוגדרת וקבועה
להמציא את המסמכי� כדי שהנתבע ידע שמתנהל נגדו הלי� וכדי ליידע אותו בכל הדרישות 

נראה כי אי� צור� לקבל היתר להמציא את , והמועדי� שיאפשרו לו לנהל את הגנתו
  12.המסמכי� מחו� לתחו�

 500הזיקות הענייניות האחרות העשויות לבסס סמכות לדו� בחוזה מופיעות בתקנה 
עילות אלה . העוסקת בהמצאה מחו� לתחו�, 1984–ד"התשמ, לתקנות סדר הדי� האזרחי

יהיה אפשר להפעיל ג� את , א� על פי הנסיבות. מגוונות ואינ� מיוחדות כול� לתביעה חוזית
 כמה וכמה זיקות עשויות להצמיח סמכות לדו� בתביעה ,�אשר על כ .אלה לצור� תביעה כזו

. ובמקרה נתו� ייתכ� שהתובע יוכל לבסס בקשה להיתר המצאה על יותר מעילה אחת, חוזית
בכל המקרי� . הדיו� שלהל� יפתח בעילות הכלליות ויתקד� לעילות החוזיות הספציפיות

 שהזיקה שעליה הוא מבסס על התובע להראות, מאחר שמדובר בהיתר שבשיקול דעת, הללו
ושישראל היא הפורו� הנאות לדיו� , שיש לו עילה טובה לכאורה, את בקשתו קיימת

   13.בתביעה

   שאינ� מיוחדות לחוזי�ענייניותעילות   )א(

  "נכו� או בעל די� דרושבעל די� "  )1(

האד� שמחו� למדינה "מאפשרת לבקש היתר המצאה מחו� לתחו� כאשר ) 10(500תקנה 

שהומצאה , בתובענה שהוגשה כהלכה נגד אד� אחר,  בעל די� נכו�או ,על די� דרוש בהוא

 תקנת משנה זו אינה מיוחדת לחוזי� אלא עוסקת בכל ."לו הזמנה כדי� בתחו� המדינה
בר� אפשר להפעיל אותה ג� בתביעה . מקרה שבו הנתבע הנדו� הוא בעל די� נכו� ודרוש

 המצאה כל אימת שמבקשי� לתבוע אד� שאינו אי� פירושה שאפשר לבקש היתר. חוזית
לא , אילו זה היה המצב. נמצא בישראל בטענה שהוא בעל די� נכו� או דרוש בתביעה חוזית
תקנה זו מניחה כי ג� . היה גבול לאפשרות לתבוע נתבעי� זרי� בענייני חוזי� בישראל

 בתו� המדינה או על ידי המצאת מסמכי�, כאשר אי אפשר לקנות סמכות על הנתבע ישירות
הצור� לקיי� דיו� מלא ויעיל בסכסו� שבית המשפט , 500בהתבסס על עילה אחרת בתקנה 

מחו� לתחו� על ידי צירופו הנמצא כבר נטל עליו סמכות עשוי להצדיק הזמנתו של נתבע 
 התקנה מתנה את ,אשר על כ�. לנתבע שכבר נכפ� לסמכותו מכוח זיקה חזקה יותר

  

  .416–413' בעמלעיל  ראו   12
 465) 2(ד נח"פ, .Bodstray Co' מ נ"לקטרוניות בעראדא תעשיות א 4601/02א "ראו ע   13

שאלה רצינית או (וכחה הנדרשת לצור� קיומה של עילה לכאורה לעניי
 רמת הה; )2004(
 .C.A.E'מ נ"אשבור� חברה לסוכנויות ומסחר בע 9725/04א "ראו ע, )מחלוקת כנה

Electronics Ltd.) בנבו  .393–392, 377' בעמ לעילוראו , )2007, פורס
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בכ� , שכל זיקתו מתמצה בהיותו נתבע נכו� ודרוש לדיו� בישראלהאפשרות לזמ� אד� 
 מצב אופייני שבו זיקה זו תשמש 14.שכבר הומצאה הזמנה לדי� לנתבע בתחו� המדינה

 שיאסור עליהצו ישראלית ומבקשת  תובעת חברה זרהחברה בהקשר החוזי הוא כאשר 
שבי� החברה התובעת   חוזה קוד�חוזה ע� חברה זרה אחרת שיוביל להפרתו שללכרות 

לאחר המצאת מסמכי� כדי� לחברה . ובי� החברה הישראלית הנתבעת או החברה הזרה
כדי לרכוש סמכות על החברה ) 10(500החברה התובעת להתבסס על תקנה תוכל הישראלית 

לצור� קבלת היתר בעילה זו די להראות שיש שאלה רצינית  15.הזרה שהיא מבקשת לתבוע
אול� חשוב להראות , ד� שלגביו מבקשי� היתר המצאה מחו� לתחו�באשר לחבותו של הא

ורק כדי לאפשר בקשת היתר להמציא את , שהנתבע המקומי לא נתבע באופ� מלאכותי
  16.ההזמנה לנתבע הזר

  במדינהמעשה או מחדל   )2(

  א� התובע מבקש צו מניעהמחו� לתחו� להמציא הזמנה אפשרת להתירמ) 6(500תקנה 
 בי� א� מבקשי� ג� דמי נזק ]...[, שה או העומד להיעשות בתחו� המדינהלגבי דבר הנע"

מאפשרת להתיר המצאה מחו� לתחו� א� ) 7(500 תקנה ."בקשר לכ� ובי� א� לאו
  ."התובענה מבוססת על מעשה או מחדל בתחו� המדינה"

לפחות תקנה , אדרבה. ג� שתי תקנות אלה אינ� מתייחסות במפורש לעילות חוזיות
 אול� משו� 17.מבוססת על כלל אנגלי שנועד במפורש לתביעות נזיקיות בלבד) 7(500

אלא , שתקנות אלה בנוסח� הישראלי אינ� מתייחסות לעוולות או לתביעות נזיקיות במפורש
ת ו מתייחס�א� ה, יותיוצא שה� עשויות להקי� תובענות חוז, מדברות על מעשי� בלבד

 צו מניעה באשר למעשה נמש� או באשר אפשר לבקש, למשל. למעשה הקשור לחוזה
 כ� ג� אפשר לבסס היתר 18.למעשה שעומד להיעשות בישראל העומד בניגוד לחוזה

  

 הוזמ
 ו הזמנה כדי
הומצאה לשהנתבע שכבר ש�נה ואינו דורש עוד  באנגליה המקבילהכלל    14
  .)11�161בפסקה , DICEYראו ( בתו� המדינה

�ימחוזי (א "בשראו למשל    15 (8074/09 Shenyang Brilliance Jinbe Automobile Co. Ltd.  
 World' אורט ישראל נ 2534/07) א"תמחוזי (א "ת; )2009, פורס בנבו (.G.M.V. Ltd ' נ

Ort) בנבו   ). 2009, פורס
קבעו שלצור� קבלת היתר בעילה זו די  The Ines, [1993] 2 Lloyd’s Rep. 492בפרשת    16

 היתר המצאה ל שאליו מתייחסת הבקשהלהראות שיש שאלה רצינית באשר לחבותו של האד
 243) 2(ד כא"פ, מ"חברה לבני� בע" גזית ושח�"' ליבהר נ 98/67א " ראו ע.מחו� לתחו

למקרה שלא עמד בתנאי זה ראו  .תבע באופ
 מלאכותילדרישה שהנתבע המקומי לא נ). 1967(
  ).2003 (145) 6(ד נז"פ, וילנסקי'  נ.Metallurgique de Gerzat S.A 2752/03א "ער

  . ואיל�97' בעמ, שר�קונפינוראו    17
את ) 5(�500ו) 4(500 'פה על תקימוס) 6(500משנה  לכאורה תקנת. 85' מ בע,שר�קונפינוראו    18

אול א הפרה צפויה כלולה במושג .  מניעה לפני ביצוע ההפרה במדינההאפשרות לקבל צו
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א� נעשו מעשה או מחדל בישראל הקשורי� לחוזה שאינ� נכנסי� ) 7(500המצאה על תקנה 
ודי� ישראל אינו חל ,  למשל כאשר החוזה לא נכרת בישראל–לתקנות המשנה החוזיות 

מאחר ,  יתרה מזו19.והמעשה שנעשה אינו נחשב הפרה לצור� תקנות משנה אלה, ועלי
א� משא ומת� לקראת חוזה , שאי� מתני� את מת� ההיתר במקרי� אלה בקיומו של חוזה

המתנהל בישראל בחוסר תו� לב עשוי להיכנס לתקנת משנה זו כאשר נסיבות העניי� אינ� 
כאשר החוזה שנולד מתו� המשא , למשל. 500מאפשרות להפעיל עילה אחרת בתקנה 

או , כפו� לדי� זרוא הועל ידי מי שאי� לו מורשה בישראל , מת� נכרת מחו� לישראלהו
משא ומת� זה כשלעצמו עשוי להוות , כלל מת� לא הבשיל לכדי חוזההכאשר המשא ו

 זאת א� על פי שהעילות החוזיות המיוחדות עלולות .מעשה בישראל המבסס מת� היתר
   20.אפילו הבשיל המשא והמת� לכדי חוזה, א לבסס מת� היתר בנסיבות אלהשל

הזיקה היחידה שצריכה להתקיי� לצור� תקנות אלה היא שהמקו� שבו נעשו המעשה 
או שישראל היא המקו� שבה ייעשה המעשה , או המחדל שבגינ� תובעי� הוא ישראל

המקרה יהיה כלול ,  חוזהמהווה הפרה שלהתובענה כשהמעשה שבבסיס . שמבקשי� למנוע
כמו כ� כאשר . המתייחסת להפרת חוזה בישראל במפורש, )5(500על פי רוב ג� בתקנה 

תאפשר דיו� ו, תכלול את העילה) 4(500תקנה , המעשה שנעשה במדינה הוא כריתת החוזה
 קבלת היתר בהסתמ� על תקנת ,לעומת זאת. בעילה שאינה קשורה במעשה הכריתה עצמו

) 6(תקנות משנה . גביל את התביעה לתובענה המתייחסת למעשה הכריתה בלבדת) 7(משנה 
מאפשרות לנהל דיו� בנוגע למשא ומת� שהתנהל בישראל ג� א� החוזה אינו קשור ) 7(�ו

א� ה� אינ� מסמיכות את בית המשפט לדו� בחוזה עצמו אלא רק בעילה , כלל לישראל
 אפשר להסתפק בכ� שהתנהל בישראל לא ברור א�. המבוססת על המעשה שנעשה בישראל

משא ומת� לקראת חוזה שאי� לו קשר לישראל כדי להצדיק מת� היתר ונטילת סמכות לדו� 
,  אי� בו די כדי להצדיק מת� היתר500מאחר שקיומה של עילה במסגרת תקנה . בתביעה כזו

  

אינה ) 6(500 'תק, )82' מ ואיל� ובע69' מבע, שר�קונפינו ראו(הפרה לצור� תקנות אלה 
  .מוסיפה על תקנות חוזיות אלה

לאפשרות שהפרה צפויה לא תיחשב . 1459–1447' בעמראו להל
  לעילות ההמצאה החוזיות   19
לשימוש בתקנות אלה . 82'  ואיל� ובעמ69' בעמ, שר�קונפינוראו ) 4(500צור� תקנה הפרה ל

�מחוזי י(א "בשבהקשר החוזי ראו למשל  (8074/09 Shenyang Brilliance Jinbe 
Automobile Co. Ltd. נ  ' G.M.V. Ltd.) בנבו שבה נית
 היתר בי
 השאר על , )2009, פורס

, פורס בנבו (World Ort' אורט ישראל נ 2534/07) א"תזי מחו(א "תו; )6(500' יסוד תק
משו שחשבו
 הבנק שאליו היה צרי� ) 7(500' ש נית
 היתר בי
 השאר על יסוד תק, )2009

  . העברת הכספי התקיי בישראל�ועל כ
 ג המחדל של אי, להעביר כספי היה בישראל
 .C.A.E' מ נ" חברה לסוכנויות ומסחר בעאשבור� 9725/04א " וע107'  בעמ,שר�קונפינוראו    20

Electronics Ltd.) בנבו על השאלה א מקו ניהול המשא ומת
 הוא הזיקה  ).2007, פורס
  .להל
  דיו
הראויה לעניי
 זה ראו
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ר� הוא שיצט, המופקד על כוונו� היק� הסמכות של בתי המשפט בישראל, בית המשפט
  .לקבוע א� די בעצ� ניהול המשא ומת� בישראל כדי להצדיק נטילת סמכות במקרה כזה

  במדינהחיוב בנוגע למקרקעי�   )3(

נושא התובענה הוא כולו " מאפשרת לבסס היתר המצאה מחו� לתחו� כאשר )2(500תקנה 

מסמיכה את בית המשפט להתיר ) 3(תקנת משנה ". מקרקעי� המצויי� בתחו� המדינה
, צוואה, שטר, לבטל או לאכו� פעולה, לתק�, מבקשי� לפרש"כאשר  אה מחו� לתחו�המצ

 שתי תקנות משנה ."התחייבות או חבות בנוגע למקרקעי� המצויי� בתחו� המדינה, חוזה
ונקות מהקשר הרעיוני החזק שבי� מקרקעי� שבמדינה ובי� ריבונותה וזהותה של  יאלה

 את הסמכות לדו� בכל תביעה הנוגעת לקרקע למדינה לייחדכבר ראינו שאי� הכרח . המדינה
אול� ג� הלי� כזה עשוי להוביל לשינויי� בזכויות . שבה היא מצויה כשמדובר בהלי� גברא

על כ� סביר שלמדינה שבה נמצאת הקרקע תהיה סמכות . קניי� בקרקע בי� הצדדי� לדיו�
ו רק משו� שהנתבע אינו וסביר שלא תימנע ממנה האפשרות לממש סמכות ז, לדו� בתביעה

  21.נמצא בתחו� המדינה
מוגבלת ) 2(נהוג לומר שתקנת משנה . אי� פסיקה רלוונטית בישראל באשר לתקנה זו

 4מופיע בתקנה " תובענה שבמקרקעי�" המונח 22.לתובענות העוסקות בזכויות קניי� בלבד
מ� הפירוש על ס. בהקשר של סמכות מקומית, 1984–ד"התשמ, לתקנות סדר הדי� האזרחי

ובתנאי שהתביעה , שנית� לתקנה זו סביר כי ג� כשזכויות הקניי� הללו מבוססות על חוזה
   23.א� תביעה חוזית תיכנס לגדר תקנת משנה זו, כולה עוסקת במקרקעי� במדינה

היא א� . היא עוסקת ג� בצוואות ובשטרות; אינה מוגבלת לחוזי� בלבד) 3(תקנת משנה 
מכא� . קשת היתר על התחייבויות וחבויות בנוגע למקרקעי�מוסיפה ומאפשרת לבסס ב

ע� כל זאת היא . כגו� חבות סטטוטורית,  בהכרח חוזיתהשהיא כנראה צופה חבות שאינ
בנוגע "חיובי� " לבטל או לאכו�, לתק�, לפרש"מוגבלת לתובענות אשר מטרת� 

  

 אינה כוללת הוראה מקבילה המאפשרת לבסס 500' שימו לב שתק. 385–384' בעמ לעיל ראו   21
הוראה כזו נוספה לכללי . נה העוסקת במיטלטלי
 בישראלהיתר המצאה מחו� לתחו בתובע

   .)11�226בפסקה , DICEYראו (האנגליי העוסקי בהמצאת מסמכי מחו� לתחו
לוי
 ' ש, מהדורה שביעית( 242 סדרי הדי� האזרחי יואל זוסמ
 ;60' מ בע,שר�קונפינוראו    22

� .)1995, עור
יעה היא לביצוע בעי
 של חוזה מכר של מקרקעי
  חלה ג כאשר התב4זוסמ
 סבור כי תקנה    23

העובדה שבמסגרת כתב "לפיכ� נפסק למשל כי ). 81' מעב, )22ש "לעיל ה( זוסמ�ראו (
לתשלו , לחילופי
,  וכ
 [...]צוי מוסכג לתשלו פי, בי
 היתר, התביעה עותרי התובעי

אי
   [...],יו הסכ המכרש שלא לאכו� את ק"א יחליט ביהמ, יתרת החוב הכספי לתובעי

) 'חימחוזי (א "תראו  ("בה כדי להוביל למסקנה לפיה התובענה איננה כולה במקרקעי

   .))2000, פורס בנבו (סלח' אברה� נ 896/00
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 התקנה או שמא? הא� ניסוח זה מלמד שיש לפרש את התקנה בצמצו�". למקרקעי�
מאפשרת להיזקק למקו� הימצאה של קרקע נשוא החוזה הנדו� כזיקה חלופית לזיקות 

מקו� ,  מקו� עשיית החוזה–) 5(500ותקנה ) 4(500החוזיות המיוחדות המצויות בתקנה 
תחולת די� ישראל על החוזה ומקו� הפרת , המגורי� של מורשה שעשה את החוזה

   24?החוזה
 נועדוה בנושא זה מבססת את ההשערה שהתקנות לא הפסיקה המועטה שיש באנגלי

להרחיב את האפשרות לבסס תביעה חוזית בפורו� אלא למקד את המקרי� שבה� יהיה 
היא מבהירה כי התקנה מוגבלת לחיובי� . אפשר לבסס תביעה באשר לקרקע מקומית

עה לפיצוי ואינה כוללת תבי, לזכות הקניי� בקרקע הנוגעי� לקרקע עצמה ולזכויות הצמודות
,  עמדה זו אינה מתחייבת מלשו� הסעי�25.בלבד המבוססת על הפרת חוזה בנוגע לקרקע

 דיני 26.ויש לשער שהיא נובעת מאילוצי� הקשורי� לייחוד דיני המקרקעי� האנגליי�
כמו כ� נראה שיש . המקרקעי� בישראל היו מאז ומעול� שוני� מדיני המקרקעי� האנגליי�

 מאחר שלמושג. קנה לפי משמע� המקובל במשפט הישראלילפרש את הביטויי� שבת
 מחויב לפרשנות המשפט הישראלי אינו, משמעות ישראלית עצמאית רחבה" אכיפה"

 אינה משקפת היו� עמדה ישראלית 500כיוו� שתקנה : זאת ועוד. מצמצמת של התקנה
ה זו לא דומה שראוי כי תקנ, מושכלת וממוקדת באשר למצבי� שבה� ראוי ליטול סמכות

לרבות , אלא תאפשר מגוו� של תביעות, תפורש בצמצו� כמתבקש מבחינה היסטורית
ג� כאשר הזיקה היחידה בי� התובענה ובי� ישראל היא , אובליגטוריותותביעות חוזיות 

,  ייתכ� שחוזה בנוגע לקרקע בישראל יהיה כפו� לדי� ישראל27.שהקרקע נמצאת בישראל
אבל א� בחוזה אי� התנאה על ). 4(500מצאה לפי תקנה ולכ� יהיה אפשר לקבל היתר ה

בי� מכוח בחירה , ייתכ� באותה מידה שהחוזה כפו� כולו לדי� זר, הוראות ישראליות כופות

  

  .1459–1447' בעמ להל
 ראו, לדיו
 בזיקות אלה   24
. Agnew v. Usher, (1884) 14 Q.B.D. 78; Kaye v. Sutherland, (1887) 20 Q.B.D. 147ראו    25

במקרה השני ; קרקע אינה נכנסת לתקנהעבור במקרה הראשו
 נקבע כי תביעה לדמי שכירות 
נקבע כי זכות לתשלו מיוחד מידי בעל הקרקע לחוכר שזכותו תמה נכנסת לתקנה כי היא 

העובדה  .ואינה נובעת מקשר אישי בי
 החוכר ובי
 בעל הקרקע, זכות קניי
 הצמודה לקרקע
כאשר כל מטרתה של  –קנה זו אינה צופה עילה עצמאית למת
 היתר המצאה מחו� לתחו שת

 תקנה זושמדגישה  –הנובע מחוזה או חיוב באשר למקרקעי
  חיוב כספי ממשהתביעה היא ל
  .מבוססת על הקשר המיוחד בי
 המדינה ובי
 קרקע המצויה בה

 –) local(בי
 תביעות מקומיות אולי היא הושפעה ג מההבחנה שנהגה במשפט האנגלי    26
 ובי
 תביעות טרנזיטוריות, שהיה אפשר לדו
 בה
 רק במקו הקרקע, ובתוכ
 תביעות קנייניות

)transitory (– תביעות 
שהיה אפשר לדו
 בה
 בכל מקו שבו הייתה , אובליגטוריות ובתוכ
  .סמכות אישית על הנתבע

התקנות ולהשאיר את מלאכת הכוונו
 לשיקול לעמדה הכללית שיש להרחיב את הפרשנות של    27
  .438–437, 423–419' לעיל בעמו הדעת השיפוטי רא
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ולכ� , מפורשת ובי� מכוח זיקות אובייקטיביות נוספות בי� החוזה ובי� דינה של מדינה זרה
� של זיקות נוספות על מקו� הימצא היעדר. אי� אפשרות לבסס בקשת היתר על עילה אחרת

הקרקע יכול שישפיע על שיקול הדעת של בית המשפט וישכנעו שישראל איננה פורו� נאות 
את האפשרות לקבל היתר המצאה מחו� לתחו� בהכרח פסול ילא היעדר זה א� , לדיו�

  . כאשר מוגשת תביעה המבוססת על חוזה בנוגע לקרקע בישראל

  וחדות לחוזי� מיענייניותעילות   )ב(

  תנאי� מוקדמי�   )1(

שישראל היא מקו� המגורי� או , מייחסת חשיבות לכ� שהחוזה נכרת בישראל) 4(500תקנה 
) 5(500תקנה ; ושדי� החוזה הוא די� ישראל, המושב של מי שכרת את החוזה בשביל הנתבע

 התובע כדי לבסס בקשה על העילות הללו על. מייחסת חשיבות לכ� שהחוזה הופר בישראל
או נעשה בידי מי שגר ( שהחוזה אכ� נעשה בישראל – להראות שהזיקה הרלוונטית קיימת

 אול� כדי להפעיל תקנות משנה 28.או שהופר בישראל, או שחל עליו די� ישראל) בישראל
תקנה . אי� די להראות את קיומה של הזיקה הרלוונטית, העוסקות במפורש בחוזי�, אלה
   –כאשר ט ישראלי להתיר המצאה מחו� לתחו� מסמיכה בית משפ) 4(500

או לעשות בו על , להפקיעו או לפסלו, לבטלו, התובענה היא לאכו� חוזה
באחד המקרי� , או לקבל דמי נזק או סעד אחר בשל הפרתו, דר� אחרת

  : האלה

  ; החוזה נעשה בתחו� המדינה  )א(

או , החוזה נעשה בידי מורשה העוסק או המתגורר בתחו� המדינה  )ב(
  ; מטע� מרשה העוסק או המתגורר מחו� לתחו� המדינה, באמצעותו

  .על החוזה חלי� דיני מדינת ישראל לפי כתבו או מכללא  )ג(

  –להתיר המצאה מחו� לתחו� ג� כאשר  מסמיכה בית משפט ישראלי )5(500תקנה 

 ואי� נפקא מינה היכ� נעשה –תובעי� על הפרת חוזה בתחו� המדינה 
או נלוותה אליה הפרה מחו� לתחו� , ו קדמה לאותה הפרה אפיל–החוזה 

המדינה אשר שללה את האפשרות לקיי� אותו חלק מ� החוזה שצרי� היה 
  .לקיימו בתחו� המדינה

  

28    
  .להל
ראו דיו
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 29.לפיכ� תנאי מוקד� להפעלת� של תקנות משנה אלה הוא כי התובע יראה כי קיי� חוזה
 תבקש נכנס לרשימת הסעדי�יש להראות כי הסעד המ) 4(500לצור� תקנה , זאת ועוד

   .יש להראות כי הסעד המתבקש הוא בשל הפרה) 5(500ר� תקנה ו ולצ,המופיעי� בתקנה
מקובל שבשלב מוקד� זה הנטל להראות קיומו של חוזה כבד פחות מאשר בדיו� לגופו 

שמרכיביה של  להראות יש ,עילת ההמצאהנטל לעניי� קיומה של כדי לעמוד ב. של עניי�
 על good arguable case.(30(תביעה ראויה לטיעו�   קיימי� ברמה שלכות הנדונהמסעילת ה

ושהוא נעשה במדינה לצור� תקנה , התובע לעמוד ברמת הוכחה זו כדי להראות שקיי� חוזה
שקיי� חוזה ; )ג)(4(500ושדי� ישראל חל עליו לצור� תקנה , שקיי� חוזה; )א)(4(500

 לא ק� חוזהיוכרע כי בדיו� לגו� העניי� ג� א�  ).5(500ושהוא הופר במדינה לצור� תקנה 
קיומה של הכרעה אפשרית זו אינו  על כ� .בדיעבדלא תישלל  סמכות בית המשפט ,כלל

מחייב שהתובע יעמוד ברמת ההוכחה הגבוהה יותר כדי לבסס בקשה למת� היתר המצאה 
   31.מחו� לתחו� שתאפשר דיו� בשאלת קיומו של החוזה

המשלימה ע� האפשרות שיימצא כי עילת ההמצאה אינה קיימת , יתית זועמדה ראי לפי
  תובענה המבוססת עלגרסה כישהעקרונית  א� נדחתה באנגליה העמדה ,בדיו� לגו� העניי�

  

 .Seaconsar Far East Ltd. v. Bank Markazi Iran, [1994] 1 A.Cכ� נפסק באנגליה בפרשת   29
 / הוליווד דה לקס'  נDeluxe Laboratories Inc 4501/05א "רע וכ
 ג בישראל ראו . 438

לפסק דינו של ) 3(פסקה בב ,)2005, פורס בנבו( מ" אנד וידאו פרוססינג בעפיל��ישראל

  .השופט רובינשטיי

30    
 לפי מאז
 ,לרבות קיומו של חוזה,  להוכיח את עילת התביעהעל התובעבדיו
 לגופו של עניי
תר המצאה מחו� הילצור� הדרישה שיראה שיש לו עילה טובה במסגרת בקשת ; ההסתברויות

הביטויי המשמשי במשפט האנגלי לעניי
 (שיש לו עילה טובה לכאורה די שיראה , לתחו
  אול כאמור לצור� ביסוס החלופה ).genuine and real dispute או serious questionזה ה

ההלכות . יש להראות ברמה של תביעה הראויה לטיעו
 שיש חוזה, 500הרלוונטית בתקנה 
א "ראו פסק דינו של השופט גרוניס בע. ו במשפט האנגלי בעניי
 זה נקלטו בישראלשנקבע

, פורס בנבו (.C.A.E. Electronics Ltd 'מ נ"אשבור� חברה לסוכנויות ומסחר בע 9725/04
 ,Seaconsar Far East Ltd. v. Bank Markazi Iran בעקבות פסק הדי
 האנגלי המנחה) 2007

[1994] 1 A.C. 438.  
ש נפסק כי ג א מוכח בדיעבד שהעילה , )1986 (141) 2(ד מ"פ, חי' ראד נ 74/83א "ראו ע   31

אי
 בכ� לגרו לדחיית התביעה מחמת , שהצדיקה המצאה אל מחו� לתחו לא התקיימה
 .C.A.E' מ נ"אשבור� חברה לסוכנויות ומסחר בע 9725/04א "עראו ג . חוסר סמכות

Electronics Ltd) בנב מגמה זו מתיישבת ע המגמה הישראלית . 9בפסקה , )2007, ופורס
להפחית , שבאה לידי ביטוי בפסיקה ובהצעות לשינוי מערכת בתי המשפט, הכללית

" נכו
"בחשיבותה של סוגיית סמכות השיפוט ולהקפיד פחות שהעניי
 יידו
 בבית המשפט ה
)
" ות בבתי המשפט הכללייהפחתה במעמד שאלת הסמכ"ער
 טאוסיג , ראו סטיב
 גולדשטיי

  )).ד"תשס–ג"תשס (279 ג עלי משפט
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בהנחה  היו� מקובל ש32).4(500תקנה המקבילה לכנס לתקנה אינה יכולה להיחוזה  אי�ש
מחלוקת בדבר , אשר לעילת ההמצאהשהתובע הראה כי יש לו תביעה הראויה לטיעו� ב

מי חולק על בלי קשר לשאלה משנה זו  מכניסה את התובענה לתקנת קיומו של חוזה
   33.קיומו

, ג� א� השאלה א� קיי� חוזה לצור� כללי הסמכות היא שאלה לדי� הפורו�, יתרה מזו
לצור� תקנה קיומו של חוזה . אי� דורשי� שחוזה יהיה קיי� בעיני די� הפורו� המהותי בלבד

לכ� ג� כאשר די� הפורו� המהותי לא היה מכיר . זו נבח� לפי כללי ברירת הדי� של הפורו�
יהיה אפשר לבסס בקשה למת� היתר א� החוזה קיי� לפי , בקיומו של חוזה בנסיבות נתונות

  

במשפט המקובל נפסק כי אפשר להתיר המצאה מחו� לתחו ג כאשר השאלה המרכזית    32
והתובע , למשל כאשר הצדדי חלוקי בדבר קיומו,  קיי חוזה בי
 הצדדיא�בתביעה היא 

 Chevron International Oil Co. Ltd. v. A/Sראו(ואילו הנתבע מכחיש זאת , טוע
 שיש חוזה
Sea Team (The TS Havprins), [1983] 2 Lloyd’s Rep. 356 .( בחוזה במוב
 זה מסתפקי

 
 Finnishאול בפרשת .  ואי
 דורשי שתהיה הסכמה בדבר קיומו– alleged contract –נטע
Marine Insurance Co. Ltd. v. Protective National Insurance Co., [1990] 1 Q.B. 1078 .


  .נדחתה בקשה להיתר המצאה בתובענה להצהרה שאי
 כל חוזה בי
 הצדדי לדיו
לכללי האנגליי העוסקי בהמצאה מחו� לתחו נוספה עילה מיוחדת לצור� תובענה שבה    33

א� ג לפני תיקו
 זה הדעה בפסיקה האנגלית נטתה לכלול ג . מבקשי לקבוע שאי
 חוזה
 נפסק �B.P. Exploration Ltd. v. Hunt, [1976] 1 W.L.R. 788ב. לה בתקנה הקיימתמצבי א

 .�Gulf Bank K.S.C. vב. כי החוזה אינו חייב להיות תק� ומחייב מבחינה משפטית
Mitsubishi Heavy Industries Ltd., [1994] 1 Lloyd’s Rep. 323 נפסק כי הכרעה שפלוני אינו 

, )"דר� אחרתלעשות בו על "המקביל להביטוי  (”otherwise affects the contract“מחויב 
נאמר ש עוד כי אי
 לפרש את התקנה בצמצו . משו שהיא מציבה מכשול בפני אכיפתו

 any legal“המקי� , ”comprehensive reference to contractual claims“משו שמטרתו להוות 
claim in respect of [the relevant] contract”) שני אלה היוו בסיס ל). 327' בעמ�D.R. 

Insurance Co. v. Central National Insurance Co., [1996] 1 Lloyd’s Rep. 74 , נפסק ש
 apparent“ ( להשלכותיו של חוזה לכאורהבי
 הצדדי באשרשכל אימת שיש מחלוקת אמתית 

contract”(,התובע הוא שחול  באותו מקרה ביקש .ק על קיומו התובענה נכנסת לתקנה ג א
השופט כתב שלשו
 התקנה רחבה  .חוקיות�התובע להכריז כי החוזה בטל מדעקרא בשל אי

 to cover any form of relief claimed in relation to a contract which, although it may“דייה 
have ceased to have effect altogether by the time the proceedings are begun, for 
example, by reason of rescission or frustration, did at one time give rise to legal rights 

and obligations”) הוא דחה את הרעיו
 שכאשר צדדי התכוונו ליצור ). 79' בעמ, ראו ש
 –ות החוזה  בשל פג בכריתה או בכשרות משפטית או בחוקי–הצלחת �אי, יחסי חוזיי

" חוזה"הוא סבר עוד שגישה טכנית לפירוש המילה . תוציא את הקשר שביניה מלשו
 התקנה
בכל , בהתקיי הזיקות האמורות, שהיא ליטול סמכות, תסכל את מטרתו של כלל הסמכות

 5.1' באותה רוח נפסק באשר לס(מקרה שבו צדדי נכנסו להסכ כדי שהוא יצור קשר משפטי 
שג במצב שבו התובע חולק על קיו החוזה קיימת , האירופיBrussels I Regulation �ל

 Boss Groups Ltd. v. Bossראו  (גדר הסעי�ב קיומו המכניסה את העניי
 עלמחלוקת רצינית 
France S.A., [1996] 4 All E.R. 970.(  
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 לבסס מת� היתר המצאה מחו� אפשר 34. הפורו�הדי� שחל מכוח כללי ברירת די� של
ובלבד שהוא חוזה בדי� שכלל , וב שאינו בהכרח חוזה לפי די� הפורו�לתחו� ג� על חי

   .ברירת הדי� מפנה אליו

קשה יותר , "לעשות בו על דר� אחרת"כוללת את המילי� ) 4(500א� על פי שתקנה 

אינו נובע מקיומו , או רקע חוזי, על פי שיש לו מאפייני� חוזיי� שא�,  לגדרה חיובלהכניס

המבוססת ) quasi contract(� באנגליה פסקו כי תביעה במעי� חוזי�  אמנ35.של חוזה ממש

� אבל קונפינו36.על חוזה מכללא יכולה לבסס היתר המצאה מחו� לתחו� בהקשר חוזי זה

בעשיית  .שמסווג תביעה כזו כתביעה, שר סבורה שעמדה זו אינה ראויה למשפט הישראלי

העילה המתאימה למת� היתר , תהלדע 37.עושר ולא במשפט ולא בקטגוריה חוזית רחבה

המבוססת על מעשה או מחדל , )7(500בתביעה בעשיית עושר ולא במשפט היא תקנה 

 ג� באשר לתביעה המבוססת על הפרת החיוב לנהוג בתו� לב בניהול משא ומת� 38.בישראל

  

34   Amin Rasheed Shipping Corp. v. Kuwait Insurance Co. (The Al Wahab), [1984] A.C. 
היא ) 5(�500ו) 4(500במוב
 זה הסיווג של הקטגוריה המשפטית לצור� תקנות משנה . 50

  .לפי די
 הפורו במובנו הרחב ביותר, סיווג רחב
אול מאחר ". הפרת חוזה"המדבר מפורשות על , )5(500תביעה כזו א� לא תיכנס לתקנה    35

שעשויה להיות , )7(500שימוש בתקנה  ,שזיקת הסמכות בתקנת משנה זו היא מקו ההפרה

  .יוביל לתוצאה דומה, זמינה בנסיבות העניי

 Bowling v. Cox, [1926] A.C. 751 (P.C.); Rousou’s Trustee v. Rousou, [1955] 1ראו   36
W.L.R. 545; Re Jogia (A Bankrupt) [1988] 1 W.L.R. 484; The Kurnia Dewi, [1997] 1 

Lloyd’s Rep. 552.   
הא ה (לוויכוח בדבר היקפ של דיני עשיית עושר ולא במשפט . 73' בעמ ,שר�קונפינוראו    37

או שמא ה עשויי לבסס עילה ג , מיוחדי וחלי רק מקו שאי
 עילה חוזית או נזיקית
, ה.ב.מ.הרלו אנד גונס ג' מ נ"אדרס חומרי בניי� בע 20/82נ "דראו ) ?במצבי חוזיי ונזיקיי

 עיוני� :ספר דניאל" דיני עשיית עושר ולא במשפט"דניאל פרידמ
 ; )1988 (221 )1(מבד "פ
כנפי הנשר "יצחק אנגלרד ; )2008 (589–585 ,585בהגותו של פרופסור דניאל פרידמ� 

 37  מסות במשפט אזרחי–ספר זיכרו� לגד טדסקי " דיני עשיית עושר ולא במשפט: הדורסני
)1995 .(  

' מ נ"הימנותא בע 5175/07) �ימחוזי (א "בבשראו ג . 106' ש ובעמ, רש�קונפינוראו    38
�ימחוזי (א "בשו) 2007, פורס בנבו (זיסמ� (3229/02 Lowes Corporationשירותי '  נ

 השאלה היכ
 לשב� בשני מקרי אלה לא נדונה ישירות. )2005, פורס בנבו (בריאות כללית
ול התייחסו למקו המעשה או המחדל שהצמיחו את א, עילה של עשיית עושר ולא במשפט

) 6(500' ולהפעלת תק,  במקרה הראשו
)7(500 'תקאפשרי להפעלת טובת ההנאה כבסיס 
 אינה מתייחסת לשאלה א ראוי להבחי
 בי
 סוגי התעשרות שוני שר�קונפינו .במקרה השני

וא מקרי בהתחשב או לאפשרות שמקו המעשה או המחדל אינו זיקה ראויה במצב שבו ה
ואילו המעשה נעשה , כאשר הרקע החוזי הוא ישראלי כולו, למשל. ברקע החוזי להתעשרות

ואילו די , לשיטתה אי אפשר יהיה לבסס מת
 היתר המצאה מחו� לתחו, מחו� לישראל
במעשה בישראל כדי לבסס מת
 היתר ג כאשר הרקע החוזי להתעשרות קשור כולו לאר� 
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היא סבורה שיהיה אפשר לבסס היתר המצאה מחו� לתחו� רק על תקנה , לקראת חוזה

בי� שרואי� בחיוב זה חיוב בעל אופי חוזי ובי� שרואי� ,  שנכרת חוזה ובי� שלאבי�). 7(500

  40. לחוזהאיננה נוגעתמחלוקת ההוא אינו נובע מחוזה ו 39,בו חיוב בעל אופי נזיקי

לעניי� זה מעניי� לשי� לב להבדלי הגישה כלפי השאלה עד כמה אפשר להרחיב את 

 in matters“סעי� זה מתייחס לתובענות. �Brussels I Regulationכלל הסמכות החוזית שב

relating to a contract” , והוא מכיר לעניי� זה בסמכותה של המדינה שבה מקו� הביצוע של

מקובל במשפט האירופי כי יש לפרש את הסעיפי� העוסקי� בסמכות מיוחדת . החיוב הנדו�

שלפיו יש לתבוע , סיסיחריג לכלל הב כ� שסעיפי� אלה ה�עמדה זו מבוססת על . בצמצו�

; שהכללי� נועדו להיות ברורי� ככל האפשר ולא לחפו� זה את זה; נתבע במדינת מושבו

ושבכל קטגוריה זיקת הסמכות הנבחרת מצדיקה נטילת סמכות בשל הקשר המיוחד לעניי� 

 וכשמרחיבי� את הפרשנות קשר זה נהיה –הנדו� שעליו מצביעה זיקת הסמכות המיוחדת 

 למרות זאת חלק מהשופטי� באנגליה תמכו בפרשנות מרחיבה שתכלול 41.חותפ משמעותי

עילה שאיננה חוזית , את עילת ההשבה בעקבות חוזה שלא בא לעול� בשל פג� בכריתתו

  

, פורס בנבו( פיק'  נArch Timber Protection Ltd 3133/08) ס" כשלו(א "בבש .זרה
נתבע ג שכר חוזית שבמסגרתה ביעה להחלטה נדונה בקשת היתר בת �8 ו7פסקאות ב ,)2009

 פטהמשת  בי. ולא במשפטנתבע טע
 שמדובר בעשיית עושרוה, ופיע בחוזהלא הראוי אשר 
השתית ו, חוזהאת המשלי דובר בנושא שמ, ופיע בחוזהשא� על פי ששכר זה לא ההחליט 

  .)5(500' את היתר ההמצאה על תק
דוד ' מ נ"חברה להשקעות פיתוח ובניי� בע, פנידר 230/80א "עלעניי
 סיווגו של חיוב זה ראו    39

תו לב :  לחוק החוזי12סעי� "ראו ג גבריאלה שלו ; )1981 (713) 2(ד לה"פ, קסטרו

תו לב חוזי ודיני "דרורה פלפל ; )ז"תשל–ו"תשל (140–139, 117 ז משפטי�" במשא ומת


בצרפת הוא , בגרמניה חיוב זה נחשב חוזי). ט"תשמ–ח"תשמ (454 לח הפרקליט" הנזיקי
 PETER KAYE, CIVILראו (הוא נתפס כעניי
 נזיקי , ככל שהוא מוכר, א� באנגליה. נחשב נזיקי

JURISDICTION AND ENFORCEMENT OF FOREIGN JUDGMENTS 490 ff. (1987).(  
השואבת , התאמה בי
 התקנה�המייחסת את הבעיה לאי,  ואיל�66' בעמ, שר�קונפינוראו    40

. השואב מהמשפט הקונטיננטלי, ובי
 המשפט האזרחי הישראלי המהותי, מהמשפט המקובל
בעוד היא אינה רואה צור� להכניס להקשר החוזי תביעות מהתחו של עשיית עושר ולא 

היא מציעה לשנות את הנוסח של התקנה כדי לאפשר תביעות בגי
 הפרת החיוב , טבמשפ
בגי
 חוזה או בגי
 משא : "כ� שהתקנה תאמר(לנהוג בתו לב בניהול משא ומת
 לקראת חוזה 

ראו ) (1)(4(500ובעקבות זאת להתאי ג את תקנת המשנה ") ומת
 לקראת כריתתו של חוזה
  ).71' בעמ, ש

 .Kleinwort Benson Ltd. v. Glasgow City Council, [1999] 1 A.Cדברי הללוראו לכל ה   41
153.  
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 ג� בספרות המשפטית תומכי� בגישה 42.במשפט האנגלי ושאינה מתייחסת לחיוב חוזי

  43.מרחיבה
 כדי לא להרחיב את 500 של תקנה ניכרת מגמה לצמצ� את הפרשנותבישראל ג� 

 וקניית סמכות בדר� של המצאה מחו� 44,סמכות השיפוט של המדינה מחו� לגבולותיה
בישראל דר� קניית , אול� בניגוד למצב במשפט האירופי. לתחו� נתפסת א� היא כחריג

העילות והזיקות ;  איננה מבטיחה פורו� ביתי לנתבע– המצאה במדינה –הסמכות הרגילה 
ולכ� תובענה אחת עשויה בהחלט להיכנס ליותר ,  לא נוסחו בקפידה500תקנה שב

הזיקות אינ� מבטאות קשר קרוב ובלעדי לכל נושא ונושא המצדיק נטילת ; מקטגוריה אחת
לא  המבססות בקשת היתר המצאהרשימת העילות , ובניגוד למצב באנגליה; סמכות

על כ� על פני . תביעה עילת ו� לכלחבסיס אפשרי להמצאה מחו� לתהורחבה כדי להבטיח 
שתאפשר לכלול עילות תביעה כאלה ,  בישראל מתבקש לאמ� את הגישה הגמישה,הדברי�

  . בעילות ההמצאה החוזיות
למרות , ואכ� הוצאת� של תובענות שאינ� מבוססות על חוזה מעילות ההמצאה החוזיות

ת ההמצאה הכללית המבוססת צא שתובענות כאלה תופנינה לעיליי. בעייתית, רקע� החוזי
זאת כאשר עשיית המעשה . שנועדה במקור לתובענות נזיקיות, על מעשה או מחדל בישראל

לא ברור כלל שראוי , למשל. הנדו� במדינה איננה בהכרח בעלת משמעות לעניי� הסמכות
 כבסיס להמצאת ,להסתפק בניהול משא ומת� בישראל בנוגע לחוזה שכל זיקותיו זרות

אמנ� אפשר להתמודד ע� בעיה  .לצור� תביעה הנוגעת למשא ומת� מחו� לתחו�מסמכי� 
זו בעזרת שיקול הדעת השיפוטי המופעל בכל מקרה שבו מתבקש היתר המצאה מחו� 

 המצאה במקרה שאינו נכנס להתיראבל שיקול דעת זה אינו יכול . 500לתחו� לפי תקנה 

  

42    ודעת הרוב בערעור ) Lord Mustill, Lord Nicholls(ראו שניי מהשופטי בבית הלורדי
). Kleinwort Benson Ltd v. Glasgow City Council, [1996] Q.B. 678(קודמת ה בערכאה
 שנית
 לפני ( Agnew v. Lansförsäkringsbolagens A.B., [1997] 4 All E.R. 937ראו ג

 .Agnew vההחלטה בערעורו) Kleinwort Benson ורדי בפרשתל התההחלטה בבי
Lansförsäkringsbolagens A.B., [2001] 1 A.C. 223 . תביעה פרשה זו עסקה בשאלה א

 �Brussels ל5.1' סת בגדרו של סלבטל חוזה בשל הפרת חובות הגילוי בהלי� המשא ומת
 נכנ
I Regulation .במקרה זה היה חוזה והתביעה חתרה לבטל אותו בשל הפרת החיוב , אמנ

ראו להל
 (אול בהיעדר אילוצי מבניי כאלה שקיימי בהסדר האירופי . חוזי�הטרו
  . קשה להצדיק הבחנה המבוססת על השאלה א החוזה נכרת א לאו, )בטקסט

שמציע כי ראוי להכניס כל עילה בעלת רקע חוזי , 2.165, 2.154ת בפסקאו ,BRIGGSשל ראו למ   43
ג א יחול די
 מהותי או כלל , העוסק בתביעות חוזיות, �Brussels I Regulation של ה5.1' לס

  .ברירת די
 מתחו אחר
) 2(נחד "פ, .Bodstray Co' מ נ"לקטרוניות בעראדא תעשיות א 4601/02א "ראו למשל ע   44

   .378–375' ולעיל בעמ) 2004 (473, 465
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, השתכללבמיוחד של חוזה שלא ,  למשל מקרה שבו כל הזיקות של החוזה–לתקנה זו 
  . התנהל מחו� לישראלשבבסיס התביעה ואילו כל המשא ומת� , מצויות בישראל

באותה מידה סביר לטעו� שראוי לבסס סמכות לדו� בתביעה בגי� עשיית עושר ולא 
אול� . במשפט על עשיית מעשה או מחדל בישראל כאשר הזכות הנטענת יונקת מרקע נזיקי

אפילו יהיו מצבי� שבה� סוג . לא במשפט יכולה לנבוע א� מרקע חוזיעשיית עושר ו
המעשה עשוי להצביע על חשיבותו של מקו� העשייה של המעשה המעשיר כבסיס לסמכות 

לא מ� הנמנע שיהיו מצבי� שבה� מקו� המעשה משמעותי פחות לעניי� סמכות , שיפוט
ת עושר ולא במשפט מאופיינת עשיי, זאת ועוד. השיפוט מהרקע החוזי של העניי� כולו

בתוצאה של התעשרות יותר מאשר ביחס המשפטי שהוביל אליה או באופי המעשה שהוביל 
לכ� הגבלת האפשרות לקנות סמכות לכ� שהמעשה המעשיר נעשה בישראל עשויה . אליה

  . להיראות לא מוצדקת
�שתקנה זו מכיוו� , 500 בהנחה שהמחוקק לא יתערב לשינוי ועדכו� של תקנה ,לפיכ

, אינה מתייחסת מפורשות לכל עילה בנפרד ואינה ממצה את עילות התביעה האפשריות
תקנה ) 4(500 בתקנה  לראות ראוי,בישראלפיתוחה  והיעדר 500ובשל מקורה הזר של תקנה 

המתייחסת למכלול התובענות המבוססות על יחסי� שנוצרו מכוונת� של הצדדי� לכרות 
בעקבות זאת הפרת חיוב בנוגע למשא ומת� ועשיית עושר . לא נכרתבי� שנכרת ובי� ש, חוזה

בקשה שבית תצטייר כולא במשפט המבוססת על רקע חוזי עשויות להספיק כדי שהתובענה 
. בי� שנכרת חוזה ובי� שלא, כלשו� התקנה, על דר� אחרת" חוזה"משפט ישראלי יעשה ב

להכריע בשאלה א� העניי� פרשנות רחבה זו של עילת ההמצאה תאפשר לבית המשפט 
, קשור מספיק לישראל כדי להצדיק את התערבותה השיפוטית במסגרת שיקול הדעת

  .לאומית הישראלית�המשחק תפקיד חיוני בכוונו� סמכות השיפוט הבי�

  הזיקות   )2(

  די� ישראל חל על החוזה  .א

כתבו או על החוזה חלי� דיני מדינת ישראל לפי " כי הכזיקקובעת ) ג)(4(500תקנה 

תקנה זו רואה בתחולת די� ישראל זיקה מספקת לצור� ביסוסה של בקשה למת�  ."מכללא
לפחות במוב� זה שדי� ישראל נאכ� בצורה הנאמנה ביותר .  המצאה מחו� לתחו�רהית

קיימת הצדקה מיוחדת , כאשר די� ישראל אמור לחול על החוזה, בבתי משפט ישראליי�
  . �שבית משפט ישראלי יוסמ� לדו

די� ה לכללי ברירת  די� ישראל אמור לחול על החוזה מחייבת להיזקקא�השאלה 
מתקיימת דרישת , תניה שלפיה נבחר די� ישראל כדי� החוזהיש א� בחוזה  45.הישראליי�

  

 . ואיל�1461'  בעמלהל
 לתוכנ של כללי אלה ראו   45
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כוונה משתמעת  – א� נית� לזהות כוונה מכללא, בהיעדר בחירה מפורשת בחוזה. התקנה
באנגליה מחילי� תקנה זו ג� על מצבי�  46.ישת התקנה תתקיי� דר– שיחול עליו די� ישראל

 הוא הדי� בעל א�, שבה� אי� בחירה מפורשת או בחירה מכללא בדי� הפורו� כדי� החוזה
,  אמנ� גישה זו אינה מתיישבת ע� לשו� התקנה47.הקשר הקרוב והמציאותי ביותר לעניי�

 אבל התקנות נכתבו ,שכ� במקרי� אלה הדי� אינו חל על החוזה לפי כתבו או מכללא
נתפס כדי� שתלוי כל כולו בכוונת הצדדי� כפי שהוא בא לידי " די� החוזה"בתקופה שבה 

מאז חל שינוי בהבנה של המושג הזה ושל האופני� שבה� די� יכול לחול על . ביטוי בחוזה
ראוי ששינויי� אלה במישור ברירת הדי� יבואו לידי ביטוי ג� בהקשר של סמכות . חוזה
כאנשי , הוא די� שהצדדי�" אובייקטיבי"גת כיו� די� החוזה ההלפי ההבנה הנו. טשיפו

 על כ� ג� כאשר די� הפורו� 48.היו מניחי� שיחול אילו נתנו דעת� על כ�, עסקי� סבירי�
, ואולי חר� רצונ�, ולא מכוח רצו� הצדדי�, חל על החוזה בשל זיקתו האובייקטיבית לחוזה

 דומה שא� 49.סמכות כדי לממש את תכליותיו הנורמטיביותסביר לאפשר לפורו� ליטול 
במוב� זה שהוא חל רק על פרשנותו או רק על , כאשר די� ישראל חל רק על חלק מהחוזה

 50.די בכ� כדי לבסס בקשת היתר במסגרת חלופה זו, חיובי� מסוימי�
ת מתעורר, כאשר תחולת די� ישראל היא תנאי חיוני למת� היתר המצאה מחו� לתחו�

השאלה מהו די� . השאלה עד כמה צריכי� התובע ובית המשפט להעמיק בקביעת די� החוזה
גורל� של שאלות רבות שתכרענה , יתרה מזו. החוזה עשויה להתברר כשאלה קשה וסבוכה

על כ� יש חשיבות גדולה לזיהויו לא רק לצור� בחינת . את התביעה לגופה תלוי בדי� החוזה
 500אול� הדיו� בתקנה .  ידי מת� היתר המצאה מחו� לתחו�האפשרות ליטול סמכות על

ג� כא� . שנועד להכריע בשאלה א� עשויה להיות סמכות א� לאו, מתקיי� בשלב טרומי

  

  .לדיו
 בשאלה מה מבסס מסקנה שהייתה כוונה כזו. 1478–1475'  בעמלהל
ראו    46
 Mauroux v. Pereira, [1972] 1 W.L.R. 962; Coast Lines Ltd. v. Hudig & Vederראו   47

Chartering N.V., [1972] 2 Q.B. 34 (C.A.); Armadora Occidental S.A. v. Horace Mann 
Insurance Co., [1977] 1 W.L.R. 1098 (C.A.) .  

, כש שבתקופה שלפני פיתוחו של די
 החוזה האובייקטיבי היו מזהי את די
 מקו הכריתה   48
  ).1485–1478' מ בעראו להל
(די
 הדגל ועוד כדי
 שהצדדי כנראה הניחו שיחול 

דוגמה למקרה . 269–263' בעמ, קרייניעל הקשר שבי
 סמכות שיפוט ובי
 ברירת הדי
 ראו    49
על יסוד הזיקות , )ג)(4(500' שבו הגיעו למסקנה שדי
 החוזה הוא די
 ישראל לצור� תק

�יעבודה (א "בשהיא , האובייקטיביות בי
 העניי
 ובי
 ישראל (16035/03Fellowship נ  '
  .)2004, פורס בנבו(גולדפרב 

כגו
 כשרותו של צד לחוזה או תוקפו , כאשר די
 ישראל עשוי לחול על שאלה אחת בלבד  50
רק כאשר ברור . קשה יותר להצדיק את ביסוס ההיתר על חלופה זו, הצורני של החוזה

דרש וא� במקרי אלה יי, יהיה אפשר להצדיק זאת, שהתביעה מעוררת שאלה זו באופ
 ברור
התובע לשכנע את בית המשפט שישראל היא הפורו הנאות א� על פי שהזיקה לדי
 ישראל 

�  . מוגבלת כל כ
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 ההכרעה בדבר 51.חלה ההלכה הכללית כי יש לעמוד רק בנטל של תביעה הראויה לטיעו�
ותה לכשיידו� העניי� ואפשר לשנ, זהותו של די� החוזה בשלב זה היא טנטטיבית בלבד

ממצא סופי שדי� ישראל איננו די� שחל על החוזה לא ישלול את סמכות בית ; לגופו
 העובדה שרבות מההלכות המרכזיות בברירת הדי� בחוזי� , ע� זאת52.המשפט בדיעבד

ניתנו במשפט האנגלי בהקשר של בקשות לבטל היתר המצאה מחו� לתחו� השיפוט 
   53.של זיהוי נכו� ככל האפשר של די� החוזה כבר בשלב זהמלמדת שמכירי� בחשיבותו 

  למדינהכריתת החוזה קשורה   .ב

 צופה שני מצבי� שבה� מעשה כריתתו של חוזה עשוי לקשור את ההתדיינות 500תקנה 
וכאשר ,  הנתבע על ידי אד� שגר בישראל או באמצעותו�כאשר החוזה נכרת בש: לישראל

  . החוזה עצמו נכרת בישראל
החוזה "צופה אפשרות שיינת� היתר המצאה מחו� לתחו� כאשר ) ב)(4(500ה תקנ

מטע� מרשה , או באמצעותו, נעשה בידי מורשה העוסק או המתגורר בתחו� המדינה

מקו� מגוריו או עסקו של מי לפיכ� העובדה ש ."סק או המתגורר מחו� לתחו� המדינההעו
יקה לצור� מת� היתר להמציא  מספבישראלהוא שעשה את החוזה כמורשה של הנתבע 

 אינו גר בישראל או מקיי� בה מקו� עסקשזה  מתו� הנחה, בעל החוזה עצמוהזמנה ל
נתבע שגר במדינה או תושב לא עוד : )1(500במוב� זה התקנה מרחיבה את תקנה  .בעצמו

תקנה זו שונה .  גר במדינהי שעשה בשבילו את החוזהנתבע שמאלא ג� , בלבדבה 
שהרי כא� ההמצאה , פשרות המצאה במדינה לזרועו הארוכה של הנתבעמהתקנות המא

תקנה מושתתת על זיקה עניינית ה, יתרה מזו. מתבצעת מחו� לתחו� לידי הנתבע עצמו
 בכ� שהקשר בי� ביטויענייניות הזיקה באה לידי . המצדיקה המצאה זו מחו� לתחו�

כמו כ� . אלא בעת כריתת החוזההמורשה ובי� הנתבע אינו צרי� להיות קיי� בעת ההמצאה 
אי� דורשי� שמורשה זה עשה בעצמו את החוזה אלא מסתפקי� בכ� שהחוזה נעשה 

 ייתכ� שיש בעילה זו הנחה מובלעת שהפעילות של מורשה זה הייתה 54.באמצעותו
. א� אי� בכ� צור�, בי� מלאכת הכריתה ובי� המעשי� שבאמצעות� נעשה החוזה, בישראל

  

  .1448, 377'  לעיל בעמראו   51
  ).2004 (465) 2(ד נח"פ, .Bodstray Co' מ נ"ראדא תעשיות אלקטרוניות בע 4601/02א "ע   52
  .יל� וא1461' הדי
 שעסקו בברירת די
 להל
 בעמ פסקי ראו   53
54   
והזמנת התובע , על כ
 כאשר סוכ
 מקומי שהועסק רק כדי להשיג הזמנות שולח לתובע מחירו

נפסק , על יסוד מחירו
 זה נשלחה על ידי הסוכ
 לנתבעת בבלגיה שקיבלה את ההזמנה בדואר
 National(והתיר המצאה לחברה הבלגית , באנגליה שדי שהחוזה נעשה באמצעות המורשה

Mortgage and Agency Co. of N.Z. Ltd. v. Gosselin, (1922) 38 T.L.R. 832 (C.A.) .(ו רא
 , 762) 4(ד מב"פ, מ"מגדל חברה לביטוח בע'  נ.General Electric Corp 39/89א "רעג

  . ואיל�75'  בעמ,שר�קונפינוודיו
 בתקנה זו אצל 
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קשור לישראל באופ� אישי בעת , פעל בשביל הנתבע בעת עשיית החוזהש, די שמורשה זה
הדיו� בהמצאת המסמכי� כדי לבסס מת� היתר להמציא מסמכי� מחו� לתחו� לנתבע 

  . עצמו
מאפשרת לבסס בקשה למת� היתר המצאה מחו� לתחו� כאשר ) א()4(500ה תקנ

ת הסמכות היחידה היא צופה מצב שבו זיקתקנה זו אכ�  ."החוזה נעשה בתחו� המדינה"
היא צופה שהנתבע אינו נמצא בישראל ואינו גר , כלומר.  בישראלמעשה הכריתה שבוצע

נודעה בעבר . וייתכ� שא� התובע אינו גר בישראל ושהחוזה אינו קשור כלל לישראל, בה
בי� השאר משו� שהוא הצביע על זהותו של די� , למקו� כריתת החוזהחשיבות רבה 

 הוא – מקו� הכריתה –  של החוזהמקו� העשייההיו� יכול מאוד להיות ש אול� 55.החוזה
השינויי� במציאות שהובילו למצב זה הובילו ג� לשינויי� בברירת הדי� . מקרי לחלוטי�

 שינוי זה לא בא לידי 56.ולירידה בחשיבותו של מקו� הכריתה כגור� בזיהויו של די� החוזה
כדי  – א� כשהיא מקרית – די בזיקה זותקנות ועל פי ה, ביטוי בתחו� סמכות השיפוט

אול� מקריותו של מקו� הכריתה עשויה בהחלט להשפיע .  הנתבענטילת סמכות עללהצדיק 
על ההחלטה שלא לתת היתר המצאה מחו� לתחו� משו� שהיא מחלישה את הטענה 

   57.שישראל היא הפורו� הנאות לדיו�
כיצד ראוי לבדוק א� החוזה נעשה . ההתקנה עוסקת במצבי� שבה� החוזה נעשה במדינ

היא שאלה משפטית ; נה שאלה עובדתית פשוטהנהשאלה היכ� נכרת החוזה אי? במדינה
רגע זיהוי שיטות משפט שונות מקובלי� מבחני� שוני� לב. והיא עלולה להיות סבוכה

 במשפט האנגלי כשההצעה והקיבול,  למשל.מקו� כריתתוזיהוי ועל כ� ג� ל, כריתת החוזה
ועל כ� מקו� הכריתה , רגע שכלול החוזה הוא רגע משלוח הודעת הקיבול, נעשי� בדואר

 הוא הרגע שבו שכלול החוזה בישראל רגע 58.הוא המקו� שממנו נשלח מכתב הקיבול
 ועל כ� סביר שהמקו� שבו מתקבלת ההודעה הוא מקו� 59,מתקבלת הודעת הקיבול

אפשר לצפות הבדלי� , ניי� חדישי�ככל שמתפתחי� אמצעי תקשורת אלקטרו. הכריתה
 יכריע בית משפט ישראלי  לפי איזה די�60.נוספי� בי� שיטות המשפט בשאלות אלה

  ? נעשה או נכרת חוזה בישראלבשאלה א� 

  

  .1467–1466'  בעמלהל
 ראו   55
 .1468–1467' להל
 בעמ ראו   56
המתבססת ) 7(500' די בתק, ול במקרי שבה התובענה מתייחסת למעשה הכריתה עצמוא   57

  .על מעשה או מחדל בישראל
  . והפסיקה המובאת ש11�181בפסקה ,  DICEYראו   58
  .1973–ג"התשל, )חלק כללי( לחוק החוזי 5'  וס1' ראו ס   59
  .לה ש והפסיקה שהוא מביא להדגי התפתחויות אDICEYראו למשל    60
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 61.במשפט האנגלי מקובל ששאלה זו נבחנת לפי מבחני� מקומיי� של די� הפורו�
אבל , ה של די� החוזה בסוגיה זואמנ� יש שמצייני� כי אי� זה בלתי סביר לאמ� את העמד

 ואכ� 62.באותה נשימה מוסיפי� כי אי� כל אסמכתה לעמדה זו ודוחי� אותה כלא נחוצה
,  וא� כ�– ובניגוד לשאלה א� החוזה הופר, בניגוד לשאלה מהו די� החוזה שנדונה לעיל

י� נראה כי השאלה היכ� נכרת חוזה אינה נזקקת לכללי ברירת ד,  שתידו� להל�– איפה
השאלה מהו די� החוזה נבדקת על פי כללי ברירת הדי� . ויכולה להיבדק לפי די� הפורו�

השאלה מהו מקו� ההפרה מחייבת לפנות אל החוזה . די� זהמשו� שאי� דר� אחרת לזהות 
משו� שרק החוזה קובע מה� החיובי� ואיפה , כדי לברר א� הייתה הפרה ואיפה היא בוצעה

 לעומת 63.יש להשלימ� מתו� די� החוזה, נו מפרט ענייני� אלהא� החוזה אי; יש לבצע�
 מקו� הכריתה של החוזה הוא מושג המשמש א� ורק בכלל ברירה של הפורו� המיועד ,זאת

אי� כל סיבה ,  בניגוד להיפותזה שהוצעה באנגליה64.לבדוק את תוקפו הצורני של החוזה
כי אי� כל סיבה לפנות אל , אחרלהניח שיימצא בדי� החוזה כי מקו� הכריתה הוא מקו� 

, על כ� אכ� מוצדק להיזקק בעניי� זה. החוזה או אל די� החוזה כדי לברר היכ� נכרת החוזה
  65.לדי� הפורו� בלבד, בניגוד לשתי השאלות האחרות האמורות

  

 ,Chevron International Oil Co. Ltd. v. A/S Sea Team (The TS Havprins)ראו למשל   61
[1983] 2 Lloyd’s Rep. 356 . בפרשה זו השופט קבע שיש לנהוג בעניי
 זה לפי די
 הפורו

ושדי
 זר זה יוביל בסופו של דבר , תו� שציי
 כי ייתכ
 שיחול די
 מהותי זר על התביעה עצמה
עמדה זו דומה לעמדה שלפיה די
 החוזה עשוי להסתבר כדי
 . כלל ה שלא נכרת חוזהלמסקנ

 
ראדא  4601/02א " וראו ע1455, 1448' לעיל בעמלעניי
 זה ראו (אחר בדיו
 לגופו של עניי
  )).2004 (465) 2(ד נח"פ, .Bodstray Co' מ נ"לקטרוניות בעתעשיות א

  .2ש "ה, 4.61פסקה ב ,BRIGGSראו למשל    62
משפט האירופי במסגרת ה בית זו העמדה שננקטה על ידי .1490–1486' להל
 בעמראו    63

 �Brussels I Regulationכללי האירופיי שהופיעו לראשונה באמנת בריסל ולאחר מכ
 בה
 מקו וט לדו
 בתביעה חוזית למדינה שבה סמכות שיפועניקה כללי אלה. המבוססת עליה

 של החוזה קבע בית המשפט שהפורו צרי� ביצועו מהו מקו בשאלה. ביצועו של החוזה
 Caseראו(את הדי
 ששולט בחוזה להפעיל את כללי ברירת הדי
 שלו ולהחיל על השאלה 

12/76 Industrie Tessili Italiana Como v. Dunlop A.G., [1976] E.C.R. 1473( .  
  .1495–1493'  להל
 בעמראו   64
מ "פ, .Tongaat Mushrooms (PTY) Ltd' מ נ"בחר מזו� בע. א.כ 324/88) ש"ב(א "תראו    65

 די
 לפי את מקו כריתת החוזה 
בחלדוגמה של פסק די
 ש, )1989 (272, 265) 2(
"תש
לאחר שהיא , אדרבה. אול לא היה דיו
 מפורש בשאלה איזה די
 מכריע בשאלה זו. ישראל

השופט   להכריע בשאלה לפי די
 זר ציי
ובתגובה לטענה שיש, נבחנה והוכרעה לפי די
 ישראל
ענייני פרוצדורה חל ושב,  להפעיל את חזקת שוויו
 הדיניולכ
 אפשר, חשהדי
 הזר לא הוכ

 שהדיני ההנחה שכ
 ,אי
 מקו להפעלת חזקת שוויו
 הדיני במקרה זהדומה כי . די
 הפורו
כמו כ
 השאלה א . ירה איננה סב לרגע הקיבול דומי בישראל ובמדינות אחרותהנוגעי

 אפילו לפי הגרסה , איננה שאלה דיונית,רכי סמכות שיפוטוג כאשר היא נדונה לצ, נכרת חוזה
  .  המרחיבההאנגלית
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; האחת היא מהו מקו� הכריתה:  חשוב להבחי� שיש פה שתי שאלות נפרדות,ע� זאת
בשאלה א� החוזה נכרת מוב� מאליו שיש לנהוג על פי כללי . נכרת החוזה היא א�השנייה 

, לדי� החוזה האובייקטיבי, לעניי� זה עשויה להיות חשיבות לדי� החוזה הנבחר. ברירת הדי�
השולט בכשרות (ולדי� המושב של הצדדי� ) לעניי� צורת החוזה(לדי� מקו� הכריתה 

ל הטוע� לקיומו של החוזה בדיו� לגו�  הנטל איננו כזה המוטל עכא� ג�א�  66).הצדדי�
   67.התובענה

  למדינההפרת החוזה קשורה   .ג

 הופר ג� כאשר חוזה מחו� לתחו�מסמיכה את בית המשפט להתיר המצאה ) 5(500תקנה 
  . בתו� המדינה

 ואי� נפקא מינה היכ� נעשה –ובעי� על הפרת חוזה בתחו� המדינה ת
הפרה מחו� לתחו� , וותה אליהאו נל,  אפילו קדמה לאותה הפרה–החוזה 

המדינה אשר שללה את האפשרות לקיי� אותו חלק מ� החוזה שצרי� היה 
  .לקיימו בתחו� המדינה

, העובדה שחוזה הופר בתו� המדינה משמשת זיקת סמכות בשיטות משפט רבות
 על פי רוב עילה זו ,ע� זאת. ובמובני� רבי� היא בעלת משמעות רבה משל מעשה הכריתה

כגו� , העשויה לכלול א� מעשי� שאינ� נחשבי� הפרה של חוזה, )7(500 ג� בתקנה כלולה
כגו� מעשי� הגורמי� לעשיית (הפרות של חיובי� שאינ� נובעי� ישירות מקיומו של חוזה 

  68).עושר ולא במשפט והפרת החיוב לשאת ולתת בדר� מקובלת ובתו� לב
הנטל הנדרש מ שונהר בישראל ג� בהקשר זה הנטל להראות שהחוזה הופר ושהוא הופ

 ג� באשר לתקנה זו עולה השאלה לפי איזה די� בודקי� א� החוזה 69.בדיו� לגו� התובענה
 ומכא� – שכ� דיני� שוני� עשויי� להגדיר את מקו� הביצוע, להופר וא� הוא הופר בישרא

וא� , א� נכרת חוזה, כש� שבודקי� א� קיי� חוזה.  הגדרות שונות– ג� את מקו� ההפרה
כ� יש לבדוק ג� את השאלה , די� ישראל חל על החוזה לפי כללי ברירת הדי� הישראליי�

  

 �The Parouth, [1982] 2 Lloyd’s Rep. 351ואכ
 ב. 1505–1502, 1495–1490' בעמ להל
ראו    66
(C.A.)אמרת אגב  נאמר ב �, )4(500הכלל המקביל לתקנה שהשאלה א נכרת חוזה לצור

כ� ;  כלל ברירת הדי
 האנגליעל פיזאת , תוכרע כנראה לפי הדי
 שהיה חל על החוזה לו נכרת
 שוב ,�Union Transport v. Continental Lines S.A., [1992] 1 W.L.R. 15 (H.L.)ב ג נאמר

  .אמרת אגבב
  .1455, 1448' בעמ ראו לעיל   67
ראו ( ג הפרה צפויה) 5(500בתקנת משנה " הפרה"יש לכלול במושג סבורה כי  שר�קונפינו   68

  .) ואיל�69' מ בע,ש
, 13ש "הראו לעיל ( Vitkovice Horni a Hutni Tezirstvo v. Korner, [1951] A.C. 869ראו    69

30.(  
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. המחייבי� לעתי� להוכיח את הדי� הזר, א� הופר החוזה והיכ� הוא הופר לפי כללי� אלה
 ואכ� השאלה א� 70.המשפט המקובל מוכ� להחיל את די� החוזה, באשר למקו� ההפרה

המגדיר ,  של החוזה יכולה לזכות למענה רק מתו� די� החוזההתנהגות מסוימת מהווה הפרה
על כ� ג� השאלה א� ישראל היא המקו� שבו . את החיובי� שהחוזה מטיל על הצדדי�

המגדיר מה� חיובי� אלה והיכ� יש , הופר החוזה צריכה לזכות לתשובה מתו� די� החוזה
ות הפרה של החוזה  אפשר שתעלה שאלה א� מעשה שנעשה בישראל יכול להו71.לבצע�

למשל התנהגות שמצביעה , א� א� מקו� הביצוע של החוזה היה מיועד להיות במקו� אחר
כ� . ג� שאלה זו צריכה לזכות לתשובה מתו� די� החוזה. על כוונה שלא לבצע את החוזה

 נאמר שישראל היא מקו� ההפרה של חיוב לשל� מזונות כאשר קורונל בפרשת ,למשל
ונות מבעלה גרה בישראל והזכות למזונות מבוססת על קשר חוזי אישה הזכאית למזה

לפי די� תורה מקו� התשלו� הוא זאת משו� שלפי  .שנתהווה ע� נישואי� כדת משה וישראל
   72.המקו� שבו נמצאת האישה

  

ש נדונה , Vitkovice Horni a Hutni Tezirstvo v. Korner, [1951] A.C. 869 ראו למשל   70
כי 'לפי הדי
 הצובית המשפט בדק את השאלה  ,לה איפה המעסיק צרי� לשל לעובדהשא

  .לעמדה דומה במשפט האירופי. 4.62פסקה ב, BRIGGS ראו. שחל על החוזה שביניה
שכ
 היא מגדירה מה המעשי המהווי הפרה לפי די
 , שונה כנראה עמדה שר�קונפינול   71

, 324' מ בע,1987שיצאה בשנת , DICEY של �11ה המהדורהיא מפנה ל). 82' ראו ע(ישראל 
בר כאשר קוראי את כל . א את סוגי ההפרה הבאי בחשבו
 במשפט האנגליי א� התהמפרט

אינה תלויה בתפיסת  מתברר כי השאלה,  לזיהויה של אנגליה כמקו ההפרהבאשר ש אמורה
ות שהשאלה א החוזה  מובהר מפורש323' מבע. די
 הפורו אלא בתפיסתו של די
 החוזה

כזה מבוסס תמיד על די
 פירוש ; הופר באנגליה תלויה בפירוש כוונת הצדדי מתו� החוזה
מובהר עוד שיש פסקי די
 שבה פנו לדי
  324 'מבע ).1490–1486' ראו להל
 בעמ(החוזה 

 מכא
 שככל שדי
 אנגליה שימש לזהות את. חוזה זר כדי לברר מה היה מקו הביצוע המיועד
לא פחות מאשר כדי , כדי לדעת א החוזה הופר. הוא עשה כ
 בתור די
 החוזה, מקו ההפרה

המגדיר את החיובי על פי החוזה ובתו� כ� את , יש לפנות לדי
 החוזה ,לדעת היכ
 הוא הופר
'  נ.Sicurta di Adriatica Riunione R.A.S 1145/08א " אבל ראו רע.מה שייחשב הפרה

למקרה שבו קבעו לפי די
 ישראל כי מקו ההפרה של החיוב , )2010, ופורס בנב (שמיר
במקרה זה נקבע . שהיה ישראל, לשל על פי פוליסת ביטוח הוא מקו מגוריו של הנושה

חלק ( לחוק החוזי 44' אבל פנו לס, מפורשות שמקו הביצוע צרי� להיקבע לפי החוזה
לכאורה היה ראוי לנהוג .  בית המשפט משו שהחוזה לא היה לפני1973–ג"התשל, )כללי

בנסיבות העניי
 סביר ;  בהיעדר החוזה היה צרי� ללמוד על תוכ
 החוזה מדי
 החוזה:אחרת
רוב� על ) 5(500' מאחר שהנטל להראות את קיו תנאיה של תק. שדי
 החוזה היה די
 זר

ע .  הוא בישראלושלפי די
 זה מקו הקיו, היה על התובע להראות מהו די
 החוזה, התובע
דומה כי בשאלה היכ
 יש לקיי חיוב של תשלו כספי ביטוח אכ
 סביר להפעיל את , זאת

שכ
 זוהי אחת הסוגיות הבודדות שבה
 יש דמיו
 בי
 רוב שיטות , חזקת שוויו
 הדיני
התוצאה של הפעלת החזקה בנסיבות אלה היא להטיל על הנתבע את הנטל להראות . המשפט

  .די
 הזר השולט בו הכלל הוא אחרשבחוזה או ב
  ).1975 (259)2(ד כט"פ, קורונל' קורונל נ 625/73א "ראו ע   72



  לאומי הפרטי הישראלי�כללי המשפט הבי
: שער שלישי

 1460 

  דעת  שיקול  .3

שיקול הדעת של בית המשפט בא לידי ביטוי לאחר שנקנתה סמכות מכוח המצאת הזמנה 
 �הוא . כאשר הנתבע מבקש שלא להפעיל את סמכות השיפוט שנקנתה, המדינהלדי� בתו

ומבקשי� היתר , בא לידי ביטוי נוס� כאשר אי אפשר להמציא את המסמכי� בתו� המדינה
ה� כאשר בית המשפט נדרש לתת פרשנות ראויה לעילות ההמצאה , להמציא� מחו� למדינה

התאמת� של העילות �ינו לעיל כי בשל אירא. ה� כאשר הוא נדרש להכריע בנאותות הפורו�
 למשפט הישראלי ייתכ� שראוי להגמיש את פרשנות� של עילות אלה ולהטיל 500של תקנה 

לאחר ג� .  על שיקול דעת שיפוטית השיפוט הישראליסמכותאת עיקר מלאכת הוויסות של 
ובה שיש עילה ט,  כלומר אחרי שהתובע הראה שעילת הסמכות קיימת–שנקנית סמכות 

רשאי בית המשפט לשקול טענות המכוונות  –ושישראל היא הפורו� הנאות , לכאורה
 עדיי� פתוחה בפני הנתבע הטענה של פורו� לא נאות. לשכנעו שלא להפעיל את סמכותו

 והנטל לשכנע את בית ,שרשאי להגיש בקשה לבטל את ההיתר שנית� במעמד צד אחד
   73.על התובע שזכה בצו במעמד צד אחדהמשפט בדבר נאותות הפורו� עדיי� מוטל 

 �הטענה והטענה שהלי� באותו עניי� ובי� אות� צדדי� תלוי ועומד במקו� אחר א
אי� ייחוד לטענה של הלי� . פתוחות לנתבעדי� הסכימו שהסכסו� יידו� במקו� אחר דשהצ

ור  ה� כמק–אול� תניית שיפוט מיוחדת בדר� כלל להקשר זה , תלוי ועומד בהקשר החוזי
  .לסמכות ישראלית ה� כמקור לטענה שאי� להפעיל את הסמכות

  לפי כלליכאשרלבתי משפט ישראליי� שיפוט תניות שיפוט יכולות להקנות סמכות 
ית שיפוט ימקובל בישראל שתנאמנ�  74.אתזיתה קמה סמכות כי הרגילי� לא הההמצאה

בתי המשפט שואפי� אול�  75.אינה יכולה לשלול מבתי משפט ישראליי� סמכות שיש לה�
. בוררות ודרכי יישוב סכסוכי� חלופיות, וג� הסכמי� בנוגע לסמכות שיפוט, לכבד הסכמי�

היא נקנתה שבי� , כאשר מועלית טענה שאל לו לבית משפט ישראלי להפעיל את סמכותו
משו� שקיימת תניית  ,מחו� לתחו�נקנתה לאחר המצאה  היאשבהמצאה בתו� ישראל ובי� 

שיפוט הוא אכ� שהסכסו� ית היבית המשפט להשתכנע שהפירוש הנכו� של תנ על ,שיפוט
  .מה תקפהכ ושההס,הנדו� יידו� במקו� אחר

באשר לפירוש הנכו� של תניית השיפוט מוכרת הבחנה בי� תניית שיפוט ייחודית לתניית 
, הנבחרתניית שיפוט ייחודית קובעת שהצדדי� מסכימי� שיתדיינו בפורו� . שיפוט מקבילה

�אי� בכ� לשלול את סמכות השיפוט של פורו� אחר , כאמור. אחר להוציא כל פורו� מוסמ
וכאמור בתי משפט ייטו להסכי� לעכב , אבל יש בו כדי להצביע על כוונת הצדדי�, מבחינתו

  

  .420–417, 377–376' לעיל בעמראו    73
  .427–426'  לעיל בעמראו   74
 159) 2(ד יט"פ ,מ"הסנה חברה ישראלית לביטוח בע 'מ נ"נברו� מריטי� בע 433/64א "ע   75

)1965.(  
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 תניית 77. ויימנעו מכ� רק בהתקיי� נסיבות מיוחדות76,הליכי� לטובת תניה ברורה כזאת
ק פורו� נוס� שבו אפשר להגיש את התביעה ואינה מהווה עילה שיפוט מקבילה קובעת ר

 באשר תניית שיפוט היא תניה 78.לעיכוב הליכי� כאשר התביעה הוגשה כדי� בישראל
טענה נגד תוקפה או כוחה המחייב תידו� לפי כללי ברירת הדי� הרגילי� החלי� , חוזית

  . כפי שיפורט בהמש�, בענייני חוזי�

  ברירת די�  .ג

שמציע יכול לחזור בו ו , שחוזה נכרת בהצעה וקיבול הכול הישראלי מקובל עלבמשפט
 השפעתו של קיבול לאחר פקיעת ימה לכולברור ; מהצעתו כל עוד לא ניתנה הודעת קיבול

מה , ברור מתי חוזה בטל ומתי הוא נית� לביטול; של קיבול שיש בו שינויו, ההצעה
 ההשפעה של י מה,כיצד משלימי� את החוזה, כפייה ועושק, הטעיה, ההשפעה של טעות

 מביני� הכול; כיצד יש לקיי� חוז� ומה נחשב הפרה, חוזה פסול וחוזה לטובת אד� שלישי
ת ר הפרו לקבל עבשאפשרמה� התרופות  ויודעי� רה יסודיתפ בי� הפרה להאת ההבחנה

   .מה דינ� של חייבי� מרובי� ועוד כהנה וכהנה,  לקבל השבהאפשרמתי , חוזה
  ישראל מה� שתואמות את של,שיטות משפט אחרות השקפות משלה� בשאלות אלהל

לכלול , ה� עשויות להציב תנאי� שוני� ליצירת חוזה.  ישראלומה� שאינ� תואמות את של
חיובי� מסוגי� שוני� במסכת החיובי� החוזיי� ולספק תרופות שונות כאשר מופרי� 

 ייתכנו מצבי� שבה� הישראליי�ות השיפוט בשל רוחב� של כללי סמכ. חיובי� חוזיי�
העובדה . ישראל סמכות לדו� בתביעה שלא כל עובדותיה ישראליותבתהיה לבתי משפט 

מצב זה מחייב . שהתביעה נדונה בישראל אי� משמעותה המחויבת שיחול עליה די� ישראל
קשר ל השקפות מהותיות ישראליות בהיחנלו חוזי� יעל א: להתמודד ע� השאלות האלה

? החוזי ומתי נהיה מוכני� להסדיר סוגיה חוזית באמצעות ההוראות החוזיות של די� זר
  ?לו דיני� נחיליאיזה די� או א, במקרי� שבה� נהיה מוכני� להחיל די� שאיננו די� ישראל

 של הקודקס האזרחי לבוחוקי החוזי� השוני� שנחקקו בישראל מאז שנות השישי� ה� 
אי� בה� התייחסות כמעט שאול� . תחו� החוזיב מקי� ושל� פולה� מטפלי� טי. המתהווה

הביטוי הסטטוטורי היחיד לבעיה של גורמי� זרי� בסוגיה חוזית . רירת די�לסוגיות של ב
אלה נחקקו בעקבות . מצוי בחוקי� הקובעי� הסדר מהותי מיוחד לחוזי� מסוגי� מוגדרי�

וזאת דווקא כדי לעקו� , לאומי�יני� בי�השואפות להביא לידי איחוד ד, לאומיות�אמנות בי�
   .בעיות של ברירת די�

  

76     ).1979 (260 )1(ד לד"פ, הורובי�' קרפול נ 9/79 א"עו ,ראו ש
 .427–426'  בעמראו לעיל   77
78    .ש
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  י� מיוחדכללי� מהותיי�  .1

להקדי� את כללי ברירת הדי� ולהסדיר סוגיות דאג בהקשר החוזי המחוקק הישראלי 
חוקי� אלה יש בה� הסדרה ישירה של סוגיות . ספורות באמצעות חוקי� מהותיי� מיוחדי�

 הכלל המהותי שונה במקצת מהכלל המהותי ועל פי רוב, ימוגדרות באמצעות כלל מהות
. מועטי� במשפט הישראלי  חוקי� כאלה. מצבי� ישראליי� פנימיי� רגילי�בשבילהקיי� 

,  מצומצמת למדי את תנאי תחולת�הגדרהמגדירי� ה� א� עוסקי� בשאלות מוגבלות ו
 ה� . הדי� הרגילי�כל מצב שאינו נתפס על ידי החוק יוכרע על פי מבחני ברירתכאשר 

דוגמאות בולטות של חוקי� שבה� קיי� . לאומיי� אחידי��מבוססי� כול� על הסדרי� בי�
 לט את אמנתשק, 1999–ס"התש, )לאומי�מכר טובי� בי�(הסדר מהותי שכזה ה� חוק המכר 

אמנת בריסל ואת  את צהאימש, 1926 ,פקודת הובלת טובי� בי� ; בנושא זה1980 משנת הוינ
, יריתוחוק התובלה האו;  בעניי� אחריותו של מוביל ימי לפי שטרי מטע�אגכללי ה

 וחלק מאמנות ההמש� שלה העוסקות 1929משנת אימ� את אמנת ורשה ש, 1980–�"התש
  .כול� באחריות של מובילי� אוויריי�

מספקת הוראות מהותיות מיוחדות להסדרת חובותיו  1926, פקודת הובלת טובי� בי�
 כלפי בעל מטע� בכל מה שקשור לנזק שנגר� למטע� המובל על פי שטר של מוביל ימי

 מאחר שהכוונה של 79.בי� שהעילה חוזית ובי� שהיא נזיקית, מטע� תו� כדי הובלתו
האמנות שביסודה של פקודה זו הייתה לאחד את הדי� של המדינות השונות בענייני� אלה 

 80,ראות אלה קובעות כללי אחריותהו, ולקבוע רמת אחריות אחידה בענ� ההובלה הימית
 שחלי� על חוזי ההובלה 83 ותקופת התיישנות קצרה82 גבול לאחריות81,פטורי� מאחריות
 וה� 85,אי אפשר כמעט להתנות על תחולת�,  כאשר הוראות אלה חלות84.המצויני� בפקודה

ול אול� ג� כאשר הפקודה לא נועדה לח. מחליפות כל כלל ברירת די� וכל הסדר מהותי אחר
יש שהיא נעשית חלק מחוזה ההובלה על ידי שהצדדי� מאמצי� את , על פי הגדרתה

 במקרי� אלה מאחר שהיא אינה חלה מכוחה אלא מכוח 86.הוראותיה כחלק מחוזה ההובלה
  . ה� יכולי� לסטות ממנה ולבחור להחיל רק חלקי� ממנה, רצו� הצדדי� בלבד

  

  . לכללי שבתוספת1.אIV' ראו ס   79
 . לכללי שבתוספתIII' ראו ס   80
  . לכללי שבתוספתIV.1–IV.4' ראו ס   81
  . לכללי שבתוספתIV.5' ראו ס   82
  .לכללי שבתוספת. אIII.6–III.6' ראו ס   83
 . לפקודה2' ראו ס   84
  . לכללי שבתוספתIII.8' ראו ס   85
א "ראו למשל ע, מכוח התנאה בחוזה, על האפשרות להחיל חוק ישראלי המוגבל בתחולתו   86

 527) 2(ד כו"פ, נומיקוס' מ' נ'  נמ"חברה לאחריות ולביטוח משנה בע, מנורה 419/71
)1972 .( 
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�בי�הוא על סדרה של אמנות מבוסס א�  1980–�"התש, חוק התובלה האווירית

 שנועדו לאחד את הדיני� הלאומיי� באשר 1929,87 החל באמנת ורשה משנת, תלאומי
לאחריות חוזית ונזיקית של מוביל אווירי כלפי בעלי מטע� וכלפי נוסעי� בגי� נזק שנגר� 

 לפיכ� ג� תחולת� של ההוראות המהותיות 88. ולהחלי� כל די� אחר,תו� כדי טיסה
כול� מופיעות  כאשר ההוראות המהותיות 89,מכוח חוק זה קבועה בקפידההמוחלות 

  90.באמנות השונות שאליה� מפנה החוק
 מספק הסדר מהותי לשאלות שונות 1999–ס"תשה ,)לאומי�בי�מכר טובי� (חוק המכר 

יש בו הוראות מהותיות מיוחדות . לאומי�שיכולות להתעורר במסגרת חוזה מכר בי�
כאשר חוזה . השונות במקצת מההוראות הישראליות הרגילות, וג כזההמותאמות לחוזה מס

 במקו� הוראות יו תחולנה הוראות,הנדו� בישראל מתאי� להגדרת התחולה של חוק זה
ובמקו� הוראות של די� זר אשר כללי ברירת הדי� היו מפני� הכלליות החוק הישראלי 

ול� לא כל חוזה מכר של טובי� א. לאומיי�� החוק חל על חוזי� למכר טובי� בי�91.אליו
משפחתי או ביתי , הוא אינו חל על מכר של טובי� שנקנו לשימוש אישי, למשל: נכלל בגדרו

מכר לפי , הוא אינו חל על מכר במכירה פומבית; אלא א� כ� המוכר ידע על ייעוד� זה
שיט או מכר של כלי , מסמכי� סחירי� או כס�, ניירות ער�, מכר של מניות, סמכות שבחוק

 חוזה ייחשב לחוזה למכר ,כר טובי� שלא הוצא מגדר החוקבמ. כלי טיס או מכר של חשמל
 92,לאומי כאשר מקו� העסקי� של שני בעלי החוזה נמצא כל אחד במדינה אחרת�טובי� בי�

על כ� ג� חוזה למכר טובי� בי� שני ישראלי� יכול שיהיה כפו� . בלא כל קשר לאזרחות�
   93.לכל אחד מהצדדי� מקו� עסק במדינה אחרתלהוראות האמנה א� 

  

  . לחוק1' ראו ס   87
  . לחוק10' ראו ס   88
 . לחוק�5 ו3, 2', ראו ס   89
אולימפיק  74/81א "דוגמה לתביעה נגד מוביל אווירי שנדונה לפי האמנות האמורות היא ע   90

  .)1982 (1 )1(ד לז"פ, קלימי' נ. א.אירוויס ס
 וחוק המכר 1971–א"תשלה, )לאומי�מכר טובי
 בי
(חוק המכר חוק זה ביטל והחלי� את    91

)
 אשר אימצו למשפט הישראלי את 1978–ח"תשלה ,)לאומי�עשיית חוזי למכר טובי
 בי
להשוואה בי
 אמנות האג לאמנת וינה . לאומי�שקבעו חוק אחיד למכר בי
, אמנות האג

 Eyal Zamir, European Tradition, the Conventions on International Sales and Israeliראו
Contract Law, in EUROPEAN LEGAL TRADITIONS AND ISRAEL 499 (ed. Alfredo Mordechai 

Rabello, 1994 .(אמנת וינה שהחוק מאמ� מופיעה בתוספת לחוק.  
 לחוק 3' אבל ס, ))1)(א(1' ס(אמנ נאמר באמנה ששתי המדינות צריכות להיות צד לאמנה    92

  .מרחיב את תחולת האמנה ג על חוזה שצד לו מי שמקו עסקו במדינה שאינה צד לאמנה
ע כי האמנה תחול על חוזי למכר טובי
 בי
 צדדי שמקומות עסקיה לאמנה קוב) א(1' ס   93

�כללי המשפט הבי
) 2(; המדינות ה
 צד לאמנה) 1"(במדינות שונות א התקיי אחד מאלה 
 לחוק מרחיב את התחולה 3' ס". לאומי הפרטי מפני לחוקיה של מדינה שהיא צד לאמנה

דברי ההסבר להצעת החוק . ננה צד לאמנהבאופ
 שהאמנה תחול ג א צד בא ממדינה שאי
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ה� אינ� . הוראות האמנה עוסקות רק בדר� כריתת החוזה ובחיובי הצדדי� על פי החוזה
בהשפעת החוזה על זכות קניי� בטובי� הנמכרי� או באחריות , עוסקות בתוקפו של החוזה

ע לנושאי� אלה  על כ� בהתעורר שאלות בנוג94.המוכר למוות או נזקי גו� שגרמו הטובי�
 כמו כ� בניגוד לפקודת הובלת טובי� 95.תמיד יהיה צור� להיעזר בכללי ברירת הדי� הרגילי�

 על כ� הוראות 96.הוראות אלה ניתנות ברוב� להתנאה, בי� ובניגוד לחוק התובלה האווירית
החוק תחלפנה את כללי ברירת הדי� רק א� הצדדי� לא התנו על תחולת� או קבעו הוראות 

א� צדדי� ג� במצבי� שבה� ה� לא נועדו לחול  עשויות לחול  הוראות החוק97.נות מה�השו
היה חל שיכלו לבחור בו לפי הדי� ובלבד ש,  כדי� שיחול על החוזה ביניה�חוקבוחרי� ב

  98.עליה� אילולא בחירת�

  י� מיוחדכללי� מהותיי�בהיעדר   .2

   הכללי�של מקור� הפורמלי   )א(

צדדיי� �ת מיוחדות המשפט הישראלי נזקק לכללי ברירת די� רבבהיעדר הוראות מהותיו
מעורבי� כאשר המתעוררות � שאלות חוזיות מסורתיי� כדי להחליט לאיזה די� להכפי

מאחר שחוקי החוזי� הישראליי� לא הסדירו את סוגיות ברירת הדי� .  גורמי� זרי�בחוזה
בו הצטברה בתחו� ש, גלימהמשפט המקובל האנרבות המשפט הישראלי הושפע , במפורש

 חוקק באנגליה חוק שביטל את כללי ברירת �1990ב. מסחרי זה פסיקה רבה ומפורטת ביותר

  

מבלי , לאומי�מסבירי כי הכוונה היא להחיל את הכללי שבאמנה על כל חוזה מכר עבר
 להבחי
 בי
 חוזי שהצדדי לה באי ממדינה בעלת האמנה לאלה שהצדדי לה באי

 מדבר על 3' שסא� על פי , לפי היגיו
 זה). 434' בעמ, 432, ז"ח תשנ"ראו ה(ממדינות אחרות 
הכוונה היא כנראה שההאמנה תחול ג א שני הצדדי , צד שבא ממדינה שאיננה צד לאמנה

ולמעשה , התבטל) א(1' לפיכ� התנאי החלופי הראשו
 שבס. באי ממדינות שאינ
 צד לאמנה
  .תנאי חובהל לא סביר שהתנאי החלופי השני היה שכ
, א� התבטל התנאי השני

  . לאמנה5'  וס4' ראו ס   94
לאמנה קובע כי כל נושא מתחו הנושאי הנדוני באמנה שאינו מוסדר בה ) ב(7' כ� ג ס   95

 –ובהיעדר עקרונות כאלה , במפורש יוסדר לפי העקרונות הכלליי שעליה מבוססת האמנה

  . לאומי הפרטי�לפי הדי
 החל מכוח כללי המשפט הבי

, 12בכפו� לסעי� , או, על תחולתה של אמנה זוצדדי רשאי להתנות ה":  לאמנה6' ראו ס   96
   ".או לשנות את התוצאה של כל אחת מהוראותיה, לגרוע ממנה

, סביר שג התנאה מכללא תספיק. היא לא תחול, מכא
 שא התנו על תחולת האמנה במפורש   97
 למשל כי מילאו אחר דרישות –כאשר אפשר להבי
 מתו� החוזה שלא התכוונו שהיא תחול 

  . יטת משפט אחרתשבש
  .86ש "ראו לעיל ה   98
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 99.שנקבעו באמנת רומא האירופיתדי� הדי� של המשפט המקובל ואימ� תחת� כללי ברירת 
אול� פירוש , מוב� ששינוי סטטוטורי זה אינו משפיע על המשפט הישראלי באופ� פורמלי

ר הוא שממועד חקיקת החוק ואיל� הפסיקה האנגלית בנושא זה אינה מבוססת עוד על הדב
 רק הפסיקה האנגלית מלפני מועד כניסתו של החוק לתוק� והפסיקה 100.המשפט המקובל

ממשיכות  ,האנגליהקנדית וזו של מדינות אחרות שהושפעו מהמשפט המקובל , האוסטרלית
מאחר שהספרות החדשה באנגליה אינה . מקובללהיות חשובות בישראל כביטוי למשפט ה

הדיו� שלהל� יציג מקורות אלה בהרחבה , עוסקת עוד בכללי המשפט המקובל ובמקורותיו
אלה שעודכנו עד , תו� התייחסות בעיקר למהדורות ישנות של הספרי� המובילי� באנגליה

 חקיקת  וכמעט שלא תהיה התייחסות לפסיקה אנגלית שלאחר101,לחקיקת החוק האנגלי
 שיצאה בעקבותיה מעניינות �Rome I Regulation העמדות שבאמנת רומא וב,ע� זאת. החוק

, לפיכ�. באשר ה� מעידות על מגמות רעיוניות בתחו�, את ישראל בתור משפט משווה
�  102.ג� אלה תבואנה לידי ביטוי בדיו� שלהל�, במידת הצור

   די� החוזה: ללי�כמקור� הרעיוני של ה  )ב(

 מצוינת להשפעה של המשפט המהותי על תפיסות הרירת הדי� בחוזי� מספקי� דוגמכללי ב
ככל שרווחה הגישה של חופש הצגת� של כללי ברירת הדי� בתחו� זה תמחיש ש. ברירת די�

ככל שהצטמצ� .  בברירת הדי� עקרונות המבוססי� על רצו� הצדדי�וכ� שלט, החוזי�
ומצ� כוחו של רצו� הצדדי� בברירת הדי� כ� ג� צ, תחו� הפעילות של חופש החוזי�
  .והוכנסו לתהלי� מרכיבי� אחרי�

  

99 Rome Convention on the law applicable to contractual obligations, [1980] OJ C 282, p. 
. Contracts (Applicable Law) Act 1990 –אמנה זו אומצה בחוק באנגליה . 31.10.1980 1

 Regulation (EC) No. 593/2008 on:ע כמה וכמה שינויי, �Regulationמאז הפכה האמנה ל
the law applicable to contractual obligations (Rome I) OJ L 177/6 17.6.2008)  
 –להל

Rome I Regulation .(  
  . )1490' ראו להל
 בעמ(כגו
 כשרות משפטית , מלבד בענייני שאינ מטופלי באמנת רומא   100
101   DICEY AND MORRIS, THE CONFLICT OF LAWS (11th ed., General Ed., Lawrence Collins, 

1987) ) 
 DICEY 11th ed.(;CHESHIRE AND NORTH, PRIVATE INTERNATIONAL LAW –להל
(11th ed., 1987)) 
הפניה למהדורה הנוכחית של , בפרק זה) (CHESHIRE 11th ed., 1987: להל

Diceyתהיה ל �DICEY 15th ed..(  
102    �להצגה . לאומיי��חוזי� עברבתאוריה של ברירת הדי
 בחוזי ראו לבונטי
 לדיו
 מקי� ומאל

 RICHARD PLENDER, THE EUROPEANראו, �Rome I Regulationבהירה של הכללי שב

CONTRACTS CONVENTION: THE ROME CONVENTION ON THE CHOICE OF LAW FOR 

CONTRACTS (2nd ed., 2001); FRANCO FERRARI, STEFAN LEIBLE, ROME 1 REGULATION: 
THE LAW APPLICABLE TO CONTRACTUAL OBLIGATIONS IN EUROPE (2009).  
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 the proper law of the ("די� החוזה"כלל ברירת הדי� בחוזי� מפנה אל מקובל לומר ש

contract (.103משו� שהיא אינה , היא אינה מועילה.  אמירה זו אינה מועילה ואינה מדויקת
משו� שסוגיות רבות אינ� , היא אינה מדויקת.  אותומבהירה מהו די� החוזה וכיצד מזהי�

; אי� הכרח שדי� אחד ישלוט בחוזה כולו 104.כפופות היו� לדי� זה במשמעו המסורתי
וא� בלי קשר , הצדדי� יכולי� מכוח� להביא לידי הכפפת שאלות שונות לדיני� אחרי�

. ת לדיני� אחרי�לרצו� הצדדי� קיימי� כללי� מיוחדי� המכפיפי� שאלות חוזיות נתונו
ראשית תידו� השאלה מהו די� החוזה וכיצד מזהי� : לפיכ� הדיו� שלהל� מתחלק לשניי�

לו דיני� יואיזה די� או א,  אכ� פוני� לדי� החוזהסוגיותלו י שנית תידו� השאלה בא.אותו
   .אחרי� חלי� על חוזה מלבד די� החוזה המסורתי

  ?מהו די� החוזה  )1(

�הדי� השולט בחוזה הוא די� היה שבאנגליה  עשרה� המאה התשעהעיקרו� שהתפתח במש
  105:מקו� כריתתו של החוזה

The general rule is that the law of the country where the contract is made 

governs as to the nature, the obligation and the interpretation of it. 

אבל , די� כפופי� לדי� המקו� שבו ה� פועלי�ההסבר לכלל זה מבוסס על הרעיו� שצד
אחת . כבר בתקופה זו מוצאי� ביטוי ג� לרעיו� האוטונומיה המאפיי� את התחו� החוזי

 �הסיבות שבגלל� הצדדי� כפופי� לדי� מקו� הכריתה היא שמניחי� כי ה� ביקשו להכפי
   106:את עצמ� אליו בעת כריתת החוזה

  

ראו . כ� ג בספרות. כמעט כל דיו
 בברירת הדי
 בחוזי מתחיל בחיפוש אחר די
 החוזה   103
 רק בהמש� . ואיל�1161' מ בע,.DICEY 11th ed;  ואיל�447' בעמ, .CHESHIRE 11th edלמשל 

לאומי פרטי �בספרי שאינ עוסקי במשפט בי
 .אה מתברר שהדברי סבוכי יותרהקרי
ראו למשל דניאל (יש לחפש את די
 החוזה , נהוג לומר בפשטות שכשמעורב בחוזה גור זר


  ).)1991 (209 כר� א חוזי�נילי כה
 , פרידמ
איזה די
 "לה איננה ש הוא מבהיר כי השא,  ואיל�447'  בעמ.CHESHIRE 11th edראו למשל    104

–1485'  בעמלהל
וראו , "?איזה די
 חל על השאלה העומדת לדיו
"אלא " ?חל על החוזה
1506. 

105   Peninsula and Oriental Steam Navigation Co. v. Shand, (1865) 3 Moo. (N.S.) 272, 290.  
106  המבליט את , Robinson v. Bland, 97 E.R. 717, (1760) 2 Burr. 1077 ראו ג. 291' בעמ, ש

 The general rule … is that the place where“: קביעת די
 לחוזהחשיבותו של רצו
 הצדדי ב
the contract is made, and not where the action is brought, is to be considered in 
expounding and enforcing the contract. But this rule admits of an exception where the 

parties at the time of making the contract had a view to a different kingdom.” . ראו ג
Lloyd v. Guibert, (1865) L.R. 1 Q.B. 115 , נאמר שכאשר מתעוררת שאלה שאינה זוכה ש

 by what general law the parties intended that the“:לתשובה מתו� החוזה יש לבדוק

 



  חוזי: 19פרק 

1467 

The parties to a contract are either the subjects of the Power there ruling 

or as temporary residents owe it a temporary allegiance; in either case 

equally, they must be understood to submit to the law there prevailing and 

to agree to its actions upon their contract. It is, of course, immaterial that 

such agreement is not expressed in terms… 

כביטוי עקי� לרצו� , לקראת מחצית המאה העשרי� ההדגש עבר משליטת די� המקו�
  107:אל רצונ� הסובייקטיבי כבסיס לזיהוי די� החוזה, הצדדי�

The legal principles which are to guide an English Court on the question 

of the proper law of a contract are now well settled. It is the law which 

the parties intended to apply. Their intention will be ascertained by the 

intention expressed in the contract if any, which will be conclusive. If no 

intention be expressed the intention will be presumed by the Court from 

the terms of the contract and the relevant surrounding circumstances. 

מקו� ביצועו של , צוי� בהמש� שסממני� לכאורה לכוונת� ה� מקו� כריתת החוזה
 דגלה של –ובחוזה להובלת סחורות , מקו� הימצא� של מקרקעי� נשוא החוזה, החוזה
  : אול� רק שנה לאחר מכ� נכתב108.אנייה

The proper law of the contract means that law which the … court is to 

apply in determining the obligations under the contract. English law has 

refused to treat as conclusive, rigid or arbitrary criteria such as lex loci 

contractus or lex loci solutionis, and has treated the matter as depending 

on the intention of the parties to be ascertained in each case on a 

consideration of the terms of the contract, the situation of the parties, and 

generally on all the surrounding facts. It may be that the parties have in 

  

transaction should be governed, or rather, to what general law it is just to presume that 
they have submitted themselves in the matter.”הכריתהעוד נאמר  ו , שבדר� כלל זהו מקו

 Jacobs, Marcus & Co. v. The Créditראו ג . אול במקרה הנדו
 החילו את די
 דגל האנייה
Lyonnais, (1883-1884) L.R. 12 Q.B.D. 589 (C.A.) .  

107  R. v. International Trustee for the Protection of Bondholders A.G., [1937] 
A.C. 500, 529 (H.L.).  

כאילו בהיעדר הסכמה , לפעמי מתייחסי לסממני אלה כאל חזקות הניתנות לסתירה   108
על , )1277' בעמ, ,.DICEY 11th edראו (י הובלה יחול די
 הדגל מפורשת יש חזקה שעל חוז

על חוזי באשר למקרקעי
 , )1289' בעמ, ש(חוזי ביטוח יחול די
 מקו עסקו של המבטח 
   .ועוד) 1254' בעמ, ש(יחול די
 מקו הימצא
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terms in their agreement expressed what law they intend to govern, and in 

that case prima facie their intention will be effectuated by the court. But 

in most cases they do not do so. The parties may not have thought of the 

matter at all. Then the court has to impute an intention, or to determine 

for the parties what is the proper law which, as just and reasonable 

persons, they ought or would have intended if they had thought about the 

question when they made the contract.  

שלעתי� ; אורה קיימות א� אינ� מכריעותכהשופט וכתב שחזקות לתו פסק די� המשי� ובא
כגו� כאשר נטע� שהחוזה אינו , ושיש לעתי� כללי� נוספי�; קשה להחיל את הכללי� הללו

חוקי לפי מקו� ביצועו או כשמתעוררת שאלה באשר לפרטי הביצוע לפי די� מקו� 
  110:חדשה לדי� החוזה הופיעה הגדרה 1950 בשנת 109.הביצוע

The system of law by reference to which the contract was made or that 

with which the transaction has its closest and most real connection. 

אשר על כ� ההסבר לדי� מקו� הכריתה כדי� שהצדדי� חייבי� לציית לו נסוג בפני 
לאחר זמ� ההנחה כי די� מקו� הכריתה הוא די� ; ו בו שזהו הדי� שהצדדי� רצ,ההסבר

וא� , די� מקו� הכריתה איבד מבכורתו; החוזה נסוגה בפני הדי� שהצדדי� בחרו בו ורצו בו
נסיבות החוזה כדי לעמוד על את בהיעדר בחירה מפורשת בדי� היה בית המשפט בודק 

לצדדי� משפט ייחסו  בתי ה,בהיעדר כוונה מפורשת או משתמעת. כוונת� של הצדדי�
הכול על  – כוונה או שהכפיפו את החוזה לדי� בעל הקשר הקרוב והמציאותי ביותר לחוזה

 ההנחה שזהו הדי� שצדדי� סבירי� היו מניחי� שיחול או שהיו בוחרי� בו אילו חשבו בסיס
  . על השאלה

 111משה' אוניו� נבפרשת , למשל.  ג� במשפט הישראליו אומצתפיסות אלה כול�
או , מהו המשפט אשר לפיו חוזה: "תו� תרגו�, .Jacobs, Marcus & Coטטי� מפרשת מצ

כפי שיש , צרי� תמיד להיות עניי� לפירוש החוזה עצמו, יפורש או יבוצע, חלק מחוזה
: Bonythonולאחר מכ� מפרשת , "לקראו לאור מטרתו ונושאו והנסיבות המסובבות אותו

וזה או אשר אליה יש לעסקה הקשר הקרוב שיטת המשפט שבהסתמ� עליה נעשה הח"
, למשל"לעניי� הנדו� הוא " קשר קרוב ומציאותי"הבהרה כי ומוסיפי� , "והמציאותי ביותר

  

109   Mount Albert Borough Council v. Australasian Temperance and General Life Assurance 
Building Society Ltd., [1938] A.C. 224, 240 (P.C.).  

110  Bonython v. Commonwealth of Australia, [1951] A.C. 201 (P.C.) .  Amin Rasheedראו ג
Shipping Corp. v. Kuwait Insurance Co. (The Al Wahab), [1984] A.C. 50.  

  . )1963 (653–652, 646 ד יז"פ, משה' מ נ"חברה לביטוח בע, אוניו� 165/60א "ע   111
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כאשר אי� זכר למסגרת נקבע כי  112".המסגרת הכספית או הפיננסית אשר בה נעשה החוזה
  ". העיסקההופכת השאלה להיות עניי� להסקת מסקנות מכל נסיבות ", כזו בחוזה עצמו

הדי� שהצדדי� הסכימו , לכאורה":  כתב השופט זוסמ�113נומיקוס'  מנורה נבפרשת
על השופט למלא  ]...[א� א� נמנעו הצדדי� מלגלות דעת� , הוא די� החוזה, פיו�לנהוג על

 כי במקרי� The Assunzione,114על פסק הדי� בעניי� בהסתמ� ,  הוא מבהיר."מה ה� החסירו
תה קיימת היו ישאילו הי, יתה קיימתידדי� שלא הכוונת הצ ]...[ יחפש לא] השופט: "[כאלה

היו , כאנשי עסקי� סבירי�, מה ה�, אלא הוא קובע במקומ�, מעלי� אותה על הכתב
בדונו בשאלה כיצד ". אילו נתנו דעת� על הצור� לבחור בדי� המתאי� לעיסקה, קובעי�

��באי� בחשבו� לצורהרבה מבחני� : "הוא קובע זאת במקומ� הוא מוסי�א� הכלל .  כ
איזהו הדי� שקשר 'המשפט חייב לקבוע �כי בית, ט הואהמשפ�המקובל כיו� על בתי

   115."'סקה עמו הוא האמי� והממשי ביותרהעי
 lex( השופט שמגר זיהה את די� החוזה תחילה ע� די� מקו� הכריתה 116גרייפי�בפרשת 

loci contractus.(117�די� [זיהוי : "הוא כתב, Bonythonת בהסתמ� על פרש,  א� בהמש
כאשר החשוב שביניה� הוא כוונת� המפורשת של , פי מספר סממני�� נער� על]החוזה

פי גורמי� �היעדרה של כוונה מפורשת מצריכה חיפוש אחר אומד דעת� על. הצדדי�
אשר בהסתמ� עליה , המעקב הוא אחר אותה שיטת משפט, במלי� אחרות. אובייקטיביי�

שופט ברק הג�  118".אליהזוהי השיטה אשר לעיסקה הקשר הקרוב ביותר ; וזהנכרת הח
חזקה ', בהיעדר אימו�). פורש או במשתמעבמ(זהו הדי� שהצדדי� אימצו אותו : "כתב כי

בדר� , עליה� שנשאו ונתנו לרקע המציאות והנסיבות אשר התקשרות כשלה� קרובה אליה�
ש� חזרו על העיקרו� שדי� , קו לעובדשת  כל אלה צוטטו בהסכמה בפר119".'ביותר, כלל

ובהיעדר הסכמה יש לחפש את הדי� שבהסתמ� עליו , החוזה נקבע לפי הסכמת הצדדי�
  120.נעשתה העסקה או שקשר העסקה עמו הוא האמי� ביותר

  

 �Bonython v. Commonwealth of Australia. [1951] A.C. 201, 221מסגרת זו צוינה ב   112
(P.C.) , השאלה שנדונה �  .באותה פרשהכשהודגש שזהו סממ
 חשוב לצור

, 527) 2(כוד "פ, נומיקוס' מ' נ'  נמ"חברה לאחריות ולביטוח משנה בע, מנורה 419/71א "ע   113
531) 1972.( 

114   The Assunzione, [1954] P. 150.  
 �Re United Railways of Havana and Regla Warehouses Ltd. [1960]בעניי
 זה הוא מפנה ל   115

Ch. 52. 
 ).1990 (45) 3(ד מד"פ, מ"כור סחר בע' גרייפי� קורפורייש� נ 352/87א "ע   116
117     .62' בעמ, ש
118     .בהמש� העמוד, ש
119    ,לבונטי�ראו ( להצעת החוק של לבונטי
 )ב(12'  סלעניי
 אחרו
 זה הוא מפנה ל, 71' בעמ, ש

  .)הצעת חוק
) 3(ד סב" פ, לעבודה בירושלי�בית הדי� הארצי לעבודה' עמותת קו לעובד נ 5666/03 �"בג   120

  .Bonythonשוב בהסתמ� על הניסוח שנקבע בפרשת , 14פסקה ב, )2007 (264
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   : שלושה שלבי� די� החוזה ישזיהוישרשרת זו של פסיקה מלמדת שבכל מה שקשור ל
 די בביטוי זה –  בבחירה מפורשת בגו� החוזה–במפורש א� צדדי� הביעו את רצונ�   )א

  ;של רצונ� לזהות את די� החוזה
 סממני� לרצונ� של יש לחפש, חוזהשישלוט ב בחוזה בחירה מפורשת בדי� אי�א�   )ב

  ;הצדדי�
 אי אפשר ללמוד על כוונת� המשתמעת של הצדדי� בחירה מפורשת וג�אי� בחוזה א�   )ג

מזהי� קטיביי� שידי� החוזה על פי סממני� אובילזהות את משפט בית העל , מתו� הנסיבות
ודי� זה הוא הדי� בעל הקשר , בוחרי� בו לו חשבו על העניי� הדי� שצדדי� סבירי� היו את

  .הקרוב והמציאותי ביותר לחוזה
  .מבחני� אלה טעוני� הרחבה

  בחירה מפורשת  .א

חור במפורש בדי� לחוזה אי� בישראל פסיקה בדבר השאלה כיצד צדדי� יכולי� לב
א� צדדי� קבעו בחוזה . לעומת זאת הפסיקה האנגלית בנושא זה רבה ביותר. שביניה�

 this contract shall be governed by“ניסוחי� כגו� בשביניה� שהחוזה כפו� לדי� פלוני 

English law” ;"לדי� אנגליה � this contract shall be subject to English“; "חוזה זה כפו

law”,הבחירה צריכה 121.אזי ברור שה� בחרו בחירה מפורשת באותו די�,  וכיוצא באלה 
ודי� החוזה ייקבע כאילו לא הייתה תניה , בחירה חסרת משמעות תיפסלשכ� , להיות ברורה
בחוזה " די� הדגל"בחירה ב, למשל; משמעית�לעניי� זה עליה להיות חד. חוזית בעניי�

דגלי� תחת ובלה אמורה להתבצע בכמה אניות העשויות להפליג הובלה לא תספיק א� הה
על כ� קביעת ;  כמו כ� עליה לאפשר זיהויו של הדי� שיחול בעת כריתת החוזה122.שוני�

 א� צדדי� מצייני� שסוגיה מסוימת בחוזה 123.מנגנו� לבחירה בדי� בעתיד לא תספיק

  

 this contract shall be“(ליה מפרשי ג קביעה בחוזה שיש לפרש אותו לפי די
 פלוני באנג   121
construed in accordance with Italian law” (החוזה 
לכאורה משמעו . כבחירה מפורשת בדי

ג , א� כפי שנראה בהמש�. של ביטוי זה מוגבל לכ� שהחוזה יפורש לפי די
 איטליה ותו לא
עשויה לחייב רק " ישלוט בחוזה"או ש" די
 החוזה"די
 פלוני שיהיה בחירה מפורשת ב

   ).1508–1485'  להל
 בעמראו(כשמדובר בפרשנות החוזה 
 �Compagnie d’Armement Maritime S.A. v. Compagnie Tunisienne deכפי שהיה למשל ב   122

Navigation S.A. [1971] A.C. 572, 609.  
123    ראו (ה ייקבע לפי אירוע שיתרחש לאחר כריתת החוזה החוזשדי
 אפשר לקבוע ספק א

Armar Shipping Co. Ltd. v. Caisse Algérienne d’Assurance, [1981] 1 W.L.R. 207 
(C.A.) ( החוזה יהיה תלוי בנסיבות שיתפתחו 
 כגו
 שדי
 המוכר יחול א המוכר –או שדי

 שאי אפשר לקבל בחירה כזו מבוססת על העמדה. יחול דינו הוא, ואילו א יתבע הקונה, יתבע
ושהדי
 צרי� להיות קבוע וידוע בעת הכריתה , התפיסה שהחוזה אינו יכול להתקיי בחלל ריק

 DICEYראו (כדי שצדדי יידעו לא
 לפנות כדי לברר את חיוביה וזכויותיה על פי החוזה 
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� פלוני כדי� ששולט באותה יש לראות בקביעה זו בחירה מפורשת בדי, כפופה לדי� פלוני
 באותה מידה צדדי� חופשיי� להפנות בתו� החוזה אל סעיפי� מסוימי� או 124.הסוגיה

כש� שה� רשאי� להעתיק הוראות , וכ� לעשות� חלק מהחוזה, הלכות מסוימות מדי� פלוני
 מאחר שבחירה 125.שלמות ממערכת משפט אל תו� החוזה ובכ� לעשות� חלק מהחוזה

היא כפופה לכל הכללי� החלי� על השאלה א� אכ� , לעצמה תניה חוזיתמפורשת היא כש
בבחינת תוקפה ומשמעותה של . א� הבחירה תקפה ומה משמעותה, היה מפגש רצונות

בחירה זו אפוא יש צור� להפעיל את כללי ברירת הדי� החלי� על כל אחת מהשאלות הללו 
   126.לחוד

  

11th ed. ,ופרשת , 1167' בעמAmin Rasheed Shipping Corp. v. Kuwait Insurance Co. (The 
Al Wahab), [1984] A.C. 50, 65 .( החוזה הנבחר שולט 
עמדה זו מניחה בי
 השאר שדי

, ג בלא בחירה בדי
 לחוזה סביר שיש די
 שחל עליו, כפי שנראה בהמש�. בתוקפו של החוזה
תו של די
 זהו, אול כפי שצוי
 לעיל. והוא הדי
 בעל הקשר הקרוב והמציאותי ביותר לחוזה

על כ
 דחיית מועד . החוזה חשובה ג לצור� השאלה מה חיובי הצדדי על פי החוזה
  .תחולתו אכ
 מקשה את ביצוע החוזה

 124  אבל , אמנ בתי המשפט לא ימהרו להחיל דיני שוני על חלקי שוני של החוזה מיזמת
–1163' בעמ, .DICEY 11th edראו . בחירה מפורשת וברורה של הצדדי בדיני שוני תכובד

1164 ;  ש בחרו בדי
 גרמניה כדי
 Re Helbert Wagg & Co. Ltd., [1956] Ch. 323ראו ג
. �City of Londonא� קבעו שמעשי מסוימי לפי החוזה ייעשו לפי המקובל ב, החוזה

  קבעו שחלקי שוני של החוזהHamlyn v. Talisker Distillery, [1894] A.C. 202בפרשת 
במקרה זה החוזה כלל תניה שלפיה סכסו� בנוגע לחוזה . יכולי להיות כפופי לדיני שוני

א� לא לפי די
 , בנסיבות העניי
 תניה זו הייתה תקפה לפי די
 אנגליה. יידו
 בבוררות באנגליה
בית המשפט קבע כי תניית . שהיה הדי
 שחל לדעת השופטי על עיקר החוזה, סקוטלנד

פסק די
 זה תומ� ברעיו
 .  משו שהצדדי כנראה בחרו לעניי
 זה בדי
 אנגליההבוררות תקפה
אול ג הוא מכפי� את שאלת תוק� . בדיני שוני, ולו במשתמע, שצדדי יכולי לבחור

�על בעיית ה ).1506–1505' בעמ ראו להל
(מיוש
 בהקשר זה הוא . התניה לרצו
 הצדדי
dépeçage רא   .ואיל� 32�024פסקה ב ,.DICEY 15th ed ובברירת הדי
 בחוזי

באנגליה . G. E. Dobell & Co. v. Steamship Rossmore Co., [1895] 2 Q.B. 408: ראו למשל   125
 
בחנה ה. )incorporation( שילובו של די
 זר  ובי
)reference (לדי
 זרהפניה מקובל להבחי
 בי

 בהפניהא מדובר : סוגיית השינוי בדי
 זר בעיני המשפט האנגלי בזו באה לידי ביטוי עיקרי

, מדובר בשילוב הדי
 הזר בחוזהא ; שולטהוא שהדי
 משו שמחייב שחל בו השינוי , לדי

הבחנה זו  . מכוח רצו
 הצדדיהשינוי אינו משפיע על החוזה כי ההוראות נהיו חלק מהחוזה
� על שאלות אחרות כגו
 בי
 הסיבות השונות שבגלל
 די
 עשוי לחול על החוזה משפיעה א

 CHESHIRE 11th ;ש ,.DICEY 11th edראו (השאלה איזה די
 חל על פרשנות ההוראות שיובאו 
ed., 457 'בעמ.( 
; 341ש "ה, 1523; 1489' בעמ להל
 ראו ובמשמעותה זו בהבחנה לדיו

1529–1530.   
   3.5' ג לפי ס. להל
הכללי העוסקי בשאלה א היה מפגש רצונות וא נכרת חוזה יוצגו    126

קיומה ותוקפה של הבחירה בדי
 החוזה נבחני לפי כללי ברירת הדי
 , �Rome I Regulationל
  , .DICEY 11th edמשמעית ראו �לעמדה שונה א� לא חד. באשר לקיומו ותוקפו של החוזה

  ). המציג את העמדה שבחלק מהשאלות הללו יחול די
 הפורו( ואיל� 1176' בעמ
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לה א� יש גבול ליכולת� של הצדדי� מעמדו המכריע של רצו� הצדדי� מעורר את השא
 בחלק מהשיטות הקונטיננטליות היה מקובל 127.לקבוע את הדי� שישלוט בחוזה שלה�

עד כדי כ� שהיו שיטות שבה� צדדי� לא , לדרוש שתהיה זיקה בי� החוזה ובי� הדי� הנבחר
,  באנגליה ננקטה לכאורה גישה הפוכה128.היו רשאי� לבחור בכל די� העולה על רוח�

 129: קבע Wrightלורדה, Vita Food Products בפרשתו

where there is an express statement by the parties of their intention to 

select the law of the contract, it is difficult to see what qualifications are 

possible, provided the intention expressed is bona fide and legal, and 

provided there is no reason for avoiding the choice on the ground of 

public policy. 

, הצדדי� רשאי� להכניס לחוזה כל הוראה שבה ה� חפצי�. גישה זו אינה מפתיעה
בכ� . ובתו� כ� ג� להעתיק אל תוכו הוראות הלקוחות משיטת משפט שאי� לה קשר לעניי�

מדוע לא יוכלו לעשות זאת בדר� של , א� כ�. אות אלה לחלק מהחוזהה� הופכי� הור
מאפשרת לפסול העמדה המסורתית בצרפת בניגוד לעל כ� ? הפניה לאותה שיטת משפט

במשפט המקובל לא די בכ� כדי לפסול את ,  קשור לעניי�אינובחירה מפורשת בדי� א� הוא 
דר� זו אפשר ג� להכפי� חוזה סביר שב,  א� כ�130.ואי� מקרה שבו זה נעשה, הבחירה

  

 CHESHIRE 11th. 32�004פסקה ב, .DICEY 15th ed ראו ; ואיל�1170' מבע, .DICEY 11th ed אור   127
ed. ,471' בעמ�  . ואיל

 MARTIN WOLFF, PRIVATE INTERNATIONAL LAW 417 (2nd ed., 1950); HENRIראו למשל    128

BATIFFOL, PAUL LAGARDE, DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ Vol. 2, 274–277 (7th ed., 1981–
אבל כאשר כל הזיקות מצביעות על ,  מאפשרת בחירה חופשית�Rome I Regulationה). 1983

הבחירה לא תצליח למנוע את תחולת
 של הוראות , דינה של מדינה שונה מזו שדינה נבחר
' ס, 3.3'  וס3.1' ראו ש ס(שאינ
 ניתנות להתנאה בדינה של המדינה שבה מרוכזות כל הזיקות 

אותו רעיו
 באשר לבחירה בדי
 של מדינה שאיננה באיחוד כאשר כל הזיקות  מביע 3.4
במקרה זה אי אפשר יהיה להימלט מהוראות שאינ
 ניתנות ; מרוכזות במדינות האיחוד

מגבלות אחרות על יכולת של הצדדי להימלט מדי
 קשור באמצעות . להתנאה בדי
 האיחוד
על הקשר בי
 מגבלה זו ובי
 הרעיו
 שדי
  .9'  בסבחירה מפורשת בדי
 לחוזה שביניה מצויות

ראו , החוזה איננו רק הדי
 הנבחר אלא ג הדי
 בעל הקשר הקרוב והמציאותי ביותר לחוזה
�  .בהמש

129  Vita Food Products Inc. v. Unus Shipping Co. Ltd., [1939] A.C. 277, 290 (P.C.) אבל ראו 
CHESHIRE 11th ed. ,הגורס כי לבתי המשפט סמכות שיורית לבטל בחירה  ,455–454' בעמ

  .בדי
 שאי
 לו כל קשר לחוזה
130    
שלפיה בתי משפט לא , Re Helbert Wagg & Co. Ltd., [1956] Ch. 323האמירה בפסק הדי


מעול לא , ְייחסו בהכרח משקל מכריע לבחירה מפורשת א אי
 לדי
 זה קשר ממשי לעניי
  . של די
 נבחרשימשה בסיס יחיד לפסילתו
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, או שאינה מוכרת כשיטה מדינתית, לשיטת משפט או למערכת כללי� שאינה קיימת עוד
 או �International Chamber of Commerceכגו� די� דתי או מערכת כללי� כשל ה

UNCITRAL,131לעשות את אלה חלק מהחוזה �   132. ובכ
אול� ה� . ר בדי� שאי� לו קשר לעניי� מלמדי� כי אפשר לבחוWrightדבריו של הלורד 

 לא ברור לגמרי ,ע� זאת. מלמדי� עוד כי קיימות מגבלות מסוימות על רצונ� של הצדדי�
הדרישה שהבחירה תהיה בתו� לב מעול� לא שימשה בסיס לפסילתה . מה� מגבלות אלה

צריכה  הודו שדרישה זו מציבה קושי והסבירו כי הבחירה Dicey העורכי� של 133.באנגליה
 יש genuine, and not capricious, and it must not be a mere pretence”.134“: להיות כנה

הסבורי� כי בחירה בדי� שמקיי� את החוזה מקו� שהדי� הקשור ביותר היה פוסל אותו היא 
סבורי� העורכי� של ,  לעומת�135.ראיה לחוסר תו� לב שמאפשרת לפסול את הבחירה

Dicey מבססת את העמדה כי מניע של הצדדי� בבחירה בדי� הוא רלוונטי שהפסיקה אינה ,
ולדעת� אי אפשר לפסול בחירה רק משו� שהתוצאה שלה היא התחמקות מהוראה כופה 

עמדת� מבוססת על מקרי� שבה� א� על פי שהדי� . בדי� שהיה די� החוזה אילולא הבחירה
 אול� ה� סבורי� שג� 136.י�אכ� היה לו קשר לעני, הנבחר לא היה הדי� הקשור ביותר

  

אי
 , ש דורשי שיהיה קשר בי
 החוזה ובי
 שיטת המשפט הנבחרת בחוזה, מעניי
 שבצרפת   131
כל מגבלה על יכולת של צדדי לבחור בבוררות שאינה לפי שיטת משפט או שאינה לפי 

א� על פי שלא , לעומת זאת בדי
 אנגליה עד הזמ
 האחרו
 ממש. שיטת משפט פוזיטיבית
הסכ בוררות היה חייב להפנות לדי
 , בי
 חוזה ושיטת המשפט שנבחרה לשלוט בונדרש קשר 

על מקו� הבוררות : בוררות ושפיטה דפנה קפליוקלעניי
 זה ראו . פוזיטיבי שישלוט בבוררות
   .)2008 (134–133, 70�69 במערכת המשפט

 התקבלה העמדה ש, )1960 (1647, 1642ד יד "פ, ישראל' שמואל נ 99/60א "עראו למשל    132
האזרחי  א� בעניי
 , די
 תורה הוא אמנ שיטה נוהגת בישראל.שדי
 תורה הוא די
 החוזה

 שדי
 נבחר זה אינו בהכרח שולט בשאלות מכיוו
. הוא אינו חלק מדי
 המדינה, חוזהנדו
 בש
המשמעות של הפניה כזו תהיה  ,צא באלהכשרות הצדדי וכיו, כריתתו, חוזהו
 תוק� הכג

  . )1508–1485' ראו להל
 בעמ(  לתוכ
 החוזה ופרשנותובאשרלשאלות על פי רוב לת מוגב
 .Golden Acres Ltd. v. Queensland Estates Ltd., [1969] St. R, אול בפסק הדי
 האוסטרלי   133

Qd. 378 ,ב  �Freehold Land Investments Ltd. v. Queenslandשאושר מטעמי שוני
Estates Ltd., (1970) 123 C.L.R. 418 , זה לא 
הבחירה בדי
 הונג קונג נפסלה א� על פי שדי


 שנעשתה מתו� רצו
 mala fidesמשו שהיא נתפסה כבחירה , היה נטול כל קשר לעניי
 
  .  שהיה קשור יותר לעסקה נשוא החוזהQueenslandלהתחמק מהוראות כופות של די

134   DICEY 11th ed. ,1172' בעמ.  
  ;Boissevain v. Weil, [1949] 1 K.B. 482, 491; 454' מבע, .CHESHIRE 11th edראו למשל    135

Re Helbert Wagg & Co. Ltd., [1956] Ch. 323, 341.  
136   DICEY 11th ed. ,1173–1172' בעמ.   
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אי� הכרח להסיק , כשלדי� הנבחר אי� כל קשר לעניי� ובחירת� בו עוקפת די� קשור יותר
   137.שפעלו בחוסר תו� לב

באשר . התנאי� שהבחירה תהיה חוקית ושלא תנגוד את תקנת הציבור אינ� נהירי� יותר
 בעמדה שהבחירה  סבורי� כי הפסיקה תומכת רקDiceyעורכיו של , לדרישת החוקיות

 באשר 138.די� הפורו� יגבר על הדי� הנבחר, שא� לא כ�, צריכה להיות מותרת בדי� הפורו�
ה� מזכירי� רק מקרי� שבה� נימוק זה שימש לפסול די� נבחר שעק� , לתקנת הציבור

, לדעת�,  אשר על כ�139.)בניגוד לכאורה לעמדת� ביחס לתו� לבזאת (חוקי� מקומיי� 
ת בסיס לרעיו� המוגבל שחוק כופה של הפורו� יגבר על רצו� הצדדי� מילי� אלה משמשו

, מכר– הדוגמאות הבולטות ה� חוקי� העוסקי� בחוזי� לשכר140.עד כמה שהוא מחייב זאת
   141.בלי קשר לבחירת הצדדי�, שפורשו כחלי� על כל חוזה שנכרת במדינה

וראות כופות של חוקיות ותקנת הציבור מתייחסות לה, ככל שהמגבלות בדבר תו� לב
בימינו החלת די� הפורו� באופ� שגובר על . נראה כי ה� חסרות חשיבות, פורו� בלבדהדי� 

 ציינו כי אי� Diceyג� עורכיו של , למשל. כללי ברירת די� אינה נזקקת להרשאה מיוחדת

  

137  DICEY 11th ed. ,ש. 1176' בעמ 
 ,Diceyציטוט מהמהדורה הראשונה של ש מביאי מעניי
 חוזה בחירה בדי
 אלמוני כדי לתת תוק� ל, די
 פלוני להתקשר לפי כוונוהתשלפיה א צדדי

 מצייני שאמירה זו אינה משליכה על המקרה שבו העורכי ). 1172' בעמ(לא תועיל לה
כדאי לזכור כי המהדורה הראשונה של אול . הבחירה עוקפת די
 שהיה חל בלא קשר לכוונת

Diceyהחוזה לשיקטיבית ילטה בכיפה הגישה הסובשמצד אחד כאשר , �1896 נכתבה ב 
 ,די
די
 הדגל , די
 מקו הכריתה(אובייקטיביי  חשבו על כוונת הצדדי במונחי ומצד אחר

להתקשר לפי די
 פלוני אכ
 משולה לדי
 בעל הזיקה " כוונה"לפיכ� נראה כי ה). 'וכו
י היו רואי לנגד  הדי
 שצדדי סביר–האובייקטיבית החזקה לחוזה בחשיבה המודרנית 

  .ואילו הבחירה בדי
 שיית
 לחוזה תוק� אכ
 משולה לבחירה שנועדה לעקו� די
 זה, עיניה
ש ביקשו לאכו� חוזה שלפיו נתינה , Boissevain v. Weil, [1949] 1 K.B. 482 ראו למשל   138

בריטית ששהתה בזמ
 מלחמת העול השנייה בשטח האויב לוותה כס� במטבע מקומי 
מעשה זה פורש כמעשה הנוגד . ייבה להשיבו באנגליה בלירות שטרלינג לאחר המלחמהוהתח

  . את תקנות ההגנה שאסרו על עסקאות במטבע חו�
 Golden Acres Ltd. v. Queensland Estates Ltd., [1969]; 1173' בעמ, .DICEY 11th edראו    139

St. R. Qd. 378 ,ב  �Freehold Land Investments Ltd. v. Queenslandשאושר מטעמי שוני
Estates Ltd., (1970) 123 C.L.R. 41 ,מקומי מגביל 
  .כאשר ניסו להתחמק מדי

  .1171–1170' בעמ, .DICEY 11th edראו    140
141   English v. Donnelly, 1958 S.C. 494) הסקוטי הוחל על חוזה שכר מכר שנכרת �די
 הפורו

 .Kay’s Leasing Corp. Pty. Ltd. v;)ה במפורשבסקוטלנד א� על פי שנבחר די
 אנגלי
Fletcher, (1964) 116 C.L.R. 124) אלה הבחירה לא . )מקרה דומה באוסטרליה בשני מקרי

ובכל שאר הענייני הבחירה הושארה על , הוראות החוק של הפורו חלו. נפסלה מכול וכול
 כאשר בחירת הצדדי בדי
 ,The Hollandia, [1983] 1 A.C. 565לעומת זאת בפרשת . כנה

הולנד הייתה מובילה להפחתת אחריות הסטטוטורית של מובילי בי לעומת זו שהייתה 
  .הבחירה נפסלה כולה, חלה עליה
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או שחוק : צור� להיזקק לתקנת הציבור כדי להחיל חוק מקומי על א� בחירה בדי� זר
 במוב� זה מגבלות אלה א� מבטאות נסיגה מהרעיו� 142.או שהוא אינו חל, להמקומי ח

צדדיי� �שלפיו שדה ברירת הדי� מורכב א� ורק מכללי ברירת די� רב, ששלט באותה תקופה
הגישה שלפיה בחירה בדי� . שוויוניי� שלא ִאפשרו תחולה רחבה יותר של די� הפורו�

 –ל נסיגה מרעיו� חשוב יותר בהקשר החוזי המכוונת להתחמק מדי� קשור יותר מצביעה ע
 למילי� אלה ההנסיגה מרעיו� זה מעניק. והוא הרעיו� שלצדדי� יש אוטונומיה מוחלטת

כפי שיבואר , שבאה לידי ביטוי בהקשרי� אחרי� של ברירת הדי� בחוזי�, משמעות
�בחר  השאלה עד כמה הדי� הנ,בכל ההקשרי� הללו. �Rome I Regulationוא� ב, בהמש

שאלה שאינה באה לידי ביטוי ברור , יכול לשלוט תלויה באופי השאלה החוזית הנדונה
  143.בספרות על בחירה מפורשת בדי� החוזה

  בחירה משתמעת  .ב

 � את הדי� שהיש לחפש, כאשר הצדדי� לא בחרו במפורש בדי� שיחול על החוזה שביניה�
יה� נלמדות מהחוזה עצמו או  כוונותיה� והנחות. או שהניחו כי יחולהתכוונו שיחול

לפיכ� כוונה או הנחות באשר לדי� שיחול יכולות להשתמע כאשר צדדי� . מנסיבות כריתתו
 או כשנקטו את המינוח המקובל 144,השתמשו בטפסי� המקובלי� בשיטת משפט מסוימת

 או כשה� התייחסו לכל אור� החוזה לדרישות משיטת משפט 145,בשיטה אחת ולא באחרת

  

142  DICEY 11th ed. ,65ש "ה, 1172' בעמ.   
  .1508–1507, 1486–1485' בעמ להל
 ראו   143
 ,�Amin Rasheed Shipping Corp. v. Kuwait Insurance Co. (The Al Wahab)ב, למשל   144

[1984] A.C. 50 חברת ביטוח 
 נדו
 חוזה ביטוח בי
 חברה ליברית ע מקו עסק בדובאי ובי
נקבע שהחוזה כפו� לדי
 אנגליה משו שהוא נעשה לפי הטופס המצור� לחוק . כוויתית

ית
 לו בבתי ומשו שהוא אינו מוב
 בלא להתייחס לחוק והפירוש שנ, הביטוח הימי האנגלי
  .8ש " ה459' מ בע,.CHESHIRE 11th edלפסיקה נוספת בעניי
 זה ראו . המשפט האנגליי

;  Chatenay v. Brazilian Submarine Telegraph Co. Ltd., [1891] 1 Q.B. 79, 82ראו למשל    145
 ייפוי, בצורה הנדרשת בדי
 ברזיל ובשפה הפורטוגזית, במקרה זה אזרח ברזיל ער� בברזיל

הסוחר מכר מניות של . לקנות ולמכור בשבילו ניירות ער�, תושב אנגליה, כוח שהסמי� סוחר

. ואילו הקוני נרשמו כבעלי המניות, מייפה הכוח א� לא העביר למייפה הכוח את תמורת

 מייפה הכוח תבע את החברה שמניותיה נסחרו ודרש ששמו יוחזר למרש כבעל המניות משו
בית משפט אנגלי קבע שיש לקבוע את . מי� את הסוחר למכור את המניותשייפוי הכוח לא הס

כוונת התובע באשר להיק� ההסמכה על פי המשמעות הנודעת למונחי שבה השתמש 
רק א בדיקה זו תעלה כי הכוונה הייתה להסמי� את הסוחר לפעול בשביל ; במשפט הברזילאי

מאחר שפסק די
 עסק בייפוי  .י
 האנגליייקבע היק� הסמכות לפי הד, מייפה הכוח באנגליה
אבל מסתמכי עליו לעניי
 ייחוס חשיבות למינוח , כוח הוא אינו אסמכתא ישירה לדי
 החוזה

�  .459' מ בע,.CHESHIRE 11th edדיו
 בערכו ראו ללפסיקה נוספת בסממ
 זה ו .ששימש במסמ
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 כמו כ� התנאה מפורשת על הוראת חוק מסוימת 146.הוראות חוק מאותה שיטהפלונית או 
או על קבוצת הוראות יכולה להתפרש כביטוי להנחה שבלא התנאה זו הסעי� האמור או 

א� כתוב בחוזה , למשל. ההוראות האמורות יחולו כחלק משיטת המשפט החלה על החוזה
אפשר , "לא יחולו על חוזה זה 1973–ג"התשל) חלק כללי( לחוק החוזי� 53 עד 39סעיפי� "

ומכא� שהניחו כי , להבי� כי הצדדי� הניחו כי בהיעדר תניה זו בחוזה סעיפי� אלה היו חלי�
הפסיקה ,  כאשר מתחקי� אחר רצונ� של צדדי�, ע� זאת147.די� החוזה הוא די� ישראל

  .מתייחסת לכל חוזה בפני עצמו ואינה מפתחת כללי� נוקשי� בענייני� אלה
 שבחירה בבתי המשפט של מדינה פלונית עשויה להוות ו סברDiceyהעורכי� של 

 י� מביא�הפסיקה שה;  אי� פסיקה שקובעת זאת כהלכה148.בחירה משתמעת ג� בדי� שלה
 אמנ� 150.העמדה נדחתה בישראלמכל מקו�  ו149;�לעניי� זה איננה מבססת את עמדת

שסכסוכי� יימסרו לבוררות במדינה הייתה פסיקה אנגלית שגרסה כי סעי� בחוזה הקובע 
 אבל 151.אלמונית משמיע ג� שהצדדי� בחרו בדינה של אותה מדינה כדי� החוזה שלה�

 כאשר נקבע כי תניית בוררות היא סממ� ,עשרי�פסיקה זו סויגה בשנות השבעי� למאה ה
  

 ש חוזה נער� במינוח המוכר ,Re Pilkington’s Will Trusts, [1937] Ch. 574, ראו למשל   146
משו כ� א� על פי שהחוזה התייחס . למשפטני סקוטיי והתייחס לדרישות של די
 סקוטלנד

ראו ; החילו עליו את די
 סקוטלנד, לרכוש באנגליה וא� על פי שהוא נער� בידי תושב אנגליה
 ,.Whitworth Street Estates (Manchester) Ltd. v. James Miller and Partners Ltdעוד 

[1970] A.C. 583.  של שיטה מסוימת אול יש ג מקרי שבה נאמר שהשימוש במונחי
 שבו מי שהקי ,Lindsay v. Miller, [1949] V.L.R. 13ראו למשל ( הוא רק עניי
 של נוחות 

ועריכת המסמ� בסקוטלנד ושימוש במונחי מדי
 , נאמנות היה תושב סקוטלנד שגר באנגליה
 מציעי Diceyעל כ
 א� על פי שעורכיו של ). טלנד לא שינו את המסקנה שחל די
 אנגליהסקו

שהשימוש בביטויי המקובלי בשיטת משפט מסוימת יכול לתמו� במסקנה בדבר כוונת 
 נראה נכו
 יותר לומר ששימוש כזה הוא סממ
 , )1184' מעב, .DICEY 11th edראו (הצדדי

 .הכול לפי נסיבות העניי
,  כוונת הצדדיאחד מני רבי המצביעי על
 ד יז"פ, משה' מ נ"חברה לביטוח בע, אוניו� 165/60א "כה
 בע 'כ� למשל סבר השופט ח   147

' מ' נ' מ נ"חברה לאחריות ולביטוח משנה בע, מנורה 419/71א " ראו ג ע.)1963 (656, 646
חוק ישראליות חיזקה את דעתו ש התנאה על הוראות , )1972 (531, 527) 2(ד כו"פ, נומיקוס

 .של השופט זוסמ
 שדי
 החוזה הוא די
 ישראל
148   DICEY 11th ed. ,1182' מעב.  
 Jacobs, Marcus & Co. v. Crédit Lyonnais, (1883-1884) 12 Q.B.D. 589 (C.A.)בפרשת    149

 נאמר ולא, א� אי
 כל רמז שההכרעה התקבלה על יסודה, הזכירו את קיומה של תניית בוררות
 Re United Railways of Havana and Regla Warehousesבפרשת . בעניינה דבר וחצי דבר

Ltd., [1961] A.C. 1007לא התייחסו לתניית השיפוט השופט ;  רוב השופטי בבית הלורדי
Denningהחוזה נקבע כדינה של מדינה אחרת,  ייחס לה מעט משקל 
  .ולבסו� די

  ).1963 (655, 646ד יז "פ, משה' מ נ"חברה לביטוח בע, אוניו� 165/60א "ראו למשל ע   150
 Hamlyn v. Talisker Distillery, [1894] A.C. 202; Spurrier v. La Cloche, [1902]ראו למשל    151

A.C. 446; The Njegos, [1936] P. 90; Tzortzis v. Monark Line A/B, [1968] 1 W.L.R. 406 
(C.A.).  
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כאשר צדדי� קובעי� ,  אכ�152.אחד בלבד לכוונת הצדדי� באשר לדי� שיחול על החוזה
ה� מניחי� שבתי משפט אלה יחילו את ,  משפט של מדינה פלונית יהיו מוסמכי� לדו�שבתי
להבדיל מכללי ברירת , אבל אי� זה ברור שה� מניחי� שיוחל הדי� המהותי הפנימי, דינה

  .העשויי� להפנות לדי� אחר, הדי� שלה
וד לעתי� העובדה שבדי� אחד החוזה תק� ואילו בדי� אחר הוא אינו תק� שימשה יס

 אול� גישה זו מצויה בעיקר 153.לעמדה שהצדדי� התכוונו לדי� שמקיי� את החוזה
כאשר , כפי שנראה בהמש�. המזוהה ע� התפיסה שרצו� הצדדי� שולט בכול, בפסיקה ישנה

אי� זה סביר לומר שהדי� שיכריע , תוקפו של חוזה או תוקפה של תניה ה� שעומדי� לדיו�
 א� השאלה היא פרשנית , לעומת זאת154.שהוא נות� להבשאלה זו יזוהה על פי התשובה 

  

152   Compagnie d’Armement Maritime S.A. v. Compagnie Tunisienne de Navigation S.A., 
[1971] A.C. 572 .  ,The Elli 2ראו למשל(הלכה זו הוחלה בשורה של פסקי די
 אנגליי

[1985] 1 Lloyd’s Rep. 107, 117 (CA)(.   
 .Peninsula and Oriental Steam Navigation Co. v. Shand, (1865) 3 Moo. P.Cראו למשל    153

(N.S.) 272 , שבוShand , במאוריציוס 
שהייתה כפופה (שמונה לנשיא בית המשפט העליו
 21על , קנה מחברת הובלה אנגלית כרטיסי לעצמו ולמשפחתו) לשלטונה של אנגליה

המסע היה מורכב מהפלגה ימית לאלכסנדריה . למסע מאנגליה למאוריציוס, מזוודותיה
מש אנייה קטנה העבירה אות לספינה שהובילה אות , לסוא�ונסיעה יבשתית ברכבת 

 –גלימות וצעיפי ,  שהכילה בי
 השאר מעילי– Shandאחת ממזוודותיו של . למאוריציוס
הוא . במעבר מהרכבת לספינה האחרונה,  שהייתה במשמרת של עובדי החברה בזמ
אבדה

כלל תניה שפטרה את החברה , � חתושעליו א, הכרטיס שקנה. תבע פיצוי על כ� במאוריציוס

 טע
 בבית המשפט במאוריציוס כי הדי
 שחל על Shand. מאחריות לנזק או אבד
 של המטע

 ולפיו – די
 מדינת היעד של המסע –החוזה הוא הדי
 הצרפתי שהיה בתוק� במאוריציוס 
 �Privy Councilוחברת ההובלה ערערה ל, הוא זכה בדי
 במאוריציוס. תניית הפטור בטלה

וכי בנסיבות , ש קבעו כי הכלל הרגיל הוא שדי
 החוזה הוא די
 מקו הכריתה. באנגליה
, וכי יש להניח שהתכוו
,  קרא את הכרטיס והבי
 את משמעותוShandהמקרה יש לקבוע כי 

לפיכ� . ה מייחסת לו חוסר תו לבשכ
 הנחה אחרת היית, שהתניה תהיה תקפה, כמו החברה
 Re Missouriראו ג. והחברה הייתה פטורה מאחריות,  כפו� לדי
 אנגליהנקבע כי החוזה

Steamship Co., (1889) 42 Ch.D. 321 (C.A.) .וסטס שבארצות 'במקרה זה חוזה שנכרת במסצ
ושלפיו החברה התחייבה להוביל עדר ,  בי
 חברת הובלה אנגלית לאזרח ארצות הברית,הברית

כלל תניה שפטרה את החברה מאחריות לכל נזק , ה אנגלית מבוסטו
 לאנגליה באנייראשי בקר
. וסטס'תניה כזו הייתה תקפה לפי די
 אנגליה א� בטלה בדי
 מסצ. שייגר ברשלנות הצוות

ש קבעו כי , הוגשה תביעה באנגליה. האנייה עלתה על שרטו
 והעדר טבע במצולות י
תניה מפורשת של פטור מאחריות וכי כאשר באחד הדיני , התביעה תלויה בזהות די
 החוזה

במקרה , ברור שהצדדי התכוונו שהחוזה יישלט על ידי הדי
 שנת
 לה תוק�, לא הייתה תקפה
 .�Coast Lines Ltd. v ב Denningברוח דומה ראו את פסק דינו של השופט. זה די
 אנגליה

Hudig and Veder Chartering N.V., [1972] 2 Q.B. 34 (C.A.). 
אלה אינ מבחיני  פסקי די
  .בבירור בי
 השאלה הפרשנית למה הצדדי התכוונו ובי
 השאלה א התניה תקפה

 British South Africa Co. v. De Beers Consolidated Mines בפרשתואכ
 גישה זו נדחתה   154
Ltd., [1910] 2 Ch. 502)  בתשונההחלטה  ג בקנדה). A.C. 52 [1912]�ה מטעמי שוני

 



  לאומי הפרטי הישראלי�כללי המשפט הבי
: שער שלישי

 1478 

אי� כל פסול בהיזקקות לדי� שנות� תוק� למה , ולא ברור לאיזה די� הצדדי� התכוונו, גרידא
  .מתו� הנחה שה� היו רוצי� שדי� זה ישלוט בפירוש החוזה, שהצדדי� ביקשו לעשות

קציה לדי� שהצדדי�  זיקות אובייקטיביות שימשו אינדי,בפסיקה האנגלית המוקדמת
די� הדגל , )לפחות לפרטי הביצוע(די� מקו� הביצוע , די� מקו� הכריתה: הניחו שיחול
כ� ג� סממני� אובייקטיביי� אחרי� נתפסו כסממני� שעשויי� להצביע על . לחוזה הובלה

 אופיו ומיקומו של נשוא 156, אזרחות�155,מגורי הצדדי�: כוונת הצדדי� לאמ� די� לחוזה
 160. וא� זהותו הריבוני של צד לחוזה159 קשר ע� חוזה קוד�158,מטבע התשלו� 157,החוזה

א� יש שסממני� אלה . אי� חולק כי לעתי� סממני� כאלה עשויי� להעיד על כוונת הצדדי�
כאשר ההנחה , כנדרש בשלב השלישי, א� מזהי� את הדי� בעל הקשר הקרוב ביותר לעניי�

ומחפשי� אחר די� , המפורשת ולא המשתמעתלא , היא שלא נמצאו ראיות לכוונת הצדדי�
  161.כי יחול על החוזה, בנסיבות העניי�, שסביר שהצדדי� היו מניחי�

  הדי� הקרוב ביותר  .ג

בהיעדר בחירה מפורשת בתו� חוזה וא� אי אפשר לדלות את כוונת הצדדי� מתו� החוזה 
המצביעי� על , י�מקובל לזהות את די� החוזה על פי סממני� אובייקטיביי� חיצוני, עצמו

  

 חוזה נבח
 על פי הדי
 בעל הקשר הקרוב והממשי לחוזה מבלי שהעובדה שבדי
 זה תוקפו של
 .)Etler v. Kertesz, (1960) 26 D.L.R. (2d) 209 ראו(החוזה בטל השפיעה על בית המשפט 

 � .�Maritime Insurance Co. Ltd. v. Assekuranz Union von 1865, (1935) 52 Ll. L. Rבא
לא נרתעו  �Royal Exchange Assurance Co. v. Vega, [1902] 2 K.B. 384 (C.A.)וב, 16

א� על פי שפירוש זה ,  הבחירה בבוררות אנגלית כבחירה בדי
 אנגליה כדי
 החוזהמלפרש את
   .ל אנגליותי�עמידה בדרישות ִ#�הביא לידי בטלות החוזי בשל אי

 ;Jacobs, Marcus & Co. v. Crédit Lyonnais, (1883-1884) 12 Q.B.D. 589 (C.A.)ראו למשל    155
Keiner v. Keiner, [1952] 1 All E. R. 643.  

  .Re Missouri Steamship Co., (1889) 42 Ch. D. 321 (C.A.)ראו למשל    156
 Lloyd v. Guibert, (1865) L.R. 1 Q.B. 115; British South Africa Co. v. Deראו למשל    157

Beers Consolidated Mines Ltd., [1910] 2 Ch. 502.  
 Coast Lines Ltd. v. Hudig and Veder Chartering N.V., [1972] 2 Q.B. 34ראו למשל   158

(C.A.); R. v. International Trustee for the Protection of Bondholders A.G., [1937] A.C. 
500 (H.L.); The Assunzione, [1954] P. 150; Rossano v. Manufacturers’ Life Insurance 

Co., [1963] 2 Q.B. 352 . אבל השווSayers v. International Drilling Co. N.V., [1971] 1 
W.L.R. 1176; Pick v. Manufacturers’ Life Insurance Co., [1958] 2 Lloyd’s Rep 93, ו�

CHESHIRE 11th ed.,460' מ בע.  
  .460'  בעמ17ש "ה, .CHESHIRE 11th edראו    159
 R. v. International Trustee for the Protection of Bondholders A.G., [1937]ראו למשל   160

A.C. 500 (H.L.).  
161    CHESHIREראו למשל . לפיכ� יש אומרי שאי
 כל שלב שני אמתי בחיפוש אחר כוונת הצדדי

11th ed. ,461' בעמ ;   .1163–1162' בעמ, .DICEY 11th edראו ג
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אפשר להבי� מבח� זה ג� כחיפוש אחר שיטת . שיטת המשפט שאליה החוזה קשור ביותר
המשפט שבגלל קרבתה לעניי� צדדי� סבירי� במקומ� של הצדדי� האמתיי� היו נושאי� 

  . ונותני� לרקעה ומניחי� כי היא תחול על החוזה שייכרת
על בית , לכאורה. ת את העסקה אליוהדי� הקרוב מזוהה לאור מכלול הזיקות הקושרו

א� על פי שמקובל לתת רשימה ,  ואכ�162. הזיקות לעניי�מרבהמשפט לזהות את הדי� בעל 
, שפת החוזה, מקו� ביצועו, מקו� כריתת החוזה: קבועה של זיקות העשויות להימנות

.  מודגש שהרשימה אינה רשימה סגורה163,אופי החוזה ועוד, זהות הצדדי�, מטבע התשלו�
בחלק מפסקי הדי� מצייני� את הזיקות למדינות השונות ומציבי� קבוצות של : יתרה מזו

לעתי� א� מתקבל הרוש� שהשופטי� . ול אלה כאילו מדובר בתחרות מספריתזיקות אלה מ
עד כדי כ� שהבחירה הסופית מצטיירת ,  כפי רצונ� מזיקותמוסיפי� זיקות או מתעלמי�

   .מאולצת או מוטה, כשרירותית
 שבו הייתה מחלוקת א� דינו של חוזה The Assunzione,164בפסק הדי� בעניי� כ� למשל 

כל השופטי� דיברו על , להוביל סחורה מצרפת לאיטליה הוא די� צרפת או די� איטליה
. הקושי לזהות את די� החוזה כשהזיקות מצביעות בשני כיווני� שוני� באופ� כמעט שווה

ושופט אחד א� , כגו� די� הדגל" שובר שוויו�"בכל מקרה בה� הסכימו שאי אפשר להיעזר 
 165. בניסיו� לחפש די� במצב שבו הזיקות כה שקולות”unreality“העיר כי יש תחושה של 

אחת   את הזיקות בכל צדSingletonלאחר בדיקה יסודית של כל התקדימי� מנה השופט 
, מקו� כריתת חוזה ההובלה, שהיו ג� בעלי המטע�,  זהות החוכרי�–בצד הצרפתי : לאחת

דגל ,  זהות� של בעלי האנייה–בצד האיטלקי ; נמל היציאה, שפתו של שטר המטע�
מקו� התשלו� והעובדה ששטר המטע� , מטבע התשלו�, נמל היעד, זהות הקברניט, האנייה

  

בית הדי� ' עמותת קו לעובד נ 5666/03 �"בגח השופט ריבלי
 את הדברי בפסק דינו בכ� ניס   162
אול ראו . 18–15פסקאות ב, )2007 (264) 3(ד סב" פ, לעבודה בירושלי�הארצי לעבודה

 
 .1509–1508, 1485–1480' בעמלהל
 לביטוח חברה, מנורה 419/71א "ג בפרשת ע; 464' בעמ, .CHESHIRE 11th edראו למשל    163

 ייחסו חשיבות 531' בעמ, )1972  (527) 2(ד כו"פ, נומיקוס' מ' נ' נמ "ולביטוח משנה בע
זהות , למשקל המצטבר של זהותו הישראלית של צד לחוזה והשימוש בטופס משלו


וזאת נוס� על העובדה שהתנו על , הישראלית של מדינת היעד של ההובלה ומקבל המטע
ובית המשפט הסיק שדי
 ישראל , מו כי מקו השיפוט בישראלהוראת חוק ישראלית והסכי

 ביותר הקרובראו ג רשימת הזיקות המצביעות על הדי
 ; הוא הדי
 הקרוב ביותר לחוזה
, פורס בנבו (בית הדי� הארצי לעבודה בירושלי�' עמותת קו לעובד נ �5666/03 "בגלחוזה ב

ראו (הרלוונטי  ומת
 ומקו תשלו המסש נוספו המקו שבו נוהל המשא, 14פסקה  ב)2007
  .)18פסקה ב

164   The Assunzione, [1954] P. 150.  
  . ואיל�185' בעמ, ש, Birkettהשופט    165
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ולבסו� זיהה את הדי� ,  חלק מהזיקות פעמיי�מנה פטוש ה166.הוסב לקונה איטלקי
  .הדי� שאליו היו הזיקות הרבות ביותר, וזההאיטלקי כדי� הח

מחוכר הולנדי בגי� פיצוי שיפוי  תבעו בעלי אנייה אנגליי� Coast Lines167 בפרשת 
מנמל בהולנד לנמל על נזק שנגר� בעת הובלתו , לפי שטר מטע�, ששול� לבעלי מטע�

 יילסהאנייה נחכרה לצור� ההובלה בעקבות משא ומת� שהתנהל בהולנד ובוו. באירלנד
שהיה טופס אנגלי ,  גובש בטופס בשפה האנגליתחוזהה. החוזה בהולנדושהסתיי� בכריתת 

בחוזה הייתה תניה שפטרה את בעל . ששימש בחוזי הובלה רבי� בהולנדבענ� סטנדרטי 
ועל תניה זו הסתמכו התובעי� בתביעת , האנייה מאחריות לנזק למטע� שיובל בזמ� החכירה

היא ,  בדי� הולנד כפי שהיה באותה עת;ייתה תניית פטור זו תקפהבדי� אנגליה ה. השיפוי
השופטי� כמה קשה לזהות די� אחד כדי� הקשור ביותר ציינו  כא�ג� . לא הייתה תקפה

 שאל באופ� רטורי א� במצבי� אלה יש Denningהשופט . כשהזיקות שקולות פחות או יותר
פק כלי� להכרעות כאלה בדמות  כתב כי המשפט מסהמש�וב, להטיל מטבע כדי להכריע

   168.חזקות כגו� החזקה שדי� הדגל הוא די� החוזה
כי החיפוש אחר די� קרוב , וא� בישראל, ואחרי�אלה ע� כל זאת הודגש בפסקי די� 

 169.צרי� להתבסס על מכלול הנסיבות כדי לראות כיצד אד� סביר היה מערי� את העניי�
 170.במשקל שיש לייחס לזיקות השונות בית המשפט האנגלי ד� Assunzioneבפרשת 

 –ודגש שהחיפוש אחר הדי� הקרוב יבוסס על שיקולי נוחות בפרשות אחרות ה
convenience171 –  ועל יעילות עסקית– business efficacy 172 – את חשיבותו של וזכירהו 

 הדגיש השופט Coast Lines בפרשת, זאת ועוד. אופי העסקה בחיפוש אחר הדי� הקרוב
Megaw  הצדדי� לפי הנוסחה שהופיעה בפרשת כוונותכי החיפוש אחר Bonython מתמקדת 

  

166    השופט חוזר על חלק מהזיקות יותר מפע אחת 177' מעניי
 שבעמ.  ואיל�176' בעמ, ש
  ).מדינת היעד, לאומיות בעלי האנייה(

167   Coast Lines Ltd. v. Hudig and Veder Chartering N.V., [1972] 2 Q.B. 34 . במקרה זה
 וייחסו משקל )48–47' בעמ( השופטי ציינו שחזקות כבר אינ
 מופעלות בזיהוי די
 החוזה

  . לכל הזיקות
168    Peninsula and Oriental Steam Navigationבהסתמ� על פרשת , הוא א� הוסי�. 44' בעמ, ש

Co. v. Shand, (1865) 3 Moo. P.C. (N.S.) 272שתוקפה של תניית הפטור ,  שהובאה לעיל
  .היו מייחסי לחוכרי חוסר תו לב, שא לא כ
, בדי
 אנגליה מצביע על כוונת הצדדי

בית הדי� הארצי לעבודה ' עמותת קו לעובד נ �5666/03 "בגלדוגמה ישראלית ראו    169
 . )2007, פורס בנבו(י
 לפסק דינו של השופט ריבל 14ה פסק, בירושלי�

א� , ש ציי
 השופט שחלק מהזיקות מתקזזות, The Assunzione, [1954] P. 150ראו למשל    170
במיוחד כאשר אלה , הוא העדי� לייחס משקל מיוחד למקו התשלו ומטבע התשלו

 .מחוזקי בדגל האנייה ונמל היעד
171   The Adriatic, [1931] P. 241. 
172  The Njegos, [1936] P. 90.  
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ואילו , ) the system of law by reference to which the contract was made( עצמו בחוזה
 or that with which the transaction has its( בעסקה קרוב מתמקד בעל קשרהחיפוש אחר די� 

closest and most real connection..(173התקבלה העמדה �, בישראל כבאנגליה,  בדומה לכ
שיטת הקרוב ביותר לעסקה אלא את בעלת הקשר המדינה שאי� מחפשי� את הדי� של 

 אמנ� בית הלורדי� לא ייחס להבחנה זו 174. בעלת הקשר הקרוב ביותר לעסקהמשפטה
, למשל.  התוצאה אול� אימוצה של גישה או אחרת עשוי לשנות את175,חשיבות מיוחדת

וש� הוא ,  המבוטח גר במצרי�.Rossano v. Manufacturers’ Life Insurance Coבפרשת 
לפיכ� מצרי� הייתה .  של חברת ביטוח זרה מסוכ� ביטוח מקומירכש את פוליסת הביטוח

 חוזה הביטוח הוצא בידי חברת , ע� זאת176.המדינה שעמה העסקה הייתה קשורה ביותר
; הפוליסה היא בנוסח המקובל באונטריו ובאנגלית; אשי היה באונטריוביטוח שמשרדה הר

כל תניה שהופיעה בה וכל שינוי של , הוצאת הפוליסה; זרמטבע מטבע התשלו� היה 
על כ� מצאו ששיטת . הפוליסה היו כפופי� לאישור המשרד הראשי באונטריו וכדומה

   177.� זה הוא שהוחל לבסו�ודי, המשפט של אונטריו היא השיטה הקשורה ביותר לעסקה
  

יוחס משקל מיוחד לעובדה שהזיקות , מאחר שבמקרה הנדו
 היה מדובר בחכירת אנייה   173
 46' בעמ, ראו ש( היו אנגליות –מדינת רישומה , בעלותה,  דגלה–הרלוונטיות לאנייה 

מאחר שהצדדי יכולי בעצמ ליצור קשר מלאכותי ע די
 ). 48' והמש� הדיו
 עד עמ
אופי העסקה עשוי בהחלט להצביע על די
 שהצדדי אולי לא היו , להבאמצעות זיקות א

  . א� היו צריכי להניח שיחול, רוצי כי יחול
א "ע; )1963 (658, 646ד יז "פ, משה' מ נ"חברה לביטוח בע, אוניו� 165/60א "עראו למשל    174

 531, 527) 2(ד כו"פ, נומיקוס' מ' נ'  נמ" ולביטוח משנה בעלביטוחחברה , מנורה 419/71
 63–62' בעמ, 45) 3(ד מד"פ, מ"כור סחר בע' גרייפי� קורפורייש� נ 352/87א "ע; )1972(
)1990(.   

 ,.Whitworth Street Estates (Manchester) Ltd. v. James Miller and Partners Ltdראו למשל    175
[1970] A.C. 583.  

  .Q.B. 352, 369 2 [1963]ראו    176
177   [1963] 2 Q.B. 352 . השופט במקרה זה סבר שהשופטDenningטעה כאשר דיבר בפרשת Re 

United Railways of Havana and Regla Warehouses Ltd, [1961] A.C. 1007 
 המדינה על די
 בערכאה ראשונה Whitworth Street Estatesבפרשת , ואכ
, )369' ראו עמ(הקשורה ביותר 

א� כאמור בית הלורדי ). 380'  בעמW.L.R. 377 1 [1969](,  שטעהDenningהודה השופט 
 Whitworth Estatesא� פרשת . לא ייחס לכ� חשיבות וקבע שיש לצר� את שתי הנוסחאות

חברה סקוטית הסכימה לבצע שינויי במשרדיה : עצמה מדגימה את הנפקות של הבחנה זו
 �Royal Institute ofהחוזה היה חוזה סטנדרטי של ה. של חברה אנגלית שנמצאו בסקוטלנד

British Architects ,והייתה בו תניית בוררות סטנדרטית שנתנה לראש ה�Institute סמכות 
התעוררה . והבוררות התנהלה בסקוטלנד, בפרו� הסכסו� הוא מינה בורר סקוטי. למנות בורר

הייתה מחלוקת בשאלה א השימוש בטופס אנגלי מלמד . השאלה איזה די
 חל על החוזה
 לשאלה לאיזו שיטת משפט העסקה באשרלא הייתה הסכמה ו, הו על כוונות הצדדימש

צורתו וסגנונו מצביעי על קשר ,  מבהיר כי נוסח החוזהCheshire הדיו
 אצל .קשורה ביותר
  ). 464–463' בעמ(ואילו העסקה עצמה קשורה ביותר לסקוטלנד , לשיטת המשפט האנגלית
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זיקות שונות עשויות להיות רלוונטיות . לאור כל זאת אי� מדובר במניי� זיקות פשוט
. ומשקל� של הזיקות השונות עשוי להשתנות לפי סוג החוזה הנדו�, בסוגי חוזי� שוני�

וה� אינ� , לפיכ� היו� אי� למקו� הכריתה ולמקו� הביצוע עדיפות על פני זיקות אחרות
אול� כאשר שני הצדדי� צריכי� לבצע את . וחזקי� כזיקות בעלות המשמעות הרבה ביותרמ

 עשוי להיחשב הדי� בעל הקשר הקרוב ביותר עדי� מקו� הביצו, החוזה באותו מקו�
  –די� מקו� הימצא הקרקע ייחס משקל מיוחד לנהוג ל באשר לקרקעבחוזה  178;לעסקה

יבויות הנוגעות לקרקע ובי� זכויות הקניי�  בשל הקשר הקרוב בי� התחי– �lex situsה
בהיעדר בחירה מפורשת או משתמעת מייחסי� משקל מיוחד לדי� ,  בחוזי מכר179;בקרקע

 בחוזי� לביטוח חיי� מייחסי� 180;הנתפס כגור� המאפיי� עסקה זו, מקו� מסירת הטובי�

  

 ;Chatenay v. Brazilian Submarine Telegraph Co. Ltd, [1891] 1 Q.B. 79ראו למשל    178
Hamlyn v. Talisker Distillery, [1894] A.C. 202; The Assunzione, [1954] P. 150 . פסק

 
 Jacobs, Marcus & Co. v. Crédit Lyonnais, (1883-1884) L.R. 12 Q.B.D. 589הדי
 בעניי
(C.A.) שבו לא ייח 
לא היה מקו סו חשיבות למקו הביצוע משו שהוא דוגמה לפסק די

  .שני הצדדי היו אמורי לבצע את חיוביה במדינות שונותביצוע אחד אלא 
 Lloyd v. Guibert, (1865) L.R. 1 Q.B. 115, 133; Mount Albert Boroughראו למשל    179

Council v. Australasian Assurance Society Ltd., [1938] A.C. 224 (P.C.); British South 
Africa Co. v. De Beers Consolidated Mines Ltd., [1910] 2 Ch. 502 ) ה תשונההחלטה

 A.C. 52(; R. v. International Trustee for the Protection of [1912]�מטעמי שוני ב
Bondholders Aktiengesellschaft, [1937] A.C. 500, 529 (H.L.). ספק שעל השאל 
ות אי

להעברה מה התנאי הצורניי והמהותיי ,  אילו זכויות קניי
 אפשר להעביר–הקנייניות 
א� די
 זה יחול משו שאלה שאלות קנייניות הכפופות .  די
 מקו הימצא הקרקע יחול– ועוד

ולא משו שמדובר בשאלות , לכלל ברירת הדי
 בקניי
 המפנה לדי
 מקו הימצא הקרקע
אול מקו הימצא הקרקע עשוי להיות ג הדי
 הקרוב . חוזה הקשור לקרקעחוזיות הנובעות מ

למשל א ישראלי מתחייב למכור לישראלי אחר קרקע בישראל או , ביותר לעסקה החוזית
בה . מצביעות על קשר קרוב לדי
 מקו הימצא הקרקע, א� א לא כול
, כאשר מרבית הזיקות

 אנגלי אחד לאנגלי אחר בחוזה שנחת באנגליה בעת ייתכ
 ג שקרקע בישראל תועבר מידי
במקרה כזה סביר כי הדי
 החל על . שעל פיו ישל הקונה למוכר באנגליה במטבע אנגלי

והוא שיכריע בכל , ואילו די
 החוזה הוא די
 אנגליה, ההעברה הקניינית הוא די
 ישראל
אלי אחר קרקע באותה מידה א ישראלי אחד מתחייב להעביר לישר. השאלות החוזיות

די
 החוזה עשוי להיות די
 ישראל א� על פי ששאלות הקשורות בהעברה הקניינית , באנגליה
במקרי אלה השאלה א ). 1255 'מ בע,.DICEY 11th edראו למשל (תלויות בדי
 אנגליה בלבד 

להבדיל (א הצדדי כשרי להתחייב על פיו , )להבדיל מהעברה(החוזה תק� כחוזה 
א , א ביצועו של החוזה נבצר, מה חיובי הצדדי על פי החוזה, )ת הקרקעמלהעביר א
 על פי רוב כל אלה תזכינה למענה בדי
 –ומה
 התרופות בשל הפרת החוזה , החוזה הופר

סביר שצדדי לא יוכלו להתחמק , כפי שנראה בהמש�, ע זאת. החוזה ולא בדי
 המקו
א� שה
 מתייחסות להתחייבויות וחוזי הנוגעי מהוראות כופות בדי
 מקו הימצא הקרקע 

  . ואיל�1255' מ בע, .DICEY 11th ed זה ראואלהרחבה בנוש. לקרקע מקומית
מקו המסירה נקבע לפי האמור . Benaim v. Debono, [1924] A.C. 514 (P.C.)ראו למשל    180

י את חובותיו בזה המוכר משלשבה ( .f.o.bלמשל ה
 חוזי מסוג .  החוזהסוגבחוזה או לפי 
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בביטוח  ואילו 181,משקל מיוחד לדי� המדינה שבה נמצא המשרד הראשי של חברת הביטוח
" שוק הביטוח"ימי די� החוזה הוא על פי רוב המדינה שבה מקובלת צורת חוזה הביטוח ו

 בהסכ� עבודה מייחסי� חשיבות מיוחדת למקו� ביצוע 182.שבו הוצאה הפוליסה
ג� .  כדי שדי� אחד יחול על כל העובדי�184,מרכז העסקי� של המעבידל או 183,העבודה

על כ� בעבר  : כל הנוסעי� או על כל בעלי המטע�בחוזי הובלה רצוי שדי� אחד יחול על
בשל ריבוי המדינות , והיו�,  לדגל האנייה–לאחר מכ� , ייחסו חשיבות למקו� הכריתה

   185. לזהות בעל האנייה–שמעניקות את דגל� לאניות בתנאי� נוחי� 

  

 .c.i.fה
 חוזי מסוג ) שהוא מספק את הסחורה למוביל כאשר הקונה אחראי להסדרי ההובלה
) 
שבה על המוכר לסדר את ההובלה ולמסור לקונה את המסמכי שמעבירי לו זכויות קניי

ובמקרי , מקו המסירה הוא אצל המוביל) ברכוש וזכויות חוזיות באשר למוביל ולמבטח
אבל מקו . שהיא ג המדינה שבה הקונה חייב לשל, י מקו זה הוא במדינת המוכררב

 א מקו המסירה .)1260 'בעמ, .DICEY 11th edראו (המסירה עשוי להיות ג במדינה אחרת 
כאשר די
 חוזה הוא די
 מקו . מקובל שיש לזהותו לפי די
 החוזה, אינו ברור מתו� החוזה

אי אפשר לפנות לדי
 זה כדי לזהות את , מסירה אינו ברור מתו� החוזהואילו מקו ה, המסירה
או שמחילי על החוזה די
 , לכ
 או שקובעי את מקו המסירה בדר� אחרת. מקו המסירה

השאלה א , למשל.  בהקשר של מכר עשויות להתעורר שאלות שאינ
 חוזיות באופיי
א� .אחר
צעות תניה שלפיה הבעלות נשארת בידיו עד מוכר הצליח לשמור על בעלותו בממכר באמ

אלא לדי
 , ה כפופה לדי
 החוזההיא שאלה קניינית שאינ, שהקונה מסיי לשל את כל המחיר
לעיל ראו .  ואיל�1265 'מבע, .DICEY 11th edלדוגמאות נוספות ראו . החל על הקניי
 בממכר

  .1036–1035, 1010–1007 'בעמ
 Pick v. Manufacturers’ Life Insurance Co. [1958] 2 Lloyd’s Rep. 93; Rossanoראו למשל    181

v. Manufacturers’ Life Insurance Co., [1963] 2 Q.B. 352 ;חברה , אוניו� 165/60א "ע
  .)1963 (646ד יז "פ, משה' מ נ"לביטוח בע

 .Armadora Occidental S.A. v. Horace Mann Insurance Co., [1977] 1 W.L.Rראו למשל    182
  ).שאושר בערעור( 520

בית הדי� ' עמותת קו לעובד נ 5666/03 �"בגראו ג ;  ואיל�1297' מ בע,.DICEY 11th ed ראו   183
שג בו ייחסו חשיבות למקו , )2007 (264) 3(ד סב" פ, לעבודה בירושלי�הארצי לעבודה

  . ביצוע העבודה כדי להבטיח שוויו
 בי
 עובדי
 .Sayers v. International Drilling Coבפסק הדי
 של הרוב בפרשת. ש, .DICEY 11th edראו    184

N.V., [1971] 1 W.L.R. 1176 כדי לעבוד  הודגש שכשחברה הולנדית גייסה עובדי רבי
די
 החוזה צרי� להיות די
 , וכשאפשר להעביר את העובדי ממקו למקו, באר� רחוקה

והפחיתו מחשיבותה של העובדה , 
 בי
 העובדיכדי להבטיח שוויו) די
 הולנד(המעסיק 
. כש שהתגברו על כל הזיקות האחרות לאנגליה, שבחוזה התנו על הוראת חוק בדי
 אנגליה

שוב אפשר להבי
 פסק די
 זה כחיזוק לעמדה שא� על פי שמרבית הזיקות עשויות להיות 
וי להיות חשוב במיוחד די
 זה עש. מחפשי זיקה בי
 העסקה ובי
 שיטת משפט, למדינה אחת

  ).Re Anglo Austrian Bank, [1920] 1 Ch. 69ראו (כאשר מדובר בחוזה עבודה ע עובד בכיר 
זיקה זו , הקשר של חכירהאול ב. The Assunzione, [1953] 1 W.L.R. 929ראו למשל   185

  .שולט בנעשה באנייהבעל אנייה אינו  שבה �demise chartersבעייתית ב
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�בעסקאות מורכבות מפרידי� בי� החוזי� השוני� כדי להצמיד לכל מרכיב , בדומה לכ
 מבחיני� בי� היחסי� בי� השולח לשלוח מצד  שליחותבחוזי. העסקה את הדי� הקרוב לושל 

בחיפוש אחר הדי� שישלוט בחוזה . מצד אחר, אחד ליחסי� בי� כל אחד מאלה לצד שלישי
 או 186,שבי� השולח לשלוח מייחסי� משקל מיוחד למקו� המגורי� או העסק של השולח

 בכל מה שקשור ליחסי� בי� השולח או השלוח , לעומת זאת187.למקו� ביצוע השליחות
ועל כ� זכויותיו כלפי השלוח , נודעת חשיבות לציפיותיו של הצד השלישי, לצד שלישי

 ג� שרשרת החוזי� 188.וכלפי השולח חייבות להיות כפופות לדי� החוזה שבינו ובי� השלוח
� נפרד הקובע שלכל אחד די, מפורקת לחוזי� נפרדי�אשראי דוקומנטרי המרכיבה עסקת 

הבנק הפותח והבנק ; הבנק הפותח ולקוחו: את החיובי� ההדדיי� של הצדדי� השוני�
   189.הבנק המודיע או המאשר והמוטב; המודיע או המאשר

בשאלות הקשורות לענייני . משקל הזיקות עשוי להשתנות ג� לפי אופי השאלה הנדונה
 א� חוזה להספקת שירותי� שאלהב 190;תשלו� יש חשיבות למסגרת הפיננסית של העסקה

כדי , אפשר לייחס משקל מיוחד למקו� הכריתה, לאנייה מצמיח שיעבוד קנייני באנייה
שעל פי , שהדי� הקשור לעניי� זה יזדהה ע� הדי� שחל על השאלות הקנייניות בנוגע לאנייה

 כשהשאלה היא א� משכנתה מגבילה את זכויות הנושה 191.רוב יימצא באותו מקו�
, עצמאית נגד החייב אובליגטוריתאו שמא היא משאירה בידיו זכות , רכוש בלבדלמימוש ה

 בדומה 192. נשאו ונתנועשוי להיות רלוונטי המקו� שבו נמצא הרכוש יותר מהדי� שלרקעו

  

די
 זה רלוונטי במיוחד א השלוח הוא . Arnott v. Redfern, (1825) 2 C.& P. 88ל ראו למש   186
  . שיצר את הקשר ע השולח שהצמיח יחס של שליחות

 Albeko Schuhmaschinen A.G. v. Kamborian Shoe Machine Co. Ltd., (1961)למשלראו    187
111 L.J. 519 .ללקוח זר ייחסו 
 חשיבות למקו שבו עור� הדי
 כמו כ
 בחוזה בי
 עור� די
בחוזה בי
 ;  למקו שבו נמצאת הבורסה–בחוזה בי
 סוחר מניות ללקוח זר ; אמור לפעול

, כאשר השלוח אמור לפעול בכמה מדינות.  למקו שבו נמצאת הקרקע–
 "לקוח לסוכ
 נדל
 DICEYראו , לפירוט ודוגמאות(סביר יותר לייחס משקל מכריע לדי
 מקו עסקו של השולח 

11th ed. ,1340' בעמ.(  
ררות בעקבות על מגוו
 הבעיות שמתעו; Pattison v. Mills, (1828) 1 Dow & Cl. 342ראו    188

  . ואיל�1341' מ בע,.�DICEY 11th ed ב דיו
 ודוגמאותואפעילותו של שלוח ר
189   

ששו' ראו למשל דוד מ, על עסקאות אשראי מורכבות אלה והמינוח המיוחד המשמש בה ,

 ואיל� 306 היבטי� מעשיי� ומשפטיי�: אשראי� דוקומנטריי�אורלי שנקר , מאיר יפרח
)1996(.  

  .Bonython v. Commonwealth of Australia, [1951] A.C. 201, 221 (P.C.)ראו    190
ד "פ, מ"כור סחר בע' גרייפי� קורפורייש� נ 352/87א "עראו פסק דינו של השופט שמגר ב   191

  .)1990( 63, 45) 3(מד
  .)1954( 616 ,612ד ח " פ,ויצמ�' שור נ 36/50א "ראו הערת אגב בע   192
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על  אינטרסי� ציבוריי� מיוחדי� הבאי� לידי ביטוי בהגנהלייחסי� משקל סגולי שמלכ� יש 
   194. ובהגנה על עובדי�193צרכני�

אופי העסקה ;  הזיקותמרבכל המקרי� האלה די� החוזה לא נקבע למעשה על פי מבח� ב
ואופי השאלה שבמחלוקת משפיעי� על השאלה אילו זיקות רלוונטיות ומה משקל� בזיהוי 

 א� ייתכ� כי הדי� הקרוב לעניי� אחד יהיה 195.הדי� בעל הקשר הקרוב ביותר לעניי� הנדו�
   196.שונה מהדי� הקרוב לעניי� אחר

  דיני� אחרי� של די� החוזה ושל תפקיד ה  )2(

,  לכאורה כאשר הצדדי� בחרו בדי�,מצד אחד. הדיו� בחיפוש אחר די� החוזה מעלה בעיה
לפיכ� ). דיני� אלה יחולו, וכאשר בחרו בדיני� שוני� לענייני� שוני�(די� זה ישלוט בחוזה 

מקרי� שבה� לא נבחר די� קרוב וממשי לעסקה רק בעורכי� חיפוש אחר די� בעל קשר 
 החיפוש אחר די� בעל קשר אמי� לעניי� מתחקה אחר ,רמצד אח 197.במפורש או במשתמע

, ) כלשהיולא בי� החוזה ובי� מדינה(קשר אובייקטיבי בי� העסקה ובי� שיטת משפט 
ובחיפוש זה משקל� של הזיקות המובאות בחשבו� משתנה לפי סוג העסקה ולפי 

, שבאה לידי ביטוי במפורש או מכללא, כא� שכוונת הצדדי�מ. השאלה הנדונה סוג
אפשר : זאת ועוד. להצביע על די� אחר מזה שיזוהה באמצעות חיפוש אובייקטיבי עשויה

כי החוזה קיי� , לזהות את די� החוזה הזה ג� מבלי להניח שהצדדי� היו מסכימי� שיחול
 של הצדדי� לבחור בדי�  יש מגבלות על חירות�198;בזכותו של די� בלי קשר לרצונ�

  

  .�Rome I Regulation ל6' ראו למשל ס   193
 , לעבודה בירושלי�בית הדי� הארצי לעבודה' עמותת קו לעובד נ 5666/03 �"בג ראו למשל   194

  . לפסק דינו של השופט ריבלי
17בפסקה , )2007 (264) 3(ד סב"פ
טיב
 ומשקל
 של  ,כמוב
, עשויי להשתנות, בהפעלתו של המבח
": 18פסקה ב , שראו   195

יבותיו וזאת בהתא לדיני הספציפיי שתחולת נבחנת ובהתא לנס, אשר תיבחנה הזיקות

   ."המיוחדות של חוזה נתו

 די
 המדינה שלה מירב בחוזה  כל נושא או הוראה ספציפיי�יחול על: "15פסקה ב, שראו    196
  ).'פ'ו'ס, הדגשה במקור ("ושאהזיקות לאותו נ

 .Amin Rasheed Shipping Corp. vבפרשתDiplock כ� משתמע למשל מדבריו של הלורד    197
Kuwait Insurance Co. (The Al Wahab), [1984] A.C. 50, 61 , כשהוא מדגיש שהנוסחה

 the system of law by reference to“ולפיה די
 החוזה הוא , Bonythonשהופיעה בפרשת 
which the contract was made or that with which the transaction has its closest and most 

real connection” ,חוזה אחד 
אי
 מקו לחפש די
 , משבחרו הצדדי בדי
; מניחה שיש רק די
  .בעל זיקה אובייקטיבית

 ציי
 שאי
 Singletonש השופט , 176' בעמ, The Assunzione, [1954] P. 150ראו למשל    198
וכי הצד , לייחס חשיבות לעובדה שהצד האיטלקי מעול לא היה מסכי להחלת די
 צרפת

הוא סבר שאילו היו מייחסי ; הצרפתי מעול לא היה מסכי להחלתו של די
 איטליה
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 יש הסתייגות מהרעיו� שהצדדי� יוכלו לבחור בדי� כדי להקנות לחוזה שלה� 199;כרצונ�
� הא� כל השיקולי� הללו מאבדי� מחשיבות� כאשר הצדדי� בחרו בדי� 200.תוק

הא� בהכרח מסתיי� החיפוש אחר די� החוזה כשמוצאי� כי הצדדי� בחרו ? במפורש
  ? במפורש בדי� החוזה

, פשרות שהדי� בעל קשר לחוזה או לעניי� יהיה די� שהצדדי� לא היו בוחרי� בוהא
מעוררות את , וההסתייגות הכללית מהרעיו� שצדדי� יוכלו להשיג כל דבר באמצעות רצונ�

יהיה תפקיד , ואפילו נבחר די� במפורש, השאלה א� ייתכ� שג� במקרי� שבה� נבחר די�
התשובה לשאלה . י ביותר לעסקה או לשאלה הנדונהכלשהו לדי� בעל הקשר הקרוב והממש

דיני� נוספי� עשויי� , מתברר כי ג� כאשר יש די� נבחר. זו מצויה בחלקה בכללי� הקיימי�
הכלל המפנה . להיות רלוונטיי� לפתרו� בעיות ספציפיות המתעוררות בנוגע לחוזה נתו�

מי� עוד כללי ברירה שאינ� קיי; לדי� החוזה איננו כלל ברירת הדי� היחיד בתחו� החוזי
: מכא� עולה שאלה נוספת. מפני� כול� לדי� החוזה או שאינ� מפני� לדי� החוזה בלבד

 –הא� הכוונה היא תמיד לדי� החוזה הנבחר , כאשר כללי� נוספי� אלה מפני� לדי� החוזה
י או שמא עשויי� להיות מצבי� שבה� א� על פ? ורק לדי� זה, "די� החוזה הסובייקטיבי"

אפשר א� לזהות די� בעל קשר אמי� לעסקה או , שאפשר לזהות די� שהצדדי� בחרו בו
 –" די� בעל קשר אובייקטיבי לעניי� הנדו�"או " די� חוזה אובייקטיבי "–לעניי� הנדו� 

  ? שיחול במקומו
להפריד בי� השאלות השונות שיכולות להתעורר  בחינת� של שאלות אלה מחייבת

הא� הוא תק� ? הא� הוא תק�? הא� היה פג� בכריתתו? החוזה נכרתהא� : בתביעה חוזית
 תוצאות �מה? הא� הוא בוצע או שמא הופר? מה פירושו? הא� הוא חוקי? מבחינת צורתו

  .ועוד? הפרתו

  פרשנות  .א

להבהרת , אי� חולק שכאשר השאלה העומדת בפני בית המשפט מתייחסת לפירוש החוזה
כאשר . יש לפנות לדי� החוזה, י� שה� ביקשו לכלול בחוזהכוונות הצדדי� ולבירור החיוב

מצביעה הבחירה על הדי� שמתוכו הצדדי� ביקשו שיושל� החוזה ושמתוכו , נבחר די� כזה
וא� א� הוא אינו קשור ,  זאת ג� א� הדי� הנבחר אינו הדי� הקשור ביותר201.הוא יפורש

  

דבריו שיש משתמע מ. א� יש חוזה, משמעות הדבר הייתה שאי
 חוזה, לטענות אלה חשיבות
  . לחוזה די
 בלי קשר לרצו
 הצדדי

ש מסייגי את רצו
 , Vita Food Products לדיו
 בפרשת 1475–1472' ראו לעיל בעמ   199
  .חוקיות ותקנת הציבור, הצדדי בדרישות באשר לתו לב

  .1474–1473'  לעיל בעמראו   200
, )incorporation(ל די
 פלוני אול שימו לב שכאשר צדדי שילבו בחוזה הוראות ספציפיות ש   201

ודי
 אחר נבחר או מזוהה כדי
 , )reference(במקו להפנות לשיטת המשפט באופ
 כללי 
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כוונה להחיל על החוזה את תיוחס לה� ה, א� הוא לא נבחר מפורשות או במשתמע. כלל
בשני המקרי� די� זה חל כשלוחה של כוונת . הדי� בעל הקשר הקרוב הממשי ביותר אליו

  . הצדדי�
 א� נסיבות בלתי 202;די� זה יחול על השאלה מה ה� חיובי הצדדי� על פי החוזה

 204;ובאילו תנאי�,  א� הנושה זכאי להמחות את זכותו לאחר203;צפויות פוטרות מביצוע
בי� מכוח ,  א� החיוב החוזי פקע205;ובאילו תנאי�, חייב רשאי להמחות את חיובוא� ה
 על פי רוב דיני� אחרי� לא יהיו 207. ובי� מכוח חוק206בי� מכוח התיישנות מהותית, ביצוע

  

אפשר שפרשנות של סעיפי אלה תיעשה לפי די
 החוזה ולא לפי הדי
 שממנו ה , החוזה
אפשרות זו  ,125ש "לעיל בהכפי שהוסבר ). 1179' בעמ, .DICEY 11th edראו לעניי
 זה (באו 

 הבחירה בסעיפי בודדי –שני סוגי הבחירה . מבוססת על רצונ המשוער של הצדדי
 מביאי לידי כ� שדי
 פלוני חל על החוזה או נהיה חלק ממנו –והבחירה בשיטה בכללותה 

מפרשי את החוזה כולו לפי די
 פלוני כאשר הוא נבחר כדי
 החוזה משו . בשל רצו
 הצדדי
, ג כאשר סעיפי בודדי מדי
 פלוני שולבו בו במפורש; משוער של הצדדישזה רצונ ה

עשוי רצונ המשוער של הצדדי באשר לדי
 שישלוט בחוזה כולו להצדיק שסעיפי אלה 
  .218ש "הא� ראו להל
 . ממנו ה לקוחי, ולא לפי די
 פלוני, יפורשו לפי די
 החוזה

א עובד זכאי ; )The Adriatic, [1931] P. 241(וי א חייבי שכר הובלה מסוג מס, למשל   202
  ).Re Anglo Austrian Bank, [1920] 1 Ch. 69( בעת הפסקת עבודתו תשלומי מסוגי שוניל

  .Jacobs, Marcus & Co. v. The Crédit Lyonnais, (1884) 12 Q.B.D. 589 (C.A.)ראו למשל    203
 121 המפנה לכלל 1247' מ בע,.DICEY 11th ed ;498–497' מ בע,.CHESHIRE 11th edראו    204

�,  חוקהחלפת הנושה מכוח,  בניגוד להעברה רצונית זו של הזכות לידי נושה אחר.ואיל
היא תפיסה של , שלישיבפעולה לא רצונית כגו
 חקיקה מפקיעה המעבירה את הזכות לצד 


, מפנה לדי
 מקו הנכסה, השאלה א תוכר העברה כזו כפופה לכלל ברירת הדי
 בקניי
. קניי
 .Jabbour vראו (שהוא על פי רוב די
 מקו מגוריו של החייב , במקרה זה די
 מקו החיוב

Custodian of Israeli Absentee Property, [1954] 1 W.L.R. 139; Arab Bank v. Barclays 
Bank (Dominion, Colonial and Overseas), [1954] A.C. 495 .(כל זאת  �לתקנת בכפו

בי
 מרצו
 ובי
 , לדיו
 בהעברתו של חיוב. הציבור המונעת הכרה בתפיסה עונשית או מפלה

  .1034–1032' בעמראו לעיל , שלא מרצו

 ,החלפת החייב מכוח חוק, בניגוד להעברה רצונית זו של החוב לידי חייב אחר. שראו    205
מהווה ביטול , אחרוב על חיאת ההטיל ולבפעולה לא רצונית שמתיימרת לפטור את החייב 

פטור של החייב הראשו
 כפופה לדי
 שאלה א יש להכיר ב ה.חיוב והטלת חיוב מכוח חוק
ה א שאל ה;)207ש "ראו להל
 ה( כמו השאלה א חיוב בוטל – די
 החוזה –יוב המקורי הח

ו  שהוא בדר� כלל דינ–חיובו של החייב השני כפופה לדי
 השולט בחייב השני יש להכיר ב
 Re United Railways of Havana and Regla Warehouses Ltd., [1960] Ch. 52, 91)(האישי 
(C.A.) . אלה ראו ' ודברי הסבר בעמ ,32' ס,  הצעת חוק,לבונטי�לדיו
 מפורט יותר בענייני

169�, פשיטת רגל, כגו
 ירושה, זהות הצדדי יכולה להשתנות ג מכוח אירועי אחרי.  ואיל
  .  בהרכב של שותפות או בזהותה של חברה לאחר מיזוגשינוי

) 2(ד כו"פ, נומיקוס' מ' נ'  נמ"חברה לאחריות ולביטוח משנה בע, מנורה 419/71א "ראו ע   206
527 ,531 )1972.(  
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 לא דינו האישי של 208;לא די� מקו� הביצוע של החוזה :רלוונטיי� לבירור שאלות אלה
   210.ב ולא די� מקו� הימצא החיו209;החייב

א� על החייב ; מה נחשב להפרת החוזה: כפופות לדי� החוזה הנבחר נוספותשאלות 
,  א� ב� שהתחייב לספק לאביו בית מחויב לקנות את הבית היקר ביותר211;לשל� ריבית

 מה� התוצאות 212;או שמא חייב לקנות משהו באמצע, רשאי לקנות את הבית הזול ביותר
 מה ייחשב 214;צד רשאי לבקש במקרה של הפרה מה� התרופות שכל 213;הפרת החוזהשל 

 the( אמנ� ייתכ� שפרטי הביצוע 215.לביצוע מלא הפוטר את החייב מאחריות לפי החוזה

mode and method of performance (אבל דומה 216,יוכפפו לדי� מקו� הביצוע של החוזה 

  

 Re Helbert Wagg & Co. Ltd., [1956] Ch. 323; Perry v. Equitable Lifeראו למשל    207
Assurance Society of the United States of America, (1929) T.L.R. 468 .ראוR. v. 

International Trustee for the Protection of Bondholders Aktiengesellschaft, [1937] A.C. 
500 (H.L.)הזהב � Re: ג חנינה כללית תוכר רק מדי
 החוזה.  באשר לביטול הצמדה לער

Helbert Wagg & Co. Ltd., [1956] Ch. 323; Adams v. National Bank of Greece and 
Athens S.A., [1961] A.C. 255; National Bank of Greece and Athens S.A. v. Metliss, 

[1958] A.C. 509 .  
 .Mount Albert Borough Council v. Australasian Assurance Society Ltd., [1938] A.Cראו    208

224 (P.C.).  
 Adams v. National Bank of Greece and Athens S.A., [1961] A.C. 255; Kleinwortראו    209

Sons & Co. Ltd. v. Ungarische Baumwolle Industrie A.G., [1939] K.B. 678.  
 Adams v. National Bank of Greece and Athens S.A., [1961] A.C. 255; Re Unitedראו    210

Railways of Havana and Regla Warehouses Ltd., [1960] Ch. 52 (C.A.); Rossano v. 
Manufacturers’ Life Insurance Co., [1963] 2 Q.B. 352 .  

  .Arnott v. Redfern, (1825) 2 C.&P. 88ראו    211
ש פנו לדי
 תורה , )1960 (1647, 1642ד יד "פ, ישראל' שמואל נ 99/60א "של עראו למ   212

  .היק� החיוב של הב
שהיה די
 החוזה כדי לפרש את 
א הפרה  לשאלה – Drew Brown Ltd. v. The Orient Trader, 34 D.L.R. (3d) 339ראו    213

  . את החוזהיסודית מקנה זכות לבטל
 לשאלת ריחוק הנזק שבגינו D’Almeida v. Becker & Co. Ltd., (1953) 2 Q.B. 329ראו    214

  .אחראי המפר
ה בוצע כאשר החייב שיל מס הכנסה בשביל הנושה די
 החוזה ישלוט בשאלה א החוז   215

)Keiner v. Keiner, [1952] 1 All E.R. 643( ; סיכול 
די
 החוזה יכריע בשאלה א נסיבות כגו
 Jacobs, Marcus & Co. v. Crédit Lyonnais, (1883-1884) L.R. 12(מהוות פטור מביצוע 

Q.B.D. 589 (C.A.)( ; החוזה יקבע איזו ריבית 
יש להוסי� כדי שהתשלו ייחשב ביצוע של די
 Mount Albert Borough Council v. Australasian Temperance and General Life(החיוב 

Assurance Ltd., [1938] A.C. 224 (P.C.) .( החוב בבנק מקומי על לשאלה א הפקדת סכו
 .The Baarn (No 1), [1933] P. 251 (C.A.); (no 2) [1934] Pש הנושה מהווה ביצוע ראו 

171 (C.A.).  
' מ נ"חברה לביטוח בע, אוניו� 165/60א "ג בע . ואיל�1236 'בעמ ,.DICEY 11th edראו    216

כה
 הניח כי עשויה להיות חשיבות לדי
 מקו הביצוע ' השופט ח, )1963 (646 ד יז"פ, משה
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חוזה א� , למשל. שג� פה מדובר בפרשנות סבירה של החוזה יותר מאשר בכלל עצמאי
שעות "הובלה שדינו הנבחר הוא די� אנגליה מחייב למסור את המטע� לנמע� בצרפת ב

,  החיובי� וא� בנסיבות העניי� יש לבצע את החוזה�די� אנגליה יכריע בשאלה מה, "עסקי�
. אבל סביר שהצדדי� התכוונו שדי� צרפת יכריע בשאלה מה� שעות העסקי� הרלוונטיות

קשר ע� קונה אמריקאי למסירת טובי� בפורטוגל לש� ייצוא כמו כ� א� מוכר אנגלי מת
סביר שהצדדי� התכוונו שדי� , והשניי� בוחרי� בדי� אנגליה כדי� החוזה שביניה�, לגרמניה
יכריע בשאלה א� נחו� רישיו� ייצוא וא� מסירה כוללת ג� , די� מקו� הביצוע, פורטוגל

יכריע בשאלה מי צרי� לקבל את , הנבחרדי� החוזה , ואילו די� אנגליה,  דר� המכסהעברה
   217.השגת הרישיו��הרישיו� ומה התוצאה של אי

שבה� מתחקי� אחר כוונת הצדדי� שאינה באה לידי ביטוי ברור , בכל השאלות הללו
הוא נתפס כדי� , בלי קשר לשאלה כיצד די� זה מזוהה. פוני� לדי� החוזה, בחוזה עצמו

מכא� שהחוזה יפורש תמיד לפי הדי� . � מרצו� הצדדי�שתחולתו נובעת במישרי� או בעקיפי
וא� בדי� זה כללי הפרשנות וההשלמה שוני� מאשר בדי� , העשוי להיות די� זר, החל עליו

   218.החוזה יפורש לפי כללי פרשנות והשלמה זרי� אלה, הפורו�
 השאלה העומדת לדיו�, מוב� שכדי שיחול די� החוזה כדי� שמתוכו יש לפרש את החוזה

השאלה א� המוכר הצליח לשמור בעלות , למשל. צריכה להיות שאלה התלויה בפרשנותו
החוזה פרשנות . היא שאלה קניינית, באמצעות תניה בחוזה קבלת המחיר במלואולבידיו עד 

 תלויה בדי� הא� יכולת� להשיג, יה להוביל למסקנה ששני הצדדי� התכוונו לתוצאה זוושע
הצור� לאפיי� את השאלה הנדונה  219.החוזדי� השולט ב בהשולט בזכות הקניינית ולא

  

פית ש התייחסה הטענה הספצי). 658' ראו בעמ(בכל מה שקשור לביצועו של החוזה 
 .א� דומה כי הוא העלה את האפשרות באופ
 כללי, לחוקיות החוזה

לדוגמאות נוספות . Pound and Co. Ltd. v. Hardy & Co. Inc., [1956] A.C. 588 למשל ואר   217
 לחקיקה בדי
 החוזה המשנה את באשר 1246' מראו ג בע. 1236' מ בע,.DICEY 11th edראו 

 ראו להל
 (מועד הפירעו
רות יש כלל ברירה מיוחד לעניי
 טשלב שבשימו . מועד התשלו
  .)1643' בעמ

, זרההוראות משיטת משפט אנגלי חוזה שדינו שולבו ב שכאשר חשובבאנגליה מקובל ל   218
על . ואלה הופכות להיות חלק מהחוזה, incorporationאימוצ
 של הוראות אלה הוא בדר� של 

א מדובר בחוזה שדינו זר , בהתאמה. ו לפי די
 הפורוכ
 למרות מקור הזר ה
 יפורש
הוראות אלה יפורשו לפי די
 החוזה הזר ולא לפי די
 , ששולבו בו הוראות משיטה זרה אחרת


בכל המצבי הללו יש לפרש את . דומה שראוי למת
 את ההחלטיות של עמדה זו. מקור
 לפי רצו
 הצדדי –וונטיות  הוראות החוזה או הוראות די
 רל–החוזה ואת מה שיש בו 

ייתכ
 שהתכוונו , על כ
 א� על פי ששילבו הוראות בודדות בחוזה. המפורש או המשוער
 .שהוראות אלה תפורשנה לפי דינ
 המקורי

 מסתבכת עוד השאלה. אי
 פסיקה אנגלית בשאלה זו. 1266–1265' בעמ, .DICEY 11th edראו    219
' בעמלעיל ראו (בעלות טעונה רישו השמירת , י
כאשר בדי
 המדינה שאליה עוברי הטוב

לדוגמאות אחרות המבליטות את הצור� להבחי
 בי
 הפ
 החוזי ). 1050–1049, 1045–1038
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אול� המורכבות של בעיות ברירת די� עשויה להסיח , במדויק אינו מיוחד להקשר הברירתי
שאלות של פרשנות . על כ� ראוי שעניי� זה יודגש. את הדעת מהמורכבות המוכרת יותר

 לקבוע או מה שהצליחו להבדיל ממה שיכלו, מבקשות לעמוד על מה שהצדדי� רצו לקבוע
  . לקבוע

בי� במפורש , � בחרוצדדיעל שאלות פרשנות כאלה אי� כל סיבה שלא יחול די� שבו ה
אול� מתברר שדי� שחל מכוח רצו� הצדדי� בלבד אינו הול� את מכלול . ובי� במשתמע

של ג� א� רצונ� , אשר לחלק מהשאלות הללו. השאלות העשויות להתעורר בנוגע לחוזה
  .אי� לו השפעה כלשהי, אשר לחלק אחר; אי� בו כדי להכריע,  ברור ומפורש�הצדדי

  כשרות לכרות חוזה  .ב

ולכ� הדי� הנבחר אינו יכול , דוגמה מובהקת לסוגיה שבה לרצו� הצדדי� אי� כל השפעה
 כשרות משפטית מתייחסת 220.היא סוגיית הכשרות המשפטית של הצדדי�, לשלוט בה

כשרותו של אד� היא תכונה . ביא לידי שינויי� משפטיי� בעול�למידת יכולתו של אד� לה
ברוב שיטות המשפט מגבילי� את יכולת� של קטיני� להביא לידי . הניתנת לו מידי הדי�

 של אנשי� שהוכרז עליה� כי ה� אינ� מסוגלי� לדאוג יכולת�וא� , שינויי� משפטיי�
 בי� מחמת –המשפטית של אד�  אי� שיטת משפט שבה מגבילי� את כשרותו 221.לענייניה�

 ואשר מאפשרת לאד� להתנות על –בי� מחמת כושרו השכלי ובי� מסיבה אחרת , גילו
קטי� אינו יכול להתגבר על קטינותו בכ� שיכתוב בחוזה שהוא . מגבלות אלה באופ� חופשי

� במישור הברירתי תובנה זו באה לידי ביטוי בכ. מחויב על פי החוזה א� על פי שהוא קטי�
שאד� אינו יכול להתגבר על מגבלה על יכולתו באמצעות בחירה שיחול על שאלה זו די� 

  

 1268' בעמ, ובחוזה שמירה ראו ש, 1267' בעמ, .DICEY 11th edלפ
 הקנייני בחוזה מכר ראו 
  . �Kahler v. Midland Bank, [1950] A.C. 24ודיו
 ב

הסוגיה ). (a).1.2' ראו ס( מדירה עצמה במפורש מעיסוק בסוגיה זו �Rome I Regulationה   220
המתייחס למצב שבו שניי התקשרו , 13'  מוסדרת בס�Regulationהיחידה שבה מטפלת ה

הפתרו
 לבעיה זו . ואחד הצדדי מנסה להתבסס על פג בכשרותו מדינו האישי, במדינה אחת
אלא , 1962–ב"התשכ,  לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות)1(77' דומה לפתרו
 שבס

צדדי �כלל זה הוא רב, העוסק רק במצב שבו העסקה נעשתה בישראל, שבניגוד לכלל הישראלי
  ).622–617' לעיל בעמראו (וכללי 

 כאשר כל מגבלה על הכוח המשפטי להביא – יכולת –שתמש במושג מקי� יותר לבונטי
 מ   221
ראו ג ; 14' סב ,הצעת חוק, לבונטי�או ר( טי תיחשב למגבלה על יכולתולידי שינוי משפ

עמדה זו פותרת את הקושי הנעו� בקיומ של . )35–34 'בעמ, לאומיי��חוזי� עבר ,לבונטי�
 . כללי ברירת די
 שוני לסוגי שוני של תנאי המשפיעי על תוקפו של חוזה
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 כשרות הצדדי� לחוזה נקבעת על ידי די� שיזוהה בלי קשר לרצונ� של הצדדי� 222.אחר
  .האלה

בשל סעי� , התפיסה שצדדי� אינ� רשאי� להתנות על כשרות� מובנת מאליה בישראל
  :הקובע לאמור, 1962–ב"התשכ, וטרופסות לחוק הכשרות המשפטית והאפ77

  ; הדי� או החסוי�פסול,  עניני חוק זה יחול די� מקו� מושבו של הקטי�על

  –אול� 

כשרותו המשפטית  שידי אד��ולה משפטית שנעשתה בישראל עלפע  )1(
מוגבלת או נשללה והיא מ� הפעולות שדרכ� של בני אד� כאלה 

תה בישראל בי� אד� ית שנעשפטוכ� פעולה מש, לעשות כמות�
שכשרותו המשפטית מוגבלת או נשללה לבי� מי שלא ידע ולא היה 

�בה משו� נזק של  תוק� זולת א� היה�תהא בת, עליו לדעת על כ
  ;ממש לאותו אד� או לרכושו

ידי �ידי הוריו של קטי� או על�עני� פעולה שנעשתה בישראל עלל  )2(
� של ההורי� או  שסמכותשיאפוטרופוס אי� לטעו� כלפי צד שלי

, האפוטרופוס היתה מצומצמת מ� הסמכות הנתונה לה� לפי חוק זה
�  .זולת א� אותו צד ידע או היה עליו לדעת על כ

וא� , שג� כאשר צדדי� בחרו בדי� זר פלוני שיחול על חוזה שביניה�, פירושו של דבר
של כשרות לפי בית משפט ישראלי יכריע בשאלות , כשהחוזה קשור ביותר לדי� זר אלמוני

 �אפילו על ידי בחירת הזיקות , הנוטל מהצדדי� את הכוח להתנות על כשרות�, 77סעי
הוראה זו קובעת את הדי� שיחול . שיקשרו את החוזה שביניה� לדי� אחר באופ� אובייקטיבי

ע� . היא ממקמת את הכשרות המשפטית בדי� המושב. על כשרות� בלי כל קשר לרצונ�
כשרות ובי� ה� הישראליי� הפנימיי� מאזני� בי� הדאגה למוגבל  כש� שההסדרי,זאת

 כ� ג� כלל ברירת הדי� מגלה 223,הדאגה לצד שלישי שעלול לא להיות מודע למוגבלות זו
פוסל עסקה  של אחד הצדדי�כאשר די� המושב א� . דאגה מסוימת לצדדי� שלישיי�

 סיבה שהצד לא הייתהשבה� די� ישראל יכיר בתוקפה בנסיבות , כלשהי בשל פג� בכשרותו
אול� איזו� זה נעשה רק לצור� עסקאות . פג� ובפועל לא ידע עליוקיומו של השני יחשוד ב

לפיכ� א� העסקה נעשתה . כדי להג� על הצד השני לעסקה בישראל, שנעשו בישראל
די� ישראל ; אותה עסקה עשויה להיות חסרת תוק�, וש� אי� הוראה דומה, במדינה אחרת

  

: �Cooper v. Cooper, (1888) 13 App. Cas. 88 ב,Lord Macnaghtenראו למשל את דבריו של    222
“It is difficult to suppose that Mrs. Cooper could confer capacity on herself by 
contemplating a different country as the place where the contract was to be fulfilled.”.  

 .1962–ב"התשכ, וטרופסות לחוק הכשרות המשפטית והאפ6' ראו למשל ס   223
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, ג� על הציבור הזר לא מפני מוגבלות בדי� ישראל ולא מפני מוגבלות בדי� זר אחראינו מ
א לחוק הכשרות המשפטית 6סעי� :  יתרה מזו224.בלי קשר לשאלה מי ה� הצדדי� לעסקה

בבחינת חריג מהכלל שמאז� ,  מעניק לקטי� הגנה מיוחדת1962–ב"התשכ, והאפוטרופסות
בעסקאות אלה הפעולה בטלה על א� ציפיותיו . יבעסקאות אשרא, את האינטרס של הציבור
, אול� יוצא שדווקא במצבי� שבה� עסקה כזו נעשתה בישראל. וידיעתו של הצד האחר

 �. מחזירה את ההגנה על הציבור ושוללת מ� הקטי� את הגנתו המיוחדת) 1(77החלת סעי
 תהיה בטלה לא יחול והפעולה) 1(77סעי� ,  כאשר העסקה נעשית באר� אחרת,לעומת זאת
 �ודומה כי ,  בהקשר החוזי77 העוסקת בהפעלתו של סעי�  אי� פסיקה.א לחוק6לפי סעי

בר� עולה ממנו בבירור שבענייני כשרות משפטית . הסעי� כולו ראוי לחשיבה מחודשת
  .רצונ� של הצדדי� אינו יעיל

ויה א� כי ביט, הכרה במגבלות אלה על רצונ� של הצדדי� קיימת ג� במשפט המקובל
, כשרותו של צד לחוזה ש� הגיעו בצעדי� הססניי� לעמדה ש225.משמעי�ש� אינו כה חד

 כעניי� – על פי די� החוזה או, תיקבע על פי די� המושב, כשלוחה של מעמדו האישי
 די שהצד כשר על פי אחד מהדיני� הללו כדי שייחשב כשר 226.שמשפיע על תוק� החוזה
�יש להראות שהוא אינו כשיר בשני , שייראה בלתי כשיראול� כדי . וכדי שהחוזה ייראה תק

אי� צור� להיכנס , מאחר שהכלל הישראלי אינו יונק מהמשפט המקובל. הדיני� ג� יחד
 היבט אחד של דיו� זה חשוב ביותר , ע� זאת227.למקורות הכלל או לוויכוח בדבר הצדקתו

 על הכול כי כאשר כלל  באנגליה מוסכ�:להבנת הסוגיה של ברירת הדי� בחוזי� בכללותה
 הדי� –הוא מפנה לדי� החוזה במובנו האובייקטיבי , הברירה מפנה לדי� החוזה בהקשר זה

 ולא לדי� שקשור לעניי� רק משו� שהוא נבחר על ידי – לחוזההקשר הקרוב ביותר בעל 
   229. שא� לא כ� היה בידי הצדדי� לבחור בדי� המעניק לה� כשרות228.הצדדי�

ייתכ� שהדי� הנבחר לא יהיה הדי� , שג� במקרה שבו צדדי� בחרו בדי� דיו� זה מעלה 
 ג� לכ�. ושתהיינה שאלות שבה� הדי� הנבחר אינו יכול להכריע, היחיד שיחול על החוזה

  

לדיו
 במגבלות הסעי� הזה והקשר שבינו ובי
 הוראות אחרות שבחוק הכשרות המשפטית    224
 .622–617' ראו לעיל בעמ, 1962–ב"התשכ, והאפוטרופסות

כלל זה מוסי� לחול באנגליה חר� החלפת רוב , מאחר שהמשפט האירופי טר נגע בסוגיה זו   225
  .1990בחוק משנת כללי ברירת הדי
 בחוזי

  .1202' בעמ, .DICEY 11th edראו    226
  .482–480' מ בע, .CHESHIRE 11th edראו למשל   227
כלומר אילו היו מזהי אותו כדי
 , א הדי
 הנבחר הוא ג הדי
 בעל מרב הזיקות לחוזה   228

א� תחולתו תנבע רק . מוב
 שהוא יכול לחול ג בהקשר זה, החוזה ג בלא שנבחר במפורש
  .כ� שהוא הדי
 בעל מרב הזיקות לחוזה ולא מכוח רצו
 הצדדימ

ראו ,  לעמדה דומה בקנדה.482' מבע,  .CHESHIRE 11th ed ;1203' בעמ, .DICEY 11th edראו    229
Charron v. Montreal Trust Co., (1958) 15 D.L.R. (2d) 240  . 
במוב
 זה די
 מושב הוא הדי

  .לעניי
 הכשרותהקשור ביותר 
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 –אפשר שיהיה צור� לזהות את הדי� בעל הקשר הקרוב ביותר לעסקה , כאשר יש די� נבחר
משו� שהוא ,  משו� שדי� זה אינו מספיקלא משו� שלא נמצא די� שהצדדי� רצו בו אלא

, יוצא עוד שכאשר יש די� נבחר. חל רק מכוח רצו� הצדדי� שאינו יעיל בסוגיה הנדונה
סיבת תחולתו עשויה להשתנות לפי ,  הדי� בעל הזיקה הקרובה ביותר לעניי�ג�שהוא 

בה� ויש שאלות ש, יש שאלות שבה� הוא עשוי לחול משו� שהוא נבחר: השאלה הנדונה
  שהואבלי קשר לעובדה, הוא עשוי לחול משו� שהוא הדי� בעל הקשר האמי� ביותר לעניי�

  .נבחר
בי� שדי� ,  מכירי� בכוחו של די� מלבד די� החוזה שתי סוגיות נוספות שבה�קיימות

; הסוגיה הראשונה היא צורת החוזה: החוזה נבחר ובי� שהוא חל מכוח קרבתו לחוזה
  . השנייה היא חוקיותו

  חוזהתוקפו הצורני של   .ג

בתחילה , אדרבה 230.בלעדית של די� החוזהה של החוזה סטו מהתחולה הצורהג� בשאלת 
מתו� , lex loci contractus)�ה(די� מקו� הכריתה , הכירו בשליטתו הבלעדית של די� אחר

מכא� שמקו� הכריתה . די� השולט במקו� שבו ה� נעשי�לתמיד  כפופי�תפיסה שמעשי� 
רק כעבור זמ� הכירו ג� ביכולתו של די� . ע על זיקה אובייקטיבית למעשה הכריתההצבי

 בהקשר של הסכמי� בנוגע ליחסי ממו� ,עשרה� במאה התשע231.החוזה לשלוט בסוגיה
 232די� החוזהשמילא אחר וקפו הצורני של חוזה  נקבע כי די לת,שנכרתו תו� צפיית נישואי�

' מנורה ננקלטה במשפט הישראלי בפרשת הלכה זו  233.די� מקו� כריתתואחר  או
 במקרה זה חברת ביטוח היטיבה נזק שנגר� למטע� בעת הובלתו מאיטליה 234.נומיקוס

  

' לעיל בעמעל הקושי לקבוע שדרישה היא צורנית לצור� הפעלת כלל ברירת הדי
 הזה ראו    230
162–169.   401 יט משפטי�" קשיי אפיו
 בברירת הדי
"סיליה וסרשטיי
 פסברג ראו ג


"תש–ט"תשמ((. 
231   CHESHIRE 11th ed.,479' מ בע.  
232  Van Grutten v. Digby, (1862) 31 Beav. 561; Re Bankes, [1902] 2 Ch. 333.  
233  Guepratte v. Young, (1851) 4 De G & Sm. 217 .המשפט המקובל אשר  לנישואי
 עצמ

 של די
 מקו החלופיתתחולת .  את קיומ של התנאי הצורניי של די
 מקו הכריתהדורש

תה אי
 אסמכ .הכריתה ושל די
 החוזה הוכרה כאמור בהקשר של הסכמי ממו
 לקראת נישואי

 סבור Dicey אול ,בחוזה מסחרי רגילל די
 מקו הכריתה כזיקה חלופית  שולדיותישירה 
בנוגע לתוקפ הצורני לפי הפסיקה פסיקה בנוגע להסכמי ממו
 ולא ה לפישבעניי
 זה יפסקו 


תלוי בדי
 מקו הימצא מבחינה קניינית בהסכ להעברת נכס תוק� ההעברה . של נישואי
ההעברה עלולה ,  לצורהבאשרכאשר לא קוימה דרישה  ). ואיל�999' עמב לעילראו  (הנכס

הוא , אבל א המסמ� עומד בדרישות הצורניות של מקו עריכתו, במישור הקניינילהיפסל 
  . )1211' בעמ ,.DICEY 11th edראו  (עשוי לזכות בהכרה כחוזה

 527) 2(ד כו"פ,  נומיקוס'מ' נ'  נמ"חברה לאחריות ולביטוח משנה בע, מנורה 419/71א "ע   234
)1972(.  
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בעל האנייה ). subrogation(חלו� ולאחר מכ� הגישה תביעה ימית בישראל מכוח ִת, לישראל
תית טע� כי התביעה התיישנה משו� שהיא הוגשה לאחר שחלפה תקופת ההתיישנות המהו

שאומצו בחוזה מכוח הסכמת , הקבועה בכללי האג בדבר אחריות� של מובילי� בי�
 שפעלה בשמו של בעל – הסכ� ההובלה נכרת באיטליה בי� חברת צי� הישראלית. הצדדי�

 לש� הפלגה מאיטליה , ובי� בעל המטע�– )ג� האנייה הפליגה בדגל יוו�(אנייה יווני 
א� השופטי� היו מוכני� להניח , רור מה היה די� החוזהנוסח החוזה לא גילה בבי. לישראל

בדי� ישראל הסכ� על קיצור תקופת ההתיישנות טעו� מסמ� נפרד . שהוא היה די� ישראל
ש� אי� , מאחר שההסכ� הנדו� נכרת באיטליה.  אי� לו תוק�–ובהיעדר מסמ� כזה , בכתב

. ק� והתביעה התיישנהקבעו השופטי� כי ההסכ� ת, דרישה מיוחדת להסכ� נפרד בכתב
י� בדי� החוזה ובי� בהקבועות  ג� בישראל מקובל כי די לעמוד בדרישות הצורניותש מכא�

ג� ,  כמו במשפט המקובל235.שיהיה אפשר לראות בו חוזה תק� כדי בדי� מקו� הכריתה
   236. את החוזהלהכשיר כלל נועדהכא� 

מחיש זיקה אובייקטיבית מקו� הכריתה היה עשוי לה, כפי שראינו, עשרה�במאה התשע

של החוזה לדי� ולשיטת משפט עד כדי כ� שבהיעדר בחירה מפורשת בדי� אחר שיחול על 

למרות הגברת האפשרות שמקו� . הייתה מגמה לזהות בדי� זה את די� החוזה, החוזה

תחולתו , הכריתה יהיה אקראי וחר� המגמה הגוברת לבחור בדי� שיחול על החוזה במפורש

בכ� שהיא ִאפשרה לצדדי� להסתמ� על הוצדקה חוזה העל שאלת צורתו של של די� זה 

לפיכ� האפשרות להכשיר את תוקפו הצורני של החוזה . עצה מקומית בעת כריתת החוזה

 בתקופה זו לתת תוק� לרצונ� המשות� של הצדדי� ג� א� ה� לא הצליחו לכוו� שימשה

או של הדי� של המקו� שבו , צד האחדמ� ה, לכל הדרישות הצורניות של הדי� שעליו חשבו

  . ובלבד שקיימו את הדרישות של אחד מהדיני� הללו, מ� הצד האחר, שהו במקרה
אלא שבעסקאות שבה� , בימינו אנו לא זו בלבד שמקו� הכריתה עשוי להיות מקרי

וכאשר הצדדי� עשויי� להגיע לידי הסכמה , התנהל משא ומת� ארו� במקומות שוני�
זיהויו של מקו� הכריתה עלול להיות עניי� , רת אלקטרוניי� מסוגי� שוני�באמצעי תקשו

שכ� , בנסיבות אלה קל פחות להצדיק את ההיזקקות לדי� מקו� הכריתה. סבו� ביותר
, יתרה מזו. בחוזי� רבי� קשה להניח שצדדי� הסתמכו על די� כזה לצור� צורת החוזה

ואילו לקראת סופה , רוב שיטות המשפטדרישות צורניות הלכו והתמעטו במאה העשרי� ב
בעיקר כדי להג� על , דרישות צורניות לתוקפו של חוזה מתחדשות, ובמאה העשרי� ואחת

  

  .1521–1520' בעמ להל
ראו לשאלה לפי איזה די
 מזהי את מקו הכריתה    235
כי בנסיבות העניי
 הכשרת התניה ) 234ש "לעיל ה (מנורהא כי השופט לנדוי העיר בפרשת    236

  .באשר להתיישנות הביאה לידי פקיעת הזכות החוזית
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 בנסיבות אלה לא 237.צדדי� חלשי� ולהזהיר� מפני הרצינות של העסקה שאליה ה� נכנסי�
שר אי ברור כלל שראוי לקד� את רצו� הצדדי� בכל מקרה ולוותר על הגנות מיוחדות כא

  .אפשר לוותר עליה� בשיטות משפט פנימה בעסקאות שאי� בה� גור� זר
ובלי קשר לשאלה א� , בי� שראוי כי די� מקו� הכריתה יחול על שאלת הצורה ובי� שלא

דומה שג� בהקשר זה יש מקו� , ראוי שהכלל ישא� להכשיר חוזי� למרות פג� בצורת�
ראוי שהוא יתפרש כדי� בעל , ל החוזהדי� החוזה חל על שאלת הצורה ש לטעו� שכאשר

בשל תפקיד� של דרישות צורניות אי� זה ראוי שדי� הקשור . קשר אמי� לחוזה ולא די� נבחר
לחוזה רק משו� שהוא נבחר על ידי הצדדי� יכריע בשאלה א� החוזה נעשה בצורה 

רשת  בפדברי�א� דומה כי ה, אמנ� אי� בשאלה זו פסיקה באנגליה או בישראל. הדרושה
Vita Food Products ,את חירות� של הצדדי� לבחור בכל די� כעולה על רוח�י�המגביל  ,

 למצבי� שבה� בחירה בדי� שתוצאתה להימלט מדרישה צורנית המצויה בדי� י�מתאימ
קשור יותר עשויה להיראות חסרת תו� לב ולעתי� א� בלתי חוקית או נוגדת את תקנת 

    238.המשפטית מתאי� ג� כא�הטיעו� מהקשר הכשרות . הציבור

  חוקיותו של חוזה   .ד

המשפט המקובל הכיר בדיני� נוספי� על די� החוזה שעשויי� לחול על השאלה א� החוזה 
אמנ� . היעדר תוק�ו של חוזה ובי� חוקיות�בהקשר זה חשוב להבחי� בי� אי. חוקי א� לאו

 של חוזה איננה תוצאה בטלותו אבל, חוקיותו�עלול להיות בטל בשל אי חוקי יחוזה בלת
, לכל היותר היא תוצאה המיוחסת על ידי הדי�. חוקיותו בכל שיטות המשפט�מחויבת של אי

 באותה המידה ייתכ� 239.ויכול שתהיינה שיטות משפט שבה� חוזה בלתי חוקי אינו בטל

  

237    �ש "לעיל ה (מנורה ג השופט לנדוי העיר בפרשת .1211 'בעמ ,.DICEY 11th edראו על כ
234 (אול במקרה זה הוא הזכיר שמדובר . כי הדרישה לצורה אמורה להג
 על הצדדי

על כ
 דומה שהוא . בכללי מסחריי ידועי וציי
 שהוא השתכנע שהצדדי רצו בכללי אלה
ולא , ו היה די
 איטליה די
 החוזה הנבחרג איל, לפיכ�. הניח כי לא היה צד חלש הטעו
 הגנה

  .הוא היה כנראה מכשיר את תחולתו, די
 מקו הכריתה
השפעת הכלל , א הדרישה הצורנית אכ
 פוגמת בתוקפו של החוזה, כפי שלבונטי
 הראה   238

 .)221ש " הלעילראו ( הצורני דומה להשפעת הכלל שמגביל את יכולתו המשפטית של האד
המשפט האנגלי ממחיש . א� עדיי
 מחייב לצרכי שוני, הוא בלתי אכי�ייתכ
 למשל ש   239

על יסוד , אפשרות זו היטב שכ
 בית המשפט האנגלי מסרב להתערב בחוזה בלתי חוקי שהופר
ועל , עמדה זו היא עמדה דיונית ולא מהותית.  ex turpi causa non oritur actioהעיקרו
 שלפיו 

 ,.CHITTY ON CONTRACTS (29th edראו (רח נעדר תוק� או בטל כ
 חוזה בלתי חוקי אינו בהכ
בכ� שא� על פי שבית משפט , בי
 השאר, הבחנה זו באה לידי ביטוי). 16�007פסקה , (2004

זכות , א החוזה הצליח להעביר זכות קניי
, לא יתערב כדי לתת סעד במקרה של הפרת החוזה
 �  ). 16�162פסקה , ראו ש(זו תוכר ותיאכ
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,  במוב� זה240.שחוזה יהיה בטל או נעדר תוק� ג� כאשר אי� איסור על קיומו או על כריתתו
הוראות שמעניקות לחוזה אופי בלתי חוקי . � חוקיותו של חוזה משולה לתוקפו המחייבאי

 י� ברירת די� עצמאיייש כלל, ואכ�. שהחוזה עובר עליה�, ה� הוראות שמטילות איסור
  . לחוקיותו של חוזה מצד אחד ולתוקפו המהותי של חוזה מצד אחרי�ושונ

 ה� 241 יכולה להיפסל ה� בדי� החוזהבמשפט המקובל אי� חולק כי חוקיותו של חוזה
 החוזה ייפסל ג�,  לפיכ� א� ביצועו של חוזה שדינו זר נוגד את די� הפורו�242.בדי� הפורו�

 מבוססת על פרשתההלכה . לצדדי� או סדר בחוזהו לעניי� המפורו� נגיעה אחרתא� אי� ל
Boissevain v. Weil.243אלצה נתינה  העול� השנייה נ מחמת הנסיבות ששררו בזמ� מלחמת

היא לוותה כס� במטבע חו� מנתי� הולנדי שנמצא ש� א� הוא . בריטית לשהות בשטח עוי�
והסכימה להחזיר לו את ההלוואה באנגליה ובלירות שטרלינג בתו� , בניגוד לרצונו

בית המשפט פירש את תקנות ההגנה האנגליות . ברגע שדי� אנגליה יתיר זאת, המלחמה
, בעקבות זאת נתפסה העסקה כבלתי חוקית. אות מהסוג הנדו� כאוסרות עסק1939משנת 

ההלכה מוגבלת למקרי� , מאחר שמקרה זה עסק בביצוע החוזה בפורו� 244.ולא נאכפה
' שמואל נג� בפרשת . ודי� הפורו� אוסר את ביצועו, שבה� מקו� הביצוע הוא בפורו�

די היה , פי די� ישראל הניחו השופטי� שאילו הייתה העסקה הנדונה בלתי חוקית לישראל
   245.בכ� כדי לפסול אותה

  

 �Law Reform ל1' ראו ס(במשפט האנגלי אי
 תוק� חוזי להבטחות נישואי
 , למשל   240
(Miscellaneous Provisions) Act, 1970 (( מי שמבטיח הבטחה כזו אינו עובר עברה אול

  . פלילית
ש די
 , 1218' בעמ, .DICEY 11th edראו  .Kahler v. Midland Bank, [1950] A.C. 24ראו    241

  .וסבר כחריג לכלל הרגיל שלפיו די
 החוזה שולט בחוזההפורו מ
 מבהיר כי די
 Diplockהשופט , �Mackender v. Feldia A.G., [1967] 2 Q.B. 590, 601ב   242

  . חוקיות�די
 החוזה ודי
 מקו הביצוע יכולי להביא ליד פסילת חוזה בשל אי, הפורו
243   1950 A.C. 327.  
הוגבלה לאכיפת החיוב להחזיר את ההלוואה במסגרת העסקה השופטי ציינו כי התביעה    244

על כ
 ה לא יכלו ליזו דיו
 באפשרות לזכות בתרופה בהתבסס על עילה של עשיית . הנדונה
  .עושר ולא במשפט

במקרה זה התחייב ב
 כלפי אביו בעיראק ). 1960 (1642ד יד "פ, ישראל' שמואל נ 99/60א "ע   245
טע
 הב
 , כאשר תבע האב את הב
 בישראל. � בלירות שטרלינגשישל לו בישראל סכו כס

 'השופט ח. 1941 משנת באר� ישראלתה חוקית כי נגדה את תקנות ההגנה ישהעסקה לא הי
ו שתקנות ההגנה לא חלו על תושבי די
 הפורו ה
 משהחוזה אינו בלתי חוקי בכה
 ציי
 ש

י יניחו כ, ות מעשה הטעו
 רישיו
כשחוזה מחייב אד לעש, ה
 משו שבדי
 ישראל, חו�
 
שאיננו , באותו מקרה די
 החוזה היה די
 תורה). 1645' בעמ, ש(בכוונתו להשיג את הרישיו

הוא נדו
 בכושרו כדי
 , על כ
 ג א נדו
 די
 ישראל לעניי
 זה. חלק מדי
 ישראל האזרחי
  .הפורו בלבד
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פסול חוזה שביצועו בפורו� ה כדי לקבוע שדי� הפורו� יכול לאל די� יאי� צור� בפסק
הי כדי להבי� שדי� הפורו� יכול לפסול את חוקיותו שכש� שאי� צור� באסמכתה כל, אסור

ל אימת שהוא מבהיר  די� הפורו� מחייב כ.של חוזה א� א� הוא לא נועד לביצוע בפורו�
וכל אימת שהוא מתפרש באופ� שמחייב להחילו על , שהוא נועד לחול על המקרה

על כ� ג� אי� ייחוד לכלל ברירת הדי� באשר לחוקיותו של חוזה המחייב  246.המקרה
בכל סוגיה וסוגיה די� הפורו� עשוי לחול ולהיתוס� על כלל . להתייחס לדי� הפורו� ככזה

א� כוונתו לחול ברורה , ג� א� אי� לו קשר אובייקטיבי ברור לעניי�, ברירת הדי� הרגיל
 בהקשר שלנו ההתייחסות המיוחדת לדי� הפורו� חשובה משו� שהיא ,ע� זאת. ומפורשת

מדגישה שבחירה בדי� המכשיר חוזה אינה יכולה להוציא את החוזה מתחולתו של די� הפורו� 
הפורו� נתפס כשווה ער� לדי� בעל קשר לעניי� זה די� . א� די� הפורו� מבקש לפסלו

  הואהפורו�כאשר .  הדי� הנבחריכולתו לגבור עלאובייקטיבי לעניי� המצדיק את תחולתו ואת 

לו קשר הדוק קל וחומר שיש ,  אוסר על ביצועודינוו,  המקו� שבו החוזה אמור להתבצעג�
  .אחר לחוזההמצדיק את תחולתו חר� הבחירה בדי� , ביותר לעניי� ביצוע החוזה

די� מקו� הביצוע של החוזה יכול להשפיע על חוקיותו של חוזה לא רק כשמקו� 
ואילו די� הפורו� הוא די� , הביצוע הוא בפורו� אלא ג� כשמקו� ביצועו מחו� לפורו�

,  במשפט המקובל נפסק כי א� חוזה שדינו אנגלי אמור להתבצע במדינה זרה247.החוזה
 אול� לא ברור א� 248.תייחסו אל החוזה כאל חוזה בלתי חוקיי, וש� החוזה הוא בלתי חוקי

שאי� בו פסול בדי� הפורו� הפנימי או בדי� החוזה הפנימי , כ� יתייחסו אל חוזה שדינו זר
 א� די� מקו� הביצוע יכול לפסול את חוקיות די לא הובהר 249.אלא רק בדי� מקו� ביצועו

א� כוחו תלוי בכ� שדי� . די� החוזהאו שמא כוחו של די� זה יונק מ, החוזה כשלעצמו

  

  .443–441'  לעיל בעמ ראו).1950 (945 ד ו"פ, שר האוצר' אמסטרד� נ �279/51 " בגורא   246
 .1521–1520' בעמ להל
 ראו, לשאלה מהו מקו הביצוע של חוזה ולפי איזה די
 קובעי זאת   247
248   Ralli Bros. v. Compania Naviera Sota y Aznar, [1920] 2 K.B. 287 (C.A.),החוז 
ה  ש די

ביצועו זה היה בלתי חוקי ו ,לקי בספרדהחוזה נועד לביצוע ח, )די
 הפורו(היה די
 אנגליה 
 Regazzoni v. K. C. Sethia (1944) Ltd., [1958] ג בפרשת. החוזה לא נאכ�. לפי די
 ספרד

A.C. 301 (H.L.)שהחוזה �חוקי בדי
 מקו היה בלתי ,  שדינו היה די
 אנגליה, די היה בכ
  . ביצועו כדי לפסול אותו

 נאמר מפורשות שבית �Zivnostenska Banka v. Frankman, [1950] A.C. 57, 78אמנ ב   249
בלי קשר , משפט אנגלי לא יצווה על אד שיעשה מעשה המהווה עברה בדי
 מקו עשייתו

 �Mackender v. Feldia A.G., [1967] 2 Q.B. 590 (C.A.)כ� ג ב; לשאלה מהו די
 החוזה
' ראו בעמ( בלי קשר לזהות דינו חוקיות לפי די
 מקו הביצוע באשר לכל חוזה�דיברו על אי

על  וא�, ) ואיל�1219' בעמ, .DICEY 11th edראו ( סבור שהמצב אינו ברור Diceyאבל ). 601
א� הוא ביקורתי כלפי ,  סבור כי יתייחסו אל חוזה כזה כאל חוזה בלתי חוקי�Cheshireפי ש

  ).485 'בעמ, .CHESHIRE 11th edראו (העמדה שלדי
 מקו הביצוע כוח משלו 
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הפורו� יפסול חוזה כזה מכוח די� מקו� ביצועו רק א� די� החוזה פוסל , החוזה מתחשב בו
�  . אותו משו� כ

העמדה שלפיה אי� מעמד עצמאי לדי� מקו� הביצוע מבוססת על ההנחה שכשדי� 
הוא מחיל כלל , עחוקיות בדי� מקו� הביצו�מסתמ� על אי, שהוא ג� די� החוזה, הפורו�

עמדה זו חלה כחלק מדי�  250.פנימי שלפיו לא יצוו על אד� לעשות מעשה שהוא בלתי חוקי
וג� די� החוזה שאיננו די� הפורו� שולט בשאלה א� , א� עמדה זו מורחבת. החוזה האנגלי

היא אינה מבחינה לצורכי ברירת הדי� בי� , חוקיות בדי� מקו� הביצוע תשפיע על החוזה�אי
חוקיות ובי� הטענה שחוזה סוכל בשל קיומה של הוראה בדי� מקו� ביצועו �ת איטענ

טענת הסיכול כפופה לדי� החוזה כי היא מתחקה אחר . שעושה את ביצועו בלתי אפשרי
בר� קיי� הבדל בי� מה שהצדדי� רצו שיקרה . כוונת הצדדי� באשר למצב ענייני� לא צפוי

כאשר השאלה היא א� החוזה , אכ�. ה חוקי א� לאובמקרה של סיכול ובי� השאלה א� החוז
כמו כ� השאלה א� די . זו אכ� שאלה שיש להפנות לדי� החוזה, חוקיות� בשל איבטל

, היא שאלה לדי� החוזה, שביצוע החוזה בלתי חוקי במקו� ביצועו כדי להוות פטור מביצוע
 בדי� החוזה אינה חוקיות�אול� בשל האפשרות שאי. כוונות הצדדי� כי היא מתחקה אחר

ביצועו של מעשה בלתי  יד להא� הפורו� יית�: עולה שאלה עצמאית נוספת, פטור מביצוע
אמנ� מקובל שמדינה אחת אינה אוכפת את דיניה העונשיי� או ? חוקי במקו� ביצועו

 251.אול� מקובל עוד שהיא מכירה בה� לצרכי� רבי� ומגווני�, הפיסקליי� של מדינה זרה
ואכ� בישראל נפסק כי בית משפט לא יית� יד להפרת חוקיה , ד המקרי� הללודומה שזהו אח

 , לפיכ�252.וזאת מבלי שבחנו את השאלה מהו די� החוזה, של מדינה זרה ידידותית בשטחה
 ביצוע שרק בה ואילו מקו� הביצוע הוא במדינה זרה אחרת, ג� א� די� החוזה הוא די� זר

די� מקו� הביצוע הוא . כ� ולהימנע מלצוות על ביצועוראוי להכיר ב, החוזה הוא בלתי חוקי
נוס� , וראוי שיהיה לו מעמד עצמאי, די� בעל קשר קרוב ומציאותי לעניי� ביצועו של החוזה

 וכ� מקובל ג� במשפט 254, כ� מציע לבונטי�253.על די� החוזה ונוס� על די� הפורו�
   255.האירופי

  

   �Ralli Bros. v. Compania Naviera Sota y Aznar, [1920] 2 K.B. 287 (C.A.)ראו דיו
 ב   250
  .�Regazzoni v. K. C. Sethia (1944) Ltd., [1958] A.C. 301 (H.L.)וב

  .142–141'  לעיל בעמראו   251
 Regazzoniרשת שבו מפני לפ, )1970 (565) 2(ד כד"פ, קלינסקי' הוורדי נ 286/70א "עראו    252

שבו סירבו לקבוע כי החוזה בלתי )(1956( 1479ד י " פקירשנבאו�' מזור נ 174/54א "ולע
השופט , הוורדיבפרשת  ).משו שהחוקי שאסרו את החוזה נגדו את תקנת הציבור, חוקי

יורדת לזו שאיננה חוקיות היורדת לשורש העניי
 �הוסי� כי לפעמי אפשר להבחי
 בי
 אי
�שוני של החוזה או לפטור צד מחיוביו החוזיי כשאילהפריד בי
 חלקי ניי
 ולשורש הע

   .אי אפשר היה לנהוג כ�, לדעתו, אול באותו מקרה. החוקיות אינה חלק מהחוזה
253   
   .1533, 1525–1521' עמב על המשמעות של הכפפת שאלת החוקיות לדי
 החוזה ראו להל
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די� ,  די� החוזה– באופ� עצמאי  כל אחד–התפיסה שבשאלת החוקיות יכולי� לחול 

 לפיכ� חוזה יכול להיחשב בלתי 256.מקו� הביצוע ודי� הפורו� נקלטה למשפט הישראלי

  די שהוא יהיה בלתי. בדי� מקו� ביצועו אובדי� החוזה, בדי� הפורו�חוקי א� הוא כזה 

יות השפעה על חוקאי�  די� אחר  לשו�257.חוקי חוקי באחד מדיני� אלה כדי שייחשב בלתי

אי� לו השפעה על , א� אי� לו קשר אחר לחוזה, דינו האישי של אחד הצדדי�, למשל. החוזה

 מקובל שג� די� 258. ונתבע לא יוכל להיעזר בו כהגנה מפני אכיפת חוזה,שאלת החוקיות

 לצרכי� שלנו העובדה שה� די� 259.מקו� הכריתה אינו יכול לפסול את חוקיותו של חוזה

פורו� יכולי� לחול בהקשר זה מבססת עוד את התפיסה שיש דיני� מקו� הביצוע ה� די� ה

  .שחלי� על החוזה נוס� על די� החוזה הנבחר וא� חר� הבחירה בדי� זה
די� . תובנה זו מובילה לשאלה ְלמה מתכווני� כאשר מדברי� בהקשר זה על די� החוזה

יהיה הדי� בעל הזיקה הוא , א� לא בחרו בו; החוזה יכול להיות די� שנבחר על ידי הצדדי�
 והוא ג� הדי� בעל הקשר, ייתכנו מצבי� שבה� הוא נבחר. ביותר לחוזההקרובה והממשית 

  

הסדר זה מוצע במצב שבו התביעה היא לפי די
 הפורו .  הצעת חוק,לבונטי�, )ב(13' סראו    254
כאשר  ).238–230' ראו לעיל בעמ, להבחנה בי
 תביעה לפי די
 הפורו לתביעה לפי די
 זר(

א כי , הדי
 הזר הוא שיכריע בסוגיית החוקיות, התביעה היא מכוח זכות שנקנתה בדי
 זר
 מחייב צד להפר את חוקיה של מדינה סביר שא הוא אינו פוסל את החוזה א� על פי שהוא

  . בית משפט ישראלי יסרב ל$כפו מכוח תקנת הציבור, בשטחה, זרה ידידותית לישראל
המכיר א� הוא בכוחו העצמאי של די
 מקו הביצוע , �Rome I Regulation ל9.3' ראו ס   255

  .לעניי
 זה
התייחסו ה
 לדי
 , )1963 (646 ד יז"פ, משה' מ נ"חברה לביטוח בע, אוניו� 165/60א "בע   256

ומאחר שא� לא , על כ
 ייחסו חשיבות לזיהוי שני דיני אלה. החוזה ה
 לדי
 מקו הביצוע
' שמואל נ 99/60א "בע. הטענה נדחתה, חוקיות�אחד היה הדי
 שמתוכו באה הטענה של אי

קי לפי חוה להראות שהחוזה בלתי  כה
 שדי הי' קבע השופט ח)1960 (1642ד יד "פ, ישראל
חוקי לפי די
 נסיבות העניי
 החוזה לא היה בלתי ב(חוקי די
 ישראל כדי שהחוזה ייראה בלתי 

מאחר שהשופטי הגיעו למסקנה שדי
 החוזה , כפי שהוסבר לעיל. )1645' בעמ, ש ()ישראל
הקשר זה היה כנראה בתור די
 במעמדו של די
 ישראל , )1646' בעמ, ש (היה די
 תורה

  .בדהפורו בל
אינו , על הקשר הקרוב ביותר לחוזהבי
 שנבחר ובי
 שהוא הדי
 ב, יוצא לכאורה כי די
 החוזה   257

כש שדי
 מקו , בדי
 הפורו או בדי
 מקו ביצועויכול להכשיר חוזה שהוא בלתי חוקי 
 אינו א� די
 הפורו; וקי בפורו או בדי
 החוזהאינו יכול להכשיר חוזה שהוא בלתי חביצועו 

השאלה מה התוצאה על . חוקי לפי די
 מקו ביצועו או די
 החוזהכול להכשיר חוזה בלתי י
  .1502–1501' בעמלהל
  ראו ,ואיזה די
 צרי� לשלוט בשאלה זו, חוקיות זו�של אי

  .Kleinwort Sons & Co. v. Ungarische Baumwolle Industrie A.G., [1939] 2 K.B. 678ראו    258
259   Vita Food Products Inc. v. Unus Shipping Co. Ltd., [1939] A.C. 277 (P.C.) . אבל ראו

. ש היו מוכני כנראה לבחו
 טענה זו, )1960 (1642ד יד "פ, ישראל' שמואל נ 99/60א "ע
 של חוזי מהסוג הנדו
 אכ
 עשויה כריתת�דומה שהעובדה שדי
 מקו הכריתה אוסר על 

  . להשפיע



  לאומי הפרטי הישראלי�כללי המשפט הבי
: שער שלישי

 1500 

במצבי� כאלה אי� סיבה שהוא לא ישפיע על שאלת החוקיות .  לחוזהביותרהקרוב והממשי 
אול� מה הדי� כאשר זיקתו היחידה . ג� א� הוא אינו די� הפורו� או די� מקו� הביצוע

צריכה , שאי� לו קשר לעניי�, חוקיות בדי� נבחר�הא� אי? י� מתמצה בכ� שהוא נבחרלעני
ואילו בדי� , א� הוא אינו קשור לעניי�, ומה הדי� כאשר נבחר די� לחוזה? לפסול את החוזה

  ?החוזה בלתי חוקי, בעל הקשר הקרוב והממשי ביותר לחוזה
� דווקא סביר לחשוב שאי,כאשר כל זיקתו של די� החוזה מצויה בכ� שהוא נבחר

מאחר שהדי� חל מכוח רצונ� של הצדדי� . חוקיות בדי� זה אינה צריכה להשפיע על החוזה
לפיכ� א� אי� לו כל זיקה . הוא חל רק עד כמה שהוא מתיישב ע� רצונ� של הצדדי�, בלבד

העובדה שהוא רואה בחוזה חוזה בלתי חוקי אינה צריכה להשפיע על , אחרת לעניי�
אפשר לראות מצב זה כמצב שבו הצדדי� ִייבאו לתו� החוזה את כל הוראותיו של . �הפורו

מאחר שלדי� זה אי� כל זיקה . להוציא ההוראות העושות את החוזה לבלתי חוקי, הדי� הזר
כש� שה� יכלו , אי� מניעה לבחור מתוכו רק את מה שמתאי� לרצו� הצדדי�, אחרת לעניי�

   260.שרצו מתו� די� זה לפי רצונ�להעתיק אל תו� החוזה כל מה 
א� יש די� אחר שהוא ,  בי� שהצדדי� בחרו בדי� לחוזה שביניה� ובי� שלא,לעומת זאת

לפי מה אזי , והוא רואה בחוזה חוזה בלתי חוקי, בעל הקשר הקרוב והממשי ביותר לעסקה
קשה להימנע מהמסקנה שעמדתו צריכה להשפיע על , שראינו בהקשר של כשרות משפטית

כ� ג� די� , כש� שדי� הפורו� עשוי לגבור על הדי� הנבחר. השאלה א� החוזה חוקי א� לאו
הדיו� של . משמעית בעניי� זה במשפט המקובל�אי� עמדה חד. זה עשוי לגבור עליו

Cheshireשל החוזה �כפי , בדיו� זה.  בשאלת החוקיות בא מיד לאחר הדיו� בשאלת התוק
� לדי� � כי כוונתי�ומבהיר,  שיש להחיל את די� החוזהי� סבורהעורכי�, שנראה בהמש

בהקשר זה אי� להסתפק בדי� שא� נבחר על ידי הצדדי� ו, בעל הקשר האמי� ביותר לחוזה
ה� מסדר הדיו� בסוגיות השונות ה� מנוסח , משתמע. בלא שיש לו זיקה ממשית לעניי�

הדי� בעל הקשר הקרוב  כי ג� בהקשר של חוקיות די� החוזה הוא י� מניח�שה, הדברי�
 Diceyשל העורכי�  עמדת 261. הוא איננו די� החוזה הנבחראפילו, והממשי ביותר לחוזה

בניגוד , ש�, נושא בסוגיית התוק� המהותי� בשאלת החוקיות כתתני� ד�ה. פחות ברורה

  

דבר שאיננו ,  לצדדי יכולת לבחור בדי
 בלי היכולת להשתחרר ממנוחסליי עשויהדעה אחרת    260
 הצדדי לשנות את   שליכולתמתיישב ע הרעיו
 של האוטונומיה החוזית ואיננו מתיישב ע

כנראה סבר שא הדי
 שאליו , במהדורה הראשונה, Diceyאול . די
 החוזה שבו בחרו
ה אינ יכולי ,  שלה פוסל את החוזההתכוונו הצדדי כדי
 שמשמש רקע להתקשרות

  ).DICEY, THE CONFLICT OF LAWS 820 (1896)ראו (להתחמק ממנו על ידי בחירה בדי
 אחר 
ה.  ואיל�482' מ בע,.CHESHIRE 11th edראו    261 , המהותית התוק� י שלהבדיל מסוגימצייני

בסוגיה זו יש , ותר לחוזה ביה הקרובה והממשיתדי
 בעל הזיקדהיינו ה, הכפו� לדי
 החוזה
 מכא
 נראה שה סבורי כי די
 החוזה בהקשר הנדו
 א� הוא הדי
 בעל .צור� בדיני נוספי

  . הזיקה הקרובה והממשית ביותר לחוזה
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� ע� התפיסה שיחול די� החוזה מי משלי�דומה שה,  בסוגיית הכשרות המשפטית�לעמדת
 להרגיע ולציי� שמעול� לא י� ממהר�ה,  אשר לתוקפו המהותי של החוזה,זאתע� . הנבחר

היה מקרה שבו די� חוזה נבחר מכשיר חוזה שהיה בלתי תק� אילולא הבחירה בדי� חוזה 
 לרצו� הצדדי� השפעה כה מרחיקת תהיהשלא ני כללי� מבטיחי�  כי שפי� מוסי�ה. זה

 שחוזה – השני; י� לו כל קשר ע� החוזהדי� שאשאפשר לפסול בחירה ב –הראשו� : לכת
� על כ� 262.שאינו חוקי לפי די� מקו� ביצועו או שנוגד את תקנת הציבור האנגלית לא ייאכ

העמדה .  שכוחו של די� החוזה הנבחר מוגבל שגוברת ההבנהג� במשפט האנגלי דומה
התנות בר על הוראות שאי� לשלפיה בחירה בדי� חוזה לא תג, המקובלת היו� באירופה

תומכת בגישה שלפיה לדי� החוזה  ,בדיני� בעלי זיקה אובייקטיבית חזקה לעניי�עליה� 
ג� כאשר הצדדי� בחרו בדי� המכיר בתוקפו , מעמד עצמאי בעניי� זה" אובייקטיבי"ה

  . ובחוקיותו של החוזה שביניה�
ינויי� בשל ש, למשל. חוקיות החוזה בדי� החוזה נובעת משינוי שחל בדי� זה�לעתי� אי

על ביצוע כעת אוסר משתנה ודי� החוזה , שאירעו לאחר כריתת החוזהכלכליי� או מדיניי� 
 במצבי� אלה מתבקש שהתשובה 263.חו�  תשלומי� לתושביעלמסוימי� או פיזיי� מעשי� 

חוקיות כזו צריכה להשפיע על החוזה תיגזר ג� מהשאלה כיצד משפיע על �לשאלה א� אי
ועולה מתו� הדיו� כי ג� ש� , שאלה זו תידו� בהמש� בנפרד. החוזה שינוי בדי� החוזה

, השפעת השינוי צריכה להשתנות לפי השאלה א� הדי� הנדו� חל מכוח רצו� הצדדי� בלבד
  .או שמא מכוח זיקה אובייקטיבית לעסקה

התוצאות ששיטות משפט מייחסות לחוזה בלתי  ?החוקיות�בתוצאות אי איזה די� שולט
 כאשר הפורו� מגיע למסקנה שחוזה הוא בלתי חוקי משו� 264.ה לשיטהחוקי שונות משיט

איזה די� קובע תוצאות , בדי� החוזה או בדי� מקו� הביצוע, שהוא בלתי חוקי בדי� הפורו�
. החוקיות צרי� לקבוע את תוצאותיה�מצד אחד אפשר לטעו� כי הדי� שמבסס את אי? אלה

חוקיותו של � איזה די� מבסס את אימצד אחר משכנעת יותר הטענה שבלי קשר לשאלה
שהרי די� זה הוא . חוקיות זו צריכות לנבוע מדי� החוזה�התוצאות החוזיות של אי, החוזה

  

  שכ
 היא נוגדת לכאורה את העמדה של,הסתייגות זו מעניינת .1216' בעמ, .DICEY 11th edראו   262
' לעיל בעמ ראו(  שנות
 תוק� לחוזה איננה עילה לפסילתו שלפיה בחירה בדי
Dicey עורכי
1473.(  

  .Ralli Bros. v. Compania Naviera Sota y Aznar, [1920] 2 K.B. 287 (C.A.)ה ראו לדוגמ   263
חוקיותו של חוזה �לדיו
 מאל� במורכבות הסוגיה של תוצאות אי; 445' בעמ, WOLFFראו    264

תוצאות אי חוקיות בדי
 הישראלי לאור "ל פרידמ
 במשפט הישראלי ראו בי
 השאר דניא
   ,)ז"תשל–ו"תשל (618 ה עיוני משפט)" חלק כללי( לחוק החוזי 31�30הוראות סעיפי

"  אחרי שלושי שנה–החוזה הבלתי חוקי ותוצאותיו "איל זמיר ; )ט"תשל–ח"תשל (�171ו
עופר , כת נילי כה
בערי (423 עיוני� בהגותו של פרופסור דניאל פרידמ�: ספר דניאל

�  ).2008, גרוסקופ
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לרבות הגדרת החיובי� ההדדיי� , המסגרת שבה הצדדי� ביקשו שיחסיה� ההדדיי� ייקבעו
  . קיומ��והתוצאות של אי

   כריתתו של חוזה  .ה

כמעט אי� . וני� לכ� שהסכ� ייהנה מתוק� משפטי מחייבדיני� שוני� קובעי� תנאי� ש
הספרות והפסיקה . פסיקה באשר לשאלה איזה די� צרי� לחול על השאלה א� נכרת חוזה

בר� מתו� מודעות לכ� שבחינת . באנגליה תמימות דעי� שעל שאלה זו חל די� החוזה
 �theהקשר זה הקוראי� לדי� החוזה ב, השאלה עלולה להוביל למסקנה שלא נכרת חוזה

putative proper law of the contract ,!265. די� החוזה בכוח– נכרת הדי� שהיה די� החוזה ל   
אנגלי שלח מאנגליה הצעה לתובע בשוויי� ולפיה ימנה הנתבע ה Albeko266בפרשת 

ועל יסוד ההנחה , התובע טע� ששלח מכתב קיבול משוויי� לאנגליה. אותו לסוכנו בשוויי�
הנתבע מעול� . תבע תשלו� על פי החוזה בגי� פעולות שעשה במסגרתו זה הואשנכרת חו

לעומת זאת לפי די� . החוזה לא נכרת, על כ� לפי די� שוויי�. לא קיבל את מכתב הקיבול
המקרה הוכרע על . די היה שמכתב הקיבול נשלח כדי שייכרת חוזה, כ� טע� התובע, אנגליה

אול� השופט סבר שג� אילו .  הוכיח שהמכתב נשלחשהתובע לאכשהתברר , יסוד העובדות
לא היה נכרת חוזה משו� שהשאלה א� הוא נכרת כפופה לדי� , הוכח משלוח המכתב

משו� שש� נודע דבר ההצעה וש� היה נאמר כי די� זה היה די� החוזה אילו נכרת . שוויי�
ובע היתר  ביקש התThe Parouth267פסק הדי� בעניי� ב. אמור חוזה השליחות להתבצע

 �להמציא הזמנה לנתבע מחו� לתחו� השיפוט בטענה שהתביעה מתייחסת לחוזה שכפו
ונקבע כי כל סכסו� שיתעורר בי� , לטענתו החוזה נכרת באמצעות טלקסי�. לדי� אנגליה

בית . הוא טע� שתניה זו פירושה שהחוזה כפו� לדי� אנגליה. הצדדי� יידו� בבוררות בלונדו�
 �a good היתר ההמצאה מחו� לתחו� משו� שהוא קבע שיש המשפט אישר את מת

arguable caseדי� אנגליה שלט בשאלה זו משו� שהוא היה .  שנכרת חוזה לפי די� אנגליה
. ג� במקרה זה לא התקיי� דיו� בשאלה איזה די� חל על כריתת החוזה.  נכרתדי� החוזה ל!

בר� המחברי� אינ� חולקי� על . כוחעל כ� אי� פסק די� שקובע ישירות שחל די� החוזה ב
שבה טע� הנתבע כי החוזה שהיה אמור להיות כפו� , ישראל' ל נאשמוג� בפרשת . נכונותו

  

 10' ראו ג ס;  ואיל�471' בעמ, .CHESHIRE 11th ed;  ואיל�1197' בעמ, .DICEY 11th edראו    265
Rome I Regulation ,כלל �  . אשר ג היא מפנה לדי
 החוזה בדר

266   Albeko Schuhmaschinen A.G. v. Kamborian Shoe Machine Co. Ltd., (1961) 111 L.J. 
519.  

267  The Parouth, [1982] 2 Lloyd’s Rep. 351 (C.A.).  
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בית המשפט התייחס לטענה זו כטענה שיש , לדי� תורה לא ק� משו� שלא היה קניי� כנדרש
  268.במקרה זה די� תורה, לדו� בה לפי די� החוזה

 נכרת אמור להכריע בשאלה מה הדרישות  החוזה ל!שלנו אשר על כ� הדי� שהיה די
עד מתי , מה עולה כדי הצעה: למשל השאלות. לכריתתו של חוזה וכיצד יש לפרש אות�

מתי אפשר , וכיצד יש ליידע את המציע, מה עולה כדי קיבול, המציע רשאי לחזור בו ממנה
יקבע א� אילו פגמי�  די� החוזה בכוח 269.לומר שהתקיימה הדרישה למפגש רצונות ועוד

ואילו סוגי טעות מוכרי� , הטעיה ועושק מוכרי� כפגמי�, למשל א� טעות(בכריתה מוכרי� 
ומה התוצאה של , מה� הנסיבות שבה� אפשר שפגמי� אלה יתקיימו, )כפגמי� בכריתה

א� נחו� אישור לש� כ� , א� צד רשאי לבטלו, א� החוזה בטל(קיומו של פג� בכריתה 
   270.)וכיוצא באלה

עולה השאלה א� הוא , ג� בהקשר זה כאשר בחוזה הנחזה יש בחירה מפורשת בדי�
 זיקה די� זהבהנחה שאי� ל. הדי� שבמסגרתו ראוי לבחו� את השאלה א� נכרת חוזה א� לאו

עולה הקושי שעלה , והוא די� החוזה מכוח רצו� הצדדי� בלבד, אובייקטיבית חזקה לעסקה
הצדדי� אינ� יכולי� ליצור חוזה בלא שיש שיטת . צורההחוקיות וה, בסוגיות הכשרות

�כש� שקטי� אינו יכול לחייב את עצמו בקבעו שהוא מחויב למרות . משפט שנותנת לו תוק
כ� בחוזה פנימי רגיל צד אינו יכול לעמוד על קיומו של חוזה שאינו מקיי� את , קטינותו

ול נכרת החוזה שני הצדדי� רצו ג� א� לא תהיה מחלוקת כי בעת שבה כביכ, דרישות הדי�
כדי שיתהווה חוזה על הצדדי� לבטא את רצונ� . רצו� עז שמה שייעשה ביניה� ייחשב חוזה

ה� אינ� יכולי� להתנות על תנאי המסגרת הקובעי� מה נחו� כדי . בדרכי� המוכרות בדי�
� אי�  כ� ג271.שהסכ� ביניה� יחייב מעבר למרחב התמרו� הנית� לה� באות� תנאי� עצמ�

על ידי בחירה בדי� שיקבע את תנאי הכריתה של החוזה או " להתחייב"סיבה לאפשר לה� 
פנייה לדי� שחל על החוזה רק מכוח רצונ� הייתה מאפשרת . את תוצאות הפגמי� בכריתה

את מה שהדי� בכל שיטות המשפט אינו מאפשר  – מכוח בחירת� בלבד –לצדדי� לעשות 
  .לה� לעשות

  

  ).1960 (1642ד יד "פ, ישראל' שמואל נ 99/60א "עראו    268
   .יידו
 בהמש�, שבו הסתמכות על די
 החוזה עלולה לפגוע בניצע, חריג אחד   269
 Re Bonacina, [1912] 2 Ch. 394בפרשת . באנגליה ג דרישת התמורה נכנסת לגדר שאלה זו   270

(C.A.) שנועד לביצוע באיטליה לא  נקבע שהעובדה שאי
 תמורה בחוזה בי
 שני איטלקי
הכרעה זו פורשה כקובעת שהיעדרו של יסוד חיוני לכריתתו . תמנע את אכיפת החיוב באנגליה

, .DICEY 11th ed ראו (של חוזה בדי
 הפורו איננו פוג בחוזה א הוא תק� לפי די
 החוזה 
  ).478' מבע ,.�CHESHIRE 11th edו 1197' מבע

271    
ש מוסבר שצדדי אינ , )1991 (149–147 כר� א חוזי�ראו למשל דניאל פרידמ
 ונילי כה
ה יכולי להתנות על , כלומר. רשאי להתנות על המסגרת המוסדית אלא בדר� מוסדית

 להוראות חוק החוזיבעזרת חוזה מקדי המתאי, הוראות הכריתה רק ביחס לחוזה עתידי .  
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משמעית וברורה שלפיה בשאלה א� � עמדה חדי� מביעCheshire יו של עורכבעניי� זה
, התקיימו כל הדרישות לכריתתו של חוזה יש לפנות לדי� בעל זיקה אובייקטיבית לחוזה

 זו � את תפיסתי� מחזק� ה272.ואי� לפנות לדי� הנבחר א� אי� לו זיקה נוספת לחוזה
חוקית , � כי הבחירה תהיה תמת לבהדורשי, Vita Food Products בדברי� שנאמרו בפרשת
בחירה בדי� המקיי� את  מילי� אלה מאפשרות לפסול � לדעת273.ובהתא� לתקנת הציבור

תמיכה מסוימת בעמדה זו אפשר .  הדי� שהיה חל עליו באופ� טבעי אתקפתועוה החוזה
הטילו ספק בשאלה א� אפשר , שוב באמרת אגב, ש�. Mackender v. Feldiaלמצוא בפרשת 

 אמנ� לדעת 274.כפי� את השאלה א� היה מפגש רצונות לדי� שבו הצדדי� בחרולה
אול� עמדתו מביעה הסתייגות ,  יש להכפי� שאלה זו דווקא לדי� הפורו� Diplockהשופט

 סברו שדי Dicey לעומת זאת עורכיו של 275.ברורה מהאפשרות שדי� נבחר יספיק לעניי� זה
שבה , The Parouth מביאי� כאסמכתה את פרשת  ה�276.בדי� שהצדדי� בחרו בו לעניי� זה

 הסתפקו בתניה באשר למקו� קיומה של בוררות כסממ� לבחירה משתמעת בדי� חוזה
. קל וחומר שבחירה מפורשת בדי� חוזה תספיק, לטענת�, לפיכ�. לצור� הכרעה בשאלה זו

 בכוח הוא שכ� ה� מצייני� שא� די� החוזה, אול� נראה כי עמדה זו אינה עמדה עקרונית
 סייג זה מצטר� 277.המג� על הניצע, שיידו� בהמש�, יש חשיבות מיוחדת לחריג, די� נבחר

 278, המפורשת שלפיה יש לבדוק את שאלת הכשרות בלי קשר לרצו� הצדדי�ת�לעמד
שלא היה מקרה שבו הוכשר חוזה שאילולא רצו� הצדדי� , ולהבהרת� בהקשר של חוקיות

   279. תוצאה כזוושיש אמצעי� למנוע, היה בטל
דומה כי יש בסיס למסקנה כי הדי� ,  אפילו אי� הסכמה מפורשת בשאלה זו,אשר על כ�

הנבחר כשלעצמו אינו ראוי כדי� שבמסגרתו תיבדק השאלה א� הצדדי� הצליחו לכרות 
�די� (ושיש לפנות לדי� בעל הזיקה הקרובה והממשית ביותר לחוזה בעניי� זה , חוזה תק

פסק הדי� . ג� כאשר הצדדי� בחרו בדי� שישלוט ביחסי� שביניה�) יהחוזה האובייקטיב

  

   . ואיל�474' מ בע,.CHESHIRE 11th edראו    272
273   Vita Food Products Inc. v. Unus Shipping Co. Ltd., [1939] A.C. 277, 290 (P.C.).  
274  Mackender v. Feldia A.G., [1967] 2 Q.B. 590 (C.A.).  
275    אול יש לשי ). 10'  ס,הצעת חוק, י�לבונטראו (מכפי� שאלות אלה לדי
 הפורו  לבונטי
ג

 
לב שסעי� זה בהצעת החוק מסדיר את סוגיית הכריתה כאשר התביעה מבוססת על די
ואילו דיני זרי מנוצלי רק , תביעה כזו מניחה כי מקורה של הזכות בדי
 הפורו. הפורו

כאשר ). י
 הנבחרהד(ותוכ
 החוזה ) די
 המושב(כגו
 יכולת הצדדי , באשר לשאלות מיוחדות
די
 זר זה יכריע ג בשאלת הכריתה של החוזה , ההצעה מתייחסת לזכות שהוקנתה בדי
 זר

  ). 238–230'  בעמלעיללהבחנה בי
 שני מסלולי תביעה אלה ראו (
  . 1201–1200' בעמ,  .DICEY 11th edראו   276
277     .1201' בעמ, ש
  .1492–1491'  לעיל בעמראו   278
 .1501'  לעיל בעמראו   279
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ש� טע� הנתבע כי די� החוזה בכוח , ישראל' שמואל נהיחיד שנוגע בשאלה זו בישראל הוא 
לאחר , הטענה נבחנה לפי די� תורה. וכי לא היה קניי� כנדרש לפי די� זה, הוא די� תורה

�י� היו כנראה מזהי� די� זה כדי� החוזה ג� בלי אבל צוי� כי השופט. שהצדדי� הסכימו לכ
   280.הסכמת�

בי� שהוא , ע� כל זאת יש מקרי� שבה� לא ראוי להחיל את די� החוזה בסוגיה זו בכלל
הניצע ש הנדונה בספרות היא ההדוגמ. מוזכר בחוזה ובי� שהוא הדי� הקשור ביותר לעסקה

ה כתוב כי די� מדינת המציע  ובהצע,יושב במדינתו ומקבל הצעה שבאה ממדינת המציע
די בשתיקת הניצע כדי להוות , שלא כבמדינת הניצע, במדינת המציעכאשר , יהיה די� החוזה

אבל בדי� בעל , אותה בעיה מתעוררת כאשר המציע אינו מזהה די� לחוזה המוצע. קיבול
די� קרה כזה החלת ה במ.הזיקה הקרובה ביותר לעסקה די בשתיקת הניצע כדי להוות קיבול

די� ה לפי התנהגותו של הניצע הערכתכאשר . שהיה די� החוזה לו נכרת עלולה לפגוע בניצע
 רשאי להסתמ� על די� מקו� הניצעמסכימי� כי ,  איננה סבירהשהיה חל על החוזה לו נכרת

  281.מגוריו הרגיל

  282תוקפו המהותי של חוזה  .ו

בל בכל זאת תתעורר השאלה א, ייתכנו מצבי� שבה� נעשה כל מה שנחו� כדי לכרות חוזה
�שאלה זו עלולה להתעורר משו� ששיטות משפט שוללות את אפשרות . א� החוזה תק

בלי , חוזי הימורי� בטלי�יש שיטות משפט שבה� , למשל. קיומ� של חוזי� מסיבות שונות
א� על פי שה� אוסרות אות� וא� , ואילו שיטות אחרות, חוקיות��קשר לחוקיות� או אי

יש שיטות שבה� הבטחת ; אינ� מתייחסות אליה� כאל חוזי� בטלי�, בגינ�מענישות 
יש סוגי  ;ואילו בשיטות אחרות ה� אינ� מצמיחות זכויות משפטיות, נישואי� מהווה חוזה

בכל המקרי� . חוזי� שתוקפ� מותנה בקבלת היתר או רישיו� מגור� מוסמ� כלשהו ועוד
אינו בהכרח או היעדר תוקפו תוקפו . נו תק�הללו בטלותו של החוזה פירושה שהחוזה אי

  

   ).1960 (1646, 1642ד יד "פ, ישראל' שמואל נ 99/60א "עראו    280
ג במשפט . 1999–1198' בעמ, .DICEY 11th edאול ראו , אי
 פסיקה בשאלה זו באנגליה   281

  ). �Rome I Regulation ל10.2' ראו ס(האירופי מקובלת אותה עמדה 
ראו ( �material or essential validityסוגיות אלה מוצגות כשאלות המתייחסות לDicey אצל    282

DICEY 11th ed., 1213' מבע�א� שימו לב שאי
 ש הבחנה בי
 הבעיה של תוקפו ).  ואיל
' ודיו
 בעמ, 1214–1213' ראו דוגמאות בעמ(המהותי של חוזה ובי
 הבעיה של חוקיות החוזה 

א במסגרת דיו
 במה  אינ דני בשאלות אלה בנפרד אלCheshireג העורכי של ). 1216
ש נדונות במפתיע בעיקר , ) ואיל�489' בעמ, .11th edראו  (substantial validityשמכונה 

הא שלוח חרג ? הא החייב יכול לטעו
 שהחוזה סוכל: למשל(שאלות של פרשנות 
א� על פי שה עוסקי בנושא הפרשנות , זאת). ?הא מוביל חייב בנזק למטע
? מסמכותו

 מובאות ג שאלות �substantial validityאול בדיו
 ב).  ואיל�495' או ש בעמר(בנפרד 
  .המתייחסות לתוק� החוזה
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והוא עשוי להיות חוקי בלא שהוא , הוא עשוי להיות תק� בלא שהוא חוקי: קשור לחוקיותו
�איזה די� מכריע .  חוקיותו נדונה לעיל;הדיו� שלהל� עוסק בתוקפו של החוזה בלבד. תק

  ?בשאלה א� חוזה תק� מבחינה מהותית
במשפט המקובל ובשיטות אחרות ג� שאלת תוקפו . לאי� פסיקה בסוגיה זו בישרא

ושוב מדובר למעשה בדי� שהיה חל על החוזה לו , המהותי של חוזה כפופה לדי� החוזה
�ה� פנייה זו לדי� החוזה כדי לבדוק את יש פסקי די� אנגליי� ישני� שב אמנ� 283.היה תק

א� כאלה יש  ; הנבחרהתוק� של מה שנקבע בי� הצדדי� הייתה בפירוש פנייה לדי� החוזה
יש תוק� למה שהוסכ� בי� שמזהי� את הדי� הנבחר על פי התשובה לשאלה לפי איזה די� 

אלה פסקי די� ישני� . אי� לתקדימי� אלה משקל רב היו�דומה ש אול� 284.הצדדי�
 וע� העמדה הברירתית ,המתיישבי� ע� העמדה המהותית שאי� גבול לכוח רצו� הצדדי�

 את צי� מאמ� אינDicey  העורכי� שלאמנ�. ול� ביטוי לרצו� הצדדי�שדי� החוזה הוא לע
אול� . העמדה שיש לבדוק שאלה זו לפי די� החוזה האובייקטיבי כאשר נבחר די� לחוזה

 להדגיש שאי� מקרה שבו הדי� הנבחר הכשיר חוזה שהיה פסול לפי י� טורח�כבר ראינו שה
של פסילת הבחירה א� היא אינה בתו�  את האפשרות ני� מציי� ה285;דינו האובייקטיבי

וכ� את האפשרות להתייחס אל החוזה כאל , אינה חוקית או נוגדת את תקנת הציבור, לב
אלה הישני� הדי� ה לצמצ� את תוקפ� של פסקי י� א� מבקש� ה286;חוזה בלתי חוקי

 ,�לעומת 287. עסקו בתוקפה של תניה בחוזה ולא בחוזה כולופרשות אלה כי בציינ�
 במפורש על די� החוזה האובייקטיבי בהקשר זה א� על פי י� מדברCheshire � שלהעורכי

 עוד שא� על ני� מציי�ה.  לדיו� זה ה� שאלות של פרשנותכי� משיי�שחלק מהשאלות שה
היה לו ג� בהקשר הנדו� בכל המקרי� שבה� הוא הוחל , פי שמקובל לדבר על הדי� הנבחר

   288.קשר אובייקטיבי לעניי�
אכ� ,  כאשר מבודדי� את שאלת התוק� משאלת החוקיות ומשאלת הפרשנותנראה כי

שכ� הסתפקות בדי� זה הייתה מאפשרת לצדדי� להתנות , לא סביר שיחול די� החוזה הנבחר
. על מגבלות בדי� הקשור ביותר לחוזה ולהשיג תוצאות משפטיות שהדי� אינו מאפשר

ש לחפש בשבילו די� שאינו תלוי ברצו� מדובר בעניי� שבאופ� עקרוני י, כבשאלת הכשרות
  .הצדדי� ואיננו כפו� לרצונ�

  

  .10.1' ס, Rome I Regulation; 1213' בעמ, .DICEY 11th edראו    283
 Peninsula and Oriental Steam Navigation Co. v. Shand, (1865) 3 Moo. P.C. (N.S.)ראו   284

272; Re Missouri Steamship Co., (1889) 42 Ch.D. 321 (C.A.);1477'  לעיל בעמ ראו.  
285  DICEY 11th ed. ,1216' מבע.  
286     .ש
287   מצד אחר ברור כי יש פה ניסיו
 ; מצד אחד קשה לראות אי� הבחנה זו משנה את המצב. ש

  .להפחית מיכולת של צדדי לקבוע בעצמ את תוקפו של מה שה מבקשי לעשות
  .491' בעמ, .CHESHIRE 11th edראו    288
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  בי� הגדרת די� החוזה והמבחני� לזיהויו ובי� תפקיד די� החוזהשהיחס   .ז

  הדברי�על פני. זמ�ה ע� די� החוזה השתנתה ו שלהדיו� בזיהוי די� החוזה העלה שהגדרת
תו� שהוא מצביע על פיתוח� , זה� שבו יש לזהות את די� החולאופא� שינוי זה מתייחס 

מצד אחד מקרי� שבה� יש בחוזה בחירה מפורשת : ההדרגתי של מבחני� למקרי� שוני�
הסממני� , לפי גישה זו. ומצד אחר מקרי� שבה� אי� בחוזה בחירה כזו, או משתמעת

האובייקטיביי� המצביעי� על הדי� שצדדי� סבירי� היו בוחרי� בו לו חשבו על כ� מהווי� 
proxyדדי� רצו להחיל על החוזהדי� שהצנתפס כדי� החוזה לעול� ו,  לרצונ� של הצדדי� .  

 הדי� היא כי, כפי שהוצגו לעיל, העמדה המסתמנת בפסיקה ובספרות באנגליהאול� 
איננו רק כלי משלי� בזיהויו של די� שחל מכוח  הקשר האמי� והממשי ביותר לעסקהבעל 

  במפורשא� כאשר הצדדי� בחרו, די� שחל מכוחו שלוהוא . רצונ� המשתמע של הצדדי�
עמדה זו באה לידי ביטוי בכמה . בברירת הדי�עצמאי תפקיד לו  ומכא� שיש, אחרבדי� 

התפיסה שחייב להיות די� לחוזה כבר בעת כריתתו ג� א� כל צד : ובראש�, וכמה תופעות
 שהוטלו על חירות�  המגבלות289;שכ� הוא אינו יכול להתקיי� בחלל ריק, צפה די� אחר

 כללי ברירת הדי� העצמאיי� Vita;290של הצדדי� לבחור בכל די� לפי רצונ� בפרשת 
 והדיוני� בשאלה עד כמה רצו� הצדדי� 291;שהתפתחו בתחומי� שמעבר לפרשנות החוזה

כל אלה מבטאי� את התפיסה שיש די� או דיני� . יכול לגבור על די� בעל קשר ממשי לעניי�
 ,לפיכ�.  מכוח רצונ� בלבד�מבחו� ושהצדדי� אינ� יכולי� להימלט מהששולטי� בחוזה 

ועשוי להיות לו ג� די� חוזה , או סובייקטיבי, לחוזה עשוי להיות די� חוזה נבחר
  .שחל בלי קשר לרצונ� של הצדדי� על סוגיות שבה� רצונ� אינו יעיל, אובייקטיבי

י� בפסיקה אינ� א� שלושה אשר על כ� שלושת המבחני� לזיהוי די� החוזה המופיע
אלא ה� מבטאי� ג� התפתחות היסטורית בהבנת היק� , שלבי� טכניי� בזיהוי די� החוזה
בד בבד ע� ההתפתחות שחלה באותו זמ� בדיני החוזי� . האוטונומיה של הצדדי� לחוזה

ג� כללי ברירת הדי� משקפי� את המעבר מתפיסה של חופש חוזי כמעט בלתי , עצמ�
ושא� בשלבי� שלפני כריתת , פיסה שלפיה צדדי� אינ� חופשיי� לנהוג כרצונ�מוגבל אל ת

  .החוזה הדי� עלול להתערב בהתנהגות�
וא� אי אפשר לגלות , אי� ספק שא� צדדי� לא בחרו במפורש בדי� לחוזה שביניה�

אזי הדר� שבה יש למצוא את די� החוזה היא בדיקת הזיקות , בחירה משתמעת בדי� כזה
והשיטה שאליה החוזה קשור ביותר , ובי� שיטות משפט שונותיביות בי� החוזה האובייקט

 שלישי זה עשוי להיות רלוונטי ג� במקרי� שבה� הצדדי� אול� מבח�. ייראה די� החוזה

  

   . והטקסט הצמוד לה123ש "לעיל ה ראו   289
  .1475–1472'  בעמלעיל ראו   290
 .1506–1490'  בעמלעיל ראו   291
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כש� שג� דיני� אחרי� עשויי� להיות רלוונטיי� , בחרו לחוזה שלה� די� באופ� מפורש
  . לסוגיות חוזיות מיוחדות

י ברירת הדי� שנקלטו מהמשפט המקובל מאפשרי� לצדדי� לבחור בדי� לפיכ� כלל

כלל כופה . אבל בחירה בדי� אי� פירושה שלא יחול א� די� אחר. שישלוט בחוזה שביניה�

. עשוי לגבור עליו, שהוא הקשור ביותר לעניי� הנדו� או לחוזה כולו לפי העניי�, של די� אחר

 לחוק הכשרות 77מכוח סעי� , � המושב של הנדו�די� זה הוא די, באשר לכשרות משפטית

די� זה הוא די� מקו� הכריתה או די� , באשר לצורת החוזה; המשפטית והאפוטרופסות

מדי� מקו� הביצוע , בחוקיות יהיה אפשר להעלות טענה מדי� הפורו�; החוזה האובייקטיבי

� שהיה די� החוזה באשר לכריתה יהיה אפשר להתבסס על הדי; ומדי� החוזה האובייקטיבי

בשאלות ; )ואולי מדינו האישי של צד לחוזה(לפי מבחני� אובייקטיביי� אילו נכרת חוזה 

הדי� שהיה די� החוזה האובייקטיבי לו היה החוזה תק� עשוי  –המתייחסות לתוק� מהותי 

המאפשרי� להעלות טענה בכל , תפיסה זו של כללי ברירת הדי� בחוזי�. להצמיח טענה

 �Rome Iמתיישבת ע� מסגרת החשיבה של ה, וגיה מתו� הדי� הנוגע להסוגיה וס

Regulation האירופית . � מכירה בכוחו של רצו� הצדדי� א� מכפיפה מערכת כללי� זוא

אותו לדיני� שאי אפשר להתנות עליה� ולדיני� מנדטוריי� משיטות משפט הקשורות ביותר 

  .לחוזה ולעניי� הנדו�

  פט הישראליקליטת התובנות במש  .3

כ� הוא קלט את כללי ברירת , כפי שהמשפט הישראלי קלט את כל הכללי� בדבר די� החוזה
חוקיות והצורה וא� את העיקרו� המונח מאחורי כלל ברירת הדי� בסוגיית של הדי� בסוגיות 

וא� , הפסיקה טר� דנה דיו� מקי� בשאלות הכריתה והתוק� המהותי של החוזה. הכשרות
ע� . יתי שבי� די� החוזה הנבחר ובי� דיני� בעלי זיקה אמיצה לעניי� הנדו�לא ביחס הבעי

  . בפסיקהזאת מסגרת החשיבה שהוצעה לעיל באה לידי ביטוי 
בהסכמי עבודה בי� עובדי� פלסטיניי� תושבי השטחי�  ה עסקקו לעובדפרשת 

די� המוחזקי� ובי� מעסיקיה� הישראליי� באשר לעבודה שבוצעה בעסקיה� של המעבי
שתוארו בפסק הדי� כמובלעות (בתו� יישובי� ישראליי� בשטחי� המוחזקי� 

 כ� כלל ברירת די� כמה שני� לפניקבע  ש293,ינו�כמו פסק הדי� בפרשת  292).ישראליות

  

) 3(ד סב" פ, לעבודה בירושלי�בית הדי� הארצי לעבודה' עמותת קו לעובד נ 5666/03 �"בג   292
264) 2007.( 

ראו , )2004 (345) 1(ד נט"פ, קרעא�' מ נ"בעק מוצרי מזו� ינו� ייצור ושיוו 1432/03א "ע   293
 
  . ואיל�1569' בעמלהל
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 והוא 294,על דעת כל שופטי ההרכב, ג� פסק די� זה נכתב בידי השופט ריבלי�, חדש בנזיקי�
מצע חדש בבחינת היסטורי ומשווה , פ� תאורטי את תחו� ברירת די� בחוזי� באופורס

ושכשה� , בית המשפט דבק בעיקרו� הבסיסי שצדדי� רשאי� לבחור בדי� החוזה. בתחו�
הוא חוזר על ;  ביותרהיא ההדוקהיש לחפש את הדי� שזיקתו לעניי� , אינ� בוחרי� בו

ת רבי� בפסק  שבמקומווא� על פי, הרעיו� שדיני� שוני� עשויי� לחול על שאלות שונות
חיפוש , ג� היו� כבעבר, בישראל הוא מבהיר ש295,"מרב הזיקות"הדי� הוא מדבר על מבח� 

 ביותר לחוזה מתחשב בטיב� ובמשקל� של הזיקות  הקרוב והממשיאחר הדי� בעל הקשר
  לפיושההערכה של מידת הקשר של די� זה או אחר עשויה להשתנות לא רק, השונות

 במקרה הנדו� הצדדי� לא 296.תחו� שבו הוא עוסקה החוזה ו אופילפינסיבות אלא ג� ה
עשוי די� , יש בחירה כזו בחוזהכי ג� במקרה שבו אול� פסק הדי� רומז פעמיי� , בחרו בדי�

אי� ספק כי משקל� של הזיקות המתבססות על הסכמות הצדדי� : "אחר לגבור על בחירת�
במקרי� . ונות דיני העבודהככל שהסכמות אלה אינ� מתיישבות ע� עקר, עשוי לפחות

ואי� לנו צור� , תכ�יי "297;"אפשר שזיקות מסוימות לא תובאנה בחשבו� כלל, חריגי�
שבתחו� יחסי העבודה עשויי� להתקיי� מקרי� חריגי� בה� הסכמה , להידרש לכ� היו�

 אמנ� הוא מגביל את 298".בשאלת ברירת הדי�, היא לבדה, מסוימת של הצדדי� לא תכריע
אבל יש כא� הכרה מפורשת בתפיסה כי הבחירה בדי� , תחו� של חוזי עבודההדברי� ל

 ואינה יכולה איננה פוטרת את הצדדי� מקיו� הוראות בדיני� אחרי� העשויי� לחול עליה�
א� על פי שאמירות  .למלט אות� מהוראותיו הכופות של די� בעל קשר חזק לעניי� הנדו�

� ,עמדה זו היא חידוש במשפט הישראלי של הבעתה המפורשת, אלה נאמרו מעבר לצור
  .צעה לעילווהיא תואמת את הבנת ההתפתחות בברירת הדי� בחוזי� שה

ביטוי חזק עוד יותר לתפיסה זו נית� בפסק הדי� של בית הדי� הארצי לעבודה בפרשת 
.  בפרשה זו עובד ישראלי התקשר ע� מעסיק ישראלי לביצוע עבודה באפריקה299.נחושת�

שהייתה , ה נחת� בישראל וכלל תניית שיפוט ולפיה כל סכסו� יידו� בסומליההסכ� העבוד
הוא כלל ג� תניית ברירת די� ולפיה חל על ההסכ� די� . אחד ממקומות העבודה של העובד

שכר העובד שול� . המדינה שבה התאגדה חברה שהייתה קשורה להסכ� העבודה, קפריסי�

  

294   שבו הוא הצטר� לדעת , וברא
 כתב פסק די
 משלו'רק השופט ג. ישבו בדי
 שבעה שופטי

יה 'השופטת פרוקצ. השופט ריבלי
 א� הוסי� דברי משלו על חשיבותו של עקרו
 השוויו

 להל
 ראו, לעניי
 עקרו
 השוויו
(וברא
 'י
 וא� לדעת השופט גהצטרפה לדעת השופט ריבל
 ).1516–1512' בעמ

 לפסק דינו של השופט ריבלי
 26, 24, 23, 21, 20, 19, 18, 16, 15ראו למשל בפסקאות    295
 . ש, וברא
' לפסק דינו של השופט ג2בפסקה ; )292ש "לעיל ה( קו לעובדבפרשת 

296     . לפסק הדי
 של השופט ריבלי
23, 22, 21, 20, 19, 18, 14בפסקאות , ראו למשל ש
297    .21בפסקה , ש
298     .23בפסקה , ש
  .)2011, פורס בנבו (מ"קלאסיקה אינטרנשיונל בע ' ננחושת� 418/06) ארצי(ע "ע   299
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לאחר שהמעסיק . מסי� או תשלומי חובה אחרי� ובלא שנוכו ,לחשבו� הבנק שלו בשוויי�
בית המשפט . זה תבע זכויות לפי דיני העבודה הישראליי�, סיי� את העסקתו של העובד

וקבע כי הבחירה ה� , בח� את הזיקות של סומליה וקפריסי� להסכ� ולהעסקתו של העובד
ישראליי� בפורו� הסומלי ה� בדי� הקפריסאי מתפרשת כניסיו� להתחמק מדיני המס ה

רצו שהעניי� , יותר משרצו בפורו� סומלי ובדי� קפריסאי; וממשפט העבודה המג� הישראלי
 קבע כי אילולא הבחירה היו משפטהבית  300.לא יידו� בישראל ושלא יחול די� ישראל

 301.קרי זהות הצדדי� להסכ� ומקו� כריתתו, הזיקות הרלוונטיות של ההסכ� לדי� ישראל
לא , פילו התנו הצדדי� במפורש ומתו� רצו� אמתי שיחול די� קפריסי�הוא הוסי� ואמר כי א

 על כ� הוא זיכה 302.היה בכ� כדי לאפשר לה� להימלט ממשפט העבודה המג� של ישראל
  .את העובד בזכויות כעובד לפי די� ישראל

מאחר שעובדות פסק הדי� מוגבלות למצב שבו הדי� בעל הקשר החזק לעניי� הוא די� 
עוררת השאלה א� ג� כאשר הצדדי� מבקשי� להתחמק מהוראה כופה בדי� זר מת, הפורו�

 תומכות במסקנה  קו לעובדהאמירות בפרשת. תיפסלבחירת�  ,הקשור ביותר לעניי�
 נכונותו של די� ,כמו כ�. שהמשפט הישראלי אינו מבחי� בי� די� הפורו� לדי� זר בעניי� זה

מקו� ביצוע החוזה בסוגיית החוקיות ואת די� ישראל לסטות מהדי� הנבחר ולהחיל את די� 
המושב בסוגיית הכשרות מלמדת שדי� ישראל אינו נרתע א� מהחלתו של די� זר כשהוא 

  . הדי� הקשור ביותר לסוגיה הנדונה
אפשר ללמוד על קיומה של נכונות כזו ג� מתו� העובדה שבשני פסקי הדי� הללו בית 

בשתי הפרשות היה . חוזה ולא בתור די� הפורו�המשפט החיל את די� ישראל בתור די� ה
אפשר להסתפק בפירוש הוראותיו של משפט העבודה המג� הישראלי באופ� שיחייב 

 העובדה שבית המשפט העדי� להביא לידי החלת די� הפורו� .להחיל� בנסיבות העניי�
 די� זר ג�ו ,בעניי� זה אי� העדפה לדי� הפורו� שתלמדאחר די� החוזה מחיפוש באמצעות 

א� שבכוחו לגבור על רצו� הצדדי� , עשוי להזדהות כדי� בעל הזיקה האמיצה ביותר לחוזה
   303. ביותרהיא הקרובה והממשיתדי� שזיקתו לחוזה זוהה כהוא י

  

300    .ד.�13ו. ג.13פסקה , ראו ש
301    של החברה מקו ההתאגדות; מקו ביצוע העבודה לא היה קבוע. ה.13פסקה , ראו ש

 ). לפסק הדי
. ב.13פסקה (הקפריסאית לא היה רלוונטי משו שהיא נוהלה בפועל מישראל 
302     .ז.13פסקה , ראו ש
משו שרצה להדגיש כי הוא אינו ג  קו לעובדסביר כי בית המשפט נהג בדר� זו בפרשת    303

ו
 של פסק חלקו הראש. מרחיב את היק� התחולה של די
 ישראל ככזה לשטחי המוחזקי
הדי
 הדגיש כי הדי
 השורר בשטחי המוחזקי הוא הדי
 ששרר ש לפני שהשטחי נכפפו 

א� על . וכי די
 ישראל חל במובלעות בבחינת תחולה פרסונלית חריגה, לשלטו
 צבאי ישראלי
פי שלגיטימי לפרש את די
 ישראל כבעל תחולה מורחבת המשתרעת א� מעבר לגבולות 

ישירה על מעשי בשטחי המוחזקי עלולה להצטייר בעייתית יותר הפעלתו ה, המדינה
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  די� החוזה ודי� הפורו�  )א(

מעמדו . כדי� החוזה טעונה הבהרהשכזה ובי� הפעלתו הבחנה זו בי� הפעלת די� הפורו� 
הוראה כופה שדי� זר רוצה להחיל בנסיבות . רו� שונה ממעמדו של די� זרשל די� הפו

העניי� תחול בישראל ותגבר על בחירה מפורשת של הצדדי� רק א� בית משפט ישראלי 
יש : עליו לעמוד למעשה בשלושה תנאי�, כדי שיחול. יחשוב שהוא קשור דיו לעניי�

יש ; יעק� א� תתקבל בחירת הצדדי�שת, להצביע על קיומה של הוראה קוגנטית בדי� הזר
בי� בהוראה מפורשת של המחוקק הזר , להראות כי הוראה זו נועדה לחול בנסיבות העניי�

ויש להראות שהדי� הזר קשור כל כ� לעניי� הנדו� ; ובי� בפרשנות סבירה של הדי� הזר
ריכה  די לה להוראה ישראלית שהמחוקק קבע שהיא צ,לעומת זאת. שראוי כי יחול עליו

אי� ; כדי שהיא תגבר על רצונ� של הצדדי�, לחול או שבית המשפט סבר כי עליה לחול
   304.צור� להוסי� ולהראות שהיא קשורה דייה כדי שתיחשב די� החוזה

על בית ,  מורחב במפורשהיש הוראה בדי� הפורו� שהיק� תחולתא� ראינו ש כבר
ינו עוד שכאשר יש כלל של  רא305.בלי קשר לכללי ברירת הדי�, ההמשפט להחיל אות

על בית המשפט לייחס לו היק� תחולה בדר� של , הפורו� שלא ברור מה היק� תחולתו
 וא� על פי,  שפרשנות זו מונחית על ידי עקרונות ברירת די� מקובלי� פיא� על. פרשנות

כאשר פירושו הנכו� והמחויב של הדי� , שבית המשפט ישא� שלא לחרוג מעקרונות אלה
בית המשפט להחיל אותו ג� בניגוד לכאורה לעקרונות על , חריגה מעקרונות אלהמביא ל

; מהל� זה הוא מרכיב מוב� מאליו של כל משטר ברירת די� היו� 306.ברירת די� מקובלי�
, כללי ברירת הדי� מופעלי� רק לאחר שברור כי די� הפורו� אינו מסדיר את העניי� בעצמו

 העיקרו� 307.תחולה מידית או כלל בעל תחולה מורחבתכלל ל, באמצעות כלל מהותי מיוחד
 �שממנו אי , הקובע כי די� כופה של הפורו�, �Rome I Regulationשל ה) 2(9מוכר בסעי

  

החלת די
 ישראל בתור די
 החוזה . מהפעלתו הישירה על מעשה הנעשה במדינה זרה אחרת
  . אינה חשופה לאותה ביקורת

 ,.Ravat v. Halliburton Manufacturing & Services Ltdראו למשל , לדוגמה אנגלית בעניי
 זה   304
[2012] U.K.S.C. 1 התחולה של � שבו הזיקות בי
 העניי
 ובי
 אנגליה שימשו סממ
 להיק

  .אבל השופטי עסקו בהיק� תחולה זה בלי קשר הכרחי לזיהוי די
 החוזה, החוק האנגלי
די
 כזה .  465–441' בעמולעיל  )1950 (945 ד ו"פ, שר האוצר' אמסטרד� נ �279/51 "בגראו    305

אול פירוש נכו
 של . שכ
 הוא אינו חייב לחול תמיד, ולה מידיתאינו בהכרח די
 בעל תח
. הכלל עשוי להוביל למסקנה שהוא נועד לחול בנסיבות העניי
 כדי שהמדיניות שבו תוגש

–143' בעמלהבחנה בי
 כללי לתחולה מידית לכללי בעלי היק� תחולה מורחב ראו לעיל 
148 ,451–459 ,462–463. 

, )1950 (945ד ו"פ, שר האוצר' אמסטרד� נ �279/51 "בג פי מה שנקבע בראוי להדגיש שעל   306
רק לעתי רחוקות יגיע בית משפט למסקנה שדי
 הפורו כופה את עצמו על פעילות מחו� 


  . לשטחו באופ
 שחורג מכללי ברירת הדי
  .229–222' לעיל בעמראו    307
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תמיד יוכל לחול ויגבר על כללי ברירת הדי� הרגילי� , אפשר לסטות בנסיבות העניי�
.  נובעת מפרשנות הכללברור כי בהיעדר הוראה מפורשת המסקנה שהוא די� כופהו ;בחוזי�

השופט ריבלי� הכיר בכ� ינו� וג� בפרשת , אמסטרד� בפרשת עיקרו� הוכר בישראל מזמ�ה
א� עולה בישראל טענה  לפיכ� 308.שאי� מניעה שיחול די� ישראל א� פירושו מחייב זאת

ל מה היק� ובית המשפט להבהיר קוד� כעל , שחלות הוראות קוגנטיות של די� ישראל
בלי קשר לשאלה א� די� ישראל , ויב של הוראות החוק הקוגנטיות הנדונותהתחולה המח

   309.הוא די� החוזה
ממחיש כיצד העובדה שדי� הפורו� הוא מועמד לתחולה  קו לעובדפסק הדי� בפרשת 

בתור די� החוזה מטשטשת את ההבדל בי� השאלה מהו הדי� הקשור ביותר לעניי� ובי� 
שכ� בית המשפט ניסח את דבריו  .ו� מבקש לחול א� די� הפור–השאלה הלגיטימית 

א� פעל למעשה לבירור היק� התחולה הראוי של משפט העבודה , כחיפוש אחר די� החוזה
אמנ� הוא הזכיר כיצד יש לבדוק מהו הדי� בעל הזיקה הקרובה ביותר . המג� הישראלי

, מקו� מושב�לרבות (זהות הצדדי� : אלהשיש להתייחס ל הוא הדגישבי� השאר . לעניי�
מקו� , מקו� כריתתו ,מקו� ניהול המשא והמת� לקראת החוזה, )אזרחות והתאגדות�

ימי , מטבע התשלו�, המסמכי� המשמשי� בניהול יחסי העבודה, שפת החוזה, ביצועו
 בבירור על זיקה בי� החוזי� ובי� די� י�כל אלה מצביע. מקו� תשלו� המסי�, החופשה

 הפליג ברשימה ארוכה ביותר של בית המשפט, זאתק בבמקו� להסתפ אול� 310.ישראל
עקרו� , תקנת הציבור: שיחולדי� הערכי� ועקרונות האמורי� להנחות את החיפוש אחר 

, זכויות חוקתיות, עקרונות יסוד של התחו� המהותי, עקרונות היסוד של השיטה, השוויו�
יי� אלה לא זכו להמחשה  ביטו311.התוצאה הראויהואינטרסי� פרטיי� , אינטרסי� ציבוריי�

וניכר על פניה� שה� משמשי� הרבה יותר ,  ככלי� בזיהוי די� החוזהבנסיבות העניי�
בהגדרת היק� התחולה של די� הפורו� מאשר בזיהויו של הדי� בעל הזיקה הקרובה ביותר 

  

 ).2004 (356, 345) 1(ד נט"פ, קרעא�'  נמ"ייצור ושיווק מוצרי מזו� בע ינו� 1432/03א "ראו ע   308
309   �ג כאשר די
 ישראל הוא די
 החוזה עשויה לעלות השאלה א חלקו , כפי שנראה בהמש


וויליא� ' מ נ"נורד� שרותי נפט בע 2�13/ע מב"בדב, למשל. הקוגנטי חל בנסיבות העניי
עלתה השאלה א חלקיו , שבו קבעו כי די
 החוזה הוא די
 ישראל, )1982 (368 ע יג" פד,מורי

 ).316ש "ה להל
 ראו(הכופי של די
 ישראל חלי על עבודה מחו� לישראל 
ראינו לעיל כי חיפוש ). 292ש "לעיל ה (קו לעובד לפסק הדי
 בפרשת �26 ו18ראו בפסקאות    310

אחר די
 החוזה הוא חיפוש אחר שיטת המשפט הקשורה ביותר לעסקה ולא למדינה שאליה 
לאור זאת די היה במסקנה שזיקות אלה מצביעות בבירור על קשר בי
 . ר ביותרהחוזה קשו

  . הסכמי העבודה למשפט הישראלי כדי לזהות את די
 ישראל כדי
 החוזה
311   לעניי
 שיקולי מדיניות של השיטה ושל התחו המהותי ולעניי
  (17 בפסקה, ראו למשל ש

עקרו
 ל (21בפסקה , )ראויההתוצאה י
 הלעני (18בפסקה , )אינטרסי ציבוריי ופרטיי
עקרונות יסוד של השיטה ושל התחו המהותי וזכויות ל (23ובפסקה ) השוויו
 ותקנת הציבור

  ).חוקתיות
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 שיקולי� מהסוג הזה ה� ה� השיקולי� שיש לשקול כשבאי� להתחקות 312.לעניי� הנדו�
 �וה� אינ� תורמי� ישירות לזיהוי הדי� , התחולה של חוק המתחייב מתכליתואחר היק

  .הקשור ביותר לעניי�
שבה� שיקולי� אלה והזיקות המצביעות על , קו לעובדובה� פרשת , אמנ� יש מקרי�

לעתי� הזיקות המצביעות על קרבת העניי� מספיקות כדי לבסס . הדי� הקרוב ביותר חופפי�
אול� שיקולי� כאלה עשויי� להצדיק את הפעלתו של די� . ייב לחולמסקנה שדי� הפורו� ח

ג� כאשר די� ישראל הוא : ולהפ�, כאשר הוא אינו הדי� הקרוב ביותר לעניי�ג� הפורו� 
  . שיקולי� אלה עשויי� לשלול את תחולתה של הוראה נתונה, הדי� הקרוב ביותר לעניי�

י� בי� קבל� ישראלי לרוכש דירות  טלו לדוגמה חוזה לרכישת דירה בשטחי� המוחזק
 מטיל על 1974–ה" התשל,)הבטחת השקעות של רוכשי דירות( )דירות(חוק המכר . ישראלי

וזאת כדי ,  להוות עברה פליליתעשויהושהפרת� , קבלני� חובות שאינ� ניתנות להתנאה
על הא� לפני שחוק זה הוחל במפורש . להבטיח את השקעותיה� של רוכשי דירות

 קבלני� ישראליי� שבנו דירות ביישובי� 313,בי� הישראליי� בשטחי� המוחזקי�היישו
 ניתוחה של בעיה זו כבעיה של ברירת ?ישראליי� בשטחי� היו פטורי� מהחובות שבחוק

בתו� כ� ייבחנו ג� . די� מחייב להתייחס למכלול הזיקות בי� העסקה ובי� המשפט הישראלי
באיזו שפה , היכ� נכרת החוזה, יכ� נוהל המשא ומת�ה, מיה� הצדדי� לעסקה: ענייני� אלה

היכ� היה אמור להשתל� , הוא נכתב ובהתייחס לאילו הוראות חוק או נהגי� משפטיי�
 א� הזיקות האלה או מרבית� קושרות את 314. מטבע הוא נקבע ועוד ועודהבאיז, המחיר

 לכאורה בחירה ,א� כ�. די� ישראל הוא די� החוזה האובייקטיבי, העסקה לדי� ישראל
מפורשת של הצדדי� בדי� ירד� כדי� החל על החוזה שביניה� לא הייתה פוטרת אות� 

  . מהוראות החוק שנועד להבטיח את השקעת הרוכש
. אול� אפשר להגיע לאותה מסקנה ג� א� די� ישראל איננו די� החוזה האובייקטיבי

 מבלי ,בשפה הצרפתית, שהחוזה נכרת ש�; הניחו למשל שהמשא ומת� מתנהל בשוויי�
ומקו� , שמטבע התשלו� הוא הפרנק השוויצרי, שיש אינדיקציה להוראות חוק כלשה�

  

 של שיקולי ברירת די
 "מסנוורת" הוזכרו בנשימה אחת ע הרשימה הכל אלה, זאת ועוד   312
 לפסק הדי
 22, 19, 18, 15פסקאות ראו ב( לברירת די
  השניריסטייטמנטמופשטי שמוצעת ב


בינ  מה היחס ,שיקולי אלה הוזכרו בלא שהוצע כיצד להפעיל אות). של השופט ריבלי
מה שחשוב יותר לברירת הדי
 . ומה היחס בינ ובי
 העקרונות האחרי שהוזכרו, ובי
 עצמ

ותר לחוזה אלא  בחיפוש אחר הדי
 בעל הקשר הקרוב ביג עקרונות אלה לא שולבו, בחוזי
, לברירת די
 השני בריסטייטמנט לדיו
 .שימשו בסיס לזיהוי הדי
 שהוביל לתוצאה הראויה

   .131–130' לעיל בעמ ראו
 .1981–א"תשמה, )יהודה ושומרו
( לתקנו
 המועצות המקומיות 10נספח ראו    313
 ממסי סביר שג המסי או הפטורי, )292ש "לעיל ה(קו לעובד לפי הניתוח בפרשת    314

לפסק הדי
 לעניי
  18פסקה בראו (הרלוונטיי לעסקה היו נחשבי זיקה לדי
 זה או אחר 
 ).מקו תשלו המסי כזיקה בחוזי עבודה
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הזיקות היחידות לישראל בנסיבות אלה ה� זהות הצדדי� ומיקו� . התשלו� הוא בשוויי�
ואפשר לצמצ� א� זיקות אלה א� נניח כי הקבל� התאגד במדינה , הדירה ביישוב ישראלי

וא� נדגיש שהקרקע אינה בישראל אלא בשטחי� , וא אזרח זראחרת והקונה ה
 ניתוח זה מצביע לא רק על האפשרות לתמר� את הזיקות לשיטת משפט 315.המוחזקי�

אלא , נתונה מראש כדי לשנות את זיהוי הדי� בעל הזיקות הקרובות והממשיות ביותר לעניי�
במקרה זה אי אפשר להגיע . ג� על היחס שבי� די� החוזה האובייקטיבי ובי� די� הפורו�

לעומת זאת אי� כל קושי לתאר . בכנות למסקנה שדי� ישראל הוא די� החוזה האובייקטיבי
בי� משו� שהמחוקק קבע זאת במפורש , מצב שבו די� ישראל נועד לחול ג� על עסקה כזו

 בית המשפט, למשל. ובי� משו� שבית המשפט מפרש אותו כנועד לחול בנסיבות העניי�
וששוק זה מקי� ג� רוכשי דירות , י לחשוב שהחוק נועד לחול על שוק הדיור הישראליעשו

במקרה כזה די� ישראל היה חל לא משו� שהוא . ביישובי� ישראליי� בשטחי� המוחזקי�
 �די� החוזה האובייקטיבי אלא משו� שפרשנותו הנכונה של די� הפורו� מייחסת לו היק

  . ת הדי�תחולה מורחב הגובר על כללי בריר
פרשנות החוק עשויה באותה מידה להוביל למסקנה שהחוק לא נועד לחול על דירות 

הוא לא יחול על . שהחוק לא יחוללכ� פרשנות כזו תגרו� . הנבנות מחו� לשטח ישראל
משו� שהוא , שבו כל הזיקות מצביעות על המשפט השוויצרי כדי� החוזה, המקרה השני

א� הוא ג� לא יחול על המקרה . ו הוראת תחולה מורחבתאינו די� החוזה ומשו� שאי� ב
א� . כאשר די� ישראל הוא הדי� בעל הזיקה האובייקטיבית החזקה ביותר לעניי�, הראשו�

 316.די� ישראל לא הועיד אותו לחול על החוזה הנדו�, על פי שהוא הסדר בעל אופי קוגנטי

  

לדיו
 קצר באופ
 שבו אפשר לנתק את העסקה מדי
 ישראל על ידי שינוי מקו ההתאגדות של    315
 661, 651 �"ניהול נדל"  דירותהבטחת השקעות של רוכשי"אליעזר וול� הקבל
 ועוד ראו 

טפחות בנק  5893/91א "במישור של זיהוי היק� התחולה של החוק הוא מפנה לע. )1997(
כבסיס לעמדה שהחוק אינו חל ) 1994 (573) 2(ד מח"פ, צבאח' מ נ"משכנאתות לישראל בע

 כי הדבר לא נאמר במפורש בפסק הדי
 באשר לחוק הנדו
 א. על דירות בשטחי המוחזקי
   .אפשר להבי
 כי זו עמדת בית המשפט

. )1982 (368 ע יג" פד,מורי' מ נ"נורד� שרותי נפט בע 2�13/ע מב"דבלטענה ברוח זו ראו    316
במקרה זה נדונו היחסי בי
 מעסיק ישראלי ועובד ישראלי שהועסק בעבודות קידוח נפט 

 מעסיק טע
 שלמרות זאתה. בית המשפט הגיע למסקנה שדי
 החוזה הוא די
 ישראל. בשטחי
 אינ
 חלות על עבודה מחו� ההוראות הכופות של חוקי המג
 בדיני העבודה הישראליי

בית המשפט קבע כי אות חלקי מהדי
 . לישראל משו שאלה הוראות ציבוריות ועונשיות
 שיש בה ממד א� על פיכחלק מדי
 החוזה  שמקני לעובד זכות שאכיפתה בידיו חלי

' מינהלת קריית ארבע נ 663/78 �"ג בבג . כאשר העבודה מתבצעת מחו� לישראלג, ציבורי
 למסקנה שדי
 ישראל נועד לחול על והגיע )1979 (398) 2(ד לג"פ, ד הארצי לעובדה"ביה

שהיא רשות הפועלת מטע , נהלת קריית ארבעהיחסי בי
 עובד ישראלי שהועסק על ידי ִמ
 .מפקד האזור
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לא תיחשב לניסיו� להתחמק בחירת� , על כ� ג� א� הצדדי� יבחרו במקרה זה בדי� זר
  . מהדי� שהיה חל אילולא בחירת�

ה אשר על כ� א� בלא הוראה סטטוטורית מפורשת בית המשפט עשוי להגיע למסקנ
 הקרוב ביותרהדי� זה ולש� כ� אי� כל צור� שיהיה ,  די� ישראלפרשנית שיש להחיל את

ואילו הוראה , עניי�הקרוב ביותר ל הדי� עשוי להיותי� ישראל בה במידה ד 317.לעניי�

  

 מקרי שבה בתי די
 לעבודה סברו שיש להחיל את די
 על כ� כל אותעשויי להצביע    317
 לשיקולי חיצוניי בי
 שחיזקו את ברירת הדי
 בשיקולי חיצוניי ובי
 שנזקקוישראל 

למשל ראו .  מחייבת להחיל אותותקנת הציבורלעתי נעשה שימוש ברעיו
 ש. באופ
 עצמאי
שבו הוחל די
 ישראל על העסקתו , )1995, רס בנבופו (ברנרד' חמיס נ 3�570/ נא)�י(ע "תב

תבסס על תקנת הציבור  בה,של עובד תושב השטחי שעבד אצל מעסיק פרטי בשטחי
שבו הזיקות , )2001, פורס בנבו (האחי� נסי�' סולימא� נ 1729/98) �י (ב"ע; ושיקולי צדק

 300050/98 ע" ראו ג ע.בי
 החוזה לדי
 ישראל חוזקו באמצעות תקנת הציבור הישראלית
 שהיווה )2003 (577) 1(ד לח" פ,מחמוד מוחמד אלי מחמוד' ת זאב נהמועצה המקומית גבע

 
זהות המעסיק והזיקות ש ונקבע ,בפרשה זו נסקרו כל ההלכות. קו לעובדבסיס לערעור בעניי
 עבודה שדי
 השטחי חל על יחסי;  על די
 ישראל כדי
 החוזהאינ
 מצביעותהאובייקטיביות 

שיש סמכות להחיל חלקי ; אלה בהיעדר הסכמי קיבוציי או הסכמי אישיי מיוחדי
 תקנת הציבור והחובה ,ושבהתא לנסיבות; נסיבות מכוח תקנת הציבורה לפימדי
 ישראל 

שימוש זה . הפליה לחייב החלת די
 ישראל כדי למנוע ותלנהוג בתו לב ובהגינות עשוי
הבא כדי לשלול את תחולתו של הדי
 הזר שאליו , שימוש המקובלבתקנת הציבור שונה מה


הישענות על תקנת הציבור כדי להביא לידי החלת . של תוכנו המאוסב, מפנה כלל ברירת די
לפי מטרות החוק מפורשת הגדרת היק� תחולה . די
 הפורו בשל תוכנו הראוי בעייתית


 הפורו למקרי שבה לא ראוי כי מאפשרת להבחי
 בי
 מקרי שבה ראוי כי יופעל די
 די
 אתכדי להחיל " חיובית"ברעיו
 של תקנת ציבור שיפוטי שימוש , לעומת זאת .יחול

 לסגת יכול א� פע כ� שהוא איננו עד כדי פירושו שתוכנו של די
 הפורו חשוב ,הפורו
' בעמלעיל ראו  (שהפורו אינו פתוח כלל באותו עניי
 לכללי ברירת די
ו, מפני דיני אחרי

קשה להניח כי בית המשפט הישראלי סבור ברצינות כי דיני העבודה ). 456–451, 147–146
 יוחל על הסכ עבודה די
 וכי לעול לא, הישראליי יחולו בכל מקרה ומקרה שיידו
 בישראל

  לעתי.תו היק� תחולה מדויקת יותר של לבסס את החלת די
 ישראל על הגדרמוטבעל כ
 . זר
�י(ע "פרשת תבלמשל ראו (די
 ישראל  מחייב שיחול עקרו� השוויו�שברעיו
 נעשה שימוש  (

הרעיו
 שדי
 ).  עצמהקו לעובדוא� פרשת , )1995, פורס בנבו (ברנרד' חמיס נ 3�570/נא
אחד צרי� לחול על כל העובדי במקו עבודה אחד מקובל זה שני רבות כבסיס להנחה 

, 183ש "הראו לעיל ( הוא די
 מקו ביצוע העבודה או די
 המעסיק שדינו של הסכ עבודה
184; DICEY 11th ed.,1296' מ בע � Sayers v. International Drilling N.V., [1971] 1; ואיל

W.L.R. 1176 ;ס השימוש בעקרו
 השוויו
 בעובדות אול . )�Rome I Regulationל 8' ראו ג
 את די
 ישראל רק משו שבמקו העבודה עבדו זה בצד זה פשר להחיל ִאקו לעובדשל פרשת 

יפלסטינידי ישראליי ועובדי עוב .העיקרו
 לא היה מוביל , לו עבדו במקו רק פלסטיני
 ניתוח המבוסס על היק� התחולה של משפט העבודה המג
 מאפשר , לעומת זאת.לתוצאה זו

החובות הרובצות עליו , ת המעסיקכגו
 זהו,  גורמי אחרי בחשבו
להביאלבית המשפט 
הדי
 שלפיו מתנהל , הרצו
 למנוע ממנו את האפשרות לחמוק מחובות אלה, בתור מעסיק

בי
 המפעל ובי
 המשק שהקשר , הדי
 שחל בשטח שבו מתנהלת העבודה, מקו העבודה
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בי� משו� שהמחוקק צמצ� את היק� התחולה שלו , חולתקוגנטית נתונה מתוכו לא 
 .במפורש ובי� משו� שבית המשפט מגיע למסקנה שהוא לא נועד לחול בנסיבות העניי�

אכ� ראוי להבחי� בי� השאלה א� די� , קו לעובדמכא� שבניגוד למה שנעשה בפרשת 
ובי� , כמתחייב מלשונו או מתכליתו, מקרה הנדו� בתור שכזההפורו� נועד לחול על ה

 רק כ� יהיה אפשר לעמוד בבירור 318.החלתו של די� הפורו� בתור די� החוזה האובייקטיבי
  . על היק� תחולת הוראותיו השונות

  סיכו�  )ב(

וא� בפסק , כל המרכיבי� של מסגרת החשיבה שהוצעה לעיל מצויי� בפסיקה הישראלית
הוא , כפי שכבר ראינו. מעורר קשיי�, על א� היקפו, אול� פסק די� זה. עובדקו להדי� 

 �lexמבליע את ההבחנה החשובה בי� די� הפורו� שחל ככזה ובי� די� הפורו� שחל כ

causae , הבחנה חשובה במיוחד נוכח פיתוח הרעיו� של די� חוזה אובייקטיבי העשוי לגבור
בהקשר זה הניתוח בפסק .  במישור הברירתי הכלליהוא מעורר קשיי� ג�. על רצו� הצדדי�

בפסק די� בהיר , ש� 319.ינו�מצטייר כנסיגה מצערת מהעמדות שהוצגו בפרשת די� זה 
�הסתייג השופט ריבלי� מגישה לברירת הדי� המעניקה , המצטיי� בניקיו� אנליטי, ושקו

 סופו שהוא מסכל כלל אמורפי שכולו שיקול דעת: "לדבריו. לשופטי� שיקול דעת רחב מדי
 הוא הסתייג א� מהאפשרות של 320".את עצ� האפשרות להפעיל שיקול דעת מושכל

מפני , תוצאה הראויה בעיניה� וחשש מפני שרירותה לפישופטי� להחליט איזה די� יחול 
 עניק מקו לעובד לעומת זאת פסק הדי� 321.הפרזה בהחלה של די� הפורו� ומאנדרלמוסיה

ומדבר , של הפורו�מהותיי�  לפעול על פי קני מידה ותומעודד א, לשופט שיקול דעת רחב
 א� השופט ריבלי� התכוו� 322.במפורש על התוצאה הראויה כשיקול חשוב בברירת הדי�

ספק א� הדבר , להנחיל דרכי חשיבה שונות בברירת הדי� בחוזי� מאלה המקובלות בנזיקי�

  

ני עבודה שוני לית של הפעלת דיאעל החברה הישרהכלכלית והחברתית ההשפעה , הישראלי
ג השימוש בעקרו
 השוויו
 ,  על כ
. ועוד,ו
 לשליטת ישראללקי שוני של שטח הנתבח

למקרי שבה די
 ישראל . יעיל פחות מהגדרת היק� התחולה של די
 הפורו בהקשרי אלה
ראו , לא זוהה כדי
 החוזה והגיעו למסקנה שהוראות די
 ישראל אינ
 חלות על יחסי העבודה

פורס  (עיצא� מוחמד אשכנתא' נ) בפירוק(מ "רו� מפעלי מתכת בע�עז 207/08) ארצי(ע "ע
, שעסק ביחסי בי
 מעסיק ישראלי של עובדי פלסטיניי באזור התעשייה בארז) 2012, בנבו
 המינהל האזרחי לאיזור יהודה ושומרו�' מ נ" בע2002דינמקיה אחזקות . א �1234/10 "ובג

 ).2012, פורס בנבו(
  . 1600–1596' בעמ ראו להל
, שר לתביעות סטטוטוריותלניתוח דומה בא   318
  ).2004 (345) 1(ד נט"פ, קרעא�' מ נ"ייצור ושיווק מוצרי מזו� בע ינו� 1432/03א "בע   319
  .375' ש בעמ   320
321     . ואיל�1570' לדיו
 בפסק די
 זה ראו להל
 בעמ. 376–375' בעמ, ש
 .)292ש "לעיל ה (קו לעובד  לפסק דינו של השופט ריבלי
 בפרשת18פסקה    322
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נראה כי לא זו אול� . ונית כזו א� ספק א� אפשר לשמר הבחנה מתודולוגית עקר323.מוצדק
קשיי� מתודולוגיי� אלה נובעי� א� ה� מהשילוב הלא כפי שהוסבר לעיל . הייתה כוונתו

 הקפדה על .מוצדק של זיהוי די� החוזה ע� בירור היק� התחולה המחויב של די� ישראל
  . ההבחנה בי� שני אלה עשויה לשמר גישה זהירה ומאופקת לברירת הדי�

  ודולוגיותבעיות מת  .4

העיקרו� הכללי הוא שהפתרו� לבעיות המתודולוגיות אמור להיגזר מהתאוריה הכללית 
תפיסתה של מלאכה זו כאכיפה של זכות שהוקנתה בדי� זר .  מלאכת ברירת הדי�המנחה את

ואילו תפיסתה כמלאכה של יצירת זכות לפי די� הפורו� , מחייבת קבוצה שלמה של עמדות
טר� גיבש , כמו המשפט האנגלי,  המשפט הישראלי324.דות אחרותמאפשרת קבוצה של עמ

. עמדה כללית באשר למלאכה זו וא� לא גיבש עמדה כזו באשר לתחו� המוגבל של חוזי�
במישור התאורטי אפשר להבי� את ההתפתחות שחלה בברירת הדי� בחוזי� לא רק כתגובה 

.  בתאוריה של ברירת הדי�אלא ג� כתגובה להתפתחויות, להתפתחויות בתאוריות חוזיות
) להוציא שאלות דיוניות(התפיסה המוקדמת שלפיה די� החוזה חל על כל השאלות החוזיות 

הגורסת שהזכות הנדונה קמה ומתקיימת במסגרתו של , תואמת את תורת הזכויות הקנויות
המצטיינת בפיצול הסוגיה לשאלות נפרדות , לעומת זאת הגישה המאוחרת יותר. די� אחד

עשויה להצטייר כאימוצה של הגישה שלפיה די� , )dépeçage(כפפת� לדיני� שוני� וה
אפשר לראות בדי� החוזה , לעומת זאת. הפורו� שולט בעיצובה של הזכות החוזית

רק עדכו� של המושג די� , ובמיוחד ביכולתו לגבור על רצונ� של הצדדי�, האובייקטיבי
קוד� הזכות החוזית נולדה : ת קנויותהחוזה במסגרת התפיסה המסורתית של זכויו

עתה היא נולדת ומתקיימת מכוח ; והתקיימה מכוח רצו� הצדדי� והדי� שהצדדי� בחרו בו
אול� די� החוזה האובייקטיבי לא החלי� את הדי� . די� בעל זיקה אובייקטיבית לעניי�

� בעל הקשר בלי קשר לעמדתו של הדי, שכ� די� הפורו� מסמי� דיני� נוספי�, הנבחר בכול
על כ� . למשל בשאלת הכשרות ובשאלת התוק� הצורני של החוזה, האמי� ביותר לעניי�

חוסר בהירות זו באשר לתורה .  די� שבו נקנית הזכות החוזיתדי� החוזהקשה לראות ב
לבעיות , ככל שה� ניתני�, המנחה בכללי ברירת הדי� בא לידי ביטוי ג� בפתרונות הניתני�

 . שפט האנגלי ובמשפט הישראליהמתודולוגיות במ

  

323   
אול דיו
 זה . אמנ פסק הדי
 מתייחס לשאלה מדוע ברירת הדי
 בחוזי שונה מזו שבנזיקי
, א� מסביר מדוע השיקול הטריטוריאלי מכריע בהקשר החוזי פחות משמכריע בזה הנזיקי


ת משפט ולא כדי למצוא את די
 החוזה האובייקטיבי מחפשי זיקות לשיט, כפי שראינו, ואכ
אול אי
 די בכ� כדי שמידת שיקול הדעת של השופטי תהיה . למדינה במוב
 הטריטוריאלי

  .שונה בשני ההקשרי
 .215–212' לעיל בעמראו    324
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  סיווג   )א(

  קטגוריה המשפטית וסיווג הוראותהסיווג   )1(

עשיית , נזיקי�, חוזי�: כללי ברירת הדי� בישראל בנויי� לפי תחומי משפט מהדי� הפנימי
ג� בתו� הקטגוריות הרחבות הללו כללי ברירת הדי� בנויי� לפי . עושר ולא במשפט ועוד

צורתו , תוקפו של החוזה, פרשנות החוזה או בירור תוכנו: די� הפנימיקטגוריות הידועות ב
תרופות בגי� הפרת , ביצוע החוזה, כשרות הצדדי� לחוזה, חוקיותו של החוזה, של החוזה

, חל על תביעה נתונה)  איזה כלל ברירת די�–וקוד� לכ� (על כ� כדי לדעת איזה די� . החוזה
כדי לדעת איזה די� .  חוזי� או לקטגוריה של נזיקי�יש לדעת א� היא שייכת לקטגוריה של

יש לאפיי� את הטענה במונחי� , חל על טענה נתונה)  איזה כלל ברירת די�–וקוד� לכ� (
על כל תביעה ועל כל טענה להיכלל באחת הקטגוריות . שעל יסוד� בנויי� כללי ברירת הדי�
ת א� תביעה המבוססת על די� זר כדי לדע, מכיוו� אחר. המשמשות בסיס לכללי ברירת הדי�

צרי� להראות , וכדי לדעת א� טענה המבוססת על די� זר ראויה להישמע, ראויה להתקבל
בנסיבות העניי� לאותו די�  מפנה העוסק בהשהתביעה שייכת לקטגוריה שכלל ברירת הדי� 

ה א� תובע מבסס תביע, למשל. אליואו שההוראה שייכת לקטגוריה המצדיקה הפניה , זר
הוא יפסיד , חוזית על די� שכל זיקתו לעניי� מתמצה בהיותו די� אזרחותו של התובע

משו� שכללי ברירת הדי� בחוזי� אינ� מייחסי� חשיבות לדי� אזרחותו של , בתביעתו
א� מעלי� את הטענה שצד אינו כשיר לכרות את החוזה ומבססי� , בדומה לכ�. התובע

  . טענה זו לא תישמע,  שהוא די� מקו� כריתת החוזהאותה על די� שקשור לעניי� רק משו�
א� התוכ� שלה� עשוי , שיטות משפט שונות מנצלות פחות או יותר אות� קטגוריות

ואילו , במשפט הישראלי אחריות בגי� רשלנות מקצועית נחשבת נזיקית, למשל. להיות שונה
ת עשויה להיתפס חוזי�אחריות בגי� התנהגות טרו�. במשפט הצרפתי היא נחשבת חוזית

כמו כ� . היא נזיקית ,ככל שהיא קיימת, ובאנגליה, ולעומת זאת בצרפת, כחוזית בישראל
הוראת די� שבשיטה אחת מסווגת בקטגוריה אחת עשויה להיות מסווגת בשיטה אחרת 

, דרישת הכתב עשויה להצטייר כדרישה צורנית בשיטה אחת, למשל. בקטגוריה אחרת
 מאחר 325.וכדרישה דיונית בשיטה שלישית, ותי בשיטה אחרתכדרישה באשר לתוק� המה

שסיווג התביעה והטענה חיוני להכרעה בשאלה לאיזה די� פוני� ומאיזה די� אפשר לעורר 
חשוב לדעת א� הסיווג נעשה על פי מה שמקובל בדי� הפורו� פנימה או בדר� , טענה
  .אחרת

  

כפי , ראו ג דיו
 בדר� שבה כללי ברירת די
 יכולי לעקו� בעיה זו .169–154'  לעיל בעמורא   325
 ).238–230, 161' לעיל בעמ(לבונטי
 שמציע 
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, יעשה באופ� פונקציונליהעמדה הכללית שננקטה בפסיקה הישראלית היא שסיווג י

 ובהתחשב בהשלכות הברירתיות של � שממנה היא באהבהתחשב בתפקיד ההוראה בדי

, בי� בדי� הפורו� ובי� בדי� הזר,  מכא� נובע קוד� כול שהסיווג הפנימי המקובל326.הסיווג

סיווג הנראה אינטואיטיבי למשפט� משיטה ; בהקשר של ברירת הדי�בהכרח אינו מחייב 

אי� לכפות את הקטגוריות הנוקשות של די� הפורו� . ו מחייב בכל שיטות המשפטאחת אינ

עמדה זו באה לידי ביטוי ברור . ואי� לפעול באופ� אוטומטי על פי הסיווג הפנימי שבדי� זר

שלא היה נחשב חוזה לפי " חוזה"בברירת הדי� בחוזי� בנכונות להכיר בקיומו ובתוקפו של 

דה שההסכ� הנדו� אינו עולה כדי חוזה בדי� ישראל אינה  מכא� שהעוב327.די� הפורו�

המסווגת בדי� זר , כ� ג� דרישת כתב. צריכה להפריע להחלת כללי ברירת הדי� בחוזי�

וא� מפרשי� , עשויה בכל זאת לחול בישראל א� היא מופיעה בדי� מקו� הכריתה, כדיונית

נוהגי� , לפי עמדה זו. יותאת תפקידה בשיטה כתפקיד שממלאות בדר� כלל הוראות צורנ

מאפשרי� להכיר . א� אי� מחילי� אותו באופ� נוקשה, על פי די� הפורו�בעניי� הסיווג 

שנקנו בשיטות משפט אחרות ומאפשרי� להחיל את כללי " חוזיות"במסגרתו ג� בזכויות 

עמדה זו תקפה . ברירת הדי� לפי תפקיד� ולא לפי המינוח הטכני שבאמצעותו ה� מנוסחי�

 וא� באשר להוראות של די� ,ה� באשר לעילת התביעה ה� באשר להוראות של די� זר

  . שאינ� בהכרח מסווגות בהקשר הברירתי כפי שה� מסווגות בהקשר הפנימי, ישראל

למשל ,  בישראל בנוגע לחיוב שאינו נובע מחוזהג� כאשר מוגשת תביעה ,אשר על כ�

אפשר שיחולו כללי ברירת הדי� , ול משא ומת�תביעה בגי� הפרת חיוב לנהוג בתו� לב בניה

בחוזי� אפילו לא נכרת חוזה ואפילו א� בדי� הזר שאליו מפני� כללי ברירת הדי� בחוזי� 

,  אי� כלל ברירת די� מיוחד לאחריות מסוג זה בישראל.האחריות מסווגת כאחריות נזיקית

י� הנבחר שהיה די� הד, וקשורה לאחריות החוזית, ומאחר שהיא מופיעה בחוק החוזי�

 –  או לחלופי� למשא ומת� שהתנהל– והדי� בעל קשר חזק במיוחד לחוזה,  נכרתהחוזה ל!

החלת די�  .א� באותה מידה סיווג זה אינו מחויב המציאות. עשויי� לחול על יחסי� אלה

 שהצדדי� נכנסו למגעי� מתו� מגמה זהמדגישה את העובדה שהחיובי� עלו מהחוזה 

תדגיש , כמתחייב מתפיסת העניי� כנזיקי, החלת די� מקו� ביצוע העוולה 328.לכרות חוזה

לא זו . המצדיק התמקדות בדי� מקו� ההתנהגות, את הממד הנזיקי שבהתנהגות פסולה

אלא ג� במשפט , חוזית נתפסת כנזיקית�בלבד שבשיטות משפט זרות התנהגות טרו�

אמנ� . היבטי� החוזיי� שבאחריות זוהישראלי פנימה מקובל לזהות היבטי� נזיקיי� לצד ה

  

' גרייפי� קורפורייש� נ 352/87א "ע; )1953 (1037ד ז "פ, רוזנבאו�' רוזנבאו� נ 1/49מ "בד   326
  .475–474'  לעיל בעמראו .)1990 (45) 3(ד מד"פ, מ"כור סחר בע

  .Re Bonacina, [1912] 2 Ch. 394, 401 (C.A.)ראו לעיל    327
 .1444'  בעמראו לעיל   328
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 בהכרח בעל משמעות אינו  ככזה המקו� שבו מתנהל המשא והמת�,חוזיתנקודת מבט מ

ראוי יותר להחיל את הדי� שבמסגרתו ו, הנובעי� מניסיו� לכרות חוזהלעניי� החיובי� 

 אול� ככל שחובת תו� הלב נהיית רחבה יותר ובעלת מאפייני�. ביקשו הצדדי� להתקשר

כמו כללי , א דומה יותר לכלל התנהגות שקיומו נדרש מכל אד� בישראליכ� ה, כופי� יותר

 על כ� א� אפשר לזהות מקו� אחד שבו התנהל המשא .ההתנהגות והאחריות החלי� בנזיקי�

ולו , וא� יתבקש בית המשפט לפנות לדינו של מקו� זה לפי כלל ברירת הדי� בנזיקי�, ומת�

העובדה שהסיווג הישראלי האינטואיטיבי הוא חוזי לא , ת בהקשר זהכבסיס חלופי לאחריו

   329.תשלול אפשרות זו
יכריע בית המשפט באופ� , ישראלית או זרה, ג� בעניי� סיווגה של הוראה נתונה

דרישה לכתב , למשל. פונקציונלי תו� התחשבות בתפקיד ההוראה בדינה ובתוצאה הצפויה
רות א� היא מיועדת להג� על קבוצה מיוחדת של עשויה להצטייר כהוראה בעניי� כש

לעומת זאת א� היא . ולכ� היא תהיה רלוונטית רק א� היא מופיעה בדי� המושב, אנשי�
ולכ� היא רלוונטית , היא עשויה להצטייר כעניי� של צורה, חלה על כל החוזי� מסוג הנדו�

רה לאפשרות להגיש וא� היא קשו. א� היא מופיעה בדי� מקו� הכריתה או בדי� החוזה
היא תיראה הוראה דיונית ותהיה רלוונטית רק א� היא מופיעה בדי� , תובענה לבית משפט

   330.כל זאת בלי קשר לסיווגה הפורמלי בשיטה שבה היא מופיעה. הפורו�

  סיווג חוליית הקישור  )2(

� בעל די,  די� החוזה:מזהי� את הדי� שיחול באמצעות חוליית קישורכל כללי ברירת הדי� 
. די� המושבודי� מקו� הביצוע , די� מקו� הכריתה,  לעניי�הזיקה הקרובה והממשית ביותר

 הגדרה שונה מזו של הדי� הזר שאליו מפנה קישורהית חוליאת כאשר די� ישראל מגדיר 
   331?כיצד ראוי לנהוג, כלל ברירת הדי� על פי הגדרה זו

  

�חוזית מה�את האחריות הטרו ש הוציאו , המקובלת באירופהגישה זו תואמת את העמדה   329
Rome I Regulation,ת העוסק �Rome IIאול ב .)(i).1.2' ראו ס ( בברירת הדי
 בחיובי חוזיי

Regulation , לא כלולה הוראה מיוחדת לתביעות  ,חוזייהעוסקת בברירת הדי
 בחיובי
 יחול די
 החוזה או הדי
 שהיה חל עליו אילו נכרתלפי כלל זה . culpa in contrahendoבנושא 

)הדי
 ,  לזהות די
 זהאי אפשרובמקרי שבה , )כלומר כללי ברירת הדי
 המקובלי בחוזי
א המת
  בעת המשא ודי
 מקו המגורי המשות� של הצדדי, של המקו שבו אירע הנזק

 בהתא לכללי הברירה לוהכ, או די
 בעל קשר קרוב יותר לעניי
, יש לה די
 משות� כזה
 
לל ברירת הדי
 הישראלי בנזיקי
 מדגיש את מקו אמנ כ). 12' ש ס(המקובלי בנזיקי

מקו אירוע  סביר שדי
 אבל , מדגיש את מקו אירוע הנזקהאירופיכלל ואילו ה, ההתנהגות
 . קשור יותר לעניי
 מאשר די
 מקו ההתנהגותהנזקיהיה

  ). 230ש "לעיל ה(פסברג ; 475–474, 169–162' לעיל בעמ ראו   330
  .172–169' לעיל בעמ ראו   331
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בהקשר זה הכלל אינו צרי� . ו� החוזי באופ� ספציפיבתחאי� פסיקה בסוגיה זו בישראל 
על .  יש להגדיר את חוליית הקישור לפי הגדרתה בדי� הפורו�–להיות שונה מהכלל הרגיל 

–ב"התשכ,  לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות77לצור� סעי� " מושב"כ� המונח 
ות המקובלות בדי� מקו� הכריתה יזוהה על פי התפיס;  יוגדר כהגדרתו באותו חוק1962

 וא� די� החוזה יזוהה על פי המבחני� 332,ישראל באשר לשאלה מתי והיכ� נכרת חוזה
  .המקובלי� בדי� ישראל לעניי� זה

בר� כאשר מבקשי� לדעת מהו מקו� ביצועו של החוזה לצור� החלתו על פרטי ביצוע 
ג� . ליות בלבדאי� מקו� לזהות את מקו� הביצוע לפי תפיסות ישרא, או בשאלת החוקיות

, א� החוזה אינו כולל פרט זה. בישראל מקובל שמקו� הביצוע עשוי להיקבע בחוזה עצמו
יש להשלימו מבררות המחדל , ואי אפשר ללמוד על כוונת הצדדי� בנוגע לעניי� זה

הדי� הרלוונטי לעניי� זה איננו די� ישראל , כאשר מדובר בחוזה שדינו זר. המופיעות בדי�
. הדי� שמתוכו משלימי� את כל פרטי החוזה הנתוני� לבחירת הצדדי�, זהאלא די� החו

 אי� זאת אומרת ששאלה זו יוצרת חריג 333.מכא� שמקו� הביצוע עשוי להיקבע לפי די� זר
לעניי� זה די� הפורו� מסתמ� על . מהעיקרו� שקובעי� את חוליית הקישור לפי די� הפורו�

באמצעות הוראות , דר� קיצור, נה זו מנוסחת לעתי�וכוו, כוונת הצדדי� כלפי מקו� הביצוע
   334.של די� זר

  )renvoi(רנוואה   )ב(

ראינו שהפתרו� לבעיית הרנוואה עשוי להשתנות לפי התשובה לשאלה א� ברירת הדי� 
בחוזי� מבוססת על הרעיו� של זכויות קנויות או שמא על הרעיו� שדי� הפורו� מעצב את 

 אפשר להבי� את ההתפתחות שחלה בברירת הדי� בחוזי� ראינו עוד כי. הזכות החוזית
כללי ברירת הדי� אינ� : כאימוצה של גישת די� הפורו� על חשבו� הגישה של זכויות קנויות

ה� מפרקי� את הזכות החוזית לגורמי� שוני� ; שבו שוכנת הזכות, מפני� עוד לדי� אחד
בעל הקשר הקרוב והממשי ביותר די� ,  די� נבחר–העשויי� להיות כפופי� לדיני� שוני� 

מכא� . די� מקו� הכריתה ודי� המושב, די� מקו� הביצוע, לחוזה מבחינה אובייקטיבית
בלי קשר לשאלה א� זכות , שהפורו� הוא שמרכיב את הזכות מתו� הגורמי� השוני� הללו

  

 .1457–1456' לסוגיה מקבילה ראו לעיל בעמ   332
עמדות אלה תואמות את העמדות שהוצגו לעיל בהקשר של סמכות שיפוט בנוגע לשאלה כיצד    333

, ג ש די
 הפורו קובע היכ
 נכרת החוזה. קובעי שחוזה נכרת בישראל או הופר בישראל
  . )1459' ראו לעיל בעמ, לדיו
 בסוגיה מקבילה(ואילו די
 החוזה קובע היכ
 הוא הופר 

ובי
 שהוא חל , וזאת בי
 שמתקבלת העמדה שדי
 מקו הביצוע חל על שאלה זו באופ
 עצמאי   334
ח להגדיר חוליית קישור זו בשל הכור). 1502–1495' בעמלעיל  ראו(מכוח די
 החוזה בלבד 

  .בשני המקרי הסיווג יבוצע לפי אותו די
, לפי די
 החוזה
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אי� הכרח לקבל , א� זו אכ� העמדה של המשפט הישראלי. כזו קיימת בשיטה אחרת כלשהי
  . את הרנוואה בחוזי�

אול� לא ברור כלל א� ההתפתחות בברירת הדי� בחוזי� נטשה את גישת הזכויות 
יש מי שסבור שהכלל שמפנה לדי� מקו� הביצוע של החוזה באשר , למשל. הקנויות

ושהוא חל רק ככלל של די� הפורו� המופעל כאשר , לחוקיותו איננו כלל ברירת די� עצמאי
יכריע ר שאהוא , זרהוא די� כאשר די� החוזה ,  א� כ�335.די� החוזהדי� הפורו� הוא ג� 

במישור התאורטי אפשר . בשאלה א� ראוי לפנות לדי� מקו� הביצוע בעניי� חוקיות החוזה
שבמסגרתה די� , של זכויות קנויות" מעודכנת"להבי� עמדה זו כגישוש לקראת תפיסה 

טיבי בתור הדי� ששולט בקיומו ובתוקפו החוזה האובייקטיבי החלי� את די� החוזה הסובייק
א� כאמור ג� גישה זו . לפחות מדי� זה, פירושו של דבר שיש לקבל את הרנוואה. של החוזה

די� החוזה האובייקטיבי עשוי לשלוט בתוקפו המהותי של . לא באה לידי מימוש מלא
� בצורת אבל אי� בכוחו לפסול את החוזה בשל פג� בכשרות הצדדי� או בשל פג, החוזה
על כ� אי אפשר לומר כי . שכ� כללי ברירת הדי� האחרי� נתפסי� ככללי� עצמאיי�, החוזה

  . הזכות החוזית נקנתה בדי� זה בלבד
על א� התפיסה שדי� . שניות רעיונית זו אינה באה לידי ביטוי מפורש במשפט הנוהג

 There“שלפיהית כלל הלכה קבעהבמשפט המקובל נ, מקו� הביצוע חל רק מכוח די� החוזה

is no renvoi in contracts”.336 ג� במשפט הקונטיננטלי מקובל שבתחו� החוזי� אי� שועי� 
אול� בית ,  בישראל אי� פסיקה ישירה בשאלה זו337.לכללי ברירת הדי� של די� החוזה

   338.כאילו הוא תק� ג� בישראל, המשפט ציטט את המשפט האנגלי בהקשר זה בדר� אגב
צדדי� סבירי� לא היו בוחרי� בדי� דחיית הרנוואה בתחו� זה הוא שההסבר המקובל ל

 א� מדובר בפירוש רצונ� 339.אלא רק בדי� המהותי,  כללי ברירת הדי� שלוהחוזה לרבות
והיא א� עומדת בסתירה להנחה בהקשר של , עמדה זו אינה מובנת מאליה, של הצדדי�

פלוני באמצעות תניית שיפוט אי�  נקבע כי בחירה בפורו� בהקשר זה. זיהוי די� החוזה
ונאמר , פירושה שהצדדי� ג� בחרו בדי� של אותו פורו� כדי� שישלוט בחוזה שביניה�

  

  .1502–1495' לעיל בעמראו    335
 ;Re United Railways of Havana and Regla Warehouses Ltd., [1960] Ch. 52, 96–97ראו    336

Amin Rasheed Shipping Corp. v. Kuwait Insurance Co., [1984] A.C. 50, 61–62.   
  .�Rome I Regulation ל20'  ראו ג ס.180, 176–175' לעיל בעמראו    337
) 2(ד כו"פ, נומיקוס' מ' נ'  נמ"חברה לאחריות ולביטוח משנה בע, מנורה 419/71א "עראו    338

527 ,534–535 )1972(. 
לית שלפיה עמדה זו מתיישבת ע הגישה הקונטיננט. 1164 'בעמ, .DICEY 11th edראו למשל    339

משל בגרמניה ל. הוא חל בלא כללי ברירת הדי
 שבו, כל אימת שחל די
 זר מכוח רצו
 הצדדי
מקבלי את ההפניה מהדי
 )  לחוק הרפורמה האיטלקי13' ס( ובאיטליה ,)�EGBGB ל4' ס(

  .  ובלבד שהדי
 אינו חל מכוח בחירת הצדדי,החל
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 אול� ג� בהנחה שעמדה 340.שה� צריכי� להניח שהפורו� יחיל את כללי ברירת הדי� שלו
ככל שהיא מבוססת על רצונ� או רצונ� , זו אכ� קולעת להנחותיה� של צדדי� סבירי�

במפורש או , ראוי שהיא תאפשר לבדוק בכל מקרה ומקרה א� הנסיבות מורות, שוערהמ
את  מצבי� שבה� יהיה ברור שהצדדי� אכ� צפו ייתכנו .מה חשבו ומה רצו הצדדי�, מכללא

  341. ורצו בה�של אותו די� נבחרברירה הכללי 
מכוח רצו� הסבר זה אינו מועיל באשר לכל אות� דיני� שחלי� על חוזה שלא , זאת ועוד

ת הרנוואה על יסוד הנחות בדבר  אי� כל סיבה להכריע בשאל,אשר לדיני� אלה. הצדדי�
א� חל די� המושב או די� מקו� הביצוע או די� בעל זיקה , אדרבה. רצו� הצדדי�

החלתו בשל זיקתו החזקה לעניי� הנדו� תומכת , אובייקטיבית חזקה לחוזה או לעניי� הנדו�
  . רת הדי� שלובהחלתו ע� כללי ברי

על כ� ג� בהיעדר תפיסה מגובשת באשר לשאלה א� ברירת הדי� בכלל או ברירת הדי� 
אפשר לעצב , בחוזי� בפרט מתנהלת לפי גישת הזכויות הקנויות או לפי גישת די� הפורו�

הסיבה שבגללה חל די� פלוני בהקשר החוזי היא שצריכה . פתרו� מושכל לבעיית הרנוואה
כאשר הוא חל מכוח . � יש להתחשב ג� בכללי ברירת הדי� שבו א� לאולהכריע בשאלה א

יש , וכאשר רצו� זה אינו ברור, יש להכריע בשאלה זו לפי רצו� הצדדי�, רצו� הצדדי� בלבד
בשל זיקתו החזקה , כאשר הוא חל בלי קשר לרצו� הצדדי�; לנהוג כמקובל בפירוש רצונ�

  .  ברירת הדי� שבואי� סיבה לפסול את הפעלת כללי, לעניי�

  אינצידנטליתה הבעיה  )ג(

כאשר הדי� הזר הזה , בעיה אינצינדטלית מתעוררת כאשר הפורו� מפנה שאלה לדי� זר
וכאשר פתרונו של הדי� הזר , אינצידנטלית, תולה את השאלה בתשובה לשאלה אחרת

יבות אלה בנס. לשאלה זו שונה מהפתרו� שדי� הפורו� היה נות� לאותה שאלה אינצידנטלית
על הפורו� להחליט א� להעדי� את גישת הדי� הזר לשאלה האינצידנטלית או את הפתרו� 

:  ג� הפתרו� של בעיה זו קשור קשר הדוק לתורת המסגרת של ברירת הדי�342.עצמו שלו

  

עמדה זו א� אינה מתיישבת ע התפיסה , �כפי שנראה בהמש .1477–1476'  לעיל בעמראו   340
, ש מקובל לחשוב שא הצדדי בחרו בדי
. של המשפט האנגלי בנוגע לשינוי בדי
 החוזה

 ).1531–1528' בעמלהל
  ראו(והחוזה כפו� ג לשינויי בדי
 זה , די
 זה שולט בחוזה
השיטה הנדונה קל יותר להגיע למסקנה שצדדי צפו את כללי ברירת הדי
 של , למשל   341

מאשר במקרי שבה ה העתיקו , במצבי שבה ה בחרו בדי
 במפורש כדי
 החוזה
, )201ש "ה(אול כפי שהוסבר לעיל . הוראות מתוכו לחוזה או שהפנו בחוזה לסעי� ספציפי

א� כאשר הצדדי , מסקנה זו אינה מבוססת על כ� שלאחר שהדי
 נבחר הוא שולט בחוזה
 �היא מבוססת על כ� שבשני המקרי הדי
 חל . ה שולטי בו, החוזההעתיקו סעי� לתו
  .אלא שנסיבות בחירתו מולידות פרשנות שונה של כוונות הצדדי, מכוח רצו
 הצדדי

 .188–181' לעיל בעמראו    342
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אימוצו של הפתרו� הזר לבעיה האינצידנטלית מתיישב ע� גישת הזכויות הקנויות ומחזק 
� הזר לשאלה האינצידנטלית וכפיית הפתרו� המקומי על הדי� הזר התעלמות מהפתרו; אותה

במוב� זה מתבקש . השולט בשאלה הראשית מתיישבת ע� גישת די� הפורו� ומחזקת אותה
  . שהעמדה של שיטה נתונה כלפי הבעיה האינצינדטלית תזדהה ע� גישתה לבעיית הרנוואה

מצד אחד אפשר לראות . י ג� כא�אותה שניות שראינו בסוגיית הרנוואה באה לידי ביטו
בקיומ� של כללי ברירת די� עצמאיי� לעניי� צורת החוזה וכשרות הצדדי� ביטוי לכ� שא� 

די� החוזה האובייקטיבי אינו מכריע בה� , תוקפו של החוזה מורכב ממרכיבי� שוני� אלה
 מצביע �dépeçageה. אלא חלי� כללי ברירת הדי� של הפורו�, על פי תפיסותיו הברירתיות

מצד אחר ראינו כי יש תפיסה שלפיה . על גישה שלפיה הזכות מורכבת על ידי די� הפורו�
לכאורה יש בכ� ביטוי . חל רק מכוח די� החוזה, הדי� ששולט בחוקיות, די� מקו� הביצוע

  . לתפיסה שדי� החוזה הוא ששולט בזכות
שר החוזי בספרות או קשה למצוא דוגמאות לבעיה זו בהק, בניגוד לסוגיית הרנוואה

  . הנה שתי דוגמאות היפותטיות. בפסיקה

. פוני� למרפאת פוריות בספרד זוג תושבי צרפת ואזרחי ישראל :דוגמה
בני הזוג עד יעברו  חוזה שלפיו � שני הצדדי�לאחר שיחות רבות נחת� בי

 מפורטותבחוזה .  תמורת סכו� קבועחמש סדרות של טיפולי� במרפאה
כי  בני הזוגמצהירי� בי� השאר .  רב של הצדדי� בפירוטהחובות והזכויות

החוזה . את כל הסכו� מראשומשלמי� , לפי דרישת הארגו�, ה� נשואי�
 מקו� ביצוע כל החיובי� ,לסעיפי חוק ספרדיי�ומתייחס נוסח בספרדית מ

בשלב מסוי� . ויש בו תניה שלפיה די� החוזה הוא די� ספרד, נקבע לספרד
המרפאה להמשי� בטיפולי� בטענה שבני הזוג מסרבת  במהל� הטיפולי�

בני הזוג מגלי� .  מתגלע סכסו�ובי� הצדדי�, אינ� משתפי� פעולה כנדרש
נגדו תביעה  מגישי� ה�. שבעל המרפאה החתו� על החוזה הוא ישראלי

ע� להגנתו שהחוזה אינו חוקי כי לפי והנתבע ט. בישראל בגי� הפרת חוזה
.  פוריות לתת שירותי� לבני זוג לא נשואי� למרפאותדי� ספרד אסור

בני הזוג נישאו כדת משה . בניגוד להצהרת� בני הזוג אינ� נשואי�, לטענתו
אול� בצרפת אי� תוק� לנישואי� דתיי� שאי� בצד� , וישראל בצרפת
לפי כלל .  ובני הזוג לא טרחו לעבור נישואי� אזרחיי� ש�,נישואי� אזרחיי�

 – האישי של הצדדי� כפו� לדי� אזרחות� �מעמד, ברירת הדי� הישראלי
כלל ברירת הדי� .  די� דת�לפיכי ה� נישאו ,  ולפיו ה� נשואי�– די� ישראל

  .ולפיו ה� אינ� נשואי�, צרפת, של ספרד מפנה בעניי� זה לדי� מושב�

 חוזה בי� מבטח אמריקני בעל סני� בישראל למבוטח ישראלי :דוגמה
. על ידי המבוטח ברשלנות הנפגע  שלישיחייב את המבטח לשפות צדמ

די� ניו . לצד שלישי זכות לתבוע את חברת הביטוח ישירות מקנה החוזה
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בע את חברת הביטוח ות, ישראלי, צד שלישי. יורק נבחר כדי� החוזה
בישראל לפי פוליסת הביטוח בטענה שהוא נפגע על ידי המבוטח בתאונה 

 החל על החוזה, קלפי די� ניו יור, ע� שבנסיבות העניי�והמבטח ט. בצרפת
השאלה א� המבוטח פגע בתובע ברשלנות , שבו מצויה זכותו של התובע

ולפיו לא המבוטח , )דינ� המשות� של המזיק והניזוק(כפופה לדי� ישראל 
בנסיבות העניי� הניחו כי כללי ). או שהנזק לא נגר� ברשלנותו(גר� לנזק 

 השאלה א� התובע נפגע על ידי ברירת הדי� הישראליי� היו מפני� את
די� מקו� ביצוע (לדי� צרפת , המבוטח וא� פגיעה זו נגרמה ברשלנות

ונגרמה , ובו נמצא כי הפגיעה אכ� נגרמה על ידי המבוטח, )העוולה
  343.ברשלנות

בהיעדר תורת מסגרת כללית בברירת הדי� ובהיעדר עמדה ברורה באשר לתורת המסגרת 
.  לפחות להתאי� את הגישה לבעיה אינצינטלית לגישה ברנוואהראוי, בברירת הדי� בחוזי�

ג� יש הצדקה לפעול לפי כללי ברירת הדי� של הדי� הזר , א� יש הצדקה לקבל את הרנוואה
מוצדק להתעל� מה� ג� , א� אי� הצדקה לקבל את הרנוואה. באשר לשאלות אינצידנטליות

חוקיות בלי קשר לרצונ� של בדוגמה הראשונה די� ספרד חל על שאלת ה. בהקשר זה
הסיבה שבגללה די� ספרד רלוונטי היא שבית משפט ישראלי מבקש לדעת א� . הצדדי�

יענה על כ� א� הגיוני הוא שג� השאלה האינצידנטלית ֵת. החוזה בלתי חוקי בעיני די� ספרד
במקרה . ואי� חשיבות לשאלה כיצד ישראל מתייחסת לבני הזוג הנדוני�, מתו� די� ספרד

על א� זאת נראה כי ההנחה הסבירה של . השני די� ניו יורק חל א� מכוח רצו� הצדדי�
הוא שולט ג� בתנאי� המשפטיי� , צדדי� אלה הייתה שא� די� ניו יורק שולט בחוזה

א� על פי שדי� ניו יורק חל , על כ� ג� במקרה זה. הדרושי� למימוש זכויות על פי החוזה
 להכריע בשאלה האינצידנטלית לפי כללי ברירת הדי� של סביר, מכוח רצו� הצדדי� בלבד

ואי� סיבה להגיע למסקנה אחרת רק בשל העמדה המסורתית הכוללנית שלפיה , הדי� הזר
  . אי� רנוואה בחוזי�

  בעיות הזמ�  )ד(

, זמניות שנדונו בפרק העיוני מתייחסות לשינוי בכלל ברירה של הפורו��הבעיות הבי�
בהקשר של חוזי� קיימת פסיקה רק באשר . ר ולשינוי בדי� הזרלשינוי בחוליית הקישו

  .שתי השאלות האחרות תידונה א� בקצרה. לשינוי בדי� הזר

  

במקרה זה המסקנה שיש לנהוג לפי כללי הברירה של הדי
 הזר עשויה להיראות אינטואיטיבית    343
 את רצונ המשוער של הצדדי שלא יכלו לדעת מראש היכ
 תוגש תביעה על כי היא משקפת

אינו , שינוי עובדות המקרה באופ
 שבדי
 הזר אי
 חיוב ואילו בדי
 ישראל יש. פי הפוליסה
 .משנה מסקנה אינטואיטיבית זו
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  ת הדי�שינוי בכלל בריר  )1(

שכ� כללי ברירת הדי� בחוזי� לא עברו שינוי , בישראל אי� עמדה בשאלה זו בהקשר החוזי
שהביאה , גה מפני פגיעה בזכויות קנויותבהקשר האחד שבו סוגיה זו נדונה הובעה דא. ניכר

 שהתגבשו לפני זכויותלידי כ� שכללי הברירה הקודמי� הוחלו על זכויות שנחשבו ל
 ביטוי לגישה דומה אפשר למצוא בחוק האנגלי החדש הנוגע 344.שאומצו הכללי� החדשי�

רירת שניה� מחילי� את כללי ב;  האירופית�Rome I Regulationלברירת הדי� בחוזי� וב
�  345.הדי� החדשי� רק על חוזי� שנכרתו לאחר כניסת� לתוק

הרואה במועד כריתת� את המועד , עמדה זו מתיישבת ע� העמדה הפנימית כלפי חוזי�
היא , ראשית.  אול� היא מעוררת שתי בעיות במישור ברירת הדי�346.שבו נקנות זכויות

ג� א� , העשוי להידו� בישראלה כי כללי ברירת הדי� של הפורו� חלי� על כל אירוע מניח
, כאמור,  שנית347.בעת כריתת החוזה לא היה כל קשר בי� החוזה או הצדדי� לו ובי� ישראל

אלא שכבר ראינו . ה כי ברירת הדי� בחוזי� מתנהלת לפי גישת הזכויות הקנויותהיא מניח
טובת שאפשר להבי� את כללי ברירת הדי� בחוזי� כנטישתה של תורת הזכויות הקנויות ל

זהותו של די� הפורו� ידועה רק מרגע . הגישה שדי� הפורו� הוא שמעצב את הזכות החוזית
. וייתכ� שכל זיקתו לעניי� מתמצה בכ� שמתנהלת סביבו התדיינות, תחילת ההתדיינות

אי� כל סיבה להניח שכלליו היו , משו� שהוא א� מעצב את הזכות רק במהל� ההתדיינות
על כ� אפשר להחיל את כלל . תדיינות או שהביאו אות� בחשבו�ידועי� לצדדי� לפני הה

בלי לחשוש מפני פגיעה בזכות , ברירת הדי� החדש על כל אירוע שמגיע לבתי המשפט
   348.שכבר הוקנתה או בציפייה כלשהי

  שינוי בחוליית הקישור   )2(

, ת קישורבעיה זו עולה כאשר בי� מועד כריתת החוזה ובי� מועד הדיו� חל שינוי בחוליי
חוליות הקישור הרלוונטיות ה� די� החוזה . והפורו� צרי� לבחור בי� החוליה הישנה לחדשה

די� מקו� הביצוע ודי� , די� המושב, הדי� בעל הקשר הקרוב והממשי ביותר לחוזה, הנבחר
אול� ייתכנו שינויי� . על פי רוב לא יחול שינוי במיקומ� של חוליות אלה. מקו� הכריתה

 תידו� לפי  זועיהבעל כ� . הדיו� הוא תאורטי, מאחר שאי� פסיקה בשאלות אלה. מסוימי�
  .עקרונות כלליי� הנגזרי� מהרגע הרלוונטי לתחולת הדי� הנדו�

  

  ).1979 (1) 3(ד לג"פ, אזוגי' אזוגי נ 2/77א "ראו ע   344
  .�Contracts (Applicable Law) Act, 1990 ל�Scheduleל 17' ס, �Regulation ל28' ס   345
  .1973–ג"התשל, )חלק כללי( לחוק החוזי 64' סראו למשל בישראל    346
  לדיו
 ביקורתי בעמדה המקבילה בפרשת1232–1230, 483–482, 197–189' בעמ ללעיראו    347
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על פני הדברי� נראה כי . צורת החוזה עשויה להיות כפופה לדי� מקו� כריתת החוזה
על כ� אי אפשר לדבר . פעמי�אירוע הכריתה הוא אירוע חד; מקו� הכריתה הוא מקו� קבוע

, אמנ� מקו� זה אינו יכול לזוז. על מקו� הכריתה שהיה בעת הכריתה ומקו� הכריתה היו�
המקו� שבו נכרת החוזה עשוי לעבור , אבל בי� מועד כריתת החוזה ובי� מועד הדיו�

כאשר תעלה השאלה א� .  בשל נסיבות מדיניותממדינה אחת אל תחומה של מדינה אחרת
הא� אפשר יהיה לטעו� כי הצדדי� היו צריכי� למלא אחר ,  נעשה בצורה הדרושההחוזה

א� אי� זיקה אחרת ? הדרישות של המדינה שבתחומה מקו� הכריתה נמצא בעת הדיו�
, אי� כל סיבה להתחשב בדינה של מדינה זו, הקושרת את החוזה למדינה זו בעת הדיו�

מקו� הכריתה על שאלת הצורה היא במיוחד משו� שהסיבה שבגללה מחילי� את די� 
  .לאפשר לצדדי� להתייע� בזמ� הכריתה במומחי משפט מקומיי�

א� מושב� של הצדדי� עלול להשתנות בי� מועד . כשרות הצדדי� כפופה לדי� המושב
מוגבל הוא כיו� הא� אפשר יהיה להעלות טענה שלפיה צד . כריתת החוזה ובי� מועד הדיו�

סביר שבהנחה שלדי� ?  שנרכש לאחר כריתת החוזהמושב,  החדשבכשרותו לפי די� מושבו
שינוי המושב אינו צרי� להשפיע על תוקפו של חיוב חוזי שהצד , זה אי� קשר אחר לחוזה

 א� הפג� בכשרות משפיע על יכולתו המשפטית ,ע� זאת. קיבל על עצמו כשהיה כשיר
שויה להישמע ודי� המושב החדש  טענה זו ע– כגו� להעביר זכויות קניי� –לבצע את החוזה 

  . עשוי להיות רלוונטי
בי� מועד כריתת החוזה . פרטי הביצוע וא� חוקיות החוזה כפופי� לדי� מקו� הביצוע

הוא יכול להשתנות ממעבר גבול שממק� . מקו� הביצוע יכול להשתנות, ובי� מועד הדיו�
א� החוזה , למשל. את המקו� המוסכ� במדינה אחרת מזו שבה הוא היה בזמ� הכריתה

מקו� הביצוע יכול . יכול שהקרקע תועבר ממדינה אחת לאחרת, מתייחס לחלקת קרקע
כאשר מוסכ� שבמקו� לספק , למשל: להשתנות ג� בעקבות הסכמת הצדדי� לשנות אותו

? מה הדי� במצבי� שבה� מקו� הביצוע השתנה. סחורה בצרפת יספקו אותה באיטליה
ראינו לעיל כי מקו� הביצוע הוא פונקצייה של רצו� ? עותלדינו של איזה מקו� יש לש

על כ� א� הצדדי� . הצדדי� כפי שרצו� זה בא לידי ביטוי בחוזה או בדי� השולט בחוזה
מוב� מאליו שיש לבצע את החוזה במקו� , הסכימו באופ� מחייב לשנות את מקו� הביצוע

ג� כאשר מקו� . חוקיותועל א� תוכ� ההסכ� ואולי על א� שינוי זה עשוי להשפיע ו, החדש
השאלה א� יש להתייחס אל מקו� הביצוע , הביצוע עצמו הועבר לתחומה של מדינה אחרת

ופה היא שאלה הכפ, או שמא זה הקיי� בעת הדיו�, כאל המקו� שנצפה בעת כריתת החוזה
   349.ובתור שכזה הוא כפו� לדי� החוזה, האמתי או המשוער, לרצו� הצדדי�

  

סביר שדי
 , ע משתנה בשל שינויי גבולכאשר מדובר בחיובי הנוגעי לקרקע ומקו הקרק   349
תמיכה מסוימת ברעיו
 . באשר הוא שולט בקרקע, מקו הימצא הקרקע יגבר על רצו
 הצדדי

ש השינוי בחוליית הקישור , )1954( 612ד ח "פ, ויצמ�' שור נ 36/50א "עזה אפשר למצוא ב
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הדי� הנבחר יכול להשתנות א� הצדדי� . די� החוזה יכולה להשתנותג� זהותו של 
א� הוא כפו� לעניי� תוקפו ופרשנותו לכללי ברירת הדי� , שינוי כזה אפשרי. הסכימו לשנותו

  350.כש� ששינוי מוסכ� אחר כפו� לכללי� אלה, הרלוונטיי�

  שינוי בדי� הזר   )3(

ת הדי� משתנה בי� מועד כריתת החוזה קורה שתוכנו של הדי� הזר שאליו מפנה כלל בריר
ג� . וזאת באופ� שהדי� החדש נועד לחול ג� על חוזי� שכבר נכרתו, ובי� מועד הדיו�

העמדה כלפי השינוי בדי� הזר עשויה להשתנות לפי התשובה לשאלה א� כללי ברירת הדי� 
הפורו� כאשר . עוסקי� במימוש� של זכויות קנויות או שמא בעיצוב זכות בדי� הפורו�

השימוש בכלל הכרעה זר איננו חייב להביא בחשבו� את כוחו , אחראי לעיצובה של הזכות
על כ� הפורו� רשאי להיזקק לכלל כפי שהיה בעת גיבוש . במרחב או בזמ�, הנורמטיבי

 כאשר הוא עוסק ,לעומת זאת. הזכות או בעת הדיו� כפי שנראה לו צודק בנסיבות העניי�
ועל כ� יש לפנות אליו , הדי� הזר נתפס כמי שמקיי� את הזכות, נויותבמימוש� של זכויות ק

 351.כש� שיש לפנות אליו על כללי ברירת הדי� שבו, לרבות השינויי� שבו, במלואו
. היעדרה של מסגרת חשיבה ברורה מקשה ג� פה על אימוצה הפשוט של גישה זו או אחרת

הפתרו� עשוי להשתנות לפי , יכבשאר הבעיות המתודולוגיות בהקשר החוז, יתרה מזו
  . הסיבה שבגללה חל הדי� הנדו�

ובשאלה זו המשפט המקובל , בסוגיה זו יש פסיקה רק באשר לשינוי שחל בדי� החוזה
   353: בפרשה מנחה בסוגיה זו נאמר352.גורס כי הצדדי� כפופי� לשינויי� בדי� החוזה

  


שרות ששינוי מהפכני כזה השופט זוסמ
 הכיר באפ. הביא לידי שינוי בדי
 הזר שחל על העניי
כאשר יש , יחייב את הצדדי כאשר שיטת משפט אחת מבוטלת ובאה במקומה שיטה אחרת

מכא
 ששינוי ).  לפסק הדי
616' ראו בעמ(קשר אמי� בי
 העסקה ובי
 מקו הימצא הקרקע 
 . בזהותו של די
 החוזה בשל אירוע כזה עשוי להשפיע

 ביותר לעניי
 אינו מכיר בשינוי כזה או אינו מכיר בשינוי לפיכ� א הדי
 בעל הזיקה האמיצה   350
  .אי
 מקו להכיר בו, הספציפי שביקשו להכניס

וששינוי בדי
 בדר� , ואכ
 בהקשר של שינו בדי
 זר מקובלת הגישה שהדי
 מקיי את החוזה   351
, בסוגיית הרנוואה מקובלת העמדה שאי
 מתחשבי ברנוואה, מנגד. כלל יחייב את הצדדי

א� על פי . ועמדה זו מתיישבת יותר ע תפיסת כללי ברירת הדי
 כמקני זכות לפי די
 הפורו
, שאפשר לייחס את ההבדל בעמדה להשערות שונות באשר לרצונ של הצדדי בכל הקשר
  . קשה להתעל מהקשר שבי
 כל עמדה לתורת המסגרת הכללית ולחוסר העקביות בעניי
 זה

 Kahler v. Midland Bank, [1950] A.C. 24; Rossano v. Manufacturers’ Life Insuranceראו    352
Co., [1963] 2 Q.B. 352; Re Chesterman’s Trusts, [1923] 2 Ch. 466; Re Helbert Wagg & 
Co. Ltd., [1956] Ch. 323; R. v. International Trustee for the Protection of Bondholders 
Aktiengesellschaft, [1937] A.C. 500 (H.L.); Jabbour v. Custodian of Israeli Absentee 

Property, [1954] 1 W.L.R. 139 .  

353   Kahler v. Midland Bank, [1950] A.C. 24, 56.  
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If the proper law of the contract is the law of Czechoslovakia, that law not 

merely sustains but, because it sustains, may also modify or dissolve the 

contractual bond. 

 ג� עמדה זו מבוססת במשפט האנגלי על פירוש רצונ� ,לרנוואההעמדה באשר כמו 
לה עמדה בסיס רעיוני זה בא לידי ביטוי בכ� שהספרות האנגלית מגבי. המשוער של הצדדי�

כאשר הוא נבחר . )reference(הפניה נחרצת זו למצבי� שבה� די� החוזה נבחר בדר� של 
או הפנו , כלומר כאשר העתיקו סעיפי� אל תו� החוזה, )incorporation( שילוב בדר� של

 354.התפיסה היא ששינוי בסעיפי� אלה לא יחייב את הצדדי�,  ספציפיי�לסעיפי� בודדי�
 כי היחס של המשפט המקובל לסוגיית השינוי בדי� החוזה נגזר עמדות אלה משמיעות

לפיכ� בחירת הצדדי� בשיטה שלמה כמסגרת לעסקה . מהסיבה שבגללה חל די� החוזה
מבססת הנחה שה� יודעי� שהשיטה , ג� מבלי שה� יודעי� בדיוק מה יש בה, שביניה�

עיפי� בודדי� מבטא ואילו אימו� ס, ושה� מוכני� להישלט על ידיה, עלולה להשתנות
על כ� במקרה הראשו� שינוי בדי� יחייב את הצדדי� . בחירה בהסדר ספציפי שבו רוצי�

ג� בישראל ננקטה עמדה המבוססת ככל הנראה על . ואילו במקרה השני הוא לא יחייב�
 ,נקבע ששינוי רגיל בדי� החוזה מחייב את הצדדי�  ויצמ�'שור נפרשת ב. רצו� הצדדי�

 הלכה זו מובנת לאור עובדות המקרה שבו שיטת 355. מהפכני אינו מחייב� שינויואילו
שינוי כזה . תוכנה שונההוחלפה בשיטה אחרת ושל המדינה שדינה היה אמור לחול המשפט 

הסיבה להבחנה זו היא ששינוי דומה כי . נחשב לשינוי מהפכני שלא יחייב את הצדדי�
בעוד כל אד� יודע ששיטת משפט עוברת , מהפכני אינו דבר שצדדי� סבירי� היו צופי�

  .שינויי� רגילי� כל הזמ�
העמדה שדי� החוזה נבחר כשיטה שהצדדי� מסכימי� שיישלטו על ידיה דומה לעמדה 

חוקיות לפי הדי� הנבחר תפסול את החוזה א� על פי �הסובייקטיבית הקיצונית שלפיה אי

  

 הבחנה זו מבוססת על ההנחה שכאשר צדדי מעתיקי .1180' מ בע,.DICEY 11th edראו    354
ואילו , הוראות אלה חלות רק מכוח רצו
 הצדדי, יותהוראות או מפני להוראות ספציפ

ג כאשר . דומה כי הנחה זו אינה איתנה. הפניה כללית לדי
 החוזה מכפיפה את החוזה לדי
 זה
בהיעדר זיקה אובייקטיבית בי
 דינה של שיטה זו ובי
 , הצדדי מפני לשיטת משפט שלמה

 המקרי התוצאה של שינוי בדי
 נקבעת על כ
 בשני. די
 זה חל מכוח רצו
 הצדדי, העסקה
בהקשר זה ההבדל בי
 שני המצבי הוא . על ידי רצונ המפורש או המשוער של הצדדי

שהעתקה של הוראה בודדת או ציונו של סעי� ספציפי עשויי להתפרש כאימו� ההסדר כפי 
 כפי א�. ואילו הפניה לשיטה שלמה עשויה להתפרש כהפניה לשיטה על שינוייה, שהוא


ואפשר להגיע למסקנה שהצדדי אימצו את , אי
 הכרח שהפניה כזו תתפרש כ�, שנראה להל
  . השיטה בכללותה כפי שהיא הייתה ביו אימוצה

  .)1954( 612ד ח "פ, ויצמ�' שור נ36/50א "ע   355



  לאומי הפרטי הישראלי�כללי המשפט הבי
: שער שלישי

 1530 

 במוב� 356. ע� רצונ� של הצדדי�החוקיות אינה מתיישבת�שדי� זה הוא רק הדי� הנבחר ואי
היא מתיישבת ע� התפיסה שהדי� , בניגוד לכאורה לעמדה שננקטה בסוגיית הרנוואה, זה

� כפי שעלה בדיו� באי357.הנבחר הוא הדי� שהקנה את הזכות החוזית ושמקיי� אותה

כאימוצו של הדי� רק עד כמה שהוא מתיישב , אפשר לפרש את רצו� הצדדי� אחרת, חוקיות
מכא� שג� . יש להתעל� ממנו, א� שינוי אינו מתיישב ע� רצונ� המשוער. צונ�ע� ר

אלא יש לבדוק כל , אפילו באשר לדי� הנבחר, בהקשר זה אי� לקבוע עמדה כללית בסוגיה זו
מקרה לגופו כדי לברר מה היה רצונ� או רצונ� המשוער של צדדי� נוכח שינוי מהסוג הנדו� 

  הפניהבי� די� זר שחל מכוח דומה שאי� סיבה להבחי� לפיכ� א�. בדי� שבו ה� בחרו
)reference( שילוב לדי� זר שחל מכוח) incorporation( . �שתי דרכי הבחירה מביאות לידי כ

על כ� מידת השפעתו על החוזה . מכוח רצו� הצדדי�, או על חלקו, שהדי� חל על החוזה
אשר הוראות חוק הועתקו מילולית  להניח שכסביראמנ� .  רצונ�לפיצריכה לעול� להיקבע 

הצדדי� התכוונו שתוכנ� של הוראות , לתו� החוזה או שהחוזה הפנה אליה� באופ� ספציפי
בר� הפניה .  ושתוכ� זה לא יושפע משינויי� מאוחרי� יותר בדי�,אלה יאומ� לתו� החוזה

ת אל די� כ� ג� אי� סיבה להתייחס אחר. כוללת לשיטה יכולה להתפרש בדיוק באותה צורה
במקרי� שבה� ה� לא , זר שחל מכוח ייחוס רצו� לצדדי� על יסוד זיקות אובייקטיביות

א� תחולתו של הדי� מוגבלת לענייני� שבה� הצדדי� רשאי� להפעיל את . בחרו בדי�
סביר שהוא יחול רק עד כמה שהוא מתיישב ע� רצונ� , רצונ� וא� הדי� חל רק מכוח רצונ�

ומה עוד שיש מקו� לשקול מחדש את ההנחה שצדדי� צופי� ד. המפורש או המשוער
שכ� מבחינת� כל שינוי שמשפיע על החוזה הוא שינוי מהפכני במוב� , שינויי� רגילי� בדי�

  .זה שהוא משנה את מצב הזכויות
א� העמדות באשר לשינוי בדי� הנבחר נגזרות מהנחות בדבר רצו� , בר� כפי שכבר ראינו

 358.אותה ביקורת שנמתחה על העמדה המקובלת בסוגיית הרנוואהה� חשופות ל, הצדדי�
שכ� בחלק� , ה� אינ� הולמות בהכרח כל מצב שבו מתרחש שינוי בדי� שחל על החוזה

במקרי� כאלה א� תחולתו . דיני� אלה חלי� היו� בלי קשר לרצו� הצדדי� וא� חר� רצונ�
  .  רצונ� זהשל הדי� החדש אינה תלויה ברצונ� של הצדדי� או בפרשנות

והיו� הוא מתייחס אל החוזה כאל , א� די� מקו� הביצוע השתנה מאז כריתת החוזה
ואכ� הפסיקה הקובעת שלא יחייבו . דומה כי אי� מנוס מלהתחשב בכ�, חוזה בלתי חוקי

אד� לעשות מעשה שהוא בלתי חוקי במקו� ביצועו מתייחסת מפורשות למצבי� שבה� 
  

 .1501–1500' ראו לעיל בעמ   356
די רצו
 לאמ� רק את הגישה המקובלת בנוגע לרנוואה מייחסת לצד, כפי שהוסבר לעיל   357

לעומת זאת ). כללי ברירת הדי
(החלק המהותי של הדי
 בלי כללי התחולה של הדי
 הזר ברחב 
 מייחסי לה רצו
 לאמ� לתו� החוזה ג את כללי התחולה בזמ
 של הדי
 במקרה הזה

   .הנבחר
 .1523–1521' ראו לעיל בעמ   358
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כוחו של די� השולט מכוח זיקה . � ביצועו לאחר כריתתוהחוזה נהיה בלתי חוקי במקו
עלתה השאלה א� נושה ש� . וייצמ�' שור נבפרשת א�  לידי ביטוי ברור אובייקטיבית בא

מבלי לממש את , שקיבל משכנתה להבטחת חובו רשאי לגבות את החוב באופ� אישי
 חל עליו די� וביו� הדיו�,  הנכס הממושכ� היה בשטח שבו התחל� השלטו�.המשכנתה

החוזה נשאר שנקבע ש� העיקרו� הכללי , כאמור .שונה מזה שחל עליו בעת כריתת החוזה
נקבע ש� א� . להוציא שינוי מהפכני,  מחייב את הצדדי� בדי� החוזהשינויולכ� , כפו� לדינו

א� הוא , למשל –בעל קשר אמי� לעניי� הוא די� א� המהפכני יחייב אות�  שג� שינוי עוד
  359. הנדונהה המשכנתנשואמקו� שבו נמצא הרכוש די� ה

די� מקו� : מה ע� הדיני� האחרי� העשויי� לשלוט בחוזה בלא קשר לרצו� הצדדי�
נראה כי קט� הסיכוי שתעלה בעיה בקשר ? די� החוזה האובייקטיבי, די� המושב, הכריתה

א� נכרת החוזה שינוי בדי� מקו� הכריתה יהיה רלוונטי רק באשר לשאלה . לשינויי� כאלה
כ� ג� . ועל פי רוב הדי� הנדו� לא יחיל שינוי כזה על חוזי� שכבר נכרתו, בצורה הדרושה

ג� באשר . לא סביר שדי� המושב ישנה את כלליו באופ� שישפיע על מעשי� שנעשו בעבר
לדי� החוזה האובייקטיבי לא סביר שיהיה שינוי שיקבע שחוזה שנכרת והיה תק� בעבר 

דומה שאי� מנוס מלהתחשב , א� א� חל שינוי כזה. שלא נכרת או שאינו תק�הופ� לחוזה 
שכ� , עמדה זו עשויה להיראות מטרידה. באשר קיומו ותוקפו של החוזה תלוי בדי� זה, בו

אול� היא אינה מטרידה יותר מהעמדה הכללית . היא עלולה לפגוע בציפיות הצדדי�
ש� ההסבר מבוסס על רצונ� . ת הצדדי�שלפיה שינוי בדי� החוזה מחייב א, המקובלת

  .הוא מבוסס על שליטתו של די� החוזה האובייקטיבי בחוזהכא� ; המשוער של הצדדי�

   די� זרו שלמעמד  )ה(

במשפט האנגלי הנכונות להחיל את חזקת שוויו� הדיני� ולהחיל את די� הפורו� כברירת 
דברי� עמדה זו מתיישבת ע�  על פני ה360.מחדל רבה יותר בתחו� החוזי� מבתחו� הקניי�

ודי� הפורו� הוא שמרכיב את , התפיסה שלפיה כל מרכיב של החוזה כפו� לדי� אחר
 עקרונות  אול� העמדה מבוססת כנראה על ההנחה שהסבירות שיימצאו361.הזכות

.  בתחו� החיובי� גבוהה מבתחומי� אחרי�אוניברסליי� המשותפי� לכל שיטות המשפט

  

 .)1954( 616, 612ד ח "פ, ויצמ�' שור נ 36/50א "ע   359
 סבורי שתניה מדי
 זר Diceyהעובדה שהעורכי של , ע זאת. 212–206' ראו לעיל בעמ   360

' בעמ, .DICEY 11th edראו (שהועתקה לתו� חוזה שדינו אנגלי אינה בהכרח טעונה הוכחה 
224�מעידה שבאשר לכל טענה אחרת המבוססת על די
 זר ג ה צופי שצדדי )  ואיל

  .הדי
 זריידרשו להוכיח את 
על הקשר שבי
 מעמד הדי
 הזר והיזקקות לחזקת שוויו
 הדיני ובי
 התאוריה המנחה בברירת    361

 .212–206' הדי
 ראו לעיל בעמ
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 וכי יש א� מעט ענייני� שבה� אפשר לצפות לתפיסות ,מדיכוללנית ראינו לעיל שהנחה זו 
, גורסת שכל אימת שיש הוראות סטטוטוריות בתחו�הכללית ההלכה כמו כ�  362.משותפות

ה י משו� שחקיקת חוקי� מצביעה בדר� כלל על סטי,יו� הדיני�ואי� להיזקק לחזקת שו
   363.חדתממשפט מקובל ואוניברסלי ועל הקמת מערכת מקומית מיו

ג� בתחו� החוזי� , כש� שאי� מגמה ברורה בעניי� זה בתחומי משפט אחרי� בישראל
 השופט ברק קבע כי .Guardian Eastern Insurance Coבפרשת . המגמה אינה ברורה

 רוב הפסיקה מחייבת הוכחת הדי�  אבל364,יחול די� הפורו�, בהיעדר טענה בדבר הדי� הזר
 באשראילו הייתה חשיבות לעמדתו של די� עיראק בע כי נקמשה ' אוניו� נבפרשת . הזר

 אי אפשר היה להחיל את הדי� ויצמ�' שור נ בפרשת 365;היו דורשי� הוכחתו, לחוזה הנדו�
 בפרשת 366; הנדונה כי הדי� הזר לא הוכחההמשכנתנשוא מצא הנכס יששרר במקו� ה

� מקו� ידה ג� בת החוז הנתבע לפסול את צור ביקשאילונקבע כי  נומיקוס' מנורה נ
   367.איטליה לעניי� זהיו להוכיח את די� לעהיה , הכריתה

ג� בהקשר זה אימוצה של מסגרת חשיבה המבוססת על זכויות קנויות מולידה תוצאה 
 כאמור לעיל קשה לזהות מנ� א368.שונה מזו המתקבלת במסגרת גישה של די� הפורו�

� אפשר להיעזר ג� פה בבסיס בר. מסגרת חשיבה עקבית בעניי� זה בפסיקה הישראלית
לפיכ� השאלה א� מחייבי� צד להוכיח את הדי� הזר או שמא . הרעיוני של הכללי� עצמ�

א� הוא חל . מחילי� את די� הפורו� כברירת מחדל תוכרע לפי השאלה מדוע פוני� לדי� זר
לפחות כאשר הצד , אי� כל סיבה שלא להמירו בדי� הפורו�, מכוח רצו� הצדדי� בלבד

אפשר לפרש את מחדלו כהסכמה ; מבסס את טענתו על הדי� הזר אינו מנסה להוכיח אותוה
, א� מחילי� את הדי� הזר מכוח רצונ� של הצדדי� בלבד,  יתרה מזו369.שיחול די� הפורו�

ולכ� הוא אינו מחייב את בית , משתמע כי כלל ברירת הדי� הוא כלל שאפשר להתנות עליו

  

362     .ש
363     .ש
) 3(ד לו"פ, מ"בע' רוסמ� ושות'  נ.Guardian Eastern Insurance Co. Ltd 126/80א "ע   364

 45) 3(ד מד"פ, מ"כור סחר בע'  קורפורייש� נגרייפי� 352/87א "עג ב). 1982 (298, 295
די
 מקו תוכנו של  לבאשרמוכ
 להפעיל את חזקת שוויו
 הדיני היה השופט שמגר ) 1990(

 וזה להספקת שירותיח לתוצאה הקניינית של אשרהכריתה או די
 מקו הימצא האנייה ב
כ
 מדובר בסוגיה בעלת ש, נכונות זו מפתיעה הרבה יותר. ) לפסק הדי
64– 63' ראו בעמ(

 . מאפייני קנייני שבה הוא עצמו התייחס לשוני שבי
 שיטות המשפט
  .)1963 (659, 646 ד יז"פ, משה' מ נ"חברה לביטוח בע, אוניו� 165/60א "ע   365
  .)1954( 614, 612ד ח "פ, ויצמ�' שור נ36/50א "ע   366
 527) 2(ד כו"פ, נומיקוס' מ' נ' נ מ"חברה לאחריות ולביטוח משנה בע, מנורה 419/71א "ע   367

 .536–535, 533–532'  בעמ)1972(
  .215–206' ראו לעיל בעמ   368
  . קל פחות לייחס הסכמה כזו למי שניסה להוכיח את הדי
 הזר ולא הצליח   369
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ראוי ,  א� הוא חל מכוח זיקה מיוחדת שבינו ובי� העניי�,זאתלעומת . המשפט באופ� בלעדי
שכ� בענייני� אלה הצדדי� אינ� ,  טענתו תידחה–ָולא , שמי שמסתמ� עליו יוכיח אותו

  370.רשאי� להתנות

  סיכו�  .5

.  ברירת הדי� בחוזי� חושפי� בבירור מעקב אחר שינויי� בדיני החוזי� המהותיי�כללי
יש . ר לתורת המסגרת קשה לזהות תפיסה ברורה ועקבית בכל מה שקשו,לעומת זאת

פיצולו של כלל ברירת הדי� בחוזי� לכללי� : תופעות שמתיישבות ע� גישת די� הפורו�
הדחייה המסורתית של הרנוואה והנכונות ; הפועלי� כנראה באופ� עצמאי מדי� החוזה

� הלכות שמתיישבות ע� אול� יש ג. הרבה יותר להפעיל את חזקת שוויו� הדיני� בתחו� זה
, ההכפפה של די� מקו� הביצוע לדי� החוזה במשפט האנגלי: גישת הזכויות הקנויות

התפיסה ששינוי בכלל הברירה צרי� לחול , התפיסה ששינוי בדי� החוזה מחייב את הצדדי�
כמו . רק על חוזי� שנכרתו לאחר חקיקתו וביטויי ההסתייגות משימוש בחזקת שוויו� הדיני�

ג� בחוזי� המשפט הישראלי אינו מציג תמונה אחידה , ומי המשפט האחרי� שראינובתח
אפשר רק להיעזר בסיבה שבגללה , בהיעדרה של מסגרת חשיבה מסודרת. של ברירת הדי�

  . ולגזור ממנה את התשובה לבעיה המתודולוגית הנדונה, פוני� לדי� זר בכל סוגיה וסוגיה

  פסקי� זרי�  .ד

,  לשל� כס�– יובי�יכולי� להטיל על צד מ� הצדדי� חוסקי� בחוזי� שעפסקי די� זרי� 
ה� יכולי� א� להצהיר על מצב ; למסור נכס וכיוצא באלה, לבצע מעשה על פי החוזה

קליטת� של . שהוא אינו מחייב בנסיבות העניי� ועוד,  שהחוזה אינו תק�–ענייני� מסוי� 
א� מבקשי�  371. פסקי� זרי� מסוג גבראלהחלי� ע לדיני� הרגילי� הפסקי די� כאלה כפופ

ו� את הפסק  לאכאפשר, להביא לידי ביצוע חיוב שבפסק זר באמצעות ההוצאה לפועל

  

 הכללית היא שאי
 להתנות ג באשר לחוזי העמדהבאנגליה מעניי
 בהקשר זה לשי לב ש   370

מוב
 זה שאי אפשר להתנות על הכללי שבחוק ולקבוע שיחולו כללי ב, על כללי ברירת די
 מהדורה זו פורסמה לאחר אמנת . 32�044בפסקה  ,.DICEY 14th edראו (ברירת די
 אחרי

  .)�Rome I Regulationרומא בעניי
 ברירת הדי
 בחוזי א� לפני ה
וחדי לחוזי מיתוספי כללי הסמכות הישירה המי,  האירופית�Brussels I Regulationב   371

וכללי אלה כול משמשי כללי סמכות , לכלל שמקנה סמכות כללית על יסוד מושב הנתבע
כ� שיש כללי סמכות עקיפה מיוחדי באירופה לפסקי די
 זרי העוסקי בתביעות , עקיפה
ג בשוויי� יש עילות סמכות עקיפה מיוחדות לפסקי די
 העוסקי בחיובי בכלל . חוזיות

  ).�CPIL ל149' ראו ס(ולפסקי די
 העוסקי בחיובי חוזיי בפרט 
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,  וא� החיוב הוא לתשלו� סכו� כס�;1958–ח"התשי, חו�  אכיפת פסקיבישראל על פי חוק
סביר שאפשר א� לקבל פסק די�  372.תביעה על יסוד הפסקבאמצעות  אפשר ל%כפו ג�

א� הפסק אינו מקיי� אחר התנאי� בכל אחד משני , מצהיר שפסק זר אינו ראוי לאכיפהה
א� מבקשי�  373. הנסיבות מצדיקות מת� הצהרה שלילית שכזוא�המסלולי� הללו ו

אפשר לבקש להכיר בו , להסתמ� על מה שנקבע בפסק די� מסוג זה במסגרת הלי� אחר
 �כש� שתנאי האכיפה ותנאי  374.חו� ת פסקילחוק אכיפ) ב(11באופ� אינצידנטלי לפי סעי

ההכרה האינצדינטלית באשר לפסקי� זרי� שניתנו במסגרת תביעה חוזית אי� בה� ייחוד 
א� השאלה א� אפשר לקבל פסק די� הצהרתי על שהפסק ראוי , המחייב התייחסות נפרדת

 אי� ,הבאותה מיד 375.להכרה או שאינו ראוי להכרה כפופה לתנאי� הרגילי� שהוצגו לעיל
י� כא� ייחוד לפסקי די� זרי� בענייני חוזי� בכל מה שקשור לתוצאות קליטת� בישראל וא

�  376.מקו� להארי

  

  

372     לעיל ראו בי
 שני המסלולי ועל מקומו של התנאי בדבר תשלו סכו כס�שעל ההבדלי
–533' לעיל בעמ(פסק די
 מהשטחי המוחזקי נית
 להוצאה לפועל מיד . 490–509' בעמ
537(.   

 .525–524' ראו לעיל בעמ   373
 .516–510' לעיל בעמראו    374
  .523–516' ראו לעיל בעמ   375
  .561–551'  בעמראו לעיל   376
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  20פרק 

  נזיקי�

  מבוא  .א

. לאומי הפרטי באשר לנזיקי��במשפט הישראלי א� מעט הוראות חוק נוגעות למשפט הבי�
יש רק שני . לאומית לדו� בתביעות נזיקיות�אי� הוראת מפורשת כללית בנוגע לסמכות הבי�

הוראות השואבות מאמנות : סוגי� של הוראות סטטוטוריות הנוגעות לתחו� ברירת הדי�
והוראות המגדירות , לאומיות שנועדו לעקו� את הבעיה של ברירת די� בתחו� מוגדר�בי�

א� אי� הוראות מיוחדות באשר לפסקי� זרי� . את היק� התחולה של חוק ישראלי ספציפי
בסמכות שיפוט . התחו� כולו מוסדר בעיקר באמצעות פסיקה. המבוססי� על עילה נזיקית

בברירת הדי� . עת רבות מהמשפט המקובל האנגליובפסקי� זרי� הפסיקה עדיי� מושפ
תחילה תו� קריצה אל עבר המשפט האמריקני ולאחרונה לעבר , השפעה זו דעכה מעט

  . החקיקה באנגליה ובאירופה

  שיפוטסמכות   .ב

על כ� בכל שיטות המשפט הזיקה . in personam – היא תביעה מסוג גברא  בנזיקי�תביעהכל 
 סמכות לדו� בתביעה נזיקית ג� א� אי� קשר כלשהו בי� העוולה המקנה סמכות כללית מקנה

 האירופית והמצאת מסמכי� �Brussels I Regulationמושב הנתבע לפי ה: ובי� אותה מדינה
ברוב שיטות המשפט יש הסדר מיוחד המבסס ,  נוס� על כ�1.במדינות המשפט המקובל

באנגליה בי� העילות .  ובי� המדינהסמכות לדו� בתביעה נזיקית על קשר מוגדר בי� העוולה
 ואילו 2,להמצאת הזמנה מחו� לתחו� השיפוט מצויה עילה המיוחדת במפורש לנזיקי�

  

  .52–49, 30, 27' לעיל בעמ ראו   1
ובתי המשפט , ”tort committed within the jurisdiction“�כלל המסורתי התייחס לבאנגליה ה   2

 .George Monro Ltd. vראו  ( במדינההתרחששהמעשה המזיק  זו כדורשת פירשו עילה
American Cynamid and Chemical Corporation, [1944] K.B. 432; John Walker & Sons 

Ltd. v. Henry Ost & Co. [1970] 1 W.L.R. 917 .( בפרשתDistillers Co (Biochemicals) 
Ltd. v. Thompson, [1971] A.C. 458 (P.C.) , בית המשפט הציג את שלוש החלופות

שכל המרכיבי� של העוולה ": עוולה שבוצעה בשטח השיפוט"המקובלות להבנת הביטוי 

 



 לאומי הפרטי הישראלי�כללי המשפט הבי�: שער שלישי

1536 

באירופה סמכות שיפוט מיוחדת .  אפשר לנצל� בתביעות נזיקיות לפי הנסיבות–אחרות 
ר לתקנות סד 500 בישראל אי� בתקנה 3.בנזיקי� מוקנית למקו� שבו אירע האירוע המזיק

המאפשרת להמציא מסמכי� מחו� לתחו� מיוחדת  עילה 1984–ד"התשמ, הדי� האזרחי
אול� יש כמה וכמה עילות שעשויות לבסס סמכות כזו בהתא� ,  בתביעה נזיקיתלצור� דיו�

  .כמו כ� יש מקרי� שבה� החוק קובע הוראת סמכות מיוחדת בעילה מיוחדת. לנסיבות
זיקה אישית בי� ו� בתביעה נזיקית על יסוד במשפט הישראלי אפשר לקנות סמכות לד

יש צור� בכל המקרי� הללו . הנתבע למדינה ועל יסוד זיקות בי� המעשה המזיק למדינה
 בחלק� 4.וברוב� הזמנה זו היא שמקנה לבית המשפט סמכות שיפוט, להמציא הזמנה לדי�

 הסמכות. ובחלק� דרוש היתר, אפשר להמציא את המסמכי� בזכות ובלא היתר
והיא כפופה לשיקול דעת , הפוטנציאלית של בתי המשפט בישראל בתחו� הנזיקי� היא צרה

כאשר , ובי� מראש, כאשר ניטלה סמכות בזכות מכוח המצאה במדינה, בי� בדיעבד, שיפוטי
. עצ� האפשרות להמציא את המסמכי� מחו� לתחו� כפופה לשיקול דעתו של בית המשפט

ככל . צמצו� סמכות שיפוט המבוססת על המצאה במדינהשיקול דעת זה חשוב בהקשר של 
אי� בכוחו של שיקול הדעת הזה , שעילות ההמצאה מחו� לתחו� מפורשות פירוש צר מדי

  5.להרחיב�

  

הוא . שהמעשה של הנתבע בוצע בפורו�; שהמרכיב האחרו� בוצע בפורו�; בוצעו בפורו�
יחת עילת דהיינו שהפורו� הוא המקו� שבו בוצע המעשה המכריע לצמ, בחר באפשרות שונה

כדי שיהיה אפשר להמציא הזמנה ) ”where in substance the cause of action arose“(התביעה 
 ג� באנגליה היו� סמכות בנזיקי� ,תרופייא ה�Brussels I Conventionבעקבות ה .מחו� לתחו�

, DICEYראו  (רע במדינהי כאשר הנזק אאויכולה לקו� כאשר המעשה המזיק בוצע במדינה 
השאלה היכ� בוצעה העוולה חשובה ג� בהקשר . )104' מ בע,שר�קונפינו; 11R-211קה בפס

  ).1582–1577' ראו להל� בעמ(של ברירת הדי� 
או , ”the harmful event“ שמסמי� את המדינה שבו אירע �Brussels I Regulation ל5.3' ראו ס   3

ינות האיחוד בשאלה כיצד  בשל הבדלי� בי� שיטות המשפט של מד.שבה צפוי שהוא יארע
 �Case 21/76 Bier BV v. Mines deואילו ב, הסעי� הושאר עמו� בכוונה, לפרש ביטוי זה

Potasse d’Alsace S.A., [1976] E.C.R. 1735 ,ולפיו התובע רשאי , נית� לו פירוש עצמאי
ק הדי� הודגש בפס. לבחור בי� המקו� שבו אירע האירוע המזיק לבי� המקו� שבו אירע הנזק

שהסעי� נועד לאפשר לתובע לבחור לתבוע ; שההתמקדות במרכיב אחד בלבד היא מלאכותית
והתמקדות במקו� ההתנהגות או במקו� הנזק בלבד תמנע , את הנתבע מחו� למדינת ביתו

המשפט . ושה� מקו� האירוע ה� מקו� הנזק ה� פורומי� מתאימי� לדיו� בתביעה נזיקית; זאת
זו במפורש לא רק ביחסי� בתו� האיחוד אלא ג� בכללי� בדבר המצאה האנגלי אימ� עמדה 

 ).(9)3.1בפסקה , CPR Practice Direction 6Bראו (מחו� לתחו� 
–�"התש, כבחוק התובלה האווירית, אול� כאשר החוק מקנה סמכות לבתי המשפט ישירות   4

ה לצור� הלי� הוג� סביר כי ההזמנה אינה מקנה סמכות אלא משמשת רק הודעה הדרוש, 1980
  ).416–413'  לעיל בעמראו(

 .437, 423–416, 393' לעיל בעמראו    5
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  מכוח זיקה אישיתלאומית �בי�סמכות   .1

לאומית על �אפשר להקנות לבתי המשפט בישראל סמכות בי�, כמקובל בתביעות גברא
 לש� כ� די בנוכחות הנתבע בישראל בעת 6.ת מסמכי� בתו� המדינההנתבע על ידי המצא

 או 8 כמו כ� אפשר להמציא את המסמכי� לבני ביתו7.ולו בנוכחותו החולפת, ההמצאה
 אפשר ג� להמציא את המסמכי� לנציגו של הנתבע א� על פי 9.למורשה שלו שגר במדינה

 הוא עוסק בישראל בעסק א� בשעת ההמצאה, שנציג זה לא היה קשור לעילת התביעה
א� מאפשרת לבקש היתר להמציא מסמכי� מחו� ) 1(500 תקנה 10.שבגינו הוגשה התביעה

על כ� נתבע כזה יוכל א� הוא . לתחו� כאשר מושבו של הנתבע או מקו� מגוריו בישראל
 בי� שהאירוע אירע בישראל ,לפני בית משפט ישראלי בגי� תביעה נזיקיתלהופיע להיקרא 
 בהקשר זה תביעות 11.בי� שהתובע הוא ישראלי ובי� שהוא זר, ירע מחו� לישראלובי� שא

בהקשר הנזיקי מקובל פחות שיש בי� הצדדי� הסכ� באשר . נזיקיות אי� בה� כל ייחוד
בי� שנערכו לאחר המעשה נשוא התביעה ובי� , א� ייתכנו הסכמי� כאלה, למקו� השיפוט

הסכמה כזו היא , ככל שהיא קיימת. ע העוולהשנערכו במסגרת היחסי� שהיו רקע לביצו

  

 והתקנות המקבילות 1969–ל"התש, )המצאת מסמכי� בשטחי� המוחזקי�(י הדי� סדרתקנות    6
 מחילות את כל הכללי� הללו ג� על )375–374' לעיל בעמ ראו(באשר לבית הדי� לעבודה 
  .חזקי�נתבע הנמצא בשטחי� המו

  . )1973 (229) 1(ד כח"פ, מ"ציו� חברה לביטוח בע'  נ.Uniroyal Inc 156/73ע "בר   7
 General Electric 39/89א "רעלפי . 1984–ד"התשמ, לתקנות סדר הדי� האזרחי 481 'תק   8

Corp.המצאה זו ג� כאשר הנתבע אינו , )1989 (762) 4(ד מב"פ , מגדל' נ �אפשר לנצל דר
  .בתחו� השיפוט

 156/73Uniroyalע "וכ� בר ;1984–ד"התשמ,  לתקנות סדר הדי� האזרחי�478 ו477' ראו תק   9
Inc.1973 (229) 1(ד כח"פ, מ"ציו� חברה לביטוח בע'  נ.(   

 General Electric 39/89א "רע ו1984–ד"התשמ, לתקנות סדר הדי� האזרחי) א(482' ראו תק   10
Corp. שאפשר להפעיל את . )1989 (762) 4(ד מב"פ , מגדל'נ �פסק די� זה הוא אסמכתה לכ

. כל התקנות המתייחסות להמצאה לידו הארוכה של הנתבע ג� כשהוא אינו נמצא במדינה
�קונפינוראו , באשר לאפשרות להמציא מסמכי� לתאגיד וא� למנהלו מחו� למשרדי התאגיד

  .נה ואיל� והמקורות הישראליי� והאנגליי� שאליה� היא מפ29' בעמ, שר
 נדרשה זיקה אובייקטיבית בי� עילת התביעה �18משפט המקובל האנגלי עד המאה הב   11

תפקו בזיקה אישית של סולא ה, לאנגליה בכל תחו� ותחו� כדי שתוקנה סמכות לדו� בעניי�
 Alexander N. Sack, Conflict of Laws in the History of the ראו למשל(הנתבע בלבד 

English Law, in LAW: A CENTURY OF PROGRESS 1835-1935, 342, 378ff (1937).( דוגמהל, 
. המעשה המכריע אירע באנגליה, נדרש שבנוס� על המצאת מסמכי� באנגליהבהקשר הנזיקי 

עמדה זו שללה כל אפשרות לדו� בעוולה שבוצעה מחו� לאנגליה והשפיעה על התפיסה 
ג� לאחר . י� ושלא יכול לחול די� זרהברירתית שתידו� בהמש� שדי� הפורו� חל בנזיק

הורגש קושי מיוחד לדו� בעוולות שהיו , שביטלו את הדרישה לקשר אובייקטיבי שכזה
 ).1549–1548' ולהל� בעמ, 997–988, 63–61' לעיל בעמראו (זרי� קשורות למקרקעי� 
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והמצאת המסמכי� משמשת רק כלי , לאומית�שמקנה לבית המשפט בישראל סמכות בי�
  12.מיידע

  מכוח זיקה ענייניתלאומית �בי�סמכות   .2

, למשל. יש שהחוק הישראלי קובע הוראת סמכות מיוחדת לסוג מסוי� של תביעות בנזיקי�
 מסמי� את בית המשפט במדינת היעד של 1980–�"התש, תכאשר חוק התובלה האווירי

לאומית � פירוש הדבר שלבית משפט ישראלי סמכות בי�13,החוק הטיסה לדו� בתביעה לפי
וג� א� , לדו� בנזק שנגר� בעת התובלה ג� א� אי אפשר להמציא למוביל מסמכי� במדינה

ל הייתה יעד הטיסה ובלבד שישרא, אי� מתקיימת א� אחת מעילות ההמצאה מחו� לתחו�
א� על . במקרי� כאלה הסמכות קמה מכוח זיקה עניינית מוגדרת וקבועה. שבגינה תובעי�

דע שמתנהל נגדו הלי� וכדי ליידע אותו יפי שיש צור� להמציא את המסמכי� כדי שהנתבע י
נראה כי אי� צור� לקבל היתר , בכל הדרישות והמועדי� שיאפשרו לו לנהל את הגנתו

  14.ת המסמכי� מחו� לתחו�להמציא א
הזיקות הענייניות העיקריות העשויות לבסס סמכות לדו� בתביעה נזיקית מופיעות 

. העוסקת בהמצאה מחו� לתחו�, 1984–ד"התשמ,  לתקנות סדר הדי� האזרחי500בתקנה 
א� לפי הנסיבות יהיה אפשר . עילות אלה מגוונות ואינ� מיוחדות כול� לתביעה בנזיקי�

אשר על כ� יש כמה זיקות העשויות להצמיח סמכות  .את אלה לצור� תביעה כזולהפעיל ג� 
ובמקרה נתו� ייתכ� שיהיה אפשר לבסס היתר המצאה על יותר מעילה , לדו� בתביעה נזיקית

בכל . הדיו� שלהל� יפתח בעילות הכלליות ויתקד� לעילות הקרובות במיוחד לנזיקי�. אחת
על התובע להראות שהזיקה שעליה ,  שבשיקול דעתמאחר שמדובר בהיתר, המקרי� הללו

  

  .383–382'  לעיל בעמראו   12
ימי� האמנה לאיחוד כללי� מסו(נת ורשה לאומית לאמ� לחוק מכפי� תובלה אווירית בי�2' ס   13

תובלה אווירית . )1929,  באוקטובר12, שנחתמה בוורשה, לאומית באוויר�בדבר תובלה בי�
מוגדרת כתובלה שמקו� היציאה ומקו� היעד שלה בשטחיה� של שתי מדינות שה� צדדי� 

). נה אחרתאו בשטחה של מדינה אחת שהיא צד לאמנה כאשר יש תחנת ביניי� במדי(לאמנה 
 קובע שאפשר להגיש תביעה במדינה שהיא צד לאמנה א� היא מדינת  לאמנת ורשה28' ס

, או מקו� עסקיו העיקרי או מקו� שבו יש לו מקו� עסק שבו נכרת החוזה, המושב של המוביל
  . או א� היא יעד הטיסה

 כשעילת  לחוק מסמי� את בית המשפט לתת היתר12' אמנ� ס .416–413' ראו לעיל בעמ   14
א� שיקול דעתו של בית המשפט מצומצ� , ירית שעליה חל החוקוהתביעה היא בתובלה או

היעדרו של וא� דומה כי , )154' בעמ, שר�קונפינוראו  (ביותר במקרי� שבה� מבוקש היתר
 . מחו� לתחו�היתר לא יפסול את ההמצאה
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ושישראל היא הפורו� הנאות , שיש לו עילה טובה לכאורה, הוא מבסס את בקשתו קיימת
   15.לדיו� בתביעה

  "נכו� או בעל די� דרושבעל די� "  )א(

האד� שמחו� למדינה "מאפשרת לבקש היתר המצאה מחו� לתחו� כאשר ) 10(500תקנה 
שהומצאה , בתובענה שהוגשה כהלכה נגד אד� אחר,  בעל די� נכו�או , בעל די� דרושהוא

 תקנת משנה זו אינה מיוחדת לנזיקי� אלא עוסקת בכל ."לו הזמנה כדי� בתחו� המדינה
. בר� אפשר להפעיל אותה ג� בתביעה נזיקית. מקרה שבו הנתבע הוא בעל די� נכו� ודרוש

שמבקשי� לתבוע אד� שאינו נמצא אי� פירושה שאפשר לבקש היתר המצאה כל אימת 
לא היה , אילו זה היה המצב. בישראל בטענה שהוא בעל די� נכו� או דרוש בתביעה נזיקית

תקנה זו מניחה כי ג� כאשר אי . גבול לאפשרות לתבוע נתבעי� זרי� בענייני נזיקי� בישראל
 או על ידי המצאת מסמכי� בתו� המדינה, אפשר לקנות סמכות על הנתבע במישרי�

הצור� לקיי� דיו� מלא ויעיל בסכסו� שכבר נמצא , 500בהתבסס על עילה אחרת בתקנה 
בסמכות בית המשפט עשוי להצדיק הזמנתו של נתבע מחו� לתחו� על ידי צירופו לנתבע 

אשר על כ� התקנה . שכבר כפו� לסמכות בית המשפט הישראלי מכוח זיקה חזקה יותר
יקתו מתמצה בכ� שהוא נתבע נכו� ודרוש לדיו� מתנה את האפשרות לזמ� אד� שכל ז

 מצבי� אופייניי� 16.בכ� שכבר הומצאה הזמנה לדי� לנתבע בתחו� המדינה, בישראל
מעוולי� שבה� זיקה זו תשמש בהקשר נזיקי ה� כאשר התובע מבקש לתבוע שניי� שהיו 

 כשהנתבע 17,ואפשר להמציא הזמנה בישראל לידיו של אחד מה� בלבד, משותפי�
 או כאשר 18,א� מבקשי� לתבוע ג� את היצר� הזר, ישראלי הוא ספק של מוצר שגר� נזקה

  

 465) 2(ד נח"פ, .Bodstray Co' מ נ"לקטרוניות בעראדא תעשיות א 4601/02א "ראו ע   15
שאלה רצינית או (לעניי� רמת ההוכחה הנדרשת לצור� קיומה של עילה לכאורה ; )2004(

 .C.A.E'מ נ"אשבור� חברה לסוכנויות ומסחר בע 9725/04א "ראו ע, )מחלוקת כנה
Electronics Ltd.) 393–392, 377' בעמוראו לעיל , )2007, פורס� בנבו. 

ש�נה ואינו דורש עוד שהנתבע שכבר בסמכות בית המשפט הוזמ� הכלל המקביל באנגליה    16
  ).11�161בפסקה , DICEY ראו(בתו� המדינה 

אושר ) (2002 (118) 1(ד נו"פ, מרכס'  נForum Bruno Kreisky 9211/00א "רעראו למשל    17
) 'נצמחוזי (א "בש; ))2001, פורס� בנבו( מרכס'  נForum Bruno Kreisky 7059/01א "בדנ

1627/04 Cirrus Design Corporation2006, פורס� בנבו( ]בפירוק[ישראויאיישי� '  נ (
  .9פסקה ב

ש� , )1967 (243) 2(ד כא"פ, מ"חברה לבני� בע" גזית ושח�"' ליבהר נ 98/67א "ראו ע   18
עילת . הומצאה הזמנה לספק ישראלי של עגור� שיוצר על ידי יצר� זר ושגר� נזק לתובע

נית� היתר להמציא הזמנה מחו� לתחו� . ספק הייתה מבוססת על חוזה המכרהתביעה נגד ה
 516/00א "ראו ג� רע)). 8(476' אז תק) (10(500' ליצר� הזר בעילה נזיקית במסגרת תק

Allison Engine2000, פורס� בנבו (אלטר'  נ .(�אפשרות שתקנה זו ה, כפי שנראה בהמש
שלו� (מ "א� ראו תא). 7(500' ש הצר שנית� לתקמציעה חשובה במיוחד בישראל לאור הפירו
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לצור� קבלת היתר בעילה זו די  19.הנתבע הוא אשר מבקש לצר� צד שלישי כנתבע נוס�
להראות שיש שאלה רצינית באשר לחבותו של האד� שאליו מתייחסת הבקשה להיתר 

תבע המקומי לא נתבע באופ� מלאכותי ורק אול� חשוב להראות שהנ, המצאה מחו� לתחו�
  20.כדי לאפשר בקשת היתר להמציא את הזמנה לנתבע הזר

  במדינהחבות בנוגע למקרקעי�   )ב(

נושא התובענה הוא כולו " מאפשרת לבסס היתר המצאה מחו� לתחו� כאשר )2(500תקנה 
התיר מסמיכה את בית המשפט ל) 3(תקנת משנה ". מקרקעי� המצויי� בתחו� המדינה

, צוואה, שטר, לבטל או לאכו� פעולה, לתק�, מבקשי� לפרש"כאשר  המצאה מחו� לתחו�
 כבר ראינו שאי� ."התחייבות או חבות בנוגע למקרקעי� המצויי� בתחו� המדינה, חוזה

סיבה לייחד את הסמכות לדו� בכל תביעת גברא הנוגעת למקרקעי� רק למדינה שבה נמצאת 
 את האפשרות לדו� בתביעות הנוגעות לקרקע המדינהשלול מ לא� ג� אי� סיבה. הקרקע

משו� בהקשר הנזיקי משנה אלה י� לא יהיה צור� בתקנות רברוב המק אמנ� 21.שבתחומה
 בקצרה תידו�אבל למע� שלמות הדיו� , )7(500להכניס את התביעה לתקנה אפשר יהיה ש
  .אפשרות לנצל� בהקשר זהה

 אשר 22.לתובענות העוסקות בזכויות קניי� בלבדמוגבלת ) 2(נהוג לומר שתקנת משנה 
או , על כ� סביר כי כאשר התביעה הנזיקית מבוססת על מחלוקת בדבר זכויות הקניי� בקרקע

יהיה אפשר , כבתביעה בגי� הסגת גבול, כאשר מבקשי� לממש זכות קניי� או להג� עליה
אפשר לבסס על תקנת א� , זאת ועוד. לבסס בקשה להיתר המצאה מחו� לתחו� על תקנה זו

  

, )2012, פורס� בנבו (מ"מגדל חברה לביטוח בע'  נ.Sharp Corp. Ltd 20942�04�10) 'נת
היא .  השופטת קלוגמ� להתיר המצאה מחו� לתחו� ליצר� לפי תקנת משנה זורבהיסשבו 

עמדה זו ). 10(500' קאי אפשר להסתמ� על ת, )7(500' סברה שמשלא נתמלאו התנאי� של תק
ובמיוחד לאור העובדה שהתקנות אינ� , מתמיהה לאור העובדה שתקנות משנה אלה חלופיות

מכווננות כראוי ה� למקובל בשיטות אחרות ה� לאינטרסי� מוצדקי� של הציבור הישראלי 
   ).1545–1541' ראו להל� בעמ(

 353) 1(ד מה" פ,.Clogar s.p.a' מ נ"אלבה מכונות לעיבוד מתכת בע 3765/90 א"ראו רע   19
המחויבת לדעתו על ידי ,  שלל אפשרות זו א� ביקר את התוצאהלוי�' השופט שש� , )1990(

שבו השופטת חיות , )2003 (205) 2(נחד "פ ,ביילס' וינברג נ 5150/02 א"רע; לשו� התקנה
צד ורכי הודעת  שיאפשר שימוש בתקנה זו לצפירושרשה אותה יחזרה ללשו� התקנה ופ

   .שלישי
למקרה ). 1967 (243) 2(ד כא"פ, מ"חברה לבני� בע" גזית ושח�"' ליבהר נ 98/67א "ראו ע   20

) 6(ד נז"פ, וילנסקי'  נMetallurgique de Gerzat 2752/03א "עשלא עמד בתנאי זה ראו ר
145) 2003.(  

 אינה הישראלית ההוראה )11�226 בפסקה ,DICEY( לאנגליה בניגוד .385–384 'בעמ לעיל אור   21

  .במדינה התביעה נשוא מיטלטל הימצאות על להתבסס אפשרתמ
לוי� ' ש, מהדורה שביעית( 242 סדרי הדי� האזרחי יואל זוסמ� ;60' מ בע,שר�קונפינוראו    22

�  .)1995, עור
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משנה זו בקשת היתר המצאה מחו� לתחו� כדי לאכו� חוזה באשר לקרקע בישראל א� 
 דומה שסביר כי א� תביעה נזיקית בקשר לקרקע 23,כשאי� מחלוקת בדבר זכויות הקניי�

  . ג� בהיעדר סכסו� אמתי בשאלה למי זכות הקניי� בקרקע,בישראל תיכנס לעילה זו
לפיכ� דומה .  בנוגע למקרקעי�חבות בי� שאר הדברי� ג� בעוסקת) 3(תקנת משנה 

שאפשר יהיה לנצל תקנת משנה זו כדי לבסס היתר המצאה מחו� לתחו� כאשר התביעה 
לפיכ� ייתכ� כי היא תבסס בקשה להיתר  .עוסקת בהפרת חבות סטטוטורית באשר לקרקע

 מהפרת תובענגר� להמצאה מחו� לתחו� בתביעה נגד בעל זכות קניי� בקרקע בשל נזק ש
וכ� בתביעה מצד בעל הקרקע נגד בעל זכות קניי� ,  הנתבעחבות הנובעת מזכות הקניי� של

אמנ� באנגליה יש נטייה לפרש תקנה זו . בשל נזק שנגר� לקרקע, כגו� שוכר, אחרת
היא לא נועדה להרחיב את עילות ההמצאה הנזיקיות אלא למקד את עילות ; בצמצו�

צמצו� זה קשור כנראה לא מעט לייחוד� של דיני המקרקעי�  24.עההמצאה באשר לקרק
שההגנה על  שדיני המקרקעי� הישראליי� שוני� מאלה האנגליי� ומאחרמאחר  .האנגליי�

נראה כי אפשר לנצל את העילות הללו ג� , מעוגנת בדיני המקרקעי� בלבדזכויות קניי� אינה 
מדינה או שהתביעה מתייחסת לחבות בהקשר הנזיקי א� נשוא התובענה הוא מקרקעי� ב

   .בנוגע לקרקע המצויה במדינה

  קרובות להקשר הנזיקיה ענייניותעילות   )ג(

תקנה :  העשויות להיות רלוונטיות במיוחד בהקשר של נזיקי�500קיימות שתי עילות בתקנה 
או , מבקשי� צו מניעה לגבי דבר הנעשה או העומד להיעשות בתחו� המדינה "–) 6(500

התובענה  "–) 7(500ותקנה " ]...[ בקשי� למנוע או להסיר מטרד בתחו� המדינהשמ

 עילות אלה עוסקות במצב שבו המעשה ."מבוססת על מעשה או על מחדל בתחו� המדינה
די בזיקה זו כדי .  בתחו� המדינה–או עומד להיעשות  –שמבסס את התובענה נעשה 

התפיסה .  זר שאי� לו קשר ממשי לישראללהצדיק נטילת סמכות על הנתבע ג� א� הוא אד�
הגלומה בתקנות אלה היא שביצוע מעשה בתחו� המדינה מכפי� את האד� לסמכות 

  .ראוי להרחיב מעט בעניי� זה .השיפוט שלה

  המצאה מחו� לתחו� לצור
 תביעה נזיקית   )1(

אינה מתייחסת שהובאו לעיל א� אחת מהתקנות , בניגוד למצב במרבית שיטות המשפט
א� , מזכירה ג� מניעתו של מטרד או הסרתו) 6(500 אמנ� תקנה 25.במפורש לעילה נזיקית

  

   .23ש "ה, 1445' לעיל בעמראו    23
 .1446'  לעיל בעמראו   24
, שר�קונפינוראו  (ש על תובענה המבוססת על עוולהמדבר במפור) 7(500 'המקור האנגלי לתק   25

  .) ואיל�98' בעמ
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. בי� שכבר נעשו ובי� שעומדי� להיעשות, שתי התקנות מתמקדות בעיקר במעשה או מחדל
יוצא שהמשפט הישראלי אינו שולל את האפשרות שתוגש תובענה בנזיקי� א� על פי 

   26.קית בישראלבהכרח עילה נזימהווה שהמעשה אינו 
על כ� ג� הימנעות מעשייה יכולה . מחדל או מעשהמתייחסת ל) 7(500תקנה , כאמור

דוגמה .  א� הימנעות זו מהווה עוולה,לבסס היתר המצאה מחו� לתחו� בהקשר הנזיקי
 63מובהקת למחדל המהווה עוולה היא הימנעות המהווה הפרת חובה חקוקה לפי סעי� 

החובה לשל� מזונות היא , ובכלל זה בישראל, רוב המדינותמאחר שב. לפקודת הנזיקי�
כאשר . הימנעות מקיומה היא הפרה של חובה חקוקה המהווה עוולה, חובה הקבועה בחוק

והימנעות מלקיי� , על החייב לקיי� את חיובו בישראל, הזכאי למזונות הוא תושב ישראל
  27.את החיוב היא מחדל בתחו� המדינה

נות מדברות על מעשי� ולא על עוולות מאפשרת לנצלה העובדה שהתק, כאמור
בר� היא א� הביאה לצמצו� האפשרות לנצלה בהקשר . בהקשרי� שאינ� נזיקיי� בטהרת�

 דוגמה מובהקת לכ� היא .יש מעשי� מזיקי� המתרחשי� כול� במקו� אחד. הנזיקי עצמו
ל להיווצר מצב לא יכו,  מאחר שהמקרקעי� נמצאי� במקו� קבוע:הסגת גבול במקרקעי�

ג� תקיפה פיזית היא עוולה . שבו המעשה של הסגת גבול יתרחש ביותר ממקו� אחד
. שכ� די במעשה התקיפה כדי שתתהווה עוולה, שאפשר לזהות בקלות את מקו� ביצועה

 על פני מדינות רבות עד אשר ה� להתפרסאול� רבי� ה� המעשי� הנזיקיי� שיכולי� 
שבה לא די במעשה , גמה בולטת היא עוולת הרשלנות דו28. למעשי עוולהתכללי�מש

  

וא� למעשי� אחרי� שאינ� , היא עשויה להכיל ג� תובענה המתייחסת למעשה הקשור לחוזה   26
, כגו� ניהול משא ומת� שלא בתו� לב או שלא בדר� מקובלת, מסווגי� כעוולות נזיקיות

ולהל� , 1444–1443' ראו לעיל בעמ( ולא במשפט ומעשי� שנטע� כי ה� הולידו עשיית עושר
המציינת כי יהיו א� מקרי� שבה� המעשה , 107–106' בעמ, שר�קונפינוראו . )1615' בעמ

כגו� כאשר התובע , שהוליד התעשרות שלא כדי� יהיה של התובע דווקא ולא של הנתבע
ל בית המשפט במקרי� כאלה ע. העביר מישראל בטעות כספי� לחשבו� זר מחו� לישראל

לכוונ� כראוי את התקנה כדי לוודא שזר לא יובא לכא� כאשר הוא לא עשה דבר כדי להוליד 
  .טעות כזו

יוב אמנ� הוצע ש� כי הח). 1975 (269, 259) 2(ד כט"פ, קורונל' קורונל נ 625/73א "ראו ע   27
 לקטי� באשרא� . אול� חיוב זה ג� מעוג� בחוק, לשל� מזונות לאישה נובע מקשר חוזי

 ואיל� על היק� התחולה 926' ראו לעיל בעמ (ואחרי� הזכאי� למזונות החיוב נובע מהחוק
, הג� כאשר הזכאי למזונות אינו תושב אלא רק גר בישראל או נמצא ב. )של החיובי� שבחוק

 לדיו� בשאלה מתי קורונלראו פרשת . עשויה ישראל להיות המקו� שבו יש לקיי� את החיוב
על השאלה הכללית א� חובה  .בעלהע�  שהיא אינה גרה א� על פילמזונות אישה זכאית 

' בעמ להל� ראו ,וכיצד, סטטוטורית זרה יכולה לשמש בסיס להפרת חובה חקוקה בישראל
1593–1595.  

מאחר ( כגו� עיכוב שלא כדי� –יש עוולות שיכולות להתבצע בכמה מדינות באופ� סדרתי    28
העוולה יכולה להתבצע בכמה מדינות בזו , הנכס אלא עיכובושהמעשה הנדו� איננו לקיחת 

אול� בשני מקרי� ). שיכולה להתבצע בכמה מדינות בזו אחר זו(וכגו� כליאת שווא ) אחר זו
אלה העוולה מבוצעת בשלמותה בכל אחת מהמדינות שבה� מעוכב הנכס שלא כדי� או שבה� 
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אלא דרוש יסוד הנזק כדי שתיווצר , ההתרשלות כלפי אד� שחבי� כלפיו חובת זהירות
הנזק שה� נקל לחשוב על דוגמאות של מעשי� רשלניי� הנעשי� במדינה אחת ו. עוולה

 רשלנית של ותליפע; ייצור רשלני של מוצר המיועד לייצוא: גורמי� קורה במדינה אחרת
הוא הדי� בעוולת .  ועודמזהמת אוויר או מי� מעבר לגבולשמפעל הממוק� בקרבת גבול 

 ואילו ההסתמכות עליו תהיה במדינה , שבה ההיצג יכול שיהיה במדינה אחת,התרמית
 שבה הפרסו� יכול להיות – בעוולת השקר המפגיע;  והנזק א� במדינה שלישית,אחרת

 מבחינה מעשית במדינה יתבצעאו שהפרסו� , ק במדינה אחרת ואילו הנז,במדינה אחת
שבה החיקוי יכול , בת עי�ובגנ; תו של צד שלישי במדינה שנייהלידיעיגיע א�  ,אחת
, כ� ג� מחו� לפקודת הנזיקי�.  הטובי� יגיעו למדינה שנייהא� ,ות במדינה אחתעשלהי

ההפצה הפיזית , נה אחתהפרסו� יכול להיות במדי, לשו� הרעבכתב של  פרסו�למשל ב
באחריות למוצרי� ;  נוספותבמדינות אחרות והקריאה המזיקה ,במדינות רבות אחרות

 מנוצל במדינה, משווק במדינה שנייה, המוצר יכול להיות מיוצר במדינה אחת, פגומי�
  . והנזק יתגלה במדינה רביעית,שלישית

היא אירוע מורכב . בכל אלה העוולה איננה מעשה אחד שמתבצע תמיד במקו� אחד
אמנ� יש שמסתפקי� בכ� שחלק מהמעשה . שמרכיביו יכולי� להתרחש במדינות שונות

נקבע בישראל שדי שפעולות הכנה עומדות ) 6(500בהקשר של תקנה . נעשה בישראל
כדי לבסס בקשה לפי , להתבצע בישראל כאשר המעשה העיקרי אמור להתבצע באר� אחרת

נקבע באנגליה שאי� צור� שכל ההתנהגות התרחשה ) 7(500 בהקשר של תקנה 29.התקנה
 �בתו� המדינה אלא די שמעשי� משמעותיי� התרחשו בה כדי לבסס היתר המצאה מחו

   30.לתחו�
להבדיל , אול� מאחר שהתקנה הישראלית מבוססת על קיומו של מעשה בישראל

התבצע בית המשפט העליו� פסק שחלק מהמעשה חייב ל, מקיומה של עוולה בישראל
הכרעה זו . ולא די בקרות הנזק בישראל א� לא קדמה לו התנהגות כלשהי בישראל, בישראל

 כאשר התובע ניסה לבסס בקשה להיתר Nobel’s Explosives,31' מזרחי נהתקבלה בפרשת 

  

י מרכיב מכריע של העוולה הקשור על כ� סמכות השיפוט אינה תלויה בזיהו. נכלא האד�
  .לפורו�

 ’Manufacturers’ and Traders'מ נ"החברה הימית להובלת פר בע 2323/76) 'חי(' המ   29
Trust Company ,אול� דיו� זה לא התייחס לאחריות בנזיקי�, 143) 2(ז"מ תשל"פ.  

30   Metall und Rohstoff A.G. v. Donaldson Lufkin & Jenrette Inc., [1990] 1 Q.B. 391 , ש�
דובר על התקנה האנגלית המקבילה המאפשרת כיו� במפורש לתת היתר בי� על יסוד 

, CPR Practice Direction 6Bראו (התרחשות המעשה ובי� על יסוד התרחשות הנזק באנגליה 
 צרי� להתרחש במדינה ה� בשאלה א� נזקבית המשפט ד� ה� בשאלה א� כל ה). (9)3.1פסקה 

ועל שתי ,  צרי� להתבצע במדינה כדי לבסס מת� היתר המצאה מחו� לתחו�המעשהכל 
  .השאלות ניתנה תשובה שלילית

  ).1978 (115) 2(ד לב" פ,Nobel’s Explosives' מזרחי נ 565/77א "ע   31
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אירע , שהוא גור� חיוני בעוולת הרשלנות, המצאה מחו� לתחו� על העובדה שהנזק
וע בישראל יצר� סקוטי של חומר נפ� לאחר שהתובע נפגע במקרה זה ביקשו לתב. בישראל

בית המשפט קבע שמשו� שהתקנה הישראלית מדגישה . בישראלנפ� זה משימוש בחומר 
ויש להראות , אי אפשר להסתפק בכ� שהנזק אירע בישראל, את המעשה ולא את העוולה

בכמה וכמה  בית המשפט העליו� חזר על עמדה זו 32.שמעשהו של המזיק אירע בישראל
 הוא א� 33.ג� כאשר בתי המשפט המחוזיי� ניסו להרחיב את פרשנות העילה, הזדמנויות

�פסל את הרעיו� המקובל בהקשר של אחריות למוצרי� פגומי� שהמחדל בישראל הוא אי

גולדשטיי� הראה . עמדה זו זכתה לביקורת רבה 34.אזהרת� של צרכני� ישראליי� שניזוקו
, לאומית�בת ע� המגמה הכללית להרחיב את סמכות השיפוט הבי�כי מגמה זו אינה מתייש

המבססת המצאה לבעל די� נחו� כאשר יש סמכות על , )10(500למשל בהקשר של תקנה 

  

 Distillers Co (Biochemicals)החלטה זו בוססה בעיקרה על ההלכה האנגלית שנקבעה בפרשת   32
Ltd. v. Thompson, [1971] A.C. 458 . לדיו� בפרשה זו ובהבדל שבי� תקנה זו ובי� התקנה

 Stephen Goldstein, Jurisdiction Over Foreign Manufacturers Concerning,האנגלית ראו
Damage that Occurs in Israel, 14 IS. L. REV. 504 (1979) ;97'  בעמ,שר�קונפינו�  .  ואיל

שביטל , )2000, פורס� בנבו( אלטר' נ .Allison Engine Co. Inc 516/00א "רעראו למשל    33
ממוצר שיוצר מחו� לישראל נזק שנגר� בישראל כ להמציא מסמכי� מחו� למדינה יתרה
כשיווק או מכירה או פרסו� או הפצה של ספרי בבית המשפט המחוזי  פורש "מעשה"הו

ד "פ, וילנסקי'  נ.Metallurgique de Gerzat S.A 2752/03א " רע;תחזוקה לקויי� בישראל
שביטל היתר להמציא מסמכי� מחו� לתחו� שנית� בבית המשפט המחוזי , )2003 (145) 6(נז

בגי� ייצור מוצר שגר� נזק בישראל או למצער בגי� הימנעות מליידע לקוחות בישראל על 
� להתיר המצאה מחו� לתחושהחלטתה ,  מבית המשפט המחוזיהשופטת שיצר. הפג� במוצר

א " בש1349/96א " חזרה על עמדתה בת,ה זופרשבית המשפט העליו� בבוטלה בהיא ש
13656/01Sharp Japan Corporation Ltd. ולפיה כאשר ,)2002, פורס� בנבו( שטרית'  נ 

את יצר� ב בנסיבות מסוימות לראות אפשר, צרכ� ישראלי ניזוק ממוצר שיוצר מחו� לישראל
 8195/02א "רעוהעמדה נדחתה שוב ב, )7(500 'ר� תקמי שביצע בישראל מחדלי� לצו

 לאימו� העמדה של בית המשפט העליו� בבתי .)2003 (193) 1(ד נח"פ, Sharp 'שיטרית נ
מגדל '  נ.Sharp Corp. Ltd 20942�04�10) 'שלו� נת(מ "ראו למשל תא, משפט נמוכי� יותר
) 7(500' ת� על יסוד תקש� בוטל היתר שני, )2012, פורס� בנבו (מ"חברה לביטוח בע

פג� בייצורו היה המקור לשריפה , אשר לפי הטענה, להמציא מסמכי� ליצר� הזר של מקרר
בתי המשפט באנגליה דווקא קיבלו , 326ש "ה, 99' בעמ, שר�קונפינוכפי שמראה . ולנזק

וא� בישראל בית המשפט העליו� ; טענות כאלה שִאפשרו לצרכני� מקומיי� לתבוע יצר� זר
מו סבור כי המקו� שבו נגר� הנזק הוא הפורו� הנאות לדיו� בתובענה נגד יצר� שמפי� את עצ

גזית "' לביהר נ 98/67א " בעיוראו למשל הערת אגב של השופט לנד(מוצריו בכל העול� 
סיני ' הגבס א 2705/97א "ע ;)1967 (251, 243) 2(ד כא"פ, מ"חברה לבניי� בע" ושח�

בהקשר של טענת פורו� לא , )1998 (109) 1(ד נב"פ,  .The Lockformer Co'מ נ"בע) 1989(
   ).נאות

 ).2003 (145) 6(ד נז"פ, וילנסקי'  נ.Metallurgique de Gerzat S.A 2752/03א "רע ראו   34
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 והיא מקשה בלא הצדקה הגשת תביעות על ידי צרכני� מקומיי� נגד יצרני� 35,בעל די� אחר
  . זרי�

–�"התש, אחריות למוצרי� פגומי�חוק ה. תופעה זו באה לידי ביטוי ג� בהקשר אחר
, יבואני� וספקי�,  מטיל אחריות מוגברת בשל נזק שנגר� ממוצר פגו� על יצרני�1980

לחוק קובע ) ב(9סעי� . והוא אינו מגביל את תחולתו הפרסונלית לגורמי� ישראליי� בלבד
ירוש  הפ36.לא ברור כיצד לפרש סעי� זה. כי החוק אינו חל א� הנזק נגר� מחו� לישראל

הוא שהחוק יחול רק , המבוסס על דברי ההסבר להצעת החוק, המקובל של הוראה זו
אול� . החוק עשוי לחול ג� על יצר� זר וספק זר,  לפי פירוש זה37.כשהנזק התרחש בישראל

אי אפשר יהיה ,  הנזק אירע בישראלרקכאשר , )7(500לאור הפרשנות שניתנה לתקנה 
 לייחס לו אחריות בהיעדר נתבע מקומי שיאפשר לרכוש סמכות על מי שהחוק ביקש

 יוצא שוב כי עילות ההמצאה אינ� מכווננות היטב לתובענות 38).10(500להתבסס על תקנה 
ושבה� עשויה להיות הצדקה שבית משפט , השונות העשויות להגיע לבית משפט ישראלי

ולנצל את שיקול דומה כי מוטב היה לפרש את עילת הסמכות בהרחבה . ישראלי יוסמ� לדו�
הדעת השיפוטי כגור� ממת� במקו� לפסול מראש כל אפשרות לדו� בתובענות הנדונות דר� 

  .שגרה במדינות אחרות

  המצאה מחו� לתחו� לצור
 סעד זמני לטובת הלי
 זר   )2(

יכולה להכיל בתוכה את כל מה שיש ) 7(500שכ� תקנה , יש חפיפה מסוימת בי� עילות אלה
הא� היא מאפשרת לבקש : מעוררת שאלה ייחודית) 6(500 תקנה ול�א). 6(500בתקנה 

היתר המצאה מחו� לתחו� כדי לקבל צו עשה או צו מניעה זמני באשר למעשה בישראל 
שר מציינת שהמשפט האנגלי �קונפינו? כאשר התביעה העיקרית מתקיימת מחו� לישראל

 אפשרות ,מאז.  האירופית�Brussels I Regulationשלל אפשרות זו עד אשר הוא אימ� את ה
 כל עוד היה מקובל 39.זו מוכרת במשפט האנגלי בכלל ולא רק בהקשר של האיחוד האירופי

ממילא לא הייתה , בישראל שסעד ביניי� נית� רק במסגרת תביעה שבה ד� בית המשפט
על כ� לא יכלה להתעורר . סמכות לתת סעד כזה לטובת תובענה הנדונה מחו� לישראל

 הפסיקה בישראל כיו�. � אפשר להמציא הזמנה מחו� לתחו� כדי להוציא צו כזההשאלה א

  

 Stephen Goldstein, Jurisdiction Over Foreign Manufacturers Concerning Damageראו    35
that Occurs in Israel, 14 IS. L. REV 504 (1979).  

  .1598–1596' בעמתידו� להל� , הנוגעת להיק� התחולה של החוק, שאלה זו   36
 1978–ט"התשל, הצעת חוק האחריות למוצרי� פגומי�; 102' מבע ,שר�קונפינוראו למשל    37

  .1596' בעמ ודיו� להל�, )32, 30, ט" התשל1376 ח"ה(
 ).1978 (115) 2(ד לב" פ,Nobel’s Explosives' מזרחי נ 565/77א "ראו ע   38
, ככל שהמשפט הישראלי כבול למשפט המקובל לעניי� זה.  ואיל�86'  בעמ,שר�קונפינוראו    39

  . The Siskina v. Distos Compania Naviera S.A., [1979] A.C. 210פסק הדי� הרלוונטי הוא 
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באופ� חלקי על סמ� , נוטה לאפשר מת� סעד ג� לצור� תביעה המתנהלת מחו� לישראל
ככל "לתת סעד המסמי� את בית המשפט , 1984–ד"התשמ,  לחוק בתי המשפט75סעי� 

 עמדה זו אי� פירושה המחויב שאפשר  א� ג� קבלתה של40."שיראה לנכו� בנסיבות העניי�
לבקש היתר המצאה מחו� לתחו� כאשר כל בקשתו של מי שמבקש את ההיתר הוא לקבל 

על ידי בי� שר מציגה את הקושי לאמ� הסדר כזה �קונפינו. סעד זמני לטובת הלי� זר
   41.על ידי שינוי התקנות ובכללבי� , פרשנות התקנות

 אינו שולל את האפשרות לאכו� צווי 1958–ח"שיהת, חו� כיוו� שחוק אכיפת פסקי
 נראה כי בכל זאת מוטב שצווי� כאלה יינתנו במדינה שבה מתקיי� הדיו� 42,ביניי� זרי�

סעדי� אלה ניתני� בשלב . שר�חלק� עומדת ג� קונפינומהטעמי� שעל , בתובענה גופה
ה יודע טוב יותר הפורו� הד� בתביע; הפגיעה בנתבע עלולה להיות קשה; מוקד� של ההלי�

 אשר על כ� דומה כי ראוי לייחד את הסמכות .ביניי� נחוצי� ומוצדקי� ועודאילו סעדי 
, זה מוציא צו ביניי� או צו זמנילאחר שפורו� . להוציא צווי� כאלה לפורו� הד� בתובענה

מאחר .  בישראלצו הזראפשר להגיש בקשה לאכו� את ה, שלדעתו מוצדק בנסיבות העניי�
ע� הגשת הבקשה או במסגרת הדיו� בה אפשר לבקש , כזו היא תובענה בישראלשבקשה 

בהקשר זה אפשר . שיוצא צו זמני מקומי עד אשר יוחלט א� הצו הזר ראוי לאכיפה א� לאו
ומאחר שבישראל , וכי אפשר רק לבקש להכיר בו, לחשוב שאי אפשר לאכו� צו מניעההיה 

מוטב להסמי� מלכתחילה בית משפט , רספק א� אפשר לקבל הכרה הצהרתית בפסק ז
אול� דומה שג� צו מניעה נית� לאכיפה במוב� זה . ישראלי להוציא את הצו הזמני

   43.שההכרזה שהוא ראוי לאכיפה מאפשרת ללשכת ההוצאה לפועל להתמודד ע� הפרתו

  ביסוס� של עילות הסמכות  )3(

 – או עומד להיעשות – כדי להצליח בבקשה לפי עילות אלה יש להראות כי מעשה נעשה

או , ))6(500לצור� תקנה  ( או אפשר שיתקיי� בה–כי מטרד קיי� בישראל , בישראל

  

ד "פ, .Cent Or S.A.R.L' מ נ"בעמעדני אווז הכס�  102/88א " ברעשר�קונפינוראו דיו� של    40
שבו נית� סעד זמני כדי להבטיח שיהיו נכסי� בישראל לקראת ביצועו של , )1988 (201) 3(מב

 מ"בע) 1988(רכות איטרקו� מע'  נ.Windsoft Inc 8786/95) א"מחוזי ת(' המ; פסק בוררות זר
 Elli-Lily Expory 1829/02א "וע, שבו נית� סעד זמני לטובת הלי� זר) 1995, פורס� בנבו(

S.A.ש� אושרה העמדה שאפשר , )2002, פורס� בנבו (מ"חברת לוכסמבורג תרופות בע'  נ
לא הייתה , שר�קונפינוא� כפי שמציינת . לתת סעד זמני לטובת הלי� זר בנסיבות מתאימות

  ).91' ראו בעמ(במקרי� אלה בעיה של המצאה מחו� לתחו� השיפוט 
  .  ואיל�92 'מבע ,שר�קונפינוראו    41
זאת משו� שהוא אינו דורש שהפסק הזר יהווה מעשה בית די� אלא מסתפק בדרישה שאי    42

 .אפשר לערער עליו עוד
  . ואיל�8' בעמ ,1996 פסברגראו    43
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ג�  ,500כמקובל בתקנה . )7(500לצור� תקנה  (שתובעי� בגי� מעשה או מחדל בישראל

 כבד פחות מאשר בדיו� שהמעשה נעשה בישראלהנטל להראות באשר לשתי התקנות הללו 

או שעומד , כדי לעמוד בתנאי עילת ההמצאה יש להראות שנעשה מעשה .לגופו של עניי�

יש להראות , כמו כ� ;מחדל" נעשה"ש,  מטרד–או שעשוי להיות  –שיש , להיעשות מעשה

 ברמת את כל אלה יש להראות. בישראלהמטרד או המחדל נעשו או ייעשו , שהמעשה

לא  הכרעה בדיו� לגו� העניי� שgood arguable case(.44" (תביעה ראויה לטיעו�"הוכחה של 

כש� שזיהוי די� ,  לא תשלול את סמכות בית המשפט בדיעבדנעשה כל מעשה בישראל

קיומה של  על כ�. לא ישלול אותהבשלב זה של הדיו� מקו� ביצוע העוולה כמקו� זר 

היתר המצאה מחו� לתחו� בהוכחה מלאה מת� הכרעה אפשרית זו אינו צרי� להתנות 

  45.בשאלות אלה

 בהקשר  בעילות ההמצאה החוזיות אינ� עולותמתעוררותדומה שבעיות ברירת הדי� ש

מכיוו� ששיטות משפט שונות עשויות להגדיר מטרד הגדרה שונה , לכאורה. של תקנות אלה

מטרד , או עשוי להיות, יש להכריע לפי איזה די� צרי� להראות שקיי�, מזו של די� ישראל

ה הכללית היא לסווג את הקטגוריה המשפטית שבעילות המגמבהקשר החוזי . בישראל

 46.ולעניי� זה די� הפורו� כולל את כללי ברירת הדי� של הפורו�, ההמצאה לפי די� הפורו�

בעילות ההמצאה החוזיות אינו מחייב שהתובענה תבוסס על הסכ� " חוזה" הביטוי ,למשל

ת אלה נבח� לפי כללי ברירת  אלא קיומו של חוזה לצור� תקנו,חוזה בדי� ישראלכשיוכר 

לפיכ� א� ההכרעה בשאלה א� יש או אי� מטרד ראוי שתתקבל לפי כללי ברירת הדי� . הדי�

  

ראו פסק דינו של השופט גרוניס . ההלכות שנקבעו במשפט האנגלי בעניי� זה נקלטו בישראל   44
פורס� ( .C.A.E. Electronics Ltd' מ נ"כנויות ומסחר בעאשבור� חברה לסו 9725/04א "בע

 .Seaconsar Far East Ltd. v. Bank Markazi Iran, [1994] 1 A.Cבהמש� לפרשת). 2007, בנבו
; מאז� ההסתברויות הנדרש בדיו� לגו� העניי� הוא רמת ההוכחה הגבוהה ביותר נקבע כי 438

 ואילו ;נמוכה ממנה, שת לעילת ההמצאההנדר, רמת ההוכחה של תביעה הראויה לטיעו�
 שהתובע יראה שיש לו עילה לכאורה מסתפקת ברמת הוכחה 500 'הדרישה הכללית בתק

או מחלוקת ) serious question( קיומה של שאלה רצינית הטעונה הכרעה –נמוכה עוד יותר 
  .)genuine and real dispute(אמתית וכנה 

ש� נפסק כי ג� א� מוכח בדיעבד שהעילה , )1986 (141) 2(ד מ"פ, חי' ראד נ 74/83א "ראו ע   45
אי� בכ� להביא לידי דחיית התביעה מחמת , שהצדיקה המצאה אל מחו� לתחו� לא התקיימה

 .C.A.E' מ נ"אשבור� חברה לסוכנויות ומסחר בע 9725/04א "עראו ג� ראו . חוסר סמכות
Electronics Ltd. )מגמה זו מתיישבת ע� המגמה הישראלית . 9בפסקה , )2007, פורס� בנבו

 להפחית –הכללית שבאה לידי ביטוי בפסיקה ובהצעות לשינוי מערכת בתי המשפט 
" נכו�"בחשיבותה של סוגיית סמכות השיפוט ולהקפיד פחות שעניי� יידו� בבית המשפט ה

" �הפחתה במעמד שאלת הסמכות בבתי המשפט הכלליי"ער� טאוסיג , ראו סטיב� גולדשטיי�(
  )).ד"תשס–ג"תשס (279 ג עלי משפט

 .1450–1447' בעמלעיל ראו    46
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אול� מאחר שכלל ברירת הדי� הישראלי בנזיקי� מפנה לדי� מקו� ביצוע . הישראליי�

אמנ� הוא יחול בתור הדי� שיחול . סביר שמטרד בישראל יהיה כפו� לדי� ישראל, העוולה

  . אבל הוא אשר יכריע בשאלה זו, על התביעה ולא בתור די� הפורו�

המחדל  היות המטרד בישראל או היות המעשה או –ג� באשר לקיומה של הזיקה 

 שכ� מיקומו של מעשה אינו עניי� עובדתי , עולה לכאורה בעיה של ברירת די�– בישראל

אול�  .יכ� ג� במקומות אחרי�ולפ,  ושיטות שונות מזהות את עשייתו ברגעי� אחרי�,פשוט

כש� שמקו� כריתתו של חוזה נקבע על פי . מתעוררת בעיה ברירתיתאי�  ג� כא� בחוזי�כ

אי� כל . כ� ג� מקו� עשייתו של מעשה נקבע על פי די� הפורו� בלבד, די� הפורו� בלבד

פעלת לצור� ה, בדיו� לגופו של עניי� של סמכות כאשר ג� סיבה לפנות לדי� זר בהקשר זה

   47.די� הפורו� הוא אשר קובע איפה בוצעה העוולה, כללי ברירת הדי�

  שיקול דעת  .3

שמדובר בתביעה כג� , בקש בית המשפט להתיר המצאה מחו� לתחו�תמקרה שבו מכבכל 
 על התובע המבקש היתר לשכנע את בית המשפט שישראל היא הפורו� הנאות לדיו� נזיקית
כבכל תביעה , כא�כ� ג� .  רשאי להפעיל את שיקול דעתועניי� זה בית המשפטב. נהבתובע

בהיותו פורו� לא ,  מוקנה לבית המשפט שיקול דעת שלא להפעיל את סמכותו,אזרחית
ג� בשלב זה התובע הוא שצרי� לעמוד  .ת שיפוטיבשל הלי� תלוי ועומד ובשל תני, נאות

  48.קשר הנזיקי אי� ייחוד להל אלהבכ. בנטל להראות שראוי להפעיל את הסמכות

  מגבלות על סמכות השיפוט  .4

תביעה בגי� .  נזיקיות עלולות להיתקל במגבלות המסורתיות על סמכות השיפוטתביעות

תביעה בגי� הפרת זכות קניי� רוחני עלולה ; הסגת גבול עלולה להתייחס לקרקע זרה

תקל בטענה תביעה בגי� נזק שנגר� בתאונת דרכי� עלולה להי; להתייחס לקניי� רוחני זר

כל המגבלות על סמכות השיפוט הולכות . שהחוק הזר המעניק פיצוי הוא חוק ציבורי

לפחות כל , זרהבקרקע  כיו� אי� כל מניעה לדו� בתביעה בגי� הסגת גבול 49.ומצטמצמות

  

 .1602, 1582–1577'  ולהל� בעמ1458–1456' עיל בעמלראו    47
) 2(ד נח" פ,.Bodstray Co' מ נ"ראדא תעשיות אלקטרוניות בע 4601/02א "לעניי� זה ראו ע   48

א� זאת על יסוד  ( לתחו� היתר המצאה מחו��שבה נית שעסק בתביעה נזיקית, )2004 (465
ונדונו ה� נאותות הפורו� הישראלי ה� ההשפעה של , ))7(500' ולא על יסוד תק) 10(500תקנה 

  .ת שיפוט בי� הצדדי�יתני
  .434–427, 68–59' לעיל בעמראו    49
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 א� הרתיעה מפני דיו� בהפרת� של זכויות קניי� 50.עוד אי� מחלוקת באשר לזכות הקניי�

 וא� על פי שהמשפט הציבורי 51. טריטוריאליות אחרות הולכת ונעלמתרוחני זרות וזכויות

 יש נכונות להכיר בדיני� 52,במיוחד בתחו� הנזיקי, נהיה יותר ויותר מעורב במשפט הפרטי

כ� שאי� מניעה עקרונית לאכו� זכויות פרטיות המבוססות , ציבוריי� זרי� ובהשפעת�

במיוחד אכיפה , צטמצמת לאכיפה פעילהמשל דיני� כאלה אכיפת� הרתיעה מפני . עליה�

סוגיה זו תידו� להל� במסגרת הדיו� היבטי� ייחודיי� של  .מצד הריבו� הזר בעצמו ובשבילו

   .בברירת הדי� בתביעות סטטוטוריות

  ברירת די�  .ג

  מבוא  .1

כפי שברירת הדי� בחוזי� משקפת תפיסות באשר לדיני החוזי� המהותיי� ושינויי� שחלו 
 כ� ברירת הדי� בנזיקי� משקפת –יקר צמצומו ההדרגתי של חופש החוזי�  ובע–בה� 

מקור� הרעיוני של דיני . תפיסות באשר לדיני הנזיקי� המהותיי� ושינויי� שחלי� בה�
 ההתפתחויות הטכנולוגיות של המאה 53.הנזיקי� שלוב במשפט הפלילי וברעיו� האש�

 בהיק� הפעילות שעשויה לגרו� העשרי� בתעשייה ובתקשורת הביאו להגדלה מסיבית
בד . א� סוגי הנזק שיכלו להיגר� ומעגל האנשי� העלולי� לפגוע ולהיפגע התרחבו; לנזק
הולידו תחושה של אחריות חברתית כלפי  לאומיות�פנימיות ועבר התפתחויות מדיניות ,בבד

 של דיני בתו� כ� התפקיד. צרכני� וכלפי ניזוקי� מפני סוגי� חדשי� ומיוחדי� של נזקי�
, הנזיקי� נתפס פחות כמערכת כללי� להסדרת התנהגות אישית ויותר כמערכת כללי�

לפיזורו של נזק ולהבטחתו של פיצוי ג� , ובתוכ� כללי� רגולטוריי� הולכי� ומתרבי�
התפתחות� של שתי הסוגיות המרכזיות בברירת הדי� בנזיקי� . בהיעדר אש� ספציפי

 הכלל הראוי אחר באה לידי ביטוי בהתחקותגיה האחת הסו. משקפות תפיסות עול� אלה
. אחרי זהותה של חוליית הקישור הראויה,  אחרותלי�יבמ, לברירת הדי� הבסיסי בנזיקי� או

  . בשאלה עד כמה יש להגמיש כלל בסיסי זה בהתלבטותבאה לידי ביטוי הסוגיה האחרת 

  

 .997–988, 431–429, 63–61' לעיל בעמראו    50
מחלוקת בנוגע לקיומה או ,  זהג� בהקשר .997–988, 432–431, 65–63' לעיל בעמראו    51

 ). 997–988' לעיל בעמ( תוקפה של זכות הקניי� הרוחני הזרה עלולה לעורר קושי
  . ודיו� להל�ראו לעיל   52
 S. F. C. MILSOM, HISTORICAL  למשללקשר שבי� שני אלה במשפט המקובל ראו   53

FOUNDATIONS OF THE COMMON LAW 43, 353 ff. (1969);שר זה בברירת הדי�  לביטוי של ק
  .C. G. J. MORSE, TORTS IN PRIVATE INTERNATIONAL LAW 6 ff. (1978) ראו
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  חוליית הקישור הראויה  )א(

אול� מבט כולל . הדי� בנזיקי� שונה ממדינה למדינההתפתחותה ההיסטורית של ברירת 
 תפיסה שמייחסת אל, )lex fori(הפורו�  מתפיסה שמדגישה את מרכזיות מעברמגלה 

 ;שינויהבנתו של מושג זה עברה א� היא כש, )lex loci delicti(חשיבות לדי� מקו� העוולה 
 lex loci delicti –ות מקו� ההתנהג(בלבד  מקו� ביצוע העוולה די�במוקדמת התמקדות 

commissi(די� ל וא�די� מקו� התרחשות העוולה  נסוגה מפני גישה המייחסת חשיבות ל
   ).lex loci damni(מקו� קרות הנזק 

 Morse א� 54. העוולה מקורה בעבר הרחוקביצועמקובל לחשוב שההפניה לדי� מקו� 
�נזיקי� רק במאה התשעמראה באופ� משכנע למדי כי היא נולדה ככלל עצמאי המיוחד ל

עד אז כמעט שלא הייתה הבחנה בי� עברות פליליות ובי� עוולות לעניי� ברירת . עשרה
נחשבו דיני� טריטוריאליי� ה� במוב� זה שה� , כמו המשפט הפלילי,  דיני הנזיקי�55.הדי�

מכא� . ה� במוב� זה שה� הופעלו רק בתו� מדינת�, הסדירו רק התנהגות בתחו� המדינה
 העוולה ביצועדי� מקו� :  העוולה הזדהה ע� די� הפורו�ביצועשר זה די� מקו� שבהק

ואילו די� הפורו� חל משו� שהוא היה ג� די� מקו� , הופעל רק כשהיה די� הפורו�
 התגלתה נכונות , ע� פיתוח� הנמר� של דיני הנזיקי�,עשרה� רק במאה התשע56.הביצוע

  . מסוימת להחיל די� זר בענייני נזיקי�
נכונות זו הולידה ויכוח בשאלה איזה די� ראוי להחיל על אירועי� עוולתיי� שאירעו 

שני מלומדי� גרמניי� בולטי� בתחו� .  הזר או די� הפורו�הביצועדי� מקו� : מחו� למדינה
 עמדה זו רואה בדיני נזיקי� �Savigny.57 וWächter –ברירת הדי� דגלו בהחלת די� הפורו� 

ובד בבד מאפיינת את דיני , יבורי הזר שאינו יכול לחול בפורו�זרי� חלק מהמשפט הצ
שלא יאפשר את תחולתו של , הנזיקי� המקומיי� כחלק כופה של המשפט הציבורי המקומי

שבה רוב שיטות המשפט אימצו כלל  , עמדה זו לא זכתה לתמיכה רבה באירופה58.די� זר
  

ד "פ, קרעא�' מ נ"בעינו� ייצור ושיווק מוצרי מזו�  1432/03א "ראו דברי השופט ריבלי� בע   54
  .)2004 (364, 345) 1(נט

א� , וא אכ� עתיק יומי�הוא מסביר שהכלל ה.  ואיל�23' בעמ, )53ש "לעיל ה (MORSEראו    55
�עד למאה התשע, להבדיל מעברות פליליות, יחסות מפורשת לעוולותישלא הייתה בו הת

  .עשרה
הבנה זו זכתה לביטוי מודגש באנגליה בכללי הסמכות שלפיה� היה צרי� להגיש את התובענה    56

ולות מגבלה זו הבטיחה שתוגשנה תביעות רק באשר לעו. במקו� שבו נולדה עילת התביעה
  ).11ש "לעיל הראו (שאירעו בפורו� ושהיו כפופות אפוא לדי� הפורו� 

 מתייחס לדיני הנזיקי� כסוג של משפט פלילי Savigny .Wächterעמדה זו מפורשת בכתביו של    57
לניתוח עמדותיה� השונות . א� הוא גורס כ�א� ניכר ש, ואינו מתייחס לנזיקי� באופ� פרטני

  . ואיל�5' מעב, )53ש "לעיל ה (MORSEזה ראו  שהתנהל בעניי� ולהפניות בדבר הוויכוח
 התבסס על הדמיו� בי� המשפט Wächter ,)53 ש"ה לעיל( ואיל� 7 'בעמ מראה �Morseכפי ש   58

 הבחי� ביניה� והקפיד להסביר כי המשפט הפלילי הוא Savignyואילו , הפלילי לדיני הנזיקי�
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בתחו� זה יותר שזאת העובדה  ע� 59.ה של העוולהביצועברירת די� שהפנה לדי� מקו� 
של די� הפורו� לשלול את תחולתו של די� זר בשל הכירו בכוחו מאשר בתחומי� אחרי� 

 מעידה על כוח הישרדותה של התפיסה שמזהה דיני נזיקי� ע� דיני� ,שיקולי תקנת הציבור
   60.הקשורי� בסדר המקומי

ברית די� הפורו� שיחק בארצות ה. די� הפורו� זכה להצלחה רבה יותר במשפט המקובל
   העוולה ביצועתפקיד מרכזי בברירת הדי� בנזיקי� עד אשר אומ� במקומו די� מקו� 

א� לאחר שכללי הסמכות שונו באופ� שפתח בפני בתי המשפט ,  במשפט האנגלי�1918.61ב
הוסי� די� , האנגליי� את האפשרות לדו� בתביעות בגי� עוולות שבוצעו מחו� למדינה

  ת גור� מרכזי וא� דומיננטי בברירת הדי� עד שהמחוקק התערב בעניי� הפורו� להיו
  .  העוולה היה לעול� יחס לא ברורביצוע אול� היחס בי� די� הפורו� ובי� די� מקו� .�1995ב

 ייחס הכלל שהתפתח , העוולהביצועבמקו� לבחור בי� די� הפורו� ובי� די� מקו� 
 כתב השופט Phillips v. Eyre62בפסק הדי� . דבמשפט המקובל חשיבות לשני הדיני� ג� יח

Willes :  

As a general rule, in order to found a suit in England for a wrong alleged 

to have been committed abroad, two conditions must be fulfilled. First, 

the wrong must be of such a character that it would have been actionable 

if committed in England .… Secondly, the act must not have been 

justifiable by the law of the place where it was done. 

  

ואילו דיני הנזיקי� ה� בבחינת כללי� , בי� אזרחיי�חלק מהמשפט הציבורי שאינו נוגע לחיו
  .מנדטוריי� בעלי תחולה מידית

ש "לעיל ה (�MORSEדי� מקו� ביצוע העוולה במדינות הקונטיננט נמצא בקצר במשווה דיו�    59
   . ואיל�85' בעמ,  ואיל�34' מבע, )53

ר ותקנת הציבנוס� על , למשל. יל� וא99 ' בעמ, ואיל�15' מבע, )53ש "לעיל ה (MORSEראו    60
עשויות להיקבע הוראות ספציפיות , הכללית המונעת הפעלת� של דיני� זרי� מאוסי�

 Claims governed“:  הגרמניEGBGB �ל) 3(40'  סראו למשל. המפרשות תקנת ציבור מיוחדת
by the law of another country cannot be raised insofar as they 1. go substantially beyond 
what is necessary for adequate compensation of the injured party; 2. obviously serve 

purposes other than adequate compensation of the injured party.” ;ניכרת ג� בצרפת 
לל ברירת הדי� תופעה של החלת די� הפורו� על ידי סיווג המוציא את התובענה מתחולת כ

א "ע ראולהמחשה  (צא באלהקי� או על ידי הפעלת די� צרפת כדי� בעל תחולה מידית וכיובנזי
  ).)2004 (365–364, 345) 1(ד נט" פ,קרעא�' מ נ"ינו� יצור ושיווק מוצרי מזו� בע 1432/03

61   MORSE) 30' בעמ, )53ש "לעיל ה�הכלל של מקו� ביצוע העוולה התקבל בארצות .  ואיל
נית� ש� , �Loucks v. Standard Oil Co. of New York, 224 N.Y. 99 (1918)הברית רק ב

   1934משנת ראו ג� הריסטייטמנט הראשו�  (ותויקנ זכויות דוקטרינה שלביטוי ל
�ה

 RESTATEMENT OF THE LAW OF CONFLICT OF LAWS.(  
62  Phillips v. Eyre, (1870) L.R. 6 Q.B. 1.  
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אלא ) �lex loci delicti commissiה(לפיכ� כלל זה התייחס לא רק לדי� מקו� ביצוע העוולה 
יס רעיוני מוצק להחלתו של כל אחד משני אמנ� יש בס �lex fori.(63ה(ג� לדי� הפורו� 

:  כל אחד מה� מבטא תפיסה של מה שמתחייב מריבונות טריטוריאלית64.הללוהדיני� 
; החלת די� הפורו� מבטאת את הרעיו� שריבו� אינו מחיל דיני� זרי� בעלי אופי טריטוריאלי

. � ההתנהגות העוולה מבטאת את כוחו הטריטוריאלי של הדי� במקוביצועהחלת די� מקו� 
אול� קשה להצדיק את החלת�  65.כל אחד מה� לחוד עשוי לתרו� לצפיות ולוודאות

כל כלל מתאי� למסגרת חשיבה , ראשית . לעוולות שאירעו מחו� לפורו�באשרהמצטברת 
הכלל שמפנה לדי� מקו� ביצוע העוולה מבוסס ברובו על תורת : שונה באשר לברירת הדי�

ההפניה , שנית. מפנה לדי� הפורו� מבוסס על גישת די� הפורו�הכלל ה. הזכויות הקנויות
  .  על תובעי� ללא הצדקההמצטברת לשני דיני� מקשה

 על הנסיבות ת שהיא מבוססמשו� Willes ה שקבע השופטמיוחד לתמו� בנוסחקשה ב
 The – מקרה קוד� עצמה ושל Phillips של פרשת ,והבעייתיות במיוחד, המדויקות

Halley.66 בוססה על אילוצי התוצאה הנסיבות היו מיוחדות ואחד משני פסקי די� אלה  בכל
  

העמדה המקובלת הייתה שעל . שבוצעו מחו� לאנגליההכלל התייחס במפורש רק למעשי�    63
 .Szalatnay-Stacho v. Fink, [1947] 1 K.Bראו(עוולות שבוצעו בתו� אנגליה יחול די� אנגליה 

א נגזרה מכלל ברירת אול� עמדה זו ל. שהיה ג� די� הפורו� וג� די� מקו� ביצוע העוולה) 1
 שכלל ברירת הדי� נוסח ככלל שדורש שלאחר,  הא ראיה.אלא נחשבה עמדה עצמאית, הדי�

� וכאשר נוסח חריג לכלל מכביד זה, בדי� הפורו� ובדי� מקו� ביצוע העוולה, ת כפולהתביע

 היה ספק א� אפשר להחיל את החריג על עוולות ,Boys v. Chaplin, [1971] A.C. 356בפרשת 
  .שבוצעו באנגליה שעליה� חל רק די� הפורו�

  . לדיו� מקי� בגישות השונות) 53ש "לעיל ה( MORSEראו    64
הקשיי� שעלולי� להתעורר בזיהויו של מקו� ביצוע העוולה : לכל אחד א� מגרעות משלו   65

  .forum shoppingהחלת די� הפורו� מגבירה את הסיכו� של ; פוגעי� בוודאות ובצפיות
. The Halley, (1868) L.R. 2 P.C. 193די� הנולד בפסק  Willesנוסחת התנאי הראשו� של    66

בתאונה לאנייה בלגית על נזק שנגר� אנגלי  בבית משפט תיבאותה פרשה נתבעה אנייה אנגל
) compulsory pilot ( רשלנות של נתב חובה בשלמי� טריטוריאליי� בלגיי�אירעה בש

באותה תקופה עוד התלבטו  .שהועלה על הסיפו� של האנייה האנגלית כנדרש לפי די� בלגיה
, בלגיה לפי די� .ט האנגליי� באשר לדי� שחל על עוולות שאירעו מחו� לאנגליהבתי המשפ

בעל , באותה עת, באנגליה. אחראי בגי� מעשי רשלנות ג� של נתב חובההיה בעל האנייה 
 ,חוק שהסדיר עניי� זהבאנגליה טר� נחקק . אנייה לא היה אחראי בגי� מעשיו של נתב חובה

לא היה אחראי משו� שהוא לא בעל האנייה , ת למעשי הזולתולפי מבחני� רגילי� של אחריו
בית המשפט קבע באותו מקרה שהוא אינו מוכ� לחייב בעל . בחר בנתב ולא שלט במעשיו

. במצב שבו הוא לא היה מוחזק אחראי בדי� אנגליהבגי� מעשה שבוצע מחו� לאנגליה אנייה 
מחו�  תביעה בגי� עוולה שבוצעה שבכל Phillips v. Eyreבפרשת  Willesמכא� למד השופט 

 .היא הייתה מקימה עילת תביעה, פורו�הראות שאילו בוצעה העוולה ב על התובע ללפורו�
 הסירוב The Halleyפרשת  להבי� כי בשאפשר א� על פידרישה זו הוצגה כדרישה כללית 

 להחיל את הדי� הזר היה מבוסס על רתיעה ספציפית מהטלת אחריות שילוחית בניגוד
 . כלליי�על שיקולי ברירת די�  ולא לעקרונות דיני השליחות
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 לצפות שבתי המשפט  אפשרהיהלכ�  67.מדיניות מיוחדי� ולא על שיקולי� ברירתיי�
נוס� על ת בדי� הפורו� הצור� להראות תביע�שכ� , ימצאו דר� לעצב כלל ראוי יותר

הוא מעניק .  הפרטילאומי�בי� המערער את כל ההנחות של המשפטאחריות בדי� הזר 
מעניק והוא , ללא הצדקהטריטוריאלי � אקסטרהבכורה לדי� הפורו� ונות� לו היק� תחולה

   . של שני דיני� נושא בנטלהתובעבעוד , שני דיני�יתרו� לנתבע שנהנה מהגנה ב
 כאשר בית  זכה כמעט למעמד סטטוטורי�Phillips v. Eyre הנוסח שהופיע בחר� כל זאת

עורר הפסיקה נאלצה לעסוק בשאלות הרבות ש ו68,משפט סבר כי אי� לו סמכות לבטלוה
 שונה כלל זה 1995 רק בשנת 70. בעיות של מדיניותומה� 69טכניות מה� בעיות –ניסוחו 

  

החלק השני של הכלל עוצב לפי העובדות . 66ש " לעיל הראו, �The Halleyבאשר לתוצאה ב   67
שהיה המושל האנגלי , Eyreבמקרה זה הנתבע . Phillips v. Eyreהמיוחדות של המקרה של 

כתב . יקה ותושב האימי'יליד ג, Phillipsידי נתבע על  ,אחת ממושבות אנגליה, מייקה'אי גב
 על ידי חיילי� בפיקודו תובעייחס למושל אייר אחריות נזיקית בגי� נזקי� שנגרמו להתביעה 

הוא תבע בגי� . תקפו את התובע וכלאו אותוהחיילי� .  בזמ� שדיכאו מרד באיהמושלשל 
 בזמ� דיכוי ה שנעשהכל מחנינה באשר ללאחר המרד נחקק באי חוק . תקיפה וכליאת שווא

היה צרי� להחיל , הבנה המקובלת שהאחריות נולדת בדי� מקו� ביצוע העוולהה על פי .המרד
 שלפיו –השאלה הייתה למעשה א� להחיל את הדי� כפי שהיה בעת האירוע . מייקה'די� גאת 

 היה שלפיו, או שמא את הדי� כפי שהיה בעת הדיו� –התובע  אחראי לנזקיו של המושלהיה 
בית . זמנית אופיינית המתמקדת בשינוי בדי� הזר�זוהי שאלה בי�. נתבע פטור מאחריותה

�ולאחר שהגיע למסקנה , המשפט עסק ארוכות בשאלה א� חוק החנינה הרטרואקטיבי תק
 � אי אפשר ועל כ, לפי די� מקו� ביצועו"בלתי מוצדק"קבע שהמעשה שגר� לנזק אינו , שכ�

שכ� הדי� שהוליד את , תורת הזכויות הקנויותתוצאה זו מתיישבת ע�  . בגינו באנגליהלתבוע
ספר  ייחודה של תביעה זו מוסבר ב.העוולה א� הכשיר את המעשה ופטר את המושל מאחריות

מרתק על המחאה הציבורית באנגליה נגד מעשיו של המושל והניסיונות להביא אותו לדי� 
 :BERNARD SEMMEL, JAMAICAN BLOOD AND VICTORIAN CONSCIENCE ראו (פלילי באנגליה

THE GOVERNOR EYRE CONTROVERSY (1963) .(הנזיקית הייתהתביעה מספר זה עולה כי ה 
לדי� בגי� מעשיו  Eyreניסיונות כושלי� להביא את המושל ה של  בסדר�אחרוניסיו� הה

 יסטורי זה רקע ה. שדווחו בהרחבה באנגליה ושהובילו למחלוקת ציבורית ענפההאכזריי�
חנינה המאוחרת א� בנסיבות רגילות ייתכ� שבית המשפט היה פוסל את ה סביר מדוע ג�מ

במקרה הנדו� הוא לא יכול היה לנהוג  –  את תקנת הציבור למשל בהיותה נוגדת–שבדי� הזר 
� באור ,י� המנחה בברירת הדי� בנזיקי�ד פסק הנהיהש, עמיד את פסק הדי�א� הוא א� מ. כ

  .קדי� לעניי� זהמפוקפק כת
 .Metall und Rohstoff A.G. v. Donaldson Lufkin & Jenrette Inc., [1990] 1 Q.B ראו למשל   68

רת נאמנות שימוש לרעה בהליכי� וגר� הפ, קשרתביעה בגי� קשירת נדחתה במקרה זה . 391
משפט בית ה.  קיימות במשפט האנגלימשו� שעוולות אלה אינ�שאירעו בניו יורק ובאנגליה 

  .הביע חוסר שביעות רצו� מהכלל א� סבר כי רק המחוקק יכול לשנות את המצב
 ”in order to found a suit“הא� הביטוי ) 1: בי� השאלות הטכניות שעלו היו השאלות האלה   69

מתנה את הבאתה של תובענה בשני תנאי� תו� צפייה שיחול  וסמכות שהכלל מתייחס למעיד
 Red Sea  שאלה זו הוכרעה סופית באנגליה בפרשת?כלל ברירת די�א שמא הואו , די� הפורו�

Insurance Company v. Bouygues S.A., [1995] 1 A.C. 190שמדובר בכלל ברירת ה שקבע 
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 the wrong …must“(על סמ� הדרישה שבדי� הפורו� העוולה צריכה להיות בת תביעה ) 2. די�
have been ...actionable” ( מקו� ביצוע העוולה נדרש רק שהמעשה היה לא מוצדק ואילו בדי�

)“the act must not have been justifiable”( ,א� נדרש כי בדי� הזר המעשה התלבטו בשאלה 
. למשל לפי הדי� הפלילי, או שמא די שהמעשה אינו מוצדק, יהיה עוולה ממש

י תבע ברזילאי אחר לאיז מקרה שבו בר–  Machado v. Fontes, [1897] 2 Q.B. 231בפרשת
סתפק בהיות המעשה עברה בית המשפט ה,  בברזילעל שהוציא את דיבתו רעהבאנגליה 

פלילית במקו� ביצועו וסבר כי העובדה שבנסיבות העניי� הוא לא הצמיח ש� אחריות אזרחית 
ובלבד שיש , לפיכ� אפשר לבסס את התביעה כולה על די� הפורו�. אינה מקרקעת את התביעה

להתייחסות זו עיה בזכתה  בסקוטלנד לעומת זאת. לשהו בדי� הזר שהמעשה אינו ראויסממ� כ
תושב , בעלה של התובעת, McElroy v. McAllister, 1949 S.C. 110בפרשת . שונה לגמרי

אחר סמו� לב. עובד סקוטי אחרובה נהג , סע במשאית של מעסיקוהו, גלזגו שבסקוטלנד
כמנהלת . בעלה של התובעת נהרגוגר� לתאונה שבה הג אנגליה התרשל הנשחצו את הגבול ל

היא תבעה . Phillips v. Eyreהכלל של שג� בה נהג , זבונו היא תבעה את הנהג בסקוטלנדיע
זכות זו לא .  הכלל בדי� אנגליה שזכות התביעה עוברת בירושה סמ� על,בש� בעלה המנוח

היא תבעה ג� בשמה שלה . מו� מתה עשבה זכות התביעה של אד, הייתה מוכרת בסקוטלנד
היא . א� לא בדי� אנגליה,  עילה זו מוכרת בדי� סקוטלנד).solatium ( נזקה בשל אבד� בעלהעל

בית המשפט קבע שזכותה .  ועילה זו מוכרת בשני הדיני� ג� יחד,הוצאות קבורהעוד תבעה 
 ההתנהגות  שבאופ� מופשטא� על פי ועל כ� ,לתבוע בש� בעלה אינה מוכרת בדי� הפורו�

בעילה זו משו� שהתובעת הזו אינה יכולה לתבוע בגינה , הייתה עוולתית ג� בדי� סקוטלנד
 התביעה �solatiumעילת התביעה ב לבאשר. איננו מתקיי� Willesהתנאי הראשו� של נוסחת 

רק בעילה בגי� הוצאות . נכשלה משו� שהיא לא הייתה מוכרת בדי� מקו� ביצוע העוולה
התלבטו ) 3. היה בית המשפט מוכ� לקבל את התביעה, יתה מוכרת בשני הדיני�היש, הקבורה

 מוסיפות להיקבע תרופותאו שמא , הדרישה הכפולה חלה על כל מרכיבי העילהבשאלה א� 
 As a general“על יסוד המילי� ) 4.  האנגלית המסורתיתעל פי הדעה, לפי די� הפורו�

rule …” עלו בפרשת הללו כל השאלות . לחרוג מכלל זה תהו א� יש נסיבות שבה� אפשר
Boys v. Chaplin, [1971] A.C. 356,בתוצאות של תאונת דרכי� בדרכי מלטה בי� ה שעסק 

, לפי די� אנגליה. רתו בחילות שוני� באיי אנגלי� שששהיו,  אחד ברכב ואחד באופנוע,שניי�
 די� ואילו, ש" לי2,250ע לכדי והיה מגיכלל פיצוי בגי� כאב וסבל בע ותיה מגיע להפיצוי שה

 נזקו  עבורש" לי�53תובע רק בהמלטה לא הכיר בראש הנזק של כאב וסבל והיה מפצה את 
לאחר . עות באשר לפרשנות הכלל הביעו השופטי� מגוו� רחב של דפרשה זוג� ב. המיוחד

כיב לכל מרבנוגע נדרשת אחריות אזרחית כי � הזה כאילו קבע ידמעשה התייחסו אל פסק ה
ובצד הכלל הוכר , )double actionabilityדרישה זו כונתה (ומרכיב של העילה בשני הדיני� 

י� אנגליה א� על פי קבל את הפיצוי לפי דתובע ללחריג זה פשר העניי� ִאנסיבות ב. חריג
 בעלי  צדדי� משו� שהיה מדובר בשני,� מקו� ביצוע העוולהידשראש הנזק לא היה קיי� ב

הא� : נושא לדיו� בספרות ובפסיקה עד שהכלל ש�נה בחקיקהק� החריג נותר הי. מושב זהה
�הא� אפשר להחיל באמצעות החריג ? הוא יכול לחול ג� כאשר אי� לשני הצדדי� די� משות

הא� החריג יופעל ? הא� אפשר להחיל ג� די� שמגביל את הפיצוי? די� שאיננו די� הפורו�
הא� החריג יחול ג� כאשר הפעלת ? ת הזהירות הדרושהלמשל סוגיית רמ, כל סוגיה וסוגיהב

הא� יופעל החריג ג� כאשר העוולה בוצעה ? הכלל מביאה לידי כ� שאי� כל אפשרות לתבוע
  . ועוד?בפורו�
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 באמצעות חקיקה שבה נטשו את די� הפורו� וביססו את ברירת הדי� בנזיקי� על ,באנגליה
 The general rule“:� המרכזי בהסדר זה קובע כדלקמ� הסעי71. העוולההתרחשותדי� מקו� 

is that the applicable law is the law of the country in which the events constituting the 

tort or delict in question occur” . הכלל שונה עוד קוד� במדינות אחרות של המשפט
  72. העוולהביצוע� מקו� ש� אימצו את די, באמצעות בתי המשפט, המקובל

 משק� את העוולההמעבר ההדרגתי בברירת הדי� מדי� הפורו� לדי� מקו� ביצוע 
 מתחו� שמשולב במשפט הפלילי –ההתפתחות שחלה בתפיסה המהותית של דיני הנזיקי� 

אבל למרות ההבחנה החדה בי� השיטות שהחילו את . אל תחו� אזרחי העומד בפני עצמו
וולה מצד אחד ובי� אלה שייחסו חשיבות מיוחדת לדי� הפורו� מצד  העביצועדי� מקו� 

שני הכללי� הללו כאחד משקפי� את התפיסה המסורתית של דיני הנזיקי� שהוסיפה , אחר

  

כפי , ככל שנותני� משקל גדול יותר לדי� הפורו�) 1: בשיקולי המדיניות עלו שיקולי� אלה   70
 forumמעודדי� את התופעה של , Machado v. Fontes, [1897] 2 Q.B. 231שאירע עקב פרשת 

shopping ; מגבילי� מאוד את יכולת התובע להיפרע פיצויי�תביעות כפולהככל שדורשי�  .
פוחתת האפשרות להכפי� סוגיות נפרדות לדיני� שוני� ופוחתת , ככל שהכלל קשיח יותר) 2

ו ולהחיל במקומו די� בעל קשר האפשרות להימנע מהחלת די� שאי� לו קשר חזק לעניי� כול
  . הדוק לעוולה או לצדדי�

זהו . �Private International Law (Miscellaneous Provisions) Act, 1995 ל(1)11' ראו ס   71
שימו לב שהוא אינו מפנה בפירוש למקו� ביצוע העוולה אלא למקו� . הכלל היסודי

–1563, 1558–1557' בעמ להל�ו ראו לפירוש הכלל ולחריגי. התרחשות� של מרכיבי העוולה
�מאז נכנסה לתוק� ג� באנגליה ה.  החוק אינו חל על תובענות בגי� הוצאת לשו� הרע.1567

Rome II Regulationתחולתו של הכלל הסטטוטורי החדש הוגבלה עוד, �2009 האירופית ב .
, משפט המקובלכללי ה: כיו� יש במשפט האנגלי שלוש מערכות של כללי ברירת די� בנזיקי�

. כל מערכת בעלת תחולה משלה, �Regulationוהכללי� של ה, הכללי� הסטטוטוריי� שבחוק
מאחר שהכללי� האירופיי� החליפו במידה רבה את כללי המשפט המקובל ואת הכללי� 

על כ� פרק זה יפנה .  מצומצ� ביותרDICEY של �15הדיו� באלה במהדורה ה, סטטוטוריי�
שבה מופיע ה� דיו� נרחב בכללי המשפט המקובל ה� דיו� מקי� , �14בעיקר למהדורה ה

  . בכל מקרה יצוי� מספר המהדורה. בכללי� הסטטוטוריי�
 כלל נוקשה זהו. ה לדי� מקו� ביצוע העוולה בלבדבקנדה בית המשפט אימ� כלל שהפנלמשל    72

 אול� להקשר .הבכל הקשור לבעיות ברירת די� המתעוררות בי� הפרובינציות השונות של קנד
, Tolofson v. Jensen, [1994] 3 S.C.R. 1022ראו ( נקבעה אפשרות להפעיל חריג לאומי�בי�ה

ג� באוסטרליה ). the activity occurred כדי� של המקו� שבו �lex loci delictiש� דיברו על ה
או ר(ביטל בית המשפט את הכלל היש� ואימ� תחתיו כלל המפנה לדי� מקו� ביצוע העוולה 

John Pfeiffer Pty Ltd. v. Rogerson, (2000) 203 C.L.R. 503 , �שעסק בעוולות בתו
, �Régie National des Usines Renault S.A. v. Zhang, (2002) H.C.A. 10 ו,אוסטרליה

 ע� זאת בית .חריגלא נקבע לכלל זה  .)ותלאומי�בי�שהרחיב את הכלל החדש לעוולות 
זה עשוי צעד .  חזרה לדי� אוסטרליה מדי� מקו� ביצוע העוולהההרנוואהמשפט קיבל את 

 Neilson v. Overseas Projects Corp. ofראו  (קשיחות הכללממסוימת להעיד על חוסר נוחות 
Victoria Ltd., [2005] H.C.A. 54  ()1603' ראו להל� בעמ( .  
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הגישה שלפיה אפשר להחיל .  ג� לאחר שהמשפט הפלילי והנזיקי נפרדו זה מזההתקיי�ל
כמו הגישה שיש , עשי� מקומיי� בלבדואלה חלי� על מ, את דיני הנזיקי� של הפורו� בלבד

, רעיו� זה. locus regit actumיונקת מהרעיו� של , להחיל רק את די� מקו� ביצוע העוולה
מבטא הבנה מסוימת של , שכל מעשה נשלט על ידי הדי� החל במקו� שבו הוא נעשה

וא ג� ה.  הרעיו� שהריבו� המקומי רשאי להסדיר התנהגות בשטחו–ריבונות טריטוריאלית 
 הרעיו� שהתנהגות ברגע מסוי� ובמקו� מסוי� משנה –הבסיס לתאוריה של זכויות קנויות 

לפיכ� שני כללי� אלה כאחד  .את המציאות המשפטית על פי הדי� השורר ש� באותו רגע
ברירת הדי� נתפסה כתחו� שעוסק בזכויות . משקפי� הלכי רוח דומיננטיי� באותה תקופה

שעסקו אז בעיקר במעשי� מזיקי� בי� צדדי� קרובי� ברגע נתו� , דיני הנזיקי�. קנויות
 נתפסו כתחו� – מטרד וכיוצא בזה,  כגו� פגיעה פיזית באד� אחר או ברכוש– ובמקו� נתו�

שרואה עוולות נזיקיות כהפרה של שלו� הציבור ושמייחסת להתנהגות , שמסדיר התנהגות
  . פסולה אחריות על יסוד אש�

דיני� אלה . י הנזיקי� המהותיי� עברה שינוי תהומי במאה העשרי�תפיסה זו של דינ

 כל זאת בלי –לפיזור של נזק ולחלוקת סיכוני� , יותר ויותר כמנגנו� לפיצויעתה נתפסי� 

ת במשטרי אחריושינויי� אלה באו לידי ביטוי בי� השאר ג�  .קשר לאש� של מי שגר� לנזק

, מחישי� חוק פיצויי� לנפגעי תאונות דרכי�כפי שמ, מיוחדי� ובמשטרי פיצוי מיוחדי�

י� אלה זכו שינוי.  בישראל1980–�"התש,  וחוק האחריות למוצרי� פגומי�1975–ה"התשל

מקו� ביצוע "בעיקר במסגרת ההתלבטות בנוגע למשמעות הביטוי , לביטוי בברירת הדי�

 בזיהוי מקו� אות� הנסיבות ששינו את דיני הנזיקי� המהותיי� הולידו קשיי�". העוולה

התקשורת הטכנולוגית והניידות המהירה של אנשי� , הייצור התעשייתי ההמוני. הביצוע

ושל סחורות יצרו כול� מצבי� שבה� מעשה שנעשה במדינה אחת היה עשוי להניב תוצאות 

בעקבות זאת עלתה השאלה מהו מקו� ביצועה של עוולה שאינה מרוכזת . במדינה אחרת

 ייצור רשלני של מוצר שנמכר ונצר�  ה�גמאות אופייניות למצבי� אלהדו. כולה במקו� אחד

השלכת פסולת תעשייתית רעילה למי נהר או פליטת חומרי� ובמדינה זרה שבה גר� לנזק 

הא� הגור� המכריע . מזהמי� במדינה אחת הגורמות לזיהו� המי� או האוויר במדינה אחרת

תיות אחרת מיתוספת לקושי זה בעוולות בעיי? בגיבוש העוולה הוא ההתנהגות או הנזק

כאשר התנהגויות שונות מעורבות , הדפסה ושיווק של לשו� הרע, כגו� כתיבה, שרשרת

 :אותו קושי עשוי להתעורר בעוולות רגילות. וכל אחת מבוצעת במדינה אחרת, בעוולה

למשל בעוולה של גר� הפרת חוזה כאשר פעולת הגרימה מתבצעת במדינה אחת ואילו 

כאשר המצג מוצג ,  ובמצג שווא;מעשי� המהווי� הפרת החוזה מתבצעי� במדינה אחרתה

. נעשי� במדינה אחרת, המבוססי� על המצג, ואילו המעשי� הגורמי� נזק, במדינה אחת

מקו� , או בנוסחו החד יותר, מקרי� אלה מקשי� על זיהויו של מקו� ביצוע העוולה

המקו� שבו ? שהוביל לכל השאר, ה הראשו�הא� הוא המקו� שבו נעשה המעש: העוולה

שהוא מרכיב , המקו� שבו אירע הנזק? נעשה המעשה האחרו� הנדרש כדי שתתגבש העוולה
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הא� צרי� ? או המקו� שבו מתרחש הגור� העיקרי בכל עוולה ועוולה? מרכזי בדיני הנזיקי�

ל התובע או שמא יש לייחס חשיבות להתנהגות ש, תמיד להתמקד בהתנהגות של הנתבע

בתי ? המבוססת על זו של הנתבע בעוולות כמו גר� הפרת חוזה ותרמית וכיוצא באלה

   73.משפט ומחוקקי� בכל שיטות המשפט התלבטו בשאלות אלה

החשיבות שמייחסי� היו� לדי� המקו� שבו אירע הנזק היא ביטוי מובהק לשינוי רעיוני 

ע בריסטייטמנט השני לברירת די�  מופיהמקו� שבו אירע הנזקדי� . זה במישור הברירתי

 In an action for personal injury, the“ 74:בארצות הברית כברירת המחדל ביחס לנזקי גו�

local law of the state where the injury occurred determines the rights and liabilities of the 

parties, unless, …” .די� המקו� שבו אירע הנזק �במפורש ככלל הבסיסי בברירת הדי�  אומ

 the law of the country in which the …“: המפנה אל, �Rome II Regulationבנזיקי� ב

damage occurs irrespective of the country in which the event giving rise to the damage 

occurred and irrespective of the country or countries in which the indirect consequences 

of that event occur”.75 בא לידי ביטוי מורכב יותר בחוק האנגלי די� המקו� שבו אירע הנזק 

 המדינה – מפנה כרגיל לדי� מקו� התרחשות העוולה שנקבע ש�כלל ה, כפי שראינו. החדש

� במדינות  וכאשר מרכיבי האירוע מתרחשי;שבה האירועי� המהווי� את העוולה התרחשו

הוא מפנה למדינה שבה אירעו המרכיבי� המשמעותיי� ביותר , בהיעדר כלל מיוחד, שונות

החוק ,  אבל כאשר מדובר בנזקי גו� ונזקי רכוש76.של האירועי� המהווי� את העוולה

  77:והוא הנזק, מזהה בעצמו את המרכיב המשמעותי ביותר של העוולההאנגלי 

  

עד שאימצו , "מעשה"� הבאנגליה היה מקובל לחשוב שמקו� ביצוע העוולה הוא מקו, למשל   73
את העמדה שמקו� ביצוע העוולה הוא המקו� שבו מתרחש הגור� המשמעותי ביותר בכל 

 Distillers Co (Biochemicals) Ltd. v. Thompson, [1971] A.C. 458ראו (עוולה ועוולה 
(P.C.)( ; הדי� השוויצרי נוטה לראות במקו� ההתנהגות את מקו� ביצוע העוולה)ראו ס '
והנתבע היה , אלא א� הנזק אירע במדינה אחרת,  שמפנה לדי� מקו� ההתנהגות�CPIL ל133.2

הכלל האירופי החדש מזהה כמקו� העוולה את מקו� קרות ; )יכול לצפות שהוא יתרחש ש�
 של � הגרמני מכיר בחשיבות�EGBGBל) 1(40'  ס).�Rome II Regulation ל4' ראו ס(הנזק 
העמדה , באיטליה;  הדי� שייטיב עמוכדי שיחול  לבחור ביניה�מקומות ומאפשר לתובעשני ה

המסורתית היא שמחילי� בדר� כלל את די� מקו� קרות הנזק אבל התובע רשאי לדרוש החלתו 
 . ) לחוק הרפורמה האיטלקי62.1' ראו ס(של די� מקו� ההתנהגות 

 �1971שפורס� ב, RESTATEMENT OF THE LAW (SECOND), CONFLICT OF LAWS � ל146' ראו ס   74
  ). הריסטייטמנט השני–להל� (

 �Regulation (EC) No. 864/2007 on the law applicable to non contractual ל4.1' ס   75
obligations, OJ L 199, 11 July 2007 p.40 ,הידועה כ�Rome II Regulation.  

  .�Private International Law (Miscellaneous Provisions) Act, 1995 ל(c)(2)11' ס   76
 ,�Private International Law (Miscellaneous Provisions) Act ל(b)(2)11' ס, (a)(2)11' ס   77

1995.  
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... the applicable law under the general rule is taken as being –  

(a) for a cause of action in personal injury caused to an individual or 

death resulting from personal injury, the law of the country where the 

individual was when he sustained the injury; 

(b) for a cause of action in respect of damage to property, the law of the 

country where the property was when it was damaged; …  

תפיסה ברירתית זו תואמת את הדאגה האופיינית של דיני הנזיקי� המודרניי� לניזוק 
ביטוי מובהק . וזכויותיו ואת נטישת ההתמקדות באשמו ובהתנהגותו הפסולה של המזיק

להתרחקות מרעיו� זה של אש� המחייב להחיל את הדי� ששלט בהתנהגות המזיק הוא 
חדות להסכי� בשאלה איזה די� יחול על החיוב האפשרות הניתנת לצדדי� בשיטות משפט א

מכא� שחוליות קישור שונות מבטאות תפיסות שונות של התפקיד של דיני  78.העוולתי
  .הנזיקי�

  גמישות  )ב(

מגמה שנייה המאפיינת את התפתחותה של ברירת הדי� בנזיקי� ברוב שיטות המשפט היא 
שדי� אחד קבוע מראש יתאי� עשרה כמעט שלא היה ספק �במאה התשע. מגמה של הגמשה

 אול� במחצית השנייה של המאה העשרי� גברה התחושה שכלל אחד 79,בכל הנסיבות
  . פשוט אינו יכול להקי� את המורכבות של כל המשתני� בכל סוגי העוולות

  

 �EGBGB ל42' ס;  השוויצרי מאפשר לה� לבחור בדי� הפורו��CPIL ל(1)132' ס, למשל   78
, אפשר לבחור בכל די� מ�Rome II Regulation ל14' ס. הגרמני מאפשר לה� לבחור בכל די�

ההסדר האירופי . בכפו� רק לדיני� כופי� של המדינה שבה מרוכזות כל הזיקות הרלוונטיות
צרי יהדי� הגרמני והדי� השווא� , ראש או בדיעבדמאפשר לצדדי� להסכי� בעניי� זה מ

הדי� הגרמני והכלל האירופי א� מכפיפי� כל  (מאפשרי� הסכ� לאחר ביצוע העוולה בלבד
. בהקשר זה מעניי� שאי� התייחסות למועד גיבוש הנזק). � כזה לזכויותיו של צד שלישיהסכ

 על .ידרשו שהתובע ידע מה נזקו ,מגבילי� את מועד ההסכ�שא� אפשר היה לחשוב 
 Thomas Kadner Graziano, Freedomראו , המשמעות של האפשרות להסכי� איזה די� יחול

to Choose the Applicable Law in Tort – Arts. 14 and 4(3) of the Rome II Regulation, in 
THE ROME II REGULATION ON THE LAW APPLICABLE TO NON-CONTRACTUAL 

OBLIGATIONS: A NEW INTERNATIONAL LITIGATION REGIME 113 (ed. John Ahern, William 
Binchy, 2009)) להל� – AHERN AND BINCHY.(   

 הכיר בחריג לכלל Wächterהמציי� כי , 6' בעמ, )53ש "לעיל ה (MORSEשל אבל ראו למ   79
ובדינה של , כאשר התובע ניזוק במדינתו שמחו� לפורו�, שלפיו יש להחיל את די� הפורו�

 . מדינה זרה זו המעשה המזיק אינו מצמיח אחריות
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שרוב רובה ת�על דר� ,  בארצות הבריתמהפכה המתודולוגיתפתרו� דרמטי נמצא ב
ה הקיצונית הציעה מהפכה זו לנטוש כללי ברירת די� ולפתח  בגרסת80.ברירת הדי� בנזיקי�

שבהתחשב בזיקותיו לאירוע יש לו העניי� הלגיטימי ביותר , גישה שתאפשר לזהות את הדי�
כלל ה של וקשיחותארצות הברית ב. כי הוא בעל הקשר המשמעותי ביותר לעוולה, לחול

 רמי� המרכזיי� למהפכההייתה מ� הגו, שהפנה לדי� מקו� ביצוע העוולה, המקובל
בפרשת ,  כזכור. לעיל3בפרק  כפי שתואר, שהתסיסה את ברירת הדי�ת יגוהמתודול

Babcock v. Jackson הסיע תושב ניו יורק תושבת ניו יורק לטיול סו� שבוע והיא נפגעה 
בתביעה בבית משפט בניו יורק . מרשלנותו בנהיגה כשהמכונית הייתה באונטריו שבקנדה

שבנסיבות העניי� שלל ממנה כל , בעת שלא להחיל את די� מקו� ביצוע העוולהביקשה התו
בית . שהיה ג� די� הפורו�, די� ניו יורק, אלא את דינ� המשות� של שני הצדדי�, סעד

המשפט קבע שיש מקרי� שבה� הצדק מחייב שלא להחיל את די� מקו� ביצוע העוולה 
הוא סבר כי די� מקו� ביצוע העוולה . דדי�בשל קיומו של די� אחר בעל קשר חזק יותר לצ

ובתור , הוא אכ� הדי� בעל העניי� הרב ביותר והלגיטימי ביותר להסדיר התנהגות בתחו�
ע� זאת הדי� בעל . שכזה הוא הדי� שהיה מכריע בשאלה א� הנתבע נהג בזהירות הדרושה

ועל כ� ,  המשות�העניי� הרב ביותר להסדיר את היחסי� בי� הצדדי� ובי� עצמ� היה דינ�
והתובעת זכתה בפיצוי על א� עמדתו של די� מקו� ביצוע , הוא הוחל בנסיבות העניי�

מאות פסקי די� ומאמרי� שהתמודדו ע� מקרי� אמתיי� כידוע פסק די� זה הוליד . העוולה
 והציעו מגוו� , כל המשתני� האפשריי� בכל התצורות האפשריותבה� הופיעווהיפותטיי� 
 התוצאה המעשית של כל התסיסה הזאת היא שאי� היו� עמדה 81.כי ניתוחעצו� של דר

. ואפילו אי� עמדה לכל מדינה בתו� ארצות הברית, אחת של ארצות הברית בשאלות אלה
  82: השני מנוסחת כ�טייטמנטריסההעמדה של 

(1) The rights and liabilities of the parties with respect to an issue in 

tort are determined by the local law of the state which, with respect to that 

issue, has the most significant relationship to the occurrence and the 

parties under the principles stated in § 6. 

 (2) Contacts to be taken into account in applying the principles of § 6 

to determine the law applicable to an issue include:  

(a) the place where the injury occurred, 

(b) the place where the conduct causing the injury occurred, 

  

  .135–118' לעיל בעמ ראו   80
  .ש�   81
  ".די� החוזה"בהתאמה ל" עוולהדי� ה"סעי� זה מזהה את . 145' ס   82
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(c) the domicil, residence, nationality, place of incorporation and 

place of business of the parties, and 

(d) the place where the relationship, if any, between the parties is 

centered. 

These contacts are to be evaluated according to their relative importance 

with respect to the particular issue. 

  : הקובע כעיקרו� כללי6 בכפו� לסעי� –כל זאת 

(1) A court, subject to constitutional restrictions, will follow a statutory 

directive of its own state on choice of law. 

(2) When there is no such directive, the factors relevant to the choice of 

the applicable rule of law include  

(a) the needs of the interstate and international systems, 

(b) the relevant policies of the forum, 

(c) the relevant policies of other interested states and the relative 

interests of those states in the determination of the particular 

issue, 

(d) the protection of justified expectations, 

(e) the basic policies underlying the particular field of law, 

(f) certainty, predictability and uniformity of result, and 

(g) ease in the determination and application of the law to be 

applied. 

ו כדי לראות די בקריאת הסעיפי� הלל.  על ההערכה של עקרונות אלהאי� כא� צור� לחזור
די . ועד כמה קשה לצפות את התוצאה בכל מקרה ומקרה, כמה מעטה ההנחיה שה� נותני�

ג� לזכור כי הפעלת� של כל הגישות הללו מובילה במקרי� רבי� מדי להחלתו של די� 
  83.הפורו�

  

. כל הגישות האמריקניות דוחות את הרעיו� של זכויות קנויות .135–118' ראו לעיל בעמ   83
ובחלק� האחר ה� מהוות מנגנו� , בחלק� ה� דוגלות בהחלת די� הפורו� כברירת מחדל במפורש
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כללי ש� עוצבו , פתרו� דרמטי פחות לקשיחותו של כלל ברירת הדי� נמצא באירופה

ביטוי למגמה זו אפשר . לסוגי עוולות מיוחדי� ולמשטרי אחריות מיוחדי� ברירה מיוחדי�
ואמנת האג בעניי� אחריות  84,תאונות דרכי�הדי� החל באמנת האג בעניי� לראות ב

 .ללי ברירת די� מיוחדי� למצבי� נזיקיי� ייחודיי� שהתפתחו שעיצבו כ85,למוצרי� פגומי�
אחריות בגי� ל 86,� לאחריות למוצרי� פגומי�יש כללי� מיוחדי �Rome II Regulationג� ב

א� בחקיקה . ועוד 88נזק סביבתילאחריות בגי�  87,הגבלי� עסקיי� ותחרות בלתי הוגנת
נזק  ברירת די� מיוחדי� ללמשל בשוויי� יש כללי. ביטוי למגמה זופנימית אפשר למצוא 

 91 בלתי הוגנתעוולות של תחרות ל90,אחריות למוצרי� פגומי�ל 89,ת דרכי�ושנגר� מתאונ
 94. אמצעי תקשורתות הנגרמות על ידיפגיעל ו93מטרדי� ממקרקעי�ל 92,והגבלי� עסקיי�

יוחדי� של השאלה מהו מקו� מפתרונות נקודתיי� למקרי�  להצטייר כהסדרי� אלה עלולי�

  

� הפורו� אול� בניגוד לגישות המוקדמות שהחילו את די. המאפשר להגיע לדי� הפורו�
תחולה בעל שלא היו מוכנות לסטות ממנו והתייחסו אליו כמעי� די� פלילי או כדי� , בנזיקי�
 הגישות האמריקניות הללו מכירות באפשרות שיחול די� זר א� על פי שה� מגלות ,מידית

  . העדפה ברורה לדי� הפורו�
84   Hague Convention on the Law Applicable to Traffic Accidents, 1971.  
85  Hague Convention on the Law Applicable to Products Liability, 1973. 
יחול די� ,  הקובע כי מבלי לפגוע בכלל הרגיל שמחיל את די� מקו� קרות הנזק5' ראו ס   86

 די� –וא� לא שווק ש� ; א� המוצר שווק ש�, המדינה שבה גר הניזוק בעת קרות הנזק
 די� המדינה שבה אירע –וא� לא שווק ש� ; א� הוא שווק ש�, רהמדינה שבה נרכש המוצ

יחול , וא� בכל אחת מהאפשרויות הללו הנתבע לא יכול היה לצפות שהמוצר ישווק ש�; הנזק
הוא ,  כל זאת בכפו� לכ� שא� יש די� בעל קשר קרוב יותר במובהק–די� מקו� מגוריו שלו 

  .יחול
המדינה שההגבל העסקי עלול לפגוע בציבור צרכניה או  המפנה באופ� כללי לדי� 6' ראו ס   87

  .בתחרות במשק שלה
 המפנה לדי� מקו� קרות הנזק אלא א� התובעי� מבקשי� להישע� על די� מקו� 7' ראו ס   88

  .ההתנהגות
  .84ש "המובאת לעיל בה,  המפנה לאמנת האג בעניי� זה�CPIL ל134' ראו ס   89
קו� עסקיו או מגוריו של המזיק או די� מקו� השיווק של  המפנה לדי� מ�CPIL ל135' ראו ס   90

  .לפי בחירת התובע, )אלא א� המזיק יכול להראות שהוא שווק ש� בלא הסכמתו(המוצר 
  . המפנה לדי� המדינה שבה מורגשת ההשפעה של התחרות הבלתי הוגנת�CPIL ל136' ראו ס   91
 .ההשפעה של ההגבל העסקי המפנה לדי� המדינה שבה מורגשת �CPIL ל137' ראו ס   92
 המפנה לדי� מקו� המקרקעי� או לדי� המדינה שבה מורגשת התוצאה �CPIL ל138' ראו ס   93

  .לפי בחירת התובע, המזיקה
 המפנה לדי� הניזוק א� המזיק היה צרי� לצפות שההשפעה של מעשיו �CPIL ל139' ראו ס   94

א� , פעה של הפרת זכותו של התובעולדינו של המזיק או לדי� מקו� ההש; תורגש במדינה זו
  . הכול לפי בחירת התובע–המזיק היה צרי� לצפות שהשפעתו תורגש ש� 
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עבר מכי סוגי נזקי� אלה הזמינו טיפול מיוחד  דומה כי תוכנ� מלמד אול� 95.העוולה
  . זיהוי המקו� המשמעותי לעוולה הנדונה הממוקדת של בעיהל

 לכלל שמאפשר לבית חריג אמצעי ההגמשה הכללי הנפו� ביותר הוא הוספתו של 
סוג אחד מוגדר מראש . יש שני סוגי� של חריגי�. המשפט לסטות מהכלל במקרי� מיוחדי�

 –י סוג אחר הוא פתוח וכלל. ומוגבל ה� בתנאי הפעלתו ה� בדי� שנית� להחיל באמצעותו
ואי� מגבלה על הדי� שאפשר , נסיבות הפעלתו אינ� קבועות מראש אלא באופ� הכללי ביותר

  . להפעיל באמצעותו
דוגמה טובה לחריג מהסוג המוגדר והמוגבל הוא החריג הנפו� המורה להחיל במקו� 

קשה לעמוד על ההצדקה של . די� מקו� ביצוע העוולה את די� מושב� המשות� של הצדדי�
 היה בי� Babcock v. Jackson בפרשת. י� מקו� המושב המשות� של הצדדי� ככזההפעלת ד

סביבה "והיחסי� שביניה� היוו מעי� , הצדדי� קשר קוד� שבמסגרתו בוצעה העוולה
 .Boys vלעומת זאת בפרשת .  משפטית לעומת המקו� הפיזי שבו בוצעה העוולה"מבודדת

Chaplin וה� לא היו בסביבה מבודדת שבזכותה ה�  לא היה בי� הצדדי� קשר קוד� כזה
 של די� ובמצב כזה אי אפשר לבסס את החלת. יכלו לדעת על שיתו� מושב� בעת העוולה

 בי� –כגו� האינטרס של מדינת המושב , משות� זה על ציפיותיה� ויש למצוא צידוק אחר
סי� שבי� כמי שעלולה לשאת בנטל הטיפול בתובע ובי� כמי שעשויה להיות מעוניינת ביח

א� על פי שממעטי� להסביר את הצדקת החריג מתברר כאמור כי יש לו כוח . תושביה
 הוא זכה לביטוי חזק בפסיקה 97. ובגרמניה96אומ� במפורש בשוויי� הוא .משיכה רב
   99:הקובעת לאמור, �Rome II Regulation והוא אומ� ב98,האמריקנית

…where the person claimed to be liable and the person sustaining damage 

both have their habitual residence in the same country at the time when 

  

  .1582–1577' בעמלהל�  ראו   95
שמפנה , והוא א� מקדי� את הכלל הרגיל, כלל זה מופיע בשוויי� ככלל ולא כחריג. 133.1' ס   96

 . 133.2' המופיע בס, לדי� מקו� ביצוע העוולה
באיטליה מאפשרי� סטייה כזו רק א� שני הצדדי� ה� ג� .  בגרמניה�EGBGB ל(2)40' ס   97

  ). לחוק הרפורמה האיטלקי62.2' ראו ס(אזרחי אותה מדינה וג� תושביה 
אול� כדאי לשי� לב שהיו . 1559'  בעמלעיל שנדונה Babcock v. Jacksonהחל בפרשת    98

 ,Kell v. Hendersonראו למשל (חל דינ� מקרי� רבי� שבה� לצדדי� היה די� משות� ולא הו
270 N.Y.S. 2d 552 (1966) .(בס, כמו כ� �אי� בהכרח ,  לריסטייטמנט השני145' בפסיקה וא

אלא מייחסי� חשיבות בעיקר , להסתפק בעובדה כשלעצמה שלשני הצדדי� יש מושב זהה
  .לעובדה שבי� שני הצדדי� היה קשר קוד� שהיווה רקע לאירוע העוולתי

ליחסי (שימו לב שמדובר במקו� מגורי� משות� בעת קרות הנזק ולא בעת הדיו� . 4.2' ס   99
כמו ). 1606–1605'  בעמלהל�ראו , זמנית זו�הגומלי� שבי� ההצדקה לחריג זה ובי� סוגיה בי�

כ� אי אפשר לסטות מהדי� הרגיל א� שני הצדדי� באי� ממדינות שונות ג� א� הדי� 
  .ונה מהדי� במקו� קרות הנזקא� ש, במדינותיה� זהה
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the damage occurs, the law of that country shall apply. 

ש� נוסח . Boys v. Chaplinדוגמה לחריג פתוח וכללי נקבע במשפט האנגלי בפרשת 
ת שהוגדר באותה פרשה ככלל של תביע�, המשפט המקובלחריג מפורש לכלל המסורתי של 

די� .  באותו מקרה שני הצדדי� היו אנגלי� שנתקלו זה בזה באירוע נזיקי במלטה100.כפולה
על יסוד דעת� של חלק מהשופטי� בפרשה זו התקבלה . אנגליה ודי� מלטה לא היו זהי�

ותר מהדי� שאליו מפנה במשפט האנגלי העמדה שכאשר יש די� הקשור לסוגיה ספציפית י
יש , )במקרה הנדו� הכלל הפנה כאמור לדי� אנגליה ולדי� מלטה בשווה(כלל ברירת הדי� 

במקרה הנדו� העובדה ששני הצדדי� היו אנגלי� הספיקה לש� . להפעיל אותו בסוגיה זו
שנדונה בפסק בסוגיה , ובמקו� להפעיל את שני הדיני� ג� יחד, הפעלת החריג הכללי הזה

ג� החוק האנגלי החדש הוסי� לכלל ברירת הדי� . הפעילו רק את די� אנגליה� הדי
  101:הסטטוטורית חריג

(1) If it appears, in all the circumstances, from a comparison of—  

(a) the significance of the factors which connect a tort or delict with 

the country whose law would be the applicable law under the 

general rule; and 

(b) the significance of any factors connecting the tort or delict with 

another country, 

that it is substantially more appropriate for the applicable law for 

determining the issues arising in the case, or any of those issues, to be the 

law of the other country, the general rule is displaced and the applicable 

law for determining those issues or that issue (as the case may be) is the 

law of that other country. 

 (2) The factors that may be taken into account as connecting a tort or 

  

  .69ש "לעיל הראו    100
' ראו ג� ס. �Private International Law (Miscellaneous Provisions) Act, 1995 ל12' ס   101

11(2)(c)העוסק בדי� שיחול כאשר לא כל המרכיבי� של האירוע מרוכזי� במדינה אחת  ,
 in any other case, the law of the“: כשלא מדובר בנזקי גו� וכשלא מדובר בנזקי רכוש

country in which the most significant element or elements of those events occurred”. אי� 
ג� במשפט . אול� סעי� זה מאפשר למק� את העוולה באופ� גמיש ופתוח, מדובר כא� בחריג

 בעל קשר קרוב באופ�  מאפשר לפנות לדי��EGBGB ל41' ס. הגרמני יש חריג פתוח וכללי
עובדתי או , ומדגי� שקשר קוד� בי� הצדדי�, מהדי� שאליו מפני� הכללי� הרגילי�משמעותי 

  . די� כזהיכול להצביע על, משפטי
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delict with a country for the purposes of this section include, in particular, 

factors relating to the parties, to any of the events which constitute the tort 

or delict in question or to any of the circumstances or consequences of 

those events. 

  102:נוס� על החריג המוגדר והמוגבל, �Rome II Regulationחריג פתוח וכללי קיי� ג� ב

Where it is clear from all the circumstances of the case that the tort/delict 

is manifestly more closely connected with a country other than that 

indicated in paragraphs 1 or 2, the law of that other country shall apply. A 

manifestly closer connection with another country might be based in 

particular on a pre-existing relationship between the parties, such as a 

contract, that is closely connected with the tort/delict in question. 

 עצ� קיומ� מעיד על 103,ל א� הסגנו� השונה של חריגי� אלה וניסוחיה� השוני� מאודע
�  . התחושה הנרחבת שלפיה יש צור� להגמיש כל כלל שלא יאומ

אול� גמישותה של ברירת הדי� בנזיקי� נמדדת לא רק על פי השאלה א� קיי� חריג ומה 
כלל והחריג ג� יחד צופי�  א� ה– הדי� החלהיקפו של אלא א� על פי השאלה מה , סוגו

או שמא דיני� שוני� , שדי� אחד יחול על כל הסוגיות המתעוררות בנוגע לתובענה אחת
המאפשר סטייה מהכלל אל די� , כלל שיש בו חריג פתוח. יכולי� לחול על שאלות שונות

, עלול להיות גמיש פחות מכלל בלי חריג, שחייב לחול על כל השאלות העולות בתובענה
  . חובה להחילו על כל שאלה ושאלהשאי�

על . הגישות האמריקניות לברירת הדי� גורסות כי די� הפורו� מרכיב זכות לפי תפיסותיו
אי� צור� לחפש די� אחד , כ� כאשר מחפשי� את הדי� בעל הקשר המשמעותי ביותר לעניי�

שונות אפשר לפצל את השאלות ה. שיחול על כל השאלות המשפטיות העולות באירוע נתו�
 לפיכ� 104.המרכיבות את ההכרעה בדבר מת� פיצוי ולהחיל על כל שאלה את הדי� הראוי לו

די� מקו� קרות ; די� מקו� ביצוע העוולה עשוי לחול על רמת הזהירות שנדרשה מהמזיק
 השאלה  דינ� המשות� של הצדדי� על;הנזק על סוגי הנזקי� שבגינ� יחויב המזיק לפצות

 –פיצול זה . ילו די� הפורו� על השאלה כיצד מחשבי� את הפיצויוא; א� יש תקרת פיצוי

  

 הנדונה לדי� השאלה לדי� אחר ולא בי� העוולהשימו לב שכא� מדובר בקרבה בי� . 4.3' ראו ס   102
כמו כ� . ה צופה שיחול די� אחד על העוולה כולהושסעי� זה כנרא, )כמו בחריג האנגלי(אחר 

  ).manifestly closer connection(דורשי� שהקשר יהיה קרוב יותר במובהק 
 Richard Fentiman, The Significance ofלדיו� בהבדלי� הניכרי� שבי� ניסוחי� אלה ראו    103

Close Connection, ב� AHERN AND BINCHY)92 'ובעמ ,85 'בעמ ,)78 ש"ה לעיל �   .ואיל

 –1559' ראו לעיל בעמ( ”tort“ולא , בנזיקי�”issue“ שמדבר על , לריסטייטמנט 145' ראו ס   104
1560(.  
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dépeçage –המגביר את היכולת להתאי� לכל ,  מספק ממד נוס� של גמישות לברירת הדי�
  .  הראויהשאלה ושאלה את דינ

כפי שמעידה המגמה האנגלית הידועה , המשפט האנגלי תמיד הכיר באפשרות הפיצול
כ� קרה שבדי� האנגלי . ייני פרוצדורה הכפופי� לדי� הפורו�להרחיב את הקטגוריה של ענ

א� , א� הנתבע הוא הנתבע הנכו�, השאלה א� זכות התביעה היא בידי התובע הנכו�
לצד שאלות , נחשבו בעבר, א� חלה חזקה כדוגמת הדבר מדבר בעדו, התביעה התיישנה

קידו של די� מקו� ביצוע  לפיכ� תפ105.שאלות דיוניות הכפופות לדי� הפורו�, רבות אחרות
  . העוולה היה ממילא יחסית מוגבל

הכפופות לכללי ברירת די� , היו� מקובל שרוב השאלות הללו ה� שאלות מהותיות
מי ה� הצדדי� הנכוני� לדיו� מקובל שחל הדי� השולט במהות על השאלה  , למשל.רגילי�

מי  ומהשאלה ות התביעה בידי מי זכשאלה זו מורכבת מהשאלה. העניי� ולא די� הפורו�
 אד�  בשרו שלשאריא� לה דוגמה לשאלה מהסוג הראשו� היא 106.נושא באחריות לנזק

א� ה ודוגמה לשאלה מהסוג השני היא, זכות תביעה בגי� נזקי� שנגרמו לה� בגי� מותו
ג� השאלה  107. בי� ילד להוריו אוקיימת אחריות שילוחית א� לאו בי� המזיק ובי� מעסיקו

כ� ג�  108.התביעה פקעה ע� מותו של הניזוק תלויה בדי� החל על העוולהא� זכות ה
א� אחריותו של הנתבע פוקעת והשאלה ה 109 לבצע עוולההיה כשירא� הנתבע ההשאלה 

 להעלות אפשרלו הגנות י ג� השאלה א110.זבונו אחראי כלפי התובעיע� מותו או שמא ע
  

 . על רוחב הקטגוריה של פרוצדורה ועל המגמה לצמצמה453–452, 139–138' לעיל בעמ ראו   105
ש� , Boys v. Chaplin, [1971] A.C. 356 בפרשת באופ� משמעותיהיא צומצמה , בי� השאר

  .נקבע כי השאלה א� יש לפצות על ראש נזק מסוי� היא שאלה מהותית ולא דיונית
א� המחאה של זכות תביעה ג� השאלה . 35�035–35�034 בפסקאות, .DICEY 14th edראו    106

רק השאלה מי  לפיכ� .)35�038פסקה ב, ש�(  כפופה לדי� שחל על העוולהבנזיקי� תקפה
היא שאלה דיונית הכפופה לדי� , זבונויעכמנהל , למשל, ג של אד� אחררשאי לתבוע בתור נצי

  .הפורו�
שולח ,  קיי� קשר של עובד ומעבידא�אול� על השאלה . 35�039בפסקה , .DICEY 14th edראו    107

 להוותזו עלולה שאלה . חל הדי� השולט בקשר ולא הדי� שחל על העוולה, הורה וילד, ושלוח
  ).1604–1603' בעמ להל� אור( אינצידנטליתבעיה 

העמדה שיש להחיל על שאלה זו את דינה של המדינה המנהלת את העיזבו� נדחית . ש�   108
באופ� חלקי משו� שכלל ברירת הדי� בנזיקי� מאפשר , בהיסוס לטובת סיווג השאלה כנזיקית

 35�037פסקה . סטייה לדי� אחר קשור יותר בהתא� לנסיבות העניי� בסוגיות ספציפיות כאלה
עוסקת בשאלה המטרידה מה הדי� שממנו שואב נאמ� בפשיטת רגל סמכות לתבוע בש� ניזוק 

�כמו ב. ומציעה להחיל עליה את הדי� שממנו הוא שואב את זכותו לנכסי פושט הרגל, שמת
Rome II Regulation , ג� עורכיו שלDiceyתלויה בדי� חוזה הביטוח �  סבורי� שזכות תחלו

 ).ש� ראו(
 DICEY 14thראו (הבדיל מהשאלה א� הוא הוסמ� לכ� כשלוח או א� פעל בחריגה מסמכות ל   109

ed. , 35�040בפסקה.(  
  .35�042בפסקה , .DICEY 14th edראו    110
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על , ות טענה של רשלנות תורמתא� אפשר להעלהלמשל : די� החל על העוולהה לפיתיקבע 
 מפניא� הנתבע יכול להתגונ� ה ג� על השאלה 111.צא באלהמי הנטל להוכיח אותה וכיו
 וכ� ג� השאלה 112,על העוולהשחל ת פטור חוזית יחול הדי� יתביעה נזיקית באמצעות תני

נכס בטענה שזכות הקניי� בבגזל או הסגת גבול  תביעת נזיקי� מפניא� נתבע יכול להתגונ� 
אמנ� דיני הראיות והפרוצדורה של די�  113.היא שלו כפופה לדי� החל על העוולההנדו� 

 וכ� ג� 114,כללי התיישנות מיוחדי� מהדי� שחל על העוולהלו ויחאבל , הפורו� יחולו
התרופות נתפסות היו� כענייני� חלק מ א� 115.נטלי� מיוחדי� הצמודי� לדי� המהותי

 א� יש פיצוי על אבד� כושר השתכרותה( ראשי הנזק –י� מהותיי� שיחול עליה� די� העני
, ה� לדוגמי לקבל פיצויאפשרא� ה, א� הנזק רחוק מדיה(והיק� הנזק )  על כאב וסבלאו

 א� השאלה א� מעוול אחד יכול לקבל שיפוי 116.)עד כמה על התובע להקטי� את נזקוו
  117.ממעוול אחר היא עניי� מהותי

א� על פי . � מגלה משיכה מיוחדת לדי� הפורו�ע� כל זאת המשפט האנגלי עדיי
 118,כפופה לדי� הפורו�) quantification or assessment(ק שומת הנזק שמקובל לומר שר

  

  .35�046בפסקה , .DICEY 14th edראו    111
א� מכירי� באפשרות להתנות על אחריות לנזקי , למשל. 35�048בפסקה , .DICEY 14th edראו    112

כאשר הדי� , למעשה זו שאלה של תוקפה המהותי של התניה החוזית. ו� הנגרמי� ברשלנותג
לעומת זאת תוק� התניה מבחינה . האובייקטיבי הראוי לעניי� זה הוא הדי� החל על העוולה

ג� שאלות אלה . ה� כול� שאלות חוזיות, השאלה א� נוצר חוזה בעניי� וכיוצא באלה, צורנית
  ).1604–1603'  להל� בעמראו( אינצידנטלית לעורר בעיהעשויות 

למשל (הוא מציי� שהשאלה א� אכ� יש לו זכות קניי� . 35�027בפסקה , .DICEY 14th edראו    113
המפנה לדי� מקו� הימצא הנכס בעת , כפופה לכלל ברירת הדי� בקניי�) א� הוא המחזיק

 על העוולה א� היא אינה מוכרת לא יועיל לו לטעו� שיש לו זכות קניי� לפי הדי� החל. הרכישה
ג� שאלות אלה עשויות . א� קשה למצוא פסק די� שמבסס פרופוזיציה זו. במקו� הימצא הנכס

  ).1604–1603'  להל� בעמראו( אינצידנטליתלעורר בעיה 
המאגר ' חמאדה נ 6860/01א "לעניי� זה ראו ג� ע. 35�047בפסקה , .DICEY 14th edראו    114

  ).2003 (8) 3(ד נז "פ, כבר הישראלי לביטוח
 . 35�062בפסקה , .DICEY 14th edראו    115
 .Harding vא� כי לאור החלטת בית הלורדי� בפרשת, 35�057בפסקה , .DICEY 14th edראו    116

Wealands, [2006] U.K.H.L. 32)  חלק מהענייני� האלה עשויי� , )1567'  בעמלהל�ראו
לעמדה הנוכחית של המשפט האנגלי (פי� לדי� הפורו� לחזור ולהיחשב ענייני� דיוניי� הכפו

).  והטקסט שלאחריו19בכלל , .DICEY 15th edראו , ולהשפעת המשפט האירופי על שאלה זו
א "לגישה קיצונית יותר המגבילה את היק� התחולה של די� הפורו� בענייני� אלה ראו ע

 702/87א "וע, לשיעור הפיצויי�באשר ) 1983 (449) 4(ד לז"פ, ברקובי�'  קלאוזנר נ750/79
  .באשר להיוו�) 1994 (727, 705) 2(ד מח"פ, כה�ו� 'ג' מדינת ישראל נ

על , �Rome II Regulationאבל להבדיל מההסדר ב. 35�059פסקה ב, .DICEY 14th edראו    117
ולא כלל ,  כלל ברירת הדי� בענייני עשיית עושר ולא במשפטDiceyשאלה זו יחול לדעת 

  ".יחסי� עוולתיי�"שכ� בי� שני המעוולי� אי� מתקיימי� , הדי� בנזיקי�ברירת 
 .35�054פסקה ב, .DICEY 14th edראו    118
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 של בית הלורדי� רוחבו לחיזוק ניכר בהחלטהזכה ולאחרונה מאוד נושא זה עודו רחב 
ו� התרחשות שקבע כי כלל ברירת הדי� מפנה לדי� מק, Harding v. Wealands בפרשת

הוא קובע א� הנתבע אחראי לנזקו ). actionability( העוולה רק באשר לתביע�ת של העוולה
אול� כל נושא התרופות . ובי� השאר ג� באילו ראשי נזק הוא אחראי, של התובע

)remedies (שאלות כגו� י�כולל הנושאי� הכפופי� לדי� הפורו� 119.כפו� לדי� הפורו� 
א� יש לנכות תשלומי ה ? שינוי בנסיבותלפיר ולשנות את הפיצוי א� אפשר לחזוה: אלו

כיצד ו ? לתבוע פיצוי נוס� בתביעה חדשהאפשרא� ה ? או ביטוח אחרביטוח לאומי
לא רק  – עוד הוא חל Hardingומאז החלטת בית הלורדי� בפרשת  120?מחשבי� נזק כללי

אלא , רות ובגי� סיעודעל השאלה כיצד מחשבי� את הסכו� שיש לקבל בגי� הפסד השתכ
   121.אפילו על השאלה א� יש תקרת פיצוי בראש נזק מסוי�

הנכונות המסורתית לפצל את השאלות ולהכפי� שאלות שונות לדיני� שוני� באה לידי 
המאפשר לפנות לדי� , האחת מצויה בתו� החריג שנוסח בחוק. ביטוי בשתי תופעות נוספות

האחרת היא העמדה שכאשר מתעוררת שאלה . לכל עניי� ועניי�קשור יותר באשר 
יש להחיל את כללי ברירת הדי� של הפורו� ולא את כללי הברירה של הדי� , אינצידנטלית

משמעית שלפיה בשאלה א� �במשפט האנגלי ננקטה עמדה חד. ששולט באחריות הנזיקית
 לדי� פוני�, המהווה בסיס לתביעה או לטענת הגנה, למי מהצדדי� יש זכות קניי� טובה

מקו� הימצא הנכס בעת רכישת הנכס מבלי להתחשב בעמדת הדי� ששולט באחריות 
 ג� בשאלה א� תניית פטור שעליה מבסס הנתבע את הגנתו תקפה א� לאו 122.הנזיקית

חלי� כללי ברירת הדי� ) להבדיל מהשאלה א� היא יעילה כהגנה בפני תביעה נזיקית(
את כללי ברירת הדי� של הדי� ששולט באחריות מבלי להביא בחשבו� , החוזיי� של הפורו�

 כפופה לדי� ישירותא� הנפגע יכול לתבוע את המבטח של המזיק  א� השאלה 123.האזרחית
 מגלה הסתייגות מהכפפת כל השאלות לדי� אחד מכא� שהעמדה האנגלית 124.חוזה הביטוח

  .הפורו�ו של יתומתפיסוקושי להינתק לגמרי 
 להסדיר את כל השאלות בכפו� לדי� אחד ברורה הרבה  המגמה�Rome II Regulationב
 מציג רשימה ארוכה של נושאי� הכפופי� לכלל היסודי �Regulation ל15סעי� . יותר

לרבות זהותו של ,  רשימה זו כוללת את בסיס האחריות והיקפה125.בהסדר זהשבנזיקי� 

  

  .Harding v. Wealands, [2006] U.K.H.L. 32ראו    119
  .35�055 בפסקה, .DICEY 14th edראו    120
  .7�048קה בפס, .Harding v. Wealands, [2006] U.K.H.L. 32 ;DICEY 15th edראו    121
 .35�027בפסקה , .DICEY 14th edראו    122
 .35�048בפסקה , .DICEY 14th edראו    123
  .35�044–35�043בפסקאות , .DICEY 14th edראו    124
 ,Janeen Carruthersראו , לדיו� בשאלה מה אינו כפו� לכלל זה ומה נשאר בידי די� הפורו�   125

Has the Forum Lost its Grip? ב� AHERN AND BINCHY)25' בעמ ,)78ש "לעיל ה .  
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, קיומו; וקתההגבלתה או חל, היסוד לפטור מאחריות; האד� שאפשר לייחס לו אחריות
סעדי� למניעתו של נזק או הפסקתו וסעדי� להבטחת ; מהותו והערכתו של נזק או תרופה

זהות� של ; לרבות עבירותה בירושה,  עבירותה של זכות התביעה126;היכולת לשל� פיצוי
פקיעתה של ; אחריות למעשי הזולת; הצדדי� הזכאי� לפיצוי בגי� נזק שנגר� לה� אישית

לרבות כל הכללי� הנוגעי� לתחילתה ולסופה של תקופת , תיישנותהזכות בדר� של ה
ג� זכות� של מעוולי� משותפי� לשיפוי זה מזה כפופה לדי� שחל על . ההתיישנות

מעט  128. וא� חזקות מהדי� ונטלי� הנובעי� מהדי� המהותי יחולו מדי� זה127.העוולה
כמו באנגליה הזכות . י וא� אלה אינ� חורגות מאד מהכלל הבסיסשאלות מטופלות בנפרד

 אבל השאלה 129.לתחלו� כפופה לדי� השולט ביחס שבי� הניזוק הנושה למי שמפצה אותו
והפנייה ; א� אד� יוכל לתבוע את מבטחו של המזיק ישירות כפופה לדי� שחל על העוולה

לדי� חוזה הביטוח היא פנייה חלופית שא� מאפשרת תביעה כזו א� הדי� שחל על העוולה 
החריג האירופי מדבר על ,  בניגוד לנוסח של החריג האנגלי, כמו כ�130.פשר זאתאינו מא
וצופה כנראה שיחול די� אחד , דורש שדי� אחר יהיה קשור יותר במובהק לעוולה, העוולה

�שתמיד הייתה אחידה יותר ונתונה פחות ל,  מכא� שהגישה האירופית131.על העניי� כולו

dépeçageא� יש להבי� גישה 132 .בענה כולה במסגרת די� אחד מוסיפה לשאו� לטיפול בתו 
 של כללי ברירת די� מיוחדי�  קיומ�– זו לאור התופעה האירופית הנעדרת במשפט המקובל

: אשר על כ� כל שיטה נותנת ביטוי לצור� בגמישות בדר� האופיינית לה. לעילות מיוחדות
� של כללי� המשפט הקונטיננטלי בדר; המשפט המקובל בכלי� של שיקול דעת

   133.סטטוטוריי� מפורשי�

  

  .(d)15' ראו ס, א� כי סעדי� אלה כפופי� לדיני הפרוצדורה המקומיי�   126
מאחר שעניי� זה אינו נזיקי ואינו קשור לאחריות כלפי . �Rome II Regulation ל20' ראו ס   127

שיית צרי� לחול הדי� שיחול על תביעה להשבה או ע, ומאחר שמדובר בזכות השבה, הניזוק
  ). 35�059בפסקה , .DICEY 14th edראו (עושר ולא במשפט 

  .�Rome II Regulation ל22' ראו ס   128
  .19' ס, ראו ש�   129
מאפשר לכל אחד משני הדיני� לחול על , שבניגוד למצב במשפט האנגלי, 18' ס, ראו ש�   130

 .שאלה זו באופ� חלופי
 87' בעמ, )103ש "לעיל ה( Richard Fentiman: לביקורת על מצב זה מנקודות מבט שונות ראו   131

� Adam Scott, The Scope of;  ואיל�45' בעמ, )125ש "ה לעיל (Janeen Carruthers; ואיל
‘Non-Contractual Obligations’ ב�AHERN AND BINCHY )73 ,57 'בעמ ,)78 ש"ה לעיל; Alex 

Mills, The Application of Multiple Laws Under the Rome II Regulationב � AHERN AND 

BINCHY )137 ,133 'בעמ ,)78 ש"ה לעיל �  .ואיל
 Symeon C. Symeonides, Rome IIלניתוח שמציע כי יש יותר פיצול מאשר נראה לכאורה ראו    132

and Tort Conflicts: A Missed Opportunity, 56 AM. J. COMP. L. 173 (2008).  
לי למשפט האמריקני בעניי� זה מתאי� למידה שבה כל אחד כאשר ההבדל בי� המשפט האנג   133

 P. S. ATIYAH, R. S. SUMMERS, FORM ראו(מה� מייחס משקל מפורש לשיקולי� מהותיי� 

 



  נזיקי�: 20פרק 

1569 

  סיכו�  )ג(

ה� ההתחבטות בזהות הדי� שישלוט באחריות הנזיקית ה� ההתלבטות בממדי הגמישות 
 על ניסיו� להתאי� את כללי ברירת הדי� בנזיקי� לתפיסות מתפתחות באשר ותהשוני� מלמד
ומהכרעה מופשטת לא פחות מאשר על הסתייגות מודרנית מכללי� נוקשי� , לדיני הנזיקי�

ניכרת ההבנה שדיני הנזיקי� המודרניי� . שאינה מביאה בחשבו� את נסיבות המקרה
מורכבי� מכדי לצפות שדי� אחד יוכל תמיד להתאי� לפתרונ� של כל סוגי האירועי� 

אול� ממדי הגמישות משתני� . ניכר הרצו� לאפשר גמישות בהלי� ברירת הדי�. העוולתיי�
ל כ� קיומו של חריג בכמה שיטות אי� פירושו שהטיפול בתובענה אשר ע. משיטה לשיטה

  . נזיקית תהיה גמישה באותה מידה בכול� או שיוביל לאותה תוצאה

  המשפט הישראלי  .2

יש חוקי� . אי� טיפול סטטוטורי בבעיה הכללית של ברירת די� בנזיקי� במשפט הישראלי
אלה נחקקו בעקבות . � מוגבלי�הקובעי� הסדר מהותי מיוחד למקרי� נזיקיי� בהקשרי

כדי לעקו� בעיות של , לאומי�השואפות להביא לידי איחוד דיני� בי�, ותלאומי�בי� אמנות
עיקר הדיו� יוקדש להסדר הברירתי . חלק זה ידו� בקצרה בהסדרי� המיוחדי�. ברירת די�

סדרי� יחס שבי� כללי� אלה ובי� ההיידו� הולאחר מכ� , היונק כולו מהפסיקה, הכללי
  .סטטוטוריי� מיוחדי� המאפשרי� פיצוי בגי� נזק

  כללי� מהותיי� מיוחדי�  )א(

ג� בהקשר הנזיקי יש תחומי� שבה� המחוקק ביקש להימנע מבעיות , כמו בהקשר החוזי
של ברירת די� ולהסדיר ישירות אירועי� מסוימי� שבה� עשויי� להיות מעורבי� גורמי� 

ה� . מועטי� במשפט הישראלי אלה הסדרי�. מיוחדות באמצעות הוראות מהותיות ,זרי�
ה� מבוססי� .  למדי את תנאי תחולת�בצמצו� רבמגדירי� א� עוסקי� בשאלות מוגבלות ו

הסדר הסטטוטורי כל מצב שאינו נתפס על ידי ה. לאומיי� אחידי��כול� על הסדרי� בי�
 של חוקי� שבה� קיי�  דוגמאות בולטות. יוכרע על פי מבחני ברירת הדי� הרגילי�המיוחד

אמנת בריסל ואת  את צהאימש, 1926 ,פקודת הובלת טובי� בי� : ה� אלהמהותי שכזההסדר 
, יריתו חוק התובלה האו134; בעניי� אחריותו של מוביל ימי לפי שטרי מטע�כללי האג

 וחלק מאמנות ההמש� שלה העוסקות 1929משנת אימ� את אמנת ורשה ש, 1980–�"התש

  

AND SUBSTANCE IN ANGLO-AMERICAN LAW: A COMPARATIVE STUDY OF LEGAL 

REASONING, LEGAL THEORY AND LEGAL INSTITUTIONS (1987).(  
  . 1462'  לעיל בעמראו   134
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הגבלת אחריות� של בעלי כלי (חוק הספנות  135;של מובילי� אוויריי�כול� באחריות 
לאומית בדבר הגבלת אחריות� של �שנת� תוק� בישראל לאמנה בי�, 1965–ה"התשכ, )שיט

חוק האחריות לפיצוי נזקי זיהו�  ו136;שלהפרוטוקול לבעלי כלי שיט המפליגי� בי� ו
בר אחריות לפיצוי נזקי זיהו� לאומית בד�המבוסס על אמנה בי�, 2004–ד"התשס, בשמ�
   137.בשמ�

  לעילונדונ 1980–�"התש, חוק התובלה האוויריתו 1926, פקודת הובלת טובי� בי�
לבד מלציי� כי ה� חלי� בי� ,  שובדו� בה� צור� לאי�. הקשר של ברירת הדי� בחוזי�ב

וק ח.  ואי אפשר להתנות עליה�138,שהתביעה מוגשת בחוזי� ובי� שהיא מוגשת בנזיקי�

חוק האחריות לפיצוי נזקי  ו1965–ה" התשכ,)� של בעלי כלי שיטהגבלת אחריות(הספנות 

 שאתבעלי כלי שיט לעלולי�  בה� שהקשרי� שוני�עוסקי� ב 2004–ד"התשס, זיהו� בשמ�
החוק הראשו� מסדיר את האפשרות של בעלי כלי שיט להגביל את . לנזקי�באחריות 

וש מסוימי� על ידי הקמת קר� הגבלה שבמסגרתה תתנהלנה אחריות� בגי� נזקי גו� ונזקי רכ
 לחוק מגדיר את 5סעי� . קבע גבול כספי לאחריותו של בעל כלי השיטהחוק ו, כל התביעות

 לחוק מוציא מתחולת החוק אחריות בגי� הסכמי 3וסעי� , כלי השיט שעליה� הוא חל
 בנזקי זיהו� הנגרמי� על החוק השני עוסק באופ� ספציפי. עבודה שחל עליה� די� ישראל

לנזקי� תנאי האחריות , קובע חובת ביטוח לכיסוי חבות בגי� נזקי זיהו�הוא . ידי כלי שיט
הוא מגדיר את השטח שבו זיהו� . אחריות פלילית ועוד, יל אחריותהאפשרות להגב, והיקפה

, די�על הסדריה� המיוח, חוקי� אלה. בשמ� כפו� לחוק ואת כלי השיט שעליה� חל החוק
   .מצליחי� במידה רבה למנוע בעיות של ברירת די� בהקשרי� המצומצמי� שבה� ה� חלי�

  כללי� מהותיי� מיוחדי�בהיעדר   )ב(

 3סעי� ]. נוסח חדש[מעשה החקיקה המרכזי בישראל בתחו� הנזיקי� הוא פקודת הנזיקי� 
בכפו� להוראות ו, הדברי� המנויי� להל� בפקודה זו ה� עוולות" : קובע לאמורה זולפקוד

 כל הנפגע או הניזוק על ידי עוולה שנעשתה בישראל יהא זכאי לתרופה –הפקודה 

על פני הדברי� סעי� זה קובע ". המפורטת בפקודה מידי עושה עוולה או האחראי לה
בלי קשר , בישראלנעשית על כל עוולה שהוראת תחולה במרחב ולפיה הפקודה חלה 

 עוסק כלל ו איננו הוראת ברירת די� ואינ3ל שסעי� מקוב אול� 139.לזהות� של הצדדי�

  

  .479' ע, 8כר� , 244ראו כתבי אמנה , לאמנת ורשה   135
 . 1979פרוטוקול התיקו� הוא משנת ; �1957נחתמה בבריסל ב   136
 .2000ותוק� בלונדו� בשנת , �1992נחתמה בלונדו� ב   137
   . לאמנת ורשה24' ס;  לכללי האג שבתוספת לפקודת הובלת טובי� בי�1.אIV' ראו ס   138
שכ� ,  בנזיקי� את כל בעיות ברירת הדי�לא היה בו כדי לפתור, לו הסעי� אכ� התפרש כ�ג�    139

 . בע מה דינה של עוולה שנעשית מחו� לישראלוקהוא איננו 



  נזיקי�: 20פרק 

1571 

 "גזית ושח�"' הר נילב בפרשת 140.לו נסיבות תחול הפקודהילו עוולות ובאיבשאלה על א
וכי כללי ברירת הדי� עשויי� להביא ,  שסעי� זה לא נועד להגביל את תחולת הפקודהנפסק

  בעניי�פסק הדי�ב 141.לידי החלתה של הפקודה ג� על אירוע שאירע מחו� לישראל
 נקבע ברוב דעות כי הסעי� א� אינו מונע את החלתו של די� זר על ברקובי�' קלאוזנר נ

   142.א� כלל ברירת הדי� מצדיק זאת, אירוע שאירע בישראל
אי� הוראות ברירת די� ,  לפקודת הנזיקי� אי� תפקיד ברירתי3מאחר שלסעי� 

 לעוולות שבוצעו בישראל ובי� באשר בי� באשר, ותת רגילו נזיקיותתביעסטטוטוריות ל
וזאת א� על פי שאי� מניעה שתוגש בישראל תביעה בגי� , לעוולות שבוצעו מחו� לישראל

 א� בחוקי� אחרי� המסדירי� את האפשרות לתבוע בגי� 143.עוולה שבוצעה מחו� לישראל
לא לשאלה מתי אמור לחול החוק : נזק כמעט אי� התייחסות לבעיות של ברירת די�

א� בהקשר הנזיקי ,  כמו בהקשר החוזי144.ישראלי ולא לשאלה מתי אמור לחול די� זרה
  . הטיפול בבעיות של ברירת די� נשאר בידי בית המשפט

בשנות החמישי� של המאה שעברה כלל ברירת הדי� הישראלי נקלט , באופ� טבעי
המקובל כל בתי המשפט נהגו לפי הכלל המסורתי של המשפט  .מהמשפט המקובל האנגלי

 'נ קלאוזנר ע� זאת החל בפרשת 145.תו� אימוצ� של ההלכות שנקבעו ש� ע� השני�

  

 370, 345) 1(ד נט"פ, קרעא�' מ נ"בעינו� ייצור ושיווק מוצרי מזו�  1432/03א "ראו למשל ע   140
כי כל מי שנפגע , ובניסוח לא מוצלח, באופ� כלליהסעי� א� מצהיר , לפי פירוש זה). 2004(

  .מעוולה זכאי לתרופה על פי הפקודה
  ).1967 (243) 2(ד כא"פ, מ"חברה לבני� בע" גזית ושח�"' ליבהר נ 98/67א "ראו ע   141
פורת והשופט �דעת השופטת ב�, )1983 (449) 4(ד לז"פ, ברקובי� ' נקלאוזנר 750/79א "ע   142

 אינו מונע את תחולתו של 3' ג� חשי� סבר שס. ולקת של השופט שילהבייסקי כנגד דעתו הח
תורת הנזיקי� , דיני הנזיקי�חשי� ' מ, ברק' א, אנגלרד' ראו י(די� זר על אירוע שאירע בישראל 

 )).1977, טדסקי עור�' ג( 6ש "ה, 516הכללית 
שהתביעה תוגש בגלל הדרישה בכללי הסמכות , באנגליה אפשרות זו נולדה מאוחר יחסית   143

, כלומר). ואיל� 8 'בעמ ,)53 ש"ה לעיל( MORSEראו (במקו� אירוע המעשה הנדו� בתביעה 
ג� בישראל היו� . לאומית ובעיית הסמכות המקומית היו שלובות זו בזו�בעיית הסמכות הבי�

, 1984–ד"התשמ,  לתקנות סדר הדי� האזרחי6אי� בעיה של סמכות מקומית בגלל תקנה 
  . בהיעדר סמכות מקומית בישראל יוסמ� בית המשפט בירושלי� לדו� בתביעההקובעת כי

א ו לשו� הרע הפרסו�הקובע כי , 1965–ה"התשכ, חוק איסור לשו� הרע ל7' סראו למשל    144
הקובע כי פגיעה בפרטיות היא , 1981–א"התשמ,  לחוק הגנת הפרטיות4'  ס;עוולה אזרחית
הקובע כי מעשה או מחדל , 1988–ח"התשמ, העסקיי�חוק ההגבלי�  ל50' ס; עוולה אזרחית

 הקובעי� א� ה� שפגיעה בקניינו ,וחוקי הקניי� הרוחני; לה אזרחיתולפי החוק מהווה עו
). 2007–ח"התשס,  לחוק זכות יוצרי�52' ראו למשל ס (א עוולה אזרחיתיהרוחני של אד� ה

, וק האחריות למוצרי� פגומי� וח1975–ה"התשל, לדיו� בחוק פיצויי� לנפגעי תאונות דרכי�
  .1600–1596' בעמלהל�  ראו, קניי� רוחני וב1980–�"התש

במקרה זה נטע� ). 1954 (262ד ח "פ, ויסוצקי 'נ גולדקור� 180/51א "בעהכלל נקלט לראשונה    145
, כי הנתבע גזל מבת אחותו יהלו� שקיבל למשמרת בזמ� מלחמת העול� השנייה בפולי�
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בתי המשפט בישראל גילו העדפה מסוימת לגישות האמריקניות הגמישות על  146,ברקובי�
רק בערעור על  148.א� מעטי� הסתייגו ממגמה זו 147.פני הכלל הסבו� של המשפט המקובל

  

 די� פולי� לפיבית המשפט בח� את אחריותו של הנתבע . ישי בלא רשותושמכר אותו לצד של
כלל שהיה ה לפי,  לדי� הפורו��ואילו את שאלת היק� הפיצוי הכפי, ודי� ישראל ג� יחד
 .�Machado v וPhillips v. Eyre פסקי הדי�כדי כ� הוא התבסס על  תו� .מקובל אז באנגליה

Fontes הכפופה לכלל ברירת , ההבחנה בי� האחריותר את הזכי; בישראל כהלכות מחייבות
 המעשה הוא בלתי ח כייכוהזכיר כי התובע צרי� להו; בי� הסעד הכפו� לדי� הפורו� ו,הדי�

 98/67א "ג� בע). 266' מעב( בדי� מקו� ביצוע העוולה, תביעה ממש�א� לא בר, מוצדק
חזר בית המשפט העליו� ) 1967 (243) 2(ד כא"פ, �"חברה לבניי� בע" גזית ושח�"' נ ליבהר

 לפקודת הנזיקי� וקבע 3 'תו� שהתייחס לס, על העיקרו� שכלל ברירת הדי� הוא הכלל האנגלי
רעה מחו� לישראל כשהעניי� בסמכות בית ישהוא אינו מונע החלת די� ישראל על עוולה שא

חילו את ה ,)1959 (37מ כב "פ, דינת ישראלמ 'נ  בלאו440/58) 'חימחוזי (א "בת .המשפט
,  בהוכחה שלפי די� מקו� ביצוע העוולה הסתפקו:Machadoכת ל וכ� את ה Phillipsהכלל של

 שהמדינה נושאת ש� הוכחהולא דרשו ,  נהיגה רשלנית מקימה אחריות אזרחית,די� מצרי�
גי�  את המדינה באחריות שילוחית בוחייבבעקבות זאת ;  שילוחית בגי� מעשי חייליהבאחריות
 )א"מחוזי ת (א"בת . נזק לתובע�גר ובה נ חייל שגרמה לתאונת דרכי� בסינילו שרשלנות
בטו בשאלה היכ� בוצעה העוולה של להת )1961( 349מ כו "פ ,פגיס 'נ מ"היועה 871/58

, המקו� שממנו נלקח הרכוש הנדו� לראשונה, מתו� הנחה שא� היא אירעה בסיני, שליחת יד
לבסו� שהעוולה בוצעה במקו� שבו נעשה המעשה קבעו . ג� לדי� מצרי� תהיה חשיבות

מחוזי (א "בת .לפיכ� לא היה צור� להיזקק לדי� זרו ,והוא ישראל , העוולההאחרו� להשלמת
ר 'נדונה עוולה שבוצעה בניג) 1975 (386) א(ו"מ תשל"פ, מקורות 'נ  גרוסמ�178/71) א"ת

.  עובד אחר של החברהכאשר עובד של חברת מקורות שעבד ש� בשליחותה נפגע מרשלנות
 הנזיקי� מחייבת אותו לדחות  לפקודת3'  דבורי� עמדה אישית כי סהשופטהביע במקרה זה 

הוא שוכנע שיש לנהוג על פי � זאת ע). 389'  בעמראו(תביעה שבוצעה כולה מחו� לישראל 
ולכ� לבסו� נדרשה , )69ש "לעיל ה (Boys v. Chaplinלרבות פרשת , כללי המשפט המקובל

והתביעה נדחתה משו� , ר לא הוכח'די� ניג. תביע�ת ה� לפי די� הפורו� ה� לפי הדי� הזר
מחוזי (א "בת). 393' בעמ, ראו ש�(שהשופט לא היה מוכ� להפעיל את חזקת שוויו� הדיני� 

נדונה תביעה של ישראלי שנפגע בחו� ) 1981 (290) 2(ב"מ תשמ"פ ,גבאי 'קפל� נ 151/80) ש"ב
ג� במקרה זה לא הוכיח . ירה שהושטה בידי ישראלי� עובדי כפר הנופש במקו�הי� בסיני מס

השופטת דורנר קבעה כי . הדי� המקומי ששרר במקו� ביצוע העוולה, התובע את די� מצרי�
במקרה הנדו� חריג זה ִאפשר את .  מבססת הפעלתו של חריג לכלל הרגילBoys v. Chaplinהלכת 

� שה� התובע ה� הנתבע היו ישראלי� שפעלו בשטח שהיה החלתו של די� ישראל בלבד משו
במקרה . ואילו למצרי� לא היה יכול להיות כל עניי� בהפעלת דינה, למעשה בשליטה ישראלית

 .זה הייתה השופטת דורנר מוכנה להסתפק בחזקת שוויו� הדיני� ככל שהדי� הזר היה רלוונטי
במקרה זה גר� נתבע ישראלי נזק . )1983 (449) 4(ד לז" פ,ברקובי�' קלאוזנר נ 750/79א "ע  146

. לא התעוררה כל בעיה באשר לאחריות הנתבע.  בתאונת דרכי� בישראל מארצות הבריתלתייר
צות יש לנהוג על פי קני המידה המקובלי� בארבכל מה שקשור לסעדי� אול� התובע טע� ש

לדר� ובעתיד השתכרות אבד� גי� בו גי� כאב וסבל הפיצוי בלשיעורהשאלה התייחסה . הברית
כי , השופט שילה סבר שהמקרה אינו מעורר בעיה של ברירת די� .ההיוו� של פיצויי� אלה

וכי הערכה של הפסד השתכרות נעשית על פי , פיצוי בגי� כאב וסבל הוא אחיד לכל התובעי�
ר  סברה ששיעופורת�ב�אול� השופטת . ולא בהסתמ� על די� כלשהו, קני מידה אובייקטיביי�
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הוא עניי� מהותי שיש להחיל עליו את הדי� שחל לגו� , ולא רק קיומ� של ראשי נזק, הנזק
, היא גרסה משו� מה כי הכלל בישראל,  באשר לשאלה מהו הדי� החל על העניי�.העניי�

והיא העדיפה , מפנה לדי� מקו� ביצוע העוולה, בעקבות אנגליה וארצות הברית כסברתה
ג� השופט בייסקי תמ� . נית כדי להחיל את הדי� המתאי� לעניי�לאמ� את הגמישות האמריק

  .בעמדה גמישה
כה� סברה �השופטת שטרסברג ,)1985( 365) 1(ד לט"פ, ערבטיסי 'נ אבו עטיה 300/84א "בע   147

חברת  5118/92א "עא� ב. יש לאמ� את גישת ניתוח האינטרסי� האמריקניתשא� היא 
החיל השופט אור על  )1997( 407) 5(ד נ"פ, סלאיימה 'מ נ"אמה בעאלטריפי ללעהודאת אלע

, את די� ישראלמחו� לשטח ישראל שבשטחי� המוחזקי� נגד אזרח ישראל עוולה שבוצעה 
כה� בפרשת �ובהסתמ� על דבריה של השופטת שטרסברג, די�את כללי ברירת הלי להזכיר במ

המוסד  910/82) ��יחוזי מ(א "ת ב.קלאוזנרפורת בפרשת � ודבריה של השופטת ב�אבו עטיה
ישראלי מת בשרפה שפרצה  ,)1987( 133) 2(ח"מ תשמ"פ, אבו עיטה 'נ לביטוח לאומי

משפחת הניזוק קיבלה גמלאות . במפעל בשטחי� המוחזקי� שבבעלות תושב השטחי�
בית . שתבע את המפעל בתביעת שיפוי לפי חוק הביטוח הלאומי, מהמוסד לביטוח לאומי

 הייתה ובדיו� לגופו של עניי�, נה כי הפורו� הישראלי אינו נאותדחה את הטעהמשפט 
שלא , מוכנה להניח שהשאלה א� יש זכות תחלו� א� לאו היא שאלה מהותיתדורנר השופטת 

וא� הייתה מוכנה להניח כי די� ירד� החל במקו� הביצוע , יחול עליה באופ� מידי די� הפורו�
� ל הגמישות ששולבה בכלל האנגליחלטה עאול� שוב בוססה הה .אינו מכיר בתחלו

כה� �השופטת שטרסברג, קלאוזנרהשופטת ב� פורת והשופט בייסקי בפרשת בהסתמ� על (
שיש להחיל את די�  נקבע על כ� שוב). שפיראהמלומד עמוס  וכתיבתו של אבו עטיהבפרשת 
היה  ש� א� על פי ש)69ש "לעיל ה( Boys v. Chaplinהלכת השופטת הסתמכה על . ישראל

שציפיותיו של ישראלי  באופ� מפתיע היא סברה .� משות�מדובר בתובע ונתבע בעלי די
 די� ישראל ולא די� השטחי� על עוולות ה� שיחול וא� ציפיותיו של תושב השטחי� בשטחי�

תושבי  ,353) 3(ו"מ תשנ"פ, שלוש ' נעמרו 293/93) ��ימחוזי (א "תב. המתרחשות ש�
התוצאה הייתה שונה  במקרה זה. �חי� מידי חייל ישראלי שירה בהצעו בשטנפאשר השטחי� 

אי� כל מקו� " שונקבע ,"לפי הנסיבות" אבל שוב הדיו� התנהל – החילו את די� השטחי� –
בשל חוסר כל זיקה , להחיל על התדיינות� של התובעי� ע� המבטחת את הדי� הישראלי

תיה� ישלוט די� מקו� גות� וזכויושעל התנה, וציפיית� המוצדקת, מצד� לדי� הישראלי
פורס� ( מ"נו� ייצור ושיווק מוצרי מזו� בעי' נ קרעא� 1169/97) ��ימחוזי (א "בת". מושב�

תושב יישוב יהודי , תושבת הרשות הפלסטינית תבעה את מעסיקה הישראלי, )2003, בנבו
מוק� באותו  בגי� נזקי� שסבלה בתאונת עבודה שנגרמה במפעל של הנתבע שהיה מ,בשטחי�

ניתחה את כל הפסיקה והגיעה למסקנה שאי� היא מחויבת עוד על ידי מזרחי  השופטת .יישוב
 וכי המצב מאפשר לה לנהוג על פי כללי� גמישי� המביאי� בחשבו� ,כלל ברירת הדי� האנגלי

, ציפיות הצדדי�תו� התייחסות ל די� ישראל היא החילה את, בעקבות זאת. מגוו� שיקולי�
) 1992(רהיטי דורו� סלר  'נ אלסלא� 5329/99) ��ישלו� (א "ג� בת.  ועודשוויו� העקרו�

 שחל די� מקו� ביצוע תמוההעל ההנחה המינ� חזר השופט  )2001, פורס� בנבו (מ"בע
לפיכ� . העוולה ושהפסיקה הישראלית קבעה שיש להחיל את הדי� בעל הזיקה האמיצה ביותר

השופט חיל ה,  במפעל בשטחי�ישראלי שהעסיק!הידו בתביעה של תושב השטחי� נגד מעב
הייתה זהות התובע כש,  הזיקות הרבות לישראל: כל אלהאת די� ישראל מתו� הסתמכות על

על מנוהל שהמפישוב יהודי שבו חלי� דיני ישראל כהעובדה שמדובר בי; הגור� הזר היחיד
) 'הרצשלו� (א "ש� בכ� אירע ג. הסבירות של הצדדי� יה� וציפיות;לפי דיני ישראל
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המשפט העליו� לנקוט עמדה ברורה בשאלה מהו כלל  נזדמ� לבית 149קרעא�' ינו� נפרשת 
  . ברירת הדי� בנזיקי� בישראל

והיא נפגעה בעבודתה במפעל , התובעת במקרה זה הייתה תושבת השטחי� המוחזקי�
 בשל רשלנותו של מעסיק� )שכונה בפסק הדי� מובלעת ישראלית(ביישוב ישראלי בשטחי� 

זיכה את התובעת בפיצוי בסכו� מוגבל בלא , �החל בשטחי� המוחזקי, די� ירד�. הישראלי
ואילו די� ישראל היה מזכה אותה בפיצוי גדול בהרבה לאחר , צור� בהוכחת אחריות

  

, )2002, פורס� בנבו( מ" לביטוח בעהמגדל חבר 'נ תלתלי� 5076/00) 'הרצ(א "ת, 2308/02
 כאל קביעה קלאוזנרהשופטת ב� פורת בפרשת דבריה של התייחס אל שבו השופט דות� 

והחיל את די� ישראל על אחריותו של מעסיק ישראלי של התובע תושב השטחי� , מחייבת
שוב עמדו על כל . רעה במפעל ביישוב יהודי בשטחי�י נפגע בתאונת עבודה שאהלהלאחר ש

א "ג� בע.  שמקו� האירוע היה זרא� על פי" מציאות ישראלית"המרכיבי� המצביעי� על 
 351) 1(ס"מ תש"פ ,אוחנונה' מ נ"הכשרת הישוב חברה לביטוח בע 6299/99) ��ימחוזי (
רעה מחו� לגבולות יל ידי ישראלי בגי� תאונה שאכשנתבעה חברת ביטוח ישראלית ע )2001(

שכללי  העלתה הספרות הישראליתאת הפסיקה והשופט גל את  של המקיפה תוסקיר, ישראל
מקרה זה (תור הדי� בעל הזיקה האמיצה ביותר לעניי� ברירת הדי� היו מובילי� לדי� ישראל ב

. )1975–ה"התשל, דרכי�חוק פיצויי� לנפגעי תאונות נסב למעשה על היק� התחולה של 
 )2000, פורס� בנבו(טר ל א'נ .1285/96Bell Helicopter Textron Inc) א"תמחוזי (א "בת

והוא התיימר להחיל , אומצה בישראלת אמריקניגישה הסבר א� הוא כי ההשופט סטרשנוב 
זהות� של חלק ל, זהות התובעוהתייחס לא רק ל הוא מנה את הזיקות לדיני� השוני� .אותה

למקו�  אלא ג�, מקו� האירוע העוולתילזהות� הזרה של נתבעי� אחרי� ול, מהנתבעי�
. פורו� כזיקות נוספותל ו התאונהח"דושל  ומקו� עריכתל, הימצאות� של שברי המסוק

ניתוח בדיקת� של כל פסקי הדי� הללו מעלה כי השופטי� לא הבחינו הבח� היטב בי� 
פשרות להחיל את הדי� בעל הקשר האמי� ביותר לעניי� וכי הא, מניי� זיקותבי� אינטרסי� ל

מבלי שיש צור� לתת די� וחשבו� באשר לרלוונטיות , תספור זיקו�מכשירה התייחסות לאי�
 הפרקליט" ?לקראת כללי� חדשי� לברירת הדי� בנזיקי�"ברו� ברכה ראו . שלה� או למשקל�

מכללי� מכניי� לגישה : הפרטילאומי �נזיקי� במשפט הבי�"עמוס שפירא ; )1970 (167כו 
לאומי �ברירת הדי� במשפט הבי�"עמוס שפירא ; )א"תשל (96 א עיוני משפט" פונקציונלית

דחקו א�  ש,)2003( 69 ג ספר שמגר"  מאנדרלמוסיה ללכידות מתודולוגית– הפרטי בישראל
 . אמ� את הגישות האמריקניותה� ל

השופט ברק  ש� ,)1985( 365) 1(ד לט"פ, יערבטיס 'נ אבו עטיה 300/84א "בעראו למשל    148
כה� וגרס כי אי� לשנות את כלל ברירת הדי� בלא דיו� �של השופטת שטרסברגהסתייג מדבריה 

' והצטרפותו של השופט בייסקי לעמדת השופט ברק בעמ, 386' בעמ ,ראו ש�(רציני בסוגיה 
לוי� ' השופט ש, )1994 (705) 2(ד מח"פ ,כה�ו� 'ג' מדינת ישראל נ 702/87א "בע; )387

ושאינ� , שמספקות לדעתו בסיס כמעט לכל פרופוזיציה, הסתייג מהגישות האמריקניות לגופ�
להסתייגות כללית מגישות אלה בשל . לאומיות�מתאימות לבעיות ברירת די� בי�

 ולביקורת על השימוש שנעשה ברקובי�' קלאוזנר נלניתוח פסק הדי� , המניפולטיביות שלה�
ברירת הדי� וקביעת הנזק בתביעות " האמריקניות ש� ראו סיליה וסרשטיי� פסברג בגישות

  ).ו"תשנ–ה"תשנ (325משפטי� כו  "נזיקי�
  ).2004 (345) 1(ד נט"פ, קרעא�' מ נ"ינו� ייצור ושיווק מוצרי מזו� בע 1432/03א "ע   149
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בית המשפט המחוזי סבר כי כלל ברירת הדי� האנגלי אינו . שהוכחה רשלנותו של הנתבע
 המשפט בית. וכי אפשר להביא בחשבו� מכלול של שיקולי� בזיהוי הדי� החל, מחייב

העליו� ראה במקרה זה הזדמנות להכריע בשאלה א� אכ� פניו של המשפט הישראלי לכיוו� 
וד� דיו� ארו� ומפורט בשאלה מה ראוי שיהיה כלל ברירת הדי� , הגישות האמריקניות

ושתי השופטות שישבו עמו , פסק הדי� של ההרכב כולו נכתב בידי השופט ריבלי�. בישראל
  . הצטרפו לפסק דינו בלא סייג) השופטת חיותהשופטת נאור ו(בדי� 

השאלה המרכזית שבה עסק בית המשפט הייתה א� לנטוש את הכלל האנגלי המסורתי 
. ולאחר סקירה השוואתית ממצה קבע השופט ריבלי� כי יש מקו� לשנות את הכלל, א� לאו

כי  הוא סבר 150.ע� זאת הוא הסתייג מהגמישות הבלתי מרוסנת של ניתוח אינטרסי�
שה� מאפשרות העדפה , לאומי�הגישות האמריקניות אינ� מתאימות להקשר הברירתי הבי�

 הוא ביקש לקבוע כלל ברור 151.ושה� יוצרות אנדרלמוסיה, שרירותית של די� הפורו�
כלל אמורפי : "באמרו, והסתייג ממידת שיקול הדעת שמעניקה הגישה של ניתוח אינטרסי�

  152".כל את האפשרות להפעיל שיקול דעתשכולו שיקול דעת סופו שהוא מס
השופט ריבלי� המלי� לבית המשפט לאמ� את הגישה שהסתמנה לדעתו כגישה הנפוצה 

ע� חריג צר ,  העוולהביצועביותר בשיטות משפט אחרות והיא להחיל את די� מקו� 
 ביתרונות העקרוניי� של הכלל הוא הדגיש 153.שיאפשר לסטות מדי� זה במקרי� מיוחדי�

קו� הביצוע של העוולה הוא על פי רוב המקו� היחיד בעל זיקה אובייקטיבית כי מ
 כי ככל שיש 155, שמדינה זו יש לה עניי� לגיטימי להסדיר התנהגות במקו� זה154,לעניי�

 ביתרונות של 156.ה� אכ� צופי� שהדי� משתנה ע� המקו�, לצדדי� ציפיות בענייני� אלה
שור ההתדיינות הוא הדגיש שכלל זה תור� כלל המפנה לדי� מקו� ביצוע העוולה במי

כמו כ� בהנחה שרוב המדינות אכ� . חברות ביטוח לשצדדי� ה�  הלשה� , לוודאות ולצפיות
 הוא ציי�, ובמקרי� שבה� אי� קושי לזהות את מקו� ביצוע העוולה, נוהגות על פי כלל זה

  

 סקלאר' ינר ניוב 3299/06א "ראו ג� השופטת נאור בע;  לפסק הדי�376–375' ראו בעמ   150
  .ינו�להבנה זו של פסק הדי� בפרשת , 22בפסקה , )2009, פורס� בנבו(

' בעמ) 2004 (345) 1(ד נט"פ, קרעא�' מ נ"ינו� ייצור ושיווק מוצרי מזו� בע 1432/03א "ראו ע   151
375�  .  ואיל

 .375' בעמ, ש�   152
 .  לדיו� ברוחב החריג1588–1582' ראו להל� בעמ. 373' בעמ, ש�   153
 .373' בעמ, ש�   154
הוא דיבר לא רק על הסדרת התנהגות אלא ג� על ייחוס תוצאות למעשי� כסוגיות . ש�   155

הוא הוסי� עוד כי לריבו� זה אינטרס . המצויות בסמכותו ובאחריותו של הריבו� הטריטוריאלי
בפיזור נזק ובעידוד רכישת ביטוח שתורמי� לסדר הציבורי במקו� , ציבורי לטפל בהרתעה

 . תנהגותהה
  .ש�   156
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החיסכו� בעלויות  ואת forum shoppingשמפחית את התופעה של , א� את יתרו� האחידות
   157.ההתדיינויות

וכי בתי המשפט יצטרכו להתמודד ע� , הוא הדגיש כי כלל זה אינו פותר את כל הבעיות
 ובאיזו מידה יחול די� 158,מהו מקו� ביצוע העוולה בנסיבות מורכבות: שאלות רבות

את " להבהיר בהדרגה" כמו כ� בית המשפט יצטר� 159.הפורו� בשאלת שומת הנזק
בהקשר זה הוא הסביר כי נדרש . בחריג שהוא הציע וא� הפעיל במקרה הנדו�העמימות ש

ואי� לו , שכ� ייתכנו מקרי� שבה� מקו� ביצוע העוולה הוא מקרי לגמרי, חריג מטעמי צדק
הוא הדגיש כי החריג צרי� להיות מרכיב . קשר כלשהו לעניי� כ� שהחלתו אינה מוצדקת

י משפט יבקשו להימנע מתוצאות לא רצויות מפורש בכלל כדי למנוע מצבי� שבה� בת
 ע� זאת הוא הדגיש כי 160.ויזקקו לפיקציות ומניפולציות כדי להגיע לתוצאה הרצויה לה�

,  לדעתו161.הוודאות המשפטית מחייבת שחריג זה יופעל בצמצו� ורק במקרי� נדירי�
של די�  וכי הוא מוביל להחלתו 162,"זועק ליישו�"המקרה הנדו� היה מקרה שבו החריג 

ולא , הוא הגיע למסקנה זו א� על פי שישראל הייתה מדינתו של הנתבע בלבד. ישראל
 קישר את המובלעתהוא סבר כי האופי המשפטי של . משו� שדי� ישראל היטיב ע� התובעת

. וכי לדי� ישראל העניי� האמתי בהסדרת דפוסי התנהגות ועבודה ש�, האירוע כולו לישראל
  163.ולא הייתה כל הצדקה להחיל את דינה, הקשר לירד� היה קשר מקרי, הוא גרס, במוב� זה

הניח יסוד חדש לברירת הדי� , ברור ותמציתי, המצטיי� בניתוח מקי�, פסק די� זה
נעדר תוכ� , ניטרלי ומופשט"במישור המתודולוגי הועד� כלל . בנזיקי� בישראל

על פני גישה שבוחרת בדי� שמזהה את הדי� שיחול לפי זיקה קבועה מראש , "סובסטנטיבי
הוא , באשר הכלל נקבע בפסיקה,  מטבע הדברי�164.לפי תוכנו או על פי התוצאה הצפויה

כגו� באחריות (אי� בינתיי� כללי ברירה מיוחדי� לסוגי נזק מיוחדי� : בעל היק� כללי
 ו�פרסנזקי� הנגרמי� בשל כגו� (ואי� סוגי נזק שהוצאו מגדרו של הכלל , )למוצרי� פגומי�

  

 .374–373' בעמ, ש�   157
 .377' בעמ, ש�   158
שאלה זו מתייחסת להבחנה בי� סוגיות מהותיות לסוגיות דיוניות שעלתה בפרשת . ש�   159

הוא א� הביע עמדה שאי� להבחי� בי� הדי� שחל על ). 142ש "לעיל ה (ברקובי�' קלאוזנר נ
 .רת פיצוי הצמודה לאחריות באותו די�האחריות ובי� תק

 את אפיו� השאלה ששינו, להדגמת עניי� זה הוא הביא מניסיונ� של בתי המשפט בצרפת   160
 ועשו שימוש תדיר בסייג של תקנת הציבור כשביקשו להחיל את די� הפורו� המשפטית

 ).375 ,365–364' בעמ, )149ש "לעיל ה (ינו� פרשת(כשכלל ברירת הדי� הפנה לדי� זר 
 .374' בעמ, ש�   161
  .378' בעמ, ש�   162
  . ואיל�379' בעמ, ש�   163
 מסורתי על פני jurisdiction-seeking ruleבמינוח מתודולוגי הועד� . 376–375' בעמ, ראו ש�   164

  ). ואיל�118' ראו לעיל בעמ (rule-selectingאו  result-seekingגישה בעלת אופי 
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ובצד , באשר לכלל עצמו נקבע שחוליית הקישור היא מקו� ביצוע העוולה). לשו� הרע
 העוולה ביצועהכלל הבסיסי נקבע חריג צר מאוד למקרי� שבה� הקשר של די� מקו� 

, שלוש בעיות שלא התעוררו במקרה הנדו�. לאירוע כה רופ� שתחולתו אינה מוצדקת
ה� למעשה שאלות היסוד של , תמודד עמ� בעתידושהשופט ריבלי� ציי� כי יהיה צור� לה

 lex loci delicti(העוולה הוא מקו� ההתנהגות של הנתבע " ביצוע"א� מקו� : התחו�

commissi( , מקו� התרחשות העוולה)lex loci delicti ( או מקו� הנזק)lex loci damni(;165 
ה� באשר לאפשרות , וה� באשר להיק� הענייני� הכפופי� ל, מהי מידת הגמישות של הכלל

 לפיכ� פסק די� זה שינה 166. ובתו� כ� מה מקומו של די� הפורו�;לסטות ממנו במקרה נתו�
את פני המשפט הישראלי במוב� זה שהוא ביטל את כללי המשפט המקובל ודחה את 

 סוגיות מרכזיות בברירת הדי� בנזיקי� שלא אול� נשארו פתוחות, המתודולוגיה האמריקנית
   .הנדונהפרשה התעוררו ב

  מקו� העוולה   )1(

השאלה היכ� למק� עוולה עולה כאשר האירוע המצמיח את העוולה והנזק קורי� במקומות 
כאשר הנזק קורה , כאשר העוולה מורכבת מהתנהגויות או אירועי� במקומות שוני�, שוני�

, ל פי רובע. בעיות אלה יידונו בהמש�. צירו� של אפשרויות אלהכשיש או , במקומות שוני�
אול� יש מקרי� שבה� . אי� בעיה לזהותו, כאשר כל מרכיבי העוולה מתבצעי� במקו� אחד

לא די בכ� כדי לדעת איזה , ג� כאשר אפשר לזהות את המקו� הפיזי שבו אירעה העוולה
  .מצבי� אופייניי� כאלה ה� כאשר העוולה מתבצעת בי� או באוויר. די� להחיל

  עוולות בי� ובאוויר  .א

בי� המתרחשות אי� סיבה שלא להחיל את כלל ברירת הדי� הרגיל ג� על עוולות , שראלבי
אול� עוולות כאלה דורשות . בכפו� להסדרי� מיוחדי� שאומצו באמנות, באווירו

בתו� כלי : זמנית ביותר ממקו� אחד�התייחסות מיוחדת משו� שה� עשויות להתרחש בו
א בתו� הטריטוריה של מדינה אחרת או באזור שיט או כלי טיס שיש לו שיו� לאומי הנמצ

  .עניי� זה אפשר להיעזר בכללי� של המשפט המקובל האנגליב. שאינו חלק מא� מדינה

  

אול� ברור מהקשר . י� בביטוי די� מקו� ביצוע העוולהבפסק הדי� השתמש השופט ריבל   165
הדברי� שהוא התכוו� למקו� העוולה מבלי להכריע בשאלה מה הדי� כאשר העוולה מתרחשת 

בי� מפאת קיומ� של כמה מקומות התנהגות ובי� מפאת הפרדה בי� מקו� (במקומות שוני� 
 ).ההתנהגות ובי� מקו� קרות הנזק

  .377' בעמ, ראו ש�   166
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יחולו , למשל בשל התנגשות, כאשר כלי שיט אחד גור� נזק לכלי שיט אחר בי� הפתוח
ור� נזק כאשר כלי טיס ג,  בדומה לכ�167.שיש בה� הסדר מהותי דיני הימאות של הפורו�

 168.החלי� ג� על כלי טיס, לכלי טיס אחר בשמי� הפתוחי� יחולו דיני הימאות של הפורו�
בתו� המי� הטריטוריאליי� תחבורה במקרה של עוולה בי� שני כלי . בכפו� לאמנות –כל זאת 

  169.יחול דינה של מדינה זו על היחסי� בי� השניי�, או השטח האווירי של מדינה פלונית
בי� נוסעי� לבי� (אשר עוולה מתבצעת בתו� כלי השיט או כלי הטיס לעומת זאת כ

בי� אנשי צוות לנוסעי� או כאשר נפגע אחד מאלה בגלל , בי� אנשי צוות לבי� עצמ�, עצמ�
אזי בלי קשר לשאלה א� הוא בשטח טריטוריאלי , )פג� בכלי השיט או הטיס או בניהול�

ראוי כי יחול עליה דינו של כלי , מי� פתוחי�ימי או אווירי של מדינה או שהוא בי� או בש
   170.שהוא די� מדינת הרישו� של כלי השיט או הטיס, די� זה הוא די� הדגל. השיט

ה� א� כפופי� לחריג .  העשויות לחוללאומיות�כל הכללי� הללו כפופי� לאמנות בי�
 מדינה למשל כאשר שני נוסעי� מאותה מדינה עלו יחד למטוס המזוהה ע�, שעשוי לחול

ואחד מבצע כלפי השני עוולה כאשר שהות� , היחסי� שביניה� נוצרו עוד קוד� לכ�, אחרת
  171.במטוס באותו רגע היא מקרית

  מרכיבי� שוני� של העוולה במקומות שוני�   .ב

כלל המפנה לדי� מקו� , כאשר מרכיבי� שוני� של העוולה מתרחשי� במדינות שונות
 המתרחש במדינה אחת יכול להוביל לתוצאות במדינה  אירוע אחד172.העוולה טעו� הבהרה

  

; 566, 564בפסקה , D. R. THOMAS, MARITIME LIENS (BRITISH SHIPPING LAWS, 1980)ראו    167
כ� מקובל ג� כאשר מדובר בשני כלי שיט ממדינה . 35�071בפסקה , .DICEY 14th edראו ג� 

  ).35�073בפסקה  ,.DICEY 14th ed; ש�, THOMASראו (זרה אחת 
  .35�078בפסקה , .DICEY 14th edראו    168
169   THOMAS) 560בפסקה ) 167ש "לעיל ה ;The Mary Moxham, (1876) 1 P.D. 107; The 

Wiziristan, [1953] 2 Lloyd’s Rep. 361.  
בפסקה ) 167ש "לעיל ה (THOMASראו (אי� מחלוקת שזה הדי� כאשר כלי השיט נמצא בלב י�    170

ג� ). 35�070–35�069בפסקאות , .DICEY 14th edראו ג� .  ופסקי הדי� המובאי� ש�565
שיש הדעה המקובלת היא , כאשר כלי השיט או כלי הטיס נמצאי� בשטחה של מדינה מזוהה

 561בפסקה ) 167ש "לעיל ה (THOMASראו  ()דינו של כלי השיט או כלי הטיס(להחיל די� זה 
 .Sayers vשמפנה לדי� האמריקני בעניי� זה ולדחיית די� מקו� הביצוע העוולה בפרשת 

International Drilling Co. N.V., [1971] 1 W.L.R. 1176 .ראו ג� DICEY 14th ed. , בפסקה
 MacKinnon v. Iberian Shipping Co. Ltd, [1954] 2 Lloyd’sאול� בפסק הדי� ). 35�080

Rep. 372אצל .  דחו את תחולתו של די� הדגל והחילו את די� מקו� ביצוע העוולהDicey 
גמיש דיו כדי לאפשר החלתו , ע� חריג, די� מקו� התרחשות העוולהמצוי� שהכלל המפנה ל

  ).ש�(של הדי� הראוי לפי נסיבות העניי� 
  .1588–1582' בעמלהל� ראו    171
 הנזק קרותהכלל האירופי המפנה לדי� מקו� .  ואיל�111' מ בע,)53ש "לעיל ה (MORSE ראו   172

ט האירופי מבוסס על מקו� האירוע אול� כבר ראינו כי כלל סמכות השיפו. נמנע מבעיה זו
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או ,  דר� כמה מדינותלמשל כאשר נגר� זיהו� לנהר העובר, וא� בכמה מדינות, אחרת
באותה מידה כמה אירועי� .  לנזק במדינות רבות�גור לשו� הרעפרסו� של כאשר 

שהמזיק יציג בעוולת התרמית נדרש , למשל. המתרחשי� במדינות שונות יכולי� לגרו� נזק
 173;ושהניזוק יפעל על סמ� התרמית ושיינזק בעקבות זאת, ה את הניזוקֶ%מצג הְמַר

כ� ג� בעוולה של גר� . והמעשי� של כל צד וא� הנזק יכולי� להתרחש במדינות שונות
מעשה ההפרה של הניזוק והנזק יכולי� להתרחש כל ,  הגרימה של המזיקהמעש, הפרת חוזה

 –עוולה של הוצאת לשו� הרע המעשי� השוני� המובילי� לנזק ב; אחד במדינה אחרת
;  בידי אנשי� שוני� במדינות שונותעשויי� להתבצע –שיווקו , פרסומו, כתיבת החומר

שיווקו והופעת הנזק עשויי� להיות כל , ייצור המוצר, ובאחריות נזיקית בשל מוצר פגו�
הא� מתמקדי� , לעוולות כאלהבהיעדר כללי ברירת די� מיוחדי�  .אחד במדינה אחרת

איזה מקו� , או כמה נזקי�, וא� יש כמה אירועי�? במקו� הנזק או במקו� האירוע
   174?מכריע

 ש� קבע בית המשפט העליו� 175.בישראל סוגיה זו נדונה רק בהקשר של סמכות שיפוט
בנזיקי� הוא המקו� שבו התרחשה ההתנהגות " המעשהמקו� "כי  מזרחיעוד בפרשת 

וא� א� הנזק הוא מרכיב חיוני בעילת , ג� כאשר הנזק קרה במקו� אחר, תהעוולתי
 בפרשה זו ובפרשות אחרות שבה� ביקשו לבסס היתר המצאה מחו� לתחו� על 176.התביעה

סירב בית המשפט לראות במקו� קרות , שמוצר שיוצר מחו� לישראל גר� לנזק בישראל
177".מעשה"הנזק מקו� ה

שופט ריבלי� הצביע על הצור� ה ינו�בפרשת  כש� ש,ע� זאת 

  

נות שניתנה לזיקה זו הכירה ה� במקו� ההתנהגות ה� במקו� קרות הנזק רשהפ ו,המזיק
  .)55ש "ה, 36' בעמ לעילראו (כמספיקי� לעניי� זה 

  . לפקודת הנזיקי�56' ראו למשל ס   173
ה עמדה שיש נקטו כנרא, שבו הכלל מפנה לדי� מקו� קרות הנזק, �Rome II Regulationב   174

 Alexלדיו� ביקורתי בעמדה זו ראו . באופ� יחסי, להחיל את דינה של כל מדינה שבה קרה הנזק
Mills) 133 'בעמ ,)131ש "לעיל ה.  

אבל לכאורה קשה להבי� מדוע המבח� , אמנ� ההקשרי� של סמכות שיפוט וברירת די� שוני�   175
בעוד כי  692' בעמ מעירBALLARINO . למקו� ביצוע העוולה יהיה שונה בשני הקשרי� אלה

ו� הנזק בהקשר של סמכות אי� מניעה שמקו� התרחשות העוולה יזוהה כמקו� המעשה או מק
המטרה של כלל ברירת די� היא  ,במקבילאי� מניעה ששתי מדינות תוסמכנה משו� ש, שיפוט

ני  סבור כי אי� חובה שהתשובה תהיה זהה בשMORSEג�  .לזהות את הדי� האחד הראוי
  ). 115' מעב, 53ש "לעיל ה(ההקשרי� 

ראו לעיל ) (1978 (115) 2(ד לב"פ, .Nobel’s Explosives Co. Ltd' מזרחי נ 565/77א "ע   176
  ).1545–1543' בעמ

ש� נקבע כי , )2000, פורס� בנבו (אלטר'  נ.Allison Engine Co. Inc 516/00א "ראו עוד רע   177
ומעשה זה אירע מחו� , ורו של המטוס שגר� לנזקהמעשה העוולתי נשוא התביעה היה ייצ

נקבע כי ג� א� הייצור ) 2003 (193) 1(ד נח"פ, Sharp 'שיטרית נ 8195/02א "רעב; לישראל
 2752/03א " ברע;מעשי� אלה נעשו מחו� לישראל, והשיווק של המכשיר גרמו לנזק בישראל

Metallurgique de Gerzatנקבע כי ג� בהנחה שהמעשה ) 2003 (145) 6(ד נז"פ, וילנסקי'  נ
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ג� בהקשר של סמכות שיפוט הוא העיר כי אפשר , רכי ברירת הדי�ולצ להכריע בשאלה זו
   178.להרהר אחרי הלכה זו

התמקדות במקו� ההתנהגות בלבד אינה משכנעת עוד . יש מקו� להרהר אחריה, ואכ�
נזיקי� עוסקי� בתקופה שבה דיני ה. הגבולות של התנהגויות רבות�תחוצבשל ההשפעה 

דווקא המדינה שבה מופיע הנזק עשויה , פחות באש� של המזיק ויותר בהגנה על הניזוק
נימוק זה משכנע במיוחד כאשר מדובר . להצטייר כמדינה שבה מרכז הכובד של העוולה

.  א� הוא משכנע ג� במקרי� נזיקיי� רגילי�179,באחריות שאינה תלויה בכוונה או באש�
 מנזק שנוצר במדינה אחרת אינו אמור לצפות את הנזק ואינו במצב ראוי מצד אחד מי שנפגע

ויש להטיל , ומצד אחר מי שיוצר סיכו� צרי� לצפות היכ� הוא יגרו� לנזק; להתגונ� מפניו
ראינו כי תפיסה זו באה לידי ביטוי במשטר האירופי . עליו את עלות הסיכוני� שהוא יוצר

גלי למקרי� שבה� מרכיבי האירוע מתרחשי� וא� בכללי המשנה שבחוק האנ, החדש
   180.המפני� לדי� מקו� קרות הנזק בעוולות הגורמות נזקי גו� ונזקי רכוש, במדינות שונות

ע� כל זאת לא תמיד ראוי להחיל את די� מקו� קרות הנזק במקו� את די� מקו� 
א� .  העול�הרי ג� מי שיוצר סיכו� אינו חייב להתחשב בדיני� של כל מדינות. ההתנהגות

יש ייתכ� ש, הוא אינו מכוו� את פעילותו באופ� מודע אל מחו� למדינה שבה הוא פועל
מכא� שכלל קבוע המפנה לדי� מקו� ההתנהגות . לאפשר לו לסמו� על הדי� במקו� זה

עלול להיראות לא צודק בנסיבות , כמו ג� כלל קבוע המפנה לדי� מקו� הנזק בלבד, בלבד
  . מסוימות

הכלל הרגיל המפנה לדי� מקו� ההתנהגות . ויצרי מספק מודל עדי� לעניי� זההחוק השו
ובלבד שהמזיק היה , ובמקרי� שבה� הנזק קרה במדינה אחרת יחול די� המדינה הזו, מסויג

משפט האנגלי שמפנה ישירות לדי�  בניגוד ל181.לנזקש� צרי� לצפות שמעשהו יגרו� 
 שוויצריההכלל , זקק לחריג כדי לסטות ממנוונ, מקו� התרחשות הנזק בנזקי גו� ורכוש

  

א� מעשה זה אירע מחו� , העוולתי התבטא בכ� שהיצר� הזר לא הזהיר את הצרכ� הישראלי
  .כי היצר� לא עסק כלל בשיווק המכשיר מחו� למדינתו, לישראל

 149–148, 145) 6(ד נז" פ,וילנסקי'  נMetallurgique de Gerzat 2752/03א "ראו ברע   178
)2003.( 

  .  ואיל�111' בעמ, )53ש "לעיל ה (MORSE  בסוגיה זו ראולדיו�   179
 ,Private International Law (Miscellaneous Provisions) Act � ל(b)(2)�11 ו(a)(2)11' ראו ס   180

בהתייחס לדוגמה של נטילת תרופה בכמה , 35�085בפסקה , .DICEY 14th edראו למשל . 1995
, העורכי� סבורי� שיזהו את מקו� קרות הנזק כמקו� שבו הוא התגלה לראשונה. ינותמד

מקו� , במקביל. ושהחריג יוכל להתמודד ע� מצבי� שבה� הזיקה של מדינה זו לעניי� מקרית
, .DICEY 14th edראו  (מכריע בנזקי רכוש כשהרכוש במעברעשוי להיות מקו� גילוי הנזק 

  .)35�086בפסקה 
,  בסיסי כי כאשר שני הצדדי� בעלי די� מושב משות�ככללאמנ� נקבע . �CPIL ל133.2' ס   181

  . )1586'  ולהל� בעמ1562' ראו לעיל בעמ(אבל כלל זה בעייתי , יחול די� זה
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 שהמזיק היה צרי� –מתנה את תחולתו של די� המקו� התרחשות הנזק בתנאי קבוע ומוגדר 
 כלל כזה מאפשר להבחי� בי� המקרי� .לצפות את האפשרות שנזק יקרה במדינה הנדונה

והוא עושה , שבה� ראוי לסטות מהכלל הבסיסי לבי� המקרי� שבה� אי� צור� לסטות ממנו
  .  סטנדרט התנהגות ברורהאשר א� מציב, זאת באמצעות הנחיה ברורה לשופטי�

�נוכח אי? כיצד על בית המשפט לנהוג בישראל במצבי� אלה, בהיעדר כלל ברור כזה

הבהירות המובנית באשר למקו� ביצוע העוולה כאשר כמה אירועי� חברו יחד כדי להרכיב 
נחה האפשר להיעזר ברעיו� הבסיסי ש, ה היכ� התרחש הנזקובלי קשר לשאל, עוולה נזיקית

, לא בתוככי מדינה אחתשהכללי� באשר לנזקי גו� ונזקי רכוש שנגרמו . את המשפט האנגלי
ולפיו יש להחיל את הדי� , ה� למעשה א� ביטוי קבוע לרעיו� הכללי המופעל בנזקי� אחרי�

 של האירועי� המרכיבי� את של המדינה שבה התרחשו המרכיבי� המשמעותיי� ביותר
אי� זיהוי קבוע מראש ,  בכל המקרי� שבה� אי� מדובר בנזקי גו� או בנזקי רכוש182.העוולה

של הגור� המכריע בעוולה או של המרכיבי� המשמעותיי� ביותר של האירועי� המרכיבי� 
 גור� המכריעה. י� משתני� ע� העוולה הנדונה המכריעי�מרכיבומקובל שההעוולה את 

א� יוחלט כי בעוולה של הוצאת לשו� הרע כגו� למשל , שוי להזדהות ע� מקו� קרות הנזקע
או בעוולה של גר� הפרת חוזה א� ; מקו� הפרסו� חשוב ממקו� הכתיבה או ההדפסה

או בעוולת ; מקו� הפרת החוזה מזוהה כגור� חשוב מהמקו� שבו נעשו המעשי� שגרמו לה
ל סמ� ההטעיה חשוב מהמקו� שבו בוצעה ההטעיה א� המקו� שבו התובע פעל ע

 השופט ריבלי� אמר במפורש ינו�בפרשת  183.אבל זהות זו לעול� אינה מובטחת. ההטעיה
במסגרת זו יהיה .  להחליט מהו מקו� ביצועה של עוולה במקרי� בעייתיי�צור�שיהיה 

אפשר לקלוט את הרעיו� שיש לזהות את המקו� שבו התרחשו המרכיב או המרכיבי� 
מתקבל על הדעת שהנזק יזוהה כמרכיב , בתו� כ�. משמעותיי� ביותר של העוולה הנדונהה

בכפו� (ודי� מקו� הנזק יהיה די� העניי� , מקו� הנזק יזוהה כמקו� העוולה, העיקרי בעוולה
 א� .רק כאשר המזיק היה צרי� לצפות את האפשרות שהתנהגותו תגרו� ש� נזק, )לחריג

, ביסוס חזק להבחנה בי� כללי סמכות שיפוט לכללי ברירת די�בהיעדר , גישה זו תתקבל
המזהה , )7(500הרחבה כזו בכלל ברירת הדי� תצדיק הרחבה דומה בפירוש שנית� לתקנה 

  . את מקו� המעשה כמקו� ההתנהגות בלבד
גישה זו בוודאי מציעה לשופטי� מרחב גדול לשיקול דעת בהכריע� באיזו מדינה 

אול� סירוב עקרוני . מעותיי� ביותר של כל עוולה ועוולההתרחשו המרכיבי� המש
להתחשב במקו� קרות הנזק יעמיד את ישראל כאחת המדינות הבודדות הנצמדות למקו� 

זאת כאשר קשה להפריד הפרדה נקייה בי� הבעיה של קרות הנזק . ההתנהגות באופ� בלעדי
בלי קשר ,  מכמה אירועי�במדינה שונה ממקו� ההתנהגות ובי� הבעיה של עוולה המורכבת

  

  .�Private International Law (Miscellaneous Provisions) Act, 1995 ל(c)(2)11' ס   182
  . 35�089בפסקה , .DICEY 14th edלדיו� באפשרויות אלה ראו    183
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שיקול דעת זה יעיל יותר ומזיק פחות מהתמודדות ע� בעיה זו , יתרה מזו. למקו� קרות הנזק
הוא יעיל יותר משו� שהוא מאפשר להתמודד ישירות  .ינו�באמצעות החריג שנקבע בפרשת 

 במקו� להיאבק ע� הקושי ,ע� השאלה מהו הגור� המשמעותי ביותר בכל עוולה ועוולה
 הוא מזיק פחות 184.מקו� ההתנהגות" מקריות"לבסס נטיות לב סובייקטיביות באשר ל

משו� שהוא מאפשר להחיל את הכלל באופ� רציונלי ולהותיר את החריג במתכונת הצרה 
  185.שיועדה לו

  גמישות  )2(

שבה בשיטה . גמישות יכולה לבוא לידי ביטוי בברירת הדי� בנזיקי� באופני� שוני�ראינו ש
בי� שהוא מפנה לדי� מקו� ההתנהגות ובי� שהוא מפנה לדי� מקו� , לל ברירת די�כקיי� 

הקשר בי� מקומות אלה ובי� העוולה עלול בסופו של דבר להצטייר כמקרי או , קרות הנזק
הדר� האופיינית לאפשר עקיפה של . כמשמעותי פחות מהקשר שבי� העוולה למקו� אחר

, ואפשר לעצב חריגי� מסוגי� שוני�, היא לעצב חריגדי� שזיקתו לעניי� נראית חלשה מדי 
דר� אחרת להגמיש את הכלל היא לאפשר פיצול . הנותני� כל אחד מידה שונה של גמישות

שני ). dépeçage(שתוכפפנה כל אחת לדי� הראוי לה , של התובענה לשאלות עצמאיות
ברירת הדי� צופה ג� כאשר כלל . האמצעי� הללו יכולי� להתקיי� באופ� עצמאי זה מזה

עשויה , �Rome II Regulationשיחול די� אחד על העניי� כולו וקובע חריג כמקובל ב
וג� כאשר השיטה ; להתעורר השאלה א� החריג מאפשר להחיל רק די� אחד על הכול

 –עוררת השאלה הנוספת מת ,)יהאנגלכבחוק (מאפשרת לפצל את העוולה לשאלות שונות 
   .א� יש מקו� לחריג

  החריג  .א

  186:לדבריו.  השופט ריבלי� קבע כי יש להכיר בחריג מפורש לכללינו�בפרשת 

חריג שכזה ראוי לו שיאפשר הימנעות מהחלתו של די� מקו� ביצוע העוולה 
כ� יקרה מקו� שבו לא יתקיימו ההנחות . כאשר הדבר נדרש מטעמי צדק
העוולה דהיינו כאשר המקו� שבו בוצעה , אשר הביאו אותנו לבחור בכלל

  

 17על הסובייקטיביות שבהערכת מידת המקריות של מקו� ביצוע העוולה ראו למשל פסקה    184
יעידו ; )2009, פורס� בנבו (סקלאר'  ניובינר 3299/06א "עלפסק דינה של השופטת ארבל ב

יל את שגרסה כי יש להח,  עצמה בי� השופטת חיותיובינרעל כ� ג� הבדלי הגישה בפרשת 
ראו ג� רונה . ובי� השופטת נאור ושאר השופטי� שישבו די� לאחר מכ� בדיו� הנוס�, החריג

 .)ו"תשס( ואיל� 498, 491 ה מאזני משפט" הטוב והרע: כלל ברירת די� חדש בנזיקי�"שוז 
 .1588–1582' בעמראו להל�    185
 ).2004 (374, 345) 1(ד נט"פ, קרעא�' מ נ"בעינו� ייצור ושיווק מוצרי מזו�  1432/03א "ע   186
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  . הנעדר זיקה אמיתית למאורע, הוא נתו� מקרי

  :ע� זאת הוא הוסי�

הכלל הוא כי יוחל דינו של . ובחריג בלבד, חשוב להדגיש כי מדובר בחריג
שבה� מצויה מדינה אחרת אשר , רק במקרי� נדירי�. מקו� ביצוע העוולה

עיל רק אז יהיה מקו� להפ, לה זיקה הדוקה יותר באופ� משמעותי לעוולה
  .את החריג

מידה של גמישות "הוא א� תמ� את קיומו של חריג במשפט משווה והדגיש כי נתיב מילוט ו
נחוצי� כדי למנוע ניתוחי� מלאכותיי� ומגמתיי� במצבי� שבה� הכלל הבסיסי " מבוקרת

   187.מוביל לתוצאות בלתי נסבלות
 מראש את הנסיבות הוא אינו מגדיר. ניסוח החריג מבהיר כי מדובר בחריג פתוח וכללי

. המדויקות שבה� אפשר להפעילו ואינו מגביל את בחירת הדי� שיחול במקו� הכלל הבסיסי
כדי להפעיל את החריג צרי� להגיע למסקנה שלא צודק . ע� זאת הוא אינו חופשי לגמרי

ומסקנה זו צריכה להתבסס על כ� שמקו� ביצוע , להחיל את די� מקו� ביצוע העוולה
אפשר לסטות ממנו רק כאשר , יתרה מזו". נעדר זיקה אמיתית לעניי�"קרי והעוולה הוא מ

זיקה הדוקה יותר באופ� משמעותי "נמצא כי יש די� של מדינה אחרת שהוא בעל 
וא� מזה ,  ניסוח זה מגביל יותר מניסוחו של החריג שהופיע בחוק האנגלי188".לעוולה

את בית המשפט להשוות את משקל החוק האנגלי מעודד . �Rome II Regulationהמצוי ב
הגורמי� הקושרי� את העוולה למדינה שדינה יחול לפי הכלל ע� משקל� של הגורמי� 

תו� שהוא מונה את הגורמי� שאפשר להביא בחשבו� , הקושרי� את העוולה למדינה אחרת
 נתו� כאשר הדבר עניי�ומרשה לו להחיל את דינה של אותה מדינה אחרת על , לעניי� זה

 הכלל האירופי מאפשר להחיל די� של מדינה אחרת על 189.במובהקה לו ראוי יותר נרא
 חריגי� 190. א� נסיבות העניי� מעידות שהעוולה קשורה יותר למדינה זו במובהקהעוולה

אלא מחייבי� לייחס לזיקות השונות , אלה אינ� מחילי� את הדי� בעל מרב הזיקות לעניי�
אבל ה� מעודדי� בחינה חופשית של , רה ומקרהמשקל ומשמעות בנסיבותיו של כל מק

בכ� שיימצא , כפי שעושה השופט ריבלי�, זיקות אלה ואינ� מתני� את הפעלת החריג
  . רק במקרה תחילה שהמדינה שהכלל מפנה אל דינה קשורה לעניי�

  

  .375–374' בעמ, ש�   187
  .374' בעמ, ש�   188
 ראו ”substantially more appropriate“ לי�יהמעל פירוש  (1564–1563' בעמ לעיל ראו   189

DICEY 14th ed., 35�105 בפסקה.(  
י  ע� די� אחר כד”manifestly more connected“נדרש שהמעשה יהיה . 1564'  בעמלעילראו    190

  .להצדיק את הפעלת החריג
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על א� ניסוחו הברור של הכלל ואופיו המצומצ� של החריג ראינו שהחריג הופעל כבר 
 במקרה זה נדונה סדרת תביעות של 191.דיי�פרשת  הוא הוזכר אגב אורחא ג� ב.ינו�בפרשת 

בגי� נזקי� שוני� שנגרמו לה� אזרחי ישראל או תושבי ישראל נגד הרשות הפלסטינית 
הנתבעת  .שבוצעו חלק� בישראל וחלק� מחו� לשטחה של מדינת ישראלממעשי טרור 

 ,היא למעשה הסתההמיוחסת לה  שכ� העוולה ,טענה שיש להחיל את דינה של הרשות
. ולכ� אי� חשיבות למקו� ביצוע מעשי הטרור, התביעותנשוא מעשי� תמיכה ועידוד ל

ולכ� לדי� זה מרב הזיקות ,  הפלסטיניתרשותתחו� הנעשו בהמעשי� הרלוונטיי� לעוולה 
בו  השופט ריבלי� ציי� כי ג� א� כלל ברירת הדי� החדש מפנה לדי� הרשות כמקו� ש.לעניי�

 משו� שהדי� השולט עשוי להיות מקו� להפעיל את החריג, נעשו מעשי ההסתה והתכנו�
 במוב� זה די� מקו� .בעוולה הוא דינה של ישות שמעודדת התנהגות פוגענית במקו� אחר

   192.ואילו די� המקו� שבו נגר� הנזק קשור יותר לעוולה, ביצוע העוולה הוא אכ� מקרי
 ה� בערעור בבית ,סקלאר'  ניובינרפרשת ברב יותר ומק עבמשמעותו של החריג נדונה 

 המחלוקת בנושא החריג 194. ה� בדיו� נוס� על ההחלטה בערעור זה193המשפט העליו�
המבקשת להיצמד לכלל ברור וקבוע במרבית , מצביעה על המתח שבי� התפיסה המצמצמת

 השופטי� ובי� גישה המבקשת לעשות צדק בכל מקרה ומקרה לפי ראות עיני, המקרי�
קשה , א� על פי שהמחלוקת י�שבה באופ� פורמלי בדיו� הנוס� בדעת רוב. היושבי� בדי�

  . על כ� ראוי להקדיש לו כמה מילי�. להניח שנאמרה המילה האחרונה בעניי� זה
הוא יצא .  שנפגע בניו זילנד בתאונת דרכי�ישראליאזרח היה תובע  היובינרבפרשת 

בעת התאונה נהגה ברכב אזרחית .  בניו זילנד רכברכשויי� השנ. מישראל לטיול ע� חבר
והיא , בניו זילנד באקראיאותה לראשונה הכירו משתמע מפסק הדי� כי השניי� . ישראלית

 בזמ� שהיא נהגה ,כאמור.  כאשר השלושה נהגו לסירוגי�,הצטרפה אליה� ש� לכברת דר�
 הובילה ינו� שנקבע בפרשת הפעלת הכלל. והתובע נפגע בה קשות, ברכב אירעה תאונה

בדי� ניו זילנד נוהג משטר פיצוי סטטוטורי בגי� . די� מקו� ביצוע העוולה, לדי� ניו זילנד
 בלא קר� סטטוטוריתמשטר זה מבטיח פיצוי מטע� . החל על כל סוגי התאונות, נזקי גו�

  

  ).2007( 1) 3(ד סב"פ, דיי�' הרשות הפלסטינית נ 4060/03 א"רע   191
פורס�  (הרשות הפלסטינית' אזוז נ 11019/08א "אול� ברע.  לפסק הדי�12–11' בעמ, ראו ש�   192

פיגוע ב אושרה החלטת בית המשפט המחוזי בתביעה בגי� נזקי גו� שנגרמו )2009, בנבו
על סמ�  ו,ינו�פסק הדי� המחוזי הפעיל את כלל ברירת הדי� שנקבע בפרשת . אלשבוצע בישר

  .שהוא די� ישראל, צוע העוולההכלל קבע כי יחול די� מקו� בי
על פסק די� ). פסק הדי� בערעור –להל� ) (2009, פורס� בנבו (סקלאר'  ניובינר 3299/06א "ע   193

ארכיטקטורה של כללי ברירת הדי� בנזיקי� ה" איריס קנאורזה ראו ג� את מאמרה המקי� של 
 3 נא הפרקליט " עיו� תיאורטי בפרשת יובינר–לאומי הפרטי בישראל �במשפט הבי�

 ).א"תשע(
  ).פסק הדי� בדיו� הנוס� –להל� ) (2011, פורס� בנבו (יובינר' סקלאר נ 4655/09א "דנ   194
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פ�  והוא שולל כל אפשרות של הניזוק לתבוע את המזיק באו195,הוכחת אש� מצד המזיק
 אול� המשטר הסטטוטורי האמור אינו מפצה תיירי� הנפגעי� בניו זילנד על 196.אישי

וא� אינו מפצה אות� כלל על הפסד , טיפולי� רפואיי� שה� מקבלי� מחו� לניו זילנד
החלתו של די� ניו זילנד , לאחר שובו של התובע לישראל, במקרה הנדו�,  לכ�.השתכרות�

  .  מלא ובלא כל תרופה נגד הנהגתהייתה מותירה אותו בלא פיצוי
ובמסגרת זו קיבל , בית המשפט המחוזי ד� תחילה בשאלה א� הפורו� הוא פורו� נאות

בערעור על החלטה זו לבית . את טענת הנתבעת שהדי� החל על התביעה הוא די� ניו זילנד
יו� כל השופטות הסכימו שישראל היא הפורו� הנאות לד. המשפט העליו� זכה התובע בדי�

 ה� באשר לתוצאה ה� באשר לניתוח ,אול� באשר לדי� החל הדעות היו חלוקות. בתביעה
. ינו�המחלוקת העיקרית נסבה על האפשרות לחרוג מהכלל שנוסח בפרשת . שהוביל אליה

כי נסיבות העניי� אינ� מבססות את , השופטת נאור סברה כי יש להחיל את די� ניו זילנד
וכי אי� מקו� ליצור חריג נוס� למקרה זה , ינו�סח בפרשת הפעלתו של החריג כפי שנו

 השופטת ארבל והשופטת חיות סברו שמקרה זה מצדיק הפעלתו של 197.ולמקרי� דומי� לו
 אול� בעוד השופטת חיות סברה שאפשר 198.שמוביל בנסיבות המקרה לדי� ישראל, חריג

 יצירתו צדיקה זה מ השופטת ארבל סברה שמקר199,ינו�להפעיל את החריג שנוסח בפרשת 

  

 3ראו בפסקה (של ביטוח לרכב בהקשר של תאונות דרכי� פיצוי זה מובטח בלא קשר לקיומו    195
  )).194ש "לעיל ה (בדיו� הנוס�לדברי השופט ריבלי� 

  ).194ש "לעיל ה (בדיו� הנוס�דברי השופט ריבלי� ל 3ראו בפסקה    196
 ניזוק בידי עצמו או מבמקרה שבו היהמצבו של התובע אינו צרי� להיות טוב יותר , לדעתה   197

ואי� סיבה שיחול , היה חל די� ניו זילנד,  בהיעדר ביטוח,בשני מקרי� אלה. בידי נהג ניו זילנדי
העובדה שהתובע עלול להישאר בלא . די� ישראל רק משו� שהמזיקה הייתה ג� היא ישראלית

שעלול להטיל על הנתבעת אחריות שלא תוכל , פיצוי אינה סיבה מספקת להחיל את די� ישראל
שהתובע בחר ו  חובה לנזקי צד שלישיאי� ביטוח שבישראלהשופטת נאור ציינה . הלעמוד ב

�ביטוח חובה לנזקי בניו זילנד היא א� ציינה שאי� . כנראה שלא לבטח את עצמו מפני נזקי גו
היא פסלה את הטענה ). )193ש "לעיל ה( לדבריה בפסק הדי� בערעור 21פסקה ב (יצד שליש

 26ראו בפסקה  (ניי�שהפעלת די� ניו זילנד תנגוד את תקנת הציבור הישראלית בנסיבות הע
על כ� . רותי רווחה לתושביה בלבדילדבריה אי� פסול בכ� שמדינה מעניקה ש). לפסק דינה ש�

  . חר� התוצאה הקשה מבחינת התובע, אי� סיבה להימנע מהחלת די� ניו זילנד
, השופטת ארבל לא הכריעה בשאלה א� אמור לחול חוק פיצויי� לנפגעי תאונות דרכי�   198

השופטת חיות הביעה עמדה ברורה כי יש לדו� .  פקודת הנזיקי�או שמא 1975–ה"התשל
. כי חוק הפיצויי� הוא חוק בעל תחולה טריטוריאלית מוגבלת, בתביעה לפי פקודת הנזיקי�

  .1600–1598' סוגיה זו תידו� בעמ
את המצדיקי� ז" בנסיבות מיוחדות ובמקרי� נדירי�" קבעה חריג שיופעל ינו�פרשת , לדבריה   199

וכדי למנוע שימוש באמצעי� מלאכותיי� , כאשר יישו� הכלל יביא לתוצאות בלתי נסבלות
לעיל (דבריה בפסק הדי� בערעור  ל2פסקה ב(ומגמתיי� להתחמק מתוצאות הפעלתו של הכלל 

) הניזוק( לא רק משו� שהמערער ]...[נסיבות המקרה מיוחדות "היא סברה כי ). )193ש "ה
ה� אזרחי ישראל ותושביה שהיו בעת אירוע התאונה ) ל פי הנטע�המזיקה ע (1והמשיבה 
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ולפיו כל אימת שלצדדי� יש מקו� מגורי� ,  מוגדר וקבוע במשפט הישראלישל חריג נוס�
   .יש להפעיל די� זה, משות�

השופט , השופט גרוניס,  הצטרפו לדיו� המשנה לנשיאה השופט ריבלי�בדיו� הנוס�
דינו של וההחלטה בוטלה ברוב של שבעה שופטי� לפי פסק , וברא� והשופט עמית'ג

השופט ריבלי� חזר . כשהשופטת ארבל והשופטת חיות נשארו בעמדותיה�, השופט ריבלי�
ברור , פשוט" היתרו� של היותו הדגיש את 200,ינו�על הסיבות לאימוצו של הכלל בפרשת 

או כאלה העלולי� לאיי� , שאינ� מתיישבי� ע� הגיונו"והזהיר מפני הוספת חריגי� " וודאי
   201".ונותיובמידה רבה את יתר

הוא שלל את עמדתה של השופטת ארבל שיש להוסי� עוד חריג בדמות העיקרו� 
האירופי והשוויצרי המחיל את די� מושב� המשות� של הצדדי� כאשר יש מושב משות� 

, הטעמי� לדחיית החריג הנוס� הזה שאובי� מהטעמי� לקביעת הכלל הבסיסי. כזה
ה שלצדדי� מושב משות� אינה תמיד משפיעה  העובד202.ובראש� הצור� בוודאות ויציבות

לאחר ההיתקלות , שכ� במקרי� רבי� עובדה זו מתבררת רק בדיעבד, על ציפיותיה�
 לפיכ� החלת די� המושב המשות� בכל 203.לגמרי ובמקרי� כאלה היא מקרית, העוולתית

 204.שעיקר חשיבות� הוא בעיצוב התנהגות מראש, מקרה ומקרה תפגע בוודאות ובצפיות

  

 חסומה ]...[אלא ג� ובעיקר בשל כ� שעל פי הדי� הניו זילנדי , תיירי� מזדמני� בניו זילנד
 לחלוטי� דרכו של המערער כתייר ששב לארצו לקבל פיצוי בגי� נזקי הגו� שנגרמו לו בתאונה

 צרי�והיה  כי התובע יכול,  עמדתה של השופטת נאור היא דחתה את).4בפסקה , ש� ("]...[
וגרסה כי מקרה זה שונה מתאונה עצמית או תאונה שנגרמה באשמתו ,  לבטח את עצמוהיה

. )6בפסקה , ש� (שהיא ישראלית, באשמת הנתבעת, לפי הטענה, כי התאונה נגרמה, של הניזוק
 ואילו הדי� ,ה את הניזוקעל כ� כאשר המשטר הניו זילנדי שולל כל תרופה ואינו מפצ

 באפשרות להטיל אחריות על נהג עקרונית מכיר ,שהוא דינ� המשות� של הצדדי�, הישראלי
 .יש לסטות מהכלל מטעמי צדק, לא מבוטח

הוא הזכיר שוב שהכלל נות� ביטוי לעקרו� הריבונות הטריטוריאלית המחייבת לאפשר לכל    200
; הוא מכבד ציפיות לגיטימיות של הצדדי�ש; מדינה להבטיח את הסדר הציבורי בשטחה

 forum shoppingוחיסכו� בעלויות התדיינות ומונע , אחידות, יציבות, שהוא תור� לוודאות
 ). 194ש "לעיל ה,  לדבריו בפסק הדי� בדיו� הנוס�8בפסקה (

 .9בפסקה , ש�   201
 .25בפסקה , ש�   202
אפשר להוסי� ולהעיר שבמקרי� ). 69ש " הלעילראו  (Boys v. Chaplinכפי שהיה בפרשת     203

כאלה היא אינה מקרית פחות מהממצא שדי� המושב של שני צדדי� ממושבי� שוני� זהה או 
כפי שהשופטת ארבל , על כ� מקובל. ושונה מאוד מהדי� שחל במקו� ביצוע העוולה, דומה

כפי שמציי� ו, ))193ש "לעיל ה( לדבריה בפסק הדי� בערעור �12 ו11פסקאות ב(ציינה בעצמה 
 �, ))194ש "לעיל ה( לדבריו בפסק הדי� בדיו� הנוס� 25פסקה (השופט ריבלי� בדיו� הנוס

כגו� מקו� הרישוי , לדרוש שיצטר� למושב� המשות� גור� נוס� הקושר את העניי� למדינה זו
 . או הביטוח של הרכב וכיוצא באלה

  ).194ש "לעיל ה(הנוס�  לדברי השופט ריבלי� בפסק הדי� בדיו� 16–14בפסקאות    204
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 העובדה שיש לצדדי� מושב משות� עשויה להצטר� סוימי� מי� במקר,עומת זאתל
 הוא א� שלל את עמדתה של 205.כדי להצדיק את הפעלת החריג הכללי, לנסיבות אחרות

 הוא הדגיש כי א� על פי ששיקולי צדק 206.השופטת חיות על סמ� ערכי הוודאות והיציבות
כלי להחדרת שיקולי צדק "לא נועד להיות החריג נוסח בצמצו� ו, עומדי� מאחורי החריג

 שתי השופטות שישבו בערעור חזרו בקצרה על 207".כוללניי� לברירת הדי� בנזיקי�
  208.עמדותיה�

  

קשה לממש את מנגנו� פיזור הנזק : ניכרי� שחריג קבוע כזה יוצר קשיי� מעשיי� הראההוא    205
קשה להתכונ� מראש ; )19פסקה ב, ש�(שעשוי להיות מרכיב בדיני הנזיקי� בתחו� הספציפי 

הניזוק יכול אילו בנסיבות העניי� ו,  מצד המזיקלהיק� החבות שחריג זה יוצר באמצעות ביטוח
 אימו� החריג באירופה בא בעקבות מחקר ;)24–23, 20 אותפסקב, ש� (עצמואת היה לבטח 

הוא ). 22פסקה ב, ש�(מקי� ועל א� זאת הוא זכה לביקורת רבה בהקשר של תאונות דרכי� 
 העוולה תריאלית מחייב שדיני המדינה שבה מתרחשא� סבר כי עקרו� הריבונות הטריטו

–17פסקאות ב, ש�(שלוט במה שקורה בשטחה ולה האינטרס המרבי בעניי� זכותה ל: יחולו
18.(  

 .נו לפסק די27–26פסקאות ש� ב   206
בתו� כ� הוא חזר על הפסיקה בישראל בנושא תקנת הציבור החיצונית . 27בפסקה , ש�   207

והבהיר כי שוני בי� די� הפורו� לדי� שאליו מפנה כלל ברירת הדי� אינו מצדיק כשלעצמו 
הוא ציי� שיש להימנע מהעדפה אינטואיטיבית של די� הפורו� כש� . סילתו של הדי� הזרפ

, לדיו� בגישה זו. 40בפסקה , ש�" (הטוב יותר"שיש להימנע מניסיו� להתחקות אחר הדי� 
ושיש להגביל את המקרי� שבה� נפסל די�  ,)129' ראו לעיל בעמ, שא� היא גישה אמריקנית
הוא . )ש�(יבור לכאלה הנוגדי� ערכי יסוד של החברה הישראלית זר בשל ניגוד לתקנת הצ

סבר כי חקיקה סוציאלית שנועדה לפצות כל אד� על נזקו אינה יכולה להיחשב נוגדת את 
הוא א� שלל את העמדה כי חקיקה זו נוגדת את תקנת הציבור משו� . תקנת הציבור הישראלית

 משו� שהיא שוללת מניזוקי� כל אפשרות או, שהיא מפלה בי� תושבי המקו� לתושבי� זרי�
, שכ� תופעות אלה מקובלות ג� במדינות רבות אחרות בהקשרי� סוציאליי�, לתבוע את המזיק

הוא ציי� עוד כי בנסיבות המקרה התובע א� אינו נותר ). 38–34בפסקאות , ש�(וא� בישראל 
לנד ועל תקבולי המוסד פעמי ותשלו� חודשי שקיבל מניו זי�בלא פיצוי והצביע על מענק חד

והוסי� כי א� לא הפרשי� בשיעור הפיצוי יבססו טענה של ניגוד לתקנת , לביטוח לאומי
 ).39בפסקה , ש�(הציבור 

א� אי� להגבילו , לעתי� נדירותהשופטת חיות חזרה על עמדתה שיש להפעיל את החריג    208
, לשיטתה.  מהותילהפעיל שיקולי צדקיש למקרי� שבה� מקו� האירוע הוא מקרי אלא 

ראוי לסטות , כאשר אד� אחר עשוי להיות אש� בנזק, סעד בדי� מקו� ביצוע העוולהבהיעדר 
היא סברה שהטלת חיוב על הנתבעת תתרו� לפיזור הנזק . ידיו על ראשווכדי שהניזוק לא יצא 

, להכפי שהשופט ריבלי� ייחס ,  והיא ציינה כי לא הפעילה שיקולי� של תקנת ציבור,בישראל
 על עמדתו של השופט ריבלי� בנוגע ,בטיעוני� משכנעי�, חלקהא� היא  .אלא שיקולי צדק

ש "לעיל ה(ראו דבריה בפסק הדי� בדיו� הנוס�  (למה שמתחייב מריבונות טריטוריאלית
; מלומדי� רבי�על השופטת ארבל חזרה על עמדתה שהחריג מקובל על שיטות רבות ו .))194

 ,שברוב המקרי� שיתו� המושב לא יהיה מקרי, א פשוט וצפויהדגישה שחריג קבוע הו
שמאפשר לסטות מדי� בעל זיקה מקרית   להפעיל את החריג הכלליאפשרמקרי� אלה שבו

 .))194ש "לעיל ה(ראו דבריה בפסק הדי� בדיו� הנוס�  (לעניי�
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הנימוקי� נגד אימוצו של חריג קבוע המחיל את דינ� המשות� של הצדדי� חזקי� 
 Boys שתכבפר, במקרי� רבי� העובדה שיש לצדדי� מושב משות� תהיה מקרית. ומשכנעי�

v. Chaplin , שבה שני אנגלי� פגשו זה בזה לראשונה בעת התאונה כאשר כל אחד היה בכלי
במקרי� כאלה העובדה שלשניי� די� אישי משות� אינה בהכרח רלוונטית יותר . רכב אחר

מהעובדה שהדיני� האישיי� של שניי� שאינ� בעלי די� אישי משות� זהי� בתוכנ� א� 
ואכ� די בקיומו של חריג כללי כדי לאפשר לשופטי� . וע העוולהשוני� מדי� מקו� ביצ

ג� את העובדה שלצדדי� מושב משות� ולחייב� , בי� שאר הנסיבות, להביא בחשבו�
אול� השאלה א� .  נסיבותיו לפילהצדיק את החלת הדי� המשות� הזה בכל מקרה ומקרה

יתכ� שאפשר היה להשתכנע י. ראוי להפעיל את החריג הכללי בנסיבות העניי� הנדו� קשה
שראוי להפעיל את החריג לו מי שנהג ברכב וגר� לתאונה היה החבר שהתלווה לתובע 

שכ� עצ� שכירת הרכב זימ� לשניה� יחד . במש� הטיול כולו ושרכש אתו את הרכב
אול� מי . שכירתו והשימוש בו בניו זילנדשל הזדמנות לשקול את ההשלכות המשפטיות 

קשה לו יותר , כתחילה שיש להחיל את די� המושב המשות� בכל מקרהשאינו משוכנע מל
זיקתו , להשתכנע שכאשר המזיקה הצטרפה לשני אלה במקרה במקו� התרחשות התאונה

היא מקרית במובהק ולכ� לא צודק , להבדיל מזיקתו של די� המושב המשות�, של מקו� זה
על כ� . ריות של שיתו� המושבבעובדות אלה בולטת דווקא המק, אדרבה. להחיל את דינו

דומה כי לא זו בלבד שפרשה זו אינה מבססת חריג קבוע ומיוחד המפנה לדי� המושב 
היא א� אינה מבססת מסקנה שדי בדי� המושב המשות� של הצדדי� . המשות� של הצדדי�

פרשה זו מעידה יותר מכל עד כמה קשה לבסס . כדי להפעיל את החריג הצר הכללי הקיי�
ועד כמה מסקנה כזו היא הכרעה , על נימוקי� שכלתניי�" מקריות"בנוגע למסקנה 

ככזו היא ממחישה . סובייקטיבית שעשויה להשתנות משופט לשופט ולא רק ממקרה למקרה
ורה ורק כאשר נסיבות העניי� מעלות במובהק את הצור� להקפיד על חריג צר המופעל במשֹ

  . �שדי� מקו� ביצוע העוולה אינו קשור לעניי

  ? על מה חל די� מקו� העוולה: dépeçage  .ב

הוא לא .  התייחס לנסיבות שבה� אפשר להפעיל את החריגינו�הדיו� בחריג שנקבע בפרשת 
או , הדי� שמחילי� חייב לחול על התובענה כולה, התייחס לשאלה א� כאשר מפעילי� אותו

.  הרגיליחול הכללת ואילו בשאלות אחרו, שמא אפשר להפעיל את החריג רק בשאלה אחת
המשפט האמריקני אינו רואה פסול כלשהו בפיצול� של השאלות השונות והכפפת� , כזכור

החוק האנגלי מפרש ברחל בת� הקטנה שאפשר להחיל די� הקשור לעוולה . לדיני� שוני�
 נדונה או סוגיות נדונות יותר סוגיהבאופ� משמעותי יותר א� נראה כי ראוי להחילו על 
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 מהשאלות לפחות חלק כ� ג� הוא מכפי� 209. הדי� שאליו מפנה כלל ברירת הדי�מאשר את
�לעומת זאת ה. האינצידנטליות לכלל ברירת הדי� של הפורו� ולא לדי� שחל על העוולה

Rome II Regulation די� הקשור אליה קשר משמעותי יותר העוולה מאפשרת להחיל על 
 בעוד המשפט האירופי נוהג בעניי� זה 210.במובהק מהדי� שאליו מפנה כלל ברירת הדי�

  . המשפט המקובל מזדהה בבירור ע� גישת די� הפורו�, בהתא� לגישת הזכויות הקנויות
כבר ראינו שלמשפט הישראלי . קשה לדעת מה עמדתו של המשפט הישראלי בעניי� זה

ורו� ה� וכי יש ביטויי� ה� לגישת די� הפ, בכללותו אי� גישה מעוצבת באשר לברירת הדי�
א� אפשר . א� לא ברור מהי עמדתו בתחו� המיוחד של נזיקי�. לגישת הזכויות הקנויות

. הדומה לזו האירופית, מדובר בגישה כוללנית, ינו�להתבסס על דברי� שנאמרו בפרשת 
הקשר בי� מקו� ביצוע העוולה לעוולה הוא "החריג הישראלי מתייחס למצבי� שבה� 

די� המדינה שלה הקשר ההדוק ביותר "בנסיבות אלה את והוא מאפשר להחיל , "מקרי
אי� בו אמירה כלשהי על השאלה א� די� מקו� ביצוע העוולה אמור א�  211".לאותה עוולה

לחול על כל השאלות העולות בתובענה או שמא אפשר לפצל את התובענה לשאלות 
  .הכפופות לדיני� שוני�

תיישבת ע� מגמה כללית של המשפט לכאורה העמדה שבאה לידי ביטוי בנוסח החריג מ
 �lexהישראלי לצמצ� את היק� הענייני� שבה� חל די� הפורו� ולהרחיב את תחולתו של ה

causae.לפי מבחני סיווג ה מה נחשב דיוני ומה נחשב מהותי מקובל שאי� להכריע בשאל 
 הוצע ששיעור הנזק הוא עניי� קלאוזנר בפרשת 212;נוקשי� אלא לפי נסיבות העניי�

 הכירו בכ� שא� ההיוו� עשוי להיות עניי� מהותי הכפו� לדי� ו� כה�'ג בפרשת 213;מהותי
 ה נקבע כי התיישנות מיוחדת בדי� הזר היא עניי� מהותי שיש להחילחמאדה בפרשת 214;זר

 215;ושאי� להפריד בי� הסדר אחריות מיוחד לתקופת התיישנות שבצדו, כחלק מדי� העניי�
 להפריד בי� תקרת פיצוי לבי� אי אפשר השופט ריבלי� סבר כי ,ה עצמינו�בפרשת , לבסו�ו

 עמדות אלה אכ� שונות מהמגמה 216. וראה בה שאלה מהותיתמשטר האחריות הצמוד לה

  

 Boys v. Chaplin, [1971] A.C. 356זו ג� העמדה שאומצה בחריג שנוסח לראשונה בפרשת    209
  ).69ש "ראו לעיל ה(שקדמה לחוק 

  .1568–1567' בעמראו לעיל    210
  . )149ש " הלעיל (ינו� לפסק דינו בפרשת 377' ראו בעמ   211
 ).1990 (45) 3(ד מד"פ, מ" כור סחר בע'נפי� קורפורייש� יגרי 352/87א "עראו    212
 449) 4(ד לז"פ, קובי�בר'  קלאוזנר נ750/79א "פורת והשופט בייסקי בע�ראו השופטת ב�   213

)1983.(  
  ).1994( 705) 2(ד מח"פ, כה�ו� 'ג'  נמדינת ישראל 702/87א "ראו ע   214
  ).2003 (8) 3(ד נז"פ, רכב המאגר הישראלי לביטוח' חמאדה נ 6860/01א "ראו ע   215
 .)149ש " הלעיל( ינו� לפסק הדי� בפרשת 377' ראו בעמ   216
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 ומצביעות על מגמה להתייחס – להותיר מקו� של כבוד לדי� הפורו� –של המשפט האנגלי 
  . להיכפ� לדי� זרלכמה שיותר שאלות בתובענה אחת כשאלות מהותיות העשויות 

שכ� שאלות מהותיות שונות , בר� אי� זאת אומרת בהכרח שיש להחיל די� אחד על הכול
 השופטת ארבל ציינה שהחלת די� יובינרואכ� בפרשת . ת להיכפ� לדיני� שוני�יכולו

הוא הדי�  שכ� , שלא יחול די� מקו� ביצוע העוולה בכללהפירושהמושב המשות� אי� 
כש� שבחוזי� אי� רתיעה מלהפעיל , לכאורה 217.� הנהג התרשליחול על השאלה אש

dépeçage , תוקפו , פרשנות החוזה(ודיני� שוני� עשויי� להיות רלוונטיי� לענייני� שוני�
 � אי� סיבה להירתע מ218,)ב"הכשרות לחוב בחוזה וכיו, חוקיותו, תוקפו הצורני, המהותי

dépeçage ג� בנזיקי� .  
, ט� כללי� עצמאיי� להיבטי� שוני� של החוזה� התפתחו לִאש, אול� בניגוד לחוזי�

בהקשר אחד שבו היה אפשר לחשוב שיהיה כלל , למשל. לא התפתחו כללי� כאלהבנזיקי� 
 נראה כי ג� 219.מקובל בכל השיטות שחל הדי� שחל על העוולה, כשרות משפטית, עצמאי

, פטית והאפוטרופסות לחוק הכשרות המש77בישראל לא יהיה מוצדק להפעיל את סעי� 
אלא יש להכריע בשאלת כשרותו , העוסק בכשרותו המשפטית של אד�, 1962–ב"התשכ

הסיבה לכ� היא שג� בדי� הישראלי . כלל שיחול על העוולהה לפישל אד� לבצע עוולה 
כשרות המשפטית של ילד לתבוע ה בדברפנימה פקודת הנזיקי� כוללת הוראה מיוחדת 

,  יתרה מזו220. המופיע בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסותהשונה מהכלל, ולהיתבע
תומכת לכאורה בעמדה יובינר  ה� בפרשת ינו�הגישה הכללית שבאה לידי ביטוי ה� בפרשת 

יש להחיל די� אחד על כל וש,  בי� השאלות השונות העולות בתובענהלהפרידשאי� 
 משו� שהכרה זאת. יגבי� שמדובר בכלל הבסיסי ובי� שמדובר בהפעלת החר, התובענה

  

והבחינה כמקובל , )193ש "לעיל ה( בפסק הדי� בערעור  לדבריה18היא דנה בנושא זה בפסקה    217
ובי� כללי פיצוי שיידלו מדי� , שיחולו מדי� מקו� ביצוע העוולה, התנהגות�בי� כללי� מכווני

  .המושב המשות� של הצדדי�
על היתרונות של  .) ואיל�1641' להל� בעמ(בשטרות ראו ג�  .1506–1485' בעמ לעילראו    218

בית הדי� ' עמותת קו לעובד נ 5666/03 �"בג דבריו של השופט ריבלי� בל למשמנגנו� זה ראו 
מגמה זו מאפשרת : "15בפסקה  ,)2007 (264) 3(ד סב" פ, לעבודה בירושלי�הארצי לעבודה

המשפט מרחב �לבית, מצד אחד, ובכ� להעניק, להחדיר מימד של גמישות להלי� ברירת הדי�
אול� . "פעולת בחירה מכאנית באופייה, מצד אחר, ולמנוע, דעת בברירת הדי��של שיקול

השופט ריבלי� עמד על ההבדלי� בי� חיוב רצוני לחיוב לא רצוני , 16בפסקה , באותה פרשה
  .בהביעו עמדה כי לחיוב לא רצוני קשר הדוק יותר למדינה שבשטחה בוצעה העוולה

, בגרמניה; 699 'בעמ ,BALLARINO, באיטליה; 35�040בפסקה , .DICEY 14th edראו    219
KROPHOLLER ,ראו , בצרפת; 533' בעמMAYER, 1991  משנתבמהדורה הרביעית( 676פסקה ב 

  .)�Rome II Regulationשעסקה בכללי� הצרפתיי� שהיו בתוק� לפני הכללי� של ה
מהדורה ( ואיל� 45 1962–ב" תשכ,חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסותראו יצחק אנגלרד    220

 ).1995, שנייה
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באפשרות להחיל דיני� שוני� על שאלות שונות מגמישה את הכלל ופוגעת ביציבות 
  .  אבני היסוד של הכלל והחריג המצומצ�שה�ובוודאות 

שיקול אחרו� זה מצביע על הצור� לאז� בי� הגורמי� הרבי� העשויי� להגמיש את הכלל 
תמודד בהצלחה ע� ריבוי לא י ינו�אי� להתכחש לכ� שהכלל שעוצב בפרשת . הבסיסי

כמקו� ההתנהגות יפורש המצבי� הנזיקיי� העלולי� להתעורר א� מקו� ביצוע העוולה 
דומה .  וא� הדי� שיחול חייב לחול על כל שאלה ושאלה,א� החריג יפורש בצמצו�, בלבד

  צרי וההסדר המופיע יכגו� ההסדר השוו,  ההסדרי� שאינ� מאפשרי� פיצולשלא במקרה
הסדרי� וכגו� חריגי� מפותחי� , מלווי� במנגנוני� המפצי� על כ�, �Rome II Regulationב

, � בצרפתיתופעה דומה ניכרת בכללי ברירת הדי� הלאומי. מיוחדי� לעוולות מיוחדות
מאשר בתחומי� יותר מגמה להחיל את די� הפורו� חזקה השג� בה� , איטליה וגרמניה

. לאומיות�שמקור� לעתי� באמנות בי�, י לעוולות מיוחדותבחלק� יש הסדרי לוואו, אחרי�
כנראה . הסתפק בכלל אחד ולא עיצב כללי� מיוחדי� כאלההמחוקק לעומת זאת באנגליה 

  . בי� השאלות השונותלהפריד במוב� זה שה� מאפשרי� י�משו� כ� הכלל והחריג גמיש
כי החריג צרי� להתפרש ונקבע , בישראל אי� כללי� מיוחדי� ומפורטי� לעוולות שונות

האפשרות לזהות :  מנגנוני ההגמשה האחרי�לעשות שימוש זהיר בשני יש לכ�. בצמצו�
.  בי� השאלות השונותלהפריד והאפשרות ,בכל מקרה ומקרה את מקו� הביצוע לצור� הכלל

� את השופטי� במת� די� ישה� מחייבשניה� עדיפי� על הרחבתו של החריג במוב� זה 
 ה� ,ה� לזיהוי מקו� אחר ממקו� ההתנהגות כמקו� העוולה – ק ומשכנעמדויוחשבו� 

�והאנגל במודלשני הכלי� מקובלי� . לבידוד� של שאלות שראוי להכפיפ� לדי� אחר

הרתיעה מפני החירות של אול� ;  מהמודל האירופאיאמריקני הקרוב יותר לזה הישראלי
על כ� בשלב . ת המאופקות יותרהגישות האמריקניות מבססת העדפה של הגישות האנגליו

ראוי ,  כאשר הדג� של החוק האנגלי גמיש בהרבה ה� מהכלל הישראלי ה� מהחריג שבו,זה
   .בשני כלי� אלה בפיתוח ברירת הדי� בנזיקי�תשתמש שהפסיקה 

  ות סטטוטוריות תביעודי� רת כלל ברי  )ג(

י הכללי� הרגילי� תביעה שאינה נשלטת על ידבראש ובראשונה תביעה סטטוטורית היא 
חוקי� כאלה  221. וכפופה לכללי� מיוחדי�של דיני הנזיקי� אלא מוגדרת בחוק מיוחד

  

 עיוני� בהגותו של :ספר דניאל" דיני עשיית עושר ולא במשפט" ראו למשל דניאל פרידמ�   221
חיוב ,  חוזיחיוב, נזיקיחיוב שמבחי� בי� , )2008 (1ש "הב 585 פרופסור דניאל פרידמ�

 שכל אלה א� על פי ומעיר כי ,חיוב מכוח הדי�ו, עשיית עושר ולא במשפטשמקורו בדיני 
מושתת על הרעיונות המונחי� ביסוד� של תחומי�  ואינב מכוח הדי� חיו, הדי�נובעי� מ

זכות יוצרי� הפרה של לפיכ� . נזיקי� או עשיית עושר ולא במשפט, מסורתיי� של חוזי�
כי ,  שה� קבועות בחוקי� נפרדי�א� על פי" נזיקיות"והפרה של זכות לפרטיות ה� עוולות 
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או , יש שה� מטילי� אחריות בלא אש�. חורגי� מדיני הנזיקי� הרגילי� במגוו� דרכי�
כגו� , ויש שה� משני� את אופ� קביעת הפיצוי, שמקלי� על התובע בהוכחת האש� הדרוש

,  תקופת התיישנות מיוחדתה� קובעי� לעתי� .ת פיצוי או פיצוי קבועשה� קובעי� תקר
תבוע כלל את  מבלי לישירות קר� סטטוטוריתלפעמי� יש אפשרות לתבוע מבטח או ו
 ויש 222,יש שאפשרות תביעה זו מחליפה את אפשרויות התביעה הנזיקיות הרגילות. מזיקה
 �רות לתבוע בנזיקי� בדרפוסלת את האפשאינה  של האפשרות הסטטוטורית הקיומש

 לנפגעי תאונות י�חוק פיצוי , בישראל223. אלא היא א� חלופה לתביעה נזיקית זוהרגילה
 מבססי� תביעה 1980–�"התש,  וחוק האחריות למוצרי� פגומי�1975–ה"התשל, דרכי�

ג� . המאפשרת לתבוע בגי� נזק בתנאי� שחורגי� מתביעה נזיקית רגילה, סטטוטורית
ות קיימי� חוקי� המבססי� עילת תביעה בגי� נזק שאינה כפופה לכללי� במדינות אחר

  . הרגילי� של דיני הנזיקי�
יש עילות , נוס� על תביעות סטטוטוריות המבוססות על הסדרי אחריות מיוחדי�

מחו� להסדרי� , אלא שה� קבועות בחוק, סטטוטוריות המשולות לתביעות נזיקי� רגילות
זכויות מוגנות כמה וכמה  בישראל נקבע מחו� לפקודת הנזיקי� כי ,למשל. הנזיקיי� הרגילי�

 הפרה של זכות יוצרי� 224,פגיעה בפרטיות מהווה עוולה אזרחית: באמצעות דיני הנזיקי�
 מעשה או מחדל בניגוד לחוק ההגבלי� עסקיי� דינ� כדי� עוולה 225,מהווה עוולה אזרחית

  .ימי� במדינות אחרותא� הסדרי� כאלה קי.  ועוד226לפי פקודת הנזיקי�
לעתי� . ההתייחסות הברירתית לתביעות סטטוטוריות משני הסוגי� הייתה תמיד מסויגת

, הסדרי� אלה חורגי� מתפיסות נזיקיות מקובלות ומבטאי� מדיניות חברתית מיוחדת
חוקי� כאלה נתפסי� . הממומנת לעתי� על ידי קופת הציבור של המדינה שבה חל החוק

א� ג� ההסדרי� המשולי� להסדרי� . רי� מתחו� המשפט הציבוריבמידה רבה כהסד
ככאלה מקובל . כהסדרי� טריטוריאליי� בעלי גוו� ציבורי, ולו בחלק�, נזיקיי� נתפסי�

ובתו� כ� להבחי� בי� הסדרי� , להוציא את הדיו� בהיק� תחולת� מהדיו� הברירתי הרגיל
  .ומיי� מצד אחרסטטוטוריי� זרי� מצד אחד להסדרי� סטטוטוריי� מק

  

 52' ס, 1981–א"התשמ,  לחוק הגנת הפרטיות4' ראו ס(הוראות פקודת הנזיקי� חלה עליה� 
 ואילו תביעה במסגרת חוק פיצויי� לנפגעי תאונות ,)2007–ח"התשס, חוק זכות יוצרי�

 ה� 1980–�"התש,  ותביעה לפי חוק האחריות למוצרי� פגומי�1975–ה"התשל, דרכי�
 . תביעה סטטוטורית משו� שה� מתנהלות לפי עקרונות אחרי�

 .1975–ה"התשל,  לחוק פיצויי� לנפגעי תאונות דרכי�8' ס, � ייחוד התביעהראו למשל סעי   222
הקובע כי החוק אינו גורע , 1980–�"התש,  לחוק האחריות למוצרי� פגומי�10'  סראו למשל   223

 .מזכויות לפי פקודת הנזיקי�
 .1981–א"התשמ,  לחוק הגנת הפרטיות4' ראו ס   224
 .2007–ח"סהתש,  לחוק זכות יוצרי�52' ראו ס   225
  .1988–ח"התשמ,  לחוק ההגבלי� העסקיי�50' ראו ס   226
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   זרי�סטטוטוריי�הסדרי�   )1(

במשפט המקובל האנגלי היה נהוג לשלול כל אפשרות לדו� בתביעות סטטוטוריות 
תופעה זו הייתה מעוגנת קוד� כול בתפיסה שהסדרי� סטטוטוריי� . המבוססות על די� זר

ניות משו� שה� נחקקו במיוחד כדי לקד� מדי, ככאלה ה� הסדרי� בעלי אופי ציבורי
בשל אופיי� הציבורי הזה יוחס לה� היק� . החורגת מתחו� המשפט הפרטי הרגיל, מיוחדת

  . ומקובל היה לחשוב שג� לאכו� אות� אפשר רק בבית�, תחולה טריטוריאלי מוגבל
חיזוק טכני לגישה שאי� לאכו� זכויות סטטוטוריות זרות נמצא בתנאי הראשו� לכלל 

מאחר שתנאי זה דרש שהעוולה . Willesידי ביטוי בנוסחת ברירת הדי� המסורתי כפי שבא ל
די היה בהיק� תחולתו הטריטוריאלי המוגבל של החוק הזר , תהיה בת תביעה בדי� הפורו�

ובהיעדרו של חוק מקומי שישתרע על המעשה הזר כדי למנוע כל אפשרות לבסס תביעה 
בוע באנגליה על הפרת חובה  לת, בי� שאר הדברי�,משו� כ� אי אפשר היה. בגי� עילה כזו

בשני המקרי� . ואי אפשר היה לתבוע באנגליה בגי� הפרת זכות קניי� רוחני זרה, חקוקה זרה
, ואפילו היה קיי� הסדר דומה בפורו�, הזכות הזרה מעוגנת בהסדר טריטוריאלי מוגבל

   227.חל על האירוע הנדו�היה לא  מטבעו הוא
 בדי� הפורו� ואימוצו של כלל ברירת די� לכאורה ביטול הדרישה לקיומה של עילה

באנגליה , שמפנה לדי� מקו� ביצוע העוולה מסיר את המכשול בפני תביעות כאלה
במדינה זרה באופ� מיוחד בחוק אי� פירושה נקבעה העובדה כשלעצמה שחובה . ובישראל

� הצדקה ואי, אי� הכרח לייחס לה היק� תחולה טריטוריאלי מוגבל, שמדובר בדי� ציבורי זר
כל עוד הזכויות הנדונות ה� , ואכ�. להגביל את אפשרויות האכיפה לאותה מדינה בלבד

סביר שאפשר לתבוע , למשל .נזיקיות באופיי� לא צריכה להיות מניעה לאכיפת� בישראל
ובגי� הפרת חובה , בישראל בגי� הפרה של חובה חקוקה זרה לשל� מזונות לב� משפחה

על א� היק� , כמקובל היו� במדינות רבות, באותה מידה. ותחקוקה בדבר הזכות לפרטי
התחולה הטריטוריאלי המוגבל של דיני הקניי� הרוחני אי� סיבה מיוחדת להימנע מדיו� 

 אמנ� 228.בהפרה של קניי� רוחני זר תו� החלת דינה של המדינה שזכותה הופרה בשטחה

  

  .989, 141, 64–63' לעיל בעמראו , על היק� התחולה הטריטוריאלי של דיני קניי� רוחני   227
הרתיעה מפני אכיפת� של זכויות קניי� רוחני  .997–994, 990–989, 65–63' לעיל בעמראו    228

 האירופית מקנה �Brussels I Regulationה.  בקרקע זרההולכת ופוחתת כמו הרתיעה מפני דיו�
). �Regulation ל22.4' ראו ס(סמכות ייחודית בענייני קניי� רוחני רק באשר לתוקפו של רישו� 

�ומתו� הנחה שאפשר לתבוע במדינה אחת בגי� הפרות של זכות קניי� רוחני של מדינה , לפיכ
יוחד המורה להחיל על הפרות של זכויות קניי�  כוללת הסדר מ�Rome II Regulationה, אחרת

� ל8' ראו ס( כלומר די� המדינה שהעניקה את הזכות –רוחני את די� המדינה המגנה על הזכות 
Rome II Regulation .(התחולה הטריטוריאלי של דיני� אלה �מקו� זה יהיה ג� , בשל היק

' ראו ס(יצרי כולל הוראה דומה החוק השוו). מקו� ביצוע העוולה ובדר� כלל ג� מקו� הנזק
 ).�CPIL ל110.1
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  עורכיו של.עות כאלהבאנגליה מתקשי� להתגבר על הרתיעה ארוכת השני� מפני תבי
Diceyשאי� כל סיבה להימנע מלדו� בתביעות כאלה תו� החלת די� מקו� ביצוע ו סבר 

 בית המשפט לערעורי� סבר כי הוא מנוע מלדו� בתביעה בגי� הפרת זכות א� 229,העוולה
החלטה שלפיה הופרה זכות , מאחר שזכות כזו היא בבחינת מונופול, לשיטתו. יוצרי� זרה

ני זרה ומת� תרופות בגי� הפרה כזו ה� התערבות בענייניה הכלכליי� והמשקיי� קניי� רוח
אלה ה� ענייני� ציבוריי� וריבוניי� של המדינה הזרה שבה� מדינה אחרת ; של מדינה זרה

 ונקבע  ש� היא בוטלה,בבית הלורדי�הגיעה לדיו�  החלטה זו 230.אינה מוסמכת לפעול
ת בגי� הפרת זכות יוצרי� זרה כל עוד ה� אינ� משמעית שאי� מניעה לדו� בתביעו�חד

   231.מחייבות להכריע בשאלת תוקפה של הזכות בדי� הזר
 שאפשר ני� מצייDiceyאצל . אי� זאת אומרת שאפשר לאכו� כל אחריות סטטוטורית

, לאכו� אחריות כזו הקיימת בדי� האמור לחול על העוולה כל עוד מדובר באחריות נזיקית
אינו נוגד את תקנת הציבור ואינו , טריטוריאלי�ר אינו חל באופ� אקסטרהוכל עוד החוק הז

מתי אחריות סטטוטורית זרה . הערה זו טעונה הבהרה. מחייב אכיפת די� ציבורי או עונשי
  ? עלולה לחטוא באחד החטאי� שימנעו את אכיפתה

היא טריטוריאליות �דוגמה לאחריות נזיקית שלא תיאכ� משו� שהיא נגועה באקסטרה
כל עוד מדובר בהתנהגות . תביעה פרטית בשל נזק שנגר� מהפרת חוקי הגבלי� עסקיי�

אי� סיבה מיוחדת להימנע מהחלת� , בתו� שטחה של המדינה הזרה שעל חוקיה מתבססי�
של דיני הגבלי� עסקיי� זרי� כדי לאכו� זכות פרטית שהחוק הזר מציע למי שניזוק מהפרת 

מקדמי� מדיניות חברתית וכלכלית של מדינה זרה אינה צריכה העובדה שחוקי� אלה . החוק
כש� שהשפעת� הכלכלית של דיני הקניי� הרוחני אינה צריכה  למנוע אכיפה פרטית כזו

העובדה שאפשר היו� לאכו� אול� . כשלעצמה למנוע אכיפת� של זכויות קניי� רוחני זרות
יכה להכיר בָימרתה של המדינה אי� פירושה שמדינה אחרת צר, דיני� כאלה במדינה אחרת

א� ההפרה הנדונה של . להרחיב את היק� התחולה שלה� אל מחו� לשטחה הטריטוריאלי
ההסדר הנזיקי , חוקי ההגבלי� העסקיי� התרחשה מחו� למדינה שאת דינה מבקשי� לאכו�

  232.טריטוריאליות ולא ייאכ��ייחשב נגוע באקסטרה

  

ש� מתייחסי� במפורש לכל סוגי הקניי� , 35�031–35�030 פסקהב, .DICEY 14th edראו    229
  .הרוחני

  .Lucasfilm Ltd. v. Ainsworth, [2009] E.W.C.A. Civ. 1328ראו    230
231   Lucasfilm Ltd. v. Ainsworth Ltd., [2011] U.K.S.C. 39 . לתוקפ� של פטנטי� זרי� באשר

  ).106בפסקה (בית המשפט הודה שעשויי� להיות שיקולי� אחרי� 
 .Midland Bank Plc. v. Laker Airways Ltd., [1986] Q.Bראו , לדעה דומה בהקשר מעט אחר   232

689 , �שבו הסכי� בית המשפט להוציא צו חוס� נגד המפרק של הנתבע שאיי� ליזו� הלי
בנקי� אנגליי� וחברות תעופה אנגליות בגי� הפרה של החוקי� בארצות הברית נגד 

בית המשפט הוציא את הצו החוס� מהנימוק שאי� . האמריקניי� בענייני הגבלי� עסקיי�
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להבדיל , חייבת אכיפה של די� ציבורי זרדוגמה לאחריות שלא תיאכ� משו� שהיא מ

כאשר הקר� הזרה . היא תביעה לפיצוי לפי משטר זר הממומ� מקר� סטטוטורית, מהכרה בו

האפשרות שבתי המשפט של מדינה אחרת , מנוהלת בידי המדינה או רשות ציבורית שלה

ש� שמדינה כ. יקבעו מתי הניזוק זכאי לפיצוי מעוררת קשיי� במישור היחסי� בי� מדינות

כ� , אחת לא תפסוק מתי מדינה זרה צריכה להנפיק דרכו� או לתת תשלומי ביטוח לאומי

על כ� הסדר זר הדומה .  מתי עליה לש� גמלה מקר� סטטוטורית זרהבשאלההיא לא תפסוק 

   233.לחוק פיצויי� לנפגעי תאונות דרכי� הישראלי לא ייאכ� בישראל

שכ� הוא אינו מתנה את קבלת הפיצוי ,  נזיקיהסדר כזה לעתי� א� מצטייר כהסדר לא

אי� ,  כי כשאי� צור� להוכיח אחריות כזוי� סבורDiceyהעורכי� של . בהוכחת אחריות

אחריות למוצרי� ה דוגמה להסדר כזה הוא חוק 234.מדובר בתביעה נזיקית ואי� לאכו� אותו

�בט אקסטרהכאשר אי� מצטר� להסדר זר כזה היבט ציבורי או הי. פגומי� הישראלי

אמנ� הוא מאפשר לקבל פיצוי מבלי . הימנעות מאכיפתו אינה מובנת מאליה, טריטוריאלי

ואי� מנגנו� ציבורי זר הנוטל , אבל שני הצדדי� לתביעה ה� צדדי� פרטיי�, להוכיח אחריות

  .מהתביעה את אופייה הנזיקי

א בהכרח א� ל, מכא� שלא האופי הסטטוטורי של האחריות מונע את אכיפת הזכות

העובדה שהאחריות אינה בנויה לפי המודל הנזיקי המסורתי וא� לא העובדה שהיא בבחינת 

 היק� התחולה המורחב שלה או מנגנו� האכיפה שלה ה� רק; כלי בקידו� מדיניות ציבורית

  . שצריכי� להוות מחסו� מפני אכיפת� של זכויות זרות כאלה בישראל

  

  

טריטוריאלית של דיני ההגבלי� העסקיי� האמריקניי� על �להשלי� ע� החלת� האקסטרה
הג� שנית� , זאת. די� האנגלימעשי� של תאגידי� אנגליי� שנעשו כול� באנגליה בכפו� ל

�כמוב� לטעו� כי היק� התחולה של חוקי� העוסקי� בהגבלי� עסקיי� חייב להיות אקסטרה

כדי להשיג את היעד של , במוב� זה שהוא חל על התנהגות מחו� לשטח המדינה, טריטוריאלי
 להל� וראו, 465–441, 148–143' לדיו� בתופעה זו ראו לעיל בעמ(הגנה על השוק המקומי 

להבדיל , כלל ברירת די� המפנה לדי� מקו� ההתנהגות, במישור הברירתי). 1600–1591' בעמ
טריטוריאליות כאלה לא תיאכפנה מחו� �מצביע על כ� שזכויות אקסטרה, מדי� מקו� הנזק

. יש צור� בכלל מיוחד שיאפשר זאת, ושכדי ל#כפ� במדינה זרה, למדינה שבדינה ה� מעוגנות
הפורו� עלול להימנע ,  כלל ברירת הדי� של הפורו� מפנה לדי� מקו� הנזקכאשר, כאמור

 .טריטוריאלית של די� ציבורי זר�מלאכו� את הזכות באשר היא מתבססת על תחולה אקסטרה
זהות הנתבע עשויה לשמש מפתח , על א� שפירות התביעה מיועדי� לאד� פרטי, במקרה כזה   233

פי שזהותו של התובע עשויה לשמש מפתח לאופיו בדיוק כ, לאופי הציבורי של התביעה
  )..Huntington v. Attrill, [1893] A.C. 150, 157ffראו (העונשי של די� זר 

 .35�033פסקה ב, .DICEY 14th edראו    234
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   מקומיי�סטטוטוריי�הסדרי�   )2(

המבטיחי� פיצוי מקר� , י� סטטוטוריי� המטילי� אחריות בלא אש� של הסדרייחוד�
מקשה את השימוש , וא� כאלה המאפשרי� אכיפה פרטית של מדיניות ציבורית, ציבורית

. בכללי ברירת די� כאב� בוח� להיק� התחולה שלה� במרחב ג� כשמדובר בדי� הפורו�
ועל כ� היק� התחולה שלה� צרי� , ת ומשקיתחוקי� כאלה באי� להגשי� מדיניות חברתי

צדדי �מכא� שהכלי הרב. להיקבע באופ� שיממש את המדיניות הגלומה בה� מימוש מרבי
ומתבקש להגדיר את היק� תחולת� , הרגיל של כלל ברירת די� מופשט וניטרלי אינו מתאי�

  . לפי תוכנ�, צדדית�הגדרה חד
 חוקי� כאלה היא להגדיר אותו במפורש הדר� הטובה ביותר לטפל בהיק� התחולה של

 235.היק� תחולה כזה מחייב את בית המשפט בלי קשר לכללי ברירת הדי� הרגילי�. בחוק
 על בית המשפט לפרש את היק� התחולה של חוקי� כאלה תו� שהוא ,בהיעדר הגדרה כזו

הניסיו� . קה� על ידי המדיניות הגלומה בכל חוק וחו, מונחה ה� על ידי עקרונות ברירת די�
הישראלי ממחיש את המורכבות של המלאכה זו בי� שהיא נעשית בידי המחוקק ובי� שהיא 

  .נעשית בידי בית המשפט
ללא הוכחת אש� על   מטיל אחריות1980–�"התש, וק האחריות למוצרי� פגומי�ח

וקובע תקרה , כמה וכמה גורמי� בהלי� הייצור והשיווק של מוצר פגו� הגור� לנזק גו�
 236.ההסדר אינו דוחה את ההסדר הנזיקי הרגיל. יצוי שאפשר לזכות בו בגי� נזק זהלפ
) ב(9סעי� .  את היק� תחולתו הטריטוריאליתתמפרשהסדר מיוחד בכ� שיש בו הוראה הה

הוראת תחולה מיוחדת זו  ".חוק זה לא יחול על נזק שנגר� מחו� לישראל": לחוק קובע
ההסדר זמי� לתובע בלי קשר , כשהנזק נגר� בישראל. גוברת על כללי ברירת הדי� הרגילי�

 ג� א� כלל ההסדר הסטטוטורי אינו זמי�, כאשר הנזק לא נגר� בישראל. לכלל ברירת הדי�
שכ� , אול� משמעות הסעי� אינה ברורה מאליה .לישראלמפני�  או החריג שבוברירת הדי� 

  . ל שאלה זולא ברור מתי נאמר שהנזק נגר� בישראל והחוק אינו משיב ע
מעלה כי המטרה הייתה להעניק זכות תביעה רק למי הצעת החוק מצד אחד עיו� ב

מופנה בהצעת , אפילו ממוצר שיוצר בישראל, מי שנפגע מחו� לישראל. שנפגע בישראל
 לפי פירוש זה החוק חל כאשר ישראל היא מקו� קרות 237.החוק לתביעה נזיקית רגילה

יוצא . המפנה לדי� מקו� ביצוע העוולה,  כלל ברירת הדי�בניגוד לתפיסה המנחה את, הנזק
שמי שנפגע ממוצר שיוצר בישראל לא ייהנה מההסדר סטטוטורי א� באופ� מקרי לגמרי 

יצר� זר יהיה אחראי לפי פירוש , יתרה מזו. הוא צור� את המוצר מחו� לישראל ונפגע ש�

  

  .443–441' בעמראו לעיל ; )1952 (945ד ו "פ, שר האוצר' אמסטרד� נ �279/51 "ראו בג   235
  . לחוק10' ראו ס   236
 .)32, 30, ט" התשל1376 ח"ה( 1978–ט"התשל,  הצעת חוק האחריות למוצרי� פגומי�ראו   237
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הוא א� . ירוש זה מרחיק לכתפ. זה א� הנזק קרה בישראל ג� א� המוצר לא שווק בישראל
, אינו מתיישב ע� הפסיקה של בית המשפט העליו� לצור� כללי סמכות השיפוט הישראליי�

שלפיו יצר� זר שלא כיוו� את מוצריו לישראל ושנמנע מלהזהיר בישראל על סכנת מוצריו 
   238.לא ביצע עוולה בישראל

מי שנפגע ממוצר שיוצר הוא שכל , המתיישב ע� לשונו, פירוש סביר יותר של החוק
ייהנה מההסדר , בלי קשר למקו� קרות הנזק, שיובא לישראל או שנמכר בישראל, בישראל
; בישראל" גרימה"לחוק התולה את תחולתו ב) ב(9פירוש זה אינו שולל את סעי� . המיוחד

בגרימת נזק מעגל האחראי� הוא מבהיר מהי גרימה בהקשר המיוחד של החוק ומרחיב את 
. היו עשויי� להיות פטורי� מאחריות נזיקיתהרגילי� הסיבתיי� ני� חהמבלפי  שלצדדי�

אינו " יצר�"אמנ� . פירוש זה מתיישב ע� ההגדרות שהחוק נות� למי שנושא באחריות
ולכ� אפשר היה לחשוב שהחוק נועד לחול ג� על , מוגדר כמי שייצר את המוצר בישראל

אול� . שיבוא� שמייבא מוצר פגו� נושא באחריותזאת במיוחד לאור העובדה ; יצרני� זרי�
מדובר בספק של מוצר שהיצר� :  מגלה את כוונת המחוקק"ספק"דומה כי ההגדרה של 

 מאחר שדי בסמכות 239.אינ� ניתני� לזיהוי על פני המוצר" לישראל"או היבוא� " בישראל"
צר� הזר על על הספק או על היבוא� כדי לבסס בקשה להיתר המצאה מחו� לתחו� ג� לי

נראה כי המחוקק אכ� צפה בראש , בתור בעל די� נכו� או בעל די� דרוש, )10(500יסוד תקנה 
,  לנזק בישראלמו את המוצר למעגל המסחר הישראלי כמי שגרוובראשונה את מי שהכניס

עמדה זו מתיישבת ע� ההלכה שלפיה יצר� זר אינו . יבואני� וספקי� ישראליי�, וה� יצרני�
הוא א� מתיישב ע� . שה בישראל א� הוא אינו מכוו� את מוצריו לכא�עושה מע

האינטואיציה שהסדר שחורג מעקרונות נזיקיי� רגילי� ומכביד על יוצרי סיכו� יוגבל ליוצרי 
פירוש זה אינו מפתיע יצרני� זרי� והוא אינו פוטר מאחריות יצרני� . סיכו� מקומיי�

  . ימוש במוצרישראליי� רק בגלל המקריות של מקו� הש
, המפנה לדי� מקו� ביצוע העוולה,  פירוש זה מתיישב א� ע� כלל ברירת הדי�,במקרה

למעשי� הנחשבי� , מעשה הייבוא או מעשה המכירה, שכ� החוק יחול כאשר מעשה הייצור
אול� זו אינה הסיבה שבגללה יש לפרש את החוק . בוצעו בישראל, המזיקי� הרלוונטיי�

מייחס חשיבות למקו� הנזק ולא ,  היוצא מהצעת החוק,פשרי הראשו�הרי הפירוש הא. כ�
לא על ידי צריכה להיקבע  הבחירה בי� האפשרויות הפרשניות השונות. למקו� ההתנהגות

בית  .כפי שהיא תפורש בידי בית המשפט, וקעקרונות ברירת די� אלא על ידי מדיניות הח
 תחולת החוק או שמא מקו� המעשה אתהכריע קבע א� מקו� הנזק צרי� ליא שוההמשפט 

, שו� שהיק� התחולה של החוק אינו כפו� לכללי ברירת די�מ, זאת ועוד. המזיק הרלוונטי
ג� החריג שבכלל ברירת הדי� אינו צרי� להביא לידי הרחבת היק� התחולה של החוק או 

  

  ).2003 (145) 6(ד נז"פ, וילנסקי'  נMetallurgique de Gerzat 2752/03א "ערראו    238
  .1980–�"התש,  לחוק האחריות למוצרי� פגומי�1' ראו ס   239
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 אינה דיות הקשר לישראל כדי שיוחל החוק הנדו�. הקשר לישראל" מקריות"להגבלתו בשל 
על המחוקק ועל בתי המשפט . נקבעת על ידי תנאיו של כלל ברירת הדי� או החריג שלו

  . להצדיק את הפעלתו בכל מקרה ומקרה לגופו של עניי�
א� בניגוד לחוק , מחיל א� הוא הסדר אחריות מיוחד חוק פיצויי� לנפגעי תאונות דרכי�

מטיל חובה מוחלטת ומלאה  הוא .האחריות למוצרי� פגומי� אי� בו הוראת תחולה במרחב
על מי שמשתמש ברכב לפצות נפגע על נזק גו� שנגר� לו בתאונת דרכי� שבו היה מעורב 

 חובה 240. תור� של הניזוק או אד� אחראש�בלי קשר לאש� של המשתמש או ל, הרכב
 חובת ביטוח והקר� לפיצוי נפגעי –בצירו� המנגנו� הביטוחי שהחוק הקי� , כללית זו

מצד אחד זהות� של הצדדי� לתאונה אינה רלוונטית :  מבססי� שתי הנחות– דרכי� תאונות
. מצד אחר החוק חל רק על תאונות דרכי� המתרחשות בישראל; לעניי� הזכות לפיצוי

אי� חובת . וחובת הביטוח צמודה לשימוש כזה, ישראל שולטת בשימוש בכלי רכב בישראל
לפיכ� הסדר הפיצוי המידי אמור להיות .  שהיאביטוח כללית על שימוש ברכב בכל מדינה

.  והמבוסס על שימוש ברכב בישראל241ממומ� על ידי ביטוח החובה המממ� את הקר�
מוגדר בצורה מפורשת בסעיפי� " אזור"העובדה שהיק� התחולה של החוק על תאונות ב

ולפיה לבד מההסדר , שאליה א� הגיע בית המשפט,  תומכת במסקנה242,שנוספו לחוק
הרחבה מפורשת של  243.מיוחד לעניי� האזור חוק זה נועד לחול על תאונות בישראל בלבדה

  

 .1975–ה"התשל,  לחוק פיצויי� לנפגעי תאונות דרכי�2' ס   240
 . לחוק15 'ס   241
הנוהג ברכב ישראלי חייב לפצות נפגע שהוא ישראלי או תייר חו� על : " קובע לאמור)1א(2' ס   242

נזק גו� שנגר� לו בתאונת דרכי� שבה מעורב הרכב א� א� התאונה אירעה באזור או בשטחי 
לעני� ; האחריות האזרחית הפלסטינית או באזורי� ויראו את התאונה כאילו אירעה בישראל

 למעט תושב האזור 1976–ו"התשל,  במשמעותו בחוק שרותי תיירות– 'תייר חו�' –סעי� זה 
או תושב שטחי האחריות האזרחית הפלסטינית ובלבד שהוא נפגע במהל� סיור כמשמעותו 

או , ו� בישראל או החייב ברישו� בישראל לפי כל די� רכב הרש– 'רכב ישראלי'; מורהאבחוק 
רחיב את תחולתו של די� מסעי� זה  לפיכ� ." ברישו� שבעליו הוא ישראלירכב שאינו חייב

 בי� , כדי שיחול ג� על תאונות שאירעו מחו� לישראל,זאת. ישראל מעבר לגבול הטריטוריאלי
 בנסיבות המיוחדות אנשי� שישראל רואה עצמה מוסמכת להג� עליה� ולהטיל עליה� חובות

פטי בי� ישראל לשטחי� המוחזקי� ובי� ישראל לרשות יומי והמש�המאפיינות את הקשר היו�
ג� בהנחה . ת במהל� הדברי� הרגיל היה חל על תאונה כזו די� האזור או די� הרשו.הפלסטינית

 וכי הוא נועד , סביר כי א� הוא מוגבל לרכב הרשו� והמבוטח ש�,שהסדר מקביל קיי� ש�
לעניי� זה ראו ( חול בנסיבות המקרה הוא עלול לא לולכ�, להבטיח פיצוי לבני המקו� בלבד

 ).)1999(  ואיל�310 סדרי די� וחישוב הפיצויי� – תאונת דרכי� אליעזר ריבלי�
 351) 1(ס"מ תש"פ ,אוחנונה' מ נ"הכשרת היישוב חברה לביטוח בע 6299/99) ��י(א "עראו    243

המתואר , הסדרייחוס התחולה הטריטוריאלית מבוסס על ניתוח מטרות ה  בפסק די� זה.)2001(
להבדיל מאופייה של עילה נזיקית רגילה , ועל אופיו הסטטוטורי המיוחד, כהסדר מעי� ציבורי

 כ� ).2010, פורס� בנבו( מרשד' שושה נ 1667/09א "� רעראו ג; ) ואיל�374' בעמ, ראו ש�(
ראו השופט , 194ש "לעיל ה (יובינרג� הניחו השופטי� בפסק הדי� בדיו� הנוס� בפרשת 
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התחולה הטריטוריאלית של החוק הגשימה את המדיניות המיוחדת של החוק להבטיח פיצוי 
לכל מי שקשור לחברה הישראלית בעקבות תאונת דרכי� בשטח שבו צפוי שבני החברה 

  . � שבשגרההישראלית ייסעו ברכב ישראלי כעניי
הרחיב השופט גל בבית , ועל א� הפירוש הטריטוריאלי של החוק, בהתא� למדיניות זו

כדי שיחול ג� על נוסעי� ישראליי� , המשפט המחוזי בירושלי� את תחולת החוק עוד
בחלק המצרי של מסו� הגבול בי� ישראל ברדת� מאוטובוס ישראלי שבו נסעו שנפגעו 
ופט את ייחוד המקו� שבו אירעה התאונה ואת העובדה  בתו� כ� הדגיש הש244.למצרי�

שא� על פי שהנוסעי� עברו את החלק הישראלי של מסו� הגבול ה� טר� עברו את ביקורת 
פסק די� זה כלל ניתוח ארו� ומפורט . הדרכוני� המצרית וטר� נכנסו ממש לשטח מצרי�

הדגיש את חשיבותו של וכל זאת כדי ל, של כללי ברירת הדי� בנזיקי� ששררו אז בישראל
.  ואת הסביבה המבודדת שבמסגרתה אירעה התאונה,הקשר המיוחד שהיה בי� הצדדי�

לא היה חל החוק , השופט א� הדגיש כי אילו פגע האוטובוס במצרי שנזדמ� לאותו מקו�
   245.עליו

ניתוח זה מלמד על הצור� להפריד בי� המלאכה של ייחוס היק� תחולה לחוק על סמ� 
עקרונות ברירת די� .  שבו ובי� ייחוס היק� תחולה לחוק לפי עקרונות ברירת די�המדיניות

א� ה� אינ� בנויי� למלאכה של קביעת היק� , יכולי� לשמש אב� בוח� ראשונית לעניי� זה
אמנ� במקרה זה השופט גל נעזר בעקרונות . התחולה של די� מתו� מטרתו של הדי�

אול� בסו� ,  שאפשר ללמוד מהזיקות שהוא מנהכפי, ברירתיי� גמישי� מהמקובל היו�
שהתוצאה הייתה ... סביר ", פסק דינו הוא העיר כי אילו התרחשה התאונה בתו� מצרי�

 דווקא לאור השיקולי� הברירתיי� שהוא מנה קשה להבי� מדוע התוצאה צריכה 246".שונה
במש� הטיול לו אותו אוטובוס היה אמור להסיע את הנוסעי� הישראליי� . להיות שונה

, מנוסעיואו רכב ישראלי פרטי היה נכנס לעומקה של מצרי� וגור� ש� נזק לאחד , כולו
 ההסדר של חוק הפיצויי� להצדיק את החלתהשיקולי� שמנה השופט היו מספיקי� כדי 

א� כא� טמו� ההבדל בי�  .המיוחד על כל אירוע שעליו היה חל החוק אילו אירע בישראל
די� הפורו� באמצעות שיקולי ברירת די� ובי� ייחוס היק� תחולה לדי� ייחוס היק� תחולה ל

ואמנ� הניתוח הברירתי שבפסק הדי� אכ� עשוי לשכנע  .הפורו� על יסוד מדיניותו המיוחדת
 א� אי� בו כדי לשכנע שיש להחיל את ההסדר 247,שיש להחיל על התאונה את די� ישראל

  

; תו� הפניה בהסכמה לדעתה של השופטת חיות בפסק הדי� בערעור,  ואיל�4 בפסקהיבלי� ר
 ). לפסק דינה בדיו� הנוס�9 פסקההשופטת ארבל ב

  . )243ש "לעיל ה (הכשרת היישובפרשת    244
 . לפסק הדי�383–382' בעמ, ראו ש�   245
 .385' בעמ, ש�   246
זה היה מדובר ברכב הרשו� בישראל ומבוטח במקרה , )193ש "לעיל ה (יובינרבניגוד לפרשת    247

  .בישראל ובקבוצה שיצאה מישראל יחד ואמורה לחזור יחד
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רק מדיניות החוק יכולה . עי תאונות דרכי�הישראלי המיוחד המגובש בחוק פיצויי� לנפג
די , א� הצדק מחייב להחיל את החוק במקרה הנדו�. לבסס טיעו� בדבר היק� התחולה שלו

הוספת� של שיקולי . היה לקבוע את היק� התחולה של החוק על יסוד מדיניותו בלבד
 . ברירת די� מיותרת ומבלבלת
היק� התחולה , א מאפייני� מיוחדי�סטטוטוריי� בלהסדרי� ג� כאשר המחוקק קובע 

דיני הקניי� הרוחני ה� בעלי . שלה� עשוי להיקבע בלי קשר לכללי ברירת הדי� ובניגוד לה�
 .בדיני קניי� רוחני ישראליי� ,ולכ� רק מעשה בישראל יכול לפגוע, היק� תחולה טריטוריאלי

עשי� המבוצעי� בניגוד לאלה כמעט מתבקש לומר שחוק ההגבלי� העסקיי� חל ג� על מ
 ולכ� פרט בישראל שנפגע ,מחו� למדינה והמיועדי� לפגוע בתחרות החופשית בישראל

כלל . מהתנהגות כזו יכול לתבוע לפי החוק א� על פי שההתנהגות בוצעה מחו� לישראל
וא� לא , ברירת הדי� שמפנה לדי� מקו� הביצוע של העוולה לא היה מוביל לתוצאה זו

למשל א� כל האחראי� להגבל . מובטח שיהיה אפשר להפעיל את החריג בנסיבות כאלה
אי� זה מוב� מאליו שמוצדק להפעיל את , ורק מקו� קרות הנזק הוא ישראל, י�העסקי ה� זר

דומה כי הדר� העדיפה היא לקבוע את היק� התחולה של ההסדר הסטטוטורי , שוב. החריג
  . המיוחד באופ� פרטני לפי המדיניות הגלומה בו

דה מדיניות החוק אינה מחייבת באותה מי, באשר לחוקי� כמו חוק הגנת הפרטיות
על כ� סביר פחות . שיהיה לו היק� התחולה החורג מזה שכלל ברירת הדי� היה מיעד לו

אבל ג� באשר . שבית משפט יפרש את היק� התחולה שלו בניגוד לכללי ברירת הדי�
לאחריות הסטטוטורית הזו המחוקק הישראלי חופשי לקבוע את היק� התחולה שלו במרחב 

 לקבוע שהוא חל על כל אד� בישראל וג� על היחסי� ולא היה בלתי סביר בעליל, כרצונו
לפיכ� מעשה שבוצע על ידי ישראלי מחו� לישראל ושפגע . בי� ישראלי� מחו� לישראל

  . בישראלי אחר היה מצמיח אחריות
המחוקק הישראלי מוסמ� תמיד לקבוע מה היק� התחולה . לכאורה מצב זה אינו מיוחד

במוב� זה הוא עשוי לייחס היק� תחולה . י המשפטוהקביעה תחייב את בת, של הוראותיו
בר� על פי רוב כללי . הוא מוסמ� לנהוג כ�, אכ�. רחב מהמקובל ג� לאחריות נזיקית רגילה

הצור� . ברירת הדי� ה� כלי מתאי� להגדרת היק� התחולה של כללי המשפט הפרטי
 הדי� או המיוחד להגדיר את היק� התחולה של הוראות חוק במנותק מכללי ברירת
במצבי� . עקרונותיה� מתעורר כאשר ההסדר חורג מהתחו� המסורתי של המשפט הפרטי

אפשר להסתמ� עליה� רק כאשר ורת מחדל יאלה כללי ברירת הדי� משמשי� רק כבר
  . מדיניותו המיוחדת של החוק אינה מחייבת תוצאה אחרת

  מתודולוגיותבעיות   )ד(

� להיגזר מהשאלה א� מלאכת ברירת הדי� נתפסת הפתרונות לבעיות המתודולוגיות צריכי
 או שמא –ל לעמדת הדי� הזר ו המחייבת להכפי� הכ– זכויות קנויות תאכיפשל  הכמלאכ
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, �dépeçageשבאה לידי ביטוי למשל בתופעת ה,  עיצוב מקומי של זכות חדשהה שלכמלאכ
 זו בהקשר אי� בישראל עמדה ברורה או עקבית בשאלה. ושמאפשרת גמישות רבה יותר

 .א� אי� עמדה ברורה ועקבית לשאלה זו בהקשר של ברירת הדי� בנזיקי�. הברירתי הכללי
הפתרונות המועטי� שכבר ניתנו בישראל לבעיות , כבתחו� החוזי�, הנזיקי� בתחו�

 חלק מהפתרונות מתיישבי� 248.המתודולוגיות השונות אינ� מגלי� עמדה רעיונית עקבית
די� בנזיקי� עוסקת באכיפת� של זכויות שהוקנו במועד נתו� ע� עמדה שלפיה ברירת ה

חלק אחר מתיישבי� ע� התפיסה שהפורו� עוסק בהרכבתה של זכות בכוחות ; ובמקו� נתו�
�ג� במשפט האנגלי אי� עמדה רעיונית חד. בעזרת כללי הכרעה משיטות זרות, עצמו

   . בענייני� אלהמשמעית

  סיווג  )1(

  טית וסיווג הוראותקטגוריה המשפהסיווג   .א

שיטות . עליה להיות תובענה בנזיקי�, כדי שכלל ברירת הדי� בנזיקי� יחול על התובענה
. א� התוכ� שלה� עשוי להיות שונה,  פחות או יותרמשפט שונות מנצלות אות� קטגוריות

 –ואילו במשפט הצרפתי , במשפט הישראלי אחריות בגי� רשלנות מקצועית נחשבת נזיקית
, חוזית עשויה להיתפס כחוזית בישראל�אחריות בגי� התנהגות טרו�. בת חוזיתהיא נחש

ג� הוראת די� שבשיטה . ככל שהיא מוכרת ש�, וכ� ג� באנגליה, היא נזיקית, ואילו בצרפת
   249.אחת מסווגת מהותית עשויה להיתפס בשיטה אחרת כהוראה דיונית

העמדה . יוחד של נזיקי�אי� פסק די� ישראלי העוסק בבעיה של סיווג בהקשר המ
בהתחשב , הכללית שננקטה בפסיקה הישראלית היא שסיווג ייעשה באופ� פונקציונלי

,  לפי עמדה זו250.בתפקיד ההוראה בדינה ובהתחשב בהשלכות הברירתיות של הסיווג
מאפשרי� להכיר במסגרתו ג� . נוהגי� על פי די� הפורו� א� אי� מחילי� אותו בנוקשות

שנקנו בשיטות משפט אחרות ומאפשרי� להחיל את כללי ברירת הדי� " ותנזיקי"בזכויות 
עמדה זו תקפה ה� באשר . לפי תפקיד� ולא לפי המינוח הטכני שבאמצעותו ה� מנוסחי�

שאינ� , לעילת התביעה ה� באשר להוראות של די� זר וא� באשר להוראות של די� ישראל
  . בהקשר הפנימיבהכרח מסווגות בהקשר הברירתי כפי שה� מסווגות

; אי� הכרח שהיא תיחשב נזיקית בדי� הפורו�, מכא� שכדי שתובענה תיחשב נזיקית
אפשר יהיה להחיל עליה את כלל ברירת הדי� בנזיקי� ג� א� בדי� הפורו� תובענה המבוססת 

  

' ראו לעיל בעמ, על הקשר בי� תאוריה של ברירת די� לפתרונ� של הבעיות המתודולוגיות   248
212–215. 

  .169–154' ראו דיו� לעיל בעמ   249
ואיל�  1042, 1037ד ז "פ, רוזנבאו�' רוזנבאו� נ 1/49מ "בד ; 475–474' בעמ לעילראו    250

 .35�023בפסקה , .DICEY 14th edראו ג� באנגליה ; )1953(
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 ג� א� אי� עוולה של פגיעה בפרטיות אי� ,כש� שבאנגליה. על אות� עובדות איננה נזיקית
 כ� בישראל 251,תובענה בגי� פגיעה בפרטיות תוכפ� לכלל ברירת הדי� בנזיקי�התנגדות ש

לא צריכה להיות התנגדות להפעלת כלל ברירת הדי� בנזיקי� על תביעה בגי� התנהגות 
אפשרות זו באה לידי ביטוי ברור מאז . ולו כעילה חלופית לעילה חוזית, חוזית�טרו�

עתה ברור כי אופיו של המעשה . י� הפורו�שבוטלה הדרישה שהעילה תהיה בת תביעה בד
והעובדה שבנסיבות העניי� , הנדו� כעוולה יונק מדי� מקו� ביצוע העוולה ולא מדי� הפורו�

בי� משו� שלא קוימו היסודות של עוולה מוכרת ובי� משו� שהמעשה , לא בוצעה עוולה
  . אינה מקעקעת את התביעה, הנדו� אינו מהווה עוולה בדי� הפורו�

יתכ� ג� שיופעל כלל ברירת הדי� בנזיקי� על הסדר סטטוטורי זר שמטיל אחריות בלא י
וא� על הסדר ,  א� על פי שהסדר כזה אינו מתיישב ע� עקרונות נזיקיי� בסיסיי�,אש�

סטטוטורי המאפשר אכיפה פרטית של מדיניות משקית ציבורית כגו� בתחו� של קניי� רוחני 
, דובר באכיפה פרטית המיועדת לפצות על נזק שנגר� לפרטכל עוד מ. או הגבלי� עסקיי�

כגו� קר� ציבורית הכפופה לדיני , וכל עוד אכיפה זו אינה תלויה במנגנו� אכיפה ציבורי זר
  252.אי� סיבה להימנע מהחלת כלל ברירת הדי� בנזיקי�, המשפט הציבורי של מדינה זרה

 עשויה להיראות מהותית לצור� הוראה זרה הנחשבת לצרכי� זרי� דיונית,  בדומה לכ�
או מדי� אחר שחל על , ולכ� א� על פי שהיא חלק מדי� מקו� ביצוע העוולה, התובענה

  . היא תחול, העוולה בנסיבות העניי�

  סיווג חוליית הקישור  .ב

כבר ראינו . חוליית הקישור בכלל ברירת הדי� שאומ� בישראל היא מקו� ביצוע העוולה
 253.משפט הישראלי באשר לשאלה מהו מקו� ביצועה של עוולהשעלול להתעורר קושי ב

, לאחר שהוברר עניי� זה. זו בעיה של הגדרת חוליית הקישור והיא פנימית למשפט הישראלי
עשוי להתעורר מצב שבו די� ישראל מגדיר חוליה זו אחרת מהדי� הזר שאליו מפנה כלל 

הגדיר את מקו� ביצוע העוולה די� ישראל עשוי ל, למשל. ברירת הדי� על פי הגדרה זו
די� מקו� ההתנהגות מגדיר את מקו� ביצוע העוולה כאשר , כמקו� ההתנהגות שגרמה לנזק

אי� .  באופ� ספציפינזיקיבתחו� הפסיקה בסוגיה זו בישראל אי� . כמקו� שבו אירע הנזק
ר ש� הכלל הרגיל הוא שיש להגדי, סיבה שהכלל יהיה שונה בהקשר זה מבהקשרי� אחרי�

 לפיכ� מקו� ביצוע העוולה יזוהה על פי 254.את חוליית הקישור לפי הגדרתה בדי� הפורו�
  . המבחני� המקובלי� בדי� ישראל לעניי� זה

  

251   DICEY 14th ed. ,ש�.  
 .1595–1593' לעיל בעמ ראו   252
 .1582–1577' לעיל בעמ ראו   253
  .475–474, 172–169' בעמראו לעיל    254
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  )renvoi(רנוואה   )2(

א� אי� התייחסות לבעיה , רנוואהכש� שאי� עמדה כללית של המשפט הישראלי בשאלת ה
א ברור א� המשפט הישראלי תופס את א� ל.  בברירת הדי� בנזיקי� בישראלרנוואהשל 

. ברירת הדי� בנזיקי� כאכיפת� של זכויות קנויות או כמלאכה של עיצוב זכות לפי די� הפורו�
 עמדה 255.רנוואה שוללי� במפורש את האפשרות של �Rome II Regulationהחוק האנגלי וה

רליה קיבלו את אמנ� באוסט.  בחיובי�רנוואהשלפיה אי� , זו מתיישבת ע� העמדה הכללית
 אבל ייתכ� שעמדה זו הושפעה מהעובדה שכלל ברירת הדי� 256, במקרה אחדרנוואהה

ושהחלתו של די� מקו� ביצוע העוולה המהותי , האוסטרלי קשיח ואינו מכיר בחריג
ג� בגרמניה מקבלי� את הרנוואה בחיובי� . הה לבית המשפט לא ראויתבנסיבות העניי� נרא

 דומה כי ככל שהמשפט הישראלי מתייחס לדי� 257.ו נתונה לביקורתאבל עמדה ז, לא חוזיי�
כדי� שחל על כל השאלות העשויות , או לדי� שאליו מפנה החריג, מקו� ביצוע העוולה

כ� סביר יותר להבי� אותו כמחויב לגישה של , להתעורר בתובענה נזיקית ומסרב לפצל אות�
לפי . שוכנת בדי� הזר ונשלטת על ידיואשר לפיה הזכות הנאכפת בישראל , זכויות קנויות

  .דווקא ראוי לקבל את הרנוואה, גישה זו

  אינצידנטליתהבעיה ה  )3(

וראינו לעיל שראוי ,  לבעיה האינצידנטלית אי� פסיקה בישראל בהקשר הנזיקיבאשרג� 
דוחי� ש� ,  לפיכ� באנגליה258.לתא� את העמדה בשאלה זו ע� העמדה בשאלת הרנוואה

 .של הפורו�כפופות לכלל ברירת הדי� מהשאלות האינצידנטליות פחות חלק ל, רנוואההאת 
, שלוהנדו� הוא כאשר הנתבע בתביעת גזל או הסגת גבול טוע� שהנכס כ� למשל סבורי� כי 

בלי קשר לעמדתו של הדי� השולט , די� מקו� הימצא הנכסלפי  בחו� שאלה זויש ל
שיו של הזולת תלויה בקיומו של קשר השאלה א� אד� אחראי למעכש , כמו כ�259.בעוולה

קיומו של קשר זה נבח� לפי כלל , )של שליחות, של עבודה, של הורות(בי� המזיק לנתבע 

  

 פירושה הפניה לדי� שבתוק� באותה המורה כי הפניה לדי�, �Rome II Regulation ל24' ראו ס   255
 �Privateל) 5(9' כ� נקבע ג� בס. לאומי הפרטי שלה�להוציא כללי המשפט הבי�, מדינה

International Law (Miscellaneous Provisions) Act, 1995 , את העמדה �וכלל זה משק
  ).35�021בפסקה , .DICEY 14th edראו (המסורתית של המשפט המקובל 

256   Neilson v. Overseas Projects Corp. of Victoria Ltd., [2005] H.C.A. 54 . במקרה זה קבעו
שכאשר די� מקו� ביצוע העוולה מפנה לדי� על יסוד חוליית קישור שאינה קשורה למקו� 

  .יש לקבל את ההפניה, כגו� מושב הצדדי� או אזרחות�, העוולה
 .177 'בעמ ,�KROPHOLLER ו�EGBGB ל4' ראו ס   257
  .188–181' ראו לעיל בעמ   258
  .35�027בפסקה , .DICEY 14th edראו    259
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� כ 260. די� מקו� ביצוע העוולהלפי ולא י� הנדוני�קשראחד מההברירת הדי� הרגיל בכל 
שרות האפבעוד , יה חוזית הפוטרת אותו מאחריות כשהנתבע מתגונ� בקיומה של תנג�

 כל ,)תוקפו המהותי של החוזה(להעלות טענת הגנה זו כפופה לדי� מקו� ביצוע העוולה 
כללי פי  כללי ברירת הדי� בחוזי� של הפורו� ולא ללפיהשאלות החוזיות האחרות תידונה 

   261.ברירת הדי� של די� מקו� ביצוע העוולה
, שאלות שונותבשיטה שמפצלת את עילת התביעה ומוכנה להחיל דיני� שוני� על 

אול� היא כ� מפתיעה בשיטה שבה כלל ברירת . גישה זו אינה מפתיעה, כמקובל באנגליה
קשה להשלי� ע� הרעיו� . הדי� מצטייר ככלל מקי� השולט בכל השאלות העולות בתובענה

 ,שהפורו� יכיר בזכות לפיצוי בגי� פגיעה בזכות קניי� הקיימת לפי כללי ברירת הדי� שלו
באותה מידה קשה . ו של הדי� ששולט בעוולה זכות הקניי� אינה מוכרתכאשר בעיני

להשלי� ע� הרעיו� שהפורו� יסרב להכיר בתוקפה של תניית פטור מאחריות משו� שלא 
כאשר הדי� ששולט בעוולה , נתקיימו הדרישות של כללי ברירת הדי� של הפורו� בחוזי�

על כ� ג� עניי� זה קשור קשר . ות העניי�מכיר בה ולכ� אינו מחזיק את הנתבע אחראי בנסיב
הדוק לגישתו של המשפט הישראלי לכלל ברירת הדי� שלו ולשאלה כיצד הוא מבי� את 

  .מלאכת ברירת הדי�

   זמ�הבעיות   )4(

, זמניות שנדונו בפרק העיוני מתייחסות לשינוי בכלל ברירה של הפורו��הבעיות הבי�
  .הזרלשינוי בחוליית הקישור ולשינוי בדי� 

  שינוי בכלל ברירת הדי�   .א

.  כש� שהיא לא נדונה בישראל ברוב ההקשרי�סוגיה זו לא נדונה בישראל בהקשר הנזיקי
 הוחלו ובעקבותיהות ויקנהובעה דאגה מפני פגיעה בזכויות  דנו בהבהקשר האחד שבו 

כללי הברירה הקודמי� על זכויות שנחשבו לכאלה שהתגבשו לפני שאומצו הכללי� 
א� כי הרגע הקובע לקניית הזכות ,  עמדה זו אומצה ג� באנגליה וג� באירופה262.שי�החד

על במפורש  הוחלו �Rome II Regulationההכללי� של . נתפס כנראה אחרת בכל אחד מאלה
חל על עילות תביעה החוק האנגלי ואילו  263,כל אירוע המצמיח נזק לאחר כניסת� לתוק�

 או מעשי� על יחול לא הוא  כיי� סבורDiceyורכיו של עו, הנולדות לאחר כניסתו לתוק�

  

  .35�039בפסקה , ראו ש�   260
  .35�048בפסקה , ראו ש�   261
, 483–482, 197–189' לעיל בעמראו ; )1979 (1) 3(ד לג"פ, אזוגי' אזוגי נ 2/77א "עראו    262

1230–1232.  
  .�Regulation ל31'ראו ס   263
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 בניגוד 264.לתוק� כניסתו לאחר אירע הנזק א� ג� החוק של תוקפו תחילת לפנימ מחדלי�
לכלל השינוי , אולי משו� שהכלל הישראלי אומ� בפסיקה ולא בידי המחוקק, לעמדה זו
בר ראינו כי בי�  כ265.הוחל רטרואקטיבית על העוולה שנדונה באותו מקרההישראלי 

ראוי להחיל את כלל , שנוקטי� גישה של זכויות קנויות ובי� שנוקטי� גישה של די� הפורו�
עיצובו של כלל חדש והחלתו באופ� רטרוספקטיבי על . ברירת הדי� שבתוק� בעת הדיו�

עניי� שאירע לפני הדיו� אינ� בעייתיי� בהקשר של ברירת די� יותר מאשר בהקשר 
   266.הרגיל

  שינוי בחולית הקישור  .ב

אי� זה סביר שמקו� ביצוע העוולה ישתנה . בעיה זו לא התעוררה בישראל ותידו� א� בקצרה
א� ייתכ� בהחלט שמושב� של הצדדי� ישתנה בי� שני . בי� מועד העוולה ובי� מועד הדיו�

במקרי� שבה� החריג לכלל ברירת הדי� בישראל מאפשר לפנות לדי� המושב . מועדי� אלה
הא� שינוי במושבו של אחד מה� או שינוי במושב� המשות� של , משות� של הצדדי�ה

התשובה לשאלה זו צריכה להיגזר מהסיבה ? צריכי� להשפיע על הדי� שיחול, שניה�
 א� מכירי� באפשרות שדי� זה ,למשל .שבגללה מאפשרי� לפנות לדי� המושב המשות�

א זו שעלולה לשאת בנטל הטיפול יחול משו� שמדינת בית� המשות� של הצדדי� הי
יש מקו� , ולכ� היא זו שצריכה להכריע בשאלת אחריותו של הנתבע והיקפה, בתובע

, לעומת זאת. להתחשב בשינוי כזה ולפנות רק לדי� מושב� המשות� של הצדדי� בעת הדיו�
ראוי יותר , א� פוני� לדי� זה משו� ששיתו� המושב מלמד משהו על ציפיות הצדדי�

על� משינויי מושב משותפי� או תקד בדי� המשות� שהיה לה� בעת העוולה ולהלהתמ
א� א� זו אכ� הסיבה שבגללה פוני� לדי� המושב . אינדיווידואליי� לאחר ביצוע העוולה

דומה כי מתבקש לצמצ� את החריג הזה למצבי� שבה� כל צד יכול היה לדעת , המשות�
י� כאלה ימצבי� אופיינ.  על זהות� המשותפתאת זהותו של הצד האחר ולבסס את ציפיותיו

 ה� היו יחד –כלומר , "סביבה מבודדת"ה� כאשר שני הצדדי� נמצאו בעת ביצוע העוולה ב

  

ראו ; �Private International Law (Miscellaneous Provisions) Act, 1995ל) 1(14' ראו ס   264
DICEY 14th ed., 35�015 בפסקה.  

החיל בית המשפט המחוזי את ) 2005, פורס� בנבו (דולנס' מסיקה נ 823/95) א"ת(א "ג� בת   265
, יי�ד' הרשות הפלסטינית נ 4060/03א "ראו ג� רע.  על אירוע שאירע לפני שנפסקהינו�הלכת 

לעיל  (ינו�שבו בית המשפט המחוזי הכריע בתיק לפני ההחלטה בפרשת ) 2007( 1) 3(ד סב"פ
, ואילו בערעור, ומטבע הדברי� ד� בכלל ברירת הדי� הישראלי בנזיקי� שחל אז) 149ש "ה

בית המשפט העליו� הציג את הכלל החדש על  ,שנשמע לאחר שנית� פסק הדי� בפרשה זו
מבלי שהוא ד� בבעייתיות של הפעלתו , ירה הרלוונטי לעניי�החריג שבו ככלל הבר

  .הרטרוספקטיבית
  .Aharon Barak, Overruling Precedent, 21 IS. L. REV. 269 (1986)לעניי� זה באופ� כללי ראו    266
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' הכלל שבס .במקו� זר וההיתקלות הנזיקית היא במסגרת השהות המשותפת באותו מקו�
 של הצדדי�  מפנה באופ� כללי וקבוע לדי� המושב המשות��Rome II Regulation ל4.2

טעמי� הקשורי� בוסס על ממכא� שהוא כנראה אינו . כל אימת שיש די� כזה, בעת הדיו�
 אינו מבחי� בי� מצבי� שבה� הצדדי� כללא� ה. נטל שיוטל על החברה שבה חי התובעל

יכלו לצפות שיחסיה� יוכפפו לדינ� המשות� למצבי� שבה� לא הייתה כל סיבה לחשוב 
על כ� הוא כנראה א� אינו מבוסס על . הנזיקית הוא בעל מושב זההשמי שמעורב בהיתקלות 

זמני מחייב שיטה לנסח לעצמה �עיסוק זה בהיבט הבי�. תפיסות בדבר ציפיות הצדדי�
  .א� בכלל, בבירור מדוע מוצדק לפנות לדי� המושב המשות�

  שינוי בדי� הזר  .ג

קו� ביצוע העוולה באופ� מה הדי� כאשר לאחר קרות האירוע המזיק משתנה הכלל בדי� מ
או באופ� שמעניק לו אופי , שנוטל מהמעשה את האופי העוולתי שהיה לו בעת עשייתו

או באופ� שמשנה את התרופות שאפשר לקבל בגי� , עוולתי שלא היה לו בעת עשייתו
אמנ� סביר כי על פי רוב כלל כזה לא יבקש לפעול רטרוספקטיבית על אירוע ? העוולה

 .Phillips vלמשל בפרשת . אבל ייתכ� שיהיה כזה,  על נזק שכבר התרחששכבר אירע או

Eyre הועבר חוק רטרוספקטיבי שפטר את המזיק מכל אחריות למעשי� המזיקי� שהצמיחו 
התחשב  במקרה זה בית המשפט האנגלי 267.אחריות לפי הדי� ששלט בעוולות בזמ� ביצוע�

עמדה זו בוססה במפורש על ההנחה . הבשינוי בדי� הזר ובעקבות החלתו דחה את התביע
ולכ� א� היא , שדי� מקו� ביצוע העוולה הוא שהקנה את הזכות והוא ממשי� לשלוט בה

העובדה שפסק די� זה אינו מתיישב ע� העמדה . אי� מה לאכו�, איננה עוד בזמ� הדיו�
נסיבות לאולי  והשאלה האינצידנטלית בנזיקי� קשורה רנוואההאנגלית המקובלת בסוגיית ה

 דובר במושל :מקרה זה נשא אופי פוליטי מובהק, כפי שהוסבר לעיל. המיוחדות של המקרה
 ;אנגלי במושבה אנגלית שביצע עוולות בזמ� שכוחותיו דיכאו מרד נגד השלטו� האנגלי

 כש� ;ת פליליות המושל אחראיטיל עלתביעת הנזיקי� באה לאחר שנכשלו כל הניסיונות לה
כ� היא לא הייתה מוכנה לייחס לו , א הסכימה להרשיע אותושהמערכת המשפטית ל

ע� . חוק חנינהבמקו� ביצוע העוולה אחריות אזרחית לאחר שבהסכמתה של אנגליה הועבר 
 קשה להתעל� מהלשו� המפורשת בפסק הדי� שלפיה תורת הזכויות הקנויות ,כל זאת

  .מחייבת לפעול לפי הדי� השולט בעוולה כפי שהוא ביו� הדיו�

 הוסי� לחוק הישראלי המחוקק 268.עדאללהבישראל התעוררה שאלה דומה בפרשת 

 סעי� שתוצאתו הייתה שלילת 1952–ב"התשי, )אחריות המדינה(הנזיקי� האזרחיי� 
  

267   Phillips v. Eyre, (1870) L.R. 6 Q.B. 1.  
ד "פ, שר הביטחו�' ערבי נ המרכז המשפטי לזכויות המיעוט ה–עדאלה  �8276/05 "בג   268

   .)2006 (1) 01(סב
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האפשרות לתבוע את מדינת ישראל בנזיקי� בגי� אחריות למעשי� שכבר נעשו לתושבי� 

א� כאשר מעשי� אלה , ד אזור עימותל באזור שהוכרז בדיעב"פלסטיניי� בידי כוחות צה

בית המשפט העליו� פסל את הסעי� הנדו� כהוראה . נעשו שלא במסגרת פועלה מלחמתית

,  באשר היא פגעה פגיעה בלתי מידתית בזכויות המוגנות על ידי חוקי יסוד,בלתי חוקתית

� התחולה ולהיק, בלי קשר לדיו� החוקתי. דהיינו הזכות לתבוע את המדינה לפי די� ישראל

פסק די� זה חשוב לענייננו משו� שהוא עוסק בשאלה מהי ההשפעה של , של חוקי היסוד

בית המשפט הניח כי די� ישראל עשוי היה לחול על , במקרה זה. שינוי בדי� השולט בעוולה

 משו� כ� הוא סבר שהשינוי בדי� זה 269.עוולות שבוצעו בשטחי� הנדוני� שמחו� לישראל

 בית המשפט העליו� אשר על כ�. ה לתובעי� פוטנציאליי� שכבר נפגעופגע בזכות שהוקנת

לתובע הייתה זכות קנויה בעילת התביעה כפי שהייתה , הניח כי משעה שנעשה המעשה

אבל , הניחו שהדי� שחל על המעשה הוא די� הפורו�, אמנ� במקרה זה. בעת ביצוע העוולה

 בדי� שאליו מפנה ות הנזיקית נקנתהלענייננו מה שחשוב הוא שבית המשפט הניח כי הזכ

 .Phillips vפרשת  בדעת השופטי�ולא כ, בעת ביצוע המעשה כלל ברירת הדי� כפי שהיה

Eyre , א� על פי שבית המשפט השתמש במינוח של זכויות קנויות .בעת הדיו�כפי שהוא ,

תו� , ונהברור כי תפיסה זו מעידה על גישה שלפיה די� הפורו� הוא שיוצר את הזכות הנד

הדי� שאליו מפנה , שכ� בניגוד לעמדה המקובלת בבעיה זו בחוזי�. שימוש בררני בדי� הזר

עמדה זו מתיישבת ע� הגישה . כלל ברירת הדי� אינו ממשי� לשלוט בזכות עד למועד הדיו�

שמוכנה להשתמש בדי� , הכללית לסוגיית הרנוואה ולבעיה האינצידנטלית בתחו� הנזיקי�

 ינו�אבל היא אינה מתיישבת ע� העמדה המשתמעת מפרשת , לקי בלבדהזר שימוש ח

  .שלפיה כל השאלות הנזיקיות כפופות לדי� העניי�

  

 את דבריו של 41–40' לעמדה שונה ראו בעמ; )פסק הדי� של הנשיא ברק (21' ראו בעמ   269
שהתפלא מדוע חל די� ישראל על תביעות כאלה לאור כלל ברירת הדי� המפנה , השופט גרוניס

ט כנראה הניח שחל די� הנשיא ברק העיר כי בית המשפ, ואכ�. לדי� מקו� ביצוע העוולה
�–41' כפי שמשתמע מדבריו של השופט גרוניס בעמ. ישראל משו� שהצדדי� לא חלקו על כ

הנחה זו פירושה שכלל ברירת הדי� הישראלי מקנה זכות ברגע ביצוע המעשה לפי הדי� , 42
הוא ביקר עמדה זו משו� שהיא חייבה לדעתו את המסקנה . השולט בעניי� באותו רגע

ת שחוקי היסוד מלווי� את כללי ברירת הדי� לכל מקו� בעול� כל אימת שאלה מפני� הבעייתי
ובלי קשר להשפעת� האפשרית של , בלי קשר להיק� התחולה של חוקי היסוד. לדי� ישראל

ההנחה הצנועה יותר שכללי ברירת הדי� מקני� , חוקי היסוד על הפעלת� של כללי ברירת הדי�
לדיו� בהנחה הקרובה . היא אכ� בעייתית, הדי� שאליו ה� מפני�זכויות בכל רגע נתו� לפי 

ולכ� שינוי בכלל , שלפיה כלל ברירת הדי� מקנה זכות ברגע ההתרחשות של אירוע פלוני
ביקורתי  ודיו� 1605–1604' לעיל בעמראו , ברירת הדי� עצמו אינו יכול להשפיע על העניי�

 .197–189' לעיל בעמ אזוגיבפרשת 
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  די� זרמעמדו של   )5(

הנכונות להחיל את חזקת שוויו� הדיני� , ובעקבותיו ג� במשפט הישראלי, במשפט האנגלי
 עמדה זו 270.� הקניי�ואת די� הפורו� כברירת מחדל בתחו� החיובי� רבה מזו שבתחו

 עקרונות אוניברסליי� המשותפי� מבוססת כנראה על ההנחה שהסבירות שדי� זר יחלוק
ראינו .  בתחו� החיובי� גדולה מהסבירות שזה יקרה בתחומי� אחרי�לכל שיטות המשפט

וכי יש א� מעט ענייני� שבה� אפשר לצפות לתפיסות , מדיכוללנית לעיל שהנחה זו 
ולכ� לפי , אשר א� גובש בחוק בישראל, ת כמה וכמה בתחו� הנזיקיעל אח 271.משותפות

 א� המשפט הישראלי שולל את 272.יו� הדיני�ולחזקת שובו אי� להיזקק העיקרו� הכללי 
פיצולה של תובענה נזיקית לדיני� שוני� ורואה בדי� מקו� ביצוע העוולה את הדי� ששולט 

ע� זאת ראינו כי .  של די� הפורו�קשה להשלי� ע� החלה שיורית, בקיומה של הזכות
וא�  273,בגרמניה נקבע במפורש בהקשר הנזיקי שהצדדי� רשאי� להסכי� על הדי� שיחול

�א� על פי שהמגמה ,  זאת274. נקבע כי הצדדי� רשאי� להסכי� כי יחול די� הפורו�בשוויי
בשתי שיטות אלה היא להתייחס אל הדי� שחל על העניי� כדי� שחל על כל השאלות 

   275.מתעוררות באופ� שמתיישב יותר ע� גישת הזכויות הקנויותה
אפשר למצוא פסקי די� שבה� הפעילו את . ג� בישראל מסתמנת מחלוקת בעניי� זה

 לפי העקרונות הכלליי� 277. ואפשר למצוא פסקי די� שבה� סירבו לנהוג כ�276,החזקה

  

  .484–483, 212–206' בעמ ילראו לע   270
  .ראו ש�   271
  .ש�ראו    272
  .EGBGB � ל42' ראו ס   273
  .�CPIL ל132' ראו ס   274
בי� התאוריה מצד אחד והדי� הזר והיזקקות לחזקת שוויו� הדיני� של על הקשר בי� מעמדו    275

 .215–206'  לעיל בעמראומצד אחר י� דהמנחה בברירת ה
 ,9.6.2005החלטה מיו� , )2005, פורס� בנבו( דולנס' יקה נ מס823/95 )א"ת(א "ראו למשל ת   276

שבה הוחלט להשתמש בחזקת שוויו� הדיני� לעניי� קיומה של אחריות נזיקית בשל רשלנות 
 החלת די� ו שהשימוש בחזקת שוויו� הדיני� אי� פירוש20א� כי הודגש ש� בפסקה , רפואית

א "ע; שהוא מבטא זהי� בדי� הזרהפורו� ככזה אלא החלתו מתו� הנחה שמושגי הצדק 
 247) 3(ד נג" פ,עלי איברהי�' מ נ"סלעית האדומי� מחצבה ומפעל לעיבוד אב� בע 1227/97

פורס�  (.B.T.R. Environmental Ltd' מ נ"הראל חברה לביטוח בע 9244/06א "ע; )1999(
נות העקרונית בשני מקרי� אחרוני� אלה הודגש כי הנכו. בפסקה לב לפסק הדי�, )2010, בנבו

במקרה הראשו� צוי� שסביר כי (לפעול לפי די� הפורו� מבוססת על טיב העניי� הטעו� הוכחה 
במקרה האחרו� ; כל שיטות המשפט מטילות חובה לשל� בגי� שכר ראוי או הסגת גבול

 ).הודגש שוב טיב העניי� והעובדה שלא נטע� כי אי� להיזקק לדי� ישראל
ס "מ תש"פ ,אוחנונה' מ נ"הכשרת היישוב חברה לביטוח בע 6299/99) ��י(א "עראו למשל    277

 ,מ"חברה לעבודות פיתוח בע, מקורות מי�' גרוסמ� נ 178/71) א"ת(א "ת ;)2001 (351) 1(
 .)1975 (386) 1(ו"מ תשל"פ
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נזיקי מוגבלת  האפשרות להסתמ� על די� הפורו� ג� בהקשר ה,נפיסישנקבעו בפרשת 
   278.למדי

  פסקי� זרי� .ד

,  לשל� כס�– יובי�יכולי� להטיל על צד מ� הצדדי� ח נזיקי�שעוסקי� בפסקי די� זרי� 
 שהנכס –ה� יכולי� א� להצהיר על מצב ענייני� מסוי� ; למסור נכס וכדומה, לבצע מעשה

יני� הרגילי�  לדהפסקי די� כאלה כפופקליטת� של . הנדו� שיי� לתובע ולא לנתבע ועוד
 א� מבקשי� להביא לידי ביצוע חיוב שבפסק זר 279. פסקי� זרי� מסוג גבראהחלי� על

, חו�  אכיפת פסקיבישראל על פי חוקו� את הפסק  לאכאפשר, באמצעות ההוצאה לפועל
 על פי תביעה אפשר ל-כפו ג�,  וא� החיוב הוא לתשלו� סכו� כס� בלבד;1958–ח"התשי

, שא� אפשר לקבל פסק די� המצהיר שפסק זר אינו ראוי לאכיפה סביר 280.על יסוד הפסק
וככל שהנסיבות , א� הפסק אינו מקיי� אחר התנאי� בכל אחד משני המסלולי� הללו

 א� מבקשי� להסתמ� על מה שנקבע בפסק די� 281.מצדיקות מת� הצהרה שלילית שכזו
) ב(11ת לפי סעי� אינצידנטליאפשר לבקש להכיר בו הכרה , מסוג זה במסגרת הלי� אחר

באשר  אינצידנטליתה כש� שתנאי האכיפה ותנאי ההכרה 282.חו��לחוק אכיפת פסקי
א� , לפסקי� זרי� שניתנו במסגרת תביעה נזיקית אי� בה� ייחוד המחייב התייחסות נפרדת

השאלה א� אפשר לקבל פסק די� הצהרתי על שהפסק ראוי להכרה או שאינו ראוי להכרה 
 אי� ייחוד לפסקי די� זרי� בענייני ,באותה מידה 283.לי� שהוצגו לעילכפופה לתנאי� הרגי

  284.י� כא� מקו� להארי�נזיקי� בכל מה שקשור לתוצאות קליטת� בישראל וא

  

  .165ש "ה, 484' ראו לעיל בעמ; )1996 (588, 573) 3(ד נ" פ,נפיסי' נפיסי נ 1558/94א "דנ   278
נוס� על זיקת הסמכות הכללית קיימת זיקת סמכות מיוחדת , �Brussels I Regulationב   279

ולכ� בניגוד למצב בישראל יש , זיקות אלה משמשות ג� זיקות סמכות עקיפה. לתביעה נזיקית
ש� יש כלל , כ� ג� בשוויי�. כללי סמכות עקיפה מיוחדי� לפסקי די� זרי� העוסקי� בנזיקי�

� ל149' ראו ס(ובי� באופ� כללי ולפסקי די� העוסקי� בנזיקי� בפרט סמכות עקיפה מיוחד לחי
CPIL.(  

280   �לעיל  ראו על ההבדלי� בי� שני המסלולי� ועל מקומו של התנאי בדבר תשלו� סכו� כס
' ראו לעיל בעמ(פסק די� מהשטחי� המוחזקי� נית� להוצאה לפועל מיד  .509–490' בעמ
533–537.(  

 .525–524' בעמראו לעיל    281
 .516–510' ראו לעיל בעמ   282
  .523–516' ראו לעיל בעמ   283
  .561–551' ראו לעיל בעמ   284
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  21פרק 

  עשיית עושר ולא במשפט

  מבוא  .א

התחו� של עשיית עושר ולא במשפט מעורר בעיות סבוכות במיוחד ה� באשר לסמכות 

הוראות חוק כלשה� במשפט הישראלי אי� . לאומית ה� באשר לברירת הדי��שיפוט בי�

לאומי הפרטי בתחו� של עשיית עושר ולא �שאלות של המשפט הבי�בבמפורש העוסקות 

לכ� פרק זה לא ידו� בהרחבה בבעיות סבוכות . הנושא עלה מעט מאוד בפסיקהו, טבמשפ

  .דברי� כלליי�א יסתפק באל, אלה

  סמכות שיפוט  .ב

על . in personam – היא תביעה מסוג גברא  בעילה של עשיית עושר ולא במשפטתביעהכל 

עה בעשיית כ� בכל שיטות המשפט הזיקה המקנה סמכות כללית מקנה סמכות לדו� בתבי

מושב הנתבע לפי : עושר ולא במשפט ג� א� אי� קשר כלשהו בי� העילה ובי� אותה מדינה

 בחלק 1.האירופית והמצאת מסמכי� במדינות המשפט המקובלBrussels I Regulation �ה

משיטות המשפט יש הסדר מיוחד המבסס סמכות לדו� בתביעה בעשיית עושר ולא במשפט 

בשוויי� מייחדי� לעניי� .  הנתבע למדינה או בי� העילה למדינהעל קשר מסוג מוגדר בי�

והיא מבססת סמכות על מושב , הוראה מיוחדת אבל היא אינה מתייחסת לייחודה של העילה

 בי� העילות להמצאת הזמנה מחו� , באנגליה2.מקו� מגוריו או מקו� עסקו בשוויי�, הנתבע

 3, לתחו� של עשיית עושר ולא במשפט יש שתי עילות הנוגעות ישירות,לתחו� השיפוט
  

  .52–49, 30, 27' ראו לעיל בעמ   1
 . צר מהכללי� המקבילי� בחוזי� או בנזיקי�הכלל. CPIL� ל127' ראו ס   2
3  CPR Practice Direction 6B 3.1(15) ,העוסק ב�constructive trust ותולה את הסמכות על 

�11פסקה ב, DICEYראו (הנתבע בכ� שנעשה בשטח השיפוט מעשה המצמיח חובת השבה 
 העוסק ,CPR Practice Direction 6B 3.1(16)�ו; ) על הקשר בי� עילה זו לעילת ההשבה237

 היתר כשהאחריות נובעת ממעשי� שבוצעו בקשלא� הוא ומאפשר ) restitution(בהשבה 
לדיו� מלא בשימוש בכללי� האנגליי� בדבר המצאה מחו� לתחו� בהקשר של  .באנגליה

 GEORGE PANAGOPOULOS, RESTITUTION IN PRIVATEעשיית עושר ולא במשפט ראו

INTERNATIONAL LAW 232 ff. (2000).  
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 אי� �Brussels I Regulationב.  אפשר לנצל� בתביעות כאלה לפי הנסיבות–ואילו אחרות 

על כ� א� אי אפשר להתבסס בנסיבות . הוראת סמכות מיוחדת לעשיית עושר ולא במשפט

� הרגילי� חלי� הכללי, העניי� על העילה החוזית המיוחדת או על העילה הנזיקית המיוחדת

 המיוחדת לסמכות לדו� בתביעה בעשיית 500בישראל אי� עילה בתקנה . לסמכות כללית

  .אול� יש כמה וכמה עילות שעשויות לבסס סמכות כזו לפי הנסיבות, עושר ולא במשפט

במשפט הישראלי אפשר לקנות סמכות לדו� בתביעה בעשיית עושר ולא במשפט על 

 500כמו כ� אפשר לעתי� להיעזר בעילות שבתקנה . ינהיסוד זיקה אישית בי� הנתבע למד

בכל . כדי לזכות בהיתר המצאה מחו� לתחו� כאשר יש זיקה בי� העילה ובי� ישראל

וברוב� הזמנה זו היא שמקנה לבית המשפט ,  יש צור� להמציא הזמנה לדי�המקרי� הללו

ובחלק� דרוש ,  להמציא את המסמכי� בזכות ובלא היתראפשרבחלק�  4.סמכות שיפוט

כאשר , בי� בדיעבד, על פי רוב סמכות זו כפופה לשיקול דעתו של בית המשפט. היתר

כאשר עצ� האפשרות להמציא את , ובי� מראש, ניטלה סמכות בזכות מכוח המצאה במדינה

שיקול דעת זה חשוב משו� . המסמכי� מחו� לתחו� כפופה לשיקול דעתו של בית המשפט

בעוד אול� . ות במפורש לעילות בעשיית עושר ולא במשפטנוונשעילות הסמכות אינ� מכ

יח שראוי כי העניי� להבטוהוא עשוי לצמצ� סמכות שיפוט המבוססת על המצאה במדינה 

  5.הוא אינו יכול לאפשר דיו� בישראל מקו� שעילות הסמכות צרות מדי, יידו� בישראל

  מכוח זיקה אישיתלאומית �בי�סמכות   .1

לאומית על �אפשר להקנות לבתי המשפט בישראל סמכות בי�, גבראכמקובל בתביעות 

 לש� כ� די בנוכחות הנתבע בישראל בעת 6.הנתבע על ידי המצאת מסמכי� בתו� המדינה

 או 8 כמו כ� אפשר להמציא את המסמכי� לבני ביתו7.ולו נוכחותו החולפת, ההמצאה

ציגו של הנתבע א� על פי  אפשר ג� להמציא את המסמכי� לנ9.למורשה שלו שגר במדינה
  

וכאשר אי� כל עילה לבקש היתר , אי� מניעה שצדדי� יסכימו שישראל תהיה מקו� הדיו�   4
ראו לעיל ( להמציא את המסמכי� מחו� לתחו� סביר שדי בהסכמה זו כדי להקנות סמכות

  . )383–382' בעמ
 .437, 423–416, 393' לעיל בעמ ראו   5
 והתקנות המקבילות 1969–ל"התש, )י� המוחזקי�שטחלהמצאת מסמכי� (תקנות סדרי הדי�    6

 מחילות את כל הכללי� הללו ג� על )375–374' לעיל בעמ ראו(באשר לבית הדי� לעבודה 
  .נתבע הנמצא בשטחי� המוחזקי�

  .)1973 (229) 1(ד כח"פ, מ"ציו� חברה לביטוח בע'  נ.156/73Uniroyal Incע "בר   7
 General Electric 39/89א "רעלפי . 1984–ד"התשמ, לתקנות סדר הדי� האזרחי 481 'תק   8

Corp. אפשר לנצל דר� המצאה זו ג� כאשר הנתבע אינו , )1989 (762) 4(ד מב"פ , מגדל'נ
  .בתחו� השיפוט

 156/73Uniroyalע "וכ� בר; 1984–ד"התשמ,  לתקנות סדר הדי� האזרחי478� ו477' ראו תק   9
Inc.1973 (229) 1( כחד"פ, מ"ציו� חברה לביטוח בע'  נ.(  
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א� בשעת ההמצאה הוא עוסק בישראל בעסק , שנציג זה לא היה קשור לעילת התביעה

א� מאפשרת לבקש היתר להמציא מסמכי� מחו� ) 1(500 תקנה 10.שבגינו הוגשה התביעה

ג� הסכמה יכולה לבסס את . לתחו� כאשר מושבו של הנתבע או מקו� מגוריו בישראל

. בי� שהושגה לאחר המעשה נשוא התביעה ובי� שסודרה מראש, שפטסמכותו של בית המ

ואילו המצאת מסמכי� משמשת רק תפקיד , היא שמקנה סמכות, כאשר קיימת הסכמה כזו

 בכל אלה 11.דומה כי אי� צור� בקבלת היתר, על כ� א� הנתבע נמצא מחו� למדינה. מיידע

  .אי� ייחוד לתביעות בעשיית עושר ולא במשפט

   ענייניתמכוח זיקה לאומית�בי�ת סמכו  .2

הזיקות הענייניות העשויות לבסס סמכות לדו� בתביעה בעשיית עושר ולא במשפט מופיעות 

. העוסקת בהמצאה מחו� לתחו�, 1984–ד"התשמ,  לתקנות סדר הדי� האזרחי500בתקנה 

הפעיל א� לפי הנסיבות יהיה אפשר ל. עילות אלה מגוונות ואינ� מיוחדות לתביעה מסוג זה

אשר על כ� יש זיקות העשויות להצמיח סמכות לדו� בתביעה  .ג� את אלה לצור� תביעה כזו

ובמקרה נתו� ייתכ� שיהיה אפשר לבסס היתר המצאה על יותר , בעשיית עושר ולא במשפט

על התובע להראות , מאחר שמדובר בהיתר שבשיקול דעת, בכל המקרי� הללו. מעילה אחת

ושישראל היא , שיש לו עילה טובה לכאורה, ס את בקשתו קיימתשהזיקה שעליה הוא מבס

   12.הפורו� הנאות לדיו� בתביעה

  "נכו� או בעל די� דרושבעל די� "  )א(

האד� שמחו� למדינה "מאפשרת לבקש היתר המצאה מחו� לתחו� כאשר ) 10(500תקנה 
שהומצאה , רבתובענה שהוגשה כהלכה נגד אד� אח,  בעל די� נכו�או , בעל די� דרושהוא

 תקנת משנה זו עוסקת בכל מקרה שבו אי אפשר לקנות ."לו הזמנה כדי� בתחו� המדינה
על ידי המצאת מסמכי� בתו� המדינה או על סמ� עילה אחרת , סמכות על הנתבע ישירות

ואילו הצור� לקיי� דיו� מלא ויעיל בסכסו� שכבר נמצא בסמכות בית המשפט , 500בתקנה 

  

 General Electric 39/89א "רע ו1984–ד"התשמ, לתקנות סדר הדי� האזרחי) א(482' ראו תק   10
Corp.פסק די� זה הוא אסמכתה לאפשרות להפעיל את כל ). 1989 (762) 4(ד מב"פ , מגדל' נ

שר בא. התקנות המתייחסות להמצאה לידו הארוכה של הנתבע ג� כשהוא אינו נמצא במדינה
, שר� קונפינולאפשרות להמציא מסמכי� לתאגיד וא� למנהלו מחו� למשרדי התאגיד ראו

  . ואיל� והמקורות הישראליי� והאנגליי� שאליה� היא מפנה29' בעמ
  .383–382' בעמ ראו לעיל   11
 465) 2(ד נח"פ, .Bodstray Co' מ נ"לקטרוניות בעראדא תעשיות א 4601/02א "ראו ע   12

שאלה רצינית או (� רמת ההוכחה הנדרשת לצור� קיומה של עילה לכאורה לעניי; )2004(
 .C.A.E' מ נ"אשבור� חברה לסוכנויות ומסחר בע 9725/04א "ראו ע) מחלוקת כנה

Electronics Ltd.) 393–392, 377' בעמ לעיל וראו, )2007, פורס� בנבו. 
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תבע מחו� לתחו� על ידי צירופו לנתבע שכבר כפו� לסמכות בית מצדיק הזמנתו של נ
אשר על כ� התקנה מתנה את האפשרות לזמ� אד� . המשפט הישראלי מכוח זיקה חזקה יותר

שכל זיקתו מתמצה בהיותו נתבע נכו� ודרוש לדיו� בישראל בכ� שכבר הומצאה הזמנה לדי� 
מוש בתקנת משנה זו הוא כאשר  מצב אופייני שבו ייעשה שי13.לנתבע בתחו� המדינה

 �התובע מבקש לצר� לתביעה המבוססת על עילה של עשיית עושר ולא במשפט נתבע נוס
א� ג� נתבע עשוי לבקש לצר� לתביעה צד שלישי . על זה שכבר נכפ� לסמכות השיפוט

 14.א� יחויב בדי�, שהתעשר מהמעשי� נשוא התביעה כדי שצד שלישי זה יחויב כלפיו
 היתר בעילה זו די להראות שיש שאלה רצינית באשר לחבותו של האד� שאליו לצור� קבלת

אול� חשוב להראות שהנתבע המקומי לא , מתייחסת הבקשה להיתר המצאה מחו� לתחו�
  15.נתבע באופ� מלאכותי ורק כדי לאפשר בקשת היתר להמציא את ההזמנה לנתבע הזר

  במדינהחבות בנוגע למקרקעי�   )ב(

נושא התובענה הוא כולו "פשרת לבסס היתר המצאה מחו� לתחו� כאשר  מא)2(500תקנה 
מסמיכה את בית המשפט להתיר ) 3(תקנת משנה ". מקרקעי� המצויי� בתחו� המדינה

, צוואה, שטר, לבטל או לאכו� פעולה, לתק�, מבקשי� לפרש"כאשר  המצאה מחו� לתחו�
 ג� א� אי� סיבה ."� המדינההתחייבות או חבות בנוגע למקרקעי� המצויי� בתחו, חוזה

 את האפשרות לדו� המדינה לשלול מ אי� סיבה,לייחד סמכות למדינה שבה נמצאת הקרקע
   16.בתביעות הנוגעות לקרקע שבתחומה

 בר� 17.מוגבלת לתובענות העוסקות בזכויות קניי� בלבד) 2(נהוג לומר שתקנת משנה 
תחו� כדי לאכו� חוזה הנוגע אפשר לבסס על תקנת משנה זו בקשת היתר המצאה מחו� ל

 לפיכ� דומה שכאשר התביעה 18.לקרקע בישראל ג� כשאי� מחלוקת באשר לזכויות הקניי�
, מבוססת על הטענה שרכישת זכויות הקניי� בקרקע בישראל מהווה התעשרות שלא כדי�

  

סמכות בית המשפט הוזמ� הכלל המקביל באנגליה היו� אינו דורש שהנתבע שכבר כפו� ל   13
   .)11�161בפסקה , DICEYראו ( בתו� המדינה

במקרה ). 2007, פורס� בנבו (בנו זיסמ�' מ נ"הימנותא בע 5175/07) ��י(א "בשראו לדוגמה    14
זה הנתבעת ביקשה לקבל היתר להמציא מסמכי� מחו� לתחו� כדי לצר� לתביעה צד שלישי 

בי� השאר בעילה ,  תתברר ג� שאלת אחריותו כלפיה,כדי שא� תחויב בדי�, שפעל עמה יחד
  .של עשיית עושר ולא במשפט

למקרה ). 1967 (243) 2(ד כא"פ, מ"חברה לבני� בע" גזית ושח�"' ליבהר נ 98/67א "ראו ע   15
ד "פ, וילנסקי'  נ.Metallurgique de Gerzat S.A 2752/03א "עשלא עמד בתנאי זה ראו ר

  ).2003 (145) 6(נז
ההוראה אינה מאפשרת , )11�226בפסקה , DICEY(בניגוד לאנגליה . 385–384' לעיל בעמ ורא   16

  .במדינהלהתבסס על הימצאות מיטלטל נשוא התביעה 
לוי� ' ש, מהדורה שביעית( 242 סדרי הדי� האזרחי יואל זוסמ� ;60' מ בע,שר�קונפינוראו    17

 .)1995, עור�
  . 23ש "ה, 1445' בעמ לעילראו    18
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באותה מידה ). 2(אפשר יהיה לבסס בקשת היתר המצאה מחו� לתחו� על תקנת משנה 
יעה המבוססת על התעשרות שלא כדי� מתו� שימוש בקרקע בישראל תיכנס סביר כי תב

א� עילת ההתעשרות . לעילה זו ג� בהיעדר סכסו� אמתי בשאלה למי זכות הקניי� בקרקע
 להתבסס ג� על  אפשריהיה, להתחייבות או חבות בנוגע לקרקע בישראל, נוגעת לחוזה
  ).3(תקנת משנה 

  תביעה בעלת רקע חוזי  )ג(

כמה וכמה  כוללת 500תקנה . ביעה בעשיית עושר ולא במשפט יש לה רקע חוזי ברוריש שת
 מאחר 19.הוראות המאפשרות לבסס בקשה להיתר המצאה מחו� לתחו� באשר לחוזה

ו של חוזה מ ומאחר שקיו20,שההבחנה בי� עילות התביעה בחיובי� אינה תמיד חדה
תבוע בעשיית עושר ולא והאפשרות לתבוע בחוזי� אינ� מוציאי� את האפשרות ל

העילות המספיקות כדי להתיר ,  נראה סביר כי כאשר העילה קשורה לחוזה21,במשפט
המצאת מסמכי� מחו� לתחו� כדי לדו� בחוזה תספקנה ג� כדי לדו� בתביעה בעילה של 

 שלילתה של עמדה זו פירושה שהעילות החוזיות לא 22.עשיית עושר ולא במשפט
, אלות העולות מתו� רצונ� של צדדי� להיכנס למסגרת חוזיתתאפשרנה דיו� מלא בכל הש

המופיע , שכ� מצבי� בעלי רקע חוזי עשויי� להיות מצבי� שבה� מקו� המעשה המעשיר
עשיית עושר ולא לתביעה בגי� על כ� בהיעדר עילה עצמאית . אינו בישראל, )7(500בתקנה 

 באופ� שמאפשר 500במשפט נראה כי מוצדק לפרש את העילות החוזיות שבתקנה 
  23.אלהתביעה  לצור� עילות �להשתמש בה

  תביעה בעלת רקע אחר  )ד(

תקנה :  העשויות להיות רלוונטיות בהקשר של נזיקי�500יש שתי עילות נוספות בתקנה 

מבקשי� צו מניעה לגבי דבר "המאפשרת לבקש היתר המצאה מחו� לתחו� כאשר , )6(500
  

  .1459–1447' בעמאו לעיל ר   19
עיוני� בהגותו של פרופסור : ספר דניאל" דיני עשיית עושר ולא במשפט"ראו דניאל פרידמ�    20

  ).2008 (589–585 ,585דניאל פרידמ� 
 .221) 1(ד מב"פ, ה.ב.מ.ונס ג'הרלו אנד ג' מ נ"אדרס חומרי בניי� בע 20/82נ "דראו    21
 ,)2009, פורס� בנבו (פיק'  נArch Timber Protection Ltd 3133/08) ס"כשלו� (א "בשראו    22

בגי� פעולות שכר ראוי לביעה ש� נדונה בקשה להיתר המצאה בת. ק הדי� לפס8� ו7פסקאות ב
בית המשפט ביסס את היתר . שבוצעו במסגרת חוזה לא כתוב שלא התייחס לגובה השכר

דוגמה זו . כר הראוי הוא חוזימתו� שסבר כי הבסיס לתביעת הש, )5(500ההמצאה על תקנה 
ממחישה היטב את המצב שבו רקע חוזי עשוי לשמש בסיס למת� היתר במסגרת העילות 

  .החוזיות א� על פי שהתביעה מתייחסת למעשה לעילה של עשיית עושר ולא במשפט
התומכת ברעיו�  ,33ש "ה, 1449' לעיל בעמראו פסיקה אנגלית המוזכרת לעמדה דומה    23

ראו ; חוזיות צריכות לספק בסיס לדיו� במכלול הבעיות המתעוררות על רקע חוזישהעילות ה
   .4.62–4.60פסקאות ב, BRIGGSג� 
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או שמבקשי� למנוע או להסיר מטרד בתחו� , דינההנעשה או העומד להיעשות בתחו� המ

התובענה מבוססת על מעשה "המאפשרת לבקש היתר כאשר , )7(500 ותקנה ,"]...[ המדינה

 בהקשר של עשיית עושר ולא במשפט יהיה אפשר להתבסס ."או על מחדל בתחו� המדינה

 להתעשרות בתחו� המדינה מעשה הקשור, או עומד להיעשות, על עילות אלה כאשר נעשה

די בזיקה זו כדי להצדיק נטילת סמכות על הנתבע ג� א� הוא אד� זר . שלא כדי� של הנתבע

התפיסה הגלומה בתקנות אלה היא שביצוע מעשה בתחו� . שאי� לו קשר ממשי לישראל

  .המדינה מכפי� את האד� לסמכות השיפוט שלה

� המבוססת על חוזה ש� נפסק כי תביעה במעי� חוזי, בניגוד לעמדת המשפט האנגלי

שר � קונפינו24,מכללא יכולה לבסס היתר המצאה מחו� לתחו� מכוח העילות החוזיות

משו� , סבורה שתביעה בעשיית עושר ולא במשפט אינה יכולה להיכלל בעילות החוזיות

העילה המתאימה למת� היתר , לדעתה 25.שבמשפט הישראלי תחו� זה כבר אינו חוזי

המבוססת על מעשה או מחדל , )7(500 במשפט היא תקנה בתביעה בעשיית עושר ולא

. עמדה זו סבירה,  כאשר העילה בעשיית עושר ולא במשפט צומחת מרקע נזיקי26.בישראל

מצג שווא והונאה אשר , גזל, סביר שכאשר הנתבע עשה בישראל מעשי תרמית, למשל

 היתר על מעשי� הזיקה לישראל קרובה מספיק כדי להצדיק ביסוס, הצמיחו לו טובת הנאה

תעשרות ה אול� בעילה של עשיית עושר ולא במשפט המרכיב המעניי� הוא מרכיב ה27.אלה

ההתנהגות הנדונה , שר בעצמה�כפי שמציינת קונפינו, יתרה מזו. ולא מרכיב ההתנהגות

 ע� כל זאת דומה שוב כי 28.עשויה להיות התנהגותו של התובע ולא התנהגותו של הנתבע

מכות מיוחדת לעילה זו אי� מנוס מלהכניס ג� תביעות שאי� לה� רקע נזיקי בהיעדר הוראת ס

  . לעילה זו

שר אינה מתייחסת למגוו� הבסיסי� האפשריי� בעילה של עשיית עושר ולא �קונפינו

העובדה שיש סוגי התעשרות שוני� ושאפשר שמקו� המעשה או המחדל לא יהיה . במשפט

מעידה שהעילות ,  לא יהיה רלוונטי בהקשר הנזיקיכפי שאפשר שמקו� ההתנהגות, רלוונטי

אינ� מותאמות כראוי , כמו כללי הסמכות באופ� כללי, למת� היתר המצאה מחו� לתחו�

דומה שבסיס , כמו בהקשר הנזיקי, במקרה של עשיית עושר ולא במשפט. לדי� המהותי

 בהקשר החוזי כפי שהוצע. ולמצער איננו מכוונ� כראוי לתחו� הנדו�, הסמכות צר מדי

מצב זה מצדיק מת� פירוש רחב לעילות המבססות בקשה למת� היתר , ובהקשר הנזיקי

  

 Bowling v. Cox, [1926] A.C. 751 (P.C.); Rousou’s Trustee v. Rousou, [1955] 1ראו    24
W.L.R. 545; Re Jogia (A Bankrupt), [1988] 1 W.L.R. 484; The Kurnia Dewi, [1997] 1 

Lloyd’s Rep. 552 .  
  . 73' בעמ, שר�קונפינו   25
  . 106' ש� ובעמ   26
 ). 2007, פורס� בנבו (בנו זיסמ�' מ נ"הימנותא בע 5175/07) ��ימחוזי (א "בשראו למשל    27
  .106'  בעמ,שר�קונפינו   28
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המצאה מחו� לתחו� ושימוש פעיל בשיקול דעת שיפוטי כדי להבטיח שהעניי� קשור דיו 

  .  לישראל כדי להצדיק נטילת סמכות

  ברירת די�  .ג

  כלל ברירת הדי�  .1

 היק� ,ראשית. ורר קשיי� מיוחדי� בברירת הדי�ו� של עשיית עושר ולא במשפט מעהתח

יש ,  שנית29.התחו� של עשיית עושר ולא במשפט שונה מאוד בשיטות המשפט השונות

התחו� , שלישית 30. בתוכ� הדיני� בתחומי� הנדוני�בי� המדינות השונותהבדלי� ניכרי� 

לי מאפייני� מקי� מצבי� עובדתיי� רבי� ומגווני� שיכולי� להיות קשורי� למצבי� בע

על כ� קשה במיוחד לעצב כלל שיכיל את כל . נזיקי� וא� קניי�, כגו� חוזי�, משפטיי� שוני�

בישראל השאלה איזה די� חל על תביעה בעשיית עושר . המצבי� האפשריי� ושיתאי� לה�

 על כ� אי� 31.ועד כה היא טר� נדונה ברצינות בפסיקה, ולא במשפט אינה מוסדרת בחקיקה

ואפשר להסתפק בהצגת המקורות שבה� ראוי , פיתוח דיו� בסוגיה מורכבת זוטע� רב ב

  . להיעזר

בפסק הדי� היחיד שבו עלתה בעיה זו בישראל אומצה הגישה הכללית שיש להחיל את 

,  גישה זו נשאבה מהמשפט המקובל האנגלי32.של החיוב הנדו� – proper law –הדי� הנאות 

  

 KONRAD ZWEIGERT, HEIN KÖTZ, AN INTRODUCTION TO COMPARATIVE LAW ראו למשל   29

575 ff. (tr. Tony Weir, 2nd ed., 1984); ANDREW DICKINSON, THE ROME II REGULATION: 
THE LAW APPLICABLE TO NON-CONTRACTUAL OBLIGATIONS (2008) , ואיל�  10.10בפסקה

  .המשחזר את הקשיי� שבה� נתקלו באירופה בניסיונ� להסדיר תחו� זה
 .ש�, )29ש "לעיל ה (ZWEIGERT AND KÖTZראו    30
כמו בכל , בהצעת החוק של לבונטי� הדי� המוסמ� להקנות זכות בעשיית עושר ולא במשפט   31

ראו (הוא דינו האישי של החייב ודי� אחר שהוא נכפ� לו לעניי� הנדו� , תחומי החיובי�
ההצעה מתייחסת לעשיית ,  א� די� ישראל הוא דינו האישי.))4)(א(30'ס, הצעת חוק ,לבונטי�
 א� הוא חייבהלהצעה פוטרת את ) ב(21' סשכ� , לא במשפט במידה רבה כמו לנזיקי�עושר ו

) 2(18' ההוראה המקבילה בנזיקי� מצויה בס(פטור ה� בדינו האישי ה� בדי� מקו� הזכייה 
  ).להצעת החוק

) 1(ב"מ תשנ"פ, שמואל פלאטו שרו�' קומפני פריזיי� דה פרטיסיפסיו� נ 2244/81) א"ת(א "ת   32
 RESTATEMENT OF THE LAW (SECOND)�פסק הדי� הפנה ג� לעמדה של ה .)1991 (163

CONFLICT OF LAWS , ביותר המשמעותית כמקובל ש� לדי� בעל הזיקה , שמפנה 221פסקה
בר� ע� הזיקות שיש להביא בחשבו� כדי לזהות די� זה מוני� את המקו� שבו ממוק� . לעניי�

את מקו� ביצוע , את מקו� ההתעשרות,  לקשר זההקשר בי� הצדדי� א� ההתעשרות קשורה
את מקו� , את האזרחות, את מקו� המגורי�, את המושב, המעשה שהוליד את ההתעשרות
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הכלל שנוסח . Diceyהמופיע אצל ) restitution(בה ובעיקר מסיכו� הפסיקה בנושא ההש

פירוט הכלל בהמש� . בספרו מחיל על חובת ההשבה את דינו של החיוב הספציפי הנדו�

א� היא נובעת , ובהתאמה(יחול די� החוזה , מעלה כי א� העילה נובעת מהקשר חוזי

סקה הקשורה א� היא נובעת מע; )משליחות או מנאמנות יחול הדי� החל על יחסי� אלה

יחול די� מקו� , וא� היא נובעת מנסיבות אחרות; יחול די� מקו� הימצא הקרקע, לקרקע

יחול הדי� שחל על העוולה , א� היא נובעת ממעשה נזיקי�,  בהמש� לכ�33.ההתעשרות

 ,ת ההתעשרות ג� בשוויי� מחילי� את הדי� שחל על היחסי� שמה� צומח34.הנזיקית

   35.די� מקו� ההתעשרות את –יחסי� כאלה ובהיעדר 

הכוללי� , )unjust enrichment( כדי� אבגרמניה מבחיני� בי� מצבי� של התעשרות של

ובי� מצבי� , 1979–ט"התשל,  לחוק עשיית עושר ולא במשפט1דו� בסעי� עילות מהסוג הנ

 הכוללי� עילות כגו� אלה ,) אחר בלא הרשאהבשבילביצוע מעשה  (negotiorum gestioשל 

 כאשר ההתעשרות שלא כדי� . לחוק עשיית עושר ולא במשפט הישראלי�5 ו4פי� שבסעי

כאשר היא נובעת ; יחול הדי� שחל על היחס שבבסיס המעשה, נובעת מביצועו של מעשה

במקרי� אחרי� יחול די� מקו� ; יחול עליה הדי� של מקו� הפגיעה, מפגיעה באינטרס מוג�

כאשר התביעה נוגעת למעשה שנעשה בלא , negotiorum gestio במצבי� של 36.ההתעשרות

 נדרש להשיב חוב שנפרע הנתבעואילו כאשר , יחול די� מקו� ביצוע המעשה, הרשאה

 מבחינה בי� �Rome II Regulation ג� ה37.יחול הדי� שחל על החוב, למענו על ידי אחר

קבע כי  נnegotiorum gestioה� בהתעשרות שלא כדי� ה� במקרי� של . העילות השונות

יחול הדי� החל על , כגו� יחסי� חוזיי� או נזיקיי�, כאשר החיוב נובע מיחסי� בי� הצדדי�

כאשר לשני הצדדי� די� מושב משות� בעת האירוע , ובהיעדר יחס כזה, היחסי� שביניה�

 בהיעדר די� מושב משות� יחול די� מקו� 38.יחול די� זה, "מזיק"או ה" מעשיר"ה

 negotiorum gestio ואילו על מצבי� של 39,עשרות שלא כדי�ההתעשרות בהקשר של הת

  

ואת המקו� שבו היה נכס בעת ההתעשרות בתנאי , התאגדות ומקו� העסקי� של הצדדי�
  .שנכס זה היה קשור להתעשרות

כללי� אלה הוחלפו באנגליה .  של המשפט המקובלזו העמדה .230 בכלל ,.DICEY 14th edראו    33
פסקה ב, .DICEY 15th edראו ( Rome II Regulation�במידה רבה על ידי הכללי� הקבועי� ב

  .14�ולכ� הדיו� המעודכ� האחרו� בכללי המשפט המקובל מופיע במהדורה ה) 36�003
  .34�007בפסקה , .DICEY 14th edראו למשל    34
  .להסכי� שיחול די� הפורו�הסעי� א� מאפשר לצדדי� , באופ� חריג. CPIL� ל128' ראו ס   35
  .EGBGB� ל38' ראו ס   36
  .EGBGB� ל39' ראו ס   37
  .Rome II Regulation� ל11.1,11.2, 10.2, 10.1' ראו ס   38
  .Rome II Regulation� ל10.3' ראו ס   39
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ובמידה , כפי שמקובל ג� בהקשר הנזיקי,  בשני ההקשרי�40.יחול די� מקו� המעשה המזיק

א� , אפשר לסטות מהדי� שאליו מפנה הכלל ולהחיל די� אחר, מסוימת ג� בהקשר החוזי

   41.קבנסיבות העניי� יש לו קשר קרוב יותר לחיוב באופ� מובה

חלק מההסדרי� הללו זכו לניתוח וביקורת מעמיקי� בעבודת דוקטור בישראל שנכתבה 

 עבודה זו מציעה גישה מורכבת יותר אשר מבחינה בי� 42.על ידי איריס רבינובי� ברו�

, או איזה די� אפשר להחיל, קבוצות של מצבי� עובדתיי� שוני� וקובעת איזה די� יש להחיל

להבחי� באופ� בסיסי בי� מצבי� ש� מוצע . ני� בכל הקשר והקשרעל סמ� האינטרסי� המוג

מצבי� שבה� יש הענקת טובת הנאה לנתבע בשל פג� , שבה� יש נטילה של רכוש הזולת

מצבי� המתעוררי� בהקשר חוזי ומצבי� של שמירה , )העברה בטעות(ברצונו של התובע 

בחלק מהמקרי� התוצאות . י�בתו� כל קבוצה מתנהל דיו� במצבי� פרטני. על רכוש הזולת

הדיו� כשלעצמו מאל� בעושרו . דומות לאלה שהושגו בשיטות אחרות ובחלק ה� שונות

א� באנגליה העלה מחקר אקדמי את הצור� . ההשוואתי ובתובנות הברירתיות שיש בו

 עבודות אלה טר� זכו 43.להתייחס בפירוט רב יותר למצבי� העובדתיי� שבבסיסי החיוב

א� ככל שירבו המקרי� שבה� יהיה צור� להיזקק לחשיבה , או בחקיקהלהד בפסיקה 

  .ראוי שה� יהוו בסיס לפיתוח הדי� בתחו� זה, ברירתית

  בעיות מתודולוגיות  .2

כל הבעיות המתודולוגיות המתעוררות בתחומי� אחרי� עלולות להתעורר בעשיית עושר 

להצביע על גישה אחידה וא� אפשר , בהיעדר גישה אחידה לברירת הדי�. ולא במשפט

ראוי להתייחס לבעיות בעלות גוו� אובליגטורי בתחו� של , לבעיות אלה בתחו� החיובי�

על פי , מדובר בהקשר קנייניכשו, עשיית עושר כפי שמתייחסי� אליה� בחוזי� ובנזיקי�

כבר ראינו כי ג� בתו� תחומי משפט נבדלי� קשה לזהות גישה . הגישה המקובלת בקניי�

אי� טע� , בהיעדר חקיקה או פסיקה בעניי� זה בישראל, א� שוב.  במשפט הישראליעקבית

  . לפתח בו דיו�

  

  .Rome II Regulation� ל11.3' ראו ס   40
 Rome II� ל4.3 'ראו סלחריג הנזיקי ; Rome II Regulation� ל11.4'  וס10.4' ראו ס   41

Regulation ;ל 4.4' בהקשר החוזי ראו ס�Rome I Regulation .  
עבודת  (ברירת הדי� בתביעות בעילה של עשיית עושר ולא במשפטאיריס רבינובי� ברו�    42

  ).1999, אביב�דוקטור שהוגשה לאוניברסיטת תל
 GEORGE PANAGOPOULOS, RESTITUTION IN PRIVATE INTERNATIONAL LAWראו למשל    43

(2000). 
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  פסקי� זרי�  .ד

יכולי� להטיל על צד מ� הצדדי�  עשיית עושר ולא במשפטשעוסקי� בפסקי די� זרי� 

עשויי� א� להצהיר על ה� בתו� כ� ; למסור נכס ועוד, לבצע מעשה,  לשל� כס�– יובי�ח

 פסקי� החלי� על לדיני� הרגילי� הפסקי די� כאלה כפופ קליטת� של .נייני� מסוי�מצב ע

 א� מבקשי� להביא לידי ביצוע חיוב שבפסק זר באמצעות ההוצאה 44.זרי� מסוג גברא

 וא� ;1958–ח"התשי, חו�  אכיפת פסקיבישראל על פי חוקו� את הפסק  לאכאפשר, לפועל

� סביר 45. על פי תביעה על יסוד הפסק�כפו ג�אפשר ל, החיוב הוא לתשלו� סכו� כס

א� הפסק אינו מקיי� אחר , שאפשר א� לקבל פסק די� המצהיר שפסק זר אינו ראוי לאכיפה

וככל שהנסיבות מצדיקות מת� הצהרה שלילית , התנאי� בכל אחד משני המסלולי� הללו

אפשר , � אחר א� מבקשי� להסתמ� על מה שנקבע בפסק די� מסוג זה במסגרת הלי46.שכזו

 � כש� 47.חו��לחוק אכיפת פסקי) ב(11לבקש להכיר בו הכרה אינצידנטלית לפי סעי

דנטלית באשר לפסקי� זרי� שניתנו במסגרת תביעה ישתנאי האכיפה ותנאי ההכרה האינצ

א� השאלה א� אפשר , בעשיית עושר ולא במשפט אי� בה� ייחוד המחייב התייחסות נפרדת

ל שהפסק ראוי להכרה או שאינו ראוי להכרה כפופה לתנאי� לקבל פסק די� הצהרתי ע

 אי� ייחוד לפסקי די� זרי� בענייני עשיית עושר ולא ,באותה מידה 48.הרגילי� שהוצגו לעיל

  49.י� כא� מקו� להארי�במשפט בכל מה שקשור לתוצאות קליטת� בישראל וא

  

 לצור� תביעה Brussels I Regulation� מאחר שאי� כללי סמכות מיוחדי� ב.8 פרק ראו לעיל   44
א� על , לעומת זאת בשוויי�. ג� אי� כללי סמכות עקיפה מיוחדי�, בעשיית עושר ולא במשפט

מקנה לשוויי� סמכות לדו� בעילה בעשיית עושר ולא במשפט פי שכלל הסמכות הישירה אינו 
נוס� על זיקות . יש כלל סמכות עקיפה מיוחד, על יסוד העובדה שנעשה מעשה מעשיר במדינה
או מגוריו א� עילת התביעה , מושב הנתבע(הסמכות העקיפה הרגילות בתחו� החיובי� 

יא פסק די� בענייני עשיית עושר מכירי� בסמכותה של מדינה זרה להוצ) קשורה לפעילות ש�
ובלבד שהנתבע איננו תושב , ולא במשפט א� המעשה המעשיר או הפגיעה היו במדינה ההיא

 � )..e.149.2'  וס149.1' ראו ס(שוויי
 ראו לעיל על ההבדלי� בי� שני המסלולי� ועל מקומו של התנאי בדבר תשלו� סכו� כס�   45

' לעיל בעמ ראו(זקי� נית� להוצאה לפועל מיד פסק די� מהשטחי� המוח .509–490' בעמ
533–537.(  

 .525–524' בעמראו לעיל    46
על השאלה א� אפשר לזכות בפסק די� שמכיר בו הכרה הצהרתית  .516–510' ראו לעיל בעמ   47

 .519–516' בעמראו לעיל 
  .523–516' בעמראו לעיל    48
  .561–551' ראו לעיל בעמ   49



1621 

  22פרק 

  שטרות

  מבוא  .א

שטר , מדברי� על שטר קניי�. משמש בהקשרי� רבי� במשפט הישראלי" שטר"המונח 

דיני השטרות אינ� מתייחסי� לכל . שטר נאמנות ועוד, שטר מטע�, שטר הלוואה, בוררות

   1.ה� מתייחסי� רק למסמכי� סחירי�; אלה

כש� שאפשר . ני הקניי�על כ� מתעוררות בעניינו שאלות מתחו� די. שטר הוא חפ�

. כ� אפשר לדרוש את השבתו בעי� או פיצוי על החזקתו של כדי�, לדרוש פירעונו של שטר

בהעברת� ובפירעונ� , דיני שטרות עוסקי� ביצירת�. אול� בראש ובראשונה שטר הוא חיוב

הוא מגובש : לחיוב השטרי מאפייני� ייחודיי�. של חיובי� המגובשי� במסמכי� סחירי�

, על כ� הוא נית� להעברה; הוא נועד לאפשר יצירת שרשרת של חיובי� באותו מסמ�; בבכת

הוא נית� א� להעברה שמעניקה למקבלו זכות טובה ; וכל העברה יוצרת חיוב חדש ועצמאי

אי� ,  הדי� בדר� כלל קובע מה נדרש כדי שמסמ� ייחשב שטר2.מזו שהייתה למוסרו

, קונה אד� זכות טובה מזו שהייתה למי שמסר אותהאי� , מעבירי� את החיוב מאד� לאד�

  . כיצד מממשי� את החיוב ומביאי� לידי פירעו� ועוד

שיטות משפט שונות זו מזו בפרטי� הנדרשי� להופיע בשטר כדי שהוא יהיה מסמ� 

ה� ; ה� מתייחסות אחרת לביטויי� שוני� המופיעי� בשטר ולהשפעת� המשפטית; סחיר

ה� קובעות תנאי� ; לצורות חתימה שונות על השטר ולחתימת זיו�מייחסות משמעות שונה 

ה� קובעות תנאי� שוני� ; שוני� לאפשרות הנסב לקבל זכות טובה יותר משהייתה למסב

  .לפירעו� מהחייב העיקרי על פי השטר ולזכות לחזור אל חייבי� אחרי� על פי השטר

�צי� ביותר בסחר הבי�חיובי� שאפשר להעביר� במסמ� חשובי� ביותר למסחר ונפו

לאומי בשטרות מסכת שלמה �על כ� היה אפשר לצפות שתיווצר סביב השימוש הבי�. לאומי

אול� אי� הדבר  .המטפלות באופ� ברור בכל הסוגיות שיכולות להתעורר של חקיקה ופסיקה

  

על ההבחנה בי� עבירות וסחירות ועל הקשר בי� שתי אלה להמחאת חיובי� ראו יואל זוסמ�    1
  ).שטרות, זוסמ
 –להל� ) (1983, מהדורה שישית(דיני שטרות 

, "עושה"על המונחי� . משת במינוח מיוחדהמסגרת המשפטית שבה מתאפשר כל זה משת   2
ראו " ז"מוכ", "אוחז כשורה", "אוחז", "נסב", "מסב", "נפרע", "נמש�", "קבל", "מוש�"

  ).1ש "לעיל ה( שטרות, זוסמ
ו] נוסח חדש[באופ� כללי פקודת השטרות 
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דיני השטרות הישראליי� מבוססי� על דיני השטרות האנגליי� שגובשו בנוסח . כ�

�ה, עשרה�ד במאה התשעסטטוטורי עוBills of Exchange Act, 1882 .חוק זה נחשב ל�“best 

drafted Act of Parliament ever passed”3 והועתק כמעט מילה במילה לפקודת השטרות 

סמכות . לאומיות- לפקודה זו הוא הסעי� היחיד שמתייחס לבעיות בי�72 סעי� 4.הישראלית

על כ� אי� פלא . רי� בעיות מיוחדות בהקשר של שטרותהשיפוט ופסקי די� זרי� אינ� מעור

אול� כפי שנראה הניסוח המהולל שמאפיי� את . שהסעי� מיוחד רק לבעיות של ברירת די�

ג� הפסיקה . יתר הפקודה אינו מאפיי� את הסעי� הזה שמשמעותו רחוקה מלהיות נהירה

תו או את הדר� הלא מעטה שהצטברה בדבר הסעי� באנגליה אינה מבהירה את משמעו

בישראל הפסיקה בנושא השטרות מועטה . הראויה לטיפול בבעיות ברירת די� בשטרות

 א� על פי שהיה אפשר לסבור שמיעוט הפסיקה הוא תוצאה של הפחתה בשימוש 5.ביותר

השימוש בשטרות ובכלי� המעוררי� , בשטרות עקב פיתוח� של מנגנוני תשלו� ממוכני�

כמו כ� דיני השטרות מגבשי� עקרונות יסוד בעלי חשיבות . יותרבעיות דומות עודו נפו� ב

ה� כדי להציג� , על כ� יש מקו� לדו� בכללי� הקיימי�. רבה במערכות התשלומי� החדשות

 שיש לבסס כללי ברירת די� על את התובנהה� משו� שה� מדגימי� היטב , הצגה מסודרת

   6.בעלות משמעות פנימית בלבדקטגוריות בעלות משמעות ברירתית ולא על קטגוריות 

  סמכות שיפוט  .ב

.  ה� להיבטו החפצייובי של השטרחהיבט התביעות בנוגע לשטרות יכולות להתייחס ה� ל

תביעה אופיינית בהקשר זה היא . בהקשר החיובי תביעה שטרית דומה לתביעה חוזית

רגילה אפשר נוס� על האפשרות לתבוע על פי השטר בתביעה , לאבישר. לפירעונו של שטר

 על כ� הדיו� בסמכות 7.להגיש בקשה לביצועו של שטר ישירות ללשכת ההוצאה לפועל

 8.השיפוט יתייחס ג� לסמכות לשכת ההוצאה לפועל לבצע שטר בלא דיו� בבית משפט

  

 , Bank Polski v. K.J. Mulder & Co., [1942] 1 K.B. 497 affirming [1941] 2 K.B. 266ראו   3
  .Mackinnon לפסק דינו של השופט 500' בעמ

  ). פקודת השטרות–להל� ] (נוסח חדש[פקודת השטרות    4
 ,M. VASSEUR, X. MARINראו : מעניי� שג� במדינות אירופיות אי� פסיקה רבה בשאלות אלה   5

LE CHEQUE para. 357 (1969).  
 .238–230, 161' למשל לעיל בעמראו    6
   .1967–ז"התשכ, א לחוק ההוצאה לפועל81 'ראו ס   7
בקשה המוגשת ללשכת ההוצאה לפועל תידו� בבית משפט רק א� החייב על פי השטר מתנגד    8

לכ� סביר שבדר� . 1967–ז"התשכ, לחוק ההוצאה לפועל) ג(א81' ראו ס. לביצועו של השטר
מצבי� שבה� ו אול� ייתכנ. כלל תביעה לביצועו של שטר לא תוגש ישירות לבית משפט

 כאשר יש בשטר מאפיי� ייחודי זה עשוי לקרות. תביעה כזו תוגש ישירות לבית המשפט
, מדובר במסמ� סחיר שיש בו חיובלמשל כש,  לטפל בוכת מוסמהההוצאה לפועל אינלשכת ש
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תביעה באשר לשטר יכולה ג� להתייחס לפירושו של שטר או לשאו� להצהרה שהוא אינו 

ד� אחר בעילה של עשיית עושר ולא במשפט על שקיבל כס� כ� יכול אד� לתבוע א. מחייב

, התביעה יכולה להיות בי� צדדי� קרובי� 9.על יסוד השטר על חשבונו של מי שזכאי לכ�

; או בי� נסב למסב, בי� קבל של שטר חליפי� לנפרע, למשל בי� עושהו של שטר חוב לנפרע

בהקשר . או נסב למוש� וכיוצא באלהכגו� נסב לקבל , והיא יכולה להיות בי� צדדי� רחוקי�

.  בי� תביעה קניינית ובי� תביעה נזיקית–באשר לנכס  תביעה שטרית דומה לתביעה החפצי

מחזיק האוחז או הצהרה כי השטר שיי� לו כאשר תובע יכול לדרוש השבתו של שטר לידיו 

  . הוא יכול לדרוש הצהרה כי השטר שלו ועוד; שלא כדי�בו 

לאומית �אי� הוראות מיוחדות באשר לסמכות השיפוט הבי�, תכמו בשיטות אחרו

הנסבי� על סוג ההלי� , על כ� חלי� כללי סמכות השיפוט הרגילי�. בתביעה הקשורה לשטר

 סיווג התביעה כתביעה חיובית או כתביעה קניינית אינו משפיע על סמכות השיפוט 10.הנדו�

 להטיל  ה� תביעות גברא שמטרת�שני סוגי התביעות הללו. של בתי המשפט הישראליי�

רק את כאשר פסק הדי� יכבול  –  להשיב נכס אולשל� סכו� כס� –חיוב על אד� פלוני 

   11. הישיר וחליפיוהנתבע

במשפט הישראלי הסמכות לדו� בתביעת גברא יכולה להתבסס על זיקה אישית , כמקובל

 בכל המקרי� הללו יש צור� .בי� הנתבע למדינה ועל זיקה עניינית של עילת התביעה למדינה

 בחלק� 12.וברוב� הזמנה זו היא שמקנה לבית המשפט סמכות שיפוט, להמציא הזמנה לדי�

על פי רוב סמכות זו . ובחלק� דרוש היתר, אפשר להמציא את המסמכי� בזכות ובלא היתר

כאשר ניטלה סמכות בזכות מכוח , בי� בדיעבד, כפופה לשיקול דעתו של בית המשפט

  

או משו� שיש בשטר , א81' כמפורט בס) המחאה (יקשטר חוב או ש, וא אינו שטר חליפי�א� ה
שמוציאה אותו )  לפקודת השטרות2' כלשונו של ס( משהו נוס� על פירעו� כס� פקודה לעשות

, אלו
' מ נ"בנק דיסקונט לישראל בע 85/87א "רעלמשל ראו . מסמכות לשכת ההוצאה לפועל
ה  ש� נקבע שקביעת ריבית אינה מוציאה את בקשת הביצוע מסמכות,)1990 (617) 2(ד מד"פ

   . ההוצאה לפועלשל לשכת
ה באפשרות העקרונית שדיני עשיית עושר ולא במשפט עשויי� לבסס עילת תביעה להכר   9

 37) 2(ד נה"פ, מ"חברת השמירה בע' רקוב נ'צ 8304/99א "בנוגע לשטרות ראו למשל רע
 ).1968 (519) 2(ד כב" פ,בנק זרובבל' רובי
 נ 55/68א "ע; )2000(

  . ואיל�367' עיל בעמולכללי הסמכות בישראל ראו ל, 41–39' ראו לעיל בעמ   10
ג� פסק די� הצהרתי הוא פסק גברא במוב� זה שהוא מכריע במחלוקת בי� הצדדי� המתדייני�    11

צד שלישי אינו כבול להכרעה במוב� המשפטי א� כי ייתכ� שלא יהיה לו . ומחייב רק אות�
יא לידי וייתכ� שמטעמי סדר כלליי� השיטה תדרוש שיב, סיס לטעו� נגד האמור בועניי� או ב

 .ביטולו של פסק הדי� לפני שיורשה לחלוק עליו באופ� פורמלי
כאשר הצדדי� הסכימו על ישראל כמקו� הדיו� וכאשר אי� כל עילה לבקש היתר להמציא את    12

 ראו, בסוגיית ההסכמה. סביר שדי בהסכמה זו כדי להקנות סמכות, המסמכי� מחו� לתחו�
  .18ש "וראו להל� ה 383–382' בעמלעיל 



 לאומי הפרטי הישראלי�כללי המשפט הבי�: שער שלישי

1624 

כאשר עצ� האפשרות להמציא את המסמכי� מחו� לתחו� , ובי� מראש, במדינההמצאה 

  . כפופה לשיקול דעתו של בית המשפט

  מכוח זיקה אישיתלאומית �בי�סמכות   .1

הנתבע עלול להיות מי . נתבעי� בעלי זיקה שונה לשטר עלולי� להיתבע בתביעה שטרית

משיכה או הסבה , חתימת קיבולכמו כ� בתנאי� מסוימי� כל אד� שחת� . שמחזיק בשטר

ושלא כול� , ייתכ� מצב שבו יהיו כמה חייבי� על פי השטר. על השטר עלול להידרש לָפרעו

 מוב� מאליו שבכל מקרה ומקרה סמכות השיפוט .יהיו בסמכות בית המשפט הישראלי

  . נקבעת על פי זהותו של הנתבע הרלוונטי

לאומית על �שפט בישראל סמכות בי�אפשר להקנות לבתי המ, כמקובל בתביעות גברא

 לש� כ� די א� הנתבע נוכח בישראל בעת 13.הנתבע על ידי המצאת מסמכי� בתו� המדינה

 או 15 כמו כ� אפשר להמציא את המסמכי� לבני ביתו14.ולו באופ� ארעי וחול�, ההמצאה

 אפשר ג� להמציא את המסמכי� לנציגו של הנתבע א� על פי 16.למורשה שלו שגר במדינה

א� בשעת ההמצאה הוא עוסק בישראל בעסק שבגינו , שנציג זה לא היה קשור לשטר

א� מאפשרת לבקש היתר להמציא מסמכי� מו� לתחו� ) 1(500 תקנה 17.הוגשה התביעה

  

 והתקנות המקבילות 1969–ל"התש, )המצאת מסמכי� לשטחי� המוחזקי�( הדי� סדריתקנות    13
מחילות את כל הכללי� הללו ג� על נתבע  )375–374' ראו לעיל בעמ(בדבר בית הדי� לעבודה 

  .הנמצא בשטחי� המוחזקי�
  .)1973 (229) 1(ד כח"פ, מ"לביטוח בעציו
 חברה '  נ.156/73Uniroyal Incע "בר   14
 General Electric 39/89א "רעלפי . 1984–ד"לתקנות סדר הדי� האזרחי התשמ 481 'תק   15

Corp. כאשר הנתבע אינו , )1989 (762) 4(ד מב"פ , מגדל'נ �אפשר לנצל דר� המצאה זו ג
  .בתחו� השיפוט

 .156/73Uniroyal Incע "בר; 1984–ד"התשמ,  לתקנות סדר הדי� האזרחי�478 ו477' ראו תק   16
שהיא תקנה ,  הישנה439' ש� נדונה תק ,)1973 (229) 1(ד כח"פ, מ"ציו
 חברה לביטוח בע' נ

  . בנוסח הנוכחי477
 39/89Generalא "רע ו1984–ד"התשמ, לתקנות סדר הדי� האזרחי) א(482ראו תקנה    17

Electric Corp. וא אסמכתה לכ� שאפשר להפעיל את שה, )1989 (762) 4(ד מב"פ , מגדל'נ
. כל התקנות המתייחסות להמצאה לידו הארוכה של הנתבע ג� כשהוא אינו נמצא במדינה

בשל ההפרדה ) א(482' דווקא בהקשר השטרי עלול להיות קשה יותר להסתמ� על תק
באשר לאפשרות להמציא מסמכי� . העקרונית בי� החיוב השטרי לעסקה שבגינה הוא נית�

 ואיל� והמקורות 29' בעמ, שר�קונפינו וא� למנהלו מחו� למשרדי התאגיד ראו לתאגיד
  .1260–1257' בעמ ראו ג� לעיל; הישראליי� והאנגליי� שאליה� היא מפנה
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בהקשר זה תביעות בנוגע לשטרות אי� . כאשר מושבו של הנתבע או מקו� מגוריו בישראל

  18.בה� כל ייחוד

   זיקה ענייניתמכוחלאומית �בי�סמכות   .2

 500הזיקות הענייניות העשויות לבסס סמכות לדו� בתביעה בנוגע לשטר מופיעות בתקנה 

אי� עילה . העוסקת בהמצאה מחו� לתחו�, 1984–ד"התשמ, לתקנות סדר הדי� האזרחי

 אחדות לצור� להפעיל זיקותאפשר יהיה , א� בהתא� לנסיבות, המיוחדת לתביעה שטרית

על התובע להראות , מאחר שמדובר בהיתר שבשיקול דעת, רי� הללובכל המק .תביעה כזו

שיש לו עילה טובה לכאורה ושישראל היא , שהזיקה שעליה הוא מבסס את בקשתו קיימת

   19.הפורו� הנאות לדיו� בתביעה

  

במסגרתה של עסקה זו ייתכ� שהצדדי� הסכימו . על פי רוב שטר הוא חלק מעסקה רחבה יותר   18
 לא תחייב – עסקת היסוד – בהסכ� המסגרת תניית שיפוט המופיעה רק. על מקו� השיפוט

ייתכ� שהיא א� לא . למשל מי שנהיה צד לשטר בשלב מאוחר יותר, צדדי� זרי� לעסקה זו
תחייב את הצדדי� הישירי� לעסקת היסוד ולשטר באשר העילה השטרית נפרדת מעסקת 

ל את ע� זאת סביר שבמקרי� שבה� ברור שהתניה נועדה לכבו. היסוד ואינה תלויה בה
בי� משו� שבשטר מופיעה הפניה לתניה כזו , בי� משו� פרשנותה, הצדדי� ג� בעילה השטרית

היא תחייב את הצדדי� , ובי� משו� שהגיעו להסכ� שיפוט לאחר פרו� הסכסו� באשר לשטר
מחוזי (ע "ראו למשל בר(ובית המשפט יתייחס אליה כאל תניית שיפוט רגילה , במישור החוזי

, פורס� בנבו (מ"מרדכי שמעו
 בע'  נTheyson Extrusionstechnik GmbH 3085/98) ��י
שבו פירשו הסכ� בוררות שסוכ� לאחר שפר� סכסו� באשר לשטרות כהסכ� שחל על , )1999

אול� אפשר להכניס תניית שיפוט ג� לשטר עצמו כדי שהיא תחייב את כל ). התביעה השטרית
שכ� תנאי כזה , ))1979 (260) 1(ד לד"פ,  הורובי�'קרפול נ 9/79א "ראו ע(מי שנהיה צד לו 

אינו פוגע בדר� כלל ביסודות הצורניי� של השטר ואינו פוגע באופיו העצמאי של החיוב 
תניה שמקנה סמכות ייחודית , במקרי� שבה� תניית שיפוט מופיעה על גבי השטר. השטרי

 ראו לעיל(שרי� אחרי� לבית משפט במדינה אחרת תטופל כפי שמטופלות תניות שיפוט בהק
לתניה שמקנה סמכות לבית משפט ישראלי לא תהיה נפקות רבה כאשר ). 427–426' בעמ

 אלא לכל היותר תשתיק אותו בטענה –הנתבע נמצא בישראל ואפשר להמציא לו הזמנה לדי� 
 500' וא� אחת מעילותיה של תק, כשהנתבע אינו נמצא בישראל. שהפורו� אינו פורו� נאות

בנסיבות אלה . סמכות בית המשפט תוכל להתבסס רק על הסכמתו של הנתבע, מתקיימתאינה 
א� .  כוללת רשימה סגורה של עילות500' כי תק, אי אפשר לבקש היתר המצאה מחו� לתחו�

סביר שאי� צור� בקבלת היתר המצאה מחו� , ג� בהיעדרו של הנתבע ושל נציגיו בישראל
 .)383–382' עמבראו לעיל (לשמש יותר מהודעה לנתבע לתחו� מאחר שההזמנה אינה צריכה 

 465) 2(ד נח"פ, .Bodstray Co' מ נ"לקטרוניות בעראדא תעשיות א 4601/02א "ראו ע   19
שאלה רצינית או (לעניי� רמת ההוכחה הנדרשת לצור� קיומה של עילה לכאורה ; )2004(

 .C.A.E' מ נ"חר בעאשבור
 חברה לסוכנויות ומס 9725/04א "ראו ע, )מחלוקת כנה
Electronics Ltd.) בנבו �393–392, 377' לעיל בעמוראו , )2007, פורס.  
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, מבקשי� לפרש"מאפשרת לבקש היתר המצאה מחו� לתחו� כאשר ) 3(500תקנה 

התחייבות או חבות בנוגע למקרקעי� , חוזה,  צוואה,שטר, פעולהלאכו� או לבטל , לתק�

 על א� שתקנה זו מזכירה את האפשרות שהתביעה תתייחס ."המצויי� בתחו� המדינה

משמעות התקנה בעניי� זה לא נדונה . סביר שהיא לא תועיל בתביעה שטרית רגילה, לשטר

; deedהאנגלית בהקשר זה היא תרגו� של המילה ' שטר'אול� המילה , בפסיקה הישראלית

ואכ� מקובל . ואי� הכוונה לשטר חליפי� או שטר חוב, פירושה של מילה זו הוא שטר קניי�

א� בעסקת , על כ�. בדיני השטרות שהחיוב השטרי נפרד מהחיוב הנובע מעסקת היסוד

הוא אמור לחייב את החייבי� על פיו בלי קשר לעובדה , מקרקעי� בישראל מוציאי� שטר

גרת עסקת מקרקעי� ואי� הצדקה להעניק סמכות מיוחדת לבית משפט שהוא נית� במס

   .ישראלי

  : מאפשרת לבקש היתר המצאה מחו� לתחו� כאשר)4(500תקנה 

או לעשות בו על , להפקיעו או לפסלו, לבטלו, התובענה היא לאכו� חוזה

באחד המקרי� , או לקבל דמי נזק או סעד אחר בשל הפרתו, דר� אחרת

  : האלה

  ; וזה נעשה בתחו� המדינההח  )א(

או , החוזה נעשה בידי מורשה העוסק או המתגורר בתחו� המדינה  )ב(

  ;מטע� מרשה העוסק או המתגורר מחו� לתחו� המדינה, באמצעותו

  .על החוזה חלי� דיני מדינת ישראל לפי כתבו או מכללא  )ג(

 איננו ההסכ�  וכי החוזה הנדו� בתביעה שטרית20,נפסק כי חיוב שטרי הוא חיוב חוזי

השטר ,  כמו כ�21.אלא העסקה השטרית כשלעצמה, )עסקת היסוד(שבמסגרתו ניתנו שטרות 

או , לבטל או לפסול שטר, כשמוגשת תביעה לאכו�, על כ�. כולל בתוכו כמה חיובי� שוני�

די שהחיוב השטרי הרלוונטי נעשה , או לקבל פיצוי על הפרתו, לעשות בו על דר� אחרת

או שחל עליו די� ישראל כדי שאפשר יהיה להמציא הזמנה מחו� לתחו� בתחו� המדינה 

  . השיפוט ג� לחייב זר

  

, 15בפסקה , )2009, פורס� בנבו (.Forem Bagco. Inc' מ נ"תיקו בע 3908/08א "ראו ע   20
 31 מהותו של שטראהר� ברק  ;�22 ו19' בעמ, )1ש "לעיל ה ( שטרות,זוסמ
 המתבססת על

טענת "צבי �אריאל רוז�; )2007, מהדורה שנייה( 75 דיני שטרותלו� לרנר ש; )1972(ואיל� 
עזבו
  4294/90א " ע;)�"תש–ט"תשל (656, 653ז  עיוני משפט" קיזוז נגד זכות שטרית

  ).1996 (474–473, 453) 1(ד נ"פ, מ"מימו
 בע' רחמני ושות' ל נ"המנוחה חיה לאה רינסקי ז
  .14בפסקה , )2009, פורס� בנבו (.Forem Bagco. Inc 'מ נ"תיקו בע 3908/08א "ראו ע   21
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פקודת השטרות מבהירה מהו ? מתי תיראה ישראל מקו� שבו נעשה החיוב השטרי

) א(20סעי� . מקו� עשייתו של שטר בהגדירה את הרגע הקובע ליצירת החיוב השטרי

בי� של המוש� בי� של ,  התקשרות על פי השטרכל"לפקודה קובע את העיקרו� הכללי כי 

אינה שלמה ואפשר לחזור ממנה כל עוד לא נמסר המסמ� על מנת , הקבל ובי� של מסב

והנמש� הודיע לאד� הזכאי לשטר , ואול� מקו� שקיבול כתוב בשטר; פעל�לעשותה בת

� מופיע ופירוט נוס, " הקיבול נעשה של� ואי� לחזור ממנה–שקיבל עליו את השטר ] …[

העיקרו� שהמקו� שבו החיוב השטרי נעשה הוא מקו� המסירה של השטר נקבע ). ב(ק "בס

לא יכולה להיות מחלוקת על כ� שחוזה שהוא שטר משתכלל בי� : "[...] ג� בפסיקה

 לפקודה המגדיר 1 עיקרו� זה בא לידי ביטוי ג� בסעי� 22..."הצדדי� הסמוכי� ע� מסירתו

הסב מוגמר ", "בתור אוחז] אותו[לאד� הנוטל … ירה ראשונה מס: "של שטר כ�" הוצאה"

לפיכ� כל אימת ששטר נמסר בישראל ". קיבול מוגמר במסירה או בהודעה"ו" במסירה

אזי באשר , או שהודע על הקיבול בישראל ג� בלא שנמסר, הסבה או קיבול, לאחר הוצאה

תב השטר ונחתמו חתימות אפילו נכ, לחייב הנתבע ישראל היא מקו� עשיית החיוב השטרי

  .ההסבה או הקיבול מחוצה לה, ההוצאה

השאלה מהו הדי� החל על שאלות שונות ? מתי חל על חיוב שטרי די� ישראל

בהקשר . ושאלה זו תידו� במלואה בהמש�, המתייחסות לשטר היא שאלה של ברירת די�

 � כללי ברירת די� הכולל,  לפקודה72הנוכחי די לומר שתשובה חלקית לשאלה מצויה בסעי

די� ישראל יכול לחול על חיוב : בנוגע לחלק מהשאלות שיכולות להתעורר באשר לשטרות

ק!�ל בישראל או הוסב , שטרי בתור די� מקו� ההתקשרות כאשר השטר נמש� בישראל

 די� ישראל;  כלומר כאשר אד� נהיה צד לו בעסקה שנגמרה במסירה בישראל–בישראל 

ייתכ� . לות מסוימות כדי� מקו� ההצגה לקיבול וכדי� מקו� הפירעו�על שאג� יכול לחול 

בי� בתו� השטר ובי� בדיעבד (שהוא יוכל לחול על שטר בתור די� שנבחר על ידי הצדדי� 

  כדי� מושבו של צד לשטר הוא עשוי לחול על שאלת הכושר לחוב על פי23).לצור� התביעה

   25.לול לחול על שאלת החוקיות כדי� הפורו� הוא ע24;השטר או לזכות על פיו

  

מהדורה ( 314 דיני שטרותהמפנה בעניי� זה ג� לדבריו של שלו� לרנר , 16בפסקה , ראו ש�   22
  . )2007, שנייה

   .1655–1654' בעמראו להל�    23
שאלה יפה היא א� די שדי� ישראל חל על שאלה פלונית כדי להכניס את התביעה למסגרת    24

אותה שאלה מתעוררת . כאשר לא ידוע מראש שהשאלה הנדונה תהיה במחלוקת, ילה זוע
 יהיה –די� החיוב השטרי ,  או בהקשר של שטרות–סביר להניח שנדרש שדי� החוזה . בחוזי�

 .די� ישראל כדי שעילת סמכות זו תבוסס כראוי
ו� הדיני� לצור� תקנה סביר שאי� להסתפק בעובדה שדי� ישראל עשוי לחול מכוח חזקת שווי   25

שכ� תחולת די� הפורו� במסגרת זו באה רק כדי למלא חלל שנוצר משו� שהדי� הזר , זו
  ).1672'  ולהל� בעמ212–206' לעיל בעמראו (האמור לחול לא הוכח דיו 
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תובעי� על הפרת "מאפשרת לבקש היתר המצאה מחו� לתחו� כאשר ) 5(500תקנה 

או ,  אפילו קדמה לאותה הפרה– ואי� נפקא מינה היכ� נעשה החוזה –חוזה בתחו� המדינה 

נלוותה אליה הפרה מחו� לתחו� המדינה אשר שללה את האפשרות לקיי� אותו חלק מ� 

 תקנה זו תולה את סמכות בית המשפט לדו� ."י� היה לקיימו בתחו� המדינההחוזה שצר

 בכ� שההפרה נעשתה – במקרה זה החיוב השטרי –בתביעה על הפרתו של חוזה 

  ?  מתי תיחשב ישראל מקו� הפרתו של החיוב השטרי26.בישראל

 כי לפקודה קובע) ד(3סעי� . מקו� ההפרה של חיוב הוא המקו� שבו היה צרי� לקיימו

 ניקביראו כמקו� פירעונו את המקו� ש, באי� מקו� פירעונו של השטר נקוב במפורש"

� וקמייחס חשיבות א� למ) 3(72 סעי� 27".או כמקו� מגוריו, כמקו� עסקו של הנמש�

 הקבל ובסירובו של הנמש� לקבלו בסירובו שלשטר יכול שיחולל . החילול של השטר

מקו� , הקבל לפרוע את השטרבסירובו של טוי  במקרה שהחילול בא לידי בי28.רעולָפ

שבא לידי באשר לחילול . כמפורט לעיל, החילול הוא המקו� שבו השטר הוגש לפירעו�

לפני "הצגה לקיבול יש לבצע . המצב שונה במקצת, הנמש� לקבלוביטוי בסירובו של 

ה  מדובר כנראה במקו� ההצג,השטר את  על כ� במקרה שהנמש� מסרב לקבל29".הנמש�

, על כ� כנראה. המוגדר כאמור כמקו� מסירת הקיבול, בניגוד למקו� הקיבול עצמו, לקיבול

 �מקו� החילול במקרה כזה הוא מקו� מגוריו או מקו� עסקו או כל , 44לפי האמור בסעי

   30. את הנמש� למצואאפשרמקו� שבו 

  

ש� השופטת , )2009, פורס� בנבו (.Forem Bagco. Inc' מ נ"תיקו בע 3908/08א "ראו ע   26
, )5(500' � בשאלה א� התקיימו בנסיבות העניי� התנאי� למת� היתר לפי תקחיות נמנעה מלדו

 .א� משתמע שג� אפשרות זו פתוחה בתביעה שטרית
הקובע כי יש להציג את השטר , לפקודה) ד(44' אותו רעיו� בא לידי ביטוי בפירוט רב יותר בס   27

בשטר הופ� את המקו� על השאלה א� ציו� מקו� (א� יש כזה , לפירעו� במקו� שפורש בשטר
 Bank Polski v. K.J. Mulder & Co., [1942] 1 K.B. 497למקו� הפירעו� הבלעדי ראו
affirming [1941] 2 K.B. 266( ;מפורש בשטר �במענו של הנמש� או הקבל, בהיעדר מקו ,

במקו� עסקו או במקו� מגוריו של הנמש� או של , וא� הוא אינו רשו�, א� הוא רשו� בשטר
במקו� עסק� או מגוריה� האחרוני� או בכל מקו� , וא� ה� אינ� ידועי�,  א� ה� ידועי�הקבל

  .שאפשר למצא�
 . לפקודה46'  וס42 'ראו ס   28
או לפני אד� הרשאי בשמו לקבל עליו את השטר : "הסעי� ממשי�. לפקודה) 1)(א(40' ראו ס   29

 ".או לסרב לקבלו עליו
 א� די בחילול השטר על ידי הקבל או הנמש� כדי שאלה מעניינת העולה בהקשר זה היא   30

ג� . כגו� המוש� או אחד המסבי�, לבסס בקשה להתיר המצאה מחו� לתחו� לחייב משני
קיומ� של תנאי� אלה הפרה מצד� �באשר לחיובי� שלה� יש תנאי� ואפשר לראות באי

על ידי , ריאבל הא� אפשר להסתפק בהפרת החיוב העיק. שמבססת בקשה לפי תקנת משנה זו
הא� די בכ� שהפרת החיוב העיקרי היא ? כבסיס לסמכות על חייב משני, צד אחר לשטר

  ? הבסיס לחיובו של החייב המשני



  שטרות: 22פרק 

1629 

עה מבקשי� צו מני" מבססת בקשה להתיר המצאה מחו� לתחו� כאשר )6(500תקנה 

 אפשר להעלות על הדעת ."[...], לגבי דבר הנעשה או העומד להיעשות בתחו� המדינה

למשל כאשר , מצבי� שבה� תקנת משנה זו תשמש לביסוס סמכות לדו� בתביעה שטרית

פלוני צופה שמי שמחזיק בשטר שלא כדי� ינסה להציג את השטר לפירעו� או להסב אותו 

התובענה "בקשת היתר המצאה מחו� לתחו� כאשר מניחה בסיס ל) 7(500תקנה  .בישראל

 מעשה בישראל העשוי לבסס בקשה כזו ."מבוססת על מעשה או על מחדל בתחו� המדינה

  31.הוא גזל של השטר בישראל או החזקתו שלא כדי� במשמורת בישראל

האד� שמחו� "מאפשרת לבקש היתר המצאה מחו� לתחו� כאשר ) 10(500תקנה 

, בתובענה שהוגשה כהלכה נגד אד� אחר,  בעל די� נכו�או ,דרוש בעל די� למדינה הוא

תקנת משנה זו לא תהיה רלוונטית , על פי רוב ."שהומצאה לו הזמנה כדי� בתחו� המדינה

שכ� כל מטרתו של השטר היא לאפשר פירעו� ישיר של החוב השטרי מבלי , בהקשר השטרי

ע� זאת ייתכ� שכדי לבדוק .  היסודלהיכנס להתדיינות סבוכה על סוגיות הקשורות לעסקת

א� חתימה על השטר זויפה א� לאו , את השאלה א� התובע בעל זכות קניי� טובה בשטר

לאחר שנתבע אחד כבר הוכפ� , יהיה צור� לזמ� נתבע נוס� מחו� לישראל, וכיוצא באלה

  . לסמכות בית המשפט על ידי המצאת מסמכי� בישראל

  ההוצאה לפועללשכת של  לאומית�סמכות בי�  .3

אי� צור� אחד מהמאפייני� של דיני השטרות בישראל הוא שבכל הקשור לביצועו של שטר 

להגיש א לחוק הוצאה לפועל מאפשר לאוחז בשטר 81סעי�  32.בבית משפטלהגיש תביעה 

 רק א� החייב על פי השטר מגיש 33.לשכת ההוצאה לפועלביצוע באת השטר ישירות ל

 זהו מקרה שבו הנתבע הוא שמבקש להעביר 34.יו� בבית המשפטי� לדימובא הענ, התנגדות

אפשר לראות בהגשת התנגדותו הסכמה לסמכות בית המשפט . את העניי� לבית המשפט

  

ש� השופטת , )2009, פורס� בנבו (.Forem Bagco. Inc' מ נ"תיקו בע 3908/08א "ראו ע   31
, )7(500' היתר לפי תקחיות נמנעה מלדו� בשאלה א� התקיימו בנסיבות העניי� התנאי� למת� 

 .א� משתמע שג� אפשרות זו פתוחה בתביעה שטרית
,  לחוק ההוצאה לפועל1א81' ראו ס(לאחרונה נוספה אפשרות זו ג� באשר לחיוב קצוב    32

  ).1967–ז"התשכ
  . ט"תיקו� זה הוכנס לחוק בשנת תשכ   33
,  לביצוע הבקשההחייב רשאי להגיש התנגדות"לחוק ההוצאה לפועל קובע כי ) ג(א81' ס   34

ומשהוגשה ההתנגדות יעכב , שתהא נתמכת בתצהיר ובו יפורטו העובדות ונימוקי ההתנגדות
י� הדיו� בבית המשפט ילענ; � לבית המשפטי ההוצאה לפועל את הביצוע ויעביר את העני�רש

  ".רואי� את ההתנגדות כבקשת רשות להתגונ� בדיו� מקוצר לפי תקנות סדר הדי�



 לאומי הפרטי הישראלי�כללי המשפט הבי�: שער שלישי

1630 

כיצד נקנית ? אול� מה הדי� כאשר החייב אינו מתנגד ואינו משת� פעולה 35.יהישראל

  ?  ההוצאה לפועל על חייב על פי שטרה של לשכתסמכות

, חשוב שסמכות לשכת ההוצאה לפועל תלויה בזהותו הלאומית של השטראפשר היה ל

א לחוק 81סעי� . מבלי שיעבור הלי� שיפוטי ישראלי" זר"שטר לה  להביא ושאי� אפשרות

בחוק ( כמשמעות� בפקודת השטרות שטר חוב ושיק, שטר חליפי�" :ההוצאה לפועל קובע

ההגדרה של בית משפט שבחוק ". פטפסק די� של בית משניתני� לביצוע כמו )  שטר–זה 

אול� בפקודת . ההוצאה לפועל אינה מתייחסת לזהותו הלאומית של בית המשפט הנדו�

דהיינו בית משפט , "ב� סמ� לשפוט בישראל"הפרשנות מובהר כי מדובר בבית משפט 

כש� שפסק די� של בית משפט זר אינו נית� להוצאה לפועל בלא שהוא . ישראלי מוסמ�

אפשר היה לחשוב , י� קליטה בישראל א� על פי שהוא פסק די� של בית משפטעובר הל

אינו נית� להוצאה לפועל מבלי שיעבור הלי� , שהוא פחות מפסק די� זר, שא� שטר זר

. הוא אינו כמו פסק די� של בית משפט ישראלי מוסמ�קל וחומר ששכ� , שיפוטי ישראלי

עשוי לעורר בעיות שאפשר היה , כרת בישראלשצורתו אינה מו, שטר בשפה זרה, יתר על כ�

 72במיוחד לאור קיומו של סעי� , לחשוב שרשויות ההוצאה לפועל אינ� מוכשרות לדו� בה�

משו� באר� אחת והוא מסוחר או ]ה"[הד� בשטר , סעי� זה. העוסק בברירת הדי�, לפקודה

מהותיות של מניח שלא יחולו בהכרח ההוראות ה, "רעו� באר� אחרתימקובל או בר פ

קשה להניח שלשכת ההוצאה לפועל תוסמ� . הפקודה על שטר כזה ועלול לחול עליו די� זר

  . לדו� בשטרות שעליה� עשוי לחול די� זר
 –כאלה מוגשי� דר� שגרה ללשכת ההוצאה לפועל " זרי�"אול� מתברר שא� שטרות 

 א� על כנראה הוא שההסבר לכ�. קי� המשוכי� על בנקי� זרי� ע� סניפי� בישראלשיכגו� 
ועל כ� אי� סיבה להתנות , איננו פרי מוסד שיפוטי זר הוא , ששטר הוא פחות מפסק די�פי

א� אי� . את ביצועו בישראל בביקורת ישראלית שתעניק לו מעמד כשל פסק די� ישראלי
שכ� טענה .  לפועל ייאל� להתמודד ע� דיו� סבו� בדי� זרהוצאהשל לשכת ה �רשסכנה ש

אשר ממילא מועברת ,  על די� זר תעלה רק במסגרת התנגדות לביצוע השטרהמבוססת
שקיו� החיוב והיקפו ניתני� , על כ� אי� כל פסול בכ� שמסמ� סחיר. ישירות לבית המשפט

הוצאה לפועל א� לשכת היוגש ישירות ל, ושאי� בעניינו כל מחלוקת, לזיהוי במבט ראשו�
כפו� לדי� שהוא בי� צדדי� לא ישראליי� או , רהבשפה ז, על פי שהוא נמש� מחו� לישראל

ששימש בסיס לפקודה המנדטורית , 1882ואכ� מתברר שבניגוד לחוק האנגלי משנת . זר

  

 מ"ע ב1992 .א.אנוש הגשמה שירותי כ' אשד נ 151323/05) א"תשלו� (א "שבראו למשל    35
 הספיקה כדי לייתר את הצור� לדו� במשמעות של שבו הגשת התנגדות, )2005, פורס� בנבו(

 .המצאתה של אזהרה כדי��אי
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 הפקודה הישראלית אינה מבחינה 36,ושמבחי� בי� שטר מקומי לשטר זר, הישראלית
ואינה , ש� בי� שטרות על פי מקו� משיכת� או פירעונ� וא� לא על פי מושב הנמותבעקבי

   37.מסדירה אחרת את הטיפול המשפטי בשטרות על פי מאפייני� אלה
, סמכותה של לשכת ההוצאה לפועל אינה שונה מסמכותו של בית המשפט, זאת ועוד

 39, המסמ� הרלוונטי לעניי� זה הוא אזהרה38.הנסבה על האפשרות להמציא מסמכי� לנתבע
 כש� שמייחסי� חשיבות מרכזית ,ומייחסי� חשיבות מרכזית למסירת האזהרה כדי�

 לתקנות 24 תקנה 40.להמצאה כדי� של מסמכי בית די� לצור� סמכותו של בית משפט
 שכללי ההמצאה שבתקנות סדרי הדי� יחולו א� על קובעת 1979–�"התש, ההוצאה לפועל

לשכת לפיכ� אפשר לפתוח בהלי� של ביצוע שטר ב. המצאת מסמכי ההוצאה לפועל
  רשויותאול� יש לקבל אישור של,  נגד אד� שאינו נמצא בישראלהוצאה לפועל ג�ה

 לתקנות סדר הדי� 500ההוצאה לפועל להמציא את המסמכי� מחו� לתחו� לפי תקנה 
" שטר ישראלי" השימוש שנעשה בפסיקה בביטוי ,במוב� זה. 1984–ד"התשמ, האזרחי

מ� לדו� בו ול#כפו  שטר ישראלי הוא שטר שבית משפט ישראלי מוס41.מתבהר" שטר זר"ו
ואילו שטר זר הוא שטר שבית משפט ישראלי , משו� שהנתבע כפו� לסמכות השיפוט שלו

  42.אינו מוסמ� לדו� בו או ָלאכפו משו� שהנתבע אינו כפו� לסמכותו

  

בתו� , או הנראה כאילו הוא משו�,  לחוק האנגלי מגדיר שטר מקומי כשטר המשו�4' ס   36
חוק זה א� מייחס . או שהוא משו� על אד� שמושבו במדינה, שמקו� פירעונו ש�ו, המדינה

 ). לחוק האנגלי) 4(89, )2(72, 51' ראו ס(תוצאות משפטיות שונות במקצת לשני סוגי השטרות 
37    �על פי רוב כללי ברירת הדי� ה� הכללי� המייחסי� חשיבות לעובדה ששטר נעשה מחו

' ראו ס(פירעו� בישראל �שנמש� בישראל והוא בר, ))ב()1(�72ו) א)(1(72' ראו ס(לישראל 
שטר הנקוב )). 4((72' ראו ס(פירעו� בישראל �ושנמש� מחו� לישראל והוא בר, ))2(72

אלא א� יש הסדר , לא זו בלבד שאי� פוסלי� את האפשרות לבצעו בישראל, ו�חבמטבע 
  )).4(72' ראו ס(מיוחד באשר לשער החליפי� שיש להפעיל 

מקרה זה הוכרע לפני התקנתה ). 1974 (512) 1(מ כח"פ, וקסלר' שורפה נ 211/73א "ראו ע   38
שהעניקה לבית המשפט המוסמ� , 1984–ד"התשמ,  לתקנות סדר הדי� האזרחי6של תקנה 

המסמכי� הומצאו בעזה כאשר לא התקיימה שו� זיקת . בירושלי� סמכות מקומית שיורית
ע כי ללשכת ההוצאה לפועל אי� סמכות לבצע שטר נגד אד� ובית המשפט קב, סמכות מקומית

נעלמה בעיית הסמכות , 6לאחר התקנתה של תקנה . שלא יכול להיתבע בבית משפט ישראלי
שלפיו סמכותה של לשכת ההוצאה לפועל זהה לסמכותו של , אול� העיקרו� הכללי, המקומית

 . כמוב� נשאר אית�, בית המשפט
   .1967–ז"התשכ, ה לפועל לחוק ההוצא7' ראו ס   39
שבו השופט טירקל עמד על , )2001 (668) 1(ד נו" פ,גבאי' לאופר נ 2793/01א "רעראו למשל    40

חשיבותה של המצאת האזהרה ה� כדי להעמיד את החייב על הצור� לשל� את החוב ועל 
יצוע ה� כדי להודיע לו שהוא רשאי להגיש התנגדות לב, אמצעי גבייההסכנה שיינקטו נגדו 

  .השטרות עד המועד הנקוב
  ).1974 (517, 512) 1(מ כח"פ, וקסלר' שורפה נ 211/73א "ראו למשל ע   41
ראו (לפיכ� ההתייחסות היחידה לגור� זר בהלי� של ביצוע שיק היא לזהותו של הנתבע . ש�   42

 ).של רשות האכיפה והגבייה, 1003/10, נוהל פתיחת תיקי� מסוג שטרות
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�היק� , על פי שיש שתי ערכאות שונות שבה� אפשר ליזו� דיו� בשטר מכא� שא
סמכות� של רשויות . נגד החייב על פי השטר זההשל ערכאות אלה כלאומית �הבי�סמכות� 

במוב� זה שה� אינ� מוסמכות להפעיל סמכות מחו� , ההוצאה לפועל היא טריטוריאלית
ה� מוסמכות להפעיל את סמכות� בישראל ,  א� כמו בתי המשפט בישראל43.לשטח ישראל

 לחוק או 72 במונחי� של סעי� – לפיכ� זהותו הזרה של שטר. כל אימת שהנתבע כפו� לה�
אינה שוללת את האפשרות להגיש את השטר  –במונחי� של מטבע התשלו� או שפת השטר 

כל עוד מוודאי� שהחייב על פי השטר שכנגדו מבקשי� . לביצוע בלשכת ההוצאה לפועל
לבצעו כפו� לסמכות לשכת ההוצאה לפועל הישראלית וקיבל את האזהרה שמאפשרת לו 

נעוצה במהותו הלא פסוקה של השטר שמחייבת לשלול אי� סיבה ה, להגיש התנגדות
  ". זרי�" ההוצאה לפועל באשר לשטרות � של רשויותסמכות

  שיקול דעת  .4

נתבע שהומצאו לו כתבי בית די� בתחו� המדינה רשאי לטעו� כי הפורו� הישראלי אינו 

של הלי� וכי אי� לקיי� את ההלי� בישראל ב, שהצדדי� הסכימו על מקו� שיפוט אחר, נאות

בשקילת� של טענות אלה בית המשפט בישראל יפעיל את . תלוי ועומד במדינה אחרת

ג� האפשרות לקבל היתר . שיקול דעתו לפי הכללי� הרגילי� המנחי� אותו בדר� כלל

המצאה מחו� לתחו� כפופה לשיקול דעתו של בית המשפט הנסב על היותה של ישראל 

     .ופעלו השיקולי� הרגילי� לפי הכללי� המקובלי� ג� בעניי� זה י44.פורו� נאות לדיו�

  ברירת די�  .ג

  מבוא  .1

אפשר . לאומי א� טבעי הוא ששטר יעורר בעיות של ברירת די��בתור אמצעי תשלו� בי�

שקובל במדינה , שבמדינה אחת נעשה או נמש� שטר שנועד לפירעו� במדינה אחרת
  

  .)1989( 201) 1(ד מד"פ, דקס' ק הפועלי� נבנ 61/89א "רע   43
ש� , 18בפסקה , )2009, פורס� בנבו (.Forem Bagco. Inc' מ נ"תיקו בע 3908/08א "ראו ע   44

השופטת חיות קבעה שישראל איננה הפורו� הנאות לדיו� א� על פי שהשטרות נמסרו 
ל מושכת מקו� המושב ש, משו� שהשטרות משוכי� על בנק בארצות הברית, בישראל
השיקי� הופקדו בחשבו� בנק של המערער בבנק , הוא בארצות הברית) המשיבה(השיקי� 

היא א� לא דנה בטענת הלי� תלוי . השיקי� חוללו בארצות הברית ועוד, בארצות הברית
ומשו� שהעילה השטרית לא נדונה , א� זאת משו� שלא היה בכ� צור�, ועומד שהועלתה

תו� ) ולא דחייתה(עת הופעל באופ� שהביא למחיקת התביעה שיקול הד. בבית המשפט הזר
ויהיה צור� ) 19בפסקה (צפיית המצב שבארצות הברית לא תהיה אפשרות משפטית לנהלה 

 .לשוב ולהתדיי� בישראל
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חת מהפעולות הנעשות בשטר כדי העובדה שכל א. שלישית ושהוסב בכמה מדינות אחרות

,  מהווה למעשה עסקה נפרדת–מסירה , הסבה, קיבול,  עשייה או משיכה–ליצור חיוב 

תוקפו , פירושה שכל אחד מהחיובי� השטריי� לחוד יכול לעורר שאלות באשר ליצירתו

יכולות לעלות , משו� שהשטר הוא ג� נכס, זאת ועוד. פרשנותו ואופ� ביצועו, המחייב

   45.ת בדבר העברתו הקנייניתשאלו

בישראל הדרישות הצורניות לעשייתו . דיני השטרות במדינות השונות שוני� אלה מאלה

 � ואינ� כוללות דרישה שיהיה כתוב בשטר שהוא שטר 46 לפקודה3של שטר מפורטות בסעי

שלפיה יש , לאומיות אימצו את הגישה הקונטיננטלית�לעומת זאת אמנות בי�. חליפי�

 לפקודה קובע 2 סעי� 47. וציו� סוגובשטר כותרת כזו או אזכור העובדה שמדובר להכניס

שיטות משפט שונות אלה מאלה באשר לשאלה מתי השטר ". ללא תנאי"ששטר הוא פקודה 

לפי הפקודה . ובאשר לשאלה מה מותר להוסי� לשטר שאינו פוג� במהותו" ללא תנאי"הוא 

ואילו במשפט הקונטיננטלי אפשר , ע היווצרוז מרג"פירעו� למוכ�שטר יכול להיות בר

 48.ז באמצעות הסבה אבל אי אפשר לעשותו כזה מלכתחילה"להפו� שטר לשטר למוכ

 ותנאי� שוני� שצריכי� 49,שיטות שונות קובעות דרכי� שונות להעברת הזכות על פי השטר

 היחס 50.להתקיי� לפני שהאוחז יהיה רשאי לדרוש תשלו� מחייבי� משניי� על פי השטר

של שיטות המשפט שונה באשר לחתימה מזויפת ובאשר להשפעה על אחיזה בשטר של 

 על כ� בעיות ברירת הדי� הנוגעות לשטר אחד 51.העובדה שהאוחז קיבל אותו במתנה ועוד

  . יכולות להיות רבות ומגוונות

לאומית החלו בשנות השלושי� של �הניסיונות להסדיר את הבעיות הללו הסדרה בי�

 שעברה כאשר חבר העמי� ניסח אמנות שנועדו להבטיח שהשימוש בשטרות לא המאה

  

עשויות לעלות ג� שאלות בתחומי� של נזיקי� ושל עשיית עושר ולא , כפי שכבר ראינו   45
ראו (ביעות כאלה אינ� משתני� רק משו� שמדובר בשטר אול� הכללי� העוסקי� בת. במשפט

 ).1671–1670' להל� בעמ
וההוראות הנוגעות , הפקודה עוסקת ג� בשטרי חוב ובשיקי�. הוראה זו חלה על שטר חליפי�   46

  ). לפקודת השטרות90'  וס73' ראו ס(לשטרי חליפי� חלות על שני אלה בשינויי� המחויבי� 
 �Geneva Uniform Law on Billsל) ביחס לשטר חוב (75' וס)  חליפי�ביחס לשטר (1' ראו ס   47

of Exchange and Promissory Notes, 1930 .ה�United Nations Convention on 
International Bills of Exchange and International Promissory Notes, 1988 , העוסקת

כללי (לאומי הכפו� לכללי� של האמנה �בי�דורשת שג� עובדת היותו שטר , לאומי�בשטר בי�
UNCITRAL ( תופיע בו)�1' ס, ראו ש .(  

  .1' ס, )Wechselgesetz (1933, כפי המצב בחוק השטרות הגרמני   48
49   A. G. GUEST, CHALMERS AND GUEST ON BILLS OF EXCHANGE, CHEQUES AND PROMISSORY 

NOTES 579 (16th ed., 2005))  להל�– CHALMERS AND GUEST.(  
  .581' בעמ, ש�   50
  .)2007, מהדורה שנייה (301  דיני שטרותשלו� לרנר   51
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סוג אחד של אמנה חתר לאחד את . יוכשל בשל הבדלי� בי� הדיני� של המדינות השונות

 משנת UNCITRAL האמנה האחרונה בסדרה זו היא אמנת 52.דיני השטרות המהותיי�

� שמצוי� בה� שה� שטרות בי�שקובעת סדרה שלמה של הוראות מהותיות לשטרות, 1988

 סוג אחר של אמנות חתר לאחד את כללי ברירת הדי� של המדינות באשר 53.לאומיי�

על פי רוב א� מדינות המשפט .  ישראל אינה חתומה א� על אחת מהאמנות הללו54.לשטרות

  . מדינות הקונטיננטחלק מה� אומצו רק בו, המקובל לא הצטרפו לאמנות אלה

בת בעניי� זה מתעוררת השאלה א� שטרות מעלי� בעיות כה בהיעדר אמנה מחיי

או שמא אפשר להשתמש בכללי ברירת , ייחודיות עד שה� מחייבות כללי ברירה מיוחדי�

). להיבטי� הקנייניי�(ובי� קנייניי� ) להיבטי� החוזיי�( בי� חוזיי� –הדי� הרלוונטיי� 

במשפט .  בתחו� משפטי ייחודילאומי בתחו� זה משק� תפיסה שאכ� מדובר�העיסוק הבי�

סעי� מפורש לבעיות ברירת הדי� של בחוק  לייחד 1882האנגלי ראו לנכו� עוד בשנת 

למדי הנזיקיי� והקנייני� כבר היו מגובשי� , שטרות א� על פי שכללי ברירת הדי� החוזיי�

כ� ג� כשעלתה השאלה א� יש להחיל על שטרות את אמנת רומא שקבעה כללי . בפסיקה

דאגו להוציא תחו� זה במפורש , ירת די� משותפי� לחוזי� במדינות האיחוד האירופיבר

: אמנה מסביר את השיקולי� שהובילו לעמדה זואת הח שמלווה "הדו. מתחולת האמנה

;  שהטיפול המשפטי בשטרות מחייב שיעוצבו הרבה כללי� מיוחדי� ומורכבי�–האחד 

 –השלישי ; נווה השונות'גר באמנות  שבחלק ממדינות האיחוד הנושא מוסד–השני 

   55.אמריקנית ששטר הוא חוזה�שמדינות מספר באירופה אינ� שותפות כלל לתפיסה האנגלו

לאומיות �האמנות הבי�. ע� כל זאת ניכר שהטיפול בשטרות אינו עצמאי לגמרי

הכושר לחוב על : באותהעוסקות בברירת הדי� בשטרות קובעות איזה די� חל על השאלות ה

קיבול , המחאת החיוב על פי השטר, הגדרת החיובי� על פי השטר, צורת השטר, י שטרפ

 56.בתואופ� ביצוע� של דרישות בדבר פירעו� השטר ותוצאות אבדנו או גֵנ, חלקי

הריסטייטמנט השני לברירת די� בארצות הברית מסתפק בארבעה כללי� בלבד העוסקי� 

  

 �Geneva Uniform Law on Bills of Exchange and Promissory Notesהניסיו� הראשו� היה ה   52
(Geneva, 1930) League of Nations.  

53   United Nations Convention on International Bills of Exchange and International 
Promissory Notes .  

54  Geneva Convention for the Settlement of Certain Conflicts of Laws in Connection with 
Bills of Exchange and Promissory Notes, 1930)  נווה בעניי� ברירת די� ' אמנת ג–להל�

 Geneva Convention for the Settlement of Certain Conflicts of Laws in;)1930, בשטרות
Connection with Cheques, 1931.  

 Mario Giuliano, Paul Lagarde, Report on the Convention on the Law Applicable toראו    55
Contractual Obligations, OJ C 282 (31.10.1980) , ל4בפסקה �Title 1, art.1.   

  .54ש " לעיל בהראו האמנות המובאות   56
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; חיובי� של מסב השטר ושל המוש�; הקבלחיובי� של עושה השטר ושל : בנושאי� האלה

, הפירעו�, ופרטי ההצגה; תוק� העברתו הקניינית של שטר כלפי מי שלא היה צד להעברה

הקובע את ,  במשפט האנגלי והישראלי יש סעי� אחד מורכב57.ההעדה והודעת החילול

 מה הדי� הקובע; הדי� החל על פירושו; הדי� החל על התוק� הצורני של החיוב השטרי

; )חובות האוחז(מוטל על האוחז לעשות כדי להביא לידי קיבול השטר או לידי פירעונו 

כל השאלות הללו מוכרות מתחומי� . והדי� החל על שער החליפי� ועל מועד הפירעו�

  . בי� מתחו� החוזי� ובי� מתחו� הקניי�, אחרי� של המשפט

, כמה חיובי� בי� צדדי� שוני�על פי רוב יש בו . ע� זאת יש למוסד השטר ייחוד משלו

כלומר לאפשר העברה של החיובי� מיד ליד באופ� שלא יחשו� את , והוא נועד להיות סחיר

ייחוד זה מחייב התאמות מסוימות .  לטענות הגנה שהיה אפשר להעלות נגד המעבירנעברה

החיל ריבוי החיובי� המגובשי� בשטר מחייב לכאורה ל, ראשית. לכללי� החוזיי� הרגילי�

לעומת זאת הדאגה לסחירותו של השטר מחייבת לכאורה . על כל חיוב מערכת דיני� משלו

. להחיל די� אחד ברור וידוע כדי שכל הצדדי� ידעו לאיזה די� ה� כפופי� באשר לשטר נדו�

ובלי קשר לשאלה א� מתייחסי� לחיוב השטרי כחיוב אחד או כחיובי� רבי� , שנית

וב השטרי מזמי� את השאלה א� יש די� שהעסקה השטרית ייחודו של החי, ועצמאיי�

די� מקו� , די� מקו� החתימה על השטר: שייחשב די� החיוב השטרי, קשורה אליו ביותר

כמו כ� מכיוו� שחייב על פי השטר עלול ? המסירה של השטר או אולי די� מקו� פירעונו

כבחוזה , טר רשאי�הא� צדדי� לש, להתחייב כלפי אד� שהוא לא התקשר עמו ישירות

, זאת ועוד? את מי תחייב בחירת� זו, וא� כ�? לבחור לעצמ� די� שיחול על השטר, רגיל

הא� , שבלעדיה אי אפשר יהיה להסתמ� על השטר, בשל האינטרס החזק במיוחד בוודאות

 תוקפו –אפשר להשלי� ע� מצב שבו השאלות המשפטיות השונות הכרוכות בחיוב 

 נכפפות לדיני� שוני� –פרשנות השטר ועוד , הכשרות של הצדדי�, יתוקפו הצורנ, המהותי

)dépeçage( ,כמקובל בחוזי� ?  

הגישה . ברוב השאלות העקרוניות האלה אי� הבדלי� גדולי� בי� שיטות המשפט

�הידועה כsingle law theory) המכונה גישת ה�interdependenceהגורסת שכל , ) בקונטיננט

הגישה . כמעט אינה מקובלת, זה ושיש להחיל על כול� די� אחדהחיובי� שלובי� זה ב

�הידועה בש� הseveral laws theory) המכונה בקונטיננט גישת ה�independence( , הגורסת

בקונטיננט  59, בארצות הברית58, מקובלת באנגליה,שיש להתייחס לכל חיוב בנפרד

  

להל�  (217–214בפסקאות , RESTATEMENT OF THE LAW (SECOND) CONFLICT OF LAWSראו    57
  ). הריסטייטמנט השני לברירת די�–

  .33�328בפסקה , DICEYראו    58
  .Chapter 8, Introductory Note to Topic 4, )57ש "לעיל ה(ראו הריסטייטמנט השני לברירת די�    59
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וטות מגישה זו בהקשרי� א� כי רוב השיטות ס,  וא� בישראל60לאומיות�ובאמנות בי�

, כמו כ� רוב השיטות מחילות על היבטי� שוני� של החיוב השטרי דיני� שוני�. מסוימי�

אול� ). dépeçage(כפי שה� מחילות על היבטי� שוני� של החיוב החוזי דיני� שוני� 

, השיטות שונות אלה מאלה באשר לשאלה מהו הדי� שחל על היבטי� שוני� אלה

וא� אי� זהות , טיות שביסוד כללי ברירת הדי� אינ� זהות בכל השיטותהקטגוריות המשפ

בקונטיננט יש כלל מיוחד לכשרות לחוב על פי , למשל. בחוליות הקישור שה� מפעילות

 בארצות הברית שאלה זו כפופה לדי� 61,המפנה בדר� כלל לדי� אזרחותו של החייב, שטר

 באנגליה ובישראל אי� כלל מפורש לעניי�  ואילו62,שמגדיר את חיוביו של החייב הרלוונטי

ואילו במשפט המקובל , בקונטיננט מקו� יצירת החיוב הוא מקו� החתימה על השטר. זה

 הבדל בולט נוס� 63.הנטייה היא לזהות את מקו� יצירת החיוב ע� מקו� המסירה של השטר

 השטריי� בי� השיטות הוא שהמשפט הישראלי והמשפט האנגלי מתייחסי� אל כל החיובי�

ואילו המשפט הקונטיננטלי והמשפט האמריקני מחילי� כללי� שוני� על החיובי� , בשווה

ועל חיוביה� של המוש� , מצד אחד, של הקבל של שטר חליפי� ועל עושהו של שטר חוב

  .מצד אחר, והמסב וחותמי� אחרי� על השטר

ל ונוכח הקרבה נוכח היעדר� הבולט של פסיקה וכתיבה על נושא ברירת הדי� בישרא

הניתוח שלהל� בכללי ברירת הדי� , הרבה שבי� המשפט האנגלי למשפט הישראלי

הסטטוטוריי� ובסוגיות שאינ� מטופלות בה� יעקוב במידה רבה אחר המשפט האנגלי 

  . א� זאת תו� דיו� ביקורתי ומשווה, ששימש לה� מקור

  המשפט הישראלי  .2

טיפל בבעיות ברירת הדי� בשטרות כתחו� , יכמו המשפט האנגל, המשפט הישראלי הנוהג

 לשטרות באשרסוגיות ברירת הדי� ברק סעי� אחד עוסק . נפרד הראוי להסדרה עצמאית

�  :קובע לאמורסעי� זה ]. נוסח חדש[ לפקודת השטרות 72 והוא סעי

, רעו� באר� אחרתישטר משו� באר� אחת והוא מסוחר או מקובל או בר פ

  :בות� של הצדדי� לשטר יהיו נחתכות כדלקמ�חובותיה� וח, זכויותיה�

, שרותו של שטר מבחינת הצורה נחתכת על פי די� מקו� ההוצאהכ  )1(

  

  ).54ש "לעיל ה (1930, נווה בעניי� ברירת די� בשטרות' גראו אמנת   60
  ).54ש "לעיל ה (1930, נווה בעניי� ברירת די� בשטרות' לאמנת ג2' ראו ס   61
  ).57ש "לעיל ה( לריסטייטמנט השני לברירת די� �215 ו214' ראו ס   62
לעיל  (1930, ותנווה בעניי� ברירת די� בשטר' לאמנת ג3' ראו ג� ס; 479' בעמ, WOLFFראו    63

  ).54ש "ה
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כגו� , ואילו כשרותו מבחינת הצורה של התקשרויות שלאחר הוצאה

נחתכות על פי די� מקו� , היסב או קיבול לאחר העדה, קיבול

  –אול� ; ההתקשרות הנדונה

 אינו נפסל מחמת זו בלבד שאינו שראליחו� למשטר שהוצא   )א(

  .מבויל לפי די� מקו� ההוצאה

שוי מבחינת הצורה לפי די� עחו� לישראל והוא משטר שהוצא   )ב(

בי� כל בני האד� , רעו�ילעניי� אכיפת הפ, מותר לנהוג בו, ישראל

  .כבשטר כשר, חרוהו או אחזוהו או נעשו צדדי� לו בישראלישס

קיבולו או קיבולו לאחר העדה יתפרשו לפי , והיסב, משיכתו של שטר  )2(

ואול� שטר ; בכפו� להוראות פקודה זו, די� מקו� ההתקשרות הנדונה

היסבו , רעו� בישראל שהוסב באר� אחרתימשו� בישראל ובר פ

  .לפי די� ישראל, לגבי מי שפרעו, יתפרש

 או לעניי� הצור�, רעו�יחובותיו של האוחז לעניי� הצגה לקיבול או לפ  )3( 

, אי הצור� בהעדה או בהודעת חילול או דיות� או אי דיות� של אלו

  .יהיו נחתכות לפי די� מקו� הפעולה או מקו� החילול

רעו� בישראל והסכו� העומד י א� בר פאר�שטר משו� בחו� ל  )4( 

באי� תניה מפורשת , יחושב הסכו�, רעו� אינו נקוב במטבע ישראלילפ

 ו� שחלרעו� וביי הקיי� במקו� הפלפי שער החליפי�, בעניי� זה

  .רעו� ע� ראייהימשכי� בני פימ רעו� בשביליהפ

רעונו נחת� יזמ� פ, רעו� באר� אחרתישטר משו� באר� אחת ובר פ  )5(

  .רעו�ילפי די� המקו� שבו הוא בר פ

על פי רוב . רק במקרי� בודדי� מחיל סעי� זה די� אחד על כל החיובי� על פי השטר
 several laws( כל חיוב בשטר לחוד יותר שלפיה יש לבחו�ישה המקובלת את הגהוא מאמ� 

theory .(מגלה , כפי שאפשר לראות, באשר לקטגוריות המשפטיות שבה� הוא מטפל �הסעי
סעי� , אול� לפי נוסחו. נכונות להפריד בי� השאלות השונות החלות על כל אחד מהחיובי�

שחל על  הוא עוסק בדי�. לשטרבנוגע רר שאלות שיכולות להתעוחלק מהברק  עוסק זה
, קיבולו, הנוצרי� על ידי הוצאת השטר( של החיובי� השטריי� השוני�  הצורני�תוקפ

 חובות האוחזבדי� שיגדיר את ; פרשנות החיוב השטריבדי� שיחול על ; )מההיסבו וכדו
 עוסק בדי� הוא אינו .רעו�יזמ� הפובדי� שיחול על ; בשער החליפי�; רעו� השטרילצור� פ

 בשאלת , בשאלת הכשרות של צדדי� לשטר,שיחול על התוק� המהותי של החיוב השטרי
הוא א� אינו ד� בפירעו� .  של השטרניתיקניה תוהעבראו בשאלת תוקפה של , חוקיות השטר

  . השטר ופקיעתו או באבדנו



 לאומי הפרטי הישראלי�כללי המשפט הבי�: שער שלישי

1638 

   לפקודה72היק� התחולה של סעי�  )א( 

 �: קה שטרית המחייבי� להיזקק לכללי ברירת די�מגדיר בבירור מה� היסודות בעסהסעי

הוא מבהיר שאי� חשיבות לזהות� האישית של הצדדי� לחיוב השטרי אלא רק לעובדה 

 או –שלפחות שתיי� מהפעולות הנחוצות ליצירתו או ביצועו של החיוב השטרי בוצעו 

 זכויותיה� בשאלה איזה די� חל עלעוסק לפיכ� הסעי� .  במדינות שונות–אמורות להתבצע 

שהוא אול� סוחר או ק!�ל או , וחובותיה� של הצדדי� לשטר א� הוא נמש� במדינה אחת

הסעי� מספק כללי� באשר לחמש השאלות , אשר לשטר שכזה. פירעו� במדינה אחרת�בר

שער החליפי� ומועד , חובות האוחז, פרשנותו, תוקפו הצורני של השטר: שהוצגו לעיל

  .הפירעו�

  שטר  )1(

בהקשר . קשישטר חוב ו, שטר חליפי�: ת השטרות מכירה בשלושה סוגי שטרותפקוד

 אול� ייתכ� שיובא לפני בית 64.הפנימי היא אינה חלה על סוגי� אחרי� של מסמכי� סחירי�

לאחד באשר א� מסמ� שאיננו ממלא אחר הדרישות של פקודת השטרות בישראל משפט 

 יסוד מסמ� הכולל פקודה לשל� שאיננה תיתכ� תביעה על, למשל. מסוגי המסמכי� הללו

סכו� "או שהסכו� לתשלו� אינו ,  לפקודת השטרות3כדרישתו של סעי� " ללא תנאי"

   65?הא� כללי ברירת הדי� שבפקודה יחולו על שטר כזה". מסוי�

כדי להפעיל את כל הכללי� . סיווג הקטגוריה המשפטיתשאלה זו היא דוגמה לבעיה של 

 � על המשפט הישראלי להחליט א� ה� חלי� רק על שטרות כפי ,72המופיעי� בסעי

או שמא ה� יכולי� לחול ג� על מסמכי� אחרי� בעלי מאפייני� הדומי� , הגדרת� בפקודה

 66לפי המגמה הכללית של המשפט הישראלי בנושא הסיווג. לשטרות המטופלי� בפקודה

כי� שאינ� שטרות לפי מתברר כי ג� א� בהקשר הפנימי אי� מחילי� את הפקודה על מסמ

אי� כל מניעה שנתייחס אל תביעה הנוגעת למסמ� שאיננו תוא� את הפקודה כאל , הגדרתה

 �המצב איננו שונה מהחלת� של כללי ברירת הדי� בנזיקי� על .  חל עליה72תביעה שסעי

מהחלת� של כללי , תביעה שיש לה מאפייני� נזיקיי� בגי� עילה שאיננה מוכרת בדי� ישראל

או מהחלת� של כללי ברירת הדי� , ירת הדי� החוזיי� על חוזה שאינו תק� בדי� ישראלבר

העובדה שחוזה . בירושה על בקשה לאשר צוואה שאיננה מוכרת ככזו בדי� ישראל המהותי

  

  ). 1ש "לעיל ה (10' בעמ,  שטרות,זוסמ
ראו    64
 G. & H. Montage GmbH v. Irvani, [1988] 1למחלוקת בשאלה זו במשפט האנגלי ראו   65

W.L.R. 1285 (affirmed [1990] 1 W.L.R. 667) , חתימת ערבות �נדו� שטר ע �שaval , שלא
  .הייתה מוכרת לפי החוק האנגלי

  .)1953 (1037ד ז "פ, רוזנבאו�' רונבאו� נ 1/49מ "בד; 475–474' בעמ לעילראו    66
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או צוואה לא נוצרו בדר� שנוצרי� חוזי� וצוואות לפי המשפט הישראלי אינה מכריעה 

ת כללי ברירת הדי� מפני� את השאלה א� ראוי להכיר לעתי� קרובו, אדרבה. בעניי� זה

על כ� ג� כא� ראוי להחיל את כללי ברירת הדי� . בתופעה המשפטית הנדונה לדי� זר

על מסמכי� שאינ� ממלאי� אחר דרישות הפקודה ולהכפיפ� לכללי ברירת א� בשטרות 

   67.ת סחירובלבד שמדובר במסמ� המגבש בתוכו חיוב ושנועד להיו, הדי� של הפקודה

 לשו� ; א� לאוהמסמ� סחירשאלה קרובה שיכולה להתעורר היא איזה די� קובע א� 

א� העובדה שהמסמ� לא היה נחשב מסמ� סחיר במשפט הישראלי פוסלת את ה, אחר

 � בשאלה זו מקובל באנגליה שדי� המקו� שבו מבוצעת ההעברה ?72האפשרות שיחול סעי

וא� הזכות , לקבוע א� מסמ� נתו� הוא סחירשל המסמ� הוא בעל הסמכות הבלעדית 

 עמדה זו מתיישבת ע� התפיסה 68.להחזיק בו הועברה בדר� שעוברת הזכות במסמ� סחיר

 � חל א� לאו אי� לקבוע את אופיו של המסמ� לפי כלליו 72שלצור� השאלה א� סעי

  .המהותיי� של די� הפורו�

   "מקו	 הפירעו�" ו"מקו	 הסיחור", "מקו	 הקיבול", "מקו	 המשיכה"  )2(
  שטרהשל 

אלא רק , תהא הגדרת� אשר תהא,  מלמדת שהוא אינו חל על כל השטרות של הסעי�הרישה

 ג� כללי ."רעו� באר� אחרתישטר משו� באר� אחת והוא מסוחר או מקובל או בר פ"על 

, ברירת הדי� הפרטניי� המצויי� בסעי� מפני� לדי� מקו� ההתקשרות באשר להוצאת השטר

על כ� זיהוי . כמו ג� לדי� מקו� הפירעו� ולדי� מקו� החילול של השטר, ולו והסבתוקיב

 כשמדובר בהיק� התחולה 69.מקומות אלה חיוני ה� להגדרת תחולת הסעי� ה� להפעלתו

�א� לצור� הפעלת הסעיפי� . סיווג הקטגוריה המשפטיתהבעיה משפיעה על , של הסעי

כש� ששיטות אחרות  .סיווג חוליות הקישור –מדובר בהיבט אחר של בעיית הסיווג 

כ� ג� , עשויות להכיר במסמכי� בעלי מאפייני� שוני� מאלה המוגדרי� בפקודה כשטרות

בישראל מקו� , למשל.  עשויות לזהות כמקו� ההתקשרות מקו� שונה מהמקובל בישראלה�

רות ואילו בקונטיננט מקובל שמקו� ההתקש, ההתקשרות הוא מקו� המסירה של השטר

  

מנורה חברה  419/71א "כ� משתמע ג� מדברי� שנאמרו אגב אורחא על ידי השופט זוסמ� בע   67
יצוי� כי ג� אילו ). 1972 (532, 527) 2(ד כו"פ, נומיקוס. מ.נ' מ נ"לביטוח ולביטוח משנה בע

התוצאה לא הייתה , קודה על מסמכי� שאינ� עוני� על הגדרתו של שטרנשללה תחולת הפ
 היה צרי� 72' שכ� כדי לדו� בקבוצת המסמכי� הסחירי� שעליה� לא חל ס, שונה באופ� בולט

  . 72' וסביר כי הדבר היה נעשה באמצעות היקש מכללי ברירת הדי� שבס, לעצב כלל
  .33�383, 33�360בפסקאות , DICEYראו    68
 לתקנות סדר הדי� האזרחי לצור� המצאת הזמנה 500' כש� שהוא ג� חשוב לעניי� הפעלת תק   69

  ).1628–1627' ראו לעיל בעמ(לדי� לנתבע הנמצא מחו� לישראל 
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,  על פי העמדה הכללית באשר לסיווג חוליית הקישור70.הוא מקו� החתימה על השטר

בי� שמדובר בזיהוי מקו�  על כ� 71. בישראל לנהוג בסוגיה זו לפי די� הפורו�מקובל

הסיחור והפירעו� כדי לוודא שאכ� ה� נעשו במקומות שוני� לצור� , הקיבול, המשיכה

ובי� שמדובר בזיהוי המקומות הללו לצור� הפעלת , וריהיזקקות לכלל ברירת הדי� הסטטוט

  .די� ישראל יקבע היכ� נעשו כל הפעולות הללו, הכללי� הפרטניי�

 �בי� של קבל ובי� ,  בי� של מוש�– לפקודה קובע שכל התקשרות על פי שטר 20סעי

  ההגדרות . פועל�והמסירה היא שעושה את העסקה בת,  נגמרת במסירה–של מסב 

 � 72;הוצאת שטר היא מסירתו הראשונה לאד� הנוטל אותו כאוחז:  מדגישות זאת1שבסעי

מקו� הוצאתו של שטר הוא . קיבול מוגמר במסירה או בהודעה; הסב מוגמר במסירה

מקו� הסבתו של שטר הוא המקו� שבו השטר נמסר ; המקו� שבו הוא נמסר לראשונה

ז לאחר חתימת הקיבול או המקו� ומקו� הקיבול הוא המקו� שבו השטר נמסר לאוח; לנסב

מקו� , שטר שנעשה מבחינה פיזית בישראל ונמסר בצרפת. שבו נמסרת הודעת הקיבול

מקו� , ואילו שטר שנעשה מבחינה פיזית בצרפת ונמסר בישראל, הוצאתו הוא צרפת

באי� "כי ) ד(3באשר למקו� הפירעו� של שטר הפקודה קובעת בסעי� . הוצאתו הוא ישראל

יראו כמקו� פירעונו את המקו� שניקב כמקו� , רעונו של השטר נקוב במפורשמקו� פי

   73".או כמקו� מגוריו, עסקו של הנמש�

 �שטר יכול שיחולל בסירובו . מייחס חשיבות א� למקו� החילול של השטר) 3(72סעי

 במקרה שהחילול בא לידי ביטוי בסירובו 74.של הנמש� לקבלו ובסירובו של הקבל לָפרעו

  

  .63ש "ראו לעיל ה   70
  .475–474'  בעמלעילראו    71
 [...]".כשה� שלמי� בצורת� , מסירה ראשונה של שטר או של שטר חוב"הסעי� מפרט    72

 מצייני� שג� על השאלה א� השטר של� בצורתו יש להחיל לכאורה את Diceyהעורכי� של 
ה� מוסיפי� בהערת שוליי� שבפועל סביר . די� הפורו� משו� שמדובר בסיווג חוליית הקישור

�33בפסקה (ומתארי� פתרו� זה כפתרו� לא הגיוני אבל נוח , שיחילו את די� מקו� המסירה
הרי די� מקו� המסירה הוא החל על השאלה . תרו� זה הוא דווקא הגיוניבר� נראה כי פ, )337

סביר שהוא יכריע ג� בשאלה מתי השטר של� , על כ�. מהי הצורה הדרושה לחיוב השטרי
שהיא חלק משאלה המופנית , אי� כל היגיו� בהחלת די� הפורו� על שאלה זו. מבחינת צורתו

 . לדי� אחר
הקובע כי יש להציג את השטר , )ד(44'  במידת פירוט רבה יותר בסאותו רעיו� בא לידי ביטוי   73

על השאלה א� ציו� מקו� בשטר הופ� את המקו� (א� יש כזה , לפירעו� במקו� שפורש בשטר
 Bank Polski v. K.J. Mulder & Co., [1942] 1 K.B. 497למקו� הפירעו� הבלעדי ראו
affirming [1941] 2 K.B. 266( ;מ �הפירעו� הוא במענו של , פורש בשטרבהיעדר מקו �מקו

במקו� עסקו או במקו� מגוריו , וא� הוא אינו רשו�, א� הוא רשו� בשטר, הנמש� או הקבל
במקו� עסק� או מגוריה� , וא� ה� אינ� ידועי�; של הנמש� או של הקבל א� ה� ידועי�
  .האחרוני� או בכל מקו� שאפשר למצא�

 . לפקודה46'  וס42 'ראו ס   74
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כמפורט , מקו� החילול הוא המקו� שבו השטר הוגש לפירעו�, קבל לפרוע את השטרשל ה

. המצב שונה במקצת,  בסירובו של הנמש� לקבלו שבא לידי ביטויבאשר לחילול. לעיל

 על כ� במקרה שהנמש� מסרב לקבלו מדובר 75".לפני הנמש�"הצגה לקיבול יש לבצע 

המוגדר כאמור כמקו� מסירת , קיבול עצמובניגוד למקו� ה, כנראה במקו� ההצגה לקיבול

מקו� החילול במקרה כזה הוא ,  וכ� לפי עקרונות כלליי�44על כ� כנראה לפי סעי� . הקיבול

  . מקו� מגוריו או מקו� עסקו או כל מקו� שבו אפשר למצוא את הנמש�

ק שי. הסעי� אינו חל כנראה על שטר שהוא כולו ממוק� במדינה זרה אחת, לפי האמור

 לנפרע או נמסרק שי הסעי� יחול עליו רק א� ה,נמש� במדינה פלונית על בנק באותה אר�ש

אול� עשויה להתגלגל לבתי משפט ישראליי� תביעה בנוגע לשטר . לנסב באר� אלמונית

הזכאי על פי שטר שכל הפעולות , תובע זר, למשל. שכל מרכיביו ממדינה אחת בלבד

עשוי לתבוע בישראל חייב על פי השטר , תה מדינה זרהקשורות לאוהנוגעות לו הרלוונטיות 

תובע ישראלי עשוי לתבוע את ; )כגו� החזקה שלא כדי� בשטר(בתביעה קניינית או נזיקית 

אילו כללי ברירת . הזכאי על פי השטר ולבקש הצהרה שהוא אינו חייב לשל� על פי השטר

א� כללי ברירת הדי� ? 72עי� שאינ� במסגרת ס, די� יחולו על תביעות באשר לשטרות כאלה

נראה כי ראוי להחיל , הרגילי� החלי� בקניי� ובנזיקי� אינ� מספיקי� לבירור תביעות כאלה

מסקנה . על שאלות בנוגע לשטר את דינה של המדינה שבה בוצעו כל הפעולות הרלוונטיות

 �, ת החיובשכ� כאשר הוא מפנה לדי� מקו� היווצרו, 72זו עולה ג� מתו� הפעלתו של סעי

 די� המדינה האחת שבה –די� זה אחד הוא , הפירעו� או החילול, ההסבה, די� מקו� הקיבול

  . נעשו או אמורות להיעשות כל הפעולות

  הקטגוריות המשפטיות: השאלות הנדונות בסעי�  )3(

הוא מספק כלל לתוקפו . הסעי� מבחי� בי� שאלות שונות שיכולות להתעורר בנוגע לשטרות

כלל לחובות , ההיסב והקיבול של השטר, כלל לפרשנות� של המשיכה, ל השטרהצורני ש

רשימה . כלל לקביעת שער החליפי� וכלל לקביעת מועד הפירעו� של השטר, האוחז בשטר

 א� רחבה מזו המופיעה בריסטייטמנט 76,נווה'גזו צרה מרשימת השאלות הנדונות באמנת 

בסיס לארבעת הכללי� המופיעי� ש� אכ� א� כי הקטגוריות המשמשות ,  האמריקניהשני

הקטגוריות שבבסיס הכללי� בפקודה . מכילות את כל השאלות העשויות להתעורר

שכ� על פני הדברי� ה� אינ� מסוגלות לכלול את כל השאלות , הישראלית מעוררות קשיי�

או שמא יש להשלי� את , הא� ה� אמורות למצות את הכול. הברירתיות המיוחדות לשטרות

  

' ראו ס(או לפני אד� הרשאי לקבל עליו את השטר או לסרב לקבלו בשמו של הנמש�    75
 ).לפקודה) 1)(א(40

  ).54ש "לעיל ה (1930, נווה בעניי� ברירת די� בשטרות'ראו אמנת ג   76



 לאומי הפרטי הישראלי�כללי המשפט הבי�: שער שלישי

1642 

? מניי� עלינו לשאוב אות�, א� יש להשלי� את הכללי� מבחו�? הכללי� מתחומי� אחרי�

מועד הפירעו� , חובות האוחז? כיצד יש להבי� אות�, וא� הכללי� אמורי� למצות את הכול

. ושער החליפי� ה� מושגי� ממוקדי� שאינ� יכולי� להתרחב כדי לחול על שאלות נוספות

ללי� ממצי� את כל שאלות ברירת הדי� שעשויות להתעורר על כ� התשובה לשאלה א� הכ

א� הסעי� נועד ". פרשנות"ו" תוק� צורני"משפיעה על האופ� שבו יש לפרש את המונחי� 

אזי שני מונחי� אלה חייבי� להתרחב כדי לכלול בתוכ� שאלות רבות , למצות את הכול

. מהותי של השטר וחוקיותו כגו� תוקפו ה–שאינ� מצטיירות כשאלות של צורה או פרשנות 

. אול� מיונה של כל שאלה שאינה מוזכרת במפורש למשבצת זו או אחרת מעורר בעיות

 אינה – די� מקו� ההתקשרות הנדונה –והעובדה ששני ענייני� אלה מופני� לאותו די� 

שכ� כפי שנראה , פוטרת מהחובה להחליט לאיזו משתי הקטגוריות שייכת הסוגיה הנדונה

  .והחריגי� שוני� זה מזה, לכל אחד מהכללי� הללו הוצמד חריג המיוחד רק לו, בהמש�

הדעה המקובלת ביותר בספרות המתייחסת לחוק האנגלי ותאומיו במדינות אחרות היא 

ושיש לעצב כללי� מתאימי� לסוגיות שאינ� זוכות , שהסעי� אינו עוסק בכל הסוגיות

 ע� זאת יש 77.ובי� מברירת הדי� בקניי�  בי� מברירת הדי� בחוזי�–לטיפול במסגרתו 

בעקבות זאת . מלומדי� ושופטי� המנסי� להכניס לגדרו שאלות שאינ� מוזכרות בו במפורש

שכ� סוגיות שמצטיירות כסוגיות מקטגוריה אחת מטופלות , הפסיקה והספרות מבלבלות

ה אינו בלבול ז. ולעתי� פסק די� מובא כאסמכתה לכמה כללי� שוני�, בקטגוריה אחרת

שג� בו עוצבו כללי� שוני� , כבר ראינו כי בהקשר של ברירת הדי� בחוזי�. ייחודי לשטרות

. מלאכת ההבחנה בי� השאלות הברירתיות השונות אינה קלה, להיבטי� השוני� של החוזה

 לראות מעיו� בהוראות המהותיות שאפשרכפי , הבעיה חמורה א� יותר בהקשר השטרי

בלא להבחי� של החיוב השטרי פירוש ותוק� ,  יחד ענייני צורההמערבות, בדיני שטרות

זכותו של האוחז בשטר ועל פיו תלויה יש שיטות משפט שבה� , למשל. רוריביניה� בב

דרישה זו היא ). ש� הנסבשהיא נקבה במפורש ב, כלומר(ההסבה מיוחדת בהיותה של 

פיעה על זכותו החיובית על  והיא מש,היא משפיעה על זכותו הקניינית של האוחז, צורנית

   .פי השטר

 � 72מאחר שחלוקת השאלות המשפטיות בי� הקטגוריות המשפטיות המופיעות בסעי

ומאחר שבעיה זו מתמקדת בשני הכללי� , היא הסוגיה הבעייתית ביותר שסעי� זה מעורר

�. הדיו� בכללי הברירה השוני� יתנהל בסדר הפו� מסדר הופעת הכללי�, הראשוני� שבסעי

ויתקד� אחורה להוראות , שהיק� התחולה שלה� ברור, הוא יתחיל בהוראות האחרונות

  .הראשונות

  

  .578' בעמ, )49ש "לעיל ה( CHALMERS AND GUEST; 33�332בפסקה , DICEYראו למשל    77
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   הפירעו�הכלל בנוגע לזמ�  )ב(

 �: הוא קובע לאמור.  מצביע על הדי� שיקבע את הזמ� שבו עומד השטר לפירעו�)5(72סעי

 המקו� שבו רעונו נחת� לפי די�יזמ� פ, רעו� באר� אחרתישטר משו� באר� אחת ובר פ"

כ� ג� , כש� שבחוזי� אופ� ביצועו של החוזה כפו� לדי� מקו� ביצועו ."רעו�יהוא בר פ

 כלל זה חל באופ� חריג על כל 78.בשטרות מועד הפירעו� נקבע על פי די� מקו� הפירעו�

אשר על כ� א� מקו� . דהיינו על החיוב של המסב ולא רק של הקבל, החיובי� שבשטר

דוחי� את מועד פירעונ� של , בשל בעיות מקומיות,  וא� בדי� צרפת,הפירעו� הוא צרפת

 כמו כ� משמעות 79. דחייה זו חלה ג� א� מדובר באוחז וקבל ישראליי�–חובות בחודש 

פירעו� בישראל במועד שנופל ביו� �הסעי� היא ששטר שנמש� מחו� לישראל והוא בר

לפקודת השטרות ) א(13שסעי� משו� ,  שלאחר מכ�שנימועד פירעונו יהיה ביו� , שישי

מועד פירעונו יהיה ביו� העסקי� , קובע ששטר שמועד פירעונו חל ביו� שאי� בו עסקי�

יו� שבת ויו� ראשו� אינ� ,  לפקודת השטרות קובע שיו� שישי93וסעי� , הראשו� שלאחריו

, בדומה לכ�.  זאת ג� א� בדי� זר הקשור לשטר יש לשלמו מיד ביו� שישי80.ימי עסקי�

 אי� מוסיפי� לו שלושה ימי ארכה כמקובל ,שטר שנמש� באנגליה לפירעו� בישראל

 �הקובע כי אי� , לפקודה הישראלית) ה(13באנגליה אלא נוהגי� בו על פי הוראתו של סעי

   81.ארכת חסד

  שער החליפי�הכלל בנוגע ל  )ג(

 �והסכו� העומד רעו� בישראל י א� בר פאר�שטר משו� בחו� ל: "קובע כדלקמ�) 4(72סעי

לפי שער , באי� תניה מפורשת בעניי� זה, יחושב הסכו�, רעו� אינו נקוב במטבע ישראלילפ

רעו� ע� ימשכי� בני פירעו� בשביל מי שחל הפו�רעו� ובייבמקו� הפ החליפי� הקיי�

 כלל זה עוסק בסוגיה של המרת סכו� החיוב על פי השטר למטבע ישראלי ונות� ."ראייה

�לאר� ובר המשו� בחו�א� על פי שהסעי� מדבר על שטר . וע המרה זוקנה מידה לביצ

 סעי� זה בוטל 82.הוא יחול כנראה על כל שטר הנקוב במטבע חו�, פירעו� בישראל

הוא לא בוטל . באנגליה לאחר שבתי המשפט שלה הורשו לפסוק סכומי� במטבע חו�

  

 לריסטייטמנט השני 217' ראו ס(על יסוד היקש מדיני החוזי� , ריתאותו כלל חל בארצות הב   78
כמו ג� את פרטי , המכפי� לדי� זה את כל הפרטי� באשר לפירעו�, )57ש "לעיל ה(לברירת די� 

  ).העדה והודעת חילול, הביצוע של הצגה
 ,Rouqette v. Overmann, (1875) L.R. 10 Q.B. 525; Re Francke & Rascheראו למשל    79

[1918] 1 Ch. 470.  
  .375' בעמ, )1ש "לעיל ה (שטרות, זוסמ
ראו    80
  .ש�   81
  .606' בעמ, )49ש "לעיל ה (CHALMERS AND GUEST; 374' בעמ, ש�   82
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,  ישראליו במטבע שאינבישראל א� על פי שג� בישראל בתי המשפט רשאי� לתת פסקי די�

, בפסיקה הכלל שנקבע אשר על כ� 83.והסכו� יומר למטבע ישראלי ביו� התשלו� בפועל

יחול על מצב שבו הקבל חויב לשל� רק , שלפיה אפשר לפסוק את סכו� החיוב במטבע חו�

ואילו הכלל הסטטוטורי ימשי� , לאחר מועד הפירעו� והוא נתבע על פי השטר בבית משפט

   84. להגדיר את החיוב של הקבל כאשר השטר מוגש לו לפירעו�לחול כדי

שלפיו פרטי הביצוע של החיוב , מתו� ניסיו� להתאי� את הכלל החוזי הרגיל, שוב

יש כא� חריגה מהרעיו� של ריבוי דיני� כריבוי החיובי� , נחתכי� לפי די� מקו� ביצוע�

שער החליפי� הקובע הוא . לטובתו של כלל אחד ודי� אחד לכל החיובי� על פי השטר

 sight– בני פירעו� ע� ראייה מימשכי�השער הנוהג במקו� הפירעו� וביו� הפירעו� עבור 

draft.85ע� זאת  ,�לפיכ� הצדדי� רשאי� . ההסדר כפו� לתניה מפורשת אחרת, כאמור בסעי

  .ואולי א� מחו� לשטר, להחליט בעצמ� בעניי� זה ולפרש את הדבר בשטר עצמו

   חובות האוחזבנוגע להכלל   )ד(

 �מזהה את הדי� שיקבע מה נדרש כדי להטיל את החיוב השטרי על הצדדי� ) 3(72סעי

לעניי� הצור� או אי , רעו�יחובותיו של האוחז לעניי� הצגה לקיבול או לפ: "השוני� לשטר

יהיו נחתכות לפי די� מקו� , הצור� בהעדה או בהודעת חילול או דיות� או אי דיות� של אלו

  ."הפעולה או מקו� החילול

המשפט , למשל. שיטות משפט מתנות את חבות� של הצדדי� לשטר בתנאי� שוני�

וככלל א� , )38סעי� (הישראלי קובע שבנסיבות מסוימות יש להציג את השטר לקיבול 

  את השטרהוא קובע את הזמ� שבו צרי� להציג; החייב פטור, ההצגה לא נעשתה כנדרש

וא� התוצאות הנובעות , )40סעי� (הצגה לקיבול � כללי� והצדקות לאי,)39 עי�ס(לקיבול 

כמו כ� . ))ב(39סעי� (לרבות פטור המוש� והנסבי� , הצגה לא מוצדקת לקיבול�מאי

וכללי� באשר להצגה זו ) 44סעי� (המשפט הישראלי קובע חובת הצגה של השטר לפירעו� 

ב האוחז להודיע הודעת חילול כתנאי הוא א� קובע נסיבות שבה� חיי). 45� ו44סעיפי� (

) 48סעי� (וכללי� בדבר דר� מת� ההודעה ) 47סעי� (להטלת חיוב על צד או צדדי� לשטר 

וא� כאשר ה� קובעות , שיטות משפט אחרות קובעות תנאי� אחרי� לענייני� אלה. ועוד

  . אלה עשויי� להיות שוני� בתוכנ�,  מאותו סוגתנאי�

  

�י"מפרק בנק א, מילוא'  נWallace Bros. Commodities Ltd 3/77א "ע, ראו באופ� כללי   83
יורשי ' גרבוב נ 326/78א "ובשטרות ראו ע, )1979 (645) 1(ד לג"פ, )בפירוק(מ "בריטניה בע

  ).1980 (792) 3(ד לד"פ, ל"המנוח מרדכי גרבוב ז
 �Barclays Bankו ,ואיל� 604 'מבע ,)49 ש"ה לעיל(  CHALMERS AND GUESTראו   84

International Ltd. v. Levin Bros. (Bradford) Ltd., [1977] Q.B. 270.  
 .  ואיל�39' לדרישות באשר להצגתו ראו ס;  לפקודה9' להגדרתו של שטר כזה ראו ס   85
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ולו משו� שאי� , מוקשה) 3(72 בדעתה שניסוחו של סעי� הספרות האנגלית מאוחדת

 אותו חלק מהסעי� העוסק בחובות האוחז לעניי� העדה 86.הקבלה בי� חלקיו השוני�

והודעת חילול מכפי� לדי� מקו� הפעולה ה� את השאלה א� יש צור� בהצגת השטר ה� את 

צגה לקיבול או חובותיו של האוחז לעניי� ה"לעומת זאת . השאלה מה ייחשב להצגה

על כ� לא ברור א� הוא נועד לחול . כפופות לדי� מקו� הפעולה בלא פירוט כזה" רעו�ילפ

או שמא , או רק על השאלה מה עולה כדי הצגה, רק על השאלה א� דרושה הצגה של השטר

  . על שתיה�

הדעה המקובלת באנגליה היא שהסעי� קובע את הדי� שיחול רק בדבר אופ� ההצגה ולא 

 י� סבורDicey  עורכיו של, באשר לדי� החל על הצור� בהצגה87.ר עצ� הצור� בהצגהבדב

�לפי ה(שיש להחיל על כל חיוב את הדי� שלו several laws theory( , ורק על השאלה כיצד

 הפרדת� של שתי השאלות 88.לפי הסעי�,  די� מקו� ההצגה–יש להציג יחול די� אחד בלבד 

וכרע א� ההצגה הדרושה לפי די� אחד נעשתה כדי� לפי די� כיצד י: זו מזו אינה פשוטה

 א� מבקשי� להחיל די� אחד על קיומה של ,כמו כ�? כלל שייתכ� כי אינו דורש אותה

לא ברור איזהו הדי� שצרי� להכריע , דרישה באשר להצגה ודי� אחר על פרטי ההצגה

שכל אחד , סב וקבלכגו� נ, בקיומה של הדרישה כאשר מדובר בצדדי� לא קרובי� לשטר

או , הא� מה שקובע הוא עסקת הקיבול ודינה. מה� קשור בשטר באמצעות עסקה אחרת

ולכ� פרטי , אמנ� בארצות הברית מפרידי� בי� שתי השאלות? שמא עסקת ההסבה ודינה

ואילו הצור� בהצגה כפו� לדי� שמגדיר את ,  די� מקו� הפעולה–ההצגה כפופי� לדי� אחד 

. א� ש� ברור מהו הדי� הזה באשר לכל אחד מהחייבי� הרלוונטיי�. השטרהחיובי� על פי 

  

86   CHALMERS AND GUEST) 602' בעמ, )49ש "לעיל ה ;DICEY , 33�367בפסקה.  
 .Bank Polski v. K.J(פסק הדי� המובא לתמיכה בעמדה זו . 33�368בפסקה , DICEYראו    87

Mulder & Co., [1942] 1 K.B. 497 affirming [1941] 2 K.B. 266(אינו מספק לה בסיס חזק  .
האוחז תבע . קובל באנגליה ונכתב בו שהוא לתשלו� בהולנד, נדו� ש� שטר שנמש� בפולי�

בנסיבות העניי� , לפי די� הולנד. את הקבל באנגליה מבלי להציג את השטר לפירעו� בהולנד
ע שציו� השופט בערכאה ראשונה קב. לא היה צור� בהצגה, לפי די� אנגליה; היה צור� בהצגה

. המקו� בשטר אינו הופ� אותו למקו� הפירעו� הבלעדי ואינו הופ� את הקיבול לקיבול מסויג
 – בתור דינה של עסקת הקיבול –ודי� אנגליה , על כ� היה אפשר לפרוע את השטר ג� באנגליה

מאחר , Chalmers and Guestכפי שמעירי� . יכול לחול על השאלה א� דרושה הצגה א� לאו
אי אפשר ,  הסכי� שאילו צוינה הולנד כמקו� הפירעו� הבלעדי היה חל די� הולנדשהשופט

 CHALMERS AND GUESTראו (ללמוד מכא� שהסעי� אינו חל על השאלה א� נדרשת הצגה 

לא ברור איזה די� חל על עצ� , א� עמדה זו נכונה, יתרה מזו). 603–602'  בעמ,)49 ש"ה לעיל(
  .ל�כפי שיובהר לה, הצור� בהצגה

הסבור , 374–373' בעמ, )1ש "לעיל ה (שטרות, זוסמ
ראו ג� . 33�368בפסקה , DICEYראו    88
אול� . שעוסק בהגדרת החיובי� של הצדדי�, )2(72' שהשאלה א� יש צור� בהצגה כפופה לס

המעדיפי� להכפי� את שתי , 603–602' בעמ, )49ש "לעיל ה( CHALMERS AND GUESTראו 
  . השאלות לדי� אחד
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החיובי� של המסב והמוש� ; חיובי הקבל והעושה כפופי� עקרונית לדי� מקו� הפירעו�

זהותו של , כפי שנראה בהמש�,  בישראל89.כפופי� עקרונית לדי� מקו� המסירה של השטר

  .הדי� הרלוונטי אינה ברורה

ת הברית יש הבחנה מקבילה בי� הצור� בהעדה או בהודעת חילול ובי� בארצו, זאת ועוד

הצור� בה� כפו� לדי� החיוב ואילו פרטי הביצוע כפופי� לדי� : צורת� של פעולות אלה

בניגוד לעמדה , ראשית.  אול� הגישה המקובלת באנגליה שונה90.המקו� הרלוונטי

בלת באנגליה היא שסעי� זה מחיל הדעה המקו, המבחינה בי� החיובי� השוני�, האמריקנית

�את הsingle law theoryלפיכ� א� לפי .  באופ� שדי� אחד חל על כל החיובי� על פי השטר

החייבי� על פי השטר חייבי� לשל� א� , מקו� החילול אי� צור� בהעדה או בהודעת חילול

ואלי יש ג� א� לפי די� מקו� הוצאת השטר או החיוב השטרי האינדיוויד, בלא שתי אלה

 הפקודה אינה מבחינה בי� דרישת ,בהקשר של העדה והודעת החילול,  שנית91.דרישה כזו

לעניי� הצור� או אי הצור�  ]...[ חובותיו של האוחז: "הסעי� קובע. ההצגה ובי� צורתה

יהיו נחתכות לפי די� מקו� , בהעדה או בהודעת חילול או דיות� או אי דיות� של אלו

קיו� הדרישה ושאלת דיותו של מה שנעשה שאלת מלשו� הסעי� ש כא� ברור ."החילול

 שהוא למעשה בדר� כלל די� מקו� 92,כפופות שתיה� לדי� אחד והוא די� מקו� החילול

הודעת חילול של אוחז ,  לפיכ� שטר שנמש� וקובל בישראל לפירעו� בצרפת93.הפירעו�

ג� א� לפי די� ישראל הוא למי שהסב לו את השטר יכולה להינת� בישראל לפי די� צרפת 

 ואילו באשר לשטר המשו� בישראל לפירעו� 94.איחר את המועד למת� הודעת חילול

  

  ). 57ש "לעיל ה( לריסטייטמנט השני לברירת די� 215'  וס214' ראו ס   89
מייחדת סעי� לצורה של ) 54ש "לעיל ה (1930, נווה בעניי� ברירת די� בשטרות'כ� ג� אמנת ג   90

ומכפיפה אותה , העדה וצעדי� אחרי� הדרושי� להפעלת� ושימור� של זכויות על פי שטר
הכוללי� כנראה ג� את הצור� בצעדי� (ואילו החיובי� , )נה לאמ8' ס(לדי� מקו� הפירעו� 

  ). לאמנה5' ס(לפי זהות החייב , כפופי� לדי� אחר) אלה
 604–603 'בעמ ,)49 ש"ה לעיל( CHALMERS AND GUEST וכ� 33�369 פסקה ,DICEYראו    91

  נפסק מפורשות באנגליה שכאשר אד� מסב.זה בעניי� Westlake של עמדתו על והביקורת
לרבות לעניי� , הוא מקבל על עצמו את די� צרפת לעניי� חילול שטרות, שטר לפירעו� בצרפת

אי� להטיל על מסב זה , וא� לפי די� זה אי� כל חובה לתת הודעה, החובה לתת הודעת חילול
ראו (את החובה לתת הודעת חילול רק כדי לשמור על זכויותיו כלפי מסבי� קודמי� 

Hirschfield v. Smith, (1866) L.R. 1 C.P. 340.(  
  .G. & H. Montage GmbH v. Irvani, [1990] 2 All E.R. 225לעניי� זה ראו    92
ולכ� ג� מקו� ההצגה לקיבול ייחשב מקו� רלוונטי לעניי� , אול� ג� סירוב לקבל הוא חילול   93

  .זה א� השטר כבר חולל בשלב זה
,  מציי�זוסמ�כפי ש. Rothschild v. Currie, (1841) 1 Q.B. 43לדוגמה כזאת באנגליה ראו    94

המחוקק הסמי� את שר , לאחר שבוטלה בישראל חובת ההעדה וההוראות באשר להעדה
המשפטי� להתקי� תקנות שתאפשרנה העדה בישראל למקרי� שבה� אוחז מבקש לקיי� את 
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נסב בספרד אינו חייב להודיע , ש� הוא חולל וש� אי� כל צור� בהודעת חילול, בספרד

לכאורה אי� הצדקה ,  א� בהקשר זה אי� מפרידי� בי� שתי השאלות95.למסב האנגלי כלל

  .ה� באשר להצגה לקיבול או לפירעו�להפריד ביני

  הכלל בנוגע לתוקפו הצורני של החיוב השטרי ופירושו  )ה(

 � עוסקי� בתוקפ� הצורני של החיובי� השטריי� 72שני חלקיו הראשוני� של סעי

שתי .  ואי� כלל מיוחד לפרשנות96, בדי� האמריקני אי� כלל מיוחד לצורה.ובפרשנות�

להוציא ( על כל השאלות הקשורות לחיובו של האד� הנדו� סוגיות אלה כפופות לדי� שחל

לפיכ� ).  מי שלא היו צדדי� להעברהכלפיפרטי ביצוע החיוב וזכויות על פי השטר 

 חיוביה� כפופי� לדי� – עושה השטר והקבל –השטר כשמדובר בחייבי� העיקריי� על פי 

 לדי� מקו� מסירת –וא� הוא אינו מצוי� , מקו� הפירעו� א� מקו� זה מצוי� בשטר

 חיוביה� כפופי� –והמסב  המוש� –השטר  כשמדובר בחייבי� המשניי� על פי 97;השטר

נווה כוללת סעי� העוסק בהשפעות החיובי� של הצדדי� 'ג ג� אמנת 98.לדי� מקו� המסירה

אבל יש בה ג� כלל מיוחד , תו� הבחנה בי� החייבי� העיקריי� לאלה המשניי�, השוני�

, שלפיה אפשר להסדיר שתי שאלות אלה בנפרד, העמדה הישראלית והאנגלית. לעניי� צורה

ומבי� אות� , לא ברור כלל מה היק� השאלות שעליה� סעיפי� אלה אמורי� לחול. בעייתית

  .א� קשה להבחי� איזו שאלה כפופה לאיזה כלל, השאלות הכפופות לה� בבירור

  תוק� צורני  )1(

 �  : לאמורקובע) 1(72סעי

ואילו , ל שטר מבחינת הצורה נחתכת על פי די� מקו� ההוצאהשרותו שכ

  

' בעמ, )1ש "לעיל ה (שטרות, זוסמ
ראו (הדרישה לצור� אכיפת החיוב השטרי מחו� לישראל 
  ).1978–ח"התשל, )העדה( ותקנות השטרות 374

בפרשה זו התובע היה . Horne v. Rouquette, (1878) 3 Q.B.D. 514לדוגמה מקבילה ראו    95
התובע . לפירעו� בספרד, והשטר נמש� לפקודת התובע באנגליה, הנתבע היה אנגלי, אנגלי

השטר הוצג .  השטר הלאה בספרד הסב אתצד שלישי זהו, הסב את השטר לצד שלישי בספרד
הצד השלישי שלח הודעת חילול מספרד לתובע . ש� הייתה העדה, לקיבול וחולל בספרד

; לפי די� אנגליה הודעת החילול נמסרה באיחור. וזה הודיע על כ� לנתבע מיד, שהיה באנגליה
�התובעבית המשפט החיל על היחסי� בי� . בדי� ספרד לא היה צור� בהודעת חילול כלשהי

ולכ� , שלפיו האיחור בהודעה לא פטר את החייב, הנסב את די� ספרד�המסב ובי� הצד השלישי
  .זיכה את המסב כלפי מוש� השטר

 .עניי� זה אפילו אינו מוזכר בפרק העוסק בשטרות   96
  ).57ש "לעיל ה( לריסטייטמנט השני לברירת די� 214' ראו ס   97
  .215' ס, ראו ש�   98
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היסב , כגו� קיבול, כשרותו מבחינת הצורה של התקשרויות שלאחר הוצאה

  –אול� ; נחתכות על פי די� מקו� ההתקשרות הנדונה, או קיבול לאחר העדה

שטר שהוצא בחו� לישראל אינו נפסל מחמת זו בלבד שאינו מבויל   )א(

  . ההוצאהלפי די� מקו�

וי מבחינת הצורה לפי די� עששטר שהוצא בחו� לישראל והוא   )ב(

בי� כל בני האד� , רעו�ילעניי� אכיפת הפ, מותר לנהוג בו, ישראל

  .כבשטר כשר, שסיחרוהו או אחזוהו או נעשו צדדי� לו בישראל

  חוליית הקישור   .א

 בכ� 99.די� מקו� עשייתוסעי� זה מחיל די� אחד על תוקפו הצורני של החיוב השטרי והוא 

הכלל החוזי בעניי� . הוא חורג לכאורה מהכלל המקובל בהקשר החוזי באשר לצורת החוזה

 תוק� צורני מאפשר להכשיר את החוזה או את החיוב ה� על פי די� מקו� עשייתו ה� על פי

ייתכ� שדי� מקו� עשיית החיוב ,  אול� כפי שנראה בהמש�100.באופ� חלופי, די� החוזה

  .אי� אפשרות להחיל כא� כלל חלופי ואי� בו צור�, א� כ�. רי הוא א� די� החיוב עצמוהשט

כפי ( החיובי� שבשטר כל על אחדהסעי� מפרש ומבהיר שהכוונה איננה להחיל די� 

� התשמחייבsingle law theory .(הוא מאמ� את ה�several laws theory , ועל תוקפה הצורני

די� מקו� עשייתו של השטר :  די� מקו� עשייתה שלהשל כל התקשרות הוא מחיל את

די� מקו� הקיבול על צורת , די� מקו� ההסבה על צורת ההסבה, המקורי על צורת השטר

על כל עסקה לעמוד בדרישות הצורניות של . ודי� מקו� הערבות על צורת הערבות, הקיבול

   101. היא תיחשב בלתי תקפה–ולא , די� המקו� שבו היא נעשתה

  

 אשר ,כלל האמריקנישונה מהכלל זה  ).1639' ראו לעיל בעמ(� מקו� מסירתו די� זה הוא די   99
צורת השטר לכלל העוסק בהגדרתו ובתוקפו של החיוב  בשאלות הנוגעות לכאמורמפנה 

 .הרלוונטי
  .1495–1493' בעמראו לעיל    100
  לכל חיובבאשר מחילה על צורת השטר את די� מקו� העשייה של השטר נווה'גג� אמנת    101

אול� ). 54ש "לעיל ה) (1930(נווה בעניי� ברירת די� בשטרות ' לאמנת ג3'  ראו ס.וחיוב
 כדי� את די� מקו�  נחת�שטרמקו� שבו הבדי� ה רואה מנהעמדה הקונטיננטלית האל בהתא�
ראו לעיל  (בישראל די� זה הוא בדר� כלל די� המקו� שבו נמסר השטר לנפרעואילו , עשייתו

וסיפה וקובעת שא� א� החיוב על פי השטר אינו תק� מבחינה צורנית לפי  האמנה מ.)63ש "ה
שתק� לפי די� המדינה שבה הוא , לא יהיה בכ� כדי לפסול חיוב חדש מאוחר יותר, די� זה

האמנה מוסיפה סייג שמאפשר לכל מדינה להחיל את דינה על שטר שהוצא מחו� . נוצר
נווה באשר לברירת 'אמנת ג.  אזרח המדינהלשטחה על ידי אזרח שלה א� הצד האחר א� הוא

א� על פי שדי� מקו� : א� בתוספת אחת, כוללת הוראה דומה) 54ש "לעיל ה(הדי� בשיקי� 
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בר לעמידה על די� מקו� עשיית ההתקשרות בהקשר השטרי נעו� באופיו הסחיר ההס

, מאחר שכלל זה חל על כל התקשרות והתקשרות בנפרד. של השטר וברצו� להקל סחירות זו

לקבל ולנמש� לסמו� על הדי� במקו� שבו , למסב ולנסב, הוא מאפשר למוש� ולנפרע

דאות זו באשר לדרישות לתוקפו הצורני  וו.מתבצעת העסקה כדי� שקובע את צורת השטר

  .של השטר מגבירה את ודאותו המסחרית

, קובל באנגליה והוסב בצרפת על החלק, שטר נמש� בצרפת: 1 הדוגמ

לנסב אי� . כאשר הסבה כזו אינה מקנה זכות על פי השטר לפי די� צרפת

   102.זכות כנגד הקבל

, הוא שטר חליפי� הוצא שטר בגרמניה בלא שצוי� בו במפורש ש:2 דוגמה

תוקפו הצורני יידו� לפי די� גרמניה והוא . פירעו� בישראל�והשטר הוא בר

  .ייפסל

הוצא באיטליה וקובל בעל פה בלבד במדינה שבה אי� ש שטר :3 דוגמה

אפילו במדינת הבית שלו , דרישה שהקיבול יהיה בכתב יחייב את הקבל

   103.ובישראל נדרש שהקיבול יהיה בכתב

, ר לפירעו� בגרמניה הוסב בישראל על ידי שלוחו של הנפרע שט:4 דוגמה

, שחת� את חתימתו שלו מבלי לציי� שהוא חות� בתור בא כוחו של אחר

 �תוקפה הצורני של ההסבה יידו� לפי ;  לפקודת השטרות25בניגוד לסעי

  104.די� ישראל וייפסל א� על פי שלפי די� גרמניה הסבה כזו תקפה

 מה לאפשר לצדדי� הישירי� להסתמ� עללהפריד בי� החיובי� ו בניגוד למגמה ,ע� זאת

 באשר שאלות שונות שתיסב נגד קבל יכולות להתעורר יוצא שבתביעה של נ, שמוצג לה�

 עומד בדרישה הצורנית שטרא� ה: ועל כל אחת יחול די� שונה,  השטרלתוקפו הצורני של

  

די לשיק שימלא אחר הדרישות של די� מקו� הפירעו� , החתימה יגדיר את הצורה הדרושה
  ).4' ראו ש� בס(

 .Bradlaugh v. de Rin, (.No 2) (1868) L.R. 3 C.P. 538, (1870) L.R. 5 C.P. 473ראו    102
שהובא על ידי , Scudder v. Union National Bank of Chicago, (1875) 23 L.Ed. 245ראו    103

,  נומיקוס'מ' נ' מ נ"מנורה חברה לביטוח ולביטוח משנה בע 419/71א "השופט זוסמ� בע
וי על חברה ממדינת במקרה זה השטר נמש� במדינת אילינ). 1972 (532, 527) 2(ד כו"פ

תוק� הקיבול נבח� לפי די� אילינוי הג� שהנמש� ; וקובל באילינוי על ידי נציג הנמש�, מיזורי
  .שקיבל את השטר היה ממדינה אחרת

והיא , Koechlin et Cie v. Kestenbaum, [1927] 1 K.B. 889זו מבוססת על המקרה של  הדוגמ   104
א� כי משו� מה הוא מפנה בעניי� זה  (372' מבע, )1 ש"לעיל ה( שטרות, זוסמ
מובאת על ידי 

  .)העוסק בשאלה אחרת, �Guaranty Trust Co. of New York v. Hannay, (1918) 1 K.B. 43ל
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וס� על החתימה תופענה מילי�  דרישה שנ, למשל–רכי קיבול ושל מקו� מסירת הקיבול לצ

�קו� מסירת השטר לנסב  די� מלפיא� ההסבה נעשתה ו; מפורשות כדי שהקיבול ייחשב תק

 לאחת השאלות הללו כדי לקעקע את תביעתו שלשלילית תשובה די ב. לעניי� ההסבה

   105.הנסב

 מתייחס לשטר שהוצא מחו� החריג הראשו�: הכלל הישראלי כפו� לשני חריגי�

ולא בויל כנדרש במדינה שבה הוא ) כלומר נמסר לידי האוחז מחו� לישראל(לישראל 

חריג זה הוא . ג� א� הוא בטל במדינת הוצאתו, שטר כזה לא ייחשב בטל בישראל. הוצא

דרישות ביול בדי� ; צדדי והוא מוותר על הצור� בביול רק א� צור� זה מעוג� בדי� זר�חד

ע� זאת החריג מתייחס רק להיעדרו של בול ואינו . יש לקיימ�, ככל שה� קיימות, ישראל

כמו כ� החריג אינו מתנה את תוקפו של . מכשיר שטר הבטל בשל פג� צורני אחר כלשהו

 ,צורתו עדיי� כפופה לדי� מקו� עשייתו. השטר בכ� שצורתו תהיה תקפה לפי די� ישראל

וקשה , רורהמטרת החריג אינה ב. אלא שפג� של חוסר ביול לא ייחשב פג� בישראל

זוסמ� סבור שהחריג מבטא את העיקרו� הנפו� שמדינה אחת אינה אוכפת את . להצדיקה

 להכיר אול� עיקרו� זה אינו מונע את בתי המשפט מ106.חוקיה הפיסקליי� של מדינה אחרת

והרי בית המשפט הישראלי לא יתבקש לגבות את דמי , בחוקי� זרי� בעלי אופי פיסקלי

 את החריג בכ� י� מסבירDicey  אצל.בתוצאות של הפרת החוק הזרהביול אלא רק להכיר 

 אול� 107.שהצור� לדאוג לדרישות מקומיות בדבר ביול אינו מתיישב ע� נוחות עסקית

נות שלפיה החריג נועד להפחית מחשיבותה של שצדדי פוסלת פר�העובדה שהכלל הוא חד

ור� לדאוג לשאלה זו ובי� קשה לראות מה ההבדל בי� הצ: יתרה מזו. חובת הביול בכלל

  . הצור� לדאוג לשאלות צורניות אחרות

שטר שהוצא מחו� לישראל כאשר לפי די� מקו� הוצאתו הוא למתייחס  השניהחריג 

שטר כזה ייראה כשר בישראל רק .  ואילו לפי די� ישראל הוא כשר מבחינה צורנית108,בטל

 על כ� 109.בישראל, או נהיו צדדי� לובי� צדדי� שסיחרו בו או נהיו אוחזי� , לצור� פירעונו

  

א� למשל  , השטר עומד בדרישה הצורנית של מקו� הוצאתוייתכ� עוד שתעלה השאלה א�   105
ל כל היבטי החיוב של החייבי� בארצות הברית חל די� אחד ע. הוא פקודה לשל� ללא תנאי

שכ� , ע� זאת על זכותו של התובע עשוי לחול די� אחר). 1654–1653' בעמלהל� ראו (השוני� 
מכפי� את זכותו של האוחז לדי� ) 57ש "לעיל ה( לריסטייטמנט השני לברירת די� 216' ס

  .מקו� ההעברה של השטר
  .372' בעמ, )1ש "לעיל ה (שטרות, זוסמ
ראו    106
107   DICEY , 33�338בפסקה.  
אול� נראה כי בשל הקשר . תנאי זה בסעי� אינו מפרש שמדובר בבטלות בשל פג� בצורה   108

לא סביר . הסעי� מדובר א� בפג� כזה שאפשר להכשירו רק משו� שצורתו תקפה בישראל
 .שעמידה בתנאי צורה ישראליי� תספיק להכשיר שטר שהפג� בו אינו צורני אלא מהותי

מציעי� להחיל כלל זה בדר� של היקש ג� על תוקפ� הצורני של הקיבול ושל  DICEYאצל    109
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 וא� אחד מהצדדי� 110,הוא לא ייראה תק� מבחינה צורנית, שטרה בדברא� יבקשו הצהרה 

  .לא ייראה כשר מבחינה צורניתהשטר , נעשה צד לשטר מחו� לישראל

מוסב , ישראל די�  בהתא� להוראותשטר לפקודה שהוצא בצרפת: 5 הדוגמ

בי� אוחז . ינו מהווה הסבה לפי די� צרפת על ידי הנפרע באופ� שאצרפתב

שקיבל את השטר בהסבה מאוחרת יותר בישראל לנמש� שקיבל את השטר 

  .ייראה השטר תק� מבחינה צורנית לצור� פירעונו, בישראל

 שטר שנמש� בגרמניה בלא שצוי� בו שהוא שטר חליפי� בטל :6 דוגמה

סב יהיה חייב על פי המ, א� הוא הוסב בישראל לאד� בישראל. בדי� גרמניה

אפילו צדדי� אחרי� שחתמו על השטר מחו� לישראל , השטר כלפי הנסב

  111.לא יהיו חייבי� על פיו) כגו� הקבל והמוש�(

 על הסעי� הזהה בחוק Chalmers and Guestכפי שמעירי� . צדדי�ג� חריג זה הוא חד

לעומת שטר פגו� הוא נות� העדפה בהקשר זה לשטר פגו� שהוצא מחו� לפורו� , האנגלי

 ההסבר היחיד שאפשר להציע הוא שהסעי� מגביר את סחירות� 112.שהוצא בפורו� עצמו

של שטרות זרי� בישראל ומג� על ציפיותיה� של צדדי� הפועלי� בישראל המניחי� 

�  113.שהשטר תק

  צורה : הקטגוריה המשפטית  .ב

 וריה המשפטיתסיווג הקטגאפיונה של שאלה כשאלה הכפופה לכלל זה או אחר עוסק ב
כשרות השטר "אי� פסיקה בישראל באשר למשמעות המושג . ומתבצע לפי די� הפורו�

א� אי� סעי� בפקודת השטרות הקובע דרישות שמכונות במפורש דרישות ". מבחינת הצורה
צורה ה"מכותר בכותרת , 20 עד 3הכולל סעיפי� ,  לפרק השני לחוק'סימ� א. של צורה

שטר : "דה קובע דרישות לשטר הכפו� בעניי� זה לדי� ישראל לפקו3סעי� ". פירושהו
בה , חליפי� הוא פקודה ללא תנאי ערוכה בכתב מאת אד� אל חברו חתומה בידי נותנה

סכו� , ז"או למוכ, נדרש האד� שאליו ערוכה הפקודה לשל� לאד� פלוני או לפקודתו
קובע שהשטר ) ד(3סעי�  ."ע� דרישה או בזמ� עתיד קבוע או נית� לקביעה, מסוי� בכס�

סעי� .  קובע למי שטר יכול להיות משו�4סעי� . אינו נפסל א� חסרי� בו מרכיבי� מסוימי�
.  עוסק במרכיבי� שעושי� שטר לסחיר7סעי� .  עוסק בשאלה א� נדרש זיהוי של הנמש�5

  

  .33�340בפסקה , DICEYראו    110
 .372' בעמ ,)1ש "לעיל ה (שטרות, זוסמ
דוגמה זו הובאה על ידי    111
112   CHALMERS AND GUEST) 586–585' בעמ, )49ש "לעיל ה.  
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 א� קשה יותר לומר זאת על הסעיפי� 114, עוסק בצורה3שסעי� בבירור אפשר לומר די 
הוראות צורה מפוזרות : יתרה מזו. � בסימ� א המערבי� ענייני צורה בפרשנות השטרהאחרי

העוסק בצורתה של הודעת חילול מלווה ) 7(48למשל סעי� . בחלקי� שוני� של הפקודה
לעומת זאת יש הוראות העוסקות בצורה שכותרת השוליי� שלה� ". הצורה"כותרת שוליי� 

כותרת ,  שעוסקי� א� ה� בצורתה של הודעת החילול,)6(48�ו) 5(48 פי�למשל סעי: שונה
  ".כיצד יש לית� הודעה"השוליי� שלה� היא 

 מורה 72סעי� ,  כהוראות העוסקות בענייני צורה'א� מביני� את כל הסעיפי� שבסימ� א
יכול להיות ג� הוא או שמא , שדי� מקו� הוצאת השטר יקבע א� על השטר להיות ללא תנאי

א� ; ז" יכול להינת� לא רק לאד� פלוני אלא ג� לפקודתו וג� למוכ א� השטר115;ע� תנאי
מה עולה כדי ציו� של סכו� ; על סכו� הכס� להיות מסוי� או יכול להיות כפו� לחישובי�

א� ; או בזמ� עתיד שיש לקבוע, א� אפשר לקבוע בשטר שהוא לתשלו� בדרישה; מסוי�
א� נדרש שיצוי� בו ; גמת בצורתוהוראה כי יש לפרוע את השטר מתו� קר� מיוחדת פו

א� ; כיצד יש לזהות את הנמש� בשטר; מקו� המשיכה או מקו� הפירעו�, תארי� עריכתו
כיצד לעשות את השטר לשטר סחיר וכיצד ; השטר יכול להימש� לטובת יותר מנפרע אחד

�א� יש לציי� מפורשות בשטר שהוא שטר חליפי� או מסמ� סחיר או שטר בי�; למנוע זאת

  . אומי וכיוצא באלהל
. הפקודה א� מגדירה מה נדרש כדי שקיבול והסבה יהיו תקפי� ומה מותר לכלול בה�

מציב דרישה לכתב ,  עוסק בצורה הנדרשת לקיבול16סעי� , לפי כותרת השוליי� שלו
ושאסור שייאמר בו שהנמש� יקיי� , קובע שדי בחתימה סת� ללא מילי� נוספות, ולחתימה

למשל ,  קובע שקיבול יכול להיות כללי או מסויג18סעי� ; פירעו� כס�את החיוב שלא ב
א� ג� אלה נחשבות . הסכו� לפירעו� ותנאי� לפירעו�, מקו� הפירעו�, באשר לזמ� הפירעו�

יקבע ) והוא די� מקו� מסירת הקיבול(יוצא שדי� מקו� הקיבול של השטר , דרישות צורניות
א� הקיבול פסול משו� שהקבל , מילי� נוספותא� די בחתימת קיבול או שמא דרושות 

�או משו� שסייג , או משו� שסייג את הקיבול, התחייב לקיי� את החיוב שלא בפירעו� כס
 �  . 18אותו באופ� שאינו מתיישב ע� סעי

 �הוא דורש חתימה א� מסתפק בחתימה .  מגדיר מהו היסב תק�31באותה המידה סעי
והוא ;  חלקי או היסב לשני נסבי� כל אחד לחודהוא שולל היסב; בלא תוספת מילי�

היסב שאינו מפרש מיהו הנסב כ� שהשטר נהיה שטר , כלומר(מאפשר היסב על החלק 
שמונע את האפשרות להעביר את (והיסב מגביל ) המפרש את הנסב(היסב מיוחד , )ז"למוכ

בע א� די� המקו� שבו נמסר השטר לנסב יק, א� אלה דרישות צורניות). השטר הלאה
, א� היסב חלקי או היסב לשני נסבי� ביחד ולחוד תק�, דרושות מילי� נוספות על החתימה

  

 .372' בעמ ,)1ש "לעיל ה (שטרות, זוסמ
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כ� ג� די� המקו� שבו נעשה . וא� יש תוק� להיסב מגביל, א� הסבה על החלק מוכרת
 יקבע א� דברי� אלה נעשו avalקיבול לאחר העדה או די� המקו� שבו הוספה לשטר ערבות 

  116.בצורה נכונה
 זאת ברור כי השאלה מהי דרישה צורנית אינה בהכרח נענית מתו� כותרת לפי כל

�על פי רוב הסעיפי� הללו אינ� מכותרי� בכותרת שמזכירה את המילה . השוליי� של הסעי
ע� זאת כול� עוסקי� בצורה שבה יש לבצע את . ומילה זו א� אינה מופיעה בתוכ�, "צורה"

ורה יש להכפי� את כול� לכלל בעניי� תוקפו ולכ� לכא, הפעולה כדי שהיא תהיה תקפה
כאשר : אול� שאלות אלה עשויות להצטייר א� כשאלות של פרשנות. הצורני של השטר

אול� כאשר , משמעות החיוב היא כאמור בפקודה, הקניית הזכות נעשתה בצורה הדרושה
בטי בשיטת משפט שבה חל די� אחד על כל הי. משמעותה שונה, היא נעשתה בצורה אחרת

ואכ� .  הקושי להבחי� בי� תוקפו הצורני של השטר ובי� פירושו אינו מטריד,החיוב השטרי
לעומת זאת המשפט . המשפט האמריקני מכפי� את כל השאלות הללו ג� יחד לדי� אחד

  .הישראלי כולל הוראה עצמאית לעניי� פרשנות החיוב

   פרשנות החיוב השטרי  )2(

 �  :קובע לאמור) 2(72סעי

קיבולו או קיבולו לאחר העדה יתפרשו לפי די� , היסבו,  של שטרמשיכתו

ואול� שטר משו� ; בכפו� להוראות פקודה זו, מקו� ההתקשרות הנדונה

לגבי מי , היסבו יתפרש, רעו� בישראל שהוסב באר� אחרתיבישראל ובר פ

  .לפי די� ישראל, שפרעו

     חוליית הקישור  .א

העוסק בפרשנות קובע שיחול די� מקו� עשיית ג� כלל זה , כמו הכלל בענייני צורה

 א� על פי שכל חיוב כפו� 117.הסבה או קיבול,  בי� שהיא משיכה–ההתקשרות הנדונה 

זאת בניגוד . הדי� הרלוונטי הוא די� מקו� עשייתו שלו, אשר לכל אחד מהחיובי�, לדינו

: ות החייבהמחילי� די� אחר לפי זה, למקובל במשפט הקונטיננטלי ובמשפט האמריקני

ואילו הדי� החל על , הוא מקו� הפירעו�) עושה וקבל(הדי� החל על החייבי� העיקריי� 

  

  . לפקודה57' ראו למשל ס   116
 מצייני� שלא DICEY אצל. 1639'  ובעמ63ש "ה לעילראו על השאלה מהו מקו� ההתקשרות    117

בפסקה , ש�(ולעתי� מתייחסי� למקו� החתימה כמקו� ההתקשרות , יד נוהגי� לפי הכללתמ
הוא מקו� ) מקו� המסירה( סבר שבדר� כלל מקו� ההתקשרות WOLFF). 1621ש "ה, 33�347
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החייבי� המשניי� הוא די� מקו� המסירה בארצות הברית ודי� מקו� החתימה 

   118.בקונטיננט

שכ� הוא , כלל זה מצטייר כחריג א� הוא לעומת כללי ברירת הדי� החוזיי� האחרי�

או ) lex contractus(ולא לדי� ההתקשרות ) lex loci contractus(תקשרות מפנה לדי� מקו� הה

�ה(לדי� הנאות של החיוב proper law of the transaction .( דומה שההסבר לכ� הוא שבעת

התפיסה המקובלת במשפט המקובל הייתה , ולאחר מכ� בחקיקה, שנקבע כלל זה בפסיקה

לא תמיד שימש באופ� " די� החוזה"מונח וה, שדי� החוזה הוא די� מקו� ההתקשרות

בהקשר החוזי הכללי מקובל שדי� החוזה הוא הדי� . כיו� חזקה זו אינה תקפה עוד. עצמאי

ובהיעדר סממני� לרצונ� די� זה ,  חשבו על כ�או שהיו בוחרי� בו ל!, שהצדדי� בחרו בו

. די� מקו� הכריתהולאו דווקא כ, מזוהה כדי� בעל הקשר הקרוב והמציאותי ביותר לחוזה

 – וא� מתבקש –עדיי� סביר , בהיעדר סממני� לרצו� הצדדי�,  בהקשר השטרי,ע� כל זאת

זה א� הדי� . לומר שדי� מקו� ההתקשרות הוא הדי� הקרוב והמציאותי ביותר לחיוב

די� החיוב "קביעתו של די� זה כ, על כ�. שהצדדי� ראו לנגד עיניה� בעת ההתקשרות

די� מקו� ההתקשרות עדיי� מתיישב אפוא . גבירה את הוודאות המשפטיתבוודאי מ" השטרי

  .ע� עקרונות ברירתיי� בתחו� החוזי�

 מתעוררת השאלה א� צדדי� רשאי� לכלול בשטר שלה� בחירה מפורשת בדי� בר�

על שאלה זו לא ניתנה תשובה . כפי שה� רשאי� לעשות בחוזי�, שתחול על פרשנות החיוב

 ואילו יש מי 119,יש מי שרואה אפשרות זו כמובנת מאליה. או האנגליתבפסיקה הישראלית 

 מצייני� שמבחינה מעשית אי� Chalmers and Guest 120.ששולל אפשרות זו מכול וכול

שוללי� עוד את האפשרות של בחירה ה� . נתקלי� בשטרות שבה� הצדדי� בחרו בדי�

חירה מפורשת המופיעה וא� של ב, מכללא הסוטה מהוראותיה הברירתיות של הפקודה

מקבלי� כמובנת מאליה האפשרות שצדדי� יתנו בתו� ה� לעומת זאת . מחו� לשטר עצמו

 הקובעת כאמור כללי� מהותיי� אחידי� UNCITRAL,121השטר שהשטר כפו� לאמנת 

מדוע שלא יהיה אפשר , א� אפשר לבחור בהסדר מהותי שיחול על השטר .לעניי� שטרות

קשה לתאר מצב שבו יוחל די� ? ידי ציו� זהות הדי� שבו הוא מצוילבחור בהסדר מהותי על 

, אול� הדעת נותנת שא� הבחירה מופיעה על פני השטר, בתור הדי� שבחרו בו מכללא

בי� שהיא בחירה בדי� מהותי , אי� סיבה שלא להכיר בה, באופ� שכל הצדדי� מודעי� לה

  

י� נווה בעני' לאמנת ג4' וס) 57ש "לעיל ה(השני לברירת די�   לריסטייטמנט�215 ו214' ראו ס   118
  ).54ש "לעיל ה (1930, ברירת די� בשטרות

  .483' בעמ ,WOLFFראו    119
120   CHESHIRE 12th ed. ,במהדורות מאוחרות יותר אי� כמעט דיו� בשטרות ונושא . 523' בעמ
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 אמנ� הדיו� בברירת 122.כלשהו ובי� שהיא בחירה בדי� מהותי לאומי UNCITRALכדי� 

הדי� בחוזי� הצביע על מגבלות שיש להטיל על האפשרות הניתנת לצדדי� לבחור בדי� 

הדי� הנבחר בוודאי יכול לחול על כל שאלה שבעניינה הצדדי� יכולי� . שיחול על חיוביה�

באשר לשאלות אחרות האפשרות של הכרה בבחירת� של הצדדי� קשה יותר . להתנות

אול� בכ� אי� לשלול את האפשרות לבחור בדי� ). חוקיות, תוק� מהותי של השטר, כושר(

שישלוט בשאלות שבה� אפשר להתנות כל עוד היא אינה פוגעת בצדדי� אחרי� על פי 

   123.השטר

מי מחויב על ידי : בהקשר זה אופיו הָעביר של החיוב השטרי מעורר שאלה ייחודית

כמו כ� צדדי� . הצדדי� הישירי� להתקשרות הנדונהאי� ספק שהיא תחייב את ? בחירה כזו

אול� סביר שצדדי� מאוחרי� כאלה . מאוחרי� שאינ� מסתייגי� מהבחירה יחויבו על פיה

ובכל הקשור ליחסי� , יוכלו לבטל אותה או להחלי� אותה בכל הקשור ליחסי� שביניה�

רור איזה די�  לא ב124.שביניה� למי שבא אחריה� בשרשרת הזכויות והחובות השטריי�

מצד אחר הוא עוסק , מצד אחד השינוי הוא צורני. צרי� לקבוע את ההשפעה של שינוי כזה

 , לגופו של עניי�125.והוא עשוי לעורר שאלה של תוק� מהותי, בתוכ� החיובי� השטריי�

סביר שביחסי� שבי� מי שהתחייב לפי בחירה זו ובי� מי שקיבל את השטר לאחר שבחירה זו 

שכ� החייב היש� רשאי להסתמ� על , והביטול לא ישפיע עליו,  הדי� שנבחרבוטלה יחול

  126.ואילו הזכאי החדש מודע להיק� החיוב של חייב זה, בחירתו

ושישראל היא מקו� ,  בישראלנמש�והוא מתייחס לשטר ש, חריגג� לכלל זה יש 

רש לפי  תתפשטר כזההסבתו של , ורק באשר לו, באשר למי שפורע את השטר 127.פירעונו

 זאת בניגוד לעמדה שכל הסבה כפופה לדי� ;הוסב באר� אחרת שטר ג� א� ה,די� ישראל

על כ� בתביעה של האוחז נגד הקבל או המוש� בישראל יחול די� ישראל על פרשנות . שלה

  

 .Centrax Ltd. vכ� ג� משתמע מפרשת. 33�332בפסקה , DICEYכ� סבורי� ג� העורכי� של    122
Citibank N.A., (1999) 1 All E.R. (Com.) 557 C.A. ,מסגרת �נבחר די� בהסכ �ש.  

שמכיר באפשרות שצדדי� יבחרו בדי� שיחול על , הדי� האמריקני. 482' בעמ,  WOLFFראו   123
, 214' ראו ס(ה מתנה את תחולתו של די� נבחר זה בכ� שיש לו קשר סביר לעסק, השטר

comment f.ל1�105'  המפנה לס �Uniform Commercial Code .(המאפיי� את , תנאי זה
מבטיח שסוגיות שאינ� כפופות לרצו� הצדדי� לא , העמדה הקונטיננטלית המקובלת בחוזי�

  .תוכפפנה לדי� שחל רק מכוח רצו� הצדדי�
להסדר הישראלי . וי שנעשה בשטרבשיטות השונות יש עמדות שונות כלפי השפעתו של שינ   124

  .  לפקודת השטרות64' ראו ס
  .1672–1656' בעמעל שאלת היק� התחולה של הסעיפי� השוני� ראו להל�    125
הסבורי� שיחול דינו של כל , 598–597' בעמ, )49ש "לעיל ה (CHALMERS AND GUESTראו    126

  . חיוב וחיוב
 .ו זההניסוח החריג שונה בחוק האנגלי אבל משמעות   127
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 סייג זה לא יחול כאשר 128. למשל על השאלה א� ההסבה מזכה את הנסב כנגד�–ההסבה 

מי זכאי על פי  ניי� שמתדייני� ביניה� באשר לשאלהאותה השאלה מתעוררת בי� ש

 או כאשר מי שזכאי לשטר תובע בנק שקיבל כספי� על פי השטר על גזל או 129,השטר

  . עשיית עושר

  פרשנות : הקטגוריה המשפטית  .ב

על כ� . הקיבול וכדומה משמעה פרשנות החיובי� שה� מצמיחי�, ההיסב, פרשנות המשיכה

 � כשלא צוי� מקו� ,למשל,  מבקשי� לברר את מקו� הפירעו� יחול כאשר)2(72סעי

הוא יחול כאשר ; הפירעו� או כשמקו� הפירעו� צוי� ולא ברור א� הוא בלעדי א� לאו

כיצד או א� הוא כולל ריבית כשלא ברור  ,למשל, את הסכו� שיש לפרועמבקשי� לברר 

קשי� לברר מה חבותו הוא יחול כנראה ג� כשמב.  א� יהיה צור� לחשב אותויחושבהוא 

י שאחד יתבע כדי א� דדהיינו , של החייב על פי השטר לכל אחד משניי� המחזיקי� בשטר

 או ,אנגליה או ששניה� חייבי� לתבוע יחד כבדי� 130,מני'שיקבל את חלקו כבמשפט העות

כל אחד יכול לתבוע את , 1973–ג"התשל, )חלק כללי(מאז חוק החוזי�  כבדי� ישראל ,שמא

 לברר מה חיוביו של הוא יחול כנראה כאשר מבקשי� ו131; מחיובוהחייביופטר כ� ו לוהכ

, כבדי� אנגליה, א� כל אחד חייב לחוד בכולדהיינו , כל אחד משניי� החתומי� יחד על שטר

   132.'וכדו, מני'כבדי� העות, או שמא כל אחד חייב רק את חלקו

�באנגליה מקובל שסעי� זה חל ג� על השאלה מה� הeffects of the obligation . לפיכ�

, "או לפקודתו"בלי המילי� , "לפלוני"די� מקו� הוצאת השטר יקבע א� שטר שכתוב בו 

� כבארצות הברית לפי ה, או לא סחיר, לפקודה הישראלית7 כבסעי� ,הוא מסמ� סחיר

Uniform Commercial Code ; עבורי"די� מקו� ההסבה יקבע א� הוספת מילי� כגו� "

 לפקודה המונע את המש� סחירותו של 34מהווה היסב מגביל כמשמעו בסעי� להסבה 

  

128   Lebel v. Tucker, (1867) L.R. 3 Q.B. 77 .
 מביא כדוגמה להפעלת הסייג את המקרה זוסמ
א� השטר נמש� ; שבו השטר הוסב בצרפת בהיסב שאינו מעביר זכות לנסב לפי די� צרפת

אול� , הקבל בישראל חייב על פי השטר כלפי הנסב, בישראל וישראל היא מקו� פירעונו
די� צרפת יחול על הזכויות שההיסב יצר בי� , יחס רק למי שפורע את החיובמשו� שהחריג מתי

  .373' בעמ, )1ש "לעיל ה (שטרות, זוסמ
ראו (המסב לנסב 
129  Alcock v. Smith, [1892] 1 Ch. 238, 256-257 . במקרה כזה יחול הדי� החל על ההעברה

' ראו להל� בעמ( 373' עמב, )1ש "לעיל ה (שטרות, זוסמ
כפי שכותב , הקניינית של השטר
1668–1671.(  

 .לה' למג1100' לפי ס   130
לדוגמה ( ושה השני יוכל לחזור רק אל שותפו הנבמצב אחרו� זה.  לחוק החוזי�)א(59' סלפי    131

  ).21' בעמ, )1ש "לעיל ה (שטרות, זוסמ
זו ראו 
  .22' בעמ, ראו ש�   132
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, בהסכמתו,  די� מקו� מסירתו של מסמ� שבו נוספו לחתימתו של אד�133;השטר א� לאו

יקבע א� התוספת מחייבת את החות� באופ� אישי ,  bon pour aval pour les tirésמילי� כגו�

   135.מת קיבול מהווה קיבול כללי או מסויג ודי� מקו� הקיבול יקבע א� חתי134;כערב

דוגמאות אלה מבהירות שא� על פי שלכאורה השאלה למה התכוונו הצדדי� שונה 

 קשה – כלומר א� הצליחו לממש את כוונת� –לחלוטי� מ� השאלה א� כוונת� תקפה 

וא� בינה , ביותר להבחי� בי� השאלה הפרשנית ובי� שאלת התוק� הצורני של החיוב השטרי

ובי� השאלה א� לחיוב השטרי תוק� מהותי או השאלה א� ההעברה הקניינית בשטר תקפה 

בירור המשמעות המשפטית של חתימה ע� . והצליחה להעביר את הזכויות שביקשו להעביר

אבל הוא ? למה התכוו� החות�: יכול להצטייר כבעיה פרשנית" לפקודה"או בלי המילה 

והוא ?  צורת החתימה הדרושה כדי שהשטר יהיה סחירהא� זו: מצטייר ג� כבעיה של צורה

. עשוי להכריע ג� בשאלה א� ההעברה קניינית תקפה וא� זכויות על פי השטר הועברו כדי�

. היא שאלה פרשנית" עבורי"השאלה למה התכוונו הצדדי� כאשר המסב הוסי� את המילה 

על כ� . ולתוקפה העברהאבל השאלה א� מילה זו מגבילה את סחירות השטר נוגעת לצורת ה

אי� פלא שהדעה השלטת באנגליה גורסת שאפשר לכלול בקטגוריה של פרשנות ג� שאלות 

   136.ובכ� להכפיפ� לכלל הנדו�, legal validityשל 

  

אותו די� יחול על השאלה א� השטר . Haarbleicher v. Baerselman, (1914) L.T.Jo. 564ראו    133
ראו לעיל ( משו� שמדובר בשאלה של צורה –בעיני המשפט האנגלי  –א� זאת , מותנה או לא

  ).115ש " ובה1652' בעמ
כא� די� . G. & H. Montage GmbH v. Irvani, [1990] 1 W.L.R. 1258ראו .  לפקודה57' לפי ס   134

  .והוספת המילי� חייבה את החות�, מקו� המסירההמקו� שבו הוספו המילי� היה די� 
135   Bank Polski v. K.J. Mulder & Co., [1942] 1 K.B. 497 affirming [1941] 2 K.B. 266 .שוב ,

ואילו אופיו המותנה או , שימו לב שאופיו הכללי או המסויג של הקיבול הוא עניי� של פרשנות
 הביא את העובדות של פסק די� זה זוסמ�א� . הלא מותנה של השטר הוא עניי� של צורה

הוא הביא ג� את ). 373' בעמ, )1ש "לעיל ה (שטרות, זוסמ
ראו (כדוגמה לבעיה של פרשנות 
' בעמ, ש� (Embiricos v. Anglo-Austrian Bank, (1905) 1 K.B. 677העובדות של פסק הדי� 

373( ;�הזיו� , י� במקו� המסירהלפי הד. במקרה זה הועבר שטר מחו� לאנגליה בהיסב מזוי
מאחר שזוסמ� מכפי� את זכותו של מי שקיבל . לא פגע בזכותו של מי שקיבל את השטר לידיו

' יחול הדי� הזר ולא הכלל הפנימי המגובש בישראל בס, )2(72' לידיו את השטר עקב הזיו� לס
י� מקו� פסק די� אחרו� זה משמש אסמכתה בדר� כלל לפרופוזיציה שד.  לפקודת השטרות23

  . )1028–1027' בעמ ראו לעיל(ההעברה קובע את זכויות הקניי� שנרכשו בשטר 
חלק מהדוגמאות המובאות . 590–589' בעמ, )49ש "לעיל ה (CHALMERS AND GUESTראו    136

לתמיכה בעמדה זו עוסקות בשאלת תוקפה של ההעברה הקניינית בשטר ובשאלה א� האוחז 
דוגמאות אלה ממחישות את הקושי להבחי� הבחנה חדה בי� . רכש זכות לתבוע על פי השטר

 legalג� בברירת הדי� בחוזי� יש נטייה באנגליה לקב� יחד את המונח . השאלות השונות
validity ואת המונח effect of the obligation ראו במיוחד ( כשאלות שעליה� חל די� החוזה

CHESHIRE ,לציו� אותה תופעה282ש "ה, 1505' בעמוראו לעיל )  ואיל�489' בעמ .  
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�א� על פי שהספרות של הcommon law מכירה בקושי להפריד בי� השאלות 

 על תוקפו המהותי של  ניכרת הסתייגות מהפעלת הכלל העוסק בפרשנות ג�137,השונות

 הסבור שיש לצמצ� Falconbridge,138 את עמדתו של י� מציגDiceyהעורכי� של . השטר

ולהחיל על שאלת התוק� המהותי של החיוב את די� מקו� " פרשנות"את המשמעות של 

 שאי� לקב� העלהבחוזי� הדיו�  ג� 139. זאת מטעמי נוחות המסחר–הפירעו� של השטר 

ק משו� שה� שונות מבחינה אנליטית אלא בעיקר משו� שעל שאלות שאלות אלה יחד לא ר

מוב� שצדדי� אינ� יכולי� להתנות על . של פרשנות עשוי לחול די� שנבחר על ידי הצדדי�

תוקפו המהותי של חוזה וליצור חוזה מכוח רצונ� כאשר הוא אינו אפשרי לפי די� בעל זיקה 

יחסית  י תובנה זו ניתנת ליישו� משו� שקלבהקשר החוז. אובייקטיבית משמעותית לעניי�

, להפריד בי� השאלה למה התכוונו הצדדי� לבי� השאלה א� כוונת� גובשה בצורה הנכונה

. קשה יותר לייש� את התובנה בהקשר השטרי. או השאלה א� היא תקפה מבחינה מהותית

 השטר משו� שהדי� ששולט בפרשנות, אול� דווקא בהקשר זה נראה כי אי� בכ� צור�

א� הדי� השולט בפרשנות החיוב . מזוהה על פי זיקה אובייקטיבית ולא על פי רצו� הצדדי�

לכאורה אי� סיבה מיוחדת , ואיננו כזה בפועל, השטרי אינו מוגדר כדי� שהצדדי� בחרו בו

  . שהוא לא יחול ג� על שאלת תוקפו המהותי של החיוב השטרי

על פרשנותו ועל תוקפו , הצורני של השטראותו די� יחול על תוקפו , לפי גישה זו

מבחינת שיקולי סחירות השטר יש יתרו� בכ� שדי� .  הוא די� מקו� יצירת החיוב–המהותי 

אחד יחול על כל השאלות הללו א� הוא די� בעל זיקה כזאת לעניי� שאפשר לראות בו את 

, כאמור, אכ�ו). הדי� בעל הזיקה המשמעותית ביותר לחיוב(די� החיוב האובייקטיבי 

. בארצות הברית אי� מבחיני� בי� תוקפו הצורני של החיוב לפרשנותו ולתוקפו המהותי

  

   .33�351בפסקה , DICEYראו למשל    137
138   DICEY , 33�350בפסקה.  
ראו ( בעמדה הצרה ובהחלת די� מקו� הפירעו� כו תמDiceyעורכיו של  ,�14במהדורה ה. ש�   139

DICEY 14th ed. , ה). 33�352בפסקה �אול�שלא כ� כדי עד מושרשת המקובלת שהגישה והוד  

לתמיכה בעמדה שיש להפריד ו  הביא�אחד הנימוקי� שה .שיפוטי באופ� תשונה אשהי סביר
, א שהתוק� המהותי של שטר תלוי במקרי� רבי� בתוקפו הצורניו הלתוק� מהותיבי� פרשנות 

 ראוי היה להעדי� את די� מקו� ,א� כ�אבל ). 1(72' סמקבילו האנגלי של המוסדר ממילא ב
לא רק שכ� זהו הדי� שחל , ני די� מקו� הפירעו� של השטר כולו של כל חיוב לחוד על פיצירתו

התוק� , וכ� די� אחד היה חל על התוק� הצורני, צורהפרשנות אלא ג� בענייני בענייני 
 משלימי� ע� הדעה השלטת �15 אכ� במהדורה ה.המהותי והפרשנות של כל חיוב שטרי

א� , )2(72' ממקבילו האנגלי של סולו מכוח היקש , שלפיה חל די� מקו� ההתקשרות הנדונה
אול� העורכי� אינ� מסבירי� מה . זאת רק בהיעדר בחירה מפורשת בדי� אחר בגו� השטר

זאת . לעניי� התוק� של השטר, העוסק בפרשנות, )2(72' הבסיס להיקש ממקבילו האנגלי של ס
 של החיוב כמו בהקשר החוזי אי� סיבה לאפשר לצדדי� לבחור בדי� שישלוט בתוקפו, ועוד

  . שלה� וראוי שדי� החיוב ישלוט בשאלה זו רק כאשר יש לו זיקה אובייקטיבית לעניי�
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המבחינה בי� צורת , נווה'גג� באמנת . הכול כפו� לדי� אחד לפי זהותו של החייב הנדו�

 מכפי� את השפעת 4סעי� . אי� כלל ברירת באשר לפרשנות, השטר לחיובי� על פיו

 ולדי� מקו� 140,הפירעו� בכל מה שקשור לעושה השטר והקבלהחיובי� לדי� מקו� 

  141.החתימה בכל מה שקשור להשפעה של חתימות מאוחרות יותר

הוא .  מקשה על אימוצה של גישה זו72המבנה של סעי� , אול� כפי שהוסבר לעיל

על כ� יש צור� . מחייב להפריד בי� צורת החיוב ובי� פרשנותו ומחיל על כל אחד חריג שונה

לשאלות של פרשנות ולשאלות של תוק� , הבחי� הבחנה ברורה בי� שאלות של תוק� צורניל

כמו כ� יש צור� לייחס את השאלות של תוק� מהותי לאחד הכללי� הללו או לעצב . מהותי

אפילו ראוי להחיל .  א� אינו מספק כלל לתוק� ההעברה הקניינית72סעי� . ה� כלל משלה�ל

בי� כדי� החיוב ובי� בתור די� מקו� (ו� העשייה של העסקה ג� על שאלה זו את די� מק

או ) 1(72 לא ברור א� יש להחיל ולו אחד מ� החריגי� שבסעי� 142,)השטר ברגע ההעברה

הפסיקה והספרות נוטות להתייחס בנפרד ג� לשאלות אחרות , יתרה מזו. על סוגיה זו) 2(72

יק� הפיצוי בגי� הפרת החיוב ה, למשל: א� על פי שה� מצטיירות כשאלות של פרשנות

כל אלה ה� . פירעו� השטר ופקיעתו, זכויות הצדדי� במקרה שבו אובד השטר, השטרי

ובתור שכאלה היה אפשר לצפות שתוכפפנה לדי� , שאלות שמגדירות את תוכנו של החיוב

כל אחד זוכה לדיו� נפרד : ולא היא. שחל על פרשנות החיוב מבלי להצדיק דיו� מיוחד

 א� על פי שכאמור היה ראוי להחיל די� אחד על ,על כ�.  מדובר בקטגוריה עצמאיתכאילו

והוא הדי� שחל על תוקפו , תוכנו ותוקפו של חיוב פלוני, כל השאלות המתייחסות להגדרתו

  .הדיו� שלהל� יעסוק בשאלות הנוספות הנדונות בספרות האנגלית, הצורני ועל פרשנותו

  שאלות המצטיירות כשאלות של פרשנות  )ו(

   היק� הפיצוי בגי� חילול השטר  )1(

די� ישראל קובע , למשל. שיטות שונות קובעות היק� פיצוי שונה למקרה של חילול השטר

 � לפקודה וקובע שיש להתייחס 58בפירוט את המרכיבי� של דמי נזק למקרה זה בסעי

עניי�  היק� הפיצויי� הוא הכללית א� השאלה. לפיצויי� אלה כדמי נזק קבועי� מראש

פרוצדורלי הכפו� לדי� הפורו� או שמא עניי� מהותי הכפו� לדי� העניי� כבר הוכרעה 

  

אלא שש� , )57ש "לעיל ה( לריסטייטמנט השני לברירת די� 214' הסדר זה דומה להסדר שבס   140
  .פוני� לדי� מקו� המסירה של השטר, כאשר מקו� הפירעו� אינו מצוי� בשטר

 הנתפס כמקו� העשייה של –אלא שמקו� החתימה , מיו� לגישה האמריקניתג� בעניי� זה יש ד   141
הנחשב במשפט האמריקני למקו� ,  מומר בארצות הברית במקו� המסירה–השטר בקונטיננט 

 .העשייה של החיוב
  .1671–1668' בעמראו להל�    142
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 עמדה זו אומצה באנגליה 143.באנגליה ובישראל לטובת עמדה שמדובר בשאלה מהותית

� ו144,עוד קוד� באשר לשטרותDiceyו �Chalmers and Guest מסכימי� שיש להחיל 

� שיש לנהוג לפי הני� א� מציי Dicey עורכיו של145.ה זו את די� החיובבשאלseveral laws 

theoryע� זאת ברור שה� אינ� מכפיפי� 146. ולהחיל על כל חיוב בשטר את דינו שלו 

בעבר הסתמנה התלבטות .  העוסק בפרשנות,)2(72סעי� מקבילו האנגלי של שאלה זו ל

מבלי (� המסירה של השטר בכל עסקה ועסקה בשאלה א� הדי� הרלוונטי הוא די� מקו

 כי פסקי הדי� ו סברDiceyהעורכי� של . או שמא די� מקו� פירעונו) שהתייחסו לחריג לכלל

המועטי� שניתנו בשאלה זו לפני חקיקתו של חוק השטרות האנגלי מבססי� הפניה לדי� 

 פסקי די� אלה שו סבר�ה, ומתו� הנחה שהחוק אינו עוסק בענייני� אלה, מקו� הפירעו�

 כי יש בסיס לטענה שהדי� שצרי� לחול י� מודChalmers and Guest 147.מוסיפי� לחייב

�, בעניי� זה הוא די� מקו� הפירעו� בתור הדי� של המקו� שבו האוחז ציפה לקבל את הכס

 בהחלת די� מקו� עשיית החיוב כעמדה כי� תומ� אול� ה148.והקבל הסכי� לשלמו

 העורכי� של המהדורה החדשה 149.כוונה המשוערת של הצדדי�המתיישבת ביותר ע� ה

� מצטרפי� לעמדה זו מתו� רצו� להחיל את הדי� שחל על הDiceyשל effectsשל החיוב  ,

    150.א� כי בהיסוס מסוי�, ומנסחי� את הכלל ברוח זו

ולכ� היא , בחוזי� מקובל שהתרופה שאפשר לקבל בגי� הפרת חוזה היא חלק מהחיוב

שחל על פרטי ,  ולא לדי� מקו� הביצוע– הדי� שמגדיר את החיוב –י� החוזה כפופה לד

א� מקבלי� את העמדה שהיק� הפיצוי הוא חלק , בהקשר השטרי. הביצוע של החוזה בלבד

פירוש הדבר הוא שיש להחיל . אכ� ראוי שיהיה כפו� לדי� שחל על פרשנות החיוב, מהחיוב

   151.חיוב השטרי הרלוונטיעל שאלה זו את די� מקו� העשייה של ה

  

  .116ש "ה, 1566'  ובעמ1488' לעיל בעמ ראו   143
144   Allen v. Kemble, (1848) 6 Moo. P.C. 314; Gibbs v. Fremont, (1853) 9 Exch. 25.   
 Reעל יסוד, 475' בעמ, )49ש "לעיל ה(  CHALMERS AND GUEST;33�352 בפסקה ,DICEYראו    145

Gillespie, Ex Parte Robarts, (1886) 18 Q.B.D. 286, 292 (C.A.); Re Commercial Bank of 
South Australia, (1887) 36 Ch. D. 522, 525.  

146   DICEY, שוב על יסוד , 33�353 פסקהבAllen v. Kemble, (1848) 6 Moo.P.C. 314; Gibbs v. 
Fremont, (1853) 9 Exch. 25.  

147  DICEY 14th ed., לעיל .33�376 בפסקה �145ש "ה( אבל ראו את פסקי הדי� המצוטטי.(  
148  CHALMERS AND GUEST) 475' מבע, )49ש "לעיל ה.  
  ). 2(72'  כי ג� ה� אינ� מסיקי� ששאלה זו כפופה לס א�,ש�   149
תו� הסתמכות על מסקנות הדיו� בהיק� הכלל בעניי� פרשנות , 33�353בפסקה , DICEYראו    150

  .  33R-343ראו ג� ניסוח הכלל המוצע בפסקה ; 33�351שבפסקה 
 של כל חיוב דומה כי די� מקו� העשייה, כבחוזי�, מאחר שמדובר בשאלה של פרשנות החיוב   151

לפיכ� יחול עליה ג� החריג שבסעי� . לפקודה) 2(72' וחיוב צרי� לחול על שאלה זו מכוח ס
סעי� זה כולל הוראה מהותית .  לפקודה58' נקודה נוספת בסוגיה זו נובעת מקיומו של ס. זה

וג� הוראה מיוחדת באשר להיק� הפיצוי עבור שטר שחולל , ))1(ק "ס(באשר להיק� הפיצוי 
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  אבד� השטר  )2(

 אוחז שאיבד שטר שהוא זכאי להחזיק בו רשאי לדרוש מהמוש� שיוציא לו ,בדי� ישראל

גר� לו לכשיימצא השטר ייעל נזק ש  את המוש� ערב לשפותוחז והא,שטר אחר במקומו

בנסיבות  קובע שאפשר אפילו לתבוע על פי שטר אבוד 70כמו כ� סעי� ). 69סעי� (המקורי 

 יכריע בשאלה מה זכויותיו של איזה די�. שיטות אחרות מסדירות עניי� זה אחרת. מסוימות

סוגיה זו אינה זוכה לדיו� מפורש באנגליה וא� לא בארצות ? מי שזכאי על פי שטר שאבד לו

א� כי סביר שבארצות הברית השאלה תיפתר במסגרת החלוקה הכללית בי� , הברית

 1930,  בשטרותבעניי� ברירת הדי�נווה 'גאמנת . השוני� לשטרחיוביה� של הצדדי� 

של השטר כפופה לדי� מקו� ) בהכמו ההשפעה של גֵנ(קובעת שההשפעה של אבד� 

 די� מקו� הפירעו� הוא הדי� שהאמנה מחילה על החיוב של הקבל ושל 152.הפירעו�

ל ה� שיידרשו מאחר שסביר שהעושה והקב. שה� החייבי� העיקריי� על פי השטר, העושה

ג� עמדה זו תואמת את העמדה העקרונית , להתמודד ע� בעיית האבד� בשלב הראשו�

אכ� נראה כי ג� סוגיה זו . ששאלה זו צריכה להתברר במסגרת הדי� ששולט בחיובי הצדדי�

באשר , של השטר) קרי המסירה(הוא די� מקו� העשייה , צריכה להיות כפופה לדי� החיוב

חיוב זה כולל את ;  להיק� החיוב של החייב כלפי הזכאי על פי השטרזוהי שאלה הקשורה

באשר ( בקונטיננט די� זה הוא די� מקו� הפירעו� 153.התוצאות הנובעות מאבד� השטר

  . ואילו בישראל די� החיוב הוא די� מקו� העשייה, )לחייבי� העיקריי�

   ופקיעת השטררעו� החיוב השטרייפ  )3(

ר לשאלה איזה די� קובע מה נחשב לפירעו� השטר וכיצד השטר אי� בפקודה כל הוראה באש

כמקובל בברירת , סביר שיחול בשאלה זו הדי� שחל על החיוב ושמגדיר את תוכנו. פוקע

  

) 1(ק "ועל כ� פסקו הדיוני� בשאלה א� ס, בוטל באנגליה) 2(ק "ס)). 2(ק "ס(ו� לישראל מח
בישראל מאחר ששני הסעיפי� הקטני� הללו עוד . מוגבל לשטרות שחוללו באנגליה בלבד

חל על שטרות שחוללו בישראל ואילו ) 1(58' הא� ס: שאלת פרשנות� עודנה מטרידה, קיימי�
, 58' נראה כי ס? או שמא יש להבינ� אחרת, שחוללו מחו� לישראלחל על שטרות ) 2(58' ס

לעיל ( CHALMERS AND GUESTראו (חל רק על חיובי� שדינ� הוא די� ישראל , על שני חלקיו
 Chalmers andלפי גישת� של (כלומר שנוצרו במסירת השטר בישראל , )474' בעמ, )49ש "ה

Guestהפיצוי �לפי הגישה של (ו שישראל היא מקו� פירעונ� א)  בעניי� הדי� החל על היק
Diceyמחיל את ס, אשר לשטרות אלה).  במהדורות קודמות �, על היק� הפיצויי�) 1(ק "הסעי

ק זה "על המשמעות ההיסטורית של ס. מאפשר לתובע לתבוע תרופה חלופית) 2(ק "ואילו ס
 . זוסמ� אינו ד� בסעי� זה בספרו. 33�354בפסקה , DICEYראו 

 .1671–1668' להל� בעמבעיית הגֵנבה תידו� ). 54ש "לעיל ה( לאמנה 9' ראו ס   152
  ).2(72' ג� במקרה זה יחול החריג לס   153
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כאשר מדובר בוויתור או בביטול החיוב .  שטר יכול לפקוע בכמה דרכי�154.הדי� בחוזי�

החיל את הדי� שחל על החיוב סביר שיש ל, ) לפקודה63� ו62הנדוני� בסעיפי� (השטרי 

 די� מקו� המסירה –באנגליה ובישראל די� זה הוא די� מקו� התקשרות הרלוונטית . השטרי

 שביטול או ויתור י� סבורChalmers and Guestלמשל . של השטר בכל עסקה ועסקה

 ג� שינוי של שטר 155.התקפי� לפי די� מקו� ההתקשרות יפטרו ג� מושכי� ומסבי� אחרי�

 Chalmers and 156.לפחות כלפי כל מי שלא היה מודע לשינוי,  להביא לידי פקיעתועלול

Guestעל שאלה זו צרי� לחול הדי� של כל עסקה ועסקהי� מציע �ודי� זה יכריע בדבר ,  שא

בעקבות הפטר  יכול ג� שחייב יופטר מחיובו על פי שטר 157.השפעתו של השינוי על השטר

 – די� מקו� המסירה של השטר –יחול די� החיוב ראוי ש�  ג� כא.שנית� בהלי� פשיטת רגל

וזאת מכוח הכללי� הרגילי� של פשיטת רגל הקובעי� שהחוב יפקע רק א� הפקעה כזו 

   158.מוכרת בדי� החיוב
לכאורה ג� פה יש להחיל . השאלה איזה די� צרי� לחול על פירעו� השטר ברורה פחות

טר את החייב מוגדר בדי� החוזה בתור הדי� שלפיה ביצוע החוזה שפו, את הגישה החוזית
 מכריע רק באשר – די� מקו� הפירעו� –די� מקו� הביצוע ו, שמגדיר את חיובי הצדדי�

 לכל חיוב וחיוב השאלה א� באשר כי י� סבורDicey  עורכיו של, ואכ�159.לפרטי הביצוע
 די� מקו� מסירת – ושהוא די� מקו� עשיית, החיוב די� לפיהוא נפרע צריכה להיות מוכרעת 

שבי� המוש� לנפרע או אשר על כ� א� בדי� שחל על החיוב . השטר בעסקה הרלוונטית
אזי ,  החובו�עירפהעשויה להביא לידי  , להפעיל זכות קיזוז כנגד האוחזאפשר המסב לנסב

השטרי בי� המוש� או המסב לאוחז נפרע על ידי קיזוז כזה ג� א� די� מקו� הפירעו� החוב 
 א� דוחי� במשתמע Dicey העורכי� של המהדורה החדשה של 160. הסוגיה אחרתרואה את

  

  .1487' בעמ ראו לעיל   154
155   CHALMERS AND GUEST) 597' בעמ, )49ש "לעיל ה.  
  . לפקודה64' ראו ס   156
157   CHALMERS AND GUEST) בהסתמ� על 597' בעמ, )49ש "לעיל ה Hirschfield v. Smith, 

(1866) L.R. 1 C.P. 340 לדינו � שה� מפרשי� כהחלטה שמאשרת את הגישה שכל חיוב כפו
  .הוא

158  CHALMERS AND GUEST) על די� החוזה. 598' בעמ, )49ש "לעיל ה �מדברי �דהיינו די� , ה
מי� את הכלל פסקי די� אלה ישני� ותוא. ומפני� לפסקי די� אנגליי� בעניי� זה, מקו� העשייה

 Gibbs v. Société Industrielle etלמשל(שדי� החוזה הוא די� מקו� הכריתה של החוזה 
Commerciale des Métaux, (1890) 25 Q.B.D. 399 .( כפי שעלה מהדיו� בברירת הדי�

ולעמדה האנגלית לעניי� פקיעת חיוב בפשיטת רגל . עמדה זו כבר עברה מהעול�, בחוזי�
–1361' בעמ לעילראו ,  מקומי מפקיע את החיוב בלי קשר לדי� החיובהבעייתית שהפטר

1363.  
  .1489–1488' בעמ ראו לעיל   159
בקנדה הגיעו . Allen v. Kemble, (1846) 6 Moo PC 314(; 33�356בפסקה , DICEYראו    160

ג� הדי� האמריקני תומ� . 1656ש "ה, ש� ,DICEYראו , )2(72 'למסקנה דומה על יסוד ס
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יש להבחי� בי� השאלה א� חיוב ספציפי  שלפיה ,את העמדה שהופיעה במהדורות קודמות
 על השאלה :ובי� השאלה א� פירעו� השטר מפקיע אותו באשר לכל החיובי� שבו נפרע

יש ואילו על השאלה האחרונה ה  יש להחיל את די� מקו� ההתקשרות הנדונהראשונה
של השטר באשר פירעו� החיוב העיקרי ) או הפירעו� המיועד(להחיל את די� מקו� הפירעו� 

    161. פוטר את המוש� ואת המסבי�– על ידי הנמש� או הקבל –
Chalmers and Guestשיש להחיל את די� מקו� העשייה כאשר מקו� העשייה מי מסכי �
 מהקושי שנוצר כאשר מקומות אלה אינ� י� מוטרד�ול� הא. הוא ג� מקו� הפירעו�

הגנב , השטר נגנב; שטר לפקודה לפירעו� בצרפתבאנגליה פלוני מקבל ,  למשל162.זהי�
מזיי� את חתימת הנפרע ומוסר את השטר באנגליה לאלמוני שמקבל אותו בתמורה ובתו� 

לפי . � לב ובלא רשלנותאלמוני מציג את השטר לפירעו� בצרפת ופלוני פורע אותו בתו; לב
 פלוני הקבל אינו פטור משו� שאלמוני – די� מקו� עשיית החיובי� השוני� –די� אנגליה 

לעומת זאת לפי . על כ� השטר לא נפרע כדי�; לא רכש זכות טובה בשטר ולא נחשב אוחז
. די� צרפת החיוב השטרי פקע משו� שבנסיבות העניי� התשלו� לאלמוני פטר את פלוני

Chalmers and Guestאול� .  שבמקרה כזה יש לראות בפירעו� בצרפת אירוע מפקיעי� סבור
אזי הוחל די� מקו� הפירעו� ולא די� מקו� , א� פירוש הדבר הוא שהוחל די� צרפת

 את הפירוש שלפיו מדובר בדי� מקו� פי� מעדיChalmers and Guestואכ� . ההתקשרות
חלת די� צרפת ע� התפיסה שיש להחיל את די�  אפשר ליישב את ה�אול� לדעת, הפירעו�

שכ� הוא מסר את השטר לאחר קיבול , הקבל קיבל על עצמו חיוב אנגלי: החיוב השטרי
וכוונות הצדדי� הסבירות במקרה כזה , אבל תוכנו של החיוב הוא לשל� בצרפת, באנגליה

  . ה� שהוא יקיי� את חיובו על ידי תשלו� למי שזכאי לכ� לפי די� צרפת
נראה כי התלבטות זו בי� די� מקו� העשייה לדי� מקו� הפירעו� במקרי� השוני� מחזקת 

כמקובל בקונטיננט , את העמדה שיש להפריד בי� חיוביה� של צדדי� שוני� על פי השטר

  

הריסטייטמנט השני ראו ( שפקיעת החיוב השטרי כפופה לדינו של כל חיוב וחיוב בעמדה
 כנראה ג� אמנת .)comment f, 215' ס; comment e ,214' ס, )57ש "לעיל ה(לברירת די� 

שהרי אי� בה , מתייחסת אל העניי� כ�) 54ש "לעיל ה (1930, נווה בעניי� ברירת די� בשטרות'ג
על כ� הוא יהיה כפו� לכלל הרגיל שחל על השפעת החיוב ושמבדיל בי� . כלל מיוחד לעניי� זה

  .סוגי חייבי� שוני�
, 33�356בפסקה  ,.DICEY 14th edלעמדה המקורית ראו למשל . 33�357בפסקה , DICEYראו    161

 בפקודת השטרות 61'  וס60' שמופיעה בס, ש� הפנו להוראה המהותית בחוק השטרות
. תומכי� בעמדה זו, 596' בעמ, )49ש "לעיל ה (CHALMERS AND GUESTג� . הישראלית

מוסבר ) 57ש "לעיל ה( בריסטייטמנט השני לברירת די� 215'  לסcomment f, בארצות הברית
כלומר מכוח הדי� (שהמוש� והמסב פטורי� על פי רוב על ידי פטור של העושה או הקבל 

לי� לפטור אות� ג� כאשר העושה או אול� די� המסב ודי� המוש� יכו). שחל על החיוב שלה�
למשל כאשר הדי� שחל על המסב פוטר אותו משו� שהאוחז הסכי� , הקבל נשארי� חייבי�

, או משו� שהאוחז לא עמד בתנאי ההצגה, לדחות את מועד הפירעו� של העושה או הקבל
  . ההעדה או הודעת החילול

162   CHALMERS AND GUEST) 596–595' בעמ ,)49ש "לעיל ה.  
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 המבססת את החלת די� מקו� ההתקשרות עוסקת  Diceyשכ� הדוגמה של. ובארצות הברית
 המבססת את העדפתו Chalmers and Guest הדוגמה של ואילו, בחיובי� של המוש� והמסב

ומתיישבת ע� העמדה שהוצעה במהדורות של די� מקו� הפירעו� עוסקת בחיוביו של הקבל 
 הכול בהתא� לעמדה – לעניי� פירעו� שמפקיע את השטר כולו Diceyהקודמות של 

מאפשר להפריד המבנה הבעייתי של הכללי� האנגליי� אינו . הקונטיננטלית והאמריקנית
 .בי� חיובי� שוני� אלה

מתברר אפוא שמרבית השאלות שאפשר לאפיי� אות� כשאלות של פרשנות ושאינ� 
בישראל . כפופות על פי רוב לכלל בעניי� פרשנות אכ� צריכות להיות כפופות לדי� החיוב

ימי� הדג� האמריקני והדג� הקונטיננטלי מדג. די� זה הוא די� מקו� ההתקשרות, כבאנגליה
  .שתוצאותיה לעתי� עדיפות, גישה אחרת שמחילה די� חיוב שונה לפי זהות החייב

  שאלות שאינ� שאלות של פרשנות  )ז(

נשארות שאלות שאי� לה� ,  תיתפסנה כשאלות של פרשנותשנדונו לעילאפילו כל השאלות 

ב  אינו עוסק במפורש בשאלת יצירתו של החיו72סעי� , למשל. כלל ברירת די� כלשהו

בחוקיות השטר או בהעברתו , בכשרות לחוב על פי השטר, בתוקפו המהותי, השטרי

זוסמ� מציע שבכל השאלות שאינ� מפורשות בכללי� הסטטוטוריי� . הקניינית של השטר

. א� כי איננה מספיקה,  עמדה זו סבירה163.אפשר לנהוג על פי כללי ברירת הדי� בחוזי�

עוררות ג� שאלות קנייניות שכללי ברירת הדי� היא אינה מתחשבת בעובדה שמת, ראשית

  .היא מניחה שידוע מהו די� החוזה באשר לחיוב השטרי, שנית. בחוזי� אינ� יכולי� לפתור

  יצירת החיוב השטרי  )1(

בברירת הדי� בחוזי� מקובל לחשוב שיש להחיל על כריתת החוזה די� שיש לו זיקה 

 דומה שבהקשר של שטרות השאלה 164.די�אובייקטיבית לעניי� ושאינו תלוי ברצו� הצד

שהוא (הכפופה לדי� מקו� הוצאתו , כיצד נוצר החיוב השטרי תלויה כל כולה בצורת יצירתו

הכפופה לדי� מקו� הקיבול וההסבה , ובצורת קיבולו והסבתו) די� החיוב השטרי הראשו�

קשרי� קרובי� על כ� אי� כא� שאלה עצמאית ואפשר להיעזר בכללי� החלי� בה. לפי העניי�

  165.אלה
  

163   
לדיו� בשאלה א� אפשר להקיש מכללי ברירת הדי� . 375' בעמ ,)1ש "לעיל ה (שטרות, זוסמ
  .ואיל� 33�332פסקה ב ,DICEYבחוזי� ראו 

  .1505–1502' בעמ ראו לעיל   164
 סבורי� שיש DICEYא� עורכיו של . ג� בארצות הברית ובקונטיננט אי� כלל עצמאי לעניי� זה   165

ע� זאת ). 33�332ראו מפסקה ( מקו� עשייתו של כל חיוב וחיוב להחיל בשאלה זו את די�
כאמור קשה . הוא יחול, שא� מופיעה בשטר בחירה מפורשת בדי� אחר, מוצע ג� בהקשר זה

 בעצמ� מודעי� לכ� Diceyלקבל את העמדה שרצו� הצדדי� ישלוט בעניי� זה ועורכיו של 
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   המהותי של החיוב השטריתוקפו  )2(

�ראינו לעיל ששאלת הessential validityלס �) 2(72 עי� נתפסת בדר� כלל כעניי� שכפו

אי� ספק שתוקפו ,  כפי שהוסבר166.ושסביר כי לא יסטו מעמדה זו, בבחינת פרשנות השטר

על כ� לא סביר . את הצדדי�המהותי של חיוב אינו חלק מפרשנותו וא� אינו נתו� להתנ

אול� . להכפי� שאלה זו לדי� ששולט בפרשנות א� די� זה הוא די� הנתו� לשליטת הצדדי�

שהוא הדי� בעל הקשר הקרוב , א� די� מקו� יצירת החיוב מוחל כדי� ההתקשרות

כאשר די� , בהקשר של שטרות. אזי זיהויו כדי� החוזה סביר, והמציאותי ביותר לעסקה

,  מוכרת האפשרות לבחור בדי� לחוזהאי�וכאשר כמעט , א די� מקו� המסירההחיוב הו

דומה שדי� מקו� המסירה מקיי� את התנאי שהדי� שיחול לא יהיה די� שחל רק מכוח רצו� 

. הוא די� שיש לו קשר אובייקטיבי לעניי� המצדיק את תחולתודי� מקו� המסירה . הצדדי�

�לעומת זאת א� תוכר האפשרות שצדדי� .  החיובעל כ� אי� פסול בשליטתו בשאלת תוק

דומה שצרי� להתמיד בגישה שדי� בעל קשר אובייקטיבי , יבחרו לעצמ� די� שישלוט בחיוב

   167.ושהיא לא תוכפ� לדי� רק משו� שהצדדי� בחרו בו, לעניי� צרי� לשלוט בשאלה זו

די� מקו� : אול� בהקשר זה שני דיני� בעלי קשר אובייקטיבי לעניי� באי� בחשבו�

 בהצעה שיחול על Diceyעורכיו של תמכו בעבר ? איזה עדי�. המסירה ודי� מקו� הפירעו�

 פתרו� זה מפשט את מלאכת 168.מטעמי� של ודאות המסחר, שאלה זו די� מקו� הפירעו�

 אול� מקובל כמעט באופ� .ברירת הדי� משו� שהוא מחיל די� אחד על כל החיובי� שבשטר

היינו א� , ואכ� דווקא בשאלה הנדונה כא�. יל על כל חיוב את דינו שלואוניברסלי שיש להח

נראה כי מוטב להחיל , חיוב אחד מתו� שרשרת של חיובי� עיקריי� ומשניי� תק� א� לאו

  169.את דינה של כל התקשרות והתקשרות ולא את די� מקו� הביצוע של החיוב העיקרי

  

שכ� ה� תומכי� בהחלת , זו ובי� החיובשנדרשת זיקה אובייקטיבית בי� הדי� החל על שאלה 
סביר שמקו� זה לא , להבדיל מחוזי�, די� מקו� עשיית החיוב בי� השאר בהנחה שבשטרות

  . יהיה אקראי
ראינו עוד שאותו די� יחול ה� על שאלות פרשנות ה� על שאלת תוקפו . 1657'  בעמלעילראו    166

 מאחר שאי� כלל עצמאי לענייני המהותי של החיוב בדי� הקונטיננטלי ובדי� האמריקני
  .פרשנות

�אומצה הגישה של ה) 57ש "לעיל ה(אול� שימו לב שבריסטייטמנט השני לברירת די�    167
Uniform Commercial Code , לבחור בכל די� בתנאי שיש לו זיקה �רשאי �ולפיה הצדדי

ל צדדי� הדומה לעמדה הקונטיננטלית כלפי האפשרות ש, הדרישה לזיקה. סבירה לעניי�
מבטיחה שדי� זה עשוי להיחשב ג� די� החוזה  ,)1472' בעמ לעילראו (לבחור די� לחוזה 

  .האובייקטיבי
168   DICEY 14th ed. , 33�352בפסקה.  
א� כי , )33�351בפסקה , DICEYראו  (Diceyכ� סבורי� העורכי� של המהדורה החדשה של    169

ראוי שדי� זה יחול על שאלת , ו� השטרשוב ה� מצייני� שכאשר הצדדי� בחרו בדי� אחר בג
כמו בשאלת תוקפו , בשאלת תוקפו של השטר, כפי שהוסבר לעיל. תוקפו המהותי של השטר
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  כשרות  )3(

 �באנגליה הדעה . � חל על כשרות� של הצדדי� לשטר לפקודה אינו קובע איזה די72סעי

 ג� בארצות הברית 170.השלטת היא שיש להחיל על שאלת הכושר את די� מקו� ההתקשרות

 היתרו� של עמדה זו הוא 171.מקובל להחיל על שאלה זו את הדי� שחל על החיוב הנדו�

שטר אינ� והצדדי� ל, שדי� אחד חל על כל השאלות הנוגעות לתוקפו של החיוב הנדו�

  לפקודה קובע כי21אול� סעי� . מופתעי� בגלל הוראה בדינו האישי של הצד השני לעסקה

לשאלה איזה די� חל על . " כמוהו ככושר להתקשר בחוזה–הכושר לחוב כצד לשטר "

 לחוק הכשרות המשפטית 77 סעי� 172.הכושר לחוב בחוזי� יש בישראל תשובה ברורה

על . בע עיקרו� כללי שלפיו יחול די� מושבו של האד� קו1962–ב"התשכ, והאפוטרופסות

הוא יחוב על פיו הג� שגיל הבגרות בישראל , עשה שטר, בגיר בדי� מושבו, 17כ� א� ב� 

ייחשב , 21שבדי� מושבו עודו קטי� כי גיל הבגרות ש� הוא , 19לעומת זאת ב� . 18הוא 

 שטר כאשר הוא – או מסב –כ� ג� א� ישראלי מוש� . קטי� ולא יחוב על פי שטר שעשה

הוא לא יחוב על פי השטר כש� , )די� לפי די� ישראל�כי הוא קטי� או פסול(נעדר כושר 

  173.א� הוא איננו סוחר, שג� צרפתי לא יחוב על פי שטר המיוחד לסוחרי�

 �הראשו� הוא כאשר נעשתה פעולה משפטית :  קובע שני חריגי� לעיקרו� זה77סעי

ו פגו� לפי דינו האישי כאשר הפעולה היא מ� הפעולות שדרכ� של בישראל בידי מי שכושר

על היעדר , ולא היה עליו לדעת, בני אד� כאלה לעשות כמות� או שהצד השני לא ידע

במקרה זה קובע הסעי� שהפעולה תיראה תקפה בישראל אלא א� כ� יהיה בכ� נזק . הכושר

לה משפטית נעשתה בישראל על החריג השני קובע שכאשר פעו. של ממש לאד� או לרכושו

  

ראוי שיחול די� בעל זיקה אובייקטיבית לעניי� ולא די� שכל זיקתו לעניי� תלויה , של חוזה
  ).1665' ראו לעיל בעמ(ברצונ� של הצדדי� 

170   CHALMERS AND GUEST) ו, 586' בעמ, )49ש "לעיל ה�DICEY , 33�332בפסקה .  
 comment, 215' ס; comment c, 214' ס, )57ש "לעיל ה(השני לברירת די�  ראו הריסטייטמנט   171

c.  
יש אומרי� שהכושר כפו� לדינו . במשפט המקובל מעול� לא הגיעו לפתרו� של� של בעיה זו   172

ויש המטעימי� שא� מדובר בדי� , � החוזהיש אומרי� שהוא כפו� לדי; האישי של האד�
). 1493–1490' בעמראו לעיל (אזי מדובר בדי� החוזה האובייקטיבי ולא זה הנבחר , החוזה

Chalmers and Guestלדי� האישי �אבל א� חסר לו כושר ,  מציגי� את המצב כאילו אד� כפו
 CHALMERSראו (ק לו כושר ייתכ� שהדי� בעל הקשר הקרוב ביותר לעניי� יוכל להעני, בדי� זה

AND GUEST) כלל מיוחד). 586' בעמ, )49ש "לעיל ה �מציעי �בהקשר של שטרות ה �אול ,
ראוי לציי� שדי� זה הוא בדר� כלל ג� די� ). ראו ש�(ולפיו יש לנהוג על פי די� מקו� הכריתה 

  .כפי שהוסבר לעיל, החיוב האובייקטיבי
ש� , )1963 (167, 164) 1(ד יז"פ, סימו
' מ נ"לבגרות בעבית ספר " בוח
" 275/62א "ראו ע   173

 .הובעה העמדה שאי� להפריד בי� הכושר לחוב בחוזה לכושר לחוב בשטר



  שטרות: 22פרק 

1667 

אי� לטעו� נגד צד שלישי שסמכות� מוגבלת מ� הסמכות , ידי הוריו של קטי� או אפוטרופסו

שני . אלא א� כ� אותו צד שלישי ידע על כ�, שהייתה לה� אילו היה הקטי� תושב ישראל

רות� להגביר את סחי, ובהקשר של שטרות, חריגי� אלה נועדו להג� על ציבור מקומי תמי�

צדדיי� ושה� אינ� מגני� על �חריגי� אלה חשופי� לביקורת כללית שה� חד. של מסמכי�

 א� זה הכלל הישראלי 174.פעולות שנעשו מחו� לישראל ג� כשמעורבי� בה� ישראלי�

נראה כי אי� סיבה לאמ� חריגי� אחרי� או לבטל את החריגי� , בנוגע לחוזי� באופ� כללי

 ע� זאת אפשר למתוח ביקורת כללית יותר על עצ� הפעלתו .הקיימי� בהקשר השטרי בלבד

 �כמו , הפעלתו מביאה לידי כ� שבישראל.  על שאלות הכשרות בשטרות77של סעי

חל על כשרות� של הצדדי� לחוב בחיוב שטרי די� אחר מזה שחל על תוקפו , בקונטיננט

 שכ� הוא עלול , והדבר אינו מתיישב ע� דרישות המסחר175,הצורני או המהותי של השטר

דווקא בעניי� זה הגישה של מדינות . לפגוע בצדדי� זרי� שנהיי� צד לשטר מחו� לישראל

  .עדיפה, המכפיפות שאלה זו לדי� החיוב הנדו�, המשפט המקובל

  חוקיות  )4(

 �ג� כא� אי� סיבה שלא לגזור את .  עוסק72ג� בשאלת החוקיות של החיוב השטרי אי� סעי

ואכ� במשפט המקובל הכללי� בשני . רת הדי� בחוקיותו של חוזההתשובה מסוגיית ברי

כש� שבהקשר החוזי אפשר להתייחס אל חוזה כאל חוזה בלתי חוקי א� . ההקשרי� זהי�

 , כזהבורואה  וא� די� מקו� ביצועו , כזהבורואה א� די� החוזה ,  כזהדי� הפורו� רואה בו

או ) שהוא די� החיוב(י� מקו� עשייתו כ� ג� בשטרות די שחיוב שבשטר בלתי חוקי לפי ד

ק שי סירבו לאפשר לנפרע על פי Moulis v. Owenבפרשת . או די� הפורו�, די� מקו� פירעונו

ק נית� כדי לכסות שי משו� שה,קשישנמש� בצרפת על בנק אנגלי לתבוע את מושכו של ה

נגליה הייתה  במקרה זה א176. מה שעשה אותו בלתי חוקי בעיני אנגליה–חובות הימורי� 

 177.והשופטי� ייחסו חשיבות לשני היבטי� אלה, ג� מקו� הפירעו� של השטר וג� הפורו�

א� הוא ,  א� על פי שאי� בו פסול לפי די� מקו� הפירעו�,יסרבו לאכו� שטר, בדומה לכ�

  

  .622–617' בעמלעיל ראו    174
ויש חריג דומה לזה שבמשפט הישראלי , בקונטיננט מחילי� את די� האזרחות של הנדו�   175

צדדי ואינו מוגבל לפעולות שנעשו � רבא� הוא, המתחשב בדי� שחל במקו� ההתקשרות
' ראו ס(מקובל ש� עוד חריג למקרי� שבה� מעורבי� חייבי� אזרחי� מקומיי� . בפורו� בלבד

  )).54ש "לעיל ה (1930, נווה בעניי� ברירת די� בשטרות' לאמנת ג2
176   [1907] 1 K.B. 746 (C.A.) . פסק די� דומה נית� בפרשתRobinson v. Bland, 97 E.R. 717, 

(1760) 2 Burr. 1077 ,�שהיה מקור להלכות בנושא החוקיות בברירת הדי� בחוזי.  
ואילו שופט , שופט אחד ייחס חשיבות לכ� שהתמורה הייתה בלתי חוקית לפי די� הפורו�   177

  .אחר ייחס חשיבות לכ� שהיא הייתה בלתי חוקית לפי די� מקו� הפירעו�
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מימש� שנמש� ברוסיה לפירעו� : שהוא די� החיוב, בלתי חוקי על פי די� מקו� יצירתו

וא� על , כ� באנגליה משו� שהעסקה כולה נגדה את חוקי המטבע הרוסיי�באנגליה לא נא

עסקה בלתי הלא די בכ� ש,  כבחוזי�178 .חוקיות לפי די� אנגליה�פי שלא הייתה בו כל אי

 וא� לא די 179,מנהל עסקי� או שהוא אזרחהאו חוקית על פי די� המדינה שבה אד� גר 

 לעומת זאת חיוב 180.נו מקו� הפירעו� היחידחוקיות לפי די� מקו� הפירעו� א� זה אינ�באי

שטרי הנוגד את תקנת הציבור המקומית לא ייאכ� כמקובל בהקשרי� אחרי� של 

 181.המשפט
 ,הרעיו� שדי� מקו� הפירעו� או די� הפורו� עלול להפו� את השטר לבלתי חוקי משמעו

�שמחילי� כא� את הsingle law principle ,די� אחד . חרותבניגוד למצב ברוב הסוגיות הא

 תופעה זו י� מסביר Dicey העורכי� של.יספיק כדי לפסול את כל החיובי� על פי השטר

ג� כל , וא� החיוב העיקרי פסול, מתו� שמרבית החיובי� על פי השטר ה� חיובי ערבות

 קבלתו איננה מובנת , על א� כוחו האנליטי של פתרו� זה182.החיובי� האחרי� פסולי�

, קולי יעילות והגינות מחייבי� להחיל על כל חיוב מבח� חוקיות משלולכאורה שי. מאליה

שכ� סחירות� של . המאפשר להתחשב בזהות הצדדי� ובנסיבות יצירת החיוב העצמאי

שטרות תיפג� א� כל מי שמקבל לידיו שטר שיש בו מרכיבי� זרי� יצטר� לחשוש שהשטר 

על כ� דווקא בהקשר זה ייתכ� שהיה . בלתי חוקי בדי� מקו� הפירעו� או בדי� מקו� העשייה

  . בשל הייחוד של החיוב השטרי, מקו� לסטות מהכללי� החוזיי� הרגילי�

  העברתו הקניינית של השטר  )5(

 ג� בשאלה החשובה איזה די� קובע א� העברת השטר הייתה תקפה ומה משמעות

השטר כנכס נד מתייחסי� אל מחלוקת שבשאלה זו היו� אי� . אי� הפקודה עוסקת ,העברהה

ומחילי� על העברת הקניי� בשטר ובחיוב שבו את  די� המקו� שבו נמצא השטר  מוחשי

� שהוא ג� ה183,בעת ההעברהlex situsה,  וג� ג� די� מקו� ביצוע העסקה�lex loci 

actus.184  

  

וכ� מקובל ג� ;  Re Banque des Marchands de Moscou (no. 2), [1954] 1 W.L.R. 1108ראו    178
  ).Rosenkrantz v. Union Contractors Ltd., (1960) 23 D.L.R. (2d) 473ראו (בקנדה 

179   Kleinwort Sons & Co. v. Ungarische Baumwolle Industrie A.G., [1939] 2 K.B. 678.  
180  Bank Polski v. K.J. Mulder & Co., [1942] 1 K.B. 497 affirming [1941] 2 K.B. 266; 

Kahler v. Midland Bank Ltd. [1950] AC 24.  
181  Société des Hotels Réunis v. Hawker (1913) 29 T.L.R. 578.  
  .33�358בפסקה , DICEYראו    182
183   Alcock v. Smith, [1892] 1 Ch. 238; Embiricos v. Anglo-Austrian Bank, [1905] 1 K.B. 

 677; Koechlin et Cie v. Kestenbaum Bros., [1927] 1 K.B. 889 (C.A.); Macmillan Inc. v. 
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 שיש להחיל את הכלל 185: ארבע אפשרויותי� שוקלDicey  עורכיו שלבדיו� בעניי� זה

 שיש להחיל 186;כפי שהיה מקובל לפני חקיקת פקודת השטרות ובי�שחל על המחאת חי

הכלל הסטטוטורי שיש להחיל את ; שחל על שאלת התוק� הצורניהסטטוטורי את הכלל 

 �ה. ושיש להחיל את הדי� החל על העברות קנייניות אחרות; החל על פרשנות החוזה

ייחס אל שטר כאל נכס שכ� מקובל להת,  מיד את האפשרות שמדובר בהמחאת חיובי�שולל

 את האפשרות שזכותו של אוחז על פי השטר תיחת� רק על יסוד י� א� שולל� ה187.מוחשי

 כי יש בסיס מסוי� י� מבהיר�ה. שכ� אי� מדובר בבעיה צורנית, תוקפה הצורני של ההעברה

 את התפיסה שמדובר פי� מעדי�אול� ה, בפסיקה להחלת הדי� שחל על שאלות פרשנות

 שכ� א� .שא� היא מעוגנת בפסיקה, י העוסק בתוקפ� של העברות קנייניותבכלל עצמא

אול� א� מדובר בכלל , על החריג שבו) 2(72אזי יחול סעי� , מדובר בשאלה של פרשנות

שאלה זו קשורה שוב לשאלה הכללית ,  כפי שראינו188.אזי אי� כל חריג, הקנייני הרגיל

 � ממצה את כל 72 שאי� הכרח לגרוס כי סעי� מאחר. 72בדבר היק� תחולתו הראוי של סעי

ראוי להחיל על שאלה זו את הכלל הקנייני , השאלות העשויות להתעורר בנוגע לשטר

אמנ� הדיו� בקניי� העלה שראוי להבחי� בי� ההיבט המוחשי של השטר ובי� היבטו  .הרגיל

א להחיל ג� המגמה המקובלת הי, א� כאמור 189.החיובי בכל מה שקשור להעברות קנייניות

כלל זה מבטא . על זכותו של האוחז על פי השטר את הדי� שחל על נכסי� מוחשיי� נדי�

  190.מדיניות מיוחדת לקד� את סחירות השטר ולהג� עליה

 שנמש� וקובל באנגליה ולאחר מכ� הוסב ,שטר לפירעו� באנגליה: 7 הדוגמ
. הפירעו�נתפס בהלי� שיפוטי בנורווגיה ונמכר ש� לאחר מועד , על החלק

  

Bishopsgate Investment Trust Plc (No. 3), [1996] 1 W.L.R. 387 )1027' ראו לעיל בעמ–
1028( .  

ברה כ� מקובל ג� בארצות הברית בכל מה שקשור ליחסי� ע� מי שלא היו צדדי� לעסקת ההע   184
  ).57ש "לעיל ה,  לריסטייטמנט השני לברירת די�216' ראו ס(

  .33�360בפסקה , DICEYראו    185
  .Lebel v. Tucker, (1867) L.R. 3 Q.B. 77 ראו   186
. המקור שאליו מפני� לעמדה שמתייחסי� אל השטר כנכס מוחשי מצוי בפרק העוסק בחוזי�   187

י של השטר ולהתמקד בהיבטו המוחשי אלא הוא אינו מסביר מדוע יש להתעל� מהיבטו החיוב
. שממנה נית� ללמוד כי כ� נוהגי�, המובאת ג� בהמש� הדיו� בשטרות, רק מביא את הפסיקה

  .על כ� מקור זה אינו מבסס שלילה מידית של האפשרות שיחול הדי� שחל על המחאת חיובי�
  .33�364 בפסקה, DICEYראו    188
  .1029–1027' ראו דיו� לעיל בעמ   189
190   �ההגנה על סחירות . ג� בעניי� זה מבנה הכללי� שבריסטייטמנט השני לברירת די� מאל

 �א� הסדר זה נבדל , העוסק בדי� החל על זכות הקניי� בשטר, 216השטר מפורשת בסעי
, מפורשות מהחיובי� של הצדדי� השוני� על פי השטר וטענות ההגנה שה� יכולי� להעלות

  .�215 ו214המוסדרי� בסעיפי� 
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נחשב ש� לאוחז , שקיבל זכות נקייה בשטר על פי די� נורווגיה, הקונה
, משו� שהמכירה הייתה לאחר מועד הפירעו�, לפי די� אנגליה. כשורה

באנגליה החילו על מקרה זה . האוחז מחזיק בשטר כאוחז ולא כאוחז כשורה
 את  בית המשפט הזכיר191.את די� נורווגיה והכירו באוחז כאוחז כשורה

 �כלל במקרה זה אלא מכירה   א� על פי שלא הייתה הסבההאנגלי) 2(72סעי
  .אול� ברור שמדובר בשאלה של קניי� ולא בשאלה של פרשנות, שיפוטית

התובעי� . ק נמש� ברומניה על בנק אנגלי לפקודת התובעי�שי :8 הדוגמ

ק נגנב שי ה. בדואראליהק לחברה אנגלית והוא נשלח שיהסבו את ה

, חתימת הסב של החברה האנגלית זויפה, טפה על ידי עובדי התובעי�מהמע

 לגבייה לבנק  השיקשפעל בתו� לב ושלח את, נפרע בבנק אוסטריוהשיק 

למרות בשיק הבנק קיבל זכות טובה , לפי די� אוסטריה. הנתבע באנגליה

�בית המשפט האנגלי . ואילו לפי די� אנגליה הוא לא רכש זכות כלשהי, הזיו

לחוק האנגלי ) 2(72ג� כא� הוא הסתמ� על סעי� . ל את די� אוסטריההחי

  192.בלא כל הצדקה

שטר שנמש� בצרפת וקובל באנגליה הוסב על ידי הנפרע בצרפת : 9 הדוגמ

 ב� הנפרע חת� :בצורה שהייתה תקפה בדי� צרפת א� לא בדי� אנגליה

ת על גבי א� לא ציי� את דבר פעילותו השילוחי, חתימת הסב בהסכמת אביו

כא� בית המשפט הסתמ� על . האוחז קיבל זכות טובה על פי השטר. השטר

 �אזי תחולתו , א� ציי� שא� סעי� זה אינו מתאי�,  האנגלי)1(72סעי

 �דומה שוב שהשאלה .  מבססת אותה מסקנה האנגלי)2(72הרחבה של סעי

א� הזכות עברה ומהי הזכות שעברה היא שאלה קניינית ולא צורנית או 

  193).2(72או אל סעי� ) 1(72ולא היה מקו� להפנות אל סעי� , פרשנית

השאלה א� הנתבע קיבל את השטר ואוחז בו כדי� א� לאו עלולה להתעורר בתביעה 

במסגרת נזיקית כאשר העוולה . נזיקית בגי� גזל או בתביעה בגי� עשיית עושר ולא במשפט

שכ� על השאלה א� בוצעה עוולה , התידו� השאלה על פי די� מקו� ההעבר, בוצעה בישראל

 אול� א� העוולה בוצעה מחו� 194.יחול די� ישראל ולא תתעורר כל בעיה אינצידנטלית

  

  .Alcock v. Smith, [1892] 1 Ch. 238בהתבסס על העובדות של    191
  .Embiricos v. Anglo-Austrian Bank, [1905] 1 K.B. 677בהתבסס על העובדות של    192
  .Koechlin et Cie v. Kestenbaum Bros., [1927] 1 K.B. 889בהתבסס על העובדות של    193
 Embiricos v. Anglo-Austrian Bank, [1905] 1 K.B. 677פרשת . 188–181' ראו לעיל בעמ   194

ולכ� חל כלל ברירת הדי� של , היא דוגמה למצב זה כאשר די� הפורו� חל על השאלה הראשית
שבו נמש� שטר , מקרה זה הוא המקרה שתואר לעיל בטקסט. הפורו� ג� על הבעיה הקניינית

ושלח , מיוחדת לחברה אנגליתברומניה על בנק אנגלי לפקודת התובע שהסב את השטר הסבה 
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, כלל ברירת הדי� בנזיקי� מפנה לדי� מקו� ביצוע העוולה בנוגע לעילה הנזיקית, לישראל

ישה של על פי הג. ושאלת הבעלות עלולה להתעורר במסגרת די� זר זה כשאלה אינצידנטלית

זכויות קנויות שאלה זו צריכה להיחת� על פי כללי ברירת הדי� של הדי� ששולט בקיו� 

אזי אי� עוולה ג� , לפיכ� א� בדי� הזר מה שנעשה בשטר אינו עולה כדי גזל. העוולה

קיו� העוולה ש� ובי� משו� שהשטר לא היה כלל של �בי� שמסקנה זו נובעת מאי, בישראל

ע� זאת ראינו שהדעה השלטת בעניי� זה באנגליה גורסת .  שלה�התובע על פי המבחני�

וכי זכות הקניי� תיקבע לפי די� מקו� הימצא הנכס בעת ביצוע , ששתי השאלות תופרדנה

   195.העוולה

  הערכה  )ח(

 �וההבחנה בי� השאלות ,  אינ� ממצות72הקטגוריות שבבסיס הכללי� המופיעי� בסעי

5(72�ו) 4(72, )3(72 סוגיות שאינ� מוסדרות בסעיפי�ב. השונות הנדונות בה� אינה קלה( ,

 ,הקשורה לאופיי� של שטרות ככלי להעברת חיובי� מיד ליד, על פי רוב יש הצדקה עניינית

הוא הדי� המופיע בסעיפי� , תרלוונטילהחיל את הדי� שנחשב די� ההתקשרות השטרית ה

וריות שבבסיס הכללי�  אול� קשה לכלול את השאלות הללו בקטג196).2(72�ו) 1(72

  

 בבנק נפרעוהשטר , חתימת החברה האנגלית זויפה, השטר נגנב מהמעטפה. אותו אליה בדואר
 על פי שטר הנפרע.  לפירעו�לנמש�הבנק האוסטרי הסב את השטר ושלח אותו . באוסטריה

לויה תביעת הגזל ת, ששלט בעוולה, לפי די� אנגליה. בגזל, הבנק בלונדו�, תבע את הנמש�
חתימה מזויפת אינה יכולה להעביר זכות קניי� , לפי די� אנגליה. בזכות הקניי� של התובע

הבנק האוסטרי , מקו� ההעברה, לפי די� אוסטריה. ועל כ� התובע היה זוכה בתביעה, בשטר
בית המשפט החיל את הדי� . קיבל זכות טובה בשטר כי קיבל אותו בתמורה ובתו� לב

 .י� ששלט בשאלה הראשיתולא את הד, האוסטרי
ש� , 35�027בפסקה , .�DICEY 14th ed ו33�364 בפסקה ,DICEY ;1604–1603' בעמראו לעיל    195

שימו לב שא� השאלה למי זכות קניי� . נדוני� כללי ברירת הדי� של המשפט המקובל בנזיקי�
ולא לכלל האנגלי ולחריג שבו ) 2(72' היא כפופה לס, בשטר נחשבת שאלה של פרשנות השטר

בשל האפשרות שהחריג יביא לידי תוצאה . ברירת הדי� הרגיל להעברה קניינית של מיטלטל
אצל , קניינית שונה לפי השאלה א� מקו� המשיכה ומקו� הפירעו� ה� בפורו� או מחוצה לו

DICEYמציע �יחול עליה כלל ברירת הדי� בקניי�וכ� , לאפיי� את השאלה כשאלה קנייניתי . 
 להבחי� בבירור בי� הקטגוריות המבססות את כללי ברירת הדי� השוני� והקושי שוב הקושי

של קטגוריות אלה להכיל את כל השאלות הרלוונטיות מצביעי� על היתרו� של מבנה הכללי� 
ורק , לפי זיקתו לעניי�, שבו די� אחד מגדיר את החיוב של כל חייב על פי השטר, האמריקני

 216' ס( כלפי מי שלא היה צד לשטר כפו� לדי� מקו� ההעברה תוקפה של זכות הקניי� בשטר
לדיו� בכללי� שעשויי� לחול בתביעה ). 57ש "לעיל ה, לריסטייטמנט השני לברירת די�
  .601' בעמ, )49ש "לעיל ה( CHALMERS AND GUESTבעשיית עושר ולא במשפט ראו 

. י� לתמו� בהחלת דיני� נוספי�עשוי, כגו� בסוגיית החוקיות, שיקולי� ענייניי� מיוחדי�   196
עלולי� לחייב סטייה , כגו� קיומו של כלל עצמאי ונפרד לכשרות משפטית, אילוצי� אחרי�
  .אול� סטייה כזו אינה תמיד מוצדקת עניינית, מכלל בסיסי זה
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 �. שני כללי� אלה א� מחייבי� לבחור ביניה�החריגי� השוני� שבו, 72המופיעי� בסעי

וכי מוטב היה , סעי� זה אינו תור� למדיניות סבירה בברירת הדי� בשטרותנראה כי ככלל 

 מציע כיוו� חשיבה הדג� האמריקני דווקא בהקשר זה 197. חלופיהסדרלשקול עיצובו של 

�די� אחד לבעיית , ייחד די� אחד לפרטי ביצוע הקשורי� במימוש החיוב השטרימהוא . עדי

וכלל אחר להגדרת החיובי� על פי השטר , הקניי� בשטר באשר למי שלא היה צד להעברה

מבנה זה נמנע מהשימוש המידי . המבחי� בי� חייבי� עיקריי� לחייבי� משניי� על פי השטר

דיני שטרות המהותיי� ומדגי� שימוש בקטגוריות בקטגוריות הפנימיות המצויות ב

בלי קשר לשאלה א� ראוי לאמ� את התוכ� של . התואמות את הצרכי� של כללי ברירת הדי�

  . הכללי� הללו אי� ספק כי מבנה החשיבה ברור יותר ומקנה ודאות במידה רבה יותר

  בעיות מתודולוגיות  .3

 העשויה להתעורר בברירת הדי� באשר הבעיה המתודולוגית המרכזית, לפי האמור לעיל

הנובעת משימוש בקטגוריות שאינ� , "פנימית"בעיית הסיווג ה. לשטרות היא בעיית הסיווג

לעומת זאת כבר . לא תיפתר עד שישונו כללי ברירת הדי�, מותאמות לצרכי� של ברירת הדי�

וג ישראלי ידוע ראינו כי יש פתרונות ברורי� לבעיית הסיווג הנובעת מהתנגשות בי� סיו

אי� ספרות או . בי� שמדובר בקטגוריה המשפטית ובי� שמדובר בחוליית הקישור, לסיווג זר

מאחר שבישראל שטר נתפס כחוזה . פסיקה במרבית� של השאלות המתודולוגיות האחרות

יש לטפל בבעיות המתודולוגיות כמקובל , ותביעה על פי השטר נתפסת כתביעה חוזית

יש לטפל בבעיות , בעשיית עושר או בקניי�, עה מבוססת על עילה בנזיקי�א� התבי. בחוזי�

  .המתודולוגיות כמקובל באות� תחומי�

בהקשר זה . הבעיה היחידה שנדונה בפסיקה במפורש היא הבעיה של מעמד הדי� הזר

נפסק בישראל שכאשר אד� מגיש תביעה על יסוד שטר שנחת� מחו� לישראל נגד מי 

, א אינו חייב להוכיח כי לפי הדי� במקו� שבו השטר נעשה ק� חיובהו, שעשה את השטר

רק כאשר הנתבע טוע� ". שטר הינו מסמ� סחיר ומקובל כמעט בכל ארצות תבל"משו� ש

 כמו כ� 198.עליו הראיה, הפוטרת אותו מהחיוב, שבדי� הזר יש הוראה השונה מדי� ישראל

� השאלה א� שטר הוסב כדי� א� על תידו, נפסק כי בהיעדר הוכחה שבדי� הזר המצב שונה

  

 ש� עומדי� על הצור� לעדכ� את הכללי� שמקור� 33�331בפסקה , DICEYלעניי� זה ראו ג�    197
  .�19קה מ� המאה הבחוק ובפסי

גר�  434/79 ראו ג�; )1957 (904) 2(ד יא"פ, זורדוק' מרור נ 109/56א "ראו ע   198
 351) 2(ד לה"פ, אני'דג' נגרמניה , מ
 פורצהיי�פרטריבגזלשפט מיט בשרנקטר הפטונג 

)1981.( 
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 וכי כאשר תוכנו של הדי� הזר בשאלה א� 199,לפי הכלל שבדי� הפורו�, פי שלא נמסר לנסב

לא הוכח דיו באמצעות "חתימתו של נושא משרה בחברה מטילה עליו חבות אישית 

זקק בית המשפט יי, "משו� שנותרה אי בהירות באשר להוראותיו הרלוונטיות, המומחה

 בשל 200".מתחו� דיני החיובי�' זכויות צפות'"ת שוויו� הדיני� משו� שמדובר בלחזק

ההבדלי� הניכרי� שראינו בי� הכללי� של המשפט המקובל לאלה של המשפט 

ודומה כי ג� , קשה מאוד לבסס את ההנחה שהדיני� זהי� ג� בענייני� אלה, הקונטיננטלי

  . �בעניי� זה יש להימנע מהפעלת חזקת שוויו� הדיני

  פסקי� זרי�  .ד

סביר להניח שכל . אי� הוראות מיוחדות באשר לפסקי די� בנוגע לשטרות במשפט הישראלי

 בי� שיטילו חיוב לשל� סכו� כס� ובי� שיצהירו כי השטר ,פסקי הדי� הללו יהיו פסקי גברא

 הכללי� הרגילי� ,על כ�. שיי� לפלוני ולא לאלמוני ויחייבו את אלמוני להשיבו לפלוני

י� כא� מקו� וא, יחולו ג� בהקשר זהותוצאותיה פסקי גברא � של תקליטהחלי� על 

  201.להארי�

  

 ).1968 (174) 2(ד כב"פ,  האפוטרופוס לנכסי נפקדי�'נמועל�  35/68א "ראו ע   199
  .)1996 (124, 119) 3(ד נ"פ, .Corticiera Amorim L.D.A' ורנר נ 169/94א "עראו    200
  .8ראו לעיל פרק    201
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  ,)115(517, 517, 512, )89(511, )88(510, )87(510, 510, )40(500, 357....................)ב(11  

 518 ,525 ,530 ,536 ,536)175( ,537)176( ,540)189( ,564,  
 609)142( ,636 ,639 ,644 ,644)265( ,775 ,855 ,905)179( ,  

907 ,953 ,1101 ,1171)393( ,1172 ,1174 ,1236 ,1402 ,1405,  
 1405)464( ,1413)505( ,1426)561( ,1428)565( ,1534 ,1609 ,1620  

  521, )122(520, )94(512, 512.............................................................................)ג(11  
  12......................................................................................................................502  
  13......................................................................................................................526  

  
  ,347, )35(30, )13(14......................1991–א"התשנ, )החזרת ילדי� חטופי�(אמנת האג ] חוק[

 398)126( ,455 ,460 ,545 ,592 ,597 ,633 ,795,  
 802)540( ,865 ,874 ,885 ,902)163(  

  התוספת  
  1................................................................................................................894)122(  
  2................................................................................................................894)122(  
  3........................................................30)30( ,460)76( ,538 ,539)183( ,896 ,896)133(  
  )126(680, )185(539............................................................................................)א(3  
  4................................................................................................894)122( ,894)124(  
  6.....................................................................................885)85( ,885)86( ,895)124(  
  )124(894............................................................................................................)א(7  
  )125(895............................................................................................................)ב(7  
  )125(895............................................................................................................)ג(7  
  )124(894............................................................................................................)ד(7  
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  )124(894............................................................................................................)ה(7  
  )127(895.............................................................................................................)ו(7  
  )127(895.............................................................................................................)ז(7  
  )127(895............................................................................................................)ח(7  
  )124(894............................................................................................................)ט(7  
  8..................................................................................................885)84( ,895)128(  
  9................................................................................................................895)130(  
  10................................................................................................................885)88(  
  12.........................................................................................633)217( ,885)88( ,897  
  13.......................................................................897 ,897)140( ,900)157( ,902)165(  
  14.......................................................................................538 ,633)218( ,896)135(  
  15.......................................................................................................538 ,896)136(  
  16..............................................................................................................897)138(  
  17..............................................................................................................897)138(  
  19..............................................................................................................897)138(  
  20..............................................................................................897)140( ,902)165(  
  21.................................................................................885)84( ,895)129( ,895)131(  
  29..............................................................................................................894)119(  

  
  )11(345.............................................................................1968–ח"תשכה ,בוררות]חוק ה[

  )100(390............................................................................................................א29  
  
  1994–ד" התשנ,י ביטוח בריאות ממלכת]חוק[

  2..................................................................................................................443)13(  
  )13(443..............................................................................................................)א(3  
  378...............................................................................................................443)13(  

  
  )147(1573, )13(443............................1995–ה"התשנ, ]נוסח משולב[ביטוח הלאומי ]חוק ה[

  196...........................................................................................................1092)118(  
  
  1952–ב"התשי,  בית המשפט לימאות]חוק[

  2........................................................................................................................371  
  
  )9(1184, 364.........................................1995–ה"התשנ,  בית המשפט לענייני משפחה]חוק[

  1................................................................................................................686)151(  
  1)2(...........................................................................1109)173( ,1188)26( ,1198)75(  
  )10(1184, )71(930.........................................................................................)א)(2(1  
  1)3(............................................................................................................... 914)5(  
  1)4(..............................................................................................................869)26(  
  1)5(..................................................................................870)27( ,885)86( ,886)92(  
  )28(870..........................................................................................................)ג)(6(1  
  )26(1188........................................................................................................)ו)(6(1  
  )75(1198, )173(1109.......................................................................................)ז)(6(1  
  3.........................................................686)151( ,870)27( ,886)92( ,914)5( ,1188)26(  
  )28(870, )26(869................................................................................................)א(3  
  )178(1110, )177(1110, 940, )4(914, 878............................................................)1ב(3  
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  )25(1188.............................................................................................................)ו(6  
  23................................................................................................................885)86(  
  25..............................................................................................................686)151(  

  
  ,656, )17(653, )13(652....................................2010–ע"התש,  ברית הזוגיות לחסרי דת]חוק[

 672)100( ,702)198( ,703)202(  
  1..........................................................................................................656)31( ,657  
  2.........................................................................................................657 ,699)189(  
  3................................................................................................................704)203(  
  )202(703............................................................................................................)ד(3  
  )202(704............................................................................................................)ה(3  
  5................................................................................................................703)202(  
  )202(703.......................................................................................................)1)(א(5  
  )202(703.......................................................................................................)2)(א(5  
  )202(703............................................................................................................)ב(5  
  6................................................................................................................676)114(  
  11..............................................................................................................703)202(  
  13................................................................................................................657)32(  
  )32(657............................................................................................................)ג(13  
  )32(657............................................................................................................)ד(13  

  
  1956–ז"תשטה, )כפיית ציות ודרכי דיו�( בתי די� דתיי� ]חוק[

  2...................................................................................367)13( ,415)185( ,688)159(  
   
  )243(713, )90(669, )163(408, 364.............1962–ג"התשכ, בתי הדי� הדתיי� הדרוזיי�] חוק[

  4...............................................26)11( ,407)157( ,666)77( ,677)117( ,678 ,686)150(,  
 923)46( ,1110)179( ,1195)60( ,1196)67(, 1210)116(  

  5.....................................397)123( ,398)125( ,407)158( ,597)91( ,666)81( ,683)138(,  
 693 ,878)61( ,924)48( ,1110)179( ,1112 ,1196)65( ,1196)67(  

  
  1957–ז"התשי,  בתי המשפט]חוק[

  )82(884..............................................................................................................)א(7  
  )82(884..........................................................................................................)1)(ב(7  

  
  363........................................................1984–ד" התשמ,]נוסח משולב[בתי המשפט ] חוק[

  40............................................................................21)2( ,363)3( ,366)10( ,884)83(  
  40)4(............................................................................................................371)29(  
  51....................................................................................................363)3( ,371)28(  
  )14(981........................................................................................................)2)(א(51  
  75....................................................................................................................1546  
  76..............................65)153( ,510 ,517)115( ,685)144( ,685)145( ,823)59( ,879)66(  
  108.............................................................................................................167)230(  

  
  1972–ב"התשל] נוסח חדש[סוהר  בתי ה]תפקוד[

  )215(550.........................................................................................................כג110  
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  698, )16(653, )4(651......................................................1950–י"התש,  גיל הנישואי�]חוק[
  )186(698............................................................................................................)א(2  
  )186(698............................................................................................................)ב(2  

  
  ,913, )23(868, 864...............................1959–ט"התשי, )מזונות(דיני המשפחה ] חוק לתיקו�[

 927 ,1124 ,1146)306(  
  1.................................................................................................................930 ,931  
  2...............................................924)47( ,934 ,935 ,935)85( ,936–940 ,940)105( ,941  
  938, 936.............................................................................................................)א(2  
  3......................................................924)47( ,934–936 ,936)89( ,937–940 ,940)105(  
  938, 936.............................................................................................................)א(3  
  952 ,)22(917.......................................................................................................)ב(3  
  4........................................................................913)1( ,923 ,928 ,931)74( ,934 ,945  
  )44(923................................................................................................................א4  
  )44(923............................................................................................................)ה(א4  
  5.........................................................................................................954 ,954)153(  
  8........................................................................................................................954  
  17............189)272( ,343 ,467 ,472 ,478)142( ,927 ,928 ,932 ,934 ,935 ,935)83( ,936,  

 936)89( ,937 ,938 ,940 ,940)105( ,940)106( ,941 ,942 ,944 ,945 ,949)136( ,
1125)232( ,1210)116(, 1211)123(  

  931, 930...........................................................................................................)ב(17  
  945, 931, 928...................................................................................................)ג(17  
  18.........................................................................914)4( ,914)5( ,924)47( ,937 ,938  
  19........................................................................................................924)47( ,937  
  937, )47(924....................................................................................................)א(19  

  
  448....................................................................1988–ח"התשמ, הגבלי� העסקיי�]חוק ה[

  50...................................................................................448 ,1571)144( ,1592)226(  
  
  1981–א"התשמ,  הגנת הפרטיות]חוק[

  4...........................................................................1571)144( ,1592)221( ,1592)224(  
  
  1967–ז"התשכ, הוצאה לפועל]חוק ה[

  1................................................................................................................534)169(  
  4................................................................................................................534)169(  
  7................................................................................................................1631)39(  
  19...............................................................................534)168( ,553 ,553)226( ,554  
  1630, 1629, )8(1622, )7(1622, )1(251.................................................................א81  
  )32(1629, )32(1629..........................................................................................1א81  
  )34(1629, )8(1622..........................................................................................)ג(א81  

  
1127, 1091..................................................................1952�ב"התשי,  הצהרות מוות]חוק[  

  1..............................................................................................................1092)118(  
  2.....................................................................................................1091 ,1174)417(  
  5.............................................................................................1127)241( ,1174)416(  
  7..............................................................................................................1127)240(  
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  )240(1127..........................................................................................................)ב(7  
  12..............................................................................................................538)181(  

  
  )8(572, )181(538........................................................1978–ח"התשל,  הצהרות מוות]חוק[

  7................................................................................................................538)181(  
  
  1958–ח"התשי, התיישנות]חוק ה[

  19.................................................................................168)231( ,247 ,458)65( ,475  
  
  1996–ו"התשנ,  זכויות החולה]חוק[

  16..............................................................................................614)159( ,623)183(  
  )122(604..........................................................................................................)א(16  

  
  2007–ח"התשס,  זכות יוצרי�]חוק[

  9....................................................................................................447)26( ,996)80(  
  )212(1035........................................................................................................)ג(37  
  52..........................................................432)245( ,1571)144(, 1592)221( ,1592)225(  

  
  )18(1303, 1249...................................................................1999–ט"התשנ, חברות]חוק ה[

  1..................................................................................................................1243)2(  
  6................................................................................................................1251)39(  
  33................................................................................................................1244)8(  
  )1(1243............................................................................................................)א(35  
  73....................................................................................................................1283  
  123.............................................................................................................1254)49(  
  )50(1254.........................................................................................................)ג(123  
  132...........................................................................................................1030)190(  
  177...........................................................................................................1030)190(  
  226.............................................................................................................323)274(  
  )211(547, 546.................................................................................................)א(226  
  234.............................................................................................................1252)40(  
  252...........................................................................................................1289)190(  
  254............................................................................................1252)40( ,1289)187(  
  256...........................................................................................................1289)188(  
  )3(1243............................................................................................................א345  
  346........................................................................................1254 ,1314 ,1334)176(  
  )173(1333..................................................................................................)3)(ב(346  
  347..................................................................................................1254 ,1333)173(  
  350...............................................................................................1300)8( ,1313)74(  
  )278(1360......................................................................................................)ב(350  
  )74(1313, )18(1303.......................................................................................)יא(350  
  1283..............................................................................................................)א(364  
  1283..............................................................................................................)ב(364  
  365...................................................................................................................1283  
  367)1(...............................................................................................1312)74( ,1313  
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  1314, 1303..................................................1983–ג"התשמ, ]נוסח חדש [ברותח]פקודת ה[ 
  1.....................................................................................................1313 ,1379)369(  
  244...................................................................................................................1312  
  256...................................................................................................................1334  
  257....................................................................................1300)7( ,1313 ,1335)178(  
  257)1(..........................................................................................................1300)6(  
  257)2(..........................................................................................................1300)6(  
  257)4(..........................................................................................................1300)6(  
  258.............................................................................................................1313)79(  
  261...............................................................................................................1300)7(  
  263...........................................................................................................1335)178(  
  265...........................................................................................................1369)323(  
  267........................................................................................1326)131( ,1331 ,1418  
  288...........................................................................................................1326)132(  
  305...........................................................................................................1325)128(  
  306...........................................................................................................1325)129(  
  307...........................................................................................................1326)130(  
  307)5(..........................................................................................................1300)8(  
  307)6(..........................................................................................................1300)8(  
  315........................................................................1326)133( ,1332)164( ,1335)178(  
  319...............................................................................................1300)6( ,1313)75(  
  342............................................................................................1313)75( ,1335)178(  
  353...........................................................................................................1369)323(  
  355..........................................................................................1369)323( ,1382)380(  
  356...........................................................................................................1382)380(  
  367..........................................................................................1326)133( ,1332)164(  
  369..........................................................................................1326)133( ,1332)164(  
  373............................................................................................1310)59( ,1382)382(  
  374............................................................................................1310)59( ,1382)382(  
  380............................................................................................1313)75( ,1383)383(  
  )383(1383, 1332, 1321, 1317, 1315.................................................................)א(380  
  381..................................................................................................1314 ,1320)112(  

  
  1656, 189...........................................................1973–ג"תשלה ,)חלק כללי(חוזי� ]חוק ה[

  1................................................................................................................1456)59(  
  5....................................................................................................35)53( ,1456)59(  
  12......................................................................................................................468  
  25........................................................................................................................88  
  39......................................................................................................................468  
  44................................................................................................918)24( ,1459)71(  
  )129(399..........................................................................................................)א(44  
  )131(1656........................................................................................................)א(59  
  )24(918, )129(399............................................................................................)ב(61  
  64.............................................................................................189)270( ,1526)346(  
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  428, )41(349, )9(344.........................................2008–ט"תשסה, חסינות מדינות זרות] חוק[
  1....................................................................................................................17)23(  
  2..................................................................................................................999)91(  

  
  )116(602.............................................................1992–ב"התשנ, טיפול בחולי נפש]חוק ה[
  
  ,)113(471, 190, )271(189..................................1973–ג"התשל,  בי� בני זוגיחסי ממו�] חוק[

 929 ,933 ,1119 ,1146)306(  
  1...............................................................................................1183)3( ,1219 ,1222  
  2.......................................................................1184)4( ,1187)19( ,1219 ,1222)159(  
  1195, 1190.........................................................................................................)א(2  
  )105(1207..........................................................................................................)ג(2  
  )105(1207........................................................................................................)1ג(2  
  )66(1196............................................................................................................)ד(2  
  3.........................................................................................................1184)5( ,1219  
  )105(1207..........................................................................................................)ב(3  
  4..................................................................................................................1184)6(  
  5................................................................................................1184)7( ,1207)105(  
  )105(1207, )7(1184..............................................................................................א5  
  6..................................................................................................................1184)8(  
  8..............................................................................................................1207)105(  
  )114(892..........................................................................................................)ב(13  
  14...........................................................191)278( ,480)148( ,1207)105( ,1222)159(  
  15.................................173 ,177 ,179 ,187 ,190)275( ,198 ,211)329( ,343 ,356 ,357 ,  

456 ,466 ,469 ,471)112( ,472 ,480 ,483)159( ,1161)347( ,1186,  
 1193 ,1206 ,1207 ,1207)105( ,1208–1211 ,1213)130( ,1214)133(,  

 1215)135( ,1217 ,1218 ,1218)144( ,1219 ,1220 ,1220)151( ,1221)154(,  
 1222 ,1223 ,1223)160( ,1224–1226 ,1228 ,1232 ,1233 ,1235  

   
תיקוני ( )סמכויות שיפוט והוראות אחרות( יישו� ההסכ� בדבר רצועת עזה ואזור יריחו ]חוק[

  537, )42(374..........................................................................1994–ה"תשנה ,)חקיקה
  2)11(..........................................................................................................537)178(  
  16)4(............................................................................................345)13( ,536)174(  

  
  783, )120(518, 518, )89(511......................................1980–�"התש,  יסודות המשפט]חוק[

  1..........................................................................................................341)1( ,1083  
  350....................................................................................................................)ב(2  

  
  ,476, 475, 467, 399, 198, )23(29.........................................1965–ה" התשכ,ירושה]חוק ה[

 482 ,572)5( ,612 ,698 ,932 ,1065 ,1172)400( ,1345  
  1...........................................................................467)95( ,480)148( ,1061)4( ,1087  
  )228(1124..........................................................................................................)ב(3  
  5...........................................................................323)274( ,324)275( ,546 ,599)95(  
  1120..................................................................................................................)ב(8  
  9..............................................................................................................1125)233(  
  10................................................................................................................467)96(  
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  11................................................................................................................929)70(  
  15............................................................................................................1119)202(  
  16.............................................................................................................841 ,1081  
  24................................................................................................................599)95(  
  26................................................................................................................599)95(  
  28............................................................................................................1111)180(  
  35............................................................................................................1157)337(  
  36............................................................................................................1122)220(  
  39................................................................................1098 ,1099 ,1099)140( ,1176  
  55..............................................................................................................183)258(  
  63...................................................................................................1079 ,1129)247(  
  67....................................................................................................................1113  
  1069..................................................................................................................א67  
  68....................................................................................................................1126  
  )116(1091, 1091...............................................................................................)א(68  
  71..................................................................................................................42)76(  
  72.............................................................42)76( ,1091)115( ,1114)186( ,1132)261(  
  77..............................................1077 ,1077)66( ,1080 ,1105 ,1108 ,1113)186( ,1200  
  79..............................................................................................................612)151(  
  82............................................................................................................1113)186(  
  93............................................................................................................1181)447(  
  99...................................................................................................1113 ,1132)261(  
  )74(1198....................................................................................................)4)(א(103  
  )255(1130......................................................................................................)א(104  
  )254(1130, )38(922........................................................................................)ד(104  
  106...........................................................................................................1134)272(  
  123..................................................................................................1113 ,1132)261(  
  127...........................................................................................................1130)252(  
  126–129.......................................................................................................1062)6(  
  135................................28)21( ,169–170 ,174 ,356 ,378)65( ,379)68(, 401, 585)47(,  

 587 ,671)96( ,678)119(, 750)366( ,812 ,933 ,945,  
 1069 ,1118 ,1148 ,1210)118(  

  136........................................28)19( ,46)84( ,365 ,385 ,400 ,401)136( ,422 ,921)36(,  
 1074 ,1079 ,1081 ,1082)81( ,1083 ,1086–1089,  

 1089)111( ,1090–1095 ,1101 ,1101)151( ,1102 ,1105,  
 1111 ,1115 ,1118 ,1120 ,1121 ,1140)289( ,1146 ,1147 ,1162,  
 1169 ,1173)411( ,1187)22( ,1323)122( ,1345)214( ,1407)475(  

  137.......................................169–172 ,174 ,198 ,211)329( ,466 ,480 ,480 ,612)150(,  
 1065)20(, 1065)22( ,1072)51( ,1087 ,1089 ,1117 ,1119,  

 1119)202( ,1120–1122 ,1122)219( ,1128 ,1129)249( ,1135,  
 1135)276( ,1139 ,1140 ,1140)287( ,1143 ,1144 ,1146–1149,  

 1151 ,1152 ,1154 ,1154)327( ,1156 ,1157 ,1158)339( ,  
1161)347( ,1162–1164 ,1173)409( ,1173)411( ,1210)116(  

  138.....................................242 ,402 ,402)141( ,471)113( ,612)150( ,1065)21( ,1115,  
 1115)190( ,1117 ,1122)219( ,1123 ,1123)223( ,1129 ,1129)249(,  
 1135 ,1135)276( ,1136 ,1137 ,1138)283( ,1139 ,1140 ,1140)287(,  
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 1140)289( ,1144 ,1145 ,1145)305( ,1148 ,1151–1153 ,1153)327(,  
 1157 ,1161–1164 ,1173)410( ,1174 ,1206  

  139.............346 ,472 ,480 ,1065)22( ,1102)154( ,1119 ,1140–1144 ,1146 ,1161)347(  
  140.........150)197( ,246)431( ,346 ,470)108( ,472 ,472)115( ,480 ,1064)9( ,1065)22(,  

 1102)154( ,1119 ,1140–1144 ,1146 ,1148 ,1153,  
 1157 ,1158 ,1161)347( ,1162–1164  

  1151, 1149 ,1142, 1141..................................................................................)א(140  
  1142, 1141.....................................................................................................)ב(140  
  136–140.........................................................................................1146 ,1149 ,1150  
  137–140...........................................................................................................1116  
  139–140...........................................................................................................1117  
  141..................................................470)110( ,474 ,749)365( ,944)118( ,1080 ,1087,  

 1146–1149, 1149)316( ,1150 ,1153)327(  
  137–141.........................................................................................18)23( ,190)274(  
  142.................................18)23( ,170 ,171 ,476 ,487)176( ,847 ,946)128( ,1122)219(,  

 1138 ,1138)283( ,1146 ,1149 ,1149)316( ,1151,  
 1152 ,1152)322( ,1153 ,1153)327( ,1154,  

 1154)327( ,1155 ,1163 ,1227)172(  
  143.................................................................457)62( ,1146 ,1166–1168 ,1169)382(  
  144............................................................................................449)35( ,1146 ,1168  
  141–145...........................................................................................................1116  
  147...................................................................................................................1120  
  151.............................................................................................................1069)39(  
  )183(1113, )111(1089, 1088, )68(1078............................................................)א(151  
  153.......................................................................................................................18  
  155...........................................................................................................1111)179(  
  1117, 1111, 1110............................................................................................)א(155  
  1117, )114(892................................................................................................)ג(155  
  156....................................................................................................401)138( ,1109  
  157..................................................................................189)269( ,1156 ,1163)352(  

  פרק שלישי
  )293(1142......................................................................................................'סימ� א  
  )293(1142......................................................................................................'סימ� ב  

    )5(1062............................................................................................................פרק שישי
  343.................................................................................................................פרק שביעי

  
   1976–ו"תשלה ,)4' תיקו� מס (ירושה]חוק ה[

  5..............................................................................................................1119)201(  
  
   1998–ח" התשנ,)7' תיקו� מס(ירושה ]חוק ה[

  22............................................................................................................1088)108(  
  
  )368(1166.......................................................1998–ח"התשנ, )8תיקו� מס (ירושה ]חוק ה[
  
  )353(1163........................................................................ כבוד האד� וחירותו]:חוק יסוד[

  3......................................................................................................................1162  
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  כנסת]ה: חוק יסוד[ 
  6........................................................................................................................546  

  
   ,)12(366, )23(29...........................1962–ב"תשכה, כשרות המשפטית והאפוטרופסות]חוק ה[

 399 ,401 ,401)137( ,572 ,572)8( ,586 ,605 ,698)184( ,864,  
 864)8( ,866 ,915 ,917 ,931 ,932 ,1015)144( ,1146)306( ,1492)224(  

  1..........................................................................................................572 ,583)42(  
  2...................................................................................................572 ,582 ,583)42(  
  3.........................................................................................572 ,931)73( ,1344)210(  
  4................................................................................................................600)107(  
  5................................................................................................................600)107(  
  6.........................600)106( ,601)108( ,618 ,618)171( ,619–621 ,621)179( ,1491)223(  
  1492, 620, 619, )109(601......................................................................................א6  
  7..................................................................................................................578)23(  
  4–7....................................................................................................................620  
  8...................................................................................................572 ,577 ,583)42(  
  9...................................................................................573 ,583)42( ,600)107( ,620  
  10...............................................................................................................572 ,577  
  13......................................................................................................................611  
  589, )23(578, 577...............................................................................................א13  
  14...................................................................................................573 ,863)1( ,871  
  15.....................................................................................575)17( ,863)1( ,869 ,889  
  17.............................................................................................863)1( ,869 ,889)99(  
  19....................................................................................864)3( ,868 ,869 ,875 ,880  
  20..........................................................................................................864)5( ,869  
  23..........................................................................................................863)1( ,869  
  24...................................................................................................864)2( ,869 ,880  
  25...................................................................................................864)4( ,869 ,889  
  26..........................................................................................................864)6( ,869  
  27..........................................................................................................864)6( ,869  
  28..........................................................................................................864)7( ,869  
  869....................................................................................................................א28  
  29..........................................................................................................864)7( ,869  
  32................................................................................................................868)23(  
  33...............................................................................................................588 ,589  
  33)4(.............................................................................589)65( ,620)174( ,620)175(  
  )69(590........................................................................................................)3)(א(33  
  644, 643.......................................................................................................)4)(א(33  
  38................................................................................................................575)17(  
  43................................................................................................................575)17(  
  44......................................................................................................................588  
  45......................................................................................................................588  
  46......................................................................................................................588  
  47......................................................................................................................588  
  48......................................................................................................................588  
  50......................................................................................................................588  
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  52......................................................................................................................588  
  588..................................................................................................................)א(56  
  57......................................................................................................................588  
  58.......................................................................................................588 ,640)249(  
  61......................................................................................................................588  
  63......................................................................................................................588  
  68..............................................................577 ,577)21( ,578 ,578)22( ,589 ,589)65(  
  578..................................................................................................................)ב(68  
  76.....................................................30)29( ,343 ,365 ,423)216( ,576–578 ,580)31(,  

 582)40( ,589)63( ,591, 596 ,606, 625)196( ,632 ,635 ,  
691)167( ,815 ,823 ,872 ,880 ,909)202( ,915)11( ,915)12(  

  76)1(........28)19( ,396 ,397 ,578 ,578)23( ,582)40( ,583 ,583)44( ,585)47( ,587–589,  
 589)63( ,590)69( ,591 ,593 ,595 ,616 ,642 ,871 ,872 ,872)37( ,873)46( ,876  

  76)2(..........397 ,398)125(, 398)126( ,416 ,422 ,578, 578)22( ,578)23( ,582)40( ,584,  
 584)45( ,588 ,589 ,589)65( ,590 ,590)69( ,591 ,592 ,595 ,596 ,626 ,868–870 ,
870)29( ,871–873 ,873)46( ,874 ,874)50( ,875 ,875)52( ,876 ,876)55( ,879–881 ,

881)73( ,882 ,884 ,885 ,886)90( ,887 ,887)92( ,921 ,921)34( ,922)41( ,925  
  77.............................190)273( ,343 ,470 ,577 ,578)23( ,581 ,585 ,593 ,593)76( ,595,  

 605–608 ,610–615 ,618 ,622–626 ,626)199( ,627–631 ,889–891 ,893 ,931 ,945 ,
1015)144( ,1124)227( ,1194 ,1210)116( ,1287 ,1289)185( ,1344,  

 1491 ,1492 ,1508, 1521 ,1590 ,1666 ,1667  
  77)1(.................606 ,608 ,617 ,618 ,618)171( ,619–622 ,631 ,1345 ,1490)220( ,1492  
  77)2(....................................................................................606–608 ,616 ,621 ,631  
  78........................................................................................................597 ,870)28(  
  79.........................................................397)123( ,597 ,877 ,879 ,880 ,922)41( ,1109  
  80.....18 ,28)21( ,356 ,378)65( ,396 ,585 ,587 ,589)62( ,606 ,608)135( ,624 ,671)96(,  

 678)119( ,750)366( ,812 ,889 ,933 ,945 ,1069 ,1210)118(  
  81......................................................................................................................627  

  
  1961–א"התשכ,  לשכת עורכי הדי�]חוק[

  27..............................................................................................................546)209(  
  44.......................................................................................323)274( ,324)275( ,546  

  
  1971–א"התשל, מיטלטלי�]חוק ה[

  3..............................................................................................................1166)363(  
  12.........................................................................1007)116( ,1017)148( ,1035)211(  

  
  1968–ח"התשכ, מכר]חוק ה[

  )16(981..............................................................................................................א34  
  
  1513......................1974–ה" התשל,)הבטחת השקעות של רוכשי דירות( )דירות(מכר ]חוק ה[
  
  )91(1463............................................. 1971–א"תשלה, )לאומי�מכר טובי� בי�(מכר ]חוק ה[
  
  1463, 1462, )79(461, 461, 347, 149........1999–ס"התש, )לאומי�מכר טובי� בי�(מכר ]חוק ה[

  3...................................................................................461)79( ,1463)92( ,1463)93(  
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  )91(1463, )79(461..........1978–ח"התשל, )לאומי�עשיית חוזי� למכר טובי� בי�(מכר ] החוק[ 
  
  ]נוסח חדש[מס הכנסה ] פקודת[ 

  1........................................................................................................19)25( ,29)23(  
  )99(1268............................................................................................................)ב(1  

  
  444..........................................1963–ג"תשכה ,)מכירה ורכישה, שבח( מיסוי מקרקעי� ]חוק[

  1........................................................................................................................444  
  
  1975–ו"התשל,  מס ער� מוס�]חוק[

  )23(29..................................................................................................................א1  
  
  1969–ט"התשכ, מקרקעי�]החוק [

  8...........................................................................................168)231( ,246 ,452)43(  
  9.............................................................................................1007)116( ,1035)211(  
  129......................................................................................................648 ,648)278(  

  
  18........................................................................1965–ה"התשכ, מרש� האוכלוסי�] חוק[

  1..........................................................................................18)24( ,29)23( ,378)66(  
  3................................................................................................319)258( ,861)209(  
  15)2(............................................................................................................653)17(  
  )207(861, )190(541............................................................................................ב19  
  )207(861.............................................................................................................ג19  
  )193(541....................................................................................................ה19–ב19  

  
  1967–ז"התשכ, משכו�]החוק [

  17......................................................................................................................980  
  17)1(............................................................................................................980)12(  
  18......................................................................................................................981  

  
  443...................................................................1992–ב"תשנה, הוריות� משפחות חד]חוק[

  12......................................................................................................................443  
  
  1968–ח"התשכ, מתנה]חוק ה[

  5..............................................................................................................1017)148(  
  6......................................................................................................................1016  
  83............................................................................................................1035)212(  

  
  )133(60..................................... 1952–ב"התשי, )אחריות המדינה( האזרחיי� �נזיקי]חוק ה[

  2........................................................................................................................464  
  464......................................................................................................................ב5  
  )86(464, 464.........................................................................................................ג5  

  
  ]נוסח חדש[נזיקי� ]פקודת ה[

  3...........................................................................................1570 ,1571 ,1572)145(  
  9................................................................................................................613)156(  
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  19................................................................................................................922)37(  
  )249(1129........................................................................................................)א(19  
  56............................................................................................................1579)173(  
  63....................................................................................................................1542  
  78................................................................................................................929)69(  

  
  1283..............................................................................1968–ח"התשכ,  ניירות ער�]חוק[

  15............................................................................................................1283)169(  
  )170(1283...........................................................................................................ד15  
  31..............................................................................................................1263)88(  
  )169(1283........................................................................................................)א(31  
  32............................................................................................................1283)169(  
  )171(1283.........................................................................................................יח35  
  )171(1283.........................................................................................................יט35  
  1264.................................................................................................................כו35  
  )171(1283.........................................................................................................כז35  
  )171(1283........................................................................................................כט35  
  )171(1283......................................................................................................)ב(ל35  
  )171(1284.......................................................................................................)ג(ל35  
  )169(1283, )88(1263............................................................................................ג38  
  )175(1284..........................................................................................................א39  
  )174(1284...................................................................................................)ט)(2(46  
  )172(1284..........................................................................................................א50  
  )176(1284...................................................................................................)ג(4יא54  
  )176(1284.....................................................................................................2פרק ט  

  
  1951–א"תשי,  נכסי המדינה]חוק[

  3..............................................................................................................1166)363(  
  
  1982–ב"התשמ, ]נוסח משולב[ סדר הדי� הפלילי ]חוק[

  5.........................................................................................................545 ,547)211(  
  
  1948,  סדרי השלטו� והמשפט]פקודת[

  )42(374..............................................................................................................ב11  
  15............................................................................................................1092)118(  

  
  )77(1081......................1967–ז"תשכה ,)11' מס( סדרי השלטו� והמשפט ]חוק לתיקו� פקודת[
  
  1570, 464......................1965–ה"התשכ, )הגבלת אחריות� של בעלי כלי שיט(ספנות ]חוק ה[

  3...............................................................................................................464 ,1570  
  5......................................................................................................................1570  

  
  )175(1025, 444......................................................1960–�"התש, )כלי שיט(ספנות ]חוק ה[

  1..................................................................................................................444)17(  
  2..................................................................................................................444)17(  
  5..................................................................................................................444)17(  
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  29............................................................................................................1026)176(  
  72................................................................................................................371)32(  
  103...............................................................................................................444)17(  

  
  2005–ה"התשס, )כלי שיט זר שבשליטת גור� ישראלי(ספנות ]חוק ה[

  2..................................................................................................................444)17(  
  
  )211(547, 453.....................................................................1977–ז"התשל, עונשי�]חוק ה[

  7..................................................................................................................453)49(  
  )211(547............................................................................................................)א(9  
  10..............................................................................................................547)211(  
  11..............................................................................................................547)211(  
  12................................................................................................................453)49(  
  13..............................................................................................................547)211(  
  14..............................................................................................................547)211(  
  15..............................................................................................................547)211(  
  13–17..........................................................................................................453)48(  
  175...............................................................................................................653)16(  
  176......................................................................................186)263( ,698 ,710)231(  
  177..............................................................................................710 ,710)228( ,712  
  178)1(.........................................................................................710 ,711 ,717)265(  
  178)2(........................................................................................................710)232(  
  178)3(........................................................................................................717)264(  
  181.............................................................................................................701)197(  
  182.............................................................................................................698)187(  
  )223(709........................................................................................................)א(182  

  
  1422, 346, )20(16......................................1998–ח"התשנ, עזרה משפטית בי� מדינות] חוק[

  1..............................................................................................................1423)544(  
  2......................................................................................................................1423  
  3...............................................................................................295)156( ,1423)542(  
  7..............................................................................................................1423)542(  
  8......................................................................................................................1423  
  )543(1423..........................................................................................................)א(9  
  32............................................................................................................1423)544(  
  33............................................................................................................1423)544(  
  39............................................................................................................1423)544(  

  
  346...................................1977–ז"התשל, ]וסח משולבנ[ עזרה משפטית למדינות חו� ]חוק[
  
  1980–�"התש, עמותות]חוק ה[

  8..................................................................................................................1243)7(  
  68................................................................................................................1243)6(  

  
  1979–ט"התשל,  עשיית עושר ולא במשפט]חוק[

  1......................................................................................................................1618  
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  4......................................................................................................................1618  
  5......................................................................................................................1618  

  
  1967–ז"התשכ, פטנטי�]חוק ה[

  82............................................................................................................1035)212(  
  
  1992–ג"תשנה, )גי� האיידסנ( עירוי ד� יפיצוי נפגע]חוק ל[

  1........................................................................................................................443  
  2........................................................................................................................443  

  
  448..........................................................................1963–ג"התשכ,  פיצויי פיטורי�]חוק[
  
  ,1556, 445, 345...................................1975–ה"תשלה,  פיצויי� לנפגעי תאונות דרכי�]חוק[

 1571)144( ,1574)147( ,1585)198( ,1592 ,1592)221(  
  2................................................................................................445)19( ,1598)240(  
  )242(1598, 446.................................................................................................)1א(2  
  8................................................................................................445)20( ,1592)222(  
  15............................................................................................................1598)241(  

  
  )209(546......................................................................1977–ז"התשל, פסיכולוגי�]חוק ה[
  
  1303, 344................................................1980–�"התש, ]נוסח חדש [רגלה פשיטת ]פקודת[

  1...................................................................................1354)248( ,1359 ,1363)290(  
  2...........................1344 ,1345 ,1352 ,1353 ,1353)246( ,1354 ,1355 ,1355)249( ,1356  
  1346..................................................................................................................)א(2  
  3.......................................................................................................544 ,1357)258(  
  5........................................................................1344 ,1351 ,1354–1356 ,1363)290(  
  5)1(...................................................................................................543 ,544 ,1352  
  5)2(..................................................................................................................1352  
  1352.............................................................................................................)א)(2(5  
  1353..............................................................................................................)ב)(2(5  
  1353..............................................................................................................)ג)(2(5  
  5)3(..................................................................................................................1353  
  5)4(..................................................................................................................1353  
  5)5(..................................................................................................................1353  
  5)6(..................................................................................................................1353  
  6..........................................................................1343 ,1343)208( ,1344 ,1364)297(  
  7...........................................................................................1354 ,1356 ,1356)253(  
  )246(1353......................................................................................................)ב)(2(7  
  7)1(–7)3(..........................................................................................................1355  
  7)4(..................................................................................................................1355  
  14............................................................................................................1364)297(  
  17............................................................................................................1343)209(  
  )8(1300..............................................................................................................א19  
  20...................................................................................................1357)257( ,1360  
  33–41..........................................................................................................1300)8(  
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  42.................................................................................1343)208( ,1357)257( ,1359  
  52................................................................................................................1300)8(  
  )275(1360........................................................................................................)ב(56  
  )275(1360........................................................................................................)ג(56  
  59............................................................................................................1357)260(  
  60............................................................................................................1357)260(  
  67............................................................................................................1361)283(  
  69...........................................................................................1357)259( ,1361)283(  
  1361................................................................................................................)א(71  
  84............................................................................................................1369)323(  
  85...........................................................................................1359)272( ,1369)323(  
  86............................................................................................................1359)272(  
  )272(1359..........................................................................................................א86  
  96................................................................543 ,1369)323( ,1382)380( ,1427–1429  
  97............................................................................................................1382)380(  
  98............................................................................................................1369)323(  
  107...........................................................................................................1357)261(  
  124...........................................................................................................1357)262(  
  125...........................................................................................................1357)262(  
  1364..............................................................................................................)א(172  
  1364..............................................................................................................)ב(172  
  174...................................................................................................................1359  
  197...........................................................................................................1396)438(  

  
  1981–א" התשמ,פרשנות]חוק ה[

  4................................................................................................................1258)67(  
  5.......................................................................................................399)131( ,1074  

  
  1971–א"התשל, ]נוסח חדש[ראיות ]פקודת ה[

  29..............................................540 ,548 ,729)309( ,773)430( ,861)208( ,1174)414(  
  29)2(..........................................................................................................318)255(  
  32............................................................................................................1174)414(  
  )218(550, 550, 549, )211(547, )4(252.................................................................א42  
  549.....................................................................................................................ג42  

  
  )209(546.......................................................................1955–ו"התשט,  רואי חשבו�]חוק[
  
  1981–ב"התשמ,  רמת הגול�]חוק[

  1..................................................................................................................374)42(  
  
79(666, )69(379.......................................................................1950�י"תש, שבות]חוק ה[(  

  546................................................................................................................)3)(ב(2  
  
  449...............................................1998–ח"התשנ, שוויו� זכויות לאנשי� ע� מוגבלות] חוק[
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  1978–ה"התשל, ]נוסח משולב[שותפויות ]פקודת ה[
  )218(1297........................................................................................................)ב(20  
  25..............................................................................................................1255)59(  
  56................................................................................................................1243)4(  
  66.............................................................................................1255)55( ,1297)216(  
  67............................................................................................................1297)217(  
  74..............................................................................................................1255)56(  
  75.....................................................................................................1255 ,1255)57(  
  76)6(..........................................................................................................1255)58(  
  79....................................................................................................................1255  

  
  1622....................................................................................]נוסח חדש[רות שט]הפקודת [

  1.............................................................................................................1627 ,1640  
  2.........................................................................................................1623)8( ,1633  
  3..........................................................................................1633 ,1638 ,1651 ,1652  
  1651, 1640, 1628................................................................................................)ד(3  
  4.............................................................................................................1651 ,1659  
  5......................................................................................................................1651  
  7.............................................................................................................1651 ,1656  
  9................................................................................................................1644)85(  
  1643................................................................................................................)א(13  
  1643................................................................................................................)ה(13  
  16....................................................................................................................1652  
  18....................................................................................................................1652  
  20....................................................................................................................1640  
  1627................................................................................................................)א(20  
  3–20................................................................................................................1651  
  25....................................................................................................................1649  
  31....................................................................................................................1652  
  34....................................................................................................................1656  
  38....................................................................................................................1644  
  39.....................................................................................................1644 ,1644)85(  
  1644................................................................................................................)ב(39  
  40....................................................................................................................1644  
  )75(1641, )29(1628......................................................................................)1)(א(40  
  42..............................................................................................1628)28( ,1640)74(  
  44..................................................................................................1628 ,1641 ,1644  
  )73(1640, )27(1628..........................................................................................)ד(44  
  45....................................................................................................................1644  
  46..............................................................................................1628)28( ,1640)74(  
  47....................................................................................................................1644  
  48....................................................................................................................1644  
  48)5(................................................................................................................1652  
  48)6(................................................................................................................1652  
  48)7(................................................................................................................1652  
  57...........................................................................................1653)116( ,1657)134(  
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  58...................................................................................................1659 ,1660)151(  
  58)1(........................................................................................................1660)151(  
  58)2(........................................................................................................1661)151(  
  62....................................................................................................................1662  
  63....................................................................................................................1662  
  64...........................................................................................1655)124( ,1662)156(  
  69....................................................................................................................1661  
  70....................................................................................................................1661  
  72.....................................471)111( ,1622 ,1627 ,1632 ,1636 ,1638 ,1639 ,1639)67(,  

 1641 ,1642 ,1647 ,1652 ,1659 ,1664 ,1667 ,1669 ,1671  
  72)1(..........................................................1027)179( ,1647 ,1658)139( ,1659 ,1671  
  )37(1631......................................................................................................)א)(1(72  
  )37(1631......................................................................................................)ב)(1(72  
  72)2(...............1631)37( ,1653 ,1656 ,1657)135( ,1658)139( ,1659 ,1660 ,1660)149(,  

 1660)151( ,1661)153( ,1662)160( ,1665 ,1669 ,1671  
  72)3(...........................................................................1628 ,1640 ,1644 ,1645 ,1671  
  72)4(.......................................................................................1631)37( ,1643 ,1671  
  72)5(.......................................................................................................1643 ,1671  
  73..............................................................................................................1633)46(  
  90..............................................................................................................1633)46(  
  93....................................................................................................................1643  

  
  1951–א"תשי, שיווי זכויות האשה] חוק[

  455..................................................................................................................)א(א1  
  892....................................................................................................................)ב(3  
  5..................................................................................................................455)57(  

  
  1969–ט"התשכ, )מקרי� מיוחדי�( שיפוט בענייני התרת נישואי� ]חוק[

  1........................................................................................................................668  
  
  1969–ט"התשכ, )לאומית�מקרי� מיוחדי� וסמכות בי�(שיפוט בענייני התרת נישואי� ] חוק[

  ....................................33)43(, 151 ,186)263( ,343 ,365 ,376)47( ,376)49( ,382 ,391,  
 392 ,405 ,407)158( ,408 ,410 ,414 ,474 ,476 ,487)176( ,660 ,673,  
 674 ,676 ,676)113( ,677 ,678 ,681 ,682 ,682)134( ,689 ,692 ,701,  

 700)192( ,702 ,706 ,709)225( ,714 ,740 ,740)336( ,742 ,745,  
 759 ,760 ,761 ,762)404( ,767)417( ,785 ,785)475( ,932 ,1195  

  1....................................................................................................668)84( ,672)99(  
  )86(668..............................................................................................................)א(1  
  )86(668, )154(407..............................................................................................)ב(1  
  )477(786........................................................................................................)1)(ב(1  
  )477(786, )158(407, )156(407.........................................................................)2)(ב(1  
  2................................................................................................26)11( ,38)64( ,365  
  2)2(................................................................................................................26)11(  
  2)3(....................................................................................................29)26( ,30)29(  
  2)6(....................................................................................................29)26( ,30)29(  
  2)5(–2)7(........................................................................................................26)11(  
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  670, )87(668, 408...............................................................................................)א(2  
  )134(682.......................................................................................................)1)(א(2  
  )137(682, )136(682, 682................................................................................)3)(א(2  
  682...............................................................................................................)6)(א(2  
  )14(368............................................................................................)7)(א(2–)3)(א(2  
  )81(933, )47(816, )35(812, )174(411, 409...........................................................)ב(2  
  3..................................................................................................................668)87(  
  )101(672............................................................................................................)ג(3  
  )101(672............................................................................................................)ד(3  
  )90(669..............................................................................................................)א(4  
  5...................................151 ,151)201( ,246)432( ,455 ,470 ,476 ,670 ,682)134( ,702,  

 714 ,722)280( ,745 ,756 ,761 ,841 ,1210)116( ,1211)123( ,1227)173(  
  749...............................................................................................................)1)(א(5  
  749...............................................................................................................)2)(א(5  
  749...............................................................................................................)3)(א(5  
  749...............................................................................................................)4)(א(5  

  )132(476................................................................................................)4)(א(5–)1)(א(5
  933, )366(750.....................................................................................................)ד(5  
  6...................................................................408)161( ,408)162( ,660)49( ,672)102(  

  
  ,)8(365, 364, 343, )24(19.......1953–ג"התשי) נישואי� וגירושי�( שיפוט בתי די� רבניי� ]חוק[

 404 ,406 ,665 ,669)90( ,673 ,751)368( ,777)449( ,877  
  1..........19)24( ,26)11( ,365 ,395)115( ,398)125( ,404 ,404)149( ,404)150( ,405)151(,  

 407 ,407)155( ,408)163( ,409 ,410 ,414 ,666)79( ,671 ,673 ,674,  
 677)117( ,678 ,679 ,679)125( ,686)148( ,713)243( ,778 ,877,  

 922 ,1110)179( ,1195)59( ,1196)67( ,1210)116(  
  1.........................................................................................................412)177( ,701  
  )153(405........................................................................................................)1)(ב(1  
  )153(405........................................................................................................)2)(ב(1  
  2....145)188( ,454 ,462 ,658 ,699 ,700)191( ,711)234( ,716)259( ,717 ,719 ,749)364(  
  2)3(–2)7(........................................................................................................33)43(  
  3..395)115( ,398)125( ,404)149( ,407)155( ,665)76( ,674 ,877 ,922 ,1110)179( ,1196  
  4.................................................................395)115( ,411)173( ,916)17( ,1110)179(  
  ,)151(405, )150(404, )66(379, 365, )184(77, )64(38, )11(26, )24(19.......................א4  

 406 ,407)155(, 411)174( ,411)176( ,412 ,413 ,413)183( ,498)33(,  
 671)95( ,671)95( ,673 ,673)105( ,677 ,678 ,679 ,679)125( ,681 ,682,  

 682)134( ,684 ,690 ,701)195( ,712)237( ,741)340( ,777 ,786)477( ,800)535( ,
801)538( ,877)58( ,940)104( ,1110)179( ,1197)70(  

  )29(30, )26(29..................................................................................................)3(א4  
  )29(30, )26(29..................................................................................................)6(א4  
  )183(413..........................................................................................................)א(א4  
  )135(682.....................................................................................................)1)(א(א4  
  )137(682, )136(682, 682..............................................................................)3)(א(א4  
  682.............................................................................................................)6)(א(א4  
  )183(413.....................................................................................................)1)(ב(א4  
  )183(413.....................................................................................................)2)(ב(א4  
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  )132(681, )106(674, )182(413...........................................................................)ג(א4  
  )132(681, )182(413..........................................................................................)ד(א4  
  )70(1197, )58(877, )107(674, )155(407.............................................................)ה(א4  
  )81(933, )35(812, )108(674, )66(378, )24(19......................................................)ו(א4  
  816, 690, )49(376.................................................................................................ב4  
  9.............397)123( ,398)125( ,405 ,405)152( ,597)91( ,666)81( ,683)138( ,686)149(,  

 693 ,701 ,779)453( ,878 ,878)60( ,924)48( ,1110)179( ,1112 ,1196)65( ,1196)67(  
  
  1986–ו"התשמ, ]נוסח משולב[ שירות ביטחו� ]חוק[

  1..................................................................................................................444)15(  
  3..................................................................................................................444)15(  

  
  )22(446.....................................................................1976–ו"התשל,  שירותי תיירות]חוק[
  
  1965–ה"התשכ, שליחות]חוק ה[

  14..............................................................................................................603)122(  
  
  )8(572, )8(572.....................................................................1957–ז"התשט, שמות]חוק ה[

  7........................................................................................................................541  
  19..............................................................................................................541)192(  

  
  2010–ע"התש, שמירה על זכויותיה� לפיצוי של פליטי� יהודי� יוצאי ארצות ערב ואירא�]חוק ל[

  2..............................................................................................................1092)118(  
  
  ........................................................................................................שפיטה]ה: חוק יסוד[

  15..................................................................................................................364)3(  
  )92(887............................................................................................................)ג(15  
  )82(884........................................................................................................)1)(ד(15  

  
  347, 344...............................................................1962–ב"תשכה, יריתותובלה האו]חוק ה[

  
  ,459, 392, )47(376, 375, )12(366.............................1980–�" התש,תובלה האווירית]חוק ה[

 1440)2( ,1441 ,1462 ,1463 ,1536)4( ,1538 ,1569 ,1570  
  1................................................................................................................1463)87(  
  2................................................................................................1463)89( ,1538)13(  
  3................................................................................................................1463)89(  
  5................................................................................................................1463)89(  
  10..............................................................................................................1463)88(  
  12.......................................................................................391 ,394)114( ,1538)14(  

  
שיפוט בעבירות ועזרה –מרו�יהודה והשו( תקנות שעת חירו� ]הארכת תוקפ� שלתיקו� ולחוק ל[

  )167(533.............................................................................2007–ז"התשס, )משפטית
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  חקיקה מנדטורית

  אגודות השיתופיות]פקודת ה[
  4..................................................................................................................1243)5(  

  
  342.................................................................1934, )פסקי בוררות זרי�(בוררות ]פקודת ה[
  

342.....................1937�מדבר המל� במועצה על אר� ישראל בדבר שיפוט בענייני אדמירליות   
  

  832, 476, 474, 342.......................................1947–1922דבר המל� במועצה על אר� ישראל 
  46.........................................341 ,349–351 ,518)120( ,707 ,752)374( ,752)375( ,783  
  47.........................................570)5( ,665)75( ,697 ,723 ,726 ,727 ,735 ,738 ,883)77(  
  51...................................397)123( ,398)125( ,400)132( ,401)138( ,405)152( ,569)2(,  

 597 ,598 ,598)93( ,598)94( ,606 ,627)200(,  
 746 ,749 ,864 ,869)25(, 877 ,932)75( ,1110 ,1111 ,1187 ,1194)56(  

  51)1(.........................................................................................................936 ,1110  
  52.......................395)115( ,398)125( ,407)156( ,408)163( ,570)5( ,598)93( ,664)69(,  

 686)153( ,878)64( ,924 ,924)47( ,1110 ,1110)177( ,1195)62( ,1196)69(  
  53.....................................................................................570)5( ,664)70( ,746 ,748  
  54....................................................401)138( ,408)159( ,570)5( ,664)70( ,686)152(,  

 700)192( ,924 ,924)47( ,1110 ,1195)61( ,1196)68(  
  54)1(................................................................................................................1110  
  54)i(............................................................................394)115( ,878)62( ,1110)178(  
  54)ii(.............................................................398)125( ,597)91( ,878)63( ,1110)178(  
  51–54..........................................................................................................883)77(  
  55.........................................................................160)215( ,665 ,665)75( ,746)359(  
  59.................................................................................664)72( ,679)118( ,697 ,751  
  64..........................365)8( ,408)163( ,408)164( ,663)68( ,669 ,669)90( ,726 ,883)77(  
  64)i(............................................................................................405)152( ,664 ,667  
  64)ii(....................................146)189( ,184 ,187 ,248)437( ,454 ,465 ,470)109( ,476,  

 570)5( ,697 ,698 ,699 ,703 ,717 ,719 ,720 ,726 ,727 ,738 ,742)347( ,748 ,749 ,
749)363( ,751 ,753–756 ,764 ,788)485( ,847 ,890)107( ,932 ,932)75( ,1210)116(  

  65.....365)8( ,397)123( ,398)125( ,405)152( ,408)160( ,408)163( ,408)164( ,597)91( ,  
598)93( ,663)68( ,664 ,664)71( ,667 ,667)82( ,667)83( ,669 ,669)90( ,700)192( ,

701)194( ,741)341( ,878)63( ,924)48( ,1112 ,1196)68( ,1196)69(  
  67......................................................................................................................658  

  
  1570, 1569, 1462, 459, 342..............................................1926, הובלת טובי� בי�] פקודת[

  2..................................................................................................460)71( ,1462)84(  
  התוספת  

III...........................................................................................................1462)80(  
IV138(1570, )79(1462.....................................................................................1.א(  
IV.1–IV.4...............................................................................................1462)81(  
IV.5........................................................................................................1462)82(  
III.6–III.683(1462.............................................................................................א(  
III.8........................................................................................................1462)85(  
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  זכות יוצרי�] פקודת[

  6........................................................................................................................447  
  
  342.............................................................................................. 1929, חברות]פקודת ה[
  
  444......................................................................................................1927, טיס] החוק[

  3..................................................................................................................444)16(  
  
  663, 652...........................................................1919, )רישו�(נישואי� והגירושי� ]פקודת ה[

  2..................................................................................................................652)14(  
  4..................................................................................................................653)17(  
  )17(653................................................................................................................א4  
  5..................................................................................................................663)67(  

  
  )המרה(עדה הדתית ]פקודת ה[

  4................................................................................................................752)373(  
  
  402, 342.................................................................1922, )איכו� גומלי�( פסקי די� ]פקודת[
  
  502............................................................1929, )מצרי�–איכו� גומלי�(פסקי די� ] פקודת[
  
  342....................................................................................... 1936,  פשיטת הרגל]פקודת[
  
  1943, )רכישה לצרכי ציבור(קרקעות ]פקודת ה[

  5..................................................................................................................385)87(  
  )87(385............................................................................................................)א(א5  

  
  342......................................................................................... 1930, שותפויות]פקודת ה[
  
  342............................................................................................. 1929, שטרות]פקודת ה[
  
  502.............................. 1929, )מבריטניה וממושבות בריטניה(תעודות קיו� צוואות ] פקודת[

  חקיקה עותמנית

  לה'המג
  1100.........................................................................................................1656)130(  

  
  עותומני על האגודות]חוק ה[

  8..................................................................................................................1243)6(  
  
  )175(1110, )138(401, )123(397.....1917, פרוצדורה של בתי הדי� המוסלמיי� הדתיי�]חוק ה[

  7............................................................................ 398)125( ,598)92( ,878 ,878)64(  
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  חקיקת משנה

  חקיקה ישראלית

  , )אמנה ע� הרפובליקה הפדראלית של גרמניה(חו� � אכיפת פסקי]תקנות[
  )485(1410, )17(1187, )156(955, )239(638, )142(526............................1981–א"תשמה

  5................................................................................................................526)145(  
  התוספת

  1................................................................................................................903)167(  
  4................................................................................................................903)167(  
  4)1(............................................................................................................638)239(  
  7..................................................................................................................494)19(  
  7)1(.............................................................................530)161( ,952)144( ,955)156(  

  
  , )המצאת מסמ� בשטחי� המוחזקי�( בית הדי� לעבודה ]תקנות[

  )43(374, )10(344..................................................................................1969–ל"התש
  
  1991–ב"התשנ, )סדרי די�( בית הדי� לעבודה ]תקנות[

  129...............................................................................................................367)13(  
  
  )30(371..............1958–ח"התשי, )אגרות וסדרי הדי� בערעורי�(בית המשפט לימאות ] תקנות[
   
  688.......................................................ג"התשנ, דיו� בבתי הדי� הרבניי� בישראל]תקנות ה[

  )160(688, 688...................................................................................................)1(מא  
  689..................................................................................................................)2(מא  

  
שיפוט בעבירות ועזרה –דה והשומרו� וחבל עזהיהו( הארכת תוקפ� של תקנות שעת חירו� ]צו[

  )37(812...............................................2000–א"התשס, )שינוי התוספת לחוק) (משפטית
  
  1979–�"התש, הוצאה לפועל]תקנות ה[

  24....................................................................................................................1631  
  100...............................................................................................................981)19(  

  
  )48(376.................................1975–ו"התשל, 1965,  המצאת מסמכי� לפי אמנת האג]תקנות[
  
  )27(447...........................................................1953–ג"התשי, )אמנת בר�( זכות יוצרי� ]צו[

  2..................................................................................................................996)80(  
  
  )27(447............................1978–ח"התשל, ) קולרישמתאמנה להגנת יצרני (זכות יוצרי� ] צו[
  
  )27(447.....................................................1953–ג"התשי, )ארצות הברית( זכות יוצרי� ]צו[
  
  )27(447..........................................1955–ו"התשט, )לאומית�האמנה הבי�( זכות יוצרי� ]צו[
  
  )27(447.......................................................1999–ס"התש, )הסכ� טריפס( זכות יוצרי� ]צו[
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  1333........................................2002–ב"התשס, )בקשה לפשרה או להסדר(רות חב]תקנות ה[
  2..............................................................................................................1333)172(  
  3..............................................................................................................1333)171(  
  16............................................................................................................1333)172(  
  25............................................................................................................1333)172(  
  33............................................................................................................1333)172(  
  35............................................................................................................1333)172(  
  46............................................................................................................1333)172(  
  50............................................................................................................1333)172(  

  
  , )ור� הצבעה באסיפה הכלליתהוכחת בעלות במניה לצ(חברות ]תקנות ה[

  )190(1030............................................................................................2000–ס"התש
  
  1987–ז"התשמ, )פירוק(חברות ]תקנות ה[

  1......................................................................................................................1334  
  2......................................................................................................................1334  
  3......................................................................................................................1334  
  )167(1333..........................................................................................................)א(3  
  )168(1333..........................................................................................................)א(4  
  6..............................................................................................................1333)169(  
  19............................................................................................................1333)170(  

  
  385.................................................................................1998–ח"התשנ, ירושה]תקנות ה[

  )36(921............................................................................................................)א(10  
  )48(1070........................................................................................................)1א(10  
  )414(1174....................................................................................................)2)(ב(14  
  17...................................................................................395)116( ,1113 ,1132)261(  
  52................................................................................................................367)13(  

  
  647................1970–ל"התש, )סדרי הדי� וביצוע(אפוטרופסות כשרות המשפטית וה]תקנות ה[

  648....................................................................................................................א10  
  )279(648........................................................................................................)ב(א10  
  16.........................................................................................575)17( ,647 ,647)276(  

  
  1981–א"תשמה, )יהודה ושומרו�(מועצות המקומיות ]תקנו� ה[

  10............................................................................................................1513)313(  
  
  ,)110(53, )102(51, )36(31..................................1984–ד" התשמ,סדר הדי� האזרחי] תקנות[

 363 ,375 ,380)69( ,823, 1093  
  2..................................................................................................................367)13(  
  3......................................................................................................................23)5(  
  4...................................................................................23)5( ,1191 ,1445 ,1445)23(  
  6.......................21)3( ,266)40( ,366)9( ,1334 ,1335)177( ,1364 ,1571)143( ,1631)38(  
  3–6..............................................................................................................982)21(  
  276...............................................................................................................824)65(  
  277...............................................................................................................824)65(  
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  )66(824, 824..................................................................................................)א(277  
  283...............................................................................................................816)46(  
  284...............................................................................................................823)64(  
  285...............................................................................................................823)64(  
  )88(885.............................................................................................................ב295  
  )164(902...........................................................................................................ג295  
  )90(886.........................................................................................................ו–ד295  
  )164(902..........................................................................................................יז295  
  )164(902.........................................................................................................יח295  
  )88(885...........................................................................................................כא295  
  )182(538.........................................................................................................יט295  
  439...............................................................................................984)29( ,1624)16(  
  467)9(..........................................................................................................917)22(  
  476...............................................................................................................368)15(  
  476)8(........................................................................................................1539)18(  
  477.............................................368)16( ,369)22( ,383)83( ,916)16( ,984)29( ,1108,  

 1190)34( ,120)82( ,1257 ,1440)8( ,1537)9( ,1612)9( ,1624)16(  
  478.....................................................369)22( ,383)83( ,916)16( ,984)29( ,1190)34(,  

 1256 ,1440)8( ,1537)9( ,1612)9( ,1624)16(  
  481.......................................................368)17( ,369)22( ,380)71( ,916)15( ,985)28(,  

 1189)33( ,1440)7( ,1537)8( ,1612)8( ,1624)15(  
  ,1257, )30(984 ,)208(421, 381, )22(369...........................................................)א(482  

 1259 ,1260 ,1440)9( ,1537)10( ,1613)10( ,1624)17(  
  484..........................................................................................1254 ,1254)53( ,1255  
  489...............................................................................................................368)18(  
  498...................................................................................369)19( ,371)34( ,380)71(  
  500.......29)23( ,29)24( ,29)28( ,344 ,375 ,375)45( ,376 ,377 ,377)54( ,378 ,381–383,  

 383)80( ,383)83( ,385 ,387)93( ,390 ,393 ,394 ,399)129( ,414 ,418 ,419 ,420 ,
420)204( ,421 ,422 ,422)213( ,429)238( ,435 ,437 ,493 ,493)14( ,494 ,509)82( ,

531)161( ,596 ,669 ,669)91( ,687 ,687)156( ,874 ,875 ,875)52( ,915 ,917 ,917)19( ,
921 ,925 ,973 ,982)22( ,983–987 ,994 ,1107 ,1190 ,1198 ,1199 ,1257)65( ,1258 ,

1260–1262 ,1334 ,1363 ,1441 ,1442 ,1444 ,1445)21( ,1446 ,1448)30(,  
 1452–1455 ,1460 ,1536 ,1538 ,1539 ,1541 ,1547 ,1547)44(,  

 1612 ,1613 ,1615 ,1625 ,1625)18( ,1631 ,1639)69(  
  500)1(..................................................28)19( ,30)30( ,378 ,381 ,870 ,874 ,916 ,984,  

 1107)170( ,1190 ,1199 ,1363 ,1440 ,1455 ,1537 ,1613 ,1624  
  500)2(.....36)57( ,384 ,385 ,973)7( ,987 ,988 ,988)41( ,1190 ,1199 ,1445 ,1540 ,1614  
  500)3(.................................................36)57( ,384 ,385 ,401)136( ,973)7( ,987 ,988,  

 1199 ,1445 ,1540 ,1614 ,1615 ,1626  
  500)4(......................................378)62( ,385 ,387 ,874 ,918 ,919 ,920 ,982)22(, 986,  

 1191 ,1199 ,1443)18( ,1444 ,1446–1450 ,1450)34(,  
 1453 ,1455 ,1458 ,1458)66( ,1626  

  500)4)(1(....................................................................................................1451)40(  
  1456, 1448, )48(34.....................................................................................)א)(4(500  
  1455, 386, 381...........................................................................................)ב)(4(500  
  1453, 1448, 1107........................................................................................)ג)(4(500  
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  500)5(........................................378)62( ,386 ,387 ,919 ,920 ,982)22( ,985)32( ,986,  
 1190)35( ,1199 ,1441)11(, 1443)18( ,1444 ,1446–1448,  

 1450)34( ,1450)35( ,1451)38( ,1458)68( ,1459)71( ,  
1615)22( ,1628 ,1628)26(  

  500)6(........................................378)62( ,387 ,388 ,918)22(, 987 ,1199 ,1443 ,1444,  
 1444)18( ,1444)19( ,1450)38( ,1541 ,1543 ,1545 ,1546 ,1629  

  500)7(............36)55( ,378)62( ,387 ,387)93( ,387)94( ,388 ,399)129( ,422)212( ,870,  
 871 ,917 ,917)22( ,921)34( ,987 ,1107 ,1192)42( ,1199 ,1443,  

 1444 ,1444)19( ,1450 ,1450)35( ,1450)38( ,1451 ,1456,  
 1458 ,1539)18( ,1540 ,1540)18( ,1541 ,1541)25( ,1542 ,1543,  

 1544)33( ,1545 ,1547 ,1548)48( ,1581 ,1615 ,1616 ,1926 ,1929)31(  
  500)8(.......................389)97( ,390 ,391)103( ,509)82( ,920 ,955 ,983)23( ,1033)205(  
  391, )100(390, 390, 381...............................................................................)א8(500  
  500)9(..............................................376)47( ,376)49( ,382 ,391 ,414 ,689 ,690)165(  
  500)10(..........389 ,391)102( ,422)212( ,437 ,985 ,986)34( ,988)41( ,1199)79( ,1255,  

 1262 ,1265 ,1442 ,1443 ,1539 ,1539)18( ,1544 ,1545,  
 1548)48( ,1597 ,1613 ,1629  

  )54(377..........................................................................................................)א(501  
  377................................................................................................................)ב(501  
  502.............................................................................................................417)192(  
  )60(377, 377..................................................................................................)ב(502  

  
  ,374, )10(344............1969–ל"התש, )המצאת מסמכי� לשטחי� המוחזקי�( סדרי די� ]תקנות[

 916)13( ,984)26( ,1189)31( ,1440)5( ,1537)6( ,1612)6( ,1624)13(  
  
  )97(832, )96(832......פעולת עמותה מוכרת לפי חוק אימו� ילדי�]כללי� והנחיות מקצועיות ל[

  )98(832..........................................................................................................)2)(ב(4  
  6..................................................................................................................832)96(  

  
  1985–ה"תשמה , פשיטת רגל]תקנות[

  2......................................................................................................................1363  
  
  853......................................................................1964–ד"התשכ,  פנקס האימוצי�]תקנות[
  
  )94(1647............................................................1978–ח"התשל, )העדה(שטרות ]תקנות ה[
  
  )12(345.....1969–ל"תשה ,)עזרה משפטית–ל"השטחי� המוחזקי� על ידי צה(חירו� שעת ] צו[
  
, )2' מס) (עזרה משפטית–השטחי� המוחזקי� על ידי צבא הגנה לישראל(שעת חירו� ] צו[

  )167(533..............................................................................................1969–ל"התש
  
, )2' מס) (עזרה משפטית– ידי צבא הגנה לישראלהשטחי� המוחזקי� על(שעת חירו� ] צו[

  )109(514.............................................................................................1976–ו"התשל
  
  



 מפתח חקיקה

1705  

   ,)שיפוט בעבירות ועזרה משפטית–יהודה ושומרו� וחבל עזה( שעת חירו� ]תקנות[
  )178(537 ,)167(533 ,)42(374................................................................1967–ז"תשכה

  1................................................................................................................536)174(  
  , )133(400, )126(398, )122(396, )69(379............................................................)א(ב6  

401)138( ,591)72(, 666)79( ,812)37(, 874)47( ,1070)48( ,1315)88( ,1357)255(  
  )180(537..........................................................................................................)ד(13  
  16..............................................................................................................537)178(  

  
  1976–ו"התשל, )2' מס) (עזרה משפטית–יהודה והשומרו� וחבל עזה(שעת חירו� ] צו[

  1........................................................................................................................533  
  
שטחי המועצה )(שיפוט בעבירות ועזרה משפטית–יהודה והשומרו� וחבל עזה(שעת חירו� ] צו[

  1999–ט"התשנ, )עזרה משפטית בעניני� אזרחיי�–יתהפלסטינ
  6........................................................................................................................537  

  חקיקה מנדטורית

  )35(658................................................1922 ,)סמכויות קונסולריות(מעמד האישי ]תקנות ה[
  
  658..........................................................1922, סמכויות הקונסולי� בישראל] בדברתקנות [

  3..................................................................................................................659)42(  
  )35(658..............................................................................................................)ב(4  

  
  502, 342............................................................................. 1928,  פסקי די� נכרי�]תקנות[

  �ה בשטחי� המוחזקיחקיק

  )173(535, )42(374.............7.6.1967 מיו�) ל"מנשר בדבר נטילת השלטו� על ידי צה (1מנשר 
  

  )173(535, )42(374................................)7.6.1967 מנשר בדבר סדרי שלטו� ומשפט (2 מנשר
  

  )42(374........................1967–ז"תשכה, )רמת הגול�(ל "מנשר בדבר נטילת השלטו� על ידי צה
  

    )42(374.....................1967–ז"תשכה ,)2 מנשר) (רמת הגול� (ומשפטמנשר בדבר סדרי שלטו� 
  

  )17(15.........1967–ז"תשכ, )2' מס) (אזור הגדה המערבית(מנשר בדבר סדרי השלטו� והמשפט 
  

  )172(535........................................................................)348' מס(צו בדבר עזרה משפטית 
  
  )79(666............1982–ב"התשמ, )981' מס) (יהודה ושומרו�(שיפוט בתי די� רבניי� ] צו בדבר[

  533....................................................................................................................)א(3  
  533....................................................................................................................)ב(3  
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  הצעות חוק

  836, )41(813, 807................................................1959–ט"התשי, אימו� ילדי�] עת חוקהצ[
  25......................................................................................................................807  
  26...............................................................................................808 ,825 ,836)111(  

  808.....................................................................1960–�"התש, אימו� ילדי�] הצעת חוק[ 
  
   1994–ד"התשנ, )ארצי�אימו� בי�) (תיקו�(אימו� ילדי� ] הצעת חוק[

  )175(853.............................................................................................................ו28  
  
  )78(828, )76(827...1994–ד"תשנה, )ארצי�אימו� בי�) (2' תיקו� מס(אימו� ילדי� ] הצעת חוק[

  2..................................................................................................................828)77(  
  )80(829..............................................................................................................א28  
  )81(829..............................................................................................................ב28  

  
  )76(827......................................1995–ו"התשנ, )ארצי�אימו� בי�(אימו� ילדי� ] הצעת חוק[

  1..................................................................................................................828)77(  
  
  )177(853, )45(816..........................2003–ג"התשס, )4' תיקו� מס(אימו� ילדי� ] הצעת חוק[

  8................................................................................................................853)177(  
  
   1978–ט"תשלה, אחריות למוצרי� פגומי�]הצעת חוק ה[

  )237(1596, )37(1545.......................................................)32, 30, ט" התשל1376 ח"ה(
  
  )77(509...................)712' בעמ, א"תשע, 595ח "ה (2011–א"התשע, דיני ממונות] הצעת חוק[

  826...............................................................................................................499)38(  
  
  )78(932.......................................1956–ז"התשט, )מזונות( דיני משפחה ]הצעת חוק לתיקו�[

  2................................................................................................940)105( ,940)106(  
  3................................................................................................................940)105(  
  18..............................................................................................................940)105(  

  
  )45(502.........................................1956–ז"התשי,  הכרה בפסקי� זרי� ואכיפת�] חוקהצעת[
  
  )118(1092.............................................1974–ה"התשל, )תיקו�( הצהרות מוות ]הצעת חוק[
  
  )77(509, )38(499..................................................2004–ד"התשס, התיישנות]הצעת חוק ה[
  
  )245(432.............................................................2005–ה"התשס,  זכות יוצרי�]הצעת חוק[

   
  ,)184(698, )112(471, )5(342..........................1955–ז"תשטה,  והמשפחהיחיד]הצעת חוק ה[

 808 ,813)41( ,913 ,1065)18(  
  30................................................................................................................587)59(  
  31................................................................................................................586)49(  
  143.............................................................................................................1069)42(  
  183........................................................580)34( ,582)40( ,583)42(–583)44( ,872)38(  
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  184.................................................................................................582)40( ,872)38(  
  188...............................................................................................................580)35(  
  184.................................................................................................577)21( ,580)31(  
  188.....................................................................................................................606  
  191.................................................................................................................913)2(  
  197...................................................................................................581)37( ,913)2(  
  198.................................................................................................................913)2(  
  199..........................................................................................580)33(, 581)36( ,606  
  201.............................................................................................................946)127(  
  203.................................................................................................................913)2(  

  
  )19(1065..................................................................1958–ח"תשיה ,ירושה] ה]הצעת חוק[

  137...........................................................................................................1135)275(  
  
   1974–ד"התשל, )3' תיקו� מס(ירושה ]הצעת חוק ה[

  5..............................................................................................................1141)291(  
  
  )6(572.......................................................1958–ח"התשי, כשרות המשפטית]הצעת חוק ה[
  
  , )6(572...............................1961–א"התשכ, כשרות המשפטית והאפוטרופסות]הצעת חוק ה[

572)7( ,581)38( ,584)44(  
  68................................................................................................................578)22(  
  74................................................................................................................580)31(  
  183...............................................................................................................580)31(  
  184...............................................................................................................580)31(  

  
  )93(1464......................................1997–ז"התשנ, )לאומי�מכר טובי� בי�(מכר ]הצעת חוק ה[
  
  )14(444....................1992–ב"התשנ, .H.I.V פיצויי� לחולי המופיליה נפגעי נגי� ]הצעת חוק[
  
  )89(669.............................1969–ט"התשכ, קביעת שיפוט בענייני התרת נישואי�] הצעת חוק[
  
לאומית �סמכות בי�( )2' תיקו� מס( )מקרי� מיוחדי�( שיפוט בענייני התרת נישואי� ]הצעת חוק[

  ,)166(410.........................................................2002–ג"התשס, )וקביעת ערכאת שיפוט
 671)94( ,704)204(  

  חקיקה זרה

  איטליה

Codice Civile 
 116......................................................................................................... 652(9), 700(190) 
 
Legge 31 Maggio 1995 N.218 - Riforma del sistema italiano di diritto internazionale 

privato ( חוק הרפורמה האיטלקי (  

 3 ................................................................................................... 23(6), 30(29), 809(24) 
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 40.1(b)..................................................................................................................811(32) 
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 46.2...................................................................................................................1165(361) 
 47......................................................................................................................1158(338) 
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Administration of Justice Act, 1920................................................................................. 312 
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Admiralty Court Act, 1861.........................................................................................371(31) 
 7 ...........................................................................................................................371(33) 
 
Adoptions with a Foreign Element Regulations, 2005...............................................814(42) 
 
Adoption and Children Act, 2002 
 49(2)...................................................................................................... 810(26), 810(27) 
 66........................................................................................................................842(133) 
 144........................................................................................................................810(26) 
 
Bankruptcy Act, 1914 
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 4 .........................................................................................................................1631(36) 
 51........................................................................................................................1631(36) 
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 72(1)......................................................................................................................... 1670 
 72(2)...................................................................................... 1631(36), 1670, 1671(195) 
 89(4)...................................................................................................................1631(36) 
 
Children Act, 1989 
 3(1).........................................................................................................................863(1) 
 
Civil Evidence Act, 1968 .........................................................................................550(216) 
 13........................................................................................................................321(267) 
 
Civil Jurisdiction and Judgments Act, 1982 
 30(1)........................................................................................62(140), 991(54), 993(73) 
 33..........................................................................................................................506(66) 
 34....................................................................................................... 331(304), 558(244) 
 
Civil Procedure Rules (CPR) 
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 983(24), 987(39), 1190(36), 1536(3), 1543(30), 1611(3) 
 
Civil Partnership Act, 2004 
 43(2).....................................................................................................................657(33) 
 44(2).....................................................................................................................657(33) 
 65a........................................................................................................................657(33) 
 
Colonial Courts of Admiralty Act, 1890 ....................................................................371(31) 
 
Common Law Procedure Act, 1852 
 18..........................................................................................................................53(110) 
 19..........................................................................................................................53(110) 
 
Companies Act, 1985 
 695(2).................................................................................................................1256(60) 
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 17......................................................................................................................1526(345) 
 
Cross-Border Insolvency Regulations, 2006 ............................. 1302, 1388(395), 1397(443) 
 2(e) .....................................................................................................................1303(18) 
 426..........................................................................................................1398(443), 1402 
 
Crown Proceedings Act, 1947....................................................................................60(133) 
 
Domicile and Matrimonial Proceedings Act, 1973 ................................... 662(60), 783(469) 
 
Family Law Act, 1986............................................................................. 785(475), 788(482)  
 50........................................................................................................................187(265) 
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 51(5)...................................................................................................................796(517) 
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Insolvency Act, 1986............................................... 1282(168), 1305(28), 1310, 1311, 1327 
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 5 .........................................................................................................................302(178) 
 6 .........................................................................................................................302(178) 
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 9–14......................................................................................................................574(10) 
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 9(5)...................................................................................................................1603(255) 
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 14(1).................................................................................................................1605(264) 
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 1315–1320........................................................................................................1277(151) 
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 5 .........................................................................................................................288(137) 
 6 .........................................................................................................................288(137) 
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 1-105 ................................................................................................................1655(123) 
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 1309....................................................................................................... 652(9), 700(190) 
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 3a........................................................................................................................1204(97) 
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 7 .........................................................................................................................600(104) 
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 9 .......................................................................................................................1126(238) 
 10........................................................................................................................844(140) 
 12........................................................................................................................601(110) 
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 1 .........................................................................................................................1633(48) 

   הדומיניקניתהרפובליקה

  )188(78, )41(32................................................................................1971 משנת 142חוק 

  יוו�

  1940, קודקס האזרחיה
  32..............................................................................................................176)242(  
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 14...............................................................................................26(10), 661(54), 810(29) 
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 309......................................................................................................................706(215) 
 370-3.1 .................................................................................................................827(74) 
 370-5 ..................................................................................................................844(144) 
 913........................................................................................................................1061(1) 
 914........................................................................................................................1061(1) 
  920........................................................................................................................1061(2) 
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 1070......................................................................................................................661(54) 
 1166......................................................................................................................810(29) 



 מפתח חקיקה

1715  

  קנדה

  )Quebec) Code Civilקודקס האזרחי של ה
  3078...........................................................................................................170)236(  
  3080...........................................................................................................176)242(  

  יי�שוו

Code of Private International Law (CPIL) אומי ל�קוד הפדרלי השוויצרי למשפט בי�ה(  –
)1987,  בדצמבר18מיו� , פרטי  

 2 .............................................................................................................................27(15) 
 3 ................................................................................................................ 23(4), 51(100) 
 5 ............................................................................................................ 58(126), 59(128) 
 5.1.................................................................................................. 31(38), 32(40)-32(42) 
 6 .............................................................................................................................31(39) 
 9 .............................................................................................................. 47(88), 57(124) 
 13........................................................................................................................142(183) 
 14........................................................................................................................180(251) 
 14.1...................................................................................................................1229(178) 
 15........................................................................................................................151(202) 
 16........................................................................................................................208(314) 
 19........................................................................................................................1204(97) 
 20.................................................................................................. 28(21), 29(28), 30(31) 
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 21....................................................................................................... 1252(43), 1305(36) 
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 26......................................................................................................................1237(216) 
 27.1.....................................................................................................................281(103) 
 27.3.......................................................................................................................259(17) 
 32........................................................................................................................319(259) 
 35..................................................................................................... 600(102), 1287(180) 
 35.2.....................................................................................................................629(207) 
 36......................................................................................................................1287(180) 
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 36(2)...................................................................................................................601(110) 
 37.1.....................................................................................................................180(251) 
 41.1...................................................................................................................1126(239) 
 41.2...................................................................................................................1126(239) 
 41.3...................................................................................................................1126(239) 
 43...............................................................................................651(5), 652(9), 700(190) 
 43.3.................................................................................................... 709(226), 758(396) 
 45.1.....................................................................................................................715(257) 
 45.2.....................................................................................................................716(258) 
 46........................................................................................................... 685(147), 915(9) 
 47........................................................................................................... 685(147), 915(9) 
 49......................................................................................................... 926(59), 939(100) 
 50........................................................................................................................955(158) 
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 773)431( ,774)433( ,858 ,858)195( ,861 ,861)206(  
, רס� בנבופו (4525/08א "ע, .New Hampshire Insurance Co' מ נ"בתי זיקוק לנפט בע

2010(  .....................................................528)147(–529)156( ,530)158( ,530)159(,  
 775)438( ,855)181( ,1052)260( ,1236)211(  

  )24(496..................................................)2010, פורס� בנבו (2066/10א "רע, מימו�' גאבר נ
  ,)80(883, )76(882.................................) 1997 (241) 2(ד נא" פ,7206/93א "ע ,גבאי' גבאי נ

 884)82( ,884)83( ,896)134( ,899 ,899)151(  
  )51(376.......................................)1971 (798) 1(ד כה" פ,613/70א "ע ,רוזמאיטי' גדומסקי נ

  , )97(513, )43(350, )23(347.......................)1950 (57ד ה " פ,�36/50 "בג ,גוטליב' גוטליב נ
783)468( ,875)53( ,891)110( ,904 ,904)172( ,909 ,910 ,911)210(  

  )45(923, )115(395.......................)1974 (363) 1(ד כח" פ,�323/73 "בג ,גולדברג' גולדברג נ
  )64(1195, )55(1194.................................)1959( 1085ד יג " פ,8/59א "ע ,גולדמ�' גולדמ� נ
  )145(1571, )93(467, )33(348...............)1954 (262ד ח " פ,180/51א "ע ,ויסוצקי 'נ גולדקור�

  )207(910, )77(883.....................)1973 (536) 2(ד לא" פ,23/72נ "ד ,גודלשטיי�' גולדשטיי� נ
  )82(884.................................)1972 (634) 2(ד כו" פ,�330/72 "בג ,ולדשטיי�ג' גולדשטיי� נ
  )1994 (89) 5(ד נ"פ, �2888/92 "בג, שר הפני� ומנהל מרש� האוכלוסי�' גולדשטיי� נ

  ....................................................................658)36( ,658)41( ,659 ,659)45(  
  )205(861...................)1995 (661) 4(ד מט" פ,�1031/93 "בג ,שר הפני�' נ )פסרו( גולדשטיי�
  ,)92(887, )82(884.......................)1995 (282) 2(ד מט" פ,5532/93א "ע ,גרינוולד' גונזבורג נ

 898)145( ,899)153(  
  , )83(667.......................)1971 (485) 1(ד כה" פ,�10/71 "בג ,בית הדי� הרבני הגדול' גורדו� נ

683)139( ,686)149(  
  )40(658...............................)1963 (2048ד יז "פ, �80/63 "בג, שר הפני�' חקלאי נ�גורפינקל

 )58(505, )29(348....................................)1967 (495) 2(ד כא" פ,357/67א "ע ,גייגר' גייגר נ
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  ,)218(1347...............)1989 (397) 2(ד מד" פ,397/87א "ע ,מ"בנק דיסקונט לישראל בע' גיל נ
 1347)222(–1349)231( ,1349)233( ,1350)238(–1351)240(,  

 1351)242( ,1352)243( ,1356)254(  
  )83(1644..........)1980 (792) 3(ד לד" פ,326/78 א"ע ,ל"יורשי המנוח מרדכי גרבוב ז' גרבוב נ

  )1969 (807) 2(ד כג"פ ,72/69א "ע ,מ"להובלה בע' חב, שרותי אקספרס' גרוס נ
  .......................................................................................347)22( ,559)247(  
  )433(246)1972 (781) 2(ד כו" פ,726/71א "ע ,מנהלי עזבו� בידרמ�' מ נ"בע. ק.ב.גרוסמ� את ק

  ,)12(91...................)1990 (45) 3(ד מד" פ,352/87א " ע,מ"כור סחר בע' פי� קורפורייש� ניגרי
 168 ,168)233(, 348)31( ,452)46( ,475 ,475)130( ,752)377( ,847)152( ,945)123( ,

1024)170( ,1025)173( ,1041)224( ,1042)227( ,1042)228( ,1150)318( ,1226)171( ,
1368)314( ,1369)321( ,1375 ,1375)356( ,1375)358( ,1376 ,1376)359(,  

 1376)362( ,1377)364( ,1469 ,1469)117(–1469)119( ,1481)174(,|  
 1484)191( ,1519)326( ,1532)364( ,1589)212(  

  ,)6(491, )3(490, )66(458......................)2009, פורס� בנבו (1268/07א "ע, במירה' גרינברג נ
 498)36( ,545 ,555 ,555)233(  

ד " פ,434/79א "ע ,אני'דג' גרמניה נ, גר� פרטריבגזלשפט מיט ברשרנקטר הפטונג מ� פורצהיי�
  )198(1672, )164(484......................................................................) 1981 (351) 2(לה

  )158(900, )145(898, )144(898, )134(896....) 1998 (254) 3(ד נג" פ,7994/98א "ע ,דג�' דג� נ
  )57(877, )149(404.............................)1975 (525) 2(ד כט" פ,184/75א "ע ,דויטש' דויטש נ

  )65(457............................................................)1958 (754ד יב " פ,95/57א "ע ,לוי' דקלו נ
  )174(620.........................)1971 (434) 1(ד כו" פ,161/72א "ע ,פרידמ�' האפוטרופוס הכללי נ

  )14(345........................)1956 (1825ד י " פ,25/55א "ע ,סמרה 'נ האפוטרופוס לנכסי נפקדי�
  ,)34(498, )242(430, )240(429, )76(358......)2006, פורס� בנבו( 701/06מ "עב, הארו' הארו נ

 776)442( ,777)445( ,777)446( ,781)461( ,789 ,789)487( ,793 ,793)502( ,800 ,
800)534( ,801 ,801)538( ,801)539( ,994)74( ,995)76(,  

 995)77( ,1058)275( ,1201)88( ,1242)229(  
  )20(981..........................)1990 ,פורס� בנבו (68/90א "ע, פישל' לאומי הראשו� נ�הבנק הבי�

  )1998 (109) 1(ד נב" פ,2705/97א "רע ,.The Lockformer Co' מ נ"בע) 1989(סיני ' הגבס א
  ..........392)107( ,419 ,419)202( ,421)210( ,422 ,424)218( ,997)83( ,1544)33(  

 )252(2498, )251(433........................)1970 (565) 2(ד כד" פ,286/70א "ע ,קלינסקי' הוורדי נ
  ,)56(377, )50(376.................................)1990 (545) 4(ד מד" פ,837/87א "ע ,הינדי' הוידה נ

 377)59( ,381)74( ,393)111(  
  )155(954, )33(920, )39(500....................)1984 (639) 3(ד לח" פ,247/83א "ע ,רווה' הוכמ� נ
  )22(369...........................) 1966 (222) 4(ד כ" פ,362/66א "ע ,.Fordham Fuel Co' הופמ� נ

  )1977 (309) 3(ד לא" פ,�599/76 "בג ,שר התחבורה' מ נ"החברה הימית להובלת פרי בע
  ..................................................40)70( ,347)23( ,512)96( ,1056 ,1056)272(  

  )51(376.)1961 (2241ד טו " פ,271/60א "ע ,חיי�' מ נ"החברה הלאומית לביטוח ולאחריות בע
  )200(419)1994 (265) 3(ח  מד" פ,4716/93א "רע ,עבד זריקאת' ערבית לביטוח שכ� נה הרבחה

  ,)140(402, 402...........) 1995 (561)1(ד מט " פ,970/93א "ע ,אג�' � המשפטי לממשלה נהיוע
 510)86( ,510)87( ,516)113( ,517 ,518 ,518)117( ,519 ,536)175(,  

 539)187( ,638 ,774 ,774)436( ,775 ,855 ,855)182( ,907 ,1052 ,1052)260( ,
1089)112( ,1098)137( ,1099 ,1099)138( ,1100 ,1101)150( ,1169)383( ,1170 ,

1170)389( ,1171 ,1171)393( ,1171)397( ,1171)398( ,1176)426(,  
 1179)435( ,1236 ,1236)209(  

  )305(1145, )223(1123....)1989 (588) 4(ד מב" פ,27/86א " ע,זגה 'נ היוע� המשפטי לממשלה
  )25(1188, )9(1184.....)2003 (491) 5(נזד " פ,6854/00א "רע ,זמר' היוע� המשפטי לממשלה נ

  )164(484.....................) 1960 (1355ד יד " פ,141/60פ "ע ,יגודה' � המשפטי לממשלה נהיוע
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  ,)329(211..............)2004 (297) 3(ד נט" פ,594/04מ "בע ,פלונית' היוע� המשפטי לממשלה נ
 458)66( ,458)68( ,484)167( ,1061)1( ,1076)61( ,1121)218( ,  

1165)360( ,1165)362( ,1167)372( ,1210)117( ,1235)204(  
  ,)128(475................)1954 (1300ד ח " פ,54/54פ "ע ,היוע� המשפטי לממשלה' הירנשהור� נ

 481)151( ,763)407(  
 638) 3(ד מו"פ ,110/89א "ע ,גלבוע' נ) בפירוק(מ "הכונס הרשמי כמפרק בנק צפו� אמריקה בע

)1992(  ................................................................1090)115( ,1099)138( ,1176)427(  
  )18(4445.....)2005 (481)2(ד נט" פ,�1661/05 "בג ,כנסת ישראל' המועצה האזורית חו� עזה נ

 577) 1(ד לח" פ,300050/98ע "ע ,מחמוד מוחמד אלי מחמוד' המועצה המקומית גבעת זאב נ
)2003(  ...................................................................................................1515)317(  

) 1(ד נז" פ,851/99א "רע ,Depypere'  נ.ABC Containerline N.Vהנאמני� בפשיטת רגל של 
800) 2003(................57)123( ,423)216( ,691)167( ,1416)515( ,1418)525( ,1418)526(  
  )139(683.....)1971 (471) 2(ד כה"פ ,�141/71 "בג ,יפו�א"ת, בית הדי� הרבני האיזורי' הספל נ
  )2002, פורס� בנבו( 3765/01 א"רע, קפל� אלכסנדר' נ מ"בע לביטוח חברה הישראלי הפניקס

  .....................................................................................423)216( ,424)218(  
, פורס� בנבו( 9244/06א "ע, .B.T.R. Environmental Ltd' מ נ"הראל חברה לביטוח בע

2010(  ...................................................................................................1608)276(  
  ,1584, )235(428.....................)2007, פורס� בנבו( 4060/03א "רע, דיי�' הרשות הפלסטינית נ

 1584)191( ,1584)192( ,1605)265(  
  ,)98(513, )23(347............................)1956 (1020ד י " פ,178/54א "ע ,רמיגולסקי' וולפסו� נ

 1172)400( ,1172)401( ,1174)415(  
  )19(1540, )98(389............................)2003 (205) 2(ד נח" פ,5150/02א "רע ,ביילס' וינברג נ

  )209(421.................................................)2004, פורס� בנבו( 6325/04 א"רע, נבו�' נ וינברג
  )165(484........) 1955 (147ד ט " פ,253/54א "ע ,היוע� המשפטי לממשלת ישראל' וינדהול� נ

  )57(877, )149(404......................................)1961 (1457ד טו " פ,1/60מ "בד ,בארי' וינטר נ
  ,)50(504 ,)22(347....................................) 1963 (2032ד יז " פ,101/63א "ע ,'קוב�' וינטר נ

 557)244( ,558)244(–559)246( ,  
  )44(452, )36(348.................)1958 (179ד יב " פ,�100/57 "בג ,ל משטרת ישראל"מפכ' ויס נ
  , )31(348..................)1958 (1896ד יב " פ,100/57א "ע ,יקורסקה�יקובספלד' הירשברג נ�ונדל

754)383( ,784)472( ,788 ,788)485(  
  )17(916.................)2003, פורס� בנבו( 6866/03 �"בג, הרבני האזורי נתניה בית הדי�' וקני� נ
   ,)150(404, )149(404.............................) 1998 (817) 5(ד נב" פ,3868/95א "ע ,ורבר' ורבר נ

423)216( ,424 ,424)219( ,666)80( ,693)171( ,693)172(  
  )200(1673...............)1996 (119) 3(ד נ" פ,169/94א "ע ,.Corticiera Amorim L.D.A' ורנר נ
  )66(1257, )171(1108, )22(369.....................)2007, פורס� בנבו (1378/07מ "בע, זדה' זדה נ

  ,1403.........................)2002 (157) 3(ד נו"פ, 10359/01א "בש , כונס הנכסי� הרשמי'זוסמ� נ
 1403)453( ,1406 ,1406)468( ,1414 ,1414)507( 

  )1987 (662) 1(ד מא"פ ,668/83א "ע ,מ"הבנק הבינלאומי הראשו� לישראל בע' זיגמ� נ
  ...................................................................................................1352)243(  

  )310(729.................)19.6.2011, פורס� בנבו( 10660/05, �4916/04 "בג, שר הפני�' זלסקי נ
  ,)97(513, )23(347...........................) 1966( 645) 4(ד כ " פ,73/66 �"בג , שר הפני�'זמולו� נ

 774)434( ,783)468( ,791)494(  
  

  )1996 (656) 5(ד מט" פ,4631/90א "ע ,ול'חסניה מוחמד אחמד אל ג' ול נ'מחמוד ג חס�
    ......................................................................586)57( ,1070)49( ,1137)279(  

  425, )216(424, 424, )194(418, )21(347......)1958 (59ד יב "פ, 280/57' המ, שמידט' חכמוב נ
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ד " פ,�171/68 "בג ,אורתודוכסית�בית הדי� של הכנסיה הפטריארכית היוונית' חאנזאליס נ
  ,1082, )76(101, 1081, )241(430, )139(401........................................)1969 (260) 1(כג

 1082)81( ,1085)97(–1085)99( ,1173)408(  
  )1997( 407) 5(ד נ"פ ,5118/92א "ע ,סלאיימה' מ נ"חברת אלטריפי ללעהודאת אלעאמה בע

  .......................................................................................439)1( ,1573)147(  
  , )150(404....) 2001 (214) 5(ד נה" פ,�1480/01 "בג ,בית הדי� הרבני הגדול בירושלי�' נ' ג'חג

411)176( ,666)80( ,678)121( ,879)67( ,884)81( ,888)93(  
 )136(608, )135(608................................)1969 (729) 1(ד כג" פ,720/68א "ע ,זיל'ז' חדאד נ
  )233(427...............................................) 1952 (638ד ו " פ,�24/52 "בג ,שר הפני�' חכי� נ

  )55(876...............................................) 1983 (529, 525) 4(ד לז" פ,86/82א "ע ,חלו' חלו נ
  ,)46(453..............)2003 (8) 3( נזד" פ,6860/01א "ע ,המאגר הישראלי לביטוח רכב' חמאדה נ

 475 ,1566)114(  
   1817/08א "רע, .Pronauron Biotechnologies Inc' מ נ"טבע תעשיות פרמצבטיות בע

  )232(427, )184(77........................................................................)2009, פורס� בנבו(
  ,)81(884, )67(879.....................) 1999 (673) 3(ד נג" פ,�4365/97 "בג ,שר החו�' טור סיני נ

 887)92( ,888)93( ,888)95(  
  )214(549, )271(322........................)1954 (1570ד ח " פ,158/53א "ע ,פופלובי�'  נטנהול�ט

  , )22(369.......)1994, פורס� בנבו (2652/94א "רע, מ"בע) ישראל(לה קלוב מדיטרנה ' טנדלר נ
1258 ,1259)70( ,1259)71( ,1260 

  )32(1250........................................)1956 (1602ד י " פ,94/56א "ע ,אברה� נחו�' טננבוי� נ
   ,5893/91א "ע ,נת� צבאח' מ נ"אתות לישראל בעטפחות בנק משכנ

  )315(1514..............................................................................) 1994 (573) 2(ד מח"פ
  )320(733.....................................)1974 (9, 7) 2(ד כח" פ,373/72א "ע ,מדינת ישראל' טפר נ
  ,)21(809, )71(357...................................)1999 (865) 5(ד נב"פ, 8030/96 א"ע, יהוד' יהוד נ

 811)34( ,837)112( ,843)136( ,851)170(  
  )437(1179.................................................)1959 (512ד יג " פ,287/58א "ע ,דהיהו' יהודה נ
  ,)150(1575, )177(1285, )47(352.............)2009, פורס� בנבו (3299/06א "ע, סקלאר' יובינר נ

 1582)184( ,1584 ,1584)193( ,1585)197(,  
 1585)199( ,1586)203( ,1599)247(  

  ,)171(1108, )22(369...............................)1984 (309) 4(ד לח" פ,23/83א "ע ,קד�' יוחימק נ
 1254)54( ,1257)65( ,1260)74(  

  )225(426.................................... )2004, פורס� בנבו (3277/04 א"רע, וייס ד�' נ זומריס יונה
  )164(484, )29(348.............................................)1950 (762ד ד " פ,51/49א "ע ,יזדי' יזדי נ

  )2004 (345) 1(ד נט" פ,1432/03א "ע ,קרעא�' מ נ"ינו� ייצור ושיווק מוצרי מזו� בע
    ......................151)202(, 242)417( ,348)33( ,351 ,351)46( ,352)47( ,355)60(,  

 440)3( ,440)5( ,466)89( ,467)94( ,468)97( ,469)105( ,997)81(,  
 1285)177( ,1512 ,1512)308( ,1516)319(–1516)321( ,1551)60(,  

 1571)140( ,1574 ,1574)149(–1577)166( ,1579 ,1581 ,1582,  
 1582)186(–1583)188( ,1584, 1584)192( ,1585)199( ,1586,  

 1588 ,1589 ,1589)211( ,1589)216( ,1605)265(  
  )2005, פורס� בנבו( 9524/04א "דנ, קרעא�' מ נ"ינו� ייצור ושיווק מוצרי מזו� בע

  .....................................................................................469)105( ,487)179(  
  )208(911, )207(910, )112(892, )69(879....)1980 (1) 1(ד לה" פ,�268/80 "בג ,זהר' זהר נ�ינס�

  )159(1222, )11(1185, )7(1184............)1995 (529) 3(ד מט" פ,1915/91א "ע ,יעקבי' יעקבי נ
  )47(924..................................................................)לא פורס� (57/78א " ע,יעקוב 'נ יעקוב

  )2005 (64) 4(ד נט" פ,�10280/01 "בג ,היוע� המשפטי לממשלה' חקק נ�ירוס
  .......................................................................................813)38( ,860)202(  
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  )71(930)2004, פורס� בנבו (2345/03א "ע, היוע� המשפטי לממשלה' ל נ" ז.ר.ירושת המנוח ש
  )9(1184, )68(929........) 1985 (673) 1(ד לט" פ,640/82א "ע ,היוע� המשפטי לממשלה' כה� נ
  )62(927.................................)1954( 4ד ח " פ,238/53א "ע ,היוע� המשפטי לממשלה' כה� נ

  ,)276(1135, )275(1135..........................) 1990 (473) 3(ד מד" פ,598/85א "ע ,כהנא' כהנא נ
 1136)277( ,1137 ,1137)580( ,1137)281( ,1138 ,1139)286( ,1164)357(  

  )115(395......................)2003, פורס� בנבו (�1796/03 "בג,  בית הדי� הרבני הגדול'כובאני נ
  )164(84.....)2010, פורס� בנבו (979/10א "רע, J.S.C. Aerosavit Airlines' מ נ"כספי תעופה בע

  )40(1631...........................................) 2001 (668) 1(ד נו" פ,2793/01א " רע,גבאי' לאופר נ
  )91(886, )81(884, )45(873, )43(873................)1972 (148) 1(זד כ" פ,218/72א "ע ,לב' לב נ

  ,)59(377.........)1967 (243) 2(ד כא" פ,98/67א "ע ,מ"חברה לבניי� בע" גזית ושח�"' בהר ניל
 467)93( ,986)35( ,1443)16( ,1539)18( ,1540)20( ,1544)33( ,  

1571 ,1571)141( ,1572)145( ,1614)15(  
  )163(1105, )136(401.................................)1982 (193) 2(ד לו" פ,253/81א "ע ,אסיאו' לוי נ
 )115(1090, )48(1070, )55(586.....................)1992( 391)4(ד מו" פ,260/89א "ע ,הפנר' לוי נ

  )22(369........................)1965 (108 )1(ד יט"פ ,403/64 א"ע, מ"חברת בית תמר בע' לוינסו� נ
  , )35(348, )264(186..........................)1967 (20) 2(ד כא" פ,65/67א "ע ,קירש�' לטושינסקי נ

349)40( ,351)45( ,697)181( ,720)274( ,752)374( ,936)89(  
  )1980 (290) 1(ד לה"פ ,562/78א " ע,חליל צאלח עבדל רחמ� אלעבסי 'נ לי עבסי לבית מוריס

  ................................................................1167)370( ,1167)373( ,1169)382(  
  )150(899–)146(898, 898, )77(883....)1993 (63) 3(ד מז" פ,473/93א "ע ,ליבובי�' ליבובי� נ
  )1999 (12) 1(ד נה"פ ,2000/97א "ע , לפיצוי נפגעי תאונות דרכי�קר�–קרנית' לינדור� נ

  .......................................................................................................929)69(  
  )35(449, )253(433, )30(348.......... )1959 (1681ד יג " פ,�129/59 "בג ,שר המשפטי�' לנגה נ

  ,)82(884, )77(883, )76(882.................) 1971 (258) 2(ד כה" פ,�76/71 "בג ,לנדרר' לנדרר נ
 891)110( ,892)112( ,910)207( ,911)209( ,911)210(  

  )204(704........................................)1989 (261) 2(ד מג" פ,641/88א "ע ,מיד�' לעפאדאטו נ
  )316(1368, )250(1355....)1994 (705) 5(ד מח" פ,1569/93א "ע ,מ"בע) ישראל(פנפורד ' מאיה נ

 789) 2(ד כא" פ,294/67א "ע ,American Export Lines' מ נ"חברה לביטוח בע" מגדל"
)1967(  .......................................................................................168)231( ,348)31(  

  ,)2(440.............)1994 (705) 2(ד מח"פ, 337/87א "רע, 702/87א "ע, ו� כה�'ג'  נדינת ישראלמ
 1566)116( ,1574)148( ,1589 ,1589)214(  

  )233(427........................)2011, פורס� בנבו( 993/06א "רע, מוסטפה דיראני' מדינת ישראל נ
 )199(1673..............)1968 (174) 2(ד כב" פ,35/68א "ע , האפוטרופוס לנכסי נפקדי�'מועל� נ
  ,)91(669..............................)1998 (840) 1(ד נב" פ,6867/97נ "בה ,מ"מושל והיועה' מושל נ

   689)163( ,692)168(  
  )252(1498, )65(457............................)1956( 1479ד י " פ,174/54א "ע, קירשנבאו�' מזור נ

  ,)55(36............) 1978 (115) 2(ד לב" פ,565/77א "ע ,.Nobel’s Explosives Co. Ltd' מזרחי נ
 376)51( ,377)53( ,388)95( ,1543 ,1543)31( ,1545)38( ,1579)176(  

  )528(1419, 1419....................................)1980 (85) 1(ד לה" פ,300/78א "ע ,סנקרי' מזרחי נ
  )82(829.........................................)2007, פורס� בנבו( �7738/04 "בג, שר הרווחה' מזרחי נ

  ,)39(500..................)1973 (690) 1(ד כז" פ,665/72א "ע ,שוויבל' נ) קריסטופילקו(מטה חא� 
 553 ,553)224( ,554 ,554)229( ,558)246( ,920 ,920)33( ,954 ,954)154(  

  
  )1963 (1640ד יז " פ,�129/63 "בג ,יפו�א"בית הדי� הרבני האזורי ת' נ) מזרחי(מטלו� 

    .................................................348)25( ,404)151( ,474 ,474)126( ,678)120(  
  )50(925, )18(916, )46(873, )42(873........)1980( 673) 2(ד לד"פ ,�635/79 "בג ,מילר' מילר נ
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  ,)30(348, )26(348.......................................)1951 (1301ד ה " פ,100/49א "ע ,מילר' מילר נ
 348)37( ,360)86( ,433)252( ,449)35( ,475)128( ,476)134( ,486,  

 486)171( ,737)328( ,749)363( ,754 ,754)383(  
  )316(1514.....)1979 (398) 2(ד לג" פ,�663/78 "בג ,ד הארצי לעובדה"ביה' מינהלת קריית ארבע נ

  )69(929......................)2003 (309) 5(ד נז" פ,2622/01א "ע ,לבנו�' מנהל מס שבח מקרקעי� נ
  )146(1328....)1968 (421) 2(ד כב" פ,180/68א "ע ,אמסטרד�. ו'קלקר נורד� נ' מ נ"בע" מנוס"

  ,)187(78...)1984 (505) 2(ד לח" פ,362/83 א"ע ,"דונאר"האניה ' מ נ"מנורה חברה לביטוח בע
 372)36( ,372)37( ,423)216( ,691)167( ,978)6( ,979)10(  

 527) 2(ד כו" פ,419/71א "ע ,נומיקוס' מ' נ' מ נ"מנורה חברה לביטוח ולביטוח משנה בע
)1972(  ...........................168)231( ,348)32( ,452)44( ,467)92( ,470)107( ,475)129(,  

 1462)86( ,1469 ,1469)113( ,1476)147( ,1479)163(,  
 1481)174( ,1487)206( ,1493 ,1493)234( ,1494)236( ,1495)237(,  

| 1522)338( ,1532, 1532)367( ,1639)67( ,1649)103(  
  )214(549, )271(322...............)2003( 436) 1(ד נח" פ,11024/02פ "ע ,מדינת ישראל' מנצור נ

  )2010, פורס� בנבו( 3608/10א "רע, לאומי�בנק פלסטי� הבי�' מסאלחה נ
  ..........................................................................498)36( ,499)37( ,537)180(  

  )207(420, 420.................................)1998( 817) 1(ד נב " פ,2903/96א "רע ,דולנס' יקה נמס
  )1988( 201) 3(ד מב" פ,102/88א "רע ,.Cent Or S.A.R.L' מ נ"מעדני אווז הכס� בע

  .......................................................................................388)97( ,1546)40(  
  )198(1672............................................)1957 (904) 2(ד יא" פ,109/56א "ע ,זורדוק' מרור נ
 )105(890, 890........................................)1986 (498) 3(ד מ" פ,90/86א "ע ,בוזו' נסו� נמרטי

  )64(1195.............................................)2004 (256) 4(ד נח" פ,�9611/00 "בג ,מרעי' מרעי נ
  )97(832, )63(823....)2009, פורס� בנבו (4292/01 �"בג, שר העבודה והרווחה' ה חדשה נחמשפ

  )1976 (44) 2(ד ל"פ ,�94/75 "בג ,בית הדי� של העדה הגרגוריאנית הארמנית' נאסר נ
  ............................................................809)22( ,811)34( ,812)37( ,856)189(  

  )12(91...................... )1964( 570) 2(ד יח" פ,290/63פ " ע, לממשלהיהיוע� המשפט' נאש� נ
 159) 2(ד יט"פ ,433/64א "ע ,מ"הסנה חברה ישראלית לביטוח בע'מ נ"נברו� מריטי� בע

)1965(  .....................................................................................426)226( ,1460)75(  
  )100(1086....................................................)1964 (213 ד יח" פ,445/63א "ע ,נהרי' נהרי נ

  ,)197(542...)2000 (780) 5(ד נד" פ,�3615/98 "בג ,מינהל האוכלוסי�, משרד הפני�' נימושי� נ
545)208( ,549)213( ,551)219(  

 )427(1176, )138(1099....)1992 (688) 3(ד מו" פ,297/91א "ע ,היוע� המשפטי לממשלה' ניסמ� נ
  ,)291(198, )247(179..............................)1996 (573) 3(ד נ" פ,1558/94א "דנ ,נפיסי' נפיסי נ

 211)329( ,348)29(, 412)179( ,456)61( ,462 ,470)106( ,472)120(,  
 476)135( ,480)146( ,484)165( ,484)166( ,486 ,486)169( ,487)175( ,487)177( ,

487)179( ,680)129(–680)131( ,1164)359( ,1192)44( ,1212)127( ,1214)134( ,
1214)139( ,1217)142( ,1218)144(–1219)146( ,1221 ,1221)155( ,1221)156( ,

1222)158( ,1222)159( ,1223 ,1223)163( ,1224 ,1224)165( ,1225)166( ,1225)168( ,
1227)175(–1228)177( ,1231)183( ,1234 ,1234)195(–1234)201( ,1609 ,1609)278(  

  ,)142(1217, )165(484...........................) 1994 (89) 2(חד מ" פ,2199/91א "ע ,נפיסי' נפיסי נ
 1225)168( ,1227)175(   

  ,)115(395......)2004 (817) 4(ד נט" פ,�6751/04 "בג ,בית הדי� הרבני הגדול לערעורי�' סבג נ
 405)151( ,678)120( ,923)45(  

  )221(425...........................................)1977, פורס� בנבו (529/76 א"ע, סבירסקי' נ סבירסקי
  )74(665....................................................)1959 (1620ד יג " פ,101/59ש "ב ,סולש' סולש נ
  )145(898, )89(885.............................)1995 (431) 2(ד מט" פ,1372/95א "ע ,בורק 'נ סטגמ�
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  ,)65(589, )47(585, )46(584, )17(575.....) 1983 (440) 3(ד לז" פ,445/81א "ע ,צוקר' סיברוק נ
 590)69( ,592)74( ,620)175( ,638)240( ,642,  

 642)260( ,643)261( ,645 ,648)278(  
  )69(929..................................................)1997 (337) 1(ד נא" פ,4385/91א "ע ,כרמי' סל� נ

 247) 3(ד נג"פ ,1227/97א "ע ,אברהי�'  נמ"סלעית האדומי� מחצבה ומפעל לעיבוד אב� בע
)1999(  .....................................484)164( ,514)109( ,536)175( ,537)176( ,1608)276(  

  ,)282(193, )264(186, )262(186.............)1954 (141ד ח " פ,191/51א "ע ,סקורניק' סקורניק נ
 199)294( ,348)27( ,348)28( ,350)42( ,359)82( ,452)46( ,470)109( ,478)141( ,

478)142( ,479 ,479)143( ,481)150( ,487)177( ,707)221( ,719)269(, 720,  
 720)272( ,720)275( ,722 ,722)282( ,722)284( ,723)286( ,724 ,726 ,729 ,730 ,

730)313( ,730)314( ,732 ,733 ,754)383( ,763 ,764 ,766 ,892)116( ,939)103(,  
 948 ,949 ,1160)344( ,1216)137( ,1229)179(  

  ,)70(459, )21(446, )3(440.................... )2011, פורס� בנבו (4655/09א "דנ, יובינר' סקלאר נ
 486)169( ,1285)177( ,1584 ,1584)194(–1585)196(,  

 1586)200(–1587)208( ,1598)243(  
 )21(369....................................... )2004 (440) 2(ד נט" פ,1415/04א "רע ,סרביא�' סרביא� נ

  )83(667........)2005, פורס� בנבו (�9476/96 "בג, לי�בית הדי� הרבני האיזורי בירוש'גובי נרס
 8) 3(ד נז"פ ,6860/01א " ע,המאגר הישראלי לביטוח רכב' רחמ� מוסא חמאדה נ אל עבד

)2003(  ..........................................................................475)129( ,1589 ,1589)215(  
ד " פ,�8276/05 "בג ,שר הביטחו�' המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל נ–עדאלה
  ,)86(464, )18(445, )250(433............................................................... )2006 (1) 1(סב

 486)173( ,1606 ,1606)268( ,1607)269(  
  ,)126(398..........................)1997 (197) 4(ד נא" פ,�6860/93 " בג,6056/93א "ע ,עד�' עד� נ

 592)73( ,874)48( ,885)89(  
  )72(507, )50(504...................................)1979 (293) 1(ד לג" פ,221/78א "ע ,כה�' עובדיה נ

 )120(1211, )55(586....)1988 (424) 4(ד מב" פ,�282/88 "בג ,ראש הממשלה ושר הפני� 'עווד נ
  ,937, )47(924, )119(472........................)1985 (113) 2(ד לט" פ,250/83א "ע ,זועבי' עומרי נ

 937)95( ,938 ,938)98(  
 453) 1(ד נ" פ,4294/90א "ע ,מ"מימו� בע' רחמני ושות' ל נ"עזבו� המנוחה חיה לאה רינסקי ז

)1996(  .....................................................................................................1626)20(  
  )2003( 366) 3(ד נז" פ,4682/92א "רע ,מ"בית טלטש בע' ל נ"מנוח סלי� עזרא שעיה זעזבו� ה

  ...................................................................................................... 496)24(  
  )216(423....... )2008, פורס� בנבו (�9682/06 "עע, מ"בנק הפועלי� בע' עיריית ראשו� לציו� נ

 264) 3(ד סב" פ,�5666/03 "בג ,בית הדי� הארצי לעבודה בירושלי�' עמותת קו לעובד נ
)2007(  ..................348)32( ,440)5( ,448)30( ,485)168( ,486)169( ,1469 ,1469)120(,  

 1479)162( ,1479)163( ,1480)169( ,1483)183( ,1485)194(–1486)196(,  
 1508 ,1508)292( ,1509)295(–1509)298( ,1510 ,1510)303( ,1512 ,1512)310( ,
1512)311( ,1513 ,1513)312( ,1513)314( ,1515)317( ,1516 ,1516)322( ,1590)218(  

  ,)111(516..................) 1965 (645) 1(ד יט" פ,472/64א "ע ,היוע� המשפטי לממשלה' ענבי נ
 518)120( ,539)187(  

  ,)14(345........ )1988( 4) 2(ד מב " פ,�785/87 "בג ,ל בגדה המערבית"מפקד כוחות צה' פו נע
 349)38( ,526)141(  

  )207(910............................................)1985 (376) 4(ד לט" פ,�542/85 "בג ,פאלק' פאלק נ
 )207(910............................................)1985 (578) 3(ד לט" פ,493/85א "ע ,פדידה' פדידה נ
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  ,)30(348, )257(318, )261(186....)1963 (225ד יז " פ,�143/62 "בג ,שר הפני�' פונק שלזינגר נ
 351)44( ,457)63( ,495)23( ,541)191( ,647 ,647)277( ,716)261( ,724 ,724)290( ,

725)294( ,727 ,729 ,732 ,733)320( ,773)431( ,774 ,775)434( ,775)435( ,  
841)125( ,861 ,861)205(  

  ,)45(873 ,)127(399..............................)1979 (209) 1(ד לד"פ ,�532/79 "בג ,וינברג' פוקס נ
 873)46( ,886)91( ,888)95(  

 )169(957, )224(553.............................)1985 (386) 3(ד לט" פ,555/84א "ע ,יק'מנצ' פוקס נ
  )85(935...................................................)1984 (561) 3(ד לח" פ,592/83א " ע,פורר נ פורר

  )149(404.....................................) 2003 (118) 2(ד נז" פ,�8497/00 "בג ,פלמ�' פלמ� נ�פייג
  )1968( 411) 2(ד כב" פ,194/68א "ע ,"אנוטריה"האנייה ' מ נ"פיירמנס פנד חברה לביטוח בע

   .......................................................................................168)231( ,457)65(  
  )26(976, )22(976..)1993 (846) 4(ד מז" פ,5634/90א "ע ,ס על נכסי נפקדי�והאפוטרופ' פינטו נ
  ,)84(360.....) 2006 (496) 3(ד סא" פ,�2232/03 "בג ,א יפו"בית הדי� הרבני האיזורי ת' פלוני נ

 472)120( ,496)23( ,675)112( ,713)243( ,721)277( ,721)281(,  
 731)317( ,733)320( ,740)337( ,766)414( ,771)427( ,1197)70(  

  ,)171(410...... )2009, פורס� בנבו( �11156/08 "בג, עורי�בית הדי� הרבני הגדול לער' פלוני נ
 413)183( ,674)109(  

  )12(806.....................)1999 (241)1(ד נג" פ,2169/98א "ע ,היוע� המשפטי לממשלה' פלוני נ
  )157(900................................................)2007, פורס� בנבו (5579/07מ "עב, פלוני' פלוני נ
  ,)318(732, )315(731.........................) 2006 (726) 3(ד סא"פ, 9607/03מ "בע, פלוני' פלוני נ

 841)125( ,929)70( ,1156)332(  
  ,411, )172(410, )151(405, )184(77........)2008, ס� בנבופור (�2123/08 "בג, פלונית' פלוני נ

 411)175(–412)178( ,674)109( ,679 ,679)122(–679)125(  
  ,)104(514, )71(507, )27(496................. )2004 (1) 3(ד נח" פ,�3441/01 "בג ,פלונית' פלוני נ

 517 ,517)116( ,525)139( ,539)187( ,819)52( ,820)54( ,  
856)188( ,859 ,859)196( ,1171)396(  

  )132(895, )101(889...............................)2008, פורס� בנבו( 9201/08א "דנ, פלונית' פלוני נ
  )74(665...........................................)1965 (404) 2(ד יט" פ,57/65ש "ב ,אלמוני' פלונית נ
  ,)151(404.....)1964 (141) 4(ד יח" פ,�228/64 "בג ,לי�בית הדי� הרבני האזורי ירוש' פלונית נ

 678)120(  
, פורס� בנבו( 6919/07 ,�5918/07 "בג, פלוני' פלונית נ, בית הדי� הרבני הגדול' פלונית נ

2009(  .....................................................................................................1197)70(  
 )66(879........................)2009, פורס� בנבו( �5918/07 "בג, בית הדי� הרבני הגדול' פלונית נ
  )120(678, )126(474, )151(404....)1963 (2225ד יז " פ,�95/63 "בג ,בית הדי� הרבני' פלונית נ
  )38(813......................)2001 (831) 1(ד ס"פ ,10/99מ "ע ,היוע� המשפטי לממשלה' פלונית נ
  )121(678, )176(411, )151(405...........)2004 (289) 3(ד נט" פ,�7075/04 "בג ,פלוני' פלונית נ
  )155(900, )77(461................................)2009, פורס� בנבו (2338/09מ "בע, פלוני' פלונית נ
  )139(897............................................. )2010, פורס� בנבו( 5690/10מ "עב, פלוני' פלונית נ
  )157(900...............................................)2006, פורס� בנבו (672/06מ "עב, פלוני' פלונית נ

  , 881, )51(875, )209(421........................)2010, פורס� בנבו( 9769/09מ "עב, פלוני'  נתפלוני
881)72( ,888)96( ,892)111( ,892)112( ,894)121( ,896)134( ,925)52(  

  )146(898, )134(896...............................) 2011, פורס� בנבו (741/11מ "בע, פלוני' פלונית נ
  )157(900...............................................)2007, פורס� בנבו (902/07מ "עב, פלוני' פלונית נ
  )137(897, )134(896..............................)2009, פורס� בנבו (9802/09מ "בע, פלוני' פלונית נ
  )134(896.............................................)2009, בופורס� בנ( 10136/09א "דנ, פלוני' פלונית נ
  ,)307(729, )144(479..........................)2003 (213) 2(ד נח" פ,8256/99א "ע ,פלוני' פלונית נ

 730)314( ,731)316( ,919)29( ,929)70(  
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  )134(896..........................................)1999 (566) 2(ד נג" פ,2610/99א "רע ,פלוני' פלונית נ
  )165(690..............................................)2007, פורס� בנבו (6580/05נ "בה, פלוני' פלונית נ
  )266(718..............................................)2009, פורס� בנבו (3287/09מ "בע,  פלוני'פלונית נ
  ,)215(423, )145(403..........................)2010, פורס� בנבו( 9914/09מ "בע, פלונית' פלונית נ

 1083)86(–1083)90( ,1084)92( ,1101)152( ,1115)191( ,1115)192( 
 )172(904, )107(890, 890......................)1959 (599ד יג "פ ,241/57א "ע ,פלטיאל' פלטיאל נ

  )1981 (713) 2(ד לה"פ ,230/80א "ע ,דוד קסטרו' מ נ"חברה להשקעות פיתוח ובניי� בע, דרפני
  .....................................................................................................1451)39(  

  )163(483...............)1955 (1779 ד ט" פ,281/53א "ע ,י"תעשיות א' פסיפיק מדיטרייניי� ליי� נ
  )236(1125, )419(769, )46(452............. )1957 (626ד יא " פ,179/54א "ע ,זילבר' פרובלסקי נ

  )75(665...............................................)1955 (1361ד ט "פ ,121/55' המ, פרוכטר'  נפרוכטר
  )3(1299...............................................)1974 (362) 1(ד כט" פ,186/74ע "בר ,לוי' פרוסטר נ

  )1983 (485) 4(ד לז"פ ,526/83ע "ר ,מ"שירסו� כלל אינבסטמנט האוס בע' פרושינובסקי נ
  ..........................................................................370)22( ,381)73( ,1254)53(  

  426, )224(425, )223(425, 425...)1996 (759) 5(ד מט"פ ,714/96א "רע ,ורנשטיי�א' פריסקל נ
  ,)192(417 ,)127(399......................)1976 (355) 3(ד ל" פ,100/76א "ע ,פרלמוטר' פרלמוטר נ

 423)216( ,424 ,424)217( ,425)221( ,582)40( ,691)167( ,871)35( ,  
872 ,872)37( ,873)43( ,873)46( ,881 ,881)71( ,891  

  )364(749.............................................)1979 (469) 2(ד לג" פ,778/77ש "ע ,פרקש' פרקש נ
  )420(769......................................)1961 (2087ד טו " פ,291/61ש "ע ,)יזס'צ(ברשל ' יזס נ'צ

  )209(911, )208(911, )207(910.................)1986 (516) 1(ד מ" פ,�446/85 "בג ,צלוק' צלוק נ
  )9(1623.......................)2000 (37) 2(ד נה" פ,8304/99א "רע ,מ"חברת השמירה בע' רקוב נ'צ

  )82(884, )78(883, )77(883.....................)1983 (705) 4(ד לז" פ,�405/83 "בג ,קבלי' קבלי נ
  )95(888, )45(873.......................)1992, פורס� בנבו (�5891/91 "בג, שרשו�קוארט 'נ קוארט

  ,)134(523, )40(500, )3(490.................) 2001 (444) 3(ד נה" פ,4003/99א "ע ,ליאל' ו� נ'קוז
 1402 ,1403)452( ,1404)458( ,1411)492(  

  )110(891........................)1981 (375) 1(ד לו" פ,�562/81 "בג ,עבד אל כר� עלמי' קוטיינה נ
  ,)182(697, )87(466, )35(348....................) 1951 (1341ד ה " פ,26/51א "ע ,וולפסו�' קוטיק נ

 747)359( ,932)76(  
  )75(827.......................................)1991 (626) 2(ד מה" פ,�243/88 "בג ,מ�'תורג' קונסלוס נ

  ,936, )119(472...........................)1989 (834) 1(גד מ" פ,610/88א "ע ,בי�וקופל' בי� נוקופל
 936)91( ,937–939 ,949)136(  

  ,)127(399 ,)94(388 ,)93(387...............)1975 (259) 2(ד כט" פ,625/73א "ע ,קורונל' קורונל נ
 399)129( ,416)187( ,484)164( ,596)83( ,689)162( ,872)40( ,873)42( ,874)49( ,
874)50( ,876)55( ,917)20(–917)22(, 918)24( ,918)25(–919)28( ,921)34( ,921)35( ,

935)85( ,946)126( ,1192)45( ,1459 ,1459)72( ,1542)27( 
  )170(851, )63(823.........................................)1960( 997ד יד " פ,419/59א "ע ,קור�' קור� נ

  ,)46(453, )2(440, )1(439...............)1983 (449) 4(ד לז" פ,750/79א "ע ,'ברקובי�' קלאוזנר נ
 487)179( ,1566)116( ,1571 ,1571)142( ,1571,  

 1572)146(–1574)148( ,1576)159( ,1589 ,1589)213(  
  ,)154(482, )27(348, )301(202.................)1967 (281) 2(ד כא" פ,296/67א " ע, גליק'קלמר נ

 486 ,486)172( ,1162 ,1162)351(  
  )72(1259.................................)2006, פורס� בנבו( 11556/05א "רע, חמו' מ נ"קמור רכב בע

  )45(923, )115(395.............)1958 (1622ד יב " פ,135/58' המ ,די� הרבני האזוריבית ה' קנול נ
  )36(498..................................................)1991 (656) 2(ד מה" פ,619/89א "ע ,קסו�' קסו� נ

  )214(549, )271(322.......................)1984 (477) 3(ד לח" פ,783/83א "ע ,נובוגרוצקי' קפל� נ
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 ,2214/00א "רע ,מ"משה קט� בע' חברה שמושבה באיטליה נ. א.פ.קרלו נובילי רובינטריה ס
  )44(502, )41(501, )165(484.......................................................) 2000 (403) 4(ד נד"פ

  )18(1625, )76(1461.............................)1979 (260) 1(ד לד" פ,9/79ש "ע ,הורובי�' קרפול נ
  )64(1196..................................................)1979 (729) 1(ד לג" פ,77/77א "ע ,ראבי' ראבי נ
  )45(1547 ,)31(1448 ,)192(417, )55(377...........)1986 (141) 2(ד מ" פ,74/83א "ע ,חי' ראד נ

 465) 2(ד נח"פ ,4601/02א "ע ,.Bodstray Company Ltd' מ נ"ראדא תעשיות אלקטרוניות בע
)2004(  .............................................................377)58( ,377)60( ,382)79( ,383)79( ,  

392)107(–393)109( ,417)192(, 917)19(, 1442)13( ,1452)44(,  
 1455)52( ,1457)61( ,1539)15( ,1548)48( ,1613)12( ,1625)19(  

  )69(39.........................)1956 (1804ד י " פ,143/51א "ע ,פרדס ינאי' חב' ראש העיר רמת ג� נ
  )445(1180.......)1979 (179) 1(ד לד" פ,486/78א "ע ,בנאמ� הציבורי לענייני צדקה' רבינובי� נ

  )209(911, )154(899, )77(461......)1997 (338) 5(ד נ" פ,4391/96א " ע,4385/91א "ע ,רו' רו נ
  )9(1623..........................................)1968 (519) 2(ד כב" פ,55/68א "ע ,בבלבנק זרו' רובי� נ
  )1989 (837) 1(ד מג"פ ,418/86א "ע ,תל אביב–מנהל המכס ומס ער� מוס�' רוזי� נ

  ......................................................975)19( ,976)21( ,1031)197( ,1100)149(  
  ,539, )88(511, )49(503, 474............... )1964 (374) 2(ד יח" פ,423/63א "ע ,גולי' רוזנבאו� נ

 539)186( ,540)188( ,540)189( ,545 ,545)206(,  
 552 ,552)221( ,553 ,1402)450(  

  )24(348, )214(160, 160......................)1953( 1037ד ז " פ,1/49מ "בד ,רוזנבאו�' רוזנבאו� נ
475)127( ,746 ,746)357( ,945)120( ,1046)239(,  

 1147)310( ,1148)312( ,1207)105(, 1519)326( ,1601)250( 1638)66(  
 )202(909, )53(875................................)1981 (742) 2(ד לה"פ, 431/80א "ע, חז�' רוזנברג נ
 ) 8(492–)5(491, )23(347.................)1978 (701) 2(ד לב" פ,541/77א "ע ,ספרטוס' רוזנשיי� נ

  399 ,)127(399, )115(394) 2002 (625) 2(ד נו" פ,�8754/00 "בג ,בית הדי� הרבני הגדול' רו� נ
)130(, 418)195( ,421)208( ,422)214( ,424)219( ,666)80(,  
 693)171( ,872)39( ,872)41( ,873)44( ,877)57( ,877)59(,  

 879)69( ,881 ,881)73( ,882)74( ,885)87( ,892,  
 781)113( ,893)117( ,922)41( ,925)49(  

  )419(769, )165(484..........................)1950 (645ד ד " פ,37/49 א"ע , פלדרובסקי'רפופורט נ
  ,)64(457, )109(282....................)1996 (387) 5(ד מט" פ,5016/91א "ע ,שאוליא�' שאוליא� נ

 513)103( ,720)274( ,771 ,771)425( ,775 ,775)441(  
 )31(870......................................................)1989, פורס� בנבו( 19/89א "רע, איזק' שוור� נ

  )21(495......................)1976 (423) 3(ד ל" פ,)195/76' המ( 29/76א "ע ,קרקובסקי' שונדמ� נ
  ,)156(482, )92(467, )32(348, )27(348..............)1954 (612ד ח " פ,36/50א "ע ,ויצמ�' שור נ

 483)163( ,1484)192( ,1527)349( ,1529 ,1529)355( ,1531 ,1531)359( ,1532  
  ,)46(375, )43(374.............................) 1974 (512) 1(ד כח" פ,211/73א "ע ,וקסלר' שורפה נ

   1631)38( ,1631)41(  
  )243(1598............................................)2010, פורס� בנבו( 1667/09א "רע, מרשד' שושה נ

  )10(1184, )69(929.................................)1984 (443) 1(ד לח" פ,52/80א "ע ,פרידמ�' שחר נ
  )66(1257, )171(1108, )22(369.......)1991 (705) 4(ד מה" פ,1947/91א "רע ,�"דוד כ' שטיי� נ
  )209(911, )110(891, )42(873...............)1981 (512) 4(ד לה" פ,�805/80 "בג ,שטיי�' שטיי� נ

  ,)53(455.......................)1955 (241ד ט " פ,209/54א "ע ,לממשלההיוע� המשפטי ' שטיינר נ
 455)56(, 890)107(  

  )38(349..........................)1956 (5ד י " פ,174/54פ "ע ,היוע� המשפטי לממשלה' נ שטמפפר
  )220(707.....................)1964 (598) 1( יחד" פ,�301/63 "בג ,הרב הראשי לישראל' שטרייט נ
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  ,)68(379, )22(28, )21(28..................)1987( 227) 3(ד מא" פ,587/85א " ע,בירנברג 'נ שטרק
 586)52(–586)54( ,586)57( ,680)128( ,680)129(,  

 1070)44(–1070)47( ,1070)49( ,1171)393( ,1210)119(  
  )177(1579, )95(388.....................) 2003 (193) 1(ד נח" פ,8195/02א "רע ,Sharp 'שיטרית נ
  )74(665..............................................)1958 (1396יב ד " פ,93/58' המ , שלומזו�'שלומזו� נ

  ,)149(404.........)1984 (67) 2(ד לח" פ,�552/83 "בג , בית הדי� הרבני האזורי ירושלי�'שליו נ
 877)57(  

  ,)85(935, )79(933...........................)1978 (489) 1(ד לב" פ,395/77א " ע,ש� טוב' ש� טוב נ
 945)122( ,950)138(  

  ,1496, )212(1488, )132(1473, )92(467.....)1960 (1642ד יד " פ,99/60א "ע ,ישראל' שמואל נ
 1496)245( ,1499)256( ,1499)159( ,1502 ,1503)268( ,1505 ,1505)280(  

  ,)142(478, )141(478, )28(348...........)1985 (399) 4(ד לט" פ,566/81א "ע ,שמואל' שמואל נ
 487)177( ,728)305( ,730)313( ,751)372( ,763)407(,  

 800)535( ,935)85( ,938)98( ,948 ,950)137( 
  )206(861.................................)2008, פורס� בנבו( �4252/00 "דנג, קדיש�ברנר' שר הפני� נ

  )44(923 ,)22(918...............................)1969 (171) 2(ד כג" פ,120/69ע "בר ,שרגאי' שרגאי נ
  )127(1212...........................................)2005 (596) 5(ד נט" פ,7687/04א "ע ,ששו�' ששו� נ

  ,)22(1627–)20(1626...) 2009, פורס� בנבו (3908/08א "ע, .Forem Bagco. Inc' מ נ"תיקו בע
 1628)26( ,1629)31( ,1632)44(  

  תולועזיאותיות שמות ב

Allison Engine Co. Inc. 98(389, )95(388........)2000, פורס� בנבו (516/00א "רע, אלטר' נ(,  
 1539)18( ,1544)33( ,1579)177(  

Bacardi & Co. Ltd89) 2(ד כה" פ,�90/70 "בג ,המדגמי� וסימני המסחר, רש� הפטנטי�'  נ 
)1971(  .....................................457)65( ,975)18( ,1011)128( ,1014)137( ,1018)152(  

Dankner and Sons Ltd. 553.......................)1982 (775) 1(ד לו" פ,282/79א "ע ,ספיקלי' נ,  
 553)224( ,553)226(, 958)172(  

Deluxe Laboratories Incא "רע, מ"פיל� אנד וידאו פרוססינג בע�ישראל/ דה לקס הוליווד '  נ
  )29(1448, )43(1192........................................................)2005, פורס� בנבו( 4501/05

Fiat Auto s.p.a. Torino54(377.. )1983 (837) 3(ד לז" פ,65/81א "ע ,מ"אשדוד בונדד בע'  נ(  
Forum Bruno Kreisky17(1539.....................)2001, פורס� בנבו( 7059/01א "דנ, מרכס'  נ(  
Forum Bruno Kreisky17(1539................) 2002 (118) 1(ד נו" פ,9211/00א "רע ,מרכס'  נ(  
General Electric Corp.1989 (762) 4(ד מב" פ,39/89א "רע ,מ"מגדל חברה לביטוח בע'  נ(  

  ..............369)22( ,916)15( ,984)28( ,984)30( ,1189)33( ,1257)63( ,1257)65(,  
 1258 ,1258)68( ,1258)69( ,1259)72( ,1440)7( ,1440)9( ,1455)54(,  

 1537)8( ,1537)10( ,1612)8( ,1613)10( ,1624)15( ,1624)17(  
Greek South America Line Shipping Co. 95) 1(ד כה" פ,138/70א "ע ,מ"דומיניו� בע' נ 

)1971(  .....................................................................................426)228( ,427)232(  
Guardian Eastern Insurance Co. Ltd.295) 3(ד לו" פ,126/80א "ע ,מ"בע' רוסמ� ושות'  נ 

)1982(  ..........................................................................................1532 ,1532)364(  
Habboud Bros. Coנ  'Nike International, 72(1259....)2000 (614) 1(ד נד" פ,2736/98א "רע(  

Her Majesty the Queen in right of Canada625) 1(ד נא"פ ,7092/94א "רע ,אדלסו�'  נ 
)1997(  .......................................................................................349)41( ,428)234(  

I.P.Enterprises Inc.165(484..........) 1998 (273) 1(ד נב" פ,3459/94א "ע ,מ"מילוז� בע'  נ(,  
 553)224(, 555 ,555)230( ,556)238(  

Insight Venture Partners IV L.Pפורס� בנבו (749/05א "רע, מ"טכנו הולד אחד בע'  נ ,
2005(  .....................................................................................................421)208(  
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Invensys Powerware Ltd.פורס� בנבו( 11119/05א "רע, מ"ראיה חברה לביטוח בע'  נ ,
2006(  .....................................................................................421)208( ,422)212(  

Land Nordrhein-Westfalen 41(501...................... 713) 3(ד לא" פ,74/77א "ע ,�פרידמ' נ(  
Lang208(421............................................)2001 (118) 1(ד נו" פ,9141/00א "רע ,מרכס'  נ(  

Martin J. Hecke נ'Pimcapco  ,209(421......................)2009, פורס� בנבו (9810/05 א"רע(  
Metallurgique de Gerzat S.A.95(388...) 2003 (145) 6(ד נז" פ,2752/03א "רע ,וילנסקי'  נ(,  

 389)98( ,1443)16( ,1540)20( ,1544)33( ,1544)34( ,1579)177(,  
 1580)178( ,1597)238( ,1614)15(  

New Hampshire Insurance Company Ltd.פורס� ( 392/11א "דנ, מ"בתי זיקוק לנפט בע'  נ
  )147(528.................................................................................................)2011, בנבו

Philip Morris U.S.A. Inc.72(1259 ........)2006, פורס� בנבו (11822/05א "רע, אל רוואי'  נ(  
Red Rock Holdings Ltd. בית המשפט המחוזי בתל' נ�פורס� ( �4025/06 "בג, יפו�אביב

  )124(1324, )88(1315, )86(1315................................................................)2007, בנבו
Sicurta di Adriatica Riunione R.A.S.71(1459)2010, פורס� בנבו( 1145/08א "רע, שמיר'  נ( 

Sybil Europe Public Co. Ltd. 87(1315..........)2010, פורס� בנבו( 7976/10א "רע, י�גיס' נ(,  
  1317)97( ,1323)121( ,1367)313(  

The United States of Americaשוחט ז'  נ �  )2010, פורס� בנבו( 7484/05א "רע, ל"יוס
   .....................................................................................................428)236(  

Trans World Airlines Inc. 106(1318........)2002 (498) 1(ד נו" פ,3546/01א "רע ,ברמ�' נ(,  
 1329)150( ,1329)151( ,1338)191( ,1338)193( ,1421)536( ,1424)549(  

Uniroyal Inc.1973 (229) 1(ח"ד כ" פ,156/73ע "בר ,מ"ציו� חברה לביטוח בע'  נ(  
    ...................................370)23( ,376)51( ,491)7( ,916)14( ,916)16( ,984)27(,  

 984)29( ,1189)32( ,1190)34( ,1257)64( ,1256)96( ,1440)6( ,  
1440)9( ,1537)7( ,1537)9( ,1612)7( ,1612)9( ,1624)14( ,1624)16(  

Wallace Bros. Commodities Ltdא "ע ,)בפירוק(מ "בריטניה בע�י"מפרק בנק א, מילוא'  נ
  )83(1644.........................................................................)1979 (645) 1(ד לג" פ,3/77

Warner Bros. International Television Distributionתבלנאמ� ומנהל מיוחד של ,  יוכמ�' נ ,
  ,)343(1373, )334(1371, )205(1341...........................)2010, פורס� בנבו( 8946/04א "ע

 1374)347( ,1374)351(–1375)355(  

  ) לפי שמות הצדדי�(פסקי די� של בתי המשפט המחוזיי� 

  )115(1090......................)2011, פורס� בנבו (2270/03) ��ימחוזי (פ "ה, טאב'ח' אבו דהי� נ
  )23(1445..................................)2000, פורס� בנבו (896/00) 'מחוזי חי(א " ת,סלח' אברה� נ

 4049/02) א"תמחוזי ( א" ת,מדינת ישראל' אלו� מורה נ) קדומי�(אגודת מדרשת אר� ישראל 
  )235(428.....................................................................................) 2006, פורס� בנבו(
  ,)141(1099.........................)1993 (408) 2(ג"מ תשנ" פ,808/92) א"ת(א "ת, מ"היועה 'נ אג�

   1176 ,1176)425(  
  )2009, פורס� בנבו (2534/07) א"תמחוזי (א " ת,World Ort' אורט ישראל נ
  .....................................................................................1443)15( ,1444)19(  

פ " ה,ל"ציו� ליפשי� בתפקידו כמנהל עיזבו� המנוח דוד שמואלי ז�ד ב�"עו' אליהו חטמוב נ
 )163(1105....................................................) 2008, פורס� בנבו (4383/05) ��ימחוזי (

  ,)116(944........................... )2012, פורס� בנבו( 45419�05�10) א"ת(א " ת,פלונית' אלמוני נ
 952)151( ,957)169(  

 13723�10�10) א"מחוזי ת( פרק ,רמני פאבליק קו לימיטד'סיביל ג' מ נ"אמסל� תיירות ונופש בע
  )108(1319............................................................................)23.2.2011, פורס� בנבו(
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  )1985( 41) 2(ו"מ תשמ"פ, 199/85) א"ת) (ר"פש) (א"ת(' המ, לימיטד גורו .מ.ד.ב
  ..................................................................................1353)244( ,1353)246(  

  )145(1572...............................)1959 (37 מ כב"פס ,440/58) חי(א "ת, נת ישראלמדי 'נ בלאו
  )34(921 ,)22(917..............)1998, פורס� בנבו( 201095/98 )א"תמחוזי (ע " בר,שומוב' בליי נ

  )203(544, 543.........)15.7.2004, פורס� בנבו (1515/04) א"תמחוזי (ר "פש ,גרינברג' במירה נ
  )466(782, )458(780.............................)1960 (156מ נא "פ ,2585/60ז "עת, זלצר' שחר נ�ב�

פורס�  (7397/01א "בש, 1225/01) א"תמחוזי (ר "פש ,.Trans World Airlines Inc'ברמ� נ
  ,)106(1318, )105(1318, 1318...........................................................)28.3.2001, בנבו

 1324 ,1328)147( ,1329)151( ,1330)154( ,1330)157( ,1330)159(,  
 1338)191( ,1338)193( ,1403)454( ,1413)505(, 1421)536( ,1424)549( ,1426)558(  

  )177(1334...................)פורס� בנבו, 2008 (3158/06) ��ימחוזי (ר "פש ,ארגו� חמאס' גביש נ
  ,)455(1403, 1403.............)2007, פורס� בנבו (5957/07) א"תמחוזי (א " בש,דרדשתי' גולד� נ

 1404 ,1404)459(  
, נבופורס� ב( 43887�03�11) רכזמ(ר " פש,כונס הנכסי� הרשמי תל אביב' נ) שנהב(גולדשטיי� 

2011(  ...............................................................1349)233( ,1349)234( ,1356)254(,  
 1365)301(–1365)303( ,1367)313(  

  )82(829...........)2008, פורס� בנבו (7090/08) א"תמחוזי (א " בש,משרד הרווחה' גולדשטיי� נ
  )360(1164.................................)1993 (246) 1(ד"נתשמ " פ,362/85ז "תע, וינסקובי�' גור� נ
  )2008, פורס� בנבו( 7189/06) ש"במחוזי (א " ת,מ"בע. סי. א�. סטאר דימד' גנדל נ

  ....................................................................................1263)87( ,1281)164(  
 386) 1(ו"מ תשל"פ, 178/71) א"ת(א "ת, מ"חברה לעבודות פיתוח בע, מקורות מי�' גרוסמ� נ

)1975(  ..................................................................484)165( ,1572)145(, 1608)277( 
 )339(740..............................................)1949 (503 מ א"פ, 88/49א "ת, יזרמ�וע' גרינבוי� נ

  )92(887.....................................) 2004, פורס� בנבו( 168/04 )��מחוזי י (ע" בר,.ר.פ' נ. ב.ד
  ,)243(430, )240(429............) 2009, לא פורס� (2066/07 )��מחוזי י(מ " ע,דאמירי' דאמירי נ

 995)76(, 995)77( ,1058)276( ,1201)88( ,1242)228(  
  ,1098...............)1985( 284) 1(ה "שממ ת" פ,397/84 )א"ת(א "ת, האפוטרופוס הכללי 'נ דגו�

 1098)135( ,1176 ,1176)423(  
  )64(1196................................)1993( 13) 1(ד"מ תשמ"פ, 1799/89) 'חי(א "ת, סמיח' דיאב נ

  )1985 (524) 1(ו"מ תשמ"פ, 3340/85) א"ת(' תעז, היוע� המשפטי לממשלה' דרנדו� נ
  ...................................................................................................1122)219(  

  )534(800, )23(496.....................)2006, פורס� בנבו( 701/06) ��מחוזי י(מ " ע,הארו 'נ הארו
) א"מחוזי ת(ר "פש, .Gold and Honey (1995) L.P' מ נ"הבנק הבינלאומי הראשו� לישראל בע

  ,)135(523, )127(521, )124(520, )119(518..............) 30.10.2008 ,פורס� בנבו (2193/08
 1338)191( ,1338)193( ,1403)454( ,1408)478(,  

 1411)489( ,1413)505( ,1421)536(  
   2220/05) א"מחוזי ת(א " ת, העמותה לקידו� אימו�,עמותת הילד והוריו' הדר נ
  )82(829........................................................................................)2009, פורס� בנבו(

' המ, Manufacturers’ and Traders’ Trust Company'מ נ"החברה הימית להובלת פר בע
  ) 29(1543................................................................143) 2(ז"מ תשל"פ, 2323/76) 'חי(

  )145(1572.......................................... )1961( 349מ כו "פס, 871/58א "ת ,פגיס 'נ מ"היועה
  )561(1426............................)2012, פורס� בנבו (3798�07�11 )��ימחוזי (' הפ ,מרש' הייד נ

  ,)38(1450...............)2007, פורס� בנבו (5175/07) ��מחוזי י(א "בש, זיסמ�' מ נ"הימנותא בע
 1614)14( ,1616)27( 

 351) 1(ס"מ תש"פ, 6299/99) ��מחוזי י(א "ע ,אוחנונה' מ נ"הכשרת היישוב חברה לביטוח בע
)2001(  ......................................446)21( ,446)24( ,484)165( ,1574)147( ,1598)243(,  

 1599)244(–1599)246( ,1608)277(  
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  ,)1(439.....)1982( 133) ב(ח "מ תשמ"פס, 910/82) ��י(א "ת, אבו עיטה 'נ המוסד לביטוח לאומי
 1573)147(  

  ,)86(1263.....)2007, רס� בנבופו (5928/07) ��מחוזי י(א " בש,מ"סקאנוק איימבל בע' הראל נ
 1282)166(  

  )4(491.................................)2012, פורס� בנבו (51367�05�12) מרכז(א " ע,ליבוטו�' וירוס נ
  )2011, פורס� בנבו( 6403�09) ��מחוזי י(ר "פש,  לוי�'כונס נכסי� זמני נ,  זוהר]ח"רו[ 

  ..............................................1403)456( ,1404)462( ,1405)464( ,1411)489(,  
 1427 ,1427)562(–1429)568( ,1432 

�13800) א"מחוזי ת(פרק , לימיטד. סיביל יורופ פאבליק קו' מ נ"זיו האפט חברה לנאמנויות בע

  )107(1319 ,)106(1319, )94(1317–)90(1316..............) 28.10.2010, פורס� בנבו( 10�10
1320)110( ,1320)112( ,1321)116( ,1324)124( ,1325)126(,  

 1330)155( ,1340)202( ,1340)203( ,1367)313( ,1407)476( ,1425)552(  
�13800) א"מחוזי ת(פרק , לימיטד. סיביל יורופ פאבליק קו' מ נ"זיו האפט חברה לנאמנויות בע

  ,)102(1318–)98(1317, )87(1315................................. )23.2.2011, פורס� בנבו( 10�10
   1319)107( ,1319)108(, 1321)114( ,1322)117(,  

 1323)121( ,1324)124(, 1367)313( ,1425)552(  
 101) 1(א"מ תשמ"פ, 531/75) ��י(א " ת128/80) ��י(' המ, ירושלי�עמיתי מלו� ' טייק נ
)1980(  .....................................................................................................560)250(  
 Warner Bros. International Television' הנאמ� והמנהל המיוחד של קבוצת תבל נ, יוכמ�

Distribution ,146(1328................) 2003 (19) 2(ב"מ תשס"פ, 22036/02) א"ת(א "בש(,  
 1331)159(–1332)161( ,1340)201( ,1342)205( ,1360)278(,  

 1378)366( ,1419)527( ,1421 ,1421)537(  
מ "פ, 324/88) ש"ב(א "ת, .Tongaat Mushrooms (PTY) Ltd' מ נ"בחר מזו� בע. א.כ

  )65(1457.....................................................................................)1989 (265) 2(�"תש
פורס�  (163/96) ��מחוזי י (ר" פש,מ"מורשת בנימי� למסחר ולבניה קרני שומרו� בע' כהנא נ

  )181(1335, )86(1315................................................................................)1988, בנבו
  )157(900, )155(900............)1992, פורס� בנבו (2637/91) א"מחוזי ת(א " מ,לוקא�' לוקא� נ
  )2006, פורס� בנבו( 6131/04) ��מחוזי י(א "ת, מ"בנק דיסקונט לישראל בע' לחמי נ

  ...................................................................................................1224)165(  
  )2003 (776) 2(ב"מ תשס"פס, 2538/00) ��י(א " ת,הרשות הפלסטינית' ליטבק נורי� נ

   .....................................................................................................428)235(  
  )138(1099............................)1999, פורס� בנבו (492/98) ��מחוזי י(פ "ה, שוואב' ליפסקי נ

  ,)490(790, 790, )466(782.....)1984 (375) 2(ד"מ תשמ"פ, 2340/83) א"ת(' המ, מוסה' מוסה נ
 792 ,794)504( ,924)47(  

  )2007, פורס� בנבו( 4332/05) ��מחוזי י(פ "ה, מוחמד זאיד' פרג' מוסטפא חוסיי� מוסטפא נ
  .......................................................................................499)37( ,537)180(  

  )47(924.................................)1981 (429) 1(ד"מ תשמ"פ, 2320/81א "תמ, מסרי' נ מסארווה
  ,)164(484.............................) 2005, פורס� בנבו (823/95) א"מחוזי ת(א " ת,דולנס' מסיקה נ

 1605)265( ,1608)276(  
  )2005, פורס� בנבו( 5366/03) ��מחוזי י(א "ת, "הפול" לביטוח רכב המאגר הישראלי' נאטור נ

  .....................................................................................................538)180(  
  ,)452(778................................)1987 (295) 1(ח"מ תשמ"פ, 480/86 )א"ת(א "ת, נווה' נווה נ

 782)466( ,790 ,790)489( ,791 ,792 ,794)504(  
 )19(981, )17(981..............)2006 ,פורס� בנבו( 9163/06) ��מחוזי י(א "ע, שקולניק' סיידו� נ

  )47(924..............................)1983 (42) 2(ד "מ תשמ"פ, 1592/83) א"ת(א "תמ, עאסי' עאסי נ
פורס�  (4994/08) ��מחוזי י(א "בש, הרשות הפלסטינית' ל נ"עזבו� המנוח יוס� אברהמי ז

  )218(551.................................................................................................)2009, בנבו
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 246) 1(ט"מ תשל"פ ,914/75) 'חי(ע "ת, גרידינגר' נ ל"ז) מקוד� כצנלבוג�(� " עזבו� כ]בעניי�[
)1979(  ..................................................................1081)78( ,1124)231( ,1152)322(  

 20) 2(ט"מתשמ " פ,1773/87ז "תע, אלמוני 'נ ל"ל ומשה רוזט ז"נסקי ז'עזבו� דינה סקרז
)1988(  ................................................................1121)217( ,1167)374( ,1168)380(  

  )1999, פורס� בנבו( 200602/98) א"מחוזי ת(ע "בר, )קטי�(אלמוני ' ל נ"עזבו� המנוח פלוני ז
  ..........................................................................871)32( ,871)33( ,910)203(  

  )445(1180.........................................................)לא פורס� (7/69ע " ת,עזבו� המנוח פרקש
  )353(1163..........)1961 (59, 55ב "מ תשכ" פ,1791/60) א"ת(ע "ת,  עזבונות ניסנבוי�]בעני�[ 

  )41(988, )34(986........)2005, פורס� בנבו (8030/03) ש"מחוזי ב(פ " ה,עמידר' עיריית אילת נ
  )86(1315.............)לא פורס� (4740/87) א"ת('  המ,חברת אוהליבה' עמותת מתיישבי אלקנה נ

  )147(1573, )1(439...................)1996 (353) 2(ו"מ תשנ"פ, 293/93) ��י(א "ת, שלוש' עמרו נ
 )30(870..................................)1983 (111) 1(ד"מ תשמ"פ, 116/82) 'נצ(' המ, צולי�' פולופ נ
  )92(887.........................................)2005, פורס� בנבו( 647/04) ��י(מ " ע,אלמונית' פלוני נ
  )22(918.................................)1998, פורס� בנבו (2531/96) ש"מחוזי ב(א "מ, פלוני' פלוני נ
  )152(899.................................)2003, פורס� בנבו (218/02) 'מחוזי חי(מ "ע, פלונית' פלוני נ

  )127(1212, )118(1210...........)1996, פורס� בנבו (62/95) ש"מחוזי ב(א "מ ,אלמוני' פלונית נ
  )202(703, )101(672...)2011, פורס� בנבו( 41782�04�10) ��מחוזי י(ש "רמ, אלמוני' פלונית נ
  ,)34(498, )23(496...................)2006, פורס� בנבו (637/04) ��מחוזי י(מ "ע, פלוני' פלונית נ

 743)348( ,776)442( ,777)445( ,777)447( ,792)496(,  
 793)502( ,800)535( ,800)536( ,801)538(  

  )542(803.................................................)2006, פורס� בנבו (710/06מ "ע, פלוני' פלונית נ
  )75(665.........................................)1964 (119מ מא " פ,954/64א "ת, וסקי'פצ' וסקי נ'פצ

  )98(832......................)2003, פורס� בנבו (1593/95) 'מחוזי חי(א "ת, ר שוואקט"ד' פרבדה נ
  ,1098......................)1985, פורס� בנבו (1135/94) א"ת(א " ת,האפוטרופוס הכללי 'נ פרקינס

 1098)136( ,1176 ,1176)424(  
  )374(1167.............................................)1994 ,פורס� בנבו (4294/03ז "תע ,קריא� 'נ פרקר

  )155(900.............................)1996, פורס� בנבו (1510/96) ��ימחוזי (א " מ,באומל' פקה נ'צ
) 1(ב"מ תשנ"פ ,2244/81) א"ת(א "ת, שמואל פלאטו שרו�' קומפני פריזיי� דה פרטיסיפסיו� נ

163) 1991(..................................................................................................1617)32(  
  )85(1263..............................)2011, רס� בנבופו (8989�06�09) מחוזי מרכז(א "ת, ישי' קט� נ

  )528(798, )488(789...............)1985 (377) 2( מזמ" פ,2/85) א"ת(א "תמ ,קליידמ�' קליידמ� נ
  )360(1164, )294(1142............) 1997, פורס� בנבו( 1265/95) 'חימחוזי (ע "ת ,רודרמ� 'נ לרק

  )145(1572..........................) 1981 (290) 2(ב"מ תשמ"פס, 151/80) ש"ב(א "ת ,גבאי 'קפל� נ
  )2003, פורס� בנבו( 1169/97) ��מחויז י(א "ת, מ"ינו� ייצור ושיווק מוצרי מזו� בע' נ קרעא�

  ....................................................................439)1( ,1508 ,1508)293( ,1516,  
 1516)319(–1516)321( ,1573)147 (  

 )215(423..............................)2009, פורס� בנבו (1069/08) א"מחוזי ת(מ " ע,.א.צ.י.ו' נ. צ.ר
  )89(512....................................)2003, ורס� בנבופ (1802/01) א"תמחוזי (א " ת,צעדי' רגב נ

  ) 2568/92' המ) (117/92א "ת(א " ת,מ"חברת טבע תעשיות פרמצבטיות בע' רכאח נ
  )53(1254 .................................................................................................)לא פורס�(

  )75(665........................................)1957 (283מ יד " פ,579/56א "ת, רוקנשטיי� נ רוקנשטיי�
  )163(1105.............)2005, פורס� בנבו (665/04) 'מחוזי חי(א " ת,ד שח� נילי"עו' שובל דבי נ
  ,)103(1086.....................)2005, פורס� בנבו (312/96) ��מחוזי י(פ " ה,לוי מטר' שוואלברג נ

 1089)112( ,1094 ,1095)125( ,1096)129( ,1099)141( ,1100,  
 1100)145( ,1106)168( ,1164)358( ,1169)383( ,1175)419( ,1177,  

 1177)429( ,1178 ,1178)431( ,1179)440(  
  )40(349........)1999 (1) 3(מ נח"פס, 4289/98א "ע, משפטי לממשלההיוע� ה' נ שלומית שלו�
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  אותיות לועזיותשמות ב

Ahava (USA) Inc. מ "י בע'ג. דבליו. י'ג 'נ)J.W.G. Ltd (, פ "ה)י�מ "פ ,3137/04) �
 )14(493....................................................................................) 2004 (337) 2(ג"תשס

   Atlas Estates Investment B.V נ  ' Stronginfo Consultants Ltd,יחוזי מ(א " בש�� (
  )11(1441, )32(985........................................................)2010 ,פורס� בנבו( 10056/09

Bell Helicopter Textron Inc.2000, פורס� בנבו( 1285/96) א"תמחוזי (א "ת ,אלטר'  נ(  
  .......................................................................................439)1( ,1574)147(  

Burbank Animation Studios Pty Ltd. 2556/04) א"תמחוזי (א " ת,מ"קלסיקלטת בע' נ 
  )129(1011, )80(996......................................................................)2010 ,פורס� בנבו(

Cirrus Design Corporationפורס� ( 1627/04) 'נצמחוזי (א " בש,]בפירוק[ישראויאיישי� '  נ
  )17(1539.................................................................................................)2006 ,בנבו

 Eli Lilly Expory S.A.פורס� ( 1829/02) א"תמחוזי (א " ע,מ"חברת לוכסמבורג תרופות בע' נ
  )40(1546, )97(389..................................................................................) 2002 ,בנבו

G.A.נ  'C.T.,155(900........................)2010, פורס� בנבו (7578�07�10) א"תמחוזי (ש " עמ(  
Gerber Finance Inc.42(501..)2012, פורס� בנבו (33559�09�10) א"תמחוזי (א " ת,עובד'  נ(  

Goldhar Corporate Finance Ltd.נ  'S.A. Klepierre,פורס� ( 12034/05) א"תמחוזי (א " בש
  )89(512...................................................................................................)2008 ,בנבו

Lowes Corporationימחוזי (א " בש,שירותי בריאות כללית'  נ�, פורס� בנבו(3229/02 ) �
2005(  .....................................................................................................1450)38(  

Merck Sharp & Dohme (Israel 1996) Ltd.פורס� ( 4986/09) א"תמחוזי (א " בש,נפתלי'  נ
  )89(512, )88(511......................................................................................)2009,בנבו

Motorola Credit Corporationנ  'CEM Cemgiz Uzan,מחוזי י(פ " ה�פורס�  (4190/05) �
  )167(1282, )39(1251, )83(997, )23(983, )218(424, )103(391.....................)2006, בנבו

New Hampshire Insurance Company Ltd.א"מחוזי ת(פ " ה,מ"בתי זיקוק לנפט בע'  נ (
  )159(530, )146(528..........................................................)2008, פורס� בנבו (189/03

Red Rock Commodities Ltd.נ  'ABN AMRO Bank N.V.,11813/06 )א"תמחוזי (א " בש ,
  )367(1378.......................................................)2011, פורס� בנבו (307�93 )א"ת(פרק 

Sharp Japan Corporation Ltd.13656/01א " בש1349/96 )א"מחזוי ת (א" ת,שטרית'  נ 
  )33(1544.....................................................................................,)2002, פורס� בנבו(

Shenyang Brilliance Jinbe Automobile Co. Ltd. נ  ' G.M.V. Ltd.,ימחוזי (א " בש�� (
  )19(1444, )15(1443........................................................)2009, פורס� בנבו (8074/09

Spiegel–Verlag Rudolf Augstein GmbH & Co. KGימחוזי (א " ת,גיל קופטש ' נ�� (
  )72(1259.......................................................................) 2009, פורס� בנבו (3160/09

Theyson Extrusionstechnik GmbHימחוזי (ע " בר,מ"מרדכי שמעו� בע'  נ�� (3085/98 
  )18(1625......................................................................................)1999, פורס� בנבו(

Tower Air Inc. 28.5.2000, פורס� בנבו( 408/00) א"מחוזי ת(פ "ה, רש� החברות' נ(  
  ......................................518)119( ,518)120( ,520)124( ,521)127( ,522)128(,  

 523)134( ,523)135( ,1318 ,1318)105(–1319)107( ,1323)120( ,1324 ,1325)127( ,
1328)147( ,1329)149( ,1330)153( ,1330)156( ,1330)159( ,1338 ,1338)192( ,

1338)193( ,1403 ,1403)454( ,1404)462( ,1405 ,1405)464( ,1405)465( ,1408)478( ,
1411)488( ,1412)495( ,1421)536( ,1424)548( ,1425)553(, 1425)556( ,1427)565(  

TWA Inc.ה החלט (17427/02א "בש, 1225/01 )א"מחוזי ת (ר" פש,כונס הנכסי� הרשמי'  נ
  ,)152(1329, )127(1325, )125(1324............................... )פורס� בנבו, 23.12.2002מיו� 

 1330)157( ,1330)159( ,1338)193( ,1366)309( ,1425)553( ,1425)555(  
Warner Bros. International Television Distributionא"תמחוזי (ר " פש,יוכמ�'  נ (

  )389(1385, )346(1373–)344(1373...........)2004, פורס� בנבו (3896/04א "בש, 1361/02
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Wells Fargo Bank of Minnesota National Associationימחוזי (פ "ה ,צימרינג'  נ��( 
  )229(554, )224(553, )28(496..................................)31.12.2007, בנבופורס�  (4052/05

Windsoft Inc.פורס� בנבו (8786/95) א"תמחוזי (' המ ,מ"בע) 1988(איטרקו� מערכות '  נ ,
1995(   .......................................................................................389)97( ,1546)40(  

  ) לפי שמות הצדדי�(פסקי די� של בתי משפט השלו� 

  )155(900..................................)1997, פורס� בנבו( 6591/97) 'שלו� חי(ש " תמ,.ב.י'  נ.ב.א
  )29(870..) 1999, פורס� בנבו (16190/99בתיק עיקרי , 2854/99)'חישלו� (א " בש,.ס.ס' נ. ס.א

  )218(550, )211(547........)1986 (170) 3(ו"שממ ת"פ, 10503/85) א"ת(ע "בר, לאוי' אלהדד נ
5329/99) ��ישלו� (א " ת,מ"בע) 1992(רהיטי דורו� סלר ' אלסלא� נ   

  )147(1573, )1(439........................................................................)2001, פורס� בנבו(
   73998/04) א"תשלו� ( א" ת,The United States of America' ארונוב נ

  )249(433......................................................................................)2006, פורס� בנבו(
, פורס� בנבו( 151323/05) א"תשלו� (א "בש ,מ" בע1992 .א.כאנוש הגשמה שירותי ' אשד נ

2005(  .....................................................................................................1630)35(  
  ,)231(636.................)2007, פורס� בנבו (7236/07) ��ישלו� (א " בש,פרוהמ�' גולדשמידט נ

 643)262( ,644)265(  
פורס� ( 11287�10�10) א"שלו� ת (ד" ח,הנהלת בתי המשפט' הרשות המוסמכת באיי הבתולה נ

  )545(1423...............................................................................................)2011, בנבו
  )112(676...............)2012, פורס� בנבו (11264�09�12) א"ת(ש " תמ,משרד הפני�' התובעי� נ

, פורס� בנבו( 9335/00) ��ישלו� (א " בש,ארצי�עמותה ישראלית לאימו� בי�, ילדי�' וולברג נ
2001(  ...................................................................................................... 829)82(  

  )277(721..........................................)2003, פורס� בנבו (4276/03תיק גירושי� , .י. ח' נ.ש.ח
  ,)348(743, )23(495.......)1991 (21) 3(א"מ התשנ"פ, 1366/89) ��י(' הפ, טוביאנה' נטוביאנה 
 771)427( ,776 ,776)443( ,777 ,777)448( ,779 ,779)453( ,790 ,790)492( ,791)494( ,

792 ,792)497(–793)500( ,798 ,798)529( ,799 ,799)530( ,799)531( ,800  
  )2010, פורס� בנבו (6523�08�10) 'שלו� חי(א "עש,  עדהיוס� שחר' ל נ"צפורה אבדיק ז עזבו�

  ...................................................................................................1106)165(  
  )2009, פורס� בנבו( 11612/04) א"תשלו� (א " ת,קרנית' ל נ"י פלקול ז'לונצ'עזבו� המנוח צ

  ...................................................................................................1165)360(  
  )1999, פורס� בנבו (5650/99) א"תשלו� (' עז, דור�עמותת בת' שבע דה רוטשילד נ�עזבו� בת

  ..................................................................610)146( ,1134)270( ,1180)445(  
  )82(829...)2004, פורס� בנבו (507/02) צ"ראשלשלו� (א " ת,מאיירסו�' ר נ"ע" עתיד הילדי�"
  )54(926.............................) 2007, פורס� בנבו (1286/07) 'חדשלו� (א " בש,.צ.ב.ט' צ נ.ב.פ

 518) 3(�"מ תש"פ ,877/90 )אשקלו�(פ "הוצל, מ"לאומי הראשו� בע�הבנק הבי�' פישל נ
)1990(  .......................................................................................................981)18( 

  ,)74(994, )76(358........................... )לא פורס� (54932/00) ��ישלו� (א "בש ,פליק' פליק נ
 1201)88( ,1242)229(  

  ,609.........................)2007, פורס� בנבו (2669/07) ��ישלו� (א " בש,גולדשמידט' פרוהמ� נ
 609)141( ,610)144( ,611 ,611)147(,  

 636)231( ,643)262( ,644)266(–645)270(  
  )256(1051, )79(996..................)1993 (10) 3(ג"מ תשנ"פ, 41/92) ��י(א "ת, סשנק' קימרו� נ

  ,)34(498, )23(495.............) 2004( 625) 3(ד"מ תשס"פ ,19021/00) ��י(ש "תמ, .פ.ש' נ. פ.ש
743)348( ,776 ,776)444( ,777 ,777)449( ,778)450( ,779 ,791 ,791)495( ,791)495( ,

792 ,792)496( ,792)497( ,793 ,793)502( ,798 ,799 ,799)529( ,800 ,801 ,801)538(  
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 5076/00) 'הרצ(א "ת, 2308/02) 'הרצשלו� (א " בש,מ" לביטוח בעהמגדל חבר' תלתלי� נ
  )174(1574, )1(439........................................................................)2002, פורס� בנבו(

  תולועזיאותיות שמות ב

Arch Timber Protection Ltd3133/08) ס"שלו� כ(א " בש,פיק'  נ   
  )22(1615, )38(1451......................................................................)2009, פורס� בנבו(

The Gallup Organization Lnc. (sic!)נ  '�, פורס� בנבו (152688/08) א"תשלו� ( א" בש,כסי
2008(  .....................................................................................................1261)80(  

Sharp Corp. Ltd.פורס� ( 20942�04�10) 'נתשלו� (מ " תא,מ"מגדל חברה לביטוח בע'  נ
  )33(1544, )18(1540.................................................................................)2012, בנבו

ZAO Kommersant Publishing House Ltd.צ"ראשלשלו� (א " ת,מ" בע1992וסטי '  נ (
  )81(997..........................................................................)2010 ,פורס� בנבו (3226/07

  ) לפי שמות הצדדי� (משפט למשפחהפסקי די� של בתי ה

  )2009, פורס� בנבו( 34/07) א"תמשפחה (צ " אמ,היוע� המשפטי לממשלה' אב� קמה נ
   .......................................................................................................813)38(  

  )360(1165..)2010, פורס� בנבו( 9570/02) 'נצפחה מש(ש "תמ, ל"ז. מ. עזבו� המנוח ב'  נ.ד. ב
  )466(782.........................)1999, פורס� בנבו( 80410/96) א"שלו� ת(ש "תמ  ,בודמ�' בודמ� נ

  )152(899............................)2007, פורס� בנבו (42721/06) א"משפחה ת(ש " תמ,.ק.י' נ. ק.ג
  )2001,ופורס� בנב) (50695/01א "בש (540/01 )��משפחה י (ש" תמ,גרינבוי� 'גרינבוי� נ

   ............................................358)76( ,430)242( ,994)74( ,995)76( ,1201)88(   
  )157(900, )155(900............)2003, פורס� בנבו (22073/01) ��משפחה י(ש " תמ,.ר.ד' נ. י. ד
  )152(899...........................)2010, פורס� בנבו (34860�06) א"משפחה ת(ש " תמ,.ע.ל' נ. ל.ד

  , )146(610...........) 2006, פורס� בנבו (56289/06) ��משפחה י(א " בש,.מ.נ' ל נ"ז. ס.המנוח א
1101)151( ,1102)155( ,1180)445(  

  )486(789.........................)1998, פורס� בנבו (44620/98) א"תמשפחה (ש "תמ, ויאנו' ויאנו נ
  )165(1224 .........................)2008, פורס� בנבו( 13270/06) ��ימשפחה (ש " תמ,.ז.ט' נ. ל.ט
  )112(837.........................) 2010, פורס� בנבו (6140/08) צ"ראשלמשפחה (א " ת,.ה.ע' נ. ח.י
  ,)90(597, )17(575...............)2000, פורס� בנבו (35070/97) א"תמשפחה (ש "תמ ,ט.א' נ. ט.י

 620)176(–620)178(  
  )157(900........................)2008, פורס� בנבו( 14140/07) ס"משפחה כ(ש " תמ,.נ.ח.ל'  נ.מ.ל
, בופורס� בנ (9145/08) א"תמשפחה (א "בש ,תל אביב–האפוטרופוס הכללי' נ. ר. ל]ד"עו[

2009(  ......................................................................................544 ,544)204( ,545  
  ,)227(554...................) 2008, פורס� בנבו (17794/02) א"תמשפחה (ש " תמ,.ר.ב.ג' נ. ר.ב.מ

 942)112( ,942)114( ,942)116( ,962)183(  
  )165(1224.......................) 2012, פורס� בנבו (860�09�09) 'טבמשפחה (ש " תמ,.א.מ' נ. א.ס
  )157(900.........................)1997, פורס� בנבו (10250/97) ��משפחה י(ש " תמ,.י.ב. א' נ. י.ס
  )31(920...............................)2008, פורס� בנבו (878/08) יותקרמשפחה (א " בש,.ע.ר' נ. ר.ס
 )152(899.....)2011 ,פורס� בנבו (41179�08�11) צ"משפחה ראשל(ש " תמ,.א.ש' נ) קטינה. (א.ע

  )2001, פורס� בנבו (1030/01) א"תמשפחה (ע " ת,מ"בנק הפועלי� בע' עזבו� אקמ� נ
    ................1067)29( ,1067)30( ,1077)64( ,1086)100( ,1088)110( ,1089)112(,  

 1098 ,1098)133( ,1098)134( ,1101)151( ,1102)155( ,1114)188(,  
 1116 ,1116)195( ,1133)267(–1134)269( ,1175)418( ,1177,  

 1177)430( ,1179 ,1179)436( ,1179)438( ,1180)443( ,1180)445( ,  
1181 ,1181)447( ,1182)449( ,1182)450(  
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  ,)145(403...... )2008, פורס� בנבו (109310/06) א"משפחה ת(ע "ת, .'צ.ר' נ. 'צ.ז.א עזבו� המנוח
423)215( ,1067)30( ,1067)31( ,1073)52( ,1079)70( ,1082 ,  

1082)84( ,1082)85( ,1087)104(–1087)106( ,1094)122( ,1101,  
 1101)152( ,1102)155( ,1115)191( ,1115)192( ,1180)445(  

  )157(900.......................)2005, פורס� בנבו( 14830/05) ש"משפחה ב(ש " תמ,.ע.א.ת' נ. ר.פ
  )92(887......................)1998, פורס� בנבו (24970/97) ��ימשפחה (ש " תמ,אלמונית' פלוני נ
  ,)224(709.....................)2008, פורס� בנבו (4460/05) ��ימשפחה (ש " תמ,אלמונית' פלוני נ

 718)266( ,1212)127(  
  ,)227(554.............)2012, פורס� בנבו (45419�05�10) א"תמשפחה  (ש" תמ,אלמונית' פלוני נ

 943)112( ,943)114( ,954)155( ,962)183(  
  )71(930...........................................................)לא פורס� (48260/01ש " תמ,פלוני' פלוני נ
  )152(899.....................)2007, פורס� בנבו (15673/06) ש"משפחה ב(ש " תמ,פלונית' פלוני נ
  )152(899.....................)1999, פורס� בנבו (81343/98) א"משפחה ת(ש " תמ,פלונית' פלוני נ
  )157(900........................)2006, פורס� בנבו( 15150/06) 'משפחה חי(ש "תמ,פלונית' פלוני נ

 )30(919......................)2000, פורס� בנבו( 10681/98) ��ימשפחה (ש " תמ,אלמוני' פלוני� נ
  )106(890, 890, )92(887) 2001, פורס� בנבו (12700/00) א"תמשפחה (מ " ת,אלמוני' פלונית נ
  )163(1105..............)2011, פורס� בנבו (3922�08�11) א"תמשפחה (ש " תמ,אלמוני' פלונית נ
  )193(858................)2002, פורס� בנבו (40/01) א"משפחה ת(תיק אימו� , אלמונית' פלונית נ

  )53(925, )209(421........) 2011, פורס� בנבו (18092�10�11) א"תמשפחה (ש " תמ,.ר.א' נ. י.ק
  )75(1080 ................)2001 (21, 12מ משפחה " פ,60533/98) א"ת(ש "תמ, קריסטל' קריסטל נ

  )10(1184, )71(930.... )2004, פורס� בנבו (3140/03) א"משפחה ת(ש "תמ ,.פ.מ.ל� ו.א.ר] בעניי�[
  ,)30(580.......)2007, פורס� בנבו (21140/06) ��ימשפחה (ש " תמ,האפוטרופוס הכללי' נ. א.ר

 589)63( ,590)69( ,609 ,609)142( ,611 ,611)147( ,636)231(,  
 636)232( ,643)262( ,644)263( ,644)264(  

  ,)487(789, )427(771..............)2005, פורס� בנבו (730/04) ��ימשפחה (ש " תמ,.ה.ד' נ. ה.ש
 793)502( ,800)533( ,995)76( ,1242)229(  

  , )134(896...........)2010, פורס� בנבו (54043�08�10 )'נצמשפחה (ש " תמ,.ח.ב.א' נ. ח.ב.ש.ש
900)156(  

  ) לפי שמות הצדדי�(משפט רבניי� פסקי די� של בתי 

   3.10.2010רבני אזורי נתניה מיו�  ד"בי ,764411/1תיק מספר , פלונית' פלוני נ
  )70(1197......................................................................................)2010, פורס� בנבו(

  ) לפי שמות הצדדי� (פסקי די� של בתי הדי� לעבודה

  )317(1515...................................)1995, פורס� בנבו( 3�570/נא) ��י(ע " תב,ברנרד' חמיס נ
  )83(1262...................)2007, פורס� בנבו( 1707/07) 'עבודה חי(א "בש ,.M.Y.I Ltd' יקוטי נ

  ,)31(448............)1982 (368ע יג "פד ,2�13/ע מב"דב, וויליא� מורי' מ נ"נורד� שרותי נפט בע
 1512)309( ,1514)316(  

  ,1509.........)2011, פורס� בנבו( 418/06) ארצי(ע "ע ,מ"קלאסיקה אינטרנשיונל בע ' ננחושת�
 1509)299(–1510)302(  

  )317(1515.......)2001, פורס� בנבו( 1729/98) ��יעבודה (ב " ע,מ"בע האחי� נסי�' סולימא� נ
   207/08) ארצי(ע " ע,עיצא� מוחמד אשכנתא' נ) בפירוק(מ "רו� מפעלי מתכת בע�עז

  )317(1516...................................................................................) 2012, פורס� בנבו(
  )68(379..) 2009, פורס� בנבו (1556/09) ��יבודה ע(א " בש,פול לוונטל' קר� קיימת לישראל נ
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 1191)38( ,1191)39( ,1254)53( ,1445)22(,  

 1445)23( ,1540)22( ,1614)17(  
  , )71(664, )68(663....................)1965, מהדורה רביעית( האישי בישראלהמעמד משה זילברג 

664)73( ,707)220( ,719)270( ,720)274( ,749)364(  
  )56(821, )249(560, )24(496, )3(252..............)1991 (מעשה בית די� בהלי� אזרחינינה זלצמ� 

  )327(1370, )59(1310, )18(1303, )168(1282......................)2000( פירוק חברותציפורה כה� 
  )49(352................................................)2011 (הכרה ואכיפה–פסקי חו� בישראלרמו� חגי כ
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  ,)11(88 ,)1(4................................)1969 (לאומיי��ברירת הדי� בחוזי� עבראביגדור לבונטי� 
 120)105(, 192)281(, 211)330(, 276)80(, 354)56(, 971)1(, 1465)102(, 1490)221( ,  

  )59(354, )377(230)1987( הצעה לחוק ע� דברי הסבר מקוצרי�: ברירת הדי�אביגדור לבונטי� 
  )1998, מהדורה חדשה (הצעת חוק ע� דברי הסבר מקוצרי�, ברירת הדי�אביגדור לבונטי� 

  ......................161)218( ,230)377( ,231)380( ,233)383(–235)391( ,235)393(,  
 236)398( ,247)436( ,354)59( ,402)141( ,453)47( ,458)69( ,507)68(,  

 811)33( ,827)74( ,840)123( ,841)127( ,982)21( ,1000)97( ,1034)209( ,  
1042)228( ,1053)264( ,1056)272( ,1068)33( ,1080)72( ,1114 ,1116)195(,  
 1132)262( ,1166)364( ,1166)365( ,1168)379( ,1182)449( ,1211)122(,  

 1215)135( ,1362)289( ,1376)360( ,1415)509( ,1417)521( ,1420)534( ,1426)557( ,
1469)119( ,1487)205( ,1490)221( ,1499)254(, 1504)275( ,1617)31(  

  ,)339(740.......................)ג"תשי (לאומית�� וסמכות בי�יהלכות פסקי� נכריאביגדור לבונטי� 
 784)472( ,1053)264(  

  ,)40(658, )36(658......)ז"התשי( על נישואי� וגירושי� הנערכי� מחו� למדינה אביגדור לבונטי�
 724)292( ,726)296( ,728)304( 

  , )20(347.....)1974 ( לדבר המל�46מ� כללי ברירת הדי� בישראל והסיגולדווטר ' ח, לבונטי�' א
350)42( ,826)71(  

  )2008, מהדורה שנייה( מבוא ועקרונות יסוד: תורת הפרוצדורה האזרחית לוי� למהש
  .....................................................................................420)207( ,422)213(  

  , )146(1328, )3(1299...............) 2010, מהדורה שלישית( פשיטת רגלאשר גרוניס  ,שלמה לוי�
1332)162( ,1346)217( ,1355)252( ,1359)271( ,136)279( ,1361)280(,  

 1363)292(–1363)294( ,1364)296( ,1366)307( ,1375)355( ,1375)355(,  
 1382)381( ,1402)448( ,1403)457( ,1405)464( ,1406)469( ,1406)470(,  

 1407)472( ,1407)474( ,1414)508( ,1415)513( ,1417)520( ,1421)535(  
  )51(1633, )22(1627, )20(1626.......................)2007, ה שנייהמהדור(דיני שטרות שלו� לרנר 
  )71(826, )37(812.........................................................) 1994 (דיני אימו� ילדי�נילי מימו� 
  ,)38(349, )14(345.......................)2010, מהדורה שנייה (לאומי�משפט בי� )עור� (רובי סייבל

 349)39(, 1247)17( ,1251)36(  
  )43(814.............................)1977 (דיני אימו� ילדי� הלכה ומעשה שושנה ברוידה ,חיי� פיז�

  ,)15(52................ )1996 (הדי� והגיונו: פסקי� זרי� במשפט הישראלי גסיליה וסרשטיי� פסבר
 262)28(, 270)55(, 274)72(, 276)81(, 280)96(, 286)129(, 287)132(, 330)295(, 

331)302(, 332)307(, 336)332(, 352)49(, 489)1(–491)4(, 492)11(, 492)12(, 493)17(, 
495)22(, 496)25(, 497)29(, 497)32(, 499)38(, 500)39(, 501)42(, 503)46(, 503)47(, 

507)67(, 507)69(, 508)72(, 508)74(, 508)76(, 512)93(, 512)95(, 513)98(, 521)126(, 
551)220(, 553)225(, 557)239(, 557)243(, 560)250(–562)252(, 563)253(, 794)505(, 

906)185(, 957)169(, 960)178(, 1054)265(, 1201)88(, 1392)418(, 1410)484(, 
1410)487(, 1546)43(  

הדפסה  (די� רצוי והדר� לחקיקה, די� נוהג: דיני חברות חדשי� בישראליה 'אוריאל פרוקצ
  )369(1379, )190(1289, )188(1289, )165(1281.........................................)1993, שנייה

  )271(1503, )103(1466.......................................)1991( כר� א חוזי�דניאל פרידמ� ונילי כה� 
  )59(1255.........................................................)2002(דיני השותפות בישראל פרנקל ' דוד א

  )271(322.....................................................................)2009( כר� ג על הראיותי יעקב קדמ
  ,)22(369 ,)1(363, )48(352......................)2000 (סמכות שיפוט על נתבע זרשר �נוטליה קונפי

 376)47( ,378)62(, 379)67( ,382)78(, 383)81(, 383)83(,  
 385)88(–386)91(, 387)93(, 388)95(, 388)96(, 388)97(–390)99( ,  

392)106(, 393)108(, 394)112(, 401)136(,  
 416)188( ,418)193( ,420)204( ,596)84( ,689)162( ,874)50( ,918)22(,  
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 921)35( ,984)30(, 985)31(, 988)41( ,1189)30(, 1191)38(, 1253)48(, 1260)73(, 
1440)9(, 1441)10(, 1443)17(–1444)20(, 1445)22(, 1450)37(, 1450)38(,  

 1451)40(, 1455)54(, 1458)68(, 1459)71(, 1536)2(, 1537)10(, 1538)14(, 1540)22(, 
1541)25(, 1542)26(, 1544)32(, 1544)33(, 1545)37(, 1545)39(, 1546)40(, 1546)41(, 

1613)10(, 1614)17(, 1616)25(, 1616)26(, 1616)28(, 1624)17(  
  )131(1473............)2008 (על מקו� הבוררות במערכת המשפט: בוררות ושפיטהדפנה קפליוק 

  ,)42(32........)2002 (לאומית�השפעת הלי� ברירת הדי� על סמכות השיפוט הבי�מיכאיל קרייני 
 52)108(, 53)111(, 55)118(, 77)183(, 353)55(, 368)20(, 427)232( ,1454)49(  

  )9(87.........)1977 (� מ� המשפט הרומי אל חוק החוזי� החדשפרקי� בדיני חיוביראבילו ' מ' א
עבודת דוקטור  (ברירת הדי� בתביעות בעילה של עשיית עושר ולא במשפטאיריס רבינובי� ברו� 

  )42(1619, )55(353, )50(353, )404(239...............)1999, אביב�שהוגשה לאוניברסיטת תל
  )44(923.........................................................)1990 (דיני המשפחה בישראלאריאל רוז� צבי 

  )11(1184, )9(1184..........................................)1982(יחסי ממו� בי� בני זוג צבי �ל רוז�אריא
  )92(887.............................)2009 (בית המשפט לענייני משפחה בראי הפסיקהרו� ) פולק(גלי 

  )242(1598............................)1999(סדרי די� וחישוב הפיצויי� – תאונת דרכי�אליעזר ריבלי�
, מהדורה רביעית(סדרי די� וחישוב הפיצויי� , תחולת החוק–דרכי�ה תאונת אליעזר ריבלי�

2011(  .......................................................................................................446)23(  
  ,)52(353, )50(353...........) 2001, מהדורה רביעית מורחבת (הדי� האישי בישראלמנשה שאוה 

 396)119( ,570)6( ,585)48( ,654)20( ,654)21( ,654)24( ,658)36(,  
 658)38( ,658)39( ,665)75( ,683)139( ,697)183( ,716)261(,  

 719)269( ,725)292( ,728)304( ,730)311( ,749)364( ,751)370(–752)376(,  
 769)420( ,770)421( ,770)422( ,774)435( ,809)21( ,811)34( ,826)71(,  

 851)167( ,929)68( ,1214)134( ,1227)174(  
רה שישית מורחבת מהדו(דיני ירושה ועזבו� יחזקאל פלומי� , מנח� גולדברג, שאול שוחט

  )74(1198, )73(1198, )83(1082...........................................................)2005, ומעודכנת
  ,)146(480, )50(352.............)2002–1992( 1965–ה" תשכ,פירוש לחוק הירושהשמואל שילה 

922)38(–922)40( ,928)65( ,1062)5( ,1072)51(,  
 1077)65( ,1079)69( ,1082)82( ,1086)102( ,1091)116( ,1110)176(,  

 1115)192( ,1118)200( ,1120)204(– 1121)216( ,1122)221( ,1124)227( ,1124)230( ,
1125)236( ,1129)249( ,1138)282( ,1138)283( ,1139)285( ,1140)288(,  

 1141)292( ,1141)292( ,1143)297( ,1144)300( ,1145)302(–1145)304( ,1146)307( ,
1148)311( ,1150)319( ,1153)327( ,1155)328( ,1155)329( ,1158)339( ,1159)341( ,

1162)351( ,1163)353( ,1165)362( ,1166)366( ,1167)372( ,1167)375(,  
 1168)377(–1168)379( ,1170)387( ,1181)448( ,1197)72(–1198)74( ,1200)80(  
  ,)84(360, )52(353.......................)1995, מהדורה שנייה (דיני המשפחה בישראלפנחס שיפמ� 

 404)149( ,612)152( ,652)12( ,653)14( ,654)20( ,655)26( ,658)36(–658)40(,  
 659)43( ,659)44( ,660)49( ,663)66( ,663)68( ,664)71( ,665)74( ,665)76( ,667)83( ,

667)84( ,676)114( ,677)116( ,685)144( ,685)145( ,707)220( ,710)228( ,  
710)232(–712)238( ,713)242( ,713)244( ,716)260( ,721)279( ,725)292( ,728)304( ,
728)306( ,730)311( ,740)338( ,743)349( ,750)369( ,751)372( ,751)373( ,756)387( ,

805)1( ,806)13( ,817)50( ,833)102( ,837)112( ,842)135( ,857)190( ,861)205( ,
869)25( ,879)66( ,879)68( ,880)70( ,889)99( ,890)104( ,892)115( ,893)118(,  

 922)43( ,923)45( ,1187)23( ,1194)55( ,1194)56(  
  )281(721, )26(655................................)1975 (ספק קידושי� במשפט הישראלי פנחס שיפמ�

עבודה  (כללי ברירת הדי� בנישואי� וגירושי� לאור השינויי� שעברו בדי� המהותיי 'שרו� שקרג
  )426(244......)2013 ,האוניברסיטה העברית בירושלי�, משפטי�בלש� קבלת תואר דוקטור 



  מפתחות

 1770  

 היבטי� מעשיי� ומשפטיי�: אשראי� דוקומנטריי�אורלי שנקר , מאיר יפרח, ששו�' דוד מ
)1996(  ...................................................................................................1484)189(  

  )2(363, )26(261, )24(261.......)2007( תהליכי� ומגמות, חידושי�:  סדר די� אזרחידודי שוור�
  )1974, הדפסה רביעית, מתוקנת ומורחבת, מהדורה שנייה (דיני משפחהציו� שרשבסקי �ב�

  .......................................................................................................653)19(  
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  מאמרימפתח 

  )בסוגריי�(ליי� ההפניה היא לעמוד ולהערת השו

   בעבריתמאמרי�

–ספר זיכרו� לגד טדסקי" דיני עשיית עושר ולא במשפט:  הנשר הדורסניכנפי"יצחק אנגלרד 
  )37(1450.....................................................................)1995 (37 מסות במשפט אזרחי

 431מג הפרקליט " 1995–ה"תשנ, חוק בתי המשפט לענייני משפחה"יהושע גייפמ� , ד� ארבל
  )92(887.......................................................................................................  )ז"תשנ(

–ח"תשמ( 5 לח קליטהפר" מבחני� לסיווג הוראה בדי� כמהותית או דיונית"פורת �מרי� ב�
  )12(91......................................................................................................... )ט"תשמ

    )43(374.....)ג"תשל–ב"תשל (119 ד משפטי�" המצאת מסמכי� לשטחי� המוחזקי�"ברו� ברכה 
  )ה"תשל–ל"תש(167 כו הפרקליט" ?לקראת כללי� חדשי� לברירת הדי� בנזיקי�"ברו� ברכה 

  .......................................................................................439)1( ,1574)147(  
לאומית הפנימית של �הסמכות הבי�מקומו של עקרו� האפקטיביות במסגרת כללי "ברו� ברכה 

  )91(1202, )222(425.............)ט"תשל–ח"תשל (560 ו עיוני משפט" בתי המשפט בישראל
 ה משפט וממשל" תחומי גבול והשפעות גומלי�–משפט ציבורי ומשפט פרטי"ארז �דפנה ברק

  )3(8.........................................................................................................)ס"תש (95
"  היו�הלכה למעשה–לאומית מבוססת על תפיסת הנתבע�סמכות בי�"סטיב� גולדשטיי� 

  )11(366, )48(352.....................................................................)�"תש (409 י משפטי�
עלי " הפחתה במעמד שאלת הסמכות בבתי המשפט הכלליי�"ער� טאוסיג , סטיב� גולדשטיי�

  )45(1547, )31(1448, )54(377, )2(363.............................)ד"תשס–ג"תשס (279 ג משפט
  )ב"תשס( 105 יז מחקרי משפט" דיני משפחה נוסח ישראל לקראת השלמה"קדרי �רות הלפרי�

..................................................................................................676)112( ,713)243(  
 �  )315(1514............. )1997 (651 �"ניהול נדל" הבטחת השקעות של רוכשי דירות"אליעזר וול

עיוני� בהגותו של : ספר דניאל" אחרי שלושי� שנה–החוזה הבלתי חוקי ותוצאותיו"איל זמיר 
  )264(1501.............)2008, עופר גרוסקופ�, בעריכת נילי כה� (423 פרופסור דניאל פרידמ�
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  )433(774, )194(541.......................................)2006, אהר� ברק ודניאל פרידמ�בעריכת (
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 משפט וממשל" לזינגר ודיני מרש� האוכלוסי�ש הלכת פונק: מגדל פורח באוויר"אית� לבונטי� 

  )433(774, )311(730, )195(542...........................................................)ח"תשס (129יא 
ובי� בית המשפט ' ליברטריאניזציה'בי� : דיני זוגיות חילוניי� ביובל הבא"שחר ליפשי� 

  )1(649...........................................................)ב"תשס (159 יז מחקרי משפט" 'המחשק'
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.....................................................................352)49( ,516)111( ,528)146( ,854)180(  
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  )2(440, )50(353...........................................................................................  )ו"תשנ
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   ........................................................286)129(, 352)49( ,553)225( ,957)169(  
" הכרה�הצהרה על הכרה והצהרה על אי: על פסקי� זרי� בישראל"סיליה וסרשטיי� פסברג 

  ,)136(524, )118(518, )49(352..............................)ו"תשס–ה"תשס (951 כח עיוני משפט
 524)137( ,525)139( ,820)54(  
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  )�"תש–ט"תשמ (401 יט משפטי�" קשיי אפיו� בברירת הדי�"סיליה וסרשטיי� פסברג 
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  )403(238..........................................................................................)2012, יה'פרוקצ
� בהגותו של פרופסור דניאל עיוני: ספר דניאל" דיני עשיית עושר ולא במשפט"דניאל פרידמ� 

  )20(1615, )221(1591, )37(1450.....................................................)2008 (585פרידמ� 
 לחוק החוזי� 31�30תוצאות אי חוקיות בדי� הישראלי לאור הוראות סעיפי� "דניאל פרידמ� 

  )264(1501..........................)ח"התשל (171ו , )ז"התשל (618 ה עיוני משפט)" חלק כללי(
לאומי הפרטי �ת הדי� בנזיקי� במשפט הבי�הארכיטקטורה של כללי בריר" איריס קנאור
 )193(1584......................)א"תשע (3 נא הפרקליט" עיו� תיאורטי בפרשת יובינר–בישראל

לאומי פומבי ומה �משפט בי�, לאומי פרטי�על משפט בי�–ישראל והשטחי�"איריס קנאור 
  )53(353.........................................................)ה"תשס (551 ח משפט וממשל" שביניה�
לאומי הפרטי והרהורי� בדבר הבנייתו � הבי�מיפוי תיאורטי של המשפט"איריס קנאור 

  ,)8(10, )7(9..........................)א"תשע (339 לב עיוני משפט" הנורמטיבית במבט השוואתי
 93)14( ,131)145( ,222)351( ,226)368( ,238)403( ,341)3( ,353)55(  

הרהורי� : מסע� אל תו� האל� השני ומעבר לו–שיקולי הפורו� הנאות"מיכאיל קרייני 
מחקרי " .The Lockformer Co' מ נ"בע) 1989(סיני ' ות פסק הדי� הגבס אומחשבות בעקב

  ,)197(418, )191(417, )107(392, )36(372, )128(59.........) ג"תשס–ב"תשס (67 יט משפט
 418)198( ,419)203(–419)206( ,421)210( ,979)6(  

  )24(654 ,)21(654....)ד"תשל–ג"תשל (433 ג עיוני משפט "הזכות לנישואי�"אמנו� רובינשטיי� 
  )ב"תשנ( 183 א"ספר השנה של המשפט בישראל תשנ" דיני משפחה וירושה"צבי �אריאל רוז�

  .....................................................................................................889)101(  
לאומית של בתי המשפט �הסכמה מראש לסמכות הפורו� כזיקת שיפוט בי�"צבי �אריאל רוז�

  )82(383................................................................)ז"התשל (26 לא הפרקליט" בישראל
  )20(1626...)�"תש–ט"תשל (653ז עיוני משפט " טריתטענת קיזוז נגד זכות ש"צבי �אריאל רוז�
  )200(543...............)א"תשע (207 כז מחקרי משפט" תוקפו של פסק זר שטר� נקלט"יעד רות� 
  )ט"תשל–ח"תשל( 247ו עיוני משפט " ברירת הדי� ביחסי ממו� בי� בני זוג"ה ומנשה שא

  .....................................................................................352)50( ,1212)126(  
 126 כ הפרקליט" ?זרחות או עקרו� המושבהא� בענייני מזונות חל עקרו� הא"מנשה שאוה 

  )89(936, )86(936, )77(932...............................................................)ה"תשל–ד"תשל(
 טו עיוני משפט" לאומי פרטי בחוק המזונות�היק� התחולה של כללי משפט בי�"מנשה שאוה 

 )122(945, )96(938, )93(937, )92(937, )79(933..........................................)�"תש (195
" אמריקאי ובמשפט הישראלי�פט האנגלוטיבו ואופ� הוכחתו של הדי� הזר במש"מנשה שאוה 

  )51(353, )51(353, )318(209, )316(208....................)ד"תשל–ג"תשל (725 ג עיוני משפט
כלו� מוסמ� בית הדי� הרבני –בעקבות העלייה מרוסיה וממדינות חבר העמי�"מנשה שאוה 

ודי לדו� בהסכמת הצדדי� בענייני התרת נישואי� של בני זוג שאחד מה� יהודי והשני לא יה
  )48(352................................................)ס"תש (211א  מאזני משפט" ?)'יהודי�ספק'או (

המוסמ� בית המשפט לענייני משפחה לדו� בהתרת נישואי� של בני זוג נוצרי� " מנשה שאוה 
  )48(352....................................................................)ס"תש (42 מה  הפרקליט"?נתיני�
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  )א"תשס( 103 א קרית המשפט" שלזינגר ובתיחו� גבולותיה�נקבהלכת פו
  .....................................................................................541)194( ,773)433(  

–א"תשמ (640 ח עיוני משפט" השיפוט בענייני מזונות של בני זוג לא יהודי�" שאוה נשהמ
  )47(924....................................................................................................... )ב"תשמ

  ,)316(208.................)ו"תשל–ה"תשל (583 ד עיוני משפט" חזקת שוויו� הדיני�" שאוה נשהמ
 209)318(, 209)320( ,209)322( ,211)330( ,353)51(  

  )ד"תשכ( 428 רוזנטל' מחקרי משפט לזכר א" ?אישי' סטטוס'פשיטת רגל " שאקי 'חבנק א
  .......................................................................................................1299)2(  

 333 כא הפרקליט" במשפט היבנלאומי הפרטי בישראל) domicile ('דומיסיל'ה"שאקי '  חבנרא
  ,)70(357, )50(352, )7(343, )21(28................................................................)ה"תשכ(

 396)119( ,570)6( ,932)77( ,1069)40(  
 51 ג עיוני משפט" 1965–ה"תשכ, לאומי פרטי בחוק הירושה�כללי משפט בי�"שאקי ' אבנר ח

  ,)68(1078, )60(1075, )146(480, )50(352...........................................)ד"תשל–ג"תשל(
 1081)79( ,1084)93( ,1087)106( ,1088)107( ,1088)109( ,1113)183( ,1118)200( ,

1135)275( ,1135)276(, 1136)277( ,1137)281( ,1140)287( ,1146)308( ,1146)309( ,
1151)321( ,1156)333( ,1162)350( ,1164)354( ,1164)355( ,1168)380( ,1214)134(  

טריטוריאלי של צווי� מקומיי� וזרי� �תוקפ� האקסטרה"אברה� אלתר , שאקי' אבנר ח
  ,)245(1353, )20(1304......) ד"תשמ–ג"תשמ (192 לה הפרקליט" לאומית�בפשיטת רגל בי�

1360)277( ,1364)296( ,1367)313( ,1407)471( ,1407)475(,  
 1415)511( ,1419)530( ,1419)531( ,1421)538(  

 )184(1582..)ו"תשס (491 ה מאזני משפט" הטוב והרע: כלל ברירת די� חדש בנזיקי�"רונה שוז 
  )ז"תשל–ו"תשל( 117 ז משפטי�" תו� לב במשא ומת�:  לחוק החוזי�12סעי� "גבריאלה שלו 
  ...........................................................................................87)9( ,1451)39(  
  )ו"תשל–ה"תשל( 91 ו משפטי�" התנגשויות דיני� בקביעת ההשתייכות הדתית"פנחס שיפמ� 
  .......................................................................................................353)52(  

 עיוני משפט ;)ו"תשל–ה"תשל (509 ד עיוני משפט" הכרה ואכיפה של פסקי חו�"  שפיראמוסע
  ,)23(495, )4(491, )2(490, )67(458, )49(352................................) ז"תשל–ו"תשל (35ה 

 507)68( ,511)89( ,516)111( ,539)187(, 1053)264(  
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  )147(1574, )1(439, )50(353......................................)2003 (69 ספר שמגר" מתודולוגית
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  597–596...............................................................................................שיקול דעת

  בתי די� דתיי�: ראו........................................................................של בתי די� דתיי�
  648–632....................................................................................................פסקי� זרי�

  640–634...........................................................................................אכיפה והכרה
  634–632......................................................................................אפשרות הקליטה

  647–640...........................................................................................סמכות עקיפה
  648–647......................................................................................................רישו�

  סיווג :ראו................................................................................................... אפיו�

  ,)134(400, )133(400, )126(398, )122(396, )69(379, )63(378.................."בישראל"
 401)138( ,591–592 ,873–874 ,1070)48( ,1080 ,1356–1357 ;  

  מוחזקי�שטחי� ; המצאת מסמכי� :ראו ג�

  188–181, 153...........................................................................בעיה אינצידנטלית
   848..................................................................................................................באימו�
  1525–1523........................................................................................................בחוזי�

  1230–1229..................................................................................ביחסי ממו� בי� בני זוג
  1156–1154.......................................................................................................בירושה

  627–626........................................................................בכשרות משפטית ואפוטרופסות
  949–947, )289(723..........................................................................................במזונות

  479–477............................................................................................במשפט הישראלי
  1671, 1604–1603, 1567.....................................................................................בנזיקי�

  759–757...........................................................................................בנישואי� וגירושי�
  1049–1048.........................................................................................................בקניי�

  215–212.............................................................................................גישת די� הפורו�
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  215–212.....................................................................................גישת הזכויות הקנויות
  184–182................................................................................................תנאי� לקיומה

  188–186......................................................................................רו� לפי די� הפורו�פת
  185.................................................................................................פתרו� לפי הדי� הזר

   בעיה אינצידנטלית:ראו.......................................................................בעיה משנית

   ;intertemporal problems(...............................................153 ,188–206 (בעיות הזמ�
  שינוי בדי� הזר, שינוי בחוליית הקישור, שינוי בכלל ברירת הדי� :ראו ג�

  850–849..........................................................................................................באימו�
  1531–1525........................................................................................................בחוזי�

  1233–1230, 1217–1213..............................................................ביחסי ממו� בי� בני זוג
  1164–1156.......................................................................................................בירושה

  631–627........................................................................בכשרות משפטית ואפוטרופסות
  951–949.........................................................................................................במזונות

  483–479............................................................................................במשפט הישראלי
  1607–1604........................................................................................................בנזיקי�

  769–759...........................................................................................בנישואי� וגירושי�
  1050–1049, 1045–1038.....................................................................................בקניי�

   ;484–473, 215–152.................................................................בעיות מתודולוגיות
  די� זר; בעיות הזמ�; ליתבעיה אינצידנט; רנוואה; סיווג :ראו ג�

  851–845..........................................................................................................באימו�
  632–622.................................................................................................באפוטרופסות

  1385–1384............................................................................................בחדלות פירעו�
  1533–1517........................................................................................................בחוזי�

  1235–1225..................................................................................ביחסי ממו� בי� בני זוג
  1168–1146.......................................................................................................בירושה

  632–622............................................................................................בכשרות משפטית
  952–944.........................................................................................................במזונות
  1609–1600........................................................................................................בנזיקי�

  771–744...........................................................................................בנישואי� וגירושי�
  893...............................................................................................בענייני הורי� וילדי�

  1619.....................................................................................בעשיית עושר ולא במשפט
  1051–1045.........................................................................................................בקניי�

  1672...............................................................................................................בשטרות
  1293.............................................................................................................בתאגידי�

  סיווג :ראו.........................................................................................בעיית הסיווג

  רנוואה :ראו....................................................................................בעיית הרנוואה

  487–439, 249–85.................................................................................ברירת די�
  ;148–144..................................................................................................אונילטרליז�

  צדדיות�הגדרות תחולה חד, ברירת די� :ראו ג�
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   די� הפורו�;צדדיות�ה חדהגדרות תחול, ברירת די� :ראו....................אינטרסי� של הפורו�
  ;228–224...........................................................................................................אמנות

   מהותיי� מיוחדי�,כללי�;  אחידי�,כללי ברירת די�: ראו ג�
  851–824.................................................................................................באימו� ילדי�
  632–598 ................................................................................................באפורטופסות

  1533–1461........................................................................................................בחוזי�
  1235–1203..................................................................................ביחסי ממו� בי� בני זוג

  108–106..................................................................................בימי הביניי� המאוחרי�
  1168–1116.......................................................................................................בירושה

  632–598............................................................................................בכשרות משפטית
  952–926.........................................................................................................מזונותב

  487–439..............................................................................הסדרתה, במשפט הישראלי
  1609–1549........................................................................................................בנזיקי�

  771–694...........................................................................................בנישואי� וגירושי�
  106–104.................................................................................................בעול� העתיק

  901–888....................................................................................... הורי� וילדי�בענייני
  1619–1617............................................................................בעשיית עושר ולא במשפט

  1051–999..........................................................................................................בקניי�
  1672–1632......................................................................................................בשטרות

  1293–1266....................................................................................................בתאגידי�
  טליתבעיה אינצינד: ראו......................................................................בעיה אינצינדטלית

   בעיות הזמ�:ראו..........................................................................................בעיות הזמ�
  ;בעיות מתתדולוגיות: ראו..................................................................בעיות מתודולוגיות

  די� זר ;בעיות הזמ�; בעיה אינצידנטלית; רנוואה; סיווג
  249–238, 214–213, 153, 116...............................................................גישת די� הפורו�

  238–230, 214–213......................................................................גישת הזכויות הקנויות
  451–443.................................................................................תותחולהיק� , די� ציבורי

  הגבלי� עסקיי�:  ראו ג�;449–448....................................................�הגבלי� עסקיידיני 
  448.............................................................................................................דיני עבודה

  1600–1596, 1000, 465–441, 224–222, 148–144....................צדדיות�הגדרות תחולה חד
  1599, 1516–1511...........................................................................וכללי ברירת די�

  465–463, 145............................................................................................מגבילות
   1497, 1284–1282, 463–462, 146–145......................................................מרחיבות  

   די� הפורו�; ולה מידיתתח; הסדרי� כופי�, ברירת די�: ראו...........................הוראות כופות
  1516–1511, 1496, 459–451 ,224–222 ,146.............................................הסדרי� כופי�

  1277–1276, 1267, 1247, 221–218, 14–12..................................................הקשר פדרלי
  די� הפורו�:  ראו ג�;249–239..................................................................ומשפט מהותי

  1437, 240–239.................................................................מהותיות בדיני חוזי�ותפיסות 
  242–240..........................................................................מהותיות בדיני נזיקי�ותפיסות 

  244–243.....................................................................ות בנוגע למשפחהותפיסות מהותי
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  243–242.........................................................................ותפיסות מהותיות בנוגע לקניי�
  ;214–212, 206–204, 197–191, 188, 153, 116, 114, 113, 110, 109.............זכויות קנויות

  תיאוריות, ברירת די�; בעיות הזמ�: ראו ג�
  צדדיות�הגדרות תחולה חד, ברירת די�; אונילטרליז�: ראו.................................צדדי�ת�חד

  470–468, 136–135, 101..........................................................................חוליות קישור
  249–238..........................................................................גישת די� הפורו�עיצוב� ב

  שינוי בחוליות קישור: ראו.................................................................שחל בה�שינוי 
  כלל ברירת די�

  שינוי בכלל ברירת הדי�: ראו.............................................................................חדש
  שינוי בכלל ברירת הדי�: ראו.............................................................................. יש�

  שינוי בכלל ברירת הדי�: ראו..................................................................מקנה זכויות
  שינוי בכלל ברירת הדי�: ראו...........................................................................שינויו

  כללי ברירת די�
  מהותיי� מיוחדי�, כללי�: ראו ג�; 228–224..................................................חידי�א

  unilateral(......................................................117 ,143–148 ,465–466 (צדדיי��חד
  468, 101........................................................................................מבנה, מסורתיי�

  ,1038–1036, 274–273, 212–210....................................קוגנטיי� או ניתני� להתנאה
 1165 ,1217–1225 ,1235 ,1373  

  473–466, 229, 102................................................................................צדדיי��רב
  128–127...................................................................................... מהותיי�כללי העדפה

  1570–1569, 1464–1462 ,462–459, 228–224, 150–149.............לי� מהותיי� מיוחדי�כל
  94–85................................................................................................................... מהי

  227–222, 217–216, 215–212, 154–152, 117, 106, 93, 90–87...................מדיניה המדמ
   90–89........................................................................................................חיצוניה
  90–89.........................................................................................................פנימיה
  229–227, 218–217, 216–215, 117, 92–90.............................................משפטיה הממד
  משפטיה הממד, ברירת די� :ראו...................................................................פרטיה הממד

  93........................................................................................................לאומי�מקור בי�
  222–221,  ואיל�116, 113, 110, 93...............................................................מקור לאומי
  94–92........................................................................................................מתודולוגיה

�  117, 102, 93........................................................................................תאוניברסלי
�  117, 102, 93...............................................................................................תאחיד

  135–118, 117..........................................................................................אמריקנית
  441–439......................................................................................משפט הישראליב

  בעיה אינצינדטלית: ראו................................................................בעיה אינצינדטלית
  בעיות הזמ�: ראו....................................................................................בעיות הזמ�

   בעיות מתודולוגיות: ראו .............................................................וגיותבעיות מתודול
  221–217, 115–103.........................................................................גורמי� מעצבי�

�  470–468, 237–236, 229–227, 151–150, 93................................................תגמיש
  129.................................................................................................הדי� הטוב יותר
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  462–459, 228–224, 150–149......................................................הסדר מהותי מיוחד
  128–127......................................................................................... מהותיתהעדפה

  101–97, 93........................................................................ת ביחס המשפטיותמקדה
  סטטוטיסטי� :ראו ג�; 97–94 ,93..................................................ת בכללי�והתמקד

  221–218.......................................................................................רת משפטיתוומס
  די� הפורו�: ראו ג�; 148–144..................................................................צדדית�חד

  די� הפורו�:  ראו ג�;134..................................................................מגמת התבייתות
  115–94..............................................................................................מודל מסורתי

�  117, 93....................................................................................................תמופשט
  127–126..........................................................................................זעור הפגיעהִמ

  120–119...............................................................................................מניי� זיקות
  די� זר: ראו.....................................................................................מעמדו של די� זר

  126–120..........................................................................ניתוח אינטרסי� שלטוניי�
  סיווג: ראו.......................................................................................................סיווג

  dépeçage(................................................137 ,142 ,232 ,234 ,245–249 ,468(פיצול 
�  470, 229–222, 151–150, 93....................................................................תקונקרטי

�  117, 93 .....................................................................................................תקשיח
  468, 101..................................................................................................צדדית�רב

  רנוואה: ראו.....................................................................................)renvoi(רנוואה 
  129...................................................................................................שיקולי ברירה
  תחולה מידית; די� הפורו�: ראו.............................................................תחולה מידית

  conflict of laws(............................................................................87 ,88(מתקל דיני� 
  conflict of systems(.................................................................152–154 (ל שיטותמתק

  governmental interest analysis(.............................120–126 (ניתוח אינטרסי� שלטוניי�
  250–222...................................................................................................עיצוב שיטה

  489–468, 249–245, 142–136, 101...................................................קטגוריות משפטיות
  23...............................................................................................בגישת די� הפורו�

  236–231.............................................................................בגישת הזכויות הקנויות
  1595–1593; 1022–1013 ;448–447..............................................................קניי� רוחני

  תיאוריות : ג�אור; 90–87......................................................................שיקולי� מדיניי�
  תיאוריות:  ג�ראו; 92–90...................................................................שיקולי� משפטיי�

  250–229, 215–212, 104–103, 94–92..............................................................תיאוריות

  בתי די� דתיי�
  1117, 927, 893–892, 702–700.......................................................................הדי� החל

  לאומית� בי�סמכות שיפוט
  )34(811, )132(400......................................................................................באימו�

  598–597, )125(398............................................................................באפוטרופסות
  675 –663.................................................................................................בגירושי�

  884–883..............................................................................בהחזרת ילדי� חטופי�
  1197–1194, 1187..................................................................ביחסי ממו� בי� בני זוג
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  1112–1109.................................................................................................בירושה
  598–597, )123(397.......................................................................בכשרות משפטית

  941–937, 924–922....................................................................................במזונות
  413–404.....................................................................................בנישואי� וגירושי�

  687–684.............................................................לתת הצהרה על מעמדו של אד�
  880–877.................................................................................בענייני הורי� וילדי�

  ,)71(664, 664, 408, )156(407, )152(405...............................................כמהמכוח הס
 666–667 ,683–684 ,1109–1112 ,1187  

  343–342...................................................................................................צמצומה

  "בישראל"; המצאת מסמכי� :ראו....................................................גבולות המדינה

  תיחו� היק� התחולה של דיני�;  תחולת דיני� במרחב:ראו..................גבולות תחולה

  )8(572, )4(572................................................................................................גיל

  804–649..................................................................................................גירושי�
  707–700............................................................................חלהדי� ה, בישראלנערכי� ה

  704–702....................................................................................בבית משפט אזרחי
  702–700.....................................................................................י�דתי הדי�ה יתבב

  684–660...............................................................................לאומית�סמכות שיפוט בי�
  668..........................................................................................אזרחיבית המשפט ה

  675 –663......................................................................................בתי הדי� הדתיי�
  684–683, 667–666, )71(664, 664.................................מכוח הסכמת הצדדי�  

  673–669........................................................................................המצאת מסמכי�
  675–674.....................................................................................התרת ברית זוגיות

  זיקות סמכות
  678–677, 674–663................................................................................אזרחות

  677–663....................................................................................................  דת
  684–683................................................................................................הסכמה

  663–661..............................................................................לאומיות�מגמות בי�
  681–678..................................................................................................מושב

  682................................................................................................קו� מגורי�מ
  684.................................................................................................מקו� רישו�

  660..................................................................................משפט הישראליתוכ� המונח ב
  793–771...........................................................................................פסקי גירושי� זרי�

  1239–1238, 804–793..............................בי� בני זוגע� הכרעה בעניי� יחסי ממו�   
  תוקפ�

  740....................................................................................גירושי� שנערכו בישראל
    744–741....................................................................רושי� שנערכו מחו� לישראלגי

  744–741..........................................................................ברירת די� ופסקי� זרי�
  744–743..........................................................................................לפי די� דתי
  743...................................................................................................לצור� דתי
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  713–710.............................................................לצור� העברה של ריבוי נישואי�
  739–738........................................................................ אחרותשיטות משפטבהדי� 

  748...................................................................................ומעמדו האישי של האד�
  710–708................................................................................................לצור� דתי

  714–710..................................................................לצור� העברה של ריבוי נישואי�

  841–840, 725–724....................................טיבית וגישה דיסטריבוטיביתגישה קומול

  249–238, 214–213, 153, 116......................................................גישת די� הפורו�

  238–230, 214–213..............................................................גישת הזכויות הקנויות

   מפתח חקיקה:ראו.................................................1947–1922, דבר המל� במועצה

  מושב :ראו...............................................................................)domicile (דומיסיל

  פרוצדורה: ראו..............................................................................................דיוני

  ,700, 696–694, 650, 600, 570–569..........................................................די� אישי
 705–707 ,714–716 ,744 ,825 ,934–941   

  1268–1267, 1245....................................................................................של תאגיד  

  ,722, 719–716, 712, 710–708, 702–694....................................................די� דתי
  דתיי�בתי די� : ראו ג�; 730, 728–726 

  722................................................................................ מבחינת הזמ�תוהיק� תחול  

  חוזי� :ראו.............................................................................................די� החוזה

  lex fori(.........................................................................................17 (די� הפורו�
  617–615........................................................................ואפוטרופסותמשפטית בכשרות 

  1130.......................................................................................................בניהול עיזבו�
  1384–1368...................................................................................בניהול חדלות פירעו�
  892–889.......................................................................................בענייני הורי� וילדי�

  פרוצדורה: ראו............................................................)ענייני� דיוניי�(בענייני פרוצדורה 
  249–214,238–213, 153, 116................................................................גישת די� הפורו�

  215–212..................................................................................ובעיות מתודולוגיות
  208................................................................................................................די� שיורי

  ברירת די�: ראו.......................................................................תוצדדי�ת תחולה חדוהגדר
  465–463, 145..................................................................................ולה מוגבלהיק� תח

   463–462, 146–145.........................................................................היק� תחולה מורחב
  1516–1511, 1496, 459–451 ,224–222 ,146.............................................הסדרי� כופי�
   139–137................................................................................................הרחבת תחולה

  די� זר:  ראו ג�;208..........................................................................חזקת שוויו� הדיני�
   224–222..............................................................................קידו� אינטרסי� קונקרטיי�

  459–451, 224–222, 147–146....................................................................תחולה מידית

  די� זר
  212–206....................................................................................................וכנובירור ת

  207–206..................................................................................................די� או עובדה
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  212–206..........................................................................................................הוכחתו
  209–208.........................................................................................המרתו בדי� הפורו�

  89....................................................................................................................ויעילות
  89...................................................................................................................וריבונות

  209–208.........................................................................................חזקת שוויו� הדיני�
  212–206.........................................................................................................כעובדה
  212–206, 153....................................................................................................מעמדו

  851–850....................................................................................................באימו�
  1533–1531..................................................................................................בחוזי�

  1235–1233............................................................................ביחסי ממו� בי� בני זוג
  1166–1164.................................................................................................בירושה

  632–631..................................................................אפוטרופסותבכשרות משפטית ו
  952–951...................................................................................................במזונות

  484–483......................................................................................במשפט הישראלי
  1609–1608..................................................................................................בנזיקי�

  770–769.....................................................................................בנישואי� וגירושי�
  1051............................................................................................................בקניי�

  1672.........................................................................................................בשטרות
  212–206...............................................................................בשיטות משפט אחרות

  1293.......................................................................................................בתאגידי�
  212–211..............................................................................ותיאוריה של ברירת די�

  142–140...............................................................................................תוצמצו� תחול
   שינוי בדי� הזר: ראו................................................................................... שחל בושינוי

  212–206................................................................................................השופטתפקיד 

  1020–1010, 142–141, 113–112, 107, 100, 98, 66..................................די� עונשי

  )155(1020–1019, 449, 142–141, 113, 66..........................................די� פיסקלי זר

  די� עונשי :ראו........................................................................................די� פלילי

  465, 451–443......................................................................................די� ציבורי
   1020–1019, 451–450, 142–141, 113, 66................................................................  זר

  1600–1591, 451–445..................................................................כבסיס לזכויות פרטיות

  720........................................................................................ תורה כדי� לאומידי�

  דת
  578–577..........................................................................................................המרתה

  752–750..............................................................................................השתייכות דתית
  752–750....................................................................................................חסר דת

  752–750...................................................................................................כפול דת
  בתי די� דתיי�: ראו ג�; 677–663............................לאומית�זיקה לצור� סמכות שיפוט בי�

  941–934, 720 ,697, 342...........................................................................חוליית קישור
  752–750......................................................................................................סיווגה
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  1594, 1561, 449–448....................................................................הגבלי� עסקיי�

  ; הפורו� די�; צדדיות�הגדרות תחולה חד, ברירת די� :ורא....................ההגדרות תחול
  תיחו� היק� התחולה של דיני�

   אפוטרופסות:ראו ג�; 573.................................................................הגנה על אד�
  579, 574–573..........................................................................................דחופה וזמנית
  579, 574–573..........................................................................................רגילה וקבועה

  אפוטרופסות:  ראו ג�;573.................................................................................על בגיר
  אפוטרופסות:  ראו ג�;573.................................................................................על קטי�

  1411, )19(494, 298–297............................................................................הדדיות

  1569, 1462, 459.........................................................................הובלת טובי� בי�

  אפוטרופסות :ראו ג�; 912–863.........................................................הורי� וילדי�
  866–865.........................................................................................לאומיות� בי�אמנות

  890–888.......................................................................................................ברירת די�
  החזרת ילדי� חטופי�: ראו...............................אמנת האג בעניי� החזרת ילדי� חטופי�

  893–892............................................................................................בבית די� דתי
  893...........................................................................................בעיות מתודולוגיות
  893–890.....................................................................................ועקרו� טובת הילד

  מזונות: אור........................................................................................................מזונות
  888–867...............................................................................לאומית�סמכות שיפוט בי�

  אבהות: ראו..................................................................................................אבהות
  871–868..........................................................................................ענייניהיקפה ה

  876–874........................................................................................המצאת מסמכי�
  החזרת ילדי� חטופי�: ראו..........................................................הפרת זכות משמורת

  874–871............................................................................"צור� מתעורר בישראל"
  882–880...............................................................................................שיקול דעת

  בתי די� דתיי�: ראו........................................................................של בתי די� דתיי�
  912–901.................................................................................................... זרי�פסקי�

  910–908...........................................................................................סמכות עקיפה
  912–910......................................................................................עקרו� טובת הילד

  865, 460..............................................................................החזרת ילדי� חטופי�
  902–901.............................................................................................ודיני פסקי� זרי�

  901–894, 886–884........................................אמנת האג בעניי� החזרת ילדי� חטופי� לפי
  897–895................................................................................הפרת זכות המשמורת

   897...................................................................................................חובת ההחזרה
  901–897..............................................................................חריגי� לחובת ההחזרה

   902.............................................................................................................פסק זר
  888–882...............................................................................לאומית�סמכות שיפוט בי�

  888–884..........................................................�"דתי ובגבית די� , בית משפט אזרחי
  habeas corpus(.................................................................884–888(הביאס קורפוס 
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  בתי די� דתיי�: ראו........................................................................של בתי די� דתיי�
  892–891......................................................................................עקרו� טובת הילד  

  359–356......................................לאומי הפרטי הישראלי� מקור למשפט הבי�,היקש
  359............................................................................................דתי�כמקור למשפט בי�

  358–356.............................................................................................................מחוק
  358–357................................................................................................מהלכה פסוקה

  כשרות משפטית :ראו.........................................................................ותהכרזת פסל

 �  הלי
   פסק גברא :ראו ג� ; 252, 39...............................................הגדרתו, )in personam(גברא 

  פסק חפצא: ראו ג�; 252, 39.......................................................הגדרתו, )in rem(חפצא 
  45......................................................................................................מעמד אישיב

  ; 1041–1040, 1021, 979–978, 373–371, 366, 74, 45, 42, 40, 37..............................  ימי
  עבוד ימייש: ראו ג�

  1377–1375...............................................................................והלי� חדלות פירעו�

  הליכי� מקבילי� :ראו ג�; lis alibi pendens(..............57 ,423–426 (הלי� תלוי ועומד
  824 .................................................................................................................באימו�

   597–596..................................................................................................באפטרופסות
  1412, 1387 ,1366–1365, 1339–1336 .....................................................בחדלות פירעו�

  1460.................................................................................................................בחוזי�
  1202, 1189..................................................................................ביחסי ממו� בי� בני זוג

  1116–1114 ......................................................................................................בירושה
  597–596............................................................................................בכשרות משפטית

  925.................................................................................................................במזונות
  1548.................................................................................................................קי�בנזי

  693–692...........................................................................................בנישואי� וגירושי�
  892, 882–881................................................................................בענייני הורי� וילדי�

  997....................................................................................................................בקניי�
  1632...............................................................................................................בשטרות

  1263–1262....................................................................................................בתאגידי�

  ; 1182–1181, 1114, )33(1067 ......................................................הליכי� מקבילי�
  עזרה משפטית, חדלות פירעו� :ראו ג�

  356–347............................לאומי הפרטי הישראלי�מקור למשפט הבי�, הלכה פסוקה

  394–367, 52–51 .........................................................................�המצאת מסמכי
  383–382, 368............................................................................................אמצעי יידוע

  383–382, 370, 368........................................................................אמצעי לכינו� סמכות
  824–823..........................................................................................................באימו�

  596.........................................................................................................אפוטרופסותב
  979, 373–371...........................................................................................בהלי� חפצא

  1363, 1334–1333..................................................................................בחדלות פירעו�
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  1459–1439........................................................................................................בחוזי�
  1202, 1189..................................................................................ביחסי ממו� בי� בני זוג

  1114–1113.......................................................................................................בירושה
  596....................................................................................................בכשרות משפטית

  925.................................................................................................................ותבמזונ
  1548–1535........................................................................................................בנזיקי�

  691–688...........................................................................................בנישואי� וגירושי�
  876–874.......................................................................................בענייני הורי� וילדי�

  1617–1611............................................................................בעשיית עושר ולא במשפט
  988–977............................................................................................................בקניי�

  375–374.........................................................................................בשטחי� המוחזקי�
  1632–1622......................................................................................................בשטרות

  1262–1253....................................................................................................בתאגידי�
  370–367..................................................................................................בתו� המדינה

   1346, 370–369, 32..................................................................................... נוכחות
  )22(369............................................................................. במדינהלנוכחות �מבחני

  370........................................................................................סוג הסמכות המוקנית
  369.............................................................................................................תפיסה

  369..............................................................................................גבולות טריטוריאליי�
  394–375.................................................................................................מחו� למדינה

  415–413, 375–374.........................................................................בלי צור� בהיתר
  392–378.....................................................................................נסיבות למת� היתר

  415–413, 382, 376–375.......................................................................צור� בהיתר
  391–390............................................................חו� במדינה�בוררות�פת פסקיאכ

  391–390.......................................................................חו� במדינה�אכיפת פסק
  383–382................................................................................................הסכמה

  392–389..................................................................................דיינות במדינההת
  387–385...........................................................................זיקה בי� חוזה למדינה

  392, 382....................................זיקות המספיקות להתרת נישואי� במקרי� מיוחדי�
  392....................................זיקה המספיקה לתביעה על יסוד חוק התובלה האווירית

  379–378............................................................................מושב הנתבע במדינה
  381..............................................................מושב התובע שנית� נגדו פסק בוררות

  388–387........................................................................מעשה או מחדל במדינה
  381–380....................................................הנתבע במדינה יו הרגיל שלמקו� מגור

  381.....................................................................מקו� עיסוקו של הנתבע במדינה
  385–384.........................................................................................נכס במדינה

  390, 388 ,387, 385–384, 381..................................................סוג הסמכות המוקנית
  394–392, 382........................................................................................שיקול דעת

  394–392, 377...............................................................................תנאי� למת� היתר

  578–577................................................................................................המרת דת
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  תניות שיפוט;  בתי די� דתיי�:ראו ג�............................................................הסכמה
  )37(31.........................................................................................ניתבאשר לסמכות עניי

  , 982, 924, 915, 694–692, 684–683, 598, 383–382 ,78, 31........................כזיקת סמכות 
984 ,985 ,1110 ,1190 ,1195 ,1317 ,1320 ,1339–1343, 1346)216( ,  

1366 ,1439 ,1441 ,1537 ,1612–1613 ,1623 ,1629  
  תיי�בתי די� ד: ראו..........................................................................לסכמות בית די� דתי

  נוואהר :ראו.......................................................................)remission (הפניה חזרה

   רנוואה :ראו..................................................................)transmission (הפניה הלאה

  העברות לא רצוניות, קניי� :ראו....................................................................הפקעה

   נישואי� וגירושי� :ראו.....................................................הצהרה על מעמדו של אד�

  1175–1174, 1128–1126 ,1092–1091, )8(572....................................הצהרות מוות

  344–343.....................................................................הצעת חוק היחיד והמשפחה
  808....................................................................................................................אימו�

  635–632, 607–606, 590, 586, 582–580, 575, 572, 569 .....כשרות משפטית ואפוטרופסות
  )184(698.............................................................................................נישואי� וגירושי�

  דת :ראו........................................................................................השתייכות דתית

  נישואי� וגירושי� ;גירושי� :ראו.........................................................התרת נישואי�

  231...............................................................הצעת החוק של לבונטי�, זכויות גברא

  231..............................................................הצעת החוק של לבונטי�, זכויות חפצא

  די� זר :ראו ג�; local(..............................................................211(זכויות מעוגנות 

  די� זר :ראו ג�; transitory(............................................................211 (ת צפותזכויו

   ;214–212, 206–204, 197–191, 188, 153, 116, 114 ,113, 110, 109.....זכויות קנויות
  בעיות הזמ� :ראו ג�

  238–230.....................................................................................גישת הזכויות הקנויות
  215–212........................................................גישת הזכויות הקנויות ובעיות מתודולוגיות

  to be left alone(..........................................................132 ,236 (שיונח לנפשוזכות 

  17....................................................................................................................זר

  תאגידי� :ראו..............................................................................................חברות

  1434–1299.....................................................................................חדלות פירעו�
  1301.......................................הגדרה, )universality of bankruptcy(אוניברסליות ההלי� 

  1301............................................הגדרה, )unity of bankruptcy(אחידות בחדלות פירעו� 
  1389–1386, 1373, 1303–1302.........................................................לאומיות� בי�אמנות

  1385–1368....................................................................................................ברירת די�
  1385–1373...................................................................................משפט הישראליב

  1385–1384............................................................................ות מתודולוגיותבעי
  1378–1377.......................................................................................די� הפורו�
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  1381–1379........................................................בזכויות של צד שלישי פגיעה
  1379–1378...............................................................................................די� זר

  1377–1375......................................................................היקש מהלי� חפצא ימי
  1373.................................................. דיני חדלות פירעו� הדי� החל ועלהתנאה על

  1384–1382..................................................................................מסגרת חשיבה
  1384–1374.......................................................... וסוגיות מהותיות דיוניותסוגיות
  1384–1377.............................פירעו� וסוגיות מהותיות כלליותמדיני חדלות  סוגיות

  1374–1373.......................................................................................שיקול דעת
  1373–1368............................................................................בשיטות משפט אחרות

  1380..........................................................................................בביטול הענקות
  1380............................................................................................בייחוס לאחור

  lex concursus(........................................................................1368(די� הפורו� 
  1373–1370............................................................................די� הפורו�סטייה מ

  1370–1368............................................................. די� הפורו�ספק בדבר תחולת
  1382–1381................................................................שיקולי� מיוחדי� בהסדר הדדי

  1389–1386, 1373, 1303–1302...........................................לאומיי� אחידי��הסדרי� בי�
  1434.......................................................................................הערכת המשפט הישראלי

  1302–1299........................................................................................מאפייני� ייחודיי�
  centre of main interests(..........................................................1302(מרכז ניהול עיקרי 

  ;לאומית�סמכות שיפוט בי�, חדלות פירעו�: ראו ג�............................................סוגי הלי�
  קי� זרי�פס, חדלות פירעו�; עזרה משפטית, חדלות פירעו�

  territorial proceeding(................................................................1303(טריטוריאלי 
  local proceeding(...............................................................................1303(מקומי 
  secondary proceeding(...............................................1303 ,1306)43( ,1324(משני 

  ,ancillary proceeding(.........................1101 ,1306)43( ,1308)51( ,1324 ,1328(עזר 
 1337 ,1424–1425  

  main proceeding(......................................................................1303 ,1324(עיקרי 
  1367–1304............................................................................לאומית�ט בי�סמכות שיפו

  1367–1312...................................................................................במשפט הישראלי
  1345–1344.....................................................................בפשיטת רגלדרישת גיל 

  1339–1336......................................................................................הלי� מקומי
  1339–1336, 1330–1329..........................................................הלי� מקומי משני

  1339–1336, 1330, 1328.......................................................................הלי� עזר
  1339–1336, 1328.............................................................................הלי� עיקרי

  1363, 1334–1333......................................................................המצאת מסמכי�
  1367...................................................................משפט הישראליהערכת המצב ב

  1323–1316.....................................................................קבפירו הסמכות תבהרח
  1323–1313..........................................................................סמכות בפירוקזיקות 

  1343–1339, 1320, 1317....................................................................הסכמה
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  1318 במדינהמרכז הכובד של החברה
  1322–1321 ,1317..........................................................ניהול עסקי� במדינה

  1321–1317, 1315...................................................................מדינהנכסי� ב
  תניות שיפוט; הסכמה: ראו.........................................................תניית שיפוט

  1351–1345..................................................................יטת רגלפשזיקות סמכות ב
  1366................................................................................................הסכמה
  1356, 1349–1346.............................................................................מגורי�

  1355..................................................................................................מושב
  1346................................................................................................נוכחות

  1356, 1351–1349......................................................................ניהול עסקי�
  1345......................................................................................נכסי� במדינה

  תניות שיפוט; הסכמה: ראו.........................................................תניית שיפוט
  1314–1313....................................................................מדינהחברה שהתאגדה ב

  1323–1314............................................................מדינהחברת שהתאגדה מחו� ל
  1351–1344............................................................................................."חייב"

  1321, 1319..............................................................בפירוק, לש� הגנה על נושי�
  1354–1351, 1343...................................................................שיטת רגלמעשה פ

  1333–1328................................................................. בפירוקסמכות אוניברסלית
  1329............................................................................................דימהדי� ק

  1333–1332..............................................................................חיסול החברה
  1333–1332............................................................................מחיקת החברה

  1330–1328..................................................................................נושי� זרי�
  1330–1328.....................................................................מדינהנכסי� מחו� ל

  1332–1331..........................................................................ת המפרקיוסמכו
  1332–1331.....................................................................סמכות כונס הנכסי�

  1333–1332................................................................................פירוק חברה
  1329...................................................................................שוויו� בי� נושי�

  1363–1359.........................................................סמכות אוניברסלית בפשיטת רגל
  1363–1361.................................................................הפטר ישראליכוחו של 

  1360...........................................................................................נושי� זרי�
  1359..............................................................................מדינהכסי� מחו� לנ

  1359.....................................................................................ת הנאמ�יוסמכו
  1333–1329....................................................................... בפירוקסמכות מוגבלת

� פעולה ע� הלי� זרותשי.............................................................1330, 1329  
   1134...............................................................................סמכות מקומית בפירוק 

  1364........................................................................סמכות מקומית בפשיטת רגל
  שיקול דעת, חדלות פירעו�: ראו.............................ב הלי� חדלות פירעו� מקומיעיכו

  1334–1333..............................................................................................פרסו�
  שיקול דעת 

  1323–1322..............................................................................בכינו� סמכות
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  1323–1322................................... או של רשויות אחרותבית המשפטשל 
  1343–1335, 1319................................................................הפעלת סמכות ב

  1366–1365, 1339–1336.............................................הלי� תלוי ועומד
  1339–1338..................................................................וצווי� זרי�

   1365–1364, 1336..........................................................פורו� לא נאות
  1366 ,1343–1339, 1320, 1317......................................... תניות שיפוט

  1312–1304............................................................................אחרות משפטבשיטות 
  universality of bankruptcy(...............................1326–1327 ,1358(אוניברסליות 

  unity of bankruptcy(.......................................1323 ,1326–1327 ,1358(אחידות 
  1358, 1326, 1324, 1311, 1306..........................................................הלי� מקומי

  1358, 1326, 1324, 1312–1311, )43(1306..................................הלי� מקומי משני
  1358, 1326, 1324, 1312–1311, 1306.................................................הלי� עיקרי

  1311..............................................................................................זיקות סמכות
  1358 ,1326, 1312–1311, 1308, 1307, 1306.............................סמכות אוניברסלית

  1311–1307.......................................................................................שיקול דעת
  עזרה משפטית
  1389–1385................................................................................לאומיות�אמנות בי�

   1397–1395......................................................................................במשפט האנגלי
  1396–1395.......................................................יי�החלת דיני חדלות פירעו� מקומ

  1396.............................................................................................שיתו� פעולה
   1433–1423...................................................................................במשפט הישראלי

  1433–1423.................................................................כשאי� הלי� ישראלי מקביל
  1433–1427.........................................................ביטול הענקה לפי די� ישראל

  1427................................................................החלת דיני חדלות פירעו� זרי�
  1433–1427.................................................מקומיי� החלת דיני חדלות פירעו�

  1426...........................................................................עיכוב של הלי� אזרחי
  1426–1423.................................................................כשיש הלי� ישראלי מקביל
  1424–1423...................................................................עיכוב ההלי� המקומי

  1426.......................................................................................שיתו� פעולה
   1403–1398.....................................................................................שיקולי� כלליי�

  1433–1385.................................................................................................פסקי� זרי�
  1397–1390......................................................................................במשפט האנגלי

  1397–1396..........................................................................הסדרי� סטטוטוריי�
  1396–1394.....................................................השפעת הפסק הזר במשפט המקובל

  1393–1390..................................................................................וברירת די�
  1390.................................................................................כוחו של הפטר זר

  1391–1390............................................................מעמד הנאמ� או הנציג הזר
  עזרה משפטית, חדלות פירעו�: ראו...........................................עזרה להלי� זר
  1394.....................................................................................על הלי� מקומי
  1394, 1391............................................................................על קניי� החייב
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  תנאי קליטה במשפט המקובל
  1392.................................................................................................סופיות

  1391.......................................................................................סמכות עקיפה
  1394–1393.....................................................בפסק די� כלפי צד שלישי

  1433–1402...................................................................................במשפט הישראלי
  1433–1414, 1406–1403................................................................אכיפה והכרה
  1414.............................................................................................הוצאה לפועל
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  1110..........................................................................................................הסכמה
  1116–1114, 1067–1066................................................................ודיני פסקי� זרי�

  1114–1113...........................................................................................נושי� זרי�ו
  1112–1109........................................................................וסמכות בתי הדי� הדתיי�

  1200–1197................................................................ותביעה ביחסי ממו� בי� בני זוג
  1081–1068.......................................................................................זיקות הסמכות

  1114–1113...........................................................................................יורשי� זרי�
  1093–1092........................................................בתביעהשאלה אינצידנטלית ירושה כ

  1109–1086..................................................................................... על פי די�ירושה
  1109–1086................................................................................ירושה על פי צוואה

  1109–1086, 1084–1083.............................................................."ירושתו של אד�"
  1092–1091........................................................................הצהיר על מותו של אד�ל

  1091..................................................................................לקבוע את מותו של אד�
  1074–1069.......................................................................................מושב בישראל

  1080–1074.......................................................................................ישראלנכסי� ב
  1105–1097, 1067............................................................................סמכות ייחודית

  1115–1114, 1105–1103................................................וניהול חובה של העיזבו�
  1182–1175.....................................................................................ופסקי� זרי�
  1085–1084, 1067, 1066...................................................................סמכות מוגבלת
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  1115 ..............................................................................................סמכות מקבילה
  1085–1084, 1066.............................................................................סמכות שיורית

  1114............................................................................................................פרסו�
   1116–1114............................................................................................שיקול דעת

  1085...................................................................והיק� הנכסי� הכפופי� לסמכות
  בתי די� דתיי�: ראו........................................................................של בתי די� דתיי�

  1105–1104......................................................................................שמירת העיזבו�
  1094–1093.............................................................ו� או יורשתביעה מצד מנהל עיזב

  1105–1104...................................................................אמצעי� לשמירת העיזבו�
  1200–1197....................................................................... ממו� בי� בני זוגיביחס

  1105–1104..................................................בית המשפט המוסמ� מבחינה עניינית
  1105–1094............................................................בירושהוסמכות ישראלית לדו� 

  1105–1095..................................זכות התביעה והכרה בפסקי� זרי� בענייני ירושה
  1109–1105.................................יגי המורישתביעה נגד מנהל העיזבו� או היורשי� כנצ

  1200–1197, 1109–1107...................................................יחסי ממו� בי� בני זוגב
  1109...........................................................בית המשפט המוסמ� מבחינה עניינית

  1106.................................................................והכרה בפסקי� זרי�הנכו� הנתבע 
  1106–1105............................................................................ לתבועות התובעזכ

  1109................................................................................מינוי מנהל עיזבו� זמני
  1093...................................................................תביעה נגד מנהל עיזבו� בגי� מעשיו

  1109–1093......................................................................................."היק� "תתביע
   1109–1108, 1105.........................................................................ות ענייניתסמכ
  1182–1169.................................................................................................פסקי� זרי�

  1182–1175 ......................................................................................אחידות ופיצול
  1171–1170...................................................................................................אכיפה

  1182–1175, 1172–1169...............................................................אפשרות הקליטה
  1241–1239.................................................................בירושה ויחסי ממו� בי� בני זוג

  1172–1171....................................................................................................הכרה
  1181–1179, 1134....................................................הכרה במינוי זר של מנהל עיזבו�

  1175–1174, )240(1128..................................................................הצהרת מוות זרה
  1175–1172........................................................................................סמכות עקיפה

  1173–1172.............................................................................סמכות ישירהו  
  1182–1175...............................................................צו זר וסמכות ישראלית בירושה

  1174...........................................................................................צווי� זרי� סותרי�
  1182–1181..............................................................שיתו� פעולה בהליכי� מקבילי�

  )240(1128.........................................................................................תעודת פטירה זרה

  כלי טיס
  1578........................................................................................גרימת נזק בתו� כלי טיס

  1578......................................................................................גרימת נזק על ידי כלי טיס
  1569......................................................................................................תובלה אווירית
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  חפצא, הלי� :ראו ג�; 1027–1022.............................................................כלי שיט
  1578........................................................................................גרימת נזק בתו� כלי שיט

  1578......................................................................................גרימת נזק על ידי כלי שיט
  1570...........................................................................הגבלת אחריות של בעלי כלי שיט

  1570, 1569.........................................................................................הובלת טובי� בי�
  1570...........................................................................................פיצוי נזקי זיהו� בשמ�

  שיעבוד ימי: ראו............................................................................................שיעבודי�

  פרוצדורה :ראו........................................................................................כלל דיוני

  � עונשידי :ראו......................................................................................כלל עונשי

  די� פיסקלי :ראו...................................................................................כלל פיסקלי

  די� ציבורי :ראו....................................................................................כלל ציבורי

    ברירת די�:ראו ג�.......................................................................... ברירת די�יכלל
  1570–1569, 1464–1462 ,228–224....................................................................אחידי�

  468, 101..............................................................................................מבנה, מסורתיי�
  שינוי בכלל ברירת הדי�: ראו.......................................................................מקני� זכויות

  ,1038–1036 ,274–273, 212–210 .........................................קוגנטיי� או ניתני� להתנאה
 1165 ,1217–1225 ,1235 ,1373  

  128–127..............................................................................כללי העדפה מהותיי�

  כללי� 
  פרוצדורה; סיווג: ראו ג�; 103–102, 98–95............................................................אפיו�

  96....................................................................................................................אישיי�
  צדדיות� הגדרות תחולה חד,ברירת די�: ראו.........................................בעלי הגדרת תחולה
  תחולה מידית; די� הפורו�: ראו....................)application immédiate (בעלי תחולה מידית

  unilateral(............................................................117 ,143–148 ,465–466 (צדדיי��חד
  96....................................................................................................................חפציי�

   1570–1569, 1464–1462, 462–459, 228–224, 150–149.......................מהותיי� מיוחדי�
  97..................................................................................................................מעורבי�

  473–466, 229, 102......................................................................................צדדיי��רב

  573–571......................................................................................כשרות משפטית
  575–574............................................הסדרתה, במשפט הישראלי ובשיטות משפט אחרות

  632–598.......................................................................................................ברירת די�
  610–608, 606–605.......................................................................במשפט הישראלי

  605–599...............................................................................אחרותמשפט בשיטות 
  632–622...................................................................................בעיות מתודולוגיות

  617–615, 610........................................................................הכרזת פסלות וביטולה
   כשרות

  612..........................................................................................................נזיקי�
  612.......................................................................................................נישואי�
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  610–608.................................................................................פעולות משפטיות
  622–617...................................................................פעולות שנעשו בישראל

  612......................................................................................................קניי�  
  598–576...............................................................................לאומית�סמכות שיפוט בי�

  "בישראלי" :ראו......................................................................................"בישראל"
  599–592, 588–582................................................................ולההכרזת פסלות וביט

  596................................................................................................המצאת מסמכי�
  587–585.......................................................................................................מושב

  587....................................................................................................מקו� מגורי�
  597–596...............................................................................................שיקול דעת

  בתי די� דתיי�: ראו........................................................................של בתי די� דתיי�
  648–632....................................................................................................פסקי� זרי�

  640–634...........................................................................................אכיפה והכרה
  634–632......................................................................................אפשרות הקליטה

  647–640...........................................................................................סמכות עקיפה
  648–647......................................................................................................רישו�

   354..........................................................................................................לבונטי�
  238–230....................................................................................................הצעת החוק

  845, 841–840...........................................................................תוח מיוחדני, אימו�
  233–232...............................................................................מתודולוגיותהבעיות ה

  231....................................................................................................הדי� המוסמ�
  237–235.........................................................................................בזכות גברא

  235................................................................................................בזכות חפצא
  234–233..........................................................................................די� הפורו�

  233–232..................................................................................................די� זר
  237–236....................................................................די� שהנתבע נחש� למרותו

  235, 232, 161 ............................................................................................... סיווג
  depéçage(......................................................................................232 ,234(פיצול 

   מילוי, לקונה
  359–356...................................................................................................בעזרת היקש

  356–352....................................................................................ות משפטיתבעזרת ספר
  360–359........................היושר והשלו� של מורשת ישראל, הצדק, בעזרת עקרונות החירות

  351–350......................................................................................ממשפט מקובל אנגלי
  351.............................................................................................אחרותמשפט משיטות 

  350..................................................................................תו� התאמה למשפט הישראלי

  מגבלות, לאומית�סמכות שיפוט בי� :ראו............................מגבלות על סמכות שיפוט

  ,413–409, 407, 396, 380, 378, 375, 365, 46, 33, 31–29..............................מגורי�
 570 ,574 ,576 ,587–588–578 ,682 ,1346–1349 ,1356  
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  427, 60......................................................................................אזרח, מדינת אויב

  427, 60....................................................................................אזרח, מדינה עוינת

  ; סמכות שיפוט,  מקרקעי�:ראו..........................................................כלל, מוסמביק
  קניי�; מגבלות, לאומית� בי�סמכות שיפוט

  1598–1595, 1561, 464–463, 450, 445, 241, )200(151....................מוצרי� פגומי�

  מושב
  356, 343.............................................................................................במשפט הישראלי

  1355, 1210–1209, 1073–1069, 816, 812, 681–678, 587–585, 356......................הגדרה
  מחו� למדינה, המצאת מסמכי� :ראו ג� 411, 379–378, 29–27........................זיקת סמכות
  817–811, 399.............................................................................................באימו�

  1355...............................................................................................בחדלות פירעו�
  1073–1069, 403–400.................................................................................בירושה

  596–592, 587–583, 396...............................................................בכשרות משפטית
  686, 681–678, 666, 413–409.......................................................גירושי�נישואי� וב

   ,)138(401, )134(400, )133(400, )126(398, )122(396, )68(379.........משמעות מורחבת
411–413 ,591–592 ,678–681, 812)37(, 873–874, 1070)48( ,1080 ,1356–1357  
   343.........................................................................................................חוליית קישור

  845–825....................................................................................................באימו�
  606, 570–569....................................................................................באפוטרופסות

  702, 698–697...........................................................................................בגירושי�
   1217–1209, 1206..................................................................ביחסי ממו� בי� בני זוג

  1118–1117.................................................................................................בירושה
  606, 570–569...............................................................................בכשרות משפטית

  933–932...................................................................................................במזונות
   738–719..................................................................................................בנישואי�

  892–889.................................................................................בענייני הורי� וילדי�
  שינוי בחוליית הקישור : ג� ראו;201–197...............................................................שינוי

  1268–1267, 1245, )16(27.............................................................................של תאגיד

  1212–1211, 715–714........................................................................ מיועדמושב

�  1213–1210......................................................................................מושב משות

  715–714..........................................................................................מושב מתוכנ�

  1204–1203.....................................................................................נישואי�מושב 

  967–913....................................................................................................מזונות
  952–926.......................................................................................................ברירת די�

  927–926................................................אחרותמשפט שיטות אמנות בי� לאומיות ובב
  929–928.................................................................................................."בני זוג"

  952–944...................................................................................בעיות מתודולוגיות
  941–934....................................................................................................די� דתי



 מפתח ענייני�

1817  

  934–932...............................................................................................די� המושב
  934–933.........................................................................או של הזכאישל החייב 

  951–950..........................................................................................שינוי מושב
  949–947, )289(723................................................................תוק� הנישואי�שאלת ו

  942.........................................................................................כלל ברירת די� חלופי
  941–934..................................................................................כלל ברירת די� פנימי

  928.........................................................................................................."מזונות"
  931–930....................................................................................................."קטי�"

   926–914...............................................................................לאומית�סמכות שיפוט בי�
  915–914...............................................................................אחרותמשפט בשיטות 

  1542, 925.......................................................................................המצאת מסמכי�
  920–915.............................................................................................זיקות סמכות

  928, 922–921..............................................................................מזונות מ� העיזבו�
  925.......................................................................................................שיקול דעת

  בתי די� דתיי�: ראו........................................................................של בתי די� דתיי�
  967–952....................................................................................................זרי�� פסקי

   967–956, 926.........................................................שינוי שיעור� של מזונות שנפסקו

  1561................................................................................................מטרד מקרקע

  סיווג :ראו......................................................................................................מיו�

  קניי�: ראו ג�..........................................................................................מיטלטלי�
  975.................................................................................מקו� הימצאו, מיטלטל מוחשי

  1004–1003..............................................................................................ברירת די�
   385–384, 37....................................................... שיפוט בשל מיטלטל במדינהסמכות

  1045–1038..............................................................................שינוי במקו� הימצאו

  976–974...........................................................................................מיקו� נכסי�

  1464–1463, 461....................................................................לאומי�מכר טובי� בי�

  מניה 
   1031–1029....................................................................................................ברירת די�

  976........................................................................................................מקו� הימצאה

  ,)125(398, 397, 394, )49(376, )36(372, )12(366...................................מעמד אישי
 400)132( ,401)138( ,405) 152( ,412)179(, 435–436 ,438 ,454,  

 465–466 ,469 ,472 ,481 ,569–570 ,571–647 ,649–794,  
 805–860 ,936 ,1109–1112 ,1183 ,1194–1196 ,1210)116( ,1216–1217 ,1345   

  180–179, 176.................................................................................ובעיות מתודולוגיות
  212–209...........................................................................................................ודי� זר
  180–179, 176......................................................................................................וקניי�

  710–708......................................................................................................לצור� דתי
  713–710........................................................................ נישואי�לצור� העברה של ריבוי

  730–729............................................................................................................רישו�
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  די� זר :ראו...................................................................................מעמדו של די� זר

  act of state(....................................................65–66 ,349 ,432–433 (מעשה מדינה
  976–974..............................................................................מקו� הימצאו של נכס

  1045–1038, 201–197......................................................................שינוי מקו� הימצאו

  מגורי� :ראו......................................................................................מקו� מגורי�

   מגורי�:ראו...............................................................................מקו� מגורי� רגיל

  361–341.............................................ראלילאומי הפרטי היש�מקורות המשפט הבי�

  unprovided-for cases(.....................................................123 (י� בלתי מוסדרי�מקר

  קניי�; מגבלות ,לאומית� בי� סמכות שיפוט:ראו ג�; 974–972.......................מקרקעי�
  1003.............................................................................................................ברירת די�

  975–974................................................................................................מקו� הימצא�
  974–973, 387–384, 36............................................................................סמכות שיפוט

   997–988, )83(45, 43, )58(36.......................................................................ייחודית
  ,1086–1081, 997–988, 431–429, 63–61.......................................על מקרקעי� זרי�

 1200–1201 ,1325–1328 ,1357–1360;   

  ; 997–988, 431, )238(429, 63............................................................מרשמי� זרי�
  מגבלות, לאומית� סמכות שיפוט בי�:ראו ג� 

  350, 344...................................................חשיבותו במשפט הישראלי, משפט אנגלי

  לאומי פרטי�משפט בי�
  361–360..............................................................................................הערכה, ישראלי
  360–341.............................................................................................מקורות, ישראלי

  9, 8....................................................................................................לאומי�משפט בי�
  12.....................................................................................................שיטתי�משפט בי�

  9.............................................................................................................משפט מדינתי

  דבר המל� במועצה :ראו ג�; 754, 697, 676, 663, 342, 341...............משפט מנדטורי

  5...............................................................................................לאומי�עברמשפט 

  117, 113–112, 107, 5.........................................................................משפט פרטי
   221–217...................................................................................................ומדיניות  

 די� ציבורי :ראו ג�; 117, 113–112, 107, 5..........................................משפט ציבורי
  112, 108–107....................................................................................משפט רומי

   ברירת די�:ראו....................................................................................דולוגיהמתו

  מתקל 
  true conflict(................................................................................................123(אמת 
  conflict of laws(...........................................................................................87 (דיני�
  false conflict(.......................................................................................121 ,144(שווא 

  ותיגובעיות מתודול:  ראו ג�;conflict of systems(.........................152–154 ,235 (שיטות
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  1356, 1351–1349, 1322–1321, 1317, 35–34......................................ניהול עסקי�

  המצאת מסמכי� :ראו.............................................................כזיקת סמכות, נוכחות

  1609–1535.................................................................................................נזיקי�
  1609–1549....................................................................................................ברירת די�
  1578, 1570–1569......................................................................לאומיות�בי� אמנות

  1609–1569...................................................................................במשפט הישראלי
  1577–1574......................................................................................הכלל הנוהג
  1588–1582........................................................................................חריג לכלל
  1588–1583.........................................................................................ממדיו

  1588–1585......................................................................צדדי� מאותו מקו�
  1570–1569....................................................................כללי� מהותיי� מיוחדי�

  1574–1572...........................................ממנומשיכה למשפט האמריקני והסתייגות 
  1572–1570..........................................................קליטת המשפט המקובל האנגלי

  1609–1600................................................................................בעיות מתודולוגיות
  1591–1582, 1575, 1568–1558....................................................................גמישות

  1588–1582, 1564–1562.....................................................באמצעות חריג לכלל
  1560–1559.............................................................................במשפט האמריקני
  1591–1582..............................................................................במשפט הישראלי

  1560–1559.....................................................................................במתודולוגיה
  1565–1564.....................................................................ותיאוריות של ברירת די�

  1562–1561........................................................כללי� מיוחדי� לסוגיות מיוחדות
  dépeçage(.........................................................1564–1568 ,1588–1591(פיצול 

  1556–1550............................................................................................די� הפורו�
  lex loci delicti commissi(......................1550–1556 ,1575(די� מקו� ביצוע העוולה 

  lex loci delicti(...................................................................1550(די� מקו� העוולה 
  lex loci damni(......................................................1550 ,1557(די� מקו� קרות הנזק 

  )lex delicti, proper law of the tort(.........................................1559)82(העוולה די� 
  1671, 1604–1603...................................................................הבעיה האינצידנטלית

  1594, 1561......................................................................................הגבלי� עסקיי�
  1570......................................................................הגבלת אחריות של בעלי כלי שיט

  1570, 1569...................................................................................הובלת טובי� בי�
  1557......................................................................... במשפט האיחוד האירופיהכלל
  1557........................................................... בריסטייטמנט השני בארצות הבריתהכלל
  1558–1557, 1555..............................................................י הסטטוטורי האנגלהכלל

  1578, 1570–1569......................................................... אחידי�לאומיי��הסדרי� בי�
   1557–1555, 1549.................................................................ודיני הנזיקי� המהותיי�
  1552.....................................................................................וריבונות טריטוריאלית

  גמישות, נזיקי�: ראו ג�; 1564–1562......................................................... לכללחריג
  1567................................................................................והבעיה האינצידנטלית

  1567.......................................................................................................ופיצול
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  1562............................................................................................מוגדר ומוגבל
  1564–1563.......................................................................................פתוח וכללי

  1588–1585............................................................................צדדי� מאותו מקו�
  1570–1569...............................................כללי� מהותיי� מיוחדי� במשפט הישראלי

  1562–1561...............................................................כללי� מיוחדי� לנזקי� מיוחדי�
  1561..........................................................................................הגבלי� עסקיי�
  1561..........................................................................................מוצרי� פגומי�

  1561.............................................................................................מטרד מקרקע
  1561..................................................................................נזק מאמצעי תקשורת

  1561................................................................................................נזק סביבתי
  1561............................................................................................תאונות דרכי�

  1561.....................................................................................תחרות בלתי הוגנת
  1582–1577.........................................................................................מקו� העוולה

  1578.............................................................כלי טיס בשטח אווירי של מדינה  
  1578......................................................................כלי טיס בשמי� הפתוחי�  
  1578..............................................................................כלי שיט בי� הפתוח  
  1578.................................................................כלי שיט במי� טריטוריאליי�  
  1579.................................................מעשה במקו� אחד ונזק במקומות אחרי�  
  1579..........................................................................מעשי� במדינות שונות  
  1582–1578....................................................מרכיבי� שוני� במקומות שוני�  

  1570, 1561............................................................................................נזק סביבתי
  1591–1588, 1568–1564................................................................ספציפיות סוגיות

  1566..................................................................................אבד� כושר השתכרות
  1568, 1565...............................................................................אחריות שילוחית

  1568................................................................................בסיס האחריות והיקפה
  1567, 1566................................................................בעלות בזכות הקניי� הנדונה

  1566.................................................................................................דיני ראיות
  1568...........................................................................................הגבלת אחריות

  1568, 1566...............................................................................................הגנות
  1565........................................................................................הדבר מדבר בעדו

  1589.........................................................................................................היוו�
  1566...............................................................................................הקטנת הנזק

  1589, 1568, 1566................................................................................התיישנות
  1590........................................................................................התרשלות הנתבע

  1568, 1565......................................................................................זהות הנתבע
  1565...............................................................................................זהות התובע

  1568, 1565..............................................................................................חזקות
  1568...........................................................................................חלוקת אחריות

  1566..................................................................................................כאב וסבל
  1589, 1566.......................................................................................כימות הנזק



 מפתח ענייני�
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  1590, 1565..........................................................................כשירות לבצע עוולה
  1567....................................................................................................נזק כללי

  1568, 1566.........................................................................................נטלי ראיה
  1567....................................................................................ניכוי תשלומי ביטוח

  1567........................................................................................................סיעוד
  1568...................................................................................... נזקסעדי� למניעת
  1568............................................................................................עביר�ת הזכות

  1566..................................................................................................פטור חוזי
  1567......................................................................................יעילותו הנזיקי

  1567.........................................................................................תוקפו החוזי
  1568...........................................................................................פטור מאחריות

  1567..................................................................................................פיצוי עתי
  1566..........................................................................................פיצויי� לדוגמה

  1565......................................................................פקיעת הזכות בשל מות המזיק
  1565.....................................................................פקיעת הזכות בשל מות הניזוק

  1589, 1566, 1565................................................................................פרוצדורה
  1566...................................................................................................ראשי נזק

  1566................................................................................................ריחוק הנזק
  1566...........................................................................................נות תורמתרשל

  1566................................................................................................שומת הנזק
  1567.....................................................................................שינוי שיעור הפיצוי

  1589................................................................................................שיעור הנזק
  1568, 1566.............................................................................שיפוי בי� מעוולי�

  1568, 1567...................................................................תביעה ישירה נגד המבטח
�  1568.......................................................................................................תחלו

  1589, 1567.......................................................................................תקרות פיצי
  1567–1566.............................................................................................תרופות

  1570.....................................................................................פיצוי נזקי זיהו� בשמ�
  1569................................................................................................תובלה אווירית
  1551................................................................................................תביע�ת כפולה
  )67(1553–)66(1552......................................................סיקה שביסודהביקורת הפ

  )70(1555–)69(1553................................................................בעיות שהיא מעלה
  1600–1591...............................................................................תביעות סטטוטוריות

  1596..........................................................הגדרת היק� התחולה וכללי ברירת די�
  1595–1593.....................................................................עילות סטטוטוריות זרות
   1595–1593.....................................................................אופיי� הטריטוריאלי

  1595–1593............................................................................אופיי� הציבורי
  1594, 1561 .............................סקיי�אחריות אזרחית בגי� הפרת דיני הגבלי� ע

  1595 ,1561..............................................................אחריות למוצרי� פגומי�
  1593..................................................................................אפשרות התביעה



  מפתחות

 1822  

  1595................................................משטר אחריות הממומ� מקר� סטטוטורית
  1600–1596..........................................................עילות סטטוטוריות מדי� הפורו�

  1600.....................................................................................דיני קניי� רוחני
  1596..............................................................................הגדרת היק� תחולה
  1600...............................................................................חוק הגנת הפרטיות

  1598–1596...........................................תחולת חוק האחריות למוצרי� פגומי�
  1600–1598......................................תחולת חוק פיצויי� לנפגעי תאונות דרכי�

   1550........................................................................................דיני נזיקי� ומשפט פלילי
  1550.......................................................................................דיני נזיקי� ומשפט ציבורי

  1552............................................................................דיני נזיקי� וריבונות טריטוריאלית
  1549–1535............................................................................לאומית�סמכות שיפוט בי�

  1545...............................................................באחריות סטטוטורית למוצרי� פגומי�
  1546–1545.............................................................בבקשת סעד זמני לטובת הלי� זר

  1542..........................................................................בעילה של הפרת חובה חקוקה
  1538..............................................................................................בתובלה אווירית
  1536–1535.....................................................................................המצאת מסמכי�

  1540–1539....................................................................................בעל די� דרוש
  1538–1537.............................................................................................הסכמה
  1537......................................................................................................מגורי�

  1537........................................................................................................מושב
  1545–1541...................................................................................מטרד במדינה

  1545–1541.....................................................................מעשה או מחדל במדינה
  1548–1547................................................................................לפי איזה די�

  )26(1542.......................................................................מעשה הקשור לחוזה
  1548, 1543–1542....................................................................מקו� המעשה

  1547...........................................................................................נטל הראיה
  1549–1548.................................................................מגבלות על סמכות השיפוט

  1540........................................................................................מקרקעי� במדינה
  1537......................................................................................................נוכחות

  1545–1542.......................................................................................נזק במדינה
  1548.....................................................................................................שיקול דעת

  1609..........................................................................................................פסקי� זרי�

   נישואי� וגירושי�:ראו ג�............................................................................נישואי�
   גירושי�:ראו...............................................................................................איו� נישואי�

  גירושי�: ראו............................................................................................ביטול נישואי�
  גירושי�: ראו.............................................................................................התרת נישואי�

  700–698..............................................................................הדי� החל, י� בישראלנישוא
  659–651.........................................................................סמכות לערו� נישואי� בישראל

  654–653.........................................................................................בי� בני דת אחת
  659–654....................................................................בי� בני זוג שאינ� בני דת אחת



 מפתח ענייני�
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  657–656............................................................................................ברית הזוגיות
  659–658...................................................................................נישואי� קונסולריי�

  719–716, 656–654....................................................עריכת נישואי� ותוק� הנישואי�
  רישו� נישואי� 

  659–652........................................................................................שנערכו בישראל
  730–729 ..............................................................................ערכו מחו� לישראלשנ
  716–714 ..........................................................................................................תוקפ�

  737–735, 732, 721, 719–718, 714, 711–710.....................די� מקו� עריכת הנישואי�
  732...................................................................................................הלכות בני נוח

  756–755, 738–737.........................................................................רנוואהובעיית ה
  748.....................................................................................אד�ומעמדו האישי של 
  )289(723...................................................................................כבעיה אינצידנטלית

  710–708................................................................................................לצור� דתי
  714–710..................................................................לצור� העברה של ריבוי נישואי�

  738–732, 723, 716–714.......................................................................מהות וצורה
  719–716........................................................................................שנערכו בישראל

  738–719...............................................................................שנערכו מחו� לישראל
  720–719...................................................................................בי� אזרחי� זרי�

  738–720..................................................................................בי� אזרחי ישראל
  728–727, 725–724, 715–714.........................בי� בני זוג בעלי דיני� אישיי� שוני�

  804–649.....................................................................................נישואי� וגירושי�
  771–694.......................................................................................................ברירת די�

   תוקפ�, נישואי�; תוקפ�, גירושי�:  ג�ראו ;744–707.......... של אד�בהצהרה על מעמדו
  771–744...................................................................................בעיות מתודולוגיות

  הדי� החל, גירושי� :ראו........................................................גירושי� בישראלעריכת ב
  הדי� החל, נישואי� :ראו........................................................בעריכת נישואי� בישראל

  697.....................................................................................................אזרחותדי� ה
  697, 675–663, 653–652, 650.........................................חשיבותה במשפט הישראלי, דת

  731–729, 721, 696, 650.................................................................די�ומציאות חברתית 
  694–650...............................................................................לאומית�סמכות שיפוט בי�

  גירושי�: ראו..............................................................................................בגירושי�
  691–688........................................................................................המצאת מסמכי�

  687–684........................................................................להצהיר על מעמדו של אד�
  780–776.........................................................................................סמכות ייחודית

  694–691...............................................................................................שיקול דעת
  בתי די� דתיי�: ראו........................................................................של בתי די� דתיי�

  696 ,650...................................................ברירת די� ופסקי� זרי�, קשר בי� סמכות שיפוט
  גירושי�: ראו ג�; 804–771...........................................................................פסקי� זרי�

   730–729, 724, 659–652.....................................................................................רישו�

  מתודולוגיה ,ברירת די� :ראו.............................................ניתוח אינטרסי� שלטוניי�



  מפתחות

 1824  

  נכסי� 
  976–974..........................................................................................................קומ�ימ

  1045–1038.......................................................................................... השתנה�שמקומ

  1004–1003..............................................................................נכסי� לא מוחשיי�

  נכסי� במדינה 
  ,373–371 ,49–47, 46–45, 42, 40–39, 37–36.........................לאומית�וסמכות שיפוט בי�

 384–385 ,393 ,400–403, 436 ,978–983 ,983–984,  
 987–988, 1074–1080 ,1190 ,1315  

  statutists(....................................................................................95 (סטטוטיסטי�

  172–154......................................................................................................סיווג
  847–846..........................................................................................................באימו�

  624–622.................................................................................................באפוטרופסות
  88............................................................................................................המהותידי� ב

  249–245, 235–231, 161.........................................................בהצעת החוק של לבונטי�
  1521–1518........................................................................................................בחוזי�

  1226–1225..................................................................................� בי� בני זוגביחסי ממו
  1150–1146.......................................................................................................בירושה

  624–622...........................................................................................בכשרות משפטית 
  945–944, 932–927..........................................................................................במזונות

  475–474............................................................................................במשפט הישראלי
  1602–1601........................................................................................................בנזיקי�

  753–745 ..........................................................................................בנישואי� וגירושי�
  1047–1046.........................................................................................................בקניי�

  1659–1656, 1653–1651, 1641–1639, 1639–1638............................................בשטרות
  215–212.............................................................................................גישת די� הפורו�

  215–212.....................................................................................יות הקנויותגישת הזכו
  dépeçage(.........................................................................................245–249(פיצול ו

  172–169...............................................................................................חוליית הקישור
  752–750, )236(170.....................................................................................אזרחות

  752–750....................................................................כפול אזרחות וחסר אזרחות
  1521–1520..................................................................................................בחוזי�
  1150–1148.................................................................................................בירושה

  752–749.....................................................................................בנישואי� וגירושי�
  1602...........................................................................................................בנזיקי�
  1047............................................................................................................בקניי�

  1641–1639................................................................................................בשטרות
  752–750.........................................................................................................  דת

  752–750.................................................................................כפול דת וחסר דת
  174, 170.....................................................................................................ורנוואה



 מפתח ענייני�
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  )236(170......................................................................................................נכסי�
  lex fori(..........................................................................170–172 (לפי די� הפורו�

  lex causae(.........................................................................170–172 (לפי הדי� הזר
  172–171..................................................................................................שבדי� זר

  169–162...............................................................................................הוראות בודדות
  1520–1518..................................................................................................בחוזי�
   1150, 1131, 1126–1125..............................................................................בירושה
  1602–1601..................................................................................................בנזיקי�

  753–752.....................................................................................בנישואי� וגירושי�
  1047............................................................................................................בקניי�

  169–166.............................................................................................ישהגישה גמ
  169–166.....................................................................................גישה פונקציונלית

  lex fori(..........................................................................165–166(לפי די� הפורו� 
  169–166................................................................................לפי די� הפורו� הרחב

  lex causae(.................................................................................166(לפי הדי� הזר 
  161–154.......................................................................................הקטגוריה המשפטית

  1520–1518..................................................................................................בחוזי�
  1209–1206............................................................................ביחסי ממו� בי� בני זוג

  1148–1147.................................................................................................בירושה
  1602–1601..................................................................................................בנזיקי�

  748–745.....................................................................................בנישואי� וגירושי�
  1046............................................................................................................בקניי�

  1664–1656, 1653–1651, 1639–1638 ........................................................בשטרות
  161.....................................................................................................גישה גמישה

  lex fori(..................................................................................158(לפי די� הפורו� 
  161........................................................................................י די� הפורו� הרחבלפ

  lex causae(.................................................................................159(לפי הדי� הזר 
  160............................................................................לפי עקרונות אנליטיי� כלליי�

   פרוצדורה:ראו.............................................................................................ופרוצדורה

  ברירת די� :ראו ג�; 89, 21.................................................................סמכות חקיקה
  103...................................................................................................................וקהחל

  70....................................................................................................................ריבונות

  ריבונות :ראו ג�;  ואיל�69.......................................................סמכות טריטוריאלית

  סמכות עקיפה, פסקי� זרי�; לאומית�סמכות שיפוט בי� :ראו..................סמכות ישירה

  681–680, 51–50......................................................................סמכות למע� הצדק

  1364, 1334, 21..............................................................................סמכות מקומית

  בתי די� דתיי� :ראו; 21....................................................................סמכות עניינית
  ) 37(31 .............................................................................................................התנאה 
   1109–1108, 1105................................................................................."היק�"תביעות 



  מפתחות

 1826  

  פסקי� זרי� :ראו..............................................................................סמכות עקיפה

  438–363, 83–21.............................................................................סמכות שיפוט

   21..................................................................................לאומית�סמכות שיפוט בי�
  824–809, 400–399...........................................................................................באימו�

  598–576, 399–397..................................................................................באפוטרופסות
  1367–1304............................................................................................בחדלות פירעו�

  1461–1439 .......................................................................................................בחוזי�
  1202–1186..................................................................................ביחסי ממו� בי� בני זוג

  1116–1067, 403–400.......................................................................................בירושה
  "בישראל" :ראו............................................................................................."אלבישר"

  598–576, 397–396.............................................................................בכשרות משפטית
  926–914.........................................................................................................במזונות

  434–363............................................................................................במשפט הישראלי
  367–364...........................................................................................אופ� ההסדרה

   438–434........................................................................................ה וביקורתהערכ
  1549–1535........................................................................................................בנזיקי�

  694–650, 413–404............................................................................בנישואי� וגירושי�
  888–867.......................................................................................בענייני הורי� וילדי�

  1617–1611............................................................................בעשיית עושר ולא במשפט
  998–977............................................................................................................בקניי�

  1632–1622......................................................................................................בשטרות
  1266–1248....................................................................................................בתאגידי�

  49, 25.......................................................................................................גישה כללית
  מחו� למדינה, המצאת מסמכי�: ראו ג�; 51............................................גישה גמישה
  50......................................................................................................גישה קשיחה

  50...........................................היעדר שיקול דעת בהקניית סמכות ובהפעלת סמכות
  59–50...................................................................................................שיקול דעת

  59–55........................................................................................בהפעלת סמכות
  57......................................................................................הלי� תלוי ועומד

  forum non conveniens(...............................................55–57(פורו� לא נאות 
  58............................................................................................תניות שיפוט

  55–52, 51–50...............................................................................בכינו� סמכות
  55–52...........................................................................המצאה מחו� לתחו�

  forum conveniens(..........................................................52–55(פורו� נאות 
  המצאת מסמכי�: ראו....................................................................................הלי� גברא

  983–977, 372.............................................................................................הלי� חפצא
  הלי� תלוי ועומד: ראו...........................................................................הלי� תלוי ועומד
  המצאת מסמכי�: ראו............................................................................המצאת מסמכי�

  המצאת מסמכי� :ראו........................................................למדינההמצאת מסמכי� מחו� 
  הסכמה: ראו......................................................................................................הסכמה



 מפתח ענייני�
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  23..................................................................................................................ומקומית
  23.......................................................................................................................זיקות

  383–378,  ואיל�26, 25................................................................................אישיות
   411..............................................................................................................דתיות

  49–44.................................................................................................סוגי סמכותו
  44.............................................................................................................חלופיות
  392–383, 33, 25.........................................................................................ענייניות

  387–385, 33............................................................................................לחוזה
  נכסי� במדינה: ראו ג�; 385–384, 36...........................................................לנכס

  388–387, 35...........................................................................................לעוולה
  1549–1548, 997–988, 434–427, 59, 25............................................................מגבלות

  67.................................................................................................................אפיו�
  428, 60.........................................................................................בשל זהות הנתבע
   427, 60.........................................................................................בשל זהות התובע

  1549–1548, 433, 66...........................................................................די� ציבורי זר
  1058–1057....................................................................................דיני פסקי� זרי�ו

  68–67............................................................................................וסמכות ייחודית
  997–988..................................................................................ושאלה אינצידנטלית

  act of state(...................................................................65 ,432–433(מעשה מדינה 
  997–988, 432–431, 63......................................................................מרשמי� זרי�
  1549–1548, 997–988, 432–431, 63....................................................קניי� רוחני זר

  1201–1200, 997–988, 431–429, 61.........................................................קרקע זרה
  1266–1264.........................................................................................תאגידי� זרי�

  מחו� למדינה, המצאת מסמכי� ;מגורי�: ראו........................................................מגורי�
  מחו� למדינה, המצאת מסמכי� ;מושב: ראו...........................................................מושב

  המצאת מסמכי�: ראו..........................................................................................נוכחות
  נכסי� במדינה: ראו..............................................................................................נכסי�
  23............................................................................................................]סמכות[סוגי 

  42.....................................................................................................וגבלתמ�בלתי
   in personam(.....................................................................................39 ,44(גברא 

  in rem(.............................................................................................39 ,45(חפצא 
49� 44...............................................................................................זיקות סמכותו  

  43..............................................................................................................ייחודית
  42................................................................................................................כללית

  42..............................................................................................................מוגבלת
  42..............................................................................................................מיוחדת

  47.........................................................................................................מעי� חפצא
  43.............................................................................................................מקבילה
  371............................................................................................................סמכות ימית

  מגבלות, לאומית�סמכות שיפוט בי� :ראו..........................................ענייני� טריטוריאליי�



  מפתחות

 1828  

  גישה כללית, לאומית�ט בי�סמכות שיפו; פורו� לא נאות: ראו......................פורו� לא נאות
  גישה כללית, לאומית�סמכות שיפוט בי�; המצאת מסמכי� מחו� לתחו�: ראו......פורו� נאות

  1545–1541, 1453–1452, 438–434, 394–392......................................500פרשנות תקנה 
  גישה כללית, לאומית� סמכות שיפוט בי�:ראו ג�.............................................שיקול דעת 

  תניות שיפוט ;ותפורו� לא נא; הלי� תלוי ועומד :ראו..........................בהפעלת סמכות
  מחו� למדינה, המצאת מסמכי�: ראו......................................................בכינו� סמכות

  במשפט הישראלי
  ,925, 882–881 ,824 ,694–691, 597–596, 427–416......................בהפעלת סמכות

 997, 1114–1116, 1202, 1262–1263 ,1335–1343,  
 1364–1366, 1460–1461 ,1548 ,1632  

  925, 881–880, 681–680; 394–375................................................בכינו� סמכות
  מחו� לתחו�, המצאת מסמכי�: ראו ג�

  999–998......................................................................... על סמכות שיפוטומגבלות
  1115–1114.....................................................................................וסמכות ייחודית

  83–68, 25–22..................................................................................שיקולי� בתיחומה
  76..........................................................................................אינטרסי� רגולטוריי�

  73.........................................................................................................אפקטיביות
  79 ......................................................................................................דאגה לנתבע
  80.......................................................................................................דאגה לתובע

  81...............................................................................................................הגינות
  78..............................................................................................................הסכמה

  75.............................................................................................לאומיי��יחסי� בי�
  75...............................................................................................................יעילות

  73................................................................................................................... כוח
  80................................................................................................................צפיות

  75.........................................................................................פעלת המערכתקלות ה
  69..............................................................................................................ריבונות

  בתי די� דתיי�: ראו.............................................................................של בתי די� דתיי�
  תניות שיפוט: ראו.......................................................................................תניות שיפוט

  373–367................................................................................................תפיסה במדינה
   375–374...............................................................................תפיסה בשטחי� המוחזקי�

  415–413...........................................................................תפקיד ההמצאה וצור� בהיתר

  חדלות פירעו�;  הליכי� מקבילי�:ראו ג�; ; 1433–1422, 16................עזרה משפטית

   ;תניות שיפוט; פורו� לא נאות ; הלי� תלוי ועומד:אור.........................עיכוב הליכי�
  שיקול דעת, לאומית�סמכות שיפוט בי�

  1034–1033......................................................................................... עיקול חוב

  הורי� וילדי�: ראו....................................................................ענייני הורי� וילדי�

  מגבלות, לאומית� סכמות שיפוט בי�:ראו..................................ענייני� טריטוריאליי�

  360–359..........................היושר והשלו� של מורשת ישראל, הצדק, עקרונות החירות



 מפתח ענייני�

1829  

  1620–1611.....................................................................עשיית עושר ולא במשפט
  1619–1617....................................................................................................ברירת די�

  1619.........................................................................................בעיות מתודולוגיות
�1618בשיטות משפט אחרות 1619  

   1617..............................................................................................די� החיוב הנדו�
  restitution(.........................................................................................1618(השבה 

  unjust enrichment(.........................................................1618(התעשרות שלא כדי� 
  negotiorum gestio(................................1618(עשיית מעשה למע� אחר בלא הרשאה 

  1617–1611..............................................................................................וטסמכות שיפ
  1617–1611.....................................................................................המצאת מסמכי�

  1614–1613....................................................................................בעל די� דרוש
  1613......................................................................................................הסכמה
  1613......................................................................................................מגורי�

  1613........................................................................................................מושב
  1617–1615.....................................................................מעשה או מחדל במדינה

  1615–1614...............................................................................מקרקעי� במדינה
  1612......................................................................................................נוכחות

  1616..................................................................................עילות המצאה חוזיות
  1615.......................................................................................רקע חוזי לתביעה

  1612.....................................................................................................שיקול דעת
  1620..........................................................................................................פסקי� זרי�

  forum(..................................................................................................17 (פורו�

  forum non conveniens(...................................51 ,55 ,81 ,416–423 (� לא נאותפורו
  824..................................................................................................................באימו�

  597–596 ................................................................................................באפוטרופסות
   1365 –1364 ,1336–1335 .......................................................................בחדלות פירעו�

  1460.................................................................................................................בחוזי�
  1202...........................................................................................ביחסי ממו� בי� בני זוג

  1116–1114.......................................................................................................בירושה
  597–596............................................................................................בכשרות משפטית

  925.................................................................................................................במזונות
  1548.................................................................................................................בנזיקי�

  692...................................................................................................בנישואי� וגירושי�
  882............................................................................................... הורי� וילדי�בענייני
  997....................................................................................................................בקניי�

  1263–1262....................................................................................................בתאגידי�

  מחו� למדינה, המצאת מסמכי� :ג� ראו; forum conveniens(.........52 ,81 (פורו� נאות

   ברירת די�:ראו............................................................................)dépeçage (פיצול

  חדלות פירעו� :ראו............................................................................פירוק חברות



  מפתחות

 1830  

  הלכה פסוקה :ראו........................................................................................פסיקה

  1059–1057; 252, 39..............................................................................פסק גברא

   1056–1053; 252, 39.............................................................................פסק חפצא

  1241–1238, 1060–1059, 804–794 ......................................................פסק מעורב

  פסקי די�
  253–251.................................................................................................כוח� המחייב

  253.................................................................................................................סופיות�

  564–489, 337–251.............................................................................פסקי� זרי�
  אכיפה במשפט הישראלי

   509–502..........................................................................................לא סטטוטורית
   502–490...............................................................................................סטטוטורית

  312, 311, 310, 308 ..................................................................................אכיפה והכרה
  317–312, 297–294..........................................................................לאומיות� בי�אמנות

  533–531...............................................................ארצי�י� אימו� בי�אמנת האג בעני
  539–538...................................................................אמנת האג בעניי� חטיפת ילדי�

  539–538, 533–531, 531–526...........................................משפט הישראליהשפעת� ב
  861–851..........................................................................................................באימו�

  853–852..............................................................................................."בי� ארצי"
  856–853...........................................................................................מנגנוני קליטה

  861–860......................................................................................................רישו�
  648–632.................................................................................................באפוטרופסות

  1534–1533........................................................................................................בחוזי�
  1433–1385............................................................................................בחדלות פירעו�

  1242–1235..................................................................................ני זוגביחסי ממו� בי� ב
  1182–1169.......................................................................................................בירושה

  648–632............................................................................................בכשרות משפטית
   967–953.........................................................................................................במזונות

  954–953...........................................................................................אכיפה והכרה
  955–954.................................................................................................התיישנות

  956–955...........................................................................................סמכות עקיפה
   967–956.................................................................................שינוי שיעור המזונות

  564–561, 490–489...............................................................הסדרת�, במשפט הישראלי
  1609.................................................................................................................בנזיקי�

  804–771...........................................................................................בנישואי� וגירושי�
  793–788, 775–774........................................................................................הכרה

  782....................................................................................................הלי� הוג�
  782–781..................................................................................הלי� תלוי ועומד

�78....................................................................................................מרמה 781  
  778–775..............................................................................ניגוד לתקנת הציבור



 מפתח ענייני�

1831  

  793–782......................................................................................סמכות עקיפה
  781.....................................................................................................פסק נוגד

  )33(498–497...................................................................................פסק גירושי� זר
  710–708...........................................................................................לצור� דתי

  714–710.............................................................לצור� העברה של ריבוי נישואי�
  1239–1238, 804–794...................................ע� חיוב ממוני או הכרעה בעניי� אחר

  912–901....................................................................................... הורי� וילדי�בענייני
  1620.....................................................................................בעשיית עושר ולא במשפט

  1060–1051.........................................................................................................בקניי�
  1673...............................................................................................................בשטרות

  1294.............................................................................................................בתאגידי�
  )268(321...............................................................................)ריבוני(היבט מגיסטריאלי 

  )268(321..................................................................................................היבט רציונלי
  312, 311, 310, 308...................................................................................הכרה ואכיפה

  537–536, 522, 501.......................................................................במשפט הישראלי
  312..................................................................................................הכרה אינצידנטלית

  515–510......................................................................................במשפט הישראלי
  511.............................................................................................."� הדי� והצדקמ"

  311, 310, 308.......................................................................................הכרה הצהרתית 
  524–516......................................................................................במשפט הישראלי

   519–516...........................................................................................אג�הלכת 
  524, 520–510.......................................................................והכרה אינצידנטלית

  524–518.....................................................................................לא סטטוטורית
  520–519.................................................................על יסוד המשפט המקובל

  523–520.......................................................על יסוד תנאי האכיפה של החוק
  de plano(.................................................................318–320 ,326(שיפוטית �הכרה חו�

   542–540 .....................................................................................יבמשפט הישראל
  311, 310, 308........................................................................................הצהרה שלילית

   525–524......................................................................................במשפט הישראלי
  304–303 ,286–285, 280–278, 273, 260–258........................................................טעות

  503–502....................................................................................................מטרת החוק
  327–305, 257.........................................................................................מנגנוני קליטה

  317–313............................................................................איחוד האירופימשפט הב
  309–306.....................................)תביעה על יסוד הפסק( מנגנו� מלא ,משפט האנגליב
  Vollstreckungsklage(....................309–310 ,333–335(מלא מנגנו� , גרמנימשפט הב
  551–490......................................................................................ט הישראלימשפב
  exequatur(................................... 310–311 ,332–333(מנגנו� מלא , יצרפתמשפט הב

révision......................................................................................................272  
  317–312.......................................................................................הליכי� מקוצרי�

  327–326................................................................... השימוש המיועד לפסקהשפעת



  מפתחות

 1832  

  317–312..................................... של קשר בי� מדינת המקור למדינה הקולטתתוהשפע
  561–560, 552, 336–327...............................................................תוצאות הקליטהו

  336–327................................................................................מעמד הפסק לאחר קליטה
  329–328........................................................................................באיחוד האירופי

  561–551......................................................................................במשפט הישראלי
  330–329............................................................................צדדית�במסגרת אמנה דו
  329–328...........................................................................צדדית�במסגרת אמנה רב

  336–330........................................................................ קליטה מלא�מנגנועקבות ב
  332–330....................................................................................אנגלימשפט הב
  335–333....................................................................................משפט הגרמניב
  561–552.................................................................................משפט הישראליב
  333–332...................................................................................הצרפתימשפט ב

  336–335, 332, 331.............................................................. והלי� מצהיררהלי� יוצ
  557–552 ................................................................................במשפט הישראלי

  561–560, 552, 338–336, 336–327..................................................מנגנו� הקליטהו
  331–328..................................................................................הוצאה לפועללצור� 

   557–552.................................................................................במשפט הישראלי
  334, 333–332, 331..........................................................................טענת פרעתי

  556, 554, 553 ....................................................................במשפט הישראלי
  331..........................................................................................................ריבית

  556, 555, 553 ....................................................................במשפט הישראלי
  334, 333–332, 331......................................................וביטול הפסק הזר או שינוי

  553 ...................................................................................במשפט הישראלי
  334, 333, 332–331..................................................................מעשה בית די�לצור� 

  merger(...........................................................................................331(בליעה 
  559–557 ...........................................................................במשפט הישראלי

  561–557.................................................................................במשפט הישראלי
  328.........................................................................................בעיית ברירת הדי�

  560 ...................................................................................במשפט הישראלי
  equivalence, equalisation of effects(................334–335(די� הפורו� הקולט 

  extension of effects(..............................................................334(הדי� הזר 
  332.............................................................................................השתק פלוגתא

  560–559 ...........................................................................במשפט הישראלי
  331........................................................................................................חסימה

  559 ...................................................................................במשפט הישראלי
  254..................................................................................................ה�סיבות לחשוד ב

  255–254.........................................................................................אות�סיבות לקלוט 
  )82(509..............................................................לאומית לדו� בתביעת אכיפה�סמכות בי�

  304–303, 272–262..................................................................................סמכות עקיפה
  859–856....................................................................................................באימו�



 מפתח ענייני�

1833  

  647–640...........................................................................................באפוטרופסות
  1410–1406......................................................................................בחדלות פירעו�

  1241–1236............................................................................ זוגביחסי ממו� בי� בני
  1175–1172.................................................................................................בירושה

  647–640.....................................................................................בכשרות משפטית 
  956–955...................................................................................................במזונות

  521, 513–512, 507–506, 494–491................................................במשפט הישראלי
  513....................................................................................................במעמד אישי

  793–782.....................................................................................בנישואי� וגירושי�
  910– 908................................................................................בענייני הורי� וילדי�

  512, 507–506, 494–491, 307, 268........................................................סק גבראבפ
  512, 307..............................................................................................בפסק חפצא

  1241–1238, 1060–1059, 804–794................................................בפסקי� מעורבי�
  1059–1053...................................................................................................בקניי�

  1298–1295..............................................................................................תאגידי�ב
  )19(494.....................................................................................................הדדיותו

  280.......................................................................................................והלי� הוג�
  287–285.....................................................................................................ומרמה

  277–272, 269–268...........................................................................וסמכות חקיקה
  262..................................................................................................וסמכות ישירה

  264–263 ...................................................................זרוסמכות ישירה של הפורו� ה
  267–264...............................................................וסמכות ישירה של הפורו� הקולט

  271–269, 267–264...............................................................................שיקול דעתו
  494–491 ................................................................................במשפט הישראלי

  271–267............................................................................................רוחבה היחסי
  494–491 ................................................................................במשפט הישראלי

  273, 260–258............................................................................ בקליטהעקרו� יסוד
  793–771.........................................................................................פסק גירושי� זר

  262.....................................................................................................בטלדי� פסק 
  סופיות, י�פסקי� זר: ראו ג�; 301–299, 262...........................................זמנידי� פסק 

  פסק די� זר 
  )270(322, )262(320..........................................................................ראיה לחיוב

  504 ...................................................................................במשפט הישראלי
  322...........................................................................................ראיה לקיומו  

  551–539 ...........................................................................במשפט הישראלי
  322–321...................................................................................ראיה לתוכנו  

  551–542 ...........................................................................במשפט הישראלי
   537..............................................................................פסק די� מהרשות הפלסטינית

  537–533.....................................................................פסק די� מהשטחי� המוחזקי�
  535–533.......................................................................................הוצאה לפועל



  מפתחות

 1834  

  537–536..................................................................................................הכרה
  326–323, 288–287...........................................................................עונשידי� פסק 

  513, 507, 495 .........................................................................במשפט הישראלי
  288–287.........................................................................................פסק די� פיסקלי

  513, 507, 495 .........................................................................במשפט הישראלי
  288–287.........................................................................................ציבורידי� פסק 

  513, 507, 495 .........................................................................במשפט הישראלי
   מעשה בית די�, פסקי� זרי�; פסקי� זרי�, מזונות: ראו............................ זרפסק מזונות

  סמכות עקיפה, פסקי� זרי�: ראו........................................................פסקי� מעורבי�
  פסקי� זרי�, אימו�: ראו.........................................................................צו אימו� זר

  פסק זמני, פסקי� זרי�: ראו ...........................................................................צו זמני
  318, 315–312...............................................................................................רישו�

  774–773, 648–647, 542–540 ..................................................במשפט הישראלי
   327–319..............................ושימוש בעובדת קיומושל פסק זר שימוש בכוחו המחייב 

  551–539.................................................................................במשפט הישראלי
  327–318.......................................................................שימוש בפסק זר בלא קליטה

   551–539 ................................................................................שפט הישראליבמ
  327–326, 319 .............................................מיועד בפסק והיק� בדיקתו]ה[שימוש ]ה[

  551–539 ................................................................................במשפט הישראלי
  עקרו� יסוד בקליטה, פסקי� זרי�; טעות, פסקי� זרי�: ראו...........................תוכ� הפסק

  מעמד הפסק לאחר קליטה, פסקי� זרי�:  ראו ג�;336–327, 257.............תוצאות קליטה
  561–551............................................................................במשפט הישראלי  
  255..........................................................................................................תתיאוריו

  337–336.....................................................................................ומנגנוני קליטה
  337–336....................................................................................ותוצאות קליטה

  305–304ותנאי קליטה
  obligation(........................255–256 ,304–305 ,322)270( ,336–337(תורת החיוב 

  504 ...................................................................................במשפט הישראלי
  305–304, 255....................................................................תורת הזכויות הקנויות

�תורת הcomity337–336, 295, 256–255.................................. ויחסי� בי� מדינות  
  305–258, 257............................................................................תנאי קליטה והגנות

  301–299.........................................................................................אחרי ערעור
  523, 515, 501–500 ............................................................במשפט הישראלי

   297–294..................................................................................................אמנה
  523, 514, 508, 504, 498 .....................................................במשפט הישראלי

  309–307....................................................................................במשפט האנגלי
  310–309....................................................................................משפט הגרמניב
  311–310, 272............................................................................משפט הצרפתיב

  301–299, 262.....................................................................................ביצוע�בר
  520, 491 ............................................................................במשפט הישראלי



 מפתח ענייני�

1835  

  309–307..........................................................................בתביעה על יסוד הפסק
  reciprocity(...........................................................................297–298(הדדיות 

  523, 514, 508, 504, 498......................................................במשפט הישראלי
  מנגנוני קליטה, פסקי� זרי�: ראו ג�; 327–305..................................היק� הבדיקה

  280–277, 259.....................................................................................הלי� הוג�
  520, 513, 507, 495..............................................................במשפט הישראלי

  304–303, 280–278.....................................................................ותוכ� הפסק
  280..................................................................ותפקוד כלל הסמכות העקיפה

  277........................................................................................ותקנת הציבור
  סמכות חקיקה, פסקי� זרי�:ראו...................................................תאמה ברירתיתה

   303–301............................................................................................התיישנות
  523, 515, 508, 500–499......................................................במשפט הישראלי

  305–304.....................................................................................ותורת המסגרת
  ; עקרו� יסוד בקליטה, פסקי� זרי�; טעות, פסקי� זרי�: ראו.................זהות התוצאה

  סמכות חקיקה, פסקי� זרי�
�  515, 509, 505, 308.....................................................................חיוב לשל� כס

  537–536, 535, 499–498..................................................................ממדינה זרה
  301–299, 262...............................................................................מעשה בית די�

  523, 515, 512, 509–508, 506..............................................משפט הישראליב
  ; עקיפהסמכות, פסקי� זרי�:  ג�ראו; 259............................................מקור הפסק

  תנאי קליטה, פסקי� זרי�
   304–303, 287–285...................................................................................מרמה

  860–859, 781–780...................................................................במעמד אישי
  507, 496.............................................................................במשפט הישראלי

  286–285...........................................................................................וטעות
  287–285...............................................................................הוסמכות עקיפ
  285 ..........................................................................................ותקנת ציבור

  280–259..............................................................שיקולי� משפטיי�נובעי� מ]ה[
  303–280................................................................שיקולי� ריבוניי�נובעי� מ]ה[

  290...............................................................נית� להוצאה לפועל בכלי� מקומיי�
  522, 514, 508, 497..............................................................במשפט הישראלי

  301–299................................................................................................סופיות
  523, 515, 508, 505, 501–500..............................................במשפט הישראלי

  640–639..........................................................................בצווי אפוטרופסות
  legislative jurisdiction(.........................................261 ,272–277(קיקה סמכות ח

  276–275..............................................................................במשפט האנגלי
  276 .....................................................................................משפט הגרמניב
  520, 512, 505, 490..............................................................משפט הישראליב

  275–272.............................................................................במשפט הצרפתי
  273............................................................וכוחו המחייב של כלל ברירת הדי�
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   293–292..........................................................סמכות ייחודית של הפורו� הקולט
  ,1059–1057, 780–776, 522, 514, 508, 497..........................במשפט הישראלי

 1097–1105, 1241–1242  
  261.....................................................................................סמכות לפי הדי� הזר

  520, 512, 505, 491..............................................................משפט הישראליב
  סמכות עקיפה, פסקי� זרי�: ראו......................................................סמכות עקיפה

  293, 291...............................................................................פגיעה בהלי� מקומי
  522, 514, 507, 497..............................................................במשפט הישראלי

  287.............................................................................................פסק די� אזרחי 
  522, 513, 507, 495..............................................................במשפט הישראלי

  293, 292–291......................................................................................פסק נוגד
  522, 514, 507, 497..............................................................במשפט הישראלי

  )145(291................................................................................ותקנת הציבור
  304–303.......................................................................קשר בי� התנאי� השוני�

  509, 502...............................................................................שיקול דעת באכיפה
  523, 511.................................................................................שיקול דעת בהכרה

  287–281..........................................................................................תקנת ציבור
  522, 513, 507, 495..............................................................במשפט הישראלי

  285–282.....................................................................אחרותמשפט בשיטות 
   285...................................................................................................ומרמה

  )266(321, 288–287.....................................ו פיסקליעונשי א, ופסק די� ציבורי
  )145(291......................................................................................ופסק נוגד

  551, 548, 541–540, 318.........................................................תעודה ציבורית

  1660–1659, 1589, 1566–1565, 459–451, 147, 139–138, 95...................פרוצדורה
  169–167......................................................................................................וסיווג  

  חדלות פירעו�: ראו...............................................................................פשיטת רגל

  ציבורי
  די� ציבורי: ראו.......................................................................................................  די�

  משפט ציבורי: ראו..............................................................................................משפט
   תקנת ציבור,פסקי� זרי�;  פסק די� ציבורי,י� זרי�פסק: ראו..................................פסק די�

  489–468, 249–245, 142–136, 101 ..........................................קטגוריות משפטיות
  236–231...................................................................................בגישת הזכויות הקנויות

  238...................................................................................................בגישת די� הפורו�
  1659–1647, 248–246..................................................................בעלות נפקות ברירתית

  סיווג הקטגוריה המשפטית: ראו..............................................................................סיווג
  139–137.....................................................................שמרחיבות את תחולת די� הפורו�

  142–140.......................................................................שמצמצמות את תחולת הדי� הזר

  קניי�
  1051–999.....................................................................................................ברירת די�
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  1051–1045................................................................................בעיות מתודולוגיות
  lex situs(.............................................................999–1045(די� מקו� הימצא הנכס 
  1013–1011, 1002...................................................................הבחנה בי� סוגי נכסי�

  1011–1010, 1006–1005.......................................................הבחנה בי� סוגי שאלות
  1036–1035, 1010–1007......................................................כלללהסוגיות הכפופות 

  1033, 1031, 1029–1027, 1025–1022, 1021–1018......................ות לא רצוניותהעבר
  1032, 1029–1027, 1027–1025, 1017–1014.....................................העברות רצוניות
  1038–1036.....................................................................................התנאה על הכלל

  1027–1022................................................................................... ומטעני�כלי שיט
  1033–1032, 1029–1027, 1027, 1014–1013........................קיומה של הזכות ומהותה

  972–969..............................................................................................העברות כוללות
   972–969.............................................................................................תהעברות פרטניו

  972–969.............................................ההבחנה ביניה�, העברות כוללותהעברות פרטניות ו
  1242–1183....................................................................................יחסי ממו� בי� בני זוג

  1182–1061.........................................................................................................ירושה
  1004–1003 .....................................................................................מיטלטלי� מוחשיי�

  976–974...................................................................................................מיקו� נכסי�
  974–972........................................................................................................מקרקעי�

  1003.....................................................................................די� מקו� הימצא הנכס
  1201–1200, 997–988...................................מגבלה על סמכות באשר למקרקעי� זרי�

  997–988.........................................................................................כות ייחודיתסמ
  974–973..........................................................................לאומית� בי�סמכות שיפוט
  998–977...............................................................................לאומית�סמכות שיפוט בי�

  977.....................................................................................סוגי התביעות הקנייניות
   983–978..............................................................................................הלי� חפצא

  979................................................................................................המצאת מסמכי�
  985–984............................................................................מדינההמצאת מסמכי� ב

  988–985....................................................................מדינההמצאת מסמכי� מחו� ל
  988–987..................................................................................מקרקעי� במדינה
  987..........................................................................................נכס אחר במדינה

  997–988........................................................................ל סמכות השיפוטמגבלות ע
  1058–1057.........................................................................דיני פסקי� זרי�ו  

  983–980...........................................................................................מימוש משכו�
  997–988 ............................................................... מקומיי� ומקרקעי� זרי�מקרקעי�

  997–988.........................................................................................מכות ייחודיתס
997� 988................................................................................ענייני� טריטוריאליי�  

  997–988, 64, 63....................................................................................קניי� רוחני
  999–997...............................................................................................שיקול דעת

  1060–1051.................................................................................................פסקי� זרי�
  1059–1053........................................................................................סמכות עקיפה
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  1058–1057.................................................................................. ייחודיתסמכות
  1059–1057.........................................................................................פסק גברא

  1056–1053.................................................הבחנה ביניה�, פסק חפצאפסק גברא ו
  1056.................................................................................................פסק חפצא
  1060–1059.......................................................................................פסק מעורב

  קניי� רוחני
  975.........................................................................................................מקו� הימצאו
  997–988 ................................................................................................סמכות שיפוט

  קניי� רוחני זר
  997–988, 64..................................................................................כשאלה אינצידנטלית

   997–988, 63..........................................................................לאומית� שיפוט בי�סמכות

  )cassation/cassazione(.............................................................500–501)41 (קססיו�

   מקרקעי�:ראו...............................................................................................קרקע

  מגבלות, לאומית� סמכות שיפוט בי�;מקרקעי�: ראו....................................קרקע זרה
  997–988, 64..................................................................................כשאלה אינצידנטלית

  1201–1200 ,997–988 ,61.........................................................................סמכות שיפוט
  1242..........................................................................................................פסקי� זרי�

  221–217......................................................................................ריאליז� משפטי

  , 65, 62, 61, 52, 24, 18 ,11–7 ................ות טריטוריאליתריבונ, ריבונות, ריבוני, �ריבו
67 ,68, 219)342( ,229 ,236 ,242–243 ,253–257 ,258 ,280–305, 307 ,311 ,317 ,

330 ,336 ,344 ,348 ,364 ,368–369 ,373, 375 ,376 ,393 ,420)204(,  
 427–434 ,442 ,445 ,447 ,448, 449 ,462 ,495–499 ,505 ,507 ,508,  
 513–515 ,522 ,523, 534 ,535 ,552 ,561 ,775 ,780 ,988–997 ,999,  

 1000–1002 ,1191 ,1201 ,1265 ,1271)116( ,1282 ,1400–1401 ,1411,  
 1445 ,1549 ,1552 ,1556 ,1575)155( ,1586)200( ,1587 ,1594  

  434–427, 66, 64, 60.................................................................................ריבו� זר

  )Restatement (ריסטייטמנט
  132, 130, 114....................................................................................ראשו� לברירת די�

  135–132, 131–130, 120.......................................................................י� שני לברירת ד

  730–729, 724, 659–652, 648–647, 574.....................................רישו� מעמד אישי

  181–172, 153...........................................................................................רנוואה
  848–847.........................................................................................................באימו� 
  1523–1521........................................................................................................בחוזי�

  176.................................................................................................................בחיובי�
  1229–1226..................................................................................ביחסי ממו� בי� בני זוג

  1154–1151.......................................................................................................בירושה
  626–624........................................................................בכשרות משפטית ואפוטרופסות

  947–945.........................................................................................................במזונות
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  176..........................................................................................................במעמד אישי
  477–475............................................................................................במשפט הישראלי

  1603.................................................................................................................בנזיקי�
  757–753, 738–737............................................................................בנישואי� וגירושי�

  756–753..................................................................................דבר המל� במועצהב
  757–756..............................................................חוק שיפוט בענייני התרת נישואי�ב
  1048, 176...........................................................................................................בקניי�

  181–179.....................................................................................אחרותמשפט בשיטות 
  215–212.............................................................................................גישת די� הפורו�
  215–212.....................................................................................ויותנקגישת הזכויות ה
  176–175...............................................................................................דחיית הרנוואה

  remission(.........................................................................................173(פניה חזרה ה
  transmission(....................................................................................173(הפניה הלאה 

  174, 170.............................................................................................................וסיווג
  176........................................................................................................קבלת הרנוואה

  partial renvoi(............................................................................176(קבלה חלקית 
  total renvoi ,foreign court theory(...............................................177(קבלה מלאה 

  קבלה מלאה, רנוואה:  ראו......................)foreign court theory(שיטת בית המשפט דהת� 

   537.........................................................................פסקי די�, רשות הפלסטינית]ה[

  תאגידי� :ראו.........................................................................................שותפויות

  ,1350, 537–533, 375–374, 15............................................מוחזקי�]ה[שטחי� ]ה[
  " בישראל" :ראו ג�; 1598, 1574–1572, 1516–1508 

  1631–1630..............................................................................................שטר זר

  1673–1621...............................................................................................שטרות
  1672–1632, 1029–1027................................................................................ברירת די�

  1634–1633...............................................................................לאומיות �אמנות בי�
  1672–1636...................................................................................במשפט הישראלי

  1661...............................................................................................שטראבד� ה
  1655–1654.......................................................................................בחירה בדי�

  1665, 1664, 1662, 1661, 1660.....................................................די� החיוב הנדו�
  1671–1668..................................................................................העברה קניינית

  1671............................................................................הערכת המשפט הישראלי
  1643...............................................................................................זמ� הפירעו�

  1647–1644....................................................................................חובות האוחז
  1647–1644........................................................................אופ� הצגת השטר

  1647–1644...............................................................דרישה להציג את השטר
  1647–1644...............................................................................הודעת חילול

  1647–1644.........................................................................................העדה
  1667......................................................................................היקש מחוזי�, וקיותח
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  1664..............................................................................היקש מחוזי�, יצירת החיוב
  1666......................................................................................היקש מחוזי�, כשרות
  1642–1641...................................................... הנדונות בכללי� הסטטוטוריי�סוגיות

  1660–1659....................................................................................פיצוי בגי� חילול
  1660–1659.....................................................................שאלה דיונית או מהותית

  1664–1661.........................................................................................פירעו� השטר
  1664–1661.........................................................................................פקיעת השטר

  1662........................................................................................................ביטול
  1662.........................................................................................................ויתור

  1662................................................................................................פשיטת רגל
    1662.........................................................................................................שינוי

  1659–1653.......................................................................................פרשנות השטר
  1654............................................................................................והכלל בחוזי�

  1656–1655.............................................................................................חריגי�
  1664–1656......................................................................................מהי פרשנות

  1641–1638....................................................שטרות הכפופי� לכללי� הסטטוטוריי�
  1644–1643.........................................................................................שער החליפי�

  1665...............................................................................היקש מחוזי�, תוק� מהותי
  1653–1647............................................................................................תוק� צורני

  1648............................................................................................והכלל בחוזי�
  1651–1650.............................................................................................חריגי�

  1653–1651..........................................................................................מהי צורה
  1672...............................................................................................בעיות מתודולוגיות

  1636–1634..................................................................................בשיטות משפט אחרות
  1634–1633........................................................................לאומיי� אחידי��הסדרי� בי�

  1636–1635........................................................................................מאפייני� ייחודיי�
  976..........................................................................................מקו� הימצא החיוב שבו

  1636................................................................................................מקו� יצירת החיוב
  dépeçage(................................................................................................1636(פיצול 

  1671, 1664–1663, 1654–1653, 1636 ...............................קבל ועושה לעומת מוש� ומסב
  ריותתיאו

  single law theory(......................................1635–1636 ,1646 ,1648 ,1668(אחידות 
  several laws theory(............................1635–1636 ,1637 ,1645 ,1648 ,1660(פיצול 

  1632–1629....................................................................................סמכות הוצאה לפועל
  1632–1622............................................................................לאומית�סמכות שיפוט בי�

  1632–1624.....................................................................................המצאת מסמכי�
  1629.............................................................................................בעל די� דרוש

  1626...................................................................................חוזה הקשור למדינה
  1627..............................................................................י� המדינהחל עליו ד

  1628............................................................................מקו� ההפרה במדינה
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  1627...........................................................................מקו� העשייה במדינה
  1625–1624.............................................................................................מגורי�

  1625–1624...............................................................................................מושב
  1629..............................................................................מעשה או מחדל במדינה

  1626........................................................................................מקרקעי� במדינה
  1624......................................................................................................נוכחות

  1632.....................................................................................................שיקול דעת
  1673..........................................................................................................פסקי� זרי�

   215–212, 206–201.........................................................................שינוי בדי� הזר
  850..................................................................................................................באימו�
  1531–1528........................................................................................................בחוזי�

  1233...........................................................................................� בני זוגביחסי ממו� בי
  1164–1162, 1144–1143, 1119–1118................................................................בירושה

  631–629........................................................................בכשרות משפטית ואפוטרופסות
  951.................................................................................................................במזונות
  1607–1606........................................................................................................בנזיקי�

  769–767...........................................................................................נישואי� וגירושי�ב
  1050..................................................................................................................בקניי�

  215–212, 203– 202.............................................................................גישת די� הפורו�
  215–212, 206–203......................................................................גישת הזכויות הקנויות

  215–212 ,201–197..............................................................שינוי בחוליית הקישור
  850–849, 845–835...........................................................................................באימו�
  1528–1526........................................................................................................בחוזי�

  1233–1232, 1217–1213..............................................................ביחסי ממו� בי� בני זוג
  1162–1157, 1144–1143, 1119–1118................................................................בירושה

  629–628........................................................................בכשרות משפטית ואפוטרופסות
  951–950.........................................................................................................במזונות
  1606–1605........................................................................................................בנזיקי�

  767–761...........................................................................................בנישואי� וגירושי�
  724–723, 722..................................................................בשאלת תוקפ� של נישואי�

  1050–1049, 1045–1038.....................................................................................בקניי�
  215–212, 201–199..............................................................................גישת די� הפורו�

  215–212, 201–199......................................................................גישת הזכויות הקנויות
   201.............................................................................................והבעיה האינצידנטלית

  215–212, 197–189.............................................................שינוי בכלל ברירת הדי�
  849..................................................................................................................באימו�
  1526.................................................................................................................בחוזי�

  1232–1230..................................................................................ביחסי ממו� בי� בני זוג
  1156................................................................................................................בירושה

  628–627........................................................................וטרופסותבכשרות משפטית ואפ
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  950–949.........................................................................................................במזונות
  1605–1604........................................................................................................בנזיקי�

  761–760...........................................................................................בנישואי� וגירושי�
  1049..................................................................................................................בקניי�

  215–212, 192–191..............................................................................גישת די� הפורו�
  215–212, 197–191......................................................................גישת הזכויות הקנויות

   הלי� ימי; הלי� חפצא :ראו ג�; 1377–1375, 1041, 1025–1023...............שיעבוד ימי

  ;  מחו� למדינה,המצאת מסמכי�: ראו.....................................................שיקול דעת
  ;הלי� תלוי ועומד; גישה כללית, לאומית�סמכות שיפוט בי�

  תניות שיפוט;  פורו� לא נאות

  )8(572............................................................................................................ש�

  1298–1244.............................................................................................תאגידי�
  1247...............................................................................................לאומיות� בי�אמנות

  1293–1266....................................................................................................ברירת די�
  1250–1249................................................................אישיותו המשפטית של התאגיד

  1293–1280...................................................................................משפט הישראליב
  1280...................................................................................די� מקו� ההתאגדות

  1284–1282............................................... ישראליות החלות על חברת חו�הוראות
  1280........................................................................................חירות ההתאגדות

  1285–1281........................................................................כלל לופותפסוגיות הכ
  1281..................................................................................הפרת חובת אמו�

  1281...............................................................................הפרת חובת זהירות
  1282...........................................................................הרמת מס� ההתאגדות

  1281....................................................................................חוקיות החלטות
  1281.....................................................................................חריגה מסמכות

  1282...................................................................עילה אזרחית בדי� רגולטורי
  1281..........................................................................)עושק (קיפוח המיעוט

  1282....................................................טורית מצד רשות שלטוניתתביעה רגול
  1293–1288, 1285–1282................................................................סטייה מהכלל

  1280–1266............................................................................אחרותמשפט בשיטות 
  1268–1267.......................................................................................די� התאגיד

  1289–1286, 1272–1270............................................... התאגידלההיבט החוזי ש
  1289–1286, 1272–1270............................................ההיבט המעמדי של התאגיד

  )re-incorporation(....................................................1281)163 (התאגדות מחדש
  Delaware(...............................................................1269(וור יתרונות של די� דל

  1276–1272........................................................................ הכפופות לכללסוגיות
  1275...........................................................................כשרות התאגיד לפעול

  internal affairs(.................................................1273–1274(ענייני� פנימיי� 
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   מהכלליהסטי
  1276–1275...............................................אחריות של מי שפועל בש� התאגיד

  1275..............................................................אישיותו המשפטית של התאגיד
   1276......................................................בשל זיקה משמעותית יותר לדי� אחר

  1275............................................................ התאגיד לפעולהגבלות על יכולת
  1278–1276...........................................................................ההקשר הפדרלי
  1275.....................................................................................העברת התאגיד

  1280–1278, 1272.................................................................הצדקות לסטייה
  1288............................................................................הצור� לסטות מהכלל

  freedom of establishment (............................1276(ופגיעה בחירות להתאגד 
�ופגיעה בcommerce clause.................................................................1277  
�ופגיעה בfull faith and credit..............................................................1277  

�ושליטה בpseudo-foreign company...........................................1276–1277  
  1273–1272...................................................................כינו� התאגיד וחיסולו

  1280–1278, 1277..........................................................................לאיזה די�
  )163(1281, 1275..................................................................................מיזוג

  1275...............................................................עילות הנובעות מהנפקת מניות
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