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 אסתר נחליאלי חיאט  שופטתה כבוד פני ל
 

 
 מבקש

 
 חיים ביטון

 
 נגד                                                      

 
 אברהם פלוק משיב

 איל רוזובסקי ו/או אלי בורשטין ו/או יניב גורליק ע"י ב"כ עו"ד
 ממשרד מיתר ליקוורניק גבע לשם טל ושות', עורכי דין

 
 

 פסק דין

 1הוגשה היא הבקשה ש ,אכיף – שניתן בבית משפט בסיירה לאון חוץק פס הכריזבקשה ל .1

 2בקשת " )להלן: 1958-חוץ, תשי"ח-חוק אכיפת פסקיהוראות על פי לבית משפט זה 

 3 . "(הבקשה" או "האכיפה

 4 

 5, בהליך 14.6.2011, ביום בהעדר הגנהקש להכריז אכיף ניתן ומבאותו שפסק הדין  .2

CC:131/2010 ידי -עלThe High Court of Sierra Leone (Commercial and Admiralty 6 

Division) " :7 ", נספח א' לבקשה(. פסק החוץ" או "פסק הדין)להלן 

 8  ,הגישו שלושה תובעיםשפסק הדין קיבל בית המשפט בסיירה לאון את התביעה מסגרת ב

 The Kamara 9)מרה אמועצת צ'יפים ק"(; ביטון, מר חיים ביטון )להלן: גם "המבקש

Chiefdom Council" :באמצעות המועצה; להלן )"Chief Melvin 10, הצי'ף העליון של שבט 

 Aqalake Kamara 11יא חברה מקומית "(; והתובעת השלישית ההצ'יףקאמרה )להלן: "

[Kamara] S.L Ltd " :12"(. הנתבעים נגדם ניתן פסק הדין הם החברה המקומית)להלן 

 13)להלן:  Manfred Ruzowמר  ושותפו"(; פלוק, מר אברהם פלוק )להלן: גם "המשיב

 14 "(. רוזו"

 15 

 16ארה"ב דולר  3,300,000בפסק הדין נקבע כי על הנתבעים לשלם לתובעים סכום של  .3

 17לפסק הדין(; לעת הגשת בקשת האכיפה עמד  3-1לשנה )סעיפים  5%בתוספת ריבית של 

 18 לבקשת האכיפה(. 29דולר )סעיף  7,993,080.56הסכום על 

 19 

 20הסכסוך המשפטי נסב בעניין כריית יהלומים באתרים בסיירה לאון, בה היו מעורבים גם  .4

 21מדובר בסכסוך בעניין עסקת  החברה המקומית והמועצה. למעט העובדה המוסכמת כי

 22כריית יהלומים, קמה בין הצדדים מחלוקת לגבי כל פרט, בין שהוא מהותי ובין שהוא שולי, 

 23בעניין העסקה והסכסוך העסקי שהוביל להליך בבית המשפט בסיירה לאון. כך למשל, 

 24נכרתה בעל פה או בכתב; נכרתה עסקה; האם האם  –חלוקים הצדדים לגבי שאלות כמו 
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 1הוא המועד שבו נכרת ההסכם; מי הם הצדדים לעסקה; האם לביטון ולפלוק יש מה 

 2 אלות. עוד שמעורבות ישירה בעסקה; מי הבעלים של החברה המקומית, ו

 3וכך, הגם שמהותו של ההליך דנא הוא באכיפת פסק חוץ שכבר ניתן, וברי אפוא כי אינני  

 4דדים מהשאלות הצריכות בירור נדרשת לבחון את העובדות שהולידו את הסכסוך, סטו הצ

 5בהליך דנא, וטענו טענות שונות ומיותרות בעניין מחלוקות עובדתיות הנוגעות לעצם 

 6העסקה ולנסיבות פרוץ הסכסוך העסקי. מקובלים עלי דברי המבקש שאמר בסיכומיו שלו 

 7 כי: "המבקש פרס יריעה עובדתית רחבה )אולי רחבה מדי...( של הנסיבות שהובילו 3בסעיף 

 8 למתן הפסק". 

 9 

 10כי מטעמי כיבוד ערכאות זרות, סופיות הדיון ויעילות דיונית, לא יבחן ההלכה הנוהגת היא  .5

 11חוץ, -בית המשפט מחדש את עצם הסכסוך בין הצדדים: "בהידרשות לבקשה לאכיפה פסק

 12 אל לנו להיזקק לבחינה מקומית מחודשת של ההליך המשפטי שהתנהל בערכאה הזרה...

 13כסוך שנדון והוכרע יפתח בשנית במדינה נוספת באופן שיביא להכבדה מיותרת אין טעם שס

 14ד"ר נ'  JSC VTB BANK 1948/15על המערכות השיפוטיות במדינות השונות" )ע"א 

 15עובדיה  221/78ע"א "; וראו גם עניין מרגוליס(, להלן: "6.3.2017) 14, פסקה יבגני מרגוליס

 16  (.(1979) 297, 296( 1לג)פ"ד , נ' סולומון כהן

 17משכך, איני נדרשת להכריע בפרטי הסכסוך, ולא אתייחס למהימנות גרסאות הצדדים אשר  

 18לעצם העסקה הנטענת ולסכסוך העסקי שהחל בעקבותיה. בהחלטה דנא אתייחס אך ורק 

 19הוראות לפי לפרטים הנוגעים להליך המשפטי שהתנהל בסיירה לאון, בהיבט השאלה אם 

 20, יש להורות על אכיפת פסק הדין שניתן בסיירה לאון כפי שתיאר חוץ-חוק אכיפת פסקי

 21גזפרום טרנסגז אוכטה בע"מ  30752-05-11ה"פ )ת"א( כבוד השופט שוחט, בס"נ זאת חברי 

 22 (:19.3.2012) 6, בע"מ 1996נ' דאבל קיי מוצרי דלק 

 23"בית המשפט אינו נזקק לבדיקה מחודשת של ההליך המשפטי שהתנהל בבית 

 24ר, הוא אינו בודק את הנכונות העובדתית או המשפטית של פסק החוץ המשפט הז

 25ואינו נדרש אף לנימוקי הפסק. הבחינה שמקיים בית המשפט הדן בבקשת אכיפה 

 26 שובל נ' פרטוק 246/96ם( -)ה"פ מחוזי י 'קליפת הפסק' ולא של תוכנוהיא של 

 27 ((".24.2.01)לא פורסם, ]פורסם בנבו[ 

 28 

 29 משפט בסיירה לאוןגלגולה של הכרעת בית ה

 30מבוקש להכריז אכיף בישראל ניתן בבית המשפט בסיירה לאון ביום שכאמור, פסק הדין  .6

 31. פסק הדין הוא למעשה המשך, או שמא אומר "החלק הממוני" של ההליך 14.6.2011

 32, ובו נעתר בית המשפט 21.9.2010המשפטי שבו כבר ניתן פסק דין בהעדר הגנה ביום 

 33ת התובעים ליתן סעד הצהרתי המחייב את הנתבעים להחזיר לתובעים בסיירה לאון לבקש

 34יהלומים וציוד לכריית יהלומים השייכים לתובעים, וכן מחייב את הנתבעים לשלם 
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 1"(. וכלשון המומחה לדין הזר פסק הדין ההצהרתידולר )להלן: " 300,000לתובעים סך של 

 2שתיאר בקצרה  ,"(קורומה "דעו)להלן גם " Umara Koroma Esqמטעם המבקש , עו"ד 

 3... בכדי להשיב ציוד, 2010את עיקר טענות התובעים שהוצגו לו: "המקרה...ניזום בשנת 

 4לחוות הדעת  2דולר ארה"ב" )עמ'  300,000$קראט יהלומים, ואת הסכום של  257.78

 5 המתורגמת(.

  6 

 7משפט הגבוה של התחילה התביעה בהוצאת צו זימון לנתבעים על ידי בית ה 4.6.2010ביום  .7

 8 21.9.2010לחוות הדעת המתורגמת של המומחה מטעם המבקש(, וביום  2סיירה לאון )עמ' 

 9ניתן פסק הדין ההצהרתי בהעדר הגנה, לאחר שלטענת המבקש בוצעה המצאה לפי הנדרש  

 10 בדיני סיירה לאון.

 11אשר להמצאה תואר כי תחילה נעשו מספר ניסיונות להמציא את מסמכי התביעה לנתבעים  

 12באופן אישי, באתר כריית היהלומים במחוז קונו בסיירה לאון )כאמור בתצהיר של מוסר 

 13, שהוגש לבית המשפט בסיירה לאון וצורף לחוות דעת עו"ד Daniel Kargboהמסמכים, מר 

 14אישר בית באופן אישי, הזימון את מציא את כתב התביעה וקורומה(. משכשלו הנסיונות לה

 15אישית ולבצע תחליף המצאה מסירה , לוותר על 6.7.2010המשפט בסיירה לאון ביום 

(substituted serviceבדרך של פרסום הודע )16, בשני פרסומים עוקבים עיתון מקומיב ות 

 17יף ההמצאה ולאחר )ההחלטה ותרגומה צורפו לחוות דעת עו"ד קורומה(. בהתאם לתחל

 18ביצוע הפרסומים נדרשים הנתבעים, לפי דיני סיירה לאון, להודיע לבית המשפט על ייצוג 

 Daniel 19ימים מיום הפרסום השני של תחליף ההמצאה. לפי תצהיר מר 14בהליך, עד 

Kargbo  20שהוגש לבית המשפט בסיירה לאון, בוצעו שני פרסומים עוקבים בעיתון מקומי 

 21המבקש לטענת ) 29.7.2010וביום  28.7.2010( ביום Awareness Timesבסיירה לאון )

 22 משלא הוגשה  (." באתר גוגלLegal Notice, נעשה בפרסום "29.7.2010הפרסום השני מיום 

 23ימים מיום הפרסום השני, רשאי היה בית המשפט  14 בקשה לייצוג בהליך גם לאחר חלוף

 24התובעים. בעניין זה אמר המומחה מטעם בסיירה לאון לתת פסק דין בהעדר הגנה, לבקשת 

 25המבקש כי: "עורכי הדין המייצגים את התובעים הגישו בקשה למסירה חלופית של צו 

 Awareness 26-בעיתוני ה 2010ביולי  28-הזימון לנתבעים. בשל הפרסום ביום רביעי ה

Times27ם , צו הזימון כנגד הנתבעים נמסר לנתבעים. כתוצאה מכך, הנתבעים היו מחויבי 

 28 לחוות הדעת(.  5להודיע על מי ייצג אותם ולהגיש כתב הגנה לתביעה האמורה" )עמ' 

 29ניתן פסק  21.9.2010בענייננו, משלא הודיעו הנתבעים על ייצוג במועד האמור הרי שביום 

 30הדין ההצהרתי בהעדר הגנה. בפסק הדין נקבע כי הציוד המפורט בפסק הדין )ציוד הכרייה( 

 31לפסק הדין(; כי ניתן "צו מניעה תמידי אשר  1יבי לתובעים" )סעיף שייך "באופן אקסקלוס

 32יגביל את הנתבעים עצמם, את המשרתים, הסוכנים והפועלים שלהם...מלהתערב" בציוד 

 33 257.78-(; כי התובעים יקבלו בחזרה את החזקה הן בציוד המפורט והן ב2המפורט )סעיף 
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 1 300,000ם לשלם לתובעים סכום של (; וכי הנתבעים חייבי3קראט של יהלומים )סעיף 

 2 .דולר

 3 

 4על פסק הדין  המשיב, לאחר שניתן פסק הדין ההצהרתי, הוא פעל ליידע את המבקשלטענת  .8

 5לתצהיר המבקש, נספח י' לבקשת  22-21שניתן ולהמציא לו אותו )ראו למשל, סעיף 

 6תי, בפסק הדין ההצהרכמפורט האכיפה(. לטענת המבקש לא רק שלא בוצעה ההחלטה 

 7אלא גם התברר כי הנתבעים, פלוק ורוזו, הבריחו את היהלומים ואת הציוד אל מחוץ 

 8לתצהיר המבקש(. עו"ד  10לתצהיר הצ'יף; סעיף  19לתחום השיפוט של סיירה ליאון )סעיף 

 9קורומה, הסתמך על טענות המבקש ועל מצגיו, ועל בסיסם קבע בחוות דעתו כי הפעולה 

 10ית, וכדבריו: "הפעולה של הנתבע של לקיחת הציוד מחוץ שביצע המשיב היא בלתי חוק

 11 לסמכות השיפוט של סיירה לאון לאחר שהתובע השיג את פסק הדין היתה בלתי חוקית...

 12ובשל פעולה הזאת ניתן ליזום בתביעה נוספת כנגדו... לאחר שהתובע השיג כנגדו ]נגד 

 13את הציוד ואת היהלומים"  א.נ.ח[ פסק דין, לנתבע כבר לא היה את הזכות לקחת–הנתבע 

 14 לחוות הדעת המתורגמת(. 4)עמ' 

 15 

 16שניתן לא הביא להחזרת היהלומים והציוד וכך גם לא נתקבל כל ההצהרתי פסק הדין  .9

 17סכום כסף כמתחייב מפסק הדין, ומשכך המשיכו המבקש והתובעים את ההליך המשפטי 

 18המבקש הגישו התובעים לתצהיר המבקש(. לפי המומחה מטעם  22בסיירה לאון )סעיף 

 19לחוות הדעת( שנגרמו לתובעים  7"בקשה...לבית המשפט להעריך את הנזקים" )עמ' 

 20כתוצאה מאי קיום פסק הדין ההצהרתי, וזאת כחלק מאותו הליך משפטי )המומחה מטעם 

 21(. יודגש כי לדברי עו"ד קורומה כלל אין צורך 16.5.2018לפרוטוקול  167-164עמ' ב המבקש

 22בו שהבקשה לאומדן הנזק לנתבעים, מאחר שבקשה זו היא המשך של ההליך להמציא את 

 23ניתן פסק הדין ההצהרתי )הוא ההליך העיקרי(, שאליו לא התייצבו הנתבעים וניתן נגדם 

 24 (.16.5.2018לפרוטוקול  167בהעדר הגנה )עמ'  כדין, פסק דין

 25 

 26ת קלאודיה טיילור( כי החליט בית המשפט בסיירה לאון )כבוד השופט 13.4.2011ביום  .10

 27" )תרגום 2010בספטמבר  21"הנזקים יוערכו על ידי בית המשפט בהתאם לפסק הדין מיום 

 28 14.6.2011(. בהתאם להחלטה זו ניתן ביום 34ההחלטה בנספח א' לבקשת האכיפה, בעמ' 

 29לשנה  5%דולר, בתוספת ריבית של  3,300,000סך בפסק הדין שאמד את נזקי התובעים 

 30  .זהו פסק הדין שבבסיס בקשת האכיפה דנא .לפסק הדין( 3-1)סעיפים 

 31 

 32כי , כך בתצהיר שהגיש, ןעוט ךייאמר כי המשיב אינו מתכחש לעצם קיומו של פסק הדין, א .11

 33פסק הדין שניתן, וקיומם נודע לו רק עם להליך המשפטי בסיירה לאון ולא היה מודע ל

 34שקיבל את התובענה דנא לא ידע כי המצאת הבקשה דנא לאכיפת פסק חוץ. לטענתו עד 
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 1היה צד להליך משפטי בסיירה לאון, וכי ניתן נגדו פסק הדין המחייב אותו לשלם למבקש. 

 2הוא מתגורר בישראל ומנהל את עסקיו מכאן, כי מעולם לא התגורר בסיירה לאון, לטענתו 

 3 קים.התנהל ההליך הוא לא שהה בסיירה לאון ולא ניהל בה עסנטען כי וכי במועד ש

   4 

 5מספר ימים לפני , 8.6.2016הגיש המבקש רק ביום  ,חוץהלאכיפת פסק  ,את התובענה דנא .12

 6 חוץ.-לחוק אכיפת פסקי 5כקבוע בסעיף  תום תקופת ההתיישנות

 7 

 8הסתבר כי להליך המשפטי בסיירה לאון שתואר לעיל, קדם כאן, במהלך הדיון לציין כי  .13

 9"(, בנושא הנוגע 2008הליך להלן: "CC:50/2008)הליך  2008הליך אחר בסיירה לאון משנת 

 10, נראה כי מדובר בעובדות דומות עד זהות 2008לסכסוך דנא. מתיאור העובדות של הליך 

 11היו צדדים אחרים לתובענה  2008להליך המשפטי בו עוסקת בקשת האכיפה, אלא שבהליך 

 12כלל לא היו קש הן המשיב, , הן המבכאןבעלי הדין שני (. 16.5.2018פרוטוקול ל 130)עמ' 

 13היא החברה המקומית שהפכה להיות תובעת  2008; והנתבעת בהליך 2008בעלי דין בהליך 

 14בהליך שאת פסק הדין שניתן בו מבוקש לאכוף. אלא שבהעדר התייחסות וגם לא הסבר 

 15לא ראיתי להסיק מסקנה כלשהי בעניין  ,של מי מהצדדים או של המומחים לדין הזר

 16עניין ואלה ומשמעות המסמכים המשפטיים שבו, ונראה כי עובדות  2008 משמעות הליך

 17  לצורך. סיפו לפרטים הרבים שהכבידו ממילא והובאו שלא הו 2008הליך 

 18 

 19 המסגרת הנורמטיבית

 20חוץ כולל קוד שלם ומפורט ובו כלל ההוראות הנוגעות לאכיפת פסקי דין -חוק אכיפת פסקי .14

 21ל מבקש האכיפה להוכיח כדי לאכוף פסק חוץ, וכלה אזרחיים זרים. החל מתנאים שע

 22בהגנות אפשריות העומדות למשיב שבכוחן למנוע את אכיפת פסק החוץ. משכך, בהחלטה 

 23"האם עלה בידי המבקש את  המתחייבת לאכיפת פסק חוץלשאלה תחילה דנא אדרש 

 24מתנגד האם ה –אכיפת הפסק הזר להוכיח קיומם של התנאים הנדרשים לכך בחוק, ומנגד 

 25 )ענייןלאכיפת הפסק הוכיח קיומה של אחת או יותר מן ההגנות המנויות...]ב[חוק." 

 26 (.13, בעמ' מרגוליס

 27 

 28חוץ מונה את התנאים המצטברים שיש להוכיח כדי לזכות -לחוק אכיפת פסקי 3סעיף  .15

 29 בסעד של אכיפת פסק דין זר. ואלה התנאים המצטברים שעל מבקש האכיפה להוכיח:

 30 ניתן במדינה שלפי דיניה בתי המשפט שלה היו מוסמכים לתתו; הפסק (1)

 31 הפסק אינו ניתן עוד לערעור; (2)

 32החיוב שבפסק ניתן לאכיפה על פי הדינים של אכיפת פסקי דין בישראל, ותכנו  (3)

 33 של הפסק אינו סותר את תקנת הציבור;

 34 ביצוע במדינה בה הוא ניתן.-הפסק הוא בר (4)
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 1 

 2בנטל להוכיח את כל ארבעת התנאים המתחייבים להכרזת פסק החוץ  גם אם המבקש עמד .16

 3לחוק. את קיומן של ההגנות, חלקן או  6אכיף, עדיין עומדות למשיב הגנות כמפורט בסעיף 

 4כולן, רשאי המשיב לנסות להוכיח, ובהתקיים איזו מהן לא ייאכף פסק החוץ. כך למשל, 

 5((; או אם יוכיח שלא 1)א()6במרמה )סעיף עומדת למשיב הגנה אם יוכיח שפסק החוץ הושג 

 6ניתנה לו אפשרות סבירה לטעון את טענותיו ולהביא ראיות במסגרת ההליך הזר )סעיף 

 7או אם יוכיח שפסק החוץ ניתן על ידי בית משפט שלא היה מוסמך לכך על פי כללי ((; 2)א()6

 8 ((.3)א()6המשפט הבינלאומי הפרטי החלים בישראל )סעיף 

 9החוק הוראות דין נוספות שעשויות להיות מחסום מפני אכיפת הפסק. כך היא עוד כולל  

 10שאינו מאפשר להכריז  7לחוק; כך סעיף  5טענת ההתיישנות שהוראותיה המיוחדות בסעיף 

 11 4על פסק חוץ אכיף אם יהיה בכך לפגוע בביטחון מדינת ישראל ובריבונותה; וכך גם סעיף 

 12 ,פיו פסק חוץ לא ייאכף במקרה של "העדר הדדיות"ל -לחוק המציב משוכה מפני האכיפה 

 13לא ייאכף אם ניתן במדינה שאינה אוכפת פסקי דין שניתנו על ידי בתי הזר פסק הדין קרי, 

 14 משפט בישראל.

 15 

 16משהכתיב המחוקק את דרך הילוך בדיקת האפשרות לאכוף פסק חוץ, אדרש תחילה  .17

 17אים המצטברים המתחייבים לשאלה אם המבקש הרים את הנטל להוכיח את כל התנ

 18לחוק. כפי שציינתי לעיל, רק אם המבקש עמד בנטל זה אדרש  3להליך זה כמפורט  בסעיף 

 19, ואתייחס לשאלת קיומה של איזו מבין בדין ותהגנ ות לועומדאת טענות המשיב כי לבחון 

 20 בכוחה למנוע את אכיפת פסק הדין. ההגנות ש

 21 

 22 דיון ומסקנות

 23 התנאים לאכיפת פסק החוץ -חוץ  לחוק אכיפת פסקי 3סעיף 

 24כדי שפסק הדין  מצטברים ארבעה תנאיםכפי שכבר נאמר, על המבקש להוכיח קיומם של  .18

 25הזר יוכרז אכיף. המחלוקת העיקרית שעליה נסובו סיכומי הצדדים ועליה שמו את עיקר 

 26יתן במדינה נ( לחוק, לפיו פסק דין זר ייאכף רק אם "1)3היא בעניין התנאי שבסעיף  –הדגש 

 27בגדר סעיף זה נבחנת "סמכותה של  ".שלפי דיניה בתי המשפט שלה היו מוסמכים לתתו

 Marie 28 50107-12-11המדינה הזרה להוציא את פסק הדין על פי דיניה" )ה"פ )מרכז( 

Therese Jobe 29 פנים מדינתית כוללת((, והכוונה היא לסמכות 7.8.2017) 3, נ' מרדכי מולי 

 30במדינה הזרה, ליתן את פסק הדין על פי דיני אותה מדינה. כך למעשה, של בתי המשפט 

 31שהפסק ניתן  –ודי לו אם יראה  – חייב להראותכדי לעמוד בתנאי זה "מבקש האכיפה 

 32דין כזה בנסיבות העניין". זאת -קבמדינה, שהסמיכה את מערכת השיפוט שלה להוציא פס

 33אפסות גמורה במדינת מוצאו, עשוי שיימנע מצב לא סביר בו פסק דין "שהוא על מנת 
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 1-)עמוס שפירא "הכרה ואכיפה של פסקי למרות זאת להיות מוכרז כפסק אכיף בישראל"

 2 "(.מאמר שפירא(; להלן: "1975) 523, 509ד' עיוני משפט חוץ 

 3 

 4את הדין הזר של המדינה בו  כאןכדי להוכיח תנאי הכרחי זה , יש להוכיח בבית המשפט  .19

 5ת יש לעשות באמצעות מומחים לדין הזר הרלוונטי, ובענייננו מומחה לדיני ניתן הפסק, וזא

 6סיירה לאון. להדגיש כי הוכחת הדין הזר היא עניין מהותי שתפקידו להניח את דעתו של 

 7בית משפט בארץ כי בית המשפט במדינה בו ניתן פסק הדין היה מוסמך לתתו על פי דיני 

 8פסק הדין תקף כיוון שניתן על ידי בית משפט  אין די בהצהרה כיעל כן אותה מדינה. 

 9במדינה הזרה, אלא על המומחה לדין הזר לפרט ולהבהיר את מקור סמכות בית המשפט 

 Emily Shipping Company Limited 10ולדהורן נ'  8632/12ע"א ) הזר לתת את הפסק

80 Board St Liberri, 4 (6.7.2014" :להלן ;)11 "(.ולדהורן עניין 

 12 

 13 יוהמונח עלההוכחה בענייננו, המומחה לדין הזר שבעזרתו ביקש המבקש להרים את נטל  .20

 14שהגיש חוות דעת על הדין בסיירה לאון )נספח ב' לבקשה(. עו"ד קורומה  עו"ד קורומההוא 

 15"עוסק בעריכת דין החל מבית המשפט הגבוה של סיירה לאון ועד בית המשפט העליון" 

 16שנים כעורך דין מוסמך בסיירה לאון,  10-9(, בעל ניסיון של לחוות דעתו המתורגמת 1)עמ' 

 17כמומחה לדיני סיירה לאון וחוות הדעת שהגיש בתיק זה היא חוות הדעת הראשונה שנתן 

 18 (. 16.5.2018לפרוטוקול  100)עמ'  מחוץ לתחום השיפוט של מדינת סיירה לאון

 19ת המשפט של סיירה לאון בחוות דעתו קבע עו"ד קורומה באופן נחרץ וחד משמעי כי לבי

 20היתה סמכות לתת את פסק הדין לפי דיני סיירה לאון. לדבריו, לבית המשפט הזר "יש את 

 21הואיל והתובע השני הוא חברה סמכות השיפוט לשמוע ולהכריע במקרה הנוכחי, וזאת 

 22מין אמירה כללית, נטולת  ,(4" )עמ' שהוקמה בסיירה ליאון עם זכויות לתבוע ולהיתבע

 23 שאליה אתייחס בהמשך.  ביסוס,

 24 

 Glenna Thompson ,25הגב'  ,כתוארה אז ,ש חוות דעת מומחה לדין הזר מפי עו"דיהמשיב הג .21

 26ובמהלך  1995שמה כעו"ד בסיירה לאון בשנת שבעת מתן חוות הדעת היתה עורכת דין שנר

 27הגב' בית המשפט העליון בסיירה לאון )להלן: "בשופטת  תההליך דנא מונתה לכהונ

 28"(. בחוות דעתה התייחסה הגב' תומפסון לשאלת תקינות המצאת מסמכי התביעה תומפסון

 29לפי דרישות הדין בסיירה לאון, ומכאן ההמצאה לא בוצעה ומשמעותה, ומצאה כי  בענייננו 

 30מסקנתה כי בית המשפט היה צריך להימנע ממתן פסק הדין. לציין כי חוות הדעת של הגב' 

 31ליתן פסק דין לפי דיני סיירה בית המשפט בשאלת סמכות  תומפסון לא עסקה במישרין

 32דרישות הדין לקיומה של המצאה כדין לנתבע, כתנאי הכרחי , אלא עמדה בעיקר על לאון

 33 למתן פסק דין שאינו פגום.

  34 
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 1בית המשפט של סיירה לאון לתת את פסק בהינתן דברי המומחים תבחן שאלת סמכות  .22

 2דגיש כי למעשה לה( לחוק אכיפת פסקי חוץ. 1)3מתחייב מסעיף הדין לפי דיני סיירה לאון, כ

 3האם די באמור בחוות הדעת של עו"ד קורומה, המומחה לדין הזר מטעם תבחן השאלה 

 4המבקש, לעמוד ברף הנדרש להרים את נטל הוכחת סמכות בית המשפט של סיירה לאון 

 5המשפט הזר לתת את  לתת את פסק הדין. כפי שנאמר לעיל, הנטל להוכיח את סמכות בית

 6הפסק מונח במלואו על המבקש. משכך תבחן השאלה האם חוות הדעת של עו"ד קורומה, 

 7ובלתי תלוי בחוות הדעת של  עצמאיבאופן מבוסס, המומחה מטעם המבקש, מלמדת 

 8 המשיב, על מקור סמכותו של בית המשפט בסיירה לאון. 

  9 

 10 ל עו"ד קורומה סמכות בית המשפט בסיירה לאון על פי חוות הדעת ש

 11בחוות דעתו כי סמכות בית המשפט בסיירה  קבעעו"ד קורומה, המומחה מטעם המבקש  .23

 12אם הצדדים לסכסוך המשפטי מצויים בשטח השיפוט של  (1): בשני מקריםלאון קיימת 

 13 בהסכמהמכוח הסכמת הצדדים, קרי, אם מדובר בזרים המחליטים  (2)סיירה לאון; 

 14 לחוות הדעת המתורגמת(.  3להביא את עניינם לבירור בבית המשפט בסיירה לאון )עמ' 

 15לה קביעותיו ועל בסיסן הסיק המומחה כי לבית המשפט בסיירה לאון היתה סמכות לדון א

 16הואיל והתובע השני הוא חברה שהוקמה בסיירה ליאון בהליך דנא ולתת את פסק הדין, "

 17 לחוות הדעת המתורגמת(.  4עמ' " )עם זכויות לתבוע ולהיתבע

 18 

 19דברים אלה של המומחה ממצים את כל התייחסותו לשאלת הסמכות, וכפי שניתן לראות  .24

 20בבירור דבריו מנוסחים כקביעה עובדתית חד משמעית. אלא שדברים אלה נכתבו כאמירה 

 21של המומחה, כנראה על סמך ידיעותיו הכלליות במשפטים, אך הוא לא  מצא לעגן את 

 22בית משפט ציפה כי אמירות שו כו נאמרדברי בהוראות חוק או בפסיקה מקומית.דברים ה

 23דברים שכאלה להוכחת הדין הזר אולם ברור כי אין די בו 'זה ראה וקדש'קבלן בבחינת יזה 

 24 כן אין הם  מבוססים. עו"ד קורומה סבר כנראה שדי להגיד את הדברים בדרך של קביעהש

 25ין בסיירה לאון התומך בקביעותיו, וגם לא ראה לצרף את  לא טרח להציג את הדנחרצת ו

 26 הוראות הדין כנספחים, כפי שהיה מצופה ממנו. 

 27כל שעשה עו"ד קורומה הוא תיאור שטחי של הדין ללא כל סימוכין ל'קביעותיו'. חוות דעתו 

 28פירוט או הבהרה אילו הוראות חוק מלמדות כי לבית המשפט בסיירה לאון  אינה כוללת

 29יש סמכות לדון בתובענה כשהצדדים נמצאים בתחום השיפוט של המדינה, כפי שציין 

 30כל לא לוכאמירה כללית ללא כל ביסוס. כאמור, אין גם הפניה לפסיקה בחוות הדעת, 

 31היה לקבוע באופן נחרץ כי בית  המומחהוכל שעשה מסמך משפטי או אחר לבסס הסמכות, 

 32 המשפט בסיירה לאון מוסמך ליתן את פסק הדין עקב הימצאות הצדדים בשטח המדינה. 

 33 
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 1כדי להוכיח את הדין הזר אין די במסקנות המומחה כשלעצמן. את זאת לא ראיתי לקבל!  .25

 2על המומחה להציג ולהביא את החוקים הזרים עצמם שעליהם הוא מבסס את חוות דעתו 

 3אין מוכיחים בבתי המשפט בישראל ..."ואת מסקנותיו. כבר נפסק לא אחת וזהו הכלל כי 

 4גומם ופירושם מפי חוקי מדינות זרות אלא על ידי הבאתם ככתבם וכלשונם, ותר

 5ן שניתבעת שנים  לפני עשרות((, כך היה 1963) ששון זילכה נ' דלומי 406/62" )ע"א המומחה

 6אין די בהצהרה על הדין הזר או בתיאור לאקוני , וכך נשאר עד ימינו. המצוטטדין הפסק 

 7 ,שלו, ועל מבקש אכיפת פסק החוץ להביא ראיות המוכיחות את דברי המומחה לדין הזר

 8ב מדובר בחוקים ובפסקי דין התומכים בתיאור הדברים שבחוות דעת המומחה לרו

 9(; 7.9.2000) 409, 403( 4, פ''ד נד)קרלו נובילי רובינטריה נ' משה קטן בע"מ 2214/00 )רע"א

 10 (. 4, בעמ' ולדהורןעניין 

 11כוללת נתונים המתחייבים אינה בענייננו, חוות דעתו של עו"ד קורומה אינה שלמה, היא 

 12מור, קרי את הוראות החוק ואת הפסיקה הרלוונטית להוכחת הדין. האמירות  של עו"ד כא

 13קורומה, גם אם אמר אותן בנחרצות, אינן יכולות לשאת על גבן את משקל נטל ההוכחה  

 14משכך,  .הכרזתו אכיף ךהרובץ על מי שטוען לסמכות בתי משפט זרים לתת פסק דין לצור

 15רים המבקש את לא הלמצער אמירות נטולות בסיס, אלה, ושכ על סמך אמירות סתמיות

 16( לחוק 1)3התנאי שבסעיף התמלא את סמכות בית המשפט בסיירה לאון ולא הנטל להוכיח 

 17 אכיפת פסקי חוץ.  

 18 

 19שעושה עו"ד קורומה ב'גמישות' רבה, עת  לכך נוסף גם הקושי הממשי המתגלה 'במעברים' .26

 20הנוגע לסמכות בית המשפט במדינה, אל 'עובדות' הוא עובר מתיאור הדין בסיירה לאון 

 21המוכיחות לטענתו כי לבית , והגם שאין הוא יודע את העובדות ממקור ראשון ,המקרה

 22כאמור, לפי דברי עו"ד  .המשפט בסיירה לאון היתה סמכות שיפוט בהתאם לדין שתיאר

 23)בלשון  םהצדדיקורומה תלויה סמכות השיפוט של בתי המשפט בסיירה לאון בהימצאות 

 24רבים( בתחום השיפוט של המדינה, אלא שבהמשך, בעת יישום הדין שתיאר, אומר עו"ד 

 25יא חברה המאוגדת בסיירה לאון ומצויה שה)והיא בלבד(  שהתובעתקורומה כי די בכך 

 26בשטח השיפוט שלה כדי לקבוע את סמכות בית המשפט בסיירה לאון. קרי, כשבא עו"ד 

 27 התובעתדי בכך שקבע כי סמכות השיפוט נובעת מכך ש קורומה ליישם את הדין שתיאר

 28 נמצאת  בשטח השיפוט של סיירה לאון. 

 29חוות הדעת של עו"ד קורומה אינה קוהרנטית והיא מערבת את תיאור הדין הנוגע לעצם 

 30סמכות בית המשפט בסיירה לאון, ואת יישום העובדות על הדין כפי שתיאר ואלה מוליכים 

 31 ננו היתה לבית המשפט בסיירה לאון סמכות לתת את פסק החוץ. אותו  למסקנה כי בעניי

 32כי עו"ד קורומה לא דייק בתיאור הדין בכך  יתן להסביר את חוסר הקוהרנטיות למשלנ

 33מהצדדים ימצא בתחום השיפוט של  רק אחדהתכוון לכך כי מספיק שכבר מלכתחילה ו

 34בעים היו בשטח השיפוט סיירה לאון, או שמא יצא מנקודת הנחה שגם התובעים וגם הנת
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 1של סיירה לאון בזמן שבו התנהל ההליך )בהמשך אתייחס להנחות אלה שאותן שללתי(. כך 

 2או אחרת, חוות הדעת חסרה, וממילא אין היא בהירה ולא אוכל לומר כי די בה כדי להרים 

 3נטל הנדרש להוכחת הדין הזר. לא אוכל לבסס החלטה להכריז על פסק דין אכיף  האת 

 4י כה מהותי הנדרש לפי החוק בישראל יתבסס על חוות דעת לא מדויקת וחסרה.  על כשתנא

 5המבקש מוטל הנטל להוכיח על ידי המומחה מטעמו הן את הדין בסיירה לאון, והן כי יישום 

 6כי התקיימו אחת הדין החל בסיירה לאון על העובדות שבתיק הספציפי מובילים למסקנה 

 7פסקים זרים במשפט הישראלי פסברג -סיליה וסרשטייןהתנאים לאכיפת פסק הדין )ראו 

 8((. כאמור, בענייננו לא עמד המבקש בנטל להוכיח את התנאי 1996) 26, עמ' הדין והגיונו –

 9 חוץ, ומשכך לא ניתן לאכוף את פסק החוץ. -( לחוק אכיפת פסקי1)3בסעיף 

 10 

 11קורומה לעניין סמכות קבל את המסקנות בחוות הדעת של עו"ד כפי שציינתי לא ראיתי ל .27

 12בית המשפט של סיירה לאון לתת את פסק הדין, מאחר שדעתי היא כי הוא לא הרים את 

 13הגב' תומפסון, המומחית מטעם המשיב, לא מנם א. מוטל על המבקשהוכחה הנטל ה

 14ולא  ובאופן ישיר  במפורשהסמכות לתת את פסק הדין התייחסה בחוות דעתה לעניין 

 15סתרה  את חוות הדעת עו"ד קורומה בעניין הסמכות, ואולם מאחר שהחובה להוכיח את 

 16מונחת במלואה על המבקש, בטרם תבדק חוות הדעת הנגדית, הרי שנדרש  3סעיף תנאי 

 17מחוות הדעת של המבקש לעמוד ברף מינימאלי המצופה ממומחה לדין הזר )ראו למשל 

 18( 1, פ''ד נד).Berg East Imports Incים( בע"מ נ' ברג יעקב ובניו )רהיט 6796/97ע"א 

 19((.האופן החסר שבו הוצג הדין הזר על ידי עו"ד קורומה ואי הבהירות של 2000) 708, 697

 20דבריו אינם מאפשרים להתבסס על חוות דעתו כבסיס לפסק דין זה ועל כן המבקש לא 

 21  .( לחוק1)3 הרים את הנטל הנדרש להוכחת הדין הזר קרי, לא הוכיח את סעיף

 22 

 23 סמכות בית המשפט בסיירה לאון תלויה בהמצאה כדין

 24לתת את פסק הדין מאחר שלא  לא היה מוסמךהמשיב טען כי בית המשפט בסיירה לאון  .28

 25בוצעה המצאה כדין של מסמכי התביעה. את הדברים הוא מבסס על דברי עו"ד קורומה 

 26של פסק הדין הוא שההמצאה  תנאי לתוקפולדעתו לשאלה האם עדותו בהשיב בעצמו ש

 27לפרוטוקול  134; עמ' "Yes, it is, I think so"" )כן, ככה זה, אני חושבתהיה תקינה: "

 28(. על דברים אלה ביסס המשיב את טענתו כי ביצוע המצאה תקינה של מסמכי 16.5.2018

 29התביעה הוא מהותי  בדיני סיירה לאון לסוגיית סמכות בית המשפט לתת את פסק הדין. 

 30לטענתו, לפי הדין בסיירה לאון, פסק דין שניתן על בסיס המצאה פגומה של מסמכי 

 31 סמכות. חוסר התביעה, הוא פסק דין שניתן ב

 32 
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 1בטרם אתייחס לשאלה אם מסמכי התביעה הומצאו כדין לפי דיני סיירה לאון, ראיתי  .29

 2ה לפי דיני לבחון תחילה אם הוכח כי פסק דין שניתן בהעדר הגנה עקב המצאה לא תקינ

 3 סמכות.  חוסרסיירה לאון, הוא פסק דין שניתן ב

 4המצאה לא תקינה של מסמכי התביעה אינה מביאה בהכרח למסקנה כי בית המשפט הזר  

 5( לחוק אכיפת פסקי 1)3חסר סמכות לתת את פסק הדין או כי לא מתקיים התנאי שבסעיף 

 6של מסמכי התביעה לפי הדין  חוץ. לעניין זה יש לבחון מה המשמעות של המצאה לא תקינה

 7הזר, ולהבחין בין מקרה שבו פסק דין שניתן חרף המצאה לא תקינה, ניתן לביטול 

(voidable( לפי דיני המדינה הזרה, ובין מצב שבו פסק הדין הוא בטל מעיקרו )void לפי )8 

 9( 1)3, לא ניתן לקבוע כי התנאי שבסעיף (voidable) הדין הזר. במקרה בו פסק דין נפסד

 10לחוק אכיפת פסקי חוץ לא מתקיים, וכי בית המשפט הזר לא היה מוסמך לתת את פסק 

 11החוץ. זאת בשונה ממצב שבו פסק הדין בטל מעיקרו עקב ההמצאה הבלתי תקינה לפי הדין 

 12( לחוק, ולא ניתן להכריז על הפסק כאכיף 1)3הזר, שהרי אז מתקיים התנאי שבסעיף 

 13 : שפיראהמלומד בישראל. ראו לעניין זה את דברי 

 14אם הפגם "יש להתחשב במידת חומרתו של הפגם ובתוצאתו במדינת מוצא הפסק. 

 15כך חמור בעיני שיטת המשפט הזרה עד כדי -של חוסר סמכות פנימית הוא כל

 16 .אין הוא ראוי להכרה אצלנו -הפיכתו של הפסק שם לאפס ולאין, לבטל מעיקרו 

 17רום לנפסדותו של הפסק במדינת אך אם אין בחוסר סמכות פנימית אלא כדי לג

 18במקרה כזה לא תהיה  –מוצאו, להיותו ניתן שם לקעקוע בדרך של ערעור, למשל 

 19 (.526-525ו" )מאמר שפירא, עמ' מניעה להכרתו אצלנ

 20 

 21בענייננו, לא שוכנעתי כי הובאו ראיות מספקות להוכחת הטענה כי פסק דין בסיירה לאון  .30

 22דין לא היתה תקינה, בטל מעיקרו. גם אם עו"ד -ישניתן לאחר שההמצאה של כתבי ב

 23קורומה ענה בחקירתו הנגדית בחיוב לשאלה "אם בסיירה לאון תנאי לתוקפו של פסק הדין 

 24לעיל(, לא ראיתי בכך בסיס משפטי ממשי  29סעיף )כאמור בהוא שההמצאה תהיה תקינה" 

 25ובר בפסק דין בטל שיכול לתמוך בקביעה קטגורית כי לפי דיני מדינת סיירה לאון מד

 26מעיקרו. כפי שסברתי שחוות הדעת של עו"ד קורומה אינה מספקת להוכחת הדין בהעדר 

 27לא אוכל ללמוד על הדין הזר מתשובה כך גם סעיפי חוק או פסקי דין לתמוך את הטענה, 

 28קצרה של עו"ד קורומה, ואולי אף אקראית ולקבוע כי מדובר בבטלות מעיקרא של פסק 

 29י שכבר ציינתי לעיל קביעת הדין הזר צריכה להיות מלווה בהפניות לחוק הדין, שהרי, כפ

 30 בעניין נושא בטלות מעיקרא עקב המצאה שלא כדין.  המשיב או לפסיקה, דבר שלא עשה 

 31 

 32גם הגב' תומפסון, המומחית מטעם המשיב, שהתייחסה לסוגיית המצאת מסמכי התביעה  .31

 33 ונמנעהעל פי דיני סיירה לאון, הסתפקה בקביעה כי מסמכי התביעה לא הומצאו כדין, 

 34מלקבוע כי בנסיבות של המצאה לא תקינה, פסק הדין שניתן ללא סמכות הוא בטל מעיקרו. 
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 1מפסון כי פסק הדין שניתן לאחר שמסמכי התביעה לא בהעדר קביעה ברורה מפי הגב' תו

 2הומצאו כדין הוא בטל מעיקרו לפי דיני סיירה לאון, נשמטת טענת המשיב ואיני יכולה 

 3 מדובר בפסק דין בטל מעיקרו. או אם לקבוע אם מדובר בפסק דין נפסד 

 4כי אם  ,מזכי מחוות דעתו של עו"ד קורומה ניתן ללמוד ולו בר , מעבר לצורך,לכך אוסיף 

 5ההמצאה אינה תקינה פסק הדין הוא נפסד, ולא בטל מעיקרו. כך בחוות הדעת של עו"ד 

 6קורומה נאמר כי: "פסק הדין תקף. אולם, אם הנתבעים יגישו בקשה בתוך זמן סביר לבטל 

 7אותו כך שהתיק יישמע וייקבע לגופו, אז בית המשפט יכול לעשות כן על פי התנאים שנקבעו 

 8לחוות דעת המתורגמת(. מכאן שלפי דיני סיירה לאון פסק הדין ניתן לביטול  8 על ידו" )עמ'

 9 אם יוכח כי ההמצאה היתה שלא כדין, אך אין מדובר בפסק דין בטל מעיקרו. 

 10 

 11מסקנתי היא אפוא, כי על בסיס הטענה שההמצאה לא היתה כדין לא ניתן לקבוע כי בית  .32

 12ת פסק הדין מאחר שלא הוכח כי הדין בסיירה המשפט בסיירה לאון לא היה מוסמך לתת א

 13 בטל מעיקרו. פגומה הוא לאון קובע כי פסק דין שניתן על בסיס המצאה 

 14משכך, לא אתייחס בשלב זה לשאלת המצאת מסמכי התביעה, ואת תקינות ההמצאה  

 15( לחוק אכיפת פסקי חוץ 2)א()6אשקול בהמשך, כחלק מטענות ההגנה של המשיב לפי סעיף 

 16 כי לא ניתנה לו אפשרות סבירה להתגונן. 

 17 

 18 סיכום ביניים 

 19( לחוק 1)3יח את סעיף חובת ההוכחה המוטלת עליו להוכמלא את לא עלה בידי המבקש ל .33

 20אכיפת פסקי חוץ באמצעות המומחה לדין של סיירה לאון, קרי, להוכיח את סמכות בית 

 21 המשפט בסיירה לאון לפי דיני המדינה לתת את פסק הדין.

 22 

 23 האחתשל החוק לאכיפת פסקי חוץ דנתי בשתי הטענות שהעלו הצדדים.  3בעניין סעיף  .34

 24ו, כי הסמכות של בית המשפט בסיירה לאון לתת טענת המבקש באמצעות המומחה מטעמ

 25את פסק הדין נובעת מהעובדה שהתובעת היא חברה מקומית שהתאגדה בסיירה לאון. 

 26היא הטענה של המשיב לפיה בית המשפט הזר נעדר סמכות לתת את פסק הדין  השנייהו

 27י לעיל, מאחר שהמצאת מסמכי התביעה לא היתה תקינה לפי דיני סיירה לאון. כפי שציינת

 28ראיתי לדחות את שתי הטענות, ואומר כי הסיבות הן דומות, שכן לא עלה בידי בעלי הדין 

 29 להוכיח כי הדין הזר בשאלת הסמכות הוא כטענתם. 

 30ראיתי לדחות מאחר שחוות הדעת של המומחה מטעמו לא היתה בהירה המבקש את טענת  

 31שפטי המינימלי למסקנות ולא מספיקה, לשון המעטה, שכן היא לא כללה את הבסיס המ

 32שאליהן הגיע המומחה. מסקנותיו לא נשענו על מקור נורמטיבי בדין הזר, לא לוו בהוראות 

 33להעדר סמכות  המשיבאת טענת  .הסטטוטוריות שעליהן נשען המומחה ללא שצרף אותן
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 1לתת את פסק הדין בשל המצאה לא תקינה ראיתי לדחות מאחר שלא הוכח כי לפי דיני 

 2 ן, המצאה לא תקינה מביאה לבטלות מעיקרא של פסק הדין.סיירה לאו

 3, 1חוץ, ובכללם גם התנאי בס"ק -לחוק אכיפת פסקי 3החובה  להוכיח את כל תנאי סעיף  

 4להוכיח אכיף. המבקש לא עמד בחובה החוץ על המבקש להכריז על פסק במלואה מוטלת 

 5כבר מכך יש לדחות את בקשת הכרזת פסק הדין אכיף , זאת מאחר ( ו1)3את התנאי בסעיף 

 6לחוק, ומשכשל  3ארבעת התנאים בסעיף  כלשעל מבקש האכיפה להוכיח את קיומם של 

 7 להוכיח את אחד מהם, כבענייננו, יש לדחות את הבקשה. 

 8 

 9לאון,  להדגיש כי אין בקביעתי שלעיל קביעה פוזיטיבית בעניין סמכות בית המשפט בסיירה .35

 10וממילא אין בקביעה זו אמירה כי פסק החוץ ניתן ללא סמכות. בית משפט זה אינו מומחה 

 11לדין הזר ואינני מתיימרת להיות כזאת. לפי דיני מדינת ישראל נדרש ממבקש אכיפת פסק 

 12לא שחוץ להוכיח כי לפי הדין הזר בית המשפט שנתן את הפסק היה "מוסמך לתתו", ומ

 13 הזר אין מקום להיעתר לבקשה.  הוכיח המבקש את הדין

 14אגב כך ראיתי להעיר כי לפי לשון חוק אכיפת פסקי חוץ ניתן לבית משפט שיקול דעת אם  

 15כך לשון החוק  ;לחוק3ילו אם הוכחו כל התנאים שבסעיף להכריז על פסק הדין אכיף אפ

 16דבעי, בענייננו משלא הוכח הדין הזר כחוץ כפסק אכיף". -להכריז פסק רשאיבית המשפט "

 17ומשנראה כי גם ההמצאה לא היתה תקינה )כפי שאתאר בהמשך(,ממילא אני רשאית שלא 

 18להיעתר לבקשת האכיפה, ואולם לא ראיתי לבסס את מסקנותי בדרך הפעלת שיקול הדעת 

 19 ( לחוק.  1)3בנקודה זו, ממילא אין צורך לעשות כך משקבעתי כי לא הוכח התנאי שבסעיף 

 20 

 21 הדדיות באכיפה –חוץ  לחוק אכיפת פסקי 4סעיף 

 22-לחוק אכיפת פסקי 3כפי שציינתי לעיל הוכחת קיומם של כל ארבעת התנאים של סעיף  .36

 23חוץ הם דרישה הכרחית כדי שניתן יהיה לזכות בסעד של אכיפת פסק חוץ. בענייננו כאמור 

 24לא הוכח אחד מהתנאים וניתן היה לדחות את הבקשה כבר עתה. אך כאמור לא אעשה כך, 

 25בענייננו טעמים נוספים שבגינם ראיתי לדחות את בקשת המבקש. ותחילה לטענת  שכן

 26)א( לחוק. וזו לשון 4סעיף לפי המשיב בדבר העדר הדדיות בין המדינות, טענה 

 27חוץ לא יוכרז אכיף אם ניתן במדינה שלפי דיניה אין אוכפים פסקים של -פסק" :הסעיף

 28". טוען המשיב, כי אל לו לבית המשפט בישראל לאכוף את פסק בתי המשפט בישראל

 29הדין, שכן בהתאם לדין בסיירה לאון, אין אוכפים שם את פסקי הדין הישראלים )ראו 

 30 ((.2014) 550ג תורת מתקל הדינים בהקשר זה גם גבריאל הלוי 

 31 

 32המומחים מטעם בעלי הדין לא הציגו פסקי דין ישראלים שנאכפו בסיירה לאון, וגם שני  .37

 33לא מקרים שבתי המשפט בסיירה לאון סירבו לאכוף פסקי דין ישראלים )עדות עו"ד 
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 1לפרוטוקול  87- 86; עדות הגב' תומפסון, בעמ' 16.5.2018לפרוטוקול  155קורומה בעמ' 

11.6.2018 .) 2 

 3'העדר ההדדיות' הרי שעליו הנטל להוכיח את העדרה ואת הוראת משטען המשיב את טענת 

 4((. 9.3.2009) 14, פסקה גרינברג נ' במירה 1268/07)א( לחוק אכיפת פסקי חוץ )ע"א 4סעיף 

 5אין פוטנציאל סביר להראות למצער כי לפי דיני סיירה לאון המשיב  כדי להרים נטל זה על

 Jiangsu Overseas 6רייטמן נ'   7884/15ע"א של פסקי דין ישראלים. וכך נאמר ב לאכיפה

Group Co Ltd (14.8.2017:) 7 

 8פקטו לאכיפה )או סירוב לאכיפתם( של פסקי דין -"במצב שבו אין הוכחה דה

 9ישראליים על ידי בית משפט סיני, על המערער מוטל הנטל להוכיח כי אין 

 10אזי ייקבע כי  –פוטנציאל סביר לאכיפה כאמור. אם לא עלה בידיו להרים נטל זה 

 11 (.15מתקיימת דרישת ההדדיות" )בעמ' 

 12 

 13הגב'  - את טענתו להעדר הדדיות ביסס המשיב על חוות הדעת של המומחית מטעמו .38

 14פסקי  לשאכיפה לפוטנציאל  לא קייםתומפסון,  שהגיעה למסקנה כי לפי דיני סיירה לאון 

 15על "חוק פסקי דין זרים הדעת ביססה חוות לחוות הדעת(. את  23דין ישראליים )סעיף 

 Foreign Judgments 16" )1960בחוק סיירה לאון משנת  21)אכיפה הדדית(, פרק 

(Reciprocal Enforcement Act Chapter 21 of the laws of Sierra Leone 1960 :17; )להלן 

 18"((, שלדבריה הוא החוק הרלוונטי בסיירה לאון חוק בסיירה לאון לאכיפת פסקי חוץ"

 19ואת הוראות החוק עליו  הלחוות דעת 14פסקי דין זרים )ראו פיסקה  שאלת אכיפתב

 20 דעת(.החוות בהתבססה 

 21לבין שאר  Commonwealth-על פי חוות דעתה, מבדיל החוק בסיירה לאון בין מדינות ה 

 22נאכפים בסיירה לאון ללא צורך  Commonwealth-המדינות המדינות. פסקי הדין של 

 23בקיומה של אמנה בין המדינות, והאכיפה תתאפשר אם יש הדדיות באכיפת פסקי הדין 

 24(. כך למשל, אומרת הגב' 11.6.2018לפרוטוקול  76וקיים צו מדינתי הקובע זאת )עמ' 

 25 כמו ניגריה, גמביה וגאנה קיים צו המסדיר Commonwealth -ה תומפסון, כי לגבי מדינות

 26(, ובשל כך ניתן לאכוף פסקי דין ממדינות אלו בסיירה לאון. 6נ/ -את ההדדיות )הצו 

 27כזה  , במקרהCommonwealth-ממדינות ה חלקשאינן  לדבריה שונה המצב לגבי מדינות

 28אמנה לאכיפה הדדית בין המדינות והיא תנאי לכך שפסקי הדין של יש צורך בקיומה של 

 It needs either order as in 29"; וכדבריה: אכפו בסיירה לאוןיאותה מדינה י

commonwealth countries, or if it is not commonwealth country, it needs to be an 30 

agreement."  '31(. לדוגמה הציגה הגב' תומפסון את גינאה, 11.6.2018לפרוטוקול  77-76)עמ 

 32בין סיירה לאון יש לבינה ו Commonwealth-ה מדינותשאינה נמנית על שכנה, ה מדינ

 33ניתן לאכוף את פסקי הדין של גינאה אמנה הרק מכוח אמנה לאכיפה הדדית של פסקי דין, ו

 34 (.7נ/ -בסיירה לאון )האמנה  
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 1, הרי כדי Commonwealth-המומחית הבהירה כי מאחר שישראל אינה מקבוצת מדינות ה

 2)עמ'  דירה את האכיפההמסלאכוף פסק דין של ישראל בסיירה לאון נדרש קיומה של אמנה 

 3(. לדברי הגב' תומפסון וכדי לבסס את קביעותיה כדבעי, ערכה 11.6.2018לפרוטוקול  97-95

 4חיפוש במשרד לענייני חוץ ושיתוף פעולה בינלאומי בסיירה לאון, וכן במחלקה לפקידי 

 5משפט של סיירה לאון,  ולא מצאה כל עדות להסכם כלשהו בין סיירה לאון לישראל, בקשר 

 6לחוות דעתה(. מכאן מסקנתה כי "פסקי דין  21הדדית של פסקי דין )פסקה  הלאכיפ

 7 לחוות הדעת(. 23המתקבלים בישראל אינם ניתנים לאכיפה בסיירה לאון" )סעיף 

 8 

 9 שלא לאחר, video conference של הגב' תומפסון שניתנה באמצעות התרשמתי מעדותה .39

 10 הנסיבות בשל וזאת הוזמנה אליו במועד שהתייצבה הגם המשפט בבית להעידה היה ניתן

 11לא רק שהתרשמתי מתיאור (. הדיון במהלך שניתנה) 15.1.2018 מיום בהחלטתי שפורטו

 12נסיונה המקצועי של הגב' תומפסון, שמונתה בינתיים לתפקיד שופטת בבית המשפט העליון 

 13, מדבריה של סיירה לאון, אלא שניתן היה להתרשם מיסודיות חוות הדעת שערכה

 14המדויקים לרבות אלה שנמנעה מלציין )לכך התייחסתי לעיל( מהידע רחב ההיקף בדין של 

 15במהלך עדותה. כך למשל, גם התרשמתי  הםסיירה לאון ומפרשנות בהירה ומשכנעת מ

 16לחוק של סיירה לאון לאכיפת פסקי חוץ,   11השתכנעתי מתשובתה הברורה בעניין סעיף 

 17לגביו  11ומפסון הבהירה כי סעיף ת אך הגב'הגם שהמבקש ניסה לערער את חוות דעתה 

 18ולא  Commonwealth-נשאלה מתייחס למקרים בהם קיימת אכיפה הדדית במדינות ה

 19גורם בידי הועדיין  שאינן חלק מהן, )לפיכך אינו חל על מדינת ישראל( מדינותמתייחס ל

 20השלטוני סמכות במסגרת שיקול דעתו בעניין האכיפה לקבוע כי סיירה לאון לא תאכוף 

 21פסקי דין של אחת מהמדינות הללו  ככל שמדינה זו לא מקיימת אכיפה הדדית הוגנת )עמ' 

 22 (. 11.6.2018לפרוטוקול  79-78

  23 

 24עדות המומחית, הגב' תומפסון, עדיפה בעיני על זו של עו"ד קורומה, גם מאחר שעדותה  .40

 25המרשימה כשלעצמה שכנעה אותי ושבעתיים אל מול עדות המומחה מטעם המבקש, 

 26שהתייחסותו לסוגיית ההדדיות ותשובותיו היו סתמיות וחסרות בסיס. כך למשל, לעניין 

 27אם מדינה זרה תכבד את פסקי הדין של סיירה  ההדדיות השיב עו"ד קורומה בחקירתו כי

 28לפרוטוקול  157)עמ'  לאון אזי סיירה לאון תאכוף את פסקי הדין של אותה מדינה

 29(. אמירה סתמית בדומה לדבריו בדבר סמכות בית המשפט בסיירה לאון, 16.5.2018

 30שעל  הגם אמירות נטולות בסיס משפטי לתמוך אותן בהעדר כל הפנייה, ו/או צירוף הדין

 31 מומחה לדין הזר להציג את הוראות הדין שעליהם הוא מסתמך. 

 32אך אמנם בחוות הדעת התייחס עו"ד קורומה לסוגיית ההדדיות, אולם התייחסותו היתה 

 33 ההליך הפרוצדורלישל כללי בית המשפט בסיירה לאון, שעניינו  2007משנת  45לצו  ורק

 34ם על ידי הגב' תומפסון עם ציון ברור לאופן הגשת בקשה לאכיפת פסק חוץ )חוק שהוזכר ג
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 1לחוות דעתה(. למעשה, מתייחסת  14כי זהו הפן  הפרוצדוראלי של בקשת האכיפה;  פסקה 

 2אכיפת פסקי דין זרים  של הליך אליפרוצדורחלק הלחוות הדעת של עו"ד קורומה רק 

 3בסיירה לאון, ולא לשאלת עצם האפשרות לאכיפה של פסקי דין ישראלים במדינה. כל 

 4"זה שכתב המומחה במענה לשאלה האם סיירה לאון תאכוף פסקי דין ישראליים היה כי 

 5לחוות דעתו,  8וזאת בלי לתת תשובה ברורה )עמ'  תלוי הנסיבות ובסמכות השיפוט",

 6 (. 11תשובה לשאלה 

 7עוד יצוין כי בחוות דעתו כלל לא התייחס עו"ד קורומה לסוגיית אכיפת פסקי חוץ  

 8(. 11לחוות הדעת, מענה לשאלה  8המוסדרת ב"חוק בסיירה לאון לאכיפת פסקי חוץ"  )עמ' 

 9והנה בחקירתו מצא להתייחס לחוק זה, והעיד כי לפי חוק זה סיירה לאון אוכפת פסקי 

 10(. 16.5.2018לפרוטוקול  157עקרון ההדדיות )ראו למשל בעמ'  חוץ במדינות המקיימות את

 11איני קובעת איזה מבין החוקים או הכללים שהציגו המומחים הוא רלוונטי לענייננו, אך 

 12מקום בו עו"ד קורומה כלל לא הזכיר בחוות הדעת את החוק שלכאורה הוא החוק 

 13ק, והנה לפתע במהלך עולה משם החואף הרלוונטי בסוגיית אכיפת פסקי חוץ, כפי ש

 14החקירה הנגדית מצא להזכיר את קיומו, מעורר לכל הפחות חוסר נוחות. בנסיבות אלה 

 15בהן התייחס עו"ד קורומה לראשונה לחוק הרלוונטי לסוגיית הדדיות רק במהלך חקירתו 

 16נאמרו בעלמא ללא בסיס משפטי  םהנגדית, ברי כי אין מקום לקבל את דבריו, שכדרכ

 17א רק זאת אלא שממש כמונו גם עו"ד קורומה נחשף לראשונה במהלך לתמוך אותם. ל

 18כמו גאנה,  Commonwealth-חקירתו לצווי האכיפה שניתנו בסיירה לאון למדינות ה

 19וניגריה, ולאמנת האכיפה שיש לסיירה לאון עם גינאה ונראה כי אין צורך להוסיף על 

 163-20; עמ' 7ונ/ 6תו )מוצגים נ/הדברים ולהבהיר מדוע יש קושי ממשי להסתמך על חוות דע

 21 (.  16.5.2018לפרוטוקול  159

 22 

 23ראיתי לקבל את חוות הדעת של המומחית מטעם המשיב, שהציגה באופן שלם וברור את  .41

 24צרפה אף הנוגע לאכיפת פסקי חוץ, ושם הדין בסיירה לאון וכללה התייחסות לדין הספציפי 

 25תמונה שלמה של המצב המומחית גה דעת הציהחוות באת הוראות הדין לחוות הדעת. 

 26הרימה כך , ובוסוגיית הדדיות האכיפה המשפטי בסיירה לאון בסוגיית אכיפת פסקי חוץ

 27את הנטל להוכיח כי לא קיים פוטנציאל ממשי לאכיפת פסקי דין ישראלים במדינה. אני 

 28ל סביר כי המשיב עמד בנטל להוכיח כי על פי הדין בסיירה לאון אין פוטנציא ,קובעת אפוא

 29לאכיפה של פסקי דין ישראלים בעת הזאת, אלא אם תחתם אמנה בין המדינות, שבעת הזו 

 30)א( לחוק 4אינה קיימת. משכך, מקובלת עלי עמדת המשיב כי גם מטעמי הוראות סעיף 

 31 אכיפת פסקי חוץ, אין להכריז על פסק הדין הזר אכיף.

 32 

 33לות המבקש במהלך ההליך, בעניין הטענה לאכיפה הדדית, ראיתי לומר כי התנה .42

 34וניסיונותיו לצרף ראיות בדרך לא מקובלת במהלך הסיכומים, לא שינו את מסקנתי שלעיל. 
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 1, שנתתי בעניין התנהלות המבקש 19.3.2019ומיום  20.12.2018בשתי ההחלטות מיום 

 2נימקתי את ההחלטה לדחות את הניסיונות הללו שנועדו לצרף ראיות בשלב הסיכומים, 

 3ודאי וב, והיה לו מספיק זמן לעשות כך להביא בשלב המתאיםהמבקש  היה עלראיות ש

 4פסק הדין בסיירה לאון וממש על סף שניתן דנא שנים לאחר בקשה בחר להגיש את הכש

 5 ההתיישנות, אבל כאמור, כבר התייחסתי להתנהלות זו, ואין צורך לחזור על הדברים. 

 6 

 7 אפשרות סבירה להתגונן –חוץ -( לחוק אכיפת פסקי2)א()6סעיף 

 8להגנות העומדות לו על כשטען  הבקשה לאכוף את פסק הדין הזראת ת ולדחעתר המשיב  .43

 9פי דין ותומכות בבקשתו כי אין להכריז על פסק החוץ אכיף. משקבעתי לעיל כי אינני נעתרת 

 10לבקשת האכיפה של פסק החוץ מהטעמים שפורטו, ראיתי להתייחס אך לטענת ההגנה 

 11( לחוק,  לפיה לא ניתנה למשיב אפשרות סבירה להתגונן  בהליך בסיירה לאון. 2)א()6 בסעיף

 12באופן  ,דין שנעשתה להתרשמותי-ליתר דיוק, אתייחס לסוגיית ההמצאה של כתבי בי

 13 שאינו מתיישב עם הדין הזר, ולפיכך לא התאפשר למשיב להתגונן מפני התביעה.

 14 

 15לפי הדין בסיירה לאון, אתייחס בהתאם לחוות דעת לסוגיית ההמצאה של מסמכי התביעה  . 44

 16מחלוקת ביניהם הצדדים. אומר כבר כי מחוות הדעת של שני המומחים התרשמתי כי אין 

 17 הוראות החוק שעל פיהן פעל בית המשפט בסיירה לאון עת נתן את פסק הדין בהעדרעניין ב

 18ע כנראה מנקודת הנחה נובה יישום הדין על העובדותבעניין הגנה. המחלוקת היא למעשה 

 19 שונה של המומחים:

 20קבע כי ההמצאה שביצע ביטון בדרך של תחליף המצאה  עו"ד קורומה, מטעם המבקש,

 21היא המצאה תקינה, שעל בסיסה יכול היה בית המשפט הזר לתת את פסק הדין כשפלוק 

 22כי  הגב' תומפסון, מטעם המשיב קבעהבשונה מכך, . לא הגיב לתביעה בחלוף המועד

 23בהינתן שהמשיב לא נמצא , בסיירה לאוןאינה מתיישבת עם הדין ההמצאה שביצע המבקש 

 24היה על ביטון לבקש מבית המשפט היתר להמצאת על כן ובתחום השיפוט של סיירה לאון 

 25  מסמכי התביעה מחוץ לתחום השיפוט, למקום מגוריו של פלוק בישראל.

 26 

 27כדין לפי דיני סיירה לאון משליכה על  התשובה לשאלה האם מסמכי התביעה הומצאו .45

 28התשובה בעניין האפשרות של המשיב להתגונן מפני התביעה, ועל כן חשיבותה רבה. דיני 

 29המצאה של מסמכי תביעה קובעים כללים ברורים של התנהלות הצדדים להליך המשפטי, 

 30נן מפניו. ונועדו לאפשר לנתבע, באשר הוא, לדעת על קיומו של הליך נגדו ולהיערך להתגו

 31זכות הדיני ההמצאה מחייבים את התובע להראות לבית משפט כי לא מנע מהנתבע את 

 32להתגונן מפני הטענות בכתב התביעה, וכי מסר את מסמכי התביעה לנתבע. ראו בהקשר זה 

 33זמיר נ' בנק לאומי  11286/05רע"א את החלטת הרשם )כתוארו אז( ד"ר יגאל מרזל, ב

 34 "(:זמיר עניין( )להלן: "8.7.2007) 8, למשכנתאות בע''מ
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 1"נקבע בהקשר זה כבר כי "כל תכליתה של הזמנה היא להביא לידיעת הצד את 

 2; כן ראו ע"א 315-316,עמ'  309(, 4יוחימק נ' קדם, פ"ד לח) - 23/83קיומה" )ע"א 

 3שלעיל(. כך בערכאה ראשונה, וכך גם בערעור. "החובה הקבועה בתקנות  29/76

 4דין לבעלי הדין נועדה להבטיח כי כל שלב וכל -של כתבי בילבצע המצאה כדין 

 5פעולה בהליך השיפוטי שהם צד לו יהיו בידיעתם, וכי מירוץ התקופה לנקיטת 

 6דין יחל מעת שהומצא לידיו כדין, -הליך משפטי בידי בעל דין על יסוד אותו כתב בי

 7על זכויותיו  שאם לא כן עלולה זכותו הדיונית להיפגע. כלל דיוני זה נועד להגן

 8רע"א הדיוניות של בעל הדין והוא נשמר בהקפדה" )השופטת א' פרוקצ'יה ב

 9 (."444שלעיל, בעמ'  1415/04

 10 כן ראו דברי המלומד משה קשת בספרו:  

 11משקפות את התגלמות אחד "מסירת ההזמנה לדיון והמצאתה לידי בעל הדין 

 12את האפשרות  העקרונות המובהקים של הצדק הטבעי, והן מקנות למעוניין

 13הזכויות הדיוניות וסדר ." )משה קשת,  להשמיע את דברו במהלך הדיון המשפטי

 14 ((.2007, 15)מהדורה  170עמ'  הלכה למעשה –הדין במשפט האזרחי 

 15 

 16לטענת פלוק, בחר המבקש לנסות להמציא את מסמכי התביעה באמצעות הליך של תחליף  .46

 17המצאה, על ידי פרסום בעיתון מקומי בסיירה לאון, הגם שפלוק כלל לא היה במדינת 

 18 ולא בסיירה לאון, כפי שידע המבקש.סיירה לאון והגם שמקום מגוריו ועסקיו הם בישראל 

 19בסיירה לאון, וכך גם עסקיו ומקום מגוריו, הרי היה א לעוד טוען פלוק, כי בנסיבות בהן 

 20שלפי הדין בסיירה לאון היה על ביטון לבקש היתר המצאה אל מחוץ לתחום השיפוט. 

 21במקום זאת העדיף שלא לפעול בדרך זו, אלא בחר לפעול בדרך של תחליף המצאה 

 22תנה לו אפשרות באמצעות פרסום בעיתון מקומי, ועל כן לא ידע המשיב על ההליך ולא ני

 23 סבירה להתגונן מפני ההליך.

 24 

 25 המצאה לפי דיני סיירה לאון

 26שני המומחים פרטו בחוֹות דעתם את הוראות הדין בסיירה לאון בדבר המצאת מסמכי  .47

 27 התביעה, ולא ראיתי מחלוקת ממשית ביניהם. 

 28פט דין בסיירה לאון נעשית לפי "כללי בית המש-לפי דברי המומחים, המצאת כתבי בי 

 29(. הוראות דין זה קובעות כי את העותק של High Court Rules, 2007" )2007העליון, 

 30לחוות דעת עו"ד קורומה;  4)עמ'  באופן אישימסמכי פתיחת התביעה יש למסור לנתבע 

 31 לחוות דעת גב' תומפסון(.  6סעיף 

 32ט ככל שנעשו שלושה ניסיונות המצאה אישית לנתבע ואלה לא צלחו, רשאי בית המשפ

 33(, למשל בדרך של פרסום בעיתון substituted serviceלאשר לתובע לבצע תחליף המצאה )

 34לחוות דעת של הגב'  8-7לחוות הדעת המתורגמת של עו"ד קורומה; פסקאות  4מקומי )עמ' 
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 1תומפסון(. להעיר כי עו"ד קורומה לא ידע לענות במדויק לשאלה כמה פעמים על התובע 

 2 –דין לנתבע באופן אישי, לפני פניה לדרך של תחליף המצאה -ילנסות ולהמציא את כתבי ב

 3לפרוטוקול  153)עמ'  "…I said twice or 3 times. The rules are flexible"וכך ענה: 

16.5.2018.) 4 

 5לאחר שהתובע פועל בדרך של תחליף המצאה, נדרש הנתבע  –ועוד מחוֹות הדעת )שתיהן( 

 6לחוות  11לחוות דעת עו"ד קורומה; פסקה  5)עמ'  יקימים להגיש הודעת ייצוג בת 14בתוך 

 7רשאי התובע לבקש פסק דין בהעדר דעת הגב' תומפסון(. אם הנתבע לא הגיש הודעה שכזו, 

 8 לחוות דעת הגב' תומפסון(. 12לחוות דעת עו"ד קורומה; פסקה  5)עמ'  הגנה

 9 

 10בתחום השיפוט של סיירה לצד הוראות דין אלו, ציינו שני המומחים כי אם הנתבע לא מצוי  .48

 11, דברי עו"ד קורומה(, על התובע לפעול בדרך של "not within the jurisdiction"לאון )

 12-לכללי בית המשפט העליון מ 11בקשה להמצאה אל מחוץ לתחום השיפוט, בהתאם לכלל 

 13להגיש בקשה לבית המשפט למתן היתר להמצאה אל מחוץ . לפי המומחים, על התובע 2007

 14לחוות דעת  4, כמתואר לעיל )עמ' השיפוט, ולא  לפתוח בהליך של תחליף המצאהלתחום 

 15לחוות דעת הגב' תומפסון(. כלומר, ממש כמו בישראל, כך מסתבר  9עו"ד קורומה; פסקה 

 16גם לפי דיני סיירה לאון, המצאה חלופית תיעשה אם הנתבע נמצא בתחום השיפוט של 

 17ככל שמדובר בנתבע הנמצא מחוץ וופן אישי, הדין בא-המדינה אך לא קיבל את כתבי בי

 18 לתחום השיפוט, יש להגיש בקשה להיתר המצאה אל מחוץ לתחום השיפוט.

 19לנתבע כתובת אין כך ממש אומר עו"ד קורומה, מומחה המבקש, בחקירתו. לדבריו, אם 

 20קבועה בסיירה לאון, והוא אינו ידוע כמי שמתגורר בסיירה לאון, יש להגיש בקשה להיתר 

 21 (:16.5.2018לפרוטוקול  109-107צאה אל מחוץ לתחום השיפוט )כדבריו בעמ' המ

"Service outside the jurisdiction is dependent on a condition that the defendant 22 

in a claim has no fixed address, and is not known to stay in Sierra Leone, one as 23 

a person, an individual or as a company."       24 

 25לציין כי לטענת עו"ד קורומה, אין צורך שנתבע ישהה בסיירה לאון כדי לאפשר המצאה 

 26על מנת שלא בדרך של תחליף המצאה. ניתן להסתפק בכך שיש לנתבע כתובת בסיירה לאון 

 27היתר המצאה אל מחוץ לתחום השיפוט ולאפשר לו בקשה לדרש התובע לפעול בדרך של יי

 28 (.16.5.2018לפרוטוקול  124-ו 109באמצעות תחליף המצאה כאמור )עמ' לנתבע להמציא 

 29 

 30 דרך פעולתו של בית המשפט הזר עד מתן פסק החוץ

 31שני המומחים בחנו את מסמכי ההליך בסיירה לאון, והתרשמתי כי אין מחלוקת ביניהם  .49

 32ות תוארו בפירוט בנוגע לדרך בה פעל בית המשפט לפי דיני סיירה לאון. העובדות המוסכמ

 33בפתיחת פסק דין זה, ולא ראיתי להרחיב. רק בקצרה אומר כי מחוות הדעת של המומחים 

 34, 21.9.2010עולה כי בית המשפט בסיירה לאון נתן פסק דין הצהרתי בהעדר הגנה ביום 
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 1לאחר שהמבקש והתובעים האחרים לא הצליחו להמציא את מסמכי התביעה באופן אישי 

 2הכתובת היא אתר כריית יהלומים במחוז קונו.  ,צוינה בסיירה לאוןלנתבעים בכתובת ש

 3בדרך של המצאה חלופית, משכשלו לבצע מסירה אישית פנו המבקש והתובעים להליך של 

 4פרסום בעיתון מקומי. גם לאחר הפרסום נמנעו הנתבעים להשיב לטענות התובעים בהליך, 

 5ין לאחר שחלף הזמן כמתחייב ולא ונתן פסק דומשכך נעתר בית המשפט לבקשת התובעים 

 6 . הוגש כתב הגנה

 7בקשה להיתר המצאה אל  לא הוגשהשני המומחים אישרו כי לבית המשפט בסיירה לאון 

 8מחוץ לתחום, לכתובת בישראל, ובהעדר בקשה ממילא לא נדרש בית המשפט למתן היתר 

 9עתה של הגב' )ב( לחוות ד9להמציא אל מחוץ לתחום השיפוט של סיירה לאון )ראו פסקה 

 10(. כלומר, סוגיית 16.5.2018לפרוטוקול  115-ו 111תומפסון; עדות עו"ד קורומה, עמ' 

 11ההמצאה מחוץ לתחום השיפוט לא עלתה לדיון בבית המשפט בסיירה לאון, והתובעים 

 12נהגו בנתבעים כמי שיש להם כתובת בסיירה לאון, המאפשרת לפעול בדרך של המצאה 

 13 און.חלופית לפי דיני סיירה ל

 14 

 15 האם מסמכי ההליך הומצאו לנתבעים כדין 

 16כאמור חלוקים הצדדים והמומחים בשאלת תקינות ההמצאה. המשיב והמומחית מטעמו  .50

 17טענו כי המבקש לא יכול היה להסתפק בהמצאות בדרך שביצע בתוך סיירה לאון, אלא היה 

 18עליו להגיש בקשה להיתר המצאה אל מחוץ לתחום השיפוט של סיירה לאון, לכתובת של 

 19טעמו טענו כי ההמצאה שבוצעה היא תקינה, פלוק בישראל. ואילו המבקש והמומחה מ

 20ולתמיכה בטענתם העלו שלל טענות,  בין היתר טען המבקש כי לא הוכח שהמשיב לא שהה 

 21בסיירה לאון בזמן ההליך; כי יש למשיב כתובת קבועה בסיירה לאון; וכי למשיב נציגים 

 22 אה. בסיירה לאון שיכולים היו לדעת על התביעה שהומצאה בדרך של תחליף המצ

 23העדפתי את עדות המשיב ואת עדות המומחית הגב' תומפסון  גם בנקודה זו תחילה לציין כי  

 24על פני עדות המבקש והמומחה עו"ד קורומה. עדויות המשיב והמומחית  היו ברורות, 

 25עקביות ובעיקר התרשמתי מעדותה הקוהרנטית של המומחית, ומבקיאותה והתנסחותה 

 26ל גרסה מבולבלת של המומחה מטעם המבקש, שמתשובותיו המדויקת. שבעתיים כך אל מו

 27ומדבריו קשה היה להבין על סמך אילו עובדות יכול היה המבקש לפנות להמצאה בדרך של  

 28 תחליף המצאה. 

 29גרסתו החד משמעית של המשיב היתה כי בזמן שההליך התנהל בסיירה לאון, כלל לא שהה  

 30לאון, והוא גם לא ניהל בה עסקים. לא רק זאת במדינה זו, לא היתה לו כתובת בסיירה 

 31 אלא שלדבריו מעולם לא התגורר בסיירה לאון.

 32גרסה זו חזרה באופן עקבי בכל המסמכים שהגיש, ולא נסתרה ולו במסמך אחד. כך למשל 

 33, לא התגוררתי 2010אמר בתצהירו כי "מאז תחילת ההליך המשפטי בסיירה לאון בשנת 

 34מעולם לא התגוררתי בסיירה לאון(, ואף לא ביקרתי בה  –ספק בסיירה לאון )ולמען הסר 
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 1]יום פתיחת ההליך  4.6.2010ואין לי כל עסקים בה. אני לא נכחתי בסיירה לאון ביום 

 2לתצהיר; ראו גם סעיף  15א.נ.ח[ או בכל מועד מאוחר יותר" )סעיף  -המשפטי בסיירה לאון

 3בקש לערער את הדברים הללו, ובמענה לתצהיר(. גם בחקירה הנגדית לא הצליח ב"כ המ 20

 4לשאלה מתי ביקר בסיירה לאון הצהיר פלוק כי למיטב זכרונו ביקר בסיירה לאון שלוש 

 5(.  11.6.2018לפרוטוקול  29)עמ'  2006, ותחילת 2005, תחילת 2004בשנת  –פעמים בסך הכל 

 6גם לא ויה ולאחר 2010גם בסיכומיו שב והדגיש המשיב כי לא שהה בסיירה לאון בשנת 

 7 )ב( לסיכומי פלוק(.-)א( ו118ניהל בתקופה זו עסקים בסיירה לאון )סעיף 

 8 

 9בצד גרסתו העקבית של המשיב, חזר המבקש וטען בסיכומיו כי פלוק שינה גרסאות בנוגע  .51

 10לסיכומי התשובה של ביטון(. טוען  7סעיף למשל למועדים שבהם נכח בסיירה לאון )

 11, 2006ת יין המשיב ששהה בפעם האחרונה בסיירה לאון בשנהמבקש כי בחקירה הנגדית צ

 12כשנה  2010ת, ובמקום זאת הוא נקב בשנת נמנע מלומר זאואילו בתצהירו וסיכומיו 

 13 שלאחריה לא שהה בסיירה לאון, ומכאן ביקש ללמד על שינוי גרסאות. 

 14ים לא ראיתי לקבל את הטענה של המבקש שאינה נתמכת בעובדות שבתיק ומנוגדת לדבר

 15 שעליהם הצהיר פלוק לאורך ההליך. מקריאה של מסמכי ההליך דנא, עולה כי המשיב

 16כנקודת התייחסות, כדי להצביע על כך שלא היה בסיירה לאון במועד  2010מציין את שנת 

 17ואילך. אינני רואה סתירה בין תשובת המשיב בעדותו כי שהה  2010פתיחת ההליך בשנת 

 18אמר כי לא שהה בסיירה בו , לבין דבריו בתצהיר ש2006נת בפעם האחרונה בסיירה לאון בש

 19להתרשמותי, תשובת פלוק בעדותו בבית משפט   –ואילך. ההפך הוא הנכון  2010לאון בשנת 

 20היא השנה הרלוונטית לבקשה זו,  2010מתיישבת עם גרסתו שניתנה בתצהיר. כאמור, שנת 

 21פלוק התייחס ספציפית לשנה במהלכה התנהל ההליך המשפטי בסיירה לאון. משכך שכן 

 22, היתה רלוונטית כתשובה לשאלת 2006לשנת המשיב זו בתצהירו ובסיכומיו. התייחסות 

 23ב"כ המבקש בעדותו "מתי ביקר פלוק בסיירה לאון?" ולכך השיב כי לאחרונה ביקר 

 24עניינית וישירה ומלמדת דווקא כי המשיב השיב היתה . תשובה זו 2006בסיירה לאון בשנת 

 25לא היתה רלוונטית לתובענה דנא ומשכך  2006ת רלוונטיות לשאלות שהוצגו לו. שנת תשובו

 26תצהיר ועלתה למעשה רק כתשובה לשאלה. לא ראיתי כל סתירה בין לא נזכרה בהיא 

 27הדברים. לכך אוסיף כי גם הצ'יף וגם עו"ד קורומה תמכו בדברים אלה של פלוק. כך אמר 

 28, ובפעם 2004בפעם הראשונה בשנת  –ה לאון פעמיים הצ'יף כי הוא חושב שפלוק היה בסייר

 29(; וכך מסר עו"ד קורומה )שדבריו 16.5.2018לפרוטוקול  84)עמ'  2006השנייה סביב שנת 

 30נסמכים על דברי ביטון(, כי נאמר לו שפלוק היה בסיירה לאון במסגרת עסקי הצדדים 

 31, 117-116-ו 113)עמ'  2006, ולא נאמר לו אם היה בסיירה לאון לאחר 2006-2005בשנים 

 32 (. הנה כי כן, דברי פלוק קיבלו תמיכה מעדויות המבקש.16.5.2018לפרוטוקול 

 33 
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 1מכאן שראיתי לקבל את גרסת המשיב כי לא היה בסיירה לאון בעת שהוגש כתב התביעה  .52

 2לתמיכה בטענתו, כפי ן לא הציג דרכופלוק . אמנם 2010לבית המשפט בסיירה לאון, בשנת 

 3בקש, והגם שכך לא שיניתי התרשמותי מעדותו, ובוודאי שלא יכולתי להתעלם שאמר המ

 4מהתמיכה שקיבלה גרסתו מעדויות הצ'יף שהיה עד מטעם המבקש, ואפילו מדברי עו"ד 

 5קורומה שנסמך על דברי המבקש. בהקשר זה אומר כי ההסבר של פלוק לאי הצגת הדרכון 

 6בסיירה לאון ומהימים שבהם ביקר כך טען שחלוף הזמן מיום הגשת התביעה  ;סביר

 7תקופה זו, בעיקר לנוכח הרלוונטי ל(, הקשה עליו להציג את הדרכון 2006לאחרונה שם )

 8איש עסקים המרבה בטיסות למדינות שונות ומחליף את הדרכון בתדירות עובדה כי הוא ה

 9 גבוהה יחסית.

 10ההליך המשפטי, לכך אוסיף כי גרסתו העקבית של המשיב שלא שהה בסיירה לאון בעת  

 11וכי מקום מגוריו הוא בישראל, מתיישבת גם עם המסמכים שהציג ביטון במסגרת הבקשה 

 12מהם עולה כי המבקש עצמו היה מודע לכך כי במהלך ההליך וכפי שאפרט להלן,  דנא,

 13בישראל )הן מקום מגוריו והן מקום  אך ורק תההמשפטי בסיירה לאון כתובתו של פלוק הי

 14לבקש מבית המשפט בסיירה לאון היתר המצאה אל מחוץ לא פנה משרדו(, והגם שכך,  

 15לתחום השיפוט כמתחייב, אלא בחר לפעול בדרך של "תחליף המצאה" דרך המתאימה 

 16שיש כתובת להמצאה בסיירה לאון למי דין לנתבעים תושבי המקום או -להמצאת כתבי בי

 17 (. 16.5.2018לפרוטוקול  124-ו 109י המומחה עו"ד קורומה בחוות דעתו ובעמ' )כדבר

 18 ואלה  המסמכים:

 19המבקש לא פנה לבית משפט לבקש היתר המצאה אל מחוץ לתחום השיפוט של סיירה      א.

 20)מועד הקודם  8.7.2010תצהיר שלו שהגיש לבית המשפט בסיירה לאון מיום לאון, אך מ

 21את מסמכי התביעה לפלוק.  שמסר בישראלתי(, עולה כי הצהיר למתן פסק הדין ההצהר

 22-גרמתי למסירה באמצעות תחליף המצאה ל 8.7.2010בתצהיר: "ביום אמר וכך נ

Abraham Fluk 23...עם עותקים של צו הזימון דרך הדואר כפי שהדין בישראל, שהמשרד שלו 

 24נתבעים המסתלקים  , או עבור( שהוא מחוץ לסמכות השיפוט2עבור הנתבע )מורה על כך 

 25 (. 3-2, סעיפים 6-5-ו 2-1בחשאי" )התצהיר ותרגומו בנספח ח', עמ' 

 26מהתצהיר עולה בבירור כי המבקש היה מודע שכתובת המשיב היא בישראל וכי פלוק עצמו 

 27נמצא מחוץ לתחום השיפוט של סיירה לאון, שכן המבקש ביקש ליידע את פלוק  על ההליך 

 28המשפטי בסיירה לאון בכתובתו של פלוק בישראל. המסקנה העולה מדברים אלה  כי היה 

 29ירה לאון להתיר לו לבצע המצאה אל מחוץ לתחום על המבקש לבקש מבית המשפט בסי

 30השיפוט, וכדברי הגב' תומפסון שאמרה בהתייחסה למסמך זה: "אם התובע הראשון ]מר 

 31מדוע א.נ.ח[ נמצא מחוץ לתחום השיפוט,  -א.נ.ח[ ידע כי הנתבע השני ]מר פלוק –ביטון 

 32)ד( 9)סעיף  הוגשה בקשה להמצאה חלופית ולא בקשה להמצאה מחוץ לתחום השיפוט"

 33 לחוות הדעת של הגב' תומפסון(. 
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 1, ערוך לפי דיני מדינת 26.8.2010תצהיר של מר אברהם דאהן מיום המבקש צירף      ב.

 2 עשה)לפני פסק הדין ההצהרתי(  2010ישראל, ובו מצהיר מר דאהן כי במהלך חודש אוגוסט 

 3 אביב-פלוק בתל בביתו של מרמספר ניסיונות למסור את מסמכי התביעה מסיירה לאון 

 4 בסיירה לאון.  ולא(. מכאן שלשיטת ביטון כתובתו של פלוק היא בישראל, 4, עמ' 8)נספח 

 5, ערוך לפי דיני מדינת ישראל, ובו הוא 29.2.2012תצהיר שלו מיום המבקש צירף      ג.

 6 ארצה(, הוא שב 21.9.2010מצהיר כי לאחר מתן פסק הדין ההצהרתי בסיירה לאון )מיום 

 7השאר, כדי לבצע כאמור, מסירה של הצו האמור שניתן כנגד מר פלוק". ועוד הצהיר "בין 

 8, שאותו הוא מבקש לאכוף בבקשה 14.6.2011המבקש כי גם לאחר מתן פסק הדין מיום 

 9למר פלוק למשרדו דנא, "שלחתי העתק של פסק הדין...באמצעות דואר רשום 

 10אלה תומכים במסקנה כי המבקש ידע  (. גם דברים8" )נספח ח', עמ' השוכן...]ב[רמת גן

 11מתגורר בישראל ומנהל את עסקיו פה. הגם שכך, בחר לפעול בדרך  המשיבהיטב כל העת כי 

 12המצאה דרך המתאימה ל, מקומייםשל "תחליף המצאה" באמצעות פרסום בעיתונים 

 13לבעל להתגונן תושבים מקומיים בסיירה לאון ואינה מתיישבת עם מתן אפשרות סבירה ל

 14 או נמצא בסיירה לאון.שאינו תושב המקום,  דין

 15)יום לאחר מתן פסק הדין אותו מבוקש  15.6.2011תצהיר שלו מיום המבקש צירף   .   ד

 16(. בתצהיר מציין 15-10להכריז אכיף(, שהוגש לבית המשפט בסיירה לאון )נספח ח' עמ' 

 17רה של פסק הדין , וניתן לבצע להם מסיהיו מחוץ לתחום השיפוטביטון כי שני הנתבעים 

 18 בדואר רשום: 14.6.2011מיום 

"Both Defendant have been out of Jurisdiction and can be served by 19 

registered post to the following address" 20 

 21, וכתובתו של רוזו בדרום גן, ישראל-ברמתבהמשך, מציין ביטון כי כתובתו של פלוק היא 

 22 (. 15-10אפריקה )נספח ח', עמ' 

 23( הזהה לתצהיר 23-17)נספח ח', עמ'  15.9.2011תצהיר נוסף שלו, מיום המבקש צירף      ה.

 24)הנזכר לעיל(. גם במסמך זה ציין ביטון כי שני הנתבעים "היו אל מחוץ  15.6.2011מיום 

 25לתחום השיפוט", והמקום למסירת פסק החוץ לנתבעים באמצעות דואר רשום הוא 

 26 )פלוק( ובדרום אפריקה )רוזו(. בישראל

 27ערוך לפי דיני מדינת ישראל,  ,12.7.2011תצהיר נוסף של מר דאהן מיום המבקש צירף      ו.

 28)מועדים שלאחר מתן פסק  5.7.2011-ו 30.6.2011, 19.6.2011בו מצהיר דהאן כי בימים 

 29בתל אביב, ק החוץ(, פעל לבצע מסירה של מסמכי ההליך מסיירה לאון לכתובתו של מר פלו

 30 (. 16)נספח ח', בעמ'  ישראל

 31 

 32מסקנה המתבקשת היא כי גרסת המשיב שמקום מגוריו בישראל ואין לו המכל המקובץ  .53

 33מתיישבת עם העובדות שהובאו במסגרת היא אמינה, בהיותה גם  כתובת בסיירה לאון
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 1אלא התרשמתי מאמינות הגירסה שלא רק שלא נסתרה, . אומר עוד כי התובענה דנא

 2 כאמור היא גם מתיישבת לחלוטין עם המסמכים שהגיש המבקש עצמו, כאמור לעיל.

 3לאור דברים אלה, אין לי אלא לקבל את מסקנת המומחית מטעם המשיב, הגב' תומפסון,  

 4כי לפי דיני סיירה לאון בנסיבות בהן המשיב לא שהה בסיירה לאון והמבקש היה מודע 

 5 בסיירה לאון היתר המצאה אל מחוץ לתחום השיפוטלבקש מבית המשפט  יולכך, היה על

 6ומקום עסקיו של פלוק. תחת זאת נקטו  ומקום מגורישבה ישראל, לכתובת המשיב ב

 7המבקש והתובעים בהליך בסיירה לאון בדרך של "תחליף המצאה" המתאימה להמצאה 

 8בי לנתבעים שמקום מגורם בסיירה לאון ואינה מתאימה לנסיבות בהן נדרשת המצאת כת

 9דין לנתבע שמקום מגוריו אינו בסיירה לאון. המסקנה היא אפוא, כי המצאת התביעה -בי

 10היא דרך ההמצאה החוקית לפי  ,לאחר קבלת היתר מבית משפט ,אל מחוץ לתחום השיפוט

 11דיני סיירה לאון בנסיבות ענייננו והיא גם דרך ההמצאה האפקטיבית שנועדה ליידע את 

 12 פני ההליך המשפטי.פלוק, ולאפשר לו להתגונן מ

 13 

 14אינני יכולה לסיים חלק זה של ההחלטה בלי להתייחס למסקנה של עו"ד קורומה בחוות  .54

 15הדעת שהגיש, ולדבריו בבית המשפט. דבריו היו ניסיון להתאים את העובדות למסקנה 

 16כי בית המשפט בסיירה לאון היה מוסמך לתת את פסק  –שלשמה נתבקשה מומחיותו 

 17תחליף המצאה. אומר כי ניסיונו הלא מוצלח, לשון המעטה, עלה בבירור  החוץ בהתבסס על

 18 מדבריו, ועדותו נעדרת העקביות לא תרמה למבקש ולא הרשימה כעדות אמינה; ולמשל: 

 19גרסה אחת של עו"ד קורומה היתה כי ניתן היה להמציא לפלוק את המסמכים בדרך של 

 20שקיבל  ההנחיות. לדבריו, לפי ןשיש לפלוק כתובת בסיירה לאוהמצאה חלופית מאחר 

 21לצורך עריכת חוות הדעת יש למשיב עסק בסיירה לאון ולעסק יש כתובת. לכן, נקודת מוצא 

 22לפרוטוקול  118זו הנחתה אותו לקבוע שדרך ההמצאה החלופית היא המצאה כדין )עמ' 

 23שיש לפלוק כתובת בסיירה לאון,  נאמר לו(. במקום אחר ציין עו"ד קורומה כי 16.5.2018

 24במחוז קונו, וכתובת זו צוינה בכל הבקשות שהוגשו לבית המשפט. תחילה ציין עו"ד 

 25 113קורומה כי כתובת זו היא כתובת של מלון במחוז קונו שבו התגורר פלוק )עמ' 

 26(, ובהמשך שינה את הדברים ואמר כי מדובר באתר כריית יהלומים 16.5.2018לפרוטוקול 

 27(. בהמשך, ציין עו"ד קורומה כי אין חשיבות 16.5.2018לפרוטוקול  116חוז קונו )עמ' במ

 28לשאלה אם אכן יש לפלוק כתובת בסיירה לאון, שכן עורך הדין של התובעים ידע כי יש 

 29אין חשיבות על כן לפלוק כתובת בסיירה לאון, ודי בכך שציין זאת במסמכי ההליך, ו

 30היה צורך לבצע המצאה חלופית ולא שניתן לוק, כדי לשאלה אם אכן זו הכתובת של פ

 31לפרוטוקול הדיון  124-ו 118להגיש בקשה להיתר המצאה אל מחוץ לתחום השיפוט )עמ' 

 32(. ולסיום, ציין עו"ד קורומה באופן חד משמעי כי אפשרות של תחליף 16.5.2018מיום 

 33 ובת במדינה: המצאה היא האפשרות הנכונה בנסיבות אלה, בהן לפלוק בעצמו יש כת
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"I was not informed that he had a representative, I was told that he had an address 1 

in Sierra Leone"  '2 (.16.5.2018לפרוטוקול  136)עמ 

 3לצד דברים אלה הובאה גרסה נוספת, לפיה הליך ההמצאה החלופית התאפשר מאחר 

 I was not informed that he 4 -ו לעיל שבסיירה לאון. בשונה מדברי נציגיםשלמשיב היו 

had a representative 5, הרי שעל פי גרסה זו ניתן היה לבצע תחליף המצאה שכן לנתבעים 

 6בתחום השיפוט של סיירה לאון. לדבריו, נציגים אלו הם "סוכנים  נציגיםבהליך הזר היו 

 7הללו בסיירה לאון  נציגים( של פלוק, ובעצם נוכחותם של הAuthorized agentsמורשים" )

 8הם מודעים למסירה של צו הזימון שפורסם בעיתון המקומי כחלק מדרך ההמצאה 

 9 לחוות הדעת(.  5החלופית )עמ' 

 10א רק שגרסה זו סותרת את דבריו שלו  כאמור לעיל, אלא שהדברים שאמר היו מבולבלים ל

 11מדוע צריך  – ובלתי סדורים. ועוד דוגמה לכך ניתן לראות בתשובת עו"ד קורומה לשאלה

 12המצאה חלופית אם יש לפלוק נציג בסיירה לאון שניתן למסור לו בהמצאה אישית את 

 13המסמכים? ותשובתו כי אמנם ניתן להמציא לנציגו את מסמכי התביעה, אבל אם הנציג 

 14 147את המסמכים אז אפשר לפנות לבקשה להמצאה חלופית... )עמ'  מסרב לקבל

 15הופנה עו"ד קורומה לתצהיר של מוסר המסמכים בסיירה (. בהמשך, 16.5.2018לפרוטוקול 

 16לאון, ועל כך אמר כי "ממציא המסמכים כותב בתצהירו שהוא הלך מספר פעמים לאתר 

 17ולכן אי אפשר  אמרו לו ששני הנתבעים אינם במקוםוהאנשים שנכחו באתר בכל פעם 

 18(. כשנשאל 16.5.2018לפרוטוקול  149להגיש להם את המסמכים בהמצאה אישית" )עמ' 

 19שוב מדוע מוסר המסמכים לא המציא את מסמכי התביעה למורשים של פלוק בהמצאה 

 20לקבל את המסמכים,  "סירבושאותם נציגים  "אפשר להניח"אישית השיב באופן סתמי כי 

 21 , (16.5.2018לפרוטוקול הדיון מיום  149ועל כן נדרש היה לפנות לתחליף המצאה" )עמ' 

 22תרמו להתרשמותי שלא ואת חוות דעתו  עו"ד קורומהעדות את אמירות סתמיות שאיפיינו 

 23את המסקנה כי היה על המבקש לבקש  וחיזקרק עו"ד קורומה דברי מכל מקום ממנו. 

 24מבית המשפט להתיר לו להמציא את כתב התביעה אל מחוץ לתחום השיפוט, לישראל, ולא 

 25 מקומי.  לפעול בדרך של תחליף המצאה בעיתון

 26 

 27 משמעות העדר ההמצאה כדין 

 28כאמור, המצאה כדין של מסמכי התביעה לא רק שהיא הכרחית, אלא היא גם חלק מהגינות  .55

 29דיונית הנדרשת מתובע כדי לאפשר לנתבע להתגונן מפני הטענות נגדו. תקינות ההמצאה 

 30של כתב התביעה יוצרת חזקה כי הנתבע מודע להליך המשפטי, וכי ניתנה לו אפשרות 

 31כללי ההמצאה מוסדרים במסגרת סדרי הדין שהם להתגונן מפני טענות התובע. הגם ש

 32כללים פרוצדורליים, הרי שאי עמידה בהם יכולה להביא לתוצאה מהותית לבעל דין. על כן 

 33הנתבע להליך, בהתאם של מודעות הכללי ההמצאה רלוונטיים וחשובים, והם מלמדים על 

 34ה יהיה צורך לסדרי הדין המקובלים הנוהגים בשיטות משפט שונות. בלי דיני ההמצא
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 1להעריך כל פעם מחדש, מהי רמת המודעות הסובייקטיבית של הנתבע לדרך שבה פעל 

 2: "את חשיבות זמירוכדברי בית המשפט בעניין  ,התובע להמציא את מסמכי התביעה

 3הידיעה של בעל הדין שכנגד יש למצוא בתוך דיני ההמצאה... ולא מחוצה להם. אין ממילא 

 4 (.9מרכיב הידיעה בנפרד ממרכיב ההמצאה" )בעמ' מקום בדרך כלל לבחון את 

 5 

 6לא ניתן, אפוא, להקל ראש בחשיבות ההמצאה התקינה של מסמכי התביעה, בהתאם לדיני  .56

 7הפרוצדורה באותה מדינה. המצאת כתב התביעה הוא המתניע את ההליך המשפטי, 

 8על פי כללי  ובעזרתה יכול בית המשפט לעשות משפט, ולאפשר את זכות הטיעון כמתחייב

 9הצדק הטבעי. בענייננו, המצאת מסמכי התביעה היתה פגומה. הליך ההמצאה שבו פעל 

 10, ומנע ממנו כל מפני התביעה מהותית להתגונןהזכות את ההמבקש מנע בפועל מהמשיב 

 11אפשרות אפקטיבית לטעון נגד הטענות שנטענו כלפיו על ידי המבקש בסיירה לאון. המבקש 

 12שהמשיב זאת כ מצאה באמצעות פרסום בעיתון מקומי בסיירה לאוןפעל בדרך של תחליף ה

 13לא היה בסיירה לאון ולא קיבל את מסמכי התביעה בישראל בדרך החוקית הנדרשת לאחר 

 14קבלת היתר המצאה לכתובתו. משכך יצר המבקש מצב שבו בית המשפט הזר נתן את פסק 

 15קיום ל ות כך בהעדר מודעותניתנה הזדמנות לעשולו לא הדין ללא שמיעת טענות המשיב, 

 16הנחה שהתביעה  הליך, ובנסיבות אלה נתן בית משפט את פסק הדין תוך שהוא מסתמך על

 17בדרך ההמצאה החלופית באמצעות הפרסום בעיתון המקומי. במצב הומצאה למשיב כדין 

 18 , שכאמור כלל לא היה בסיירה לאון בעת ההליך, דברים זה שוכנעתי כי לא ניתנה למשיב

 19 ת סבירה ואפקטיבית לדעת על התביעה, ולהתגונן מפניה.אפשרו

 20 

 21נתתי דעתי לטענת המבקש כי בפועל 'ידע' המשיב על ההליך המשפטי שהתקיים בסיירה  .57

 22לאון בשל המסירות שבוצעו לו בישראל, הגם שאלה בוצעו שלא כדין בהעדר היתר המצאה 

 23מבית המשפט הזר, אך לא ראיתי לקבלה. ראש וראשונה חשוב להדגיש כי המבקש לא 

 24הצהיר המשיב כי כלל לא ידע על ההליך המשפטי  הוכיח שפלוק ידע על ההליך הזר, ומנגד

 25לתצהירו(. דברים  19בסיירה לאון לפני שהוגשה הבקשה דנא לאכיפת פסק החוץ )סעיף 

 26אלה של פלוק לא נסתרו, והוא גם לא נחקר עליהם. לכך אוסיף כי ממילא משקבעתי כי 

 27ע להליך ההמצאה אינה תקינה הרי שפועל יוצא הוא כי לא קמה החזקה שהנתבע מוד

 28להוכיח אותה בראיות להליך המשפטי הנתבע של טוען למודעות מי שהמשפטי, ועל 

 29 מהימנות, וזאת לא נעשה. 

 30בנוסף ראיתי לומר כי אין לתת משקל למסירה של מסמכי הליך זר בישראל, בלי שהקדימה 

 31לכך קבלת היתר המצאה אל מחוץ לתחום השיפוט מבית המשפט בו מתקיים ההליך. כך  

 32ם בפועל קיבל המשיב את מסמכי ההליך בישראל, וזאת לא הוכח, הרי שאין משקל גם א

 33הדין שלא נעשתה בהתאם להיתר מבית המשפט בסיירה לאון. מקבל -למסירת כתבי בי

 34המסמכים אינו יכול לדעת בוודאות כי אכן מדובר בהליך "אמיתי" המחייב אותו להתגונן, 
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 1לאומית אל מחוץ לתחום השיפוט שלו. על כן, וכי בית המשפט הזר פרש את סמכותו הבינ

 2דין מחוץ לתחום השיפוט ללא החלטה שיפוטית קודמת המתירה זאת, -מסירת כתבי בי

 3סמכות שיפוט על נתבע היושב מחוץ  קנותאינה מאפשרת לבית המשפט בסיירה לאון ל

 4של  לתחום שיפוטו. לא אוכל לקבוע, אפוא, כי לפלוק היתה "ידיעה מהותית" על קיומו

 5ההליך בשל מסירת מסמכי התביעה בפועל, ללא שקדם לכך היתר המצאה אל מחוץ לתחום 

 6"אין כבוד השופט כבוב: פי שאמר חברי, וכהשיפוט שנתן בית המשפט של סיירה לאון, 

 7 34642-07-15)תנ"ג )ת"א(  להסתפק ב"כלל הידיעה" שעה שמדובר בהמצאה לחו"ל"

 8 ((.9.12.2015) 7 ראד אנרגיה בע"מא.דורי תשתיות אנרגיה בע"מ נ' דו

 9 

 10מפני בסיירה לאון מכל האמור שוכנעתי כי לא ניתנה למשיב הזדמנות הוגנת להתגונן  .58

 11אמנם   ., מאחר שמסמכי התביעה לא נמסרו לו כדין, בכתובתו בישראלשםההליך שהוגש 

 12בעיתון בית המשפט בסיירה לאון איפשר המצאה בדרך של תחליף המצאה על ידי פרסומים 

 13מקומי, אלא שבית המשפט שנעתר לבקשה לבצע תחליף המצאה עשה כן על בסיס הנתונים  

 14. אלא שהוכח כי לא כך , או למצער נציגיםשהוצגו לו  קרי, כי לפלוק כתובת בסיירה לאון

 15היו פני הדברים, וכי המשיב כלל לא התגורר בסיירה לאון, לא ניהל בה את עסקיו ולא שהה 

 16משכך מסקנתי היא כי  לא בוצעה המצאה כדין והתוצאה היא כי לא ניתנה  שם בעת ההליך.

 17עומדת למשיב לפלוק הזדמנות אפקטיבית וסבירה להתגונן מפני התביעה. בנסיבות אלה 

 18אין מקום לאפשר את אכיפת והתוצאה כי  חוץ-( לחוק אכיפת פסקי2)א()6ההגנה  שבסעיף 

 19 .בישראלפסק החוץ 

 20 

 21ניתן להסתפק בידיעת פלוק על ההליך, שלמעלה מן הצורך אומר כי גם אם הייתי קובעת  .59

 22בישראל ללא היתר המצאה, הרי שאין לקבל כי בית המשפט שנמסרו מסמכי התביעה מ

 23זו שכהמצאה. פעולה הליך שיפוטי המתיר את ההזר קנה את סמכותו הבינלאומית ללא 

 24( 3)א()6חלים בישראל, ומהווה הגנה לפי סעיף מנוגדת לכללי המשפט הבינלאומי הפרטי ה

 25חוץ. לפי כללי המשפט הבינלאומי הפרטי בישראל "אם לא הומצאה -לחוק אכיפת פסקי

 26הזמנה או הומצאה ללא נטילת רשות, לא קנה בית המשפט סמכות לדון בתביעה" )ע"א 

 27גם את דברי כבוד ((. ראו בהקשר זה 1984) 317, 309( 4, פ''ד לח)סוזן יוחימק נ' קדם 23/83

 28(, כי 5.12.2016) 5, גלמור נ' אריה בר לב )ארקדי גאידמק( 8204/16השופט דנציגר ברע"א 

 29הדרישה לקבל היתר המצאה מחוץ לתחום השיפוט, מהווה שער לקניית סמכות בינלאומית 

 30על נתבע שמצוי בתחום שיפוט של מדינה אחרת: "הדרישה לקבל היתר המצאה כאשר 

 31צא מחוץ לשטח המדינה היא דרישה מהותית. היא נובעת מההבנה שקניית הנתבע הזר נמ

 32סמכות בינלאומית במצב דברים זה אינו מהלך מובן מאליו, שכן יש בו משום הרחבת 

 33 "יריעת השיפוט" הריבונית אל מעבר לטריטוריה של המדינה".

 34 
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 1( לחוק אכיפת 2)א()6סעיף קשר עם ולפני סיום ראיתי להעיר בעניין טענה שהעלה המשיב ב .60

 2גלל פסקי חוץ. לדבריו לא ניתנה לו הזדמנות סבירה להתגונן במסגרת ההליך הזר ב

 3בבתי משפט בסיירה לאון. את טענתו זו ניסה לבסס באמצעות חוות דעת שניתנה  שחיתותה

 4 , שבה התייחס לשחיתות בסיירה לאון.Dr. William Renoעל ידי 

 5טעם לפגם יש לטעמי בטענה שכזו, שכן המשיב עצמו מבקש להתבסס על חוות דעת של 

 6מומחית שמונתה במהלך ההליך להיות שופטת הערכאה הגבוהה ביותר בסיירה לאון. על 

 7קרי, להטיל דופי  –כן, לא רק שלא בנקל אקבע קביעה כה נחרצת שיש לה משמעות רוחבית 

 8ה זרה, בדרך של קביעה קטגורית כי אני מקבלת בערכאות זרות ובשיטת משפט של מדינ

 9אינני מורה לאכוף פסק דין, משכך של שחיתות במדינת סיירה לאון ועל קיומה טענה 

 10לטעמי טענה מרחיקת לכת שמוטב לו לא היתה נטענת. לכך אוסיף כי אני סבורה שטענה 

 11שמונתה  מיפלוק צרף חוות דעת שניתנה על ידי  שיבשהרי המחרב פיפיות היא שכזו 

 12הטלת ספק טענה שהעלה המשיב יש משום בובערכאה הגבוהה בסיירה לאון שופטת ל

 13במערכת המשפט בסיירה לאון ובעצם יכולה לרמז גם על המומחית מטעמו, ממנה 

 14 ,תטעןטענה זו עדיף שלא ןמאמינותה התרשמתי וכבר ציינתי. משכך, כפי שאמרתי לעיל, 

 15  אני דוחה אותה מכל וכל.  –ומשנטענה 

 16 

 17 סיכומם של דברים 

 18בקשת המבקש להכריז על פסק החוץ אכיף בישראל נדחית, מן הטעמים הרבים שתיארתי  .61

 19שדי בכל אחד לבדו כדי לדחות התובענה שבעתיים כשמדובר  לעיל ונשענו על מספר רבדים,

 20ראש וראשון הוא כי המבקש לא עמד בנטל להוכיח שבית המשפט בסיירה במספר רבדים. 

 21((; רובד נוסף הוא כי הוכח שקיים פוטנציאל 1)3לאון היה מוסמך לתת את פסק הדין )סעיף 

 22סביר להעדר הדדיות באכיפת פסקי דין עם סיירה לאון וסביר שלפי דיני סיירה לאון פסקי 

 23במסגרת טענות ההגנה  - רובדועוד )א((; 4יף )סעבמדינה זו דין ישראלים לא יאכפו 

 24בשל  הזדמנות סבירה להתגונן בהליך הזר פלוקהעומדות למשיב הוכח שלא ניתנה ל

 25 ((. 2)א()6המצאה בלתי תקינה של מסמכי התביעה )סעיף 

 26ניצבות בפני שנבחנו והמבקש לחלוף על פני איזו מן המשוכות לא עלה בידי נראה אפוא כי 

 27פסק חוץ בישראל. לא ראיתי טעם להמשיך ולבחון טענות הגנה נוספות  מי שמבקש לאכוף

 28 שהעלה המשיב, שכן די בדברים שלעיל כדי לדחות את התובענה. 

 29 

 30, התנהלות לא שגרתית התנהלות המבקש במהלך ההליךהתייחס גם לוממש בסיום ראיתי ל .62

 31זבוז זמן שיפוטי גרמה להמשכות ההליכים כאן ולהוצאות מיותרות למשיב, כמו גם לבו

 32 יקר, ואזכיר רק חלק מהדברים: 

 33 

 34 
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 1 כתבי טענות לא זהים; וגשו לבית המשפט ולצדדים ה  -

 2כתבי הטענות שכללו גם ראיות הוגשו באי סדר, תוך שהדבר הקשה על התמצאות ונדרש   -

 3. כך למשל, מסמכים שהם חלק מההליך הזר להבנת התשתיתאנרגיות השקעת וזמן רב 

 4 הכולל את חלקם באופן מבולגן היו חלק מנספח א' לבקשה,  –נספחים ין מספר הוצגו ב

 5פסק החוץ; אחרים צורפו כנספחים לחוות דעת של עו"ד קורומה בנספח ב' לבקשה; 

 6 לבקשה;  'נמצאו בנספח חרים הנוגעים להמצאות בהליך הזר, ומסמכים אח

 7ראיות צרף פעמים ל בשלב הגשת הסיכומים וסיכומי התשובה ניסה המבקש מספר  -

 8חדשות, הגם שלא הוצגו בשלב ההוכחות )חלקן אף ללא בקשה לאשר זאת( ונדרשתי על כן, 

 9( שבקצרה 13.12.2019; 19.3.2019; 13.12.2018)החלטות לאור בקשת המשיב, ליתן שלוש 

 10אומר כי בבסיסן כללו נימוקים דומים כי בשלב כה מאוחר אין מקום לצרף ראיות שהיו 

 11עליו להציגם בשלב ולכל המאוחר היה היות בידי המבקש בעת הגשת התובענה, צריכות ל

 12מקום בו בחר יש חשיבות לכך , בוודאי כדי לעמת את המומחים עם הראיות ההוכחות

 13המבקש להגיש את התובענה דנא ממש בסמוך לחלוף תקופת ההתיישנות והיה מצופה כי 

 14לאפשר לו לחפש ת מאוחרת זו נועדה בין השאר עבחירת המבקש להגיש את התובענה ב

 15   ;ולמצוא את כל הראיות הרלוונטיות, אך הנה הסתבר כי לא כך היה

 16(. Renoבמהלך ההליך נקבע דיון הוכחות אליו הגיעו עדים מחו"ל )הגב' תומפסון וד"ר   -

 17אולם הדיון לא התקיים והעדים שבו לארצם כלעומת שבאו מאחר שעדי המבקש לא 

 18בו לדיון והמבקש לא התריע על כך מראש. ואדגיש כי הדיון נקבע רק לאחר שהמבקש התייצ

 19באולם פרונטאלית את העדים מטעם המשיב לחקור )שאיני חולקת עליה( עמד על זכותו 

 20, כפי (17.10.2017)הודעתו מיום  ולא הסתפק בחקירה באמצעים חזותייםבית המשפט 

 21   ;תרם להןהיה לאור הנסיבות שהוא שבסופו של יום 

 22של כל בעל  בהתאם לזכותו היסודיתבמהלך ההליך החליף המבקש שוב ושוב עורכי דין,   -

 23על ניהול שוטף ורציף של ההליך )ראו למשל את בקשות הארכת  כבידואולם הדבר ה, דין

 24 (; 8.9.2019, 18.2.2018, 25.12.2016; 7.12.2016מועדים עקב חילופי עורכי דין מיום 

 25ש ארכות חוזרות להגשת הסיכומים )ארבע ארכות מועד שהסתכמו כמעט המבקש ביק  -

 26והנה עם הגשת הסיכומים התברר כי ארכות אלו  (בחודשיים ולהן הסכימו ב"כ המשיב

 27 המבקשלחיפוש ראיות ואכן אחת מהן צורפה ללא אישור לסיכומים, שכן גם לדברי  עדונו

 28ה שתסתור את חוות הדעת של הגב' הוא פעל ללא לאות מאז דיוני ההוכחות, למציאת ראי

 29את , כך לדבריו, הגשת הסיכומים עלה בידו למצואתומפסון על הדין הזר, ורק סמוך ל

 30]אין זה המקום  (14.12.2018לבקשה למחיקת הראיה מיום תו ראיה שצירף )ראו תגובה

 31 ;להזכיר את החלטתי ואת נימוקיה[
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 1על חלק מהתנהלות זו כבר פסקתי הוצאות לזכות המשיב )למשל בגין הגעת העדים מחו"ל 

 2יש לתת ביטוי במסגרת אני סבורה כי אלא שוהוצאות הטיסה ושהותם בארץ לפני הדיון(, 

 3בגין שנדרשו , להוצאות ליכיםמשכות ההתנהלות בתיק ובין השאר לההחיוב בהוצאות ל

 4ות ב"כ המשיב, ולאחר ששקלתי את מלוא הנסיבות אני חוות דעת המומחים מחו"ל, והוצא

 5 ₪. 120,000לשלם למשיב הוצאות בסך כולל של  בקשמחייבת את המ

 6 

 7 , בהעדר הצדדים.2020יוני  14, כ"ב סיוון תש"פניתן היום,  

          8 

 9 

 10 

 11 

 12 


