
 

 

 
 

 לקוחות נכבדים,

 חשוב בתחום התעופה. ןברצוננו להביא לידיעתכם עדכו

 'ואח  פלד פלישר' נ  איירליינס  איבריה 17-07-56432  ק )מחוזי ת"א("רת

את הערעור שהוגש מטעם איבריה  ודחה בהרכב מורחב של שלושה שופטים דןיפו -בית המשפט המחוזי בתל אביב

 .איבריה איירליינס נ' פלישר פלד ואח' 56432-07-17איירליינס במסגרת רת"ק 

לפיה  נדונה טענת התובעיםבמסגרתו  14290-03-17ק "פסק דינו של בית המשפט לתביעות קטנות בת עלהערעור הוגש 

"אמנת  הוראות מכח , וזאתבתביעה נגד מוביל אווירי בגין איחור בקבלת כבודהניתן לפסוק פיצוי בגין עוגמת נפש 

 1999שנעשתה במונטריאול בשנת  "מסוימים לתובלה בינלאומית באוויר כלליםבדבר איחוד האמנה "מונטריאול" )

בית  .(1980-לחוק התובלה האווירית, תש"ם 2009תיקון משנת מסגרת ב 20.3.2011ונכנסה לתוקף בישראל ביום 

, הכבודהאיחור במסירת בגין ה ממוני פיצוילהעניק לתובעים חברת התעופה  קבע, כי עלהמשפט לתביעות קטנות 

, בקשת רשות ערעור על פסק דינו של בית המשפט לתביעות קטנותאיבריה הגישה פיצוי בגין עוגמת נפש. בנוסף לכך ו

כאשר טענתה המרכזית הייתה, כי האחריות של המוביל האווירי לאיחור בקבלת כבודה מוגבלת להוראות אמנת 

. בית המשפט ת פסיקת פיצוי מסוג עוגמת נפש בגין איחור בקבלת כבודהמונטריאול, וכי הוראות האמנה אינן מאפשרו

 לנוסעים האם ניתן לפסוק :בשאלה העקרוניתדן בהרכב של שלושה שופטים המחוזי קיבל את בקשת רשות הערעור ו

 עוגמת נפש במקרה של איחור בהובלת כבודה.פיצוי בגין 

פיצויים בגין עוגמת נפש במקרה של ניתן לפסוק לטובת נוסעים  י, כבית המשפט המחוזיקבע בפסק דין מנחה ועקרוני, 

ופסיקה שניתנה  פסיקה ישראליתאת בהרחבה סקר בית המשפט המחוזי אובדן כבודה ואיחור במסירת כבודה. 

 פיצוי בגין נזק נפשי ועוגמת נפשחייב את חברות התעופה במתן ניתן לכאשר המסקנה הייתה כי  בשיטות משפט זרות,

העובדה שניתן לפסוק פיצוי בגין עוגמת נפש אינה משנה , . ואולםבמופרד וללא קשר לקיומו של נזק גופני וזאת

מהמסקנה לפיה אמנת מונטריאול קובעת תקרת פיצוי לנוסע, ומשכך גם כאשר נפסק לטובת נוסע פיצוי לא ממוני, סך 

דן כבודה לא יעלה על תקרת הפיצוי הקבועה כל הפיצוי )הממוני והלא ממוני( בגין איחור במסירת כבודה או אוב

 .באמנה

כי מוביל , אשר קובעות לאמנת ורשה 17סעיף מסקנתה של ערכאת הערעור התבססה, בין היתר, על ניתוח הוראות 

בהתאם  lesion corporelle, או bodily injury) אווירי יהיה אחראי לנזק שנגרם, בין היתר, בשל "חבלה גופנית"

בגין סעיף  בתוך כלי הטיס, בעליה לתוכו או בירידה ממנו. האם התאונה שהובילה לנזק אירע (בצרפתיתללשון האמנה 

זה התגלעה מחלוקת בין בתי משפט ומומחים בעולם, כאשר חלק סברו כי הביטוי "חבלה גופנית" כולל בתוכו גם נזק 

ל בביטוי כלל. מרבית המדינות שחתמו על אמנת נפשי או נזק נפשי הנלווה לנזק גופני, ואחרים סברו שנזק נפשי לא נכל

 האמנה.  מכחורשה לא הכירו בפיצוי בגין נזק נפשי בתביעות 

 1984כבר בשנת  על ידי בית המשפט בישראל, סוגיית הפיצוי בגין נזק נפשי בתביעות שעניינן הובלה אווירית נדונה

בהתאם להוראות את המושג "חבלה גופנית" במקרה חטיפת המטוס לאנטבה. בית המשפט ניתח בפסק הדין שעסק 

אין  כיאף נזק נפשי שנגרם באופן ישיר מתאונה, ופיצוי בגין כי ניתן לתבוע  ,קבעו הדין הצרפתי ממנו נשאב המושג

 2019 נובמבר             מעו"דכן תעופה 



 

 

 

 קבע, האמורדין הפסק שהתקיים בבית המשפט העליון בקשר עם נזק נפשי בלבד. בדיון חוזר  מניעה לתבוע פיצוי עבור

"חבלה גופנית" על פי אמנת ורשה כוללת נזק נפשי, וזאת על אף שקביעה זו  , לפיההלכה מחייבתבית המשפט העליון 

 מי.יוצרת חוסר אחידות בדין הבינלאו

ישראל. ב השנקבעעמדת ההלכה ניתן בארצות הברית פסק דין מנחה של בית המשפט העליון, אשר דחה את  1991-ב

בלה גופנית" אינה כוללת נזק נפשי ולפיכך לא ייפסק פיצוי בגין נזק נפשי בלבד בהתאם "חבפסק דין זה נקבע, כי 

 . הלכה זו יושמה בשנים לאחר מכן על ידי בתי משפט ברחבי העולם.17לסעיף 

כמו גם איחוד מחודש של דיני הנזיקין בתעופה  ,אמנת ורשההוראות הוחלט על עדכון ומודרניזציה של  1999בשנת 

יהיה  נוסעלו פיצוי סכום הה לקבעה, בין היתר, תקרר שאהובילה לניסוח אמנת מונטריאול, החלטה זו . האזרחית

בהובלת נוסעים, כבודה ומטען, "לאמנה:  29. וכך נקבע בסעיף לאמנה( 22)סעיף  בגין איחור או אובדן של כבודה זכאי

עונשין, פיצויים לדוגמא או כל פיצויים  פיצויים[ כל תביעה לפיצויים, תהא עילתה אשר תהא, בין אם לפי אמנה זו ]...

בניסוח אמנת מונטריאול עבר מרכז הכובד מהגנה על  ."אחרים שאינם השבה לא יהיו ברי  תביעה בכל תביעה כאמור

מדינות שהשתתפו ה 120 להגנה על זכויות הנוסעים. בעת ניסוח האמנה, שוב לא הייתה הסכמה בין חברות התעופה

לעניין זה, אשר ניתנה בכל מדינה בקשר עם הוראות  יין שאלת הפיצוי בגין נזק נפשי, והוחלט שהפסיקהבענ בניסוחה

 על כנה.תיוותר אמנת ורשה, 

ניתן  2017בשנת בפסקי דין של שיטות משפט זרות מהשנים האחרונות, שוב לא נפסק פיצוי בגין נזק נפשי בלבד, אולם 

, נודעו מחלוקות בפסיקה נזק נפשי כתוצאה מפגיעה פיסית. בישראלבגין וסעת בארצות הברית פסק דין שקבע פיצוי לנ

(, ואילו בחלק מפסקי 1984כאשר בחלק מפסקי הדין נפסק פיצוי בגין עוגמת נפש )תוך הפניה להלכה המנחה משנת 

 .הדין לא נפסק פיצוי בגין עוגמת נפש

ניתן לפסוק פיצוי בתביעות שעניינן הובלת כבודה כי , לסיכום, בפסק הדין שדחה את הערעור שהגישה איבריה נקבע

, . ואולםלאמנת מונטריאול 29סעיף וזאת מכח הוראות  בגין נזק נפשי או עוגמת נפש ללא קשר לקיומו של נזק גופני

לא יעלה  )ממוני ו/או לא ממוני( סכום הפיצוי הכולל שייפסק בגין הנזק שנגרם בשל איחור בהובלת הכבודה או אובדנה

 .ל תקרת הפיצוי הקבועה באמנהע

 

 

 ברכה,ב

 פישר בכר חן וול אוריון ושות'

 .הנדרש ככל לסייע ונשמח הבהרה או שאלה בכל לרשותכם עומדים אנו
 

 kazir@fbclawyers.coms 6941348-03  שירלי קציר ד"עו
............................................................................................................................... 

ת התפוצה:  להירשם למייל זה או להסרה מרשימ כל הזכויות שמורות לפישר בכר חן וול אוריון ושות'. הכלול באגרת מידע זו הוא מידע כללי בלבד, הוא אינו חוות דעת משפטית או ייעוץ משפטי ואין להסתמך עליו.
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