
 

 2020יוני                                                                                                       תעופה  מעו"דכן 

 נכבדים, וידידים לקוחות

על ידי בית המשפט המחוזי מרכז בלוד )כב'  8.6.2020עיקרי פסק הדין שניתן ביום  נסקור בפניכם את זה בעדכון

 .easyJet plcנ'  בשן 54491-01-15( בת"צ קינר השופט י'

משרדנו ייצג את חברת התעופה הבריטית איזיג'ט בתובענה ייצוגית שהוגשה נגדה בישראל )עוה"ד ד"ר גיל אוריון, 

 שירלי קציר ואמיר ורון(.

במרכז התובענה הייצוגית עמדה הטענה, כי איזיג'ט מפרה את הוראות חוק הגנת הצרכן הישראלי כאשר היא אינה 

)ה( לחוק 14-ג)ג( ו14משיבה לצרכנים את התמורה ששולמה על ידיהם בגין ביטול עסקה בהתאם להוראות סעיפים 

 ליוני דולרים.הנזק הפוטנציאלי הנתבע בתובענה הייצוגית היה בסך מיהגנת הצרכן. 

חברה זרה אשר פועלת בדבר תחולתן של הוראות חוק הגנת הצרכן על  שאלה תקדימיתהתובענה הייצוגית העלתה 

 . אין לה נציגות בישראל, אולם בישראל

הוראות חוק הגנת הצרכן יכולות לחול רק על אנשים או נכסים במסגרת ההליך, העלנו את הטענה מטעם איזיג'ט, כי 

ילו חברה זרה שאין לה נציגות בישראל אינה כפופה להוראות חוק הגנת הצרכן, ובכלל זה ההוראות בישראל, וא

 .הנוגעות לביטול עסקת מכר מרחוק והשבה

על מנת לתמוך בטענה זו הפנינו לשורה של קביעות שניתנו על ידי גורמים שונים, ביניהם ועדה ממשלתית, הרשות 

בנוסף, הראינו כי תנאי השימוש של איזיג'ט  כנות, אשר הביעו עמדה דומה.להגנת הצרכן והמועצה הישראלית לצר

המחילה באופן מפורש את הוראות הדין האנגלי ודין האיחוד האירופי. בהקשר זה טענו, כי  תניית ברירת דיןכוללים 

 ם ישראלים.בניגוד לעמדת המבקש, לא מדובר בתנייה מקפחת, אלא בטענה תקפה שיש לכבדה ולהחילה כלפי צרכני

שנים במסגרתן התקיימו חקירות נגדיות של כל העדים בהליך והוגשו סיכומים בכתב  5-ההליך נוהל במשך למעלה מ

 מטעם הצדדים.

 אשר דוחה את התובענה הייצוגית.  ,ניתן פסק הדין של בית המשפט המחוזי )כב' השופט קינר( 8.6.2020ביום 

ואת תביעתו האישית של המבקש וקבע, בין  את התובענה הייצוגית דחה בית המשפטבפסק דין תקדימי ומנומק 

 .היתר, כי אין סיכוי שהשאלות בתובענה הייצוגית תוכרענה לטובת הקבוצה

במסגרת פסק הדין התקבלו כל טענותיה העיקריות של איזיג'ט ונקבעו בו שורה של קביעות מהותיות וחשובות. 

יך על ענף התעופה והתיירות בישראל כולו, בו פועלים שחקנים זרים קביעות תקדימיות אלה, יש בהן כדי להשל

 .רבים שאין להם נציגות בישראל
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 :להלן תמצית מהקביעות המרכזיות שניתנו בפסק הדין

הנציג המתמנה מטעם חברות התעופה בישראל מכח חוק רישוי שירותי תעופה הוא בעל הרשאה מוגבלת  •

די בכך כדי להחיל על חברת התעופה את דיני הגנת הצרכן הישראלים. אילו רצה  ואיןלעניינים ספציפיים 

המחוקק להכפיף את פעילות חברות התעופה הזרות לכל הוראות הדין הישראלי, חזקה עליו שהיה עושה 

 זאת באופן מפורש;

 איןם שירותי טיסה מישראל ואליה כוללים, מטבע הדברים, שירותים הניתנים בחלקם בישראל. ואול •

בשירותים אלה הניתנים בחלקם בישראל כדי לקבוע כי הדין הישראלי הוא הדין החל. פעילותה של איזיג'ט 

בישראל, שהיא פעילות אינהרנטית לחברת תעופה זרה ללא נציגות בישראל, אינה מספיקה כדי להחיל על 

 איזיג'ט את הוראות חוק הגנת הצרכן;

(, כדי להכפיף את QAS)חברת  זיג'ט על ידי קבלן חיצוני בישראלאין במתן שירותי הקרקע הניתנים לאי •

איזיג'ט להוראות חוק הגנת הצרכן. העובדה שחברת שירותי הקרקע מפעילה דלפקים בשם איזיג'ט, מוכרת 

עבור איזיג'ט בישראל שירותים נלווים לטיסה בהיקף קטן, ועובדיה לבושים במדים של איזיג'ט, אינה משנה 

 ממסקנה זו;

את הוראותיהם באופן מפורש כלפי חברות  אינם מחיליםחוק הגנת הצרכן וחוק רישוי שירותי תעופה  •

. בכך יש כדי לחזק את המסקנה, לפיה חברת תעופה זרה ללא נציגות בישראל לא תהיה כפופה תעופה זרות

 להוראות חוקים אלה. 

המדינות החברות בו אינה קובעת אמנת השמיים הפתוחים שנחתמה בין ישראל לבין האיחוד האירופי ו •

באופן מפורש החלה של דיני הגנת הצרכן הישראלים. משכך, ובהתחשב בתכלית אמנת השמיים הפתוחים, 

 מתחזקת המסקנה לפיה חוק הגנת הצרכן אינו חל כלפי חברת תעופה זרה ללא נציגות בישראל.

יתן לאכוף את הוראות חוק הגנת משרדית פורסמו מסקנות, לפיהן לא נ-בדו"ח של ועדה ממשלתית בין •

הצרכן על חברת תעופה שאינן לה נציגות בישראל. מדובר בוועדה ציבורית שהשתתפו בה נציגים מקצועיים 

 ומשפטיים ממשרדי ממשלה שונים ויש לתת משקל לעמדתה לפיה חוק הגנת הצרכן לא חל.

פורש לדין האנגלי. תנייה זו אינה תנייה תנאי השימוש של איזיג'ט כוללים תניית ברירת הדין המפנה באופן מ •

מקפחת בחוזה אחיד ויש לכבד אותה ולהחיל את הדין האנגלי. משעה שנקבע שתניית ברירת הדין אינה מקפחת, 

 אלא מחייבת, אין צורך לדון בכללי ברירת הדין שפותחו בפסיקה או בזיקות של הצדדים לדינים השונים. 

 ור על פסק הדין לבית המשפט העליון. אנו נעדכן בכל התפתחות נוספת.יצוין, כי המבקש זכאי להגיש ערע

 

 בהליך: easyJetעורכי הדין ממשרדנו שייצגו את 

 gorion@fbclawyers.com 03-6944142  עו"ד ד"ר גיל אוריון

 skazir@fbclawyers.com 03-6941348  שירלי קצירעו"ד 

 avaron@fbclawyers.com 03-5266919  עו"ד אמיר ורון

 בברכה,

 פישר בכר חן וול אוריון ושות'
............................................................................................................................... 

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