
 

 

 נכבדים, לקוחות

 ברצוננו להביא לידיעתכם עדכון חשוב בתחום התעופה. 

ר עם  בבקשה לסילוק על הסף בקש  wiss International Airlines Ltd.S משרדנו ייצג בהצלחה את

 לאישור תובענה ייצוגית שהוגשה כנגדה בעניין השבת מיסי נמל  בקשה

 ואח'  Ltd. Airlines Unitedואח' נ'   אטר  19-09-37707ת"צ 

התעופה   חברת  את  בהצלחה  ייצג  משפט  ב  .Swiss International Airlines Ltdמשרדנו  מרכזבית  )כב' לוד  -המחוזי 

בקשה לאישור תובענה  ל  נהבמע   ,נו בשם סוויסהוגשה על ידישלסילוק על הסף    נעתר לבקשה, אשר  (אסתר שטמר  תהשופט

 עשו שימוש בכרטיסי הטיסה שרכשו.מיסי נמל לנוסעים שלא  הלא השיב  הכי החברבטענה  . זאת,ייצוגית שהוגשה כנגדה

סה הונפקו על ידי  טענה סוויס כי למבקשים אין "זכות עמידה" נגדה, מן הטעם שכרטיסי הטי  ,במסגרת הבקשה לסילוק

 )במסגרת שיתוף פעולה מסחרי בין החברות( ומיסי הנמל לא הועברו לידי סוויס מעולם.  .United Airlines Ltdחברת 

המשפט   את  בית  קיבל  כנגדה המחוזי  שהוגשה  לאישור  הבקשה  את  ומחק  סוויס  משפט תוך    בקשת  הוצאות    פסיקת 

ציין  לטובתה המשפט  בית  הסף,  בהחלטה  .  על  לסילוק  בבקשה  לדון  ראוי  בהם  העניינים  מסוג  הוא  זה  עניין  שכן, כי 

 אין מקום להמשיך ולדון בבקשה זו במסגרת בקשת האישור.  מכאן שלמבקשים אין עילה כנגד סוויס, ו

  היא החלפת המבקש הייצוגי ולהותיר את סוויס כמשיבה בהליך, נדחתה אף  את  לפיה יש לבחון    ,טענת בא כוח המבקשים

ניתן לערוך בירור עובדתי    במסגרת פסק הדין. רלוונטי, וכי המסד העובדתי העולה  ל בית המשפט קבע כי לא  לא מבקש 

מבקשת האישור אינו מצדיק מתן אישור להחלפת המבקש. בית המשפט ציין כי דרישה לקיומו של מבקש מייצג עולה אף  

 למת ובתום לב.  מהצורך לבחון את אופן הייצוג וניהול התביעה בדרך הו 

 

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