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  153....................................קריטריוני� למיו� ולסיווג הסדרי ברירת הדי� המיוחדי� .2

  156..........................קריטריוני� להערכה ולניתוח של הסדרי ברירת הדי� המיוחדי� .3

  159..................................ההסדרי� המיוחדי� בראי מוקדי המתח והקריטריוני�: פרק שלישי

  159...............................................................................................................כללי  .א

  160.............................................................הסדרי� שיש בה� יותר ודאות מגמישות  .ב

  160..........................................................הסדרי� שאי� בה� נטייה לטובת התובע .1

  הסדרי� הנזקקי� לחוליות קישור מיוחדות לתחו�  )א(

  160.......................................................................האחריות למוצרי� פגומי�

  160................אמנת האג בדבר הדי� החל על אחריות יצרני� למוצרי� פגומי� )1(

)I( 163.................................................................................... מיו� וסיווג  

)II( 166...............................................................................הערכה וניתוח  

)III(  173........................................................................ סיכו�–אמנת האג  

 Rockwell(.............................................................174(הצעתו של רוקוול  )2(
)I(   175....................................................................................מיו� וסיווג  

)II(  176...............................................................................הערכה וניתוח  

)III(  177............................................................ סיכו�–הצעתו של רוקוול  

 McConnell(........................................................178 (קונל'הצעתו של מק )3(
)I(   179....................................................................................מיו� וסיווג  
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)II( 180.............................................................................. הערכה וניתוח  

)III (181........................................................... סיכו�–קונל 'הצעתו של מק  

  182..................................... חלופה ראשונה–) Kozyris(הצעתו של קוזיריס  )4(

)I(   185....................................................................................מיו� וסיווג  

)II(  187...............................................................................הערכה וניתוח  

)III ( הצעתו של קוזיריס)189.................................. סיכו�–) חלופה ראשונה  

  הסדר שאינו נזקק לחוליות קישור מיוחדות לתחו� האחריות למוצרי� )ב(

  190................................... חלופה ראשונה–) Kaye(ייה הצעתו של קא: פגומי�    

  190........................................................................................מיו� וסיווג  )1(

  191....................................................................................הערכה וניתוח  )2(

  192.......................................... סיכו�–) חלופה ראשונה(הצעתו של קאייה   )3(

  192...........................................................הסדרי� שיש בה� נטייה לטובת התובע .2

  הסדרי� הנזקקי� לחוליות קישור מיוחדות לתחו� האחריות ) א(

  192.....................................................................................למוצרי� פגומי�

  192......................... של שווי�1987, חוק המשפט הבינלאומי הפרטי הפדרלי )1(

)I(   194....................................................................................מיו� וסיווג  

)II(  196...............................................................................הערכה וניתוח  

)III(  200................................................................ סיכו�–החוק השוויצרי  

  201..................................1992, החוק של רומניה על משפט בינלאומי פרטי )2(

)I(   202....................................................................................מיו� וסיווג  

)II(  202...............................................................................הערכה וניתוח  

)III(  203................................................................... סיכו�–החוק הרומני  

  204....................................................................איטלקיחוק ברירת הדי� ה )3(

)I(   204....................................................................................מיו� וסיווג  

)II(  205...............................................................................הערכה וניתוח  

)III(  207................................................................. סיכו�–החוק האיטלקי  

  208.....................................................................הקוד האזרחי של קוויבק )4(

)I(   208....................................................................................מיו� וסיווג  

)II(  209...............................................................................הערכה וניתוח  

)III(  211..................................................................... סיכו�–החוק הקנדי  

  211........................................ חלופה שנייה–) Kozyris(הצעתו של קוזיריס  )5(

)I(   212....................................................................................מיו� וסיווג  

)II(  214...............................................................................הערכה וניתוח  

)III(  הצעתו של קוזיריס)215...................................... סיכו�–) חלופה שנייה  

 DeMent(..............................................................215(מנט �הצעתו של דה )6(



  ברירת הדי�: אחריות למוצרי� פגומי�

18  

  

)I(   216................................................................................... מיו� וסיווג  

)II( 216.............................................................................. הערכה וניתוח  

)III( הצעתו של דה�  217........................................................... סיכו�–מנט 

הסדרי� שאינ� נזקקי� לחוליות קישור מיוחדות לתחו� האחריות  )ב(

  218.....................................................................................גומי�פ למוצרי�

 Fassberg(..............................................................218(הצעתה של פסברג  )1(
)I( 218.................................................................................... מיו� וסיווג  

)II( 218.............................................................................. הערכה וניתוח  

)III(  220............................................................סיכו� –הצעתה של פסברג  

  221.............................................. חלופה שנייה–) Kaye(הצעתו של קאייה  )2(

)I(   222....................................................................................מיו� וסיווג  

)II(  222...............................................................................הערכה וניתוח  

)III(  הצעתו של קאייה)224....................................... סיכו�–) חלופה שנייה  

  225............................................................הסדרי� שיש בה� יותר גמישות מוודאות  .ג

  225..........................................................הסדרי� שאי� בה� נטייה לטובת התובע .1

  הסדרי� הנזקקי� לחוליות קישור מיוחדות לתחו� האחריות  )א(

  225.....................................................................................פגומי� למוצרי�

  225.............................................................חוק ברירת הדי� של לואיזיאנה )1(

)I(   229....................................................................................מיו� וסיווג  

)II(  232...............................................................................הערכה וניתוח  

)III( 236..............................................................סיכו� –אני חוק הלואיזיה  

 Juenger (..................................................................237(הצעתו של יונגר  )2(
)I(   238....................................................................................מיו� וסיווג  

)II(  239...............................................................................הערכה וניתוח  

)III(  242............................................................... סיכו�–הצעתו של יונגר  

 Walsh(....................................................................243(הצעתה של וולש  )3(
)I(   243....................................................................................מיו� וסיווג  

)II(  244...............................................................................הערכה וניתוח  

)III(  246..............................................................סיכו� –הצעתה של וולש  

  הסדרי� שאינ� נזקקי� לחוליות קישור מיוחדות   )ב(

  247.............................................................לתחו� האחריות למוצרי� פגומי�

 Rosenfeld(...........................................................247(הצעתו של רוזנפלד  )1(
)I(   248....................................................................................מיו� וסיווג  

)II(  248...............................................................................הערכה וניתוח  

)III(  250...........................................................סיכו� –הצעתו של רוזנפלד  
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  250...........................................................הסדרי� שיש בה� נטייה לטובת התובע .2

  הסדרי� הנזקקי� לחוליות קישור מיוחדות  )א(

  250.............................................................פגומי� תחו� האחריות למוצרי�ל

 Weintraub(........................................................250(הצעתו של וינטראוב  )1(
)I(   254....................................................................................מיו� וסיווג  

)II(  255...............................................................................הערכה וניתוח  

)III(  259......................................................... סיכו�–הצעתו של וינטראוב  

 K�hne(.................................................................260(הצעתו של קוהנה  )2(
)I(   262....................................................................................מיו� וסיווג  

)II(  263...............................................................................הערכה וניתוח  

)III(  264............................................................. סיכו�–הצעתו של קוהנה  

 Cavers(.................................................................265(הצעתו של קיוורס  )3(
)I(   267....................................................................................מיו� וסיווג  

)II(  268...............................................................................הערכה וניתוח  

)III(  272.............................................................סיכו� –הצעתו של קיוורס  

  הסדר שאינו נזקק לחוליות קישור מיוחדות לתחו� האחריות למוצרי�) ב(

 Ehrenzweig(............................................273(הצעתו של אהרנצוויג : פגומי�
  274........................................................................................מיו� וסיווג  )1(

  275....................................................................................תוחהערכה וני  )2(

  276.............................................................סיכו� –הצעתו של אהרנצוויג   )3(

  277.............................................................................................ממצאי� ומסקנות  .ד

  277................................................................................... מיו� וסיווג–ממצאי�  .1

  279.............................................................................. הערכה וניתוח–ממצאי�  .2

  279.................. מידת ההתייחסות לרכיבי� טיפוסיי� בהסדרי� המיוחדי�–ממצאי�  .3

  280...........................................................................................מסקנות עיקריות .4

  283................................................ברירת הדי� במקרי� של אסונות המוני�: שער רביעי

  285......................................................................................................מבוא: פרק ראשו�

  287...........הטעמי� לצור� בהתייחסות נפרדת לברירת הדי� במקרי� של אסונות המוני�: פרק שני

  289........................................ פתרונות אפשריי�–ברירת הדי� באסונות המוני� : פרק שלישי

  289...........................................הקושי בהחלת הסדרי ברירת הדי� הכלליי� העיקריי�  .א

  291...........................................ריקנית מבוכה ובלבול בפסיקה האמ–אסונות המוני�   .ב

  296............................................ הצעות–הסדרי ברירת די� מיוחדי� לאסונות המוני�   .ג
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1. Multiparty, Multiforum Jurisdiction Act, 1991.............................................296 
  297......................................................כללי ברירה ייחודיי� להתרסקויות מטוסי� .2

  299.....................................................................................הצעתו של וינטראוב .3

  299...........................................................................................הצעתו של יונגר .4

�הצעת ה .5ALI300................................................................... להתדיינות מורכבת  

  300......................................................................................................כללי )א(

  302.............................................................כללי ברירת הדי� בעוולות המוני� )ב(

  305..................................................................כללי ברירת הדי� בחוזי המוני� )ג(

  306...............................................................כללי ברירת הדי� בנוגע לפיצויי� )ד(

  309........................................... סיכו�–ברירת הדי� במקרי� של אסונות המוני� : פרק רביעי

  311...................................................................................לקראת רפורמה: שער חמישי

  313......................................................................................................מבוא: פרק ראשו�

  315...................................................................................תהיות בשאלת האפיו�: פרק שני

  315........................................................................השפעת האפיו� במובנו המסורתי  .א

  316..........................................................תוצאות הקשיי� הכרוכי� במבנה המסורתי  .ב

  316.....................................השפעת הדוקטרינות המודרניות על תפקידו של האפיו� .1

  317.......................................................................נחיצות האפיו� בעיד� המודרני .2

  318.......................שאלת ההתאמה בי� קטגוריות מהותיות לבי� קטגוריות ברירתיות .3

  320.......................................................................... סיכו�–תהיות בשאלת האפיו�   .ג

  321.......................................................................שיקולי� ברירתיי� כלכליי�: פרק שלישי

  322................................................................הצדקות כלכליות לגישה טריטוריאלית  .א

  322...........................................................................................גישתו של פוזנר .1

  325.........................................הטעמי� לדחיית גישה כלכלית טהורה לברירת הדי� .2

  327.............................................................................תאוריה כלכלית של פדרליז�  .ב

  333..............................................................................תאוריית קבוצות האינטרסי�  .ג

  333..................................................................יכו� ס–שיקולי� ברירתיי� כלכליי�   . ד

  335........................................................................שיקולי� ברירתיי� חוקתיי�: פרק רביעי
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  339.....................................הפער בי� תאוריות ברירת הדי� לבי� יישומ� בפסיקה: פרק חמישי

  339...............................................................................................................כללי  . א

  340.......................................המשפט בתחו� ברירת הדי� בנזיקי� מגמות בפסיקת בתי  .ב

  341........................................................................הנטייה להחיל את די� הפורו� .1

  342.........................................................................הנטייה לפסוק לטובת התובע .2

  343............................................................הנטייה לפסוק לטובת התושב המקומי .3

  343.................................................הנטייה לפסוק לפי תחושת צדק אינטואיטיבית .4

  345........................................................הנטייה להחיל די� נוח לניהול ההתדיינות .5

  345..........................................................הנטייה לפסוק לפי מגמות בדי� המהותי .6

  346..................................................קשיי� במעבר מתאוריית ברירת הדי� אל יישומה  . ג

  346....................................................פתיחות למניפולציות בתאוריית ברירת הדי� .1

  347.......................................................................עירוב יסודות מתאוריות שונות .2

  348........................................................................יישו� לא מדויק של התאוריה .3

  349.......................................................................חוסר עקביות ביישו� תאוריות .4

  349................................ סיכו�–הפער בי� תאוריות ברירת הדי� לבי� יישומ� בפסיקה   .ד

  הערות לשאלת יחסי הגומלי� בי� סוגיית ברירת הדי� לבי� סוגיות אחרות   :פרק שישי

  351.....................................................................במשפט הבינלאומי הפרטי

  351...............................................................................................................כללי  .א

  352...................יחסי הגומלי� בי� סוגיית ברירת הדי� לבי� סוגיית הסמכות הבינלאומית  .ב

  353.................................................השפעת סוגיית ברירת הדי� על סוגיית הסמכות .1

  355.................................................השפעת סוגיית הסמכות על סוגיית ברירת הדי� .2

  356......................................................................הכלל של החלת די� הפורו� )א(

  357......................................................................................השפעות נוספות )ב(

  358........................................................................................ת משותפי�עקרונו .3

  359.......................יחסי הגומלי� בי� סוגיית ברירת הדי� לבי� דוקטרינת פורו� לא נאות  .ג

  360.......................................ההיזקקות לשיקול של הדי� החל במסגרת הדוקטרינה .1

  361..................................................................תיאו� במקרי� של עוולות המוני� .2

  362................................................................שימוש בשיטה של ניתוח אינטרסי� .3

  363.......................................................................כלל ברירת הדי� של אהרנצוויג .4

  363......................."פורו� שופינג"יחסי הגומלי� בי� סוגיית ברירת הדי� לבי� תופעת ה  .ד

  363...........................................................................................................כללי .1

  365..............................................................."פורו� שופינג"ברירת הדי� ומניעת  .2
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  יחסי הגומלי� בי� סוגיית ברירת הדי� לבי� סוגיות אחרות במשפט הבינלאומי  .ה

  367................................................................................................ סיכו�–הפרטי 

  369...............................................יחסי הגומלי� בי� די� מהותי לבי� ברירת הדי�: פרק שביעי

  369...............................................................................................................כללי  .א

  369..............................................................................הזיקה בי� מהות לבי� ברירה  .ב

  372........................................................השפעת הדי� המהותי על הסדרי ברירת הדי�  .ג

  377........................................................השפעת הסדרי ברירת הדי� על הדי� המהותי  .ד

  381.......................................... סיכו�–יחסי הגומלי� בי� די� מהותי לבי� ברירת הדי�   .ה

  383....................................................................................... המודל המוצע: שער שישי

  385......................................................................................................מבוא: פרק ראשו�

  387..........................................................................הפ� העקרוני: המודל המוצע: פרק שני

  387.................................הדדיות ומקסו� מטרות משותפות של מדינות, שיתו� פעולה  .א

  389...................................................דרכי� אפשריות להשגת הדדיות ושיתו� פעולה  .ב

  389..............................................................................................הדדיות ישירה .1

  390...........................................................................עקרו� הפגימה הקשה ביותר .2

  392.........................................................................................ניסוח רסטייטמנט .3

  392.........................................................................שימוש בקאנוני� של פרשנות .4

  396.........מתורת המשחקי� ככלי לניבוי שיתו� פעולה בי� מדינותשימוש באסטרטגיות    .ג

  401.............................................הקשר בי� הקאנוני� המוצעי� לבי� תורת המשחקי�  .ד

  403.................................................... סיכו�–מטרת הפ� העקרוני של המודל המוצע   .ה

  405.....................................................................הפ� הספציפי: המודל המוצע: פרק שלישי

  405...................................................העדפות המדינות לגבי המטרות שברצונ� לקד�  .א

  405.........................................................................מטרות במישור הדי� המהותי .1

  405..........................דיני נזיקי� ואחריות חמורה של יצרני� בגי� מוצרי� פגומי� )א(

  406..................................................................................דיני החוזי� והמכר )ב(

  406..................................................................................... כללי–חוזי�  )1(

  406..................................................................................................מכר )2(

  406......................................................................................דיני הגנת הצרכ� )ג(

  407..................................................................מטרות במישור הבינלאומי הפרטי .2

  407................................... סיכו�–העדפות המדינות לגבי המטרות שברצונ� לקד�  .3
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  408.....................................................גת המטרות באמצעות קאנוני� של פרשנותהש  .ב

  408..)להערכה ולניתוח, למיו� ולסיווג(העמדה הרצויה לעניי� הקריטריוני� האחידי�  .1

  409.......................................................................הקריטריוני� למיו� ולסיווג )א(

  413..................................................................הקריטריוני� להערכה ולניתוח )ב(

  417........................................................פירוט הקאנוני� המוצעי� ע� דברי הסבר .2

  417.....................................................................................................מבוא )א(

  418........................... אוטונומיית הרצו� וכיבוד ציפיות הצדדי�– 1קאנו� מספר  )ב(

  418....................................................................................הקאנו� המוצע )1(

  418.........................................................................................דברי הסבר )2(

)I(   418........עקרו� אוטונומיית הרצו� וכיבוד ציפיותיה� הסבירות של הצדדי�  

  ההבחנה בי� ציפיות סובייקטיביות לבי� ציפיות 

  420 ...................................................................אובייקטיביות סבירות

)II( מערכת יחסי� חוזית�  421........................................� הצדדי�מסחרית בי

  מת� תוק� לבחירת הצדדי� מכוח עקרו� אוטונומיית הרצו� 

  421............................................................................וציפיות הצדדי�

  421...............................שימוש בעקרו� התשריר בהיעדר בחירה מפורשת

)III( מערכת יחסי� חוזית�  422.........................................צרכנית בי� הצדדי�

  422............................................הגנת הצרכ� במשפט הבינלאומי הפרטי

  422....................................שלילת ההתחשבות בבחירת הצדדי�/הגבלת

  423...................................העדפת חוליות קישור הפועלות לטובת הצרכ�

  424......................................................הימנעות מהחלת עקרו� התשריר

  424................................תחולת עקרו� התשריר על תניות פטור מאחריות

  426..............החידוש שבקאנו� ביחס לגישה הכללית לברירת הדי� בחוזי�

)IV (428...................................................מערכת יחסי� נזיקית בי� הצדדי�  

  428...........................................?הא� יש ציפיות סבירות בהקשר הנזיקי

  430.....................ידי כל הצדדי��� החל במפורש ובמשות� עלבחירת הדי

  431..........................מת� אפשרות בחירה לניזוק בהיעדר בחירה משותפת

  432....................................הטלת סייגי� על אפשרות הבחירה של הניזוק

)V(  435............................................................................... באפיו�הצור�  

  436........................................פיו תיפתר בעיית האפיו��הדי� המהותי על

 רכיבי� דומיננטיי� וזיקות מועדפות המשקפי� במשוער – 2קאנו� מספר ) ג(

  437...............................................................................העדפות המדינות את

  437....................................................................................הקאנו� המוצע )1(

  438.........................................................................................דברי הסבר )2(

)I( 438.......................................................הזיקות הכלולות במדרג ומיקומ�  
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)II(  440................היחס בי� מדרג הזיקות שבקאנו� השני לבי� הקאנו� הראשו�  

   התחשבות במגמות אוניברסליות הרווחות – 3קאנו� מספר  )ד(

  442....................................................................................בדיני� המהותיי�

  442....................................................................................צעהקאנו� המו )1(

  442.........................................................................................דברי הסבר )2(

)I( 442................................................... יישו� הזיקה בי� מהות לבי� ברירה  

)II(  444................................?הא� הקאנו� מצהיר למעשה על העדפת התובע  

)III ( 444....... לשאלת עיגונה במגמות ברירתיות–העדפת התובע בהסדר הברירתי  

)IV(  עדיפות הקאנו� המוצע על פני תאוריות אמריקניות שונות  

  449........................................................ המתחשבות במגמות מהותיות  

  452................... התאמה לעקרונות היסוד החוקתיי� של הפורו�– 4קאנו� מספר  )ה(

  452....................................................................................הקאנו� המוצע )1(

  452.........................................................................................דברי הסבר )2(

)I(   454................................................הדי� שלפיו תיבח� שאלת החוקתיות  

)II(   ההצדקות להבדל שבי� החלת די� פרטי זר לבי�  

  454............................................................החלת נורמות חוקתיות זרות

)III(  תקנת הציבור החיצונית של הפורו� היחס בי� דוקטרינת  

  457..................................................לבי� הגנת הנורמות החוקתיות שלו

)IV(  אינטרסי� ועקרונות שאינ� נכנסי� לגדרי הדוקטרינה של תקנת  

  460........ הציבור החיצונית א� עשויי� להיכלל במסגרת הנורמה החוקתית  

   הרמוניה בי� ברירת הדי� לבי� סוגיות אחרות – 5קאנו� מספר  )ו(

  461.......................................................................במשפט הבינלאומי הפרטי

  461....................................................................................הקאנו� המוצע )1(

  461.........................................................................................דברי הסבר )2(

)I(  461............................................................................................כללי  

)II(   דוגמאות להשפעות הדדיות אפשריות בי� ברירת הדי� לבי�  

  462..........................................ענפי� אחרי� במשפט הבינלאומי הפרטי

  462.......השפעת מגמות מהותיות על סוגיות שונות במשפט הבינלאומי הפרטי

  463.........................................................................צדדיות�נטייה לרב

  465................................................... שאלת היעילות הכלכלית– 6נו� מספר קא )ז(

  465....................................................................................הקאנו� המוצע )1(

  466.........................................................................................דברי הסבר) 2(

)I(   466............................................................................................כללי  
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)II(  הערות לשאלת יכולתו של בית המשפט לבצע ניתוח כלכלי  

  466...................................................................שיוביל לתוצאה יעילה

  469................................................................ אסונות המוני�– 7קאנו� מספר  )ח(

  469....................................................................................הקאנו� המוצע )1(

  470.........................................................................................דברי הסבר )2(

)I(    הטעמי� לצור� בכלי� מיוחדי� למקרי אסונות ההמוני� במסגרת

  470............................................אחריות יצרני� למוצרי� פגומי� סוגיית

)II(  474............................................העקרונות הבסיסיי� של הקאנו� המוצע  

)III ( עדיפות המודל המוצע בקאנו� השביעי על פני הצעות אחרות

  480................................................ של אסונות המוני�למקרי� שהוצעו

  483..........................................................אנוני� היחס בי� הק– 8קאנו� מספר  )ט(

  483..................................................................................הקאנו� המוצע )1  (

  484.......................................................................................דברי הסבר )2  (

  489..................................................דוגמאות היפותטיות ליישו� המודל המוצע: פרק רביעי

  489.......................................בעילת אחריות יצרני� למוצרי� פגומי�" רגילה"תביעה   . א

  493......................תביעה באסו� המוני� מרוכז בעילת אחריות יצרני� למוצרי� פגומי�  .ב

  497......................תביעה באסו� המוני� מפוזר בעילת אחריות יצרני� למוצרי� פגומי�  .ג

  499......................................................................................................הערת סיו�  .ד

  501....................................המודל המוצע כביטוי של העמדה העקרונית הרצויה : פרק חמישי

  501.............................................................................. מיו� וסיווג–המודל המוצע   .א

  503.......................................................................... הערכה וניתוח–המודל המוצע   .ב

  506................................ סיכו�–המודל המוצע כביטוי של העמדה העקרונית הרצויה   .ג

  507.............................................וואה בי� המודל המוצע לבי� הסדרי� אחרי�הש: פרק שישי

קיוורס והמודל המוצע בראי הקריטריוני� הרצויי� , קוהנה, הסדרי וינטראוב  .א

  508...................................................................................................ולסיווג למיו�

קיוורס והמודל המוצע בראי הקריטריוני� הרצויי� , קוהנה, הסדרי וינטראוב  .ב

  509..............................................................................................ולניתוח להערכה

  517.............................................................................. סיכו�–המודל המוצע : פרק שביעי

  519...................................................................................נוסח הקאנוני� המוצעי�: נספח
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  523...................................................................................................................מפתחות

  525.............................................................................................................מפתח חקיקה

  525....................................................................................................חקיקה ישראלית

  528............................................................................................................חקיקה זרה

  531..................................................................................................................אמנות

  533.............................................................................................................מפתח פסיקה

  533.....................................................................................................פסיקה ישראלית

  539............................................................................................................פסיקה זרה

  545..............................................................................................................מפתח ספרי�

  545......................................................................................................ספרי� בעברית

  547......................................................................................................ספרי� בלועזית

  551...........................................................................................................מפתח מאמרי�

  551....................................................................................................מאמרי� בעברית

  554...................................................................................................מאמרי� בלועזית

  569..............................................................................................................שונותמפתח 

  573.............................................................................................................מפתח ענייני�

  




