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 הדיוןנושא

 הוגשה התביעה ושררה. רבנות חזקת על ב' במדינת היהודית הקהילה ראשי את תבע א'הרב
 ר' שבמדינת בבי"ד לדון שברצונם השיבו הנתבעים ב'. במדינת בי"ד שאין משום זה דיןבבית
 שבין שמכיון השיב התובע זה. דין בית מאשר גיאוגרפית מבחינה יותר להם קרוב שהואמשום
 בבית ולהתדיין לבוא מעדיף הוא לדון, כדי אחרת למדינה ממדינתם לצאת הצדדים צריכיםכך
 מדינת של הרב וגם ר', במדינת הבי"ד מאשר שמיה ופקיע מומחה יותר דין בית שהוא זה,דין
 הוא לארץ ב' ממדינת הטיסה שזמן גם מה במקומו, דיניו בעלי עם כאן לדון בחר בעצמור'

 שעות. כשלוש שהוא ר', למדינת ב' ממדינת הטיסה זמן כמו יותר אופחות

 לדיןהמקורות

 ליס. מממתינן 6זיל ל6 ו6י ליס קכעינן דיטר6ל ל6רע6 ד6זלינ5 זימנ6 לי קכעו 6מר ו6י נ: טו נזקנגמי
 ס"מ מנס, על מנס מו5י6ין ד6ין כ ל6 מנסדרין דקיי"ל לע"ג ליס מזמנינן מממכר: 6מר טס: ספיוכתכ
 טכעיר לכיסי לומר יכול קינו סו6 סכן טכיון ליס, דלית דינך למידן דמ5ו כ6תר6 דייני ד6יכ6סיכך
 לדון יכולין טיסיו דייניס כ6ן כמלין 6כל סככ6ן, 1Sbn יותר ומומחין כקילוין טסן לילך רולס 6ניפלוני
 סרמ"6 ופסק ע"כ. ממוניס. ליפסיד דל6 חיכי כי למידיינים, דמנו ל6תר6 ליס מזמנינן סכ6, כי זסדין

 עמו. לדון לכיפי עמו טילך תכירו לסכרית יוכל 6תד כל טס כיד 6ין 06 6כל 6: סעי' יד סי'כסו"ע
 כעיר לכדת לכוץ כפופים סקטנס כעיר קבוע כיד 6ין ט6ס נב סי' ח"6 יו"ד חייס כרכרי וכתכע"כ.

 סי6 5ריכס לכו"ע סנתכע כמקוס כי"ר 6ין ט6ס קולין סגר"י ממ"כ 149 עמ' יכ כרך פד"ר ועי'סגדולס.
 259. עמ' יג כרך וכפיטר עיי"ט, כלרן, כ6ן כדיןלעמוד

 מ"ו כסס חטט סו"ם סנסדרין כמרדכי כתב דוקק, סקרוכ למקוס למזמינו קריך 06 כעירו כידוכטפין
 מתכיעת סו6 06 לקמילות, ומזמינו חכירו 6ת טסתוכע יתילל ר' מחסיד כן עזרי6ל hihtthh סממוכלקלופנו
 וכ"כ כטר". כי"ר מס 6ין 06 סקרוכ למקוס "16 כנר כי"ר טיט כיון לעירי חון לדון bb לומר יכולממון
 כי"ר סים נמקוס מרחוק כבי"ד ל~ת סנתכע לכוף יכולין טלין דפטיט5 יז סי' סחדטות מסרי"קכטו"ת
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 6... סעי' יד סי' חו"מ מנמה קלפי ועי' חינם. על הנתבע יטריחו דלמה לו,קרוכ
 כ' ממדינת הטיסה זמן כמו יותר 16 פתות הו6 ינרמל לקרן 3' ממדינת הטיסה סומן דירןוכנידון
 6ת לקכל ים וע"כ ר', כמדינת כי"ר לעומת הרחוק בי"ד הו6 כקילו זה דין כיח מל דינו 6ין ר',למדינת
 לדון לנתבע עדיפות מכם6ין ר', כמדינת הבי"ד על מ% העדיפות מטוס זה כבי"ד לדון התוכעתביעת
 מכותר. כמקוס לדון לתובע עדיפות ים 6ז כיכמקומו,


