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בית ייו ירושלים,
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לדיני ממזנזת זלבירזר יזחסי,

מקום הדיוו כשהנתבע מבקש לרוו
בעיר שאינה של אחד מהם

•,
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תיק ממונות מס'  8Z8נ- .עב

נושא הריוו

תובע שגר בארץ ישראל תבע את הנתבע בביי'ד שבעיר מנצ'סטר באנגליה )מתא דיתבא על
נהר ערוועלל ועל נהר ערק ועל נהר מעדלאק ועל מי סילונות ,עי' מנחת יצחק ח"ב סי' צא(,

'יימקום מיגוריו של הנתבע .הנתבע לא הגיע לבית הדין ובקש לדון בביי'ד ייכדתיא" בעיר לונדון
)מתא דיתבא על נהר טאמש דמיתקריא טאמישיש ,עיי פת"ש סי' קכח ס"ק  '(.התובע סרב
לדון בלונדון ותבע בבית דין זה אובזבלייא .התובע השיב שזכותו לקבוע את מקום הדיון
בלונדוו משום שגם היא באנגליה וקרובה לעירו .התובע השיב שאין לנתבע זכות להעביר את

מקום הדיון לעיר אחרת שאינה עירו ,כשבעירו יש ,ד',,ב ולונדון ומנצ'סטר הן שתי ערים
I

חלוקות זו

מזו .

I
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בית הדין הורה לנתבע שעליו לדון בעירו או בזבלייא או בבית דין זה.

J

הנתבע סרב והתעקש לדון בלונדון.
,

פסק ,יו

לאחר שהנתבע סרב לציית להחלטת בית הדין והתעקש לדון בבי"ד בעיר אחרת ,דינו כלא
ציית דינא.
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א::גרהם דוב לוין ,אב"ד
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יהושע ווייס

,
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שמואל חיים דומב
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פסקי יין
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ירןשלים

השאלות לדיון

,"

א .ערים שהמרחק ביניהן הוא נ Qיעה של שעות  Qפורות ,האם 'דינן כעיר אחת.
ב .נתבע ותובע שגרים בערים נפרדות ,והנתבע מ Qרב לדון בבי"דשבעירו שלו ,ומבקש

,
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להעביר את הדיון לבי"ד בעיר אחרת שאינה מקום התובע או הנתבע.
,

תשובה

א .עיי טמייע טיי יד טייק יח וכח:ג"מ כחידוו:יס -ט"ק ח דו:חי עויס ו:יו :כ:גס כיח חייס חחד ,כיח :גחייס

חחח' .

מ Sופן נעיו

.

וככידון דידן ו:ללוכדון ומכ Sיטטו יו :כחיקכווזו כפודיס חיכן זו Cווכח געיו חזוח.
ב .פטק :ג,ומ"ח כו:וייע טיי יד טעיי ח ,עפייי מ:גויייק ו:ווו :ח: :גזוכוע Sויו נינו חזוו: ,גכחכע חס :גוח

כעיו חזווח .וגחכ :ינוכ Cו:ס ו:זו חקכ:י ו:חקכו :יגחוכיס חזוו זוחימזו :גחנוכוד ו:נח יזון עכי עיכיו כע Cיו
"

ויחכע:גו חכיע:י ויקכיזו וי Sטוו נוכח נמקומו ומפכי :יטווזו יזופו:ו עמו ,חכנ מעיקו :ידין :גי:ג :גחוכע
זגחי לגוף חח ::יכחכע ל:גחדיין כמקומו מו:וס עכד נו:ג לחיו :מלו:ג )ועיי Cו"ח :גוו:כ"ח זו"כ טיי (.מ"ד:ו
ומ::יויכיינ זוייג טיי  Sז ,וגן כגכ:ג"ג ו:ס :גג:ג"ט חוח גח כו:ס ::יוכ:ג פוטקיס ,גחוכ ו::גחקכ::י :גיח מו:וס

ו::גכזוכע ייו:מע יוחו לכיייד ו:כמקומו' ו::גוח גפוף לו מחו:ו נכיייד  Cכמקוס חזוו .כו:גגוייח על ::יו:וייע ו:ס
טייק יזו Sיין נכ"ק מו כ מחן דגחיכ ני:ג גחיכח חזינ ככי חטיח.
וגו:חין כיייד כעיוו חס  Sויו ל::יזמיוכ נמקוס ::יקוכו דוקח ,עיי פטייד יוו Cניס גוו יח עמי ז מ:גמודגי

טכ:גדוין טוייט חו:ט כו:ס מ"ו ,חכופוכ :גמטכוכ :גוייו עזויחכ כן :גזוטיד וי יזויחכ ו::גחכוע חזו זוכיוו
ומזמינו לק::יילוזו ,חס :גוח מזוכיעזו ממון יגונ נומו נח חדון זווז כעיוי גיון ו:יו :כיייד גו:ו ייחו למקוס
::יקוכו חס חין ו:ס כיייד גו:ויי .וגייג כו:וייח מ:גויייק :גזודו:וח טיי יז דפו:יטח ו:חין יגונין נגוף ::יכחכע
ככגח יייייד :גוחוק כמקוס ו:יו :כי"ד קוכו כו ,דכמ:ג יטויחו :גכחכע עכ חיכס .ועיי חכפי מכו::ג חויימ
טיי יד טעיי ח.
חכל ג:: Cיכזוכע מכקו :נ:געכיו חח :גדיון נעיו חזווח ,פטקו "י::יייד כחו:דוד )כזויק חו:מ"ג\ (1058

ו:ז?וחו ו:ל :גכחכע ::ייח חו ווק כדווו :ו:::יחדייוכח ח:גי::י כעיוו ,ולח כעיו חזווח C ,זב:ג לח ו:ייו ::יטעס

פנ :גמ:גויכיינ .נ"כי ::ועיי יימו:פטיו ניעקכיי זויי::י טיי נ חוח ג ו:חס כעיוו  Cנ :גכחכע יו :כחי דין ו:גוח
וכזוו כיייד ו:כעיו חזווח ,כיגו ו Sווכ כגווס :גו Sח:ג כחכוע וגן נ:גחזומק מנ:גחדיין ,ונח חזניכן כחו
כויוח ::יכחכע .ועיי חגיימ זוויימ זוייח טיי י) ::ועיי פדייו גוו יט עמי  36חס ::יכי"ד כמ Sח כמוזוק כטיע::י
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נ פזווח ממוזוק קניג:ג ו:נ נוו :פוטחוח ,חס,כזוו:כ נחוח::י ::יעיו .וע" חפחוח יו:וחנ פטזויס פ"ט מ"ח
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