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 חוק הנזיקים האזרחיים (אחריות המדינה) (תיקון מסי 3), החשמ"ט-1989*

 ״פטור מאחריות
 בנזיקים שלוחי

 המדינה

 1. אחרי סעיף 7א לחוק הנזיקים האזרחיים (אחריות המדינה), התשי״ב-1952', יבוא:

 זב. (א) בנסיבות שבהן אין המדינה אחראית בנזיקים לפי אחד הסעיפים 5
 עד 7, יהא פטור מאחריות כאמור גם מי שבגללו היתה המדינה אחראית

 בנזיקים אילולא הסעיפים האמורים.

 (ב) סעיף זה יחול אף לגבי מעשה או מחדל שנעשו לפני יום תחילתו,
 ואולם אין בו כדי לפגוע בפסק דין סופי שניתן לפני היום האמור.

 זכות המדינה 7ג. אין בהוראות סעיף 7ב כדי לפגוע בזכותה של המדינה לשיפוי ממי שהיה

י חייב בו אילולא ההוראות האמורות.״ י פ י ש  ל

 הוספת טעיפיפ
 7ב וי7ג

 בחוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, התשל״ה-21975 -

 (!) בסעיף 8, סעיף קטן (ב) יסומן (ג) ולפניו יבוא:

 ״(ב) מי שאלמלא הוראות סעיף 22(ב), היתה תאונת דרכים מקנה לו עילת
 תביעה כאמור בסעיף קטן(א), דינו לענין הוראות סעיף זה, כדין מי שיש לו

 עילת תביעה על פי חוק זה.״

 (2) במקום סעיף 22 יבוא:

.2 

 22. (א) בכפוף לאמור בסעיף קטן (ב), דין המדינה לענין
 אחריות לפי חוק זה כדין כל אדם.

 (ב) בנסיבות שבהן אין המדינה אחראית בנזיקים לפי
 אחד הסעיפים 5 עד 7 לחוק הנזיקים האזרחיים(אחריות המדינה),
 התשי״ב-1952, היא תהא פטורה מאחריות גם לפי חוק זה או לפי
 פקודת י הביטוח, והוא הדין במי שפטור מאחריות בנזיקים לפי

 סעיף 7ב לחוק האמור.

 (ג) סעיף זד, יחול אף לגבי מעשה או מחדל שנעשו לפני
 יום תחילתו, ואולם אין בו כדי לפגוע בפםק דין סופי שניתן לפני

 היום האמור״.
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