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 מתפרסמת בזה הצעת חוק מטעם הממשלה

 חוק שמירת נכסים, תשכ״ו-1965

 שמירה מהי 1, שמירה לענין נכס, היא החזקתו כדין שלא בחזקת בעלות: מחזיק בכס כאמור,
 הוא שומר,

 סוגישומרים 2, (א) שומר בכם שאין לו בשמירתו תועלת לעצמו הוא שומר חנם,

 (ב) שומר נכס לשם שימוש בו או הבאה ממנו, ברשות מאת בעל הבכם ושלא בתמורה,
 הוא שואל.

 (ג) שומר נכס שאינו שומר חנם ולא שואל הוא שומר שכר.

 אהריית שומרים 3, (א< שומר חנם אחראי לאבדן הנכם או לנזקו אם נגרמו ברשלנותו.

 (ב) שומר שבר אחראי לאבדן הנכם או לנזקו, זולת אם נגרמו כתוצאה •מנסיבות
 שלא היה על השומר לחזותן מראש ולא יבול היה למנען? אך אם היתה השמירה טפלה
 למטרה העיקרית של החזקת הנכס, אין השומר אחראי לאבדנו או לנזקו אם לא בגרמו

 ברשלבותו.

 (ג) שלאל אחראי לאבדן הנכס או לנזקו כמי שהחזיק בנכס שלא כדין,

 (ד) לעבין סעיף זה רואים כרשלנות גם אם נודע לשומר שעלול להגרם נזק לנכס
 ולא הודיע על כך לבעל תוך זמן סביר או לא בקט אמצעים סבירים להודיעו כאמור.

 םייג לאחריות 4, שומר אינו אחראי לאבדן הנכם או לבזקו שאירעו מחמת בלאי טבעי או מחמת מום
 שהיה בו בתחילת השמירה.

 שיעוד הפיצויים 5, שומר האחראי לפי חוק זה לאבדן הנכס או לנזקו חייב לפצות את בעל הבכס בעד כל
 בזק, לרבות הפסד של ריווח, שנגרם לו בשל כך ושהיה על השומר ככל אדם סביר לחזותו
 מראש בתחילת השמירה כתוצאה מסתברת; אולם השומר לא יהא אחראי בעד בזק שבעל

 הבכם יכול היה, באמצעים סבירים, למנוע או להקטין.

 6, שומר רשאי לעשות כל פעולה דחופה ובלתי צפויה מראש הדרושה באופן סביר
 למניעת בזק העלול להגרם לבכם, כאילו הרשה לו בעל הבכס לעשות כן.

 ד. (א) נמסר נכס לשומר תוך אימון אישי בו, אין הוא רשאי למםדו לשומר אחר אלא
 אם הורשה לבך במפורש או מבללא או שעשה זאת בהתאם לסעיף 6; עבר השומר על הוראה

 זו ומסר את הבכס לאחר, אחראי הוא לאבדנו או לנזקו כמי שהחזיק בנכס שלא כדין.

 (ב) שומר שמסר את הבכם לשומר אחר, רואים את מעשיו ומחדליו של שומר
 המשנה כמעשיו ומחדליו של השומר, ושומר המשנה אחראי גם כלפי בעל הנכם באותה

 מידה שהוא אחראי כלפי השומר.

 8. נסתיימה תקופת השמירה ובעל הנכס לא קיבלהו, אף על פי שהשומר עשה את המוטל
 עליו כדי להחזירו לו, יהא דין כל שומר לענין האחריות לפי סעיף 3 ולענין השיפוי לפי
 סעיף 9 כדין שומר חנם; ורשאי השומר לבקש מבית המשפע הוראות מה יעשה בנכס ויהא

 פטור מאחריות אם פעל בתום לב לפי הוראות בית המשפט.

 הרשאה לעת
 צורף

 שומר שמסר
 לשומר

 בעל בכם שלא
 ?ובלו בחזרה
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 עכבון

 קיזוז

 דין בעל מלון

 9. בעל הנכם ז?ייב לשפות שומר חנם על ההוצאות הסבירות שהוציא ועל ההתחייבויות שיפוי
 שהתחייב בהן באופן סביר עקב השמירה.

 10. לשומר תהא זכות עכבון על הנכס כדי הסכום המגיע לו מן הבעל עקב השמידה.

 11. חובות שהבעל והשומר חבים זה לזה עקב השמירה ניחנים לקיזוז.

 הגדרת בעל בבס

 תחולה

 ביטול

 תחילה והוראת
 מעבר

 12. (א) בסעיף זה -
 ״מלון״ - לרבות פנסיון ובית אירוח אחר;

 ״בעל מלון״ - לרבות מי שבידו ניהול המלון;
 ״אורח״ - מי שניתן לו מקום לינה במלון.

 (ב) דין בעל מלון לענין נכסים שהביא אורח למלון - כדין שומר שכר.

0 ) ן ט  (0 היו הנכסים כספים, ניירות ערך או חפצי ערך אחרים, לא יחול סעיף ק
 אלא אם הודיע עליהם האורה לבעל המלון ומסרם, לפי דרישתו, להחזקתו.

 נד) בעל מלון פטור מאחריותו לפי סעיף זה אם לא ניתנה לו הודעה על אבדן הנכם
 או על נזקו תוך זמן סביר לאחר שידע זאת האורח או שהיה עליו לדעת זאת.

 גה) לבעל מלון תהא זבות עכבון על בכסי אורח שהובאו למלון או נמסרו להחזקתו
 גם כדי הסכום המגיע לו עקב האירוח.

 13. ״בעל בכם״ או ״בעל״, לענין חוק זה - לרבות מי שזכאי להחזיק בבכם.

 14. גא< הודאות חוק זה הן בכפוף לבל הסכם בין הצדדים.

 נב) הוראות חוק זה לא יחולו על שמירת נכסים במידה שחל עליה דין אחר.

 (0 עובד המחזיק בנכם של מעבידו עקב יחסי עבודה אינו שומר לענין חוק זה.

 15. הספר הששי של המגילה - פרט לכעיף 770 שבו - בטל.

 16. תחילתו של חוק זה מיום ; על שמירת נכסים שהחלה לפני תחילתו של
 חוק זה יוסיף לחול הדין הקודם.

ר ב ס י ה ר ב  ד

 החוק המוצע הוא פרק נוסף בסדרת החוקים המוצעים להחלפת המגילה.

 יחסי שומרים ובעלים נובעים בדרך כלל מן השמירה כעסקה בפני עצמה, כגון הפקדה
 והחםנה. אך לעתים נובעים יחסים אלה גם אגב עסקה אחרת המוכרת בחוק, כגון שכירות,
 השאלה, מישכון, הובלה, שליחות ועסקאות אחרות, שלפיהן מחזיק אדם בנכסי אחרים
 עקב מתן שירות. לפעמים עשויים יחסי שמירה להיווצר אף ללא בל הסכם או התקשרות
 אחרת בין הצדדים, כגון שמירת אבידה. החוק המוצע בא להסדיר את היסודות המשותפים
 של סוגי שמירה אלה, היינו של כל מקרה שבו מחזיק אדם כדין בנכסי הזולת. הוא דן
 באחריותו של השומר לאבדן הנכסים ולבזק שנגרם להם תוך כדי השמירה; הוא גם מקנה
 לשומר זכות שיפוי על הוצאותיו הסבירות וההתחייבויות שהתחייב בהן באופן סביר עקב
 השמירה, אין החוק דן בזכויות וחובות אחרות של השומרים והבעלים; אלה יוסדרו על פי
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 החוזה שנעשה ביניהם, ולגבי העסקאות המיוחדות שנזכרו - גס על פי החוקים הדגים
 באותן עסקאות.

 מי שמתחייב בחוזה אחראי לקיופ התחייבותו, ובדרך כלל אין הוא יכול להתגונן
 בטענה שהפרת החוזה היתה ללא רשלנות מצידו, אלא אם יופטר מחמת אונם או סיכול
 החוזה (ר׳ סעיף 12 להצעת חוק דיני החתים (תרופות בשל חפרת חוזה),תשכ״ה-1965)1.
 לענין האחריות הנובעת מחיובי השמירה, מבחין החוק בין סוגי שומרים שונים, בעקבות
 הסדר דומה המצוי במשפט העברי(משנה שבועות פ״ח מ״א; ארבעה שומרין הן — שומר

 חנם והשואל, נושא שכר והשוכר).

 החוק קובע כי שומר חנם, המחזיק בנכם למען בעליו ללא תועלת לעצמו, אחראי
 לאבדן הנכם ולנזקו רק אם התרשל בשמירה (סעיף 3 (א)). ואילו שומר שכר, כגון בהפקדה
 וההסבה בתמורה, אחראי גם אם לא התרשל בשמירה, זולת אם יוכיח שאבדן הנכם או נזקו
 נגרמו כתוצאה מבסיבות שלא היה עליו לחזותן מראש ולא יכול היה למנען. במקרים שבהם
 השמירה בתמורה היא טפלה למטרה העיקרית של החזקת הנכם, כגון בשכירות, במישכון
 וכיוצא באלה, יהיה השומר אחראי לאבדן הבכם ולנזקו זולת אם יוכיח שלא התרשל בשמירה
 (סעיף 3 גב)). לא כן שואל המחזיק בנכם לשם שימוש בו או הנאה ממנו שלא בתמורה,

 שהוא אחראי גם לאונכין באותה מידה שאחראי לכך מי שמחזיק בנכס שלא כדין.

 לא תמיד אחריותו של השומר נובעת מהסכם או מהתקשרות אחרת עם בעל הנכס.
 משום כך קובע החוק כללי פיצויים לענין אחריות השמירה בדומה לכללים שנקבעו בהצעת
 חוק דיבי החוזים(תרופות בשל הפרת חוזה), תשכ״ח~1965 (סעיף 5). פיצויים אלה משתלמים
 בראש וראשונה ל״בעל הנכס״, אך אם היה מישהו אחר זכאי להחזיק בנכם, כגון שוכר
 וכיו״ב, יהיה גם הלה זכאי לפיצוי בגין הנזק שנגרם לו(ראה הגדרת ״בעל נכס״ בסעיף 13).
 במסר נכס לשומר מתוך אימון אישי באותו שומר, אין הוא רשאי למסרו לשומר אחר
 אלא בהתאם לסעיף 7(א). שומר שמסר נכס שבשמירתו לשומר אחר, אינו מופטר מאחריותו
 כלפי בעל הנכס, ורואים את מעשיו ומחדליו של שומר המשנה במעשים ומחדלים של

 השומר (סעיף 7 (ב)).

 החוק אינו כופה על אדם שמירה לצמיתות. כשנסתיימה תקופת׳ השמירה ובעל הנכס
 איבו חוזר ומקבל את הנכם, יהא דין השומר לענין האחריות לפי סעיף 3 ולענין השיפוי לפי
 סעיף 9 כדין שומר חנם; אולם רשאי השומר גם לבקש הוראות מבית המשפט כדי לשחררו

 מאחריות בכלל, כגון בהפקדת הנכס במחסן ציבורי וכיו״ב(סעיף 8).

 החוק קובע הוראות מיוחדות לעבין בתי מלון, פנסיונים ובתי אירוח אחרים. במקומות
 אלה, אין בעל המלון המחזיק הישיר של הנכסים שהביא לקוח למלון. לעומת זאת אין בידי
 האורח לפקח על נכסיו בתוך המלון כשאין הוא נמצא לידם. ההוראות המוצעות. בסעיף 12

 הולכות בעקבות הסדרים מקבילים בתורות משפט אחרות.

 הוראות החוק כפופות לכל הסכם בין הצדדים ולכל הוראה מיוחדת בעניני שמירה
 שבחוק אחר.

 אחריותו של עובד המחזיק בנכס מעבידו עקב יחסי עבודה תוסדר בחוק שידון בעניני
 עבודה.

 החוק מבטל את הספר השביעי של המגילה, פרט לסעיף 770 שדן בהכרזה על מציאה.
 סעיף זה יבוטל בחוק מיוחד שיבוא להסדיר את הטיפול באבדות. -

 ! זד־׳ח 650׳ תקכ״ה׳ ממי 208.
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