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 חוק־יסוד: משק המדינה (הודאת שעה), החשמ״ה-1985

 עת הכספים 1985 לא תחול הס־פה של סעיף 3 (ב) (1)
 וילה בכלים ״אד לא יאוחר״.

 בשבט התשמ״ה (30 בינואר 1985).

ר כ ס  ה
 נוכה ההתפתחות ־כדכל־ת של ־זמן האחרון לא
ד את הצעת התקציב המפורט ולהניחו  נ־ד״ן היה לד״
 על שולחן הכנסת במועד שנקבע בחוק -ילפיכד מתבקשת
 הוראת שעה המאפשרת הנחת התקציב על שולחן

 הכנסת לשנת 1985 במועד מאוחר יותר.

״ 1. לגבי הצעת חוק התקציב ל: ע ־ ״ א י י  ־

, המתד 1 ה נ י ד: משק המד םו י קי  לחו

ה 2. •תחילתו של חוק זה ביום ו י י ח  ת

י ר ב  ד

 סעיף 3 (ב) (1) ללזיק־יםוד: כשק המדינה אומר :
 ״הממשלה תניח על שולחן הכנסת את הצעת
 חוק התקציב במועד שקבעה הכנסת או ועדה
 מועדיתיד. שהכנסת הסמיכה לכך, אך לא יאוחי

 מששים ימים לפב־ תחילת שנת הכספים.״

.53 , . , עצ״ 17: הד״״ב״ג. ע ״: : : ׳ .  1 ס״ח התשל-׳ה, עד.־ 206; הי

 חוק הנזיקים האזדהיים (אחריות המדינה) (תיקון מס׳ 3), התשמ״ה—1985

 ;ע־ף 7א לחוק הנז־ק־ם האזרחיים (אחריות המדינה), ה־שי״ב—1952 י, ־בוא:
 דב. הפטור מאחריות בנזיקיפ ההל על המדינה לפי סעיפים 5 עד 7
 יחול גם על מ־ שבגללי היתה ־׳מדינה נושאת באחריות בנזיקים אילולא
 הסעיפים האמורים; אין בסעיף זה כד־ לפגוע בזכותה של המדינה

 לשיפוי ממי שהיה חייב בר אילולא סעיף זה.״

 1. אחר־

ר :א־י־ו־  יפטו

 הוססת הע־ךז לב

ר ב ש י ה ר ב  ד

 של אדם שבא כתוצאה מחבלה שנחבל או ממחלה
 או מהחמרת מחלה שנגרמו לו בתקיפת שיריתי

 הצבאי עקב שירותו הצבאי.
 (ב) ״שירות צבאי״, בסעיף זה, פירושו
 כבחוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמו

 לים ושיקום), חתש״י—1950.״

 הפטור שבסעיפים 6 ו־ד נובע מכך כ׳ חייל שנפגע
 בתקופת שירות צבאי עקב שיר׳״תו, ושאיריו של ח״ל י

 כאמור, זכאים לתגמולים על פי חוקי השיקום.

 בפסק הדין בע״א 507/79 מורים ראונדנאף (קורן)
; עמ• 757), קבע בית  נגד אילנה הכיש (פד״י למי
 המשפט• העליון, בתב דעות, כ־ חייל שגרם-ברשלנות
 נזק גוף לחייל אחר, או גרם למותו — כשאותו חייל
 אחר נפגע תוך כדי שירותו ועקב שירותו — נושא
 החייל הפוגע באחריות בנזיקין, אף שהמדינה פטורה
 מאחריות לנזק מכוח הוראות החוק המובאות לעיל.
 שופטי בית המשפט העליון המליצו על תיקון החוק

ס ד״תשמ־ה, 28.1.1985 ב ש ק 1715, ו׳ ג ת מו ו ע ג  ה

 סעיפים 5 עד ד לחוק רנזיקימ האזרח־־ם
 כעי,* 1 (אהר־״ת המד־:־), התשי״ב—1952. קובעים

 לאמור:

 ״פעולה :״לחמתיוכ

 5. אין המדינה אחראית בנז־ק־ם על מעשה
 שנעלמה על ידי פעולה מלחמתית של צבא הגנה

 לישראל.

 חכלדד שנגרמה כשייךדת צבאי
 6. (א) אין המדינה אחראית בנזיקיפ על חבלה
 שנחבל אדם ועל מהלה או החמרת מחלה שנגרמו
 לו בתקופת שירותו הצבאי עלב שיהתו הצבאי.
 (ב) ״שירות צבאי״, בסעיף זה, פירושו
 כבחוק הנכ־ם (תגמולים ושיקום), התש״ט—949נ.

 ט־ות שנגרם כשירות צבאי
 ד• (א) את המדינה אחראית בנזיקים על מותו

. r p ; התשכ־־ג, עב׳ 27; התעי״ב, 134 • 3  1 ס״ח התשי״כ, עס׳ «
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ק ו ן י קו  תי
• ז ג פ נ ״= י צו  סי
: כ־ . די ־ : :  תאו

 תחול^

, במקום סעיף 22 יבוא:  2. בחוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, התשל״ה—1975 3

ה 22. (א) דין המדינה לעניו אחריות לפי חוק זה ולפי פקודת הביטוח נ י ד ; נ ה ה י י י ח א " 

 כדין כל בעל רכב.

 (ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), יחול חוק הנזיקים האזרחיים
 (אחריות המדינה), התשי״ב—1952, בשינויים המחוייבים, על• אחריות

 לפי חוק זה ולפי פקודת הביטוח.״

 3. חוק זה יחול אף לגבי מעשה או מחדל שנעשו לפני תהילתו, ואולם אין בו כד־
 לפגוע בתביעה שהוגשה לבית משפט לפני יום ו׳ בשבט התשמ״ה (28 בינואר 1985).

ר ב ש י ה ר ב  ד

 סעיף 22 לחוק פיצויים לנפגע־ תאונות סעיף
 דרכים, התשל״ה—1975 (להלן — חוק הפי
 צויים} אומר כי ״דין המדינה כדין כל בעל רכב,
 אולם סעיפים 5 עד 8 לחוק הנזיקיס האזרחיים (אחריות
 המדינה}, התשי״ב—1952, יחולו גם על אחריות זו.״
 חוק הפיצויים החמיר עם חייל־נהג. עד לחקיקת חוק
 הפיצויים היתד׳ האחריות לתאונות דרכ־ם ק-מה כאשר
 התאונה נגרמה ברשלנות. כאשר החייל־הנהג שפגע
 בחייל אחר שנסע ברכבו היה רשלן, חיה הוא אחראי
 לנזק והיה צפוי לעמוד לבדו כנתבע במשפש הנזיקין.
 על פי חוק הפיצויים ־אחריות היא מוחלטת ומלאה.
 וחייל הנוהג ברכב צבאי ונהיה מע־־ד לתאונה גם
 שלא באשמתו — חייב לפצות על פי חוק הפיצ״ים

 את החיילים שנסעו ברכבו ונפגעו בתאונה.

 בסעיף ג לעיל מוצע לתקן את חוק הנזיק־ם האזר
 חיים (אחריות המדינה), התשמ״ב—1952,. ולהשוות,
 לענין פטור מאחריות, את מעמדו של חייל או שלו־
 אחר מטעם המדינה למעמדה של המדינה. מן ה-אד
 איפוא שאותו דין יחול גם לענין חוק הפיצויים ל;:געי

 י תאונות דרכ־ם.

 עד למתן פסק הדין המוזכר לעיל היתד.
 מקובלת הדעה כי חסינות המדינה לפי
 סעיפים 5 עד ד לחוק הנזיקים האזרחיים (אחריות
 המדינה), התשי״ב—1952, חלה גם על שליחיה של
 המדינה — חיילים כאזרחים — הגורמים בזק לד־יל;
 דעה זו משתקפת בפסק הדין של המיעוט. לפיכד מוצע
 להחיל את הוראות החוק המוצע אף לגב־ מעשים
 שנעשו לפני תחילתו. ואולם לא ייגרע דבר מזכ־תו
 של תובע שהגיש תביעה לפני 28 •בינואר 1985, ־הוא

 יום פרסומה של הצעת חוק זו.

 כדי להבהיר את המצב המשפטי הקיים, שאינו מניח
 את הדעת.

 הצעה זו באה להשיג את המטרות הגאות:

 (א) לפטור חייל או שלוח אחר של המדינה מאח
 ריות בנזיקין, במקביל לפטור שבחוק הקיים שניתן.
 למדינה. המצב המשפטי שנתהווה לאור פסק הדין
 האמור חינו בלתי נסבל, משום שהוא חושף את החייל
 או האזרח הפועל מטעם המדינה לתביעה בשל מעשה
 שעשו בשביל המדינה ובתוקף תפקידם, בעוד המדינה,

 כאמור, ףופםרה מאחריות לנזק שבאותו מעשה.

 (ב) כתוצאה מפסק הדין האמור ניתן לתבוע חייל
 בטענה שהתרשל במהלך פעולה מבצעית של צה״ל
 ובכך נגרם נזק לאחר. נראה שיש למנוע שבמשפט
 אזרחי יועלו שאלות בנושאים שהם בגדר המומחיות
 הצבאית והסטנדרטים הצבאיים הקשורים לפעילות
 הצבאית המובהקת, שמקום בירורן ההולם הוא במערכת

 הצבאית.

 (ג) כתוצאה מפסק הדין האמור בוטלה למעשה
 החסינות שהוענקה למדינה בתביעות של נכי צה״ל או
 בני משפחה של חייל שנספה, שכן עת מוגשת תביע־
 נגד החייל המזיק או אזרח בשירות המדינה שפגע
 בחייל, רואה עצמה המדינה חייבת מבחינה מוסרית
 לתת לו את ההגנה המשפטית ולשאת בדמי הנזק.

 החוק המוצע בא לקיים את החסינות גם מבחינה •
 מעשית. תיוותר לחייל הניזוק או לבני משפחתו הזכות
 לתבוע מן המדינה תגמולים על פי חוקי התגמולים

 והשיקום.

 למדינה תהא שמורה הזכות לתבוע שיפוי במקום
 שהיא זכאית לו.

, זימ׳ 49; התש״ם, עמ׳ 69 חנם׳ 188¡ החשמ׳׳ב, עמ׳ 42. ח י  2 ס״זז התשל־׳ר., .55;־ 234; התשל
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