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 עמוד
 הצעת חוק פסיקת ריבית והצמדה (תיקון־ מס׳ 8) (ריבית פיגורים ותיקונים שונים),

 התשנ״ח-1998 358
 תיקונים עקיפים:

 חוק ההוצאה לפועל, התשב״ז-967ו
 חוק הריבית (שינוי שיעורים), התשל־ג-2ד9ו

 חוק חוזה הביטוח. התשמ״א-ו98ו



 מתפרסמת בזה העעת חוק מסעם הממשלה:

 הצעת חוק פסיקת ריבית והעמדה (תיקון מם׳ 8) (ריבית פיגוריס
 ותיקונים שונים), התשנ״ח-998ד

 תזקק סעיף י ז. בחוק פסיקת ריבית והעמדה, התשכ־א-ו6ז<ו־ (להלן ־ החוק העיקרי), בסעיף ו,
 בהגדרה ״הפרשי הצמדה וריבית״, במקום ״בשיעור של 4% לשנה״ יבוא ״בשיעור ובדרך
 חישוב שקבע שר האוצר בהתייעצות עם שר המשפטים ועם נגיד בנק ישראל ובאישור ועדת

 הכספים של הכנסת׳,.

. בסעיף 4 לחוק העיקרי -  היקיז סעיף * 1

 (ז) בסעיף ק^ץ(א), במקדם -יהיה %<&ז לשנה״ יביא ״וכן שיעוד הריבית הגפסקת על
 עבדם אשד יש לשלמו במטבע חדץ או במטבע ישראלי כשהוא צמח־ למטבע הוץ,
 יהיה בשיעור ובדרך חישוב שקבע שד האוצר בתקנות, בהתייעצות עם נגיד בנק

 ישדאל ובאישור ועדת הבטפים של הבנסת-,

 (2) בסעיף קטן(ב:, המילים ״בצז לפי הדק הדיביה (עיבזי שיעורים), התשל־ג-972ן״
- ״מהקו:

 (3) סעיף קטץ(ג) - בטל.

 תיקדץ סעיף 5 3. בסעיף 5 לחוק העיקרי -

 (ז) בכותרת השדליים, אחדי ־תקדפת הריבית״ יבזא ״ח־יבית פיגורים״;
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 p מוצע לבסל את סעיף 4(ג) להדק, שזז־ לשונד:
 ״(נ) על אף האמור.בסעיף קטן(א), שיעוד הדיבית
 העסקה על סבדם אשר יש לשלמו במטבע חוץ או
 במטבע ישראלי כשהוא צמוד למטבע חוץ, לא
 יעלה על שיעדר הריבית שמשלם בנק ישראל
 לתאגידים בנקאיים על כספי פקדמוח, באותז
 מטבע, שהם מפקידים אצלו לתקופה של שנה
 מכספי פקדונות תושב כמשמעדהמ בהיתר הפיקוח
 על המטבע, התשל״ח-8ל9ו; שילם בנק ישראל,
 בתקיפת הריבית במשמעותה בסעיף 5(א) שיעזרימ
 שונים של ריבית באמור, תחושב הריבית הנפסקת
 כך שלגבי בל תקופה של שנה יחול שיעור הריבית
 ששילם בבק ישראל באמור ביום הראשון של אותה

 תקופה.׳

 סעיף 3 בסעיף 0זא להדק ההוצאה לפועל,
 התשבת-967ז (להלן - חוק ההוצאה
 לפועלה קבועות היראות בענין משלום דיבית פינורימ
 כאשר חייב לא שילם חוב במועד פסק הדין או במועד
 מאוחד ידתד שבקבע לתשלומו בפסק יהדק(להלן - מועד

 סעיפים מוצע דשנות את השיעור ואופן החישוב
 ו, 2 ו־6 של הריבית וההצמדה שפוסקת רשות
 שיפוטית לפי הדק פסיקת ריבית והצבזדה,
 התשב״א-ז96ו (להלן - החדק). עד בה שונו שיעורי
 הריבית מבלי להביא בחשבון סוגים שובים של פסיקת
 ריבית, המקובלים בבלשק, לפי התקופות ודרכי החישוב
 חשדנות. כך למשל לא ניתן היום להפעיל א- הודאות
 ההדק הקובעות את שיעודה של הריבית הגפסקח לגבי
 סכום שיש לשלמו במטבע חוץ או במטבע ישראלי
 כשהוא עמדד למטבע חדץ (י׳ זוסנדן, סדדי הדין האזרחי,
 הוצאת אמיגון, מהדורת שישית, תשץ, עמי 499). לפיכך
 מוצע להסמיך את שר האזצד לקבוע שיעור או נוסחה
 גמישה לחישוב הריבית לפי השינויים בשוק (סעיפים 1
 ו־ 2). בהתאם לבך מוצע לבסל את ההודאה הקבועה
 בסעיף 6 לתוספת הראשונה בחדק הריבית (שינוי
 שיעדריח), התשליג-2ד9ו, שמכוחה משבה שר הא־צד

 מעת לעת את שיעורי הריבית, ואשר זד לשונה:

 מ6) הנדדזו הפרשי הצמדה וריבית בסעיף ז
 וסעיף 4 לחוק פסיקת ריבית והצמדה, התשב״א-

 ז&9ז(סעיף 6 לחוק]־״.

 ס־ח התשב״א, עבר 92ז; תתשמ״ט, עגל 52.
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 תיקון סעי,

 תיקון חוק
 ההוצאה לפועל

 (2) במקום סעיף קטן(ב) יבוא:
 ׳׳(ב) תשלום שנפסק לבעל דין ולא שילם על ידי החייב במועד הפרעון,
 ייתוספו עליו, ממועד הפרעון עד מועד התשלום בפועל - הפרשי הצמדה
 בצירוף ריבית צמודה בשיעור ובדרך חישוב שקבע שר האוצר בהתייעצות עם

 נגיד בנק ישראל ובאישור ועדת הכספים של הכנסת.

 •(ג) על אף הוראות סעיף קטן (ב), רשאים רשות שיפוטית או ראש הוצאה
 לפועל לקבוע, לפי בקשת החייב ומטעמים מיוחדים שיירשמו, ״שיעור ריבית
 צמודה שיהיה נמוך מהשיעור שנקבע בתקנות לפי סעיף קטן(ב), לגבי תתקופה
 שממועד הפרעון עד התשלום בפועל, ובלבד שהריבית לא תפחת מהשיעור

 שנקבע בפסק הדין לתקופה שעד מועד הפרעון.״

 4. בסעיף ל להדק העיקרי, בסופו יבוא ״בסעיף זה, ״קרן״ - חוב פסוק והפרשי ההצמדה
 והריבית לפי חוק זה״.

 בהוק ההוצאה לפועל. התשכ״ז-ד2196 -

 (א) סעיף 10א - בטל;

 (ב) בסעיף 81א -

 (1) בסעיף קטן (א), בסופו יבוא: ״בסעיף :ה, ״הפרשי הצמדה וריבית״
 כמשמעותם בחוק.״;

 (2) סעיף קטן(ו! - בטל;

 (ג) סעיף ד8א - בטל.
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 בהתאם לכך מועע אף לבטל את 0עיף־3(ב< לחוק,
 אשר מסמיך רשות שיפוטית לפסוק ריבית על תשלום
 פיצויים בשל אובדן השתברות והוצאות בעתיד, באשר
 נפסק תשלום חד־פעמי - ההל ביום מתן פסק־הדיץ
 וכאשר נפסקו תשלומים עתיים - החל ביום הפרעון.
 מכיוון שסעיף 5(א) מעניק לבית המשפט סמכות לשערך
 את סכום ־הפיצויים כאמיר לפי ערכם ביום מתן פסק
 הדין, נראה כי אין צורך בהוראה המיוחדת שבסעיף 5(ב).
 במו כן השארת סעיף 5(ב) לחוק יחד עם סעיף 3 החדש

 שענינו ריבית הפיגורים, תביא לחפיפה ביניהם.
 ביטול סעיף 5(ב) לחוק יביא להבחנה ברורה בין
 הריבית המשולמת עד מועד הפרעון כאמור, לבין ריבית

 המשולמת ממועד הפרעון עד מועד התשלום בבועל.
 מכאן ההצעה לבטל את סעיף 5(ב).

 סעיף 4 מוצע להבהיר, לענין קביעת ריבית דריבית
 הקבועה בסעיף ד לחוק, כי משמעות
 המונה ״קרך הינה סבים החוב המקורי בתוספת הפרשי

 ההצמדה והריבית שנוספו לו במשך שנת החוב.

 סעיף 5 לאור התיקין המוצע בסעיף 3, מוצע לתקן
 את סעיף ו8א לחוק ההוצאה לפועל

 הפרעון). בהתאם להוראה זו, החייב נדרש לשלם, בנוסף
 להפרשי הצמדה וריבית לפי החוק, גם ריבית פיגורים
 בשיעור של 5%, ממועד הפרעון עד מועד התשלום

 בפועל.
 לגבי המדינה קיימות הוראות מיוחדות. בסעיף ד
 לחוק לתיקון סדרי הדין האזרחי (המדינה כבעל דין),
 התשי״ח-1958, נקבע לענין דרך ביצוע פסק דין נגד
 המדינה, בי דיני ההוצאה לפועל של פסקי דין לא יחולו

 עליה.
 התוצאה המשפטית הנובעת משתי הוראות אלה

 היא, בי המדינה אינה חייבת מכוח החוק בתשלום ריבית •
 פיגורים ממועד הפרעון ועד מועד התשלום בפועל בבל
 חייב אחר, אף בי גמ המדינה מצווה על קיום פסקי דין

 במועדם.
 מוצע לקבוע את הוראת סעיף 0וא לחוק ההוצאה
 לפועל בחוק, ולבטל בכך אה ההבחנה בין המדינה לבין
 ה-־יבים אחרים (סעיף 5(ב) ו־(ג) המוצע בסעיף 3 להצעת

 החיק).

 ס״ח התשכ־״ז, עם׳ 6וו.
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 היי!׳! קוק 6. בחדדז הריבית (שינוי שיעורים), התשל״ג-972וג, בתוספת הראשונה, סעיף 6 ״
 הריבית >שיניי יימחק.
 שיעורים} י

 תיקון חוק 7. בחוק חוזה הביטוח, החשמ״א-41981 -
 חוזה• הביטוח

 (א) בסעיף 28 -
 (ו) בסעיף קטן (א), במקום ״וריבית בשיעור של ט/4° לשנה״ יבוא ״וריבית

 צמודה בשיעור שנקבע באותו חוק״;
 ;2) במקום סעיף קטן(ד) יבוא:

 מד) הוראת סעיף קטן(א) לא תחול על תגמולי ביטוח המשולמים במטבע
 חוץ או במטבע ישראלי המחושב לפי ערכו של מטבע חוץ, ואולם על
 תגמולים כאמור תיווסף ריבית כאמור בסעיף 4(א) לחוק פסיקת ריבית
 והצמדה, התשב״א-ד96ו, ההל בתום 50 ימים מיום מסירת הדרישה

 למבטח־׳.

 (ב) בסעיף 46(ג), במקום ״דיבית בשיעח־ 3% לשיה־ יבוא ״זדיבית צמודה כשיעיד
 שנקבע באותו חוק״.
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 בלבד עד למועד התשלום בפועל(סעיפים ז ו־5א לחוק).
 הבחנת זו איבנה מוצדקת. מוצע לבטל, ב־ח־ך של תיק־ן
 סעיף 81א, תבחנה זו, ולקבוע כי בבל מקרה הריבית

 תהיה 4%.

 סעיף ד לאור תתיקק המוצע בסעיף 2 מוצע לתקן
 בהתאם את סעיף 28 לחוק חוזה הביטוח,

 התשמ־׳א-ד98ז, שגם עבינד הצמדה וריבית.

 סעיף 0וא לחוק ההוצאה לפועל מבחין בק שטרות
 המוגשים ישירות לביצוע בלשכות ההוצאה לפועל,
 שעליהם מיתוספת ריבית של 5% מיום פרעון השטר או
 ממועד הצגתו לפרעון ועד ליום התשלום בפועל
 (סעיפים 10א(א) וסעיף 81א(ו) לחוק ההוצאה לפועל) לבין
 שטרות המוגשים בתביעה לבית משפט, באופן ישיר או
 על דרך התנגדות לביצוע השטר (סעיף 81א(ג) לחוק

 ההוצאה לפועל), שלגביהם מיתוספת ריבית של

 ג ס״ת התשל״ג, עמי 2ו.

 יי ם״ת התשמ״א, עבר -94.
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