חוק לתיקון סדרי הדין האזרחי )המדינה כבעל דין( ,תשי"ח*1958
 .1בחוק זה 

הגדרה

"הליך"  הליך משפטי בענין אזרחי' לרבות הליך בפני פקיד מסדר
הקרקעות )סידור זכות הקבין(.1
דין המדינה
לענין הליך

.2

לענין

הליכים שהמדינה
צד להט

.3

הליך

כמשמעותו בפקודת

הליך דין המדינה כדין כל אדם.
שהמדינה צד לו' יוגש ויתנהל 
בשם מדינת ישראל כתובעת' כמבקשת או כמערערת ,או
)(1
נגד מדינת ישראל כנתבעת או כמשיבה.
)(2

*
* נתקבל בכנסת ביום ו' בניסן תשי"ח) 27במרס ;(1938הצעת החוק ודברי הסבר נתפרסמו בה'"ח ,336תשי"ח ,עמ'.153
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בכל

,4

הליך

שהמדינה צד לו תיוצג המדינה על ידי היועץ המשפטי לממשלה או בא

כוחו.
לא יתן בית המשפט סעד נגד המדינה בדרך צו מניעה או ביצוע בעין; והוא כשאין
,5
בחוק הוראה אחרת.

ייצוג המדינה
/
צווי מניעה
וביצוע בעין

דין שניתן לטובת המדינה דינו לענין הוצאה לפועל כדין כל פסק דין.

ביצוע פסק דין
לטובת המדינה

פסק דין שניתן נגד המדינה ושאין עליו עוד ערעור יועבר על ידי שר המשפטים לשר
.7
האוצר ,ויבוצע על ידי שר האוצר ,ודיני ההוצאה לפועל של פסקי דין לא יחולו.

ביצוע פסק דין
נגד המדינה

סדרי הדין החלים על הליכים יחולו על הליכים של המדינה או נגדה' בשינויים
.8
המחוייבים לפי הענין ,ובלבד שהמדינה לא תהיה חייבת לשלם אגרה ,להפקיד פקדון או
לתת ערובה או בטוחה.

סדרי דין ואגרות

לענין הוצאות משפט ,דין המדינה כדין כל בעל דין ,ודין המדינה כשהיא מיוצגת
.9
על ידי היועץ המשפטי לממשלה או באכוחו כדין בעל דין המיוצג על ידי עורך דין.

הוצאות

 . 10חוק זה אינו בא לגרוע מהוראות כל דין אחר ,והוא אינו חל על ענינים בבית המשפט
העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק או בועדות ערעורים או עררים.

שמירת דינים

פסק

.6

.11

לענין

מוסד המדינה
שאינו תאגיד

חוק זה ,דין מוסד המדינה שאינו תאגיד כדין המדינה.

 . 12היה ענין תלוי ועומד בבית משפט לפני תחילתו של חוק זה ,רשאים בעלי הדין להגיש
או לנהל הליכים באותו ענין לפי הדין שהיהקיים ערב תחילתו של חוק זה ,ולא תישמע
טענה שהליך בענין הוגש או התנהל שלא לפי הוראות חוק זה.
.13

פקודת

המשפטים

ביטול

הממשלתיים  2בטלה.

 . 14שר המשפטים ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו,
לרבות דרכי ביצועם של פסקי דין שניתנו נגד המדינה.

בןגוריון
דוד
ראש הממשלה
בןצבי
יצחק
נשיא המדינה
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הוראת מעבר

רוזן
פנחס
שר המשפטים

ביצוע ותקנות

