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בסעיף  14לפקודת הנזיקין האזרחיים11944,

)להלןהפקודה( ,יימחק סעיף קטן ).(3

בסעיף  55לפקודה' בסעיף קטן ) ,(1תימחק פסקה )ד(.
במקום

סעיף 68לפקודה יבואו סעיפים אלה:

"התיישנות
יום תחילת
ההתיישנות

תקופת ההתיישנות בתביעה על נזיקין אזרחיים היא ארבע שנים
.68
מיום שנולדה עילת התביעה.
68א" .היום שנולדה עילת התביעה" הוא'
אחד מאלה:

לענין תקופת ההתיישנות/

)א( מקום שעילת התביעה היא מעשה או מחדל  היום שבו אירע
אותו מעשה או מחדל; היה המעשה או המחדל נמשך והולך  היום שבו
חדל;
)ב( מקום שעילת התביעה היא נזק שנגרם על ידי מעשה או מחדל
היום שבו אירע אותו נזק; לא נתגלה הנזק ביום שאירע  היום שבו
נתגלה הנזק' אלא שבמקרה אחרון זה תתיישן התביעה אם לא הוגשה
תוך עשר שנים מיום אירוע הנזק.
התיישנות
במקרר.
של העלטה
התיישנות לגבי
קטינים
ופסולידין

68ב .העלים הנתבע במרמה את הנזיקין האזרחיים ,תתחיל תקופת ההת
יישנות ביום שבו נודע לתובע על נזיקין אלה.
68ג) .א( היה התובע' ביום שבו נולדה עילת התביעה' קטין או חולה
נפש  תתחיל תקופת ההתיישנות ביום שבו בגר או הבריא' ואם מת
הקטין או חולה הנפש  מיום המוות.
)ב( היתה התביעה על נזקי גוף  לא תידחה תחילת תקופת
ההתיישנות אלא אם ביום היוולד עילת התביעה לא היה הקטין או חולה
הנפש נתון לפיקוחו של אפוטרופוס; היה נתון לפיקוחו של אפוטרופוס
כאמור' תתחיל תקופת ההתיישנות מיום שנודע לאפוטרופוס על נזקי
גוף אלה.
)ג(

בסעיף זה 

"קטין"  מי שלא מלאו לו שמונה עשרה שנה;
"נזקי גוף"  לרבות פגיעה בכושר השכלי.
התיישנות לגבי
הנמצא מחוץ
5ישראל

68ד .בחישוב תקופת ההתיישנות לא תבוא במנין כל תקופה שבה נמצא
אחד מבעלי הדין בשטח מדינה שמחמת התנאים או היחסים שהיו שוררים
בינה לבין מדינת ישראל' לא יכול היה בעל הדין לקיים את הבירור
המשפטי,
בסעיף זה' "שטח מדינה"  לרבות כל שטח התפוס בידיה למעשה".
ביולי  : (1956הצעת החוק

ודברי הסבר

נתפרסמו בה"ח

* נתקבל בכנסת ביום י' באב תשט"ז )18
 ,255תשט"ז ,עמי .48
 1ע"ר  ,1944תוס'  1מס'  ,1380עמ' : 93ע"ר  ,1947תוס'  1מס'  ,1563עמ'  ; 32ע"ר  ,1948תוס' 1
מסי  ,1650עמ'  ; 1ס"ח  '109תשי"ב ,עמ' 339.
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אחרי

הוספת סעיף 71א

סעיף 71לפקודת יבוא סעיף זה:

"הוראות אחרים 71א .הוראות סעיף  11לחוק בנק הדואר ,תשי"א ,21951וסעיף(4)12
וזיקוקים
לפקודת מסילות הברזל הממשלתיות ,31936,לא יחולו על תביעות לפי
שלא יחולו
פקודה זו ".
)א( תקופת התיישנות שהתחילה ולא נסתיימה לפני תחילתו של חוק זה תחושב
.5
כאילו היה חוק זה בתקפו בשעה שנולדה עילת התביעה; אך בתביעה שהיתה תלויה ועומדת
ערב תחילתו של חוק זה רשאי בית המשפט לחשב את תקופת ההתיישנות כאמור ,אף אם
כבר נסתיימה לפני תחילתו של חוק זה.
)ב( בשני המקרים האמורים בסעיף קטן )א( לא תקצר תקופת ההתיישנות מכפי
שהיתה נתונה לפני תחילת חרק זה,

בןגוריון
דוד
ראש הממשלה
בןצבי
יצחק
נשיא המדינה
"2חס

 ,79תשי"א ,עמ' .219

רוזן
פנחס
שר המשפטים

הוראת מעבר

