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 חייבים

 וני העותרת כי הביטוי ״נתברר״ שבסעיף 70 (א) לחוק ההוצאה לפועל־פיר־
 ושו הוא: נתברר ברח־ הרגילה בה מתבררות עובדות בבית־המשפט; כלומר
 לאחר שהחייב הוזמן להופיע בפני ראש ההוצאה לפועל, ולראש ההוצאה
 לפועל ניתנה אפשרות להתרשם במו עיניו מן החייב ומטענותיו; ומתור
 הדיון נתברר לו שיש בידו וביכולתו של החייב לשלם את חובו, אלא שה
 חייב מסרב לבצע את התשלום, ואין דרן־ אחרת לאלץ אותו לבצע את
 פסק־הדין אלא דרד אמצעי הכפייה של המאסר. פירוש זה מבוסם לא רק על
 פשוטם של דברי הסעיף, אלא גם על כד שמדובר כאן במאסרו של אדם

 ובשלילת חירותו.

 הטעם לבטלות התקנה מבוסס על שני נימוקים מצטברים:
 (א) הוראת התקנה חורגת מגדר האמור בסעיף 70 (א) לחוק ההוצאה
 לפועל. הוראתה מאפשרת להוציא פקודות מאסר מבלי שהחייב החמן
 והובא בפני ראש ההוצאה לפועל, ומבלי שנתברר לראש ההוצאה לפועל,
 במהלד התייצבותו של החייב בפניו, כי אין דדך אחרת, מלבד מאסר, לאלץ

 את החייב לבצע את פסק־הדין.
 (ב) בהיותה לוקה בחוסר סבירות.

 תקנה 114 בוטלה, ונמחקה מקובץ התקנות, ומכאן ואילר לא ניתן עוד
 להסתמר עליה בבוא הזוכה לבקש פקודת מאסר נגד חייב. על הזוכה לפעול
 בדיד שהותוותה בחוק ההוצאה לפועל ולגרום לזימונו של החייב בפני
 ראש ההוצאה לפועל על מנת שיתייצב בפניו ויטען את טענותיו לעניין
 יכולתו הכלכלית והדרכים לביצוע פםק־הדין. כאן ראוי לומר כי בית־ה־
 משפט העליון לא הסתפק בביטול התקנה והפניית הזוכה אל ההליכים
 הראויים בחוק ההוצאה לפועל, אלא קבע, הוא עצמו, נוהלי ביצוע מפורטים

 שעל הזוכה לעמוד בהם בבואו לבקש מתן פקודת מאסר נגד החייב:
 ״מעתה, על הזוכה המבקש להוציא פקודת מאסר נגד החייב להגיש
 לראש ההוצאה לפועל בקשה מתאימה. ראש ההוצאה לפועל יקבע מועד
 לדיון בבקשה במעמד הצדדים ויזמן לדיון את החייב. בהזמנה לדיון תובהר
 לחייב חובתו להתייצב, מהותו של הדיון הצפוי, והתוצאות הצפויות לו במ
 קרה שלא יתייצב. התייצב החייב לדיון, ישמיעו הצדדים טענותיהם בפני
 ראש ההוצאה לפועל. באותו דיון יכול ותתקיים, בין לבקשת זוכה ובין לב־

 אסר חייבים בהוצאה לפועל
 בשל אי־תשלום חוב - יסודו בסעיף 70 לחוק ההוצאה לפועל,

 תשכ״ד1967:
 ץא) נתברר לראש ההוצאה לפועל כי החייב לא שילם את החוב הפסוק
 במועד שנקבע בצו לפי סעיף 69 (א), (ב) או(ג), או לפי סעיף 69א, או לא
 שילם שיעור מהשיעורים שנקבעו, בץ בצו כאמור ובץ לפי פםק־דץ שניתן
 על־פי הסכמת בעלי הדץ וכי אץ דרד אחרת לאלץ את החייב לבצע את

 פםק־הדין, רשאי הוא לתת צו מאסר נגדו לתקופה שלא תעלה על 21 יום.
 (0 חייב שנאסר לפי פרק זה בשל אי־תשלום חוב פסוק, למעט חוב פסוק
 הנובע ממזונות לפי סעיף 74, ולא השמיע טענותיו בחקירת יכולת, יובא
 תור שלושה ימים מיום מאסרו לפני ראש ההוצאה לפועל, ואם נאx בשל
 הפסקת תשלום שיעור מן השיעורים שנקבעו - יובא כאמור, לפי בקשתו,
 אף אם השמיע קודם לכן טענותיו בחקירת יכולת; הובא החייב כאמור,
 רשאי ראש ההוצאה לפועל לבטל את צו המאסר או להפחית את תקופת

 המאסר, בתנאים שייראו לו״.
 תקנות ההוצאה לפועל הותקנו לראשונה בשנת 1968, ומאז התקנתן
 נתלוותה לסעיף 70 גם תקנה 93 שעניינה: ״צו מאסר״. תקנה זו פינתה את
 מקומה לתקנה 114, משהותקן הרובד השני והעכשווי של תקנות ההוצאה

 לפועל בשנת 1979. זו הוראת תקנה 114 ־
 ״ראש ההוצאה לפועל רשאי לתת צו מאסר לפי סעיף 70(א) לחוק, אם
 עד ליום מתן הצו לא הראה החייב כי קיימת דרד אחרת לביצוע פםק־הדין.״
 תקנה זו באה להבהיר ולהנחות כיצד יוברר לראש ההוצאה לפועל ״כי
 אין דרד אחרת לאלץ את החייב לבצע את פםק־הדין״, כאמור בסיפא
 לסעיף 70 (א) לחוק. לפי הוראת התקנה מוטל הנטל על החייב להצביע על
 דרד אחרת, לבד ממאסר, לביצוע פםק־דין, שטר או שיק או כל מסמר אחר
 שמתבצע בהוצאה לפועל, על־פי הוראת חוק, כדרך• שמתבצעים פםקי־דץ.
 הטלת הנטל האמור על החייב באה מכיוון שהוא מטיב לדעת מהזוכה מהן
 הדרכים לביצוע פםק־הדין, ומהו הרכוש שניתן לממש במהלר הביצוע.
 המידע הכתר בדרכי הביצוע אמור להימצא, על־פי היגיון הדברים, בידיו
 של החייב; ומשש כד עליו להצביע ביוזמתו על הדרך החלופית, שאיננה
 דרד של מאסר, אשר תביא עימה, במסלול הקצר והיעיל ביותר, למימוש
 פםק־הדין שניתן נגדו. אם לא שילם החייב את החוב, לא יזם פנייה אל ראש
 ההוצאה לפועל, לא הציע הסדר תשלומים, לא ביקש קיום חקירת יכולת
 ולא הצביע על ״דרד אחרת לביצוע פםק־הדיף - רשאי היה הזוכה לפנות
 אל ראש ההוצאה לפועל ולבקש הוצאת צו מאסר. ראש ההוצאה לפועל,
 על־פי סמכותו בסעיף 70 ובשילוב עם תקנה 114, נענה לבקשה זו כמעט
 כדבר שבשיגרה והורה על הוצאת פקודות מאסר מבלי שהחייב התבקש או

 חוייב להופיע ולטעון בפניו.

 הדיון במעמד החייב נעשה, על־פי סעיף 70 (ב) לחוק ההוצאה לפועל,
 לאחר שהובא על־ידי המשטרה בפני ראש ההוצאה לפועל. לפי אותו סעיף
 הוסמר ראש ההוצאה לפועל, לאחר שהחייב הובא בפניו, לבטל את צו

 המאסר או להפחית את תקופת המאסר, בתנאים שייראו לו.
 צווי המאסר ניתנו אמנם על־ידי ראשי ההוצאה לפועל בהליך־ מהיר,
 אולם ביצוע הצווים על־ידי המשטרה נתקל בקשיים מרובים והתנהל
 בעצלתיים. מאסר חייבים לא עמד בראש סולם העדיפויות המבצעי של המ־
 שטרה, ועל־כן חלפו חודשים רבים בץ הוצאת פקודות המאסר על־ידי ראש
 ההוצאה לפועל לבץ ביצוען על־ידי המשטרה. תקופת המתנה המתקרבת

 לשנה לא נחשבה לעיכוב נדיר ויוצא דופן.
 לנוכח מצב דברים זה יזמו מספר חברי־כנםת הצעת־חוק פרטית שבע
 קבותיה נחקק חוק מיוחד שנקרא: ״חוק גביית חובות(ביצוע צווי מאסר)
. חוק זה הציב בסים מהיר ומזוח לביצוע  (הוראת שעה), התשץ־1990״ ג
 פקודות מאסר אזרחיות(להבדיל מצווי מאסר בתחום הפלילי) על־ידי המש
 טרה. הוקמה יחידת שוטרים מיוחדת שהופקדה על נושא זה ואף הוקמה קרן
 מיוחדת למימון יחידה זו מכספי האגרות המשולמות עבור הוצאת פקודות
 מאסר אזרחיות וביצוען. המשטרה אמורה לבצע את פקודות המאסר
 שהוצאו לפי חוק ההוצאה לפועל בתוך, 30 יש מיש מסירת הצו למשטרה.
 עם חקיקת החוק האמור ויישומו הלכה למעשד, קיבלו צווי המאסר
 האזרחיים תנופה רבה, והמשטרה החלה לבצע אותם במרץ רב, גם אם חרגה
 מהמועד של 30 הימים שנקבע בחוק. ראוי להדגיש כי למרות חריגה זו,
 ואפילו אם בוצעו הפקודות באיחור של מספר חודשים, עדיין היה המצב
 טוב יותר מזה ששרר לפני תחילתו של חוק גביית חובות. נוצר תהליך־ הר
 תעתי בולט לעץ, שהורגש היטב בכל מערכת ההוצאה לפועל בפריסה
 ארצית. חייבים שחששו מפני םנקציית המאסר שילמו את חובותיהם באופן
 מלא או חלקי או הגיעו להסדר תשלומים עם נושיהם. עיקרו של דבר הוא
 שהאפקט ההרתעתי של צו המאסר האזרחי יצר דינמיקה מתמשכת של תש־

 לומים ופירעון חובות.

 תקנת 14ו בטלה

 א מכבר נפל דבר במערכת
 ההוצאה לפועל בישראל: בית־המשפט העליון בשבתו כבג״צ דן בשאלת
 חוקיותה של תקנה 114 הנ״ל, במסגרתו של דיון נרחב בנושא זכות־היםוד
 של חירות האדם וכבודו מול סוגיית המאסר על חוב. פםק־הדין ניתן על־ידי
 המשנה לנשיא השופט מ׳ אלון, וקביעתו היא כי התקנה האמורה בטלה
 ומבוטלת ואץ לה תוקף, מכיוון שאיננה עולה בקנה אחד עם האמור בסעיף
 70 לחוק ההוצאה לפועל והיא עומדת בניגוד לו. בכד קיבל בג״צ את טיע־
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 איור: איציק רנרמ

 הקנה 4ה נוטלה המחקה

 מקונץ ההקנוח. מנאן

 ואילו לא1יהןעו7 להסחמך

 עליה ננוא הזונה לנקס

1 ה״נ.על  נקווה מאסו 8

 הזונה לנעול נדוו

 סהוהווחהנחוק ההוצאה

 לנועל ולגרום לאמונו סל

 הח״נננר ואט ההוצאה

 לנועל

 אומר את הדברים בלשון ברורה שד משמעית, והיה מציע למחוקק לומר
 את דברו. לא נאמר דבר לעניץ הצורך בביטולו של הליד זד, ומותר להניח
 כי בג״צ שותף להשקפה לפיה אץ מקום לביטולו המוחלט של הלץ•
 המאסר, אלא יש לעשות מ שימוש מבוקר לאחר בחינה זהירה וקפדנית של

 הנתונים הרלוונטיים בכל עניין לגופו.
 בינתיים מצביעים הנתונים על קשיים, הנערמים בדרכם של זוכים למי
 מוש זכויותיהם כלפי החייבים במהירות ובדרך יעילה. למרבה הצער
 הולכת ונרשמת ירידה תלולה בתזרים המזומנים שנכנסים לקופות ההוצאה
 לפועל, ומתגלות תופעות צפויות מראש של חייבים שאיש מורתעים עוד
 מהליכי מאסר, ולכן אינם עומדים בהסדרי תשלום, ובכלל זה הסדרים
 שנעשו בהסכמתם ועל־פי בקשתם. מצב דברים זה מעיד כמאה עדים על כך
 כי רק הליו־ של מאסר יש בו כדי להרתיע חייבים סרבנים ובעלי יכולת
 בפני אי־פירעון חובות. ברור שאץ להפוך הליך זה לעונש שיוטל על חייב
 שבאמת אץ לו לפרוע את חובותיו, ונכון יהיה להפעילו רק כלפי חייבים
 סרבנים ובעלי יכולת תשלום. אולם, כאשר הליך המאסר הופך לבלתי
 נגיש כלפי חייבים כאלה - גוברת סרבנות התשלומים והופכת גם נחלתם
 של חייבים בעלי יכולת כספית, שהיו עומדים בפירעון חובותיהם אילו היו

 נתונים בסיכון קרוב של מאסר אזרחי.
 מערכת הוצאה לפועל שלא יהיה בה הלץ־ נגיש של מאסר ־ לא תוכל
 לתפקד ולמלא את היעדים שנקבעו לה בחיק• הלין־ המאסר הוא אמנם קשה
 ופוגע, אולם אין יעיל ממנו במסכת ההליכים שהעמיד המחוקק בחוק
 ההוצאה לפועל. הליך זה נושא עימו כוח הרתעתי רב, ועצם קיומו, עם הי

 כולת החוקית לממשו, מקז־ם את תהליך גביית החובות ומזח תשלומים.

 מאסר בהליכים לגביית מזונות

 ל מה שנאמר על־ידי בג״צ
 בסוגיית המאסרים האזרחיים בפםק־דץ זה - איננו חל על הליכים לגביית

 קשת החייב ובץ ביוזמת ראש ההוצאה לפועל, חקירת יכולת לחייב...״.
 בהמשך הדברים נאמר כי אם לא התייצב החייב לאותו דיון, יצווה ראש
 ההוצאה לפועל על הבאתו בפניו. צו ההבאה יבוצע על־ידי המשטרה אשר
 תביא את החייב ללא דיחוי בפני ראש ההוצאה לפועל כאמור בסעיפים 73
 (א) (ו) ר 73א׳ לחוק בתי־המשפט(נוסח משולב/ התשמ״ד־1984 וסעיף 67
 (ב) לחוק ההוצאה לפועל, תשכ״ד967ו. לאחר שיתברר לראש ההוצאה
 לפועל, שהחייב הוא בעל יכולת ו״אץ דרך אחרת לאלץ את החייב לבצע
 את פםק־הדץ״, רשאי יהיר, לפי שיקול דעתו, להוציא צו מאסר נגד החייב.
 לאחר שהוצא צו המאסר, יובא החייב שוב בפני ראש ההוצאה לפועל תוך
 שלושה ימים מיום מאסרו לפי הקבוע בסעיף 70 (ב) לחוק(פסקה 41(ב)

 לפסק־הדץ).

 צווי מאסר פתליך מרתיע ויעיל

 88ג ערכת ההוצאה לפועל איננה
 ערוכה עדיין להזמנה מאםיבית של חייבים בפני ראשי ההוצאה לפועל,
 לאחר שהוגשו בקשות להוצאת צווי מאסר. הזמנת החייבים, איש איש
 במועדו, מביאה לקביעת מועדים מאוחרים ביותר לדיון זד, ובחד שאץ כל
 ערובה לכך שהחייבים ייענו להזמנה ויופיעו לדיון אליו התמנו. באץ הופ
 עה מצידם, יידרש שוב זמן נוסף להביא אותם בפני ראשי ההוצאה לפועל,
 על־פי צווי הבאד, באמצעות המשטרה. פירוש הדבר הוא כי יחול עיכוב
 ממושך בנגישותם של צווי מאסר כלפי חייבים, עד אשר תושלם הרפורמה
 בחוק ההוצאה לפועל, הנתונה כעת בשלבים מתקדמים של עריכה וניסוח.
 הליך המאסר יוסיף, לפי המוצע, לעמוד בעינו, אלא שימזמרו התנאים
 לנקיטתו ולביצועו. כאן ראוי לומר כי שופטי בג״צ לא מצאו מקום להמליץ
 על ביטולו של המאסר האזרחי ועל מחיקתו מספר החוקים. בג״צ הוציא
 מתחת ידיו פםק־דין מלל ומקיף על היבטיה השונים של סוגיית המאסה
 ואילו היה מוצא שלהליך זה אין מקום בספר החוקים - חזקה עליו שהיה
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 המסקנה המתבקשת: לנוכח כל המבחנים הללו נכון יהיה להרחיב, בדרך
 של חקיקה, את תחולתו של סעיף 8 גם על רשמים, בין אם הם פועלים בת־
 חום המנהלי או השיפוטי. על־פי המבחנים האמורים הם ממלאים גם תפקי
 דים שיפוטיים; ומי שממלא תפקידי שיפוט, וכפוף לשיפוט המשמעתי של
 השופטים - אין טעם הגיוני לשלול ממנו את החסינות המוחלטת הנתונה

 לשופטים במילוי תפקידם השיפוטי.
 דברים אלה אמורים גם בחםינותם של הרשמים בפני הליכים פליליים.

 ההוראה שבסעיף 23 לחוק העונשין, תשל״ד977ו קובעת כי:
 ״נושא משרה שיפוטית לא ישא באחריות פלילית למעשהו ולמחרלו
 במילוי תפקידיו השיפוטיים, אף אם בכר חרג מתחום סמכותו או נמנע

 מעשות מעשה שהיה עליו לעשותו, והכל כשאין הוראה מפורשת אחרת״.
 מאחר שתפקידו של ראש הוצאה לפועל הוא מנהלי בעיקרו, קיים ספק
 אם הוא בא בגידרו של״נושא משרה שיפוטית״. על־כן נכון יהיה להרחיב
 את הוראת הסעיף ולהחיל אותה גם על רשמים של בתי־משפט־השלום, בין
 אם הם מפעילים סמכויות של ראשי הוצאה לפועל ובין אם סמכויות של
 רשמים, ולפרוש עליהם את מטריית החסינות הפרושה מעל מעשה או

 מחדל של נושא משרה שיפוטית במהלר מילוי תפקידו.

 ובות פסוקים שלא נפרעו - ח ללזיפומם עגל דברים
 אין להשקיף עליהם מהיבט כלכלי וכספי בלבד, אלא מזווית ראיה רחבה
 וכוללת של פגיעה בשלטון החוק. כל פםק־דץ, וכל מסמן־ שניתן לביצוע
 בהוצאה לפועל כפםק־דין, יש לכבד ולבצע כביטוי מעשי ונחרץ של שלטון
 החוק בכל מערכות החיים; ואם לא יהיו בידי מנגנון ההוצאה לפועל כלים
 מתאימים למלא את ייעודיו החוקיים, ובראשם הליך• הרתעתי ונגיש של
 מאסר, יגבר התסכול הציבורי ויתערער האמון ביכולתם של המוסדות
 הלגיטימיים לסייע לאזרח לגבות חובות המגיעים לו על־פי דין. הסיס
 מוגרף החברתי ירשום התדרדרות נוספת במוסר התשלומים, והתוצאה
 הבלתי נמנעת תביא לשימוש גובר והולד בשירותי גבייה פרטיים. שירו
 תים אלה ישיגו, בדרכים המקובלות עליהם, את מה שיקשה על הזוכים

 להשיג בדרד המלד של פנייה אל המערכת החוקית.

 פני עשר שנים לווה ממני ר צריך לשפוד עורך״דין טוב
 קונשטטר 20 שקלים לשעתיים, הוא הבטיח להביא לי את הכסף
 תור 24 שעות. כיוון שלא הביא, נתתי לו צלצול, אז הוא ביקש
 ארכה של שבוע ימים. מקץ שבוע ימים הלכתי אל קונשטטר ודר
 שתי את כספי, הוא הבטיח לי לסדר את העניין עד יום ב׳ בצהריים.
 ביום ה׳ הלכתי אל עורר״הדין והלה שלח לקונשטטר אזהרה של
 עוררדין, לפיה ״באם לא יסלק את החוב תור 72 שעות מקבלת
 אזהרה זו יינקטו כל הצעדים הדרושים״. תור חודשיים לא באה
 תשובה מקונשטטר, על־כן קבע הפרקליט שאץ מה לעשות עוד
 מאחר שהוא לא רוצה לשלם. לקחתי ממנו את העניין והעברתיו לפ־
 רקליט יותר טוב. תבענו את קונשטטר לדין. כעבור חמישה חודשים
 נתקיים המשפט. אבל קונשטטר לא בא בגלל מחלה ולכן נדחה המ
 שפט למועד מאוחר יותר בשנה הבאה. אז שוב לא היה משפט מפני
 שקונשטטר בינתיים נסע לחוץ־לארץ. חיכיתי שנה וחצי אד משלא
 חזר, פניתי אל עורן־־דין אחר די מפורסם והלה השתדל לחדש את
ן בהיעדר הנתבע. ערערנו ת  המשפט, אד השופט לא היה מוכן ל
 בפני בית־דין גבוה יותר אד הוא דחה את התביעה בגלל החוק, של
 פיו אין דנים בבית־דין גבוה כזה בתביעה אזרחית של למטה
 מחמישים שקלים. חיכינו שנתיים ־ שלוש עד שקונשטטר חזר
 מחוץ־לארץ ואז שלחתי לו על־ידי נוטריון עוד שלושים שקלים
ך את חובו לחמישים שקלים. עכשיו כבר דן  הלוואה ועיגלתי כ
 בית־הדץ הגבוה בתביעתנו וחייב את בית־המשפט הנמיד לעדור
 משפט בהיעדר הנתבע. אולם מכיוון שקונשטטר לא היה נעדר,
 היות וחזר בינתיים מחוץ־לארץ, כזכור, נדחה המשפט עד בירור
 נוסף. לקחתי פרקליט עוד יותר נודע והגשנו לבית־הדין העליון צו
 על־תנאי נגד שר המשפטים שיבוא וינמק מדוע אי־אפשר לקבל
 בחזרה את חמישים השקלים שלי מקונשטטר. שר המשפטים בא
 ואמר שצריר לפנות אל בית־המשפט. אז חידשנו את המשפט אבל
 הוא נדחה מפני שקונשטטר ביקש דחייה. הלכתי אל עורד־הדין
 הגדול ביותר בארץ ותיארתי בפניו את הפרשה. הוא הקשיב קשב
 רב וייעץ לי ללכת לקונשטטר ולהכות אותו. הלכתי אל קונשטטר
 וחיכיתי אותו. הוא תיכף שילם לי חמישים שקלים במזומנים. כדאי

 לפנות אל עורר־דין באמת טוב.
 (מתוח ״גומזים גומזים״ אפרים קישון, הוצאת ספרית מעריב(1978)

 בע׳ 137).

 8 שופט ביתיהמשפט המחוזי.

1 בג־צ 5304/92 לא פורסם. 8 

2 סה״ח התש־ן עמי 154. 8 

3 ברצ 244/72 קמר ג׳ מיי, פ־ד כו(2) 271,269. 8 

4 ע״א(ודא) 63/85 ניר צ׳ אריאלי, פס״מ תשמ״ו(ב) 324,321,313. 8 

 מזונות, כלומר: אין צורר להזמין חייב במזונות בפני ראש ההוצאה לפועל,
 לפני הוצאת פקודת מאסר נגדו, כדי לברר אם הוא יכול לעמוד בתשלומים

 שהוטלו עליו(פסקה 12 סיפא לפםק־הדין).
 המאסר בשל אי־תשלום חוב מזונות מבוסם על הוראות סעיף 74 לחוק
 ההוצאה לפועל ולא על הוראות סעיף 70. בסעיף 74 נאמר כי אם חוב
 המזונות נבע ממזונות המגיעים מן החייב לבן זוגו, לילדו הקטין או הנכה
 או להורו, רשאי ראש ההוצאה לפועל לתת צו מאסר, לפי בקשת הזוכה, נגד
 החייב גם בלי חקירת יכולת או תצהיר לפי סעיף 68. הויתור על הצורר בח
 קירת יכולת של החייב במזונות לפני הוצאת צו המאסר מבוסס על שלושה

 נימוקים עיקריים:
 (1) החובה לשלם מזונות וגובה המזונות, מקורם בהחלטה שיפוטית
 שקדם לה דיון בו מובאים בחשבון יכולתו של החייב והאמצעים העומדים

 לרשותו לסיפוק המזונות.
 (2) מצבם המיוחד ורגישותם של הזוכים במזונות - בן זוג, ילדים

 קטינים או נכים או הורים שמחייתם תלויה במזונות אלה.
 (3) פסק מזונות איננו סופי, ובכל עת רשאי החייב, כאשר הנסיבות
 מצדיקות זאת, לשוב ולפנות אל בית־המשפט ולבקש דיון חוזר בעניין

 החיוב וגובהו.
 בשולי דברים אלה נעיר שתי הערות:

 (א) גם אם ניתן צו מאסר לפי סעיף 74, ייתכן הדבר שתהיה סיבה טובה
 שלא לאסור חייב בשל אי־תשלום מזונות בחודש מסויים, או לפחות
 להקטין את תקופת המאסר. כר נקבע באחד מפםקי־הדין הראשונים שניתנו
 על־ידי בג״צ(מפיו של כבוד השופט קיםטר) - בתחום ההוצאה לפועל -

 בעת שדן בפרשנות של סעיפים 70,68 ר74 לחוק ההוצאה לפועל י.
 (ב) לא בכל תיק מזונות יינתן צו המאסר ללא חקירת יכולת, אלא רק
 באותם מקרים שפסק־ הדין ניתן בין בני־המשפחה האמורים בלבד(בחוג,
 הורים, ילד קטין או נכה), אר כאשר פםק־הדין ניתן בתביעת מזונות שבין
 בני־משפחה אחרים ורחוקים יותר, למשל: סב ונכדו, אחיין ודודו, לא יהיה
 ראש ההוצאה לפועל רשאי לתת צו מאסר בלא שהחייב הוזמן לדיון וה
 תייצב בפניו, כהנחיית בג״צ. כלומר;,עובדה זו בלבד שצו המאסר מתבקש
 בתיק מזונות, עדיין אין בה כדי להצדיק מתן צו מאסר ללא התייצבות
 החייב בפני ראש ההוצאה לפועל; ובכל מקרה בו מתבקש צו מאסר בהלי
 כים לביצוע פסק מזונות, יהיה על ראש ההוצאה לפועל לברר ולבחון אם
 פםק־הדין ניתן בין בני־המשפחה המנויים בסעיף 74 או בץ בני־משפחה

 אחרים, ולאחר בירור זה יחליט אם ובאילו תנאים יינתן הצו המבוקש.

 רוסינורנ ראעגי ההוצאה לפועל

 פסקה 43 לפםק־הדץ העיר
 כבוד המשנה לנשיא כי שלילת חירות לכל תקופה שהיא, ללא הסמכה
 מפורשת בחוק, מהווה עבירה פלילית ועוולה אזרחית, ולא את זאת ביקש
 סעיף 70 להתיר. הערה זו - ניתן לראותה כמופנית כלפי ראשי ההוצאה
 לפועל, אף שהדברים לא כוונו אליהם במפורש, שכן רק הם מופקדים על

 מתן צווי מאסר לפי סעיף 70 לחוק ההוצאה לפועל.
 דומה כי יהיה זה נכון לשנות את החוק הקיים ולהקנות לרשמים חסינות
 םטטוטורית בכל תחומי הפעילות שלהם, כפי שחסינות זו ניתנת לשופטים.
 שאלת חםינותם של רשמים, בסוגיה המצומצמת של מתן צווי מאסר,
 נדונה על־ידי בית־המשפט המחוזי בתל־אביב *, ובפסק־דינו נקבע כי הרש
 מים נהנים מחסינות מוחלטת כאשר הם דנים במתן פקודות מאסר אזרחיות,
 ועל־כן לא ניתן לתבוע אותם בנזיקין. הוראתו של סעיף 8 לפקודת הנזיקץ
 (נוסח חדש) באה לתת הגנה מוחלטת בפני תביעת נזיקין על מי שעושה
 פעולה שיפוטית, ובלבד שהפעולה נעשית במילוי תפקידו השיפוטי,

 לעומת חסינות יחסית שניתנת לעובדי ציבור לפי סעיף 7 לפקודה.
 זו הוראת סעיף 8:

 ״אדם שהוא גופו בית־משפט או בית־דין או אחד מחבריהם, או שהוא
 ממלא כדין חובותיו של אדם כאמור, וכל אדם אחר המבצע פעולות־שיפוט,
 לרבות בורר - לא תוגש נגדו תובענה על עוולה שעשה במילוי תפקידו

 השיפוטי״.
 החםינים הם שופטים, דיינים, מי שממלא כדין תפקיד של שופט או של
 דיין, בורר וכל אדם המבצע פעולות שיפוט. מסגרת החסינות היא נגד תבי־
 עות על עוולה שביצע מי מהאנשים הנ״ל ״במילוי תפקידו השיפוטי״.
 ההלכה שנקבעה (מפיו של כבוד השופט ישי לויט) היא שסעיף 8 צריר
 להתפרש לפי מטרתו כמקנה הגנה מוחלטת, מפני תביעה בנזיקין, על מי
 שעושה פעולה שיפוטית, ובלבד שהפעולה בוצעה במילוי תפקידו השי־
 פוטי. לפי פרשנות זו תחול חסינות מוחלטת גם על רשמים כאשר הם מבצ
 עים פונקציה שיפוטית במהלד ביצוע תפקידם, והדגש הוא על פונקציה
 שיפוטית ולא על פונקציה מנהלית. בית־המשפט הגיע למסקנתו על־פי

 מספר מבחנים:
 (א) לראש ההוצאה לפועל אין בדוד כלל כוח שיפוטי, אד באי אילו ענ־
 יינים הוא הוםמר גם לשפוט. הווה אומר שמהבחינה הפונקציונלית, ראש
 ההוצאה לפועל מוסמר לבצע גם פעולות שיפוטיות לפי חוק ההוצאה

 לפועל.
 (ב) מבחינה ארגונית, ראש ההוצאה לפועל הוא שופט או רשם של בית־
 ־משפט השלום, ודבר מינויים של רשמים בבתי־משפט נקבע בסעיף 84
 לחוק בתי־המשפט. ניתן להרחיב את הנמקת בית־המשפט ולומר (מעבר
 לאמור בפםק־הדין) כי מאז ניתן פסק־דין זה נקבע בסעיף 105 א׳ לחוק

 בתי־המשפט(נוסח משולב), התשמ״ד־1984 כי לעניין שיפוט משמעתי של .
 רשם עקב מילוי תפקידיו של רשם, ולעניין השעייתו מכהונת רשם - דינו
 של רשם שאיננו שופט כדין שופט. כלומר: גם הרשמים כפופים לשיפוט

 המשמעתי שהשופטים כפופים לו.
 (ג) לפי מבחנים ארגוניים, פונקציונליים ודיוניים ניתן, אם כן, לקבוע כי
 ראש הוצאה לפועל שהוא רשם מבצע פעולה שיפוטית כאשר הוא נותן צו
 מאסר נגד חייב על־ פי חוק ההוצאה לפועל, ומשום כר הוא נהנה מהחסינות
 המוחלטת שמקנה סעיף 8 לפקודת הנזיקץ(נוסח חדש), ולא ניתן לתבוע

 אותו בנזיקין בשל הוצאת פקודת מאסר גם אם נעשה הדבר ברשלנות.

 מעונה ההוצאה לנועל סלא
 יהיה בה הליך נניס סל
 מאסו-לאהונללהנקד
 ולמלא אה היעדים סנקנעו
 לה נחוק. הליו המאסו הוא
 אמנם קסהונונע,אולם אין
 יעיל ממנו

 ניהן לקנוע נ׳ ואס ההוצאה
 לנועל סהוא וסם מנצע
 נעולה סינוטיה כאסו הוא
 מהן צו מאסוננד ח״נ על
 ני-הוק ההוצאה לנועל,
 ומסום כך הוא נהנה
 מההסינוה המוהלסה סמקנה
 סעיף $ לנקודה הנזיקין



 בטאו! בית הספד למשפטים
 במכללה למנהל
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 יישוג סממובימ
 י׳ אלרואי, יישוב סכסוכים - אפשר גם אחרת

 מימרות למיניות
 מ׳ מיגרבי, ההתחייבות במשפט חתמי

 נו מיגרבי, מוסד הבעלות במשפט הרומי

 6>?ירת 69רי6
 ספרים חדשים על המדף

 מ6תחות

 מודדו של הספד 125 שיח. נית! לרטש את הספד
 במערכת כתב הונח וכן בחנויות ספרים משפם1*•.

 לכבוד:
 כתב העת •המשפט• - רה׳ משמר חירלן 20, גבעתיים,

 מיקוד 53588. טלפונים: 3715344, 5730539, 03-5730542,
 פקס- 03-5715345

 אבקש לרכוש את כרן א׳ של המשפט.
 רצ״ב צק בסך 125 ש״ח לפקודת בית הספר למשפטים -

 המכללה למנהל. אנא שלחו לי את הספר.

 שם:

 כתובת:

 טלפון: 1

 הכדד כדור כספר ובו 380 עמודים. כולל מפחחוח.
 הספד מחולק לשערים ומופיע בו החומד הבא:

 ראיוגות
 נשיא בית המשפט העליון השופט מאיר שמגר בראיון ל׳׳חמשפט•

 מ׳ בךדרור, בית המשפט העליון - מבנה חדש והערמת חדשה
 שופטים על השפיטה

 משמט חוקתי
 א ברק, על החשיבה הקונסטיטוציונית

 נ׳ כחן, ההסכם הפוליטי
 אי לין, תשתית לחוקה כתובה בישראל

 צ׳ ענבר, הליכי חחקיקח בכנסת
 ר׳ חר־זחב, תיקונים קונסטיטוציוניים - סקירה מהכנסת

 זכויות אזרח
 ק״ קליין, חוק יסוד: כבוד חאדם וחירותו - הערכה נורמטיבית

 ראשונה
 נ׳ כחן, ח״שוויוף מול חופש החוזים

 ר, דתר, משפט סוקרטס ועיקרון חופש הביטוי

 משמט אזרחי ומ6חרי
 ד פרידמן, טעות, הטעיה ותנאים מכללא מכוח הדין
 כי חת, הסדרת עסקי חיתום של ניירות ערך בישראל
 ר׳ ירחי, חוזים אחידים למכירת דירות בידי קבלנים

 משמט מלילי
 ד לוין, גוזרים את הדין

 כד קרמניצר, הרשעה על סמן הודעה - האם יש בישראל סכנה
 להרשעת חפים מפשע

 א׳ שטרוזמן, חמת החשוד מפני הודאת שווא
 י קלוגמן, •שותפות• בעבירת התרשלות

 א שטרוזמן, האמת קבורה ב״עדות שמיעה•

 משממ מגחלי
 א פורז, חוק חתמון וחמיה - תיקוני חקיקה בכנסת לזירוז הליכי

 התכנון
 ד ברק־ארז, אכיפתו של תקציב המדינה וחוזי המנהל

 דגי מסיט
 ד ביין, ״מחיר• תמון מס שנכשל

 ד אבן-להב, כעוס נכסים לשם גביית חוב מס
א אלעד, מס חמסה על חמסות שמקורן בחו״ל ־  כי שקל ו

 מש6ט ואמנות
 א בן־נפתלי, תורת המשפט ביצירותיו של הצייר גוסטב קלימט

 א בן־נפתלי, אנשי המשפט של אמורה דומייה

 דגי אישיט
 מ׳ קורינלדי, סמכות ומהות בענייני גיור


