
־ סוגיות 3דיני נזיקין י ־  ארבעים שנה למשפט הישראל
 (תגובה להרצאתו של השופט ברק)

ת א  מ

 ישראל גלעד*

 לא מכבר פרסם פרופ, יצחק אנגלרד רשימה, ובה עמד על ההתפתחויות החשובות שחלו
 בעשור האחרון בהלכה הפסוקה בתחום דיני הנזיקין1 התפתחויות אלה הן:

 (א) הכרעה בבעיית המבנה הפנימי של פקודת הנזיקין — בעיית היחס בין עוולות
 המסגרת לעוולות הפרטיקולריות.

 (ב) הרחבת האחריות ברשלנות וגיבוש המבנה המושגי של עוולה זו.
 (ג) הרחבת תחולתה של עוולת הפרת חובה חקוקה על־ידי פתיחת הברזים שמנעו

 זרימה חופשית של חובות חקוקות אל תוך פקודת הנזיקין.
 (0 הסרת המטרייה, שהפסיקה יצרה בשעתו, ואשר סוככה על המדינה ורשויותיה
 מפני אחריות ברשלנות ובהפרת חובה חקוקה, והשוואת מעמדה של המדינה למעמדם

 של מזיקים אחרים.
/ גם אם אינו מלווה בפגיעה ,  (ה) ההכרה העקרונית בנזק לא־רכושי כ״עוגמת נפש

 פיזית.
 (0 החלת העקרונות שבפקודת הנזיקין על אחריות נזיקית מחוץ לפקודה.

 בקשר עם התפתחויות אלה אני רואה לנכון לצטט בהסכמה את הדברים הבאים
 מתוך רשימה זו: ״מבלי לגרוע, חלילה מחלקם החשוב של שופטים אחרים, דומה כי
 אפשר להצביע על המשקל הסגולי המיוחד שיש לפסקי הדין של השופט ברק...דרך
 הניתוח שלו הצליחה להקנות דרכי חשיבה חדשות לפסיקה...תוך תעוזה ניכרת לפרוץ
. התפתחויות אלה -־ יודגש — לא נעשו בדרך של השינוי  דרך אל מסקנות חדשות״2
 המהפכני, על־ידי עקירת נטוע והחלפתו בנטוע אחר, אלא על דרך ההתפתחות הטבעית,
 על־ידי הצמחת ענפים חדשים על גזע עץ־הנזיקין, במקום הענפים שיבשו עם שינוי

 העתים.

 * מרצה, הפקולטה למשפטים, האוניברסיטה העברית בירושלים.
 1 י׳ אנגלרד, ״תרומת הפסיקה להתפתחויות בדיני נזיקין — דימויה העצמי ומציאות״ עיוני משפט

 יא (תשמ״ו-תשמ״ז) 67.
 2 שם, עמ׳ 68.
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 בתגובתי אבקש למקד את הזרקור על שתי סוגיות: הסוגיא האחת היא מבנה פקודת
 הנזיקין, ובעיקר היחס בין עוולת הרשלנות לעוולות הפרטיקולריות. הסוגיא האחרת

p ובעולם. א  היא תהליך השינוי וההתחדשות העובר כיום על דיני הנזיקין ב

 אין ספק, כי הבעיה המרכזית שפקודת הנזיקין מעוררת כיום היא בעיית היחס בין
 עוולת הרשלנות לעוולות הפרטיקולריות. פקודת הנזיקין הקפיאה רגע מקרי בתהליך
 ההתפתחות הדינמי של משפט הנזיקין האנגלי, והפכה תמונה סטטית זו להסדר
 סטטוטורי. בעוד שבאנגליה נמשך התהליך הדינמי של יצירת משבצות אחריות חדשות,
 ועיצוב מחודש של משבצות קיימות לשם התאמת דין הנזיקין למציאות המשתנה, נותרו
 בתי־המשפט בארץ עם משבצות קפואות ־־־ עוולות הפקודה. חופש־התמרון הוגבל
 להפעלת שיקול־הדעת נתוך המשבצות הקיימות. מטבע הדברים התנקזו כל הלחצים
 לשינויו של הדין והתאמתו למציאות המשתנה אל המסגרת הרחבה והגמישה ביותר, אל
 עוולת הרשלנות המתאפיינת ברמת ההפשטה הגבוהה של יסודותיה ובמידה הרבה של
 שיקול־דעת שהעניק המחוקק לבית־המשפט בהפעלתה. כך הפכה עוולת הרשלנות,
 כבר בראשית דרכו של משפט הנזיקין הישראלי, לעקרון אחריות עצמאי וכללי, בעוד
 שבאנגליה ארץ־הולדה לא זכתה להכרה דומה אלא בשנות השבעים, כשעד היום

 נמשכת ההתלבטות באשר לתנאים הנדרשים בעוולה זו.
 התפתחותה המהירה והעצמאית של עוולת הרשלנות יצרה את בעיית החפיפה
 וההתנגשות בין עוולה זו לעוולות הפרטיקולריות. מקור הבעיה הוא בכך, שדרישות
 אחריות שעוולת הרשלנות מציבה פחותות פוטנציאלית מדרישות האחריות של
 העוולות הפרטיקולריות. הדרישה הבסיסית, המסגרת, של עוולת הרשלנות היא דרישת
 התנהגות בלתי־ראויה ובלתי־־סבירה של הנתבע — דרישה שביטויה המושגי הוא
 ביסוד ה״התרשלות״. פוטנציאל ההתפשטות של עוולת הרשלנות חובק אפוא את כל
 תחום ההתנהגויות הבלתי־ראויות שגרמו לנזק. אמנם, על פוטנציאל זה הוטל רסן —
 רסן חובת הזהירות — אך הרסן הרי מצוי בידי בית־המשפט. גם העוולות
 הפרטיקולריות נשענות על אותו רעיון בסיסי — הטלת חובת פיצוי על נזק בגין
 התנהגות בלתי־ראויה ־־־ אלא שכאן הוגבלו תחומי האחריות על־ידי המחוקק אשר
 קבע בפרוטרוט הן את הסיטואציות העובדתיות שבהן תוטל אחריות במקרים של
 התנהגות בלתי־ראויה והן את התנאים הקונקרטיים, היסודות העובדתיים והנפשיים,

 שבהם מותנית האחריות.
 פוטנציאל ההתפשטות הרחב של עוולת הרשלנות, מחד גיסא, וראייתה כעיקרון
 עצמאי לחיוב, מאידך גיסא, יצרו מצב שבו ניתן להטיל אחריות באמצעות עוולת
 הרשלנות גם בסיטואציות המוסדרות על־ידי העוולות הפרטיקולריות, לרבות אותם
 מצבים שבהם נשללה האחריות בעוולה הפרטיקולרית בשל העדר יסוד נפשי או עובדתי
 שדרש המחוקק. במלים אחרות; על־ידי מתן מעמד עצמאי לעוולת הרשלנות, ופרשנות
 מרחיבה שלה, העניק בית־המשפט לעצמו את הסמכות להכניס לפי שיקול־דעתו
 ובעקיפין — שינויים בעוולות הפרטיקולריות תוך עקיפת מגבלות אחריות שלא נראו
 בעיניו. נכון להיום, פקודת הנזיקין אינה משקפת עוד במדויק את תמונת האחריות, שכן
 חלק מן העוולות הפרטיקולריות תוקן ועודכן, כאמור, בעקיפין. הדוגמא הבולטת היא

 ביטול דרישת הזדון בעוולת הנגישה.
 מצב זה ״עוולה פרטיקולרית ואין מורץ כך״ אינו רצוי. אם תימשך המגמה הקיימת
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 — ויש להניח שכך יקרה — ילך ויגדל הפער בין התמונה המשתקפת מן הפקודה לבין
 המציאות המשפטית. כך, למשל, עורער לאחרונה, באמצעות עוולת הרשלנות, מעמדן
 של ההוראות בפקודה המגבילות את האחריות השילוחית בעוולות התקיפה, כליאת
. מן הראוי אפוא, שהמחוקק יבהיר בהקדם האפשרי את עמדתו ביחס  השווא והנגישה3
 לעוולות הפרטיקולריות. לגבי העוולות שברצונו לשמר, עם תיקונן או בלעדיו, עליו
 לקבוע כי ההסדר שבפקודה, החיובי והשלילי כאחד, הוא הסדר ממצה הדוחה מפניו את
 תחולת עוולת הרשלנות. לעניין זה אין נפקא מינה אם העוולות שתישמרנה תופענה
 כעוולות עצמאיות או אם תשובצנה אל תוך עוולת הרשלנות כהמחשה סטטוטורית
 וממצה של עקרון הרשלנות בסיטואציות מסוימות. את העוולות האחרות יש למחוק
 מספר־החוקים ולהניח לבית־המשפט להסדירן לפי שיקול־דעתו במסגרת הרשלנות.
 יצוין עוד, כי הסדרה ועדכון, כאמור, של העוולות הפרטיקולריות יקלו גם את בעיית
 העדר הסינכרוניזציה בין פקודת הנזיקין לבין חקיקה מאוחרת יותר בענפי משפט
 שונים. בעיית החפיפה וההתנגשות בין דיני הנזיקין לבין חקיקה מאוחרת אינה מוגבלת
 לתחום עוולות הקניין ודיני הקניין. למשל: לאחרונה עלתה בעיה זו בהקשר של
. עדכון העוולות  התנגשות בין עוולות הכליאה לבין חוק הטיפול בחולי־נפש4
 הפרטיקולריות יקטין את תחומי ההתנגשות. עם זאת, עדיין מצוי פוטנציאל של
 התנגשות ביכולתו של בית־המשפט לעקוף ״הסדרים שליליים״ בחקיקה חיצונית
 לפקודה באמצעות עוולת הרשלנות. הסדרים ממין זה שלא היו מביאים להטלת אחריות
 דרך העוולה של ״הפרת חובה חקוקה״ אינם שוללים מבית־המשפט את כוחו להטיל
 אחריות ברשלנות כמקור עצמאי לחיוב. כך עלולה להיווצר התנגשות בין עוולת

 הרשלנות לעוולת ״הפרת חובה חקוקה״.

 אעבור עתה לסוגיא השנייה והיא תהליך ההתחדשות והשינוי, המיטמורפוזה,
 שדיני הנזיקין עוברים כיום באח ובעולם. השופט ברק התייחס לתופעה זו כאל משבר
 העובר על דיני הנזיקין הקלםיים והמתבטא בהתכווצותם של אלה ובהתרחבות מקבילה
 של הסדרי אחריות חמורה, אחריות מוחלטת וביטוח — הסדרים ״חיצוניים״ לפקודת
 הנזיקין. לדעתי, ניתן להציג התפתחות זו מזווית־ראייה שונה — לא כמשבר
 וכהתכווצות דיני הנזיקין, אלא כתהליך שבו מתאימים עצמם דיני הנזיקין הקלסיים
 למציאות הכלכלית והחברתית המשתנה והופכים להיות ל״דיני־נזיקין מודרניים״.
 בתהליך זה של טרנספורמציה לא משתנות מטרות דיני הנזיקין — פיצוי, הרתעה
 ועשיית צדק היו ונותרו המטרות. מה שמשתנה הוא היכולת והדרכים להשגת מטרות
 אלה. הכוח המניע שמאחורי תהליך השינוי הוא ללא ספק הופעת ביטוח האחריות
 כתופעה כלכלית וחברתית. באמצעות ביטוח זה מזיקים מפזרים את נטל הפיצוי על כלל
 ציבור המזיקים המבוטח באותה קבוצת־ביטוח. יתירה מזאת: כאשר בין מזיקים לבין
 ניזוקים פוטנציאליים קיימים קשרי־מסחר, כמו בין יצרן לצרכן או בין נותן שירות
 למקבל שירות, המזיקים יכולים, באמצעות מנגנון המחירים, לפזר את נטל הפיצוי גם
 על ציבור הניזוקים — על צרכני המוצרים והשירותים. פיזור זה של נטל הפיצוי
 באמצעות מנגנוני הביטוח והמחירים שומט למעשה את הבסיס מתחת לדיני הנזיקין
 הקלסיים על־ידי הפיכת רעיון ״האשמה החברתית״ לקליפה ריקה מתוכן. הטלת

 3 ע״א 558/84 כרמלי נ׳ מדינת ישראל ואח/ פ״ד מא(3) 757, 778-776.
 4 שם.
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 אחריות אינה מרתיעה עוד כראוי את המזיק הפוטנציאלי מפני התנהגות בודאשמה,
 שכן את מחיר אשמתו משלמים אחרים. הטלת אחריות לא תביא לכן בהכרח לתוצאה
 צודקת, שכן הנושא בנטל אינו ה״אשם״ אלא גם, ובעיקר, צדדים שלישיים תמימים,
 לרבות הניזוקים. מאידך גיסא, פתחה תופעת הביטוח אופקים חדשים בתחום הפיצוי.
 דיני הנזיקין הקלםיים הגבילו את הפיצוי למקרים של מזיק אשפ כדי לא לגרום עוול
 למזיק תמים. כאשר פעולת מנמוני־הפיזור מפזרת את הנזק בין רבים, אין עוד מניעה
 מלהטיל אחריות על מזיק תמים, ובכך להגביל במידה ניכרת את היקף הפיצוי שהניזוק
 זוכה לו. אחריות חמורה ומוחלטת, שנחשבה בשעתו כבלתי־צודקת, הפכו
 לאטרקטיביות על רקע תופעת הביטוח. מך קרה, שבתחומים שבהם איבדו דיני הנזיקין
 הקלסיים את יכולתם להשיג מידה ראויה של הרתעה, צדק ופיצוי באמצעות הכוונת
 התנהגותו של הפרט ברמה האינדיבידואלית, התגבשו ופותחו דיני הנזיקין המודרניים
 המבקשים להשיג את אותן מטרות ברמה הקיבוצית על־ידי שימוש במנגנוני־הביטוח
 וטיפוחם. כל עוד הביטוח משמש אמצעי בידי האחריות הנזיקית להשגת הרתעה

 וחלוקה הוגנת של נטל הנזק בין גורמיו, מצויים אנו עדיין בתחום דיני הנזיקין.
 סטנדרטיזציה חלקית של הפיצוי באמצעות תקרות לפיצוי ומפתחות מיכניים
 לחישובו לא מוציאה הסדרים אלה מתחום דיני הנזיקין. כאשר מטרות ההרתעה
 והחלוקה ההוגנת נזנחות לטובת הדומיננטיות של שיקול הפיצוי — וכך הם פני
 הדברים בביטוח הסוציאלי, למשל — נחצה קו־הגבול של דיני הנזיקין. קו־גבול זה
 אינו ברור, כפי שמעידה שאלת סיווגו של חוק הפיצויים לנפגעי תאונות־דרכים, אך
 ברור כי בין דיני הנזיקין הקלסיים לבין קר־גבול זה קיים תחום רחב של הסדרי אחריות

 בנזיקין. זהו מרחב המחיה של דיני הנזיקין המודרניים.
 ניתוח זה מוביל אל המסקנות הבאות באשר להתפתחות הרצויה של דיני הנזיקין
 בעתיד. ראשית, יש לאתר תחומים נוספים שבהם רעיון האשמה החברתית איבד את
 חיותו ושבהם ניתן לקדם את מטרות ההרתעה, הצדק והפיצוי על־ידי ויתור על דרישת
 האשמה כתנאי הכרחי. עד עתה נעשה הדבר בתחום תאונות־הדרכים, ובמידה חלקית
 ביותר — בתחום המוצרים הפגומים. שגית, לכל תחום שבו הוחלט לשנות את בסים
 האחריות יש להתאים הסדר אחריות חמורה או מוחלטת שיתאים לתנאים הכלכליים
 והחברתיים המיוחדים השוררים בתחום המוסדר. קיימות רמות שונות של החמרת
 אחריות ודרכים שונות להשיג החמרה זו. החמרת־יתר או שימוש בדרכים לא־נכונות
 להחמרת אחריות עלולים ליצור עומס־יתר על מנגנוני הביטוח והפיזור ולהוביל בסופו
 של דבר לתפקוד לקוי ואף להתמוטטות מנגנונים אלו, תוך הרעת המצב בתחומי
 ההרתעה, הפיצוי והחלוקה ההוגנת. הדוגמא הבולטת לסכנות אלה היא המשבר שידע
 שוק המוצרים והשירותים בארצות־הבריה בשנים האחרונות כתוצאה מהתרחבות־יתר
 של האחריות בנזיקין בתחומים מסוימים. מקרה זה התבטא בעליות מחירים תלולות,
 העדר ביטוח זמין, הקטנת מגוון המוצרים והשירותים, פיטורי עובדים וצמצום בפעילות
 הכלכלית. ידיעות המתפרסמות בדבר הפסדיו הנמשכים של תאגיד הביטוח ״אבנר׳,
 מעוררות את השאלה, האם לא הרחיקה הפסיקה הישראלית לכת בפרשנותה מרהיבת
 האחריות להסדרי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות־דרכים5. מאידך גיסא, הערכתי היא
 שחוק האחריות למוצרים פגומים לא החמיר את האחריות למוצרים די הצורך ובפגמי

 תכנון נותרה האחריות על בסים רשלנות.

 5 ראה ע״א 358/83 שולמן נ׳ ציון ח3רה ל33?וח 2ע״מ, פ״ב מד(2) 844.
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