
 על הוראות המעבר של חוק המקרקעין תשכ״ש—1969*

»HO 

ן גולדנברג ו נ מ  ד״י א

 הוראות המעבר של חוק המקרקעין, תשכ״ט—1969 (להלן— ״חוק המקרקעין״) שונות
 מאלה המצויות בסדרת החוקים שבאה להחליף את הוראות הדין העותומני והחקיקה
 המנדטורית בשטח המשפט האזרחי. בה בשעה שכל החוקים החדשים מסדרה זו פניהם
 ציפות לעתיד, והם חלים רק לגבי עסקות שנקשרו מיום כניסתו של אותו חוק ואילך
, ס׳ 37  (ם׳ 27 לחוק המשכון, תשכ׳׳ז—1967 ם׳ 16 לחוק השומרים, תשכ״ז—1967 2
 לחוק המכר, תשכ״ח—81968, ם׳ 8 לחוק המתנה, תשכ״ח—01968 הנה חוק המקרקעין
 צופה גם אל פני העבר, והוא במספר רב של ענינים בעל תחולה ריטרואקטיבית. הוראות

 המעבר של חוק המקרקעין מצויות בסעיף 166, וזו לשונו:

 ״א. עסקה במקרקעין והתחייבות לעסקה כזאת, שנעשו לפני תחילת חוק זה, וכן
 זכות במקרקעין שהיתה מוקנית ערב תחילתו וחוק זה אינו מכיר בה, יוסיף

 לחול עליהן הדין הקודם.

 ב. זכות במקרקעין שחוק זה דן בה יחול עליה חדק זה אף אם נוצרה לפני
 תחילתו״.

 הוראות מעבר אלה, אין להן אח ורע בחקיקה החדשה שלנו, והן מעוררות כמה קשיים
 שלא קל להתגבר עליהם.

ן וזבות במקרקעין ה במקרקעי ק ס  א. ע

 ראשית, מבחין המחוקק בין עסקה במקרקעין לבין זכות במקרקעין שהחוק דן בה.
 אשר לעסקה שנעשתה לפני כניסתו לתוקף של החוק, ימשיך לחול הדין הקודם, ואילו
 לגבי זכות במקרקעין שהחוק דן בה, יחול עליה החוק החדש, אף אם נוצרה לפני
 תחילתו. ברם, החילוק הזה בין עסקה במקרקעין לבין זכות במקרקעין אינו ברור די
 צרכו. העסקה מוגדרת בסעיף 6 לחוק כך: — ״עסקה במקרקעין היא הקניה של בעלות
 או של זכות אחרת במקרקעין לפי רצון המקנה, למעט הורשה על־פי צוואה״. יוצא

 * בעקבות דברים שנאמרו ביום עיון בנושא חוק המקרקעין, תשכ״ט—1969, באוביברסימת
 תל־אביב בידם 16.12.1969.

 1 סה׳׳דז 496, עמ׳ 51,48.

 2 פה״ח 496, עמ׳ 53,52.
 3 פול״ח 529, עמ׳ 101,98.

 4 סה״ח 529, עמ׳ 99.
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 הערות לחקיקה

 שהעסקה, לפי הגדרה זו, מהווה לא רק התקשרות חוזית בין הצדדים, אלא גם הפעולה
 המקנה בפועל את הבעלות או את הזכות האחרת במקרקעין. ועתה, צא וראה: משכנתא
 שניתנה לנושה לפני כניסתו של החוק לתקפו — זו ללא ספק עסקה במקרקעין, ועל כן
 צריך לחול עליה הדין הקודם. מאידן־, זכות הנושה בעל משכנתא היא גס ללא ספק
 זכות במקרקעין אשר החוק דן בה (סעיפים 85—91), ועל כן צריך לחול עליה החוק
 החדש, אפילו נוצרה לפני כניסתו של החוק לתוקף. קיימת כאן אי בהירות עקב החפיפה
 החלקית של המושגים ״עסקה במקרקעין׳׳ ו״זכות במקרקעין״, ועקב ההחלה של

 מערכות דינים שונות על כל אחד ממושגים אלה.
 יש להניח כי מה שהתכוון המחוקק לקבוע כאן הוא שבשרותה של עסקה שנעשתה
 לפגי כניסתו של החוק לתוקף, תחתך לפי הדין הקודם, ואילו בחינתה של הזכות אשר
 עסקה זו הולידה תעשה לפי החוק החדש. ישוב זה של הקושי פוגע ללא ספק בתורת
 ״הזכות המוקנית״, והוא עומד גם בניגוד לכללי הפרשנות, עליהם אנו מצודים ועומדים
 לפי סעיף 14 לפקודת הפרשנות, אולם דומה שהמחוקק שאף להגיע לתוצאה זו מטעמים
 מובנים. זכויות במקרקעין הן מטיבן בעלות משך ארוך. אם רכש פלוני בעלות בקרקע
 לפני כניסת החוק לתדקפו, לא יתכן כי היקפה המטריאלי של זכותו, במשך כל השנים
 בהן יהיה הוא בעל הקרקע, ימשיך להקבע לפי הדין הקודם, כי בכך תונצח מערכת
 כפולה של דינים בקשר לזכויות במקרקעין, וזהו מצב שהדעת אינה סובלתו. אולם
 אם זוהי כוונת המחוקק, ואם זוהי הדרך הנכונה ליישב הקושי, כי אז יש לקרוא
 את המלים ״עסקה במקרקעין״ בראשית סעיף 166 לחוק, כאילו נאמרו לאחריה המלים:

 ״למעט הבעלות או הזכות שהוקנתה על פי אותה עסקה״.

ק דן בה ק אינו מכיר בה וזבות שהחו  ב. זכות שהחו
 שנית, מבחין המחוקק בהוראות המעבר בין זכות במקרקעין שהחוק אינו מכיר בה
 לבין זכות במקרקעין שהחוק דן בה. לגבי זכות מהסוג הראשון, אם היתד! מוקנית ערב
 תחילתו של החוק, יוסיף לחדל עליה הדין הקודם, ואלו לגבי הסוג השני יחול עליה

 חוק זה אף אם נוצרה לפני תחילתו.
 חילוק זה בין זכות במקרקעין שהחוק אינו מכיר בה לבין זכות במקרקעין שחוק זה
 דן בה, אינו דבר והמונו ועל כן קו הגבול בין תחדלת הוראת ם״ק (א) לבין תחולת
 ס״ק (ב) אינו ברור. סול למשל זכויות שביושר במקרקעין. חוק המקרקעין כידוע אינו
 מכיר בהן, שכן סעיף 161 לחוק, שכותרתו היא ״שלילת זכויות שבעשר״, קובע:
 ״מתחילת חוק זה אין זכות במקרקעין אלא לפי חוק״. לכאורה, היינו צריכים לחשוב
 בי נתקיים בה, בזכות שביושר, התנאי של ס׳ 166 (א) לחוק, דהיינו אי ההכרה בה
 על־ידי החוק, ולכן זכות שביושר שהוקנתה לפי הדין הקודם, תמשיך להתקיים בחיקו.
 אולם מסקנה זו נסתרת לכאורה על-ידי הוראת סעיף 166(ב), שכן זכות שביושר זו,
 היא ״זכות במקרקעין שחוק זה דן בה״, במובן זה שהוא מתייחס אליה במפורש ומסדיר
 אותה הסדר שלילי. מה יעלה, איפוא, בגורלן של הזכויוו! שביושר במקרקעין שנוצרו

 לפני תחילת החוק ז
 כדי להחלץ מהםתירה האפשרית בין הוראת החוק בעניז זכויות שאיגו מכיר בהן
 לבין הזכויות שהוא דן בהן, ממה שיהא עלינו ליתן פירוש מצומצם לבטוי ש״חוק זה
 דן בהן״, ולומר: זכויות שחוק זה דן בהן, פירושו זכויות שהחוק מכיר בהן ומסדיר
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 על הוראות המעבר של חוק המקרקעין

 אותן הסדר חיובי. רק זכויות שנתקיים בהן מצב זה תהיינה ״זכויות שחוק זה דן בהך,
 וממילא יחול עליהן החוק החדש, אף אם נוצרו לפני תחילתו, ואפילו ההסדר של החוק
 החדש שונה מההסדר של הדין הקודם. דבר זה חל במספר רב של זכויות במקרקעין:
 בעלות, שכירות, משכנתא, זיקת הגאה, חזקה, בניה ונטיעה במקרקעי הזולת, שתוף
 במקרקעין, בתים משותפים, זכות קדימה ועוד. ממה שכלל זה חל גם לגבי ענינים
 אינצידנטליים לזכויות במקרקעין, כמו הרשום והאגתת, ואף לגבי תמפות העומדות

 לבעל הזכות לשם מימוש זכויותיו.
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