
 זכות קניין

ת א  מ

 א׳ לבונטין!*

 מסורת ותיקה היא למשפטן לצפות באדם בשלוש אספקלריות. באחת — במעמדו כאדם,
; ובתחום ד סו  כחבר משפחה וכאזרח. היא האספקלריה של המשפט הציבורי וזכויות הי
ת אדם א ני משפחה ואישים. בשנייה צופים אל אשר מגיע מ  המשפט הפרטי — של די
י חיובים. ולבסוף, באספקלריה נ ל די  לחברו עקב עסקאות או מגיעות. היא האספקלריה #
 של דיני קניין, צופים באשר יש כבר לאדם; או — ניתן לומר — בהתפלגות העושר בין

 הבריות בהשתקפותה בזכויות הפרטים. ן
 במאמר זה אנסה להתבונן מקרוב במשמעותה של האמירה ״יש כבר״. ,

 א. שער "י^״

 הורגלנו להבדיל בין אישיותו של אדם ומצבו! לבין רכושו, בין ״מי הוא״ לבין
נית״ כן נ  ״מה יש לו״. לא תמיד ההבחנה קלה. כשם שניתן! לומר על אשד! כי ״היא חי
 ניתן לומר עליה ש״יש לה חן״. על איש שהוא גבו4» אפשר לומר כי יש לו קומה גבוהה.
 על המשכיל — שהוא בעל השכלה. ואילו על ב^ל עושר אפשר לומד שהוא עשיר.
 עם זאת, היכולת, במישור ההבעה הלשונית, להצ1ג תכונה שהיא אחד ממרכיביה של
 אישיות כנכס שיש לאותה אישיות — יכולת זו \ אין להניח לה להעיב על תחושתנו
 שההבחנה בין מה שיש לאדם לבין מי שהוא היא ב^דר נתון מידי של ההסתכלות וניסיון
; אותו אדם יוסיף להיות ד״ ו הוא רב\ר ״לחו  החיים. מה שיש לאדם ואינו חלק ממנ

ו אל אחר.  עצמו אף אם הדבר יעבור ממנ
 מקובלנו, שזכות מעין זכותו של אזרח להיכנס אל ארץ אזרחותו ולשבת בה, או זכותו
נן אישיותו של בעל הזכות ולא רכושו. זכות קניין, לעומת י  של אדם להיקרא בשמו, עני
 זאת, היא זכות שהינה, קודם כל, רכושית ולא אישיו^; ואפילו, כפי שיפורט להלן, לא כ ל
 הזכויות הרכושיות הן זכויות קניין ובאמרנו על זכות שהיא ״רכושית״ עדיין לא

 ו בי״ט בכסלו תשל״ט (19.12.78) מטעם
 משרד המשפטים ולשכת עורכי הדין,
 דוכן, זכרונו לברכה — משפטן חלוץ,

 עיקרי הדברים הושמעו באזכרה שנערכה בירושליו
 הפקולטה למשפטים של האוניברסיטה העברית,
 במלאת עשרים שגה לפטירת עורך־הדיז משה

 המומחה והמורה הנודע לדיני קרקעות.
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נה מספיקה לו. ת לסווגה כזכות קניין. רכושיות דרושה לקניין אך אי  אמרנו די על־מנ
 ! כדי לחדור אל המדור היותר פנימי של אותן זכויות רכושיות שהן גם זכויות קניין,

 נדרש מזכות שתעבור תחילה בפתח החצר החיצונה של זכויות הרכוש.
 ובכן, זכות ״רכושית״ — מה משמעה י לא למותר להדגיש, בפתח דבר, שמכל מקום
 בזכות מדובר, להבדיל מאינטרס סתם, שאינו מוגן בדק. אם פלוני, הנוהג לעבור
; או אם בעל ין בהמשך קיומו של מבנה המצל על מסלול המעבר  ברחוב מסוים, מעוני
י המגרש לא ת שפנ  מגרש מעוניין בכך שמגרשו יקבל תמיכה מאדמה גובלת על־מנ
ב זכותו של פלוני — האם היא קניינית ? — לפני שנכריע  ישקעו, אין טעם לשאול מה טי
; ן י ין״ בו — הוא אינטרס מוגן בד ני  בשאלה אם האינטרס של פלוני — מה שפלוני ״מעו
 וכן באינטרס שיש לקבלן או ליצרן שיוסיף להימצא בשוק חומר־גלם או חומר בניין
; או של חייל מילואים שיורחב ית המסים תשתכלל ים; או של הנישום הבודד שגבי  מסו
 מעגל המשרתים בצבא. המשפטן רושם לפניו שיש אינטרסים שאינם אלא אינטרסים

 ויש אינטרסים שהם מוגנים בדין.
ו שאכן י ש זכות, אימתי נראנה כ״רכושית״ ? כלום אין הכוונה  כאשר נחה דעתנ
 אלא לכך שהזכות היא בעלת ערך כלכלי ? דומה שלא. כ ל זכות הינה, או עשויה
 להיות, בעלת ערך כלכלי. אך לא כל ה״יש״ הוא רכושי. לזכותו של אדם לעסוק במקצוע
; אך הזכות לא תיחשב ״רכושית״. אשד.  מלומד המפרנס את בעליו יש ערך כלכלי
ג נשואה יש לו גם ערך כלכלי. ו  {שואה לבעל עשיר — ברי שמעמדה המשפטי כבת־ז

יחשב כזכות רכושית.  אך, שוב, מעמד זה לא י

: אף זכות אשר ״שווה כסף״, במובן שלא יקשה לשום את שוויה הכספי, ן  יתר על כ
ם נניח שחובב מוסיקה היה נוהג להוציא 5,000 ל״י בשנה על קניית שי ו  אינה בהכרח רכ
 כרטיסי כניסה לקונצרטים. לימים, מוענק לאותו חובב כרטיס כבוד המזכהו — אותו
 עצמו, ולא שום איש אחר — בכניסה חופשית למופעי מוסיקה שבעירו, ואולי אף נשמר
ות״ לאותו אדם  לו דרך קבע מקום מסוים באולמות הציבוריים. מאז ואילך ״מתפנ
 5,000 ל״י בשנה לצורכי חייו, להשקעות ולהנאות אחרות. עם זאת, אין המשפטן נוטה
ת זכות הכניסה כ״רכושית״ — וזאת אף אם אין למעניקי הזכות חזרה מהמענק,  לראות א
 ואף בהנחה שלבעל הזכות יוחד מושב קבוע, ואפילו בלעדי. המשפטן יאמר כי לאותו
: לא תיחשב כרכושית ן כ  חובב מוסיקה הוענקה זכות או פריווילגיה ״אישית״. לא כל ש
 פריווילגיה שאינה כרוכה בתפיסת מושב או מקום מסוים, כגון זכות להצטרף אל רשת
 שידור ולקלוט ממנה חינם מוסיקה שאינה פתוחה לכלל הציבור אלא למנויים משלמים
ת חזותית, ו  בלבד. וכן אם יש לאדם זכות לצלם או להעתיק להנאתו האישית יצירת אמנ
נה בעלת  לא תיחשב הזכות כ״רכושית״ — אף כי ברור שבכל המקרים האלה הזכות הי
 ערך כלכלי, ולא אחת אף ניתנת לכימות כספי. כן לא תיחשב כ״רכושית״ זכות קדימה
 שיש לנכה, או לבעל עיטור, בתחבורה הציבורית, או לכרטיס מוזל, וכל כיוצא באלה.
 אף שלפריווילגיות כאלה עשוי להיות ערך כלכלי, ואפילו שווי כספי קצוב, נוהגים אבו

נן נחשבות רכושיות. ע אי ו ד  לראותן כ״אישיות״. להלן נשוב אל השאלה מ
 בעצם, אף זכותו של אדם לשמו הטוב, לאוויר זך, לשקט, לשלמות גופו — אף לכל
 אלה יש ערך כלכלי. דיינו שנזכור כי בהעדר שלווה, נוף משובב, אוויר צלול, נוהגים
 אנשים לצאת לחופשות אל מקומות שבהם הם מקווים למוצאם, והחופשות עולות להם
 בכסף. הגוון הכלכלי שבהנאה אישית, יש שיבלוט אף יותר. כך, למשל, בזכותו של

385 



 א׳ לבונטין משפטים ט, תשל״ט

 מצביא מהולל לגור בגופו, או עם בגי ביתו, •באחוזה שאומה אסירת תודה העמידה
 לרשותו לימי חייו. לכאורה דומה הוא, אם לא לבעל אחוזה, הרי לפחות להוכר. ועם
 זאת, ובהנחה שאינו יכול למכור, להחכיר, לשעבד — אף לא בתקף למשך חייו —
ו את זכןת המגורים, תשרור מסתמא מידה ם יכולים לתפוס ממנ ע  ושנושיו גם הם א
 רחבה של הסכמה שזכותו של המצביא בנכס, בהיותה ״אישית״ לו, איננה ״רכושית״.
 למותר להדגיש שהזכות היא לא רק בעלת ערך כל!כלי אלא גם שווה, למצביא ולמש־

 פחתו, סכומי כסף הניתנים להערכה חשבונית.
ת הן, בהתחולל נסיבות או בהת־ ו י ו  יש זכויות אשר נועדו להיות אישיות ועם זאת עד
 ממש תנאים, כמו להתגוון במימד רכושי. למשל, זכות למזונות היא בעיקרה אישית. אין
 בכוחו של הנושה להמחותה לאחרים, לא בתמורה[ ולא במתנה, לא לחלוטין ולא על
 דרך משכון. עם זאת, אפשר יהיה לנושה להמחותהןלמי שיספק לו או לה שירותים או

 מצרכים חיוניים — להלה כן, ולאחרים לא.
גב  אף דברים שאינם קשורים באופן אינטימי אל אישיות בעליהם, יש שעבירוהם מו
 לת. למשל: סוחר נשק, אין בעלותו על כלי הנשק שי^ו צמודה אליו או מוגבלת לימי חייו,
 וודאי שכלי הנשק הם בידיו ״סחורה״. בכל זאת, אינו רשאי למוכרם לבל אדם אלא
ר לו למכור לכל ו ס א  רק למי שהורשו להחזיק בכלי נשק. ויש אשר לא ז!ו בלבד ש
ת הדבר בדיז,|כלומר לעסקת המכר לא יהא תוקף ל לעשות א ו כ נו י  אחד אלא אף אי
אמר: סחורה ו מב]נל הדבר אל הדבר, נ  וכלי הנשק יישאר בבעלותו. אם נעתיק מבטנ
 שלא לרבים מותר, או אפשר, לקנותה, שה״שוק״ ק)לה מצומצם או בררן או מיוחס —
 בכל זאת סחורה היא. כך גם בחפצי אמבות יקרים ובפריטי אספנות נדירים, אשר לפע
 מים הם קשים למכירה אף בהעדר הגבלה משפטית. \כך גם בזכויות קביין שאיבן ניתנות
יתנת להעברה אך רק ביחד עם  להעברה מבלי שיועבר עוד משהו — כבזכות דרך!הנ
יתנת להעברה אך רק ביחד עם החיוב הנערב  חלקת אדמה כלשהי, או כבזכות משכון הנ
די המשכון. מקרהו של סוחר הנשק נבדל ממקוץזו של הזכאי למזונות. האחרון הוא  על־י
ן הראשון ל א יועדה מעיקרא לו, : זכותו ש ד עו ושה; הראשון הוא בעל זכות קניין. ו  נ
א עבורו אישית. אין להתכחש ר ק ק ת; זכותו של האחרון יועדה מ שי  או עבורו, אי
יה  להבדלים אלה ולאחרים. ואולם — בשני המקרים לפנינו בעל זכות שיכולתו לעשי

 רכושית בזכותו, אף שמוגבלת היא, הריהי קיימת. ן
יות שאדם רכשן בדרך של התקשרות או עסקה עם אחרים, ושילם עבורן, יש זכו  אף.
 בכל זאת שהן צמודות אל אישיותו של בעל הזכות מ?גצם טבען, ומבלי שצמידותן נקבעה
תנת י נה נ יב ללמדו נגינה על פסנתר אי  בפירוש. למשל, זכותו של נער אשר מורה התחי
 להעברה אל נערים אחרים שלא על דעת המורה. נערי)ם אחרים אפשר שהם נופלים מאותו
גיעת רוח ובפחות  נער •בכשרונותיהם. ההוראה אותם עשויה להיות כרוכה למורה ביתר י
 נחת וסיפוק. אילו היתה הזכות ניתנת להעברה אל אחד מהם, היתה זכותו של
: הנטל על המורה — כלומר, על החייב — היה אז יותר כבד. ת ר ח  הלה זכות א
ו הדבר. ואם כך, שוב ת ו  ה״דבר״ המועבר חדל היה, מכוח ההעברה עצמה, ל^יות א
ה של זכות קיימת. וכן, אם קיבל על עצמו יינן בעל ת ר ב ע ה  לא היה מדובר ב
ן לספק מיינותיו לצרכיו של טבח מפורסם, אין! לומר על הטבח שיכול הוא להעביר  מוניטי
, •בהיותו ען ת זכותו כלפי היינן אל כל מלונאי או מסעדן ש^וא. שהרי אפשר שהי  א
ת יינותיו לכל פונדק דרכים.  חרד למוניטין של מוצריו, בררן הוא ולא היה נכון לספק א
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 אם תפחת התועלת, או ההנאה.. הצפויה ליינן מהעסקה לכשיידרש לספק יינותיו למישהו
 זולת אותו טבח, הרי שיכבד עליו יחסית הנטל משהוסכם. לכן, אילו הינחנו קיומה של
יב  חובה על היינן לספק לכל מאן דבעי, היתה חובה כזאת שונה מהחובה שהיינן התחי
; ונמצא שהיינו מייחסים אל הטבה לא יכולת להעביר זכות קיימת, כמות שהיא, ה  ב
 אלא יכולת להקנות לאחרים זכות חדשה — וזאת על חשבונו של היינן. היכולת להקנות
 זכויות על חשבונו של אחר — ללא הסכמה מאת האחר, בלי אפוטרופסות עליו — כמוה
; ואין לשער קיומה של יכולת ו  כיכולת להטיל עליו מס או להפקיע מאתו, לרדת לנכסי

 כזאת בידי הצד החוזי האחר.
 ככל שאופיו של דבר אינו שולל העברתו, או מכביד עליה, מתחזקים הטעמים בזכות
 היותו של הדבר ביתן להעברה מאדם לאדם, וכן גדלה ההסתברות שאותו דבר אכן ניתן

 להעברה בדין הפוזיטיבי.
תו של אדם למגרש) אין לכאורה ו ש (כלומר, זכותו של אדם לרהיט חכ ר ג מ ט ו י ה  ! ר
 באופיים כדי למבוע העברת הרהיט או המגרש מאדם לאדם. על כן, הטוען לאיסור או
 להגבלה מוטל עליו לעמוד בטענתו — לבססה מכוח התקשרות, הוראת דין, מנהג או
 אחרת; וההסתברות היא, כאמור, שהדבר ניתן להעברה בדין. זכות היא אינטרס מוגן,
ר כן גדל ערכו. בעל אינטרס מוגן היכול למכור את ת ו גן י  וככל שהאיגטרס מו
 זכותו לאחר, לתרגם את האינטרס למשהו אחר, ככסף — יש לו ״יותר״ משיש
 לבעל אינטרס אשר איבו יכול לעשות כן. הרי אפשר שלבעל האינטרס שוב אין חפץ
 או הבאה בניצול האינטרס לעצמו או שהוא נזקק לכסף יותר מאשר לאינטרס. אם יוכל
ת האינטרס לאחר, יוסיף האינטרס ״להועיל״ לו אף כששוב אין לו בו חפץ.  למכור א
ין בכך שזכויותיהם תהיינה עבירות. גם לכלל הציבור  לבעלי זכויות יש, אפוא, כרגיל עני
 עניין •בכך — לא רק משום שה״ציבור״ מורכב מבעלי זכויות למיניהם ולמיניהן אלא
 י ש זכויות השי ו כ ר  גם משום שהציבור כולל יחידים רבים שיש ויהיה להם עניין ל
 כות לאחרים. כלל הציבור אינו רוצה, אפוא, בקיומו של מתרס אטום בין בעלי זכויות
  הרוצים להמיר זכויותיהם בדברים אחרים, ולא ניתן להם לעשות זאת, ובין בעלי אמצ
 עים, המסתופפים מצדו האחר של המתרס ואינם יכולים לרכוש את הזכויות שהם
 משתוקקים אליהן. מצב עניינים מעין זה לא היה מתיישב עם מירב האושר לרוב
ת על איבטרס, העושה את האינטרס לזכות, מקיפה  הבריות. על כן, ההגנה המשפטי
 גם מתן אפשרות להעביר את האינטרס ככל שההעברה אינה מנועה מצד אופיו של
 האינטרס או תקנתו של הציבור. במשפט המודרני, שבו נאסר על צד שלישי להתכחש
ם ת ב ו ח ימת״ ל י פרטים ובינם, מן הדין שזכות אשר ״קי  לזכות שנוצרה על־ידי שנ
, במובן שלא יישלל מהם הסיכוי לרכשה ם ת ו כ ז  של שלישיים תהיה ״קיימת״ אף ל

ות המשפט. ת אשי  אי פעם. איזונים סבירים מחזקים א

 י ץ היא מי וחדת לזכויות קניין ועל כן, כשלעצמה, א  ברם, תכובת העבירות אינה מי
יב לווה לפרוע חוב של 1,000 ל״י — כלומר,  חדת אותן. היא מופיעה גם בחיובים. משחי
 סכום קצוב, ועל כן (להבדיל, למשל, משיעור מזונות שפירעונו בעתיד) בלתי תלוי
 בקורות הנושה, בהתנהגותו ובצרכיו, ויתר על כן סכום שהחובה לשלמו אינה תלויה
 בהתממשותו של תנאי או בביצוע כלשהו מטעם הנושה או במאורעות עתידיים — שוב
ת נ  לא אכפת לו, לחייב, למי ישלם. אין, אפוא, באופיו של חוב כזה־ משהו המכביד, מבחי
 החייב, על עבירותו מצד הבושה; על כן, זכותו של הנושה, בעל החוב, אינה צמודה
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 אל אישיותו יותר משצמודה אל אישיותו של בעל. מגרש או רהיט הבעלות במגרש או
 ברהיטי

נן ות להעברה ואילו אי יתנ ן הפוזיטיבי שבכל אתר, ועידן, מורה אילו [זכויות נ  הדי
 ניתנות. אך על דרך ההכללה, ובמישור תורת המש^ט, קרוב אני לומר ששניים הם סוגי
; ו , זכות המתעדת לאדם מסוים ומיוחדת ל ת י ש א ר: ר ן להעבי  הזכויות שאי
, זכות שאין להעבירה לאחר משום שלהלת יש כבר כמותה ממילא, משל ת י נ ש  ו
י זה מכונות ת שכמותה. זכויות מסוג שנ פ ס ו  עצמו, ולא יוכל להיות בעל זכות נ
 לריב בשם זכויות יסוד או זכויות אנוש יסודיות.:כך, למשל, אין אדם יכול להעביר
: למקבלה המיועד של פו  לאחר את זכותו לשמו הטוב, לחירותו האישית, לשלמות גו
, ואין הוא יכול לצבור זכויות ו מ מ  העברה מדומה כזאת יש כבר זכויות כאלה משל |
ת לשם טוב או לשלמות הגוף. חבית מלאה — אין להוסיף ולמלאה. ואילו ו פ ס ו  נ
 אם תאמר שיוכל אדם להעביר לאחר את זכותו לשמו הטוב או לשלמות גופו בך שהאחר
 הוא שיהא זכאי לתבוע עלבון הפגיעה בשמו או בג|פו של מי שהעביר, ואילו מי שהע
 ביר נשאר חשוף לפגיעה ומנוער מיכולת להגן על עצמו •בעצמו — לא תעלה האפשרות
 בקנה אחד עם עיקרי הפילוסופיה הציבורית המקובלים עלינו. יוכל אז להתהוות מעמד
וגבים בדין כשמם וגופם של ״אזר־  של ״אזרחים ממדרגה שנייה״, ששמם וגופם אינם י
נה ״יסודית״ במובן קיומה בכל תקופה, ובכל עם ולשון, בגזרת משפט הטבע עצמו  שאי

ן מרכיב נחוץ לשלימות האדם.  כביכול, מעי
 זכות אנוש יסודית שיש לו לאדם — גם בקניית(־״ לא היתה ״רכושית״. בעל הזכות,
ו יכול לעשות בה עסקה, הוא עצמו לא רכשה £דרך עסקה. זכותו של אדם לשלמות נ  שאי
; לא״  גופו, לחירותו, זוכה בה •בעל הזכות כמו אוטומאטית. זכויות כאלה יש לאדם ״ממי
ץ הזכות קמה  לא אחת מקורן בגבורת הרבים או בהתקוממות הרבים אך, מכל מקום׳ א
ן צורך  לכל פרט ופרט מכוח מעשה של רכישה בגדר המשפט האזרחי, ובוודאי שאי
 במעשה רכישה מאת בעל קודם. וכך אף בזכות אנוש — כגון בזכות לפרטיות —
 שאינה ״יסודית״ במובן קיומה בכל תקופה, ובכל ע^ ולשון, בגזרת משפט הטבע עצמו

ן מרכיב נחוץ לשלימות האדם.  כביכול, מעי
ת לעסוק במקללע מוסדר, מעין רפואה או עריכת מ ז ות אחרות, כגון ה  זכויות אישי
נן נרכשות ן מוקנות אוטומאטית לכל אדם באשר אדם הוא, אך גם הן אי נ י  דין, א
ת מישהו אחר. אפשר אמנם שבעל זכות כזאת לריך היה לעמול, או לפחות לטרוח, א  מ
 כדי למלא אחר תנאי או לעמוד בבחינה או בקוואלי4יקאציה. אם כך, אפשר לומר שקנה
ת זכותו •ביםורים. ואולם קנייה ביםורים אינה אח^ מדרכי הרכישה הנוהגות במשפט  א
 האזרחי. כל זכות קיימת — במובחן מהרעיון של :זכות, או מזכות שנושאים ונותנים
; אך אין היא בהכרח  עליה אך בינתיים לא באה לעולם — היא זכות המוקנית למישהו

ת מישהו. א ל: גם ״קונה הכל״ לא! קנה מ  זכות שנקנתה ממישהו. ולהבדי
ננה  זכותו של אדם לשלמות הגוף, כמוה כזכות לעסוק במקצוע עריכת דין, אי
 ״פריבטיבית״. גם לאתרים, ואפילו לאחרים שמספר^ בלתי־מוגבל, יכולה להיות אותה
 הזכות. לא כן, כמובן, בבעל מגרש מסוים, שזכותו[ ״פריבטיבית״ ואין אחרים יכולים
 להיות בעלי אותו מגרש בו בזמן. (שותפים ונאמנים! אינם, לעניין זה, ״אחרים״.) זכותו
 של בעל מגרש אחד דומה בתוכנה המשפטי לזכותי של בעל מגרש אהד, אך אין היא
; אין היא ״א^תה״ הזכות, כי מגרשו שלו הוא  דומה לה בתוכנה החברתי והכלכלי
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 מגרש אחר, וכל אחד מהמגרשים מיוחד לבעליו שלו ואיבו פנוי לבעליו של מגרש
ת היות המגרש ״שלו״. זכויותיהם של בעלים שובים הן דומות אך  אחר, וזאת משמעו
ינה של זכות כזאת הוא  שונות, וזכותו של אחד מוציאה זכות של אחר כאותו הדבר. עני
ת התפלגות העושר בין בני אדם וייחודם של דברים לאנשים, תוך שהדברים  לשקף א
 ה1פכים להיות אסורים לאחרים. ככל שגדל מספר הדברים שהם נכסי פרט, פוחת מםפר
 הדברים הנתונים עדיין לזכייה מן ההפקר, לתפיסה בלתי־אמצעית, ופוחת הסיכוי להגיע
ן ״פריב־ נ דך גיסא, זכויות שאי ת מישהו. מאי א  לשליטה בדברים שלא בדרך רכישה מ
 טיביות״ הן כמעיין המתגבר ומספרן אינו מוגבל. ייחודו של משהו לשליטתו של אדם
 מנזוים הוא מעיקר הרעיון הרכושי, ואין די בכך שקיומה של זכות פוגע באחרים או
הם: שהרי זאת אפשר לומר אף על הזכות לשלמות הגוף או להתעסקות  מצר צעדי
; ה א ל  במקצוע. אלמלא זכותו של אדם לשלמות גופו, היתה חירותם של אחרים יותר מ
ע נהנים ו האחרים המורשים לעסוק באותו מקצו  אלמלא זכותו לעסוק במקצוע מוסדר, הי
 מיתר ביקוש לשירותיהם. כל זכות, באשר זכות היא, לוחצת, במעט או בהרבה, על כל

יב להתחשב בה.  החי

 : יש קשר בין דרך רכישתה של זכות לבין עבירותה אל אחרים. הרי אם הבעל העכ
 שווי לא יכול היה לרכוש זכותו בדרך של עסקה בינו לבין בעל קודם, תחול מסתמא
־יכולת אף על מי שירצה לרכוש עתה את הזכות ממנו. היותה של הזכות  אותה אי
 אישית, אי־עבירותה, קודמת אפוא לבעלות העכשווית, ואף מוסיפה להתקיים בה לאח

 ריה.
: יש אשר זכות נרכשה על־ידי אדם מכוח ן י  ואולם, גם התופעה האחרת מצויה בד
נו לבין אחר, ובכל זאת צמודה הזכות אל בעל הזכות אישית ואין הוא יכול  עסקה שבי
 י  להעבירה. כך, למשל, בשתי הדוגמות שהובאו, של הטבח המפורסם הזכאי להספקת הי
ת המובחרים ושל הנער הזכאי לשיעורי הבגינה. כל אחד מהם עשה עסקה פרטית ו  נ
ן ותקילין, אך מכך בלבד לא בובע שזכותו  לרכישת זכותו, ואולי אף שילם עבורה טבי
ן ותקילין, זכות לשהות, בין כחפצו בין גבלת אליו אישית. וכן במי שקונה, טבי  איבה מו
גבלת אליו, אישית. ן מועדון או בית הארחה, אך הזכות מו  בזמבים מסוימים, במקום מעי
ל ת ע ; זכותו הבלעדי ו י  זכותו של המצביא לדור באחוזה שהועמדה לרשותו לימי חי
 מכובד למושבו הקבוע באולם קובצרטים; זכותו של חבר לתפוס את מקומו הקבוע
 במועדון — כל אלה הן זכויות פריבטיביות ולא רק בעלות ערך כלכלי. ואולם, ולמרות
ות ות הן ולא רכושיות. הן מייחדות לבעליהן הנאה מדברים, אך אינן מקנ  זאת, אישי
 להם שליטה על הדברים במובן של כח עשייה בהם. כדאי אולי להוסיף שזכות הברכשת
 מאת בעל בית לגור בביתו, או מאת מורה לקבל שיעורי נגינה, והזכות ברכשת בדרך
. לפני שהוענקה, ת ר ב ע ו ת עם מעניק הזכות, אין הזכות הנידונה מ  עסקה הנעשי
 לא היתה הזכות קיימת בידיו של שום אדם. עסקת הרכישה יכול, אפוא, שתהיה, לפי
; ויכול שתהיה יצירתה של זכות  הנסיבות, העברת זכות שנתקיימה כבר לפני העסקה
; ו ד זכויות, שיש ל  חדשה הנגזרת על־ידי המעניק מתוך זכות יותר רחבה, או מאג

די הצטמצמותו במסגרת חירותו הקיימת. י  או על •

ת בהיותה של הזכות בעלת ערד כלכלי, ואפילו  ראיבו שתכובת הרכושיות איבה מתמצי
 לא בכך שהיא ״שווה כסף״. אף נוכחנו שדרך רכישתה גם בה אין מבחן נחרץ, ואף לא
 בהיותה פריבטיבית. מהי, אם כן, תכונת הרכושיות של זכות ? ״רכושיות״ היא מושג
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 שבחשיבה, רעיון של תורת המשפט להבדיל מהמשפט. אין ה״רכושיות״ מוגדרת בדין
 הפוזיטיבי ואינה ״שייכת״ למאן דהוא או לשימוש מסוים, ולכן אין אדון ואין מספר
 לשימושים האפשריים בה. אפס, לא באנו לדון ב״רכושיות״ בחלל ריק, אלא לרגל
גד ״רכושיות״—״אישיות״. מתבקש, אפוא, להתמקד ו ן מרכיבי הצמד המנ  העימות שבי
 בתכונתה הבסיסית של זכות רכושית, המבדילה בתמצית בינה לבין זכויות אישיות.
 נראה שתכונה זאת גלומה בהיותה של הזכות כ״סחורה״ בידיו של בעל הזכות, כ״םחו־
נה צמודה בלעדית אל אישיותו למיוחדת של מי שהוא בעל הזכות  רה״ במובן שאי
דה ו ולהשתייך לאחר תוך שהיא מתמי  באותה עת, ואשר על כן יכולה להתנתק ממנ
 בזהותה כ״אותה״ הסחורה או הזכות — ככל שאמרנו לעניין בעלותו של אדם ברהיט,
ה היא להתנתק^׳ — ואין הכוונה לכך שבעל הזכות ל ו כ י  במגרש או בחוב. אמרנו ״
 רכש אותה ע ל ־ מ נ ת לסחור בה, או שבדעתו לסחור בה, או שהיא זכות העוברת

 מאדם לאדם תדיר.

ת ביותר שלה — ט ל מ נת אי־ד״״אישיות״ ה : רכושיותה של הזכות — תכו ר ח  לשון א
 היא תכונת ההמירות הטבועה בה, היכולת לעשות בה ולהתייחס אליה כמו היתה סחורה
ק: המי־ דו  העשויה לעבור מיד ליד ולהיות מוחלפת, בידיו של המחליף, במשהו אחר. ו
 רותח אמרנו, ולא עבירותה. מי שיכול לתת לאחרים זכות מזכויותיו במתנה בלבד, או
 להורישה להם, והללו אף הם לא יוכלו להעבירה ן*לא כך, אך לא למכור, לא להשכיר
 ולא לשעבד (לא במישרין ואף לא בעקיפין, על יחי חשיפת הזכות לנושים) —
ם וזכותו זאת אינה דומה בידיו לזכותו של סוחר כלי נשק לכלי שי ו  אין הזכות רכ
 הנשק שברשותו, אשר, אף אם לא יוכל להעבירם לכל אחד, עדיין יש באפשרותו לעשות

 בהם סחורה, ובעצם לשם כך טרח בשעתו לרכשם.
 לעניין המירותה של זכות, מן הראד אולי גם להוסיף שהאפשרות לוויתור על זכות
ת זכות הכניסה ת הזכות להמןרה. מי שהעניקו א נה עושה א ה אף היא אי ר ו מ ת  ב
בת הנאה,  החופשית לקונצרטים עשויים להציע למכובד לוותר] על זכותו תמורת איזו טו
 או אף תשלום. גם הוא, מצדו, יכול להציע להם שיעשה ויתור כזה. הדבר יוכל להיעשות
; ובהסכמה הדדית יוכל המכובד אפילו ״להעביר״ זכותו לצד שלישי, ת י ד  בהסכמה הד
 ואפילו בתמורה, ואולי עשוי אז הוא, או מקבל ההעברה, לשלם דמי הסכמה למעניקי
 הזכות. למרות כל זאת, אם אין על מעניקי הזכוו: חובה לתת הסכמתם, או להימנע
 מסירוב שרירותי למתן הסכמה, אין בידיו של המכובד זכות המירה. היכולת לוותר
 בתמורה עשויה להילוות אפילו אל זכותו ה״יסודית״ של אדם לעסוק במקצוע, לפתוח
ת תקנת יחשב נוגד א  עסק, להביע דעתו בשאלות השעה. חלקם של ויתורים כאלה י
 הציבור והוויתור יהיה בטל. אך ייתכנו גם ויתורים! תקפים, או תקפים בנתון למגבלות.
 ועצם היכולת לוותר על זכות בתמורה, במסגרת ^םקה חופשית, איבו מספיק לעשות
נ רה המכובד יכול גם להבטיח, לאדנ1 שלישי, ובתמורה, שלא יילד לקו ת הזכות להמי  א
ת זכות הכניסה  צרטים ; ואפילו נניח שהבטהתו זאת תופסת ושאין! בה כדי להפקיע א

ת זכותו להמירה.  שלו — אין בה כדי לעשות א
 נוכל, אפוא, לסכם את תכונתה הראשונה של זכות קניין — האמורה ומקופלת בתיאו
נת הרוחק אי ^נתיקות שבין הזכות לבין אישיותו  רה של הזכות כ״רכושית״ — כתכו
 של בעל הזכות — הן של הבעל בהווה, הן של ?]ודמו (אם היה), הן של חליפו (אם
 יהיה). האדם — לעצמו, והזכות — לעצמה. הזכות! היא אמנם עתה שלו אך אינה חלק
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ו ואף לא צמודה אליו בלעדית. למחר, אפשר שתפרוש כנף והתעופף מאצלו.  ממנ
 כשם שהיא יכולה להיות של אחר, ועדיין תהיה היא, כן יוכל הוא להיפרד מהזכות,
 ועדיין להיות הוא. הוא — אדם, ואילו הזכות היא ״דבר״, תוצר חשיבתי של תהליך
 ״ראיפיקציה״. ואין לעניין זה הבדל אם מדובר ב״דבר שבראוי״ ואם ב״דבר שבמוחזק״.
ו ולא אחד ממרכיבי דמותו. זכות  זה אף זה ״דבר״ הוא, משהו שמחוץ לאדם ולחוד ממנ
א נה ״לחוד״ ממנו, אינה בכלל ״דבר״ — ועל כן ל  אדם לשלמות גופו, למשל, אי

ק. חז א דברשבמו ף ל א ו י ו א ר ב ש ר ב  ד
ה לאיפיונה של ק י פ ס ה מ נ י  ואולם, כפי שהצבענו לעיל, תכונת הרכושיות א
ינן במה ש״מגיע״ לאדם,  זכות הקניין, כי התכונה מצויה בזכויות חיוב רבות שעני
 לנושה, אך אין לומר שהוא ״כבר״ שלו. עלינו לתור אחר יסוד נוסף שישמש לאיפיונה

 של זכות קניין.

 ב. שער ״כבד״

: מר ר שייך לאדם ? — הווה או ב כ ינה הוא במה ש י  אימתי אפשר לומר על זכות שענ
 כשלא בתביעת אדם מאת רעהו מדובר, אלא בשיוכו של משהו לאדם במנותק, שלא
 בזיקה אל מישהו מסוים, אל ״צד שכנגד״ — במוחלט ולא יחסית. במובן זה, זכות היא
 ״כבר״ של אדם כשתוכנה הוא ייחוד יכולת שליטה על דברים או על התנהגות, שליטה
ת  בלתי אמצעית. זכות שהיא ״כבר״ של אדם משקפת, סובייקטיבית ובמישור הפרט, א
 התפלגות העושר הקיימת בעולם, את ההקצאה שהדין עשה כבר. זכות היא ״כבר״
נה מימוש באמצעותו נה טעו ן אי  של אדם כאשר ההנאה או השליטה המוקצית לו מהדי
 צ מ ה א נ י ת א ו כ ז ר ה ש א כ  של אחר כלשהו, הצריך לעשות, לתת או להימנע. ו
. ה״כבר״ אינו מרמז כאן רק על מועד שהגיע ת י א מ צ א ע י ה י ש ר , ה ת י  ע
 אלא על מידיות, כבאדם שהגיע ״כבר״ משנצטמצם עד לאפס, ולא נותר, מרחק
ו ה ש ל ר כ ח א ך ב ר צ ת ה פ י ק י היה לחצוץ בינו לבין מחוז חפצו. ע  כלשהו שעשו
ש צד שכנגד — אין ״כבר״ במובנבו:  — כאן כבשונו של הרעיון. כאשר י
 וזאת אף אם זכותו של בעל הזכות, הנושה, היא ״כבר״ שלו במובן שכבר הגיע מועד

 הקנייתה של הזכות ושוב איבה מותלית.
 על זכות עצמאית, שהיא ״כבר״ שייכת לבעל הזכות במובן האמור, ניחן לומר,
ננה זכות מסוג תביעה אלא היא זכות  בסגנון האנאליטי של טבלת הוהפלד, שאי
ה ״חובה״ — אך ת מ ו ע נות״ ו״חירות״. על כן, לשווא נחפש ל  מסוג ״יכולת״, ״חסי

 מצוא יימצאו לעומתה צורות שונות של ״חשיפות״, ״אזלת־יד״, ״העדר יכולת״.
ם לטובתו י ב ו י  אלמלא הקפדנו אף על תכונת ה״כבר״ במובנה שלעיל, היו גם ח
 של אדם — כגון חובות כספיים המגיעים לנושה — נחשבים כזכויות קניין, על כל פנים
 חיובים רכושיים להבדיל מאישיים. הרי לעניין רכושיותה של הזכות צררנו יחדיו הן

ב קצוב ומוחלט המגיע לו. ו ח  זכותו של אדם לרהיט ולמגרש והן זכותו ל
 והנה, חוב המגיע לנושה, אף שהוא מוקנה לו מעתה, ולא רק ממועד הפירעון או
 הביצוע שבקבע לעתיד, איבגו ״כבר״ של הנושה באותו מובן שרהיטו או מגרשו הם
 כבר שליו; וכפי שאמרתי בפתח דברי, ענייבן של זכויות קביין הוא דווקא במה שיש
גד — אף כאשר מה שמגיע לו  לאדם כבר, להבדיל ממה שרק מגיע לו מאת צד שכנ

נת הזמן, כבר. ע לו, מבחי י  מג
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ת: חוב קצוב ומוחלט המוקנה: כבר לנושה, ושוב אין על הנושה  כאן אפשר להקשו
ן  לבצע כלום, ואין שום תנאי צריד להתממש עוד בעתיד; ולא נותר לנושה אלא להמתי
? הרי ר ב ש לאדם כ  למועד ההבשלה, וכי למה בעצם ל א יראה בו המקזפטן מה שי
 אין בכוחו של החייב למנוע מהבושה לנהוג בזכותו | זאת — שהיא, כאמור, זכות רכו־
יב איבו יכול, ז+רך כלל, למנוע בעד יציאתה של  שית, המירה — כבסחורה. הרי החי
 הזכות מידיו של הנושה לידי אחר בין בהעברה במושבה, בין במכר או במשכון. אף אין
[ הנושה (כגון, על־ידי אפוטרופוס ת א  בכוחו של החייב למנוע בעד תפיסת החוב מ
 על נכסי נפקדים או אויבים) או הטלת עיקול עליו! לטובת נושיו של הנושה. וכן לא
נות האלה  יוכל למנוע בעד התגלגלותה של הזכות אל יורשי!הנושר- אכן, מכל הבחי

 הזכות אינה תלויה בחייב — לא הוא קובע למי תהיה.;
 שבה, אפוא, השאלה: למה לא לראות בזכות כזאת! משהו שהוקצה כבר לאדם 2 ואולם
ה של הזכות — שאני. מ ו י  בעוד שלא מפיו של החייב נקבע מי הנושה, הרי בשאלת ק
 המשך קיומה תלוי אף תלוי בחייב, לשבט ולחסד. ודוק: לא רק מימושה בפועל תלוי
ב: לא ייחודו של תחום י  בו, אלא המשך קיומה. תוכנה של הזכות — תביעה מאת החי
ת של בעל הזכות אלא טענה מבוססת לקבלת דית והבלתי־אמצעי  שהוקצה לשליטתו המי
יב ייעלם בלי עקבות וללא נכסים, אם יבזבז נכסיו ולא ת אחר, החייב. אם החי א  יתרון מ
 יישאר לנושה למה לרדת — במקרים כאלה יתגלוז כמה הדוק ואינטימי קשרה של
; *יתגלה שהזכות הפכה להיות חסרת תו ו הג  הזכות אל אישיותו של אדם מסוים ואל התנ
 ערך. אמנם על זכות ״חסרת ערך״ יוכלו בכל זאת המהדרין לומר שהיא ״קיימת״. אך
 יש שהתלות בחייב מאצילה על עצם ״קיומה״ של ז1«זכות ולא רק על ערכה. כשמכריז
ב; כשהח־ י ת החי ב ולכן פוטר א ו י ח ל ה  הדין על הנושה שהלה הפך להיות אויב ש
ת ללא עיזבון וללא יורשים — חדלה הזכות ת; כשהחייב מ  ייב זוכה בחסינות דפלומטי
יב יפר משום שלא  להתקיים. ובעצם, תחדל הזכות במקרים רבים להתקיים אם החי
וב המקורי עילת  ירצה לקיים, או משום שלא יוכל — ואפילו אם תבוא אז, במקום החי
ן ההפרה אינו נותן לזכאי  תביעה כנגד החייב בגין ההפרה. מימוש עילת התביעה שבגי
 את זכותו המקורית — ז א ת פקעה. יש גם שלא תבוא במקום העילה המקורית עילה
יות ויש לו פטור,  חילופית כלשהי, כגון כשנבצר מהחייב לבצע בנס!בות בלתי צפו
 כבחוזים לשירות אישי ולקה החייב, שלא באשמתו, בגופו או בנפשו. אף יש שזכותו
ת קיום החוזה. לבלתי אפשרי  של הבושה תפקע עקב שינוי בלתי צפוי בנסיבות העושה א
 או לשונה באופן יסודי ממה שהוסכם, או כשהחייב יר4וש לעומתו תביעה־שכנגד, ואפילו

ן אחר. י י א מענ ת הי ע ב  מ

 כאמור, לא רק להתנהגות בלתי חוקית, או לאיראנים יוצאי דופן, חשופה זכותו של
ת החייב בנדיבות שאינן כרוכות באי־חוקיות  הנושה אלא אף למה שיוכל לקרות א
 כלשהי. למשל, זכותו של אמרגן להופעתה של זמרה שהתקשרה לשיר עבורו — זכות
ות ״רכושית״ — חשופה יה להיות ״רכושית״ בידי האמרגן ועשויה גם |שלא להי  העשו
ן והצטרד לפני היום המיודד, וזאת בנסיבות שבהן לא תהיה  לאפשרות שהזמרת תצטנ

 לאמרגן כל טענה כלפי הזמרת, כד שההפסד יפול עליון
ה תיתפס בידי השלטונות, או תעוקל מטעמם ש ו נ ל ה  אשר לאפשרות שזכותו ש
דה: שהרי התופס או רי  של פרטים, הרי לעבייבבו אין אפשרות זו מעלה וא|* אינה מו

א יהיה חשוף אל הסיכונים ואל האפשרויות שהוזכרו. ו  המעקל אף ה
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ד ותלוי בהתפת  ו על חיוב, מעצם היותו חיוב, יש אם בן לומר שהוא צפון בחיק העתי
ת בחיוב, ו ל ע ב ה ן לשערן. עניין זה ראוי למשנה הדגשה דווקא משום ש  חויות שאי
נה  כפי שכבר נאמר לעיל, אפשר שתהא מוקנית לנושה כבר מעתה, ולחלוטץ, ושמבחי
ת אין הבדל בין הבעלות בחיוב לבין הבעלות ברהיט או במגרש יותר משיש הבדל א  ז

 בין הבעלות על חומר רך, כעופרת, לבין הבעלות על חומר קשה, כפלדה.
 . עניין תלותו של הנושה בחייב ראוי כיום, במשפט המודרני, להבלטה מיוחדת, משום
; החייב מוסיף לשמור על חירותו בו י ט בחי ל ו  שבמשפט המודרני הנושה אינו ש
: בדורות ד עו  האישית ועל חופש התנועה שלו, ועל כן הנושה הוא שתלוי בחייב. זאת ו
יה לראות נושה, בעל זכות חיוב, כמי שזכאי להגנה על  האחרונים הלכה וגברה הנטי
ה השליטה ב ד עתה על הזיקה האפשרית ביו א י זרים לחיוב. (ולא אעמו  זצותו גם בפנ
ית הצורך להגן על הזכות בפני זרים.) שוב אין אומרים שזכותו של  על החייב לבין עלי
נים״ צדדים י י  האמרגן לשירתה של הזמרת, או זכותו של הנושה לכסף שהובטח, ״לא מענ
לת תביעה שמציירים יה היא לאבטח את הזכות באמצעות עי  שלישיים. אדרבא, הנטי
ת לנושה כלפי זרים תנ י גע בזכותו. אמנם ההגנה הנ ת הנושה כנגד כל אדם הפו  בה א
 אינה מושלמת. בדיננו מוגן הנושה כנגד מי שמשדל חייב חוזי להפר, בעוד שיש םפקות
ת מי שחייב בפיצויים  בנוגע להגנת הנושה נגד צדדים שלישיים המשדלים לא לשלם א
יב חוזי להימנע מתשלום ; או, בעצם אפילו נגד מי שמשדל חי עשתה  בגין עוולה שנ
ת הנושה בפני התערבותם של צדדים שלישיים נ  פיצויים בגין הוזה שכבר הופר. הג
ן להבדיל ת לנושה מכוח די עו י  נראה שהיא פחות מוסדרת גם כשמדובר בחובות המג

 מחובות מכוח חוזה, כגון בזר המשדל אדם להימנע מקיום חובת מזונות.

טת משפט יעילה חותרת לקראת ן ספק באשר למגמת ההתפתחות. שי  ואולם דומה שאי
  שכלול ממשותן של זכויות, כלומר שואפת לדמות, ככל האפשר, ובנתון למגבלות הטבו
 עות בעצם החומר, מה שמגיע לאדם אל מה שכבר יש לו. מותר לשער ששלבי ההת
 פתחות הבאים יוסיפו להרחיב את ההגנה אף על מצבים ועל מקרים אלה או אחרים
 אשר עד כה פסחה עליהם ההגנה או לא הגיעה עדיהם. בסופה של הדרך, נוכל לומר
וב הקיים בין ראובן ום: שחי  ביתר שאת ובקול רם את אשר מותר בעצם לומר כבר הי
ו או להתכחש אליו, ובוודאי שלא לפגוע בו במזיד, ן לוי זכאי להתעלם ממנ ן אי  לשמעו

וגע״ אליו. נו ״צד״ לו ועל כן אין החיוב ״נ  בתואנה שלוי אי
ת צלילות ההבחנה  מסתבר שהתפתחות מבורכת זו העיבה על משפטנים אחדים א
ימות ין לחיוב. אותם חיובים שבהם זכותו של הנושה היא ״רכושית״, מתקי ן קני  שבי
נות המסורתיות  בהם לכאורה מעתה, לאחר שגם זכו להגנה בפני ״הכל״, ש ת י התכו
נות זכות קניין, שהרי בנוסף על היותן רכושיות הן גם זכויות in rem, ונמצא י  המאפי
ת כאלה, שתחילתן חיוב, נתעלו כביכול במשפט המודרני לדרגת קניין — להוותם ו י ו כ  לז

ן י י ת שתוארה — מנ  ש^ סיווגים מקובלים בחכמת המשפט ולשיבושם, הטעו
ינה של זכות קניין הוא בשיוך משהו לאדם, שהזכות אינה בגדר זיקת י  הרעיון שענ
in תביעה שבין שניים בלבד, נחוג היה, דורות רבים, להביעו בתיאור הזכות כזכות 
נה מכוונת אלא כלפי מישהו מסוים ועל כן היא  rem, זכות חפצא, להבדיל מזכות שאי
 רק in personam. הביטוי הסתום (ולדעתי, גם מבולבל) כלשהו in rem עשוי להשתמע
 לשניים. יש שמבקשים להדגיש על ־ידו כי הזכות אינה מכוונת כלפי איש או אישים
ת הרעיון  מסוימים בלבד אלא כלפי הכל (erga omnes) ; ויש שמבקשים להבליט א
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ן ינה של הזכות הוא קשר מידי ואינטימי בין בעל הזכות לבין ״דבר״ כלשהו הנתו י  שענ
ת; ואנסה להראות שאין בהן, לא באחת ולא באחרת, ו י  לשליטתו. אדון בשתי המשמעו

ת יסוד ה״כבר״.  כדי להביע א
ותה של י ה |ב ל צודק בשלילתו את הי פ ל  (1) האומר על זכות שהיא ״טובה״ כ
י כן צפו מה; ועלי ז  הזכות ״טובה״ רק כלפי אדם מסוים, אך מעבר לסך הוא נתפס להג
 להיתקל בקשיים. מי לנו בעל זכות קניין, וזכות! שהוא במובהק ״כלפי הכל״, יותר
ד ף: מבעל מיטלטלין! שאין בהם לאיש זולתו זכות שעבו  מבעל מיטלטלין — ונוכל להוסי
 או שותפות ? והנה, אפילו זכותו עשויה להיפגע, |ובעצם להישלל, על־ידי מי שקונה
 את המיטלטלין, ולו מגנב, בנסיבות של תקנת ה^וק. נמצא שכלפי קונה כזה זכותו
, שוב אין לומר עליה שהיא טובה ן לא תהיה ״טובה״ — ואם כן  של בעל המיטלטלי
ן אובדת לו במקרה זה מכוח : זכותו של בעל המיטלטלי ן . יתר על כ ל כ י ה פ ל  כ
; בלעדי ח ו ת ה התמימה בשוק פ י י נ ק נו בלתי הוקי, הלא הוא מעשה ה  מעשה שאי
 קנייה לא תיתכן, כמובן, מכירה בשוק פתוח. התנהגותו של המוכר היא אמנם בלתי
 חוקית — אך הרי הגנבה לעצמה, לפני שנצטרפה אליה לאחר מכן הקנייה, לא הספיקה
ת הבעלות הקמאית. נמצא שהתנהגותו של הקונה היא שמפקיעה  בשעתה להפקיע א
 לבסוף את זכות הבעל הקמאי — והתנהגות זאת| שאיננה, כאמור, בלתי חוקית, לא
לת  זו בלבד שהיא מספיקה להשארת הנכס אצל הקונז^ אלא אף אינה מצמיחה נגדו עי
 תביעה בנזיקין. הבעל הקמאי יוכל אמנם להתנחם] בעילת התביעה האזרחית שיש לו,
ב (אף כי חזקה על הל^ז שלא ימתין כרגיל להיתבע וקשה נ ג ד ה ג  לכל הדעות, נ
לה נגדו). מכל מקום, אין תביעה זאת  לשער שהבעל הקמאי יוושע מ״קיומה״ של העי

. ם מ צ ן ע י ל ט ל ט י מ  ערוכה לשם מימוש או ״וינדיקציה״ של זכותו ב

ן עלולה להיכלל מאתו גם מכוח מעשים שאינם  ואולם, זכותו של אדם במיטלטלי
ן ד: המיטלטלי עו די הפקועה שלטונית. זאת ו י  כרוכים מעיקרא בשום אי־חוקיות, כגון על־
 אפשר ש י רש מ ד ו או יישמדו — בין בנסיבות זדוניות ובלתי חוקיות ובין בנסיבות ש־
 נן מולידות עילת תביעה או תלונה כלפי מישהו. אף אז, בהישמר החפץ, חולפת ממי  אי
ן אינו.בל  לא מן העולם זכותו של הבעל בו. נמצא שעצם קיומה של זכות קנית במיטלטלי
 תי תלוי בהתנהגותו של אותו פלוני היכול להשמיד א!ת המיטלטלין. גם זכויותיו של הנהנה
ות עשויות לפקוע עקב מעעזיו של נאמן סורח המעביר מקרן  (או ״המוטב״) בנאמנ
ות לקונה בתום לב ובתמורה טובה. אם נראה את זכותו של הנהנה בקרן נאמנות  הנאמנ
 כזכות קניין, הרי שתימצא לנו דוגמה נוספת לזכות קניין שאינה עומדת בפני מישהו,
 כלומר בפני הרוכש מאת הנאמן בתמורה ובתום לב. אותו מישהו מכשיל, בלי משים,
ת זכותו של המוטב ״מאחורי גבו״. עם זאת — !ואל נושא זה נשוב להלן — פלוני  א
ני ״צד ש ביכולתו של פלוני להכשילה או לחסלה, אין פלו  שזכות תלויה בו, במובן שי
, לעומת בעל הזכות. לכשנדייק, אין הזכות ״תלויה בו״ אלא ב י י  שכנגד״, או ח

 רק ״חשופה אליו״. |
ת תנאי או התרחשות מאורע אשר,  יש זכויות קניין החשופות לאפשרות של התממשו
ין אל אדם אחר. ויש אפילו שעצם הפעלת רצונו של אחר  בקרותם, יגרמו להעברת הקני
ן ניתן יפוי־כוח !בלתי־הדיר למכור נכס של ראובן.  תספיק לכך, כגון כאשר לשמעו
 ראובן מוסיף אמנם להיות בעל זכות קניין כשרה למהדרין — לא רק ״רכושית״ אלא
 אף ״טובה כלפי הכל״ — ובכל זאת זכותו חשופה לאפשרות שמיופה הכוח יחסלה
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 בהפעלת רצונו. זכותו הנמשכת של ראובן ״טובה״ אף כלפי שמעון, שהרי ראובן עשוי
ן עשוי היה לעולל לראובן, כלומר להקדים ולמכור ן מה ששמעו ן מעי  לעולל לשמעו
ות זכותו של ראובן ״טובה״ עד כדי כך, ולכל ן ימכור. והנה, עם כל הי  לפני ששמעו
ש מ ן באותה מידה מ ת זכות in rem, אין לומר עליה שהיא ״טובה״ כלפי שמעו  הדעו
: יש רואים דייר מוגן כבעל זכות קניין בדירה המוגנת. ן כ  שהיא ״טובה״ כלפי אחרים. ו
 נניח שכך הוא. עם זאת, ברור שזכותו אינה עמידה בפני בעל הדירה כבפגי אחרים.
וחד לבעל הדירה, נוי מי  בעל הדירה יוכל להביא לסיומה של זכות קניין זו בהתחולל שי
 כגון אם יהפוך בעל הדירה להיות זקוק לדירה לצורך עצמו ויודיע לדייר על נכונותו

ת זאת לדייר המוגן. ד לרשותו סידור חלוף. אחרים — אין בכוחם לעשו  להעמי
יכת לבעל הזכות כבר, שהיא חסינה : אין לומר על זכות קנין, השי ר ב  , כללו של ד
ת יומרותינו בגינה של זכות כזאת, . אנו נאלצים להצניע א ל כ י ה נ פ  או עמידה ב
 לדיינו שנסתפק בקביעה שהזכות ״טובה״ כלפי אנשים בכלל, שאינם מסוימים במספרם

 ויבזהותם.

ו נראה בה זכות קניין  : בהנחה שזכותו של דייר מוגן הפכה •בימינו להיות המירה, אנ

ו ף שכלפי בעל הדירה אין היא ״טובה״ באותה מידה כמו כלפי האחרים. מעמד ל א  ע
 המיוחס של בעל הדיחי! אינו מפריע. ברור, עם זאת (אם לנקוט בלשון המעטה), שלא
ת זכותו של הדייר המוגן כזכות קניין. אדרבא: אלמלא ת לאותו מעמד רואים א ו ד ו  ה
 מעמדו המיוחס של בעל הדירה, לא היה מזדקר כלל בדרכנו מכשול המצריך תירוץ,
כת לו ״כבר״. י  ומעיקרא לא היינו מגיעים לידי פקפוק בכך שזכותו של הדייר המוגן שי
 1כל כך למה ? — משום שעיקר האינטרס המוגן לטובת הדייר — שהוא הוא זכותו של
: הוא היה שמח אם ו  1־«דייר המוגן — אינו אינטרס שבעל הדירה יעשה או יתן לו משה
ן מעליה בעל דירה. האינטרס י א ת זכות לגור •בדירה העומדת לרשותו ו י  וזיתה ב
ין אינטרס זה אין בעל : ל א להיות מפונה מן המקום. ולעני ו כנ  המוגן הוא שלילי בתו
 הדירה חייב שלו. צא וראה מה בין אינטרס זה לבין האינטרס של נושה לקבל כסף,
ת הכסף — לאו דווקא ל א ב ק  סכום החוב, מן החייב. אמנם יש לנושה אינטרס ל
ק אותו, י ; ז ה מה שמענ סו ת החייב. הוא רוצה שהכסף יצטלצל כבר בכי א  לקבלו מ
ל ערבים או כ  ולא שהחייב, ודווקא הוא, ישלם לו את הכסף. אדרבא: אילו היו ה
ו נ ו סכום הכסף אי ה ל י ה י  אחראים לתשלום, היה שמח. ואולם האינטרס שלו ש
 אינטרס מוגן בדין, ועל כן לא זכות משפטית. לעומת זאת, האינטרס היותר מצומצם
 ופגיע, והפחות קוסם, אינטרס־תחליף, שהנושה נסוג אליו שלא בטובתו, כלומר האינטרס
ב יתן לו את הכסף, רק הוא אינטרס מוגן בדין, זכות משפטית. הנושה רוצה י י ח ה  ש
 היה מסתמא לראות בכסף שחייבים לו דבר שהוא כבר שלו — אך ברצונו אין די. אין
 מרשים לו לצאת ולתפוס כסף כדי סכום החוב — אף לא מאת החייב וכשלהלה יש כסף
יבו ייעלם ללא  שאפשר לתופסו. לא כל שכן, אין הנושה משוריין בפני האפשרות שחי
 עקבות. רצונו של הנושה לקבל כסף אכן רצון הוא, אכן יש לו ״אינטרס״, אך אינטרס
 זה אינו מהווה זכות משפטית. בלית ברירה, נאלץ הנושה להסתפק, למטרת אכיפה
ה אכן  בדין, באינטרס אחר, פחות, שיש לו, באינטרס שהחייב ישלם לו. אינטרס ז
ת זאת אינה זכות קניין אלא זכות חיוב ; וזכות משפטי ת  מוגן בדין ומהווה זכות משפטי
 בלבד. לעומת זאת, הדייר המוגן לא היה נפגע בעיקר האינטרס שלו — להמשיך לדור -7*
 אם היה בעל הדירה נעלם, פושט רגל, הופך אויב או זוכה בחסינות דיפלומטית, בעל
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 הדירה יש אמנם שהוא גם חייב לדייר תיקונים א!ו שירותים; אך חיובים אלה הם
ת התיקון — לא לזכותו ת השירות או א  לעומתיים לזכות של הדייר, אם ישבה, לתבוע א

 לדור.
| בימינו, שאף זכות חיוב שוב אינה ן נוכל לשוב ולהתבונן בקושיה שהועלתה: א כ  מ
י ת גם כלפי זרים בלתי מסו ט ש פ ו  מתמצית, ואין כוחה תש, בין הצדדים לה אלא היא מ
ן זכות קניין ז ה נותר מן ההבדל, בינה לבי  מים במספרם ובזהותם, מה ההבדל, או מ

ות נוספת בטיבו של חיוב. נ נ  הקושיה כופה עלינו התבו
ימת״ לא רק כלפי  האומר שזכותו של הנושה ״טובה״ אף כלפי אחויים, שהיא ״קי
ן  החייב, לא אמר את הכל. יש עוד להוסיף ולומר שמאת החייב ניתן לתבוע משהו שאי
 לתבוע מאחרים. זכותו של הנושה אמנם ״טובת״, או ״קיימת״, כלפי הבריות בכלל,
ת אדם מסוים א ה מ ע י ב  במובן שאין הללו בני חורין להתכחש אליה, אבל היא ת
 בלבד ורק אותו היא ״מחייבת״. אותו אדם יכול, כ^י שנאמר, להביא, בכוונה או שלא
; ואז ממילא לא ייוותר ממום לשאלה אם כל האחרים מצווים ע ק פ  בכוונה, לכד שהזכות ת
ת אדם מסוים א וחדת מ  בכבודה, אם עבורם היא ״קיימת״. תנאי הוא שתהא תביעה מי

 לפני שתוכל לעלות שאלת ההגנה על אותה תביעה בפני הכל.

גד הוא העיקר. אם! אין הזכות כזאת שנחוץ לה חייב ב שכנ י י ק: העדרו של ח ו ד  ו
 שכנגד, הרי — כפי שכבר ראינו במקרה הדייר המוגן ואף במקרהו של המוטב בקרן
 נאמנות — העובדה גרידא שהאינטרס של הזכאי ת^וי במישהו במיוחד, במובן שהוא
ת יסוד ה״כבר״.  חשוף אל אותו מישהו יותר משחשוף הוא אל אחרים, אינה שוללת א
חלת ןזזולת — או מוצאו של חפץ או מי  נניח ששיטת משפט מסוימת מורה שפולש אל נ
,  שגזלו — יש לו זכות טובה, חסינות, העומדת לו כ^גד כל אדם מלבד הבעל האמיתי
 או פולש או מוצא או גוזל קודם. אם מוסיפה אותה!שיטה ואומרת שהפולש או המוצא
 יכול ״למכור״ את זכותו לאחרים — כלומר, שבחישוב משד ההחזקה של מקבל ההעברה
טת  (ה״קובה״). תצורף תקופת ההחזקה הקודמת של הפולש־המעביר — הרי שבאותה שי
 משפט תהא זכותו של המוצא או של הפולש זכות קניין. הפולש, המוצא, הגוזל חשוף
ו אף הוא חשוף. הזכות דם; והז׳קונה״ ממנ תי ומצד מחזיק קו  לםיכונים מצד הבעל האמי
ב: ; ואולם, בגבולותיה, !היא זכות — וזכות קניין. ושו  היא, אפוא, ״חיוורת״ כלשהו
 נניח ששיטת משפט גורסת כי מותר לסלק ללא ו^ליד משפטי רק פולשים ״טריים״

 להבדיל מפולשים שנישלו את הזכאי והספיקו להןזבסס במקומו. אם מוסיפה אותה
תקו לאחר — כלומר, שאת האחר ו !  שיטה ואומרת שיש ביכולתו של פולש ״למכור״ את
 לא יהא ניתן לסלק ללא הליך משפטי כבר מ ת h י ל ת כניסתו של האחר — הרי
 שלפולש הוותיק יש זכות שהיא המירה ושאין לעומתה חייב, ועל כן זכות קניין. אין
 לעומתה של הזכות חייב, ה״כפוף״ לבעל הזכות — יעז מעליה מי שמאיים עליה, והזכות

 ״כפופה״ לו.

 בזכות חיוב, שיש לעומתה חייב שכנגד, יכול הלה לפגוע בזכותו של הנושה כפי
את ניו*ן אפילו לומר (ככל שיישמע הדבר נה ז  ש״אחרים״ אינם יכולים לפגוע בה. מבחי
 ת פגיעת מזכותו הקנ ו ח  פאראדוקסאלי) שזכותו של הנושה בחיוב המגיע לו!היא פ
ל ״כשריןם״ לפגוע בה בשווה. אם נשוב אל כ : כי לא ה טלטל נית של בעל חפץ מי י  י
 האמרגן הזכאי להופעתה של הזמרת, ניווכח לראות כי כל האחרים העשויים לפגוע
 בזכותו זאת של האמרגן אינם יכולים לעשות כן א!לא באמצעות הזמרת. כך לגבי מי
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ת ת הזמרת להפר את התחייבותה. כך גם לגבי מי שפוצע, כולא או חוטף א  #משדל א
 הזמרת ומונע ממנה לבצע את התחייבותה בנסיבות אשר אין בהן משום ״שידולה״
 להפר ואשר בהן לא תהיה אולי לאמרגן עילת תביעה נגד הזמרת עצמה — בין אם
 הפגיעה כאמרגן מכוונת ובין אם באה מתוך טיבה כלפי הזמרת, והפגיעה כאמרגן היא
 תוצר לוואי בלתי צפוי, או אף לא רצוי, שלה. כל הדרכים מובילות אל הזמרת. וכפי
ת  שראינו, לא רק במה שתעשה מדובר אלא גם במה שיקרה לה, כגון אם תצטנן. א
 עמדתה המרכזית של הזמרת אין לעקוף. ובעצם, הדבר מובן מאליו, שהרי כיצד לפגוע
 בתביעתו של אדם מאת זמרת שלא באמצעות הזמרת ? ואין צריך לשוב ולציין שאם
 תיתפס זכותו של האמרגן או תעוקל על־ידי נושיו שלו, ממניעים שדבר אין להם עם
 הזמרת, אף אז, בהימצאה בידי המעקל או התופס, תוסיף הזכות להיות זכות ה״מתב־

 ייתת״ בזמרת.

 עם זאת, כ ל זכות, כולל הזכות המשפטית ה״אישית״ ביותר, מצוידת בסאנקציה
ת היא. אפשר, אפוא, ששופטים, שוטרים ומוציאים לפועל ייקראו  אס אמנם זכות משפטי
 בסופו של דבר לעשות מה שלא היו נקראים לעשות אלמלא היתה אותה זכות קיימת.
; היא עובדה, גורם בשטח. ם״  כל זכות משפיעה, אפוא, מושכת ומעיקה מעבר ל״צדדי
 כך הוא כל אימת שלא בתפילה שבלב, או בתקווה סמויה, מדובר אלא בזכות משפטית.
נה ישות מופנמת או צפונה. אין עובדתיותה אוזלת וכלה בין ה״צד־ ת אי  זכות משפטי

: לא הנושה מפעיל את הסאנקציה אלא אחרים. ם״ י  ד
 אולי כדאי להסתייע במשל להבהרת הקשר, בזכות חיוב, בין התביעה מאת אדם
י  מסוים לבין עובדת ״קיומה״ של אותה תביעה כלפי אחרים. הבה נתאר לעצמנו שנ
י עבריה של סמטה צרה. הם מבקשים להבטיח לעצמם  בעלי בתים הממוקמים משנ
 גישה נוחה זה אל זה ואפשרות לביקורי בית בין בני משפחותיהם בכל שעה ומזג אוויר
 ומבלי שיצטרכו להתחכך בעוברי אורח, בגמלים ובחמורים העושים דרכם בסמטה. הם
י הבתים בגובה קומתיים או שלוש מעל  בונים, אפוא, גשר עילי מקורה, הנמתח בין שנ
 לקרקע הסמטה. גשר זה נבנה על חשבונם בלבד, אמור לשרת אותם ואת בני בתיהם
ת ׳לאחזקת ו  בלבד ואין לאיש זולתם כניסה אליו. אף אין לאיש זולתם תביעות הדדי
 הגשר, למימונו ולשיפוצו. כלום נובע מייחוד הגשר ומפרטיותו שכל האחרים, ה״זרים״
 לגשר, הם בני חורין להתכחש אליו, לנהוג כאילו לא היה אוהו גשר קיים ? האם מותר
 יהיה לקבלן כלשהו הפועל בסביבה לתמרן את עגורניו ואת דחפוריו כאילו לא היה
ר בין אותם שניים בלבד, להנאתם ש י שיהא ג  הגשר קיים י גשר בין שניים אמנם עשו
: היותו  שלהם ולחיוביהם ההדדיים — אך הוא עובדה בשטח כלפי הכל. ובהדגשת ההפך
, ר ש  של הגשר עובדה "in rem" אינה שוללת את הקביעה שבין שניים מסוימים הוא ג

ה סתם.  ולא מבנ

ן א׳ ל־בי. בדורות האחרונים התפשטה  ; מקדמת דנא נאלץ ג׳ ״לקבל״ נישואין שבי
ות החברתית של קשרים בין יחידים מתחום ההוזים שיש בהם טעם סטטוס  העובדתי
 אף לעבר חוזים שהם חיוביים גרידא. הקשר או הזיקה שבין הצדדים לחיוב _ אין
נה התחשבות מצד  לדעתי קושי לראותו, כל עוד הוא קיים, כעובדה הטעו
ן לצדדים, עשוי להיות נתון, datum, לאחרים.  כל האחרים. מה שהוא די
א מוטלת ל  ואולם, מחובת ההתחשבות הרובצת על הכל אין להסיק ש
ם: י  חובה לגמי אחרת, רחוקה ושונה מחובת ״התחשבות״ בלבד, על מישהו מסו
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, מיוחדת בתכלית, למישהו ^סוים. אפילו כאשר הזכות המיוחדת ת ו כ  ושלא ניתנת ז
 כלפי חייב מסוים איבה בתוכנה יותר מתביעה מאתו שינהג בהתאם לחובתו שמן הדין —
 כגון, במי שכל התחייבותו לא היתה אלא שלא ינהג! ברכב במהירות העולה על המותר,
 או שלא להקים רעש אסור — עדיין שובה הזכות צגדו מה״זכות״ שיש לאדם שחברי
 החברה בכללם לא יפרו את הדין. מי שהתחייב כלפי אחר שלא לעשות דבר מסוים,
ת התחייבותו אף יתו אסורה בלאו הכי, חייב יהיה, אם לא הוסצם אחרת, לכבד א  שעשי
ת ב: אם גילה א ית אותו דבר להיות מותרת בדין. ושו  אם, לאחר שהתחייב, הפכה עשי
 דעתו שלא יקיים את התחייבותו צפוי יהיה להיתבע בשל ההפרה המוקדמת, על אף
ת הדבר האסור שהתחייב להימנע מעשייתו, ואף צפוי יהיה לפצות  שלא עשה עדיין א
: מי שהתחייב כלפי אחר שישרת בצבא כנדרש, או ד עו  על הצער שגרם לנושה. זאת ו
ו שישרת או שישלם, בעוד שכל נ  שישלם מסיו במועדם, יהא האחר זכאי לתבוע מל
יב הוטל לשרת  אחד מהאחרים לא יהיה זכאי לתבוע — וזאת על אף שעל מי שהתחי
 או לשלם מכוח הדין, ולא רק מהתחייבותו. אכן, אן* מבלי התחייבותו חייב הוא לשרת

; חובה עליו, לא חיוב. א ו  ולשלם — אך לא לכל אחד מיחידי הציבור חייב ה
ד נית על חיובים ותשתכלל כצל שתתפשט וככל שתשתכלל, תמי  תתפשט ההגנה החיצו

ננטית של החייב.  תוסיף להינשא במרכזה דמותו הדומי
ות 1— ועל כן, אפילו עניין זה. עיונית,  אמבם, אין לך כמעט דבר שאיבו עשוי להשתנ
ל בושה כשר, שיש לו תביעה מאת כ ל כ  בוכל לדמיין לעצמבו התפתחות הדין עד ש
 אדם, יזכה בערבותה של המדינה למימוש נשיו בכל| הנסיבות. אם ישתרר אי־פעם. מצב
ת כלל הציבור  משפטי שבו יוכלו כל שניים, הנועדים יחדיו לעסקה שביניהם, לסחוף א
וב״ — להבדיל מחוג ה״קיום״ — של היחס שטוו ביניהם, אם  המאורגן אל חוג ה״חי
 ינותקו חיובים וישוחררו מתלותם כמתחייב, והמדיבן־״ תהיה נכונה לחסוך מאת כל נושה
 כל אכזבה אפשרית — או אז נצטרך לשוב ולשקול בעניינים רבים. ייפתח ״משחק חדש״,
ונית בין קניינים ו יחרוג הרחק מעבר להבחנה העי  ושידוד המערכות שיתחייב ממנ

 לחיובים.
ב: אף במצב המשפטי דהאידנא — באותם ^קרים שהחייב הוא ממשלה, עיריה  ושו
 וכדומה, הרי ככל שהנושה רגוע ובוטח בהמשך קיו^ו של החייב, ברצונו לבצע בעתיד
ה ז  וביכולתו לעשות זאת, טבעי שתיטשטש בתודעתו ?1זל הנושה ההבחנה בין חיוב כ
 ובין קניין, מאז ומתמיד לא נסתר מבר־דעת שזכויות חיוב רבות עולות בערכן המעשי
 על זכויות קניין רבות. כדאי יותר להיות ״נושה״ !המחזיק, בסכומי מיליונים, באגרות
 חוב סחירות של מדינות עשירות ויציבות מלהיות ץבעל״ של בקתה דלה המטה לבפול.
ת; וככזאת אבו דנים בה, ולא י  מובן מאליו שההבחנה בין חיובים לקבייבים היא משפטנ

 בחילוקי כדאיות עסקינן.
נה תופסת ״כלפי הכל״  ראינו שזכות קניין ״חפצית״, האמורה לתפוס ״כלפי הכל״, אי
 ממש, ומכל מקום לא ״כלפי הכל״ בשווה. מאידך! גיסא, נוכחנו שהיא תופסת ״כלפי
ה תופסת — ובכך! היא נבדלת מזכות חיוב — כלפי נ י א  הכל״ במובן השלילי ש
ד אין ב ל  מישהו במיוחד. תיאורה של זכות קניין כזכות ד&ובה כלפי הכל, בו ב
; אלא שבה ל כ  כדי ״לחזק״ את הזכות — להפך! הרי גם זכות חיוב היא טובה כלפי ה
ים: בעוד שבזכות וחדת המוטלת על אדם מסו ם חובה מי ף על כך, ג ו ס  עוד יש, נ
 קניין תיאורה של הזכות כטובה כלפי הכל מקפל בחובו את המסר המחליש והשלילי,
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 שאינו אמור אמנם בפירוש, כי הזכות טובה ר ק כלפי הכל. זכות קנייז היא ״חזקה״
ין אותה — יסוד ה״כבר״, העצמאות במובן של ר המאפי ח א  מזכות חיוב בשל היסוד ה
 אי־תלות בכל חייב שכנגד — אך היותה של הזכות in rem משותף בימינו גם לזכויות
ת חייב מיוחד היא באמת ס ס ו  חיוב, ועל כן אינו מחזק ואף לא מחליש. ואילו ת

. ב ו י קת; אך במידה שהיא מחזקת הריהי מחזקת דווקא זכויות ח  תוספת מחז
 (2) כפי שאמרנו לעיל (עמ׳ 394—393) יש המבקשים להדגיש, על־ידי האמירה שזכות
ינה של אותה זכות הוא קשר מידי ואינטימי בין בעל הזכות לבין י  היא in rem, שענ
ת תקיפותה של הזכות כלפי הכל. אף  ״דבר״ כלשהו הנתון לשליטתו ולאו דווקא א

ת זאת של האמירה מעוררת קשיים.  משמעו
 ראשית, רובץ לפתחה הספק הנצחי בדבר מהות הקשר בין אדם לדבר, ובדבר מידת
ות של הקשר, המצדיקות ראייתו של האדם כבעל זכות בדבר. אנו נקלעים נטנסיבי  האי
; ן ו ות חמקמקה* בין זכות לדבר לבין זכות בדבר; בין שכירות לבין רישי  תדיר אל הבחנ
 בין שכירות לתקופה קצרה לבין שכירות (או ״חכירה״) לתקופה ארוכה — כל אימת
 ששיטת משפט כלשהי רואה לנכון להתייחס אל אלה בשונה. אמנם יש זכויות בדבר;
נן לבין זכויות לדבר, מתוך הזיקה שבין ת ייחודן, ואת ההבדל שבי  אך אין להסביר א
ינית י  ^על הזכות לבין הדביר האמור. ״זיקה״ מסוימת אל מגרש יש הן לבעל זכות דרך קנ
; הן לבעל משכנתה על מלון והן לאורח ת ח  בו והן למי שקיבל היתר לעבור בו פעם א
 השוהה זמנית בחדר שבמלון. אם נאמר שההבדל בין הראשון לשני הוא בכך שרק

 לראשון יש זכות ״בדבר עצמו״ — לא יהא בכך יותר מהנחת הדרוש.
 כן עשויה להציק לנו השאלה כלום מי שהתקשר בחוזה לקנות נכס הופך להיות בעל
 אותו הנכס, ביושר אם לא בדין, כלומר בעל זכות־שביושר ״בנכס עצמו״, כבר מכוח
 ההתקשרות ואף ללא העברת הנכס לפי הכללים שנקבעו ל״העברה״ של נכס מאותו
ת כל שהוטל ; ואם כן — מאיזה שלב י משעת ההתקשרות י משעה שהקונה עשה א ג  סו
? מהשעה שנקבעה לביצוע ההעברה י שאלוה אלה ניתן כמובן להציג לגבי מי ו י ל ע ' 
 שהתקשר בחוזה לקנות לא את הנכס ״עצמו״ — מושג שנחזור אליו להלן — אלא,
: האם הפך, וממתי, להיות, לפחות ביושר, בעל זכות הדרך ? (ולא  :למשל, זכות דרך בו
 למותר לציין כי אף שיטת משפט המצהירה על שלילת קיומן של זכויות שביושר, מכל
 וכל, טעונה בדיקה אם הצהרותיה מתיישבות עם מעשיה. די לנו שבפשיטת רגל של
 המוכר יתייחסו אל מי שהתקשר לקנות מגרש, או זכות דרך, אחרת משמתייחסים אל
ת הקונה כבעל זכות ״בדבר עצמו״ — בין אם נקרא לה  נושים אחרים, כדי שנראה א
 זכות ״שביושר״, ובין שנקרא לה בשם אחר.) האפשרות, במסגרתו של כל דין פוזיטיבי,
 להכריע בשאלות כאלה אם לכאן ואם לכאן, ומבלי שאחד הפתרונות בלבד יהא כפוי
  עלינו מכורח ההיגיון, או ממושכלות ראשונים, ויוציא בהכרח את הפתרון האחר, מספי
 קה כדי להראות שהרעיון של זכות בדבר, להבדיל מזכות לדבר, אינו אלא רעיון

 שבדיעבד, ואין הוא אוצר בחובו תשובות, הנגזרות ממנו עצמו, לשאלות אלה.
 . ואולם הדגשת הקשר האינטימי בין אדם לדבר עשויה לעורר גם קושי אחר. ה״אוב־
. כך, למשל, בזכות יוצרים או בפטנט. בעל  ייקט״ של זכות קניין יכול שיהא,ערטילאי
 הזכות אינו מוסמך לשלוט אז ב״דבר״ אלא בהתנהגותם של אחרים. הוא זכאי לאסור
 עליהם פעולות אשר, אלמלא זכותו, היו מותרות להם ללא צורך בהסכמתו. גם
 >^אשר נלווית אל זכות היוצרים או אל הפטנט הזכות לתפוס דברים מוחשיים, כגון
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וחד ונוסף  עותקי ספרים או מוצרים שנעשו תוך הפרת הזכות, !הרי שאי? להחליף סעד מי
 זה בגופה של זכות היוצרים או זכות הפטנט.

 הסמכות או היכולת לאסור על אחרים כניסה לפעילות הכפויה על־ ידי
, ולהתיר• בתמורה) אינה נבדלת בעיקרון ר י ת ה ת היכולת ל ט (המקיפה א  פטנ
כניסה למגרש המצוי בבעלות  מהסמכות או היכולת לאסור על אחרים 1
 פרטית. כאן אף כאן נתקלים ב״מרחבים סגורים׳ז• איז סיבה מספיקה להוציא קניין
; ואנו חשים כי אכן זכות ן י י  ערטילאי, רוחני או תעשייתי, ממסגרת זכויות לקנ
ב שבו, ה אותו מובן חשו כ ין מעין פטנט היא, במובן חשוב, זכות jin rem כיוון ש  קני
 כאמור, חשים אנו, אין משמעותו שליטה ב״דבר״! ואם בכל זאת נתעקש לראות בה
נה אלא הסמכות או היכולת : השליטה אי ר ב  שליטה בדבר — כי אז לא כפשוטו של ד
ת לאסור על אחרים; וה״דבר״ הנאסר על אחרים אינו אלא התנהגות — ואפילו  המשפטי

 לא התנהגות המוגבלת למקום או לזמן מסוים או שהלא בגין עצם מסוים וקיים.
 מהו, אפוא, אותו ״מובן חשוב״ שבו זכות קניין ערטילאית אף היא זכות in rem על
? דומני שמתגלה כאן כי ה ת ״חפצית״ כלשהי לשכון ב  אף שאין לה במציאות תשתי
, , , i n p e r s o n a m ך " פ [ ה ת ו ט ש פ , ב א י ״ ה i n r e m ת " ו ע מ ש  מ
 אומרים על זכות שהיא in rem משום שאיננה, כאשר איננה, in personam. אם נאמץ
נתה המרשימה ביותר , הרי שתכו ב ו י  לנו, כדגם להשוואה ולהבחנה, את זכות ה ח
וצ ט או זכות יוצרים תימצא לנו בכך שזהותו של בעל הפטנט או זכות הי  של זכות פטנ
 רים היא זכות שאינה טעונה חייב או ״צד שכנגד״. כאן מתגלה הדמיון המכריע אל
,!ts־n ן , אין חציצה בין הזכאי לבי גדי  זכותו של בעל רהיט או מגרש. בהעדר ״צד שכנ

ן הזכאי לבין מושא זכותו.  כאן, בהעדר החציצה, יסוד הקשר האינטימי שבי
ת ה״שלי״ במובחן מה״מגיע ין את ה״כבר״, א  כאמור, היסוד המובהק ביותר המאפי
 לי״, נתיקותד. של הזכות מ״צד שכנגד״, מצוי הן ב^כות קניין ערטילאית והן במוחשית,
ו משותף לכל צורות העושר ה״רכו^צי״. הרי ראינו כברי שזכותו של נ י  אבל א
יה  נושה לחובו, אף כשאין היא צמודה אל אישיותו ^זלו והיא בידיו כ״סחורה״ העשו
in להחליף ידיים, ועל כן ״רכושית״ — מתמקדת היא בכל זאת בחייב מסוים, ועל כן 

.in rem ולא personam 
ב אינה מוליכה אותנו י י ח ל ה  התמקדותה של זכות חיוב רכושית באישיותו ש
ו בצמד ״רכושי״— ת הזכות כ״אישית״ או לכנותה כך. בהקשןר שבו רואים אנ  לראות א
״ דיכוטומיה סגורה, לא נוכל לראות זכות! כרכושית וכאישית גם יחד. ואכן,  ״אישי
ה אישית. לכל היותר, יש| זכויות חיוב רכושיות שבהן נוכל נ י  הזכות הנידונה א
ו של החייב כחובה ״אישית״ •4 אך כאן נצטרך לשקול מה משמע ת ב ו  לתאר את ח
^ ״אישית״ חובה המוטלת על אדם ו  ״אישית״ לעניין חובה להבדיל מזכות. נוכל לכנ
ן ביכולתו של אותו אדם להסיט את האחריות |מעצמו אל אחר י, או כשאין ביכולתו  כשאי
 לקיימה אלא ״אישית״, כלומר בגופו, ואין די בכך קוהוא ממשיך לשאת באחריות לקיום.
 גם נוכל לתאר כ״אישית״ חובה המוטלת על ה״איש!״ — כלומר על האיש כולו, במלואו,
ו ומשאביו, להבדיל מחובה המצטמצמת לנכס מסוים או  ומתפשטת על כלל מאמצי
נה מחייבת מעבר למה שקיבל  לערכו (intra rem), כבהובה המתגלגלת על יורש אך אי
ו נ ו או אחרת, אי  בירושה, או מחובו של קונה ליתרת מחיר מה שקנ4< כאשר, מכוח הדי
נו חובה המוטלת י ^א: כאשר אין לפנ י  חייב אלא כדי גבול ערכו של מה שקנה. מאידך ג
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ל אדם (אף אם סכומה מוגבל לערכו או למחירו של משהו), אלא רק שמשהו צפוי  ע
ב; ו ו אם לא ינהג כך או אחרה, הרי שבכלל לא מדובר בחי  :להישלל או להיתפס ממנ
י להמשך זכותו של אותו אדם בנכס מסוים. א נ  *העשייה או התשלום הם בגדר ת
 במקרים אלה, בהעדר חובה, ממילא אין לחוש לתיאורה כ״אישית״ או בכל תואר
 אחד, אלא מדובר באדם שנכס מנכסיו חשוף, בנסיבות שנקבעו, לאחר. לעניין זה עוד

 אשוב להלן.
יות המקופ י המשמעו ת ש ׳ 394 לעיל), כל אחת מ מ ע ) י ת מ ד ק : כפי שכבר ה ן בכ  ו
ת של ״כלפי הכל״ וגם המשמעות של ״בדבר  לות בתווית *in am״ — גם המשמעו
 עצמו״ — אינה עומדת במבחן יומרותיה. לא בתווית זאת המפתח ליסוד ה״כבר״. הבה
, הבלתי־אמצעיות, של ת ו א מ צ ע  נניח, אפוא, לתווית ונשוב להתבונן בתכונת ה

 הזכות למה ש״כבר״ שייך לאדם.
 , כפי שאמרנו, מעוררת היא בתו ן ל כ  ; זכות קניין — אין כנגדה חייב מסוים. ע

ו אסוציאציה של מידיות, של היותה כביכול בדבר, או בדבר, עצמו, זכות ״חפצא״:  דעתנ
גע אליו יש לו זכות. ו  שהרי אין מי שיחצוץ בין בעל הזכות לבין הדבר או החפץ שבנ

ע לדבר, וכמובן ג ו נ  בכל זאת, אף זכות שהיא כביכול בדבר היא רק זכות ב
א בכך שאין לעומתה צד שכנגד. ל  ל א ״כלפי״ הדבר או מאתו — ואין ייחודה א
 בדבר ״עצמו״, כבכברת אדמה, לא תיתכן זכות. כברת אדמה היא עובדה — מושא
ות שעו־ נה נתפסת כלל לקטגוריות המשפטי  פיסי, גיאולוגי, ועוד — ובהיותה עובדה אי
. זכויות הן לעולם כלפי בני אדם, אף כשלא כלפי בני  למן נורמאטיבי ולא עובדתי
 אדם מסוימים אלא כלפי בני אדם בכלל. עצמים ואנשים נתקלים אלה באלה; עצמים
ת שוכנים במישורים מקבילים ולא ייפגשו. כברת אדמה היא חלק מכדור ו י ו כ ז  ו
ות  1«ארץ, ועל הארץ נאמר מפי הגבורה ״כי לי הארץ״. אין הארץ עצמה יכולה להי
יכת לשום אדם. מה שיכול להיות שייך לאדם, ואפילו אותו אדם הוא מי שקרוי  שי
: האדמה ת באדמה ו י ו כ ז  ״בעל האדמה״, לעולם לא יוכל להיות יותר ממירב ה
 עצמה עומדת לנצח — גאיונה, שלמה לעצמה ואינה נתפסת לאדם. היא מבלה אותו
ו בדפוסי לשון המבקשים להאדיר חשיבותה  ואין הוא מבלה אותה. מדי פעם נתקלים אנ
 של זכות (או של חבילת זכויות), או רוחב היקפה לעומת זכויות אחרות, ואומרים על
גע אליו היא ו ת גוף הדבר שבנ , להבדיל מכל זכות אחרת, ״בולעת״ א א י  הזכות כי ה
ד זכויות, ואף  קיימת, למשל מגרש. אלא שאין אדם, אין שום בעל של זכות, או של אג
 לא מי שקרוי בלשון יום־יום ״בעל המגרש״, יכול לבלוע מגרש. המנסה — ייחנק,

 ולא ייהנה.

 מהאמור לעיל נובעת מסקנה חשובה. כיוון ש״הדבר עצמו״ לא נבלע, אף לא על־
 ידי מי שמכונה, בלשון שהיא יותר ציורית ממדויקת, בשם בעל הדבר, הרי שהדבר
וגע אליו, ובתוכן זכויות  עצמו לעולם נשאר פנוי וזמין לאכלוסן של זכויות נוספות בנ
ן זכות דרך.  כאלו שהן רכושיות ואין לעומתן חייב, זכויות קניין, כגון ״זיקות הנאה״, מעי
י שהוא  אין הבדל שבמהות או באיכות בין זכותו של מי שקרוי בעל הדבר עצמו לבין מ
ני אחר (כלומר, זכות דרך או שעבוד רכושי י ד קני  בעל זכות דרך קניינית, או בעל שעבו
ן לעומתה ״צד שכנגד״) באותו  אחר המקנה שליטה במגרש, ואף אם רק חלקית, שאי
 דבר. ״בעל המגרש״ הוא כינוי המשמש להצביע על מי שיש לו יותר זכויות בנוגע
״ נבלע  למגרש — כלומר יותר מאותו הדבר הערטילאי, מזכויות. אך אין ״הדבר עצמו
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די מי שתקע בו זכויות רבות, יותר זכויות משתקעו בו אחרים, בדומה למגרש  על־י
ניות  חניה שאינו קם לקניינו של מי שהחנה בו מכוניתו!פעמים רבות או החנה בו מכו
י שאינו אלא בעל זכות דרך באותו , אין ״בעל המגרש״ נבדל ממ ת י ת ו כ י  רבות. א
 מגרש; ובוודאי שלא ממישהו אחר, אם יש כזה, שיש לו צירוף של זכות דרך, של

 חכירה ושל משכנתה במגרש האמור להיות ״של״ אהרן
נו נבדל באיכות ובמהות מבעל זכות דרך באותו מגרש  באומרי ש״בעל המגרש״ אי
 (וכוונתי לבעל זכות דרד שהיא זיקת הנאה ממש, להבדיל מרשיון אישי, בין שהמשכו תלוי
 ברצונו הטוב של ״בעל המגרש״ ובין שהוא בלתי־הן־יר) אין הכוונה להתכחש למשקלה
נות ם השונים של זכויות שו י נ כ ת  הרב של ״הבעלות במגרש עצמו״. אין כוונה להתכחש ל
 ו כ נן ״הרבה״ ז  או ל ה י ק פ י ם השונים שלהן. זכויותיו של ״בעל המגרש עצמו״ אי
ך ותו לא — כגון זכויות לעבור במסלולים רבים, או פעמים רבות, או בכלי ר ת ד ו  י
 תעבורה שונים — אלא הן זכויות אף להנאות ולשימושים ולניצולים אחרים. יתר על
יכת הזכות למותר ״ שי : אפשר אף אפשר לאמץ את הגירסה של״בעל ה^גרש עצמו ן  כ
 או לשיור ההנאות הבלתי מוגדרות שאינן שייכות לאחרים; ושהוא גם הנהנה השיורי
ת  כשזכויותיהם של אחרים בנוגע למגרש פוקעות און מגיעות לסיומן. מותר לתאר א
 ״הבעלות במגרש עצמו״ כשיורית — כלומר, ביתר דיוק, לכנות את השליטה השיורית
, לכבות זכויות קניין אחרות ם י  במגרש כ״בעלות במגרש עצמו״ — ומותר, אם ^צ
 במגרש, את זכויותיהם של כל מי שאיבם ״בעל המגר$ עצמו״, כ״חלקיות״ או ״פחותות״
״ ינה זכויותיו של ״בעל המגרש עצמו  לעומת ה״בעלות במגרש עצמו״. ואולם, ככל שתהי
ת הן בנוגע למגרש — לא פחות אך לא ו י ו כ ן ז י  רבות, כוללניות, שיוריות, עדי
נית לשמעון, הרי ראובן, י יך״ לראובן, אך יש בו זכוא דרך קנ  יותר. וכאשר מגרש ״שי
 אף אם ייקרא ״בעל המגרש״, איבו יכול לשלוט במגרש אלא רק בנתון לזכותו של
; ואת ״המגרש״ לא יוכל ראובן למכור אלא דק ״מגרש כפוף לזכות דרך״ יוכל ן ו  שמע
״ איבו ר; ומכוח ״בעלותו״ בלבד לא יוכל להתבער כשזכות הדרד. ״המגרש עצמו  למכו
ו יש זכויות י ל ע א ג ו ב ב  שייך, אפוא, לשום אדם אחד. המגרש עצמו הוא משהו ש
 שונות — פעמים רבות מתן לאיש אהד ורק מיעוט לאחר או לאחרים, פעמים כולן
 למעשה לאיש אחד, פעמים מפוזרות כמעט בשווה בין אישים שובים. זכות הדרך של
; !״חלקית״ לעומתה, אך לאו דווקא ן ״פחותה״ אולי מזכות הבעלות של ראובן  שמעו
ת או נאצלת ממנה. אפילו מבחיבת הזמן, זנחת דרך עתיקת יומין אפשר שקדמה ר ז ג  ב
 להפיכתו של המקום לאחוזה פרטית ומכל מקום יןאחוזתו הפרטית של ראובן. זאת
: לא רק זכויות קניין בנוגע למגרש יכולוו! להיות לאנשים שונים אלא אף ד ו ע  ו
 זכויות חיוב, כזכותו של נבטה שהתחייבו למכור |לו את ״המגרש עצמו״, או זכות
 אחרת בנוגע אליו. כבר רמזנו לכך שיש המבקשים להבליט את ייחוד מעמדו של
של כל זכות אחרת בדבר. ואולם, ! ה נ ו ״ באומרם שהוא הנהנה מחדל  ״בעל הדבר עצמו
 לא הוא בהכרח הנהנה האחד. אם תחדל להתקיים •י' זכית דרך •במגרש, ייהנו מכך גם
 חוכרים, בעלי משכנתה (ובעצם אף נושיו הבלתי מובטחים של ״בעל המגרש עצמו״)
ד ייהנה בפועל יותר מהאחרים.  ובעלי זכות דרך אחרים; ו״בעל המגרש עצמו״ לא תמי

״ יהיה הנהנה ״הסופי״.  אפשר אמנם, אם רוצים, לשוב ולהבליט ש״בעל המגרש עצמו

 לכשנדייק, אין אדם יכול להיות ״בעל״ אלא של זכו1צ בעלות היא הזיקה שבין אדם לבין
כת לאותו אדם. ומכיוון שהבעלות י דית—השי סו נית, חיובית, זכות אנוש י י י  כל זכות—קנ
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ץ היא עצמה זכות — לא  היא זיקה או קופולה, חוליית קישור, בין אדם לבין זכות״ א
נית ולא אחרת, בדומה לשרשרת המבריחה אופניים אל עמוד, שאינה, היא עצמה, י י  קנ
א בעל הזכות ? — ו ה יכת״ זכות לפלוני כך ש  לא אופניים ולא עמוד. ואימתי ״שי
 כללית, כאשר פלוני הוא המוסמך להגן בדין על האינטרס הגלום בזכות, כלומר על
ת: כו  הכדאי או הרצוי. מי שיש לו זכות לטייל במקום כלשהו, הריהו ״בעל״ אותה הז
 מי: שיש לו זכות לחבוש תחת ידו דבר כלשהו עד שתקוים חובה או ייעשה מעשה,
ת; מי שיש לו זכות למותר ההנאות הבלתי־מוגדרזת בדבר כלשהו, כו  הריהו בעל אותה ז
ה חבילת זכויות, אלא שאז, כאמור, נוהגים לקרוא לו, בלשון ביני ת ו  הריהו בעל א
ע ג ו נ  אדם ועל חשבון הדיוק, בעל הדבר עצמו. כאמור, המגרש ״עצמו״, אשר ב
ת; ועל כן, כו ו יש זכויות שונות, ופעמים לאנשים שונים, הוא עובדה ולא ז י ל  א
 לכשנדייק, ב ו אין בעלות, אף לא למי שהוא בעל רוב הזכויות בנוגע אליו, או אף
ת נזקקת לביטוי הלא־כל־כך מדויק ״זכויות  למעשה בעל כולן. הטרמינולוגיה המשפטי
ו קיום נכס שהוא ״עצמו״ שייך לראובן ואילו  בנכסי הזולת״, ביטוי אשר משתמע ממנ
ק: בעוד י י בלתי מדו ר מ ג י הוא לא ל ין שהביטו  לאחר יש בו רק זכות. אך מעני
נו מדייק בשקפו דימוי של בעל מירב הזכויות בדבר כבעל הדבר ״עצמו״, הרי  שאי
ת זכויותיהם של האחרים כזכויות ״בנכסי״ הזולת ולא כזכויות  הוא מדייק בכנותו א
ות זכויות הקנין של האחרים, גד הזולת. אפילו ביטוי בלתי מדויק זה משקף את מידי  נ
״ חייב ת עצמאותן, את העדרו של צד שכנגד, את אי־היותו של בעל הדבר ״עצמו  א
י ״זכויות בנכסי הזולת״ עוד מוסיף  של מי שהם בעלי זכויות בדבר. והמושג או הביטו
ידי  דיוק בראותו זכויות כאלה כנכסי דלא ניידי — בעוד שזכויות חיוב הן נכסי דני

 אף כשתוכנו של החיוב הוא להקנות זכות בנכסי דלא ניידי.

 כאמור, המגרש ״עצמו״, בהיותו עובדה, חלק מכדור הארץ, שרוי ״מהצד״ לכל אותם
נן  יח6י אנוש הנטווים בנוגע אליו. ועל הזכויות ה״פחותות מבעלות״ יש לומר שאי
ו יחדיו ת; אלא הן והיא כולן כאורחים שנזדמנ  אורחות שבאו לביקור אצל זכות הבעלו

 לאותו פונדק — לאותו מגרש.
 יש אשר נהסס לומר זכויותיו של מי ראויות להיקרא ״בעלות על הדבר עצמו״. הבה
 נניח חכירה, שכל דמיה שולמו מראש, לתקופה ארוכה מאוד, בנסיבות שבהן אין מוטלת
 על החוכר שום מגבלה או חובה, ואף איבו חשוף לחילוט או לסיום מוקדם של זכותו
ת המחכיר, א  מטעם המחכיר, וביכולתו להעביר את זכותו ללא הגבלה וללא צורך בהיתר מ
 או| מאת כל אדם אחר, ומחירה של זכותו זאת בשוק שווה ל״מחיר המגרש״. נניח, לעומת
נו  זאת, שסיכוי המחכיר, או יורשי־יורשיו, לשוב ולקבל את הקרקע לקץ הימים אי
ן יותר מאםימון שחוק. לא קל להשיב לשאלה מי ייקרא ״בעל  שווה בשוק המקרקעי
ק: קל מאוד לומר מי הוא בעל הקרקע למעשה, ואף קל לומר ו י  הקרקע עצמה״. ביתר ד
ד  מי בעל הקרקע להלכה — אלא שהתשובות שונות. והקושי ליישב בין התשובות מעמי
ת התועלת שבעצם השאלה. דומה לכך כלשהו המצב, שכבר נזכר לעיל, כאשר  בספק א
ת הנכס כחפצו, ובייחוד אם  בעל נכס מעניק לאחר יפוי־כוח בלתי־הדיר למכור א
ת: שמיופה־הכוח הוא שייהנה בלעדית מכל העברה נה בהנחות הבאו  נשלים את התמו
יב כלפיו שהוא עצמו לא יעשה שום פעולה שתוכל להכשיל  שיעשה, ושמייפה הכוח התחי
 את האינטרס של מיופה־הכוח, ולא יעביר את הנכס. אמת, המשפטן יהא נוטה לראות,
 אף בנסיבות אלה, את מייפה־הכוח, ולא את מיופה־הכוח, כ״בעל הדבר עצמו״. אולי
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 יצביע על כך שהנכם מוסיף להיות חשוף לתפיסה לטובת נושיו של מייפה־הכוח (לפ
 חות, וכשכך הוא, אם ניתז יפוי־הכוח ללא תמורה נאותה). אולי אפילו יטען כי בעוד
ל הוא להעביר — לפחות אל קונים שאינם ו כ ר לבעל הנכס להעביר, י ו ס א  ש
ן אלה'מראים עד כמה איז בכוחז של זכויות  יודעים על יפוי־הכוח. מצבים אפשריים מעי
 בנוגע לדבר ״לבלוע״ את ״הדבר עצמו״, עד כפ!ה, בסופו של חשבון, שוכנים דברים

 וזכויות במישורים מקבילים אשר לא ייפגשו.
יץ תתקיים בשכנות אל חיוב ואל {ןייב, כבמשכון — משכון קיים, הנותן  יש שזכות קנ
יבות !ליצור משכון — שנועד להבטיח את ן זכות קניין, להבדיל מהתחי  למקבל המשכו
ן אנו מתקשים להבחין בין זכות  קיומו של חיוב. תופעה זאת מוכרת מקדמת דנא!ואי
יה להיות ן או המשכנתה לבין תביעה אישית כלשהי העשו ץ של מקבל המשכו י  הקנ
 לו. אף קורה לא אחת שנכס כפוף למשכון או למשכנתה מבלי שיהא מקום לתביעה
 אישית כלפי בעל הנכס. כך במשכון שאול, כלומר בשמושכן נכס שהושאל על־ידי ראובן
 לשמש כערובה לחיובו של שמעון. כך גם בשיטות משפט שבהן משכנתה שניתנה על־

ם חיובו האישי של הלווה, | ועוד. ו ק מ  ידי הלווה באה ב
 כרגיל, אין בעל המגרש חייב דבר, מכוח בעלותו בלבד, למי שיש לו במגרש זיקת
ן זכות דרך. בעל המגרש ובעל זכות הדרך כזרים זה לזד״ נכון שאם בעל  הנאה מעי
: אלא שניתן לתבוע גם כל ך  המגרש יתנכל לזכות הדרך אפשר יהיה לתובעו! על כ
ן העוולה של  אדם אחר שיתנכל לזכות הדרך. על כל אדם, ולא! רק עליו, חל בנזיקין די
 ״מטרד ליחיד״. אותה תביעה, לפי אותם עקרונות! הולמת זר המערים מכשולים בדרכו
ת  של הזכאי וגם את ״בעל המגרש״ העושה כן. אם ייעלם בעל המגרש, אם יפשוט א
ת המגרש לאחר, אם יפקירו, אם ימשכנו — באף אחד ממקרים אלה  הרגל, אם ימכור א
נה תלויה  לא תיפגע זכות הדרך. הזכות אינה תביעה מ א ונ בעל המגרש, ועל כן אי
נו חייב, בתורת  בבעל המגרש או במה שיקרה לו. וגם על זכאי 1\ררך ייאמר שהוא אי
 שכזה, דבר ל״בעל המגרש״, ואף לא לאחרים, כ^ון לחוכרים או לבעלי משכנתה. כל
ת והוא ״עוסק בשלו״. מובן מאליו שעשויים להתעורר  אחד מהם — זכותו בלתי אמצעי
 סכסוכים ו״נזקי שכנים״ שיהיו טעונים הסדר משופטי — אך כך גם בין בעלי דירות
יב״ של כל  נפרדות בבית משותף, למשל, שוודאי אין כל א^ד מהם ״נושה״ או ״חי
״ נו ״נאמן  אחר. ולא רק שאין בעל המגרש ״חייב״ לבעל זכות הדרך, אלא הוא אף אי
״ אל ^י שקונה מאתו בתמורת מלאה ואינו : אף אם יעביר את ״המגרש עצמו רו  עבו
 מודע לקיום זכות הדרך (בזכות דרך כהילכתה מדובר, ב״זיקת הנאה״ ממש) לא יוכל
ל היה למכור ו כ ם שהמוכר לא י  הקונה להתנער מזכות הדרך. וכל כך למה ? — מ^ו
ר היה לו — כי מלוא המגרש לא שלו הוא ו ס א  את מלוא המגרש — ולא רק ש
 אלא רק זכויותיו שלו במגרש שלו הן. אין זה כאילו היתה זכות הדרך גם היא כלולה
 במה ששייך בדין לבעל המגרש, אף כי בכפוף לתביעה או לטענה שביושר מצד זכאי

ן אין היא שלו אלא של זכאי זזדרך. י ד  הדרך: אפילו ב

 אף כי, כאמור, אין בעל המגרש חייב מאומה לבעל זכות דרך במגרש ״מכוח בעלותו
יימת לא בשימוש עתיק יומין, לא  במגרש בלבד״, לא־אחת נעוץ מקורה של זכות דרך מסו
 במנהג מקומי או בהוראת דין, אלא בעסקה ובהקניית מפורשת של הזכות אשר נעשתה על־
ה הזכות קיבל על עצמו, בפירוש או  יחי בעל המגרש. כשכך הדבר, אפשר כמובן שמקנ
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; ת מ ז ת שזכות הדרך תהא יעילה ומועילה לבעל ה ת המתבקש על־מנ  מכללא, לעשות א
יה להיות לזכאי הדרך תביעה שבחיובים כלפי מעניק הזכות.  ואם כך הרי שעשו

, לתחזק ולשפץ ן י ד ח ה ו כ ו מ ל י פ : יכול שמוטל על בעל המגרש, א ד עו  *את ו
ב בעל י י  על!־מנת שהדרך תהיה שמישה, כשכך הדבר, מתבקש לבדוק אם אמנם ח
י לאכיפה אישית, לפסק אישי  הכ(גרש לתחזק או לשפץ במובן שאם לא יעשה כן יהא צפו
ן הפסק היוצא נגד לווה שלא פרע חובו. אם כן, כי אז באמת שורר בין זכאי הדרך  מעי
 לבין בעל החלקה יחם של חיוב. לעניין אחזקה ושיפוצים — הראשון נושה, והשני חייב.
 מאידך גיסא, אם אין מקום לסעד אישי נגד בעל המגרש, אלא רק מותר לזכאי הדרך
 י י ץ לפנינו לא חיוב ולא חייב. לפנינו אז זכות דרך קנ א  להיכנס ולתחזק בעצמו, הרי ש
 נית, ותו לא, אלא שהיא זכות דרך משוכללת, המקיפה בנוסף על הזכות לעבור גם
ת המעבד  זכות לעשות בנכס הזולת פעולות הדרושות על־מנת שאפשר יהא לממש א

 ולי1.נות ממנו.

 כאשר יש לבעל זכות דרד תביעה כלפי בעל המגרש שהלה יעשה דברים, הרי
א אינה זכות י  שהתביעה היא זכות המתמקדת באישיותו של בעל המגרש, ולכן ה
 עצמאית, ומשום כך לא זכות קניין אף אם נלווית היא אל זכות דרך קניינית.
 ואין הבדל בדבר אם החייב אינו מזוהה בשם אלא כמי שהוא, מעת לעת, בעל
 המגרש. בעוד שזכות הדרך טובה בשווה כנגד כל בעלי עניין במגרש, כגון
ן מוגן י ן לו עני  חוכרים או בעלי זכות דרד אחרים, ואף כנגד כל אדם אחר שאי
 במגרש, הרי הזכות לתבוע אחזקה ושיפוץ — אם יש כזאת — א י נ ה זכות כלפי כל
 אלה אלא רק כלפי בעל המגרש. לעניין הזכות הזאת, אם ישנה, נכון אפוא לראות את
ננה זכות קניין. אם, למשל, יזכה בעל המגרש בחסינות ב; והזכות אי י  בע1ל המגרש כחי
ר; ואם זכאי הוא להיכנס ולתחזק בעצמו —  ד&לומטית, יוכל זכאי דרך להמשיך לעבו
; אך שוב ל א יוכל לממש את זכותו, אם יש לו, לביצוע אחזקה את  יוכל לעשות אף ז

. ש ר ג מ ל ה ע י ב ד י ־ ל  ושיפוץ ע
 כפי שנאמר, יכול שתהא מוטלת על בעל נכס חובה אישית כלפי בעל זיקת הגאה
יב לכך, כבזיקת הנאה שהוקנתה בדרך  בנכס לא מכוח כלל משפטי אלא משום שהתחי
ם לעניין אפשרות זאת נוסיף ונניח שכאשר המגרש מועבר, הסכמי  של עסקה רצונית ו
 יהא בעל המגרש החדש, אף הוא, חייב בעשייה, כמו הבעל הקודם. אם כך, הרי שגם
 כלצ5יו תהיה לבעל הזיקה זכות חיוב — כלומר זכות כלפי ״צד שכנגד״. אם נניח שהבעל
ב לנהוג לפיה, י  החדש לא ידע על קיומה של זיקת ההנאה, ומכל מקום שהוא לא התחי
וב מוטל עליו מכוח  ואם נניח שהוא חייב בעשייה לפיה למרות זאת, כי אז יהא החי
ת; ואולם נושה בו י  הדין, לא מכוח התחייבותו. אבו נוהגים להסמיך חיוב אל התחי
גד חייב מסוים — תביעתו היא זכות חיוב אף באותם מקרים כשהחייב  שיש לו תביעה נ
יבות של ת החיוב. גם חיוב מזונות אין מקורו בהתחי ו א מ צ ל ע ל ע ב - י א ק  ל
נות זכות חיוב היא ולא זכות קניין. חובת ו  החייב, ועם זאת זכותו של בושה המז
ש חובות המוטלות על אדם ים; ד  מזובות מוטלת על החייב עקב זיקתו אל אדם מסו
 ע>£ב זיקתו אל נכס מסוים, כגון כשהוא בעל מירב הזכויות בנוגע לנכס וקרוי בעל
 הנכס, אין במקרים אלה ״העברת״ החיוב על־ידי הבעל הקודם, שהרי עצם חלותו של
וב על הבעל החדש, וגם היקפו, אינם מסורים לרצונו של הבעל הקודם — אלא  החי
ן על כל מי שהתיאור ״בעל המגרש״ הולם אותו. וכן י ד ה  לפנינו חיוב המוטל מ
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ות; נניח שחתן, החייב לזון את חותנו, אבי.אשתו, מתגרש והאשה נישאת לאחר, נ ו  במז
ת חותנו קמה ליו ב״העברה״ מהבעל הקודם ? ובכלל,  כלום חובתו של החתן החדש לזון א
בה דומה  חובתו של חייב איבה ״דבר״ שלו, הניתן להעב1|ה על ידו כאילו היתה החו

תנת להעברה על ידו. 1 י  לזכותו של נושה הנ
 בשכירות — יכול שהמשכיר יהא חייב להגיגו שירותים, לתקן, ועוד. כשכך הוא,
, באשר משכיר הוא, ר י כ ש מ  יש לשוכר זכויות חיוב כלפי המשכיר — כלפי ה
 שהשכיר בתנאים מסוימים, ולא באשר הוא בעל !נכס שלאחר יש בו זכות שכירות או
 חכירה. ברם, גם אם חייב בעל נכס מושכר בעשייה אד באשר בעל הוא, מכוח הדין,
 מבלי שהתחייב לכך, עדיין בחיוב מדובר, בחיוב! המתמקד באדם מסוים. אף כאן נכון
 לומר על בעל הנכס, ביחסו אל שוכר, את אשר אמרנו עליו ביחסו אל זכאי דרך. אם
יב אותו במלואו, ואת כלל ת לזכות נגדו בפסק דין אי^זי, המחי  יש אפשרות משפטי
ו חיוב אישי. אם אין אפשרות לפסק כזה אלא שמותר  ה״יש״ שלו, הרי שמוטל עלי
תנת ההבחנה בין זכות י . אף כאן נ  רק לשוכר לבצע בעצמו, אין על הבעל חיוב אי^י
 להחזיק בנכם של אחר לבין תביעה אישית מאת!האחר, או למשל בין זכות דרד לבין
: נניח שהאדמה ה ט ו ש  תביעה לעשייה המוטלת על בעל החלקה, לבדיקה רעיונית פ
נות דפלומטית או שהבעל רוכש חסינות דפלומטית, או שנעלם  עוברת אל מי שיש לו חסי
 ללא עיזבון וללא יורשים. שוב אין לכוף עליו את העשייה שהוא חייב בה, אך זכות
ר עצמה קיימת כמקודם. וכן, אם היתד! הזנחה מסוימת של מי שהיה חייב לתקן, י  הד
 ומאז חלפה תקופת ההתיישנות, אי־אפשר יהיה !לתובעו בגין אותה הזנחה, אך זכות
ו של אדם מצוידת בה הוא שמותר ת מ ז  הדרך עומדת כמקודם. כאשר תוכן הםאנקציה ש
 לאותו אדם לעלות על נכס הזולת ולבצע בו, ע^ חשבונו שלו, עבודות אחזקה, הרי
ה המשקי והחברתי מזכותו מ ו ת  שהזכות הנתמכת על־ידי הסאנקציה האמורה נבדלת ב
 של אדם לכך שהזולת — במקרה זה, בעל האדמה!— יעשה עבודות תחזוקה על חשבונו
 שלו, של הזולת. ואילו אם גורם הדין שמותר לאדם לבצע עבודה על בכס הזולת, ולתבוע
ת המדויקת של ת מחיר העבודה מאת הזולת, שבה ועולה שאלת המשמעו  לאחר מכן א
י לפסק! שיחייבו אישית, ובכלל בכסיו, כי אז  ״לתבוע מאת הזולת״. אם יהא הזולת צפו
 באמת יש כלפיו זכות חיוב — ועוד זכות חיוב ״משוכללת״ כי הבושה רשאי, ב ב ו ס ף
י לפסק  על הסעד האישי השכיח, גם לסייע לעצמו על חשבון החייב. אם אין החייב צפו

 שיחייבו אישית, כי אז אין חיוב אישי.

 ושוב לעניין שכירות — אפשרית כמובן שכירות שבה ל א מוטל על הבעל־המשכיר
 לעשות דבר למען השוכר. המושג ״שכירות״ מ^יין זכות שהוקנתה בתמורה להחזיק
 בנכס ולהשתמש בו שלא לצמיתות. חיובי המשכיר — אם יש כאלה — נובעים מהסכם
; אך שום חיוב המוטל על המשכיר בתקופת השכירות אינו בגדר תנאי ן י  או מהוראות ד
 מהותי או מרכיב נחוץ למושג השכירות, או לקיומת של שכירות. כמו־כן, ברור שתיתכן
 זכות להחזיק בנכס של אחר ולהשתמש בו שלא לצמיתות אף שהזכות ניתנה ללא
 תמורה, זכות המכונה ״שאילה״. בשאילה, לא זו בלבד שהיחס הוא אפשרי ושלם מבלי
וב כלשהו כלפי העןואל, אלא שהדבר שכיח. גם במכר, ל חי  שיהא מוטל על המשאי
 להבדיל מחוזה למכור, יכולה העסקה להיות בגדר!חליפין טהורים שאין עמם שום חיובי
 המוכר לעתיד. הוא הדין כשיש לאלמנה זכות, מכו[ז צוואה או מכוח כלל משפטי כלשהו,
בנכס השייך ליורשי המנוח ומיועד  להחזיק בחינם, לימי חייה או לימי אלמנותה, 1

406 



 משפשים ט, תשל״ש זכות קניין — מהי י

 להימסר להם לאחר מכן. בין שנכנה את האלמנה בנסיבות אלה בשם ״חוכרת״ או
 ״שואלת״, בין שלא, ברי מכל מקום שזכותה אינה תלויה ברצונם הטוב של יורשי
בעת; וגם אפשר לשער שהללו ו  המנוח, שהם עתה ״בעלי הנכס עצמו״, ולא מהם היא נ
 אינם חייבים לה דבר, אף לא לתחזק או לשפץ. אין הם ״חייב שכנגד״ לזכותה להחזיק
 בנכס, אף כי הם ״סובלים״ מזכותה, והס ״ייהנו״ כשהזכות תסתיים. יש שהאלמנה
 מוסמכת להשכיר או לעשות עסקות אחרות בנכס או בחלקו. כשהזכות ניתנת ל״ניצול
 כלכלי״, כשהיא לא רק ״שווה כסף״ אלא אף אפשר ״לעשות ממנה כסף״, למשל
 כשהאלמנה זכאית להשכיר חדר מהנכס המוחזק, הרי שבאותו חדר יש לה זכות
 המירה, שכן יש ביכולתה של האלמנה לתרגם לכסף את הנאתה מאותו חדר למשך
א להמיר את הנאתה במשהו אחר ולהוסיף להחזיק ל  זמן. האלמנה יכולה להעדיף ש
 בחדר ללא השכרה. וכן אם המצביא המהולל, הגר באחוזה לימי חייו, זכאי להתיר
 לאחרים לבקר בה בתשלום או לערוך שם כנסים, תמורת תשלום, הרי במידה זאת יש
 זה אילו נמנע מלהתיר בה בי רה: אותה תוספת הנאה שהיתה לו מהאחו  בידיו זכות המי
ת ל ל ו כ דו במשהו אחר. אין צריך לומר שזכות ההחזקה ה  קורים וכנסים מוחלפת על־י
 של האלמנה, ושל המצביא, המהווה תשתית נחוצה לאותן מזכויותיהם שהן המירות,
ה המירה בידיהם. ואולם, אותה זכות מזכויותיה של האלמנה נ י א  היא עצמה אישית ו

 שהיא המירה, ״רכושית״, וגם בלתי תלויה בכל ״צד שכנגד״, תהיה זכות קניין.

 בשכירות, בזיקת הנאה וכדומה אפשר, כאמור, שחיובים אישיים כגון חובה כלפי
 מישהו לתחזק, או חובה (כלפי פרט או כלפי הרשות) להשתתף בהוצאות סלילת דרך,
 יעברו אל בעל חדש ויחולו עליו לא עקב התחייבות כלשהי אלא אך משום שהוא
 הבעל. חיובים המוטלים על חייב עקב עובדת בעלותו של הלה על נכס יכולים כאמור
. חיוב לשלם מסים יכול להיות ת ו י ו ב י י ח ת  להיות חיובים לכל דבר אף שאינם ה
ם שהיה בעל נכס אף ו ש ה; אף חיוב בנזיקין. יכול אדם להיות חייב מסים מ  כז
נות להסתפק בתפיסת הנכס, או אף  כשסכום המסים עולה על ערך הנכס ואין על השלטו
 אין עליהם להיזקק אל הנכס, לשם מימוש תביעתם למס — ואף לאחר שהחייב חדל
 להיות בעל הנכס. ויש גם נסיבות שבהן המחזיק בנכם, או בעליו, כפוף לעילת תביעה
ה חייב — בהתנהגותו ת לא הי ר ח א ם שהחזיק בנכס או היה בעליו ( ו ש  בנזיקין מ
נה מוגבלת  הפעילה לא היה דבר שחייבו) ואף כאן יכול הוא לשאת באחריות אישית שאי
 לערך הנכס, ואף לאחר שחדלה הזיקה בינו לבין הנכס, ומבלי שיוכל להתנער מחבותו

ן על־ידי נטישת הנכס לטובת הבושה.  שבנזיקי
ת אחר אשר א , מכוח בעלותו בלבד, לתביעה מ י א כ  אפשר גם שבעל דבר יהיה ז
 לא התקשר עמו בחוזים ואף לא נתחייב כלפיו בנזיקין. למשל, אם תצא הוראת דין
יבת עיריה לשלם סכומי כסף לבעלי •בתים שבתחומה (כדי לעודדם ליפות את  המחי
יבות — נגד העיריה, ן זכות חיוב — לא התחי  חזיתות בתיהם) הרי שתיווצר מכוח הדי

גד חייב מסוים, לטובת כל בעל בית, כנושה, רק משום שהלה בעל בית.  כלומר נ
 אמנם לרוב, כשבעל נכס זכאי למשהו מאת חייב מסוים, נובעת זכותו לא מהדין
 הצבורי, מידית, אלא מהתקשרות או מעוולה שבמשפט הפרטי. בעל בית הזכאי לדמי
נו זכאי משום שהדין מטיל כביכול חובה על כלל בני אדם לשלם כספים  שכירות אי
 לבעלי בתים, אלא מתוך התקשרות שבה השוכר קיבל על עצמו לשלם. ואם זכאי בעל
 בית לתשלום מאת מי שפגע בביתו, או לדמי שימוש ראויים מאת מי שהתגורר בו שלא
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 כדין, שוב לא בעלותו היא שמזכה אותו. בשבי המקרים אין בעלותו מספיקה. פרשת
 תביעה האומרת רק כי התובע הוא בעל בית ומסייכזת בתביעה לתשלום מאת הנתבע
 לא תגלה עילת תביעה. בעלותו של אדם בבכס עשויה להיות תנאי לתביעה מאת
ת הםטאטית  אחר — תנאי דרוש אך לא מספיק. לשם תביעה יש: צורר •בצירוף התשתי
 של הבעלות עם עסקה או עם אירוע דיבאמי. לא די שאדם הוא בעל בית אם אינו
; ולא די שאדם ״משכיר״ — כלומר, עושה גרבונים ומעשים המצטרפים, עקרו ר י  משכ
 נית, כדי ״השכרה״ — אם אינו מוסמך להשכיר. הקניין מעיד על התפלגות העושר
: ן , אין הוא כלי נשק ׳לבוא בו על אחרים, יתר על כ ו מ צ ע ל ש ; כ תה  או מגלם או
ת אחר. א ם הוא אף מבלי שנלווית אליו תביעה אישית כלשהי מ ל  כשלעצמו ש
ת; בלעדיה לא ו כ  לעומת זאת, בחיוב — תביעה אישית מאת אחר היא היא עצם הז

 נותר דבר.
 כאשר מוטלת על בעל נכס חבות בגין נכסו, הרי לא רק שהחבות עשויה להיות
 מוגבלת, כפי שכבר צוין, לערך הנכם, אלא גם אפשר שהמשכה של החבות, אף לאחר
ה: האם יב יוסיף להיות: בעל הנכס. השאלה תהי  שכבר קמה, יהא מותבה בכך שהחי
יב פסק אישי י או האם רק חשוף בידיו הבכס לתפיסה ? במקרה גד החי  אפשר להשיג נ

ב; בשני — לא. ו  הראשון, יש חי
 חשיפות חפצית או נכסית — היותו של נכס חשוף! לתפיסה או למימוש מטעם מישהו
נה שקולה כנגד חיוב אישי על בעל הנכס או! של בעל הנכם, האדמה הנתפסת  — אי
ית הדבר שהתופס מעוניין די מי שזכאי לתופסה יכול שתהא שווה פחות ממחיר עשי  על־י
יה להידת שווה ; האדמה שעקב החזקתה מוטלת על המחזיק אחריות בנזיקין עשו תו י  בעשי
ולה; נכס יכול להיות שווה פחות מהמסים  פחות מדמי הפיצויים המגיעים לנפגע בגין העו
ת של החייב, האפשרות לקבל י ש י  שהצטברו בגללו במשך שנים. מכאן, שחשיפות א
א הטכניקה י ן אישי אשר יוטל על החייב ויחייבו במלואו,; ובכלל אשר לו, ה  פסק די
ד טכניקה כזאת לשירותה  המשפטית המיועדת להבטחתה של זכות חיוב. מבלי: שתעמו
ת זכות חיוב אלא משהו שונה ב אין הזכות הנטענ ו ות זכות חי  של זכות האמורה להי
; ואין לעמוד על אופייה של זכות שלא ן י  ופחות ממנה. זכות היא אינטרס מוגן בד
 בזיקה אל אופי ההגנה עליה, כלומר אל אופיו של הסעד תזמין לשם אכיפתה של
יב״ אין  הזכות. ״נושה״ כביכול שכל זכותו מצומצמת מעיקרא אל נכס מסוים של ה״חי

יב״ שהלה ינהג! כלפיו בדרד מסוימת. ד ה״חי ג  לומר עליו שיש לו זכות חיוב נ

־ 'של החייב אל נכס, כגון מ״בעלו יקתו : עצם היותו שלחיוב נובע מז  קיצורו של דבר
 תו״ על הנכס, אינו מונע שהחיוב יהיה אישי לכל דבר — לא כאשר זיקתו של החייב
 אל הנכס היא הסיבה לחיוב, ובוודאי שלא כאשר רק מתארים או מזהים את החייב
ם במסגרתו של נכס צ מ ט צ מ ה  באמצעותה במקום לכנותו בשם. לעומת זאת, חיוב :
ת סכום  מסוים טעון בדיקה. אם הסמכת החיוב אל הנכס לא באה רק כדי להגביל א
ם אפשרות של פסק אישי, ו ק מ !  החיוב אלא באה לקבוע חשיפותו של אותו נכס ב
ם החיוב אל ערכו של דבר אלא באה ו כ ת ס  כלומר לא באה רק כדי להצמיד א
 כדי להתנות את עצם החיוב במימושו מתור דבר מסוים דווקא — או אז אין לפנינו
י להפקעה או לתפיסה איננו, עקב בעלותו בלבד באותו נכס,  חיוב כלל. בעל נכס הצפו
ו לומר על כל בעל נכס נ  חייבו של מי שמוסמך להפקיע או לתפוס. אחרת —יהיה עלי
 שנכסו, או חלק ממנו, עשוי שייתפס מאתו על־ידי השלטונות לשם סלילת דרך, שהוא
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, ר ב ח נות ושהללו ״נושים״ בו. וכל עוד בחשיסות חפצית מ  ״חייב״ של אותם שלטו
: לא חשוב, למשל, שהחפץ שימש לעבירה או לעוולה — ו נ נ י י ה אינו חשוב לענ ר ו ק  מ
 בידי •בעליו או בידי אחר — ועוד פחות מכך שבעל החפץ עבר עבירה, או עיוול, שלא

 באמצעות החפץ.
ת ותו לא  •ואין חשיפות חפצית לטובת ה״בושה״ מאבדת מאופייה כחשיפות חפצי
י ינו בפנ  רק משום שלבעל החפץ שמורה האופציה ״לפדות״ את החפץ מתפיסה או לשדי
 תפיסה, על־ידי תשלום סכום ה״חוב״. האופציה היא ״חד־צדדית״, של החייב. הפעלתה
ה אין זכות ש ו נ ת את הבושה ומפקיעה מאתו את זכותו לתפיסת החפץ. ל ב י י ח  מ
ב; ואפשר, כאמור, שמימוש החפץ לא יביא לו אלא חלק קטן י  מוגנת לתשלום מאת החי
זאת אפילו כשהחייב עשיר ובעל יכולת. כאשר ניתנת לאדם ברירה  מסכום החוב, ו
ת  חוקית בין תשלום סכום כסף לבין אי־תשלום, אין לומר על אותו אדם שהוא חייב א
 סכום הכסף, אף אם העדפתו את האלטרנטיבה של אי־תשלום כרוכה עבורו באבדן משהו

 אחר.

 בחובה האמורה להיות מוטלת על אדם בשל נכס (propter rem) יש, אפוא, להקפיד
יב גד החי תנת להוצאה לפועל נ י ת: האם החובה היא אישית, נ ו י ו  על הבחנה בין משמע
יב בעל דבר מסוים ז ה היא היותו של החי ת ל י ע  גופו ובכלל אשר יש לו, אלא ש
 האם החובה אישית כאמור, אך כמותה מוגבלת לערכו של דבר מסוים י האם רק יש
 לצד השני זכות לממש מתור הדבר וה״חייב״ עצמו פטור ? במקרה האחרון אין חיוב

 אלא חשיפות חפצית.
ך כך בלבד, נו ״חייב״ מתו  בעוד שבעל מגרש שיש במגרשו זכות דרד לאחר אי
ס לסבול מקיומה של זכות הדרך יותר משסובלים מקיומה אנשים רחוקים ו מ  הוא עשוי כ
י לסבול מקיומה של זכות הדרך אלא  וזרים — אף כי ראוי להוסיף שלא רק הוא עשו
 »h« חוכרים, בעלי משכנתה על אותו מגרש, ומעוניינים אחרים, ובכללם אחרים שיש
 להם עצמם זכות דרך, שלא לומר זכות דרך דומה, במגרש. יתר על כן, קיומה של זכות
 דרך יכול שיהא לצנינים בעיני שכנים מהסביבה אף אם הללו עצמם אינם בעלי זכות
 כלשהי במגרש. כל אחד מאלה עשוי לסבול מקיומה של זכות דרך. כל אחד מהם עשוי
; ואם יעשה כן יהא צפוי לתביעה בנזיקין בשל מטרד. ואולם, ה י  להתפתות להתנכל אל
ם יהא צפוי לתביעה כזאת אלא בעצם ה  כפי שהוזכר (עמ׳ 400 לעיל), ״לא רק כל אחד מ
ונת  אף כל אדם זר המתנכל אל זכות הדרך. ההתנכלות אל זכות הדרך יכול שתהא מכו
 לדבר, ויכול שתנבע ממעשי פלישה או נישול המכוונים לפגוע בבעל המגרש, או
 במישהו אחר, כשהפגיעה בזכות הדרך עולה מאותם מעשים רק כתוצאה שבאק
ה מ ו י ק מבחינתו — ק נתו של •בעל המגרש — וכפי שהדגשנו, לא ר  ראי. מבחי
י להצטייר כ״מטרד״, ולא הפגיעה בה. בעל מגרש הרואה  של זכות הדרך הוא שעשו
ת מגרשו (כלומר, חלקת אדמה שהוא בעל זכויות חשובות או מירב הזכויות  א
 בנוגע אליה) משועבד למישהו, ואשר אין בכוחו לחלץ את המגרש מאותו, שעבוד,
 נושא בסבל שאינו מוטל על בעל מגרש אשר אינו כפוף לשעבוד דומה. אפשר
י האדם. אמנם משפטית, כפי נ ת חלקם של כלל ב  אף לומר שמוטל עליו סבל שאינו מנ
ק: שהרי מה שאסור לבעל המגרש לעשות אינו אלא י  שכבר הזכרנו, אין הדבר מדו
ד: עצם עו  מה שאסור לעשות אף לאותם האחרים הזרים למגרש ורחוקים ממנו. זאת ו
; היא ת י ת מ ג  ראייתו של בעל המגרש כמי שמוטל עליו. כביכול, לשאת ולסבול היא מ
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 מניחה שמי שקרוי ״בעל המגרש״ הוא כביכול בעל! המגרש ״עצמו״, וכולו, אשר בתנאים
י אפילו ״אידיאלי״ ל או ו ) לתו ו  אידיאליים זכאי היה למגרש אידיאלי שאיז בו שעבוד לז
ו שום מגבלות שימוש ובנייה) — בעוד שבדיוקם  עד שאין מוטלים בגינו מסים, ואין עלי
ת ו י מ הוא שלו אלא אותן זכויות בנוגע למגרש שתן שלו — ה  של דברים לא ״המגרש״.

ן כוללות את היכולת למנוע מבעל זכותןדרך מעבור בו. נ י  אלו א
ות לדקור בבשרו י  לא רק זכויות ״פחותות״ מ״הבעלות בדבר עצמר׳ שיש לאחרים עשו
 של הבעל. בעלותו של כל אדם, בנכסיו שלו, בהיותה פריבטיבית, עשויה היא עצמה
 להכביד על אחרים. כשראובן, ההולך מדי יום אל ז1,צרכניה הקרובה לביתו, נאלץ לעקוף
 נכסי בעלים אחרים, מעיק עליו הדבר בשימו אל ק|ב שאילו היו אותם נכסים גנים פתו־
ה לחצות דרכם ולהגיע אל הצרכניה בהליכה קצרה  חים לציבור, ולא רכוש פרטי, יכול הי

גיעת סחור סחור.  ומהנה ולא בי
 אין לכחד שאנשים ״קרובים״ אל חלקת אדמה בקלעים בפועל אל איזור המועקה
 שנולד מקיומה של זכות דרד או של כל זכות פרטות אחרת בנוגע אליה — בעוד שלא
ם לא היה מעולם ה . ל ת א  חרים ״לא אכפת״ שיש זכות דרך או זכות פרטית!אחרת מ
ין במגרש והם לא טוו לעצמם אי־פעם חלום ד&ותו של המגרש כשהוא פנוי משעבוד  עני

 ונתון בשלמותו לרשותם.
ועה בתחומה מוגבלת  משל למה הדבר דומה ? עיירה מעבר להרי חושך שמהירות התנ
 לשלושים קילומטר בשעה, הרי רק תושבי אותה העיירה ועוד נהגים מועטים המזדמנים
 אליה מסביבתה מושפעים בפועל, באורח חייהם,! מקיומה של המגבלה ויש להם על
 מה לרטון. אך האם יעלה משום כד על דעתו של משפטן לטעון שהגבלת המהירות
ה בפועל, בחיי יום־ יום שלהם? ממנ : בלים  'מחייבת רק אותם, רק את חוג האנשים הסו
: ברי שכל אדם שיבוא אל אותה עיירה, מכל מקום בעולם, יהיה כפוף להג־ א ו  נהפוך ה
 בלת המהירות. על כל אדם בעולם חלה הגבלת המהירות בכוח, ועשויה להתיישם בפועל.
ן לראות רק ביושבי העיירה וסביבתה ״חייבים״ הכפופים להגבלת : כשם שאי הנמשל  ו
ל חייבים כ ת הדרך. ה מ  המהירות, כן אין לראות רק בבעל המגרש ״חייב״! של בעל ז
 בכבודה בשווה, ועל כן אין לעומתה שום חיי^ מיוחד אחד שהוא ״צד שכנגד״,
ה חייב והיא שייכת ד ג ; והרי לפנינו זכות!דרך שאין מ ״  אף לא ״בעל המגרש עצמו

 כבר לזכאי הדרך.

 ג. שער החידון

ינתי את הנטייה להתייחס א^ זכות השליטה על התנהגותם של  בדברי הקודמים צי
יה לראות . לא כל!שכן, מודעים אנו אל הנטי ^ ־  אחרים כאל זכות שליטה ״בדבר״, ב

ן איגו1ת חוב.  כ״דבר״ גם אובליגציה המזכה את בעליה, מעי
^ ובכללן כאלה שאינן, לפי הניתוח ו נ ו  הנטייה לראות כזכויות קניין צורות עושר ש
ש לעומתו חייב י ; ובייחוד הנטייה, לעניין עושר המיר ש ן י י  הקודם, זכויות קנ
ת א יב ולראות את העושר כעצמאי, ולא כתביעה מ  שכנגד, להתעלם מקיום החי
ודע להן ותק וניות ואחרות, שנ  חייב, ניזונה גם מהכרזות חגיגיות, מהוראות קונס^יטוצי
 בתולדות ההגנה על רכוש הפרט. הוראות שביקשו להבטיח לאזרחים את רכושם בפני
נות החלו מתנסחות בראשונה בעת שעיקר עושרם של  פגיעה שרירותית מצד השלטו
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 בני אדם היה גלום בזכויות קניין, ולמעשה בזכויות קניין במקרקעין. הוראות חגיגיות
 כאלה זכו במשד הזמן למוניטין ולא אחת הוסיפו לשמש כיתד לתלות עליה את ההגנה
 על ה״יש״ הפרטי אף לאחר שאופיו של אותו ״יש״ נתגוון והחל להקיף צורות עושר
 : חדשות, תעשייתיות, רוחניות, ואף כאלו שהן אובליגטוריות בלבד. על כן, לא
ת כשמבקשים להדגיש שזכותו של אדם אכן זכות היא — ולא משאלת לב ח א : 
ניו״ של י ת הזכות הנידונה כאחד מ״קני  בלבד — וכי הפוגע בה לא יינקה, מזכירים א
 אותו אדם. בראשית המאה הי״ח הוזכרה הזכות להצביע בבחירות לפרלמנט כזכות
ת להדגיש שהפוגע בזכות פוגע בזכות ודאית  קניין, כשתיאורה ככזאת נעשה על־מנ
נה זכות קניין  ויהיה חייב בתשלום פיצויים. ואולם הזכות להצביע לא זו בלבד שאי
ננה זכות חשובה  אלא אפילו זכות רכושית איננה — אף בי לא משתמע מבד שהיא אי
ו של אדם להגנה משפטית, והיא ת ו י ש י ו ראויה א  :מאוד. אדרבא, לפי השקפתנ
  יקרה לא פחות מרכושו ואף יותר. בימינו, גסי הרוח הם שרואים הצדקה סופית לחשי
: את הכסף נוטים אנו  1 בותו של נושא בכך שאומרים עליו ״זה עניין של כסף״. להפך

 • לראות כחשוב במידה שהוא דרוש לשלמות האישיות ולשגשוגה.

ב: מוסד הנאמנות, כפי שהתפתח בדיני היושר, סובב סביב פריט, או פריטים,  ושו
 של עושר המהווים את קרן הנאמנות. ותולדות המוסד מחזירים אותנו אל תקופה שבה
גע למקרקעין בלבד. בתקופה הפורמטיבית של צמיחת ו ות היו נקשרים בנ  יחסי נאמנ
ו הפריטים המצויים בתוך קרנות נאמנות מוחשיים. לאחר מכן, בשקד ות הי  דיני הנאמנ
ות החלו לקלוט יותר ויותר נכסים ערטילאיים וגם זכויות חיוב, נסתמנה נטייה  נות נאמנ

 :להטמיע אף זכויות אלה במסגרת המושגית של קניין, שהיתה כבר ותיקה ומקובלת.
ד גורם נודעה כאן השפעה. בארצות רבות הפכה ההשקעה באובליגציות  : ודומני שלעו
די המדינה או בערבותה להיות מקובלת ושכיחה. -בחיוב ״בטוח״ שכזה מונפקות על־י 1 

 אין הדעת נמשכת אל אישיותו של החייב, ועל כן נוטים לדמות כי החיוב — חיוב שהוא
, ועובר בבורסה מיד ליד — מנותק אף ה ש ו נ ל ה  בלאו הכי מנותק מאישיותו ש
 מאישיותו של חייב כלשהו, שאין בקצהו האחר ״צד שכנגד״, והוא תולה על בלי־מה,
ות אל קניין. ת האובליגצי  כביכול חיוב בעלמא. לכן, אף שאין הדבר נכון, מדמים א
ן היחסי שנודע להשקעות האמורות, בייחוד בתנאי היציבות שלפני מלחמת  הביטחו
 העולם הראשונה, התפשט מהן ודבק אף באיגרות חוב של תאגידים נודעים ויציבים,
א היו ממשלתיים, ובמסמכי חיוב אחרים שנחשבו ״בטוחים״, כלומר לא חשופים ל ש ! 

 :לסיכון מצד החייב.

ן  ואסיים באיזכורו של גורם אחר אשד תרם, אולי יותר מכל, לפגוע בהבחנה שבי
יתו ת נטי  חיוב לקניין, והפעם גורם משפטי, או אפילו משפטני, טהור. כבר הזכרנו א
 ו  של המשפט המודרני להתייחס אל זכות חיוב כאל ״סחורה״ בידי הבעל, סחורה המנ
ת מאישיותו והעשויה לעבור, כמות שהיא, לידיו של אחר. זכוה חיוב שאינה מוגבלת ק  ת
ואה; ויורשיו הם, דרך כלל,  ״אישית״ לבעל הזכות עוברת ליורשיו מכוח דין ומכוח צו
ן שבעיזבון. כן ניתנת היא, מזה דורות אחדים, י י נ  מי שהם גם יורשי זכויות ק
 להמחאה, בין בתמורה — כלומר, אפשר למכור אותה — ובין חינם — כלומר, אפשר
 לתיתה במתנה — ואף למשכון — כלומר כערובה לקיומו של חיוב אחר, על דרך

 שעבוד.
 פירושו של דבר הוא כי במשפט המודרני רבים הם הדינים — דיני ירושה, דיני משכון,
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ד להד א וב בדומה. ועוד דבר ר י העברה — החלים על זכויות קניין ועל זכויות חי נ  די
ה שהיא חיובית בלבד ניתן לעשות הן לגבי זכויות קניין והן לגבי זכות ק ס  גשה. ע
ע י ; ויכול! הוא להתחייב למכור חוב המג יב למכור את מגרשו : יכול אדם להתחי ב ו  חי
 לו. ואולם, זכות חיוב ניתנת גפ להעברה (המחאה) לתוקף מידי, כלומר להעברה שבה
ל על עצמו להעביר אלא הוא מעביר, הוא חדל להיות בעל הזכות, ב ק  אין המעביר מ
 ״יוצא מהתמונה״, ואילו מקבל־ההעברה הוא שהופר, בו ברגע, להיות לבעל הזכות.
ת היא לא־״אובליגטורית״, שהרי כשלעצמה אין היא מכוונת להטיל א  עסקה או פעולה מ
 על מי מהצדדים חיוב כלשהו. כיוון שהעסקה או הבעולה אינה ״אובליגטורית״, מונע
 המשפטן לראותה כעסקה ״מהסוג השני״, כלומר כע6קה או פעולה ״ריאלית״ או חפ
,res ציה, כעסקה או פעולה שכוחה עמה לשנות מיד את; מצבו המשפטי (שיוכו) של 
, כבעסקת חליפין. מכאן ו+צה המחשבה ונמשכת, על דרך ה ש ו ע  בחינת אומר ו
 האסוציאציה הכפויה, אל הרעיון שכל ״אובייקט״ אע|ר בגינו מבצעים פעולה או עסקה

 חפצית הוא עצמו ״חפץ״.
 אכן, במשפט המודרני — והדבר בולט יפה בחקיקה הישראלית החדשה — זכויות
י העברה, ירושה, נ ם זכויות חיוב כפופות בעיקרם של דקרים לאותם די ג  קניין ו
: כשם שניתן להתבונן בזכות חיוב מצדה האובליגטורי,  משכון, עיקול. לאמיתו של דבר
 כן גם ביתן להתבונן בה מצדה הנכסי. הרי יש שעוסקים, בהתאם לצורך, לא בשאלה

יכת היא.  מה תוכנה, תוקפה, חוקיותה של זכות חיוב אלא בשאלה למי שי
ות״ : הכשרות המשפטית המוסדרת בדיננו!היא כשרות ל״פעולות משפטי ן  יתר על כ
ית חיוב, ו ג ם לאותן ות שהן, בתוכנן ובמהותן, עשי : לאותן פעולות משפטי לכן  — ו
, עסקות ליאליות. גם כללים רבים בענייני ן ע בתו ות שהן, במהותן ו  פעולות משפטי
 חוקיות ותקנת הציבור לא נועדו לחיובים בלבד אלא להסכמים, ובכלל זה להסכמים
ת או  ריאליים. והרי הסכם — והכוונה למיקוד רצונות ל|צם תכלית, ולא למפגש דעו
ן שניי^ ששוררת ביניהם הסכמה שהשעה מ  ידיעות או להסכמה אינטלקטואלית בלבד, כ

 עתה שש — לא לשם חוזים בלבד נדרש הוא אלא אף לשם הקניות והעברות.
ת יות האמורות שהלכו והבמיכו א  ובכל זאת — מה שנשאר, אף לאחר כל ההתפתחו
ן קניין לחיוב, הוא העיקר: התמקדותה של זכות חיוב בחייב מסוים. ואשר  המחיצה שבי
ן והן על חיוב, למה הדבר דומה ז י  לחלות רבים מהדינים, ורבות מהעסקות, הן על קני
 יכול אדם לעשות אותו מעשה בספר ובכיםא: יכול ד|א להשליך ספר בעד החלון חוצה,
 ואף כיסא יכול הוא להשליך בעד החלון החוצה. אך אל ניחפז להסיק מכאן שלכן כיסא
 וספר חד הם. גם מים ושמן אינם ״אותו הדבר״ רק משום שהחום מביא הן לרתיחת
 מים והן לרתיחת שמן. החכם, אשר ״עיניו בראשו״, ומכסיל, אשר ״בחשד הולד״, אפשר
 אמנם, כפי שאמר עליהם בעל קהלת, ״שמקרה אחד! יקרה את כולם״. ובכל זאת האחד
ל; וכפי שהקדים ואמר בעל קהלת עצמו, ״יש יתרון לחכמה  חכם הוא, והאחר — כסי
ת כולם״. ף ש״מקרה אחד יקרה א ל א  מן הסכלות כיתרון.האור מן החשד״, וזאת ע
נת ^נתיקותה הדו־צדדית — נתיקותה י  לסיכום: זכות הקביין, כך נראה לי, מתאפי
ת י ש מ ר קות הראשונה עושה זכות ל . ועתי ד ג מ תה מכל אדם מסוים ש קו  מבעל הזכות, מתי
 והשנייה — לעצמאית. זכות הקניין היא, אפוא, זכות רכושית שהיא עצמאית. לא זו
 בלבד שהיום היא כאן — בידיו של בעל אחד — ופ!חר שם — בידיו של בעל אחר —
נה טוענת גד״ ואי  אלא שמכל מקום שבו היא נמצאת אין היא צופה לע^רו של ״צד שכנ
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/ לא בהדגשה על כך שבינתיים רק ״מגיע״ ולא בהדגשה על כך שדווקא ״לי״ ׳ ע לי י  ״מג
 : מגיע — אלא היא אומרת: ״יש כבר״.

י ירושה, העברה נ  לא אהסס לסיים בהעלאת הרהור ספקני או ביקורתי. מאחר שדי
ני  ועוד עשויים, כפי שנאמר, לחול בדומה הן על קניינים והן על חיובים ־, מאחר שדי
ב; מאחר שאף לחיובים ו ה בין קניין לחי ת אינם ערוכים לקראת הבחנ  הכשרות המשפטי
ות ות להוות קרן נאמנ י ר; מאחר שאף זכויות חיוב עשו בו  נודעת נפקות כלפי כלל הצי
וב אינן מופקעות במדינה מתוקנת ללא פיצוי, ; מאחר שאף זכויות חי ה  או להיכלל ב
; מאחר שאף כאשר חשוב לדעת אם ן י י  .ורבות מהן עולות בערכן המעשי על זכויות קנ
 יש לאדם שכירות או רישיון אין התשובה נגזרת בהכרח מהערכתנו שהשכירות היא
ב לדעת את ?״ חשו ה כזאת — מותר אולי לשאול ״מה לנו העבודה הז נ  זכות קניין או אי
ית ; אם יש לו זכות מוקנ ב  יאם יש לאדם זכות בהבדל מאינטרס, מצפייה או ממשאלת ל
דית מותנית — אד משהסכמנו כי יש זכות ומה תוכנה של הזכות,  בהבדל מזכות עתי
ה אם אותה זכות תיקרא נ מנת לה, וכי למאי נפקא מי ו ת המז ה המשפטי נ  ואיזו היא ההג
 ״זכות קניין״ דווקא ך לא הייתי רוצה למנות כרוכל שמא נותרו, זעיר פה זעיר שם
ות י אולי מצבו המשפטי של אדם להשתנ  במרחבי הדין, מקרים או יחסים שבהם עשו
: סיווגה ת ר ח י לגרום א וני של זכותו כזכות קנין. קרוב אנ  למעשה בהתאם לסיווגה העי
 ין הוא ל ן בימינו למשפט, עני י וב או קניין יותר משהוא עני ן חי  של זכות בקטגוריה מעי
ות ומציעה גה בעי ת; היא מצי בו  תורת המשפט. תורת המשפט אינה מספקת כללים ותשו
ין אלא למשקיף עצמו. : אחרת אין בהן עני ה ע ב ות ה נ  השקפות וגישות. השקפות טעו
ת שיוכלו להיות מועילים ושמישים,  הבעה מצריכה שימוש במושגים. והמושגים, על־מנ

 טעונים מעת לעת אוורור, השחזה ומירוק. ובקיום חובתי לטוהר המושגים — דייני,

ת למינוח ו ד ח  הערות א

נן מבוססות על מחקר, או על  מחבר המאמר אינו בלשן, וההערות הספורות שלהלן אי
; ברם, המחבר ראה לנכון לשתף את הקורא באי־אלו קשיים, תהיות ולבטים י  ידע, בלשנ

יני מינוח.  שהעיקו עליו בעני

יכת למי שהוא בעל ינת את מי שמשהו ״שייך״ לו. זכות שי  בעל, בעלות. המלה מצי
ן(כלומר, ל ו יש ״אינטרס״) המוגן בדין והמהווה זכות. י  העג

 צורת הפועל — ״לבעול״ — משמשת כמעט אד ורק בהוראת הזדווגות. ועל
0 מז באנגלית. גם ״ ת ־  כן, לפחות בעברית של ימינו, אין כנראה פועל המקביל ל
; ונראה שאף לא צורת שם ל״בעלות״. מה  ברוסית ובצרפתית אין צורת פועל מתאי
יכות״ (״להיות של ׳ ול״השתי ך ו יך, ל״שי  יש, כמובן, מלים וצירופים ל״קבי
 מישהו״), ל״שליטה״ ול״החזקה״. המלה האנגלית שהוזכרה היא ממקור גרמני,
; אד דומה שאפילו בגרמנית (שבה קיימת ״בעלות״ כשם עצם מופשט) מי  לא רו
גלי : לפעל האנ ב אג ת של פועל. ו ח o נ* האנגלי במלה א w n ־  יש קושי להביע את ה

ות נוספות ומתרחקות. י  יש משמעו

ג הוא חובה, המוטלת על אחד ושייכת לאחר, ויש לו אפיונים המבחינים בינו לבין ו  ח
 המושג היותר רהב ״חיוב״. אחד האפיונים הוא שתוכן החובה הוא תשלום כסף או
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ת; אד אפשר גם שמקורו בדין או בו י  דבר דומה לכסף. יש שחוב נובע מהתחי
ת ת מ ה שחבים (לרב, א נת א י  אולי אפילו בעוולות מסוג מסוים. יש שהמלה מדי
 סכום הכסף). חוב הוא, איפא, מושג צר מחיוב. לעתים קרובות מקורו של חוב ב״הל־
ת ש״יוחזר(ו)״ בעתיד  וואה״, כלומר במתן דבר(ים) — בדרך כלל כסף — על מנ
 דבר(ים) דומה(ים). בעיסקת הלואה יש הקניה של מה שמלווים והתחייבות (חוזה)
ת הדבר(ים) מהדברים הדומים. עיקר ההבדל בין הלוואה להשאלה  לתת בעתיד א
 אינו בכד שהאובייקט הוא כסף (האובייקט יכול1 להיות כסף אפילו בהשאלה; ולא
יה יש להחזיר את גוף הדבר שהושאל. על כן,  כסף — אפילו בהלוואה) אלא שבשנ

^ וחזר(0״ לעיל, במרכאו  לעניין הלוואה, הושם ״י

ג המקיף לא רק חובה למסור ש ו מ ^ ־ ב ו ח  חובה היא מושג יותר רחב מחיוב, ולא כל שכן מ
נה;התנהגות או הימגעות, ולאו דווקא י י  או לתת דבר או שירות אלא אף חובה שענ
 כלפי מישהו מסוים, כגון החובה לגלות זהירות ברשות הרבים. צורת הרבים של
כר; חובות ן ז  חובה, וגם של חוב, היא ״חובות״. אך חובות (ריבוי חוב) הם ממי

 (ריבוי חובה) הן ממין נקבה.

 חיוב, היא מלה רב־מובנית. לענייננו — אובליגציה, כלומר הזיקה המשפטית בין צדדים
 מסוימים שאחד מהם מחויב במשהו כלפי האחר, ובכלל זה ״חוב״. (בחוזה — אפשר
 שכל אחד מהמתקשרים מחוייב כלפי האחר.) קשה כנראה למצוא מלה עברית לציון

 צד הזכות (créance ,chose in action) שבחיוב. :
 במאמר זה הסתפקתי בביטוי ״זכות חיוב״ — אף שהוא ביטוי מביך כלשהו,

 כמעט בגדר דבר והפכו.

 :ושה. במלה זו, מהעדר הולמת ממנה, יש כנראה! להסתפק לציון בעל זכות חיוב,
 créancier. המלה מעוררת בעברית אסוציאציה ברורה של נושה תקיף, הלוחץ
; וגם אסוציאציה — יותר רפה — אל נושה שמקור זכותו הוא  למימוש זכותו
 בהלוואה דווקא או במכר בהקפה. טוב היה אילו נמצאה לנו מלה פנויה מאסוציאצ־
 יות אלו. הביטוי ״בעל חוב״ סובל משתי תורפות!לפחות: יש שמשתמשים בו, ואפילו
יה ; וכמו כן עשו  במקורות ספרותיים ותיקים ומכובדים, דווקא לציון ה ח י י ב
 להשתמע, גם ממנו, הצטמצמות אל זכות חיןוב מסוג מסוים אחד, אל ׳״חוב״.
  העדפתי אפוא, לא בלי היסוס, ״בושה״. אף בלשונות אחרות עולות בעיות. האנ
 גלים אינם נוהגים לכנות כל בעל זכות חיוב, מכל סוג, בשם creditor, ואין להם
 מלה מקיפה לציון בעל זכות חיוב. הצרפתים :מרבים יותר להשתמש לתכלית זו
 ^créancier ; אלא שהמלה בכל זאת לא השתחררה כליל מקשרה הגלוי אל זכות
ינת אמנם  שמקורה דווקא באשראי (״אמון״), כגון בהלוואה. Titulaire מצי
 היטב את בעל הזכות (משהו מעין incumbent), אך ללא התמקדות מספקת

 בזכות חיוב דווקא, ועשויה להצביע אפילו על בעל תפקיד.

יות  קניין היא מלה עמוסה שעברה גלגולי משמעות רב^ם, ואף כיום נודעות לה משמעו
ך י י נ ק  שונות לפי ההקשר ולפי החטיבה הלשונית־ספרותית. במאמר זה משמש ה״
 לציון זכות שהיא רכושית (כלומר, לא ״אישית״) ועצמאית (כלומר, לא תביעה
right 0£״זכות קניין״ — ל־ ;property^ ין״ דומה  מאת חייב מסוים). ״קני
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•proprietary ״ דומה ל־ ש י ת י  property או property right; (ואולם, ״זכות ר ב
 right). עם זאת "property* עצמה אינה, ברב שימושיה בדין הפוזיטיבי, מושג
property נה ; ואילו כרעיון שבתורת המשפט, טעו ן  מוגדר או מגובש ללא עוררי
 בירור מכל מקום — בין בלבושה שבעברית ובין בלבושה שבשפה זרה כלשהי —

 ובכך עסקתי במאמר.
ן בדרך העב י ב ) ן י י נ  פעולה, עיסקה, אירוע הגורמים לכד שתהיה לפלוני זכות ק
 רה, בין בדרך יצירה חדשה) קרויים ״הקנייה״. אד דומה שמלה זאת עשויה להורות

. ב ו י  גם על הקנייתה של זכות ח
 אחת מדרכי הרכישה של זכויות (ושוב: הן של קניין, הן של חיוב) היא ״קנייה״

 מאת מוכר. הקניין הוא סטאטי, הקנייה — דינאמית.
 כאשר זכות קניין (ואולי גם זכות עצמאית — להבדיל מתביעה כלפי
 חייב שכנגד — שאינה ״רכושית״ אלא רק ״אישית״ לבעליה, כגון זכותו של
ה זכות קביל) היא נ נ י  המצביא לדור לימי חייו באחוזה שניתנה לו, ולכן, א
 זכות בנוגע לדבר, או נכס, מוחשי, אפשר לכנותה זכות ״חפצית״ או ״נכסית״
; ודומה שניתן לכנות כד זכויות כאמור אף כשהזכויות הן בנוגע ת״ אלי  או ״רי

 לדבר או נכס שאינו מוחשי, כפטנט.
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