
 הסתלקות מצוואהיעליתנאי לשם עקיפת התנאי

 מאת

 פנחס שיפמן

 א. מבוא

 סעיף 43 של חוק הירושה, תשכ׳יה-1965 (להלן: החוק), קובע:

 (א) המצווה רשאי לצוות שיורש יזכה בהתקיים תנאי או בהגיע
 מועד.

 (ב) לא נתקיים התנאי או לא הגיע המועד לפני מות המצווה, יתנהל
 העזבון על ידי מנהל עזבון עד שיתקיים התנאי או עד שיגיע

 המועד״״

 משמעות הדבר היא שאם חל סעיף זה, לא יוכל יורש לדרוש את זכייתו בעיזבון,
 בהיותה מותנית בתנאי או במועד עתידי, כל עוד לא התקיים התנאי או שהמועד
 טרם הגיע. השאלה שרשימה זו מבקשת לברר היא, האם יכול היורש להסתלק
 מזכייתו בצוואה, במגמה לעקוף את התנאי הדוחה, ועם זאת לרשת את העיזבון
 כיורש על־פי דין, שירושתו איננה מותנית בתנאי כלשהו. שאלה מקבילה עשויה
 להתעורר לגבי תנאי מפסיק בצוואה וכן לגבי חיובים שנקבעו בה. אך ברשימה זו
 נצטמצם בניתוח אפשרות ההסתלקות ביורש על תנאי דוחה. בפתח הדברים נדגיש,
 כי לא כל קביעת מועד לחלוקת העיזבון תיחשב לתנאי דוחה שכזה. יש להבחין
 בין זכייה מותנית במועד עתידי לבין הוראת המצווה לדחות את חלוקת העיזבון

 למועד מאוחר יותר. האפשרות השנייה כלולה בסעיף 107(0 של החוק, הקובע:

 הורה המוריש בצוואתו בדבר מועד מאוחר יותר לחלוקת העזבון,
 ינהגו לפי הוראות הצוואה, אם לא הורה בית המשפט לשנות את

 מועד החלוקה.

 לשון אחרת: סעיף זה מעניק לבית־המשפט שיקול־דעת לסטות מהוראות
 הצוואה במקרים ראויים. שיקול־דעת זה רחב בהרבה מן האפשרות המצומצמת
 לפסול הוראה בצוואה בהיותה בלתי־חוקית או בלתי־מוסרית. נראה שלגבי מועד
 החלוקה רשאי בית־המשפט שלא להתחשב במועד שנקבע בצוואה, אשר איננו
 סביר בעיני בית־המשפט. הרעיון הטמון בזה הוא, שכאשר הוראות אינן עוסקות
 ממש בהעברת נכסי העיזבון, אלא מכילות ציידים אחרים של המוריש והנוגעות
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• כ״ג תשנ״ד  פנחס שיפמן משפטי

 לעניינים שבשיפוטו של בית־המשפט, רשאי בית־המשפט לסטות מרצון המצווה,
 אם כי רצונו יזכה להתחשבות. כך הדבר לגבי מינוי מנהל״עיזבון, אשר לפי סעיף
 81 של החוק רשאי בית־המשפט מסיבות מיוחדות שלא למנות אדם כמנהל־עיזבון,
 על־אף העובדה שהמצווה קבע אותו אדם שינהל את עזבונו. הוא־הדין לגבי מינוי
 אפוטרופוס לקטין שבית־המשפט רשאי שלא לאשר כאפוטרופוס מי ששמו צוין
. לגבי מועד חלוקת העיזבון יש יסוד לטעון, שדחייתה של חלוקת העיזבון  בצוואה1
 למועד בלתי־ידוע בעתיד, העלולה להימשך עשרות שנים, היא בלתי־סבירה ולכן
 רשאי בית־המשפט להורות לשנות את המועד, כאמור בסעיף 107(0 הנ״ל. מה
 שאין כן אם מבקשים לפסול תנאי בזכייה עצמה בטענה שתנאי זה איננו חוקי או
 איננו מוסרי. במקרה זה לא יוכל בית־המשפט להישען על ״אי־םבירות״, והתנאי

 יוכל להיפסל רק אם יש בו פגיעה בהוראת חוק או בערך מוסרי יסודי.

 ב. הסתלקות מצוואה על תנאי

 לפי סעיף 6 של החוק, רשאי יורש, לאחר מות המוריש וכל עוד לא חולק העיזבון,
 להסתלק מחלקו בעיזבון, ומי שהסתלק רואים אותו כאילו לא היה יורש מלכתחילה.
 השאלה שלפנינו היא האם רשאי מי שהוא בגדר של יורש־על תנאי־דוחה, להסתלק
 מחלקו על־פי הצוואה, ובדרך זו לגרום לביטולה של הצוואה כולה, לרבות התנאי
 הדוחה את זכייתו למועד מאוחר יותר. עלינו לברר תחילה את שאלת עצם האפשרות
 העקרונית להסתלק, ובהנחה שיש להשיב על שאלה זו בחיוב, יהיה עלינו לדון
 בתוצאותיה של ההסתלקות. לכאורה, סעיף 6 של החוק המתיר ליורש להסתלק,
 איננו מבחין בין מי שזכייתו בירושה היא מיידית ומוחלטת לבין מי שזכייתו מאוחרת
, שאין תוקף להסתלקות זו. השקפתו של  ומותנית. בכל זאת, גורם פרופ׳ שילה2
 פרופ׳ שילה היא שמעמדו של יורש כזה הוא כבעל ציפיות לגבי הרכוש, אך לא
 כבעל זכויות, ולכן לדעתו אץ אותו יורש יכול לעשות שום פעולה השמורה רק
 למי שזכויותיו בבר התגבשו. אין הוא יכול להסתלק מחלקו בעיזבון, כשם שאיננו
 יכול לשעבד את זכויותיו או לעשות בהן עיסקה כלשהי. טענה זו מעוררת קושי,
 שהרי חוק הירושה מכנה אותו אדם כ״יורש״, ומתיר לכל יורש להסתלק מחלקו
: ״...כל עוד לא התברר אם התנאי אמנם יתמלא, יש  בעיזבון. אומר פרופ׳ שילה3
 לבחון את טיב זכותו של היורש... כנראה מדובר בציפיה, המוגנת אמנם בצורות
 שונות״. במה שונה ״ציפיה מוגנת״ מזכות משפטית ממש? לשם השוואה מפנה
 המחבר, בהערת שוליים, לרשימדתיהם של מלומדים שונים שעסקו בשאלת מעמדו
, הוא מגיע למסקנה שהתשובה לשאלה  של חוזה על־תנאי־דוחה, ובהמשך הדברים4
 אם רשאי היורש להסתלק או לשעבד חלקו או לעשות בו עיסקה אחרת, תלויה
 בשאלה המוקדמת, והיא ״מה טיב זכויותיו של אותו יורש על תנאי בתקופה שטרם
 התמלא התנאי״. מכאן דעתו שלגבי יורש־על־תנאי־דוחה, ״נדמה שבגלל מעמדו

 1 סעיף 64 לתוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ״ב-962נ.

 2 בספרו, ״פירוש לחיק הירושה, תשכ״ה-1965״, (ירושלים, 1992) (להלן: שילה) בעמ׳ 394.

 3 שם, בעמי 393.

 4 שם, בעמי 394.
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 כבעל ציפיות לגבי הרכוש, ולא בעל זכויות... אין לו זכות לעשות פעולות אלה. לכן,
 לדעתנו, אין תוקף להסתלקות או לשעבוד של נכסים אלה בזמן ההמתנה...״5. פרופ׳
 שילה איננו מבסס את דבריו על אסמכתא כלשהי, ויש להיזקק אפוא לשיקולים
 העקרוניים המובאים על ידיו בתמיכה לדעה זו. אחד מהם הוא השיקול ש״בנוגע
 להסתלקות, נאמר במפורש בסעיף 6(ד) ש׳הסתלקות על תנאי — בטלה׳״. לכן
 — ממשיך פרופ׳ שילה וטוען — ״אף אם אין המסתלק מתנה תנאי בהסתלקותו,
 כיוון שלמעשה ההסתלקות תלוייה בזכייתו העתידית — כי ללא זכייה אין לכנותו
 ׳יורש׳ — אין להכיר בהסתלקות זו שהיא למעשה על תנאי״. נראה שלשיקול זה
 אין כל יסוד. לא הרי הסתלקות על תנאי כהרי הסתלקות מוחלטת מזכייה שהיא על
 תנאי. אכן, אין המסתלק רשאי להתנות את הסתלקותו בתנאי כלשהו. הסתלקותו
 איננה הסתלקות אלא אם כן היא מוחלטת ובלתי מותנית במה שיתרחש בעתיד.
, נעוצה בצורך לוודאות לגבי  הסיבה לכך, כפי שפרופ׳ שילה עצמו אומר קודם לכן6
 זכויות היורשים. לו היה המחוקק מרשה להתנות תנאים בתוקפם של הסתלקויות
.לעומת זאת, מי  היה מביא בזה לאי בהירויות ועיכובים בדיונים בענייני ירושהד
 שהסתלק מזכייה מותנית, לא הוסיף בזה שום אי־בהירות ושום עיכוב מעבר למה
 שחל בלאו הכי, כתוצאה מעצם העובדה שהמחוקק הרשה לצוות על תנאי. אדרבא,
 הסתלקותו של היורש זמן קצר לאחר מות המוריש רק מביאה להבהרת התמונה,
 שהרי שוב אין צורך להמתין, לעיתים המתנה ארוכה, להתקיימות התנאי או בוא
 המועד, כמובן שהסתלקותו של היורש איננה תלויה בזכייתו העתידית. הסתלקותו
 שלו היא מוחלטת, ולכן אין שום סיבה למנוע ממנו להסתלק מזכייה שהמצווה ראה
 לנכון להתנותה בתנאי דוחה. יצויין כי לגבי סוג מיוחד של יורש־על־תנאי־דוחה,
 קובע החוק בפה מלא אפשרות הסתלקות בלתי מסוייגת. הכוונה ל״יורש אחר
 יורש״, לפי סעיף 42 של החוק: ״השני יזכה... בהתקיים התנאי או בהגיע המועד
 שנקבע לכך בצוואה...״, ולעניין זה קובע הסעיף: ״...מת השני לפני שעת זכייתו או
 שנמצא פסול לרשות או שהסתלק מן המגיע לו, הוראת הצוואה לטובתו מתבטלת״.
 הוראה זו עוסקת בכך ש״אם מסיבה זו או אחרת, מיתה, פסלות והסתלקות של
 היורש השני, היורש השני איננו זוכה לרשת, היינו שאירועים אלה קורים לפני
. אכן, אילו רצה החוק בסעיף 42 לצמצם דבריו להסתלקות  מות היורש הראשון״8
 לאחר הזכייה של היורש השני, לא היה חידוש בדבר, שכן בהסתלקות ממין זה דנה
 ההוראה הכללית המצויה בסעיף 50 של החוק. באופן כללי יותר, הוכרה אפשרות
. בדונו שם  ההסתלקות על ידי בית המשפט העליון בע״א 119/89 טודנר נ׳ טורנר9
 בתנאי דוחה לפי סעיף 43(א) של החוק, נאמר במפורש על ידי בית המשפט כי:
 ״...בידי כל אחד מן היורשים להסתלק מן הצוואה ולא ליהנות ממנה, אם התנאי

 5 ההשוואה מלמדת, כי לעניין חוזה על־תבאי־דוחה הכל מודים בי הוא חוזה שלם, הזכות שלפיו עבירה,

 היא ניתנת להערכה ככסף וניתן לגבותה כבטוחה, וזאת אפילו נקרא לה ׳׳ציפיות״ ולא ״זכות״ (ראה:

 ג׳ שלו, דיני חוזים (ירושלים, 1990) 344). אמנם אין לשלול, שלדעתו של פרופ׳ שילה, אפילו כך הוא

 בחתה על־תנאי־דוחה, אץ הדבר כן בצוואה על־תנאי־דוחה ולכן יש חשיבות לבחינתן של דבריו לגופם.

 6 שילה (לעיל, הערה 2), 88.

 ד ע״א 834/75 זיק נ׳ מ׳׳י, פ״ד לכ(1) 662.

 8 שילה (לעיל, הערה 2), 385.

 9 פ־׳ד מה(2) 81.
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 פנחס שיפמן משפטים כ״ג תשנ״ד

. נראה אפוא, שאין שום 1  שחייבו המנוח כדי שיזכה בירושה אינו נראה בעיניו״0
 יסוד וטעם לשלול מיורש־על־תנאי־דוחה להסתלק מן הירושה, אם לא נוח לו, ואין

 הוא רוצה בה, אף על פי שלפי שעה זכייתו בה תלויה ועומדת.
 בהעדר הוראה משפטית המגבילה במפורש את אפשרות ההסתלקות מזכייה
 מותנית שכזאת, אין סיבה, על פי עקרונות כלליים, ועל פי ההיקש לחוזה
', שלא להחיל עליה, את הוראת המחוקק בסעיף 6 של חוק הירושה,  על־תנאי1
 אשר לפיה רשאי יורש ״להסתלק מחלקו בעזבון, כולו או מקצתו או ממנה שהוא

 זכאי לה על פי צוואה, כולה או מקצתה״.

 ג. תוצאות ההסתלקות

 לפי סעיף 6(ב) של החוק, ״מי שהסתלק מחלקו בעזבון, רואים אותו במידה
 שהסתלק כאילו לא היה יורש מלכתחילה״.״! סעיף 50 של החוק קובע, כי ״זוכה
 על פי צוואה...שהסתלק מן המגיע לו, שלא לטובת בךזוגו, ילדו או אחיו של
 המוריש, ולא קבע המצווה אדם אחר שיזכה במקומו, הוראת הצוואה לטובתו
 מתבטלת״. במקרה זה נראה, שהירושה תחולק לפי כללי הירושה על־פי דין. זאת
 על־פי ההוראה הכללית בסעיף 2 סיפא של החוק, אשר לפיה ״הירושה היא על
 פי דין זולת במידה שהיא על פי צוואה״. יש לציין שגם אם רק אחד מן הזוכים
 מסתלק הסתלקות סתמית, הוראת הצוואה לטובתו מתבטלת ואותו חלק שממנו
 הסתלק יתחלק בין היורשים על־פי דין של המוריש. אמנם, היתה דעה שגרסה כי
1 אך דומה שדעה זו  בנסיבות אלה תגדיל ההסתלקות את חלקם של הזוכים האחרים2
 איננה נכונה, והמסקנה המשפטית הנכונה היא שכאשר מדובר בהסתלקות בירושה
 על־פי דין, חלקו של המסתלק ״מתווסף לשאר היורשים על פי חלקיהם״ — כפי
 שמורה סעיף 15 של החוק — ואילו כאשר מדובר בירושה על־פי צוואה, חלקו
י. ואכן, בדומה לכך נפסק לאחרונה על־ידי  של המסתלק ניתן ליורשים עליפי דין3
 בית־המשפט העליון, כי כאשר זוכה על־פי צוואה נמצא פסול לרשת, ואין הוראה
 אחרת בצוואה מה ייעשה בחלק העזבון או במנה אשר יועדה לו, יחולו על החלק
. ואין צריך לומר כי הוראות החוק 1 4 ן  או המנה האמורים כללי הירושה על־פי די
 קובעות דין אחד, מבחינת התוצאה המשפטית, ליורש שנמצא פסול לרשת וליורש
 שהסתלק. בכל־זאת מתעורר כאן, לכאורה, ספק אם אותם זוכים שהסתלקו מחלקם
 על־פי הצוואה, ובזה אף סיכלו את התנאי המתלה את זכייתם, זכאים להופיע לאחר
 ההסתלקות כיורשים על־פי דין, תוך סיכול רצונו של המנוח. דומה שיש לפרק
 שאלה זו למרכיביה השונים. ראשית, יש לשאול אם מי שהסתלק מצוואה יכול
 לשמור על מעמדו כיורש על־פי דין. נראה שהתשובה על כך היא חיובית. סעיף
 6 לחוק מקנה גמישות רבה ליורש הרוצה להסתלק. הוא רשאי להסתלק לטובת

 10 שם, בעמ׳ 86.

 11 לעיל, הערה 5.

ץ >ג) 116. ש  12 ראה ת״ע (ת״א) 6095/89 אורי כהן נ׳ היועץ המשפטי לממשלה ואחי, פס״מ ת

 13 ראה שילה (לעיל, הערה 2), 427.

 14 ראה: ע״א 1022/90 היועץ המשפטי לממשלה נ׳ אורי כהץ ואח׳ פ׳׳ד מ׳׳ז(1) 307.

530 



 משפטים כ״ג תשנ״ד הסתלקות מצוואה־על־תנאי לשם עקיפת התנאי

 קרובים מסוימים (בךזוג, ילד או אח של המוריש) כשם שהוא רשאי להסתלק סתם.
 הוא רשאי להסתלק מכל חלקו בעיזבון, אך הוא רשאי גם להסתלק ממקצת חלקו
 בעיזבון: ולפי התיקון האחרון לחוק הירושה רשאי הוא להסתלק ממנה שזכה בה
 לפי הצוואה ״כולה או מקצתה״. מכאן ברור, שיורש רשאי להסתלק מחלק יחסי
 שזכה בו לפי צוואה, בלי שהדבר יחייבו להסתלק גם ממה שהוא עתיד לרשת
 כיורש על־פי דין לאחר שהוראת הצוואה תתבטל, כתוצאה מהםתלקותו, כאמור.
 לשם מניעת ספק לגבי כוונתו של המסתלק ראוי אולי להדגיש בהודעת ההסתלקות,
 כי הוא מסתלק אך ורק מחלקו על־פי הצוואה ואין הוא מסתלק מחלקו כיורש
 על־פי דין. אך אם הכוונה הובהרה, כאמור, לא נפגע מעמדו של המסתלק לפי

 הצוואה כיורש על־פי דין.

 מכל־מקום, העוקץ העיקרי הטמון בשאלה שהוצגה לעיל מופנה כלפי מרכיב
 אחר שבה, לאמור: סיכול רצונו של המצווה על־ידי תחבולה שכתוצאה ממנה
 מתבטלת למעשה כוונתו לעכב את זכיית היורשים עד לתנאי. מצד אחד, ברור
 שאץ מצווה יכול לכפות על זוכים את קבלת תנאיו, שכן בידיהם הברירה בין
 קבלת הצוואה לבין דחייתה. אס הם מקבלים את הצוואה, הריהם קשורים בתנאיה
 ובהגבלותיה. אם הם דוחים אותה, הריהם פטורים מן הזכייה ותנאיה המגבילים
. רעיון זה, שלפיו לזוכה על־פי צוואה מוקנית בחירה כמו דוקטרינת 1 5  גם יחד
. 1  ה־ח6160110 האנגלו־אמריקנית, אומץ על־ידי בית־המשפט העליון בשני תקדימים6
 עקרון הבחירה נעוץ בתנאי מכללא, המיוחס לצוואה על־פי אומר־דעתו של המצווה.
 בענייננו נובע הדבר מן האפשרות הסטטוטורית להסתלק מצוואה, בבחינת ״לא
 מדובשך ולא מעוקצך״. מצד אחר, הקושי נעוץ בכך שהמסתלק רוצה בסופו של
 דבר ליטול חלק בעיזבון, אך לא כזוכה על־פי צוואה, אלא כיורש על־פי דין.
 ניתן לטעון, שאם תחבולת ההסתלקות תאפשר לזוכה להתגבר על התנאים שביקש
 המצווה להתנות את זכייתו, לא יהיה ערך לשוס תנאי ולשום חיוב שיופיע בצוואה,
 בפרט אם יעשו הזוכים יד אחת כדי לעקוף את כוונת המצווה. נראה שהתשובה על
 טענה זו היא, שבידי המצווה למנוע את סיכול רצונו. סעיף 50 לחוק קובע במפורש,
 שהסתלקות סתמית של זוכה מן המגיע לו על־פי צוואה מביאה לבטלותה של
 הוראת הצוואה לטובתו רק אם ״לא קבע המצווה אדם אחר שיזכה במקומו״. משמע
 שהמצווה יכול לקדם מראש את פני האפשרות שזוכה יבקש להסתלק הסתלקות
 המביאה לא רק לבטלות זכייתו, כי אם גם לבטלות התנאים הדוחים שנקבעו
 לה בצוואה. תרופתו היא לקבוע זוכים אחרים שיבואו במקום הזוכים המסתלקים
 וכתוצאה מכך לא יוכלו המסתלקים מן הצוואה לזכות בירושה כיורשים על־פי דין.
 ואכן, קבע המחוקק מוסד מיוחד לשם כך, והוא ״יורש במקום יורש״, לפי סעיף 41
 לחוק. סעיף זה קובע: ״המצווה רשאי לצוות לשניים על מנת שיזכה השני אם לא
 זכה הראשון: השני יזכה אם מת הראשון...או שהסתלק מן המגיע לו שלא לטובת
 בךזוגו, ילדו או אחיו של המוריש״. במקרה שבו לא ניצל המצווה אפשרות זו,

 15 השווה מאמרי, ״האם תלה תורת הבחירה כדיני צוואות?״ עיוני משפט יג(תשמ׳׳ת) 93.

 16 ע״א 765/87 רות צ׳סלר נ׳ עזבון המנוח אופל מנדל ישראל ז״ל ואחי, פ״ד מג(3) 81; ע״א 119/89

 טודנר נ׳ טורנר, פ״ד מה(2) 81.
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 פנחס שיפמן משפטים כ״ג תשנ״ד

 שהיתה נתונה בידיו, כדי לקבוע זוכים חלופיים במקום הזוכים המקוריים, אם הללו
 יסתלקו מן הצוואה, אין מנוס מבטלותה של הצוואה.

 אפשר שיטען הטוען: לא כל מצווה ער או מודע לאפשרות לקבוע ״יורש במקום
 יורש״. אבל רצונו הוא ברור שלא להניח לזוכים ליטול מן הירושה לפני קיום
 התנאי, כדי לתת תוקף לרצונו האמיתי — יכול להמשיך ולטעון — מן הראוי
 לתקן את הוראות הצוואה כדי למנוע סיכול רצון זה. על טענה זו יש להשיב, כי
 חוסרימודעות מבחינה משפטית לאפשרויות הגלומות בהוראות החוק איננו נכלל
 במסגרת הטעויות, שבית־המשפט רשאי לתקנם במסגרת סמכויותיו על־פי החוק.
, כי אין סעד 1 7  כך נפסק על־ידי בית־המשפט העליון בע״א 598/75 רזניק נ׳ רזניק
 למצווה שלא היה מודע לכך שבמסגרת ״יורש אחר יורש״ ניתן להתנות על הוראת
 החוק שלפיה ״הראשון זכאי לעשות במה שקיבל כבתוך שלו, והשני לא יזכה
 אלא במה ששייר הראשון״ — (סעיף 42(ב) — הוראה שניתן להתנות עליה לפי
 סעיף 53). ביתיהמשפט גרס, שאי־ידיעת דבר זה כמוה כ״טעות לגבי משמעותה
 המשפטית המלאה של הצוואה״. אך בית־המשפט סירב להכיר בטעות זו כטעות

 במסגרת סעיף 30(ב) של החוק. ואלה דברי בית־המשפט:

 לא בטעות כזאת של המוריש, שנגרמה עקב רשלנות יועצו המשפטי
 דן סעיף 30(ב) של החוק. המקרה הרגיל של טעות לפי סעיף זה הוא
 טעות ביחס לעובדה כלשהי, שהמוריש הניחה כקיימת ועל פיה קבע
 הוראה מהוראות הצוואה... טעות ביחס למשמעות הכתוב בצוואה
 אינה, לדעתי, בגדר טעות לפי סעיף 30(ב)... כללו של דבר: לא
 תישמע טענה שאילו ידע המצווה לאשורן את התוצאות המשפטיות
. 1  של הלשון שבה בחר עורך הצוואה, לא היה חותם על הצוואה...8

 אף בענייננו כך: אפילו הוכח שהימנעותו של המוריש מלהוסיף הוראה לגבי
 ״יורש במקום יורש״ כדי לקדם את האפשרות של הסתלקות הזוכים לפי הצוואה
 כמוה כטעות מצדו, אין טעות זו רלבנטית: ולא תישמע הטענה שלו, ידע המוריש
 לאשורן את התוצאות המשפטיות של צוואתו כמות שהיא, היה נמנע מלחתום
, לא 1 9  על הצוואה. זאת ועוד: אפילו לו ראינו טעות שבחוק כרלבנטית לעניין זה
 היתה התוצאה משתנה. לפי סעיף 30(ב) הנ״ל, יכול בית־המשפט לתקן ״הוראת
 צוואה שנעשתה מחמת טעות״ רק ״אם אפשר לקבוע בבירור מה היה המצווה
 מורה בצוואתו אילמלא הטעות״. אך ״אם אי אפשר לעשות כן — בטלה הוראת
 הצוואה״. משמע, גם אם נלך בניגוד לפסיקת בית־המשפט העליון, לפי שיטתם
 של אלה המייחסים נפקות משפטית גם לטעות משפטית, תהיה התוצאה בנושא
 שלפנינו — בהיעדר אינדיקאציה למה שהיה המצווה מורה אלמלא הטעות —
 בטלותן של הוראות הצוואה. אך זוהי התוצאה שבלאו הכי אנו מגיעים אליה עקב

 הסתלקותם של הזוכים מחלקם לפי הצוואה.

 המסקנה שהגענו אליה היא אפוא, שיורש רשאי ליצור מצב־עניינים שלא יירש

 17 פ״ד ל(1) 749.

 18 שם, עמ׳ 754-753.

 19 וראה ביקורתו של פרופ׳ טדסקי על פסק־הדיץ הנ׳׳ל, מסות במשפט (ירושלים, תשל״ח) 307.
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 על־פי צוואה, שעל פיה הוגבלה ירושתו בתנאים מגבילים, ובכל־זאת עתיד הוא
 לרשת כיורש על־פי דין. כל זאת אם נמנע המצווה לקבוע בצוואה הסדר של
 ״יורש במקום יורש״. במסקנה עקרונית זו תומך פרופ׳ ש׳ שילה בספרו הנ״ל. הגם
 שהמחבר איננו מכיר בהסתלקות של יורש על תנאי דוחה, הוא מכיר באפשרות
 שזוכה יגרום לאי־קיום של תנאי במגמה לרשת כיורש על־פי דין. ועל כך הוא
 אומר: ״ ייתכן שיורש כזה ירצה לא לקיים תנאי ועל ידי כך הוא יביא לכך,
 במודע, שיירש על פי דין ללא תנאים מגבילים. האם מותר לו לנהוג כך כשברור
 לחלוטין שכל מטרתו היא לעקוף את רצונו של המת?״ על כך משיב המחבר:
. 2  ״נדמה שיש לענות על שאלה זו בחיוב. אין שום מניעה על כך מלשון החוק״0
 ובאופן ספציפי לעניין הסתלקות דן פרופ׳ שילה בנושא זה בהמשך הדברים'2
 בקובעו, כי מי שהסתלק מצוואה רשאי בכל־זאת לרשת כיורש על־פי דין. ואשר
 לקושי לכאורה, לפיו אנו מסכלים את כוונת המצווה שרצה לתת ליורש רק את
 החלק בצוואה ולכפוף אותו לתנאי הצוואה, אומר על כך המחבר: ״מסקנתנו היא,
 שלמרות שנוכל לקבוע שהמוריש לא רצה שיורש זה יירש על פי דין, אין זה
 מונע מהיורש להשתמש בזכותו המוקנית לו על ידי החוק להסתלק מחלק מירושתו
 — וזאת אפילו אם התוצאה תתנגד לרצון המוריש״. המחבר ממשיל עניין זה
 למוריש המצווה את עזבונו לאדם שאיננו בין יורשיו עליפי דין. אותו אדם מסתלק,
 וכתוצאה מכך יורשים את המוריש יורשיו על־פי דין שהמוריש רצה בבירור להעביר
 מירושתו. ופרופ׳ שילה ממשיך וקובע: ״כיון שהמחוקק נתן לאדם זכות להסתלק,
 זכות זו, שניתנה ליורש רק לאחר מות המוריש, עדיפה ויכולה לסכל את רצונו של

. 2  המוריש״2

 אפשר שיטען הטוען, שצוואתו של מצווה הקובע תנאי דוחה בצוואה כמוה
 כהוראה שלילית, לפיה יורשיו לא ירשו אותו אף כיורשים על־פי דין ללא קיום
 התנאי האמור. התשובה לטענה זו היא, שכבר פסק בית־המשפט העליון כי אץ
. לעומת זאת, יש 2 3  מקום להכיר בהוראה שלילית כהוראת צוואה שיש לפעול לפיה
 תוקף להוראה חיובית המזכה אנשים אחרים לפי הצוואה, אך הוראה זו מתבטלת
 אם הזוכים הסתלקו. היורשים הבאים במקומם הם היורשים על־פי דין, אם נמנע

 המצווה לקבוע בעצמו זוכים חלופיים.

 20 שילה (לעיל, הערה 2), 398.

 21 שם, עמ׳ 412.

 22 שם, שם.

 23 ע״א 122/86 שפיר נ׳ קליבנסקי, פ״ד מדן!) 738.
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