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ביטול הפקעה :החזרת הפיצויי ששולמו
עו"ד משה קמר
סעי  (2)195לחוק התכנו והבניה קובע ,כי א שונה ייעוד של מקרקעי שנרכשו בביצוע תוכנית עלפי
הסכ או שהופקעו כ! תמורת תשלו פיצויי ,רשאי מי שרכשו ממנו את המקרקעי או חליפו לקנות "במחיר
שלא יעלה על הסכו שבו נרכשו ממנו" בצירו שוויה של כל השבחה בה הנובעת מהתוכנית .נשאלת השאלה,
הא יש לשער! את הסכו שבו נרכשו המקרקעי מבעליה מיו הרכישה או ההפקעה ועד ליו ההשבה ,וכ
להוסי עליו ריבית ,או שמא הסכו הוא נומינלי .בבג" 2390/96 $אמר בית המשפט העליו  ,כי ברור שיש
להחזיר את הסכו ששול בצירו הפרשי הצמדה וריבית .אמירתו זו של בית המשפט העליו הינה בגדר אמרת
אגב ,ואי היא בגדר הלכה פסוקה ,הואיל ועניי זה לא הועמד להכרעתו של בית המשפט באותו עניי .
אכ  ,החזר כספי ששולמו מחייב לכאורה את שיערוכ ,שאחרת ככל שחול זמ רב יותר בי מועד
התשלו לבי מועד ההחזר נשחק ער! הכס והחזרתו הנומינלית גורמת הפסד לרשות המפקיעה .ע זאת,
קיימי נימוקי כבדימשקל ,שיש בה כדי לשלול את חיובו של בעל המקרקעי בהחזר הסכומי בצירו
הצמדה וריבית .מקצת השיקולי ה אלה :ראשית ,שיערוכ של הסכומי ששולמו לבעל המקרקעי מחייב
קיזוז כנגד של דמי השימוש הראויי בגי השימוש שעשתה הרשות במקרקעי מיו תפיסת ההחזקה בה
בעקבות הרכישה או ההפקעה ועד ליו החזרת המקרקעי לבעלי .שאחרת ,תוצאת הדברי תהיה ,שבעל
המקרקעי החזיר לרשות את מלוא התמורה שקיבל ממנה ,מבלי שהרשות שילמה לו בעד השימוש שעשתה
במקרקעיו במרוצת השני שחלפו .בסעי  195או בסעיפי אחרי בחוק התכנו והבניה אי שו הוראה
המחייבת את הרשות לשל דמי שימוש בהתקיי הסיטואציה הקבועה בסעי.
שנית ,עקרו יסוד בפיצויי בעד הפקעת מקרקעי הוא העמדתו של בעל המקרקעי שהופקעו באותו מצב
כלכלי שבו היה עומד אלמלא ההפקעה )ע"א  ;396/98אריה קמר ,דיני הפקעת מקרקעי  ,מהדורה שישית ,עמ'
 .(333בגי התמורה בעיסקת המכר וכ בגי פיצויי ההפקעה שקיבל בעל המקרקעי הוא שיל בשעתו מס שבח
מקרקעי  .החזרת המקרקעי לידיו בעקבות ביטול הצור! הציבורי בה כנגד תשלו לרשות אינו מקי לו עילה
לקבל את המס ששיל .במצב דברי זה ,בהתקיי הנסיבות הקבועות בסעי  ,195ימצא עצמו בעל המקרקעי
מופסד.
שלישית ,אילו חפ $המחוקק ,שבעל המקרקעי יחזיר לרשות המפקיעה את סכו הרכישה או את סכו
הפיצויי כשהוא משוער! ,היה נוקט בלשו "הסכו המשוער!" ,או "הסכו שבו נרכשו ממנו בצירו הפרשי
הצמדה" ,או "שווי המקרקעי ביו מת התוק לתוכנית" ,וכיו"ב .משנמנע המחוקק מלקבוע הוראת שיערו!,
תו! שהקפיד לנקוט בלשו "במחיר שלא יעלה" ,מתבקשת המסקנה ,כי הוא לא חפ $שהמחיר המקורי ישוער!.
רביעית ,אי עקרו של שיערו! סכומי באופ כללי )ע"א  .(554/83כדי להורות על שיערו! ,צרי! להימצא
לשיערו! בסיס בדי )ע"א  .(319/89מקו שמקורו של החיוב הוא בחוק ,יש לבחו א מפרשנותו הראויה של
אותו חוק מתבקש תשלו נומינלי ,או שמתבקש שיערו! .חיוב סטטוטורי יונק את חיותו מהחוק שיצר אותו.
החוק קובע את החיוב ואת שיעורו .החוק צרי! ג לקבוע ,א סכו החיוב ישוער! ,שעה שבי מועד יצירת
החיוב לבי מועד תשלומו כדי חלה ירידה בער! הכס )בג" .(608/88 $לשונו של סעי  195לחוק התכנו והבניה
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הינה ברורה .הסעי משתמש במילי "במחיר שלא יעלה על הסכו שבו נרכשו ממנו" .אילו חפ $המחוקק,
שהסכו המקורי ישוער! ,כי אז היה קובע זאת במפורש )השוו :ע"א  ;299/60ע"א .(647/83
חמישית ,כאשר המחוקק חפ $שישולמו הפרשי הצמדה בהפקעות ,קבע הוא הוראה מפורשת בעני זה:
סעי )8א( לחוק לתיקו דיני הרכישה לצרכי ציבור קובע ,כי פיצויי הפקעה המשולמי עלידי הרשות המפקיעה
לבעל הזכויות במקרקעי יהיו צמודי .בסעי )8ג( לחוק מצויה הוראה מיוחדת לגבי הפקעות שבוצעו בנסיבות
מיוחדות עלפי חוק התכנו והבניה .בשעתו קבע הסעי הגבלה על תקופת ההצמדה )לא מיו ההפקעה אלא
מאפריל  (1974והגבלה על שיעור ההצמדה ) .(70%בשנת  1995תוק הסעי ,באופ ששיעור ההצמדה הפ! מלא,
א! תקופתה הוגבלה עוד יותר )החל באפריל  .(1977בשנת  2003תוק הסעי באופ ששיעור ההצמדה לתקופה
אפריל   1974מר 1977 $הועמד על  70%בלבד ,ורק מאפריל  1977תשול הצמדה מלאה .מהוראותיו אלה של
החוק לתיקו דיני הרכישה לצרכי ציבור מתבקשת המסקנה ,כי מקו שהמחוקק חפ $לקבוע הצמדה של
סכומי הנוגעי להפקעת מקרקעי  ובאופ מיוחד לגבי הפקעה בנסיבות מסויימות לפי חוק התכנו והבניה 
קבע הוא הוראה מיוחדת לכ! .ולפיכ! ,מקו שלא חפ $המחוקק שתהיה הצמדה  דוגמת סעי  195לחוק הוא 
נמנע מלעשות כ .
שישית ,בחוק התכנו והבניה גופו ,כאשר המחוקק חפ $להצמיד סכומי ,הוא קבע זאת במפורש .באופ
זה ,בתוספת השלישית לחוק ,העוסקת בהיטל השבחה הנובע מתוכנית ,נקבעה בסעי  9הוראת הצמדה .מכלל
הוראת ההצמדה המפורשת הקיימת לגבי היטלי השבחה ,מתבקשת המסקנה ,כי המחוקק לא חפ $בהצמדת
של הסכומי שבסעי  195לחוק )השוו :ע"א .(840/75
הכותב מתמחה בדיני הפקעת מקרקעי
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