אי התיישנות של תביעות לפיצויי הפקעת מקרקעי
עו"ד משה י' קמר

לפני שלושה שבועות ,ביו  ,4.5.2003אישרה ועדת השרי לחקיקה טיוטה של הצעת חוק מטע
הממשלה לתיקו החוק לתיקו דיני הרכישה לצרכי הציבור .בהצעת תיקו זו מבקשת הממשלה לתק
את סעי )8ג( לחוק בעניי הצמדת פיצויי ההפקעה בהפקעות מקרקעי שנעשו מכוח חוק התכנו
והבניה לפני .1.4.1977
להצעת תיקו זו השלכה מרחיקה(לכת בשאלה התלויה ועומדת להכרעה בבית המשפט העליו,
הא תביעה לפיצויי הפקעה מתיישנת כעבור שבע שני מיו היווצר העילה ,ככל תביעה כספית
רגילה ,או שמא אי דיני ההתיישנות הכלליי חלי על תביעה שכזו ,וזכותו של בעל המקרקעי לתבוע
ולקבל פיצויי בעד הפקעת מקרקעיו קיימת בידיו ג שני רבות לאחר ביצוע ההפקעה .הצעת
התיקו האמורה מלמדת ,כי עמדת של הממשלה והכנסת היא ,שהדי הכללי בדבר התיישנות תביעות
כספיות אינו חל על תביעות לפיצויי הפקעה ואלה אינ מתיישנות .מסקנה זו מתבקשת מכ) ,שהצעת
התיקו האמורה קובעת הסדרי להצמדת פיצויי ההפקעה לתקופה שבי אפריל  1974לבי אפריל
 1977בהפקעות שנעשו מכוח חוק התכנו והבניה לפני  .1.4.1977א אומנ היה מקו להתיישנות של
התביעות לפיצויי הפקעה כעבור שבע שני מיו ההפקעה ,מדוע טורחת הממשלה לתק בשנת 2003
הסדרי הצמדה לגבי הפקעות שבוצעו לכל היאוחר  26שני קוד לכ?
הצעת תיקו אחרונה זו איננה האינדיקציה היחידה לעמדת של הרשויות באשר לאי(התיישנות
של תביעות לפיצויי הפקעה .קד לה תיקו לאותו סעי בחוק שנחקק על(ידי הכנסת בשנת .1995
אותו תיקו מלמד על כ) ,שהכנסת סברה בשנת  ,1995כי יש רלוונטיות לפיצויי הפקעה בגי הפקעות
שבוצעו לכל היאוחר  18שני קוד לכ ,עד אפריל  ,1977מכוח חוק התכנו והבניה.
באותו חוק הוכנסו במרוצת השני תיקוני נוספי ,המלמדי א ה ,כי עמדתה העיקבית של
הכנסת היתה והינה ,שאי התיישנות של הפיצויי בעד הפקעת מקרקעי .בתיקו לחוק שנעשה עוד
בשנת  1977נקבע ,כי הריבית והפרשי ההצמדה לפי החוק יהיו עד מועד מסויי או עד תו עשר שני
מיו ההפקעה .אילו סבר המחוקק ,כי קיימת התיישנות של פיצויי ההפקעה ,היה הוא מגביל את
תקופת הריבית וההצמדה בשבע שני ,ולא בעשר שני.
בתיקו נוס שהוכנס בחוק בשנת  1988נעשתה הארכה של תקופת ההצמדה .בדברי ההסבר
לתיקו זה הוסברה הארכת תקופת ההצמדה ,כיוו ש"ההארכה דרושה כדי לאפשר תשלו ריבית
והפרשי הצמדה לזכאי שטר פוצו על הפקעות ישנות ,א שעברו למעלה מעשר שני מיו
ההפקעה" .הנמקה זו חוזרת ומלמדת ,שעמדתו של המחוקק הינה ,שפיצויי הפקעה אינ מוגבלי
בהגשת התביעה תו) שבע שני מיו היווצר העילה ,כפי שהדבר בתביעות כספיות רגילות.
ואכ ,בהצעת חוק ההתיישנות משנת  1957נאמר" :תביעות בעניני הפקעות ,אשר אופיי שונה מכל
סוגי יתר התביעות ,אינ כלולות במסגרת החוק המוצע ובה ישארו ג להבא תקופות ההתיישנות
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הקבועות בחוקי מיוחדי אלה".
עמדתו של המחוקק הינה עמדה ראויה .בהפקעה קיימת התנגשות בי שני אינטרסי שאינ
עולי בקנה אחד :האינטרס הציבורי ,המחייב את רכישת המקרקעי ,ולעומתו ( האינטרס של הפרט
לקיי את הקניי במקרקעיו .בהתנגשות זו גובר האינטרס הציבורי ,המחייב את ביצוע ההפקעה.
אול ,כל זאת בתנאי שלבעלי ישול פיצוי הוג וראוי .הגבלת זכות התביעה לפיצויי בזמ הייתה
משמיטה את הצידוק מתחת לזכותו של הציבור להפקיע את המקרקעי באות מקרי שבה לא
משול לבעלי פיצוי הוג וראוי ,ולפיכ) ,אי מקו להגבלת פרק(הזמ להגשת תביעות הפיצויי
ולקבלת.

הכותב מתמחה בדיני הפקעת מקרקעי.
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