מוס נדל"

פיצויי בעד מבני שהופקעו
עו"ד משה קמר
כאשר מופקעת קרקע ועליה מבני או מחוברי אחרי  ,המגדילי את שוויה ,זכאי בעל זכות או טובתהנאה
בה לפיצוי ג בעד הפקעת המבני או המחוברי  .כ לדוגמה ,כאשר מופקעת קרקע ,שעליה בנוי מבנה תעשיתי,
הראוי לשימוש והמעלה את שווי המקרקעי מעבר לשווי הקרקע עצמה ,זכאי התובע לפיצוי נוס בעד המבנה.
א בנוס מצויות במבנה מכונות ,שאינ ניתנות להעברה ,אשר מגדילות את שווי המבנה עצמו ,זכאי התובע ג
לפיצוי בעד המכונות .שומת השווי תיעשה לגבי הקרקע והמבני או המחוברי כיחידה אחת ,ואי לערו שומה
נפרדת לקרקע ושומה נפרדת למבני או למחוברי  .הזכות לקבל פיצויי בעד מחוברי קיימת ג לגבי
המחוברי לאותו שטח קרקע שנית להפקעה ללא פיצויי  .הרשות המפקיעה אינה זכאית לדרוש מהבעלי
להעביר את המבני למקו אחר ובדר זו לפטור את עצמה מתשלו פיצויי בגינ .
מה דינו של מבנה ,שנבנה ללא היתר כדי ? בהפקעה לפי חוק התכנו והבניה ,התשכ"ה   ,1965מצויה הוראה
מפורשת לעני זה ,בסעי )190א() (3לחוק ,הקובע" :לא תחול חובת תשלו פיצויי על הפקעת כל מבנה ,גידול,
ע* או דבר אחר המחובר לקרקע א הוקמו ,ניטעו או חוברו תו הפרת חוק זה; א רשאית הוועדה המקומית
לשל פיצויי לתובע א ראתה כי הוא פעל בתו לב וכי קיימות נסיבות מיוחדות המצדיקות תשלו פיצויי ".
הוראתו של סעי )190א() (3מצומצמת רק לגבי מבנה שנבנה תו הפרתו של אותו חוק ,דהיינו ,למבנה שנבנה
לאחר שחוק התכנו והבניה נכנס לתוק ביו  .12.2.66ואילו מבנה שנבנה קוד לכניסתו לתוק של חוק התכנו
והבניה ,אי תחולה של הסעי האמור לגביו ,ובעל המקרקעי יהיה זכאי לפיצויי הפקעה בגינו.
בחוקי האחרי המקני סמכויות הפקעה אי כל הוראה בנוגע לתשלו פיצויי או לשלילת בגי מבני
שנבנו ללא היתר כדי  .בית המשפט העליו פסק בעבר ,כי אי לשל פיצויי בגי מבנה ,שלגביו כבר נית צו
הריסה ,שטר בוצע ,א הוא עדיי בתוק .הוא הדי במבנה אשר נבנה בניגוד לחוק ,כאשר הליכי לקבלת צו
הריסה תלויי ועומדי  ,או שהזמ לנקיטת הליכי כאלה טר עבר ,ויש להניח שהליכי כאלה יינקטו .דברי
אלה טעוני סיוג .יש להבחי בי מבנה חדש שנבנה בידי אד  ,וטר חל המועד שנית להגיש נגדו כתב אישו ,
לבי מבנה יש  ,שלא נית להעמיד לדי את הבונה או המשתמש .במצב הראשו  ,משהרשיע בית המשפט את
הבונה ,חייב בית המשפט להוציא צו להריסת המבנה ,על יסוד סעי  205לחוק התכנו והבניה .לבית המשפט אי
שיקולדעת להימנע מלית צו הריסה .לעומת זאת ,כאשר לא נית להעמיד את הבונה לדי  ,מוסמ בית המשפט
לית צו הריסה ללא הרשעה ,עלפי סעי  (5)212לחוק התכנו והבניה .בר  ,סמכות זו הינה סמכות שבשיקול
דעת .בית המשפט אינו מחוייב לית צו הריסה ,אלא שומה עליו לשקול מכלול שיקולי  ,בי שיקולי הנובעי
מהאינטרס הציבורי ובי שיקולי המביאי בחשבו את האינטרס הפרטי של בעל המקרקעי  .תוצאת הדברי
היא שחר העובדה ,שהבנייה נעשתה ללא היתר כדי  ,ייתכ שבית המשפט לא ית צו הריסה למבנה ,והוא ימשי
לעמוד על מכונו .זאת ועוד; מת צו הריסה הינו אקט קונסטיטוטיבי ,ולא אקט דקלרטיבי גרידא .הסמכות
לתיתו מוקנית לבית המשפט לעניני מקומיי  ,בהלי המתנהל עלפי חוק התכנו והבניה .לפיכ  ,כל עוד לא
נית צו שכזה בידי בית המשפט שהוסמ להפעיל שיקולדעת בנדו  ,המבנה אינו ברהריסה .יש ,איפוא ,להבחי
בי מבנה יש לבי מבנה חדש ,שנבנו ללא היתר .מבנה יש שנבנה ללא היתר ,א לא הוצא לגביו צו הריסה ,תהיה
הרשות המפקיעה חייבת לשל לבעל הזכויות בגינו פיצויי הפקעה .לעומת זאת ,מבנה חדש ,שנבנה ללא היתר,
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לא תהיה הרשות המפקיעה חייבת בתשלו פיצויי הפקעה בגינו ,בי א הוצא לגביו צו הריסה ,ובי א טר
הוצא ,א עדיי נית להעמיד לדי את הבונה .נטל ההוכחה ,שהמבנה הינו בלתיחוקי ,מוטל על הרשות
המפקיעה.
מחזיק במקרקעי  אפילו הוא בררשות או מסיגגבול  שהשביח את המקרקעי קוד להפקעה ,ברשותו של
הבעלי או בידיעתו ,זכאי לפיצויי בגי ההשבחה ,המנוכי מהפיצויי המגיעי לבעל המקרקעי  .שיעור
הפיצויי הוא החלק היחסי משווי המקרקעי שנית לייחס להשבחתו ,ולא רק החזר ההוצאות שהוציא על
אותה השבחה .השניי אינ בהכרח זהי  :הבסיס לתשלו הפיצויי הוא ער המקרקעי במועד ההפקעה,
וחלקו של המחזיק בער זה הוא כיחס שבי שווי השבחתו לבי שווי המקרקעי במלוא  .הוא הדי לגבי מבנה
או נטיעות ,שהוקמו שלא בהסכמת הבעלי על המקרקעי ; משבחר בעל המקרקעי קוד להפקעה לקיי את
המחוברי הללו בידיו ,זכאי המקי לקבל מתו הפיצויי המגיעי לבעל המקרקעי פיצוי בעד ההשקעה
שהשקיע במחוברי בשעת הקמת  ,או את שוויי בשעה שבעל המקרקעי בחר לקיימ  ,לפי הפחות יותר.
העובדה שהמחוברי מצויי על שטח קרקע שבגינו אי חובת תשלו פיצויי עלידי הרשות המפקיעה אינה
שוללת את הזכות לפיצויי בעד .

הכותב מתמחה בדיני הפקעת מקרקעי
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