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ריבית על פיצויי הפקעה
עו"ד משה קמר
לפני ימי אחדי הוגש לשר האוצר די וחשבו הועדה הבינמשרדית לשינוי פקודת הקרקעות )רכישה לצרכי
ציבור( .1943 ,בראש הוועדה עמדה היועצת המשפטית למשרד האוצר ,וחבריה היו היועצת המשפטית למשרד
הבינוי והשיכו  ,היועצת המשפטית למשרד הפני ,היוע $המשפטי למשרד התשתיות הלאומיות ,היוע $המשפטי
לעירית תלאביב ,היועצת המשפטית למינהל מקרקעי ישראל ,סג הממונה על התקציבי במשרד האוצר ונציגי
משרד המשפטי .הוועדה מונתה עלידי שר האוצר ביולי  2001בעקבות פסקהדי בפרשת קרסיק )בג",(2390/96 $
במטרה להמלי $על שינויי בחוק המרכזי המקנה סמכויות הפקעה :פקודת הקרקעות )רכישה לצרכי ציבור(.1943 ,
אחת מהמלצותיה של הוועדה היא שינוי שיעור הריבית על הפיצויי המשולמי לבעל המקרקעי בעד מקרקעיו
שהופקעו ,ובמקו ריבית שנתית צמודה בשיעור של  1.5%מיו  ,1.4.1993כקבוע בסעי )8א( לחוק לתיקו דיני
הרכישה לצרכי ציבור ,התשכ"ד ,1964תשול ריבית עלפי ההגדרה של "הפרשי הצמדה וריבית" בחוק פסיקת
ריבית והצמדה ,התשכ"א .1961שיעורה של ריבית זו עד ליו  31.3.2003היה  4%לשנה צמודה ומצטברת ,ומיו
 1.4.2003ואיל .שיעורה משתנה מדי שלושה חודשי על יסוד תקנות פסיקת ריבית והצמדה )קביעת שיעור
הריבית ודר .חישובה( ,התשס"ג .2003קביעת הריבית נעשית מדי רבעו עלידי החשב הכללי והיא בשיעור
ממוצע של תשואה צמודה יומית משוקללת ברבעו הקוד ,כשהוא מעוגל לעשירית האחוז הקרובה ,בתוספת 1
נקודת אחוז .כ ,.לדוגמה ,ברבעו השני של שנת  2003היה שיעור הריבית השנתית  ,6.2%ברבעו השלישי  ,5.5%
וברבעו הרביעי   .5.2%המלצתה האמורה של הוועדה נועדה  לגישתה  "להבטיח כי בעל הזכויות במקרקעי
יקבל פיצוי נאות ומלא על כל פגיעות ההפקעה ,מצד אחד ,ולתמר $את הרשות המפקיעה לתפוס חזקה
במקרקעי ולא להשתהות יתר על המידה בהשלמת הליכי ההפקעה ,מצד שני".
המלצתה זו של הוועדה הינה ראויה .אכ  ,יש מקו שהמחוקק יתק את שיעור הריבית המקפח הקבוע בסעי
)8א( לחוק לתיקו דיני הרכישה לצרכי ציבור .ע זאת ,הואיל והליכי החקיקה בעניי זה ,כמו ג בנושאי הפקעה
אחרי שהומלצו בידי הוועדה ,ייארכו עוד זמ רב ,ראוי ,כי בית המשפט יעשה שימוש בסמכותו בעניי זה .לבית
המשפט מוקנית הסמכות לתק את הוראת הריבית שבסעי )8א( לחוק .סמכותו זו נובעת מכ ,.שהוראת הריבית
שבסעי זה  ששינתה את שיעור הריבית מ 4%לשנה על הקר בלבד ל 1.5%לשנה צמודה ומצטברת  תוקנה
בשנת  ,1995דהיינו ,לאחר חקיקתו של חוקיסוד :כבוד האד וחירותו )ע"א  .(3964/97בית המשפט העליו קבע,
כי מוקנית לו הסמכות לבטל או לתק ג הוראת חוק מתק  ,שאינה עולה בקנה אחד ע הוראותיה של פיסקת
ההגבלה שבסעי  8לחוקהיסוד )ע"א  ;6821/93בג" ;5263/94 $בג".(6055/95 $
אי ספק ,כי ההוראה הנוכחית בסעי )8א( לחוק לתיקו דיני הרכישה לצרכי ציבור ,בדבר ריבית שנתית צמודה
בשיעור של  ,1.5%הינה בלתיסבירה .יסוד מוסד בהפקעות הוא שהפיצוי בעד הפקעת מקרקעיו של אד צרי.
להיות מלא ,נאות והוג )ע"א  ;5546/97ע"א  ;3964/97בג" ;840/97 $אריה קמר ,דיני הפקעת מקרקעי  ,מהדורה
שישית ,בעמ'  .(3328חקיקה הקובעת פיצוי חלקי פוגעת בזכות הקניי  ,אינה סבירה ואינה מידתית )ע"א
 .(5546/97בהתחשב בכ ,.שבי מועד ההפקעה לבי מועד תשלו הפיצויי חול פרקזמ ניכר ,לעיתי  ב
שני ,יש הכרח שלפיצויי יתוספו הפרשי הצמדה וריבית מלאי .יתר על כ ; ג תשלו הפרשי הצמדה וריבית
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מלאי אינו בהכרח נות פיצוי מלא לבעל המקרקעי  ,כיוו שהמועד לשומת פיצויי ההפקעה הינו מועד רחוק
בעבר ,וחלו הזמ בי מועד ההפקעה ושומת הפיצויי לבי מועד התשלו אינו בהכרח נות פיצוי בגי העלייה
הריאלית במחירי המקרקעי  ,עלייה שאינה בהכרח זהה להפרשי ההצמדה והריבית על קר הפיצויי באותה
תקופה.
זאת ועוד; יש לזכור ,כי הפקעה הינה מהל .שנכפה על בעל המקרקעי בידי הרשות המפקיעה .עלפי רוב ,בעל
המקרקעי אינו חפ $שמקרקעיו יופקעו ,אפילו כנגד תשלו פיצויי .בכ .נבדל טיב היחסי בי בעל המקרקעי
לבי הרשות המפקיעה ,מעיסקה חוזית .וא בגי כל תביעה אזרחית זכאי אד לקבל מרעהו או מרשויות המדינה
כספי צמודי ונושאי ריבית מלאה לפי חוק פסיקת ריבית והצמדה ,נכו הדבר שבעתיי לגבי הפיצויי בגי
הפקעת המקרקעי  .יצויי  ,כי בנוס על הוראתו הכללית של חוק פסיקת ריבית והצמדה ,מצויות בעשרות חוקי
ותקנות הוראות המחייבות אזרחי לשל לרשויות ,וכ מצויות הוראות המחייבות רשויות להחזיר לאזרחי,
תשלומי הנושאי הפרשי הצמדה וריבית כהגדרת בחוק פסיקת ריבית והצמדה .רק הוראתו של סעי )8א( לחוק
לתיקו דיני הרכישה לצרכי ציבור חורגת באופ תמוה מהכלל האמור .בנסיבות אלה ,ראוי ,איפוא ,שבית המשפט
יתק כבר עתה  עוד בטר תאומ $המלצתה של הוועדה בחוק  את שיעור הריבית.
בנוס על כ .ראוי שייקבע ,ה בפסיקה וה בחוק ,כי שיעורה האמור של הריבית יחול לגבי התקופה המקבילה
הקבועה בחוק פסיקת ריבית והצמדה ,דהיינו ,מאז  13.4.1989ואיל ,.ולא רק מהיו ואיל ..ההצדקה לכ .היא
אותה הצדקה לתיקו שיעור הריבית בהפקעות והשוואתו לשיעור הריבית הנפסקת על חובות פסוקי לפי חוק
פסיקת ריבית והצמדה.

הכותב הינו עורדי המתמחה בדיני הפקעת מקרקעי.

 2

