
 

 האוניברסיטה העברית בירושלים

 הפקולטה למשפטים

 

  

 בחינת ביניים בדיני קניין
 זמיר-דפנה לוינסון' פרופ

   ג"עתש –' גמועד 
3.5.13 – 9:00 

 :ניםהוראות לנבח
 .תינתן הארכה לא. שעה וחצי בחינהמשך ה. 1
 .יש להשיב על כל השאלות. 2
 .יש לנמק את התשובות. 3
 אין בכך כדי למנוע את ההערכה (אלה מצוין באחוזים משקלה היחסי של כל ש. 4

  ).מתשובה טובה במיוחד או לקויה במיוחד תהמתחייב    
 .שהוכללאולם הבחינה חומר  אין להכניס. 5
 . נא לכתוב על צד אחד בלבד של הדף ולהותיר שוליים לימין הדף. 6

 !ב ה צ ל ח ה 
 
 

 )30%( 1' אלה מסש
במקרה שאדם , פי ההצעה-על. לחוק המקרקעין 9ק לתיקון סעיף הניחו כי מתפרסמת הצעת חו

הערת  ,בתום לב ,יזכה בעדיפות בעל ההתחייבות שרשם ראשון, התחייב לעשות עסקאות נוגדות
  ?כיצד משנה הצעה זו את הדין הקיים. אזהרה בגין ההתחייבות כלפיו

 
 

 )30%( 2' שאלה מס
בין הצדדים הוסכם . בבעלותה במרשם המקרקעיןהרשומה , רונית השכירה לתומר את דירתה. א

שהשכירות תהיה לתקופה של ארבע שנים ושדמי השכירות לכל שנה ישולמו מראש בתחילת אותה 
לאחר שנה התברר שרונית השיגה את . זכותו של תומר לא נרשמה במרשם המקרקעין. שנה

ם תוכל חן לפנות את הא. וכי הדירה שייכת למעשה לחן, הרישום של הדירה על שמה במירמה
 ?תומר מן הדירה

 
ונרשם , אלא קיבל אותה במתנה מרונית, האם תשתנה תשובתכם אם תומר לא שכר את הדירה. ב

 ?    כבעלים במרשם המקרקעין לפני שנודע לו על התרמית
 
 

 )20%( 3' שאלה מס
תו תחילה תציע או, מאיה התחייבה כלפי אביב שאם בעתיד תרצה למכור את רכב האספנות שלה

, לאחר שנודעה השתלשלות עניינים זו לאביב. מכרה מאיה את הרכב לעידן, כעבור שנה. לאביב
 .  הוא פונה אליכם לייעוץ לגבי זכויותיו

 
 

 )20%( 4' שאלה מס
מכוח  שבה מחזיקה רחלחלקת קרקע שר האוצר פרסם ברשומות הודעה על כוונתו להפקיע 

  . נמקו את תשובתכם? פיצויים בגין ההפקעההאם זכאית רחל ל. התיישנות דיונית
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U 1' שאלה מספתרון 
לעניין , "השלמת עיסקה"א לאמצעי המהווה "הצעת החוק הופכת למעשה את רישומה של ה * 

סיפא דורש את סיום הליך הרכישה  9סעיף , כיום. במקרקעיןסותרות הסוגיה של עסקאות 
אם , כיום .)מיד לאחר כריתת החוזה בצעל להתשיכורישום (א "הקנייני ולא מסתפק ברישום של ה

 1-הוא רק מונע באופן זמני את רישום העיסקה על שם ה 9לפי סעיף אזי  ,א"בזמן רק רשם ה 2-ה
 .רישא 9בזמן עדיף לפי סעיף  1-משום שה א"עד שבית המשפט יורה על מחיקת ה ,בזמן

 
סביר להניח , כיום. סיפא 9לא ברור כיצד הצעת החוק תשפיע על דרישת התמורה שבסעיף * 

 המחיר רוכש שהשלים את הליך הרכישה וקיבל זכות קניין גם שילם את כל, שבמרבית המקרים
בזמן  2-כאשר ה בוצע רישוםייתכן שה, א"מכיוון שהצעת החוק מסתפקת ברישום ה. ואו מרבית

ת קטנה יחסית בנסיבות כאלה הפגיעה בו עשויה להיו. חלק קטן מן המחיררק או  טרם שילם דבר
 .שהתחייבו כלפיו לפני זמן רב יותרבזמן  1-ב הפגיעה לעומת

 
הצעת , א"בזמן שלא רשם ה 1הלכת גנז עשויה לשלול את העדיפות מבעל עסקה יום הגם אף ש *

 :החוק שונה מהלכת גנז בכמה היבטים
לא אסר או  החוזה, א"עבר הזמן הסביר לרישום ה: בזמן 1-הלכת גנז מותנית באשם של ה, ראשית

בזמן שרשם ראשון  2-הצעת החוק מעניקה עדיפות ל. לא מדובר בבני זוג, א"ה של הגביל רישום
 .בזמן 1-מצידו של האף אם לא היה כל אשם , א"ה

. בזמן שלפיו אין עיסקה קודמת מוטעה בזמן על מצג 2-ה הלכת גנז מותניית בהסתמכות של ,שנית
לא בזמן  2-הואם , קודמתבזמן ידע מראש על העסקה ה 2-אם ה ,סבזמן מחזיק בנכ 1-אם ה, לכן

לא יוכל לטעון , )א"ולכן לא הוטעה מהעדרה של ה( כרת את החוזהאת המרשם לפני ש כלל בדק
הצעת החוק תשלול נראה ש, לעומת זאת .א"רישום ה-צריך לאבד את עדיפותו בשל איבזמן  1-שה

 ל"צהמשפט יפסוק שתום הלב -אם בית ולי גםוא( מראש את העדיפות רק במקרה של ידיעה בפועל
 ).יש פסיקה מעורבת בשאלה זו. בזמן 2-ל בנכס מייחסת ידיעה 1-אובייקטיבי ולכן ההחזקה של ה

הצעת ). כךאם אף אחד לא הוטעה מ(א "בזמן ירשום ה 2-הלכת גנז אינה מותנית בכך שה, שלישית
  . א"החוק לא תגן על שני בזמן שלא רשם ה

   
U 2' שאלה מספתרון 

לחוק המקרקעין רק אם מדובר במקרקעין  10תומר עשוי ליהנות מהגנת תקנת השוק של סעיף  .א
" רכש זכות"אלא מגן על כל מי ש, אינו דורש דווקא רישום של זכות הקניין 10סעיף . מוסדרים

, כלל-בדרך). ד הרטפלד"פס(רכישה פורשה בפסיקה כסיום הליך ההעברה הקנייני . במקרקעין
אולם חריג לכך הוא עיסקה של שכירות , סקה דורשת רישום במרשם המקרקעיןיהשלמת הע

 . קצרה שאינה טעונה רישום
 

במקרה דנן שולמה רק חלק . תומר צריך להוכיח שקיבל את זכות השכירות בתום לב ובתמורה* 
הרי , בפועלהיא עקרונית תמורה מבוצעת " תמורה"אף ש, ד חוות מקורה"לפי פס. מן התמורה

 . שהסתמכות ושינוי מצב לרעה יכולים להוות תחליף לתמורה שטרם שולמה
אך שאינו צריך (תומר צריך להוכיח שהוא הסתמך על המרשם לפני שרכש את זכותו , כמו כן* 

. כלומר שהמרשם הטעה את הרוכש, על המרשם הסתמכותדורש במפורש  10סעיף ). לרשום אותה
 .הוא לא ייהנה מתקנת השוק, המרשם אם תומר לא בדק כלל את

אך היא לא תוכל , חן תוכל לקבל בחזרה את הבעלות בדירה, 10אם תומר עומד בכל תנאי סעיף * 
  . תומר עד לתום תקופת השכירות שלו לפנות ממנה את

 
הוא לא , הליך הרכישה ונרשם כבעלים בתום לבאף שתומר השלים את . תשובה תשתנהה. ב

כל מקרה לא הוא ב, לכן. מפני שקיבל את הדירה במתנה, 10התמורה של סעיף  מקיים את דרישת
חן תקבל חזרה את הבעלות בדירה כשהיא נקייה מכל זכות של אדם . יוכל ליהנות מתקנת השוק

 .אחר
 

U 3' שאלה מספתרון 
בישראל ישנה . מאיה התחייבה כלפי אביב להעניק לו זכות קדימה לגבי המכונית שבבעלותה* 
לחוק  161כלל זה נקבע במפורש לגבי מקרקעין בסעיף (של זכויות קניין " ימה סגורהרש"

הצדדים לחוזה , על כן). אך זוהי הדעה המקובלת בספרות ובפסיקה גם לגבי מיטלטלין; המקרקעין
 . אינם יכולים ליצור זכויות קניין חדשות שהדין אינו מכיר בהן
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לזכות הקדימה לגבי , לכן. דימה כזכות קניין במיטלטליןהדין הקיים בישראל אינו מכיר בזכות ק* 
יוכל להוציא את אך לא , אביב יכול לתבוע את מאיה על הפרת חוזה. המכונית יש תוקף חוזי בלבד

שונה אם עידן שידל את מאיה להפר את החוזה  תוצאה תהיהייתכן שה. המכונית מידיו של עידן
קף לחוזה ניתן לטעון שבמקרה כזה אין תו. פרת חוזהובכך ביצע עוולה של גרם ה, שלה עם אביב

 .ולכן אביב יוכל לבקש אכיפה בעין של החוזה שלו, עידן של
 
לא , מכיוון שההתחייבות של מאיה כלפי אביב אינה התחייבות למתן זכות קניין במכונית: הערה[

רק . ליןאין כאן סיטואציה של עסקאות סותרות במיטלט. לחוק המיטלטלין 12יחול סעיף 
  ]במיטלטלין) בעלות(העיסקה עם עידן היא עיסקה להקניית זכות קניין 

 
U 4' שאלה מספתרוןU  

פקודת הנוסח שבלפי " (טובת הנאה בקרקע"רחל תהיה זכאית לפיצויי הפקעה אם יש לה * 
דורשת את  אינהש, מבחן זה פורש בפסיקה בצורה מרחיבה. )1943) רכישה לצרכי ציבור(הקרקעות 

להבדיל (די בזכות שכובלת צדדים שלישיים , ד נאמן"לפי פס. ה של זכות קניין מלאה דווקאקיומ
לעניין " קניין", כבוד האדם וחירותו: גם לפי חוק יסוד). מזכות שכובלת רק את הצד השני לחוזה

 . ההגנה מפני פגיעה שלטונית משמעו כל זכות רכושית
 

יישנות דיונית היא אכן זכות בעלת ערך כלכלי שיש ה שזכות מכוח התנלהגיע למסק ראוינראה ש* 
של המחזיק ולקבל זכות כדי למנוע מן המדינה לפגוע ב, זאת. למרות חולשותיה, in remלה תכונות 

 : קרקע בחינם
, למחזיק מכוח התיישנות דיונית יש זכות למנוע את סילוקו ולהמשיך להחזיק ולהשתמש בקרקע

אלא גם כלפי הבעלים של , לא רק כלפי צדדים שלישיים באופן כלליזכות זו טובה . ללא הגבלת זמן
   ).הלא פקע ן שלוקניילמרות שזכות ה(הנכס 

ישנה  ,כלומר .כאשר יגיע רגע ההסדר המחזיק מכוח התיישנות דיונית יירשם כבעלים, כמו כן
מוצדק , ןלכ. קנייןקבל את הראוי ל מכוח התיישנות דיונית הכרעה של המחוקק שדווקא המחזיק

 . ההסדר שלבלהגן על האינטרס של המחזיק עד שיגיע 
, )להבדיל מהורשה שלה(כגון הקושי לעשות בה עסקאות , יש חולשות להתיישנות דיונית, מצד שני

גז ' ד יעקובסון נ"כהן בפס' המבחן של ח(לחוק ההתיישנות  18לפי חלק ממבחני החליפות של סעיף 
, )מבחן הקשר המשפטי( ד סטרכילביץ"אך לפי פס). ד"ן באותו פסוהמבחן הנזיקי של השופט ברנזו

מחזיק ש חולשה נוספת היא. לתת אותה במתנה ולמשכן אותה, מדובר בזכות שניתן למכור אותה
למרות ). ד סיקלי"פס(מכוח ההתיישנות שהפסיק את ההחזקה שלו מרצונו עשוי לאבד את זכותו 

 תת לבעליהמספיק סממנים קנייניים כדי ל נות דיוניתמכוח התייש ניתן לטעון שיש לזכות, זאת
 . זכות לפיצוי ישיר כלפי הרשות המפקיעה

 
 
 


	שאלה מס' 3 (20%)
	מאיה התחייבה כלפי אביב שאם בעתיד תרצה למכור את רכב האספנות שלה, תציע אותו תחילה לאביב. כעבור שנה, מכרה מאיה את הרכב לעידן. לאחר שנודעה השתלשלות עניינים זו לאביב, הוא פונה אליכם לייעוץ לגבי זכויותיו.

