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 מתפרסמת בזה מטעם ועדת החוקה חול! ומשפט הצעת חול! של חפר הכנפת:

 חוק המקרקעין(תיקון מס׳ 6), תשל״ח-1978

 תיקון סעיף 127 1. בסעיף 127 לחוק המקרקעין תשכ״ט—1969! (להלן — החוק העיקרי), אחרי סעיף

 קטן(ב) יבוא:

 ״(ג) הקניית חלק ממקרקעין, בבעלות או בחכירה לדורות, לרשות

 מקומית למטרת דרכים או מדרכות או הרחבתן על סמך תכנית שאושרה

- לפי חוק התכנון והבניה, תשכי׳ה—1965 2, לפניי תאריך ההתחייבות שאליה

 י מתייחסת הערת אזהרה, לא יראו כעסקה הכותרת את הערת האזהרה.״

 תיקון סעיף 144 2. בסעיף 144 לחוק העיקרי, אהרי סעיף קטן(ד) יבוא:

 ״(ה) היה הבית, כולו או הלק בלתי מסויים ממנו, כפוף ערב

 הרישום להערה כמשמעותה בסימן ב׳, תירשם ההערה בפנקס על כל דירה

 או על חלק בלתי מםויים מכל דירה, לפי הענין: נרשמה ההערה על סמך

 התחייבות למכירת דירה או להחכרתה לדורות, תירשם ההערה על אותה

 דירה בלבד.״

ר י ה ה כ ר ב  ד

 את מתן ההסכמה. עצם ההזדקקות להסכמתו גורמת לת
 קלות ולעיכובים ועל ידי כך לנזקים ליתר רוכשי הדירות.

 הפתרון כיום במקרים אלה הוא רק פניה לבית המש
 פט המחוזי כאמור בסעיף 127 (א) לחוק, פניה המכבידה
 מאד על המעונינים, במיוחד עקב העומס הקיים בבתי

 המשפט המחוזיים.

 מוצע איפוא לכלול הוראה מפורשת בחוק, כי הקניית
 חלק מסרים במקרקעין, לזכות רשות מקומית, למטרת
 דרכים או מדרכות או הרחבתן, תירשם על אף כל הערת

 אזהרה.

׳ מ מוצע להשלים את סעיף 144 לחוק העוסק י י  פעיךז 2 ,
 ׳* י ברישומם של שכירויות, שעבודים וזיקות
 הנאה אגב רישום הבית המשותף. סעיף קטן(ה) המו־
 צע יעניק סמכות למפקחים על רישום בתים משותפים
 לייחד הערת אזהרה שנרשמה על סמך התחייבות למכי
 רת דירה או להחכרתה לדורות, ולרשמה על אותה דירה
 בלבד. בדרך זו יימנע הצורך בקבלת הסכמת הזכאים
 על פי אותה הערה לרישום הבית בפנקס הבתים המשו־

 תפים, ויוסר מכשול נכבד לרישום בתים משותפים.

 כמובן, אין הדבר בא לפגוע בזכויות הזכאי על פי
 הערת אזהרה לגבי הדירה שהבעל הרשום התחייב למכ
 רה. ביחס אליה תישאר הערת האזהרה הרשומה בכל
 תקפה ולא ניחן יהיה לרשום כל עסקה הסותרת אותה.

 חבר הכנסת אפדהפ מלמד

 על פי הנוסח הקיים של סעיף 127 (א) לחוק
^ 1 , המקרקעין, תשכ״ט-1969, משנרשמה הערת י ^  ס

 אזהרה אין לרשום עסקה הסותרת את תוכן ההערה כל
 עוד לא נמחקה, אלא בהסכמת הזכאי או לפי צו בית

 המשפט.

 לפי הפרשנות הקיימת מונעת הוראה זו רישום עסקאות
 שמטרתן הפרשת שטחים ללא תמורה ע״י בעלים, למטרות
 ציבור כגון הרחבת דרכים או מדרכות, והעברתם כמ
 קובל על שם הרשות המקומית בבעלות או בהכירה,
 בהעדר הסכמה מפורשת בכתב של כל הזכאים לפי
 הערות האזהרה הרשומות לגבי המקרקעין. לפי זה, אם
 נרשמה הערת אזהרה לטובת אחד מרוכשי דירות בבנין
 שעל החלקה, אף על פי שהנושא של ההערה הוא דירה
 בבית משותף העומד להיבנות, הרי כל עוד לא נרשמה
 הדירה כיחידה נפרדת בבית משותף לא ניתן לבעל
 הבית לבצע את ההעברה ללא תמורה לטובת הרשות
 המקומית, אם לא נתקבלה הסכמתו של הזכאי על פי

 הערת האזהרה האמורה.

 בגלל זה מתעכב הרישום של בתים משותפים רבים,
 כל עוד לא ניתנה הסכמתם המפורשת בכתב של כל
 רוכשי דירות שלזכותם נרשמו הערות אזהרה. כתוצאה
 ממצב זה לא ניתן לקדם את רישום הבתים המשותפים,
 ונוצר קפאון המסכל את אפשרויות הרישום, כי לא אחת
 קורה שהזכאי אינו ניתן לאיתור או באופן שרירותי מעכב

 1 ס״ח תשכ״ט, עמי 259; תשל״א, עמי 164; תשל׳יג, עמ׳ 18; תשל״ד, עמי 135; תשל״ה, עמ׳ 210; תשל״ז, עמ׳ 312.

 2 ס״ח תשכ״ה, עמ׳ 307.
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 המחיר 50 אגורות נדפס בדפוס הממשלה, ירושלים




