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 עמוד
 הצעת חוק המקרקעין(תיקון מסי 3 ו)(תוקף הערת אזהרה), התשנ״ד-994 ו 629

 הצעת חוק לתיקון פקודת החברות נבוסח חדש](הוראת שעה)(רישום הערת אזהרה),
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 מתפרסמות בזה הצעות חוק של חברי הכנסת מסעם ועדת החוקה, חוק ומשפס של הכנסת:

 הצעת חוק המקרקעין(תיקון מסי 8ו)(תוקןז הערת אזהרה), [873]
 התשנ״ד-994ו*

 1. בסעיף 27ז לחוק המקרקעין, התשכ־ט-969ו' (להלן - החוק העיקרי), אחרי סעיף קטן(ב) תיקון סעיף ל2ו
 יבוא:

 ץב1) היה בעל המקרקעין תאגיד, יחולו הוראות סעיף קטן(ב) גם אם הערת האזהרה,
 לענין ההתחייבות בכתב לעשות עסקה או להימנע מלעשות עסקה במקרקעין, לא נרשמה
 במרשם אחר המתנהל על פי דין, ואין בהעדר רישומה במרשם אחר באמור, כדי לגרוע

 מתוקפה לפי חוק זה.״

 אצל רשם החברות בדי ליתן תוקף להערת האזהרה בפנקסי
 המקרקעק: עוד נפסק בי הערת אזהרה שלא נרשמה ־רישום

 כפול־ בטלה כלפי מפרק החברה.

י ר ב  ד

 בעיא 558/88 איטונג בע״מ נ׳ לוי דוד ובניו בע׳׳מ, קבע
 בית המשפט העליון כי כאשר מוכר המקרקעין הינד חברה
 בע־מ, קמה על הקונה חובה לרשום אח הערת האזהרה גם

 הגעת חוק מס׳ אתתקטיז; הועברה לועדה ביום י־ב באב החשנ־ד (20 ביולי 1994).
 1 ס־דז התשב־ט, עמ׳ 259; התשנ־ד, עמ׳ 244; ה׳ח התשנ״ד. עמי 564.
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 וקף 2. תוקפו של חוק זה מיום תחילתו של החדק העיקרי.

ר ב ס י ה ר ב  ד

 אזהרה בפנקסי המקרקעין כדי ליתן לרוכש את ההגנה
 המשפטית שמעניקה הערת האזהרה.

 בכך יותאם המצב המשפטי שלאחר פסק הדין, למצב
 שלפיו נהגו רבים מאז ומתמיד. במגמה להגן על אלה אשר
 רכשו מקרקעין עד היום, מוצע להחיל את התיקון

 רטרואקטיבית ליום כניסתו לתוקף של חוק המקרקעין.

 חבר הכנסת אליעזר זנדברג

 המצב המשפטי שנוצר מעמיד בסכנה את זכויותיהם
 11ל נושים ויתכן אף של כל מי שרכש דירות מתבדות בניה
 *שר הבעלות בדירות טרם הועברה על שמם בלשכת רישום
 המקרקעין. בל בטחונם של אלה היא הערת האזהרה בפנקסי

 המקרקעין.

 לפיכך, מוצע לתקן אח חרק המקרקעמ כך שבמקרים
 שבהם מוכר הנכס הוא תאגיד, די יהיה ,;רישום הערת

(הודאת שעד!)  [874] העעת חוק לתיקץ פקודת החברות [נוסח חדש]
 (דישוס הערת אזהרה), התשנ״ד-994ו*

 הוספת םעיןי 8דוא ו. אחרי סעיף 178 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-983די, יברא;

 ״העדר חובת 8ד1א. על אף האמור בסעיף 178, הערת אזהרה שנרשמה בדין בהתאם לחוק
ם המקרקעין, התשב־ט-69?וג, על מקרקעי חברה, אינה טעונה רישום ברשם י ש י  י

 החברות.״

 2. תחילתו של חוק זה ביום תחילתו של חרק המקרקעין, התשכ״ט-969ו־, ותוקפו עד יום ד׳
 באב התשנ״ה (31 ביולי 1995¡, ואולם אין בפקיעתו כדי לגרוע ממעמדן ומתוקפן של הערות

 אזהרה שנרשמו לפיו.

 תחילה ותוקף

ר ב ס י ה ר ב  ד

 לרישום שעבוד על מקרקעין של חברות, ואולי אף לגבי
 גורלן של הערות שנרשמו על מקרקעין של חברות לטובת

 רוכשי דירות.

 מטרת ההצעה ליצור ודאות משפטית במערכת
 לתקופה של שנה ברי לאפשר גיבוש ההסדר המתאים

 בסוגיה.

 חבר הכנסה יצחק לוי

 לאחרונה פסק בית המשפט העליון, בהרכב של 5
 שופטים, כי הערת אזהרה שנרשמה לגבי זכויות במקרקעין
 של חברה, טעונה רישום גם אצל רשם החברות ניסף על
 רישומה בפנקסי המקרקעין. בכך קבע בית המשפט הלכה
 מהפכנית אשר שינתה את המצב המשפטי ששרר לדעת
 רבים, שלפיו די ברישום הערת אזהרה אצל רשם

 המקרקעין.

 לאור מצב דברים זה נוצר חוסר וראות לגבי גורלן של
 הערות אזהרה שנרשמו ערב מתן פסק הרין בהתחייבות

 הצעת חוק מס׳ אתתצ׳׳ח; הועברה לועדה ביום י״ב באב התשנ׳ד (20 ביילי 1994).
 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7ב, עמי ו76; ם־ח התשנ־ג, עמי 212.

 סיח התשב־ט, עמ׳ 259.
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