הליכים נגד דייר סרבן -מתי תובעים?

במצגת זו אדגיש את ההבדלים בין הסוגים השונים של
ההתחדשות העירונית ביחס אל הדייר הסרבן ומאפייניהם
• מה אחוז בעלי הדירות הנדרש לצורך הגשת תביעה?
• מהם התנאים להגשת התביעה?
• לאן מוגשת התביעה ?
• מה הסנקציה כנגד הסרבן?

תמ"א חיזוק(והרחבה)

סעיף  5לחוק המקרקעין (חיזוק בתים משותפים מפני רעידות אדמה) ,תשס"ח2008-

• רוב נדרש  :תביעה של בעלי הדירות שבמועד הגשת התביעה היו בבעלותם שני שלישים מהדירות בבית
המשותף ושני שלישים מהרכוש המשותף היו צמודים לדירותיהם.
• לאחר החלטת וועדה לאשר את הבקשה בתנאים.
• תביעה תוגש למפקח על הבתים המשותפים.

• המפקח בפס"ד יוכל להורות כי ניתן לאכוף את הסכם על הסרבן.
• ככל ויש פגיעה קניינית לא ניתן לפנות למפקח (יש צורך לתקן את התכנון כך שלא תהיה פגיעה קנינית)

תמ"א הריסה ובנייה

סעיף (5א)א לחוק המקרקעין (חיזוק בתים משותפים מפני רעידות אדמה) ,תשס"ח2008-

• לשון החוק" :הגשת התביעה היו בבעלותם ארבע חמישיות מהדירות בבית המשותף וארבע חמישיות
מהרכוש המשותף היו צמודות לדירותיהם".
• לאחר החלטת וועדה לאשר את הבקשה בתנאים.
• תביעה תוגש למפקח על הבתים המשותפים.

• המפקח בפס"ד יוכל להורות כי ניתן לאכוף את הסכם על הסרבן.
• למרות הדמיון לפינוי בינוי – עקב לאקונה בחוק תמ"א מסוג זה יש דומה בהתנהלותה לתמ"א חיזוק ולא
לפינוי בינוי.

פינוי בינוי

מקור החוק :פינוי ובינוי (פיצויים) ,תשס"ו2006-
• "רוב מיוחס מבין בעלי הדירות" – בעלי הדירות במקבץ לפינוי ובינוי ,שבבעלותם ארבע חמישיות לפחות מתוך כלל הדירות שבמקבץ ,ושלושה רבעים
לפחות מהרכוש המשותף בבתים המשותפים שבמקבץ צמודים לדירותיהם ,וכן מתקיימים בהם שני אלה:
( )1בבעלותם שני שלישים לפחות מהדירות בכל בית משותף שבאותו מקבץ ,ואולם לעניין בית משותף שיש בו ארבע או חמש דירות בלבד – בבעלותם
שני שלישים כאמור ,ויש בבית המשותף יותר משני בעלי דירות;
( )2שני שלישים לפחות מהרכוש המשותף בכל בית משותף שבאותו מקבץ צמודים לדירותיהם;

• ניתן לתבוע רק לאחר החלטת הועדה המחוזית בדבר אישור התב"ע.
• סעיף (2ב) לחוק מדבר על סירובים סבירים שבגינם הסרבן יטען שלא רוצה את הפרויקט
• שמאי (מתוך רשימה מוסכמת וידועה) בוחן את כדאיות הכלכלית של הפרויקט.
• היות ומדובר בפגיעה קניינית  -תביעת נזיקין תוגש כנגד הסרבן בבית המשפט המוסמך ,אשר יכול לפסוק על הסרבן לפצות בכסף את יתר הדיירים –
לא ניתן לכפות על הדייר לחתום על ההסכם.

משרד גרומן ושות'
• משרד גרומן ושות’ הוא משרד עורכי דין בוטיק המתמחה בתחום המקרקעין בכלל ,ובתחום ההתחדשות
העירונית (תמ”א  38חיזוק/הריסה ובנייה ,פינוי בינוי) בפרט.
• משרדנו מייצג חברות יזמיות ,בעלי דירות ,חברות קבלניות ,גופים ציבוריים ומשקיעים בעסקאות מקרקעין
מורכבות ,ובכלל זה הסכמי תמ”א  ,38הסכמי מכר ורכישה ,קומבינציה ,פינוי בינוי ,חוזים בארה״ב ,חוזי
מימון (מול תאגידים בנקאים וחוץ בנקאיים) וכיו”ב.
• המקצועיות ,המומחיות ,השירות והגישה הייחודיים של משרדנו הם אלה העומדים בבסיס הצלחתנו.
• לפרטים נוספים ניתן ליצור עם קשר עם משרדינו.

