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 ראשל״צ, ת.ד, 9141 מיקוד 75190.

 הזכות, אופיה המוני, יחידת המיסוי בזכויות מעורבות וכיו״ב. בהמשך,
 המחבר בוחן איזה זכויות ניתן לכלול בגדר ״זכות במקרקעין״. במסגרת
 זו נבחנות הזכויות הקנייניות המוכרות לפי חוק המקרקעין כ״זכות
 במקרקעין״ ונבחנות גם זכויות נוספות, כגון; בעלות שביושר, שיתוף
 בנכסים בין בני זוג וזכויות בנייה. המחבר סבור כי לא כל זכות
 ״קניינית״ מהווה זכות במקרקעין לפי חוק מס שבח מקרקעין וכי
 בקליפת האגוז, ניתן לומר כי זכות במקרקעין כוללת את זכות הבעלות
 והחכירה, אך גם זכויות שביושר, אופציות, זכות להורות על העברת
 זכות וכן מניות מסוג מיוחד באיגוד רגיל. השער השלישי בוחן מתי
 פעולה מסוימת ביחס לזכות במקרקעין תיחשב כ״מכירה״ של זכות
 במקרקעין, ככזו תתחייב במס. השער עוסק, בין היתר, בנושאים
 הבאים: בשאלה מהי ה״מכירה״ החייבת במס, באופציה, בזכות להורות,
 במכר מותלה, בהעברות לנציגים ולחברי התא המשפחתי, בהעברות
 עסקיות, בשינוי ייעוד למלאי עסקי כאירוע מס, בשינוי ייעוד בשימושי
 מקרקעין ובביטול מכירה. השער הרביעי דן בפעולה באיגוד מקרקעין;
 הגדרת ״איגוד״, ״זכות באיגוד״, ״איגוד מקרקעין״ ובהגדרת ״פעולה
 באיגוד״. השער החמישי עוסק בעקרון הטריטוריאלי בחוק מס שבח
 בשני היבטים; האחד, מכירת מקרקעין בחו״ל, והשני, תחולת העיקרון

 באזור יהודה, שומרון וחבל עזה.

 כוונה והלכת הצפיות בד>נ> עונשין
- >צחק קוגלו

 (המכון למחקרי חקיקה ולמשפט השוואתי ע״ש הרי ומיכאל
 סאקר, הפקולטה למשפטים. האוניברסיטה העברית בירושלים,

 תשנ״ז־581,1997 עמודים כולל מפתחות).
 ״הלכת הצפיות״ עניינה בשאלה מה יהיה דינו של אדם אשר לא רצה
 לגרום לתוצאה, אך בעת ההתנהגות הוא צפה את התוצאה בוודאות
 מעשית או ברמת הסתברות גבוהה, ולא רק כאפשרות גרידא? האם
 יורשע אדם זה בעברה הדורשת כוונה? האם יש להבחין בין סוגי ״עברות
 כוונה״ שונות? וכדומה. המחבר מתייחס אל הדין הקיים בסוגיה זו לפי
 שלוש חלופות: האחת, תיקון החוק; השנייה, שינוי החוק והשלישית,
 פרשנות דחוקה של הדין הקיים. כך או כך, תהא החלופה שתיבחר אשר
 תהא, הדיון התיאורטי המעמיק(שמהווה את עיקרו של הספר) ־ בשאלה
 הבסיסית, מדוע בכלל יש עברות שאינן מסתפקות ב״פזיזות״ אלא
 דורשות ״כוונה״ ולאור התשובות לשאלה זו, בשאלה מה ראוי שיהיה
 הדין של המצבים של צפייה בדרגות הסתברות גבוהות בהיעדר רצון
 ־ יכול לתרום תרומה חשובה לקבלת ההחלטות במסגרת כל אחת

 מהחלופות הנ״ל.
 הספר מורכב מששה פרקים ומשלושה נספחים. פרק א׳ עניינו
 בתיאור ובניתוח ביקורתי של העמדות שהובעו במשפט הישראלי שלפני
 תיקון מספר 39 לחוק העונשין ביחס לסוגיה של הלכת הצפיות: המחבר
 סוקר את גישת הזרם המרכזי בפסיקה עד פסק דין בורוכוב ־ ההתייחסות
 אל ״הלכת הצפיות״ כאל ״פיקציה״ או ״קונסטרוקציה״ משפטית.
 מוצגות הגישות השונות בפסק דין בורוכוב, מתוארות התגובות בספרות
 לפסק הדין ומתוארת הפסיקה שבאה לאחריו. הפרק נחתם במסקנות
 המחבר. יודגש כי לדיון שבפרק זה יהיו השלכות גם על המשך הדיון
 בספר, וחשיבותו איננה היסטורית גרידא. פרק ב׳ עוסק ב״הלכת
 הצפיות״ לאחר תיקון מספר 39 ותיקון מספר 43 לחוק העונשין. במסגרת
 פרק זה המחבר טוען שעל פי פשוטם של דברים סעיף 20(ב< לחוק
 העונשין(שקובע את הדין שהיה ידוע בשם ״הלכת הצפיות״) חל על
 ״עברות תוצאה״ ואין להחילו על ״עברות מטרה״. חיזוק לגישתו,
 המחבר מוצא בסעיף 90א(2< לחוק וכיום ניתן למצוא לכך ביסוס גם
 בדעת הרוב בפסק דין הרב אלבה (שניתן לאחר מסירת הספר לדפוס).
 הפרק נחתם בהצעת המחבר לשינוי החוק. עיקרו של הספר, פרק ג׳,
 פורש בפני הקורא דיון מפלדפ לא רק בשיקולי מדיניות הנוגעים לנושא
 הישיר של ״צפייה בהסתברות גבוהה״ אלא גם בשיקולי מדיניות
 הנוגעים לעצם ההבחנה בין ״כוונה״(במובן של רצון), לבין ״פזיזות״.
 מבחינת ההשלכות המעשיות של הדיון, קיימים בפרק זה שני מישורים:
 האחד הוא מישור הפרשנות של העברות הספציפיות הקיימות. נקודת
 המוצא בדיון במישור זה היא שלבית המשפט יינתן שיקול דעת בשאלה
 על איזו עברה תחול הלכת הצפיות (כפי שמוצע בפרק ב׳). השני הוא
 המישור של חקיקת קודקס חדש הכולל חלק כללי וחלק ספציפי חדשים.

 פרק ד׳ מציג את המסקנות העולות מהדיון שנערך בפרק ג׳ במישור
 של חקיקת קודקס חדש.

 פרק ה׳ מציג את המסקנות העולות מהדיון שנערך בפרק ג׳ במישור
 של פרשנות העברות הקיימות. בפרק ו׳ המחבר מציע פירושים אפשריים
 לסעיף 90א(2) לחוק העונשין. אימוץ כל אחד מפרושים אלו יוביל
 למצב שבו לגבי חלק גדול מהעברות, יהא לבית המשפט שיקול דעת
 אם להפעיל עליהן את הלכת הצפיות. אם אכן יאומץ אחד מפירושים
 אלו, יוכל פרק ג׳ לעזור לבית המשפט בבואו להפעיל את שיקול דעתו
 כאמור. בנספח הראשון לספר המחבר דן במשמעות המושג ״כוונה״
 במסגרת השימוש הלשוני הרגיל. הנספח השני והשלישי מהווים השלמה
 לדיון שנערך בפרק בי. הנספח השני דן במשמעות הכלל שהמניע לא
 חשוב לצורך ההרשעה בפלילים. בנספח השלישי המחבר מתאר ומבקר
 את גישתו של פרופ׳ פלר למושגים כוונה, מטרה, מניע והלכת הצפיות.
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