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נושאהדיון
א' קנה דירה עם הקרקע שתחתיה מב' בטרם נבנתה .המוכר דרש עבורה  160.000$והקונה
שילם עליה בתשלומים כ 140.000$-ולא יסף ,בטענה שהמוכר טרם השלים את הבניה של
הדירה ,ולכן לאהגיעזמן התשלום האחרון .המוכרטעןשמכיו שהקונה לא השלים את חובו,
זכותועפ"י ההסכםביניהם לבטל את המקח .עוד נחלקו הצדדים על תשלום נוסף שתבעב'
עבורשינויים ותוספות שביצע בבניהלפי בקשתא' ,שלאהיו כלולים במחיר הבסיסי שקבעו
ביניהם ,וא' לא הסכים לשלם על כך תוספת.היו נסיונות שלדין תורהביניהם בכמה בתידין
שלאהתקיימו.
בינתיים השכיר המוכר את הדירה לשוכר וגבה את דמי השכירות לשנה .בתום השנה דרש
הקונה מהשוכר לשלםלו את דמי השכירות לשנה השניה משום שהדירה היא  r7~Wוהשוכר
שילםלו .המוכרטועןשזוגניבהועליולהחזיר את מה שגבה שלאכדין.
בשלג זה הגיעו הצדדים לבית הדין .המוכר טוען שהעיסקה ביניהם היתה על דירה עם
קרקעיתה ,כמו שקונים מקבלן ,ומכיון שהקונה לא עמד בתנאי התשלום רשאי לבטל את
המקח ,והקונהטוען שבכסף הראשון לא קנהדירה אלא קרקע ,שהרי כשקנהעדיין לא נבנתה
הדירה ,ואת יתרת הכסף שילם לבי עבור עבודתו בבנין הדירה ,וע"כ הדירה שבנה ב' על
הקרקע שלא' שייכת לא' ולאלב' ,וגם אם לא השלים את תשלום הקבודהאין הדירה שייכת
לבי אלאלא' ,וכמו שפסק הרמ"א בשו"עסי' שעהסעי'ז.
המוכרטוען שתחילה השתתפובעיסקה חמישה שותפים מלבדא' ,משום שבאותה שעהא' לא
הסכים להכנס לעיסקה ,ובאותה שעה קנו החמישה את הקרקע מהבעלים הראשונים וחילקו
אותהביניהם,ומינו אתב' לבנות את הדירות ולשלםלב' את מחיר העבודה .אך בשלב כואוחר
יותר-עוד בטרם נבנההבנין-הסכים אחד מהחמישה הראשונים למכור את חלקולא' .לטענת
ב' העיסקה שלא' לא היתהעל הקרקע אלאעל הדירה כשתהיה מוכנה.
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הקונה טוען שנכנס לעיסקה בתחילתה ,והסכים לרשום את הדירה שלו על שם מ' בגלל שלא
יכל לרשום אותה על שמו ,והיה זה בנאמנות עם מ' .וגם הוא היה מקוני הקרקע מהבעלים
הראשונים כמו כל יתר החמישה .הוא מציג "הסכם דברים" בדבר "רכישת דירת מיגורים
וקרקע" שבו נכתב שהצדדים השותפים "ברכישת הקרקע ובנית הדירות" ,הסכימו שדירה
פלונית "תירכשהיאוקרקעיתה"ע"יא' בסכוםכפי שנקבע ובתשלומיםכפישנקבעו.על ההסכם
שהיוצריכים לחתום כל החמישה לא חתם אף אחד ,רקבשוליו רשםב' קבלהעלסכומי הכסף
שקבל מא' .הסכם זה זהה להסכמים שחולקו לכל החמישה .מזה מוכיח א' שהוא היה אחד
מהחמישה שרכשו את הקרקע.
.
ה
ר
י
ד
א
ו
ה
ת
ש
י
כ
ר
שמדובר
פ
"
כ
ע
ו
ל
ע
טוען שאין
המוכרטוען אדרבא ,מנוסח ההסכם משמע
להביא ראיה מההסכם שהיה סטנדרטי עבור החמישה הראשונים ולא שונה לצורךא' ,למרות
שא' לאהיה מאותם חמישה .והראיה שבטאבו רשומה הדירה שקנהא' על שםמ' ,וגם "הסכם
החלוקהויחוד הדירות" נכתבעל שםמ' ולא w"pא'.
שמכר
מהמוכר
הצדדים מבקשים להשלים ראיות .המוכר הציג
א
ו
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שבו
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טוען
לא'
שהסכים אמנם למכורלא' "חלקיםמסוימים משלי" אך מאחר שא' לא עמד בשלבי התשלומים
שהתחייב וגרם להם הפסדים"איננימעונין כלל וכלל במכירה עםא'" ,ועשי ההלכה כסףאינו
קונה במקום שכותבין שטר ,ע"כ מבקש להשיבלא' את כספו.

פסקדין
התביעה מתקבלתועל המוכרלהחזיר לקונה את כספובניכוי השכירות שגבה שלאכדין.
( )-אברהם דובלוין ,אב"ד

()-יהושעווייס

( )-שמואלחיים דומב

השאלותלדיון
א .האם נאמן לטעון שהיה קונה"סמוייי של הקרקע ,בזמן שברישומים הרשמיים כתוב שם
אחר.
ב .קנין דירה בטרם נבנתה,
ג .קנה דירה בתשלומים ולא השלים את הכל ,האם קנה כנגדמעותיו.
ד .הכניס שותף לבנין משום שנזקק למשת ,האם רשאי לבטל השותפות אתו בע"כ כשאינו

ממונות

ג

רוצה לשלם.
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