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נית ייז ירושלי~
לדיני ממונות ולבירור יןחשיו

זכות פתיחת דלת של חנות
תיק ממונות מס' -~ 788עא

נושא הדיון

,

בהמשך לדין תורה שהתקיים בין שני בעלי החנויות הtנמוכות זו לזו למי הזכות להשתמש כדי
להציע מרכולתו מחוץ לחנויות על המדרכה בשטח שבין שתי החנויות ,שנתבאר בפtנייד

ירושלים כרך  ...טוען בעל חנות אי שבי הרחיב את חלון הראווה של חנותו באופן המפריע לו
לפתוח את שער החנות .טוען בי שאת חלון הראווה הרחיב בשטח השייך לו ,וכבר כמה שנים

שאי אינו פוהח את כל השער אלא רק מקצתו ,לכן איבד את זכותו לטעון כנגדו .אי מכחיש
שכבר הרבה שנים אינו פותח את כל השער ,וטוען שגם אם לא פתח את השער כולו לא איבד
את זכותו לפתוח את כל

השער .
פסק דין

על בי לאפשר לאי לפתוח את הסורג של ההחנות ,ומאחר שחלון הראווה החדש וגם הtנוכך

מפריעים לtנורג הקיים להיפתח ,על בי להתקין לאי tנורג מtנוג שיכול להיפתח.
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אברהם דוב לוין ,אב"ד

()-

יהושע ווייtנ

()-

השאלה לדיון
דות'שהבעלים לא פתחו אותה הרבה זמן ,האם איבדו את זכותם לפותחה.

דוד יהושע קניג

,

..
,

"

פסקי ')-ר 'וושלים

ב

•

"'~I

•

תשונה

",

נגמי כ"נ ימ נ מחד מכני מנוי  tכק  tכ'יח rיר פתחו כמכוי מחר ,כגי ;'כוי מעגכין עכיו' .יי'י סתוס וכק t
כפתחו חין נגי מוכי מעגכין עכיו .ממר רנמ כמ  tגו מכמ  tכמ פרן מת פ 5ימיו מנכ פרן מת פ5ימיו כני
מוכי מעגנין עכיו .ופר tייי ' tיי'י כו מקורס פתח פתוח כו וסתמו וכחחר  rמן גמכן כפותחו ,וג  tגסתס
פתחו כמ סכק מ rו rתו ומ  tקוף ומפתן ,וג)י דעתי'י ד)מ סיכק גפ  tי'י וסופו כפחחו כמחר  rמן .וגתנ

c

נמודני  Cס סיי תקר נCס חניחסף ורחנ"ן  Cחס סתס רחונן פתחו חוחכוגו ונח מעון  tגגו כנגות כפגי

פתחו וחכוגו יגוכ וחונן כעגנ עכיו מכנגות  tיגוכ כומו דדעתו כח rור וכפותח'י ,ו'ייימ נ  tכח פון

פ 5ימי'ין .ו'יוכח ככ"י טיי קכד .ו'יכיח  Cס כ Cס  Cו"ת 'יויטנ"ח סיי פח דחין נסתימתו 'יונח'י  tמסכק
זגותו מכח כ 5וון  Cנכתו טתס .ונן פסק כ Cו"ע  Cס סעיי כ ורמ"ח  Cס סעיי ינ .ונתכ כנכ'יייג סיי קטנ
'יג'יות 'יטוו ס"ק טו דכת Cוי מ'יר"' Cיכוי חו"מ סיי י גתנ דחף חס נכמדו 'יחכוכות סתומיס גמ'י  Cכיס

c

וכנככ 'יח5ר נח נטנכג'י וכחכ כו כפירו Cזגות 'יחלון חין כננככ 'יח 5ו טנכג'י גיון דכמ עניד  Cוס מע. Cי'
חמגס נת  tוי 'יר  tנ"ח נכת"י מפור  tדמועיכ חזק'י rכ'י ג  tנכמדו 'יחלוכות סתומות גק ו  tכן 'יכג'י .ועיי

c

נ'יג'י'י כת ,' tו 'יר  tכ"מ ח"ו סיי קד  tתמ'י נכל 'יגג'יייג ,ו Cמת Cונות חחוות ל'יו Cנ"ח מ מנכ דס"כ
ד'יפ 5ימין 'ין 'ין עדיו וחפילו  tיענרו כמ'י  Cגיס למ חינד ח rקתו ,ו Cכ"כ 'ירמ"'י נפירו  ,ו Cכ"כ 'ירדנ"ז

c

ח"ג ס'י תרגנ .ועיי דכרי לוי עכ 'ירמכ  Jlס  tלוחין ו  tותפין פ"ד 'י"ג )נכת"י(.

וככידון דידן גס מס ככוג'י טעכת כי  Cחי כמ פתח חת 'יחכק 'י' rי  tכ 'יסורג ככר כמ'י  tגיס ,כיון  tלמ
פון חת פ 5ימיו י Cכו חזקת פתח כ'ירנ::ו פוסקיס.

