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דעתם:ייח
ביתדיןירושלים ש~:ננךמ
לדית ממונותולזיווויוחסין
טענתטעות במקחשלשולחן
בגללאי התאמהביןרגליהשולחןלרגליהכסאות
תיק ממונות מס' 3ז-8סז

(מהד'יגתשרי)

נושאהדיון
גב' א' קנתה שולחן וכסאות בחנות שלב' במחיר שקבעו ביניהם .בשעת המקח שילמה
שייח ונתנהעל היתרה צ'ק מאוחר לחודש ,אך בקשה מהמוכר שלאיפקיד את הצ'ק לפרעון
והבטיחה לפרועלו את היתרה במזומן בכמה תשלומים .הקונה שילמה את רוב התשלומים
שהבטיחה עד שיתרת חובה עמדעל  1.900ש"ח ,ואז הפסיקה לשלם .המוכר הפקיד בבנק את
הצ'ק שנתנהלו הקונהבזמן הקניה אך הצ'ק חזר.
המוכר תובע את יתרת החוב עבור הקניה ,והקונה טוענת שמיד שקבלה את השלחן והכסאות
לביתה גילתה שרגלי השלחן אינם תואמים לרגלי הכסאות ,וע"כ בקשה מיד להחליף את
השלחן .גם תפירת הריפוד של הכסאות לא היתה מדוייקת -כךגילה בעלה של הקונה שהוא
רפד במקצועו  -ויש לתקן או להחליף את הריפוד .משום זה לא שילמה את היתרה ותובעת
להחליף את השלחן ואת הריפוד של הכסאות .היא מודה שבינתיים השתמשה בשולחן אך
לטענתה לא היתה לה ברירה אחרי שהודיעהעל כך למוכר שיבוא לקחת את השלחןולהחליפו
באחר והוא לא בא .המוכרטוען שהקונה בחרה את הדגם של השלחןלפי תמונה באלבום של
החנות ,וידעה מההיא קונה .הוא מציג טופס הזמנהשעליו חתמה הקונה ושם נרשם הדגם של
השלחן .וע"כ לטענתואינהיכולהלטעון שקבלה שלחן עםרגלים שלאהזמינה .המוכר מכחיש
שהקונה בקשה מיד להחליף את השלחן .בענין הריפוד משיב המוכר שהיות ומושב הכסאות
הוא עגול מאחורה ,ודוגמת הריפוד היא פסים עבים ,קשה מאד לדייק שמאחורהיהיו הפסים
ישרים בצורהסימטרית ,משום ששמים את הדגשעלדיוקמלפנים.
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פסקידין-ירושלים

פסקדיןשלפשרה
תביעת המוכר להשלים את דמיהקניה ,מתקבלת ,אך כפשרה -בגלל טענתאי הדיוק בריפוד
יש לנקות מהחוב סך של  200ש"ח.( )-אברהם דובלוין ,אב"ד

( )-שמשוןגרוסמן

()-יעקבאייזנבך

השאלותלדיון
א .טעות בדוגמא שלרגלי השולחן ,האם מבטלת את המקח.
ב .מבקש לבטל המקח בגלל טעות ואח"כ השתמשבו.
ג .שילם הקונה בצ'קדחוישבינתייםהגיעזמנו ,האם המוכר מוחזק בתשלום.

תשובה
א .גס obטעותכזודומתלמוסמסמכימועליו3ניסמדינסססו6מוסממחזירעליו 6ת סמקת(לדון
סרמ"3סמכירספט"וס"ס),סריכנידוןדירן6יןמקונסיכולסלטעוןטעותהסריחתמסעלססזמנסמל
סטלחן מסדגססוסטסיך ק3לס  -מסגסמנרפסטפיןזסמוסטססכימועליוכניסמדינססמחזירין
כגינו 6ת ממקח-וס"סלטענת6ימדיוקכתפירתמריפודמסלדס6חוריטלסכם6ות.וכנוסף,סריגס
להחרסגילתס 6תממוססטתממס3ווגססממיכס3תסלומיסעכורו,וכודרימחלסעלסמוס.
ב.ע"פס"דירוסליסכרךחעמ'רכמפת"מסי'רלכ6O"Dמסגליהמסכתסי'י3מסגדול6תדריכול
למחזיר סמקח 6ל6טתיי3למלס מס מנטתמטבו,וסוףעלמוסוכר דמדסמתמם3ו ע"כטסתפיים על
מומו.וכתב3פת"םרכלססילסככרלמוכרוכ6עתסלסו5י6מסמוכרהינויכוללסו5י.6
וע"כגס 06נכונס טענתסקונסממקבסמידלסחזיר 6תסמקח,כיוןמנמתממסכווגסמילמולעטורו,
פינסיכולםלסו5י6מידממוכר .מסגסטסמוכרמכתים 6ת טענתםוטועןמפזמנול 6כקססלפטל 6ת
סמקח.

ג.עי'פס"דירוטליסכרךחעמ'כגוכרך טעמ'קטו.
וטבלתיסיום (דתטריתטם"ו) 6ת מרןסגרי"ם6ליםיכ b"u~5eמססדין 05טילא סקונס כפק וממוכר
ל6פרסקותומסכנק,ס6ס נחשהעילסלענין"לכס"63תרוגולעניןסתורסלו6ס16מלות5דקס.וסמים
מרן'50ק נחשככסףמזומן,וכטסטככסףמזומןטטילסלמוכרנתמכטמילסלע"פטסמוכרל6ממתמם
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ככפף,כך כמק.ע"כ.

אברהםדובלוין.
נ

.6ממ"כסגלי 6מסכתדכיון דנסתמםבומחל ,הנהכריטכ" 6כתב ד6סהודיעלפניטנטתמםקוינו
מוחלbbסוימחילה,וכ"ככמחנ"ה6ונ6הסי'סרקם5ריךלמלםמסמנסנס,מטמעואפילומחזירסחפן
מחמתמקחטעותע"יססודעסיכוללבטלממקח16.די"לדרקלענין6ונ6הקלמר.
ו6מנסמימקונהכחנותממוכריםכה רקרסיטיסחדםיס"ידר6טונס",ידעמל6יוכללסתזירסלחנות
6חרמסימום06 ,ניכרהנסתמםכסס,מסריל6יוכלעודלמוכרסכחנות,וע"כמחלהגסססודיע"51.ע.
כ .וכמה מטען עלהריפוד ,הרי כ6ן סיחה סודקה ההקונה עלמה ל 6הכירה כוס 6ל 6רק כעלה
המומהס,ו"6כ6יןזסכגדרדברטכניהמדינסמקפידיןעליוואינומוס.
ג.וכנידוןממחזיק כמק 06נקראמוחזק,נר6סדספיר5דקו6לודכתכודאינומוחזק.ור6יסמסם"ךסי'
עכ דכתכדכיםלומסכון 06גובסמסמסכוןעלמוסוי מוחזק6 ,כלכמר5הלגבות ממעותמלוסול6
מהמסכון5ריךטכועתהנוטלים ,וס"ס כדקהרירו5סלגבות ממעות סנתכעול 6מסדקגופיהגסל6
ע"יההו5ל"פ"6 ,כהו"למו5י ,6ורקכמוכר הרק 16מוסרוכה"גי"לדנקר6מוחזקריכללסמורז6ת.
ןע"י סמק6ל6מעותכמריס"6כנימקדסממע"ס ,רק 06מוכר סרק
הגסדיםלעייןדלמעסה6יןגוני
לסו5ל"פי"לדנקר6מוחזק,ויל"ע.
שמשוןגרוסמן.
ג

עי'ממל"מפט"וה"גמם"לם6ססילס 6תמכסףוממתמםיםכ6ןמחילס6,כל 06עדייןל6מילס6ין
מחילס6ע"פממסתמםכו.ולכינורהדיןזסתלויכמחלוקתמהיהגדרת'5ק06 ,זסנתסכלממוןיםכ6ן
תמלוס,ו6סנחמסלסורקתתסלוסל6נחמכהקילס,וטפילונימקמזוסתתייכותי"לסטיןזסממוןממם
ונתסככהקפה"51.ע.ועי'כנתה"מסי'רלככי6וריסס"ק6מפקפקעלסמסל"מ.
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