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לדית ממונותולבירוריוחסין

מכרדירהבתנאישהקונהישלם אתכלהמחיר
ולאחרששילםמחציתמסרלו בהחזקהואח"כהשכירהלאחר
תיקממונות מס' -129תשש

נושאהריון
א' מכר דירה לכ' תמורת מחיר שקבעוביניהם ,ועפ"יזכרון דברים שכתבו .בזכרון הדברים
פורש שכלזמן שכ' לא ישלם את מלוא המחיר שנקבע "לאיהיולו בדירהזכויות או חובות".
ע שאם המוכריחוורבו מהמכירה יצטרךלהחזירלקונה סכוםמסויים מערךהדירה.
כמוכןניב
לאחר שהקונה שילם למוכר כמחצית ממחירהדירה ,מסרלו המוכר חזקהבדירה ,והקונה גר
בה כשלוששנים ,ונרשמהעל שמו בחברת החשמלוהמים .הדירהשבנויהעל קרקעהמינהל,
אינה רשומהבטאבו ,אך במינהלהיא רשומהעדיין ע"ש המוכר .בתוך תקופהזוהודיע הקונה
למוכר שישלו עבורו צ'ק בנקאי להשלמת המחיר של הדירה ,אך המוכר לא רצה לקבלו.
לאחר כמהשנים השכיר הקונה את הדירה לאחר ,ונדהם לשמוע שהשוכר שלועזב את הדירה
ובמקומו נכנס שוכר אחר ששכר את הדירה מהמוכר.

השאלותלדיון

א .התנה בשטר המכר שלאיהיו לקונהזכויות בממכרלפני שישלםהכל ,ואח"כ מסרלו חזקה
בממכר ,האם מסירת החזקה מבטלתהתנאי.
ב .האםהתחייבות המוכר לשלםפיצוילקונה במקרה שלביטול המכר מלמדת שלמרותשאין
לקונה"זכויותי ,התחייב המוכר שלא לבטל את המכר.
ג .אם לא נשלם המכר ,האם מותר לקונה לגורבדירה ,או שיש בזהאיסוררבית.

תשובה

א.כרמנייסמכיי
ספ"ח:b~oממוכרהדסלמכירוכ56ףזוזונתן%מקלתסדמיסוסיסיו65וככנםותובע
ט6רסדמיס 631Ss~h ,נמ6ר 636 %זוז 6חד 65קנס ס%קח 6תכולס,
טכתכ 6ת סנטר 16
~
"
D
b
חסחזיק .מקור סרמכ"ס סו 6ככ"מ עזכ .ופרוטידכדעיי 3מוכרונפיק ומחזר 6חר ס5וקחניתן %

ממונות

קצט

מעותייגלידעתיסדזוזי6נסוהולמכור,וכיוןדל6יסיכליהזוזי 3מעמוחקוhns~bדסכיל6זכיןליה.
ולמדהרמכ"סטכטסט6ס כת3טהרל6קנהס"הלהחזיקכה6,וכקנין5מר.
1כוד"ו bSo)nbtסיםממוכרעיילונפיק"111י"hSb ,יר5
6 6תיתלת סתט%משוקףעליו גמלה
לזמניםמ6וחריסיותר,וכהגיעזמןמפרעוןר5סמקונהלמלסלווהוךסרבלקטל63,ופןזסקנסהלוקח.
6כלמכיוןטהמוכרפירטכמטרסכלעודhSיטליס 6תכלסתסלומיסל5יהיו %לקונהזכויותכדירס,
ומקונסחתסעלזס,סריזהככלתשיטכממוןטתנ6וקיים,ול6גרעמעיילונפיקקזוזיט6פי' מסר %
חזקהל6קנהעדטיטליסכלהתט%מיס.
ילקונה במקרסטלחזרה3 ,זה
ב5 .מנסמולידךי"לטכיוןטכזכרוןהדכריסהתחייבסמוכרלטפספיכו
גילםדעתוטלמרותטעיככ6תזכויותיוטלהקונסכדירסעדטיטליסכלסתטלומיס,מ"מל6מ"רלעממו
זכותחזרהמהמקח,ולהיפך,הו6התחייבמל5לחזור3ומסמכירה.
%6טכניד"דהרימשוהסתמייכותלפי5וי,ל5פורטכמטרסתתיי3ותסל6לחזור,שופןכוסי"לטחיוכ
ספי~ויהו6כ"לעכמו,וקיןבוכדילהייכ5תהמוכרמלקיים6תההוזה.ומנסמקור הסקסטחיוכפי5וי
קינופוטרמלקייס5ת סחתההו36תסו' הרמ5"3ח"גסי'רכורגהוכ 6כשיחו"מסי'י3ושו"עטס
 '~DDט מ6סנתתייכלקיים פסק הפסרניסכקנין וכקנם,כיון טסודה כסטר הפקרסמידנתתייכ
3הוד6תו 3כלמהטהוזכרכסטרהפטרה ,והקנסקינו מגרע כתהקנין6ל6תוספתחיוככדילהיותם
מוכרחיםיותרלהעליסספמרס.וכתבהח"מ f"u~3hסי'נמ"קכב,הוכ6מכ"םמסס"קכ6ו3נתס"מ
סי'י
ככי6וריסס"קוותדוטיסp"Dטו,דוקקטכתכ 6מרכלטוןהזם6,נימקבלעליזהכקניןוקנם,
י
6
טסקנמל 6כת63ל6לחיזוק6 ,כל 06כתב ד3רזה6נימקכלעליבקנין,וכלסמל66קייס6תןקנם,
"6כלהדיץהתנהטהקנםהו 6שוכרעלהקנין,ו6סיתןקנםהו 6פטורמןהקנין(ועי' נתה"מ"ס
מכסופןכזהאפי'נעטהסקנסכאופןטיטכוממוס6ממכת6כריךלקייסהפטרה16טיחןהקנס.והיינו
ס6סל6יעמודכסתחייכותולמלס סקנם מטעם 6ממכת,6כריךלקייסמקניןסל הפמרס עלמה).ועי'
חזותןחו"מלקוטיםסי'טז6ותי 6ד6סלקחסמוכרמטריחו3כנגדכל המקחומקאתכסףפעין,נראה
דסתמ6הוילקניןולע"גדכתוככחוזהט6סימזרויוקנמוכנסוגל6נגרעמקנין6ל6זוהומפסטסקנם
פוטרןמקיוםסמקם.
ןמבזכרון דכריס פורטמלפני הסלמת כלסתטלומיס5ין לקונהזכויותכדירה ,מה
ולפי"זכנידוןדיי
י ומקרסמלחזרה6יןמטמעסהתחייכותסל6לחזור6ל6התחייבותכמקרה
טהתחייכהמוכרלפלספיכו
טיחזור,ומכדהחוזהכלזמןטהקונהל6גמר 6תכלהתסלומיסל6גמר 6תזכייתוכוירה.
ג.פסקהרמכ"סמלוסולוהפיוה"6וטו"עיו"דסי'קערמעי'6טכלמיטל6קנהקניןגמור 606כל6מ
ספירותס"זרפיתטלתורה.וכניד"דכיוןספירטכזכרוןסדכריסמכלזמןטל6יעליסכלהתטלומיסל6
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ימיו 6זכויותכדירה,סרי מכסףמנתןלמוכר סם כמקס56לוועומדיס %חזרס כמקרססלביטול
סמקת,ונמ65ממסטס*קחגרכדירםסו6רכיםממסלם*ממוכרעכורממתנתכמעות.
אברהםדובלוין.

ב.

ידי"עס6כ"דh"w~Ssכתביסיכ6מסתנססכלעודbSיעליס6תכלסתם*מיס %יסי
ו זכויותוחוכות
כקרקעסריזסככלתנקיטכממוןbS1גרעמטיילונפיקקזוזימקפילוסתזיקל6קנסעדטימליסכל
סמכות.
וי
םלדוןכס6דדימסזסלעיילונפיקקזוזי.דסנססרעק"6כסי'Spסעי'יסכי6כטס ~h"stוזוקף
כממך16סחזיקכפניולר"לולS~h6כפירוםלךחזקוקני)6,כל6מר לךחזקוקני16מפוךוקנינקנס
סמקםאפי'ככיילונפיקקזוזי,ע"כ.
ולפי"זכנד"דוהקונהנכנס%ורכוודרכוג'מניסוממיסוהחומלוהמסיססיועלטסוטלמקונס,וזס
ודאיסיסכרבותוטלסמוכר,וסוסכלךחזקוקניכפירוט"61.כנקנסממקח6ףועיילונפיקקזוזי.
ועוד,דיןזסדעיילונפיקקזוזיול6קנסזסכטונתדקריךלמעות"דידעינןדל6מזכין6ל6מפנים5ריך
למעות6,כלעיי
לונפיקקזוזימחמתטעם6תר% ,מיקריעיילונפיקקזוזי,כטןמוכרמפנירעתםדס6
דרודף6חרהמעותל6וממוסיריךלמעותhShדמרדפל6יחזורבוס%קחטל6ירחנו וטוכוימ65
תוכנסלבטלהמקחוקן ממסרלקבלסמעות,וכןמיממכרנכסיומפניברולסלעקורדירתומסעיר
ולדורכעיראחרת,סוסכמוכרמפנירעמםדכסולל6מוףמעותיו6,כל %מפנים"5ריךלמעות""61.כ
ונוידדסתנסרכלמל6יטליססמעות6יןזכויותוכו'% ,מיקריעיילונפיק  ,~rirbד%ממוסטוריך
למעותכתככן6ל6רוקהלסכטיחעלמומסמוכריטפסכלסמעות ,וhsn~%לעיילונפיקקזוזיויכול
,י6מסמסכינןכסססמכו"י.
%טלסמקמ.עי'ערוס"םסי'ק5מעי'ט,י
ומנססנתס"מסי'קp"D5ז כתכ דס6ריכולס*קמלכופולסמוכרכקיום מקלת סמקחכנגדסדמיס
טנתן,מיינודוקקכטס*קחטועןסרו5סליחןסמעותעדייןרקססמוכררולסsu35סמקחמטעםדעייל
ונפיקקזוזיודחסקותו6 ,כל 06הלוקחטועןמעדיין6יןלומעותורולסליתןמעותכטיזדמןלו,יכול
יל6מכר רקhnu~bליתןומיס.וכניו"דס*קחר5סלמלםכלסמעות,
סמוכרלכטלסמקת%מרי,
כ
יכסנידם"למקנסכנגדמעותיווקיןסמוכר
רקסמוכרhSר5סלקכלס,כוסיכולסלוקםלזמרקיסל
יכוללכטלכלסמקח.
06 o)nhסיסתנאינמשכמקח ,ט%יבלססמקחעדטיטלסכלסמעות6,ז 06ל6גמרלמלם% ,חל
ו רקלמחר גמל
סמקחמדיןתנקי6 .כלכנד"דטכמככנספחלזכיוןדכריסם"כלמזכויותוסחובותיסי
כלסתםלומיס",כיוןטל6נכתםכתורתתנקיולפימטפסיסתנ6יס6,ין %טלממכרמדיןתנקי.
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יהושעווייס.

