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הסכםלעיסקתמקרקעיןבבולגריה
תיק ממתות מס' -1368סס

צדא' :א' ,עץ ג"כעו"דמיכאלסקופסקי
צדב':ב' ,ע"ב"כ שוד הרב פנחסלוי

מודאהריון

א'"יוזם" (כך הוא כונה בראש ההסכם שלקלח עסקאות של נדל"ן בבולגריה ,ערך "הסכם" עם
ב' "המשקיע" (כך הוא כונה בראשההסכפ ,עלהתחייבות להפשיר לבניה  18.536דונם קרקע
בעירמסויימת בבולגריה ,שישעליהםליוזם זכות רכישה כהיותו אזרחבולגרי ,ושאותן רוצה
היוזם למכור למשקיע תמורת סכלם כסף ששילםלו בקת חתימת ההסכם ,ובתוספת סכום נוסף
לאחר ההפשרה ,בתוך  18חודשן להבטחת קיום ההסכם נרשמה הערת אזהרה בטאבו על
דירתו שלהיוזם בירושליםלטוב"ו של המשקיע .על ההסכם חתומיםשני הצדדים.
כעת מבקש המשקיע לחזור בו מההסכם ולקבל את כספו בחזרה ,בטענה שזכותועפ"י סעיף
 3.2של ההסכםלחזורבוולקבל את כלכספו בחזרה ,למרותשהיוזם עמדבהתחייבותו להפשיר
את הקרקע לבניה .לטענתו ,הערת האזהרה שנרשמה לטובתו באה להבטיח לו את הכסף
שהשקיע DNWירצהיוכללקבלו בחזרה,ו~כן ,עד שלאיקבל את כספו בחזרה הואאינו מסכים
להסרת הערת האזהרה בטאבו.
היוזםטוען שהערת האזהרה לטובתו שלהלשקיע נעשתה רקכדי לתת למשקיעבטחוןשהיוזם
יפשיר את הקרקע לבניה ,אבל לא כדיןלהבטיח לו את כספו בחזרה ,ומכיון  Dt7Wעמד
בהתחייבותו והקרקע הופשרהלבניה בתוה  18חודש ,על המשקיע לעמוד בהתחייבותו להסרת
הערת האזהרה ,כפי שנאמר בהסכםסעיף  4.4ולשלם את יתרת הכסף .לטענתא' ,חזרת ב'
נובעת מירידת מחירי המקרקעין,בבולגריה כמו שקרה בכלהעולם ,אךאיןזו סיבה מוצדקת
לבטל אתהעיסקה.
כשנשאלב' שבמסמכי הרכישהיההפשרה שהציגאין אלא  16.885דונם בלבד ,השיב שיכול
בתוך כמהימים לקנות ולהפשיר קרקעותנוספים ,שהרי ההבטחה להפשיר לא היתה דוקאעל
קרקע שכבר בבעלותו ,אלא שיש זכות לרכוש אותה ,וזהעדייןקיים.
א'טוען שאילו היה זה הסכם למכירת מקרקעין,כי אז הוא חסר פרטיםיסודיים ,כמו המיקום

*
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המדוייק של המקרקעין (בהסכםמצוייןן רקהעיר והמדינה בהמצויים המקרקעין) ,ולא היה זה
אלא הסכם השקעה בלבד ,והמשקיע התייחס למקרקעין שבהסכם כאל מקור הכגסת רווחים,
ולכן לאעניין אותו מיקומההמדוייק שלהקרקע,ולכן כונה בהסכם "משקיע" ,ולא "קונה" .עוד
הואטוען שהנוסח"בעל הזכות לרכישת קרקעיאינו אומר שהוא כבר בעלזכויות בקרקע ,אלא
רק שישלו הזכות לרכוש אותה ,ומשכל ,יוכלהיוזםלטעון על כל חלקת קרקע בעיר המדוברת

זהמסייעלטענתו של המשקיע שלאהיתהכוונתו לקנות את הקרקע,ולכן לאעניין אותו האמת
מאחוריהדברים ,אלאכוונתו לקבלרווחיםעלאספו ,ותולא.עוד הואטוען שבפתיחת ההסכם
נאמר"היוזםהינו בעל הזכות לרכישת קרקע אשר תופשר בעתיד הקרוב (כ 18-חדשים)" ,דבר
שהתברר-עפ"י מסמכים שהגישהיוזפן -כבלתינכון .שני חלקים מהקרקע (כס"ה  8.050דונם)
נקנה והופשר כמה חדשיםלפני ההסכם ,ורק הלק מסף ( 8.835דונם) הופשר ארבקה חדשים
אחרי ההסכם ,כלומר ,שהיתה כאן הונאה ומקחטעות ,שבעוד שהמשקיע סבר שמקבל קרקע
זולה שתניברווחיםאחרי הפשרתהלבניה ,מתברר שקבל קרקעששניחלקים ממנה כברהיו
מופשריםלבניה ,וממילאשילםעליהמאירמלא.היוזם משיב שיכול לתתלוהיום קרקק אחרת
שתופשר בתוך מועד ההסכם ,אך הואיבור שהמשקיעיעדיף את הקרקע הראשונה .עוד הוא
טוען שהמחיר שלקח על הקרקע  -גם זו שהופשרה לפגי כן  -היה זהה למחיר קרקע שלא
הופשרה ,וע"כ לא היה כאן מקח טעות.

,

המשקיע טוען שבסעיפי ההסכם ישנה אי כהירות בענין התשלום שקבל היוזם בקת חתימת
ההסכם,בסעיף אחדנכתב :ובמעמד חתימת הסכםזהישלם הקונה סך 111.2%6יורוועוד 1.000
יורו לדונם שזה 2ע מהסכום להפשרתן לבניה ,שזה 18.536 ,יורו" .ובסעיף אחר נאמר' :יס"ה
לתשלום במועד החתימה 129.752יורו".

שרךהדין שכתב את ההסכםהעיד בביתהדין שמעולם לא התבקשו'י הצדדיםלערוךביניהם

הסכמ רכישה ,וההסכםאינו כזה אלא לק הסכם להבטחת ההפשרהע"י רישום הערת אזהרה
להפשרה ,ותו לא .על הסתירה בסעיפים הנ"ל בדבר
למשקיעעד שיקיים היוזם את

הסכום ששולם בעת חתימת ההסהכבםט,חתמי
שיבהעו"ד שכנראה נפלה ס"סבסעיףהשני ,וצ"ל בעת
ההפשרה .הוא מעיד שההסכם נחתם ~משרדו ע"י ב' לכד ,משום שא' לא היה באותו יום
 ,אך לאהיה בכך פגם בהסכםההדדי ,משום שהיה
בארץ,והואהוסיף אתחתימתו כששביארץ
לעו"דיפוי כח לחתום בשם א' .לשאלה ב"כ ב' אם זיהה אתבי במשרדו בעת החתימה עפ"י
תעודות ,והוא השיב שאחרי שא' אמר לו שקבל את הכסף מב' ,לא נזקק לזהות אותו עפ"י
תעודות "הוא הזדההכב' ,והחתמתיאותוי'.
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עודמעידהעריד שעיסקאות קרקעבבולגריה נחתכותע"י רישום בטאבו ,ולאע"י חוזה מכירה,
כבר מחר לרשום את הקרקע ע"שב' בתנאי שיפקיד
דבר שכאן טרם נעשה .א' מגיב
יפוי כח להסרת הערת האזהרה.
ב"כ ב' טוען שהעו"ד לא העיד אמת",שום שב'היה מרותק למיטתו באותה תקופה וגלל לא
היה אצלהעוייד בעת חתימת החוזה .שכן היה שם,זו היתה המתווכת שתיווכהבין א'לב',
והיא לקחה את המסמרמהעוייד ומסרה אותו לב' -בביתו -לחתימה ,בתור שלל טיוטות שהיו
לעיונו המוקדם ,ושעל אחת מהן הסכים ,והיא אמרה לו שהמסמך שהיא מחתימה אותו זהה
לאותה טיוטה שהסכיםעליה ,ולכן חתלעליו ,מבלי לקרוא אותו .לטענתו ,בטיוטה שהסכים
היה מדוברעלהערת אזהרהכדילהבטיח אתכספו ,ולאכדילהבטיח את ההפשרה .הוא מבקש
לזמן לקדות את המתווכת.

שמוכי

מ,

השאלותלדיון
א .במקום שאין קונים קרקע אלא ברישום בטאבו ,האםיכול הלוקח לחזור בו אחרי ששילם
כסף למוכר.
ב .עלמי מהצדדיםכאן נאמר"יד בקל השטרעל התחתונה".
ג .שליח לקעת קרקקוקדיץהקניה לא הוחלטהלקונה ,האם אפשר לבטל השליחות.
ד .מהותה של "הערת אזהרה".

תשובה
א.נגמ'קזחיןכו5:6מר ר(3ףס;-1ס;כסיססיס(מס5מרי1תגקגיןנכסףוכו'h)h-כמסוסספן
כותכין5תסנטר36,לכמקוססכומ3ין6תמסטר %קנס.ופירסרשי:דכיוןדרגיליןכסכי %סמכך
דעתיס דלוקמ עדדגקיט סטרךועיקר ופלופעלססטרסו.6וכ"פסרמ'3יסמכירם פ"6סייד
רעתי
'ק5סעי'.6
תו"עהו"מסי
וכתג כסמקנסקדוסין ססד'יס לגמרך  %5מסכך,דמלסון ססו"עסעי' )ות מסמעדליןסקגין5ל5
ימ5ימלוקסלמור3ו
הסעתכתיתתססטר1ל6למפרע,ד5יסויכעלמגתסתכתו63תססטר'6יכל6סג
,
י
ו
כ
ו
ס
ס
ע
קורסכתיבתססטר,כדקיייילככלתגלי דע"מכסוסמקייססתג5ימתקייס סמ
ע
ר
פ
מ
ל
וכן
מדמעמדבריר3יצידי 3ר36יןד6מר6י3,עיג6הסטרי6יקגימטמעדכמקוסטכות3ין5תסנטריכול
סלענ"ד דיזל
מלוקחלחזור,דליןסקגין למפרע  %5מסעתכתיבת סנטר דסמכסדעתיסוכוי,ונרקי
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דכ"מתה6דגפק6ליסלרבדין )ססייגומד~תי3 3קרnphl6חתספר סמקגסדהיינוקניןמטרA"Ph ,
דכתיככקרחמתמילס51pchlלוחתהכסף"6כככרקנהכדמיס,וע"כ"5ל ד3כסףל 6קגהמטוסדל6

ממכסדעתיסolenדמוי סתםמקוסמכותכין6תהמטרוכו'.
הסכמקוססכותכין קטרחיגוקונהנכסףמד16רייתח,וכ"ככמנ"ממ'סלוhtec
מכו6רמהמקנהסדין,
מןמתורס,ד3קניןקריך hpt1 nttoSסמיכות דעת"נימסוכמקוסדחמד %סמךדעתוחיגו O)1pמן
התורס6 .מגס כרסכ"6קדומין מס כתכ דה6ד6מריגן כסטר מכר  %קנס ל 16מסוס דכסף מעכב
כקנייתסטר ,דה66יפריםפרים%6 ,דרכגןהו6דתקוןממוסדיופטרדלחטמכחדעתיס.
וכןohהתגה 6תסקגין כסע3רת הקרקעקלסמוכספרי ~ ,orinhפסקכטו"עסי'ק5כסעי'טזדחס
התגס סכללפי תג .16וכ"כ כמספטמלוס מס כסס תועפות רקס מו"מסויםיג .וכתככמזוייף מו"מ
לקוטיםסי'ט)חותס161תי6ריססכרהלומרד5ע"ג ד%נכתבנלסוןתגחי,מסיכhllnthדמוכמדל6
)ימסורלוכט6כודמסיככתפחי.
גתר5ההלוקהnrrubShמיכתוכלו,t5busוכ"כ
יחפרעכקניןכסףכקרקע,עי'תוס'כתובות5ג ,6ד6ס
nrrt)1לעניןמימפרעלדעתססוכריסטים,מ
כמקוסמכותכין המטר קונסמד6וריית6ככסף ,וכדעתהרסכ"ח,יםמי כפרעכטמוזרבו,חבלeh
כמקוסטכותכיןהמטרחיגו O)1pככסףמןהתורהab,מזרכו6יןעליומיכפרעrlut ,כ"יסי'רדכמס
הר"ןדמסתפקכדברוכתרד6פמרדליכםמיספרעכמקרקעי,ולמ"כהעלסהר"ןדליכםמיטפרעh~h
,וכתבהכ"ידלפידעתו ohנתןכסףלקנות קרקע 6101
במידידקנימדאורייתאכגוןמעותלר'יוחנן
כמקוסטכותניןסטר (hs06מ)ורכו6יכ,6מ'טפרעeht,רוון(ומסכוןליכ6מיטפרע.ע"כ.וכןהכים
ספת"טסי'רד p"Dככססה6חרוגיסohrגתןכסףעכורקנין קרקעוסוףolpnsסכותכין סטרומזר
3ומהקניןחיכםמיטפרע.וכסוגתמסכגות.יעקכמו"מסי'נסכתכס6ססילסלמוכרכסףעכור מקרקע
תהרי"ף.ועי'דכריגחוגיס כלל סג 16ת ) נמס עוד
ולח כתכ טטר ,ומזרכויםכומי ספרע,וכזע
6מרוגיס.
6כלכ"ל6גתן(מוכר 6תכלהכחף,עי' פס"דירוטליסכרךדעמ'רעוטהעיר כ)ס66מו"רהגרכייי(
ךכן6לe51c06 6כלדמיסקרקע,אכל 06נתן רקדמיקדימס,הרימכ61ר
ז'5ילolcלדעסזולחהיי
כגמ' "3מ מםכסחינואריך לקבלמי ספ~ע hibכנגד המעותסגתן ,וככה"ג6ף 6מדל6גיהק(ים
מהמכירהתחולרקעלמקלתמהטית,עייטו"עסי'ק5סעי'י.1ע"כ.
וכנד"דממדוברכמדיגתכולגריסטלין סמקם מלחל6עיירימוס סקרקע כט6כו ע"מהקונה,מסיכ
כמקוסטכותכין 6תהסטר ט%קגסככסתלהוד,וממוכרטועןמסרסקפל6תכלדמיהמכירהלמרות
כו61יןעליומי טפרע) .חתועוד.סריהעיסקההיתה על
מהקרקעהופסרס,ח"כיכולהקונה(מ)וי
עדיין %קנהאותה"6 ,כסוo7e6מסדות הרכהטיס הכד(
קרקעטיםליו)ס)כותלקגות6ותס1,ס1ח
כיןסדםחסתלהדס וכתםהגרס"ס כמערכתסיניוימסי,מזיליוןl),ecירוש o)r1סוי

כייללי

ינייי
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וק 315ד%סמכהדעתיה,עייפם,ועי'6כיעזריזכיםומתגםA"Dה"מס6סל6סייסלוהסדה
כדררסוייג
ססיכולמקונסלמזור.13
סוידגרסייגומסוייסותיגוקונהכיס.ע"כןגרי
ב .כגמ' כתורות פג :3ותימקליס מכל סליקתנפסך6 ,מר36יייד 3על הסטר עלהתמתוגה.
מה ממפורט כסטריכול לתבועעליו 061 ,מסטר סתס
ופרסיי :גלהמו5י 6סטר עלהמוח,ק
3ד
יןסכעל 63כתקנתתכוייסעלקטתו3טלוטסדכריסלרכול
מורידיםקותולפמותס3מסמעותהסטר.
3ק
וכ
פירותולירם 061תמכור מכרהכטל,וזומ51י6סעליוסטרסכתנהלי ע"ד6יןליכנכסיך1,לסוןסיפק
הו6זהbtot,יכוללטעוןודקילסתסילוק6h~oכלל6נסתלקתיb~hמפמוטטכדכריס1)1הי6המכירם
36לכל)מןטל6תמכוראוכלפירות.ע"כ.
f"uo3hhrrlrn51סי'6fuותט h'soמ"כ נפתםסי'5כ h"Dד6סספקכרכר 06סילקהפעלכדין,
סגכסיסכחוקתו.וכתבהמזוי":ולבאורהסדיןגוחןדנכסיסמחזקתrothoוי"לדהכ6סויכטוענת6מר
מעמס3יייד דמסתמ 6תקנתחכמיסקיימתעדסתכררכממל .סוגרסוסמפורס3סוגייןידכעלהסטר
על סתמתוגסועיי"סמפרטיי61 .פסר לדחותדוס6יגומדין ספק 6ל6כן סו 6מדתסדיןסטיןנלסון
הסטר6לnlnDO 6ס3לסוגומכיון  630למדד 3כמ סטטרע6גתחדס 3ונוד6י bShהפמות,ו6ף 6ס
כיוון למרוכססויכדכריססכלכ6,.כל3תוס'סםד"ה רב6טי ,מ613ר דמטעם ספק6מריגןי
ד 3על
הסטרעלהממתונה.עיים(ועייהערותבמסכתכתובותלמרןהגריסםפגכסכתכ6:יןהפירודמטוס
ריסכ6ןniprninסלהרעל ,דגסהאסהמומזקת6 ,ל6הכוונהרכל מה סהטטר 63למפקיע מססטות
המיותסמכו6רכפטר,הריזהידועלהתמ"וגה),
ו3גידוןדירן"נמלקוס5דדיס3פירוסוסלסעיף 3.2סלהססכסס)כותוסל~D'pcnלמזורבוולקש6ת
ר 6תהקרקע%ניהרתוך 18
כלכספו3מזרס,ה6סהכווגסדוקא 06היוזם %עמדההתמיינותולהפטי
חודרכמוכטמ 3הסכס316 ,ליקמרלוס.הגססעיף )ס "63לסכור" 6תעיקרהסטר,טמרי ה61נותן
כ,hmהממקיע,ידועלהתמתוגהפפירוס)הסלסנטר.
זכותלמטקיעלבטל6תכוץמתיסירקה,'6,
וטענת3יonnlonכערמהעלהמכססוגף סמהסהסכיסלמתום,אריכהראיה,וכלעוד6יןלוראיה
לדבריו ,ההמכסמתפרסכפיפירוטוטלהיוזס.
ג.במסגהגיטיןל:63הסולחגט~בסתווהגיע3סלימוכויוקילגטמגתתילךכטלהו6הגזכטלוכו'oh,
מטסגיעגטלידס 310חיגויכול%טלוp*D1.סרמנייסגירוטיןפ"1הס")ו3סו"ע6נסעייזסי'hnpסעי'
גט:סליםכנטלהגטוקודסמיגיעלידה6ט
,מזרס3על"61לגטססלחתיעמך3טלהו6וכו',סי')כטל.
וכתבבתורתגיטיןססמעייס6:יןלפרסבמסטל~DAעלמומלגרס3ו,דה6ביטול o~wnUAOסליחות
% ,ןגראסלסרס סמ3טל6 1מרבנכתב קורססגתנווכו'nrrirst .
מסופרסו6וביטולסלמותכעיגייד
הר"ן(סי' הרטלר)סי' פה3י6ר טעס סרמ"3סכיוןיעדייןהמלימות6יגס h~hדיבור61תידיהר
ומבטלדיבור,כיוןמתכליתהסליחותסלכהילותמגט)סגירוסיהאסה,וכיוןסהגירוסיןל6מלוהכתיכם
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כסלע5מסממיככרכור1ל 6כמעמס.ועי'פרכהShlnrגיטיןסי'לטסכי6רדסלסמהנכתיכתמגט6יגו
גמר סמעפס h~hרק מקתקנין ,וגמר
סי5מנתינה ,ע"כמסגי3יסניטול.ועי'קוכןטעוריס
יומכטלדיכור מל למפרע ,ולדעת הרסכ"6ס3יטול מל
סל
גו
הד
מיע
ת"3סי' מב6ותג מלדעת הרק"ם6הי
ג61ורגדולסי' טמעייג15תגהפירטו דעת סרמ"3ס
מכלןולסכל6.ךעייקוכןהערותסי'עו6ות,י
יטפסרעוד %טל6תמסלימות"51,ע.
,h"PSולד3ריהסי"למגסohהמעמס %מגיעלתכליתו5
לפירכנידוןדירןeh ,גפרםטסיוזסן%סיס6ל6טליתוסלהממקיעלקנותלו קרקע,כיון ססמעמסל6
פגיעלתכליתו,מסרי סרס גרטס לקרקע עלטסהמטקיע,ולפי סמוק ממקומי5יןסקגיס מלה h~h
כריסוס"6,כלדעתסרמ"3ס bs'5hדהרכןוהתו"ג,יכולסמסלמ6Sw~5תסטלימות,סכלזמןחסמעסה
ל6הגיעלתכליתו6יןזס6ל5דיכורוחתידיקורומכטלדיכור ,ולדעתסרחים6ליכ 6דסקו3ןמעורים
הניטולמללמפרע"61,כעלהיוזסשהמזיר46כלמס3h'itotטלימותסממקיע-סייגומלקת מקרקע
הטלי"יתמקנהומסטירקמריהמלימות6 ,כלטעימלקות מקרקעסר6מוגות מקנסלפגיסטלימות %
מגיע %עגורןכלוס,אסרי  %קנה 16תןנטלימותומלסממקיע5 -ך לדעתסרמכי'6פהכיטולסו6
לסמטסיע,
מכסןולהכףל6י5טרךלכחוירכלוס%",רקמדיןגרמיכיוןססיוזסהו5י6סו65ותעלפיו"
ומדין"לך 61361למריך"1 ,כמ31ן ,לקעל הקרקע מקנסוהפמיר %מר ההמכס עםסממקיע ,ורקעל
סמךקבלותכמססו5י6עליה36 ,לפלמססק~סקודםלססכס6יגומייד.
ד.ה61ילומדוגרננוטלחוקי,ראוי%דוקכילדמתיימסאליוהמזק.ם'סגככספר"פרקיםבדיגיקגין"
פ מסערת 16סרס  o)'hמקנס למוטכ זכות כנעלות על
ח"כעמי 128ואילךמוכיםסלפי סמוקאע"
המקרקעין ,מ"מהי6י51רתזיקםיצירהסלימוטט6לממקרקעין61,יגס רק הסכםמוזי3יןס5דדיס
טסמוטכגעטס"גומםמוכטמ"5,ל66ףמעכרלכך,למוטכיטמערודעלממקרקעיןעומס,ול,כויותסים
לויםערךכלכליכמוויהמקרקעין,ססס'יערוכסלמיוון".
גסלסלמסגר6ה נסערת 16סרסיוקרתמעגול סקרקעלמוכממייככעל סקרקעלמוטכ,ודינם כסטר
כעריס,קמריססדכרמתפרססכריסוסכט6כו.

אברהםדובלוין.

כנידוןדידןלפידהרי סנת3עזסhSסיסקניןקרקע6 ,פסרלסתיימסלזהכמליחלקנות קרקעלמדרה
טלסת31ע16%1גס3מסךסומןזהיעדורלמכרםסלגתכעיםכסזכויומ6,כליםלנתבעזכותלמ,ורלפגי
סכיגע6תסטלימות,כמ3ו6רכמלכותכלימות,ועי'גתס"מסי'קפכס"קגד6סיכולססליחלהסליס6ת
המלימות,וחזר  13ממסלה ,מה טקגהקנס61יג1יכוללה,ור ממססקנס,וגסלגביטכועס כתב brrha
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פסקידין-ירושלים

לסטכיע מספק,ולכןעלינו לברר כ6ס סחוכע קנס קרקעוה כטדל ס6מורלפגיססתמילוהויכומיס
כיניהס,הו6מייכלסקס6תהכסףטדכר,סוסססכס"תעטספעולהמסכילי61ני6טלסלך ,"nthitoוכך
ע(סעכודס6,כלכ6סל6קגסעדייןיכולסמסלמלנטל6תהמלימותכמנוקרכדבריסגתס"מס6,0כל
כ6סעבדלמפטיר6תמקרקעותb'snsהגתכעמייכלבלסלוע"ז.
ולעניןסכועה'6,ןקריךלהסכעמכיוןס(תוכע6יןתביעתודקיטל6עסהסליחותו6,כלקריךלסוכימעד
כמהס6ססר.
ולגביסתכיעסלהוריד 6ת סערת  ,olorhoככל ספקסיס כקרקעכיןסכעליסוכיןמיסיסלוזכויות
כקרקע,סכעליסהו6מוחזק ,כמכ61רכסו"עסימגיססטווסיז,וכחקרי %מ"בסי'סו.

טרדכיאייכלר.
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.5הקילוס5ךדיסחלוקיםמסכיסודהדכריק,טלטעגת5דכ'כלגתיגתמכסףסיס רקלססקעהכסופן
סהסקעתומוכטמתע"י הערתלזהרה,וכלעודטל6קבלכחזרה 6תכספו6יגומייכלהסיר6ת הערת
המסרס6 ,כל לטענת 5ד6יסיה כ6ן הסכםעסקימסותיסלקניית מקרקעין עםכווגס להטכימס
ולהרוימ,ומכיוןכלדעתוקיים6תסהסכסלכןעל5דכ'למוריד 6ת הערתס6זהרה.ההוכחהמיחידה
טיסלגועלססתקסרותסכיגיהסהי6המוזההמחוססמדכרעלסערתס6זהרה.
להקרקע,כמוכן6יןהכרם
והגסכתורתסטרקניןיםכחכהפגמיסמהותיים,כטן6יריסוסהמקוס"
ט5ד6י hlOכעליםעלהקרקע,מכיוןסכמו,ה ה61מ,דסהכ"כעלזכויותלרכיסת קרקע"(.כןנלענ"ד
וסטרקגיןמ"מדינוככלסטרסתמייכותטמקכלע(עלמולעטותכךוכך,וכדליתך
סחו,הorלע"פסוייג
כתו"עסי' ססעי' כדסמתמייכעלמולזון 6ת כת קטתו ממסבגיסמייכ כדבר .וסנה גר6ה פמוט
טפעולסז6תטלקנייתקרקעוהפצרתה(כגיסגמטכתלדגרק5וכמהתחייכותזומלסלכובעahtS'Dht,
ו ק15כ6יןההתמייכות מלה
ג6מרט,הגמטכלדכרטילינוקטולוגחסוט לדעת הרמכ"ס דכדכרטילינ
,מ"מככרסוכךכק5והיימססס"קכוכן
(ימייןמדעתהס"ךס6יןסמומוקיכוללטעון,קים
ליסכתהמרומרכת"סהי
תחייכות11חלסמיוכככלlethגסלדעת
הפת"טp"Dגדבריסמטל"מדכ6ופןסקכלתטלו
סרמכייס"61 ,ככניד"דסכ' קכל 6תמכסהכדילקיים 6תהסתמייכותסלו,ודקיסההתמייכות מלס
לכו"ע.
םלדוןכתוקפוטלההמכס מ5ד6,מר ,והעדמכיון סכסעתמתימתועודל6היחס הקרקע
6כ(עדייןי
כרצותו6,עיג5מר"כלההתחייכתהי6רקכגדרקגין6תןטליןמועיל,כי'6ת6כש"עסי'רמהמעי'
שיגו ,דכהתמיינות6יןממרון orsססדכר6יגו כעולס ,ד6ע"פ טהקרקע"6יגו כרבותו
 ,6מ"מזה
טמסרגן
נמסכתכדסלכ"לכד6ית6כתו"עסי'רי6סעי',6מ"ממפורסבסייססעי'גדרקכלמוןמכרי
סלל6כ6e51DS6כלנלסוןהתמייכותמועילאפילוכל6כ6לעולס,ואפילו 06ג6מרטנטוןהססכסליגה
כהתמייכות 6ל 6כסקג6ה"6יגסמועילהכדסלכ"(אפילוגתןמסכון,וכדאיתךכסו"ע סס ,מ"מעי'
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ממונות
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סמייע ס"קיט ד5סגתןמסכון"61ל קנס מגוףסמטכוןקגס.ולפי"זכ6ןסגתן  %כסףכדילקנות
עבורו 5ת מקרקעודקיטליןכ6ןממרון1,ססתמיי13ת 3תוקפסעומדת.
עודיםשייןס,ססכתהסגתס"מטסככי5וייסס"קיס6פטרלמזור3ומסתמיי3ותלמכור3ית,סט5יגו
עדייןכרמותו6,יגודומםלניזרסקו,וס61מתרי,'Dlhסר5טוןדבריססמ"עטסכ5נו,וסרגי5101 ,יומר
גככד ,ססנתס"מ מדבר דוקךבכית,כ61 ,דר ,63מסמעטככית סתםיכוןלסתחייכטפילוכלינתינת
מעותכלל,וסריגיורסלנו 33510יתסתסטמריל6כתבכללמקוס סקרקע רקטסו6כמדיגתכולגריס,
ולפיסגתס"מודקיטיועילסתמיי3ותכזו.
.
ו
י
ל
ע
כ .ומקמרססוכחגוטססתמייכותבמוקף~,טלדון 605כןקייס 6ת ממוטל מגסלפי סמסמכיס
טסו63ולדיתסדיןסוכסרוכמעט 17דונם ,ד6עק5טיותר מ10-ממססופסרולפגימתימתסססכס
ול5געטתסכסססוספעולםקמריסמתימס,לכןכלעודטל5מוכח קמרתעלסיוזסלמחזיר 5תיתרת
סיסירכ' 6ת
מכסף-לפיסמטכון-עלט6ר סקרקע ט%סוכמסכססקיוםססתמייכות ,ותמורת,
סערת.olorho

"כל

דודיהושעקניג.

ן

פסקדין

לפי דעהא'" :המשקיע" הואקונה,ו"היוזם" הוא מוכר ,ומאחר שהקונה טרם שילם את כלדמי
המכירה ,והקרקע טרם נרשמה על שמו בטאבו ,וגם הקרקע לא היתה מסויימת ,יכול הקונה
לחזור בו ולקבל את כספו בחזרה .להבטחת הכסף ,מעקל ביתהדין את הערת האזהרה ,והיא
תופשר ותוסר לאחר החזרת הכסף.
לפי דעהב'" :היוזם"היה שליח של "המשקיע" לקנות עבורו קרקע ולהפשירהלבניה ,ועד כמה
שהשליח קיים שליחותו ,אין המשלח יכול לבטל את השליחות למפרע ולדרוש את כספו
בחזרה ,אך קל מה שלאקייםשליחותו.,וכןעל מה שקנה והפשירלפני השליחות,יכול המשלח
לחזור בו ולדרוש את כספו בחזרה .לפיכך על השליח להחזיר למשלח את הכסף עבור שתי
חלקות הקרקעהראשונית ,ובד בכדיסיר המשלח את הערת האזהרה.
לפי דעהג'" :היוזם" התחייב ל"משקיע" לעשות פעולות בשבילו ,ותמורת התחייבות זו קבל
ממנו אתהכסף,ועל מהשהוסחשהיוזם עמדבהתחייבותו,איןלמשקיעזכות לדרוש את כספו
בעד זה בחזרה.
שקבל מהמשקיע עבור חלקת הקרקע השלישית
הכרעה לפסקדין :היוזםזכאי להחזיק
שקנה והפשיראחרי ההסכםעםהמשקיע ,אךחייבלהחזיר למשקיע את יתרת הכסף ,ובד בבד
יחתום המשקיעעליפוי כחבלתי חוזר להסרת הערת האזהרה.

,בכסף

( )-אברהם דובלוין ,אב"ד

ן

( )-מרדכיאייכלר

( )-דודיהושעקניג
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