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טענת מקחטעותבמכונת הדפסה "משולבת"

נושאהדיון
א' קנה מב' מכונת הדפסה משולבת עם צילום ,פאקס וסורק ,וטוען מקח טעות בגלל פגם
במכונה שהדיו שבה נוזל ,ושכוונתו היתה לצילום כשהמכסה מתרומם ,וזו אין לה מכסה
מתרומם .לטענתומידאחרי שהביא את המכונהלביתו הבחין במום והתקשרלב' ,אך זה כבר
סגר את החנות ,ולכן פנהאליו למחרת והחזירלו את המכונה ,אךב' סרב להחזיר את הכסף
ואמר שמוכן לתקןאותה ,אךא' סרבלתיקון בטענת מקח טעות.ב' מכחיש שיש פגם במכונה
הגורםלנזילתדיופנימית,וטועןעוד שא' באלהחזיר את המכונה רק שלושהימים אחרי שלקח
המכונה לביתו .עוד הוא טוען שבחנותתלוי שלט בולט"אין החלפותואין החזרותי ,וע"כא'
ידע מראש שלאיוכל להחזיר את המקח .א'טוען שלא ראה השלטלפני שקנה.

פסקדיןביניים
בית הדין ימנה בודק מטעמו לבדוק את המכונה האם נכונה טענת הקונה שיש בה פגם של
נזילתדיו ,או שנכונה טענת המוכר שאין בה פגם ,ולאור חוות דעתו יפסוק בית הדין בדבר
טענת מקח טעות .שכר חוו"ד הבודקיחולעל הצד שטענתו נמצאה בלתי נכונה.

השאלהלדיון
הודיע המוכר מראששאין החזרותעל מוצרים שנמכריםאצלו ,והקונה קנהעל דעתכן ,האם
אבד הקונה טענת מקח טעות.
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תשובה
בנידוןדירןיש לקונה כמה טענותלביטול המקח ,רובןהן טענות שהיהיכוללהבחין בהןלפני
הקניה ,ואחת שלאיכל להבחין בה ,והיא טענת הפגם בדיו של המכונה .ופשוט שבמה שהיה
יכוללהבחין ולבדוקלפני הקניהאינויכוללטעון מקח טעות ,אך בפגם שלאהיהיכול להבחין

ישלו טענת מקח טעות.

והנה בטענת מקח טעות כתב הרעק"א בשו"ת תנינאסי' נא שהוא מדין תנאי במקח ,ואע"פ
שלא התנה אנן סהדי שמקפיד על כך ונחשב כאילו התנה ,אבללולי שלמדנו הלכות תנאי
מבני גדוראובן לאהיהשייךדין מקחטעות ,שאיןזהעדיףמאילוהיה מתנה מפורש.ועי' בית
הלויחייגסי' ג שרק במום שאינו בגוף המקח ,כנון בקדושין כשנפלה אח"כלפני מוכהשחין,
דבעצם הקדושין אין מום אלא זה דבר שנתחדש אח"כ ,ולכן הקדושין אינן בטלים אלא
ממשפטיהתנאים ,אבל במום בעצםהקדושיןאיןצריך למשפטיהתנאים אלאעצם המעשההיה
בטעות.
ולפי"ז אם כתב המוכר שלט בחנות שהמוצרים הנמכריםאינםניתנים בחזרה והחלפה ,והקונה
ידע וקנהעל דעתכן ,אף אם לאהיהתנאי מפורש שלאיוכללהחזיר גם אםיימצא מקח טעות,
מ"מ עקירת התנאי של החזרה בודאי שישכאן ,ובלי התנאי שיוכל להחזירהרי כתב הרעק"א
שאין דין ביטול מקח בטעות .וגם לפי הבית הלוי שבמום בעצם המקח אין צריך למשפטי
התנאים ,אלא עצם המעשה היה בטעות ,אםידע הקונה שאין החזרות והחלפות ,מחלעל זכות
הביטול בטעות.

וכיון שיש הכחשהבין הצדדים אם ראה הקונה את השלטלפניהקניה,לפיכך ,אם אכן יתברר
ע"י הבודק שנתמנהלכךע"יביתהדין שאכןיש במכונה הגורםלנזילתדיופנימית,כיאז נראה
לפשרבין הצדדים ,ולחייב את המוכר להחליף את המכונה במכונה אחרת.
הרב אברהםדובלוין ,אב"ד

