
 אגצ הפסיקה

 על השפעה בלתי-הוגנת גדין־ החתים הישראלי
 (ת״א (ת״א) 1780, 1144, ש׳ רכטמן כמנהל לעזבון מירח חקלאי
 ויהודה חקלאי נ׳ צבי חקלאי, פ״מ תשנ׳׳א (א) 182; ע״א 236/84,

 עזבון הלה יפה נ׳ קלצ׳קץ, פ״ד מה(5)13.

 מאת

 גד שדסקי

 1. א. פרשת חקלאי, ב. פרשת קלצ׳קץ. ג. דין undue influenced בישראל. ד. גרסה
 אנגלית וגרסה עצמאית. ה. טענת ההיקש. ו. בלעדיותם של פגמי ההסכמה. II. ז. פגמי
 ההסכמה ועסקאות חד־צדדיות. ח. השפעה על השולה ועל השלוח. ט. בטלות ובטילות!

 העברה בירושה של דשות הביטול. י. ליקוי־הדעת. 111 יא. אחרית דבר.

I 

 א. פרשת חקלאי

 משה חקלאי, איש בא בימים, עבר לגור אצל בנו הבכור, צבי, לאחר שעורערה
 בריאותו הגופנית והנפשית ונזקק לטיפול. תוך כדי שהייתו שם נתן יפויי־כח
 בלתי־חתרים לעורך־דין לשם העברת נכסים שברשותו, דירות ומניות, לצבי;
 והשלוח ביצע את הפעולות. כאשר מת משה חקלאי הגישו בנו השני, יהודה,
 ומנהל העיזבון תביעה, שבה טענו כי העסקאות האמורות היו תוצאה מהשפעתו

 הבלתי־הוגנת של צבי על המנוח.
 בקבלו טענה וו קבע בית־המשפט כי הפרשה נתפשת בכל אתת משתי הסדרות
 שבמשפט האנגלי נוהגים לראות בעניין השפעה בלתייהוגנת, ובעקבות פרופ׳
 פרידמן1 הוא מפרט: (א) יחסים בלתי־שווים בין שני הצדדים משום עליונות
 מעמדו של אחד ונחיתות מעמדו של האחר: (ב) האמון שבעל־העסקה רחש לצד
 השני. לא קל להבין למה בדיוק התכוונו דברים אלה: האם להקיף את כל המקרים
 שבהם לפי הדין האנגלי ניתן להוכיח שהעסקה נעשתה בהשפעה בלתי־הוגנת או
 לציין את שתי ההנחות שלפי הלכת האקוויטי מקובלת החזקה שהופעלה ההשפעה 7
 על־אף לשונו, יש להניח בי פסק־הדין מתכוון לשני סוגי המקרים שבהם ההלכה

 1 ראה ד׳ פרידמן, דיני עשיית עושר ולא במשפט (תשמ״ב) 612.
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 נד טדסקי משפטיס כ״א תשנ״ב

 האנגלית משערת תחולתה של השפעה בלתי־הוגנת. והנה, אין מגבלות להיקף
 המקרים שההוכחה אפשרית לגבם. אך במה שנוגע לתחולת החזקות, ההשערה
 הנובעת מפער המעמדות אינה מתאימה לפרשה הנדונה. אמנם, החוקה עשויה לחול
 על היחס אבות־בנים, אך, לפי ההשקפה המקובלת בחברה בעבר, בנוגע להשפעת
 האב על הבן, ולא להיפך. היא ישימה גם על חולה, אבל לפי מעמד הנחיתות שיש

 לו כלפי רופאו, ולא כלפי כל אדם אחר המטפל בו.
 אשר לחזקה שיסודה באמון, פסק־הדין מסתמך על דבריו הםתמיים של הבן צבי
 עצמו, שאמר כי אביו רחש לו אמון והתייעץ אתו. מתבקשת כאן הערה כללית על
 החזקה הזאת בעניין המתנות. אמנם, השפעה בלתי־הוגנת תיתכן על כל החתים,
 בדבר מתנה לא פחות מאשר על עסקות בתמורה, אך היא מקבלת בהכרח מתכונת
 שונה בשני המקרים. ולפי ההבדל הזה, שונה גם־כן החזקה על תחולת ההשפעה.

 כאשר מדובר ^bargain, השפעה בלתי־הוגנת של אחד הצדדים על משנהו
 נוגעת לכדאיות העסקה. לולא אמונו בחברו, המתקשר היה בודק בתנאי החוזה
 שמציעים לו, היה מתייעץ במומחים והיה מוצא שהעסקה היא לרעתו. כאשר מדובר
 במתנה, אץ מקום לשאלת הכדאיות, כי כל אחד מבין שמתן מתנה וכדאיות כלכלית
 הם דבר והיפוכו, ללא צורך להימלך ביועצים. השפעתו האפשרית של המוטב
 נוגעת לדבר אחר — למוטיבציה של הנותן. יש לראות השפעה בלתי־הוגנת כאשר
 המוטב קנה את לב הנותן בדרכים פסולות, בתחבולות ובתמרונים, או שהרחיק
 מקרבו או מלבו מוטבים־בכוח אחרים. אמונו של הנותן המשמש יסוד להשערה
.  מתקיים כאשר הנותן אינו מודע לדרכים פסולות הנדונות משום אמונו במוטב2
 נסיבות הפרשה יעידו עד כמה מסתבר שהמוטב נהג בהתנהגות כזאת ושהדבר נעלם
 מעיני הנותן. תוצאה מן ההבדל האמור היא שלגבי המתנות אין טעם להתייעצות
 הנותן בזולת שהורות לה עסקתו תיעשה בלתי־חשופה לביטול, כפי שקורה בעניין

 העסקאות בתמורה.
 תוצאה מן השוני הזה הוא גם שאין להסיק בביטחון את קיום האמץ הדרוש
 לביסוס החזקה הנוגעת למתנות מקביעת האמון הנוגע לעסקים. כמו־כן אין להסיק
 בביטחון את האמון הנדון מרגשות חיבה, תודה והערכה, שהנותן רוחש בדרך־כלל
 למקבל המתנה. כאשר לגבי קביעת האמון מסתמכים על יחסים תקינים הנובעים
 מקרבה משפחתית או אחרת, אין בשיקול יותר מהסתברות שלפי הנסיבות תיראה
 פחות או עתר מבוססת. מצד אחר, אף כאשר האמון מהסוג המתאים שאמרנו עלה
 עד כדי דרגת ההסתברות שלמעשה התקיימה השפעה בלתי־הוגנת, המסקנה תלויה

 במכלול הנסיבות של הפרשה.
 בשל השיקולים האלה לא בכדי מזהירים מהפעלה מיכבית של חזקות הדין
 המקובלות בענייננו ושל החזקה הנובעת מאמון בפרט. מגדירים כדבר אבסורדי
. קובעים שקבילות ההשערה  את הקביעה שבכל סוג של יחסי־אמון עולה החזקה3

Ch] 1971[In re Craig . 95. 104 ראה את דברי השופט איעוד־תומס כמשפט)Ungued-Thomas ( 2 
 המדבר על a relation between donor and donee in which the donor has such confidence and״
trust in the donee as to place the donee in a position to exercise undue influence over the 

.donor in making such a gift" 
.Cheshire, Fifoot and Furmston, Law of Contract (I Ith ed., 1989) 304 3 ראה 
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 משפטים כ״א תשנ״ב על השפעה בלתי־הוגנת בדיךהחוזים הישראלי

 תגבר ככל שהמתנה, משום חשיבותה ומשום יתר הנסיבות, אינה ניתנת להסבר
 מתקבל על הדעת על־פי המניעים הרגילים שלפיהם פועלים אנשים רגילים*.

 אין המתנה הנדונה מעוררת חשד להשפעה בלתי־הוגנת, כי אינה יוצאת־דופן
 ביחסים תקינים בץ אב לבנו: מה גם שלאב היו נימוקי תודה לבן המארח אותו

 והמטפל בו.
 אשר לאמון, בפסק־הדין לא דובר בעסקאות שהמנוח עשה בעצת בנו צבי ובכל
 התבטאות מצדו על אמונו בו. דברי צבי הנזכרים בוודאי לא היו מכוונים לבסס

 חזקה לרעתו. הם אמינים בשקפם מצב תקין ביחסו של אב כלפי בנו הבוגר.
 בהתאם למקובל בכמה פםקי־דין אנגליים וישראליים5, פםק־הדין הנדון מחשיב
 את דבר הזקנה, החולשה הגופנית והשכלית של המנוח ואת תלותו בסיוע הבן. אץ
 ספק שבכוח נסיבות אלה להקל על השפעה לא הוגנת, אך בדיון לא עלה כי הבן
 ניצל אותן לרעה. אץ לראות כיצד ביכולתו לספק הוכחות על קיום מצב זה ואץ

 טעם אפוא לדרוש ממנו ראייה שלילית כזאת.
 בגדר נסיבה מחשידה אפשר לראות את העדפתו של צבי המסתברת על־פני
 הבן השני, יהודה, ואולם העדפה זו היתה מוצדקת בתור אות־התודה המגיעה
 לו. מצד אחר, אץ לומר שהמנוח מיצה במתנות לצבי את כל משאביו והניח את
 בני־משפחתו האחרים ללא כלום. הוא התכוץ לתת ליהודה דירות אחרות, אף אם
 התגלו מתנות אלה כבטלות משום חוסר הצורה בכתב. מכל־מקום, נשארו ברכוש

 המנוח נכסים אחרים לטובת כל יורשיו.

 ב. פרשמ קלציקין

 הלה יפה, אשה זקנה ואלמנה, מועטת השכלה ולא בקיאה בעניינים פיננסיים,
 נזקקה בניהול עסקיה למיומנותו של נתן קלצ׳קץ. כך נהגה לפי העצה שנתן
 לה בשעתו בעלה המנוח, כי קלצ׳קץ היה שותפו מדירו, בץ נכסיה היה חשבון
 באחת מקופות־הגמל ולאחר שחלתה וחשה כי קצה קרב, אמרה לקלצ׳קין שרצונה

 4 ראה דברי השופט אונגוד־תומם in re Craig-z (לעיל, הערה 2), שמביא השופט בתזק בע־י 423/75
Giff& . SM2 Beanlondv. Bradly . 339,342 ואכן, כפסק־הרץ . )  גן נון נ־ ריכטר, פ״ד לא380, 372) 1

p 8 ששמונה ימים לפני סוחו ןייווה את רכושו לנכדו ולבנו החורג, אמר השופט 5  (1954) שד! באדם כ
"It is a new doctrine that a parent cannot by a deed, only a few :בנימה בוטה John Stuart 
days before his death, benefit a child or grandchild [...]. There is, however, no role of this 
court which prohibits a man by a voluntary deed from bestowing a benefit upon his son or 
his grandson or his son in law [...] even although only a few days before his death to provide 
for his children or grandchildren. [...] may be a necessary duty, this court will not presune a 
 *fraud. If therefore fraud is alleged, it must be proved in the ordinary way. אף־על־פי שמדובר

th7(Frauds , הכוונה היא להשפעה בלתי־הוננת. בדרך־כלל כותבG.H. Treitci, Law of Contract 
ed., 1987) 315: ך...] the presumption of undue influence is not, of itself, a ground for relief, 
It absolves the claimant from having to show that the alleged influence actually existed, but 
it does not absolve him from the need to establish the unfairness of the transaction he seeks 

.to set aside" 
Inch Noriah v. Shailr Allie Bin Amar; ) ראה, למשל ,Nelson v. Brown 51 So. 360, 364 ( 1 9 1 0 5 

. אך ראה גס, בין היתר, את החלטת הנשיא שמגר(אגב צוואה) בע־א 510/90 מנשטיין ( A c (1929 127 
 נ׳ םידרנסקי פ״ד מה(2) 221.
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 גז־ טדסקי משפטים כ׳׳א תשנ״ב

 לזכות את בניו בסכום שיהיה בחשבון זה לרשותה במותה. קלציקץ ניסח את
 כתב־ההוראה לקופה והיא חתסה עליו. אחרי מותה תבע מנהל עזבונה את צירוף
 סכום שבתשבץ האמור לעיזבון, בטענות שונות עד תוקף מכתבה של המנוחה
 לקופת־הגמל. בית־המשפט המחוזי בחיפה דחה את התביעה, ומנהל־העיזבץ ערער
 בפני בית־המשפט העליץ. שלושת השופטים פסקו לקבלת הערעור בנימוק כי על
 בני קלצ׳קץ הוטל להוכיח את אמיתות המסמך. אחד מחברי ההרכב, השופט מ׳
 בן־יאיר (שהיה הפוסק בפרשת חקלאי הנזכרת), נימק את החלטתו בהסתמכו על
 השפעה בלתי־הוגנת. הוא ראה מקום לתחולת שתי החזקות המקובלות בהלכת
 ההשפעה הבלתי־הוגנת, על שתיהן גם יחד. ואכן, הוא קבע כי מעמד הגב׳ יפה
 היה נחות לעומת מעמדו של מר קלצ׳קץ בעניין השכלתם ומיומנותם בעסקים: וכי

 לגברת היה אמץ בו, כיוון שנתנה לו לנהל את עסקיה.
 ואולם אפשר לפקפק בכוחם המכריע של שיקולים אלה, בשל שיקולים אחרים
 הנובעים מעובדות הפרשה. בין השניים לא היה חתה בתמורה או מתנה. בכלל לא
 היה חחה בין הגב׳ יפה ובין צד אחר, אלא מעשה חד־צדדי, ואפילו לא למען מר

 קלצ׳קין.
 לפי הערתנו דלעיל, אגב פרשת חקלאי, האמון שהמנוחה רחשה לקלצ׳קץ
 בניהול עסקיה לא היה בדיוק האמון הדרוש לשם החזקה הנוגעת לעסקות־חינם.
 החזקה צצה רק כאשר ״the fiduciary relation is of a particular kind"*, בהתאם לטיב
 העסקה. איש לא טען שהתנהגותו של קלצ׳קץ עוררה חשד להשפעה בלתי־הוגנת.
 העסקה הנדונה היחה יוזמתה של המנוחה כלבד והיא עשויה להיחשב כדבר טבעי,
 כאות תודה לקלצ׳קץ על עזרתו בענייניה ולפי הנסיבות (חסרו לה בני־משפחה
 קרובים, והחשבץ הנזכר היה רק אחד מנכסיה). בית־המשפט המחוזי בחיפה קבע
 שקלצ׳קין היה מהימן וגם השופט בן־יאיר לא חלק על ממצא זה, אף כי העיר
 שהקביעה האמורה לא באה בקשר ספציפי לדבר השפעה בלתי־הוגנת על העסקה

 הנדונה7.
 אין זה דבר מצוי שנותן מתנה(או כעץ מתנה, כמו בפרשה זו) ומוטב ידאגו לספק
 הוכחות שהפעולה מבטאת את רצונו החופשי והעצמאי של הנותן. נמצא כי, אם
 מחמירים בהערכת הנסיבות העשויות לסתור את החזקה של השפעה בלתי־הוגנת,
 עסקת־חסד רגילה תהא ניתנת לביטול. אדם הכשר לפעולות משפטיות, לרבות

 מתנות, הופך פסול־דין למחצה.

 ג. דין undue influenced גישראל

 פםק־הדין בפרשת חקלאי הוא הראשון אחרי חוק החוזים הכללי וחוק יסודות
 המשפט הפוסק לפי השפעה בלתי־הוגנת, בתתו תעודת־הכשר לשימוש שנעשה

Jte Comber (1971) Ch. 723 6 
 7 בעיא 510/90 מנשטיין נ׳ םידרנשקי, ס־ד מה(2) וב2. קבע הנשיא שמגר, אגב גמאה, כי אף־על־פי
 שהפסיקה של כית־המשפם העליח גורסת במקרה הנדץ הנחה (קרי! חזקה) שהופעלה השפעה
 בלתי־הוננח מצד א, בבל־זאת קביעה על נאמנותו סותרת אותה. ראה גם ע־א 196/85 רוצנמלד נ׳ סלנט,

 פ־ד לט(4) 550.
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זיס הישראלי  משפטים כ״א תשנ״ב על השפעת גלתי־הומת בדיךחחו

 קודם במוסד זה בארץ. מכאן החשיבות לבדוק אם הוא ראוי להדריך את הפסיקה
 העתידית בעניין, או, להיפך, להיות גם האחרון במגמתו.

 השופט קובע תחילה שחוק החתים הכללי הנהיג את פגם העושק במקום
 ההשפעה הבלחי־הוגנת, אך אינו מסיק מהחלפה זו את המסקנה שפגם ההשפעה
 הבלי־הוגנת בוטל ושבק חיים בp־החוזים הכללי. הוא מעיר כי הפגם החדש
 אינו ישים על עסקאות המיועדות להיטיב עם הזולת ללא תמורה ושבהלכה
 שנתגבשה בפסיקה אץ שלילה שלגבי עסקאות כאלה ייעשה שימוש בדין ההשפעה

 הבלתי־הוגנת.
 לכאורה מגלים דברים אלה את ההנחה שחוקי המדינה מחייבים את בתי־המשפט
 רק אם קיבלו אישור מהם. אך לא ייתכן שזוהי דעת השופט. יש להניח כי, על״אף
 המסקנות שאפשר להסיק מדבריו, התכוץ למשהו אחר. אולי ההגבלה שהוא גורם
 לכוח הדין הנדץ נובעת מהשערה על הסתייגות שבה סייג מסתמא המחוקק את
 דברו. בהחליפו את ההשפעה הבלתי־הוגנת בעושק, התכוון החוק — לפי פירושו
 המסתבר של השופט — למקרה שהמוסד המחליף, העושק, יוכל למלא את מקומו
 של המוסד המוחלף, אך לא למקרה שתתגלה פרשה שקודם־לכן היתה נתונה
 להשפעה בלתי־הוגנת ועכשיו לא נתפשת בדין העושק ושגורלה להישאר אפוא

 ללא סנקציה אם ההשפעה הבלתי־הוגנת תיעלם לגמרי ממערכת דינינו.
 כאשר פסק־הדץ והסופרים קובעים שהחוק הכנים את העושק במקום ההשפעה
 הבלתי־הוגנת, אץ לטעץ שבקביעתם יש מסירת עובדות לא נכונה. ואולם אפשר
ה מתעורר רעיץ של קשר סיבתי אמק ושל  לראות בה הצגתן באור לא נכון, כי מ
 כוונת החוק שלא היו למעשה. חוק החוזים(חלק כללי), תשל״ג־1973 (להלן: חוק
 החוזים הכללי) לא בא לתקן p זה או אחר, אלא לפתוח דף חדש במערכת דינינו.
 הוא לא כלל בץ פגמי ההסכמה השפעה בלתי־הוגנת כפי שלא כללו אותה כל
 שיטות־המשפט שלא הלכו בתלם המשפט המקובל האנגלי8. הוא הכנים את העושק,
 בהופכו את הכלל הגרמני באותו עניץ מכלל האוסר את העסקה כבלתי־מוסרית
 לכלל הקובע פגם בהסכמה9. המקרים שהיו נתונים לתחולת ההשפעה הבלתי־הוגנת
 בוודאי נתונים בחלקם עכשיו לתחולת העושק(אבל גם לתחולת ההטעיה והכפייה),
 ואץ לפרש את הוראת העושק כתחליף להוראת ההשפעה הבלתי־הוגנת10. בץ פגמי
 ההסכמה שנתקבלו לבין עצמם קיימת חפיפה חלקית ואץ החוק מנסה למונעה,

 לפי הכוונה שהשופט מייחם למחוקק ב׳׳החלפה״ שביצע.
 בצדק לא הסתמך השופט על שיקול אחר לשם הצלת ההשפעה הבלתי־הוגנת
 מהביטול. כוונתנו היא לסייג שקובע חוק יסודות המשפט, תש״ם־1980, בנוגע
p לפני תחילת החוק על־פי סימן 46 לדבר המלך במועצתו. א  למשפט שנקלט ב

 8 לא שונה עמדת Principles for International Commercial Contractai, הנערכים במוסר הבינלאומי
 לאיחוד המשפט הפרטי(Unidroit), בשיתוף־פעולה בינלאומי.

 9 זוהי מטמורפוזה שיש להוסיף על המטמורפוזה הכפולה שדליה מצביעה פרוסי ג׳ שלו, דיני וזוזיס
י לדין(ישראלי) אזרחי. ל י ל p (ישראלי) פ מ p (גרמגי) אזרחי לדק (ישראלי) פלילי ו o .252 (חש־ן) 
J.D. Dawsoo, "Economie Duress aad the Fair Exchange in Frcnch and German Law" Il 

 TulaneL.R. (1937) 345, 362 מעיר כי הסנקציה שהעושק מקבל בספר החוקים הגרמני היא מופחת.
 10 השווה נ׳ שלו(לעיל, הערה 9), 253.
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 פרופ׳ דויטש כותב: ״המשך השימוש בהלכות שנקלטו אפשרי כאשר המחוקק
 ממשיך להשתמש באותן דוקטרינות שפורשו בעבר בהתאם להוראות הדין האנגלי,
 אך אץ הוא אפשרי כאשר המחוקק משמיט כל התייחסות לדוקטרינות אלו ומציע
 במקומן כללים אחרים״". פשוט, ההוראה הנדונה קובעת חריג לביטול שהיא
 עצמה מחוללת, אך אץ היא מכוונת לשריין דינים מפני ביטול שהחוקים עשויים
 לחולל בעתיד ולא להחיות כללים שחוק מן החוקים הספיק כבר לבטל — כמו

 בעניין שאנו דנים בו.

 ד. גרסה אנגליה וגרסה עצמאית

 כאשר בשיטת־משפט לא אנגלית, כמו השיטה הישראלית, מדברים המשפטנים
 על השפעה בלתי־הוגנת, עלול לפעמים להתעורר הספק אם הכוונה היא למוסד
 האנגלי או למושג עצמאי. במשפט האנגלי, השפעה בלתי־הוגנת מתאפיינת
 בהגדרתה שנתגבשה ובכל ההסדר שלה, בהשערות המקובלות על קיומה, בתוצאת
 הבטילות שהיא מחוללת ובתחולתם של כללי האקוויטי הכלליים, כגון נקיון־הכפיים
1. שני פםקי־הדץ הנדונים אינם דנים במפורש בשאלה זו, אך מתכוונים  והשיהוי2
 ברורות למוסד האנגלי במתכונתו המקורית בדונם לפי התקדימים האנגליים על
 הנסיבות הקובעות השערה לגבי קיום ההשפעה. מגמה זו מתאימה להנתה שלפיה
 ההשפעה הבלתי־הוגנת לא סולקה לחלוטין מהמשפט הישראלי לאחר שנקלטה

 בתקופת המנדט, בתור דין אנגלי הנקלט מכוח סימן 46 לדבר המלך במועצתו.
 להשפעה בלתי־הוגנת במתכונת שונה צריכים להגיע אם קובעים שניתן להכניס
 אותה בשיטה הישראלית בדרך ההיקש. נקיטת עמדה זו מניחה כי העדר הפגם
 האמור בץ פגמי ההסכמה בדין־החחים הישראלי מהווה בו לאקונה. במקרה,
 הלאקונה היתה קיימת, לא משום שבמשפט הישראלי אין הוראה כזאת הקיימת
 במשפט האנגלי, אלא משום שלפי הטענה הנדונה אין אצלנו הוראה לעניין הטעץ
 הסדר. במלים אחרות: הקריטריון לקביעת לאקונה צריך להיות לא חיצוני, השוואתי,
 אלא פנימי". כזה היה אפילו הקריטריון שנקט סימן 46 לדבר המלך במועצתו,
 אלא שאחרי קביעת הלאקונה בדרך זו, הציג סימן 46 כמשפט האנגלי את המקור
 למילויה; ואילו בשיטה הישראלית נקבע מקור ההשלמה לפי חוק יסודות המשפט,
 תש״ם־1980. בדרך זו בוודאי לא היינו משיגים undue influence לפי הסדר מוסד

 זה בכל פרטיו, כי אם תרופה שונה, פחות או יותר.
 על היפותזה שהעלינו כאן להלכה — אימוץ השפעה בלתי־הוגנת באמצעות

 היקש — נייחד עכשיו את הדיבור.

.]4 ,1 ( 1  ראה ם׳ דדטש, ־הוראת העושק כחוק החחיס־ מחקדי משפט ב (יזשמ׳׳ב 1
J. Cartwright, Unequal Bargaing, Oxford 1991, 12 על דמי אקודטי נוספים הישימים כאן ראה 

.192-195 
 נ1 ראה א׳ ברק, ׳־החסר (לאקונה) כמשפט וחיק יסודות המשפט־ משפטיט כ >תשנ־א) 233, 254. אנב
 סימן 46 לדבר המלך במועצתו עמדנו על עניין וה כמאמר ״מניית הליקויים כחוק (Lacunae) וסעיף

 46 לדבר המלך במועצתו״ מחקרים במשפט ארצנו(מהדורה שנייה, תשי׳׳ט) 131, § 6.
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 משפטים כ״א תשנ״ב על השפעה בלתי־הוננת בדין־החוזים הישראלי

 ה. טענת ההיקש
 לשם חיוב ההשפעה הבלתי־הוגנת בדין־החוזים הישראלי, מלבד הדרך שנקט
 השופט, נקטו בספרות דרך אחרת: היקש. העלו את האפשרות להקיש מהוראה
1 או מדין ההשפעה  זו או אחרת, מהוראות העושק או הכפייה בכריתת החוזה4

. 1  הבלתייהוגנת בצוואה5
 לפי חוק הירושה, השפעה בלתי־הוגנת גורמת לבטלות הצוואה. היקש מהוראה
 זו על החוזים מביא אפוא לתוצאה שונה מן ההסדר שאימץ חוק החוזים על פגמים
 אחרים. יתירה מזו: אילו היה מקום להקיש מן ההוראה האמורה, כי אז לא היה
 נראה נימוק שלא להקיש גם על החתים — ועל חוזה המתנה במיוחד(וכמו־כן על
 עסקותיחסד אחרות, כגון אלה שנערכו בפרשיות הנדונות) — מהוראות נותרות
 שבחוק הירושה. הכוונה היא להוראות המיועדות להבטיח שהצוואה תהא פרי
 רצונו החופשי והעצמאי של המצווה. כאלה הן הוראת סעיף 25 לחוק הירושה,
 תשכ״ה-1965 (להלן: חוק הירושה) המורה את בטלות הצוואה שבעריכתה השתתף
 מוטב והוראת סעיף 28 המכריזה על בטלות הצוואה הנערכת על־ידי נציג. כנגד
,1  משאלתו של פרופ׳ פרידמן(שעל דבריו חתר גם כאן פסק־הp בפרשת חקלאי)6
, השמירה על חופש המצווה היא 1  שאינו גורס שתי מערכות־דינים בעניין זה7
 שונה ורבה יותר מהשמירה על חופש בעלי העסקאוח האחרות, לרבית מתנה
 ועםקאוח־חםד נותרות בץ החיים. אץ להעלות על הדעת גם היקש שהיה סותר
 את הסדר הפגמים, על גבולותיו, שהחוק קבע לגבי החתים. גם היקש מעושק או

 מכפייה מכוון לבטל את המגבלות שהחוק הציב להגדרת הפגמים הללו.
 לא ייתכן דיון בדבר היקש ללא דיץ בשאלה היסודית על ההנחה המוקדמת

 בדבר הזדקקות לאנלוגיה.
 אץ ההזקקות להיקש נובעת ממילא כשנעדרת הוראה בעניין זה או אחר. צריך
 להגיח כי העדר ההוראה שקול כנגד חוסר־הוראה, כשהסדר כלשהו pro למניעת

 לאקונה, להבדיל מהמקרה שלפי השיטה המשפטית אץ לו מקום.
 לאקונה עלולה להתקיים כאשר, למשל, המצב של העדר הוראה נגרם משום
 שלא נתנו את דעתם לעניין. היא קיימת גם אם חוםר־הוראה בא כדבר ארעי, עד
 אשר ייקבע הסדר מתאים לעניץ, ולא כאשר המצב השלילי נוצר במתכוץ, כמצב
 של קבע. כפי שכתב לאחרונה פרופ׳ ברק: ״חסר (לאקונה) קיים כאשר ההסדר

. 1  המשפטי אינו שלם והוא זועק להשלמה״8

 14 ראה ס׳ דויטש(לעיל, הערה 11) שם.
 15 ראה ד׳ פרידמן(לעיל, הערה 1) שם.

מ 186. י  16 מ
 17pr כי כמשפט אנגליהגורס השפעה כלתי־הוננח הן בחוזים הן בצוואה, אץ זיהוי אפילו בהסדר שלה,

Pocock v. Pocock {1952] DR. 155; Parry and Clark, Law of Succession בשני התחומים. ראה 
(8th ed., 1983) 55; W.H. Winder, "Undue Influence in English and Scots Law" 36 L.Q.R. 

.(1940) 97, 106 
 18 א׳ ברק(לעיל, הערה 12), 233, 260,254, 264, בצטטו גם את מאמרנו דלעיל(דאה שם § 5. כעמי 149
C.W. Canaris Die Festeilung von Lücken in Gesetz (Berlin, ואילך; § 6 בעמ׳ 155 ואילך)! וראה 

.1964) 16, 40, 59 
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 לכאורה לא היה מקום לצפות שחסידי ההיקש הנזכרים יזדקקו להיקש לאחר
 שהביעו את הגרסה שתוק החוזים הנהיג את פגם העושק כמקום ההשפעה
 הבלית־הוגנת. אפשר היה להבין שהחוק סילק את התרופה הזאת לטובת התרופה
 החדשה סילוק מוחלט, לא ביוצרו לאקונה שאחר־כך יהיה צורך לסלק אף אותה

 בהחזרת התרופה המסולקת.

 ו. בלעדיותם של פגמי הסכמה

 הפגמים בהסכמה הס בגדר חריגים מעקרון תקפותו של החוזה שנכרת כדין. הם
 נוגעים לכמה מקרים שבהם הסכמת המתקשר לא היתה חופשית (כפייה, עושק)
 או לא היתה מבוססת על ידיעת המצב השלמה או הנכונה (טעות, הטעיה); אך לא

 לכל המקרים כאלה.
 שונה היה המצב אילו היה המשפט קנאי לחופש המתקשר ולמודעותו למצב
 החוזי על בוריו עד כדי התחשבות בכל נסיבה הפוגעת בהם. אז פגמי ההסכמה
 המיוחדים היו נעלמים או שלא היו נחשבים כממצים. אך אין זה המצב המציאותי.
 כאשר לעיקרון אחד נקבעו חריגים, בדרך־כלל מקובל שאין להוסיף עליהם,
 פן ייגרע שרירותית מכוח הכלל הנקבע. ואולם כמה נסיבות עשויות להשפיע על
. ההשערה נחלשח אם החריגים נקבעו בנפרד זה 1  השערה זו, להחלישה או לחזקה9
 מזה, ויש להניח כי המחוקק לא נתן את דעתו על כל הבעיה בשלימותה, אלא רק
 על היבטים אחדים ממנה: או שעבר זמן ומסתבר שכעת היו מתחשבים במקרים
 חדשים. לעומת זאת, מחוזקת ההשערה האמורה בפני מעשה קודיפיקציה, בייחוד
 כשהיא חדישה, ולא ייתכן שמקרה זה או אחד, שלא נקבע בתור חריג, נעלם

 מהקודיפיקטורים.
 בענייננו מתקיימים בבירור התנאים לחמוק החזקה האמורה. במיוחד אמורים
 הדברים לגבי חוק החוזים, שהוא בעל אופי קודיפיקטורי, ודן בשאלת הפגמים
 בכללם; וכיוון שעד אז ההשפעה הבלתי־הוגנת נחשבה לדץ גוהג בישראל, אץ

 להניח שהדבר נעלם בתהליך החקיקה.
 העובדה שנפקות ההשפעה הבלתי־הוגנת נתקבלה בתוק להגנת הצרכן,
 התשמ״א-1981, ובחוק הירושה, מבליטה את ההסדר השלילי המקובל בתור
 הסדר כללי ואינה עשויה לשמש יסוד להיקש; מה גם שבעניינים אלה נקט המחוקק
 הסדר שונה מזה שאימץ בחוק החוזים הכללי. בנוגע לצוואה כבר ייחדנו את הדיבור
 על נימוקי ההסדר המיוחד ועל היבטיו. בעניין הצרכן, להשפעה בלתי־הוגנת(סעיף
 3 לחוק) ישנן גם־כן סנקציות מיוחדות במינן. מלבד השאיפה להושיט הגנה
 יעילה לצרכן שהסכמתו לחוזה היתה פגומה, להסדר זה יש נימוק אחר. החוק
 להגנת הצרכן לא התכוון רק להשפעה בלתי־הוגנת ולגרימת פגמים אחרים לרצץ
 הצרכן, כשהם פגמים המתקיימים בפועל בעסקה זו או אחרת. הכוונה היא גם
 לאסור על דברי עוסק הנאמרים בהודעה לציבור ״כדי לקשור עיםקה בתנאים בלתי
 מקובלים או בלתי סבירים או לקבל תמורה העולה על התמורה המקובלת״(סעיף

. p Enneccerus - Nippcrdey, A .341 ראה 1§59 , u g . Teil des Bürg. Rechts (15 Aufl., 1959)1 ? 
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 משפטיס כ״א תשנ׳׳ב על השפעה בלתי־המנת בז־יךהחוזים הישראלי

 3 לחוק); כלומר: הכוונה היא גם לדברים הנאמרים בטרם נערכה כל עסקה, בתור
 פגמיס־בכוח. בנוגע לכך, לתרופת הביטול אץ כל טעם.

 המסקנה שאליה הגענו על שלילת ההיקש מתאשרת כשאנו' מביטים על המקובל
 בעולם. אילו צדקו מחייבי ההיקש במשפטנו, כי אז לא היה מובן מדוע גם
 בשיטות־משפט אחרות לא היו נוקטים עמדה דומה ומכניסים בפרשנות פגמי
 הסכמה שאינם ידועים לשיטת־משפט הנוהגת. אמנם, הנימוקים שהזכרנו להגברת
 אופיים החריגי של פגמי ההסכמה במשפטנו קיימים רק בחלקם בשיטות־משפט
 אחרות, ובכל־זאת לא ידוע לנו שאפילו מעמידים את השאלה הנדונה כאן. במיוחד
 אמורים הדברים לגבי ההשפעה הבלתי״הוגנת (שאמה נמנית, כאמור, עם פגמי
 ההסכמה בכל הארצות שלא ינקו ממסורת המשפט המקובל האנגלי), שלא גתקבלה
 תוך כדי תחולת הדינים הלכה למעשה ולא נדונה — לידיעתנו — בארצות אחרות.

11 

 מלבד השאלה העיקרית שעליה עמדנו, הפרשיות ופסקי־הדין הנדונים מעוררים
 שאלות נוספות שכדאי לעמוד עליהן מטעם זה או אחר. לרובן אץ נפקות
 ישירה במשפטנו בעיני הדוחים את פגם ההשפעה הבלתייהוגנת בץ פגמי ההסכמה
 בדץ־החוזים הכללי בישראל. אך יש להן חשיבות בעקיפין, כיוון ששאלות מקבילות

 מתעוררות לגבי פגמי הסכמה אחרים המוכרים במשפטנו.

 ז. פגמי הסכמת ועסקאות חד-צדדיות

 בשתי הפרשיות מדובר בהשפעה לאו דווקא על חתה בץ המשפיע לבץ מקבל
. השופט מעיר שגס על עסקה 2  ההשפעה, אלא על עסקה חד־צדדית של זה האחרון0

 כזאת יחול הפגם, לפי סעיף 61>ב) לחוק החתים.
 יש להסכים לתחולה כזאת של פגמי הסכמה המקובלים במשפטנו. עלינו להפוך
 נוסח זה, המתאים לחתים, ל״פגמי הרצץ״ (או ל״פגמי הדעת״) כדי להתאימו
 גם לעסקה חד־צדדית. זהו ״שינוי מחויב״, על־פי לשון סעיף 61(ב) הנזכר.
 מלבד העסקאות המודגמות בשתי הפרשיות יבואו בתשבץ הערבות וההתחייבות
 לשיפוי כשהן ניתנות בתור הבטחות חד־צדדיות. מדובר בעסקאות חד״צדדיות
 בין החיים, כי, כאמור, בעניין הצוואה נקבעת מערכת־פגמים עצמאית, השתה
 ממערכת־הפגמים החתית הן לגבי הפריטים הן לגבי תוצאות הפגם (בטלות ולא

 בטילות): סעיף 30(א) לחוק הירושה.
 בפרשת קלציקין יש עוד נסיבה הטעונה עיון: העסקה הנדונה לא נגעה למשפיע
 אלא לאנשים אחרים (בני המשפיע). בזה נראה לנו שהפרשה עוברת מעבד לגבול
 שלפיו ייתכן היקש מפגמי ההסכמה לגבי עסקה חד־צדדית. פגמי ההסכמה חלים
 כשהאדם הגורם לפגם הוא המתקשר או שהוא פעל מטעמו(סעיפים 15, ד1 ו־18
 לחוק החתים הכללי). פגמי הרצייה יחולו על עסקה חד־צדדית כשהאדם הגורם
 לפגם הוא זה שלמענו נערכה העסקה או שפעל מטעמו. אם מדובר כהטעיה,

 20 גפ בע׳׳א 423/75 בן גוץ נ׳ דיכטד, פ־ד לא(1) 372 השופט ברנזק םפעיל את ההשפעה הכלתי־הובנת
 על שליחות. הוא אינו מעורר את השאלה אם פגם זה ישים עליה.
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• כ׳יא תשנ׳׳ב י משפטי ק ס ד ט ד  נ

 תיחשב פגומה גם עסקה חד־צדדית למען המטעה, אך לא למען אדם אחר. במקרה
 הנדץ בפרשת קלצ׳קין. עד כמה שידוע לנו, לא פעל קלצ׳קץ מטעם הנהנים מן

 העסקה אף שהיה מקורב להם.

 ה. השפעה על השולח ועל השלוח

 בפרשת חקלאי קובע פסק־הדין שהיתה השפעה בלתי־הוגנת על השליחות שנתן
 משה חקלאי לשם מתנה לבנו צבי. מפגם זה מסיק בית־המשפט את בטלות המתנה
 שערך מיופה־הכוח במילוי השליחות. כנראה לא סבר בית־המשפט שכדאי לדק
 בשאלה אם לא התקיים פגם גם במתנה כשלעצמה, גם־כן בגץ ההשפעה האמורה,
 משום שלפי המשפט הישראלי פגמי הרצון בעסקה חד־צדדית מושווים לפגמי
 הסכמה בחוזים (אך השאלה איננה נדונה לפי המשפט האנגלי, שלפיו מחילים
 את ההשפעה הבלתי־הוגנת על החתים בלבד). מכל־מקום, השאלה הינה גורלית
 במקרים אחרים, כאשר הפגם אינו נוגע לייפוי־הכוח. נתייחס לפגמים שהמשפט
 הישראלי מכיר בהם ונניח כי פלוני הפעיל הטעיה, כפייה או עושק על השולח, אך
 אחר־כך כרת השלות את החתה והוא לא ידע על מעשהו של פלוני כלפי השולח.
 הפעולה הנעשית תוך כדי השליחות היא פעולתו של השלוח, פרי גמירת־דעתו,
 ולא פעולתו של השולח. לפגם שיגרום המתקשר השני, או מישהו אחר מטעמו,
 תהא נפקות אם ישפיע על רצונו של השלוח. אך אין זאת אומרת כי דרוש שישפיע
שp דווקא. אס כתוצאה מהשפעת פלוני על השולח השולח נתן  על השלוח במי
 את ייפוי־הכת לשם עסקה מסוימת(כמו בפרשת חקלאי, לפי הנחת פסק־הדץ) או

. 2  נתן אתר כך־הוראות לשלוח, גם אז רצון השלוח עלול להיפגם1
 שאלה אחרת היא: מבץ שולח ושלוח, מי רשאי לבטל חתה הניתן לביטול בשל
 פגם בהסכמה? בוודאי רשאי השולח", שהוא בעל כל הזכויות והחובות הנובעות
 מכריתת החוזה. גם השלוח עשוי להיות מוסמך, מכוח ההרשאה. היקף ההרשאה
 יכריע. אם אין בה ביטוי מפורש על כך, ייתכן לראות בה ביטוי משתמע לחיוב,

 ביחוד אם תפקיד השלוה הוא המשכי ולא מוגבל לכריתת חתה יחיד".

 ט. גטלות ובמילות; העגרה גירושה של רשות הביטול

 בפםק־הדץ בפרשת חקלאי, בעמי 191, אנו קוראים: ״[,..] אני בדעה, שכל הפעולות
 המשפטיות שנעשו על ידי המנוח [״.] נעשו תתת השפעה בלתי הוגנת. כיוץ שכך,
 פעולות משפטיות אלה אינן תקפות — וממילא הפעולות המשפטיות שנוצרו
 מכוחם של יפויי הכח בטלות אף הן״. ושוב, בעמ׳ 194 : ״יפויי הכוח [...] בטלים
 מחמת שניתנו תחת השפעה בלתי הוגנת ן.״]״. ובפסלךדינו בפרשת קלצ׳יח מסכם

 21 לעומת זאת. סעיף 1390 לספר ה^pים האיטלקי קובע: -החוזה מר ביטול אם חיץ השלוח היה פגום.
 אך, כאשר הפגם נוגע ליסודות שקבע מראש השולח, החתה בר ביטול רק אם פגום הרצץ שלו״. על
. במשפט שלנו n d . cd2(E. Bettí, Teoría generale del negozo giuridko .596)1959, .הוראה זו ראד 

 אץ לסטות מן התוצאות הנובעות מעקרתוח השליחות שלפיהן מכריע אך ורק רצץ השלוח.
 22 השווה א׳ ברק, חוק השליחות, תשב-ה-1965(פירוש לחוקי החרדים) ןתשל״ה) §ד», כעמי 111.

. I I ) 1 1 . 1 8 r a 7 ) Enneccerus - Nipperdey § 204 ,1230-1231השווה / 1 w 2 3 
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 משפטים כ״א תשנ״ב על השפעת בלתי־הוגנת בדין־חחוזים הישראלי

 השופט בךיאיר את דעתו: ״המשיבים לא הצליחו [״.] להרים את נטל ההוכחה
 לסתירת קיומה של השפעה בלתי הוגנת ביצירתו של הנספח [״.]. אני מציע לחברי
 הנכבדים [...] לקבוע, שהנםפח אינו תקף [״.]״. דברים אלה אעם מתיישבים
 (רובם או כולם, לפי הפירוש) עם הציטוט המובא בפסק־דץ בפרשת חקלאי מדברי
 פרופ׳ פרידמן, לאמור: ״ניתנת הפעולה לביטול על ידי הצד שפעל תחת אותה
, אשר לפיה במקרה של s 7  השפעה״p24ואף עם גרסה אחרת הנכללת באותו , 0
 השפעה בלתי־הוגנת ״בית המשפט רשאי להתערב כדי להביא לסילוק התוצאות

. 2  של השימוש לרעה באמון״5
 הדעה כי השפעה בלתי־הוגנת מחוללת את בטלות העסקה, וגם הדעה שבית־
 המשפט רשאי לבטלה — אינן עולות שתיהן בקנה אחד עם ההלכה האנגלית,
 הרואה את החוזה כבר־ביטול בלבד: וכאשר בעל רשות הביטול לא ביטלו כדין

. 2  (כפי שקרה, למעשה, בשתי הפרשיות), הוא תקף לכל דבר6
 עמדת החוק הישראלי אינה שונה בעניץ פגמי ההסכמה בכללם. גם כאן אץ
 גורסים בטלות, אלא מזכים את הסובל מן הפגם ברשוח לבטל (סעיף 21 לחוק
 החוזים הכללי); ובמקרה אחד (הטעות הנדונה בסעיף 14(p לאותו חוק) ממירים

 זכות זו בסמכותו של בית־המשפט לבטל.
 כיוץ שאינו גורם את בטילות העסקה(להבדיל מבטלותה), אץ השופט דן בשני
 פםקי־דינו בבעיה אם רשות הביטול לא הופעלה למעשה במשך חייו של הרשאי,

.(laches)כפי שקרה בשני המקרים, וטרם פקעה אז בגץ שיהוי 
 במשפט הישראלי, בתחיקה, בפסיקה ובספרות אץ דיץ בשאלה המקבילה
 המתעוררת כאשר לא הפעיל הרשאי את זכותו לבטל את החוזה בשל פגם
 בהסכמתו, ובמותו לא תם פרק־הזמן הסביר לביטול על־פי סעיף 20 לחוק החתים
 הכללי. נראה לנו שהזכות עבירה בירושה כיתר זכדות המוריש ונכללת בעזבונו

 לפי סעיף 1 לחוק הירושה.
 אילו בשתי הפרשניות דובר, למשל, בהטעיה (ולא בהשפעה בלתי־הוגנת שחוק
 החתים הישראלי אינו מכיר בה), אזי בהנחה שבמות הרשאי לא תם עדיין הזמן
 הסביר לביטול, האם התקיים ביטול כדין הודות לחביעות שהוגשו נגד העסקאות
 הנדונות? אילו לא מינו בשני המקרים מנהל לעזבון והוא היה מגיש את התביעה,
 התשובה היתה שלילית. בפרשת חקלאי, מלבד מנהל־העיזבון הזמני, הגיש תביעה
 זאת רק אחד משלושת היורשים — הבן יהודה. לא הגישו אותה האלמנה וכמובן
 לא הגיש אותה הבן צבי, לרעת עצמו. גם בפרשת קלצ׳קץ לא תבעו היורשים. אך
 נראה לנו כי, מכיוץ שבשני המקרים מונו מנהלי־עיזבץ, הם אף לא היו רשאים
 לבטל. זכויותיהם שקיבלו בירושה, לרבות זכותם לבטל, מפעיל כעת מנהל־העמבון
 לבדו. אמנם, בעניין הנדץ לא דן סעיף 121(א) לחוק הירושה, שכן שם מדובר
 באיסור פעולות חומריות וכאן באי־נפקותן של פעולות משפטיות, אך שני הכללים
 נובעים כאחד מבלעדיות הסמכויות של מנהל־העיזבץ שניתנו לו לשם מילוי

 תפקידו.

 24 ראה פםק־הדין בפרשת חקלאי, בעם׳ 188.
 25 שם, שם.

. C h . D 3 6 ) 1887(Allicard v. Skinner 145 ,186ראה. Chitty, Contracts (23rd ed., 1983) 289; 26 
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 גד טדסקי משפטים כ״א תשני׳ב

 י. ליקוי־ךעת

 שני פסקי־הדץ דנו במצבם המנטלי של בעלי־העסקאות בנפקותו על השפעה
 בלתי־הוגנת. בפסקי־הדץ, ואף בתביעות התובעים, לא דובר בנפקות המצב האמור
 כשלעצמו, מחוץ למסגרת ההשפעה הבלתי־הוגנת. אמנם, בפרשת חקלאי, כתביעות
 הבן יהודה ומנהל־העיזבץ יש רמז על חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות,
 תשכ״ב־1962, בקשר למצב המנטלי הירוד של המנוח. אך, כיוץ שהריץ התקיים
 כאשר בשתי הפרשיות בעלי העסקאות הנדונות לא היו עוד בחיים, לא היה
 מקום לפסילתם על־פי חוק הכשרות המשפטית (ומכל־מקום, במשפטנו הכרזת
 בית־המשפט אינה עשויה לפעול למפרע). אך האם משום־כך לא היתה אפשרות
 להזרים תביעה ודיון באפיקו של ליקוי־הדעח? זוהי השאלה שקוראים לה לפעמים
 שאלת אי־הכשרות הטבעית, כלומר: השאלה אם כשאין פסלות שיפוטית כדין
 אך קיימים התנאים הדרושים לה, ניתן לראות את הפעולות שנעשו בליקוי־הדעת
 כפעולות בטלות? אמנם, הכינוי ״אי־כשרות טבעית״ ייחשב כמטעה, כיוץ שכאשר
 לא שלל בית־המשפט את הכשרות לא תתקיים השערה על בטילות הפעולות

 המשפטיות(או בטלותן) בכללן וכלפי כל העולם.
 השאלה היא אס ניתן להוכיח כי פעולה זו או אחרת חינה בטלה לפי מהותה
 הסובייקטיבית. בעיני המשפט, היסוד לחמה, ולעסקה בכללה, הוא ברצון בעליהם,
 בגמירת־דעתם27. יסוד זה חסר כאשר מצבו השכלי של אדם מונע התהוות רצון או

 פוגע בתהליך התהוותו פגיעה חמורה.
 ואולם על המשפט להתחשב בציפיות המסתמכות על הצהרה במשמעותה
 הנחזית, והתתשבות זו מאפילה על קריטריץ הרצון. מתעורר אפילו הספק שמא
 הסייג הנובע מאותו שיקול אינו גובר על יסוד המקובל להלכה ואינו עושה אותו
. האומנם ההתחשבות באינטרסים הלגיטימיים של המסתמכים 2  פלסתר, למעשה8
 על הצהרת המצהיר מביאה לידי שיתוקה הגמור של הלכת ״גמירות־הדעת״י מטרת

 הסייג אינה דורשת הסדר קיצוני כזה ואץ הוא מתאים למגמת החוק.
 אם נביט בהסדר הטעות לפי סעיף 14 לחוק החתים הכללי, ניווכת שהמניעה
 כי הטועה יבטל את החתה אינה קיימת אם הצד השני ידע או היה עליו לדעת
 על הטעות; ואף לולא התנאי הזה אין הדלה נעולה לגמרי בפני ביטול אפשרי.
 מכל־שכן שיש לחייב את האפשרות להוכיח את האמת בשאלתנו כאשר גם כאן
 אין להתחשב בצפיית הזולת. והנה, בהבדל ממקרה הטעות האמור, שבו נכרת חתה
 כדין ומדובר בביטולו, נוגעת שאלתנו להוכחת ליקוי־הדעת כאשר יש להכריע אם

 העסקה באה לאור העולם אם לאו.
 בשתי הפרשיות הנדונות, כיוון שהעסקאות היו חד־צדדיות, איש לא הסתמך
 עליהן הסתמכות לגיטימית להפקת זכויות. אפשר גם להעיר שבפרשת חקלאי, ואולי
 גם בפרשת קלצ׳קץ, המעוניינים לקיום הפעולות האלה היו מודעים לליקוי־דעתם

 של בעלי־העסקאות, במידה שהיה קיים.

 27 לגבי החחה, ראה לאחרונה ג׳ שלו, דיני חוזים (תש-ן) 91: ד׳ פרידמן ת׳ כהן, חחים (וזשנ׳־א) א 156.
 25 ראה שלו. (לעיל הערה 26), 93-92¡ פרידמן וכהן, שם, 156, 157.
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 משפטים כי׳א ודשני׳ב על השפעה בלתי־המנת בדץ־החוזים הישראלי

III 
 יא. אחרית דבי

p היתה בחטא. א  ראשיח השימוש בהשפעה בלתי־הרגנת בפסיקה ברץ החחים ב
 התיימרו להסתמך על סימן 46 לדבר המלך במועצתו, אבל כאן קליטת הדין האנגלי
2. כאמור, דבר המלך במועצתו לא בא  היתה מחדץ לגבולות הוראה זו ולייעודה9
ל את דיני המשפט האנגלי הנעדרים בשיטה הארצישראלית, א ר ש ^ א  לייבא ב
 אלא לשאוב מהעקרונות האנגליים את מילוי הלאקונות הקיימות בשיטה זו, כשהן

 נקבעות מבפנים.
 ואכן, אף במשפט העותמני שנהג אז בארץ התקיימה מערכת־הפגמים בהסכמה
 בחחה, ועליה חלות ההערות דלעיל בדבר שלילת לאקונה, במקובל בכל שיטות־
 המשפט. מבחינת השיטה המשפטית המוסמכת, הערכת השופט האפשרית שהדץ

 האנגלי הנדון עדיף מהדין ה״מקומי״ לא תיחשב כצידוק ההחלטה.
 עם קום המדינה אפשר היה לצפות לחזרת הפסיקה בתשובה שתתבטא לא רק
 ביחס שונה לחקיקה הישראלית החדשה, אלא גם בביקורת על שגיאות העבר, כאשר
 הדין לא השתנה. אך הממסד השיפוטי נטה להמשיך בדרך המקובלת, לשם נאמנות
 לעצמו. בפרשת קלצ׳קין. בדיון כבית־המשפט העליק ראינו כי שופטי־הרוב, שלא
 תמכו בהנמקת ההשפעה הבלתי־הוגנת, לא הסתייגו ממנה. גם הספרות המשפטית

 לא חלקה ברגיל על הנצחת החטא הקדמון האמורה.
 בחקיקה התחוללו התפתחויות המיועדות להגביר את עצמאות שיטתנו המשפטית
 בכללה, ובענייננו בפרט: חוק החתים הכללי, ובו סעיף על ״עצמאות החוק״,
 ולבסוף ביטול סימן 46 לדבר המלך במועצתו, אך הניסיון הראה שלא םגי בכך כדי
 לשרש את ההרגלים שהשתרשו. תודעת המשפטנים ישראליים בעצמאות שיטתנו

 המשפטית, כבכל שיטה תקינה, עודנה מאתנו והלאה.

 29 לפי המנטה המקובלת כתקופת־המנמז הראשונה, דחו קודם את קליטת הרץ הנדון.ראה עידבץ ר420/28
Undue influence as such is not recognized !(Copland) קפ״ד 12, שבו העיר השופט קופלנד 

Levi v2/9/38 . C . A i n the Mejelle which only deals with force and compulsion , בערעור." 
p מחתי המסתמך על השפעה ־ p w . 513, 4 K.L.R אותו שופט קופלנד ביטל Levi, P . L . R . 161 5 
 בלתי־הועת. הםחמכות מפורשת על סימן 46 לדבר המלך במועצתו נמצאת בת־׳א (תיא) 141/50 דייך

 נ׳ ריכטד, פםקיס(מחוויים), ג 112.
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