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 וזכותו להשבה
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 1. האדם השלישי המקייט. א. אדם שלישי המקיים את החיוב.ונפקות קיום זה.
 ב. המקיים הזר והמקיים מטעם התייב. ג. היקף הדין לפי מקור החיובים, לפי .

 סוגם ולפי מהותם. ד. שלילת הקיום מצד אדם זר. ה. יכולת ורשות של הבושה.
 להתנגד לקיום מצד אדם שלישי. ו. תחולת כללים מסוימים על אדם שלישי
 המקיים או המבקש לקיים. ז. חובה ונטל של הנושה כלפי האדם השלישי
 \ עצמו. ח. התנגדות החייב. ט. מקום הקיום. ,3 ההשגה למקיים. י. חוב כספי
 וחיוב אחר; פירוש סעיף 4. יא. תחולת סעיפים 1—3 במסגרת סעיף 4.
 יב. התנגדות החייב לפירעון מצד אדם זר. יג. תוצאת ה״םיבה הסבירה להתנגד׳
 ! לחייב ולמקיים. יד. פירעון ותחלוף. טו. המקיים לשם ״מתנה בעקיפין׳׳ לחייב.
 1 טז. ההשבה כאשר היה החיוב בטל או בר־ביטול. יז. ההשבה כאשר היה הקיום

 בטל או בר־ביטול. ית. אירועים מאוחרים מהקיום המשפיעים על זכיית הזוכה
 או על חסרון המזכה. 3. ״עשיית עושר ולא כמשפט׳׳. יט. ״התעשרות״.

 כ. ״עשיית עושר ולא במשפט״.

ם י י ק מ י ה ש י ל ש ם ה ד א  ן 1. ה
 ן

ה ם ז ו י ת ק ו ק פ נ ב ו ו י ח מ ה ם א י י ק מ ם שלישי ה ד . א  א

לה: במישרין מחוללת ת החיוב עשויה להיות נפקות כפו  לעובדה שאדם שלישי קיים א
ן החייב לנושה, ובעקיפין, בשל התעשרות שהיתה נגרמת לחייב  היא הפקעת היחס שבי
.יצירת יחס בין המקיים  המשוחרר (אילו לא היתה קיימת חובת השבה), היא מביאה לידי

 להייב, להשבה.
. אילו הצטמצם 1 ו ע צ ב ו החדש לכל אהד ל  ! כאשר הקיום הוא חליף, מאפשר משפטנ
ת ביצוע הפעולה  ג^עיף 40 לחוק החוזים הכללי למתן רשות לחייב להטיל על מישהו אחר א
י ת הרעיון שתמכו בו בגרמניה לפנ ה להעלות על הדעת א  והמגיעה ממנו, אפשר הי
ת החיוב אלא נג 2 ואחרים, לאמור כי אדם שלישי לא יוכל לקיים א  הקודיפיקציה יהרי
גו של החייב. אך לשון הוראתו הנ״ל מוכיחה ברורות כי היכולת להפקיע את  בתור נצי

 1. סעיף 40 לחוק החוזים(הלק כללי), תשל״ג-^3ד19(להלן: חוק החוזים הכללי<.
- s q q 2 7 Jhering, in Jahrbücher für die D: .ראה ( 3 o g m a t i k , I ( 1 8 5 7 2 
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 גד טדסק> משפטים י, תש״מ

; בין שי די קיומו ניתנת עקרונית לא רק לחייב אלא גם לאדם שלי י  החיוב על־
דיעת החייב — או יב (או על דעתו) ו1:ין שפעל ללא י  שהמקיים פעל לפי בקשת החי
ונית מביכה בדבר מהות . אמנם אין לכחד כי מתעוררת כמן בעיה עי 3 ו נ ו גד רצ  אפילו נ
ני החוק שלנו, כמו ברוב שיטות המשפט האחרות, מכריע השיקול המעשי  החיוב. אך בעי
 כי, אם הקיום הוא חליף, יבוא הנושה על סיפוקי בין שמקיים החייב ובין שמקיים
י הוא לבוא על סיפוקו ג|1 בדרך שלישית, ההוצאה לפועל».  מישהו אחר — כפי שעשו
שה: במקרה ו ת הנ א וב מ ית החי י ולת וביז מנ ן של חוב הז  ברור ההבדל בין הגירעו
ת הנושה המקורי והחיוב ממשיך י מחליף קונה החיו!( א וב ואילו בשנ  הראשון פוקע החי
 להתקיים. תהא זו שאלת פרשנות לקבוע אם במקר^ז מסוים התכוונו הצדדים לדבר זה

 או לאחר. |
 כמו־כן ברור ההבדל בין המקיים את חיוב הזולת ובין המקיים חיוב שלו _ אף
 כאשר החיוב העצמי נוצר למען הזולת, כמו חיובו שק הערב. הערב המקיים שעה שהחובה
ת חיובו שלו, להבדיל מהמקרה שיקיים כאשר חובה זו  לקיים מוטלת עליו מקיים א

יב לבדו (לפי סעיפים 6 ו־7 לחוק ה|נרבות, תשכ״ז—1967).  מוטלת על החי
 לעומת התערבות זר לרעה (״גרם הפרת חוזה״ן, מעשה המקיים את חיוב הזולת
 הוא התערבות לטובה, ודווקא הצורה הבולטת ביותר שהתערבות לטובה עשויה ללבוש,
ה או  לעומת ההתערבות לחיזוק הקשר החיובי ולהבטהתו (כגון מתן ערובה חפצי
. בהבדל מן המקרים שהזכרנו לאחרונה, נוגעת התערבות 5 ( ת ו ר ח  ערבות, וצורות א

 הקיום בישות החיוב עצמה.
 בדרך כלל, מועיל קיום מצד אדם שלישי לנו|צה, המקבל ממנו את אשר טרם

 קיבל — ואולי לא היה מקבל גם בעתיד — מן
ת שחרורו. מן הסתם, ג א  הקיום גם לחייב המשי
 בפקיעה החיוב. אם היה מחויב, כלפי החייב או

ן (כי לולא זאת לא היה י ; ואם לאו, חזקה עליו שגם כן ו^יה מעוני בתו  לצאת ידי חו
 מקיים את חיוב זולתו) — ויהיה זה אינטרס כלכלי <!ו לא כלכלי, אנוכיי או לא אנוכיי.
ק אדם שלישי בפקיעת חיוב־לא־לו הוא זה של הבעלים י מ ע  מקרה טיפוסי שבו מ
נות החשמל ת חשבו  לנכס ממושכן. אדם ששכר חדר בדירת הזולת נמ:מיין לשלם א
 והטלפון של בעל הדירה, פן ינתקו חשמל וטלפון שמיזם גם הוא נהנה. דייר בבית משותף
ת דמי ההסקה המרכזית המגיעים מדייר אחר המפגר, כדי להבטיח ן לשלם א י י נ  מעו

 החייב. כמו־כן, בדרך כלל, מועיל
ית אף הוא נ  האדם השלישי מעו
ין הוא , מעוני 6 ר ח  כלפי מישהו א

 61 וי63.
 האדם השלישי יסוד מיסודות החוזה,
 י משום קיום החחה כי אם השתתפות
 ישראל, א, תשל״ד, עמי 145) שלפיהם,
 החיוב הנובע מהחוזה, המקויים שלא

 כלפי הנושה — לא משום שלא היה
 כאשר היה מחויב כלפי החייב,
 עושר ולא במשפט, תשל״ע—1979;
 א־חשב תמיד כאדם שלישי המקיים את

 ראה להלן, בפרק ח׳.
 ראה חוק ההוצאה לפועל, תשכ׳׳ז—1967, בייחוד םעיפי]ם

 אפשרות אחרת היא שלפי ההסכם בין הצדדים יקבע
 כגון בחירה בין חיובים חליפים. ברי לבו שאין כאי
 בעיצובו. מוזרים דברי צלסנר (דיני חוזים של מדינת
 במקרה הנדון, ׳׳הפעלת הברירה הנה חלק מקיום

 על־ידי החייב.״
 ברור כי לא יבוא כאן בחשבון המקרה שהיה מחוי1:

 אז מעוניין, אלא משום שלא היה אז בגדר אדם עלישי.
 לא יקבל המקיים השבה ממנו (סעיף 4 לחוק עשיית

 להלן: חוק ההתעשרות). אך, אם לא פעל מטעמו
 חיוב הזולת.
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 מאפסים י, תש״מ המקיים את חיוב הזולת וזכותו להשבה

ית לשלם את המסים הרובצים עליו נ ת תיפקוד ההסקה. המבקש לקנות מגרש מעו  א
ת החוב המגיע לב׳ מג׳ משום שהוא חייב —  כדי לרכשו. לעתים קרובות פורע א׳ א
ת ג׳ מחובו לבי וגם את ; על־ידי פירעונו משחרר א׳ א ׳ יב — לג  או מתעתד להיות חי

 עצמו מחובו לג׳.
 אם הבטיח החייב לנושה כי את חיובו (״החיוב המקורי״) יקיים אדם שלישי, אין
ת החיוב  הבטחתו זו (ה״חיוב השני״) מוסיפה על כוחו של האדם השלישי להפקיע א
ת טיב קיומו, שהוא נשאר התערבות מן החוץ לעומת ״ל ואין היא משנה א  המקורי הנ
 הזזיוב המקורי. ואשר לחיוב השני, אין החיוב המקורי מצד אדם שלישי ראוי להיקרא
וב המקורי, י מצד אדם שלישי. אם לא יקיים האדם השלישי את החי  ק1ים החיוב השנ
ת חיובו השני — נוסף על אי־קיומו האפשרי של החיוב המקורי. ב מפר א י  יימצא החי
ן נפקות לכוח ההפקעה של אדם שלישי בהבטחה לקיים את החיוב המקורי  כמו־כן אי
 שיבטיח אדם שלישי לחייב. אם לא יקיים, יהיה אחראי כלפי החייב, מקבל הבטחתו,
 ואילו כלפי הנושה של החיוב המקורי יהיה אחראי לאי־קיומו האפשרי אד ורק החייב

 (המקורי).
 \ כיוון שפעולת המקיים הזר מועילה לחייב בשחררה אותו מחיובו, היא פעולה לטובת
״ (לעומת המקיים עצמו והנושה). אבל אין היא נכנסת למסגרת ״חוזה  ״4*דם שלישי
״ (פרק ד׳ לחוק החוזים הכללי). אין היא ״לטובת אדם שלישי״  לטובת אדם שלישי
 לפי כוונת הפרק הנ״ל, כי אין היא מזכה את החייב בשום חיוב (לעומת הנאמר בסעיף
 34 לחוק הנ״ל) ואף לא בשום זכות אחרת, אלא משנה באופן אחר את מעמדו המשפטי

 בהפקיעה חובה מצדו.

ב י י ח ם ה ע ט ם מ י י ק מ ה ר ו ז ם ה י י ק מ  ב. ה

 נשאלת השאלה אם יש מקום להבדיל בין המקרה שהאדם השלישי היה המקיים האמיתי
 ו^ין המקרה שפעל כעוזר לחייב, כ״זרוע הארוכה״ שלו, כך שזה האחרון היה המקיים.
ן צורך להבחין, כי, בין כה וכה, כל עוד נמצאים  &פשר שיעלה על הדעת הרעיון שאי
ו במסגרת סעיף 40 לחוק החוזים הכללי, יפקע החיוב עם קיומו, ויהיה המקיים אשר  אנ
ה; וכמו־כן יטען הטוען שמכל מקום, לפי חוק ההתעשרות, אם השתמש האדם הי  י
 השלישי באמצעים שלו, יהיה זכאי להשבה מן החייב, על סמך התעשרותו של זה

 האחרון.
 : ואולם, לעובדה שהמקיים יהיה ראובן, אדם שלישי, ולא שמעון, החייב, נודעת
ת: (א) המידות העשויות להידרש בדבר כשרות המקיים וכוונתו בו  השיבות, מכמה סי
: (ב) כאשר המבקש לקיים הוא  וזנצטרכנה להתקיים אצל המקיים ולא אצל אדם אחר
 החייב, יחולו דינים מסוימים (למשל, סעיפים 43 ו־53 לחוק החוזים הכללי); ולא הכל
: ( ו שאלה יחולו גם כאשר המבקש לקיים הוא אדם אחר (ראה להלן, בפרק ו מ ט ס  י
 (ג) אין הכרח שהמידות הדרושות אצל אדם שלישי בתור מקיים החיוב תהיינה זהות

יב המקיים.  לאלה הדרושות אצל החי
 אשר לנקודה האחרונה, בשיטות המשפט שבהן מרבים בניתוח המושגים, קיימת
ת אם לאו. ם: אם הקיום של החייב הוא עסקה משפטי ו  מחלוקת על טיבו של הקי
 לעומת המסורת הרואה בקיום כל חיוב משום חוזה, השמיעו חכמים רבים את הדעה
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 גד טדסקי משפטים י, הש״מ

ת  כי הקיום כשלעצמו איבו חוזה ואף לא עסקה משפטית — אף אם עסקה משפטי
׳. אך ו (למשל, בהעברת זכות p החייב הבושה)7 ת של ו יה להידרש בתור ת  עשו
ן מקום למחלוקת זו כאשר המקיים הוא אדם שלישי, כי כאן אין פעולה דמה שאי  נ
 שהמקיים מחויב לעשותה (שיקול בפי השוללים שהקיום הוא עסקה טשפטית) ואין

וב הזולת 8. ת חי  להעלות על הדעת שלא תידרש כאן כוונתו למלא ^
ת וכי רצונו  לפיכך יש לומד כי על האדם השלישי להיות כשר כשרות משפטי
ולת צריך להיות חסר פגמים, כרי שקיומו יהיה קיום תקף. לעומת ת חיוב הז  לקיים א
יב 1)קיום, אין צורך שיהיה בעל כשרות  זאת, כאשר האדם השלישי אינו אלא עוזר החי

ת; לבל היותר תידרש בו הכשרות הטבעית. ־  משפטי
געת להשבה, גם בעניין ההשבה יש נפקות לעובדה ו  כנגד הטענה השנייה דלעיל הנ
 אם האדם שהקדיש אמצעים שלו למען קיום חיובו של הזולת היה המקיים אם לאו.
י לחול (בנסיבות מסוימות) סעיף 4 ולא סעיף 1 לחוק  רק במקרה הראשון עשו

ת (ראה להלן, בפרק י).  ההתעשרו
 לא תמיד קל לתחום תחימה מדויקת בין המקרים שבהם יש לראות את הקיום

 בקיום החייב ובין אלה שבהם צריך הוא להיחשב ק״ומו של אדם שלישי.
נה אחד מעוזרי החייב משתמש לקיום בכסף שהחייב מסר לו לשם  אם בחוזי הנתי
 הקיום, אין ספק שזהו קיומו של החייב. והוא הדין מ!שר, בתחום תפקידו, משתמש עובד
יב שהופקדו בידיו, אף אם לא הופקדו יב בכסף או בדברים אחדים של החי  של החי
וחד: כגון מעשה קופאי בבנק. אך העובדה  כדי שיקיים את החיוב המסוים הנדון במי
 כשלעצמה שאדם שלישי משתמש לצורכי הקיום באמצעים שסיפק לו החייב (למשל,

יב ולא האדם השלישי ייחשב המקיים.  הלוואת כסף), לא סגי בה כדי שהחי
 אשר לחיובים שבעשייה, נראה את הקיום כשל החייב כאשר האדם המבצע אותו
 למעשה קשור לחייב בחוזה עבודה, והפעולה הנדונה — גם אם היא נעשית במישרין

 למען מישהו שונה מן המעביד — נכללת בתחום עבודתו.
 יש הסבורים כי פעולת אדם שונה מן החייב עשויה להיחשב קיום החייב עצמו רק
 כאשר היא פעולה חומרית, ללא כל מחשבה עצמאית של המבצע, כך שהאדם האחר
 הוא מכשיר בלבד העומד לרשות החייב. לפיכך bn משווים אותו לדמותו של השליח
 המוסר דברים בכריתת חוזה. דעה זו אינה נראית לבו: אם במשרד מהנדסים מוטלים
בד מסוים חישובים לצורכי בנייה שהזמין אחד הלקוחות, בעלי הפירמה הם  על עו
ן בא במגע רק עם השכיר הנדון מבצע החישוב,  החייבים והמקיימים, גם אם המזמי

 ואף אם פעולתו אינה פעולת ביצוע פשוטה.
יחשב קיום שלי חיוב דחייב, יצטרך להתייחס לחיוב זה,  גם שלוח, כדי שקיומו י
ן הדבר ברור מאליו בעיני הנושה. כיור שהוא פועל כשלוח, ייחשב קיומו  כל פעם שאי
ב עצמו. אך פעולת הקיום היא פעולת השלוח הדורשת כשרות טבעית י  קיום מצד החי
 שלו, לפי דיני השליחות (סעיף 4 לחוק השליחות, תשכ״ה—1965). במקרה שלפירעון

Latenz, L e h r b u c h des Schuidrec} ts :7 לסקירה על הדעות השונות בספרות הגרמנית ראה 
G. Andreoli, C o n t r i b u t e alla t e o r í a ) § 18, p. 173( ; באיטליה ראה : 1 9 7 0 , .ed .10 

1, Marty & Raynaud, D r o i t C i v i l , XI :ובצרפת ; 1 9 3 7 , dell'adempimento ( P a d o v a ) 
. ( 6 0 0 (no. 553, p. 1962 

. s q q 1 5 Nicola, L.• ראה על כך 1936 ( 6 ' a d e m p i m e n t o dëll'obbkgo altrui (Milano, 8 
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 חוב של השולח השתמש השלוח בכסף שלו, מוסדרת ההשבה בסעיף 11 לחוק השליחות
 ולא בסעיף 4 לחוק ההתעשרות (על־פי סעיף 6(א) לחוק זה).

י הוא לקיים בתור שכזה (ואז ייחשב הקיום קיום  ואם מדובר באפוטרופוס, עשו
ד המוסמך  מצד הקטין או החסוי) או בשם עצמו. והוא הדין כשמדובר באורגאן של תאגי

 לייעול למען התאגיד.
וב הזה, תהא לו זכות ת החי א המחויב, ולקיים א  אם המקיים טעה וחשב להיות הו

 ל1^שבה כלפי הבושה.

ם ת ו ה לפי מ ם ו ג ו , לפי ס ם י ג ו י ח ד ה ו ק י מ פ ן ל ף הדי ק י  ג. ה

 כשלעצמו נוגע סעיף 40 לחיוב החוזי בלבד. אך, מכוח סעיף 61 (ב) לאו.תו חוק
(כלומר, בהשמטת המלים ״או לפי המוסכם בין הצדדים״), י נוי הראו  הןזוזים הכללי, בשי
על יתר החיובים הנובעים מן הדין, לרבות ל ההוראה גם על החיובים מנזיקין ו ^  ת

ית עושר ולא במשפט.  ח{זב ההשבה בשל עשי
 יי' אשר לתוכן החיוב, מתייחס סעיף 40 בראש וראשונה לחיובי הנתינה, כיוון שאלה
 המ מטיבם חיובים ״חליפים״ — במה שנוגע לפעולת המקיים. בלתי חליף עשוי להיות
 רק הנכס שיש לתת. אך אין לומר, משום כך, כי במקרה זה יוכל לקיים את החיוב
ר כי, להפך, הנכס המסוים הנדון נמצא דווקא ברשות אדם שלישי, ש פ : א יב בלבד  החי

* 9 גו  אז־ שיש לו היכולת להשי
 •י בחיובי העשייה, לעומת זאת, ייתכן קיום מצד אדם שלישי רק כאשר מדובר בעשייה
/ ץ לראותה כבלתי חליפה — ״לפי מהות החיוב או לפי המוסכם בין הצדדים׳ א ^ 
 מלשון סעיף 40. חליפה צריכה להיות העשייה עצמה ולא תוצאתה, הישגה. לא תהא
 ז^ליפה בחוזים שבשעת כריתתם ראה הנושה בחייב סגולות אישיות מסוימות בקשר

ת להן הסכים להתקשר. ו ד ו ה ו 1  לקיומם 0

ם זר ד ד א צ ם מ ו י ק ת ה ל י ל  די ש

ת תוקף הקיום מצד אדם שאינו החייב  סעיף 40 לחוק החוזים הכללי מתנה במפורש א
וב או ההסכם בין הצדדים לא דרשו קיום אישי מצד החייב. ת החי  ±כך, שמהו

י דברים שונים, כי מהות וב והסכם הצדדים אינם שנ  j לאמיתו של דבר, מהות החי
די נה אלא זו שמעצב הסכם הצדדים, המפורש או המשתמע. על־י  החיוב (החוזי) אי
גדות לקיום מצד אדם זר עשויה לנבוע  בוםחתו החלופה מבקש סעיף 40 לומר כי ההתנ
 מטיבו הטיפוסי של סוג החיוב, על־ פי המקובל ולכן ללא צורך בהדגשת העניין בהסכם

 9 אשר לאפשרות כי, כאשר אדם שלישי יתן לנושה את הנכם הבלתי חליף הראוי, תישלל
 ממגו זכות השבה מן החייב, ראה להלן, בפרק יא.

 10 יש חוזים שבהם חשובה בחירת החייב מבחינת הגינותו ויכולתו לשלם (למשל הלוואה
 !. וערבות), כד שהטעות בדבר המתקשר השני היא סיבה לביטול, אד שלא משום כד
von Tuhr, A l l g . Teil des schweizer. Obliga- :טעונים קיום אישי מצד החייב. ראה i 

. T ü b i n g e n ( 2 ) 1925, íionenrechts, I, 383 
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 ו

ת הקיום על־ידי  הצדדים, או, אף כאשר ההוזה הנדון לפי טיפום^ותו היה מרשה א
 הזולת, מרצון הצדדים המפורש או המשתמע. !

 ף 40 הנ״ל, ״בשינויים המחוייבים״,
 בחיובים האלה, ייפתר העניין הנדון

 לפי סעיף 61 (ב) לחוק החוזים הכללי יחול סעי
 על חיובים שאינם נובעים מחוזה. לפיכך נאמר כי,

וב (הטיפוסית) ולפי הכוונה שיש ליי)חס למקור החיוב במקרה הקונקרטי.  לפי מהות החי
; והסיבה לי ת הקנס הפלי  ספק אם יש לראות כמקרה שעליו יחולו הוראות סעיף 40 א
 לכך היא כי, על אף לשונו הרחבה, ספק הוא אם סז^יף 61 (ב) הנ״ל מתכוון לחול מעבר
 למשפט הפרטי. מכל מקום, או מכוח ההוראות האלה לחוק החוזים הכללי או מכוח
 עקרונות הדין הפלילי ברי לנו כי הקנס מהווה nirj אישי שאין אדם שלישי רשאי

| . ״ ו ע ר פ  ומוסמך ל
ד סעיף 40 את הברירה: או חיוב שכל אחד יוכל לקיימו או חיוב  לכאורה מעמי
 שעל החייב לקיימו אישית. אך לא בבין כך את ההוראה. ייתכנו דרגות ביניים. כיוון
 שהצדדים רשאים להגיע עד כדי הטלת קיום ]אישי, רשאים גם להסתפק פחות
ה ולקבוע קביעת ביביים, כלומר שאת החיוב יאיימו החייב או בבי אדם מסוימים  מז
 אחרים (למשל, אנשים שיפעלו מסעם החייב) ולא אדם אחר. והוא הדין לגבי חיוב
 לא חוזי שעליו תחול הוראת סעיף 40. מכוח סעיף 61 (ב). למשל, סעיף 21 לכללי
ר: ״לא ידרוש ן (אתיקה מקצועית), תשכ״ו —! 1966, קובע לאמו  לשכת עודכי־הדי
א שהדוגמה ל א ״ ו ח ו ק . מטעם ל i  עורך־דין ולא יקבל שכר טרחתו אלא מלקוחו 1
ן שהכלל הנ״ל הוא רק בלל אתיקה ולא דין שבכוחו לשנות נה הולמת לחלוטין, כמו  אי
י החיובים הכלליים. משום כך, אף אם יקנ^ל עורך־דין שכרו מאדם זר, יפרע נ ת די  א

I . י ת החוב 2  התשלום א
יחסת  ברי לנו כי, באומרה ״לפי המוסכם בין הצדדיכ״, אין הוראת סעיף 40 מתי
 אך ורק לחוזה המקורי ביניהם וכי מתירה היא למונקשרים לשלול קיום אדם אחר אף
 על־ידי הסכם שייערך בהמשך הזמן — ובלבד שייערך בטרם קיים מישהו את החיוב.
 להוראת סעיף 40 הנ״ל קיים סייג בסעיף 13 לז^וק המשכון, תשכ״ז—1967, שלפיו
ן ת המשכו  כל אדם שזכותו עלולה להיפגע ממתן המשכון או ובמימושו רשאי לפדות א
 על־ידי קיום החיוב, אף אם יש קביעה אחרת בהםכק המישכון (ובלבד שמדובר בקיום

I .(1 במועד או אחריו  לאחר המועד, כלומר 3
ת זאת, גם למרות הסכם הצדדים הנגדי,  היה סביר למדי כי, כאשר טיב החיוב מרשה א
 הרשות והיכולת לקיים תוכרנה לכל אדם שלישי |שזכותו עלולה להיפגע מאי־קיום
 החיוב — ויהיה זה חיוב במשכון או בלעדיו. אך, לפך לשון סעיף 13, לפי מיקומו בחוק
ו על ן ולפי טיבו כחריג לעומת סעיף 40 הנ״ל, א^ז ברשות הפרשן להקיש ממנ  המשכו

.,  כל אדם זר לחיוב, כאשר לא מדובר בהנחה המיוחדון שבסעיף 13 הקשורה במשכון

Payment of a Fine by al Person Other than the Defendant; Law", B e i o 1  : ראה 1
; ש׳ גנו^ר, ״מי מפחד מן המתנדב?(דין הפורע i s r . L . R, 9. and Policy" (1974), 325,340 

.  חוב חברו)״ משמפדם ז(1976), 81,66. |
I .12 ראה גינוםר, שם, שם 

 13 ראה ויסמן, חוק המשכון, תשכ״ז—1967 (פירוש לחוק], החוזימ), ירושלים, 1974, §57.
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ם שלישי ד ד א צ ם מ ו י ק ד ל ג נ ת ה ה ל ש ו נ ת של ה ו ש ר ת ו ל ו כ  ה. י

 חוץ מאשר על־ידי הסבם ביניהם, כנ״ל, האם ניתן לנושה — או לחייב — להתנגד
 לקיום מצד אדם שלישי ? יש לעיין בבעיה לגבי כל אחד מן השניים לחוד. כמו־כן יש
ת להתנגד, כיוון שקיימת האפשרות שהנושה, למשל, יכול ל ו כ  להבחין בין ר ש ו ת ובין י
 לדחות את קיום האדם השלישי — בתוצאה שקיומו לא ייחשב קיום — אף אם אינו

; ואז תתעורר השאלה מהי אחריותו וכלפי מי. ך  רשאי לכ
ת הקיום מצד אדם שלישי היתד. קיימת תמיד אילו הסכמתו  יכולת הנושה לדחות א

די אדם שלישי בפרט. י  היתד. דרושה בקיום כלשהו או בכל קיום על-
 לעיל אמרנו כי הקידם מצד אדם זר יהיה תמיד עסקה משפטית, כיוון שהמקיים
ת כוונתו זו. אך נשאלת השאלה אם יש וב־לא־לו ולגלות א  ^ריך להתכוון לקיום חי
ת או כעסקה דו־צדדית, כלומר הסכם בין המקיים ובין הנושה.  לראותו כעסקה חד־צדדי
ן טיב הקיום מחייב כשלעצמו הסכם  במה דברים אמורים? בכל המקרים שבהם אי
 בין השניים, כגון העברת זכות או העברת החזקה מן המקיים לנושה. מן הדינים שבמספר
ת החובה לקבל את הנכם המגיע לו מן החייב ״ למדים  מקרים מטילים על הנושה א
 אבו שלא םגי בפעולת החייב כשלעצמה כדי לחולל את העברת הבעלות או ההחזקה,
 אלא שדרושה הסכמת הנושה. ואם כך הוא ביחס לקיום מצד החייב, ביחס לאדם

 #לישי — לא כל שכן.
נה אלא בחיובי עשייה (לא אישית), נראה לנו ץ מדובר בחיובי נתי  ; אך, כאשר א
, כיוון שיש לפרש את סעיף 40 הנ״ל 1 5 ת י ד ד צ ־ ד  4־ יהיה הקיום של מתערב עסקה ח
ת הצורך בהסכמת הנושה בקיום זה כשלעצמו. ולא ייאמר כי דרושה כאן  ^שולל א
 הסכמת הנושה משום שהקיום יהיה חוזה לטובת אדם שלישי (החייב). אמרנו כבר כי
נה פעולה לטובת אדם שלישי במובן סעיף 34 לחוק החוזים  פעולת המקיים הזר אי
 הכללי. הטעבה הנדונה היתד. צריבה אפוא להתבסס על יסוד אחר, כלומר על הצורך
די די הסכם ולא על־י נה למען אדם שלישי (החייב) תתחולל על־י  כי התוצאה הנדו
ת של המקיים. אבל צורך זה אינו נובע מסעיף 40 או מכל מקור אחר לה חד־צדדי  פעו

 ונראה כי לשון סעיף 40 שולל אותו.
 ן לפיכך נאמר כי, בחוזים לעשייה (לא אישית) שבקיומם לא דרוש שיתוף פעולה
 מצד הנושה, אין לנושה היכולת למנוע את הקיום מצד כל מתערב. אין צורך בהסכמת

 4!נושה ואין צורך בכשרותו.
 כאשר מדובר בחיובי נתינה (או בחיובי עשייה שבהם דורש הקיום שיתוף פעולה
 מצד הנושה) היכולת למנוע את הקיום מצד אדם שלישי עומדת לנושה — כפי שהיא
 עומדת לו כלפי החייב. אך, ביחס לחייב לפחות, אין הוא רשאי לכך במקרים שבהם
 מוטלת עליו החובה לקבל — כפי שאמרנו — (או החובה לשיתוף הפעולה הדרוש).
ת הקיום (דהיינו, יחולו כאן ההוראות  במקרים אחרים, מוטל עליו נטל לא למנוע א

 שבסעיף 43 לחוק החוזים הכללי).

 :14 ראה סעיף 19 לחוק המכר, תשכ״ח—1968; סעיפים 12, 20(א) לחוק השכירות והשאילה,
 תשל״א—1971.

 15 לדעה אתרת ראה: ניקולו(לעיל, הערה 8), 160 ואילד.
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 נשאלת השאלה אם החובה והנטל האלה קיימים ג|ש כאשר המבקש לקיים אינו החייב
 כי אם אדם אחר. ואם התשובה חיובית, יישאל עוד כיצד יתבטאו אז החובה והנטל.

ן קודם בחיובים לנתינה. ת  נ
ם  אשר לחובת הנושה לקבל, הנקבעת בחוזי המכר והשכירות, כנ״ל, דברים מסדמי
 שכתב צלטנר מעידים על כך, שהוא מחייב עקרונית חובה זו גם כאשר המבקש
 לתת את הנכם הראוי הוא אדם שלישי. והנה כותב צלטנר כי ״סרובו של נושה לקבל
ת דעה זו ו כ . מ ״ ״ א ו ת חיובו ה ו פ די צד שלישי מהווה [...] ה  קיום חוזה על־י
ש לומר כי, כיוון שניתן לחייב להיבנות מקיום של אדם שלישי, סביר שלא יינתן  י
ת הנכס הראוי מאדם שלישי.  לבושה לשים לאל זכייה זו של החייב בסרבו לקבל א
עת חובה זו של הבושה כלפי החייב תגן בעקיפין גם על האיבטרם העצמי של  קבי

ין אישית בקיום,  האדם השלישי באשר הוא מעוני
גע להנחה שלבושה יש חשש מבוסס כי הקיום שמציע לו ו  סייג סביר לחובה זו נ
 האדם השלישי לא יהיה קיום בר קיימא משום שבסופו של דבר יוכר כבטל ועל הנושה
 יהיה להחזירו. כך, למשל, בחוזים המיועדים להעברת זכות כאשר לא ברי לנושה
 אם המקיים בעל אותה הזכות או רשאי להעבירה. :־י בחשד סביר, כי אין להטיל על

ת הנטל לוודא מהו בדיוק מצבו המשפטי של המבקש לקיים.  הנושה א
 כמו־כן רשאי הנושה לדחות את פירעון האדם השלישי כאשר, לפי חשדו הסביר,

 יהיה אולי מקום לבטלו על־פי דיני פשיטת הרגל.
ן ן כאשר מדובר! לא בקיום החוזה אלא ב״כעי רי ף: כמובן, הבושה בךחו  ולבסו
: מתן דבר שובה לעומת הדבר המוסכם, או כעין ו  קיום״, באיזה תחליף שמציעים ל
. ״ ב י י ח  החוב המגיע לבושה מן ה

 •בהימבעו משיתוף הפעולה הדרוש

ד ג  קיזוז של חוב המגיע לאדם שלישי מן הנושה כנ
ו התוצאה  אם הנושה מסרב, לא יהיה בזה משום הפרת חובה מצדו ולא תחול עלי
דה בנטל. אך, אם הנושה מסכים לקבל כנ״ל, גם כאן יפקע החיוב ־עמי ובעת מאי  הנ

 וישוחרר החייב.
ן יה רבים דורש הקיום שיתוף פעולה מסוים מצד הנושה. ביחסים שבי  בחוזי עשי
 נושה לחייב עשוי הנושה להיות מחויב לשיתוף הפעולה הדרוש,כאשר זכות של החייב

זה מצדו (של החייב), כך שהנושה,  תלויה בקיום החו
ב 18, « ח ת ה ו כ ת ז ל א כ ם ה מ ל ׳ ה ה  לקיום ז

ת חיוב הזולת, נראה לנו כי בדרך  אך, כאשר מדובר באדם שלישי המבקש לקיים א
ימת כלפי החייב, ת הנושה לשיתוף פעולה אתו. את חובת הנושה הקי ץ לחייב א  כלל א

יב עצמו ן כנוגעת לקיום מצד החי  כנ״ל, יש להבי
. ואילו חובה לשיתוף פעולה  אנשים הבאים מטעמו

 או, בחוזים שקיומם חליף, מצד
 עם אדם זר אינה נובעת ברגיל
ימת אפוא כלפי הח^־יב וכלפי האדם הזר גם יחד. יש  מן החוזה או מן הדין, ואינה קי
ה (בחיובי העשייה), ל ו ע ף פ ת ש ל (בחיובי הנתינה) ובין ל ב ק  הבדל ניכר בין ל

 המגיע מן החייב לבושה, את זה

 מפות במשפט (ירושלים, תשל״ח),

 צלטנר (לעיל, הערה 5) 239.
 אשר לקיזוז חוב המגיע לחייב מן הבושה כבגד תו|ב

 מכל לעשות רק החייב עצמד. ראה צלטנר, שם, 169.
 על עניין זה עמדנו במאמר על ״סיכול החוזה״, בתוך

 160,106 ואילך.
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די מתן. רשות שייכנס י גדות לשיתוף.פעולה עם אדם זר (אפילו על־  כ^וון שנימוקי ההתנ
 לו^חום שלנו) עשויים להיות חזקים בהרבה מאשר לקבלת נכס ממנו.

ת החובה הנ״ל של הנושה במקרים יוצאים מן הכלל. במקרים  ;בכל זאת אין לשלול א
נו להסיק את חובת הנושה (כלפי החייב) לשתף פעולה &ם  מסוימים, ייתכן כי עלי
 אדם שלישי מסעיף 39 לחוק החוזים הכללי, הקובע כי בקיום של חיוב הנובע מחוזה

 יש לנהוג בדרך מקובלת ובתום לב.
 \י

ם י י ק ש ל ק ג מ ו ה ם א י י ק מ ם שלישי ה ד ם על א י מ י ו ש ם מ י ל ל ת כ ל ו ח  ו! ת

ן סיבה שלא לראות נכונות ת המסקנה דלעיל בדבר החובה לקבל, אי  א^ מקבלים א
 אדם שלישי לקידם החיוב במחוללת את התוצאות המפורטות בסעיף 43 לחוק החוזים
י גם כאשר המבקש למסרו לו הוא אדם ת הנכם הראו  הכללי. מלבד החו-בה לקבל א
 שלישי, מוטל על הנושה שלא למנוע במקרים אחרים את הקיום מצד אדם שלישי

עתו שורת תוצאות לרעתו ולטובת החייב. י  פן תחולל מנ
ת הנכס הראוי שאדם שלישי ביקש למסור לו,  !לפיכך, אם סירב הנושה לקבל א
וב (סעיף 43 (א) (1)), לטובת החייב. כמו־כן, בעניין סעיף עד לקיום החי  י^דחה המו
, אם היה אדם שלישי מוכן ומזומן לקיים, נכונותו זו תיחשב שקולה 1 9  3¿ (א) (3)
ת החוזה הבלתי מקויםז׳, ולא יוכל נ ד לנושה ״הג נות החייב. לפיכך לא תעמו  כנגד נכו
ת החוזה אם יב יוכל •לבטל א ; ואילו החי ב י ת החוזה בשל הפרת החי  הנושה לבטל א

 לא קיים אותו הנושה.

ת תחולת סעיף 43 (ב) לטובת החייב. גם ו נוטה גם לאפשר במקרה שלנו א נ ת ע ד : 

 16ן אפשר שנגרם נזק לחייב עקב הדחייה, כלשון סעיף 43(ב). אם דחה הנושה את
ת יב להתבטא בזה, שאילו קיבל הנושה א י נזק החי ע לו אדם שלישי, עשו  ד1קיום שהצי
 ד1קיום מצד האדם השלישי, הסכום שהחייב היה צריך לשלם לאדם השלישי לפי חוק

 ההתעשרות נופל מעלות הקיום מצדו עכשיו לטובת הנושה.
וב ת החי יב לציין א  !בסעיפים 50 ו־ 51 לחוק החוזים הכללי מדובר ברשות החי
ו ייזקף תשלומו — שעה שהגיעו לנושה מן החייב חיובים אחדים — וברשותו נ  שלחשבו
 לבחור את החיוב שיקיים, בין חיובים חלופים. נראה לנו כי יש מקום להיקש מן
ת החיוב. אם בחירתו לא תהא זו שהיה בוחר  הכללים האלה על אדם שלישי המקיים א
ב אילו קיים בעצמו, עובדה זו עשויה לבוא בחשבון בגדר ה״נסיבות האחרות״ י  החי
 &בהן מדובר בסעיף 2 לחוק ההתעשרות, ושבגללו רשאי בית המשפט להפחית את

. 2 0 ה ב ש ה  שיעור ה

ו להודיע לנושה, זמן סביר מראש, על כוונתו ב שעלי י י ח  גם בסעיף 42 מדובר ב
 ל^יים לפני המועד. אך גם כאן לא נראה לנו שיש נימוק שלא לאפשר אף לאדם
 שלישי להודיע לנושה הודעה כנ״ל אם אין מקום לסייג ההוראה, שהדבר לא יפגע

 19 וראה גם סעיף 23 לחוק המכר, תשכ״ה-1968.
 20 בסעיפים 50 ו־51 בקשר לאדם שלישי המקיים דן פרופ׳ גנוסר (לעיל, הערה 11) 76,

 I . בטרם נחקק חוק ההתעשרות.
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 בבושה. אם הקיום המוקדם אינו נוח לחייב, יהיה מקום להתחשב בזה בקביעת שיעדר
 ההשבה (ראה להלן, בפרק יא).

ת מהות  סעיף 39 לחוק החוזים הכללי איבו קובע רק א^ז חובת החייב, אלא גם א
: ״בקיום של חיוב הנובע מחוזה יש לנהוג בדרך מקובלת ת ר כ  הקיום כשהוא מ
 ובתום לב״. על אדם שלישי לקיים את החוזה כפי ]שסעיף 39 דורש מן החייב _ ולא,

 אין לראותו כמקיים.

ם השליש* עצמו ד א * ה * ל ה כ ש י ג ל של ה ט נ ה ו ג ו  ?. ח

ד בה דובר בשאלה אם מוטלים על הנושה חובה ונטל — כלפי החייב — שלא למנוע  ע
ת הקיום מצד אדם שלישי. דיון נוסף דרוש שאלה אם מניעה כזאת לא תחולל  א
מ אחריות  אחריות הנושה כלפי האדם השלישי עצמו. ברי לבו אמנם כי בדרך כלל א
 כזאת. אבל יש לעורר את הבעיה בקשר לסעיף 13 לחוק המשכון, תשכ״ז—1967,
ן או ממימושו רשאי לפדות  הקובע כי כל אדם שזכותו עלולה להיפגע ממתן המשכו
ן על־ידי קיום החיוב. הרשות והיכולת לפירעון מוקדם מוכרת מפורשות גם ת המשכו  א

 לאדם השלישי הנדון, בסייגים ובנטל מסוימים. !
 אמנם פרופ׳ ויסמן קובע כי סעיף 43 לחוק הח1|זיס הכללי ״יוכל לסייע דק לחייב
ת זכותו ^זעל־פי סעיף 13(א) לחוק המשכון,  עצמו, ולא לאדם שלישי המבקש להפעיל א
..] על הנזק העלול להיגרם לאדם שלישי בשל סירובו של ת המשכון. [.  לפדות א
ת נכון הדבר כי אין סעיף מ  א
ן יהיה חסר ישע. כיוון ץ זאת אומרת כי האדם השלישי הנדו גע לעניץ, אך א ו  43 נ
 הזולת יש להבין הוראה זו כקובעת
ubi ins, ibi remedium :נה דו  הנ

 נכון הדבר שבסעיף 4 לחוק
גד לפרעון החוב [מצד  להתנ

ץ הסעיף [סעיף 43 הנ׳יל] מדבר ושה להיפרע א  הנ

 שםעיף 13 הנ״ל מכיר לו את הזכות לקיים את חיוב
ת הפעלת הזכור  מכללא אחריות הנושה המונע א

 היינו אומרים כי, לא רק הסירוב לקבל מן האדם השלישי את הנכס המגיע לו, אלא גם
 הסירוב לשיתוף פעולה סביר אתו (כשמדובר בחיול לעשייה) יטיל על הנושה אחריות

י הבזק הנגרם לאדם השלישי.  לפיצו

ג ו י ח ת ה ו ד ג נ ת . ה  ח

 אין החייב יכול להתבגר לקיום מצד אדם שליש• 22.
 ההתעשרות מדובר במקרה שיש לחייב ״סיבה סבירה

 שם, §57, בעמ׳ 278.
"Soivere pro ignorante et invita cuique :ראה קביעה מפורשת לכך במשפט הרומאי 
 licet" (1. 53 Dig.46,3); ובמשפט הגרמני (סעיף 267 לםה״ח) והאיטלקי (סעיף 1180
Rossel, :לםה״ח). אף ללא קביעה מפורשת בחוק, דעה זו מקובלת גם בשוויצריה. ראה 
Manuel du droit fédéral des o b l i g a t i o n s , I (1920) 126; von Tuhr, Aug. Teil des 
 Schweiz. Obligationenrechts, I, 2 (Tübingen, 1952) 429: בצרפת דעה דומה מקובלת על
Aubry & Rau, Cours du droit ctyil (6. ed., par Bartin, 1942) IV, 316; :רבים 

21 
22 

26 
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י סייג דומה להיכלל  אדם לא חייב]״, ולגבי חיובים השונים מחובות כספיים עשו
ת ההשבה בלתי  בדברי סעיף 2 על שלילת ההשבה בגלל ״נסיבות אחרות העושות א
 צודקת״. אך במה דברים אמורים, בשתי ההוראות גם יחד ? בחובת ההשבה של החייב
וב (ולכן לשחרור החייב). לפי סעיף 40  כלפי המקיים, לא בתוקף הקיום להפקעת החי
/ מצד החייב (או ׳ ד ג  לחוק החוזים הכללי, העובדה שקיימת ״סיבה סבירה להתנ
ד אדם שלישי. צ וע תוצאתו המפקיעה של קיום מ  התנגדותו המפורשת) לא תוכל למנ

ם-אדם אחר היא להקדימו ולקיים י קי -הדרך היחידה שבה יוכל החייב למנוע שי
כך לקיים בעצמו בכוונה  בעצמו. לעומת זאת, אם כבר קיים הלה, והחייב אמר אחרי
 שהנושה יחזיר לאדם האחר אם אשר קיבל ממנו, לא תוגשם כוונתו זו. הקיום מצד
ת: האדם השלישי שקיים לא יהיה זכאי לכל פי ת החיוב סו  המקיים הראשון הפקיע א

יב יהיה זכאי להשבת ״קיומו״ (שהיה קיום מדומה בלבד).  השבה, ואילו החי

, מוסיף צלטנר ואומר: ״אד מקום שבהסכמת החייב 2 ו לעיל 3  ; אחרי קביעתו שהבאנ
ץ לקבוע הפרה כשהפעולה ץ לדבר על הפרת החוזה על־ידו, כי הרי א  מסרב הנושה, א

 נעשתה בהסכמת הצד שכנגד״.

 : דברים אלה נכונים כשלעצמם אד טעונים השלמת־מה. על אף התנגדות החייב
ת הקיום הזה, כל עוד לא נערך ץ רשאי הנושה לקבל א  לקיום מצד אדם שלישי, עדי

 בין נושה לחייב הסכם על ־פי סעיף 40 לחוק החוזים הכללי.

ה בין נושה לחייב דרוש לשלילת תוקף לקיום מצד אדם שלישי,  כמו־כן הסכם מ
 אם מדובר בקיום שלפי טיבו אינו דורש שהנושה יקבל נכס או ישתף פעולה באופן
ם; אף אם ההסכם בץ הצדדים כנ״ל ייערך בהמשך הזמן, אחרי החוזה י  אחר עם המקי

 המקורי ביניהם (דאה לעיל, בפרק ד).

ן לא יועיל ההסכם  י. רק ביחס לאדם שלישי הזכאי על־פי סעיף 13 לחוק המשכו
 ^ראה לעיל, בפרק ז).

ם ו י ק ם ה ו ק . מ  ט

וחדת על  כאשר נקבע בחיוב כי מקום הקיום הוא אצל הנושה, לא תתעורר בעיה מי
 שום שהמקיים אינו החייב. והוא הדין אם נקבע בחיוב כל מקום אחר, חוץ ממקום
 מגוריו או מקום עסקיו של החייב. במקרה זה אפשר שלא יוכל האדם השלישי לקיים
 באותו המקום, ועל כל פנים אין טעם שיקיים שם. מצד אחר אין בנסיבה זו משום
 סיבה מספקת לאי תחולת סעיף 40 לחוק החוזים הכללי ולשלילה האפשרות שאדם
 שלישי יהיה המקיים. הפתרון יהיה בקיום החיוב אצל הנושה — או בכל מקום אחר

 שידרוש הנושה, אס דרישה זו סבירה.

 Dalloz, Répertoire de droit civil (2. éd., 1977), Paiment, No. 15. אך ראה גם
.Ripert & Boulanger, Traité de droit c i v i l , II (1957) no. 1515 :דעה נוגדת 

. 2 .] הפרת חיובו תוא״ 3 .  ״סרובו של בושה לקבל קיום חחה על־ידי צד שלישי מהווה נ.
 ! ראה לעיל, בפרק ה.
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ים  2. ההשבה למקי

ף 4 י ע ; פירוש ס ר ח ב א ו י ח י ו פ ס ב כ ו  י. ח

ן ההתעשרות בתור ת די ו חידוש מובהק. הוי! הנהיג א ת חידש במשפטנ  חוק ההתעשרו
ן הקודם, המשפט המקובל י  עיקרון כללי, לעומת ה״משבצות״ הבודדות המוכרות בי
ד אז (מלבד המגילה, כל עוד דיניה בעניין זה היו גלי שהיה בתוקף בישראל ע  האנ
ת חיוב הזולת. בניגוד לעמדת  בתוקפם). ובמיוחד חולל החוק מהפך בדבר המקיים א
ת זכות ההשבה  החוק הישראלי א
 4 לחוק ההתעשרות. זכות ההשבה

 המשפט האנגלי המתנכר למקיים המתנדב, הבליט
 של הפורע את חוב הזולת בהוראה מיוחדת, סעיף

ת ו|מגיע לו, אף אם לא מן החייב —  של המקיים אינה כלפי הנושה — אשר קיבל א
יב שהיה מתעשר מן הקיום הנדון, אילו לא היתה קיימת חובתו להשבה.  אלא מן החי
י הפרשן שתי בעיות. האחת היא אם על המקיים חיוב  בעניין זה מתעוררות בפנ
נו חוב כספי תחול הוראת סעיף 4 או הוראול סעיף 1. השנייה — מהו בדיוק  שאי
ן סעיף 4 לסעיף 1, וכך אם על המקרה ה!דון בסעיף 4 יחולו הסעיפים 1—3.  היחס שבי
ן בסעיף  אין ספק כי המקרה הנדון בסעיף 4 אינו אלא ס ־ג מיוחד של המקרה הנדו
נו לפרש ן ב׳ היה חל סעיף 1. האם עלי ח נ  1 וכי, אילו סעיף 4 לא היה קיים, על המקרה ה
ו כמתייחס לפורע חוב כספי בלבד ? או שמא עלינו נ ת סעיף 4 פירוש דווקני ולהבי  א
נה אחר או חיוב עשייה  לפרשו לפי פרשנות מרחיבה ולהחילו גם על מקייכו חיוב נתי

 (על־פי סעיף 40 לחוק החוזים הכללי) י או שמא יךול כאן סעיף 1 י
 ״דברי ההסבר״ להצעת החוק מציינים שתי סיבות שבגללן הקדישו לפירעון חוב
 הוראה נפרדת מהוראת סעיף 1, אף־על־פי שהמקרה נכלל לכאורה במסגרת סעיף
ת הזכייה שזכה  1. הסיבות האלה הן שבסעיף 4 נקבע שעל החייב ל־־׳חזיר לפורע, לא א
; וכן ב ו די פירעון החוב, אלא רק את אשר אותו אדם נתן לפירעון הח  בה על־י

 שחובה זו לא תקום אם לחייב יש סיבה סבירה להר,נגד לפירעון.
י השיקולים האמורים כוחם יפה אולי להבחנת בין המקיים חיוב הזולת ובין כל  שנ
ב כספי ולין מקיים כל חיוב אחר. והנה, גם  מזכה אחר, אך לא להבחנה בין פורע חו
ת שסיפק המקיים לנושה נופל בשוויו ת י ש  בחיובים אחרים אפשר כי הנכם או ה
. וגם כאן מן ית הזוכה (כלומר, כאן, מחסכונו בנכסים או בשירותים שלו) ״  מזכי
ת שיעור ההשבה לפי השיעור למזערי בין שווי הזכייה של הזוכה י היה לקבוע א  הראו
 ובין שווי הנכס או השירות שסיפק המזכה לנושה. נמצא אפוא כי לא היתה סיבה
 להפלות בין חוב כספי ובין חיוב אחר — אף אם, :מקרה של כסף, קל יותר להשוות

ת ההפרש האפשרי הנ״ל.  ולקבוע א

גד התערב1ת אדם זר, גם היא אינה יכולה  אשר לסיבה העשויה להיות לחייב נ
ת יותר •בחיוב אחר. אם ת י ב כספי ובין חיוב אחר. להפך: היא ת  לשמש מבחן בין חו
י סחורה או עבודה ואדם אחר יספק אותן לנושה ה מוטל לספק לצד השנ  על החייב הי
ת שווין, פירוש הדבר יהיה כי תסוכל מכירת סחורתו ו א  במקומו ואחר־כך ידרוש ממנ

 34 וגם במקרה של חוב כספי אפשר שהמקיים, בהסכמת הנושה, נתן לאחרון משהו (שונה
 מכסף) לפירעון החוב. אף על הנחה זו יחול סעיף 4.
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 או שירותיו של הזוכה וכי המקיים כאילו ימכור לו את סחורתו ושירותיו שלו. אפשר
 אימר כי במקרה זה דומה המקיים בהתערבותו לקורא שדגד על ביצים־לא־לו, לפי
ד החייב לביצוע מצד אדם ג תנ . יש כאן משום סיבה שבגללה י ״ ה י מ ר  bשל י

ת חיוב כספי. י נה עשויה להתקיים בענ  ?)לישי שאי
ת כוונת החוק לפי ״דברי ההסבר״ הנ״ל, היינו נו להבין א  \ סיכומו של דבר, אם עלי
 צדיכים לפרש את לשון סעיף 4 פירוש מרחיב ולראותו ככולל כל מקרה של קיום
 חיוב שסעיף 40 לחוק החוזים הכללי מאפשר גם לאדם שלישי. היינו צריכים לומר
וב כספי הוא השכיח ביותר  כי ההודאה נוסחה כפי שנוסחה רק משום שהמקרה של חי

ת חיוב הזולת.  שבו יקיים אדם א
״ל המדבר בקיום חיוב ומתייחס י המחוקק עמד נוסח סעיף 40 הנ נ ד עי ג  ; אלא שלנ
נה בכללם כי אם גם לחיובי עשייה מסוימים. אם בחוק  באורות לא רק לחיובי הנתי
 ההתעשרות בחר המחוקק בלשון שבחר בה, סימן שרצה לכלול בהוראה אד ורק חובות

 כגפיים.
ע התחשבות בשני השיקולים שב״דברי ההסבר״ לת סעיף 1 במקום סעיף 4 לא תמנ  תחו
 הנ״ל. העובדה שהיתה לחייב סיבה סבירה להתנגד לכד שאדם שלישי יקיים את החיוב
 במקומו והעובדה שהמקיים נתן לנושה תמורה קטנה יותר משווי הדבר המגיע, עשויות
ת הזוכה מחובת ן ה״נםיבות האחרות״ שבגללן רשאי בית המשפט לפטור א  להיכלל בי
ן לגופו. י  ההשבה לפי סעיף 1, כולה או מקצתה (סעיף 2). בית המשפט ישקול כל עני
ה מעוניין לספק בעצמו לנושה יב הי ו לעיל, החי  למשל, כאשר, לפי הדוגמה שהבאנ
 סחורה או עבודה — ולא לשלם לאדם שלישי שסיפק אותן במקומו לנושה — מן הצדק
ים; אבל על־פי רוב לא יהיה צודק לפטור אותו מכל השבה, ת שווין למקי א ישיב א ל ^ 
 כי הוא חסך נכסים או מאמץ משלו. לעומת זאת לא יוכל אף בית המשפט להיזקק
: להחזיר למקיים את ן דו  לפתרון שהיה אולי המתאים ביותר, בדרך כלל, במקרה הנ
 הסחורה שסיפק, כך שיצטרך לקיים בעצמו. פתרון זה היה דורש להכניס חריג בסעיף
 40 לחוק החוזים הכללי — וחוק ההתעשרות לא עשה את זאת ולא הסמיך את בית

 המשפט לעשותו.

ף 4 י ע ת ס ר ג ס מ ם 1—3 ב י פ י ע ת ס ל ו ח . ת א  י

 הלעיה השנייה שהזכרנו לעיל היא אם סעיף 4 עומד ברשות עצמו לחלוטין, אם לאו.
ו קודם, מוצע להקדיש  ב^דברי ההסבר״ להצעת החוק נאמר כי, משום הסיבות שהבאנ
י עצמה״. השאלה היא באיזו מידה הוראה סעיף  לפירעון של חובות הזולת ״הוראה בפנ
וחדת (לעומת ההוראה הכללית שבסעיף 1),  4 היא כזאת. לנו נראה שהיא אמנם הוראה מי
ת במלוא מובן המלה. .לפי הצורה שלבש בחוק (ושהיא שונה מצורתו  אד לא הוראה עצמאי
 בהצעת החוק שאליה מתייחסים ״דברי ההסבר״ הנ״ל), סעיף 4 מברר באילו תנאים
ה גבול א י ן הפורע את חוב הזולת זכאי להשבה. אך ביסוס ההשבה העקרוני ת א  וכ|עבר ל
 נשאר זה המתבטא בסעיף 1, וסעיפים 1—3 נשארים בעלי תחולה, גם על הנחת
 סעיף 4, בכל ההיבטים שבהם אין סעיף 4 סוטה מהם. כמו בכל המקרים הנכללים

 25 ירמיה י״ז 11.
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 ה״נסיבות האחרות״ שבהן מדובר

 שהוא המקרה ההפוך לזה הנרמז

 גד טדסקי

 בסעיף 1, מוסמך בית המשפט להתחשב ב״נסיבות ך.אחרות״ הנזכרות בסעיף 2 ולפטור
ת החייב מחובת ההשבה, כולה או מקצתה. נני^ שלחייב היתה הגנה טובה כלפי  א
 הנושה, למשל משום שחובו התיישן. אם אדם שלישי פרע את החוב, יש כאן ״פירעון״

ה מחייב השבה, והוא הדין בחוב בר־ביטול.  שלפי דברי סעיף 4 כשלעצמם הי
ל כי להלכה יש כאן גם משום ״זכייה״, שעליה מדובר בסעיף 1. אך, א ש  אין ל
ת הוראת סעיף 4 בהוראת יה זו היא בגדר ״בוקי םריקי״, אם נשלב א  משום שזכי

 סעיף 1, נראה שבמקרים האלה יש מקום לתחולת
 בסעיף 2.

ינו נזקקים גם במקרה  ל״נסיבות האחרות״ הי
] אלא כדי מה שנתן לפרעון החוב״. נניח שהחייב . . . ]  בסעיף 4, במלים שבסיפא ״
ת הנושה  יוכל להוכיח כי, אילו לא קיים האדם השלישי, הוא (החייב) היה משדל א
ע לו. אז לא יצטרך הח«|ב להשיב לאדם השלישי את הסכום י  להסתפק בחצי הסכום המג

 המלא שפרע האחרון.
ו בקיום חיוב לא כספי, כאשר יחול סעיף 1 לבדו.  כמובן, מקרים דומים ייתכנ
: נניח שאדם שלישי סיעק לנושה את הדבר הספציפי שמגיע גמה ו  וכאן אפשר להביא עוד ד
. כיוון 2 6 ה ז ו ח ת ה נו ברשות זה האחרון משום נדיבות המסכלות א  מן החייב אך שאי
נו ביטול, פירעונו של האדם השלישי הוא פירעון. אך לא ו הסיכול אי  שבמשפטנ
ד החייב ולהטלת ג  ייתכן שנתעלם מן העובדה שבנסיבות הנ״ל אין מקו!! לאכיפת החוזה נ

 פיצויים עליו.
 אם יחולו הסעיפים 1—3 על פירעון חוב כספי, תחולה זו עשויה להתבטא במקרים

 רבים ושונים. נסתפק בשתי דוגמאות נוספות.
מר: דן אינפלציה, כל פעם שמדובר בחובות לםווח ארוך ללא הצמדה, יש לו  בעי
 אשרי החייב, כי חובו הולך וקטן מבחינה ריאלית. אם אדם שלישי יפרע את החוב לפני
 המועד וידרוש השבה, בית המשפט יראה כאן נסיו:ות המצדיקות פטור הזוכה ממקצת
יב ישיב לו רק במועד פירעונו  הסכום (על־פי סעיף 2) — אם לא יסכים המזכה שהחי

 של החוב המקורי.
ת חובות אי שזה יפרע א ת רכושו לפלוני בתנ  נניח כי מישהו כתב בצוואתו א
ת אלה, פרע מ אדם אחר וידרוש השבה ממנו, בו י חו נ  אלמוני. אם, בטרם פרע פלו
 לפי אותו הסייג שבסעיף 2 יהיה מקום לשלול לחלוטין השבה זו, בייחוד אם המקיים
ה זכייה ארעית ת י ה ת אלמוני י י י כ ז , כיון ל ״ ש י ר ו מ ״ל בצוואת ה  ידע על ההוראה הנ

 בלבד ואלמוני לא הפיק שום תועלת ממנה. !

ת הסייג שבסעיף 4  סעיף 2 ולא א
 החוב״. נראה לנו כי בדוגמאות

ם זר ד ד א צ ן מ ב לפירעו י י ח ת ה ו ד ג נ ת  ה

 אולי ישאל השואל למה להחיל במקרים כאלה את
ד ג : ״אם לא היתה לזוכה סיבה להתנ ו מ צ ן ע ו  לפרי

 תשל״א—1970 (להלן: חוק התרופות).
 לבידול מחמת טעות (סעיפים 14 ו־61(א)
 ידע אמנם על דבר הצוואה, אד חשב

 לההובה מן •החייב.

 26 סעיף 18(א) לחוק החתים (תרופות בשל הפרת חוזה)
 27 אם לא ידע על כד, נראה כי פירעונו ביתן

 לחוק ההוזים הכללי). מסתבר, כי הוא הדין גם אנ!
 בטעות שבכל זאת, בפרעו את החובות, יהיה זכאי
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גדות להשיב למזכה את הסכום שהוא גדות הזוכה הסבירה תהיה התנ  שהבאנו התנ
, כלשון ההוראה. כדוגמה ב ו ח ן ה ו ע ר י פ ת ל גדו  הןציא, כולו או מקצתו, ולא התנ
י אחים מחלקים ביניהם את עזבון אביהם ומכיוון : שנ ה א ב ת ה ן זה נביא א ת ח  ל^ןקרה א
 שהנכסים הניתנים לאחד מהם עולים בשווים על אלה שנוטל לו האחר, לאיזון שתי
 הקבוצות מטילים תשלום משלים על הראשון לטובת האחרון. לפי כוונתם, יהיה זה
 חוב בין אחים שבו, אם יתקשה החייב לשלם במועד, יוכל לסמוך על יחס נוח מצד הנושה.

.  ובכלל סביר למדי שלא תנעם לחייב התערבות אדם בעניינו המשפחתי
 בטרם נחקק חוק ההתעשרות הישראלי, מתח פרופ׳ גנוסר ביקורת קשה וצודקת
דב הפורע את חוב  על הדין האנגלי — המקובל אז בישראל — השולל השבה למתנ
יב להתערבות גדות החי . הוא העיר כי, אילו היה קיים תחום שבו תיתכן התנ 2  ח1ת 8
; וכי, בכל זאת, על־פי החוק י משפחתו נות לבנ ו ין המז  א4ם זר בחיוב שלו, היה זה עני
ות לזכאי זכות החזרה כלפי נ ו , מוכרת לאדם לא חייב שסיפק מז י ל א ר ש י  שחוקקו ב
 החייב. ההסבר הסביר לעמדה זו של המשפט הישראלי (וכמו־כן של שיטות משפט
ס ג ) הוא שהאינטרס הנדון חיוני לנצרך _ ו 3 0 י ד ו ה י  אחרות, אף אם לא של משפט ה
 לחברה כולה ולמדינה — עד כדי כך שבכוח שיקול זה להתגבר על כל שיקול נגדי.
״ט עומד בתוקפו גם אחדי חוק ההתעשרות, ת תשי ן ספק כי ההסדר שבחוק משנ  אי
 בהיותו ״הסדר מיוחד״. לפיכך, כאשר יחולו דיני החוק משנת תשי״ט, לא יהיה מקום
נות להתנגד שאדם אחר יקיים את חיובו. לעומת ו  ל^זום ״סיבה סבירה״ מצד חייב המז
י החוקים בדבר שיעור ההשבה: גם לפי חוק גוד בין שנ י ו רואים שום נ  זאת אין אנ
ך לפירעון שיעור מזונותיו החודשי, סכום קטן מהסכום ר צ נ תן ל  החזונות, האדם שנ
ע לו, אף אם קיבלו הנצרך בפירעון סופי, אינו זכאי להשבה אלא כדי מה שנתן י  המג

 לפירעון החוב, כלשון סעיף 4 לחוק ההתעשרות.

מ י י ק מ ל ב ו י י ח ״ ל ד ג נ ת ה ה ל ר י ב ס ה ה ב י ס ״ ת ה א צ ו  יג. ת

 ל>4י סעיף 4 אין פטור הזוכה מותנה בכך, שהוא התנגד מראש לפירעון מצד המזכה.
גדות בפועל (כלפי האדם השלישי עצמו לת החובה להשיב כלל אינה דרושה התנ  לאלי
 או| כלפי הנושה), וזו כשלעצמה אינה מספקת. דרוש שהיתה ״סיבה סבירה להתנגד״,
 וז1 מספקת לפטור אוטומטי של הזוכה. בהסדר זה יש משום הפליה בין חוב כספי ובין
 חיוב אחר, כי, לגבי האחרון, סיבה סבירה להתנגד לקיום החיוב מצד אדם שלישי תהיה רק
י בית המשפט לפטור את הזוכה מחובת א ש  בגדר ה״נםיבות האחרות״ שבגללן ר

, על־פי סעיף 2. ה ת צ ק ו מ ה א ל ו  ההשבה, כ
גד החייב במפורש — ימת ה״םיבה הסבירה״ — ואפילו התנ מצד אחר, אפילו היתה קי | 
ת החוב ולכן מחולל את שחרור החייב. זהו הדין לפי סעיף 40  המקיים הזר מפקיע א
; ואישור לכד מוצאים אנו בסעיף 4 הנ״ל עצמו כי, לולא השחרור, י  לז^וק החוזים הכלל

 לא היה מקום לדבר על ״זוכה״ ועל ״מי שפרע חובו״.

 28 ראה גבוסר (לעיל, הערה 11) שם. ראה גם דברי פיופ׳ ד׳ פרידמן, דיני עשיית עושר ולא
 במשפט (1970) 208.

 29 חוק לתיקון דיני המשפחה(מזונות), תשי״ט—1959, סעיף 16.
 30 ראה גנוםר(לעיל, הערה 11) 79.
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 גד סדסקי משפטים י, ו1ש״מ

ת החייב העשרה  החוב להעשיר א
ת עובדתית — אם לא ידע  טעו

ב חוב כספי שיש לו ״סיבה סבין־ה להתנגד״ נהנה חינם מפקיעת י  נמצא שהחי
*. אם מבקשים לפטור 1 ת הדעת ה הפורע. זוהי תוצאה שאינה מניח!? א ב ש  חיובו, על ח
גד לכך, שאדם שלישי ב מן ההשבה, בשל הסיבה הסבירה שהיו:ה לו להתנ י ת החי  א
יב שיקיים בעצמו. כלומר, המחוקק היה ת החי יב א  יקיים במקומו, כי אז צריכים לחי
 צריך לקבוע חריג מההסדר הנובע מסעיף 40 לחוין החוזים הכללי כך שאדם שלישי
ת אי־  שאמר לקיים יהיה זכאי להשבה p הנושה. ואולם יש מקום לשיקול העשוי למתן א

 הצדק שבהסדר הפוזיטיבי. כאשר לא התכוון פורע
 סופית, יש להניח כי בפורעו את חוב החייב, טעה

ה זכאי להשבה דע כי לא הי ; או טעות משפטית, אם לא י ״ ד ג  על ה״םיבה הסבירה להתנ
חד ייתכנו ביטול הפירעון, על־פי חוק החוזים  בשל הסיבה הנ״ל. בשני המקרים גם י

ושה לפודע.  הכללי, והחזרת הסכום מן הנ

ף ו ט ח ת ן ו  יד. פירעו
 ן

ת החייב. אין ההוראה מתכוונת  הפירעון שסעיף 4 מדבר בו הוא זה המשחרר ^
י החייב, כפי שקורה כאשר הפורע ± וב לגבי הבושה אד לא ל  לפירעון המפקיע את החי
 מקבל תחלוף (סוברוגאציה, בלעז) בזכות הנושה. ;?ין אפילו לומר כי הסיבה שבגללה
 לא יחול סעיף 4 היא בהוראת 6(א) הקובע כי לא יחול החוק כאשר מוסדר
ן ׳׳ענין הנדון״ שאליו מתייחס סעיף י י : כאן אין הענ ן הנדון לפי מקור אחר י י  הענ

ן ז  6(א). הסיבה לאי־תחולת החוק היא שכאן אי
 אחר.

ן מצד ו ר ס ח . מצד אחד ו ר י י  כ

ב י י ח ״ ל ן י פ ת ץקי נ ת מ מ ״ ש ם ל י י ק מ . ה  טו

ונת המזכה היתה  אין בחוק סייג מפורש לזיכוי המזכה להשבה כלפי הזוכה במקרה שכו
 להיטיב לזוכה, בך שזה יזכה בזכיית חינם.

ק במסגרת מתבה. אך יש מקרים. י  אמנם סייג כנ״ל לא היה דרוש בכל פעם שנכלל הענ
ת חיוב הזולת. איך כאן אחד מסוגי  שאינם נכנסים למסגרת זו, למשל מקרה המקיים א
ד (כפי י פ י ק ע ות ה ה הנדונים בחוק המתנה, תשכ״ה—1968, אלא אחת מ״מתנ  המתנ

ו הסדר מפורש.  שקוראים להן) שאין עליהן במשפטנ
ם: קודם, קיום לחיוב י שלבי ת העם׳ ןה לשנ  לפי כוונת המיטיב הטיפוסית, אין לפרק א
יב ובעת למקיים זכות השבה כן החייב — ואחר־כך מחילה לחי ו נ  הזולת — אשר ממנ
י הדברים מתמזגים בפעולה משפטית  שתשחרר אותו, כלומר ויתור על זכות ההשבה. שנ

 אחת, לפי כוונת בעליה הטיפוסית.
ת פעולת המקיים כחוזה לטובת אדם שלישי (החייב) שהוא,  אין אפשרות לראות א

 שלישי על אף התנגדות החייב (כפי
 267 לסה״ח), רואים את המקיים זכאי

.Esser, S c h u l d r e c h t , I (4. ed., 

 31 במשפט הגרמני, אם קיבל הנושה את הקיום מאדם
 שהוא רשאי — אד לא מוכרח — לעשות: סעיף

 להשבה מן החייב על־פי דין ההתעשרות: 153 (1970
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 משפטים י, תש״מ המקיים את חיוב הזולת וזכותו להשבה

 המקיים, יכרות עם הנושה בשעת הקיום. נראה לנר כי, לפי ־המונח י ״חיוב״׳ המופיע
 בסעיף 34 לחוק החוזים הכללי, רק חוזה אובליגטורי (ולא הסכם ריאלי) עשוי להיות

 חוזה לטובת אדם שלישי.
נו יכול להיות אלא בעקרונות החוזה הכלליים. על המקיים להפנות  הפתרון אי
 ל|זייב את הצעתו ל״מתבת העקיפין״ אליו, הגלומה בקיום החיוב המגיע ממנו, ודרושה
יב להצעה זו. הסכם זה נכלל ב״הסכם אחר בין הצדדים״ שבכוחו להוציא  ד^כמת החי

? מכפיפותו לחוק ההתעשרות (סעיף 6 (א) לחוק זה). י נ ע  א^ז ה

ל טו בי ו בר־ ל א ט ב ב ו י ח ה ה י ר ה ש א ה כ ב ש ה . ה ז  ט

ו זכאי להשבה מן ה״חייב״, כי נ  אם החיוב היה •בטל מעיקרו, האדם שאמר לקיימו אי
 לא היה כאן קיום של חיוב, לא היה כל חייב ולא חיתה כל זכייה. לעומת זאת זכאי

נית ה״מקיים״ להשבה מן ה״נושה״.  עקרו
וב היה בר״ביטול, כל עוד לא בוטל אפשר לקיימו, ואדם שלישי שקיים אותו  ! אם החי
 יהיה זכאי להלכה להשבה מן החייב, כיוון שזה זכה בזכייה. אך, למעשה, אם יש להניח
ת זכות הביטול שלו ולכן לא  כי, אילו לא קיים האדם השלישי, היה מנצל החייב א
 היה מקיים, יש כאן משום ״נסיבות אחרות״ (םעיף 2 לחוק) שתצדקנה פטור החייב
ו דלעיל הסייג שבסעיף 2 הוא בד־ תחולה גם במקרה של סעיף  נ$ ההשבה (ולפי דעתנ
ק פירעון חוב כספי). המקיים שלא ידע בשעת הקיום כי החוזה בר־ביטול י  4, בענ

 עשוי לקבל השבה מן הנושה בהסתמכו על טעותו.

ל ו ט י ב ־ ר ו ב ל א ט מ ב ו י ק ה ה י ר ה ש א ה כ ב ש ה  יז. ה

ד עסקה משפטית, הקיום מצד אדם שלישי עלול להיות •בטל או בר־ביטול.  בהיותו תמי
) היה בטל מעיקרו, האדם השלישי שסיפק נכס לנושה 3 ן קיום״ 2  אם הקיום (או ה״כעי
ו ולא מן החייב. כך, למשל, אם מדובר בהעברת מקרקעין, כאשר  יהיה זכאי להשבה ממנ
ן  מסרו אותם לנושה אבל חסר הרישום; או אם מדובר באיסור שיטילו ההסכם או הדי
. אם הקיום היה בר־ביטול ( 3 3  על קיום מצד אדם שונה מן החייב (ראה לעיל, בפרק ד
 (למשל עקב טעות האדם השלישי שחשב את עצמו מחויב), למקיים יש שני חייבים
: אינו מבטל — יהיה חייב להשבה דו  להשבה, אחד בפועל ואחד בכוח, והבחירה בי

 ה)חייב; מבטל — יהיה חייב כלפיו הנושה.

 32 לעיל, בפרק ה.
 33 בקשר לקנס, מעיר פרופ׳ גנוסר (לעיל, הערה 11, בעמי 81), לאחר שקבע כי על העבריין
 לשלמו בעצמו וכי אסור למדם אחר להתערב: ״אך [ ...] אל לנו לשלול מן הפורע את
 זכותו להשבת הקבס מידי העבריין, אלא — להפך — נסיר כל מכשול מדרכו ונקל עליו
 : את הליכי השיפוי.״ בראה לגו כי מן האיסור הנ״ל נובע כי מחויבת להשבה היא המדינה
 ן (השווה הוראת סעיף 6(ב) לחוק לחוק ההתעשרות שמן הסתם תחול על המדינה אף מעבר

 לתחום המשפט הפרטי) וכי העבריין יהיה עוד חייב כלפיה.
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 נד טדסקי משפטים י, תש״מ
 ן

ה כ ו ז ת ה י י כ ם המופיעים על ז ו י ק ה ם מ י ר ח ו א ם מ י ע ו ר י ח א  י
ה כ | מ ן ה מ ס ו על ח  א

 אפשר כי, לאחר שנתחוללה זכיית הזוכה, נעלמת תועלתה עקב אירועים מאוחרים
דה כאן. ואולם ה המיוחד הנ י נן ברגעיו^ לענ גמאות הרגילות לתופעה זו אי  יותר. הדו
י יב קיים גם הוא, בל  אפשר, למשל, כי, לאחר שאדם שלישי קיים את; החיוב, החי
 לדעת על הקיום הקודם. אמנם, עקרונית, יהיה אז |החייב זכאי להשבה ת הנושה, אך
ו מאומה, משום שהנושה חסר יכולת או משום שמדובר  אפשר למעשה שלא יקבל ממנ
 בחיוב עשייה והיא כזאת שלא הפיק הנושה שום הז־עלת מן הקיום החוזר. אם לא יוכל
 לקבל השבה מן הנושה, יש לומר כי נעלמה ההעשו|ה שפעולת האדם השלישי העשירה
יב לאדם השלישי ת ההייב. בכל זאת נראה לנו כי, עקרונית, יש מקום להשבה מן החי  א
 שקיים. אין בחוק שלנו הסייג הנכלל בשיטות מש^ט אחרות שבהן מגעת ההשבה רק
ו החייב ״קיבל טובת הנאה״ . לפי הנחתנ 3 4 ה ע י ב ת p ה ז ימת ב דנה קי  אם ההתעשרות עו
מן נעלמה תועלתה לדידו מכל מקום היה חסרון המזכה  בלשון סעיף 1, ואם •בהמשך הז

 (וחסרון זה לא נעלם גם אחר כך). |

ה נסיבות מסוימות, למשל מנ י ת הדרך לפתרון אחר לכ^תתקי  ואולם סעיף 2 פותח א
 הזניח המקיים להודיע לחייב שקיים את החיוב, 1חוסר הודעה זה גרם לקיום חוזר
ו מכיר! בכלל שלפיו צריכה ההתעשרות  מצד החייב. לפיכך נאמר כי אין משפטנ
ש מקום להערכה חופשית ימת עוד בזמן התביעה, בתור עיקרון כלל{, אלא שי  להיות קי

 על הנסיבות והתנהגות הצדדים.

 ההשבה מגיעה למקיים גם במקרים אחרים שבהם משתנה המצב אחרי הקיום. נניח
ת החיוב, נודע לנו!כי, אילו לא קיימו, החייב לא היה  כי, לאחר שאדם שלישי קיים א
י הוראה בצוואת פלוני פ  מחויב לקיימו, משום שהיה זוכה למחילה מן הנ(ישה, על־
ת לי ושה את עזבונו. מה שקזדם היינו צריכים לראות כהעשרה הזוכה מתנ ח לנ י  שהנ
 לנו כאן חסרת תועלת לו. אד אירועים — או יז|יעות המאוחרים מהקיום לא ישנו

ת המצב המשפטי שנוצר עם הקיום. ! נית א  עקרו
ה מקום לתחולת סעיף י ת החיוב ^א היה עד מן שבו קיים אדם שלישי א  נניח שבז
ה הסיכול ושאחר־כך היה מקום לתחולתו, כך שבזמן י  18(א) לחוק התרופות בענ
עת הנושה אי^לו לא קיים בינתיים המזכה. לפי  התביעה לא היה צפוי החייב לתבי

ו לא יהיה פטור החייב מהשבח. !  דעתנ

 בזמן הזכייה. אם השיג המזכה את
 שתיתה לו כלפי הנושה ותביעה זו

 גם חםרון המזכה דיו — עקרונית — שהתקיים
די ויתור על תביעה יב על־י עת החיוב למען החי  פקי

ת פקיעת החיוב המקורי ואת ן זה מבטל א  התגלתה אחר־כך כבלתי מבוססת, אי
ן החייב, ובלבד שבשעתו דבר אי־הביסוס לא היה גלוי  תביעת המזכה להשבה מ

 למזכה. 1

 34 ראה סעיף 818, פסקה שלישית, לסה״ח הגרמני; סעיף 64 לסה״ח השוויצרי לחיובים; סעיף
 2041 (כפי שפירשוהו) לסה״ת האיטלקי. ראה גם בצרפת: Marty & Raynaud (לעיל, הערה

I .314 (7 
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 משפטים י, תש׳׳מ המקיים את חיוב הזולת וזכותו להשבה

 3. ״עשיית עושר ולא במשפט״

״ ת ו ר ש ע ת ה . ״ ט  י

, כמו כל זוכה  ל^בי אדם שזכה בשחרור חינם מחיוב המגיע ממנו אפשר לומר כי ה ת ע ש ר
 ז^יית חינם אחרת. סילוק יסוד פאסיבי מרכושו שקול כנגד הוספת •נכס עליו, אם נראה

ת הרכוש כסיכום אלגבראי של יסודות חיוביים ושליליים.  א
יב המשוחרר — או על כל זוכה אחר, כנ״ל — את  ברם, אם המשפט מטיל על החי
 החובה להשיב עד כדי התעשרותו למזכה, נעלמת ההתעשרות. אין לומר אפילו שקיימת
תה: האם נאמר כי התעשר  התעשרות ארעית שלו, כי עצם החובה להשבה שוללת או

ת המחיר י ת הממכר וטרם שילם א  קונה שקיבל כבר א
 ; נמצא כי בכינוי המוסד כ״התעשרות״ (״התעשרות בלתי מוצדקת״, וכדומה) יש
ן לדבר על התעשרות.  כ^שום סתירה עצמית. -במידה שהמשפט מכיר בחובת ההשבה אי
 כידון שכבר עם זכיית הזוכה נוצרת חובתו להשבה (כך אינו מועשר אף לרגע קט).
ת ההתעשרות כבלתי מוצדקת. ץ רואים א א , סימן ש ת א  ובמידה שלא יטילו חובה מ
יבת את הזוכה להשבה, אלא רק אותה זכייה  כן יש גם להעיר כי לא כל זכייה מחי
כה; וחסרון זה קובע את שיעור ההשבה לא פחות מן הזכייה  הכרוכה בחסרון המז
 כשלעצמה. משום כך, אין להתרכז כהתעשרות הזוכה ולהזניח את התרוששות

 המזכה — אפילו נתעלם מן השיקול הקודם.

״ ט פ ש מ א ב ל ת עושר ו י  כ. ״עשי

ית עושר ולא  השגות נוספות, מסוג אחר, יש להשיג על שם החוק הישראלי, ״עשי
ת כינוי המוסד הנדון שהשופט ש״ז חשין ז״ל  במשפט״. כידוע, אימץ בזה המחוקק א

 שאל בשעתו מדברי ירמיה, י״ז 11.
ו והמקרה של החייב שמישהו ת המוסד שלנ  אך דברי הפסוק הנדון אינם הולמים א

ת חיובו הוא דוגמה מובהקת לאי התאמה זו.  אחר קיים א
 : אמנם, לכאורה גם בדברי הנביא וגם במוסד הנדון מדובר בזכיית זוכה שלא תצדיק
ת השערתו הסופית ושלא תעשירו סופית. אך הזכייה שבחוק הישראלי — שהיא  א
ון הנביא — שהיא זכייה במובן  זכייה במובן המשפטי — אינה דומה לזו שאליה מתכו

 השתלטות למעשה בלבד.
 לפי לשונו הברורה של הפסוק ולפי כל נימת הטפתו, התכוון הנביא לפעולה של
. 3 5 ל ו ו א ״עשה עושר״) — ולא של מישהו אחר — שהיא פעולת ע ו ה  המתעשר (
ן חוק ההתעשרות דורש שהזוכה תפס דברים של הזולת ו אי י נ  לעומת זאת, ליישום די
 ומכל שכן שתפסם שלא כדין, בכוח או •במרמה — כמנהג שירמיה מייחס לקורא —
 אלא מסתפק שיגרמו לטובת־הנאה שלו אדם אחר (למשל, המקיים חיוב המגיע ממנו)
 !או אפילו הטבע. ולא עוד אלא שהחוק הישראלי בכלל לא יחול (סעיף 6 (א)) כל

 35 בכד קיימת תמימות דעים ביז מפרשי המקרא המקובלים. ראה תרגום אונקלוס; מצודת
 דוד; אברבנאל; מלבי״ם — על הפסוק הב״ל. וראה גם א״ש הרטום, ספר ירמיה (1970) 63.
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 גד טדסקי משפטים י, תש״מ

 פעם שהזוכה היה ענל, כלומר מעוול בנזיקין או |מפר חוזה (או חיוב אחר) י». בזה
 דומה המשפט הישראלי למשפט האיטלקי והצרפתי» שגם לפיהם יש מקום למוסד
ץ העניין מוסדר בחוק אחר ן והוא נבדל מן המשפט הגרמני ן רק כאשר א  הנדו
 והשוויצרי, ומן המשפט האנגלי שבו מוכר 7b שנקרא ה״ויתור על נזיקין״
ן לומר כי מוסד ההתעשרות  (waiver of tort). אך גם במשפט האנגלי והאמריקני אי
 מוגבל למקרים שבהם גורם ההתעשרות היה מעשה שלא כדין, כלומר עוול.
"no one shall be allowed to ץ אמריקני כי, בכלל ש לפת־  כאשר אנו קוראים בפםק ד

t)he word 'unjustly*unjustly enrich himself at the{ expense of another", " ( , 
 as so used, means unlawfully",38 עלינו להעיר שקביעה זו היא בלתי נכונה אם יש

נה כמניחה בהכרח קיום פעולה בלתי חוקית.  להבי

ת הזוכה — בץ שהיא פעולת הזוכה עצמו ובין שהיא פעולה של  הפעיולה המזכה א
3 •!— היא אפוא במשפטנו אך ורק פעולה מותרת, וגם 9 ר ח  המזכה או של אדם א
 עשויה להיות תקפה (כלומר, כדין, במשפט.; כנגד ״ולא במשפט״ שבפסוק של ירמיה).
ה וברכוש הזוכה, קובע שתאוזן נ  אף אם החוק, בהתחשבו בתוצאותיה ברכוש המז
די השבה מן הזוכה למזכה. יש כאן כעין דיאלקטיקה פנימית בקרב השיטה י  על־
ת עצמה, הקובעת דינים שיאזנו דינים אחרים. א י ז ו ן זה נבדל מ ת ר ו פ ה על  המשפטי
 פגיעה בזכות. גם אינו בהכרח החזרת המצב לקדמותו, אף כאשר החזרה זו היתה
ץ קובעים שהנושה יחזיר את  א
 פירעון המזכה ומאזנים את חסרונו

ב חברו,  אפשרית בהחלט. כך, בעניין הפורע חו
ת ושה: מקיימים א  התשלום לפורע והחייב ישלם לנ

 של הפורע על־ידי השבה לו מן החייב.

: אף ו ית עושר ולא במשפט״ בהערה ז ת השימוש בביטוי ״עשי  יבקשו אולי לתרץ א
 אם לא זכה בעוול, הזוכה יעשה עוול אם לא ישיב
ת הביטוי הב״ ן לייחס א ה זו אי  במלים אחרות, לפי טענ

 למזכה את הזכייה או את שוויה.
 ל לחובת ההשבה אלא להפרת חובה

"The phrase 'unjust enrichment* 
י »unjust enriçhmet לאי השבת הז ת הביטו ן לוא״ יש המייחסים א  זו. גם בעולם ה״קומו

is used in law :עה ת הקבי  כייה. למשל, קוראים אנו א
to characterize the result or effect of a failure to make restitution of, or for, 

 דין ההתעשרות אף־על־פי שמדובר
 בהתעשדות שגרם לה מעשה אסור ז התשובה היחד. חיובית אילו בתור ה״ענין הנדון״
 הנ״ל, היה צריך להבץ את הפרשה

 36 האם בכל זאת ישנם מקרים שוליים, שבהם יתול

 הכפוף להוראות מיוחדות בחוק אחר, לפי סעיף 6(א
 הנדונה in concreto; כך שאם משום־מה לא תיתכן כמקרה מסוים התביעה השובה מתביעת
 ההתעשרות, אפשר יהיה להיזקק לתביעת ההתעשר־ת. אבל לא בראה לבו שזה משמע

 ההוראה. על־פיה, אם קיים ההסדר האחר in ebstracto, חסומה תביעת ההתעשרות.
 37 השווה סעיף 3042 לסה״ח האיטלקי, ובצרפת: Marty & Raynaud (לעיל, הערה 7) 319.

Cf. 395, 396. N.W 30:ראה. Minn. — Sheasgreen Holding C o . v. &worsky, 231 38 
! CJS. (§ 89 "Equity") p. 982 

 39 לפי סעיף 1(ב) לחוק ההתעשרות, אין חרשים במשפט|ו, לתחולת המוסד, שגורם ההתעשרות
 היה מעשה של הזוכה או של המזכה, ואף לא שהיה למושה של אדם. כדי לכלול גם אירוע
ר כי ת ו ה מ ש ע ן לכנותו מותר או יאסור), לא נוכל לומר כי המוסד מניח מ  טבעי(שאי

.  אם שהוא מניח שאת ההתעשרות ל א ג ר ם מ ע ש ה !א ס ו ר
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 משפטים י, תש״מ המקיים את חיוב הזולת וזכותו להשבה

property received under such circumstances as to give rise to a légal ojr 
 '*équitable obligation to account therefore י*.

 I מוזר הוא לתת כיבוי לשלב ההפרה — שהוא שלב אפשרי בלבד ומכל מקום שלב
־שם ץ החיוב הבדון אופייבי לעומת יתר החיובים — ובו בזמן להשאיר כבךבלי  שבו א
 את החיוב הראשוני עצמו, זה י הנובע מזכיית הזוכה על חשבון המזכה. בוכח ההגדרה
 שהבאנו מן המשפטאות האמריקנית, נשאלת השאלה: אם unjust enrichment מציין
"légal or équitable ob!i-הנ״ל בלבד, מהו היסוד ל־ feiiurevr את היסוד לתוצאות 
ן כוונה כזאת הנ״ל לחוק הישראלי וכמו־כן לדיני  gatioh" שבו מדובר י אך, למעשה, אי
ית עושר ולא במשפט״ והאחרים  הארצות האחרות ולרוב הסופרים. בכינויים כגון ״עשי
 על ההתעשרות מתכוונים בעיקר לכנות את החיוב הראשוני, במקביל לכינויי החיובים
ן ת נרדפים,. פחות או יותר, ל״כעי  האחרים, החיוב החוזי והחיוב מנזיקין, ובתור שמו
ץ את החיוב הראשוני הנובע מפעולות ״ (quasi contractas)41 — שגם הוא מצי ה ז י 1  ח

ץ תשלום בטעות.  כג
 עומדות אפוא בעינן ההשגות הנ״ל בדבר התאמת הכינויים הנדונים לעניין, ובמיוחד
ו חז״ל שבדונם בעניינים . צדקו ממנ ״ י ל א ר ש י  ההשגות על הכינוי שבחר בו המחוקק ה
ו את הנושא בשם מושאל מן הפסוק הנ״ל של ירמיה. המסקנה המתבקשת היא ע  אלה לא כ
די אין להמשיך ולקרוא לפרק בשם  שבשילוב חוק ההתעשרות בקודקס האזרחי העתי
 ״ן1שיית עושר ולא במשפט״ אלא ״השבה״, כשהכוונה היא להשבה לשם איזון בין
 רכוש של זוכה בטובת־הנאה (ללא עילה שתצדיק התעשרות סופית) ובין רכוש
יעת התעשרות בלתי מוצדקת, הכרוכה בחסרון הזולת. ; כלומר, השבה לשם מנ כה  של מז
מדת כי ״השבה״ היא כינוי מתאים רק לדינים הנדונים כאן. דינים אלה  .: אין זאת או
די לא יהיה  ודינים הנמצאים בחוקים אחרים הם מעור אחד (וגם במסגרת הקודקס העתי
: ( 4 3 י ל ל כ ת הכל בפרק ההשבה ה  כדאי להוציאם מפרקי החוזים והקניץ כדי לרכז א
 אי אפשר אפוא שכינוי מתאים ל־ sedes materiae יתאים לה בלעדית. אך יהיה זה

 הרע במיעוטו.

; ומשום כך כותרתו היא רק ת תשל״ט יש לומר כי אין תוכו כברו  i על החוק משנ
. א.  כ|־בוד מפוקפק של זכר הנבי

. d ("Restitution and Implied Contracts2. A m . Jur66 40 ("945: ראה 
 41 על־פי רוב רואים את מוסד ה״התעשרוה הבלתי מוצדקת״ כקטגוריה צרה יותר מ״כעין־
 \\ חוזה״, כיוון שמכניסים בשנייה, אך לא בראשונה, את ה״אפיטרופוס על דעת עצמו״
 •i (negotiorum gestor)• אד החוק הישראלי על ״עשיית עושר״ כולל גם את ה״אפיטרופוס

 על דעת עצמו״.
 42 על שם החוק השיגו גם חברי הכנסת פעיל, ורהפסיג, רובינשטיין והלוי (במליאת הכנסת,
 | בישיבה ק״נ, מיום 1 לנובמבר 1978, בישיבה קנ״ג, מיום 13 לנובמבר 1978, ובישיבה קפ״ב,
 י! מיום 22 ליאנואר 1979). לעומתם הגן ת״כ ד״אחנר על שם החוק (״שם נאה והולם את

 הנושא״) בישיבה ק׳ינ הנ״ל. דברי חמשת על ישיבות אלה טרם פורסמו.
 43 כמובן, עוד פחות כדאי לצרף לדיני ההשבה הכלליים את ההשבה שבדיני הנזיקין —

 מקום שם היא מוסדרת הסדר שונה, בהיותה היבט מהיבטי הטבת הנזק.
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