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בן-פורת,השופטתמפיגרבוב,בפרשתהעליוןהמשפטביתשלדינובפטק

שטרםלחוזהצדדיםזכאיםה"השתק",כללינתקיימולאאםכינקבע,

שהזכויותלאחרגםלב,בתוםלשנותו ) Executory Contract (בוצע

שלישי.לצדהומחוהחוזהשמקנה

קבלןביןשנחתםאילת,בנמלמבניםלהקמתבחוזהעטקהדיןפטק

החוזה.פיעללתשלוםזכויותיואתלגרבובהמחההקבלןהנמלים.לרשות

הנמליםרשותהפטיקההחוזה,פיעלבהתחייבויותיוהקבלןעמדמשלא

שינוייםתוןהנמלים,לרשותהקבלןביןהחוזהחודש ,זמןלאחרהחוזה.את

לאיפוטו.-ולמעשההנמלים,רשותשלחיובהטכוםלהפחתתשגרמו

המקורי.החוזהבטיטעלהנמליםרשותאתתבעגרבובהנמחה

לאשאםמפורשותבן-פורתהשופטתקבעההתביעה,אתבדחותה

אינההחוזה")המחאתיי(להלן:חוזהפיעלזכותהמחאתאחרת,הוטכם

אתלרבותתנאיו,אתלשנותהזכותאתהמקורילחוזהמהצדדיםשוללת

הנמחהשרכשבזכותפגיעהבכןישאםאפילולפיו,החייבהתחייבויות

חיובים,המחאתלחוק 1בטעיףהאמורלמרותזאת, . 2ההמחאהפיעל

להביןניתןוממנוהנושה,זכויותשלעבירותהמאפשר ,-1969תשכ"ט

שהמחה.בחוזהנגיעהכלעודלוואיןמהתמונה,יצאהמקורישהנושה

 ,לגישתוזה'.עיקרוןשלהרחבהיקפואתמבקרלרנרשלוםפרופ'

לשנותוהמקורילחוזהלצדדיםלאפשריכולהאינהמשפטיתתאוריה

שלזכותוקנייניותעםמתיישבתאינהכזוהרשאהשהומחה.לאחר

מוחלטתשתמיכהבכןמכירלרנרזאת,ובכללדין.מנוגדתולכןהנמחה,

כלשהושינויבולערוןהמקורילחוזהמהצדדיםהמונעהמנוגד,בעיקרון
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1980), Harvard La\V School (; 'למשפטיםפרופOsgoode Hall La\V School oj 
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 Fז NANCז NGומחבר BANKING AND FINANCE LA\V REVז EWשלהראשיוהעורך
C זCONSUMER SALES AND PRODUCT DEFENCE (1984); THE LAW OF ELECTRON 

) 1992 ( FUNDS TRANSFER עם)במשפטוטקסט ;) 2007שנתסוףעזשנתייםעזכונים

שימש ; BANK COLLECTז ONS AND PAYMENT TRANSACTז ONS ) 2001 (בענייו,השוואתי

נושאיםעלוכתב ,)-1984בתל-אביבאוניטסיטת(בהושונותבמזינותאורחכמרצה

 ) negotiableסחיריםומסמכים junds transjers) (כספיםהעטותבעיקררבים,
) instruments ; שלבנושאיםלחקיקהטיוטותשהציעועבוזהבצוותיחטהיההמחט

 ,) personal property security (בטוחות ,) secltrities transjers (ערךניירותהעטת
והציעייעץ IMFה-שללסיועהתוכניתבמסגרת ;) letters oj credit (אשראיוכתבי

סטוזנטהיההואקונפליקט;לאחרומזינותמתפתחותבמזינותפיננסיתחקיקהבנושאי

אבילעו"זמוזההמאמרכותבראשוו.לתוארמוזיםהליבמסגרתבו-פורתהשופטתשל

במינוח.עזרתםעלראבילומרזכיולפרופ'לרנרשלוםולפרופיבעריכהעזרתועללוביו

 .המאמרכותבשלהוהטעויות

עלהחוזהשינוי ,לגישתומעשיים,קשייםלעוררעשויה ,שהומחהלאחר

מעשייםקשייםלמנועכדירקמוצדקלהיותיכולהמקורייםהצדדיםידי

 ,מצומצמותבנטיבותרקמוצדקלהיותיכולשינוי ,זוגישהלאורכאלה,

ידיעלשהומחההחוזהלהפרתבתגובהבאהשינויכאשר-כלומר

שינויים,לערוןהמצומצםלכוחתאורטיתהצדקהמציעאףלרנרהממחה.

 ,לדעתומחוזה,הנובעחיובבקיוםהלבתוםעקרוןעלמטתמכתגישתו

המקורייםהצדדיםמכוחגורעתההמחאהלנמחה,הזכותאתבהקנותה

מותירהשהיאמהוכלהומחתה,פיועלשהזכותהחוזהתנאיאתלשנות

עללהקלמנתעלורקאןוזאתהחוזה,אתלשנותמצומצםכוחהואלהם

בנטיבותגם ,עקאדאהמקורי,הנושהידיעלהחוזהלהפרתבתגובההחייב

כפוףהחייבידיעלזהבכוחהשימושלרנר,דפרופ'אליבאאלה,מצומצמות

הנמחה,כלפילבבתוםלפעוללחובתו

חקיקהעלהטתמכהגרבובבפרשתבן-פורתהשופטתשלהחלטתה

היעדרעלובצדק,מצביע,לרנרפרופ' , 4מארצות_הבריתפטיקהועל

המשפטבבתישנקבעשהעיקרוןהעובדהועלבישראל,דומהחקיקה

עובדותלפילהחלטהלהגיעכדינחוץשהיהממהרחבהאמריקניים

בן-פורתשהשופטתטפקאיןאמנםגרבוב,בפרשתהקונקרטיהמקרה

הזכירהגםהיא ;דומהישראליתחקיקהשלהיעדרהאתבמפורשהזכירה

על ,חשובאמריקנימלומד , Gilmore)5 (גילמורשמתחהביקורתאת

שלאמאחראולם,שהומחה,לאחרלשנותולחוזהצדדיםשלזכותם

ב-שנקבעהעיקרוןלפילפטוקהעדיפההיאיותר,טובפתרוןהציע

6Corpus Juris Secundum , הצדדיםלזכותכפופהזכותהמחאתשלפיו

בתוםמופעלתזוזכותעודכלהחוזה,אתלשנותאולהפטיקהמקוריים

 , 7הנמחהאתלרמותכוונהוללאלב

עקרוןעלמטתמכיםבן-פורתהשופטתוהןלרנר 'פרופהןודוק,

התוצאהאתהמטבירהשניים,ביןעקרוניהבדלשקייםאלא ,הלבתום

היאלרנרפרופ'שלהמוצאנקודתמהם,אחדכלהגיעשאליההשונה

המקורייםהצדדיםבכוחאיןשהועברה,בזכותהנמחהקנייןבטיטשעל

החייבבידיהנותרמצומצם,בכוחמכירהואזהבהקשרהחוזה,אתלשנות

אתלשנותהנמחה,כלפיהחייבשלהלבתוםלחובתוהכפוףוהנושה,

בן-פורתהשופטתבשיטתאיןזאת,לעומתהחוזה,שלהמקורייםתנאיו

הצדדיםזכותשלדעתהנובע,מכאןשהועברה,בזכותהנמחהלקנייןאזכור

זכותשעלאלאההמחאה,ידיעלנגרעתאינההחוזהאתלשנותהמקוריים

הנמחה,כלפילבבתוםמופעלתלהיותזו

שלצדדיםבן-פורתהשופטתועללרנרפרופ'עלמוטכםאחרות,במילים

שעלגםעליהםמוטכםלשנותו,הזכותעומדתשהומחהלחוזההמקוריים

להיקףבאשרנפרדותדרכיהםואולםלב,בתוםמופעלתלהיותזוזכות
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הנמחהבקנייורואהבו-פורת,לשופטתבניגודלרנר,פרופ'השינוי:זכות

 . 8זההיקףעלחמורהכמגבלהבזכות

שללזודומהעמדההצגתיגרבוב,לפרשתקשרבליאחר,במקום

אפשריותתאורטיותהצדקותעללהצביעוניסיתי ,בו-פורתהשופטת

לעמודגםכמושהומחה,חוזהלשנותוהנושההחייבשלבכוחםלהכרה

גםשאומצה ,האמריקניהחרותהחוקעמדת . 9כזהכוחשלגבולותיועל

לדעתימבוססתלהלו,ג'בסעיףזוברשימהוהמפורטתבקנדהבחקיקה

לעמדהההצדקותאתבקצרהאתאר ,להלוהמשפטית.בדוקטרינההיטב

התזהאמריקה.בצפווהמסחריתהחקיקהידיעלאימוצואתואבחוזו,

משפטיתלשיטהמעלהמתעלהלדוקטרינההנוגעשבכלהיאשאציג

שהומחהלאחרחוזהלשנותהמקורייםהצדדיםשלכוחםפרטיקולרית,

הנמחה.שלזכותוביסודהמונחלעיקרוואינהרנטיהנו

בנקודההפסיקהאתיבחוהמבוא,לאחרשיטא ,הרשימהשלהשניחלקה

הויבחוזהחלקהנמחה.שלבזכותוהעוסקתחקיקהיבחוהשלישיהחלקזו.

עלהשולטיםכלליים,חוקיםשלאפשריותפרשנויותוהומפורשתחקיקה

המקורייםהצדדיםידיעלבשינוייםעוסקיםאינםואשרהנמחה,שלזכותו

דיניביסודהמונחתהתאוריההתפתחותאתיתארהרביעיהחלקלחוזה.

הדיוומטרתהקונטיננטלי.במשפטוהוהמקובלבמשפטהוחיובים,המחאת

חוזהלשינוישישהתוקףאתלקטעאפשרשבגבולותיהמסגרתלהניחהיא

להשתמשינסההחמישיהחלקהנמחה.כלפיהמקורייםהצדדיםידיעל

בחוזהשינוייםלערוךוהנושההחייבשלכוחםאתלהצדיקכדיזובמסגרת

זה.כוחשלגטלותיואתוכו ,שהומחהלאחר

לזכותובנוגעלחייבהנוגעבכל ,הרשימהמסכמתדבר,שלבסופו

לגבותכוחעםיישלוחאובלבד,גבייה"ייסוכוהואהנמחהשהומחתה,

מודרניים,כלליםולפי ,היושרבדיני . lלשימושו"סהתביעהאתלהקנותאו

עילההנותוכספי,חוב ,) Chose in Action (ראויה"ייזכותבהיותו

ועבירותו )" a Piece of Property"ll (קנייניהואקצוב,סכוםלתביעת

זהחובצמחשממנוהחוזהבזמו,בושלישיים.צדדיםכלפיבת-תוקףהיא

ביו )" Strictly Personal"l2 (אישיתהתקשרותבגדרנותרהומחה,אשר

במסגרתההמחאה.מומושפעתאינהזוהתקשרותלנושה-ממחה.החייב

לאחרלשנותולחוזההצדדיםשללכוחםדוקטרינריתהצדקהניתנתזו

זה.כוחשלגבולותיואתלקבועאפשרואףשהומחה

בסוגיהשדנוהדיופסקימיעוטאתלצייומצוניבדיוואפתחטרם

 ,אנגליה-כלומר ,אחרותבארצותוהובישראלהוזומשימההנדונה

הנדוניםהדיופסקישניתנומאזידיעתי,למיטבוקנדה.ארצות-המית

אלהבארצותהעליונההערכאהשלמשפטבתיעסקולאזו,ברשימה

האנליטיהדיוושלמחשיבותולגרועכדיבכךאיוואולםהנדונה.בשאלה

זכותושללמהותהבנוגעתאורטיתגישהלהצגתבסיסהמהווהזה,בנושא

זכות.המחאתפיעלנמחהשל

הכרעההועדרהמקובל:המשפטעמדתב.
בפסוקהחד-משמעות

תומכתאינהובארצות-הבריתבאנגליההפסיקהשלמעמיקהקריאה

הצדדיםשעורכיםלשינוייםתוקףהמעניקחד-משמעיכללשלבקיומו

בשאלהעוסקתמעטהפסיקההנמחה.כלפישהומחה,לחוזההמקוריים

להסכםשאיוהיאהרובדעתשבאנגליהעולהזומפסיקהישיר.באופוזו

חלקיתתמיכהישנהבארצות-הבריתוכיהנמחה,כלפיתוקףהשינויים

עלמבוססיםהאמריקניוההיסוסהאנגליתהדחייה .כזהלתוקףבלבד

שהומחה.בחובהנמחהייבעלות"

חסריהנםההמחאהלאחרשינוייםשלפיההאנגלית,לעמדההמקור

פרשה . lJBrice v. Bannisterבענייוהדיובפסקנמצא ,הנמחהכלפיתוקף

שנמסרהלאחר . lספינה~לבנייתחוזהשלתשואתובהמחאתעסקהזו

ואולם . lSלנמחהישירותלשלםאמורהיההואההמחאה,עלהודעהלחייב

 . l6מקדמהלוישלםשהחייבוביקשלקשייםנקלע(הממחה)הספינהבונה

דעת . l7החוזהאתלהשליםלממחהאפשרהמהחייבהכספיתהמקדמה

סכוםמהחייבלקבלזכאישהנמחהקבעהלערעוריםהדיובביתהרוב

שליכולתושחוסרבכךהכיראמנםהרוב . l8לממחהששולםלסכוםזהה

 ,ואולם . l9לנמחהמתשלוםהחייבאתפוטרהיההחוזהאתלקייםהממחה

שאיוהרובגרס , 20החוזהשלביצועואתאפשרלממחהשהתשלוםאף

זועמדהעל . 2lממנהלגרועאוהנמחהשלזכותואתלסכלהחייבבידי

הנמחהשלזכותולהרחבתהתנגדאשר Brettהלורדנחרץבאופוחלק

לבטלוהאפשרותאת ,קויםשלא ,המקורילחוזהמהצדדיםהמונעבאופו

בעולםוהרגילהטבעיהעסקיםמהלךולפילב,בתוםשינויים,בולערוךאו

לחוזההמקורייםהצדדיםבידישינויכוחהיעדרלדעתו, . 22הסוחרים
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 . 49לה"שהנלווההטקסט , 340בעמי , 3ה"שלעיללרנר,שמצייןכפי
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13 ) 1878 ( 569 . 3 Q.B :להלן)אסמכתאשישנראהלאזומהחלטהלבזבוייס).פרשת

 Ontario Law Reformראו:כך,עלזו.בשאלהישירותשעוסקתאנגלו-קנזית

) 1979 ( 124 , Commission, 1 Report on Sale ojGoods . .:וכןJ. S. ZIEGEL & D. L 

COMMENTARY AND זcDENOMME, THE ONTARIO PERSONAL PROPERTY SECURITY A 

) 2000 ,. ANALYSIS, 322-333 (2"d ed . 

 . 570-569בעמישס,בוייס,פרשת 14

 . 571בעמישס, 15

 . 571-570בעמישס, 16
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 . 578בעמישס, 18
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 .) Brett L.J. dissenting ( 579בעמישס, 22

שס. 23

57 



הרובעמדתשללדוגמטיותשותפההייתהלאהאמריקניתהפסיקה

צדדיםשלבכוחםהתומכתישירהאסמכתהקיימתאכן, , 24ברייסבפרשת

בדרךואולם , 2Sהסכםבאמצעותאותולשנותאולבטלבוצעשטרםלחוזה

שנקבעהיותר,צנועהבעמדהבארצות-הבריתהמשפטבתיהסתפקוכלל

 : Peden Iron & Steel Co. v. McKnightב-
W]hen the existence of the assigned fund is dependent [" 

, upon performance by the assignor of an executory contract 
the anticipatory debtor may [ ... ] do whatever reasonably 
appears to be necessary to enable the assignor to perform the 

• 26 " contract 

כזהכוחחוזה:לשנותהחייבשלכוחואופיעלמשליכהזועמדה

מהידיעלאלאהחוזים,חופששלכללייםעקרונותידיעלמוגדראינו

זהדיןלפרשלמשלאפשרהחוזה,אתלקייםשיוכלכדילממחהשנחוץ

המשולמים,לכספיםבנוגעהנמחה,פניעלהממחהשלייעדיפות"כמעניק

 , 2מהחייבןכלשהםלתשלומיםהזכותאת"להציל"כדי

הישיריםלסימוכיןבאשרלרנר,פרופ'שלשספקנותואפואדומה

שהומחה,חוזהלשנותהמקורייםהצדדיםכוחלענייןהמקובלבמשפט

הזכותאתתואםאינוזהכוחשלפיהעמדתו,כן,עליתרהיטב,מבוססת

בדחייהביטוילידיבאהלדין,מנוגדולכןלנמחה,המוענקתהקניינית

הפתרוןטוען,אניזאת,ובכלשהזכרתי,האמריקניובהיסוסהאנגלית

טובמעוגןגרבוב,בפרשתבן-פורתהשופטתשהזכירההמנוגדהחקיקתי

הרחבהעיקרוןעםאחדבקנהעולהזהפתרוןהמשפטית,בדוקטרינהיותר

השופטתהסתמכהשעליו , Corpus Juris Secundumה-ידיעלשהוצע

 , 28ישירותבן-פורת

ה Pו Pהחבמסגרתשובוווסלערוךזכותג.
 9-318 ) 2 (סעיףאתבן-פורתהשופטתציטטהגרבובבפרשת

עתבאותהבמלואו, American Uniform Commercial Code 29ל-

כך:הסעיףקבע

So far as the right to payment under an assigned contract " 
right has not already become an account, and notwithstanding 
notification of the assignment, any modification or substitution 
for the contract made in good faith and in accordance with 
reasonable commercial standards is effective against an 
assignee unless the account debtor has otherwise agreed but 
the assignee acquires corresponding rights under the modified 
or substituted contract. The assignment may provide that such 

". modification or substitution is a breach by the assignor 
אחרות:במילים

שהומחהחוזהלהחליףאולשנותוכוחזכותישהמקורייםלצדדים , 1

הנושה/כשעלכלומר,בחלקו;לפחותבוצע,שטרםבחוזהמדובראםרק

לבצעו;מוטלעדייןהממחה

להתקייםממשיכיםשהומחהחוזהלהחליףאולשנותוהכוחהזכות , 2

ההמחאה;קיוםעלהודעהמקבלשהחייבלאחרגם

לבבתוםנעשואםתוקףבנייהיוכאמורהחלפהאושינויים , 3

סבירים;מסחרייםלסטנדרטיםובהתאם

לפימקבילהזכותרוכשהנמחהתוקף,בניהחלפהאושינויבעקבות , 4

החלופי;אוהמתוקןהחוזה

חוזהלהחליףאולשנותכוחועללוותרלהסכיםיכולהחייב , 5

שהומחה;

הנושה-ממחהלביןהחייבביןהמוסכמיםההחלפהאוהשינויים , 6

הנמחה,לביןהנושה-ממחהביןההמחאההסכםלהפרתלהובילעשויים

תוקף,בנייהיוהם-ועדיין

ובלתיקליםבשינוייםדומים,כלליםאומצוהשניםבמהלך

אינולדוגמה,באונטריוס"החוקקנדיים,מחוקקיםידיעלמהותיים,

המקורייםהצדדיםידיעלהחוזההחלפתאוששינויבאפשרותעוסק

זאת,במקוםהנמחה;כלפיהממחהידיעלההמחאהחוזההפרתיהווה

ובהתאםלבבתוםרקלאיהיוההחלפהאושהשינוייםדורשהוא

משמעותיתהשפעהללאשייעשוגםאלאסבירים,מסחרייםלסטנדרטים

ההסכם,אתלקייםהממחהשליכולתועלאוהנמחה,שלזכותועל

כוחםאתהרחיב , U.C.C .-ל 9-405בסעיףבארצות-הברית,התקףהכלל

לזכותבנוגעגםהחוזה,אתלהחליףאולשנותהמקורייםהצדדיםשל

קיבללאהחייבשבהןבנסיבותהחוזה,ביצועבשלבמלואהשנרכשה

ההמחאה!',עלהודעה

המדויקיםוהגבולותההיקףספציפי,חוקיהסדרבהיעדראמת,

לקביעה,קשיםהנםשהומחהחוזהלשנותהמקורייםהצדדיםזכותשל

כללייםמחוקיםמשתמעאינוהזכותקיוםאםלשאולאפשרזאת,ובכל

בנושאעוסקיםאינםהללוהחוקיםמרביתזכויות,בהמחאתהעוסקים

בהמחאההעוסקיםחוקיםכלל,בדרךההמחאה,הסכםלאחרשינוייםשל

באופן ,, 2לחייבשישלהגנותבכפוףהנושה,זכותשלעבירותמאפשרים

שהגנותספקאיןזה,בענייןחריגהאינההישראליתהחקיקה , 33עקרוני

הנמחה,כלפיגםלועומדותהנושהמצדלהפרהבנוגעלחייבשקיימות

החוזהלהוראותמוגבלותבהכרחתהיינהשה"הגנות"ברורזהאיןואולם

תנאיחוזהבכללקרואאפשרהכול,אחריההמחאה,בזמןשעמדוכפי

גםאפשרהדדית,בהסכמהלהחליפואולשנותולצדדיםהמתירמשתמע

החייבביןהסכמיםבסיסעלהגנותכוללותאינןה"הגנות"אםלשאול

המקורי,החוזהאתהמחליפיםאוהמשניםלנושה-ממחה

אינהרנטיתהיאבחוזהתנאיםלהחליףאולשנותשהזכותטועןאני

מכוחמוגנתשפעולתולטעוןיכולזו,זכותהמממשחייבולכןלחוזה,

אחרות,במיליםההחלפה,אוהשינוישלפניזו-המקוריתבגרסתוהחוזה

ספקאיןלהחליפו,אולשנותוהזכותעומדתלחוזהלצדדיםכיהיאטענתי

הנובעתהגנהנושהוכלפילהעלותהחייבזכאיזכות,המחאתשבהיעדר

שלבכוחהאיןולכןההמחאה,להסכםצדאיננוהחייבהחוזה,משינוי

בסיסעלהנמחהלתביעתכהגנההשינויאתלהציגמזכותולגרועההמחאה

המקורי.החוזה

אולשנותהכוחאתלחוזהמהצדדיםלמנועיכולהזכותהמחאת

הזכותאכן,ההמחאה,ביסודשמונחתהתאוריהבסיסעלרקלהחליף

כוחםאתהשולללטיעוןבסיסלשמשיכולהלנמחההמוענקתהקניינית
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אטעןזאת,ובכלההמחאה.לאחרשינוייסלערוךהמקורייסהצזזיסשל

זכויותהמחאותשלהמשפטיתקטרינההזוהתפתחותשלזהירניתוחכי

זו.בעמזהתומכתאינה

שלהמשפטותטרונה Pו 7ה.התפתחות 7
הוסטורותטובה Pבפרספהנמחהזכות

 . 3Sהיושרבזינילראשונההוכרה 34 "ראויהזכותיישלההמחאהבאנגליה,

בלבז,אישיתהתחייבותכמוליזנחשבחובזאת,לעומתהמקובל,במשפט

בתילכן . 36החייבנגזתביעהלהגישהזכותשלכהמחאהנחשבהוהמחאתו

לעומתס, . 37כאלההמחאותעלאסרוהמקובל,המשפטלפיהזניסהמשפט

שאיןאבסורזההמחאהלאפשרותבהתנגזותראוהיושרשלהמשפטבתי

בולנהוגשישנכסקניין,בהוראוהנמחהשלבבעלותוהכירוהס . 38לאמצו

שביושרבקנייןהיושרשלהמשפטבתיהכירוזו,במסגרת . 39הנכסיסככל

היושרשלהמשפטבתיזרשושבזין,זכותבהיעזרואולס,הנמחה.של

למגבלותמוזעיסהיושהסמאחרזאת,הנמחה.לתביעתיצטרףשהממחה

במיליס iלהעניקשבכוחסהנמחהבעלותשלהרופףלבסיסולכןכוחס,על

 . 40הממחהבשסלתבועהיושרשלהמשפטבתייזיעלנזרשהנמחה ,אחרות

 ,חלההיאשבהןהמצומצמותבנסיבות ,החרותבחוקהמעוגנתהמחאהרק

 . 41מלאהמשפטיתבעלותלנמחההעניקה

 ,המקובלהמשפטאתשאפייןהשיפוטסמכויותביןפיצולבהיעזר

 ,זאתעסיותר.הזרגתיתהייתההקונטיננטליהמשפטשלההתפתחות

 . 42תוצאהלאותההביאההיאזסשלבסופו

למסורשאפשרקנייני,נכסכאלכספילחובהתייחסלאהרומיהמשפט

 . 43קנייןלהעברתהרגיליסהאמצעיסבמסגרתלאזסמאזסלהעביראו

שלמלאהכהעברה ) cessio (בזיןויתורשלהרעיוןלהלן,כמפורשלכן,

 . 44בהזרגהזרכואתעשההחוב,

 . 4Sהחייבחובאכיפתלצורךהנושה-ממחהכנציגהנמחהפעלבמקור,

כוחוכבאלפעולהנמחהאתהנושה-ממחהמינהזו,הרשאהפישעלאלא

 mandatum (עצמוהנמחהשללאינטרסבהתאסלפעולמנזטלונתןאו
in rem suam אוprocuratio in rem suam ( בהתאסמהחייב.ולהיפרע

ולאכוףהנושה-ממחה,שלבשמוהחייבאתלתבועיכולהנמחהלהרשאה,

הכספיסכלאתלשמורלנמחהאפשרהההרשאה . 46לולשלסהחייבעל

כונתהההרשאהוחשבון.זיןלנושה-ממחהלתתבלימהחייב,גבהשהוא

" i"mandatum ad agentum שכןמנזט,זההיהלאנזקזק,אסאך

 o . 47השליחלטובתלהיותיכולאינומנזט

24 Gilmore , 1155-1153,בעמי 5היישלעיל . 

25 ) 1952 ( 324 , 320 Babson v. Village ofUlysses, 155 Neb. 492, 497, 52 N.W. 2d . 
26 ) 1910 ( 159 , 156 . 60 Tex. Civ. App. 45, 50, 128 S.W . פרשתשעובזותלבלשיסיש

זה.לכללמתאימותהיו , 13היישלעילברייס,

 ; Walker v. Nitzberg, 13 Cal. App. 3d 359, 91 Cal. Rptr . 526 ) 1970 (למשל,ראו, 27
325 . Hoover v.Agriform Chem. Co., 268 Cal. App. 2d 818, 74 Cal. Rptr 

) 1969 (. 
לרנר.פרופישלולביקורתובן-פורתהשופטתשלעמזתהלתיאור 1חלקלעילראו 28

29 ) 1972 ( ) 2 ( 9-318 § . U.C.C להלן)". U.C.C "( 
30 Section 40(3) ofthe Personal Property Security Act R.S.O. 1990, c. P.l0, as 

am . ,להלן)" OPPSA "(. 
עלחלואינוהצרכןבהגנתהעוסקחוקכלבפנינזחה U.C.C .-ל 9-405סיכינקבעכן,כמו 31

רביאות.ביטוחתקבולי

סיבהמחאות,שעסקההראשונההחקיקהמאזבאנגליהקיימתחוזיותלהגנותכפיפות 32

 ,)" JudicatureAct "(להלן, Eng) JudicatureAct, 1873,36&37 Vict., 66 .(-ל 25 ) 6 (
הזיןפסקשניתןבזמןתקףשהיה , U.C.C .-ל 9-318 ) 1 (סילפילמשל,ובארצות-הרבית,

היוס.התקף , U.C.C .-ל 9-404סילפיאוגרבוב,בפרשת

ההגנותאתמגביל-1969התשכייטחיוביס,המחאתלחוק )א( 2שסעיףמצערלכאורה, 33

עלחלהאינהזושהגבלההכולעלשמוסכסזומהואולסלחייב.ההוזעהשלפנילשלב

בפרשתבן-פורתהשופטתשלהחלטתהאתלמשל,ראו,ההמחאה.מהסכסהעולותהגנות

-20-171969ט !Iתשכחיוביס,המחאתחוקבן-פורתמריס ; 50בעמי , 1היישלעילגרבוב,

המתעוררותההגנותעלזומותהגבלותקיימותלא . 327בעמי , 3היישלעיללרנר, ,) 1972 (

 , 30היישלעיל , OPPSAל- a)(I.1)40 (סעיףכן,כמושס. , UCCה-לפישהומחהמחוזה

מתנאיוהנובעותהממחה,נגזלחייבהקיימותההגנותלכלהנמחהשלכפיפותואתקובע

שווא.ומצג ) (equitable set-offאקוויטביליקיזוזכוללקשוריס,חוזיסאוהחוזה

 oלאכיפההניתנותמוחשיותבלתיקנייןזכויותשמשמעותו, , Chose in Actionל-הכוונה 34
 Torkington v ..בהספיזיתחזקהתפיסתיזיעלולאבלב,דמשפטיתתביעהיזיעל
). Magee, [1902] 2 K.B. 427, 430 (per Channe]] J , המונחהעיקרי,ייבמובנו] i 

מכללחובותזכויות-משפטיתתביעהיזיעללאכיפההניתנותהזכויותכלאתכולל

 Holdsworth, The Historyהמחבר).(תרגוס " i ... [חוזהפיעללתביעהוזכויותהמיניס,
. oj the Treatl11ent oj Choses in Action by the COml110n Law, 33 HARV. L. REV 
) 1920 ( 997 . 

 MICHAELהשבע-עשרה,המאהבתחילתכרבקיימתהייתהכזוהכרה , Furmstonלפי 35
,. P. FURMSTON, CHESHIRE, FIFOOT & FURMSTON LAW OF CONTRACT 562 (141h ed 
 Willard T.Barbour ,החמש-עשרה,המאהבתחילתאפילואותהזיההברבור , 2001 (

The History oj Contl-act in Eal-ly English Equity, in 4 OXFORD STUDIES IN 
) 1914 ,. SOCIAL AND LEGAL HISTORY 108 (Paul Vinogradoff ed . 

 . per Cozens. Hardy, L.J) .( 372בעמי , 11היישלעיל , Filzoryהלכת 36
 WARRENראו,המקובל,במשפטראויהייייזכותלהמחותלאפשרותההתנגזויותשללסיכוס 37

) 1899 ( 31-32 ROBERT, THE LAW RELATION TO CHOSES IN ACTION . ההתנגזויות

פיזית.מסירהיזיעלהבעלותהעברתאתלהשליסהחייבשלחובתואתכוללות

38 1042 . Master v. Miller (1791), 4 T.R. 320, 340,100 E.R . 
 . 372בעמי , 11היישלעיל , Fitzoryהלכת 39

40 Furmston , 562בעמי , 35היישלעיל . 

לשונו,לפי . Judicature Actל- ) 6 ( 25סיהיהזובנקוזהשעסקבאנגליההראשוןהסעיף 41

 "] A]ny absolute assignment, by \vriting[ ... ] (not purportingעל,חלזהסעיף
to be by Ivay of charge only), of any debt or other lega1 chose in action, of 

"] ... [ Ivhich express notice in \vriting shall have been given to the debtor . .שס

 O. R. MARSHALL, THE ASSIGNMENTראו,ההיסטורית,ההתפתחותשלמקיףלתיאור
) 1950 ( OF CHOSES IN ACTION . 

 R.W. LEE, ELEMENTS OF ROMAN LAW WITH A TRANSLATIONראו,ההתפתחותלתיאור 42
OF THE INSTITUTES OF JUSTINIAN 410-412 (4th ed., 1956); B. NICHOLAS, AN 
INTRODUCTION TO ROMAN LAW 200-201 (1962); R. ZIMMERMANN, THE LAW OF 

) 1990 ( 58-64 OBLIGATIONS-RoMAN FOUNDATIONS OF THE CIVILIAN TRADITION . 
פיסיתלהעברהניתנתאינההתחייבותמחפציס,בשונהכיהיא , Robyלפילכ,ךאחתסיבה 43

 H. R. Roby, Roman Private Law, in THE TIMESאחר,שללחזקתואחזשלמחזקתו
) 1975 . Zimmermann .OF CICERO AND THEANTONINES, 245 (1902, rep אתמזגיש

עזהנושהשלוקרביולעצמותיוכמחורבתאותהורואההחייבהתחייבותשלהאישיהאופי

מהגוף.הנפשאתלסלקניתןשלאכפימהחייב,להפריזהשאין

 ADOLF BERGER, ENCYCLOPEDIC DICTIONARY OFלמשל,ראוחיוב,כהמחאת cessioל- 44
) 1953 ( 387 ROMAN LAW . 

45 Nicholas , וראו . 200בעמי , 42היישלעילZimmermann , 61בעמי , 42היישלעיל . 

 cognitorשלזיןבעליזיעל(המינוי Gaius' lnstitlltes Book IV §§ 83-84ראו 46
בביתמקומואתלמלא-מנזטבעלכלומר,-כוחמיופהשלאו-,מורשהכלומר-

 THEהנושה),שלהכוחמיופהאולמורשהאתלשלסהחייבשל(חיובו §-86והמשפט)
INSTITUTES OF GAIUS, 469-473 (William M. Gordon and Olivia F. Robinson 

) 1988 ,. trans . ה-הכוח,מיופהכמושלאcognitor בעל-הזיןבנוכחותהמשפטבביתמונה

שס.השני.

 . 422בעמי , 42הייש,לעיל , Zimmermannלמשל,ראו, 47
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שלוההרשאההמינוי , 48הפוסט-קלאסיתלתקופהעד ,כופיעלאף

הנושה-שלהתביעהעילותאתלוהעבירולאהנושה-ממחהמטעםהנמחה

הנושה-ממחה ,הנמחהלטובתהייתהשההרשאהאףכ,ך ;החייבנגדחהממ

המשפטיתהתביעהעלהשליטה ,החייבנגדהתביעהבעילותהשולטנותר

עברה ,ובהרשאתוהנושה-ממחהבשםהנמחהידיעלשהובאה ,החייבנגד

המאהעד , litis contestatio)49 (הפלוגתאותהצהרתבשלברקלנמחה

נסבהשעליהוהמחלוקותגיבוששלהשלבזההיה ,לספירההרביעית

החייבאת "לחייב"הונחההשופט ,זובנקודה ,המשפטיתההתדיינות

לנושה-ממחה,חבשהואהחובבסיסעללנמחהלשלם

הצהרת ,החייבנגדהתביעהעלהשליטהאתלנמחהבהעניקה ,בפועל

עצמוהחובאתאףלנמחההעבירה ) litis contestatio (הפלוגתאות

בלעדיתבשלטו ,התביעההוגשהשלמימושו ,לנושה-ממחההחייבשחב

לפיאחראינותרהחייבעצמו,החובלאדוואףהנמחהנעשה ,התביעהעל

ההתחייבותהישרדותמכוחאחר,נושהכלפיאך ,המקוריותהתחייבויותיו

להעלותהיהיכולהחייב ,הנמחה)לידעברהלאכפההזכות(שרקהמקורית

הפךוהנמחה ,הנושה-ממחהכלפילועומדתשהייתההגנהכלהנמחהכלפי

לנושה-ממחה,החייבשנתולביטחונותיזכא

שלברק ,הנושה-ממחהשלכבא-כוחוהנמחהלתביעתהנוגעבכל

 , sסלנמחההזכותלמתוהוביל ) litis contestatio (הפלוגתאותהצהרת

ידיעלההרשאהלביטולכפופההייתההנמחהשלהתביעהעילת ,אזעד

פטורידיעלאפילואומותו,יידעללפקועתהיהועלולה ,הנושה-ממחה

ערבותמהנושה-ממחהלהשיגאפשרותלנמחההייתה ,אכולחייב,שנתו

) Sl(cautio להיותיכולהשהפרתההנושה-ממחה,שלהבטחהבצורת

לאזה ,ואולםלטובתו;הנמחהשלגבייהתחתלחתורלא ,בקנסמלווה

לתשלום ,כמובו ,(בכפוףהנושה-ממחהידיעלההבטחההפרתאתמנע

כגוו ,הנושה-ממחהלשליטתשמחוץמאירועיםהנמחהעלהגוולא ,קנס)

מצדו, ) insoivency (פירעווחדלותאומותו

מעמדו ,לספירה) 161-138 (פיוסאנטוניוסהקיסרשלתקופתומאז

הצהרתבשלבמהתלותהשתחררשהואעד ,בהדרגההשתפרהנמחהשל

השישית(המאהיוסטיניאנוסשלבזמנו ,) litis contestatio (הפלוגתאות

 ) cognitor ( "מורשה"כהחייבאתלתבועצריךהיהלאהנמחהלספירה)
 actioלקייםהיהיכולהואזאתבמקום ;הנושה-ממחהשלכוחכמיופהאו

s2utilis , בשלהסתייםמהנושה-ממחהשניתוהמנדטאםאפילו ,עצמובשם

 ,לחייבפורמליתהודעהמתוידיעלהנושה-ממחה,שלמותועקבאוביטולו

שליטהקיבלהנמחה ,ממנוחלקיתשלוםקבלתאו , s3denuntiatoשנקראה

אתמהנושה-ממחהשמנעמה ,החייבכלפיהנושה-ממחהשלבעילותמלאה

בשלברק , S4מהחובאותולפטוראוהחייבעםהסדרלעשותהאפשרות

שלפיה , ssזכויותהמחאתשלאפקטיביתלשיטההגיעהרומיהמשפט ,זה

 ,במלואהומוכרתמוגנתלנמחההנושה-ממחהזכותהערבת

 ;יוסטיניאנוסשלאחרבתקופההתעוררוכבדיםספקות ,כופיעלאף

עוגנהלאהנמחהבזכותההכרהשוניםשבשלביםמכךנבעואלהספקות

המסורתעלהמבוססת ,הקונטיננטליהמשפטבשיטתבחוק,מפורשות

התשע-עשרה,המאהלאמצעעדלהתקייםאלהספקותהמשיכו ,הרומית

שלבזכותוהמלאההשליטהכבעלבנמחהההכרהמחדשגברה ,אזרק

להשיגהיהשאפשרמה ,היסטוריתבראייה , S6יביהחיכלפהנושה-ממחה

שנה 1300רקמקובללהיותהפך ,דוקטרינריתבצורההשישיתבמאה

יותר,מאוחר

לאחרשןבוןןםלערוךהחןןבשלכוחוה.
דוקסרןברןבסןסוגבולותןו:ההמחאה

 ,לעילכמתואר ,הנמחהשלהמשפטימעמדוהתפתחותאתלתארמפתה

לנושה-ממחההמגיעהחובשל "גבייהסוכויישלממעמדכהתקדמות

היאמדי,צרההיאכזומבטנקודת ,לדעתיבחוב,הקנייובעלשללמעמד

הנמחהעלבהגנההתמקדהלעילשתוארהשההתפתחותמכךמתעלמת

לביצועבאי-התייחסותהנושהו,אוהממחהשלחד-צדדיותפעולותמפני

 ,המלאההתמונהאתמראהאינהזומבטנקודת ,שהומחההחוזה

טעוגילמור 'פרופמכר,חוזהפיעללתשלוםזכותהמחאתלענייו

עםביחסיולהמשיךהזכותלקונהלעמודצריכה ,מדיניותשמשיקולי

היאהנמחהשלמעורבותוההמחאה,עלההודעהאףעל ,לבדוהמוכר

יתיציפ , S7עצמההעסקהקיוםשלבהיבטולאהעסקהשלהמימוניבהיבט

להרחקתההצדקהומכאוחיוביואתיםייקעצמושהמוכרהיאהקונה

 ,ביהחילביוהנושה-ממחהשביוהחוזייםמהיחסיםהנמחה

בהמחאהלראותאיושלפיולכללתאורטיבסיסאציעזו,לתכלית

ביוהחוזייםהיחסיםעלהמשפיעהפעולהמחוזההנובעכספיסכוםשל

הממחהחוביתילגבכשליחהנמחהשלסיווגוהחייב,לביוהנושה-ממחה

עלההודעה ,החייבשלהמבטמנקודתלכלל,תאורטיבסיסמהווה

שהיאבכךהיאכזוהודעהשלהשפעתהכלאולם ,קריטיתהיאההמחאה

לנמחה,בעלותמעבירההיאאיוחובו,לפרועעליולמיהחייבאתמיידעת

להשפעהבאשרהמשפטשלהמקוריתלעמדהחדשמובומעניקהזועמדה

החייב,אתלתבועהזכותבהמחאתאךשמדובר ,כלומר ,זכותהמחאתשל

המקיפהתאוריהלהציגמסוגלתאינהזועמדה ,המודרניבביטויהאולם

לתיאורמוגבלתהיא ,זאתבמקוםחיובים,המחאתשלההיבטיםכלאת

הנוגעבכללחוזה,בנוגעהחייבשלמצבועללהמחאהשישההשפעה

להקנותאולגבותכוחעםשלוחייאו ,"גבייהסוכויירקהואהנמחה ,לחייב

זכותיי ,מודרניתחקיקהולפיהיושרשבדיניאף , S8 "לשימושועהיהתבאת

 ,שלישייםצדדיםגדנכבת-תוקףהיאשהעברתוקניינינכסהיא "ראויה

אשר ,והממחההחייבביו S9בלבדאישייםיחסיםיוצרשהומחההחוזה

ההמחאה,ידיעלמושפעיםאינם

המקובלבמשפטהו ,המאוחרתבהתפתחותלראותיש ,אחרותבמילים

כהסבר ,הנמחהשלהקנייניתזכותוהוכרהשלפיההרומי,במשפטוהו

ההסבראתלבטלכדיבהאיו ,נושיואוהנושה-ממחהמפניהנמחהלהגנת

הרשאתיסודעל ,החייבכלפיהנמחהאתהמזכה ,להמחאההמקורי

הנמחהביוהיחסיםבמערכתוקייםשרירנשארזההסברהנושה-ממחה,

זהמבטליםהםואיו ,סותריםאינם ,ושליחותקנייו ,ההסבריםשני ,לחייב

שונה,יחסיםבמערכתוחלאחרתלמטרהנועדמהםאחדכלזה,את

אתמונעאינוחובלגבייתשלוחשלמינוי ,כללימשפטיכעיקרוו

שהחייבהמחאה ,זאתלעומת , 60עצמולנושההחייבידיעלהחובתשלום

בכךאיו ,דברשלשבסופואלא , 61זואפשרותמונעת ,הודעהלגביהקיבל

המשפט 60



זהחוזההשפעתלנמחה;הממחהביובחוזהנוצרתהמחאהסתירה.

צדדיםעלכלשהםחוזייםיחסיםשלמההשפעהשונהאינההחייבעל

חייב,לביוהממחהשביוהחוזהעלמשפיעהאינהההמחאהשלישיים.

בחוזהלהתערבשלאהחייבאתמחייבתההמחאהעלההודעהואילו

 . 6בנזיקיו'לתביעהעילהמהווהזוחובהשלהפרה . 62לנמחההממחהשביו

ההמחאה,עלמההודעההתעלמותתוךלממחה,משלםהחייבאםלכו,

התשלוםכיטענה . 64הנמחהכלפינזיקיתאחריותעצמועלמטילהוא

שיהווהבמקוםשלו,החובאתמסלקאינולממחההחייבשלהמוטעה

אולםכזה.מוטעהתשלוםשלסופיתתוצאהלהוותיכולהנזיקית,עוולה

מתעלםהואשכולתוצאה,שהובילהתהליךשלמדויקלאתיאורזהיהיה

לאאשרלחייב,הממחהשביוהחוזהידיעלשנוצרוהאישייםמהיחסים

ההמחאה.בעקבותהשתנו

העילותלכפיפותבסיסלשמשיכולגבייה"כ"סוכוהנמחהמעמד

כ"סוכוכו,כמו . 65הממחהכלפילחייבשישהחוזיותלהגנותהנמחהשל

לממחההניתנותוהתרופותהזכויותכלאתלממשזכאיהנמחהגבייה",

המחאהגוררתזכותהמחאת . 66שהומחההחוזהלפיההתחייבותלאכיפת

 . 68ההמחאהביצועלהבטחת , 67החוזהאוהחוקשנותוהבטוחותכלשל

לפרעוושניתנובטוחותולממשותרופותזכויותלממשכוחגוררתגםהיא

זכויותאכיפתעלהחוקשמטילהמגבלותלכלבכפוף , 69החייבשלחובו

נזקיםעלהחייבאתלתבועהכוחאתלנמחהמעניקהההמחאההממחה.

 . 71עצמוהחובאתלגבותכוחרקולא , 70ההתחייבותהפרתבגיו

עםהקיימיםהחוזייםליחסיםמלאבאופונכנסהנמחהאיוואולם

החייב,מצדהטעיהבסיסעלהחוזהאתלבטליכולאינוהואהחייב.

לקבלזכאיאינוהנמחה ,גבייה"כ"סוכוהממחה.במקוםלסיימולאוגם

מוצדקתפסילהשלבמקרה ,(למשלשהומחהלחוזהבנוגעמהחייבהודעות

איולהו.בתגובהלפעולמוסמךאינווגםהחוזה)לפישנמכרוסחורותשל

 oלהנחותיכולאינווהואהחייב,מצדמקדימותלהפרותלהסכיםהכוחלו

 , 42ש IIהלעיל , Nicholasראולספירה.השלישיתהמאהבאמצעיותר,אופחותשהחלה, 48

 . 34בעמ'

 "] this is] [t]he final act in the : 566בעמ' , 44ש IIהלעיל , BERGERשלבמילותיו 49
proceedings [ ... ], by \vhich , after the appointment of the judge [ ... ], the 
controversial issues are established and submitted to the latter for the 

". Nicholas ;examination of the facts and for judgment , הלעילII 25בעמ' , 42ש 

 " the moment by reference to which the issues betlveenכך:הזההשלבאתמאפיין
the parties must be decided and after which there can be no alteration of the 

" pleadings and no fresh action on the same issue . 
50 Lee , 411בעמ' , 42ה"שלעיל . 

51 caulio שאינהחובהשלאוקיימתהתחייבותלביצועכערובהשנתפסתהתחייטתמצייו

ראוכללי,באופוההתחייבות.שלבכתבאישורמצייוגסהואהחוק.ידיעלמוגנת

BERGER , שלבצורהכנראהמדוס ,שלעיללטקסטבקשר . 385-384יבעמ , 44ה"שלעיל

לפצות.ערובהאואחריותכתב

52 actio tttilis אזרחיתתביעהשלנוסחהשינוימציינתכללשבדרךפראטוריתפעולההיא

 , Leeשימוש.בהלעשותזכאיסשאינסאנשיסעלאוחדשעובדתימצבעלשלהיישוסאו
לחייבהרשאהלשופטניתנה ) civillaw (אזרחישבמשפטלטענה . 435 'בעמ , 42ש IIהלעיל

קרהאסאותולפטוראו ,מסוימותמשפטיותאועובדתיותנסיבותהוכחואסהנתבעאת

 . 256-442בעמ'שס, , Leeגסראו . 474 'בעמ , 44ש"הלעיל , BERGERראוההפ,ך

53 BERGER , 431 'כעמ , 44ש"הלעיל , Denttntiare בלשונו:הודעה.לתתמשמעוto give 

" notice, to "intimate, or announce . 
עלהמבוססת ,הנושהפעולתנגדהגנהלהעלותהחייבאולייכול ,הודעהשקיבללאחר 54

 . 62 'בעמ , 42ש"הלעיל , Zimmermannראו .) excepliodoli (הנושהמצדתרמית

55 Nicholas , הלעילII 201 'בעמ , 42ש . 

 . 64-63 'בעמ , 42ש"הלעיל , Zimmermannראוודיוןלציטוטיס 56

57 Gilmore , 1098בעמי , 5ש"הלעיל . 

58 Ames , הלעילII 258יבעמ , 10ש ,253 . 

להן.הנלווהוהטקסט 11-10ש IIהלעילראו 59

60 52 . Williams, Deacon & Co. v. Shadbolt, 1 Cab. & EI ; ב:בהסכמהצוטט

). Merchants 8ank oj Can. v. Brett, [1923] 2 D.L.R. 264, 269 (Man. C.A 
) 1885 ( 

ל- 40 ) 2 (וסעיף UCCל- ) a ( 9-406 'סראולנמחה.לשלסצריךהחייב ,ההודעהלאחר 61

OPPSA . 
אתשמסכלבאופוהנמחההסכמתבליהממחהעסהסדריסלעשותיכולאינוהחייב ,לכו 62

 Progressive Design Inc. v. Olson Bros. Mfg. Co., 190 Neb . ,למשלראו,זכותו.
) 1973 ( 832 208, 206 N.W. 2d . 

 J. G. FLEMING, THE LAWכללי:באופוראוחוזייסביחסיסהתערבותשללעוולהבאשר 63
) 1998 . OF TORTS 756-765 (9th ed . לפקודת 62בסעיףקטעההעוולהבישראל

 .-1968ח IIהתשכחדש][נוסחהנזיקין

 ,ראו .יתנהמודרבפסיקהבמפורשמוכראינו ,זאתלעומת ,האחריותשלהנזיקיהאופי 64

 Manes Constr. Co. v. Wallboard Coatings Co., 497 S.W. 2d 334 (Tex . ,למשל
המשפטבית .ההמחאהעלמההודעההתעלמותתוך ,לממחהבתשלוסשעסק , 1973 (

 . 337 'בעמ ,שסאופייה.אתלפרטבלי , IIהכפולההאחריות IIעלכלליבאופושסמדס

לאחרומתגבשותשהומחהלחוזהמחוץשמקורוומהגנותמעילותלנמחהשישהחופש 65

הסמוךובטקסט , 29ש"בהלעילהמוזכריסהחוקשבתנאיהאמצעיסאת(ראוההודעה

והנמחה.הממחהשלהחוזייסביחסיסלהתערבשלאהחייבשלחובתועסמתיישבלה)

 Instituto Cabano de Estabilizacion del Azucar v. The MV Driller ,ראו:זולזכות 66
) 1957 . 148 F. Supp. 739: (S.D.N.Y אכיפת)נמחה)ידיעלבוררותסעיף; . Lutz v 
) 1938 ( 431 . Dutmer, 286 Mich. 467, 282 N.W המחאת)חוזהפיעלהקונהזכות

 Lipman v. Haellser Shellac Co., 289 N.Y. 76, 43 N.E. 2d 817מקרקעיו);מכר
;) 1924 ( 779 . 1942); Hosiery Mfrs. Corp. v. Goldston, 238 N.Y. 22,143 N.E ( 
. In re Lowenthal, 199 App. Div. 39, 191 N.Y.S. 282 (1921), affd, 233 N.Y 
) 1922 ( 944 . 621,135 N.E . 

 State Bank of De Pere v. Chicago N. W. Ry. Co., 211 Wis . 465 ,למשל, ,ראו 67
248 N.W. 423 (1933); Can. Bank of Cornmerce v. Yorkshire & Can. Trust 

). Ltd. , [1939] 1 D.L.R. 401 , 405 (S.C.C . לחוק 5 'בסבישראלגסהתקבלזהרעיון

חיוביס.המחאת

 BENJAMIN GEVA, Security Interests in Secttredאצל:ראו ,זהבענייועוד 68
) 1982 ( 151 . Obligalions, 60 CAN. BAR REV . 

 Norton v. Nat. Bank of Commerceלמשל: ,ראו ,הטקסטבהצעתהתומכתלפסיקה 69
. of Pine Bluff, 240 Ark. 143, 398 S.W. 2d 538 (1966); Wilk Enters. Inc. v 

;) 1972 . J.I.B. Realty Corp., 72 Misc. 2d 507, 339 N.Y.S. 2d 75 (N.Y. Civ.Ct 
259 Banks of Beulah v. Chase, 231 N.W. 2d 738, 17 U.C.C. Rep. Servo 

) 1975 . N.D ( שלושה)הנמחה)ידיעלמשכוןמימוששלמקריס; 

. Coin-O-Matic Serv .Co. v. Rhode Island Hasp. Trust Co., 3 U.C.C. Rep 
) 1966 . 1112 (R.I. Super. Ct נמחה)בגלללאאךעדיפות,השיגלאמקדמותשנתו

 Block v. Ford Motor Credit Co., 286 A. 2d 228 (App. D.C . ;כנמחה)מעמדו
הוטללאאלהתרופותלממשהנמחהשלכוחותשלוס).האצתסעיףמימש(הנמחה 1972 (

בספק·

70 Nat. Reserve Co. of Am. v. Metro. Trust Co. of Cal. , 17 Cal. 2d 827,112 P. 2d 
כמובונאמדהפיצויסכוסלוס).התשסכוסה.ילגבנמחהשלהתביעה(עילת 598 ) 1941 (

 CJ Nat. Commercial Bank & Trust Co. v. Malik , 72לממחהשנגרסהנזקידיעל
) 1972 . Misc. 2d 865,339 N.Y.S. 2d 605 (N.Y. Sup. Ct . 

Jones v. Bailey, 1 Mass. App. Ct. 41ב:בצדקצויןזהרעיון 71 , 45-46, 294 N.E. 2d 
) 1973 ( 599, נדוןחוזההפרתבגיןנזיקיתתביעהלביולגבייהתביעהביוההבדל . 602

 A. V. Levontin, Debl and Conlracl in lhe Comlllonראו,לטנטיו.אצלבהרחבה
) 1966 ( 60 . LaIV, 1 ISR. L. REV . 
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הקשוריםהענייניםכלשנפסלו.סחורותעםלעשותמההחייב-קונהאת

 ,הנמחהשלסמכותולהיקףמחוץהםשהומחההחוזהלסיוםאולביצוע

הביטולזכות , 72מהטעיההנובעתשיתיאכזכותבלבד.לגבייההמתייחסת

שללהמחאהכנספחתלנמחהעוברתאינהגםהיא . 73להמחאהניתנתאינה

אמריקנית:בפרשהשנקבעכפימכר.מחוזההנובעותזכויות

the seller's right of reclamation[74] based on the buyer 's " 
misrepresentation as to the buyer 's so]vencyr75] is persona] to 

 the seller and cannot be exercised by anyone elseיי 76 ,

כנספחתהחוזהלביטולהזכותבהמחאתלראותהמשפטביתסירוב

 • IIגבייהסוכו IIכהנמחהמעמדעםמתיישבהחוזהלהמחאת

סיכוסו.

הרואההמקובלהמשפטביוסתירהאיו ,הנמחהלמעמדבאשר ,לסיכום

אינניהיושר.דינישלהקנייניתהתאוריהלביו ,"גבייהסוכו IIבנמחה

הסברנותנתאלהמגישותאחתכלרעותה.עלאחתגישהלהעדיףמציע

שלהוהמקבילהקיוםלכו .חוזהלפיהמחאהשלאחרהיבטעלהמתבסס

כוליכלפיהזכאיהאדםבזיהויעוסקקנייניהסבר ,גיסאמחדאפשרי.

סוכו IIשלהתזה ,גיסאמאידךהחוזה.לפיעיהמגהכסףלסכוםעלמא

חוזיתזכותעודכל .החוזיהקשרעלההמחאהבהשפעתמעוניינת "גבייה

זכותעודכלבב,דבדקנייו.העברתהיאהמחאתה ,"ראויהזכותייהיא

חסיםיעללהשפיעצריכהאינהההמחאהחוזיים,יחסיםמייצגתחוזית

לחייבההודעה ,עלמאכוליכלפיקנייוהעמתהיאשההמחאהאףאלה.

 .לשלםעליולמיאותומיידעתרק

בפרשתבו-פורתהשופטתשלדינהלפסקעיוניוכבסיס ,לסיכום

עםשלוח IIאו IIגבייהסוכו IIרקהואהנמחה ,לחייבהנוגעבכל ,גרבוב

ועל ,היושרשבדיניבזמו ."לשימושוהתביעהאתלהקנותאולגבותכוח

לסכוםתביעה-דהיינו ,כספיחוב ,"ראויהזכות"כמודרניתחקיקהפי

החוזה ,שלישייםצדדיםכלפיתוקףבתהיאשהעברתו "קנייוייהוא ,קצוב

החייבביו 77בלבדאישיקשרבגדרנותרשהומחההחובביסודהמונח

הצדדים ,לכוההמחאה.ידיעלמושפעאינואשר ,הנושה-ממחהלביו

הכוחעלגבולות ;שהומחהחוזהלהחליףאולשנותחופשייםהמקוריים

שנקבעכפי ,סביריםמסחרייםסטנדרטיםועללבתוםעלהמבוססים ,הזה

שלאלהתערבשלאהחייבשלחובתואתמיישמים , 78המודרניתבחקיקה

 •לנמחה.הנושה-ממחהשביוההמחאהבחוזהלצורך
,1למשל,ראו, 72 37 . Collins v. Assoc.Greyhound Racecourses Ltd. , [1930] I Ch 

). Russell , L.l ( היעזר)נווןלאשנמובושוואמצגבסיסעלחוזהלבטלנסתרשולחנוח

נגזו).

 Misrepresentation and Fra!ld, 31 HALSBURY'S LAWS OFראו: ,נלליבאופו 73

78 , ENGLAND, para. 821 (4!h ed. , 2003); Cooper v. Hillsboro Garden Tracts 
) 1915 ( 491-92 , 488 . Or. 74, 86-88, 152 P . גםראו. Hipp v. McMurry, 263 Ala 
) 1955 ( 531 ,534 11,15,81 So. 2d . 

 . U.C.C-.ל 2-702 ) 2 (ס'לפי 74
המשפטבית ,שוואמצגעלמטססתמונרשל reclamationה-זנותלהיותכאסמכתא 75

 " Selected Priority :Yaleאוניברסיטתשלהעתכתבשלמערכתממאמרציטט
68 " Problems in Secured Financing Unde/' the Uniform Conlmercial Code 
4 . YALE L.l. 751 , 761 (1959),458 F. 2d at p. 941 n . 

76 ) 1972 . n /'e Ha/'din 458 F. 2d 938, 941 (7!h Cir ן. 

 . 8-6ש"לההנלווהטקסטלעילראו 77 •

 .גבפרקלעילראו 78
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