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ביתדין צדק
שע"יהרבנוועהראשיתלירושלים
סמכותושלביתהדיץהאיזורילדוןבדיניממונות
לאחר הבג"ץ ששללממנו סמכותזו

נו17אהדיון

,מהד'יב אלול)

נתבע בביתדין זה המבקש לדון עם התובע בביה"דהאיזורי ,והתובעאינו מסכים
בטענה שהבג"ץ ג 8638/03אמירנ' ביה"ד הרבני) שלל את סמכותו שלביהייד האיזורי מלדון
בדיני ממונות ,וע"כ הםאינםדניםעודבדיני ממונות,והריזה כאומר שרוצהלדון "בביתדינו
של הגר"ש מלנט" שאיננוקייםבימינו .זאתועוד .גם אםידונו שם בתביעתו ,אינוחייב ללכת
אחר הנתבע לביתדין שאי אפשר לאכוף את החלטותיו ,כיון שאחרי הבנייץ פסק דינם לא
יאושרע"י הערכאות ,ולאניתן לכוף את קיום הפסק ,מה שאין כן בביתדין זה המוסמך לדון
עפ"י חוק הבוררות ,ופסקיוניתנים לאכיפהע"י רשויות המשפט.
עפ"י הכרעת כמה הרכבים של ביתדיןזה,אין התובעחייב לילך אחר הנתבע לדון
בבי"דאיזורי לאחר הבג"ץ ששלל ממנו את הסמכות וההרשאהלדוןבדיני ממונותגיאף ביה"ד
האיזורי עצמו אישר זאת בתיק מס'  040736498-35-1מיום כסניסן תשסייו) ,ועל הנתבע לבוא
ולדון בביתדיןזהאו בביתדיןקבועאחר ,ואם יתעקשלילך דוקאלביה"דהאיזורידינו כמסרב

לדיית.

השאלותלדיון
א .מעמדו ההלכתי שלביה"דהאיזורילעניןדיני ממונות לאחר שבג"ץ שלל את סמכותולדון.
ב .בי"ד שאין בכוחו לכוף את החלטותיו ,האם חייב התובע לדון בפניו לבקשת הנתבע,
כשהתובע מבקשלדון בבי"ד שכןיכול לכוף את החלטותיו.
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מנשובה
א.ונשויית שואל ונשאל להחכםהגאוןרביכלפון משה הכהןזצ"ל ,הובאע"יהגרייא שרמן ,חבר
ביהיידהגדול ,בקובץ "משפטי ארץ" ח"אעמ'  ,90כתבוז"ל:ייובלאוהכי נראהלי פשוט,דכיון
שהרשיון של הממשלה אינו כללי לכל דבר ,וכן בודאיהמינוי של הצבור אינו רק על דעת
הממשלהיר"ה ,וכןהדיין ,אדעתא דהכי קבל רקלדון בדברים שהממשלה נתנה בהם רשות,
א"כ הו"להדיין כמי שאינו ממונה לרבים כלל ,דודאי המינוי שלו לאיכיל פרטיםאלו ,ואייכ
הויילכאילו ממונהלגבאי אולחזןביהכנ"סוכיוצא ,דודאי לאמפני שהוא ממונה לרבים בפרט
זה יקרא ממונה גםכן שחייב להיזדקק להם ,וזה לדעתי ק"ו שאיןעליו תשובה .ובסוגים אלה
שלאניתן רשות ורשיוןלו ,בהם בודאי דדינו ממש כדין שארבני אדם החכמים שלא קבלו
מינוירבים ,דודאייכולים להישמטוכאמור" .ע"כ.

וכבר פסק ביה"ד הגדולביום י"א אד"א תשננה בתיק מנדל נגד ח"ק חסד ואמת,
בענין מעמדו וסמכותו של ביה"ד האיזורי בטבריה בראשות הרא"ד אוירבך ,שטען שיש לו
סמכות של בי"ד הקבוע בעיר גטרם פורסם ,והובא בפסייד ירושלים כרךז עמ' קפא) ,וז"ל:
וחבריביה"דהאיזורי לא נתמנוע"י אנשיהעיר אלאע"י הרשותהשלטונית ,כאשרמינוייםהיה
מלכתחילהכדיינים סתם ,ומקומםבעיר פלונית נקבע במסגרת שיבוץפנימיע"י נשיא ביה"ד
הגדול ושר הדתות כאשרניתן להעבירםלעיר אחרת בכל עתלפי החלטת שר הדתות ונשיא
ביה"ד הגדולגסעיף  19לחוק הדיינים) .בנסיבות אלואין לראות אתהדיינים כבי"ד שלהעיר
אלא כבי"ד מטעם הרשות השלטונית שמקום מושבו בעיר מסויימת.יצוייןכי קביעת איזורי
השיפוט אינה נוקשה ,וניתנתלשינוי ,ללא הסכמתם של אנשי העיר וגם של ביה"ד עצמו...
ביה"ד בעיר המסויימת לא הוקםע"י האב"ד ולאע"יעסקניהעיר אלאע"י המשרדלעניני דת,
והדיינים מונוע"י ועדתהמינויים עפ"י חוק הדיינים שממליצה בפני נשיא המדינה עלמינויו.
כללוכלל לאנועדים ולאמתייעציםעם אנשיהעירוכו'".ע"כ.
ומאחר שביה"ד האיזורי סמכותו אינה כבי"ד של העיר אלא כבי"ד מטעם הרשות
השלטונית ,הרי שעם פסיקת בגייץ השוללת את סמכותו של ביה"ד האיזורי מלדון בדיני
ממונות ,דינוכדין שארבני אדם החכמים שלא קבלומינוי רבים ,וכמו שפסק השואל ונשאל
הנ"ל.
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ב .כבר פסק בעל האגרות משהבענין העדפתבי"דאיזוריעלפניבי"ד פרטילדון בתביעה של
בני זוג שיש בה גם תביעת מזונות ,משום שפס"ד של בי"ד איזורי בענין ניתן לאכיפהע"י
הרשויות ,משא"כ פס"ד של בי"ד פרטי .הובאו דבריו בקובץ תורה שבע"פ כרך כב עמ' קה
וז"ל במכתבולהגריישווזנר ,אב"ד ביה"ד הפרטי:ייהנהכפי מהשיודעאני מה שהיא לא באה
לבי"ד של הדר"ג לא מצד מסרבת ...אבל היא משום שמה שיצא מבי"ד שהבעל חייב לה
ולבנותיה לאיהיה אפשר לגבות ממנוכי הממשלה לא תזדקקלזה ,ומה שיצא מבי"דהאיזורי
יכפוהו לשלם וכו' ,שבזה וודאי יש לה רשות לתבוע שילך עמה לבי"ד דתוכל לגבות ע"י
הממשלהוכו'" .ע"כ.
וכ"כ הרגב רקובר בפד"ר כרךו עמ'  277וז"ל" :כשיש לבי"ד מסויים סמכות חוקית
שיכול להכריח הנתבעלהתדיין בפניו ופסקדינוניתן להוצאה לפועל ,הרי דבר זה מעניק לו
לעניןזהעדיפותלגביבי"ד במקום אחרשאיןלו סמכותזוי'.ע"כ.

והוא הדיןלענינינו .כיון שכיום לאחר פסיקת הבג"ץ לא ניתן לאכוף את פסקי הדין
הניתנים בבתיהדיןהאיזוריים ,משום שבתי המשפט וההוצאה לפועלמחוייבים לפסיקת הבג"ץ
השוללת סמכות מבתיהדיןהאיזוריים מלדוןבדיני ממונות ,ואף אוסרת עליהםלדון במסגרת
בתיהדיןהאיזורייםבדיני ממונות ,ואילו בתיהדין שאינם במערכתזו רשאים לדון ופסקיהם
ניתנים לאכיפהע"יהרשויות ,בודאייש להםעדיפותעלפניבתיהדיןהאיזוריים ,והנתבעאינו
יכול לגרור את התובעלילך אחריולדון שם כשברצונולדון בביתדין זהודומיו.
הרב אברהםדובלוין,אב"ד

דעת

אתרלימודי יהדות ורוח
www.daat.ac.il

