פסלות דיין לדון באכיפת פסק גירושין
בג"צ 1923/91
אדוארד רוזנצויג נ' בית הדין הרבני האזורי בחיפה ואח'
פ"ד מו(2) 1
בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק

בני זוג אשר נישואיהם לא עלו יפה, מתדיינים שנים רבות בפני בית הדין האזורי בחיפה. בעת הדיון בתביעת הגירושין הודיע אב בית הדין כי הוא פוסל עצמו מלדון בתביעה, מאחר ששמע דברים מאדם שלישי אודות אחד הצדדים. בית הדין נתן פסק דין ולפיו אין לחייב את העותר במתן גט. בערעור בפני בית הדין הרבני הגדול נשתנתה התוצאה ונפסק כי יש לחייב את העותר לתת גט. לאחר חלוף כארבע שנים מאז פסק הדין שבערעור ומאחר שהעותר סירב לתת גט, הורה בית הדין הרבני הגדול לבית הדין הרבני האזורי לדון בדרכים לאכיפת הגט. בדיון בעניין זה ישב אב בית הדין האזורי שפסל עצמו בדיון הראשון. העותר טוען, כי הלה מנוע עתה מלדון באכיפת הגט. אב בית הדין טוען מצדו, כי לא זוכר כלל שפסל עצמו וכי ההלכה היא כי דיין שאינו זוכר שהסתלק, אינו פסול. עמדתו אושרה על ידי בית הדין הרבני הגדול, ומכאן הערעור. פסק הדין ניתן בכ"ו בכסלו תשנ"ב (3.12.91).

השופט ד' לוין:
המשפט העברי, החל בבתי הדין הרבניים במהותו, בערכיו ובעקרונותיו הבסיסיים, רגיש מאוד לעיקרי הצדק הטבעי ולטוהר השיפוט ומקפיד הקפדה יתרה באלה - בקלה כבחמורה - כי זה דינו של משפט זה מבראשית. הכלל עתיק היומין, המהווה יתד ופינה לכל אותם ערכים ועקרונות של צדק טבעי, אי- תלותו של השופט, טוהר ההליך השיפוטי והעקרונות, שגובשו ויושמו בכללים ובהלכות עם השנים במשפט העברי וגם במשפטנו, מצוי במקרא לאמור: 
ואצוה את שופטיכם בעת ההיא לאמור: שמוע בין אחיכם, ושפטתם צדק בין איש ובין אחיו ובין גרו, לא תכירו פנים במשפט, כקטון כגדול תשמעון, לא תגורו מפני איש" (דברים, א, טז-יז (דברים, א, טז - יז). 
וכן - 
לא תעשו עוול במשפט, לא תשא פני דל ולא תהדר פני גדול; בצדק תשפוט עמיתך" (ויקרא, יט, טו). 
כיצד נתפרשו הדברים - 
שמע בין אחיכם ושפטתם - אמר ר' חנינא: אזהרה לדיין שלא ישמע דברי בעל דין קודם שיבוא בעל דין חברו, ואזהרה לבעל דין, שלא יטעים דבריו לדיין קודם שיבוא בעל דין חברו" (סנהדרין, ז, ב) 
- הרי זה עקרון יסוד המקובל עלינו בגדר עיקרי הצדק הטבעי. 
שנו רבותינו: 
'בצדק תשפוט עמיתך' - שלא יהא אחד יושב ואחד עומד, אחד מדבר כל צרכו ואחד אומר לו - קצר דבריך" (שבועות, ל, א). 
שיקול חשוב זה מנחה אותנו, בין אחרים, בסוגיית פסילתו של שופט. 
ועוד נמצא בנושא זה במסכת שבועות, ל,ב כללים שהיו מקובלים על חז"ל בהקפידם בעיקרי הצדק לאמור - 
אמר רבה בר רב הונא: תלמיד חכם ועם הארץ שיש להם דין זה עם זה - מושיבין את התלמיד חכם ואף לעם הארץ אומרין שב - ואם עומד אין בכך כלום. 
ועוד (שבועות, לא, א) - 
מנין לשנים שבאו לדין, אחד לבוש סמרטוטין ואחד לבוש איצטלית בת מאה מנה, שאומרים לו: לבוש כמותו או הלבישוהו כמותך - תלמוד לומר 'מדבר שקר תרחק' (שמות כג, ז). 
ועוד עיקרון חשוב שמנחנו ביישמנו את עיקרי הצדק הטבעי: 
אמר רב פפא: לא ידין אדם לא לאוהבו ולא לשונאו. לאוהבו - אינו רואה לו חובה, ולשונאו - אינו רואה לו זכות" (כתובות, קה, ב). 
רבנו משה בר' מימון מסכם משמעות זו של משפט צדק בדברים הבאים: 
מצות עשה לשפוט השופט בצדק, שנאמר: בצדק תשפוט עמיתך, אי זהו צדק המשפט? זו השוית שני בעלי דינין בכל דבר. לא יהא אחד מדבר כל צרכו, ואחד אומר לו קצר דבריך. ולא יסביר פנים לאחר וידבר לו רכות וירע פניו לאחר וידבר לו קשות. 
שני בעלי דינין שהיה אחד מהם מלובש בגדים יקרים והשני לובש בגדים בזויין - אומר למכובד: או הלבישהו כמותך עד שתדון עמו, או לבוש כמותו עד שתהיו שוין, אחר כך תעמדו בדין. 
לא יהיה אחד יושב ואחד עומד אלא שניהם עומדים; ואם רצו בית דין להושיב את שניהם - מושיבין. ולא ישב אחד למעלה ואחד למטה, אלא זה בצד זה" (רמב"ם, סנהדרין, כא, א-ג). 
ולהלן מביא הרמב"ם הלכה נוספת, הכלולה אף היא במשמעות זו של עשיית צדק (רמב"ם, סנהדרין, כג, ו): 
אסור לדיין לדון למי שהוא אוהבו, אף על פי שאינו שושבינו ולא רעו אשר כנפשו; ולא למי ששונאו, אף על פי שאינו אויב לו ולא מבקש רעתו. אלא צריך שיהיו שני בעלי דינים שוין בעיני הדיינים ובלבם. ואם לא היה מכיר את אחד מהם ולא מעשיו - אין לך דיין צדק כמוהו" (מ' אלון, המשפט העברי - תולדותיו, מקורותיו, עקרונותיו (י"ל מאגנס, מהדורה 3, תשמ"ח) 150). 
עד כדי כך הקפידו בערכים חשובים אלה במסורת ישראל, שלא זו בלבד שכללים אלה שימשו הלכה למעשה, אלא שהיו שהקפידו עם עצמם מעבר למתחייב מתוך 'מידת חסידות'. 
מספרים על - 
שמואל שעבר על הגשר, בא אדם אחר ונתן לו ידו. אמר לו מה אתה? אמר לו דין יש לי. אמר לו פסול אני לך לדין" (כתובות קה, ב). 
וכל כך למה? כי יכולה הושטת יד זו להתפרש כשוחד דברים שמגמתה להטות הדין. 
הנה כי כן, עקרונות הצדק הטבעי ועיקריו מעוגנים היטב במשפט העברי, מנחים את הדיינים, וכמסתבר עמדו לנגד עיני הדיינים בעניין דנן בהחלטותיהם. האם יושמו כהלכה? 
סוגיית פסלותו של דיין זכתה במרוצת השנים להתייחסות נרחבת במשפט העברי, אם בשקלא וטריא של חכמים ואם בהלכות שנקבעו ושמקורן במסגרת ספרות השאלות והתשובות בנושא זה (ראה לעניין זה אלון, בספרו הנ"ל, בעמ' 1258-1256). 
ניתן לקבוע, כי נתגבשה בכך מדיניות שיפוטית יסודית ומקיפה, הלכה שנוהגים על פיה בבתי הדין הרבניים. בעיקריה דומה מדיניות זו - אם לא זהה - בעקרונותיה ובערכיה לדין המקובל במשפט הישראלי, כפי שאעמוד עליו בהמשך. החלטת בית הדין הרבני הגדול נושא העתירה מושתתת על ההלכה המגובשת ומבהירה אותה, ככל הנדרש לענייננו. 
קיימת הבחנה בין טעמים המחייבים פסילתו של הדיין בכל מקרה - גם מלכתחילה בטרם דן לגופו של עניין וגם בדיעבד לאחר שהמחלוקת נדונה והוכרעה - ובין טעמים שטובים ונכונים הם לכתחילה אך פג טעמם בדיעבד, עם הזמן. טעמי הפסול בדרג החמור מיושמים באותם מקרים שבהם, לפי הטרמינולוגיה המקובלת במשפטנו, התנהגות השופט פגומה ב"משוא פנים ממשי" כה מובהק וברור שהוא בנסיבות המקרה אוטומאטי. הכוונה באותם מקרים שיש לו לדיין נגיעה אישית בנושא הדיון או עוינות לאחד מבעלי הדין. במקרה כזה - כאשר העובדות מלמדות על משוא פנים כזה - הדיין ייפסל, אפילו דן והכריע בסוגיה שבמחלוקת. 
בין טעמי הפסול, המתפוגגים עם הזמן ושכוחם עמד להם מלכתחילה בלבד, נמצא מקרהו של דיין, ששמע דבר בעל דין שלא בפני חברו, אך בדיעבד שמע את חברו והחליט בדברים לגופם על-פי המכלול. במקרה כזה לא ייפסל הדיין מיניה וביה, אלא צריך שיתברר קיומו של משוא פנים ממשי ומשפיע הלכה למעשה. 
דין זה יישם בית הדין הרבני הגדול בענייננו והבהיר מסקנותיו המנומקות כהלכה.


