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 :פני כבוד הדייניםל

 ד"אב –ברהם שמן ארב ה

 )לקנה בישיץאד "כ עו"ב י"ע( לוניפ :מבקשה

 גדנ
 )ילה טמירצד "כ עו"י ב"ע( לוניתפ :המשיבה

 בית-של תביעה מיותרת לשלוםבוצאות הסיקת פ: ןנדוה

 חלטהה

 .בפני בית הדין מונחת בקשת האישה לחייב את הבעל להחזר הוצאות דיון ומשפט

 קע עובדתיר

 . ולהם ילד משותף)14.7.2003(ג "ב ניסן תשס"י ביום י"ז כדמו"הצדדים נישאו זל

הרבני  בקשה  משותפת   ית  הדיןבהגישו  הצדדים  ל  )4.4.16(  ו"תשע'  ה  אדר  ב"  כיוםב
 . לגירושין

ולחילופין   בית-לוםשחתמו  הצדדים  של  הסכם    )26.5.16(ו  "ח  אייר  תשע"י  יוםב,  מקבילב
(  ו"אייר  תשע'  כ  יום  בלציון-ראשוןבני  משפחה  יילענ  בית  המשפטבושר  אוגש  והש  גירושין

28.5.16(. 

תברר היון  דמהלך  ה  ב.ניהרב  ית  הדיןבב  נייןעתקיים  דיון  בה)  14.6.16(  ו"סיון  תשע'  ח  יוםב
ואף  נפתח  בהסכמה  תיק  לאישור   חתמו  על  הסכם  גירושין  ,כושיותרצדדים  הגיעו  להסכמות  הכי  

שר  את  הסכם  הגירושין  לאחר  שהבעל  חזר אדיון  ביקשו  הצדדים  מבית  הדין  ל  ב.הגירושין  הסכם
ד  סידור אישר  את  ההסכם  מבחינה  הלכתית  והוחלט  לקבוע  מוע  ית  הדיןב.  בית-לוםשמתביעתו  ל

 .גט

ופתח  תיק   בית-לוםשל  קשהבהרבני    ית  הדיןבבבעל  הגיש    ה)26.6.16(  ו"סיון  תשע'  כ  יוםב
 . שם התקיימה פגישה אחת. ית הדיןבי "הוחלט להפנות את הצדדים ליחידת הסיוע שע. לשם כך

-לוםשל  הבעל  לו  שכתב  הגנה  לתביעת  ישהאכ  ה"הגיש  ב  )13.9.16(  ו"אלול  תשע'  י  יוםב
לטענתה  פתיחת  התיק   ובית-לוםשאת  טענותיה  לסירוב  ל  ישהאב  ההגנה  מגוללת  הבכת.  בית

 .הינה לשם סחיטה בלבד

, בית-לוםשחזר  בו  הבעל  מכוונתו  ל  )15.9.16(  ו"ב  אלול  תשע"י  דיון  שהתקיים  ביוםב
סמוך  ונראה ,  אירעו  לאחרונהשתפתחויות  ההור  אול  ישהאלנוכח  גישתה  הנחרצת  של  ה  תונעטל

 .אותו יום התגרשו הצדדיםבוד עואכן , ביע את רצונו לגירושיןהבעל ה. לדיון
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 ישהאנגרמו  לשבהוצאות  משפט  ל  תביעה  לחייב  הבע  ישהאכ  ה''בדיון  בעלו  ה,  ואיל  וכךה
-לוםשתביעת  הבעל  למנאלצה  לקחת  סיוע  משפטי  כדי  להתגונן    ישהאה  לטענתם.  בקנס  חריגו

-לום  בשעוניןמינו  אבעל  ההתגלה  ש  התע.  גיעו  להסכמה  לגירושיןהבר  כצדדים    שהאחר  לבית
ן  השפה מביעת  סרק    תייתההשל  הבעל    בית-לוםשתביעתו  ל,  לטענתה  .ורוצה  להתגרש  בית

אינה  אלא  כדי  לחייבה  בהוצאות  משפט והסחיטה  של  הבעל    יסיוןנטרתה  כהמשך  למ,  ולחוץ
  .מיותרות

 ישהאה.  יוןות  האחרונות  שאירעו  סמוך  לדיפתחותהבעל  בסיכומיו  מעלה  את  ה  ,עומתהל
בכתב  ההגנה   .ד  שהכפיש  אותו  ואת  שמו  בכתב  ההגנה  שהוגש  רק  יומיים  לפני  הדיון"שכרה  עו

שר אהיא , סיבה זו .כן ואמיתי בית-לוםשטענות  מופרכות  וזדוניות  לטענתו  השומטות  כל  בסיס  ל
 .שהוגשה בתום לב ובכנות בית-לוםשלו להחליט לחזור בו מתביעתו ל רמהג

 .לפסיקת דיין יחיד הם הסכימוו, יגישו בכתב את סיכומיהם לתביעה זווחלט כי הצדדים ה

 קורות הדיןמ

 :ל''ש סנהדרין פרק ג סימן מ כתב וז"הנה הרא

פ "עא,  ציאותיו  ישכנגדו  לשלם  מינוא,  דין  בנתחייב  שימ,  איה  רכאןמ
, "נה  מל  ענה  מוציאי"  חשש  ההמ,  ן  כא  לשאם.  חרת  אעיר  בדון  להזקיקוש
 ם  אבלא.  הוצאות  הת  אף  אנתבע  השלם  יכן  מלאחרו,  ציאיו  ווציא  ידרבהא
 מו  עירד  לכופו  לוצאות  ההוציא  לתובע  ההוצרךו,  ד"ב  לבוא  לסרב  מיהה
 .ציאותיו יל כפרוע לחייבומ מ" ריהה, דיןל

 :ד"ט סימן יפי בחושן מש"רן הבמהביאו  ימן רכבסתשובה  בש"ריבהמד מגמרא זו לכן ו

כיון  שדון  יהודה  יוצא ,  דה  הוצאותבל  מה  שטוען  דון  שלמה  לדון  יהוא
חייב ,  אין  היוצא  מחוייב  בדין,  שמדין  תורתנו:  זה  דעו  ב.מחוייב  בעת  הריב

אלא ,  אין  כותבין  שטרי  ברורין  :)ז"קס(מדתנן  בפרק  גט  פשוט  .  בהוצאות
? מאי  שטרי  ברורין:  ומפרש  בגמרא.  ושניהם  נותנין  שכר,  מדעת  שניהם
: ולא  אמרו.  על  שניהם,  נות  הכתותששכר  כתיבת  טע:  אלמא.  שטרי  טענתא

מדאמרינן  בפרק  זה ,  וכן  נמי  משמע.  שיפרע  אותם  היוצא  מבית  דין  חייב
: וזה אומר; לדון  כאן:  זה  אומר.  גבי  שנים  שנתעצמו  בדין  :)א"ל(בורר  בסופו  

כדי :  כי  קאמר  מלוה,  ודן  בעירו,  כופין  אותו:  דאמרינן  התם.  נלך  לבית  הועד
לאו ,  ד"  ואם  היה  חייב  בהוצאות  היוצא  חייב  מב.שלא  יוציא  מאתים  על  מנה

אלא  שנראה .  כשיתחייב  במנה,  שהרי  יפרע  האחד  ההוצאות,  טעמא  הוא
כדי ,  אלא  דוקא  הוצאות  שיעשה,  חיוב  ההוצאות,  שאין  על  המחוייב  בדין

דבעי   :)ב"קי(כדאמרינן  בפרק  הגוזל  בתרא  .  אם  הוא  מסרב,  להביאו  לדין
, אין  על  דון  יהודה  לפרוע  מן  הדין,  לכן  ו.זוזא  דפתיחא,  למיתן  לספרא

, אם  נתחייב  ונשתעבד  בהן  בשטר  הקניה,  אבל.  בהוצאות  שיעשה  דון  שלמה
 .דתנאי שבממון הוא וקיים: חייב

 :באר את הכללים בדין זהלש "ריבהמוסיף  ימן תעהבסתשובה וב

 ?על מי לפורעם, ההוצאות שנעשית בזה הריב נייןעמ: שר שאלתםא

כמו  ששנינו .  ל  שניהם  לפורעםע  –    הסופר  לכתוב  הטענות  כי  הוצאותעוד
ומעשה  בית ,  אין  כותבין  שטרי  ברורין  :)ז"קס(בבבא  בתרא  פרק  גט  פשוט  

, מסכת בבא בתרא(ומפרש בגמרא . ושניהם נותנין שכר, אלא מדעת שניהם, דין
, ומעשה  בית  דין.  שטרי  טענתא:  הכא  תרגימו?  מאי  שטרי  ברורין  )ח"קס

כל ,  ובכלל  זה.  שניהם  נותנים  שכר:  וקתני  נמי  בהו.  דיניןפסקי  :  היינו
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. אם  הוצרכו  לשאול:  כגון,  הוצאות  שצריכין  לעשות  הדיינין  בפסק  דינם
. נדון  כאן:  אחד  אומר,  שנים  שנתעצמו  בדין  :)א"ל(זה  בורר  '  כדאמרינן  בפ

ואם  הוצרך  דבר .  ודן  בעירו,  כופין  אותו.  נלך  לבית  הועד:  ואחד  אומר
כופין  אותו :  שהרי  למאן  דאמר  התם.  בין  ושולחין  ושואליןכות,  לשאול

, ואין  המתחייב  בדין.  לעצמו,  כל  אחד  עושה  הוצאותיו,  והולך  לבית  הועד
מי שנושה . אמר לפניו רבי אלעזר: והיינו דקאמרינן התם.  ותם  לחברואפורע  

והוכיחו  מכאן .  ודן  בעירו,  אלא  כופין  אותו?  יוציא  מנה  על  מנה,  בחברו  מנה
מאי  קשיא ,  שאם  כן.  פורע  ההוצאות,  שאין  המתחייב  בדין:  ל"פרשים  זהמ

הוא ,  שהרי  אם  יתחייב  הלוה,  הרי  לא  יוציא  מנה  על  מנה?  ליה  לרבי  אלעזר
עושה  ההוצאה ,  שכל  אחד  מבעלי  דינין:  אלא  שמע  מינה.  יפרע  ההוצאות

ודן ,  כופין  אותו:  ל"למאי  דקיי,  ואם  כן.  אם  הולכים  לבית  הועד,  לעצמו
פורעין  בין  שניהם ,  שכותבין  ושולחין  ושואלין,  אם  הוצרכו  לשאול.  רובעי

אם  היה  בטל :  כגון,  יןיוכמו  שאם  היו  צריכין  לפרוע  שכר  לד.  שכר  השליחות
כדאמרינן  בכתובות  בפרק  שני ;  בין  שניהם,  יו  פורעים  אותוה  –  ממלאכתו

, בואיסתרא  מחיי,  הוה  שקיל  איסתרא  מזכאי,  קרנא  )ה"קף  ד(דייני  גזרות  
כדי  להוציא  הדין ,  אם  הדיין  צריך  לעשות  הוצאות,  כי  נמי  ה.ודאין  להו  דינא

 . פורעין בין שניהם, לאמתו

כדי ,  והוצרך  התובע  לעשות  הוצאות,  אם  הנתבע  מסרב  מלבא  לדין,  מנםא
זה  חייב  לפרוע  ההוצאות   נייןבע  –  ויצא  הנתבע  מחוייב,  לכופו  לבא  לדין

 .דבעי למיתן זוזא דפתיחא :)ב"קי(אמרינן בפרק הגוזל בתרא  כד,ההם

 :ש שפטור מתשלום הוצאות"עולה מדברי הריבה

 .צדק בסירובו לירד לדין, שום שאם יצא זכאי בדיןמ. א
מכל  מקום  ישלם  את  ההוצאות ,  שאף  אם  יצא  זכאי  בדין  יתן  היה  לומרנפ  ש"אע.  ב

 . וצא זכאיאלא היה יורד לדין וי, כיוון שלא היה צריך לסרב, שנגרמו עקב סרבנותו
לא  מצאנו  שמשלם  רק ,  שחייבו  את  הנתבע  בהוצאות  סירובו,  אכן  בדברי  שאר  הראשוניםו

 .כאשר הפסיד במשפט

 : ב,דף קיב, בא קמאב' גמבאה ור

  דלא  משקר  בבי -י"שר(י  תרי  בהאי  שלוחא  דרבנן  מהימנינן  ליה  כ:  מר  רבינאא
דממונא  קא כיון  ,  )טר  שמתאש  –  י"שר(אבל  לפתיחא  ,  אתמ  לשמ"וה.  )דינא

 .אל – דקא בעי ליה למיתב ליה זוזי לספרא, מחסר ליה

סימן   מ"חו  שולחן  ערוךבעתיקו  מרן  הו.  חלכה  הפרק  כה    נהדריןסלכות    הם"מברה  קפסכן  ו
 : דעיף  סיא

אין  קורעין  כתב  הנדוי  עד ,  אבוא:  ואמר,  י  שכתבו  עליו  נידוי  על  שלא  באמ
, סרב  לעשות  ציווי  בית  דיןאבל  מי  שכתבו  עליו  נידוי  על  שהיה  מ.  שיבוא

קורעים  כתב  הנידוי ,  הריני  מקבל  עלי  לעשות  צווי  בית  דין:  מיד  כשאומר
 .והוא נותן שכר הסופר

ימן  את ממי  של,  שאת  בהוצאות  הכתיבהלליו  ע,  גרם  לכתיבת  שטר  הנידויששמע  שמי  מ
 .עלות כתיבת השטר

 :מ"סימן תתקא "ח בתשובה א"רשבהמד לסוגיא זו ומ

והוצרך  הטוען  להוציא  הוצאות  כדי  שיזכה ,  ונטען  שבאו  לדוןטוען  :  אלתש
ואם  אין ?  אם  לאו,  אם  מכריח  לשלם  לו  ההוצאות  מן  הדין.  וזכה,  בדין
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משום ,  ל"אם  יש  תקנה  בזה  מן  הגאונים  ז,  מחייבין  מן  הדין  על  ההוצאות
 ?נעילת דלת

 ?א ידעתי מה הן ועל מה הוציאם ל,ההוצאות אלו שאמרת: תשובה

 –  אם  הוצאות  כתיבת  שטרי  טענות,  ין  בבית  דין  של  ישראלואם  בא  לד
הכא .  אין  כותבין  שטרי  ברורין  :)ח"ב  דף  קס"ב(ניהם  נותנים  שכר  כדתנן  ש

 .שטרי טענתא: תרגימו

, בזה  מבואר  הוא  שאינו  חייב  בהוצאה,  הוצרך  ללכת  אחריו  למקום  שהוא
נלך :  ומרולוה  א,  נדון  כאן:  מלוה  אומר,  שהרי  אמרו  בשנים  שנתעצמו  בדין

ואם .  כדי  שלא  יוציא  מאתים  על  מנה,  ופין  אותו  ודן  בעירוכ  –  לבית  הוועד
 ?והא משלם לווה לזה כל ההוצאות, מאי מוציא מאתים, איתא

והוצרך  הטוען ,  ולא  בא,  ואם  שלחו  לו  בית  דין  לבא  לדון  עם  בעל  דינו
בע נתהש )ב"דף קי(גם  זה  מבואר בגמרא בריש פרק הגוזל בתרא ,  לכתוב  עליו

והני  מילי .  שליחא  דבי  דינא  מהימן  כבי  תרי  :דגרסינן  התם.  פורע  הפתיחה
דבעי  מיתב ,  ממונא  קא  מחסר  ליה?  מאי  טעמא.  אל  –  אבל  פתיחא,  לשמתא

 .זוזא דפתיחא

, נייןעוהוצרך  להוציא  הוצאות  בדיינין  וטו,  בעו  בערכאות  של  גויים  תואם
ולא "  פניהםל"ר  על  ועוב,  הוא  עושה  שלא  כהוגן,  ואדרבא!  ?והיאך  ישלם

 .לפני גויים

ומתוך  סירובו  הוצרך  להעמידו  בערכאות  ולהוציא ,  ואפילו  סרב  הנתבע
. דאינו  אלא  גרמא  בנזקין  בעלמא,  גם  כן  בזה  יראה  לי  שאינו  חייב,  הוצאות

כשורף ,  שעושה  מעשה  בגוף  הדבר  שהוא  מזיקו,  ואינו  דומה  לדינא  דגרמי
משום  דבית ,    דומה  להוצאות  דפתיחאוכן  אינו.  שטרותיו  של  חברו  ודומין  לו

 .דין מחייבין אותו על שסירב לבא לפניהם ליום שקובעין

ין  חיוב  הנתבע  הסרבן  בהוצאות  כתיבת  שטר ביש  לחלק  ש,  א"רשבהשמע  מדברי  מ
דון ן  נלבי,  ובית  הדין  הוא  זה  המחייב  אותו  בהוצאות,  הנובע  מאי  ציות  לבית  הדין,  הפתיחא

כי  הנזק  שגרם  לצד ,  א  ניתן  לחייב  את  המפסיד  בדיןשל,  זוכה  בדינוו  צד  שברגיל    הוצאות  משפט
 .שכנגד אינו אלא בגדר נזק של גרמא

 :כתב כך סימן תצז, חלק ד דפוס פראג, ם מרוטנברג"הרהמת "ושבל בא

וחבירו ,  אם  אדם  תובע  את  חבירו:  ל"פסק  רבינו  ז  )ל"ק  הנ"בב'  הגמ(כאן  מ
שעל  הנתבע  לפרוע  לו  כל ,  ת  דיןמסרב  לירד  עמו  לדין  או  לעשות  ציווי  בי
שאין ,  או  אם  הנתבע  אלם  כל  כך.  יציאותיו  שמוציא  מיום  שכתבו  לו  סרבנות

צריך  לפרוע  לו  כל ,  מכל  מקום,  ד  רשאין  לכתוב  לתובע  עליו  סרבנות"ב
 אם  לא  תעשה  לו  דין:  כמו,  מיום  שכתבו  עליו  שאר  דברי  גיזומים,  יציאותיו

שצריך ,  אלמא.  בעי  למיתב  שכר  פתיחאד,  וראיה  מכאן.  כתוב  לך  מרורותנ  –
, גם  הכא,  אם  כן.  ד  בעניין  אחד"לפרוע  לו  השכר  שלא  רצה  לעשות  ציוי  ב

מאותו  יום ,  כמו  כן  צריך  לפרוע  לתובע  כל  יציאותיו  שהוציא  על  פי  בית  דין
 .שלא רצה לעשות לו דין או ציווי בית דין

חלק  בין  שכר  הפתיחא גדולי  תרומה  שער  ג  חלק  ח  הקשה  על  הוכחה  זו  שיש  לבולם  א
 :לשאר ההוצאות

אבל ,  לאו  כאדרכתא  דמיא  שהיא  לתועלתו  של  תובע  דודאי  איהו  פרע  להד
מאן  ליה  לן  דתובע  פרע  ליה ,  ד  מפני  סרבנותו"פתיחא  דהוי  קנס  דקנסי  ליה  ב

דילמא  בי  דינא  גופייהו  מצווים  לכתבו  מפני  כבודם  ולפיכך ,  מעיקרא
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  הוא  שכר  הסופר  כיון  שהוא כשירצה  הנתבע  שיקרעוהו  צריך  שיפרע
 . אבל לעולם דההוצאות שעשה התובע אין ראיה שיפרע הסרבן, לתועלתו

שהיא  שטר ,  ורף  קושייתו  שהפתיחאות  .יןלעייך  רם  צ"וכחת  מהרהי  כסיכם  הגדולי  תרומה  ו
המטילים  שמתא  על  הנתבע  וממילא  לא  יתירו  לו  נידויו  עד   ית  הדיןבפעולת    נהיה,  שמתא

להוצאות  שנגרמו  לתובע  שלכאורה  גרמא  הן  ואין  לחייב  בהן  את   נייןעה  ואין  ז,  שישלמה
דולי  תרומה  ששטר  הפתיחא  אינו  נוגע  לדין  והדברים  שבין  התובע  לנתבע  אלא גל  ל"סו.  הנתבע

 .לבין הנתבע, שהטילו על הנתבע את השמתא, ית הדיןבבין 

 :ג ומסיקם מרוטבור"רי רבו המהרבן בדדסימן ו בסופו , ש כלל קז"ת הרא"ובש

כדי ,  שלמה  שיפרע  לו  רבי  ישראל  ההוצאה  שהוציא  על  זה'  מה  שתבע  רו
אם  יש  לו  לרבי  שלמה  לברר  שתבע  את .  לכוף  את  רבי  ישראל  שיעשה  לו  דין

וסירב  רבי ,  ב  אלף  זהובים"רבי  ישראל  לבא  עמו  לדין  על  תביעת  שטר  י
והוצרך  רבי  שלמה  להוציא  על  זה  הוצאות  עד ,  ישראל  לבא  עמו  לדין

ייב  רבי  ישראל  לפרוע  לו  כל  הוצאות  שהוציא  על ח  –  כפוהו  לבא  עמו  לדיןש
אמרינן  בפרק דוהביא  ראיה  מהא  .  ל"כי  כן  כתב  רבינו  מאיר  מרוטנבורג  ז,  זה

והני  מילי ,  שליח  דבי  דינא  מהימן  כבי  תרי:  אמר  רבא  :)ב"קי(הגוזל  בתרא  
עי דב,  ממונא  הוא  דמחסר  ליה?  מאי  טעמא.  לא,  אבל  לפתיחא,  לשמתא

אם שלחו בית דין שליח להזמין את ראובן לבא : פירוש. למיתב  זוזי  דפתיחא
ואין צריך להעמיד , ליח נאמן כשני עדיםש – ולא בא ראובן, לדין  עם  שמעון

מנדין  את :  כלומר,  שמתאל  –  והני  מילי;  עליו  עדים  כשמזמינו  לבא  לדין
אבל .  ושאומר  שהזמינ,  ראובן  על  שלא  בא  לבית  דין  על  נאמנות  השליח

, אין  סומכין  על  השליח,  אבל  לכתוב  נידוי  על  ראובן:  כלומר,  אל  –  לפתיחא
לפי  שיש  לראובן  חסרון ,  אלא  אם  כן  יש  אחר  עמו  שמעיד  שהזמינו  לבית  דין

לא ,  שהרי  כשיבוא  ראובן  לבית  דין  להתיר  לו  נידויו,  ממון  בעדות  השליח
  לכתוב  נידוי  על שנתן  שמעון  לסופר,  יתירו  לו  עד  שיפרע  ראובן  שכר  הסופר

 .ראובן

ף ד  (בריש  זה  בורר,  ג  דמוכח  בסנהדרין"אע,  ל"מכאן  דקדק  רבינו  מאיר  זו
, שאין  הנתבע  חייב  לשלם  לתובע  ההוצאה  שהוציא  כדי  לתבעו  לדין,  )ג"כ

מדקאמר  התם  שכופין  את  הלוה  לדון  בעירו  שלא  יצטרך  המלווה  להוציא 
, אבל  אם  תבעו  לדין.  ןהני  מילי  כשאינו  מסרב  לבא  לבית  די,  מנה  על  מנה

וצריך  התובע  להוציא  הוצאות  לכופו  שירד  עמו ,  ולא  רצה  לבא  עמו  לדין
מדחזינן  הכא  שחייב  ראובן ,  ייב  הנתבע  לשלם  כל  אותן  ההוצאותח  –  לדין

 .ליתן לסופר שכר הכותב שכתב הנידוי על ראובן שסרב לבא לדין

יברר  רבי אחר  ש:  ההוצאה  שחייבתי  את  רבי  ישראל  שיפרע  לרבי  שלמהו
, שתבע  את  רבי  ישראל  שיבוא  עמו  לדין  על  התביעה  הזאת,  שלמה  בעדים

שישבע ,  לא  תהיה  פרעון  הוצאתו  בשבועת  רבי  שלמה,  וסרב  לבא  עמו  לדין
אלא  יברר  רבי  שלמה  כל  הדרך  שהוצרך  לילך  לכוף  את .  כמה  הוציא  ויטול

. רושכר  הסופ,  וכיוצא  בזה,  והשלוחים  ששלח,  רבי  ישראל  שיעשה  לו  דין
ובית  דין  ישומו  כמה  היה  ראוי  שיוציא  רבי  שלמה  בדרכים  הללו  ובהוצאות 

ועל  פי  שומת  בית  דין  יפרע  רבי  ישראל  לרבי  שלמה  כל .  השלוחים  והסופרים
 .ההוצאות שהוציא עד שהביאו לבית דין ונפסק הדין

 :דיעות עיקריות' גלראשונים  היטותששיש לחלק את  דברי הפוסקים עולה מסיכוםה

 .סרבן חייב בתשלום הוצאותה: ש" הראיטתש

 .כ ההוצאות הם כשכר הסופר"אין תשלום הוצאות אא: א"יטת הרשבש
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 .ם בסוף יצא חייב בדיןאהוצאות ברבן חייב הס: ש"יטת הריבש

 : העיף  סמ סימן יד"ע בחו"זה לשון מרן השוו

אף  על  פי  שהזקיקו ,  ינו  חייב  לשלם  לשכנגדו  יציאותיוא  –  מתחייב  בדיןה
אלא  שרוצה  לדון ,  לא  מסרב  למיקם  בדינאד  –  והני  מילי.  ון  בעיר  אחרתלד

והוצרך  התובע  להוציא ,  אבל  אם  היה  מסרב  לבא  לבית  דין.  בעיר  אחרת
שהוציא :  א"מר.  ייב  לפרוע  לו  כל  הוצאותיוח  –  הוצאות  לכופו  לירד  לדין

ותשובת ו  "י  פרק  הגוזל  בתרא  ומהרי"ד  ונ"קמ,  א"ק  שורש  י"הרימ(משעה  שנעשה  סרבן  
 .)ג סימן ב"ז וכלל ע"ש כלל ק"הרא

אף ,  שאם  תבעו  בערכאות  והוציא  הוצאות  בדיינים  וטוענים,  יש  מי  שאומרו
 .אינו חייב לשלם הוצאותיו, על פי שמתוך סירובו הוצרך להוליכו בערכאות

 :א"מוסיף הרמו

כופו  על לוצאות    הויש  חולקין  וסבירא  להו  דאם  הוצרך  להוציא  עליו:  גהה
וכן ,  )ג  סימן  ב"ש  כלל  ע"תשובת  הרא(ייב  לשלם  לו  ח  –  כאות  של  גוייםידי  ער

 .1ו"כדלקמן סימן כ, ובלבד שעשאו ברשות בית דין, נראה לי עיקר

, לך  ואני  אבוא  אחריך:  ואמר  לו,  י  שאמר  לחבירו  שילכו  לדון  במקום  אחרמ
פ "מרדכי  ס(צריך  לשלם  לזה  שהלך  כל  יציאותיו  ,  והשני  לא  הלך  אחריו,  והלך

 .)זה בורר

, ויטול,  אין  אומרים  שישבע  כמה  הוציא,  שהסרבן  צריך  לשלם  ההוצאותכ
או  הבית  דין  ישומו  לו  הוצאותיו  וכזה  ישלם  לו ,  אלא  צריך  לברר  כמה  הוציא

 .)ש כלל קז"תשובת הרא(

 ):ליקוט(ק ל "סב א"גרובאר ה

א "צביי  ור"דיסוד  המחלוקת  תלוי  בפלוגתא  דר.  'ויש  חולקין  כו'  יש  מי  כוו
ל "ע  ס"דדעת  היש  מי  שאומר  במרן  השו,  ה  זאת"ב  ד  ב"ב  דף  כ"דב'  בתוס

 לקיןש  חוודעת  הי,  ו  ובשעת  מעשה  בא  ההיזקמדגרמי  הוא  שעושה  עצ,  י"כר
 .נ שכיח"וה, דבדבר השכיח קנסינן, א"ל כריצב"א ס"ברמ

 .שם י הכהן קוק בספרו באר אליהו"א הגרא"עיין מה שביאר דברי הגרו

אמר  לו  לך  ואני  אחריך  ולא  הלך  אחריו  חייב  לשלם  לו בם  אא  ש"רמהנה  במה  שהוסיף  הו
 .ע"צל ו"א דדמי למסרב חייב וכנק ל"א ס"הגר בתכ, הוצאותיו

, כ  הוא  גרמא"ג"  אחריךוא  ך  ואבל"-א  היא  שב"ושית  הגרדקאר  בתב  לכובבאר  אליהו  
ל  עיקר  טעם כל  ד"ד  דס"אלא  למ,  צד  דינא  דגרמימש  שחייב  בערכאות  "וניחא  רק  לדעת  הרא

כ  אין  להקיש "א,  אילתא  דשכיחמשהוא    וא  רק  במקום  המירגדנא  יחיוב  המסרב  הוא  משום  ד
ך ל:  "יאמר  לושמקרה  בומסתבר  דדוקא  מסרב  מעיקרא  שכיחא  ולא  ,  אחד  על  חבירו  נייןעכ  מ"כ

א "לכן  העלה  הגרו,  םיניינעות  המדלע  אם  יש  "צא  ד"כן  כתב  הגרלו,  ולא  יבא"  ואני  אבא  אחריך
  .ע"צשהוא 

                                                      
דאין  הנתבע  חייב  לשלם  לתובע  את   ק  יג  שכתב"ך  ס"ציינו  הש,  ימן  ידסי  "פ  אקמא  בל  ב"יין  בדברי  המהרשע  1

 .ע"א לשו"ע בהגהות רע"וע. ד"ילך לערכאות גם ללא רשות ביגם אם בנדון זה רשאי היה התובע ל, הוצאותיו
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ב  את  הנזק שבמסר,  גרע  ממסרב"  חריךאבוא  אך  ואני  ל"-שבאר  אליהו  בם  שלבאר    הוסיףו
זהו "  חריךאבוא  אך  ואני  ל:  "אך  כשאומר  לו,  בזהא  עשה  התובע  לעצמו  והנתבע  הוא  רק  גרמ

הזיק לדיים  יוחשוב  עושה  מעשה  ב,  דאדיבורא  דידיה  קסמיך,  ראה  דינר  לשלחניממי  ממש  לד
 .ע"וה מדינא דגרמי לכבזואם כן חייב , לחברו

, ריא  חיוביה  יותר  מדינא  דגרמיב"  ך  ואני  אחריךל"-רדכי  משמע  שהמלשון  מד  ועוד  כתב
ולפי  דברים  אלו  יש  לבאר  דברי .  כירות  פועלים  הנגרמים  בלא  קניןשפסד  בדין  הוהוא  דומה  ל

יש  לחייב ,  כירות  פועליםכשדינא  דגרמי  או  שהוא    ואהאו  ש,  ל"אם  כן  מתרי  טעמי  הנ  ו.א"הרשב
 .א שפטר בערכאות"ואף לרשב, ע"ואליבא דכ" ואני אחריךלך "-ב

 .לסרבן" חריךאבוא אך ואני ל"-שווה דין זה דדהב "י אות י"ג הגב"נהכיין בעו

 :ביאר את הדברים כך, עיף יסם ש, רוך השולחןעבספר ו

ויצא ,  והוכרח  התובע  להוציא  עליו  הוצאות,  נתבע  שסירב  לבוא  לבית  דיןה
אזי  אם ,  ואם  יצא  זכאי.  ריך  לשלם  כל  ההוצאות  לתובעצ  –  הנתבע  חייב  בדין

ואין  צריך ,  איגלאי  מילתא  שביושר  סירב  את  עצמו,  ערמההתובע  תבע  ב
ריך צ  –  אלא  שהיה  סובר  שהדין  עמו,  אבל  אם  לא  תבעו  בערמה.  לשלם
. ודבר זה תלוי בהבנת הדיינים. דעל  כל  פנים  היה  לו  לעמוד עמו בדין,  לשלם

אך  שהוצאות  התובע  לא  היה  מפני  סירובו ,  ואף  אם  יצא  הנתבע  חייב  בדין
שלא היה בית : כגון, שהתובע הוכרח לדון עמו בעיר אחרתאלא  ,  של  הנתבע

צ "א,  פ  הפרטים  שנתבארו  מקודם  ועלה  לו  הוצאות"או  ע,  דין  במקומם
 .פ הדין"כיון שעשה ע, הנתבע לשלם לו אף שיצא חייב

כדי  שאף ,  כי  עניינם  של  שני  בעלי  הדין  הוא  להגיע  לחקר  האמת,  לכה  זו  יסודה  בהנחהה
אלא  עליהם ,  אם  אין  בעלי  הדין  מסוגלים  להגיע  בעצמם  לחקר  האמת.  אחד  מהם  לא  יהיה  גזלן
שהרי ,  אין  כל  סיבה  לחייב  את  מי  שיצא  חייב  בדין  בתשלום  ההוצאות,  להיזקק  לבירור  משפטי

. והיה  זה  אפוא  עניינם  המשותף,  לכתחילה  היו  כל  הצדדים  מעוניינים  בבירור  העניין  בדרך  זו
מי ,  באמת  ובתמים,  פיה  שני  בעלי  הדין  אינם  יודעים  אמנםול,  הנחה  זו  מיוסדת  על  הנחה  נוספת

, שאם  לא  כן.  שהצדק  עמו,  באמת  ובתמים,  כל  אחד  מהם  סבור:  או  בלשון  אחרת,  ביניהם  צודק
 אחרי  שאין  לו  כל  עניין,  וכי  הוא  אמנם  חייב  לחברו,  דהיינו  אם  אחד  מביניהם  יודע  שאינו  צודק

כשאין  מדובר  על .  החובם    היא  רק  להתחמק  מתשלוקיום  ההידיינות  בפני  בית  דין  וכל  מגמתוב
וכאשר  אין  בעל  הדין  נושא ,  יין  ולא  על  התנהגות  שיש  עמה  תרמית  וכיוצא  בזהתדסירוב  לה

גישתו  היסודית  של  המשפט  העברי  היא  שאין  מקום ,  "ך  ואני  אבוא  אחריךל"באחריות  מדין  
, ת  כמי  שהוציאן  לתועלתושרואים  בעל  דין  שהוציא  הוצאו,  הטעם  לכך  הוא.  לחייב  בהוצאות

 .ולפיכך אין חברו חייב לשפותו

היינו  שהתובע  אכן  סבור  שהנתבע ,  כשכל  אחד  מבעלי  הדין  פועל  בכנות,  נסיבות  כאלוב
אין  הם  נחשבים  למזיקים  אם  כתוצאה  מן ,  והנתבע  אכן  סבור  שאינו  חייב  מאומה,  חייב  לו

זיק  אלא  כאשר  הוא  עושה  מעשה שכן  אין  אדם  נחשב  למ,  התביעה  נגרמות  הוצאות  לצד  שכנגד
ולכן  הפטור  מתשלום ,  ין  לראותו  כמזיקא  –  אבל  כאשר  הוא  פועל  כדין,  שאסור  לו  לעשות

אלא  מחמת ,  הוצאות  משפט  במקרה  זה  אינו  רק  מחמת  הכלל  הקובע  שגרמא  בנזיקין  פטור
 .העובדה שאין זה מעשה נזק כלל
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 קנת הרבנות הראשיתת

צת  הרבנות  הראשית  וחבר  דייני  בית  הדין  הרבני י  מוע"ג  התכנסה  ועדה  ע"בשנת  תשנ

וכך כתב . הועדה המליצה לשנות את התקנות בסוגית ההוצאות. הגדול לתקן תקנות חדשות

בהקדמתו ,    הרב  הראשי  לישראל  באותה  העת–כהנא  '  על  זה  הרב  הגאון  הרב  אברהם  א

 :)2 – 3עמוד (ג "לתקנות תשנ

דין  שהפסיד -  לחייב  כל  בעל,הנה  כעת  ראיתי  שהוועדה  הציעה  דבר  חדשו
שאינו  חייב ,  אין  זה  לפי  הדין,  והנה.  המשפט  שישלם  הוצאות  לצד  השני

והנה .  והטעם  שהווי  גרמא  ופטור.  מ  סימן  יד"ש  בחו"וכמו,  לשלם  הוצאות
שמחמת  זה  הרבה  יהודים  נמנעים  מלבוא ,  זה  ודאי  יש  בזה  משום  צורך  הכלל

ויש  בזה  ניסיון ,  י  חוק"ת  עפששם  משלמים  הוצאו,  ד  והולכים  לערכאות"לבי
אבל  חייב  בדיני ,  כל  גרמא  שאינו  יוצא  בדיינים,  והנה.  גדול  של  הפסדים

ולכאורה  יש  מקום  גם  כאן  לתקן  תקנה ,  שבגרמתו  הפסיד  זה  ממון,  שמים
שאם  קיבל ,  במרדכי  בהגוזל  מפורש,  והנה.  שגם  בחיוב  בידי  שמים  ישלם

.   אפרים  הלכות  שכירותוהובא  במחנה,  חייב  לשלם,  עליו  בפירוש  לשלם
, אפשר  כבר  לסמוך  על  זה,  י  הרבנות"גם  כאן  נניח  שאם  יתוקן  ע,  ולכאורה

שלא  דמי ,  אבל  נראה.  שהוא  תקנה  המקובלת  על  הציבור  כמו  במזונות  ילדים
י  תקנה  שיתחייבו "שהרי  כל  דיני  גרמא  אין  לשנות  ע,  ויש  לחלק,  למזונות

 . בדין

הגנה     וכן  יש  לתקן  שבכל  כתבביעהת  –ב  יש  לתקן  שבכל  כת  של"בל  יא
ובהתחייבו ,  אם  יחייבו  אותו  בהוצאות,  יהיה  מפורש  שמחייב  עצמו  לשלם

 . הרי מהני לפי המרדכי

שבכל  מזונות ,  נראה  פשוט,  התובעת  בעלה  למזונות  וחויב  ישהאב,  מנםא
אבל  בכל  תביעה .  שגם  זה  בכלל  מזונות,  שחויב  כלולות  גם  הוצאות  המשפט

אה  שהגון  יותר  שייכתב  בפירוש  בכתבי  התביעה נר,  של  הוצאות  משפט
מען  תחיה  וירשת  את ל":  ה  נזכה  להבטחה  בפרשת  שופטים"ובעז.  וההגנה

 .2"הארץ

 רבנייםהבתי הדין  קותיספ

להלכה  מצינו  בפסקי  הדין  הרבניים  בכמה  מקומות  שדנו  בנדון  זה  של  חיוב  הוצאות  משפט 

מהפסיקות  השונות  רואים  כי  דייני  בית  הדין  אכן  לא  נמהרו  לחייב  בהוצאות  דיון  וגם .  בדין

ראוי  לשים  על  לב ,  ולפי  האמור.  מדודהיה  זה  באופן  מידתי  שקול  ו,  במקרים  בהם  חייבו

 .ם השונים"ולהלן מבחר נדונים מהפדרי. בכל נדון את אופן המקרה והעובדות

 נייןעב  אליעזרי'  ש,  אילן'  מ,  רביץ'  ל'  אגאונים  הדיינים  הרבנים  הנו    ד18  דועמג  "  חר"דבפ
ולאחר ,  בתזכויות  בדירה  שהועברה  על  שם  ה  על  שהגיש  תביעה  לגירושין  נגד  אשתו  וכן  תבעב

בית הדין נענה לבקשת הגירושין . הודיע  הבעל  שהוא מבטל את התביעה לגירושין,  מספר  דיונים
ט "אלא  שהוסיפה  האישה  וטענה  כי  יש  לחייב  את  הבעל  בהוצאות  משפט  ושכ,  והזכויות  בדירה

 . ד"עו

                                                      
רב  אליעזר  שנקולבסקי הל  ו  שב  במאמרירך  כ"  חומיןת"וספים  ראה  קובץ  נקורות  רבים    מוציוןה  השלמל  2

 . לקחו משםנל בחלקם "נהאות מובהנציין כי ו. וחטמן בכמה מקומותשליאב א' ובמאמריו של פרופ
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י סק  הדין  ניתן  ברוב  דעות  לחייב  את  הבעל  עבור  הוצאות  ישיבה  אחת  כי  בית  הדין  קבע  כפ
אך  לעומת  זאת  דחה  את  התביעה ,  הבעל  נהג  בתחבולה  ובכעין  תרמית  באותה  ישיבה  ספציפית

 .נגד הבעל לחייבו בכל ההוצאות של מהלך המשפט

כי .  כי  הרי  הוא  גרמא,  טעמו  מבאר  בית  הדין  כי  אין  לחייב  בהוצאות  משפט  מתורת  נזיקיןב
, די  בכך  שלתביעתו  היה  בסיסשכן  ,  אין  חובה  לפצות  את  האישה  על  ההוצאות  שגרם  לה  הבעל

גון  שחייב כ  –  כ  באופן  שבו  הבעל  נוהג  בתרמית"אמש.  גם  אם  לבסוף  חזר  בו  הבעל  מתביעתו
 .ייב בהוצאותח – ומשלא הופיע, הנתבע להתייצב לדין

עזרא ,  ברוך  רקובר,  רוזנטל  '  עקב  נירבנים  הגאונים  הדיינים  הדנו    )81  דומע('  ר  כרך  ו"דבפ
ית  הדין  דחה  שם  את  התביעה  לפסיקת  שכר  טרחת ב.  ית  בין  שני  שותפיםמחלוקת  ממונב,  הדאיה

הוצאות  בגין  אותן  ישיבות  בית  הדין  שהנתבע  לא  הופיע  אליהן  ללא   בקרוחייב  ,  עורך  דין
 . הצדקה

מחלוקת  בין  גיסים  על בן  דותו  הרכב  בית  הדין  הרבני  חיפה  א,  )345  דומע(  ר  כרך  ז"דפבו
 :דלהלןכונות  שיטואציותסהוצאות ב ובהדין חית בי ירטפשם ו. ירושה

רואה  חשבון  לברר ת  ובשל  כך  התעורר  צורך  למנו  ח  בלתי  מדויק"אם  מסר  נאמן  דו.  1
 . ל הנאמן לשאת בהוצאות אלוע, את החשבונות

אף  אם  הזקיקו ,  אינו  חייב  לשלם  לצד  שכנגד  הוצאות  המשפט,  מי  שיצא  חייב  בדין.  2
חייב ,  ולא  בא,  רו  לבוא  ולהתדיין  במקום  אחראך  אם  הבטיח  צד  לחבי.  לדון  בעיר  אחרת

 . לשלם לחבירו את הוצאותיו
עליו  לשלם ,  התובע  את  חבירו  להופיע  לישיבת  בית  הדין  לשווא  וללא  צורך  כלל.  3

 .כן חויב הנתבע במחצית האגרות. לנתבע את הוצאותיו
 בנים  הגאוניםיינים  הרדכב  בהר,  ית  הדין  הרבני  הגדולבדן  הרכב    )115  דומע('  ר  כרך  ו"דבפ

ם  להוצאות רי  יש  לחייב  בהוצאות  את  מי  שג  כ,ל"זצ  שלום  מזרחי,  שלמה  גורן,  אברהם  שפירא
לא  ניתן   וכ  לא  הופיעו"בעל  ובהה  ל,  האחרונהה  שיביוצאות  ההמיוחד  בנדון  דהתם  בו,  מיוחדות

 .מקרה כזה מזכה ללא ספק את האישה לקבל מהבעל הוצאות, שום נימוק משביע רצון להעדרם

הדיינים  הרבנים  הגאונים   הרכבבית  הדין  הרבני  הגדול  בדן  הרכב    )3  דומע('  י  כרך  ר"דפב
בית ת סקנמו ,ל"זצ רדכי אליהוומאול ישראלי שהרבנים ו, ובדיה יוסףעצ  הרב  "בראשות  הראשל

 :דלקמן כפרטיםלהדין 

א בזה של, 'אף  כשזה  שנתחייב  בדין  גרם  לחבירו  הוצאות  מיותרות בהבאת עדים וכדו.  1
 .סוברים הפוסקים שאינו חייב בהוצאותיו, הודה על האמת

 . יש אומרים שחייב לשלם לחבירו את הוצאותיו, מי שנתגלה ששיקר בתביעתו. 2
יש  להסתפק  אם  חייב ,  התובע  את  חבירו  בדין  ויודע  מראש  שיפסיד  ומטריחו  חנם.  3

 . בהוצאותיו
ם  מחייבים  אותו  בהוצאות חולקים  הפוסקים  א,  מי  שמסרב  להיענות  לתביעה  לדין.  4

' או  הדין  שקונסים  אותו  לשלם  אפי,  התובע  מדינא  דגרמי  או  שאין  זה  אלא  גרמא  ופטור
 . אם זה רק גרמא

סוברים  רבים  שלדברי  הכל ,  נתנו  רשות  להזמין  את  הסרבן  בערכאות  ית  הדיןבאם  .  5
, גרמאויש  שמפרשים  שלדברי  האומרים  שאין  זה  אלא  .  חייב  הסרבן  לשלם  לו  הוצאותיו

ויש  חולקים  גם  על  זה .  קבע  כך  מראש  בפירוש  ית  הדיןבגם  בזה  אינו  חייב  אלא  אם  
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ית ברק  אם  הוזמן  ל,  וסוברים  שזה  הוי  גרמא  ופוטרים  אותו  ואין  חייב  לדעתם  לשלם
 . וזה מדין מיוחד, ולא בא הדין

חייב  לשלם  לו ,  ולא  בא"  ד"ך  ואני  אבוא  אחריך  לביל:  "אדם  שאמר  לחבירו.  6
 . יוהוצאות

 .א בדין גרמא וגרמי"י וריצב"א שדין זה תלוי במחלוקת של ר"וי. 7
א  בדין  סרבן  שלא  רוצה  לבוא "ש  והרשב"א  שזה  תלוי  במחלוקת  של  הרא"וי.  8

 . ולהתדיין בבית דין ותבעו בערכאות
אם ,  הגדול  והנתבע  הופיע  ואילו  התובע  לא  בא  ית  הדיןבהזמין  התובע  את  הנתבע  ל.  9

אבל  אם  לאחר  מכאן ,  לתבוע  אותו  פטור  לשלם  לנתבע  את  הוצאותיוהתובע  לא  המשיך  
הגדול   ית  הדיןבחייב  לשלם  לנתבע  את  הוצאותיו  שגרם  לו  לבא  ל,  תבע  אותו  בעירו

 . חנם
יש  סוברים  שהנתבע  חייב  לשלם  לתובע  את ,  בא  התובע  והנתבע  לא  הופיע.  10

 . הוצאותיו
חייב  לשלם  לנתבע ,  ד  והפסיד"  בימי  שתובע  את  חבירו  לדין  בערכאות  שלא  ברשות.  11

 . הוצאותיו שהוציא כדי להינצל מתביעתו
בעל  שהגיש  תביעה  נגד  אשתו  שתחזור  אליו  ושאם  לא  תחזור  יפטרו  אותו .  12

ואף ,  הרי  זו  תביעה  רגילה,  אחרת  ישהאממזונותיה  והוא  יגיש  בקשה  להתיר  לו  לשאת  
 . אם מפסיד בדין לא מחייבים אותו בהוצאות המשפט

 . חייב בהוצאות שנגרמו לה, בעל שהבטיח לתת גט לאשתו וקבעו לו זמן ולא בא. 13
א  שחייב  לשלם "י,  ולא  בא  ונגרמו  הוצאות  לכלהם  חתן  שהבטיח  לבוא  ליום  מסוי.  14

 . לה כל ההוצאות
שהגישה  תביעה  נגד  בעלה  שאינו  משלם  לה  מזונותיה  והוציאה  הוצאות  על   ישהא.  15
יתכן  שהוא  חייב  להחזיר  לה  הוצאותיה  לא  מדין ',  ד  וכדו"עו,  שכר  עדים:  כגון,  כך

 .הוצאות אלא מדין מזונות
' הדיינים  הרבנים  הגאונים  מ  הרכבב,   880493/3   'מס  יקתבית  הדין  הרבני  האזורי  נתניה  ב

ית  הדין  הגדיר בותה  א,  לגבי  בעל  שהגיש  תביעהן  ן  בית  הדיד,  ינאי'  א,  פרדס'  עמוס  ש
 :ב פרדסתב שם הרכך כו, תנינטרכק

בית  הדין  אף .  מקרה  דנן  מצד  אחד  התביעה  הוכחה  כריקנית  ונטולת  יסודב
התרה  בתובע  והבהיר  לו  כי  אין  כל  עילה  לתביעתו  ומוטב  שימשוך  את 

הוא  אף  חויב  להפקיד  לשם .  תביעתו  ואף  יתכן  שיושתו  עליו  הוצאות  כבדות
 כמה אולם הוא העדיף לאחר חשיבה של.  10,000₪כך בקופת בית הדין סך 

מצד  שני  התובע  השקיע  כספים .  ימים  להמשיך  בתביעתו  ולדבוק  בגרסתו
עניין ,  ל  בקופת  בית  הדין"הוא  אף  הפקיד  את  הסכום  הנ.  לצורך  ייצוגו  בתיק

שייתכן  ומגלה  כי  התובע  מאמין  בתביעתו  וסבור  או  מעצמו  או שכך נאמר לו 
נית אם  תביעתו  באמת  אינה  קנטר.  י  גורמים  אחרים  שתביעתו  צודקת"ע

מצד  שני  ייתכן  מאוד .  ואינה  בכוונת  זדון  לא  ניתן  להשית  עליו  הוצאות
ונטל  סיכוי  של  רווחים  וסיכון  של ,  שהתובע  השקיע  כספים  בכוונת  זדון

יש להשית עליו , ועל כך אם אמנם כן, "מפעל הפיס" ההשקעה כעין –הפסד 
 שהתובע  הגיש  את  תביעתו  החדשה  לביטול,  יצוין  בנוסף.  הוצאות  משפט

אם  ההסכם  מקפח  אותו .  ההסכם  שנה  ושלושה  חודשים  לאחר  הגירושין
לפיכך  הדעת  נוטה  שיש  לחייבו .  מדוע  נזכר  כל  כך  הרבה  זמן  לאחר  אישורו

הוצאת  ממון  על  פי  ההלכה  נעשית  רק  בברירות .  בחלק  מהוצאות  המשפט
 .וצריך עיון. גמורה כידוע
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 :הייתה שם לחייב הוצאותב רוהסקנת מ, ועומתל

  ₪ 18,000סבורים  אנו  שיש  להטיל  על  התובע  סך  ,  חיוב  בהוצאותשר  לא
מדובר .  הוצאות  משפט  מהנימוקים  שהוזכרו  בסוף  פסק  דינו  של  חברנו

ובית  הדין  הבהיר  זאת  מספר  פעמים  במהלך ,  בתביעת  סרק  מראשיתה
הדיונים  שהתנהלו  לפנינו  ומסיבה  זו  דרשנו  ממנו  דמי  הפקדה  כדי  לבחון  את 

 .והעדיף להמשיך בהליך עד הסוף, צערנו הוא לא נרמז בכךל. רצינות כוונתו

 )393-392  דיםומעהרבניים    ית  הדין  בבין  הדדרס(  ,  רופסור  אליאב  שוחטמןפעיין  במה  שכתב  ו
ל ''זו. הוצאות על מי שהפסיד בדינו לפיה אין חיוב לשלם, דיניות ההלכתיתמהגדרות  ב  ההסברב

 :שם

שני  בעלי  הדין  הוא  להגיע  לחקר כי  עניינם  של  ,  לכה  זו  יסודה  בהנחהה
אם אין בעלי הדין מסוגלים להגיע . כדי שאף אחד מהם לא יהיה גזלן, האמת

אין  כל  סיבה ,  אלא  עליהם  להיזקק  לבירור  משפטי,  בעצמם  לחקר  האמת
שהרי  לכתחילה  היו  כל ,  לחייב  את  מי  שיצא  חייב  בדין  בתשלום  ההוצאות

. והיה  זה  אפוא  עניינם  המשותף,  והצדדים  מעוניינים  בבירור  העניין  בדרך  ז
, ולפיה  שני  בעלי  הדין  אינם  יודעים  אמנם,  הנחה  זו  מיוסדת  על  הנחה  נוספת

, כל  אחד  מהם  סבור:  או  בלשון  אחרת,  מי  ביניהם  צודק,  באמת  ובתמים
דהיינו  אם  אחד  מביניהם  יודע ,  שאם  לא  כן.  שהצדק  עמו,  באמת  ובתמים

קיום   באחרי  שאין  לו  כל  עניין,  ווכי  הוא  אמנם  חייב  לחבר,  שאינו  צודק
כשאין . ההידיינות  בפני  בית  דין וכל מגמתו היא רק להתחמק מתשלום החוב

, מדובר  על  סירוב  להידיין  ולא  על  התנהגות  שיש  עמה  תרמית  וכיוצא  בזה
גישתו ,  וכאשר  אין  בעל  הדין  נושא  באחריות  מדין  לך  ואני  אבוא  אחריך

הטעם  לכך .  מקום  לחייב  בהוצאותהיסודית  של  המשפט  העברי  היא  שאין  
ולפיכך  אין ,  שרואים  בעל  דין  שהוציא  הוצאות  כמי  שהוציאן  לתועלתו,  הוא

 .חברו חייב לשפותו

היינו  שהתובע  אכן ,  כשכל  אחד  מבעלי  הדין  פועל  בכנות,  נסיבות  כאלוב
אין  הם ,  והנתבע  אכן  סבור  שאינו  חייב  מאומה,  סבור  שהנתבע  חייב  לו

שכן ,  כתוצאה  מן  התביעה  נגרמות  הוצאות  לצד  שכנגדנחשבים  למזיקים  אם  
אבל ,  אין  אדם  נחשב  למזיק  אלא  כאשר  הוא  עושה  מעשה  שאסור  לו  לעשות

ולכן  הפטור  מתשלום  הוצאות ,  ין  לראותו  כמזיקא  –  כאשר  הוא  פועל  כדין
אלא ,  משפט  במקרה  זה  אינו  רק  מחמת  הכלל  הקובע  שגרמא  בנזיקין  פטור

 .שה נזק כללמחמת העובדה שאין זה מע

 סיקתהפ

 :מכלל הדברים שהבאנו לעיל עולים מספר כללים ברורים בפסיקת הוצאות משפט

 . אין לחייב פסיקת הוצאות אלא בהוצאות סרבן לבוא לבית הדין וכדומה .א

 . הדעות חלוקות–בהגשת תביעה קנטרנית  .ב

ע גם  במקרים  שבתי  הדין  חייבו  הוצאות  היו  אלה  מקרים  חריגים  בהם  בית  הדין  קב .ג

 . כי הגדרת התובע ודאית כבעל רצון להזיק לצד שכנגד

רמת גמ  להזיק  ב"ע  ייתה  הבית-לוםשבתביעת    מטרת  הבעל  לא  התברר  לנו  כי,  ןמקרה  דנב
ומדת בעינה  עבית-לוםשצון ותביעת רל  כל צד לשטבעית  והמשפטית  ו  הזכות  .וצאות  מיותרותה
  .י גורם משפטי מוסמך''ושר ע אלאאם חתם על הסכם גירושין כל זמן ש 'ינה מתבטלת אפיאו



 דינת ישראלמ 
 תי הדין הרבנייםב
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 .ותר לפרסם בהשמטת פרטים מזהיםמ
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