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 בתפיסה רומית בסיסית אחת של המשפט ושל העולם:
 התקופה הראשונה, מיסוד העיר (Ab Urbe Condita<, עד המאה
 אחרונה של העידן הרפובליקני. תקופה זו מאופיינת על־ידי תפיסה
 מיוחדת, תיאוקרטית, של המשפט, אשר נותרת קיימת באופן חלקי גם
 כשנוצרת בהדרגה הפרדה בין משפט אלוהי(Jus divinum) לבין משפט

;(Jus humanum) בני ־אדם 
 התקופה השנייה, מן המאה האחרונה של עידן הרפובליקני עד סוף
 התקופה הקלאסית, שבה משתנים שרידי התפיסה התיאוקרטית הקדומה
;>jus naturale)והופכים לתפיסה חילונית ופילוסופית של המשפט הטבעי 
 התקופה השלישית, הכוללת את התקופה הבתר־קלאםית, כאשר,
 לאחר שהנצרות הופכת לדת המדינה, נוטים לשייך לתפיסה הפילוסופית
Jus naturalê ערך דתי עמוק יותר, עד שבזמן יוםטיניאנוס הקיסר  של 

.  קמה, בצורה חדשה, תפיסה תיאוקרטית כוללת1
 לסיכום סקירה קצרה זו, ברצוננו להדגיש כי אין לחשוב שעם המעבר
 מהתקופה הראשונה לשנייה, כשהמשפט נעשה חילוני, מתנתק כל קשר
 עם התפיסה התיאוקרטית של המשפט. לגבי חיי המשפט, נראתה השלילה
 הסתמית של יסוד רעיוני כלשהו חמורה מדי, והמושג של המשפט הטבעי

 שימש כמקשר בין שתי התפיסות.
 מושג זה מתבטא בתפיסת קיקרו בקשר עם מקורו ותכונותיו הראשוניות
 של המשפט. מחד גיסא, כמשפטן פוזיטיבי, לא היה יכול לקבל את
 תפיסת המקור האלוהי של כמה נורמות משפטיות. מאידך, כפילוסוף,
 לא היה יכול שלא להרגיש את הצורך לשמור על התוכן הרעיוני של
 המשפט: התפיסה היוונית של המשפט הטבעי סיפקה לו את פתרון

 הבעיה.
 אין זה המקום לפרט את התפתחותו של המושג ״משפט טבעי״
 בפילוסופיה היוונית2 די להזכיר רק כי קיום חוקים בלתי כתובים,
 המקננים במצפון האדם, הונחו על־ידי אפלטון ברעיון הצדק והצודק,
חו של אדם, כחוקים המיועדים לשמור על  שממנו קיימת בבואה גמו
dikaion החברה האנושית. אריסטו מציע לעמת את המשפט החוקי ־ 
 nomikon (שאנ^מכנים היום ״פוזיטיבי״), המנוסח בכתב, בצורה
 מוחשית, המיוחד לכל מדינה ומדינה ולכן משתנה ממקום למקום ומזמן
 לזמן, כנגד המשפט הטבעי ־ dikaion fisikon הנובע מהטבע עצמו,
 הקיים תמיד ובכל מקום, בלתי תלוי בקביעות פוזיטיביות ולכן בלתי
 כתוב, נצחי ובלתי ניתן לשינוי3. קיקרו ממזג את התאוריה הרומית של
ט פ ש מ ^ humanum (משפט אלוהי) לבין Jus divinum הבחנה בין 
 בני אדם), כשהבחנה זו נעשית על יסוד מקור הנורמה ולא על יסוד
 תוכנה, עם תפיסת אפלטון על החוקים האנושיים והחוקים הטבעיים

; 9 I ;11,4,8:כמו כן ראה. De Legibus 
De Republics, III, frag. VI "...sed et omnis gentes et omni tempore una lex et sempitema 
et erit communis quasi magister et. inmutabilis continebit, unuaque imperator omnium 
 "deus (ואולם החוק הוא יחיד, נצחי, בלתי ניתן לשינוי ומסוגל לרסן כל עם, בכל

 עת, מאחר שמי שהגה, שקל וחקק חוק זה הוא האדון והמנהיג של כל העולם,
 האל).

De Republica, Ibid. וכן ר׳ ;De Legibus, I, 15, 42 

De Legibus, I, 15 et 16, passim 
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 121 קיימת ספרות חדישה רחבה בנושא בעית המשפט הטבעי. נזכיר פה רק:
Senn, De la justice et du droit, Paris 1927; A. Passerin d'Entreves, 
Natural Law. An Introduction to Legal Philosophy, London 1951; Gaudemet, 
"Quelques remarques sur le droit naturelle a Rome", Archives d'Histoire du Droit, 
I (1952); Diaz Bialet, Fas, jus gentium y jus naturale, Cordoba 1952. 

1,1,10, D. 2 131 
 לגבי התקופה הטרום-נוצרית ר׳ אימרתו של uipianus 141 ב-

"Quod principi placuit, legis habet vigorem" :D 1,4,1 
 (מה שמוצא חן בעיני השליט יש לו תוקף של חוק). לגבי התפיסה התאוקראטית

 של יוסטיניאנוס ראה
B. Biondi, Giustiniano, principe e legislatore cristiano, Milano 1935; D'Ors, "La 
actitud legislativa del Emperador Justiniano", Orientalia Christiana periodica, 1947. 

Aulus Gellius, Noctes Atticae XIV, 7; Festus, E libris de significatum - 151 ראה 
verborum s.v. Ordo sacerdotum: "Pontifex maximus quod iudex atque arbiter 
habetur rerum divinarum humanarumque". 

Jus naturale est, quod natura omnia animalia docuit. 
(D. 1,1,1,3) 

 (המשפט הטבעי הוא זה שבו מנחה הטבע את כל הבריות).
 החיפוש אחרי יסוד רעיוני של המשפט הינו אתגר הממריץ לא רק
 את המשפטנים, אלא גם את המצפון של כל אדם. ואמנם, צורך טבעי
 של המין האנושי הוא לנסות לשחרר, עד כמה שאפשר, את הנורמות
 של החיים החברתיים מהשפעתן המשתנה של הנסיבות, לתת להן מגן
 מפגי שרירות הלב והתועלתיות של הרגע החולף ואפילו לצופפן תחת

 חסות ערך עליון.
 הטענה שהמשפט הינו, לפי מהותו, פוזיטיבי בלבד, טרם הוכחה
 ואיננה ניתנת להוכחה. אפשר רק להאמין בכך, כדוגמת פילוסופיה
 חולפת. גם בזמננו אנו, כשהתפיסות הפוזיטיביות והמטריאליסטיות
 מושלות בכיפה, הורגש הצורך למצוא יסוד לא רק לגליסטי למשפט.
 מי שרצו לגבור על העיקרון המטפיסי של הרעיונות הטבועים מלידה
 או של השכל המוחלט, חיפשו אפילו יסוד ״ביולוגי״ לנטיעות המוסריות,
 בהחשיבם תורשתיות ואינסטינקטיביות. חלקם אף הציעו ברצינות למקם

 את הרגשות המשפטיים היסודיים בחלקים מסוימים במוח.
 עד כמה שיכולות תאוריות אלה להיראות דמיוניות, מוכיחות הן כי
 בעית היסוד המוצק של המשפט, מחוץ לנורמה הפוזיטיבית, היא בעיה
 שבכל זמן תובעת את פתרונה, פיתרון שישביע את שאיפת האנושות

 לצדק.
 האמור לעיל נכון גם לגבי המשפט הרומי, אשר במשך כל תולדותיו
 לא השאיר שאלה זו ללא תשובה, אם כי שונים היו הפתרונות בתקופות

 שונות.
 חוקרי המשפט הרומי לא טרחו, בדרך כלל, להתעמק בהיבט זה כראוי
 והיום נפוצה הדעה שהמשפט הרומי, לאחר שיצא משלביו הקדומים,
 היווה מערכת משפטית שניסתה תמיד לפתור את בעית המשפט הפודטיבי
 בגישה מציאותית, ללא דיונים תיאורטיים. ככלל, הדבר אמנם נכון,
 אולם החיפוש אחרי היסוד הרעיוני של המשפט, שאליו ניתן להצמיד
 את המערכת המשפטית כולה, כלל איננו בעיה עיונית בלבד. פתרון
 בעיה זו יכול להוות תשתית לכל המערכת המשפטית, הן בקווים כלליים
 והן במוסדותיה המסוימים. שחזור המשפט הרומי כפי שנעשה היום,
 דהיינו, תוך הבלטת היבטיו המציאותיים והמעשיים בלבד, מתגלה,

 איפוא, חד-ממדי ולקוי.
 אין באפשרותנו לסקור כאן בהרחבה את התפתחותה של תפיסת
 היסוד הרעיוני של המשפט ברומא. נסתפק איפוא באבחנת שלוש תקופות
 גדולות, אשר, למרות שהן מבטאות עקרונות שונים, ניתן לאחדן

 • * ד״ר מאיר מינרבי, מרצה מן החוץ באוניברסיטת ת״א.

 11 לסקירה יסודית ומבוססת לגבי כל אחת משלוש התקופות הללו ראה
R. Orestano. "Dal Fas al Jus" in. Bullettino dell'Istituto di diritto romano, (1940) 
vol. 46 pp. 194-273. 
"Elemento divino ed elemento umano nel diritto di Roma", in Rivista Internazionale 
di Filosofia del Diritto, (1941) vol. 21. 

 I ידיעות נרחבות ובבליוגרפיה עשירה על התפיסות היווניות במשפט בספרו 2
Battaglia, Corso di Filosofia del Diritto I Roma, 1940, pp. 82-115 של 

. 3  ראה אפלטון, על המדמה, 8; אריסטו, אסיקה לניקומק, 5,7,1; 5,7,5 1
"Hoc igitur scripto ut apud Graecos jus nostrum constat aut scripto :1,6,1,1 ראה גם 
aut sine scripto". 

 (משפטנו זה איפוא, מתבטא בכתב ושלא בכתב, כמו אצל היוונים).

Repetam stirpem juris a natura", 6,20 ,וכן שם ; De Legibus I, 13,35.,קיקרו I 4 
 1:״ (אחפש שורשי המשפט בטבע). ועוד שם

"Neque opinione, sed natura constitutum esse jus" 1,10,28 
 (אין המשפט מושתת על המוסכמות, אלא על הטבע); ועוד שם: 34 ,1,12.

;  I שם, 1,6,18 5

De natura Deorum , 1,14, 35; 1,15, 40 ראה גם ;II, 4, 9-10 ,  I שם 6

De Legibus,1. 5: "Natura enim juris esplicanda est, eaque ab hominibus repetenda? I 
 "natura (עלינו להסביר יסוד המשפט ולמצוא את מוצאו בעצם טבע האדם).

De Legibus, II, 4, 8: כמו כן ראה ;Ad Philip., II, ;2 ,12 81 
 "Lex, quam dei humano genei dederunt" (החוק שהאלים נתנו למין האנושי).

 קיימים חוקים בלתי
 כתובים, המקננים במצפה
 האדם, שהונהו על־ידי
 אפלטון בדעיון הצדק
 והצודק, כחוקים המיועדים
 לשמור על החברה
 האנושית

 המשפט הפוזיטיבי הרומי מוצא
 את יסודותיו בתפיסה הדתית
 הרומית הקדומה של העולם,
 לפיה כל היצורים השכליים
 נחלקו לשתי קבוצות - אלים
 ובני אדם
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 מה יכולה לה>1ת משמעות
 המילים"להיות בהגינות״

 בהברה שנה הוקי המלהמה
 הרשו לשעבד את בני האדם

 ולקהת שלל, הוקי המסהר
 אפשרו לרמות והוקי הקניין
 עזרו לגזול את רכוש הזולתז

 כפי שאומרים, יש להעריך כל דבר על־פי תועלתו, מי שיחשוב שהדבר
 יביא לו לתועלת לא יהסס לעבור על החוקים מבלי לשים לב אליהם.
 לכן, לא ייתכן צדק, אלא על־פי הטבע...ומדוע, אם החוק יוכל להפוך
 את האי־צדק למשפט, לא יוכל להפוך גם הרע לטוב? ולכן אין אנו
 יכולים להבחין בין החוק הטוב לבין החוק הרע, אלא על־פי קריטריון
 שעליו מצביע לנו הטבע; ולא רק הצודק והבלתי צודק מאבחן הטבע,
 אלא גם ההגון והבלתי הגון, כי החוש הטבעי, המשותף לכל אדם, מצביע
 על מהותם היסודית של הדברים, כך שמוליך אותנו עד למקם את

 ההגינות בין התכונות הטובות ואת הרשעות בין התכונות הרעות<״.

 221 ראה התיאוריה של קלסן, אשר בבקורתו על המושג של משפט טבעי מגיע
 למסקנות הפוכות מאלה של חסידי המשפט הטבעי״... כל הנוסחאות האלה של
 הצדק מנסות להצדיק מערכת משפטית פוזיטיבית כלשהי. הן מאפשרות למערכת

 משפטית כלשהי להראות כצודקת״
 (H. Kelsen, General Theory of Law and State, 1945), אולם, בסופו של דבר, הוא
 עצמו מגיע לתוצאות דומות, באמצעות מושג הנורמה היסודית, שמשמעה זיהוי
 של הצדק עם החוקיות הפורמלית; כך, מה שקיקרו שלל מכל וכל, דהיינו החוק

 הכתוב המזדהה עם הצדק, מוצא את הגושפנקה הרשמית בתאוריה של קלסן.
Modern Legal על הנושא ראה גםGoordhart, "An Apology for Jurisprudence", 
Interpretation of Philosophies, 1947. 
 במערכת המשפטית הישראלית, מצא משפט הטבע חיוב־מה, מהוסס מעט, במיוחד

 בדיני המשפחה. להפניות לחוק• הסג״ג או למשפט הטבע ראה: 349,268/80
 מסן זהר ג׳ זהר, פ״ד לה(1) 300; בג״צ 243/88, קוגסלוס נ׳ תווגימן, פ״ד מה
 (2) 638-639; עי׳א 6106/92 פלונית ג׳ היועץ המשפטי לממשלה, תקדין־עליון,

 כרך 94 (2), תשנ״ד/תשנ״ה/1168,1994. לאחרונה, עשרה חודשים לאחר שסיימתי
 כתיבת מאמרי זה, נתן בית־המשפש העליון, בהרכב של שבעה שופטים, פסק־דץ
 בדיני משפחה(מזונות ואבהות בדין האישי) שבו נקבע שהמצב המשפטי שנוצר

 בערכאות הקודמות, של בית־הדין השרעי ושל בית־המשפט המחוזי, שאישר את
 פסיקתו של בית־הדין הקודם, השולל, על־פי הדין רדתי של הנתבע, את אבהותו

 של מוסלמי על ילד שנולד לו מחוץ לנישואין ובעקבות כך, את חבותו במזונות
 הילד, סותר את עיקריו של משפט הטבע, מאחר שתוצאות ההחלטות הנ״ל נוגדות
 את חוש ההגינות וההוגנות הטבוע באדם(ע״א 3077/90, חמדה נ׳ ג׳ובדאן(טרם
 פורסם). ניתן ביום 21.6.95 מאת כב׳ השופט מיכאל חשין בהסכמת מ׳ שמגר, א׳

 ברק, ש׳ לוין, ד׳ לוין, ת׳ אור, צ׳א׳ טל. הציטוט הנוכחי מתון התקציר הנרחב
 שהופיע ב־פקס דין, גיליון מס׳ 297, מיום ב׳ 10 ביולי 1995). דומני שפסק־דין

 זה, יותר מהקודמים, נותן דריסת רגל במערכת המשפטית הישראלית המודרנית
 לישום מובהק של עקרונות המשפט הטבעי, כפי שניסינו לגבשם בעזרתו של

 המשפט הרומי.

 ועם התפיסה של אריסטו את המשפט החוקי והמשפט הטבעי.
 את מוצאו הראשון של המשפט יש לחפש, לדעת קיקת, בטבע;

"Videtur mihi quidem certe ex natura ortum esse jus" 
 (נראה לי כי המשפט מוצאו מן הטבע)4

 "Jus in natura esse positum" (המשפט יסודו בטבע).
 אולם הטבע, מצדו, הינו ביטוי של"summa ratio" (עיקרון עליון),
 הנובע ^mensdivina (שכל אלוהי), המתכנן את הטבע; ומכאן המסקנה
Lex^ .  שאפשר לקשור את המשפט, הנובע מהטבע, לרצון אלוהי5
 (חוק), שיסודו natural הינו, איפוא, Lex coeiestis (חוק שמימי) כי;
"Non turn denique incipit lex esse, quam scripta est, sed turn quam 
orta est: orta autem est simul cum mente divina, quam ob rem lex 
vera atque princeps apta ad iubendum et ad vetandum ratio est recta 
summi Jovis". 
 (לחוק תוקף לא רק משנכתב, אלא מאז שנולד; והוא נולד יחד עם
 השכל האלוהי. מסיבה זו, החוק הראשון והאמיתי, היחידי המסוגל
 להורות ולאסור, הוא השכל המושלם של האל העליון)6. מבלי להכחיש,
, מכיר קיקרו, במוצאו  איפוא, שיצירת המשפט הוא מעשה ידי אדם7
 הראשון של המשפט, ברצון אלוהי; אם לפעמים מזדהה המשפט, כפי
 שראינו, עם הטבע, הטבע עצמו מזדהה לפעמים, לפי תורת הפילוסופיה
quo jure? qua? הסטואית האהובה על קיקרו, עם האלוהות. לשאלה 

 lege (מה הוא המשפט? מה הוא החוק?) משיב קיקרו;
"Eo quo Juppiter ipse sanxit ut omnia quae rei publicae salutaria 
essent nisi recta et. legitima ac justa haberentur. Est enim lex nihil 
aliud numine deorum tracta ratio". 
 (מה שהאל קבע כדי שכל המועיל לצרכי הציבור יחשב גם לחוקי
 וצודק. כי הרי החוק איננו אלא השכל הישר, הנובע מרצון האלים)8.

 חוק זה איננו ניתן לשינוי והוא נצחי כיי.
"Neque hominum ingeniis excogitatam, nec scitum aliquod esse, 
populorum sed aeternum quiddam, quod aniversum mundum regeret 
imperandi prohibendique sapientia." 
 (איננו פרי השכל האנושי א! חכמת העמים, אלא משהו נצחי, אשר
 מנחה את העולם כולו בחכמת ציוויו ואיסוריו)9 תפיסתו זו של קיקרו

 מחזירה אותנו, למעשה, למושג מאוחד של המשפט כולו;
Est enim unum jus, quo devincta est hominum societas et quod lex 
constituit una". 
 (המשפט אחד הוא, יסוד האיחוד בין האנשים ויחיד הוא החוק המהווה
. יתרונו של מבנה זה היה בכך ששמר על היסוד הרעיוני של 1  אותו)0
 המשפט בשייכו לו, במונחים המתקבלים יותר על דעתם של בני תקופתו
 של קיקרו, את תכונת התאמתו לרצון האלוהי, בנסיון לשחררו מכל
 האשמה אפשרית של שרידות לב ושל סתגלגות רגעית. זאת, תוך העלתו
 למישור ערכים הנראים מוחלטים ותוך כדי כפייתו על כולם. את נםיונו

 זה מסכם קיקרו כך;
"lam vero illud stultissimo, existimare omnia justa esse quae sita 
sint in populorum institutis aut legibus. Etiam ne si quae leges sint 
tyrannorum?...Quodsi justitia est obtemperatio scriptis legibus 
institutisque populorum, et si, ut ei dicunt, utilitate omnia metienda 
sunt, negleget leges easque perrumpet, si poterit, is qui sibi earn rem 
fiuctuosa putabit. Ita fit ut nulla sit omnino justitia, si neque natura 
est... Aut cur cum jus ex iniura natura nos. lex facere possit, bonum 
eadem facere non possit ex malo? Atqui legem bonum a mala nulla 
aha nisi naturae norma dividere possumus Nec solum jus et iniuria 
natura diiudicatur, sed omnino omnia honesta et turpia. Nam, ut 
communis intelligentia nobis notas res effecit easque in animis nostris 
inchoavit, honesta in virtute ponuntur, in vitiis turpia". 
 (דבר אבסורדי ביותר הוא להעריך כצודקים כל העקרונות הכלולים
 במוסדות ובחוקים של העמים. האם גם חוקי הדודנים יהיו צודקים?...כי
 אם הצדק יתבטא בציות לחוקים כתובים ולמוסדות של העמים ואם,

 D,1,1,1161; אולם אולפיאנוס, במקום, באזכרו את הגדרה זו מביע את הסכמתו
ה אמיתית, אם אינני י פ ו ס ו ל י פ " : ™ ^ n ) "veram nisi fallor philosophiam עליה 

 טועה).
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 181 נזכרים אנו בתוכחת היינה: ״איזה ספר איום הוא ה-Corpus juris, תנ״ן
 האנוכיות: כמו הרומאים עצמם, תמיד שנאתי את קובצם.

̂לל, ומה שגזלו באמצעות החרב ניסו  השודדים האלה רצו להבטיח לעצמם את ה>
 להגן על־ידי החוקים; לכן הרומאי היה בעת ובעונה אחת חייל ומשפטן ומכאן

 נבעה תערובת המעוררת בחילה. ובאמת, לגנבים האלה חבים אנו את זכות
 הבעלות, שהיתה קיימת, לפניהם, רק למעשה, והתפתחות תורה זו עד לתוצאותיה

 הנבז1ת ביותר הינו המשפט הרומי המהולל, שעליו מושתתות כל תחיקותינו
 החדישות, ולמעשה כל מוסדותינו האזרחיים, למרות שהוא עומד בסתירה צורמת

 עם הדת, עם האטיקה, עם האנושות ועם השכל(ה. היינה, וידויים וזברונות,
 מצוטט בפסק דינו של השופט קיסטר בע״א 682/74, אברהם יקותיאל נ׳ גינה

 ואסתר ברגמן, פ״ד ז״ט(2), 773-769.
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, 2 1  מלומדים מימי קדם כנד מתחו ביקורת על אטימולוגיה זו של אולפיאנוס 1
 מנקודת מבט פילולוגית. ראה.Giuck, Pandekten ,Vol. 21, p. 2, n גלוק מבקר

 אותה גם מנקודת מבט פילוסופית-משפטית(שם).



 לאדם אחר, במסגרת אותו משרד של פקיד השומה.
 בהתאם לכך נטען כי אף אילו היה היועץ המשפטי לממשלה מסתפק
 בהצגת עמדתו בפני ערכאות, לא מן הראוי כי מי שיעשה כן מטעמו,

 יהא הפקיד אשר החלטתו היא הנבחנת בערכאות.
 ואולם, הסוגיה הינד! עקרונית אף יותר, לנוכח הגדרת תפקידו של
 היועץ־המשפטי לממשלה כמי שמייצג את הציבור הרחב, ובוחן מטעמו
 את תקינות ההחלטות שהתקבלו על־ידי הרשות. לאור הגדרה זו נמצא,
 כי הפקדת ההופעה בפני ערכאות בידי איש הרשות עצמו, משולה

 להפקדת החתול לשמור על השמנת.

ם כו  סי
ץ המשפטי לממשלה מרכז בידיו, ע ו י ו ! 
 הן את הייעוץ המשפטי בכל תחומי הפעילות העניפה של הממשלה, והן
 את הזכות היהודית להופיע בשם רשויות המנהל בפני הערכאות השונות.
 ואולם, תפקידו של היועץ המשפטי לממשלה אינו מתמצה בשניים אלו.
 היועץ המשפטי לממשלה משמש גם בתפקיד של מבקר לענייני חוק
 ומנהל תקין. כשם שמבקר המדינה. פועל כשלוח של הכנסת, כדי לוודא
 את חוקיות הפעולות של רשויות השלטון, כן פועל היועץ המשפטי
 לממשלה, הנחשב לחלק מן הרשות המבצעת, כמבקר של רשויות המנהל
 השונות וכמגן של שלטון החוק. למעשה, הלקוח של היועץ המשפטי
 לממשלה אינו הממשלה, אלא הציבור הרחב, והוא מופקד מטעם הציבור,

 לוודא כי הממשלה פועלת במסגרת החוק.

 W כיוון שהיועץ המשפטי לממשלה אינו
 עורך־הדין של הממשלה, אלא עורך־הדין של הציבור, ניתן להבין כי
 היועץ-המשפטי לממשלה, עשוי להמצא בצדו השני של המתרס, ולהופיע
 נגד הממשלה. לדעת כב׳ השופט ברק, מן הראוי כי במקרים המתאימים
 היועץ־המשפטי לממשלה, אף יגיש עתירות נגד רשויות המנהל, הסוטות
 לדעתו מן המסגרת הנורמטיבית הראויה, לדעת כב׳ השופט חיים כהן,
 במקרים שבהם היועץ המשפטי חלוק על עמדת הממשלה, מן הראוי כי
 הוא יביע את עמדתו זו בפני בג״צ, ואילו הממשלה תביע את עמדתה

 הנוגדת, באמצעות נציג אחר, שתבחר לשם כך.

 1^3סקנד. נוספת המתבקשת, לכאורה,
 לנוכח הניתוח האמור היא, כי לא מן הראוי שהיועץ המשפטי לממשלה
 יאצול מסמכותו היהודית להופיע בפני ערכאות, לאנשי הדשות המנהלית
 עצמם. בראשן של הרשויות המנהליות השונות, כגון רשות הנמלים,
 רשות השידור, רשות ההגבלים העסקיים, בנק ישראל, המפקח על
 הביטוח, וכיו״ב, עשויים לעמוד אנשים בעלי השכלה משפטית, שיהא
 בידם להופיע בפני ערכאות, תוך שילוב מרשים של ידע מקצועי בתחום

 הספציפי הנדון וידע משפטי רחב-היקף.
 ואולם, הסמכות היהודית של היועץ המשפטי לממשלה לייצג את
 הרשות בפני ערכאות, נובעת מכך שבדרך זו מועברות תחת שבט
 ביקורתו פעולות הרשות ובמיוחד אלו הנבחנות בערכאות, ורק לאחר
 שהיועץ המשפטי לממשלה השתכנע בצדקת עמדתה של הרשות, הוא

 מגן עליה בבית־המשפט.
 ייצוג של איש הרשות את עצמו סותר לכאורה למהות תפקידו של
 היועץ המשפטי לממשלה כמבקר של הרשות המנהלית. איש הרשות
 עצמו לא יוכל כמובן לבקר תחילה, באופן אובייקטיבי, את ההוגנות
 והנכונות המשפטית של החלטתו, בטרם שיחליט האם החלטה זו ראויה
 לייצוג משפטי בפני ערכאות, או שמא מן הראוי להודיע לבית־המשפט
 כי העותר ־ צודק בעתירתו. ייצוג של איש הרשות את עצמו, עלול
 איפוא ליטול את העוקץ מתפקידו של היועץ המשפטי לממשלה כמבקר
 של הרשות. בהתאם לניתוח זה, יוכל איש הרשות לייצג את עצמו, אך
 ורק במקום שבו יופיע היועץ המשפטי לממשלה, ביחד עם העותר ״

 מצדו השני של המתרס המשפטי.

 בפרקליטות המדינה על שלוחותיה״, או ׳ימי שהיועץ המשפטי לממשלה הסמיכו
 להיות נציגו או בא־גוחו״(הדגשה שלי - א.ו.).

 101 בג״צ 1523/94 מבק בע״מ נ׳ הממונה על הגבלים עסקיים(טרם פורסם).
 (הח״מ ייצג את העותרת). בית-המשפט העליון קבע בהקשר זה, כי במקרה
 הספציפי הנדון אין עילה מספקת להוצאת צו-על־תנאי, בשל משקלן המצטבר
 של מספר סיבות פרוצדורליות, ובהן העובדה כי הדיון בהליך נשוא העתירה, קרי
 הדיון הספציפי שהתקיים בעניינה של העותרת בבית-הדין להגבלים עסקיים,

 כבר הסתיים, ונדחה למתן ההחלטה.

 111 התאוריה של הדיסוננס הקוגנטיבי נבחנה ונבדקה, והשלכותיה מפורטות,
 למשל, במחקריו הידועים של לאון פסטינגר:

Leon Festinger A Theory of Cognitive Dissonance (Stanford University Press), 19S7. 
Leon Festinger and Nathan MacColy "On Resistance to Persuasive Communication", 
Journal of Abnormal and Social Psychology, 68 (1964) 359-366. 
 תאוריה זו עוסקת בהתנהגותו של אדם הנכנס למצב של מתח כתוצאה משתי
 עמדות מנוגדות והיא מסבירה ואף מנבאת כיצד ינהג אדם הנקלע למתח שכזה.
 לפי מחקרים אלו האדם המצוי בסיטואציה היוצרת דיסוננס קוגנטיבי, ישאף
 להקטין את המתח הנוצר בין האנפורמציה המוזרמת אליו, לבין החשש פן יוכרע
 גורל החלטתו לשבט, כתוצאה מן האנפורמציה המובאת על־ידי הצד שכנגד, והוא

 עלול להגיב בביטול בלתי ראוי כלפי אנפורמציה זו.
 בעניין זה ראה גס: ש״ך על שולחן ערוך, חושן משפט סימן לג׳ ס״ק ט׳, וכן קצות
 החשן סימן כח׳ ס״ק ז׳, המתייחסים לצורך דיני הראיות במשפט העברי, למונח

 הפסיכולוגי המכונה: ״עביד איניש לאחזוקי בדיבוריה״.

 121 ראה למשל ע״א 120/79 אינגמן נ׳ מ״י, פד לו(1) 113, 118-117.

 שניות בתפקידי היועץ המשפטי לממשלה
ד 55 ו מ ע ך מ ש מ  ה

 יעילותו יש לערוך פיקוח זה.
 המבקר והמבוקר אינם יכולים כמובן להיות מגולמים ־ באותו אדם

 עצמו.

ר זה נטען לאחרונה בפני בג״צ ש ק ה • • ! 
 כי לא יתכן שהממונה על ההגבלים העסקיים, שהינו רשות מנהלית
 הפועלת על־פי דין, יהא גם זה המופיע ומייצג את הרשות בפני בית־הדין
. בדיון זה הציע בא־ כוח היועץ המשפטי לממשלה, 1  להגבלים עסקיים0
 להשאיר ב״צריך עיון״ שתי סוגיות שהתעוררו בעת הטיעונים, ובית

 המשפט העליון הצטרף לעמדה זו. המדובר בשתי הנקודות דלקמן:
 א) מה היה המצב אילו הופיע הממונה על ההגבלים העסקיים, בפני
 בית־הדין להגבלים עסקיים, ללא ייפוי־כוח מאת היועץ־המשפטי

 לממשלה?
 ב) האם היה מקום להסיק כי יש לשלול את כוחו של הממונה להגבלים
 עסקיים לייצג את עצמו בהליך הנדון בפגי בית־הדין להגבלים עסקיים,
 כאשר הוכח כי הוא אישית, חקר עדים ואסף ראיות אחרות לפני קבלת

 החלטתו המנהלית המהווה נשוא הדיון בפני בית־הדין?

ו עניין, הועלתה בפני בית־המשפט ת ו א 3 
 העליון הטענה, לפיה יש טעם לפגם בכך שאיש הרשות המנהלית
 המקבלת החלטות, מופיע כעצמו בפני ערכאות, לנוכח חובתו של מקבל
 ההחלטות, המפעיל סמכויות על־פי דין, להפעיל שיקול-דעת ולהיות
 נכון לבחון את נכונות החלטתו בכל עת, בנפש פתוחה ובראש קולט.

 ההופעה בהליך שיפוטי, מכניסה את האיש המופיע בהליך־ זה, לדיסוננס
 קוגנסיבי, היוצר מתח בין רצונו להגן בערכאות על העמדה שבה נקט,

. ״ ו ז  לבין האינפורמציה המשכנעת בכיוון השני, במידה ויש כ
 מקום שבו איש הרשות המנהלית מופיע בעצמו בפני ערכאות כדי
 להגן על עמדתו, הרי שהדינמיקה של ההליך האדברסרי עלולה לגרום
 לכך שכל רצונו יהיה בהגנה על העמדות שבהן נקט, תוך שהוא מתחפר

 בעמדות אלו יותר ויותר.
 איש רשות זה, עלול לבטל כל אינפרומציה שהיתה עשויה לשכנע

 אדם בעל ריחוק ראוי לשנות את עמדתו.
 חוסר היכולת של איש הרשות האמור, לשנות את עמדתו, כתוצאה
 מן המעורבות האישית האינטנסיבית שלו בהופעה בהליך השיפוטי,
 שוללת את מרחב שיקול הדעת שלו, והריהו נעשה כמי שמסמא את

 עצמו מפני יכולת ראיה כוללת.
 דבר זה סותר את עקרונות היסוד של המשפט המנהלי, המחייב את
 הרשות לשמור על אוביקטיביות ועל יכולת ראויה לשקול, ואף לשנות

 את החלטתה״.

ה מסוימת מצויה בהקשר זה, י ג ו ל נ  א
 בהוראת המחוקק הקבועה בסעיף 150א לפקודת מס הכנסה, בה התחשב
 המחוקק בקיבעון המחשבתי העלול להשתלט על אדם, אשר קיבל החלטה

 מנהלית ואמור עתה לבחון אותה שוב באופן אובייקטיבי.
 כדי למנוע דיסוננס קוגנטיבי, נקבע בסעיף 150א לפקודת מם הכנסה
 כי ״מי שערך את השומה לא ידון בהשגה עליה״. אכן, הליך ההשגה
 נשמע אף הוא, במסגרת כתליו של אותו פקיד שומה. ואולם, האיש
 הספציפי אשר דן בשומה, עשוי שלא להיות אובייקטיבי, ונפשו עלולה
 להיות בלתי חפצה לקלוט עובדות הסותרות להנחות היסוד שעמדו
 בבסיס השומה שערך. משום כך קבע המחוקק כי הדיון בהשגה יופנה

 I 7 בג״צ 4267/93 אמיתי ־ אורחים למען מנהל תקין וסוהר המידות ואה׳
 נ׳ יצחק רבין(טרם פורסם), פסקה 42 לפסק-הדין והאסמכתאות המובאות שם.
 כמו כן ראה י׳ זמיר: ״הצעת חוק השיפוט בעניינים מנהליים״ משמטים יז 197,

 בו הוצע בסעיף 14:
 ״בכל הליך לפי חוק זה תיוצג רשות המדינה על־ידי היועץ־המשפטי לממשלה או

 בא-כוחו״.
 הוראה זו לא נכללה בחוק בתי־דין מנהליים התשנ״ג־1992, כפי שנתקבל על־ידי

 הכנסת.

 I 8 יצוין, לא תמיד תתאפשר סיטואציה זו, שכן חוות־דעת היועץ המשפטי
 לממשלה משקפת בדרך כלל מבחינת הרשות המנהלית, את הדין המחייב אותה.
 בעניין זה נקבע בדו״ח ועדת המשפטנים בדבר סמכויות היועץ המשפטי לממשלה,

 בראשות כב׳ השופט ש׳ אגרנט,(1962) במסקנה מספר 12 כדלקמן:
 ״על הממשלה להתייחס בדרך כלל לחוות־דעת משפטית של היועץ המשפטי
 כחוות-דעת המשקפת את החוק הקיים. יחד עם זאת, רשאית הממשלה להחליט
 כיצד לפעול על-פי שיקול-דעתה היא. יתר רשויות הזרוע המבצעת במדינה,
 חייבות לראות את חוות־הדעת של היועץ המשפטי במדריכה בשאלות חוק

 ומשפט״.

 91 בסעיף 1 לפקודת הפרשנות [נוסח חדש] נקבע:
 ״בא כוח, או נציג של היועץ המשפטי לממשלה״ - ״פרקליט המדינה, משנהו או
 סגניו, פרקליטי מחוז או סגניהם, פרקליטי נפה, וכל מי שהיועץ המשפטי הסמיכו

 להיות בא־כוחו או נציגו״(הדגשה שלי - א.ו.)
 ובדומה לכך נקבע בסעיף 3 לחוק הפרשנות תשמ״א-1981:

 ״נציג היועץ המשפטי לממשלה״ או ״בא כוח היועץ-המשפטי לממשלה״ - ״פרקליט

 היועץ המשפטי לממשלה
 פועל כבלם מימי של
 הממשלה. על-פי־רוב יש לו
 מידע על ההחלטות הצפויות
 במישור הממשלתי, והוא
 אמור לפעול, ביוזמתו הוא,
 כדי למנוע פעולה
 בלתי־חוקית מצד רשות
 ממשלתית כלשהי

 מתן ייפוי-כוח לאיש הרשות
 המנהלית עצמה, להופיע
 מטעם היועץ המשפטי
 לממשלה, סותר לכאורה את
 תפקידו של היועץ המשפטי
 כמבקר של הרשות המנהלית.
 המבקר והמבוקר אינם יכולים
 להיות מגולמים באותו אדם
 עצמו שהרי הדבר משול
 להפקדת החתול לשמור על
 השמנת
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 היה טעם להימנע מדחייה

 בוטה של דין ההלכה מפני דן

 המדינה, שהוי מקובלים אנו

 שאין אנו אומרים שדינא

 דמלכותא דינא כאשר מטרתו

 הכללית היא להחליף דין בדין

 וכדי להשכיח דיני ישראל

 בית־הדין יכול להפוך את

 הכתובה להסכם־ ממון מפורש

 ומפורט, שיכלול את כל

 הפרטים הנדרשים ואשר לפי

 הדין ניתן להתנות עליהם.

 לדרך זו תקדימים בכתובות

 מכל הדורות ומכל הארצות

 בני־הזוג. ההסדר אינו צודק, ואינו מגן אלא פוגע באינטרסים של
 בני־הזוג.

 ...כל השיקולים האמורים תומכים באימוץ הדרך הסימולטנית. כך
 יו&גו כל אותן מטרות שביקש המחוקק להשיג, ולא השכיל להשיג,

 בשל היות ההסדר חסר״76.
 כלומר, לא נחה דעתו של בית־המשפט ממעשהו של המחוקק; קריאתו
 של בית־המשפט למחוקק לא נענתה כראוי, ולכן תיוותר חזקת השיתוף
 על כנה עז־ שזכויותיה של האישה יוסדרו כראוי. בהתאם לכך, ההנמקה
 החוזית־קניינית היא בעלת אופי מינורי יותר. דבר זה הדגיש במיוחד

 השופט טל בפםק־דינו:
 ״...חזקת השיתוף שוב אינה מבוססת על כוונה, הנלמדת מהתנהגות
 הצדדים בכל מקרה פרטי. חזקת השיתוף הפכה להיות דין כמעט קוגנטי
 המבוסם על ערכים״. ולכן, כאשר השופטת דורנר כותבת כי ״הלכת
 השיתוף מושתתת על הכוונה הממשית(?!) של הצדדים״״... וכאשר כבוד
 הנשיא כותב כי חזקת השיתוף ״נשענת על קונסטרוקציה חוזית שעניינה
 הסכם משתמע בין הצדדים״... אין זאת אלא שהם מתכוונים לרעיון
 ההיסטורי שעליו נבנתה חזקת השיתוף. כיום - ההסכם המשתמע אינו

 אלא ההסבר לחקיקה השיפוטית הזאת, ושוב אינו התנאי לה.
 אם בתחילת דרכה היתה חזקת השיתוף שייכת לתחומי החוזים הרי
 שכיום היא דין מדיני המשפחה. אם בתחילת דרכו של השיתוף פעל
 בית־המשפט כמברר עובדות, הנה בהמשך הדרך ״פעל בית־המשפט
 כמחוקק לכל דבר ויצר יצירה חדשה״... אם בתחילת דרכו היה השיתוף
 חוזה משתמע, הרי שכיום הוא דין הנוגע ליחסים הקנייניים בין

 בגי-הזוג78.
 ועוד מצביע השופט טל על כך, שאף אם נתייחס לכוונתם המשוערת

 של בני־הזוג, ״שעליה, היסטורית, נבנה ההסדר
 הכולל של חזקת השיתוף, גם כוונה משוערת זו
 עומדת בסתירה חזיתית לכוונה המיוחסת לבגי־הזוג
 בחוק״, דהיינו, שהם מסכימים להסדר האיזון
 כקבוע בחוק, המניח הפרדת נכסים ולא רצון

 לשיתוף בהם,7. ועוד:
 החלת הלכת השיתוף על זוגות שהחוק חל
 עליהם יוצרת תוצאה מוזרה הנוגדת את דרישות
 החוק: כדי להתנות על ההסדר שבחוק ־ דרוש
 הסכם ממץ בכתב. ולא נתקררה דעתו של המחוקק,
 עד שאותו הסכם שבכתב יאושר על-ידי
 בית־המשפט או בית־הדין, ו״ד״אישור לא יינתן
 אלא לאחר שנוכח בית־המשפט או בית־הדין
 שבני-הזוג עשו את ההסכם... בהסכמה חפשית
 ובהבינם את משמעותו ואת תוצאותיו״(סעיף
 (2ם לחוק). ״ולפני האישור יסביר בית־המשפט

 לבני־הזוג, בשפה פשוטה וברורה את משמעות ההסכם״ (תקנה 2
 לתקנות סדרי הדין(אישור הסכם ממון בין בני־זוג), התשל״ד־1973).
 כל כך עד שהסכם ממון יגבר על הסדר האיזון שבחוק! ואילו על־פי
 חזקת השיתוף, הסכם משתמע משוער, לא מוגדר, לא בכתב, ללא הסבר

 וללא אישור ערכאה שיפוטית, שם את ההסדר שבחוק לאל80.
 ובכלל דבריו דבריי.

 זוהי טענה שאין עליה תשובה אחרת, אלא שלשיטת המיעוט לפנינו
 שני הסדרים שונים, אשר מקורם שונה ־ זה בחקיקה הרגילה וזה בחקיקה
 השיפוטית. שאלה היא, אם לעמדת הרוב, השוללת תפיסה זו, תהיה
 השפעה גם על פרשנותה של הילכת השיתוף ויישומה על אלה שחוק

 יחסי ממון בין בני־זוג אינו חל עליהם.

 738 הנוסחה המופיעה בחוקי-היסוד החדשים, המדברת על ערכי מדינת-
 ישראל כערכיה של ״מדינה יהודית ודמוקרסית״ ופרשנותה(ראה א׳ ברק ״המהפכה
 החוקתית; זכויות יסוד מוגנות״ משפט וממשל א(תשנ״ג) 9! מ׳ אלון ״דרך חוק

 בחוקה: ערכיה של מדינה יהודית ודמוקרסית לאור חוק יסוד־ כבוד האדם
 וחרותו״ עיוני משפט יז(תשנ״ב-תשנ״ג) 659) משקפות את המאבק לקביעת

 זהותה של המדינה. ראה על כך גם מ׳ מאוסנר, לעיל הערה 65, 127 ואילך. על
 תחולת חוקי היסוד בבתי-הדין הרבניים, ראה א׳ ברק פרשנות במשפט(ירושלים

 תשנ״ד) 458 ואילך(תודתי לד״ר א׳ בנבנישתי על הפנייה זו).

 741 ע״א 1915/91; ע״א 3208/91! 2084/91 (טרם פורסמו). הדיון בערעורים
 אוחד. מובן שאין אפשרות לדון כאן בהרחבה בפסק-הדין. כך ייעשה, בוודאי

 על-ידי אחרים, ואנו נציין נקודות מספר בלבד.

 751 פסקה 21 לפסק-דינו של הנשיא שמגר.

 761 פסקה 26 לפסק-דינו של הנשיא שמגר. כך סברה, בסופו של דבר, גם
 השופטת דורנר: ״אך חוששתני שבהצעותיו(של השופט טל, ב״ל) אין כדי לתת

 תשובות מעשיות מניחות את הדעת למצב הקשה שאליו אנו עלולים להקלע אם
 חזקת השיתוף לא תוחל לצידו של חוק יחסי ממון״(בפסקה 12 לפסק־דינה).

 778 השופטת דורנר אף תהתה, כיצד הגיע בית-המשפט המחוזי בפרשת קנובלר
 למסקנה שבמקרה המסוים ההוא ניתן להסיק כוונה מסוימת בלי לעשות שימוש

 בחזקות השונות, המקלות על ההוכחה של חזקת השיתוף.

 781 פסקה 2 לפסק־דינו של השופט טל. ההדגשות במקור.

 791 ההבחנה שעשה הנשיא שמגר בפסק־דינו בין תוצאת החוק החלה לאחר
 הנישואין לבין חזקת השיתוף שפועלה במהלך הנישואין, היא הבחנה נכונה כמובן,
 אך אין ביכולתה לבטל את הניגוד שבין שני ההסדרים באשר לתוצאה שבמהלך

 הנישואין־ שיתוף מול הפרדה.

ד 27 ו מ ע ך מ ש מ  ה

 כך ידחה ההסכם המפורש את ההסכם מכללא. הצדדים יוכלו לבטא את
 צרכיהם המיוחדים לעצב את ההסכם על-פי הבנתם ולהשתתף בתהליך
 החשוב כל־כך להסדרת יחסיהם המשותפים. כך תקבל הכתובה משמעות,
 לא תהא קריאתה עוד כצפצוף הזרזיר, ובהסכמי הגירושין לא תופיע
 עוד כדבר שבשיגרה הפיםקה הקפואה, לפיה ״האשד! מוותרת על

 כתובתה״.
 הדרך האחרונה תהא התכנסות ־ מיואשת, מתוסכלת וזעופה ־ של
 בתי־הדין אל תוך עצמם, והם יעסקו בענייני קידושין וגירושין בלבד72.
 בכך יבוא לידי ביטוי בשדה־המשפט המינון שלדעת רובה של החברה
 הישראלית יש ליטול מן המסורת היהודית ולשלבו ברקמת־החיים
 הלאומיים החדשים, הנוצרים במדינת־ישראל. בכך תיווצר התאמה
 והקבלה בין תהליך ההיבדלות של הערכאות המשפטיות לבין תהליך
 ההיבדלות בין שתי החברות, הדתית והחילונית, החיות זו לצד זו
 במדינת־ישראל״. השיתוף בנכסי-הרוח המסורתיים של האומה בין בניה

 מתפוגג והולך.

 801 פסקה 7 לפסק-דינו של השופט טל.

 אפילוג

 29. לאחר מסירתו של מאמר זה לפרסום ניתן פםק-דינו של בית־המשפט
 העליון בפרשות יעקובי ו-קנובלר74. בשאלה שעלתה בהן, האם הלכת
 השיתוף יכולה לדור בכפיפה אחת עם חוק יחסי ממון בין בני־זוג,
 נחלקו דעות השופטים. הנשיא שמגר והשופטת דורנר השיבו על שאלה
 זו תשובה חיובית, ואילו השופטים מצא, שטרסברג־כהן וטל שללו

 אפשרות זו.
 הכל הסכימו, שההסדר שאומץ על־ידי המחוקק בחוק יחסי ממון בין
 בני־זוג אינו שלם והוא מקפח את האשה בשל ההוראה(סעיף 5) הקובעת,
 שאיזון המשאבים ייעשה רק עם פקיעת הנישואין. כן הסכימו הכל,
 שעיסקה קניינית כזאת או אחרת יכולה להיעשות בין בני־הזוג גם
 לאחר חקיקתו של החוק האמור. במה נחלקו? נחלקו במידה שיש בשתי
 הסכמות אלה כדי להביא למסקנה, שחזקת השיתוף תחול לצד איזון
 המשאבים. במונחיו של מאמר זה היתה השאלה עד כמה התוכן, דהיינו
 שאלת הדין הרצוי למשפחה, יוכל לעשות שימוש בקליפה, שהיא
 הרטוריקה החוזית, כדי להסתיר תחתיה את חזקת השיתוף במובנה
 הרחב, שאינו עושה עוד שימוש בריטוריקה האמורה. אין ספק באשר

 לעמדתו של הנשיא שמגר, האומר:
 ״אותה מוטיבציה חברתית שהנחתה את בית־המשפט העליון ביצירת
 חזקת השיתוף מלכתחילה... היא שמחייבת אותנו כיום לקבוע כי חזקת
 השיתוף לא חלפה מן העולם בעטיו של החוק שלא אומר דבר בעניין
 זה... ניתן לסבור כי המצב היה שונה אילו נתן המחוקק מענה מספק
 לבעייתיות הגלומה בהסדרת נושאי הקניץ של בני־זוג במהלך נישואיהם״75.

 וכן להלן:
 ״מקובל עלי כי המחוקק שקל יתרונותיהם וחסרונותיהם של שני סוגי
 משטרים. אולם אין אני מאמץ את התיזה לפיה המחוקק בחר בהסדר
 שנראה מן הבחינה האובייקטיבית כצודק ויעיל בהגנת האנטרסים של

 נשאבו אשר תהא״. בפרשת בבלי דחה בית-המשפט את הטיעון האפשרי שהלכת
 השיתוף היא חלק מ׳׳מענייני הנישואין״ בנימוק ש״בית-המשפט העליון עוסק

 בהלכות השיתוף זה למעלה משלושים שנה״. השווה לכל אלה את טענתו של ר׳
 יהושע בן חנינה ותשובתה הניצחת של התינוקת שפגש בה, עירובין, נג ע״ב.

 671 בג״צ 3914/92 לב נ׳ בית־הרין הרבני האזורי בתל־אביב־יפו ואח׳(טרם
 פורסם). נקבע בו, שסדרי-הדין אינם חלק מן הדין המהותי שלפיו דן בית-הדין,

 אלא חלק מסמכותו הטבועה של בית־הדין. לסמכות זו יש מגבלות, הנקבעות
 על-ידי בית-המשפט הגבוה לצדק על-פי כללי הסבירות, היפים להפעלתה של כל

 סמכות שלטונית.

 681 ראה על כך פ׳ שיפמן ״בתי-הדין הרבניים - לאן״ משפט וממשל ב(תשנ״ה)
.523 

 691 ובלבד שהלכת בלבן, לעיל, הערה 9, לא תעמוד לרועץ.

 701 מטעם זה אין כל הדרכים שהוצעו בפסק-הדין בפרשת בבלי לאימוץ הלכת
 השיתוף על-ידי בית־הדין אפשריות, אלא רק אלה היכולות להעשות על־ידי

 בית-הדין. אחרות(כ״מסיעין על קיצתן״) יכולות להעשות על-ידי הרבנות הראשית
 בלבד. לשאלת תוקפם של חוקי הכנסת כתקנות קהל ראה א׳ שוחטמן ״הכרת

 ההלכה בחוק מדינת ישראל״ שנתון המשפט העברי טז-יז(תש״ן-תשנ״א) 417.
 אשר להכרה בשיתוף הנכסים על-ידי המנהג, עובדה זו עצמה, של קיום המנהג,

 טעונה הוכחה, ככל עובדה אחרת. האמנם ניתן לומר בביטחון, טרם שהובאו
 הוכחות לכך, שכך הוא מנהגם של רוב בני-אדם בארץ?

 718 ראה שו״ת הרשב״א ח״ו, סימן רנד; תשב״ץ ח״א, סימן קנח. על שינויים
 ביחסי־ הרכוש בין בני-זוג מכוח דין המלכות ראה ש׳ שילה, דינא רמלכותא רינא
 (ירושלים תשל״ה) 171. דברים אלה יפים גם כלפי הצעות כוללות אחרות, כהכרה

 בנישואין אזרחיים וכדומה. מנגד, שאלות ממוניות ״נקיות״, כתוקפו של חוזה,
 מהותה של האישיות המשפטית, חוקי הגנת-הדייר וכדומה, אלה יוכרו לרוב

 על־ידי בתי־ הדין כישויות תקפות ובעלות ערך כלכלי. בית-המשפט העליון כרך
 עניינים כאלה עם הלכת השיתוף. ספק רב הוא, לדעתנו, אם זוהי כריכה ראויה.

 721 לכך תהא השפעה גם על פיתוחו של המשפט העברי כשיטת משפט חיה
 ויוצרת בכל תחומי-המשפט. ראה מ׳ אלון המשפט העברי.
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