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מבוא-השיפוטיתהתלות-ואיהוגןלהליךהזכות.א

קיומהאתמחייבת2החוקשלטוןועלןהאדםזכויותעלהשומרתדמוקרטיתמדינה
כלשלתלותו-ואיעצמאותואתגםכמו,תלויהנבלתיעצמאיתשופטתרשותשל

.3ושופטשופט
הגישה.חוקבמדינתהיסודמזכויותאחתהיאהוגןלהליךאדםשלזכותו
לביתהפנייהבזכותמכירוחירותוהאדםכבוד:יסוד-חוקכיהיאכיוםהמקובלת
.4חוקתיתכזכות,הוגןלהליךהזכותאתהכוללת,המשפט
שלהיסודמעקרונותהנובעתחוקתיתכזכותמשפטלביתהגישהזכותעל

מסמכויותהשפיטהסמכותתופרדלאאםחירותכלאין":המילטוןאלכסנדרשאמרכפי1
.388(ב"תשס,עורכתחזוני'י)הפדרליסטיי'ג'וגמריסון'ג,המילטון'א."והביצועהחקיקה

,141(4)מד"פ,דתותלענייניהשר'נצבן84/732ץ"בבגברק'אהשופטכךעלעמד2
הדמוקרטיאופיה-החוקתימשטרנושלהיסודמעקרונות":(צבןעניין:להלן)147-148
,המסקנהמתבקשת-[...]בההשורריםהחוקושלטוןהחירותהשויוןעקרונות,המדינהשל
שופטתרשות.תלויהובלתיעצמאיתשופטתרשותעומדתהמשפטיתשיטתנוביסודכי
[...]בלבדבחוקאלאאחרתשלטוניתברשותאובאדםשפיטהבעניניתלויהאינהזו

קיוםבחינת,במשפטהגינותלהבטחתתורמיםהשופטתהרשותשלתלותהואיעצמאותה
היא.(השפיטה:יסודלחוק6סעיף)'פניםלהכירולאמשפטלהטותלא'האימוניםהצהרת

CHECKS)('ואיזוןבקרה'אותהלקייםהשופטתלרשותמסייעתגם AND BALANCES

הנשיאשלדבריוראוהרשויותהפרדתלענייןעוד."הרשויותהפרדתעקרוןביסודהמונחים
lד"פ,העבודהמפלגת"המערך"'נולנר94/5364ץ"כבגשמגר )WD(758,783:"הנאמנות
שלובוודאי,דמוקרטיתבמדינהשיפוטיתרשותכלשלברזלצאןנכסהואולמצפוןלחוק

בחברההמשפטביתשלהחיוניתפקידולצמצםינסואשרגורמים.בישראלהפועלתזו
לעולםישראלבמדינתתלויוהבלחיהעצמאיהמשפטביתאולם,ויחלפויקומודמוקרטית

"החוקהועליונותהחוקשלטון"ברק'א;50(ח"תשמ)ישראליתדמוקרטיהסגל'ז;"עומד
עיוני"המינהליהמשפטשלהדמוקרטיהאתגר"ארז-ברק'ד;375(ס"תש)הוממשלמשפט
Independence:וכן369,402(ס"תש)כדמשפט and Accountability81"נהטג"Shetreet.5

990,979(1984).Comp. L. Q433וסג'Israef". ויישומוהרשויותהפרדתשלהעיקרוןחשיבותעללעמודזהמאמרבמסגרתניתןלא3
החוקלשלטוןכבסיס,המערביותבדמוקרטיותיסודכעקרוןמקובלזהעיקרוןאולם.בישראל

שלהמשפטיתההגדרהעל"קליין'קהשארביןראוהרשויותהפרדתעל.הפרטולחירויות
ויתקון'א;308(ה"תשל)המשפטים"הישראליהפרלמנטריזםועלהפרלמנטריהמשטר

החוקתילמשפטשנהארבעים"שטרית'ש;132(ה"תשמ)ושיפוטמשפט"הרשויותהפרדת"
ארבעים"גביזון'ר;573(ט"תשמ)יטמשפטים"נבחרותסוגיות-חוקהבדיניהתפתחויות

עוד.617(ט"תשמ)יטמשפטים"(שטרית'פרופשללהרצאתותגובה)החוקתילמשפטשנה
1.1Yale88"Kaufman(1979)681:ראו "Chilling Judicial Independence.1.1.

כזכותהאדםכבוד"ברק'א;432(חוקתיתפרשנות:גכרך,ד"תשנ)במשפטפרשנותברק'א4
מבוא-האזרחיתהפרוצדורהתורתלוין'ש;271,280(ד"תשנ)מאהפרקליט"חוקתית
"האזרחייםהדיןוסדריוחירותוהאדםכבוד:יסודחוק"לוין'ש;61(ט"תשנ)יסודועקרונות
,כך.הקנייןמזכותחלקלערכאותהגישהבזכותהרואיםיש.451(ה"תשנ)מבהפרקליט
Zimmerman:הדיןבפסקהברית-בארצותהעליוןהמשפטביתקבע,למשל Brush1Legan

(1982)433-428,422.u.s455,.בע,לעיל,לוין:האדםמכבודחלקבכךרואיםאחרים.(סך'
.זובדעההמחזיקיםמחבריםכמהמביא,454
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'נמ"בעאלומיניוםארפל95/733א"בעחשין'מהשופטעמדהמשפטיתשיטתנו
:מ"בעתעשיותקליל

ייפרע,והשילטוןהפרטמעשיעלביקורתבאין,שופטתרשותבאין"
ותיעלמנההחוקשלטוןיאבדשיפוטיתביקורתבאין.ממלכהותאבדעם

שלקיומה-זועקאף-משמיעהדימוקרטיהמושג...היסוד-זכויות
,המחוקקתהאונה:אונותשלושעשויהדימוקרטיהשלמוחה.שופטתרשות
הוא-האונותשלושעל-המוח.השופטתוהאונההמבצעתהאונה
משלושאחתשיתקת.חייואתומעצבחטתלגוףנותן,הגוףעלהשולט
.5"ואיננהנעלמהוהדימוקרטיה,אלואונות

נכללמההקובעותבינלאומיותהצהרותבכמהנקבעההוגןלהליךהיסודזכות
.זו6בזכות

.577,629-630(3)נאד"פ,מ"בעתעשיותקליל'נמ"בעאלומיניוםארכל95/733א"ע5
לניתוח.וחירותוהאדםכבוד:יסוד-מחוקכנובעתזוזכותראהענייןכאותוגולדברגהשופט

(ח"תשנ)חוקתיתכזכות"לערכאותהגישהזכות"ראין'יראוהשונותוהגישותהדיןפסק
95/733א"עכעקבות)היקתיתלזכותרגילהמזכות-לערכאותהגישהזכות"רכין'י;150

.217(א"תשס)ההמשפט"מ"בעתעשיותקליל'נמ"בעאלומיניוםארפל
מתוך,זכאיאדםכל":כי1948-האדםוכויותבדברהעולםבאילכלההכרזהקובעתכך6

."פניםמשואוללא,תלויבלתידיןביתשל,פומבי,הוגןלמשפט,זולתועםגמורשוויון
art,(111)2174.res.4.0,Universal.10,ט.א.Doc.810/4א Declaration " Human ffights

והאזרחהאדםזכויות(עורכים)שנידור'וחגביזון'רמתוךלעבריתהתרגום.ק.71(1948)
10European[-בקיימתדומההגדרה.74(אכרך,1991)מקראה-בישראל Convention

;(1)6.aft,222.5.7.213ט.א,of Human Rights and Fundamental Freedoms%010060]קthe

tJanadian.ח11.8(6) Charter of Rights and Freedoms;15Const. a~aend . xiv.5.על.ט
ValenteץThe:ראוהוגןלהליךזכהאדםאםהקביעהלצורךתלות-איהמונחפרשנות

673S .C .R2[1985]Queen.שופטהיהבעניינושהשופטכיווןכיהמערערטעןהדיןבפסק
,מכהניםלשופטיםכמווכהונהשכרלענייןהוראותאיןבדימוסשופטיםלגביכאשר,בדימוס

שהמבחןקבעהמשפטבית.הוגןלמשפטזכהשלאומכאן,תלויבלתישופטאינוהראהרי
,אחריםכהונהתנאילהםשיששופטיםישאםגםולכן,כולההמערכתשלהתלות-איהוא
נפגעתשלאומכאן,התלות-באיפגיעהאין,בחוקמוסדראלאספציפימקרהלאשזהכיוון
-הוגןלהליךבזכותהמשפטביתהכירהברית-בארצות.הוגןלהליךהאזרחשלזכותו

Due Process-הצדקעומדיםבבסיסןאךזהלמונחניתנוהגדרותהרבה.בחוקההמוגנת
urtado",5.0110.הדיןכפסקMatthewsהשופטקבע1884בשנת.והחירות " Oalifornia

ענייןבאותוהגדירהוא.והחירותהצדקעומדיםההוגןההליךביסודכי535,516(1884)
the:כךהוגןהליך baseטעאfundarnental principles Of liberty and justice whichס05אז"

"institutions6081ח0קour CIVll and811of.קודםהואהוגןהליךכינקבעמכןלאחרשנה
The:וסעיפיההחוקהעקרונותאתנוגדשאינוהליךכול Hoboken IdJnd

~

and1.Den " dem

(1885)272.5.059,Improvement Company.רכושלחילוטהסמכותנדונהזהדיןבפסק
הוגןשהליך)Cardozo(קרדוזוהשופטקבעמכןלאחרשנים.האוצרבידירגלפושטשל
במדינהמשפטיתששיטהוהליך,צדקשלעקרונותהמעגןהליך,החירותעלהמגןהליךהוא

u.319(1937):ראו.קיומואתמחייבתדמוקרטית .s302,ConnecticutאPalko.נקבעעוד

לעניין."משמעותיתודרךמשמעותיזמן"בהדיןבעליישמעשבוהליךהואהוגןהליךכי
Goldberg,254.5.17397(1970):ראוזה " Relly;הפסיקהוהתפתחותלניתוחראועוד
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,פומבי,צודקבאופןיישמעשעניינואדםכלשלזכותואתבהלכלולמקובל

תכריעואשר,חוקלפישכוננה,תלויהובלתיעצמאיתערכאהידיעל,סבירובזמן
פומבידיוןיסודעלבפומבילהינתןאמורהדיןפסק.בפניהשהועלוהטענותלפי

לענייןהןהוכרההוגןלהליךאדםשלזכותו.7מנומקולהיות(סייגיםלמעט)
.8אזרחייםמשפטיםלענייןוהןפלילייםמשפטים
.ועצמאיתלויבלתימשפטביתבפנישיישמעהליךכוללתהוגןלהליךהזכות

ולעצמאותוהשופטשלתלותו-לאיהנוגעותהוראותנקבעוזאתלהגשיםכדי
זכויותעללהגןלשופטיםמאפשרתשיפוטיתתלות-אי.השפיטה:יסוד-בחוק
התלות-איכןעל.המבצעתאוהמחוקקתמהרשותחששללאאותןולאכוףהאדם

שופטשרק,האזרחיםעללהגןנועדההיא,השופטשלפריבילגיהאינההשיפוטית

:כהןהשופטכדברי.9עליהםלהגןיכולועצמאיתלויבלתי

זולתכלית.המשפטשלטוןהשלטתהיאהשופטיםתלות-אישלתכליתה"
מגמותפנימולאיתניםלעמודברצונםנחושיםלהיותחייביםהשופטים
,בציבוררוחהלכילפיופוסקהקהללדעתהנכנעשופט.הקהלבדעתעוינות
.0ן"ו07בשרשלטוןאלאהמשפטשלטוןאתלאמשליט

מגניםהם,כבודםעלמגניםאינםועצמאותםתלותם-איעלבמלחמתםהשופטים
למשפטאדםשלזכותוועלבכללהאדםזכויותעלמגניםהם.הדמוקרטיהעל

.בפרטהוגן

והכחנותסיווגים:שיפוטיתתלות-אי.ב

בבואה,הדמוקרטיהשלהיסודמאבניהיאהשיפוטיתהתלות-איכימסכימיםהכול
?זותלות-אימהי.בפרטהוגןלהליךהזכותועל,בכללהפרטזכויותעללהגן

Due-:הברית-בארצות Process Adjudication12S .H. Kadish "Methodology and Criteria

322,319(1957)1.]Yale66"Survey and Criticism4נ.
וכן;455'בע,4הערהלעיל,"האזרחייםהדיןוסדריוחירותוהאדםכבוד:יסודחוק",ליין7

.84'בע,5הערהלעיל,חוקתיתכזכות"לערכאותהגישהזכות"רבין'י
הוראותיווגם,חוקתייםהיבטיםהאזרחילדיוןכיהמחכרכותבהברית-בארצותשפורסםבמאמר8

leubsdolf:היגןלהליךהאזרתיהמתדייןשלזכותולאורלהיקבעצריכות "Constitutionai.7
579(1984).Texas ] Rev63"~Civil Procedureקשת'משללספרובהקדמה,ברק'א'פרופ

,(ד"תשס,עשרה-ארבעמהדורה)ומעשההלכה-האזרחיבמשפטהדיןוסדרהדיוניותהזכויות
חשיבותהמכאן.החוקתיהמשפטלהגשמתהמכשירהיאהדיוניתהזכות":זהלענייןאומר

עצמההיא-הדיוניתהזכותבנויהעליה-המשפטלביתהגישה:לכךמעבראך.היתירה
."ברוריםחוקתייםהיבטים,איפוא,ישהדיוניתהזכותשללעיצובה.חוקתיתזכות

9Federal Judicial0תMercer Law Review Symposium0)L .R. Mecharn "Introduction

637(95/1994)Reu.1Metcer46"Independence.חשיבותעלעומדבמאמרהמחבר
.מתפתחותבדמוקרטיותזאתומדגים,התלות-אי

,ג"תשס,עורךברק'א)מאמרים-שמגרספר"הציבורבאמוןכפירההרהורי"כהן'ה'ח10
.365,380(בכרך
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היאהראשונהההבחנה.שיפוטיתתלות-אישלסוגיםכמהביןלהבחיןמקובל

גםהנקראת,השופטתהרשותשלתלות-אילביןהיחידהשופטשלתלות-איבין

,כגוףהשופטתהרשותשלעצמאותמחייבתהמוסדיתהתלות-אי.מוסדיתתלות-אי
מבוססתזותפיסה.11המשפטבתיבניהולושליטהמנהליתאוטונומיההכוללת

הבחנה.דמוקרטיבמשטררשויותמשלושאחתהשופטתהרשותשלהיותהעל
תלות-איביןלהבחיןמקובלכאן.היחידהשופטשלהתלות-לאיבנוגעהיאנוספת
מפנימובטחיםכהונתושתנאיפירושהאישיתתלות-אי.אישיתתלות-לאיעניינית

,12(משמעתאמצעינקיטת,כהונההפסקת,כהונהמקום,שכרלרבות)התערבות

מרותואלאמרותהשופטעלאיןתפקידושבמילויפירושהענייניתתלות-ואי
לפגועהעלולהחיצוניתהשפעהביןמבחיניםזהלעניין.!מצפונו3וצוהחוקשל
פנימיתהשפעהלבין,הקהלודעתהתקשורת,האחרותהרשויותמצדהתלות-באי
תלות-אי-התלות-אישלאלוהיבטיםבשני.שיפוטית-המנהליתההייררכיהמצד

בקהילייהלעסוקהרבו-חיצונייםגורמיםמפניענייניתאישיתתלות-ואימוסדית
פחותשנדוןבהיבטלהתמקדכוונתישכן,בקצרהאלונושאיםשניאציג.המשפטית

.!השיפוטי4המנהל-מבפניםגורמיםמפניעניינית-האישיתהתלות-אי:והוא

עצמאיתכרשותהשופטתהרשות-מוסדיתתלות-אי.1
השיפוטיתהאדמיניסטרציהמצד"מבפניםאיום"קייםאםבשאלהעוסקהמאמר

הרשותשלהמוסדיתהתלות-באילדוןמקוםאיןאפואלכאורה.התלות-איעל

.1(1988)השיפוטיתהמערכתעלהחוקהיתההגנהשטרית'שראונוספותולהבחנותזולהגדרה11
ההשפעהבבעייתיותלהתמקדברצונישכןהללוהגורמיםבכלאדוןלאזהמאמרבמסגרת12

E:השארבין,ראוהאחריםלגורמים.השיפוטיתהאדמיניסטרציהשל .E . Slotnick "Review

.ed . , G.L284.Essay % Judicial Recruitment and Selection" Coarts and Justice (IIIinois

228(2000,.Gregware eds.1אתMays(להלן:"t(

Courts

, and Justiceראווכן:,Kauhnan

3supra,שק.681 note.ראועוד:

~

786101"Shetreet.5;979.2,אקShetceet. sapra note

,W (Jerusalemo7ngress of (.

Comparative

IA?(!',ח/Responsibility" Israeli

.Ri

eports !" the' Xith

88(1982,.Goldstein ed.5.דמותעלמחשבות-לרפורמהיסודקווי"שטרית'שראוכן
שטרית'ש;59(ן"חש)חמשפטמחקרי"ההווהבבעיותעיוןמתוךבעתידהשפיטהמערכת

לשופטיםעיוןכימיהרצאותקובץ"השיפוטיתהמערכתבמינהלומעשיותערכיותבעיות"
בהיבטדווקאוהתמקד,אלובשאלותלאחרונהעסקהבינלאומיהשופטיםארגון.80(ז"תשל)

Assocjtion,81ת1תReport:ראו.השיפוטיתהתלות-איעלוהשפעתוהמנהלי of

Judges

א1'1

"
Own Organization" (meeting5אJudge Within14411ע14י"The Independence of the

(2000.September21-17,Recife(במערכתשמורעותק)(להלן:"";

(

"
Recife Final Repo

Independent"-:הברית-בארצותהדיןעורכילשכתשלעמדהניירראועוד Judiciary411ח

the Seperation of Powers and Judicial IndependenceמסReport of the ABA Commission

visiמ2004.10.280)

~

d!185)]Dlttp://slw .abanet .org/govaffairvjudiciary/ropen.hUIII(1997),
.השיפוטיתהתלות-איעלוהשפעתםהללוהנושאיםכלנסקריםשבו

.575'בע,3הערהלעיל,שטריתראוזולהבחנה13
"בתוצאותיהאובהליכיהמוסדיתוהתערבותהשפיטהתלות-אי"חשין'דראוזהבענייןלדיון14

.29(ט"תשמ)9וצבאמשפט

217ה"תשסן'יהמשפט



גונן-אגמוןמיכל

כיווןאולם.והמחוקקת15המבצעתמהרשות-חיצוניתתלות-אישהיא,השופטת
שרבידימצויההמשפטבתימנהלבענייניהשליטהמרבית,כיוםהדבריםשבמצב

ולוהשופטתברשותשולטהמשפטיםששרזהמצב.בכךגםלדוןיש,המשפטים
.בעיות6ןמעוררמנהליתמבחינה
,המשפטיםשר-המבצעתלרשותרביםבענייניםכפופההשופטתהרשותכיום

מנהלעלאחראיהמשפטיםשר.הכנסתשלהכספיםועדת-המחוקקתולרשות

.דין7ןסדריתקנותוהתקנתהמשפטלבתימנהלסדריקביעתבסמכותו.המשפטבתי
הוא;המשפטתבתימנהלאת(העליוןהמשפטביתנשיאעםבהתייעצות)ממנההוא

;המשפט19לבתינשיאיםוסגנינשיאים(העליוןהמשפטביתנשיאבהסכמת)ממנה

השופטיםמשכורות;יותר20גבוההבערכאהבפועללכהונהשופטיםממנההוא

.מוסדית-השיפוטיתהתלות-באיפוגעיםאלוכל.הכנסתשלועדהבידינקבעות
המשפטיםשראם,למשל,יקרהמה.התלות-באילפגיעהלגרוםעלולזהמבנה
בכךאיןהאם?ראויזההאם.נוכחותכרטיסלהחתיםחייביםשופטיםכייחליט
זרוע,הקייםהמצבפיעל,הואגםהמשפטבתימנהל?השופטתלות-באילפגוע

המערכתעםקשראישגםמהווההמשפטבתימנהלאמנם.המבצעתהרשותשל
.השיפוטיתבעצמאותלפגועעלול,מנהליכגוף,הואגםולכן,השיפוטית
,העוסקותדיןסדריתקנותלהתקיןהמשפטיםלשרכיוםהנתונההסמכות

והןהמוסדיתהתלות-באיהןפוגעת,שפיטהעניינישהםבעניינים,השארבין
הנוגעותתקנותביןלהבחיןישאמנם.האינדיבידואליהשופטשלתלותו-באי

ישהמקריםבשניאך,המתדייניםלכללהנוגעותתקנותלביןעצמםלשופטים
במקרה.התלות-באילפגיעהתביאהמשפטיםשרבידיתקנותשהתקנתחשש

.המוסדיתהתלות-באי-ובשניהאישיתהתלות-באי-הראשון
,שופטנגדמשמעתייםבהליכיםלפתוחהשרבסמכותמצויהמזוחמורהפגיעה
.י2האינדיבידואליהשופטשלתלותו-איעלישירותלהשפיעשעלולהפרוצדורה

הסדרכיסודהשיפוטמערכתעצמאות"שמגר'מראומוסדיתתלות-אישלזולהגדרה15

.245,255(ה"תשנ)מבהפרקליט"הדמוקרטי
,696(2)נחד"פ,המשפטיםשר'נפסטימר02/8850ץ"בבגהעותריםהעלודומהטענה16

לרשותבנוגעהמשפטיםשרסמכויותבשאלתלדיון.(פסטינגרעניין:להלן)704-706
משפטים"המשפטיםשרסמכויותוצמצוםהשופטתהרשותחיזוק"שטרית'שראוהשופטת

.174(1976)י בתיחוק":להלן)1984-ד"תשמ,[משולבנוסח]המשפטבתילחוק(א)82'ספיעל17

מנהלסדריישנם.המשפטבבתיהמנהלסדריאתשקובעהואהמשפטיםשר,("המשפט
המשפטיםשרשקבעהדיוניםלשעותבאשרנוהלהוראותקיימות:המשפטיםשרשקבע
.186-187'בע,16הערהלעיל,שטרית.75.3.14-בצדוק

אחראיהמשפטבתימנהל,המשפטבתילחוק(ב)82'ספיעל.המשפטבתילחוק(א)82'ס18
שרשלמורשההואהמשפטכתימנהל,למעשה.מנהלסדריאותםכיצועעלהשרכפני

.המשפטים
.9'בס,שם19
.(א)10'בס,שם20
בתילחוק18'בסקבועהשופטנגדמשמעתייםבהליכיםלפתוחהמשפטיםשרסמכות21



?מבפניםהאיום?שיפוטיתתלות-אי

תלות-לאילהביאהזדמנותהכנסתהחמיצה,השפיטה:יסוד-חוקחקיקתעם
ביתנשיאהסכמתאתלקבליששבהםענייניםקבעהיסוד-חוק.זו22מוסדית
במסגרתשלא,למשנהואחדשיפוטממקוםשופטשלהעברהכגון)העליוןהמשפט
.23בתפיסהיסודישינויערךלאאך,(משמעתיתסנקציה

שהיה,השופטיםזקן.כזומוסדיתתלות-איהייתההמנדטבתקופת,למעשה
.המשפטובתיהשופטיםלגבימנהלייםהסדריםשקבעהוא,השפיטהממערכתחלק
סמכויותיומרביתואילו,העליוןהמשפטביתלנשיאהפךהשופטיםזקןאולם

.24המשפטיםלשרהועברוהשפיטהומערכתהשופטיםשלהמנהלבענייני
עללהכרהזכה25הקיבוציתהשיפוטיתהעצמאותאוהמוסדיתהתלות-אירעיון

לעמודאלא,זהלענייןמודללהציעבכוונתיאין.26בינלאומייםארגוניםכמהידי
התלות-לאיהיאגםהשובה,ככזוהשופטתהרשותשלהמוסדיתהתלות-שאיכךעל
זכויותעללהגנה,ובראשונהבראש,דררשיםושניהם,האינדיבידואליתהשופטשל

אתישפוטמי"אבניאלי'דראוהמדינהאחריותועלשופטיםלתבועהאפשרותעל.המשפט
.77(ד"תשס)מזהפרקליט"?וכיצדהשופטים

שללכינונההוועדהקדמיח"דוראולהוהנימוקיםהשופטתהרשותתלות-באיהצורךעל22
השופטתהרשותהפיכתעלהמליצההוועדה.(ו"תשנ)וחשבוןדין-עצמאיתשופטתרשות
לאימוץפעלהלאוהכנסת,מסקנותיהאומצולאמאזאולם,לחלוטיןתלויהבלתילרשות
.בחקיקהויישומוח"הדו

המשפטביתלנשיאהמשפטיםשרביןהתייעצויותשלנוהגעיגנוהמשפטבתילחוקתיקונים23
אלובהתייעצויותגםאך.תיקיםלניתובמחלקותלהקמתבאשרלחוק(א)82'סכגון,העליון

.הבסיסייםוהתפיסההמבנהאתלשנותכדיאין
שהחוקסמכותכלכיהזמניתהמדינהמועצתקבעה,1948ביוני,המדינהקוםאחרימיד24

תהיה,המשפטבתישלמנהלוסדרידיןסדריתקנותהתקנתלגביהשופטיםלזקןהעניק
ביתנשיאבידינשארו,ערעוררשותמתןכמו,שיפוטיותסמכויותרק.המשפטיםלשרנתונה

פנחס,דאוהמשפטיםשרביןששררהקרובהבחברותנעוצהלכךהסיבה.העליוןהמשפט
.דיןעורכיבמשרדשותפיםשהיו,זמורהמשה,העליוןהמשפטביתשלהראשוןלנשיאו,רוזן

ושיפוטמשפט"והסמכויותהכישורים:השופטתהרשות"ויתקון'אראוההיסטורילתיאוך

,שנכשלהזהבענייןלשינויאפשרותהסתמנההשבעיםשנותבראשית.214,214(ח"תשמ)
מינהלעלהאחריות"שטרית'שראו,המשפטיםשרחילופיבשל,שטרית'פרופשללדבריו

.516,517(ג"תשמ)יגמשפטים"המשפטבתי
.522'בע,24הערהלעיל,שטרית25
"שיפוטיתתלות-לאיהמינימליותהמידה-אמות"מלשוןשטרית'פרופמביא,שם,שםבמאמרו26

"המידהאמות"של2סעיף.1982כשנתהדיןעורכישלהבינלאומיתהאגודהבידישאומצו
התערבותתהיהלאכיבהןנקבעהשארובין,קיבוציתשיפוטיתתלות-לאימידהאמותקובע
סעיף-למקוםממקוםשופטהעברת,5סעיף-שיפוטיתבמשמעתהמבצעתהרשותשל
אתהמחברמביאכן.ועוד6סעיף-דיןסדריתקנותהתקנת,14סעיף-שופטיםשכר,12

הראשונההעולמיתבוועידהשהתקבלההצדקמערכתתלות-איעלהאוניברסליתההצהרה
:ראועוד.523'בע,שם,1983ביוניבמונטריאולשנערכההמשפטיתהמערכתתלות-לאי

12Independent Judicialy", supra note14לא,מוסדיתתלות-איללאכינקכעשכוה"דך,"ת
הרשותשלהתקציביתהתלותגםכינאמרח"בדו.היחידהשופטתלות-איאתלקייםניתן

לאהקונגרסכיממליציםהם,זאתעם.הכרחיתכיאם,בעייתיתהיא,בקונגרסהשופטת
.התקציבשלהפנימיתבחלוקהיתערב

R:ראולמוסדיתהאישיתהתלות-איביןוליחסלחשיבות27 .R. Wheeler

'

"Federal)ש

~

Bermant.[)

219ה"תשסן'יהמשפט



גונן-אגמוןמיכל

ישהרשויותהפרדתאתלהגשיםכדי;הבודדהשופטשלתלות-באידילא.הפרט
.מוסדית28תלות-באיצורך

שבהןבמדינותגםקייםשיפוטיתתלות-לאישיפוטיתאדמיניסטרציהביןהמתח
הסכנהאולם.אחר29אוזהבמודל,עצמההשופטתלרשותנתונותהמנהלסמכויות

.המשפטים30שרשלבידיומצויותהמנהלסמכויותכאשרגוברתהתלות-לאי
השופטשלהתלות-באילפגועעלולההשיפוטיבמנהלהמשפטיםשרשלשליטה
הרשותלהתערבותראויבלתיפתחופותחת,השופטתהרשותשלובמעמדההיחיד

.31השפיטהבהליכיהמבצעת

"חיצונית"ענייניתתלות-אי.2
הפרדתשלבהקשרבעיקרבולדוןשמרביםהשיפוטיתהתלות-אישלנוסףפן

תלות-באיהכוונה.32"חיצונית"ההתלות-איהואהדמוקרטיבמשטררשויות
האחרותהרשויות:חיצונייםבגורמיםהשופטשלענייניתתלות-לאיהיאחיצונית

,פוליטייםושיקוליםפוליטייםגורמים,(בחוקלהןהמוקנותמהסמכויותלבד)
.הקהל33ודעת,פרסוםושיקוליהתקשורת

מבפניםהאיום-התלות-אי.ג

כללי.1
אולם.והחיצוניתהמוסדיתהתלות-באיכללבדרךמתמקדהתלות-איבשאלתהדיון

.Mercer ] Rev46"Judges and Judicial Branch: Their Independence and Accountability

835(95/1994).
(א"תשס)והמשפט"השופטעל"ברק'אראוהשופטלעצמאותהמוסדיתהתלות-אילחשיפות28

Shetreet:וכן521'בע,24הערהלעיל,שטריתראועוד.265 "The Administration of.5
.Rev.13[13.[:ן"Justice : Practical Problems, Value Conflicts and Changing Concepts

59,52(1979).
.526'כע,24הערהלעיל,שטרית.זהלענייןאפשרייםמודליםכמהמציעשטרית'פרופ29
יחלקומנהלעובדיאםהשיפוטיתהתלות-כאיחמורהפגיעהתהיהכינאמרשנכתבבמחקר30

הרשותבידיהשיפוטיתהאדמיניסטרציהאתלהשאירישוכי,השופטיםכיןהתיקיםאת
Malleson:ראוהשופטת The New Judicia~y - The E]fects of

Expensian

and .'

Acfivism

א.
48-47(1999,Aldershot(.גםמתעוררותהתלות-באיפגיעהשלבעיות,להלןשאראהכפי

.עצמםהשופטיםבידינתונההשיפוטיתהאדמיניסטרציהכאשר
התערבותוכולמכוללשלולישכיטועןשטרית'פרופ.516'בע,24הערהלעיל,שטרית31

.השפיטההליכישלמהותייםאודיוניים,מנהלייםבהיבטיםהתערבותהמבצעתהרשותשל
שליותרישירקשריוצרתכזושליטה":הואבמאמרשטרית'פרופלכךשמביאהנימוק
להתערבותפתחופותחת,השפיטהוהליכיהשופטתהרשותוכיןהמבצעתהרשותביןכפיפות

.521'בע,שם."השופטיםובעצמאותהשפיטהבהליכיהמבצעתהרשותשל
Cappelletti"31:ראוהתלות-איסוגיביןההבחנהעל32 "Who Watches the Watchman.4ן

16,1(1983)Comp. Ltaw1.Am

.267'בע,28הערהלעיל,ברקראוהחיצוניתהתלות-אישללמהותה33

220



?מבפניםהאיום?שיפוטיתתלות-אי

,פנימייםגורמים-והוא,השיפוטיתהתלות-באילפגועהעלולנוסףגורםקיים
מפניהשופטשלהתלות-איהיאהפנימיתהתלות-אי.השיפוטיתהאדמיניסטרציה

.בעבודתושיפוטיים-מנהלייםגורמים,השיפוטיתהאדמיניסטרציההתערבות
.34לעסוקממעטים,השיפוטיתהאדמיניסטרציהמצד,מבפניםבאיוםדווקא
,חשוביםלאמנהלייםובענייניםהמשפטמערכתשלפנימיבניהולמדוברלכאורה

.השיפוטיתהתלות-איעללשמירהפחותלאחשוביםהםלמעשהאך
היאהאפשריתהפגיעה.בהמשךלנתחשאנסהמישוריםבכמהקייםזהחשש
יעילותשמטעמי,הראשון:(ביניהםמסוימתחפיפהישכיאם)סוגיםמשלושה

שהםבענייניםויתערבושבפניוהדיוניםאתלנהלכיצדלשופטיורווהתייעלות

בכך.השפיטה:יסוד-חוקמכוחתלות-אילשופטמוקניתשבהם,"שפיטהענייני"
כוללתאניבכך.מצפונווצוהחוקפיעלהמשפטאתלנהלבעצמאותויפגעו

שרבידיהמותקנותהאזרחיהדיןסדריתקנותבמסגרתהניתנותהוראותהן
קביעת.המשפטבתיומנהלהמשפטיםשרשלמנהליותהוראותוהן,המשפטים

השופטתלות-באילפגועעלוליםהשופטלעבודתהנוגעיםדיןוסדרימנהלסדרי
.35ובעצמאותו

הלוקת,השופטיםביןהתיקיםחלוקתכגוןבטיבןמנהליותלהוראותנוגעהשני
אלובכל.בזהוכיוצאחופשות,השתלמויות,מסויםשופטבפנישיידונוהנושאים
למשלכך.השופטשלתלותו-איתיפגעמנהלהוראותשלשבמסווההסכנהקיימת
לשפוטיועבר,פלילייםבענייניםמפסיקותיונוחהאינההמערכתשדעתשופט

כזהמעברכילטעוןיהיהניתן.לכאורהמנהלייםמשיקוליםאזרחייםבעניינים
ארגוןנערךואכן,נכוןהדבראם.שופטיםלהתמקצעותמהמגמהכחלקמבוצע
היאהבעיה.התלות-באיפגיעהבכךאיןאכןכיייתכן,העבודהחלוקתשלמחדש
במצב,מאודקל.ההעברהאותהמאחוריהעומדהמניעמהלדעתיהיהשקשה
,למצער.לגיטימייםשיקוליםשלמסווהתחתזריםמניעיםלהסוות,הנתוןהדברים

.בחוקזהבענייןהוראותלקבועיש
דרךאםלבחוןיש.השופטיםקידוםולאופןהערעורלערכאתנוגעהשלישי

כדיאלא,מצפונםצופיעלשלאלשפוטלשופטיםתגרוםלאהשופטיםקידום
.להלןאפרטאלובכל.קידומםעלהמופקדיםאלואתלרצות

מקוםותופסיםהולכיםיעילותמששיקולי,היוםגוברזהבנושאלעסוקהצורך

.36אחריםשיקוליםעלעדיףאויחידמקוםאוליכמעט,המשפטבמערכתמרכזי
היעילותשיקוליאתהמידהעליתרמדגישיםאיןאםלבחוןאנסהזהבמאמר

מדייותרלכתהרחקנואולי.היעילותלענייןעריםהכולהיום.האחרונהבתקופה

Win:הואמבפניםהתלות-באישמתמקדהמאמריםאחד34

~

er "The.1441Zagel.7

795(95/1994).Rev.1Meker46"Independence of

.

'

Judges

.
.24הערהלעיל,שטרית35
,16הערהלעיל,פסטינגרבענייןלפיד'ויביילין'יהמשפטיםשריעמדתאתזהלענייןראו36

.760'בע
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תלותו-איחשבוןועלהשפיטהאיכותחשבוןעל,הצדקחשבוןעלהיעילותבעניין
.הדמוקרטיהואתהפרטחירויותאת,הצדקאתלהבטיחהבאההשופטשל

האדמיניסטרציהשמציבההתלות-לאיבסכנהלעסוקשממעטיםהעובדהדווקא
תקנותשלבשורה,אגבכבדרךשנעשית,שבפגיעההסכנהאתמגבירה,השיפוטית
להתמקדבכוונתיזהבמאמר.זהבהיבטאליהןהתייחסותשאין,נוהלוהוראות
כלעלהשיפוטיתהאדמיניסטרציהמצדהנשקפתהשיפוטיתהתלות-לאיבסכנה
.רמותיה

המשפטבמערכההציבורואמוןלצדקשאיפה,הוגןלהליךהזכותמוליעילות.2
כללי1.2

במערכתיעילותלשיקולימקוםיש,מידהובאיזו,אםהנההמרכזיתהשאלה
עקרונותכמהעלמבוססתהשפיטהמערכת."הצדקמערכת"הואהנרדףששמה

תלותקיימתהללוהעקרונותבין.הוגןלהליךהאזרחזכותעלשמירהלמעןיסוד
,הצדקעשיית,התלות-אי,הוגןמשפטהמבטיחהגבוההשפיטהאיכות:הדדית

זהשלוביםאלועקרונות.ויעילותהמשפטלבתינגישות,הציבוראמוןעלשמירה
.37בזה

שלזכותםתיפגעוהתייעלותיעילותמשיקוליכיהואוהעיקריהראשוןהחשש

העיקריתהסיבה.השיפוטיהדעתבשיקולפגיעהבשל,זאת.הוגןלהליךהמתדיינים
התלות-באילפגועועלולים,השיפוטיהדעתבשיקוללהתערבנוטיםשבשלה

שצריכהמנהליתבמערכתמדוברכיהיאהטענה.היעילות-היאהשיפוטית
היעילותעלהדגש.ביעילותתפעלשהמערכתכדימנהליבפיקוחצורךויש,לתפקד
מערכתעלהעומסבשלבעיקר,רבזמןאורכיםהמשפטייםשההליכיםמכךנובע

ובראש,בשופטיםתלוייםשאינםמגורמיםהיתרביןנובעהעומס.המשפטבתי
בשניםגדלההתיקיםכמות.המשפטלבתיהמוגשיםהתיקיםמכמותובראשונה
וקביעתהמודרנייםהחייםמורכבותכמוגורמיםבשל(כולובעולם)האחרונות
מורכבות;(הסביבהאיכותלמשל)מורכביםטכנייםבנושאיםחקיקתייםהסדרים
העומס.38רביםסוציאלייםחוקיםוחקיקתהרווחהמדיניות;העסקייםהיחסים

עלולהיתר-התייעלותכימציין,63'בע,12הערהלעיל,"לרפורמהיסודקווי",שטרית37
משפיעיםבסכסוכיםבהכרעהיעילותלהשגתאמצעים":השופטיםשלתלותם-באילפגוע

תלותםבאיולפגיעהראויהבלתילהתערבותלגרוםאףועשוייםהשפיטההליךאיכותעל
."השופטיםשל

רונן'מ.בסחבתהמשפטבתימנהלשהכריזהמלחמהעלמספרהוארונןמשהשפרסםבכתבה38

,הסטטיסטייםהנתוניםהובאובכתבה.2001.11.15אחרונותידיעות"?מתהצדק.הצליחהניתוח"
בהםלדוןשאמורים,המשפטבמערכתתיקיםאלףומאתייםמיליון2001בשנתנפתחוולפיהם

ביותרהגבוההעומס-לשנהתיקים2600-ככלדוןאמורשופטכלכלומר.שופטים460
תביא,אובייקטיבימעומסהנובעת,בסחבתהמלחמהכיהחששמובעבכתבה.המערביבעולם
המשפטבתימבנהלבדיקתועדהראוהמשפטבתימערכתעלהעומסלעניין.בצדקלפגיעה
.("אורועדת":להלן)16(ז"תשנ)וחשבוןדין-בישראלהרגילים
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טכנולוגיההיעדר,ביורוקרטיהכגון,המשפטבמערכתהתלוייםמגורמיםגםנובע

רצוןשביעותלחוסר,לפיגוריםמביאהעומס.תקציביםוהיעדרומתקדמתיעילה

המונחכיייתכן.זו39במערכתהציבורבאמוןלפגיעהולחששהמשפטממערכת

.הראויהמונחאינו"פיגורים"
השופטכתב,"'הפיגורים'מענייןלהרפות":שנקראההשופטיםלעלוןברשימה

:אריאלחנוך

פחותהואהשופטיםמספר.אחתשנהבמשךמוגשיםתיקיםכמליון"
תחתכורעים,ככולםרובם,השופטים...!?פיגורשקייםפלאהיש.500-מ

.דיןפסקיבכתיבתוהןראיותבשמיעתהן,וליליומםועובדיםהמעמסה
אצלנוצר-תיקיםשלרבבמספר,ראיותבשמיעתמחריצותכתוצאה

האם...הדין-פסקילכתיבתבתקנותהקבועלמועדמעכר'פיגור'שופטאותו
בלתימעמסההמטיל,השופטיםבמספרמשוועחוסרשלכזהבמצביש

המערכתמתוךדווקאוזאת,בטרוניותאליהםלבוא-השופטיםעלנסבלת
40"!?...עצמה

וצדקיעילותכישיטעןמייהיה.צדקלביןיעילותביןבמתחהעוסקיםרבים
.אחתבכפיפהלדורהיכוליםערכיםאלא,מתנגשיםערכיםאינם(הוגןהליךאו)

יגבירהדבר.ביעילותתפעלהמשפטשמערכתלכךחשיבותישכיספקאין,ובכן
המשפטמערכתעלכיספקאין,כןכמו.המשפטבמערכתהציבוראמוןאת

6בסעיףכאמור,לכהונהמינויועםלכךמתחייבשופטכל.צדקלעשותלשאוף

צדקיכוליםאכןתקציבייםאילוציםללאבמערכתכיייתכן.השפיטה:יסוד-לחוק
.זהלצדזהלהתקייםויעילות

הואהשופטיםעלהעומסשבה,בישראלגםכמו,בעולםהמשפטבתיבמרבית
לכךגורםזהעומס.ומתגברהולךהמשפטבתיעלהעומס,בעולםהגבוהיםבין

הליךלנהלביכולת,כשלעצמו,הפוגערבזמןלעתיםאורכיםמשפטייםשהליכים

.4'צדקולעשותהוגן

עמדויתקון'אהשופט.הימיםמשכברהמשפטובתיהשופטיםאתהעסיקההפיגוריםבעיית39
ראו.המשנהבתקופתכברהתעוררהזובעיהכיכשציין,בספרושכסחבתהבעייתיותעל
(ח"תשמ)ושיפוטמשפט"למעשההלכה-העליוןהמשפטביתשלעבודתו"ויתקון'א

וכמניעכרקעוהפיגוריםהעומסיםנותחואורועדתח"דובעקבותשנכתבעמדהבנייר;108
15'מסעמדהניר"המשפטבתיבמערכתהמוצעתהרפורמה"גולדמן'ש.הרפורמהלהצעת

.25(ט"תשנ)
.81(ס"תש)30השופטתהרשות"'הפיגורים'מענייןלהרפות"אריאל'ח40
שליסודבהםיש"פיגורים"או"סחבת"כמוביטויים,טלגם'מהשופטבצדקשצייןכפי41

במצב.במלאכתםכלילותימיםועושיםעצוםנטלתחתכורעיםהשופטיםאולם.אשמה
כבדעומסבשלהדיוניםדחייתעלאלא,סחבתאופיגוריםעללדבראיןזהדברים
במבנההרפורמהבסוגיית'נבוכיםמורה'"טלגם'מראו.בכללותההמערכתעלהמוטל

,28Shetreet,אק.55;:ראועוד;9,21(ן"חש)חמשפטמחקרי"המשפט-בתי supra note

Judicial"0Public Administration Perspective8Fabri "Developing.6!4ןP.M. Langbroek
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,כלומר.צדקלעשותביכולתוגםהתלות-באילפגועעלולההיעילותהגברת

כבר.השניים42ביןחלקיתלפחות,התנגשותתהיהכללבדרך,למעשההלכה
,"צדקומהירמשפטודורששופט"שיהיהכמיהאידאליהמלךמתוארבמקורותינו

,אידאלי.43ההחלטהבמתןמהירותזאתועםבמשפטיסודיתהעמקהמשלבהיינו
.השנייםביןלאזןלנסותיש.מעשילאואולי
הזכותלביןהתייעלותהליכיביןאלא,ליעילותצדקביןבהתנגשותמדובראין
לדוןיש,שכךכיוון.השיפוטיתהתלות-איעלבהגנהומעוגנתהמוגנתהוגןלהליך
מעבר.צדקאינופעמיםנדחהצדקכיספקאין.אלואינטרסיםשניביןביחס

זיכרונםאתומחליש,וראיותעדיםאיתורעלמקשה,האירועיםאתמעמעםהזמן
לנהלהנאשםשלביכולתוקשותלפגועעלולהדברהפליליבמשפט.העדיםשל
בגזירתכי,העליוןהמשפטביתקבע,למשל,כך.44הוגןלהליךובזכותו,הגנתואת

אירוע.45הדיןפסקבמתןניכרעיכובבחשבוןלהביאיש,פליליעברייןשלעונשו
שמיעתשנסתיימהלאחררבזמןשניתןדיןפסקאו,שאירעלאחררבזמןהנדון

גםמשפיעיםועומסלחץ.המשפטבמערכתהציבורבאמוןפוגעיםהםגם,הראיות
.קונקרטי46במקרהצדקבעשייתמאשרתיקיםבסיוםיותרשישקיעהשופטעל

שבוהשיפוטיהזמןאתלקצרשמטרתם,התייעלותצעדי,הדבריםמטבע

בזמןמסוימתבמידהפוגעים,לפעולכיצדלשופטהוראותהכוללים,ההליךנדון
עללחשובבהחלטניתןאולם.השיפוטית47התלות-באיוממילאלהליךשיוקדש

לפטורניתן,למשל,כך.השיפוטיהדעתבשיקוליפגעושלאוהתייעלותייעולצעדי

Fabri.14,~ for Judicial System (Amsterdann"ש""ן)~Europe" The Challenge of1חSystem

1(2000,.P.M. Langbroek eds:להלן)נ:"Challenge of

Change

ובספר,במאמרם.("1"ש

שיפוטיתתלות-לאייעילותבין,לצדקיעילותביןבמתחוהעורכיםהמחבריםעוסקים,כולו
.האינדיבידואליהשיפוטיההליךלביןנתוניםעלהמבוססיםושליטהלניהולהצורךובין

42Tribe with Only11:System of Independents81אWallace "Judicial Administration.].נ
39(1978).Brig. Yo. U.L.R1978"Chiefs.

הפתרון-וצדקהמשפט"בזק'יראובענייןומדרשיםהפסוקלניתוח.ה,טזישעיהו43
,223(ט"תשמ,עורכים'ואחאלון'מ)כהןיצחקספר"והצדקהחוקביןלהתנגשותהמקראי

וכלההרומיתבתקופההחלספרותייםמקורותשלסקירהבמאמרוהביאשטרית'פרופ.226
מסוימתשאיטיותשנראהכך,המשפטבבתיהסחבתמתוארתבכולם,שקספירשל"המלט"ב

.28Shetreet,אע.54:ראו.השיפוטיההליךשלבטבעוהיא supra note.
.84'בע,12הערהלעיל,"השיפוטיתהמערכתבמינהלומעשיותערכיותבעיות",שטרית'ש44
.(מירוםעניין:להלן)57(1)לד"פ,י"מ'נמ"בעבינלאומילמסחרחברהמירום74/125פ"ע45

השופטים.חודשיםושמונהשנתייםחלוףלאחררקהדיןהכרעתניתנהאכןזהמורכבבתיק
טרםאחריםבתיקיםדיןפסקיולתתלדוןהמשיךכאשרטעההשופטכיהדיןבפסקציינו
.זהתיקסיים

Limits-:זהלענייןראו46 of expeditious Justice" Expeditious Justice60)",Shetreet.5

15,1(1979,rfor the

.

Admisinistration of .' Justice (Torontoיעזthe Oanadian Insth',0.Papers

בעוד,ויוצרתגוונים-רבת,אינדיבידואליתהיא[השופטשל]עבודתו",צלטנך'זשצייןכפי47
צלטנר'ז."המוניייצורשלולאחידותאפרוריתלסטנדרטיזציהלהביאמגמתוייעולשכל

.189,189(ז"תשכ)כגהפרקליט"המשפטבבתייעילות"
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מפעילותחלקואכן)בהןלעסוקעליהםשאיןמנהליותמעבודותהשופטיםאת
,(שיפוטיבזמןחסךשאכןצעד,תיקיםלניתובבמחלקההדיןלעורכיהועברהזו

שיתרמונוספיםצעדיםולנקוטמיומןמנהליוצוותקבועיםמשפטייםעוזריםלהעסיק
.השיפוטיהדעתבשיקוללפגועמבלילהתייעלות

העקרונותזניחתתוךההליכיםאתולייעלהשנייהלקיצוניותלעבוראיןאך
השיפוטיבהליך,הדיןבסדריהרפורמותשלבדיקה.48וצודקהוגןמשפטשל

גורםלהיותהפכויעילותששיקוליכךעלמצביעההמהותיבדיןאףולעתים

מדגיש,בישראלהרגיליםהמשפטבתימבנהלבדיקתאורועדתח"דו.דומיננטי
הדיןסדריתקנותשללתיקוניםעדיםאנו;בהתייעלות49והצורךהעומסבעיותאת

בענייןתקנותוכן"מהירדיון"לענייןתקנותהתקבלוולאחרונה;לבקריםחדשות

.51ההתייעלותמגמתנשקפתהתקנותשלמשמן.50"(ת"מנ)תיקיםלניתובמחלקה"
חלק.השיפוטיהדעתבשיקולפוגעיםהמערכתלייעולהשואפיםהשינוייםכללא

בזמןיסתיימוהמשפטייםההליכיםכילכךלשאוףיש,אכן.מבורכיםמהשינויים
ראוייםשינוייםאלולצדאלוייכרכואלובשינוייםכיהיאהסכנהאולם.ביותרהקצר

.כאלושאינםושינויים
שבהןבארצות,כך:בישראל52רקלארואיםאנוהתייעלותשלדומהמגמה

מתנהליםשהיודיונים;הרכבבפנילדיוןעוברים,מושבעיםחברבפניהליךקיים

,הכוללותהאזרחיהדיןבסדררפורמותמבוצעות;יחידדןבפנינדוניםהרכבבפני
,שוניםלתיקיםשונותפרוצדורות,בתצהיריםראשיותעדויותהגשת,השארבין

חלופייםלהליכיםפנייהוחובת,בכתבבערעורסיכומיםהגשת,הערעוריםהפחתת
ורפורמות,טיעוןעסקאותלריבויעדיםאנוהפליליבמשפט.53סכסוכיםליישוב
.54"'פשוטים'פלילייםלתיקיםמהירמסלול"שבהןנוספות

לקידוםהתורםיעילבהליךמדובראםגםכיקבעהברית-בארצותהעליוןהמשפטבית48
,השיפוטיתהתלות-ואיהרשויותהפרדת.לחוקהמנוגדהואאםאותולקייםאץ,ההליכים
u.944,919(1983):היעילותמזבחעלאותןלהקריבמכדיחשובות .s462,Chadha"15א.

.14-16'בע,38הערהלעיל,אורועדתראו49
ביוםהמשפטיםשרבידינחתמו,2002-ב"תשס,(תיקיםלניתובמחלקה)המשפטבתיתקנות50

202.7.31.
,Shetreet:ראושופטיםביןהמשפטשבפיצולהבעייתיותעלוכן,נוספותרפורמותעל51 supra

.ש4680,אקק.33-32
המערכתבמינהלומעשיותערכיותבעיות",שטריתראוהשבעיםבשנותבישראלהמגמהעל52

.86'בע,12הערהלעיל,"השיפוטית
Final:ראובאנגליההאזרחיבמשפטהרפורמותעל53 report by Lord woolf

to

the Lord

1996Justice System, HMSO, London . Julyע"
)the08Chancellor.ח"הדולניתוח

England:ראובווההצעות and Wales" The1לJustice1עי)) . Blake "Modernising

Challengeי0ת41,עק.37 ofChaage, sapra.ראואחרותרבותועודאלודוגמאותלניתוח:

,28Shetreet,אק.69 supra note.
יעילותמשיקוליהדיןובסדריבאנגליההמהותיהפליליבמשפטה,לרפוךנההצעותעל54

theמ21the1":ראו EGPA Conference - Delivering JusticeשLoveday "Addless.8

,Sounionש4180,אע.23 Ghref~ce" The t]hallen

~

e ofl.

Change

, supraסקס)-century.על
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מהירים"בזק"משפטילניהולבשמהלעבוראין,ההתייעלותחשיבותאףעל

.הוגןלמשפטהזכותאתלצדדיםמקניםואינםהצדדיםמזכויותהמתעלמים,מדי
,בכללהמתדייניםזכויותהפרתתוךמהירלדיוןשיביאופתרונותלמצואאין

הברית-בארצותהשופטיםאחדשצייןכפי.בפרטהפליליבמשפטהנאשםוזכויות

be:כי more than counterbalancedוע*speedתו"Whatever gain there may be

"the quality of decisions11055%מby55.
התייעלות.עצמו56בפניכערךהתייעלותשלזומגמהנגדהתריעואףהבים
השופטשצייןכפי.הוגזומשפטצדקלהבטיח,דברשלבסופו,היאגםנועדה
.57"הסטטיסטיקהבלחץשתיעשה,לשפיטה,להטובלא,מקוםמכל":ויתקון
:היעילותלענייןעציוניהשופטמוסיףוכן

בפרטהדיוןמהלךאתלהחישהמשפט-בתישללשאיפתםלהביןאנייכול"

Chrick:ראוהיעילותהגברתלשםהפליליבמשפטוהחקיקהלרפורמהההצעות ~kCourt.ם gorng

Problems" cou~ts and Justice, supra-08the United States - The18Administration

Dמן:ראוכןכמו.ש1280,שק.215 .L. Bazelon "New Gods for Old: 'Efficient' couns

661,653(1971).Rev.1,]1146ת"Democratic Society%,הרפורמותכימצייןהמחברשבו
שופטבידיהערעוריםמיוןידיעל,פלילייםבהליכיםהערעורזכותצמצוםעלמדברותשהוצעו

המשפטבית"וחלילהחס"אםכי,בציניות,מצייןהמחבר.להישמעראוייםאילושיקבעיחידדן
.בכתבסיכומיםשלדרךעלייעשההדברההצעהלפיכינראה,ערעורלשמועייאלץ

55548010Bazelon, supra.השופט,קולומביהבמחוזלערעוריםהפדרליהמשפטביתנשיא
ההליכיםזירוזשמטרתןהפליליבמשפטרפורמותמפניבמאמרוהזהיר,)Bazelon(באזלון

.המשפטיים
כלעלהיעילותשיקוליהתגברותמפניומחריעמזהיר,אחריםרביםכמו,שטרית'פרופ56

שמאאנידואג":אומרהואהרפורמהעלבמאמרו.השפיטהמערכתשלהאחריםהערכים
קווי",שטרית."ומנהלניםשופטים,מחוקקיםידיעליעילותשיקוליעלמדירבדגשיושם
למען":ומוסיףביעילותלצורךערשטרית'פרופ.63'בע,12הערהלעיל,"לרפורמהיסוד
הנחשכיםיעילותאמצעיביטולאוצמצוםמציעאנישאין,להדגישמבקשהריניספקכלהסר
ומפצירמציעאניואולם.המשפטבבתיוהפיגוריםהעומסבעידןהשיפוטילהליךחיונייםכה
מנהיגיםשאנובשינוייםהמסתמנותהמגמותאתמחדשונעריך,קלהלשעהנעצורפעםמדיכי

המערכתשלהיסודערכיעלהשפעתםעלינומקובלתהאםלקבועוכדיהמשפטבהליכי
,היעילותשיקוליאתמדייותרלהדגישנוטיםהללוהשינוייםכינראהלי.שלנוהשיפוטית

'בע,12הערהלעיל,"לרפורמהיסודקווי",שטרית."האחריםהערכיםעלהתפשרותתוך
מאמרהואגםכתב,Bazelonקולומביהבמחוזלערעוריםהפדרליהמשפטביתנשיא.63-64

,54Bazelonהמשפטבתייעילותבנושא supra note.בוודאיהיעילותכילנומזכיךהמחבך
טומןטיבומעצםהשיפוטיההליךואולי,השיפוטיבהליךשמדוברככלעצמובפניערךאינה
שנאמרוהדבריםאתשסיכםדויטששלדבריוזהלענייןיפיםכן.מסוימתיעילות-איבחובו
להיותלהאלהצדקעשיית":באמרולנדויח"דובעקבותהמשפטבבתיהרפורמהלעניין
מחקרי"המשפטבתיבמערכתהדרושההרפורמהעל"דויטש'ס."היעילותמזבחעלקרבן
.129,131(ן"תש)המשפט

קיימתשהייתהשבסחבתהבעייתיותאתשסקרלאחר,דבריואתסיכםויתקון'אהשופט57
ביןהאיזוןעלעוד.108'בע,39הערהלעיל,ויתקוןראו,העליוןהמשפטבביתבתקופתו

לעיל,"השיפוטיתהמערכתבמינהלומעשיותערכיותבעיות",שטריתראוליעילותצדק
.62'בע,12הערהלעיל,"לרפורמהיסודקווי",שטרית;12הערה
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כי...כברשאמרתימהעללחזוראלאליואין,פליליבמשפטכשמדובר
עדיףמהלהחליטלווקשהוהסדןהפטישביןהשופטנמצאפעםלא'-

עלשיקלדבר,ביותרהקצרבזמןהמשפטאתלסייםהרצוןאם:מהעל
הראוייםרוחובאורךבסבלנותהמשפטאתלשמועהרצוןאו,העבודהעומס

עומדתבכללזושבעיהמאדמצער':כיוהוספתי...'הצדקעשייתלמלאכת

איננהזובעיה.ממנהעיןלהעליםשאיןהמציאותזוהיאולם,שופטבפני
המשפט-בתישרביםספקואין,בארץהמשפט-לבתיהמיוחדתבעיהגם

CAIldאor0181the...'בההםגםהמתלבטיםבעולם instant justice

,consistent substitute for true justice8stage, can never be181ש-pre

...'which requires time for brewing, blending and often brooding'בכל

הצדקלעשייתהשאיפהלביןליעילותהשאיפהביןהתנגשותישנהאםאופן
עשיית-ביניהןסתירהכלרואהאניאין,וכאמור-המילהמובןבמלוא
.58"'הבחינותמכלעדיפההצדק

שבהפיכתהסכנהמפנישהזהירברנזוןהשופטשלהקלאסייםמדבריואביאלסיכום
:כשקבע,קדמה'נששון66/189א"בעעצמובפניעליוןלערךהיעילות

יש,כללבדרך.המשפט-בבתיהעבודהבייעולהצורךעליחלוקלאאיש"
ככלרבהוביעילותהאפשריתהמהירותבכלמשפטלנהלהרצוןאתלשבח

לשכוחאיןלעולם.לבהילותליהפךצריךאינוהיעילותדחףאבל.האפשר
צדקמשפטעשייתשלהנעלההמטרהלהשגתאמצעיאלאאינוהדיןשסדר
האסקופהאתלהעלותאין.עצמהבפנילמטרההאמצעיאתלהפוךואין

היחידההמטרהאלתמידנשואותלהישארצריכותהעיניים.מטרהלדרגת
והוגןברוריסודעלהצדדיםביןצדקמשפטעשיית-והיאמשפטכלשל

ההדגשה)59"ביניהםהמחלוקתהשנוייםהאמיתייםהעניניםגוףשלוהולם

.(.ג.א.מ-שלי
חששיש,המערכתאת"לייעל"הטובברצוןאך,"התייעלות"למגמתעדיםאנו

יש.צדקמשפטלשפוטהשופטשלוביכולתוהשיפוטיתהתלות-באילפגיעה
בכלמתנגשיםהשנייםכאשר.ולרצוילראוימעבריתגברויעילותשיקוליכיחשש
.60והצדקההוגןהמשפטאתלהעדיףיש,זאת

.346,355-356(2)כזד"פ,י"מ'נסלטון71/414פ"ע58
שלהחלטהעלבערעורדובר.477,480(3)כד"פ,מ"כע"קדמה"'נששון66/189א"ע59

הואכיצייןהשופט.ההגנהראיותהחלוטרםנוסףעדלהביאלתובעלהתירשלאשופט
.יעילותמטעמיכןעושה

Constitution:זהלענייןWhiteהשופטשצייןכפי60 recogruzes~

higher

values than speed0אל,

(1972)656,645.u.s405,Illinoisץand efficiency" . Stanly.דבריםמביאשטרית'פרופ
they:ומוסיףמפיואלו should11,' ~normally'

justice

and efficlency enhance each other but

28,%(ק.79

justice

should prevail" . Shetreet, supra note,,)00810ת.
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המשפטבמערכתהציבורואמוןיעילות2.2
במערכתהאמוןלהגברתבמקום,יביאלהתייעלותהרצוןכיהואנוסףחשש

הםעודכלרקתפקידםאתלמלאיכוליםהמשפטבתי.זהבאמוןלפגיעה,המשפט
הדןהשופטשלדעתושיקולפיעללהיעשותאמורצדק.61הציבורמאמוןנהנימ
הציבורבאמוןתזכההשופטתשהרשותכדי,להיראותגםחייבצדקאולם.בתיק

:צבןבענייןברק'אהשופטשצייןכפי

באמוןהואתלויהבלתיעצמאיתשופטתרשותשללקיומהחיוניתנאי"
.הדיןפיעלצדקעושההשופטתהרשותכיבכךהציבוראמוןזהו.הציבור

יחסמתןתוך,נוטרליהוגןבאופןנעשיתהשפיטהכיהצבוראמוןזהו
הציבוראמוןזהו.בתוצאהאישיעניןשלאבקכלוללא,לצדדיםשווה

הרשותתוכללאהציבוראמוןבלא.השפיטהשלהגבוהההמוסריתברמתה
ביותרהיקרהנכסהואהשופטתברשותהציבוראמון....לפעולהשופטת

אמרתוידועה.האומהשלביותרהיקריםמנכסיהגםזהו.זולרשותלהשיש
:ודוק....החברהשלסופהתחילתהואבשפיטהאמוןחוסרכי,בלזק-דהשל

אימוןלהבטיחהצורך.בפופולריותהצורךפירושואיןהציבורבאמוןהצורך
נעשיתהשיפוטיתההכרעהכיהציבורתחושתאתלקייםהצורךפירושו
אלאהטועניםשלזהותםלא.נטיהללא,נוטרלי,אוביקטיבי,הוגןבאופן

כיההכרהמשמעותה.הדיןאתשמכריעהוא-הטיעוניםשלמשקלם
עלאלא,נאבקהואשלוכוחועללאוכי,המשפטילמאבקצדאינוהשופט
.62"החוקשלשלטונו

:והוסיף,לבדיקהניתןאינוהציבורשאמוןכתבכהן'ה'ח

משפטיתפיקציהכלשלתכליתהכמו-זהמשועראמוןשלתכליתו"
השגתשלמעןלשופטהיאאזהרה,לאמור-בעולםצדקלהרבות

שעשייתומאחר.צדקמשפטלעשותהואחייבשמירתואוהציבוראמון
כביכולשהוא,הציבוראמוןהרי,השפיטהמטרותבראשמקוםתופסתצדק
.63"השופטיםשלהנאותלתפקודםחיוני,זולעשייהוהמאיץהיוזם

החשיבותכיום)פתוחותבדלתייםדיוןכגוןהציבוראמוןעללשמורשמטרתםכלליםנמהיש61
לענייןהוראות,הדיןפסקהנמקת,(ההליכיםעללדווחהתקשורתאמצעיבאפשרותהיאבכך

סבורשטרית'פרופ.חשובההיאגםהיעילות.ועודערעורערכאתשלקיומה,שופטפסלות
.ויעילצודקהוגןלהליךלהגיעניתןלאאם,הציבורלאמוןיותרחשובוצודקהוגןהליךכי

,28Shetreet,פ(ק.64:ראו supra note.
'א,הציבוראמוןלענייןברק'פרופשלדבריוראועוד.148'בע,2הערהלעיל,צבןעניין62

,ס"תש,עורכיםזמיר'ויכהן'ה'ח)כתכיםמבחר"הציבורואמוןהעליוןהמשפטבית"ברק
.261(ד"תשמ)שיפוטידעתשיקולברק'אוכן;965,970(אכרך

.386'בע,10הערהלעיל,כהן63
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משפטלשפוטהשופטשלאפשרותועללשמורישאזגם,אלודבריםנקבלאם
.ומצפונו64הכרתומיטבפיעל,שהתחייבכפיצדק

ולזמןלאורכן,הישיבותלמספר,הדיוןמתנהלשבולאופןרבהחשיבותיש
יזכולאמתדיינים.טיעוניהםאתלהשמיעכוחםלבאיאולמתדייניםמניחיםשבו

אובחקיקהקביעה.אלובענייניםהשופטשלדעתושיקוליוגבלאםהוגןלמשפט
אתשוללת,לשופטדעתשיקולמקנהשאינה,תצהיריםהגשתחובתשלבתקנות
דעתשיקוליותרמוקנהשבתקנותככלכימובן.כרצונוהמשפטאתלנהליכולתו
קובעותהחדשותהתקנותדווקא,להדגיששאנסהכפי,אולם.פוחתהחשש,לשופט

שלמערכתכיוון.לשופטמינימלידעתשיקולהשארתתוךהמשפטלניהולדרכים
.היעילותבשםיאבדזהשאמוןחבל,הציבוראמתאתאלאאיןהמשפטבתי

יותרנוטההציבורכיומוכיחיםחוזריםשנערכוסוציולוגיים-אמפירייםמחקרים
המפסידבצדמדוברכאשרוגם,מוטעותהןאםגם-ההחלטותאתלקבל

כלתחושת,הוגןאינוההליךכאשר.הוגןבהליךהתקבלוהןכאשר-במשפט

לקבועאין,הציבוראמוןעללשמורכדי.65נכונהאינהההחלטהכיהיאהצדדים
אוליהדבר.נע66לסרטהשפיטהאתשיהפכודיןסדריאוכלליםהיעילותבשם
.67בההציבוראמוןלאבדןגםבבדבדאך,המערכתלייעוליביא

.קץללאנמשכיםהמשפטייםההליכיםכאשרגםנפגעהציבוראמוןכיברור

הדיןסדרתקנותשלדעתוואמרהתראייןבירושליםהשלוםמשפטמביתשטראוס'רהשופט64
:לדבריו,ואז,זמניםשללסדהשופטאתמכניסיםהמערכתמצדההתייעלותולחצי,המהיר

."הצדקבעשייתלפגועעשויאתההדבריםמטבעלסדהמשפטביתאתשמכניסיםברגע"
.20(ב"תשס)59הלשכה,שטראוס'רהשופטעםריאיון

[:ראוזהבענייןשנערכוהמחקריםלפירוט65 . Rennig "Subjective Procedural Justice and
10(1997..Machura

~

eds.5]4.civil Procedure" Procedural ,Justice (Aldershot, K .F. Rdhl
ולהפחיתלייעלנועדוהתשעיםבשנותבגרמניהשנקבעוהדיןסדריכיהמחברמצייןבמאמר
כדיהיעילותאתלהגבירהייתההמטרה.אזרחייםבענייניםהמשפטבתיעלהמוטלמהעומס
מרגישיםהצדדיםכאשרכי(219'בע,שם)הראומחקרים.המערכתהציבוראמוןאתלהגביר
הליךבהליךרואיםהם,השופטמצוישבוהעומסבשל,הדיוןאתלסייםאולהתפשרכלחץ

.צודקתלאתוצאהבתוצאהלראותנוטיםהם,לבסוףמתקייםההליךאםגםולכן,הוגןלא
בשורהועלהשחזר,(220'בע,שם)ביותרהחשובלטעמישהוא,ממצאומצייןמוסיףהמאמר
הם,הדיוןשלהראשונייםבשלביםבעצמםנשמעיםהצדדיםכאשרולפיו,מחקריםשלארוכה
נשמעיםהצדדיםשדבריהעובדהעצםכיהוכחבמחקר.יותרוראויכצודקההליךאתרואים

.התוצאהעלהשפעההייתהלאשנאמרולדבריםאםגם,בהליךהציבוראמוןאתמגבירה
"נעסרט"מעיןשלבצורהלתעבורההמשפטבביתהדיוניםמניהולהנובעתהבעייתיותעל66

החששעל.("גומי-וחותםנע-סרט"הנקראפרק)146-149(1975)דיןעינוי'דונביץ'נראו
"המשפטןשלדמותוועלהומניזםעלהרהורים"טירקל'יראוואחידלטכניהמשפטלהפיכת
,5(ז"תשנ)כמשפטעיוני"במשפטמגמות"שמגר'מ;458,460(ד/ג"תשנ)מאהפרקליט

13.
ומההשתייכותמהאווירהיותרשמושפע,מופשטמונחהואהציבוראמוןכיהטועניםיש,מנגד67

משפטבית.המשפטמערכתשלמתפקודהאוהמשפטביתשלממעשיומאשרהפוליטית
הרי,נכונהזועמדהאם.10הערהלעיל,כהןראו.אלוללחציםלהיכנעלואל,תלויבלתי
.ציבוראמוןאותובשלהתייעלותצעדילהציעגםשאין
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בעתכינראהאולם.הדבריםביןלאזןיששלפיהבאמירהחידושאיןאולי
התייעלותמשיקוליכאשריותרגדולההציבורבאמוןלפגיעההסכנההאחרונה
.המשפטבביתיומםלהםהיהלאכיחשיםהצדדיםכאשר,"בזק"למשפטיעוברים

דמוקרטיתבחברההשופטשלותפקידוהיעילות3.2
הםוהשופטים,שירותנותניהםהמשפטבתיכימדגישיםאףהיעילותבשם

kkcivil"-האזרחמשרתי Servants68.לאזרחשירותנותניםהמשפטבתי,אכן,
ניהולייםעקרונותוביישוםבהתייעלותהמצדדיםגם.בכךמתמצהאינותפקידםאך

,הרגילבמובן"ציבורמשרתי"בשופטיםלראותאיןכיסבוריםהשפיטהלמערכת
יתרה.השופטת69והרשותהשופטיםתלות-שבאיהחוקתיתהחשיבותלאורוזאת
משרהאינהשפיטה.שליחותהיא",ברק'אהנשיאשאמרכפי,השפיטה,מזאת
.70"חייםדרךאלא

תפקידםאולם,המתדייניםהצדדיםביןבסכסוךלהכריעאמנםצריכיםהשופטים
במדינההאדםזכויותועלהחוקשלטוןעלשמירההואתפקידם.לכךמעברהוא

צריךהמשפטמביתשיוצאמיכל.72החוקלשלטוןסמלמהוויםהם.71דמוקרטית
שירותולתתלהמשיךהשופטיםשיוכלוכדי.73הצדקעשייתבהליךשנכחלחוש
ובשופטיםתלויהובלחיחזקהשופטתברשותצורךיש,זכויותיועלולהגןלאזרח

.המטרהאתמחטיאבלבדשבשפיטההשירותפןהדגשת.74תלוייםובלתיעצמאיים
מפעליםלניהולהיפיםעקרונות-העסקיםמעולםעקרונותליישםניתןלא
כוללתהמשפטמערכתכילזכוריש.שהםכפילאבוודאי.75המשפטבתיעל-

,30Malleson,אק.200:ראוזומגמהעלבהרחבה68 supra note.
G:ראוזהבהקשרהשפיטהומערכתהשופטיםשלמעמדםלניתוח69 .R. Itewry "hlblic

,Judicia] Independence" The Challenge

~

' ofChange10Challenge

I

14-Management Reform

81,41supraק.95 note.התלות-איעלאלולרפורמותשישבהשפעהגםדןבמאמרהמחבר
.השיפוטית

,2הערהלעיל,צבןבענייןברקהשופטאמרדומיםדברים.269'בע,28הערהלעיל,ברק70
."חייםצורתזו.תפקידאינההשפיטה":כיבאמרו,148'בע

,2Shetreet:ראוהשופטתהרשותשלזהתפקידהעל71 supra note.
12Shetreet,:ראוהשופטתהרשותשלזולראייה72 Judicial Responsibility" , supra note.5

.אק.89
7373(1991,Judges and

.

Jastice For the Community (Sydney14אWells.נאמךשם,י,.4.א
"בפעולההצדק"היההמשפטשבביתלחושצריךהמשפטביתמאולםשיוצאמישכל

61ת8060")

~

lusUce(-
:לדבריי.האדםלזכויותהשיפוטיתשכעצמאותההשיבותעלימד?במאמרוברק'פרופ74

אתלהבטיחלאמטרתואשרמהותידמוקרטיערךמהווה,עצמהבפני,הרשויותהפרדת"
עללהגןישהשופטתהרשותשלזהמעמדהלביסוס."החופשעללהגןאלאהיעילות

.267'בע,28הערהלעיל,ברק:תלותה-ואיעצמאותה
שמנסיםהניהולששיטותכךעלביקורתמתחהברית-בארצותהעליוןהמשפטביתנשיא75

Wallace,:וואלסמביאמדבריו.סופרמרקטניהוללשיטתזהותהמשפטבתיאתבהםלנהל

42supra,אק.63 note.
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בעולםכמעטהיחידהשיקולשהיא,הסופיתלתוצאהפרטנוספיםחשוביםעקרונות
היעילות.ייצור77בפס,נעבסרט,מדוברשיהיהראויולא,מדובראין.העסקים76

צודקמשפטניהולשלמטרהאותהאתלשרתבאההיאכילזכורישאך,חשובה
.והוגן

?יעילותמהי4.2

.היעילותבשםמוצעות,המהותיבדיןגםכמו,הדיןבסדרישונותרפורמות
לשאלהופרט,והצודקההוגןההליךאתיקדמורפורמותאותןאםלשאלהפרט

?יעילותמהי.מעשיתשאלהקיימת,המתנגשיםהערכיםביןאיזוןשלהעקרונית

בביתתיקלשהייתסבירזמןמהו?פיגוריםלקבועהמדדמהו?יעילותחוסרמהו
מנהלי,פליליהליךביןשוניישהאם?דיןפסקלמתןסבירזמןמהו?המשפט

ועלזהלענייןמדדיםלקבועאמורמי?שופטשלסבירהתפוקהמהי?ואזרחי
צדקשלבסיסייםעקרונותהצדהודוחקיםעולםסדרישמשניםקודם?מהסמך

לנסותניתןלא.78יעילות-אימהיאויעילותמהילקבועיש,היעילותבשםוהגינות
הקיימיםהנתוניםאתלבססמבליחדשיםומהותייםדיונייםהסדרים,חדשותשיטות
.לעתיד79יעדיםולקבוע
והיעדר,המשפטבתיעבודתעלידועיםנתוניםשהיעדרהיאהטענותאחת
המחסומיםאחדאתמהווה,מחקראנשיידיעלמדעייםטכנולוגייםבכליםשימוש

שלמושכלמחקרימלימודהנובעתהתייעלות.המערכתהתייעלותנגדהעיקריים
וראויהנכונהחלוקהידיעל,התלות-באילפגועמבלילהיעשותיכולה,הנתונים

יש,חרושתלביתהיפותניהולבשיטותמשתמשיםכבראם.80העומסיםשליותר

"שוויונימוסד":הואהמשפטביתכישאמר,Friesenשלמדבריומביאשטרית'פרופ76 )

"
company of

equals

בשל,הוראותמקבליםואינםלפיקוחנתוניםאינםשהשופטיםוכירון,)"
:הייררכיההמחייכות,רגילותעסקיותניהולנורמותעליהםלהחילניתןלא,ההלות-איעקרון

,8,46Shetreet(ק.22 supra note.
,12הערהלעיל,"השיפוטיתהמערכתבמינהלומעשיותערכיותבעיות"שטריתכךעלעמד77

יש,צדקמשפטעשייתהיאהצדקומערכתהשיפוטיההליךשמטרתמכיוון":כאמרו81'בע
ומהנטייה,תפוקהויחידותייצוריחידותשלמידהאמותלפיאותולבחוןמהנטייהלהיזהר
."אחריםומינהלארגוןמתחומיייעולשלמושגיםמיוחדתהתאמהללאעליולהחיל

Shetreet,:ראושככךהבעייתיותועלהשפיטהכמערכתכמותייםמדדיםבקביעתהצורךעל78

שס8,465(ק.4

:

supra.סטטיסטייםשבנתוניםהבעייתיותעלשטרית'פרופמצביעאהדבמאמד
,28Shetreet,אק.64:זהלצורך supra note.

באשראמפיריתבדיקהכלנערכהלאכיהייתההטענותאחת,16הערהלעיל,פסטינגרבעניין79
הנימוקיםאחד.המשפטבביתהתוריםולקיצורלעומסיםהשנייההמשמרתשללתרומה
פסקלמתןהעתירותהגשתביןשחלףהזמןשבמהלךהיההעתירותלדחייתהמרכזיים

"תוריםקיצור"להשנייההמשמרתשלתרומתהעלשהצביעואמפירייםנתוניםנצברו,הדין
.הניסוינערךשבוהמשפטבביתהעומסיםוהפחתת

בסיסאיןכאשר,התייעלותבניסיונותוהיגיוןטעםכלאין,בתחוםהמלומדיםאחדלדברי80
van:אליולהגיעשרוציםלמצבובאשר,הנתוןלמצבבאשררצינימדעינתונים de.8.8.נ

Lady Justice Lose Her Blindfold" The Challengeע,1ע-Donk "The Transparent Judge
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ייצורפועליכמה.העסקיבעולםנעשהשהדברכפי,מדעי-כלכליבאופןזאתלעשות
למערכתכאלומדדיםלקבועראויהאם?בקבוקיםשלנתונהכמותלייצורדרושים
סטטיסטייםנתונים?השפיטהבמערכתכאלהנתוניםלקבועניתןהאם?השפיטה

בעלמורכבבהליךכשמדוברשבעתייםבעייתייםוהם,י8כשלעצמםבעייתייםהם
.השפיטההליךכמוכךכלרביםמשתנים

השיפוטיתהאדמיניסטרציהאוהאינדיבידואליהשופט:האיזוניםעריכת5.2

האזרחשלזכותו:כולםאתהמאחדתהמטרהועלהמתנגשיםהעקרונותעלעמדתי

ולאזןהללוהשיקוליםאתלשקולשצריךזהמיהו,היאאחרתשאלה.הוגןלהליך
ועקרוןלוהנתוןהדעתשיקולבמסגרת,השופטהאם.המתנגשיםהאינטרסיםבין

לשפוטכמהעד,להליךהנוגעיםהשיקוליםבמסגרת,לשקולצריך,התלות-אי
אתלולהקדישזאתולאור,הבודדהמקרההיהכאילולפניוהבאמקרהכל

העבודהבעומסלהתחשבהשופטעלשמאאו,הנדרשיםהשיפוטייםהמשאבים
האם?הכלליהעומסבמסגרת,המרבאתהליךלכלולהקדיש,עליוהמוטלהכולל
מיטבפיעלאלומתנגשיםאינטרסיםביןלאזןהואהשופטשלמתפקידוחלק

ויהיה-שיפוטיתבאדמיניסטרציההעוסקהגוףאולישמאאו,והכרתומצפונו
המשפטביתנשיא,המשפטבתיהנהלת,המשפטבתימנהל,המשפטיםשרזה

-הנושאעלשיופקדאחרגוףכלאו,מסויםמשפטביתשלנשיאאוהעליון
לשופטיורהמנהליגוףכיראויהאם?זובנקודהלנהוגכיצדלשופטלהורותרשאי
תלוייםבתיקיםהליכיםלסייםמאשר,לדיוןחדשיםתיקיםלקבועיותרחשובכי

?להפךאוועומדים

המשילהוא.הרפואהמתחוםהסחבתלענייןדוגמההביאויתקוןהשופט
נדרשוהוא,חוליםאלףלאשפוזהערוךחוליםלביתהמשפטבתימערכתאת

:כזהבמקרהאפשריותתוצאותשלושישלדבריו.באלפייםלטפלקבועבאופן

לתת,השנייה;לוזקוקיםשהםהטיפולמחציתאתהחוליםלכללתת,האחת
;כלללטפללאהאחרתובמחציתלוזקוקיםשהםהטיפולכלאתהחוליםלמחצית

.הללו82הרעותשתיאת,בלשונו"ולמצעלמזג",והשלישית
וכי,ראוייםאינםהראשוניםהפתרונותשניכיברור.בשפיטהכשמדוברגםכך
יקבלמיאולם.השופטעלהמוטלהעומסלביןהבודדהתיקכיןלאיזוןלהגיעיש
?זאתלאזןכיצרההכרעהאת

,השופט,לדעתי?זובהחלטהיתערב,עצמוהשופטמלבד,מישהוכיראויהאם

41of,אקק.242,237

Change

, supra note.ראו,לרפורמותכבסיסבנתוניםהצורךעלעוד:

~1,42ע.45 noteראו,Shetreet.
עמדמאידךראוישיפוטילניהולכבסיסכסטטיסטיקההצורךועלמחדהבעייתיותעל81

סטטיסטיקההואהעבודהלייעולהאמצעיםאחד":בציינו,195'בע,47הערהלעיל,צלטנר
.זהכתחוםשכנתוניםהבעייתיותעלהמחכר,עומדזאתעם."מינימלית

.(1988-ח"תשמ)ושיפוטמשפטויתקון'א82
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אלואיזוניםלערוךחייב,התלות-אילומוקניתשבהם"השפיטהענייני"במסגרת
הכוללתהתמונהאתרואהאינואמנםהשופט.בפניוועומדיםהתלוייםבתיקים

שלהבוללתהתמונהאתרואההואאך,המשפטבביתהממתיניםהתיקיםכלשל
בענייןתפקידישהשיפוטיתלאדמיניסטרציה.בפניוועומדיםהתלוייםהתיקים

הנוגעיםכלליםקביעתידיעלהמשפטבתיביןהעומסאתלחלקיכולההיא.זה
אתלחלקניתןכן.לדיוןנקבעושטרםבתיקים,המשפטבתיביןתיקיםלהעברת
חששקיים,זהבענייןשאפרטכפי.המשפטביתבתוךהשופטיםביןהתיקים

.בתקנותאובחקיקהזאתלעגןישכןועל,עניינייםשאינםמטעמיםחלוקהשל
שלמתפקידיהאחדוזהו,המשפטובתיהשופטיםביןהתיקיםאתלחלקיש,ככלל

,מסויםשופטבפנינקבעמסויםשתיקמרגעאולם,מנהלית-השיפוטיתהמערכת
.הנדרשיםהאיזוניםאתיערוך,מצפונוצופיעל,השופטרקרגעמאותו

"שפיטהענייני"בהמנהלהתערבות.3

חובתואת6ובסעיף,התלות-איעקרתאת2בסעיףקובעהשפיטה:יסוד-חוק
:צדקמשפטלשפוטהשופטשל

תלותאי.2"
שלמרותוזולת,שפיטהסמכותשבידומיעלמרותאיןשפיטהבעניני
.הדין

אמוניםהצהרת.6

דבריואלה;המדינהנשיאלפניאמוניםהצהרתיצהירשופטשנתמנהמי
לשפוט,ולחוקיהישראללמדינתאמוניםלשמורמתחייבאני":ההצהרה

."פניםלהכירולאמשפטלהטותלא,צדקמשפט

שר.החוקחקיקתכמהלךעמדוהשפיטהתלות-אישלזהחשובעיקרוןעל
בתי:יסוד-חוקאתראשונהלקריאההכנסתבפניהביאתמיר'שהמשפטים
פיהםשעלהחוקתייםהעקרונותאתלהגדירנועד":החוקכיבאמרוהמשפט

עקרוןואתלחוק2סעיףאתאזכרהשר.83"בישראלהשופטתהרשותתפעל

:ואמרהתלות-אי

אלאמרותשופטעלאיןשפיטהשבענייניהמוצעהחוקקובע,למשל,כך"
שלתלותם-איעלהעקרוןשללבו-לבהיאזוהוראה.הדיןשלמרותו

כראוי,השפיטהמערכתשלהנאותהתיפקודיכולתאתהמבטיח,השופטים
.84"ודמוקראטיתחפשיתבמדינה

83כרךכ"ד)78.6.27ביוםהשפיטה:יסוד-כחוקהתקבלההמשפטבתי:יסוד-חוקהצעת83

.(3216,(ח"תשל)
הואהביתשלפניהחוקהצעתשלהנושא....":ואמרהוסיףהמשפטיםשר.שם,שם84

ידי-עלפגיעהמפניהוראותיואתלשרייןמוצעולכן,דמוקראטימשטרשלמיסודותיו
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שפיטהעניינימהם1.3

התלות-לאיבנוגע,השפיטה:יסוד-חוקהוראותאתהבאתיהדבריםבפתח
בעניני":כיהקובע,היסוד-לחוק2סעיףמהוראת.85השופטועצמאותהשיפוטית

אנו,"הדיןשלמרותוזולת,שפיטהסמכותשבידומיעלמרותאיןשפיטה
עוסקכשהואורקאך,היסוד-בחוקבמפורשלשופטהוענקההתלות-איכילמדים
מהבכל)בחלקההמנהליתהתלות-איאתמסדירהיסוד-חוק.86שפיטהבענייני
.השיפוטיתבאדמיניסטרציהעוסקאינואך(הכהונהלתנאישנוגע
יש,"שפיטהענייני"בתלות-אילשופטמעניקהיסוד-לחוק2שסעיףכיוון
שעושהמנהליותפעולותואם,שפיטהענייניאותםמהם,הדבריםבראשית,לבחון
,חיוביתהיאלכךהתשובהאם.זובהגדרהנכללות,השיפוטיתפקידואגבשופט

שלדרךעלאלא,אלובענייניםלהתערברשאיתאינההשיפוטיתהאדמיניסטרציה
.אלובענייניםשתתערבראוילאוגם,היסוד-חוקתיקון
ישכיצדולבחון,תכליתוומהיהשפיטה:יסוד-חוקמטרתמהילבחוןיש
כיכךעלמשעמדתי.מטרהאותהאתלהגשיםכדי"שפיטהענייני"להגדיר

אילוהיאהשאלה,התלות-איעקרוןאתלעגןנועדהשפיטה:יסוד-להוק2סעיף
מלאכת.כךלצורך"שפיטהענייני"כלראותיששופטשלמפעולותיופעולות
.המהותיתהדיןהכרעתלצדדיונייםפרוצדורלייםענייניםבחובהכוללתהשפיטה

התיקמועדקביעת.מהשפיטהנפרדבלתיחלקהםאלודיונייםענייניםאך
אופן,עדיםזימון,שיתקיימוהדיוניםמספרקביעת,שנקבעומועדיםדחיית,לדיון
עשוייםאלוכל-דיוניתמבחינהמשפטוניהולהוצאותפסיקת,העדויותהגשת

הנוגעותהחלטותהשפיטהכוללתכן.ההליךתוצאותעלניכרבאופןלהשפיע
הסתייםבהןשהדיוןהחלטותלסייםהאם-השופטבפניהכלליהתיקיםלעומס

אתיבטיחיסוד-בחוקוהחדשותהקיימותהחוקהוראותשלגיבושן.חירום-שעת-תקנות
,שם."ישראלמדינתלתפארתשלנוהמשפט-בתימערכתשלפעלהשלהמרשיםההמשך

.ושלישיתשנייהבקריאהאלונישולמיתכ"חשלדבריהזהלענייןראועוד.3217'בע
,זהחוקלשנותחירוםשעתתקנותשלבכוחןאין":אלוניכ"חציינההתלות-אילעניין

ומגבילהרביםדבריםמשנהחירום-שעת,ובכן.תנאיםבולקבועאותוקפואתזמניתלהפקיע
חברהלהיות,שביננוהדעותחילוקיכלאףעל,ושואפתהרוצהכמדינהאבל,רביםדברים

רוציםאנו,סמכויותעירוב-איעלולשמורהמשפט-ביתשלתלות-איעללשמור,מתוקנת
המערכתשלתלותה-ובאיהשיפוטיתבמערכתלפגועיוכלולאחירום-שעתסמכויותשבתוקף

לא,השריםשלאזהבחוקלהבטיחרוציםאנו.דבריםלהלהכתיביוכלוולאהשיפוטית
כשםהמשפט-ביתשלתלותו-אימערכתאתלערעריוכלולאהכנסתלאואףהכספיםועדת
.(84.2.28מיוםישיבה1736(ד"תשמ)99כרךכ"ד)."חירום-שעתבתקנותחירום-שעת

:1871בשנתהענייניתהתלות-אישלהעיקרוןאתהעליוןהמשפטביתקבעהברית-כארצות85

(1871)349,335.u .s80,FisherןBradley.השופטשלשחובתושםקבעהמשפטבית
אלא,השופטיםלטובתלאנועדה,החוקלמרותפרטמרותוללאפניםמשואללאלשפוט
.האזרחלטובת

אם,השופטתלות-באילפגועניתןשבואחדענייניםסוגרקהםשפיטהענייני,שראינוכפי86

,Wheeler:ראוהתלות-אילסוגי.שבהםהמרכזישהואספקאיןכי supra note:נBermant

.1,27םקק.836-835
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קבלתמרגעההליךאתהמנהלהשופט.הקרובבזמןלדיוןתיקיםיותרלקבועאו

אלוהיבטיםאםהיאהשאלה.ד8אלרבענייניםגםלהחליטשצריךזההוא,התיק
לעניין.88מהשפיטהחלקמהוויםדיןפסקוכתיבתהמהותיתהדיןהכרעתגםכמו
:הברית-בארצותשנאמרומדבריםאביאזה

fight back if

efficiency

10the

judges

themselvesתסקוincumbent151[1]ןי

programs become overzealous and inteKere with total and absolute

any phase of the1מdeciding cases or1תindependence of judges

luxury. The%)015תindependent judiciaryת1נ.'decisional function

15the price Of efficiency11country can afford some inefficient judges

.89"decision autonomy0)dafnage

שלההתערבותסמכותשלבהקשרבפסיקהנדונהשפיטהעניינימהםהשאלה
העליוןהמשפטבית.דיוןסדרילקביעתבנוגעאחרותערכאותשלבהחלטותץ"בג

לביןהשיפוטיהתפקידביןהגבולקואתלקבועקשהכי,הזדמנויותבכמהקבע
לפיאולם.90כןלעשותמקוםישאםוספק,שופטעלהמוטליםמנהלייםתפקידים

הווה:ויעדיושיפוטימינהל"לוין'שראוהשפיטהבעבודתהמנהלייםההיבטיםלסקירת87
.279,282(ם"תשד)זוממןספר"ועתיד

רואהאך,ומהותידיוני,מנהלי:חלקיםלשלושההשפיטהפעולתאתמחלקשטרית'פרופ88
עוד.61'בע,12הערהלעיל"לרפורמהיסודקווי",שטריתראו."שפיטהענייני"בכולם
,42Wallace:במאמרווואלסשלדבריוראו sapra note,לערעוריםהמשפטביתשכנשיא

gth~-בהפדרלי Circuitחילקובמאמרו,שיפוטיתכאדמיניסטרציהרבותעסק,הברית-בארצות
לשופט,לדבריו.כמקצתשונהבחלוקהאך,חלקיםלשלושההשיפוטיהתפקידאתגם

המשפטי-העווריםצוותבחירת,הפרוטוקולניהולאופן:גרידאמנהלייםלדבריםאחריות
לדעתואלובעניינים."ביתמשק"קוראהואלכך.שבפניוההליכיםשלביעלדיווח,והטנהלי

,הדיוןניהולאופן-הדיוניהאחריםהחלקיםשני.להתערבהמשפטבתילמנהלמקוםיש
התלות-ואיהעצמאותביטוילידיבאהאלובשני,החלטותומתןהדיןהכרעת-והשיפוטי

עצמההשופטתמהרשותלאואףהמבצעתמהרשותלא-לאישלתתואין,השופטשל
כלכאשרהמחוקקכידישםהנחקקות)הדיןסדריתקנותגם,לטעמו.בכךלהתערב-
ואולם,השופטבעצמאותפגיעהמהוות,(משלופנימייםכלליםלהוסיףרשאימשפטבית

הקונגרסבידינעשהשהדברכיוון,מקרהבכל.זאתמבקריםאיןמשפטיתמסורתשלמסיבות
מציין.282'בע,87הערהלעיל,לויןוכן.זאתלקבלניתןהרשויותהפרדתבמסגרת,בחקיקה

באשרהחלטותבכךכוללהמחבר.מנהליהואהשופטשלהשיפוטימתפקידוחלקכיהואגם
בעצםמדובר.פה-בעלאובכתבסיכומיםעלהוראה,לשלביםפיצולו,המשפטשמיעתלאופן
.ז'בע,8הערהלעיל,קשתאומרדומיםדברים.השפיטהמלאכת

!5:שלמפיומובאיםהדברים89

"
(אחן

ל"
)Convington "Autonomy

" Ef~ciency - The.ו unpublished((1973,237!%7)"Judical Supervisian of

Federal

Trkl Judges!שDebate

executive session of'

judges

of the United Stated District Courts and0)paper presented

Report4865ת))San Fransisco18circilitlמ1א(וUnited States court of Appeals of the

((1938)12the Judicial Conference of the United States01the Proceedings,0,שהםכפי
8,42Wallace(ק.56ם.87:כמובאים . supra note.

,2503,2514יזד"פ,הבחירותפקיד,כורשטין'נטרודלר63/79ץ"בבגברנזוןהשופט90

להגדירכללנכוןזהשאיןשייתכןאמר,"שיפוטי"מהוכשאלההגדרותמספרשהביאלאחר
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הקשוריםהמנהלייםבענייניםרואההעליוןהמשפטביתכילראותניתןההחלטות
."שפיטהענייני"-הדיוןלניהול
בקשתהוגשה,מ"בעבריטניהישראלארץבנק'נפיין55/73'בהמ,למשל,כך
השופט.ליוםמיוםדיוןלקבועאזרחיבענייןשופטשלהחלטתונגדערעוררשות

הן...ישיבותודחייתמשפטיםלשמיעתתאריכיםקביעת":כיקבעחשין'ז'ש
.91"השופטשלדעתולשיקולהנתוניםענינים
.92מ"הי'נפרח54/239פ"עהיהבהרחבהזושאלהנדונהשבונוסףדיןפסק

החוקלפקודת388סעיףלפיתפיסהצועלערעורישאםהשאלהעלתהשם

המשפטבית.הדיןבגזרשנכללהכאמורבהוראהמדוברכאשר,1936,הפלילי
צוכיהעירויתקוןהשופטאולם,עיוןבצריךהעקרוניתהשאלהאתהשאיראמנם
הוא.הואמנהליאםוספקבטיבוהואשיפוטיאםספק,הגבולעלעומדכאמור
פיעלכללובדרךשופטבתורתהשופטידיעלהנעשותהפעולותסוגעלנמנה

זופרשנותלמרות.גרידאשיפוטיתפקידמילויתוךלאאך,שיפוטייםשיקולים
פליליכערעורהנושאנדון,מובהקתשיפוטיתכפעולהאופיואתהצומןשנטלה

.נתקבלואף
נדונה,בירושלים93המחוזיהמשפטביתנשיאסגן'נהלפרין87/583ץ"בבג
שיפוטיתהחלטהומהילהתערבץ"בגיכולשבהמנהליתהחלטהמהיהשאלה

המגמהכיקבעשמגרהנשיא.בחוקהקבועההערעורבדרךרקלתקוףשניתן
אוהאזרחייםההליכיםאתלהותירהמגמה":היאהמשפטביתאתלהנחותשצריכה

התערבותללאהשפיטה:יסוד-חוקלפישכוננוהרגיליםהמשפטבבתיהפליליים
העומדהשיפוטיהגורםשלמעמדושבייצובהחשיבות":אתוהדגיש94"החוץמן

בצעדיםבדונוהכרעותיושלהשיפוטיאופייםחיזוקלרבות,המשפטביתבראש

הענייניםמהםפירטשמגרהנשיא.95"המשפטקיוםאתלאפשרהבאיםהחיוניים

הדעה'-כי[...]אמרכאשרלמטרהקלעפרקרהשופטכילינראהאולם":זהמונח
בנסיבותלהתעוררעלולהשיפוטיבאורחלפעולשהחובההיא,לנונראיתשהיאכפי,הנכונה
נוסחתלמצואאין.'ממצהכאופןלהגדירץלנסותרצוילאוגם,אפשר-איאשרבתכליתשונות
,אלוכתהומיםראהויתקוןהשופטגם."הצרכיםלכלותענההמקריםכלאתשתהלוםפלא

דחייתבעניין452,467-468(3)יחר"פ,מ"הי'נשמואל63/525'בהממעורביםתחומים
בטוחהקרקעעלעומדתאינהומינהליותשיפוטיותפעולותביןהאבחנה":פסילהבקשת

ביןמוחלטניגודאיןהקלסיפיקציהמבחינת.זהעלזהוחופפיםמזהזהיונקיםוהתחומים
התייחסברקהשופט."שיפוטיתפעולהובין(שופטעלמוטלתכשהיא)מינהליתפעולה

ישראלמשטרתשלהכלליהמפקח81/66ץ"בבג,חוקרשופטשלבסמכותוכדונוזולהבחנה
סמכותביןזוהבהנה":337,348(4)להד"פ,גייזרמרברמלההשלוםהטשפטכיחשופט'נ

שלתוצאההיא,בעיהלפתרוןמצפןמשהיאויותר,היאקשהמינהליתלסמכותשיפוטית
."שנפתרהבעיה

,574,575טד"פ,מ"בעבריטניהישראלארץכנק'נפיין55/73'המ91

.1042טד"פ,מ"הי'נפרח54/239פ"ע92
.683(4)מאד"פ,כירושליםהמחוזיהמשפטפיתנשיאסגן'נהלפרין87/583ץ"בג93
.702'בע,שם94
.שם,שם95
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,מועדיםקביעת,הרכביםקביעת":בתיקהדןהשופטשלדעתולשיקוללהשאירשיש

דעתולשיקולהמושאריםנושאיםלהיותצריכותתיקיםוהעברת,משפטיםדחיית

:יסודחוקלפיזהנושאעלשהופקד,המשפטבביתהמוסמךהשיפוטיהגורםשל

.96"[משולבנוסח]המשפטבתיחוקאו,השפיטה
אוערעורערכאת)אחרתשיפוטיתערכאהשלבהתערבותמדוברכאן,ודוק
מדוברכאשריותרעורחמורלהיותצריךהמבחןכינראה.(ץ"בבגתקיפה

הנשיאשהציבזהמבחןפיעלגם,מקוםמכל.מנהלייםגופיםשלבהתערבות
הםשפיטהענייני,השיפוטימההליךחלקשהנםדיונייםענייניםאותם,שמגר
.השפיטה:יסוד-חוקלצורך
שלהנגדיתהחקירההוגבלהשבומקרהנדוןי97"מ'נסלטון71/414פ"בע
ראיותשלקיומןבשלכישוכנעהעליוןהמשפטבית.יעילותמטעמיהערים
כיקבעעציוניהשופטאולם.ענייןבאותובנאשםלפגועכדיבכךהיהלאאחרות
אונגרםהנדוןבמקרהאםרקלאהיאהשאלה,בערעורדניםכשאנו":דילאבכך
ניהולאופןלמרותהמשפט-ביתהחלטתאישוראםאלא,לנאשםעוולנגרםלא

.98"בעתידאחריםלנאשמיםעווללגרוםעלולאיננו,המשפט
לנבועעלולההיאשגם,נגדיתחקירהלחקורצדשלאפשרותוהגבלתכלומר

שמיעתלסיוםבמועדיםהשופטאתהמגבילותמתקנותאויעילותמשיקולי
זכותםאתלהבטיחבמטרה.הוגןלהליךאדםשלבזכותולפגועעלולה,הראיות

,מסויםשופטבפנישנקבעמרגע,התיקעלנפרשות,הוגןלהליךהמתדייניםשל
עלגםלהגןכדי,זובמסגרתכימובן.השפיטה:יסוד-לחוק2סעיףשלכנפיו

גםלהתחשבהשופטעל,הוגןלהליךזכותםאתאףולהבטיחאחריםמתדיינים
שיקוליביןלאזןיש,לעילשציינתיכפי.בפניוהקבועיםהתיקיםשלהכלליבעומס
הזמןלביןהדיוןניהוללאופןהנוגעיםשיקוליםועודהציבוראמון,צדק,יעילות
מאותםחשובחלקמהווההללוהאיזוניםעריכת,לדעתי.וענייןענייןלכלשיוקדש

משפטלשפוטהשופטשלחובתו.תלות-אילשופטהוענקהשבהם,שפיטהענייני
סדרימהםלהחליטהשופטאתמחייבת,דעתוושיקולמצפונומיטבלפיצדק

מהו,לדיוןתיקכלייקבעמתי,בפניוועומדיםהתלוייםהתיקיםביןהעדיפויות
.99הדיןפסקולכתיבת,תיקבכללדיוןשיקדשהזמן

.שם,שם96
.58הערה,לעיל97
.353'בע,שם98
ספר"ומגבלותיוהמשפטביתשלכוחו"לנדוי'מ,(דאזכתוארו)לנדויהשופטשצייןכפי99

:(1979בשנת)באמרו61,64(כתבים:אכרך,ה"תשנ,עורכיםמזוז'ואברק'א)לנדוי

עבודתואתלעשותשופטהיהיכולכאשר,החמישיםשנותאלאחורניתמביטאניבגעגועים"
הרףללאבוהמצליפההסטטיסטיקהשלהמתמידבלחץנתוןלהיותמבלי,ונחתבשובה
השופטחיכךומשום,המשפטביתהכרעתאתלקבלזכאיםהדיןבעליכי,'גמור'לוואומרת
מעינויהחששובין,מתוקןשאינודברידומתחתלהוציאשלארצונוביןמתמידכמתח
."הדין
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דיןסדרי2.3

,לדעתי,מצויה,שפיטהבענייניהסנהלהתערבותבשלהוגןלמשפטהסכנותאחת

בתקנות,לבקריםחדשות,לשינוייםעדיםאנולאחרונה.דיןסדריתקנותבהתקנת
."מהירדיןסדר"בעוסקותהתקנות.המשפטימ100שרבידיהאזרחיהדיןסדר

לבדםמהשמות,שציינתיכפי."מוקדשופט"בעוסקותעתהאךשהותקנותקנות
שרשהוציאההסברמדבריכךעלללמודניתןכן.התקנותמטרתעללומדים

.התייעלות:המטרה.התקנותלענייןהמשפטים
אינן,הותקנושלשמההמטרהאתלהשיגיכולתןעללוויכוחמעבר,אלותקנות
לכללהקדישעליוזמןכמה,הדיוןאתלנהלכיצדלשופטהמורותהתקנות.חוקיות
-בתמציתיותהדיןפסקאתלנמקוההוראהדיןפסקלכתיבתהזמןהגבלת,ישיבה
.השפיטה:יסוד-לחוק2סעיףידיעלהמוגנים"שפיטהענייני"במובהקהםאלו
הנוגעותהוראותהןאלו.תלותו-ובאיהשופטשלדעתובשיקולפוגעיםאלוכל
איןולדעתי,היסוד-חוקאתסותרותאלותקנות.השיפוטיההליךשללבוללב
.10,תוקףלהן

שםהסכנה,ראשיתבחקיקהקבועיםפלילייםבמשפטיםהדיןשסדריכיווזכילצייןיש100
.ראשיתכחקיקההאזרחייםהדיןסדריאתגםלעגזיש,לדעתי,זאתלאור.פחותה

לאור,תנאיםובאילואלותקנותלבטלניתןאםהפורמליתבשאלהלהתמקדבכוונתיאין101
אתלהדגישהיאכאןכוונתי.היסוד-חוקלחקיקתקודםהותקנוהתקנותשמרביתהעובדה

האומריםיש.המשפטיםשרבידייותקנודיןסדריתקנותכיראויזהאיןשלפיוהמהותיהפן
,התלות-איולעקרוןהיסוד-לחוקבניגודעומדתהיאגםבחקיקהדיןסדריתקנותהתקנתכי

הראשיהמחוקקשלכוחואת,הרשויותהפרדתבמסגרת,לקבלהיאהנטייה,ככללאולם
חוק-המסמיךהחוקביןבסתירהמדוברלאשלפנינובמקרה.זהבענייןהסדריםלקבוע

המשפטיםשראתבמפורשמסמיךהמשפטבתיחוק.המשנהלחקיקת-המשפטבתי
.היסוד-חוקילביןהתקנותביןהיאהסתירה.הדיןסדריאתבתקנותלהסדיר108בסעיף
מעמד-היסוד-חוקי-החוקהלפרקיישכילומרמקובלהישראליתהמשפטבשיטת

שאינויסוד-חוקלביןמשורייןיסוד-חוקביןהכחנהכפסיקהנקבעהאמנם.עליוןנורמטיבי
'א.משורייןיסוד-חוקסותרשהואמקוםרקיתבטלרגילחוקכיאףונקבעמשוריין

פרשנותברק'אוכן,558(1992,הכלליתהפרשנותתורת:אכרך)כמשפטפרשנוהברק

כיולומרזובפסיקהמחדשלעייןישכיסבור,269-270'בע,4הערהלעיל,כמשפט
הסמכותממקוראלאמהשריוןנובעתאינה,היסוד-חוקי,החוקתיתהנורמהשלעליונותה

-החוקתיתהמהפכהגביזון'רהשוו.המחוקקתמהרשותלהבדילהמכוננתהרשות-
מעמדםכיסכוריםאחרים.37-38(ח"תשנ)?עצמהאתהמגשימהנבואהאומציאותתיאור
א"בעחשיןהשופטשלדבריוראו.המכוננתלסמכותקשרללאקייםהיסוד-חוקישלהנעלה

,481-572'מע,221(4)מטד"פ,שיתופיכפרמגדל'נמ"כעהמאוחדהמזרחיכנק93/6821
תהאלא":(4)16כסעיףקובעת[חדשנוסח]הפרשנותפקודת.558'וכע544'בעוכמיוהד

,365בד"פ,המשטרהשר'נסופר48/21ץ"בבג."חוקכלשלהוראותיוסותרתתקנה
של19כסעיף":כי,הפרשנותכפקודתהקודםלסעיףכהתייחס,אולפנןהשופטציין376

המונעהשובקונסטיטוציוניכללבוצפון.גרידאפורמליעניןלראותאיןהפירושיםפקודת
,שרכלהיהיכולזהסעיףהוראתאלמלא.למחוקקהמיועדבתחוםמלהיכנסמהממשלה

הוראות,לאללשיםולמעשהלסתור,אחתבפקודהלושניתןתקנותלהתקיןהכוחבתוקף
כבוד:יסוד-חוקאמנם.יסוד-כחוקמדוברכאשר,כךבוודאי."אחרתכפקודההמחוקקשל

בתילחוק108סעיף,ההסמכהסעיף,תקיפהבפניהקיימתהחקיקהעלמגןוחירותוהאדם
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כיצדלצדדיםהמורותלאלובניגוד)עצמולשופטהנוגעותהדקסדרבתקנות
:יסוד-לחוקוהןוחירותוהאדםכבוד:יסוד-לחוקהןסתירהקיימת,(לפעול

שלמכוחולוהמוקנית,הוגןלהליךאדםשלבזכותופוגעותהתקנות.השפיטה
פיעלינוהלשהואבכךמותנהההוגןההליך.וחירותוהאדםכבוד:יסוד-חוק

,הדיוניםבמספרהשופטאתמגבילותהתקנות.תלויהבלתיהשופטדעתשיקול
ענייניבמובהקהםאלולעילשציינתיכפי.דיןפסקלמתןלרשותוהעומדבזמן

הסכנה.כלשהומגוףאלובענייניםהנחיותיקבלהשופטכימקוםאין.שפיטה

שהואלגוףנתונותאלוסמכויותשבו,הקייםהמשפטיבמבנהיותרעודחמורה

בשיקולפוגעותשהתקנותככל.המשפטים102שר-המבצעתמהרשותחלק
פוגעותהן,שפיטהבעניינימתערבותשהןככלהשופטובעצמאותהשיפוטיהדעת
.השפיטה:יסוד-חוקאתוסותרותהוגןלהליךהמתדייניםבזכות

,(תיקיםלניתובמחלקה)המשפטבתיותקנות!המהיר03הדיןסדרתקנות
הדיןפסקכתיבתלמועד,הדיוןלזמןהנוגעותהוראותכוללות,2002-ב"תשס

מקדמיבהליךהדן,"מוקד"שופטביןהדיוןלפיצולאפשרותוכן,הנמקתוולאופן
לקייםמבליהוכחותהשומע,"הוכחות"שופטלבין,מסויםבנושאהתיקיםבכל

שאפרטטרם."המוקדשופט"בפניהסתיימושלאתיקיםבאותםמקדמייםהליכים

הדיןסדרבתקנותדומותתקנותקיימותכיאציין,המתעוררתהבעייתיותאת

דיןפסקלתתהחובהלמשלכמוהשופטתלות-באידומהבצורההפוגעותהאזרחי
הסיבה.דומהבעייתיותמעוררותאלותקנות.סייג04ןכלללאימיםשלושיםבתוך

מגמהעלומצביעותהדשותאלושתקנותהיאהמהירהדיןסדרבתקנותשאתמקד
.!05המהותיהדיוןחשבוןעליעילותשל

,חדשהמשנהחקיקתאולם.הדיניםשמירתכלללגביוחלולכאורה,תוקןלאהמשפט
במבחןלעמודחייבת,כלליהואהמסמיךהחוקכאשר,ספציפיתסוגיהמסדירהשהיאכיוון
א"כבשהשאלהניתוחזהלענייןראו.הדיניםשמירתמכוחמוגנתהיאואין,מהגבלהעסקת

על"שגב'שוכן.474יחשלוםדינים,(פורסםטרם)אשטמקר'נכלקר01/3203('רמ)
והמעדים,בכלל,האזרחיהדיןסדרתקנותלביןוחירותוהאדם-כבוד:יסוד-חוקשביןהיחס

במסגרתהמוגנת,ישנהחקיקהשבומקוםכיייתכן.53(ה"תשנ)בהמשפט"בפרט,הזמניים
אלותקנות-ספציפייםעקרונותלאורספציפיבנושאתקנותהתקנתהסמיכה,היסוד-חוק
שלפנינובמקרהאולם.563'בע,4הערהלעיל,במשפטפרשנותברק'אראו.מוגנותיהיו

סדריתקנותלהתקיןיהיהניתןזוהסמכהמנוסחכיייתכןלא.בייתרכלליתהיאההסמכה
.היסוד-בחוקישנקבעוכפיהיסודעקרונותאתהסותרות,דין

:ראו,השיפוטיתלאדמיניסטרציההאחראיהואהמשפטיםשרשבה,זומיוחדתלבעייתיות!02

,2Shetreet,אע.997 supra note.
ת"ק,200!-א"תשס,(7'מסותיקון5'מסתיקון)האזרחיהדיןסדרלתקנותז1"טפרק!03

07!6.
.1984-ד"תשמ,האזרחיהדיןסדרלתקנות(ד)190'ס104
הוראתנוספה,1982-ב"תשמ,[משולבנוסח]הפליליהדיןסדרבחוקכילצייןישזהלעניין105

ביתיקבעהאשמהבירורבתום":כיקובעהסעיף.דיןהכרעתלמתןמועדהקובע181א'ס
לענייןהסיכומיםשמיעתמיוםימים30בתוךיהיההמועד;דיןהכרעתלמתןמועדהמשפט
התקופהאתלהאריךרשאיםהמשפטביתשלנשיאסגןאונשיא;הגשתםמיוםאוהאשמה
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בזכותובראשונהבראשאלובהוראותשישהפגיעהאתבקצרהאפרטלהלן
בענייניהשופטתלות-ובאיהשיפוטיהדעתבשיקולפגיעהבשלוזאת,הוגןלהליך
.שפיטה

פוגעתלהליךשיוקדשהשיפוטיהזמןעלההגבלות-הדיוןזמןהגבלת
הזמןמשךקביעת.הדיוןלשמיעתהראויבזמןלזכותהמתדייניםשלבזכותם

שנקבעהנוסתהלפיולאבתיקהדןהשופטשלדעתושיקולפיעלהיאהראוי
יש.משפטבביתאלאנעבסרטאוחרושתבביתמדובראין,שציינתיכפי.מראש
השפיטה:יסוד-שחוקכפיומצפונםדעתםשיקוללפילשפוטלשופטיםלאפשר
.לעשותלהםמורה

הקובעת,האזרחיהדיןסדרלתקנותז"ט214לסעיףאשר-הדיןפסקהנמקת

שלבזכותוהןמכוליותראוליפוגעתזותקנה-תמציתיתתהיהההנמקהכי
נאמרלתקנותההסברבדברי.בשופטיםהציבורבאמוןוהןהוגןלהליךהמתדיין
ימיםשבעה-דיןפסקלמתןשנקבעהקצרבמועדלעמודלשופטלאפשרשכדי
.בתמציתיותדינופסקאתלנמקהתקנותלומאפשרות-

:זהלענייןאמרלנדויהנשיא

סכנהלמנועכדי.לשרירותישייהפךלואסורדעתשיקולפיעלשיפוט"
הנמקה.הדין-פסקשלמלאההנמקהמאשריותרבדוקאמצעיאיןזאת

לסףמעל...נימוקיוולהעלאתברורהלמחשבההשופטאתמחנכתמלאה

,הערעורדרגתשלהבקורתלמבחןשיעמדומנתעל,היוםאוראלתודעתו

.106"כולוהצבורושלהמקצועאנשישל
:והוסיף

...הנוהגהשיפוטיההליךמאשרהאמתלגילוייותרטובהדרךלנואין"
שיטות.השופטשלמחשבתוהלךאתכללעיניהמגליםמנומקיםדיןבפסקי
ביתשלשדברובאופן,המשכנעכוחואתהשיפוטילהליךמקנותאלו

ולאאחריושאין,פסוקכסוףהציבורבעיניגםכללבדרךמתקבלהמשפט
.107"כלום

לביקורתרקנועדלאהדיןפסק,לנדויהנשיאלטעמירבבצדקשמצייןכפי,ובכן
,השפיטהמהליךחלק,ההחלטהקבלתמעצםחלקהואהדיןפסק.הערעורערכאת
המובהקהחלקאוליהואהדיןפסקניסוח.בכללותו08ןולציבורלצדדיםגםונועד

המשפטביתשלנשיאסגןאונשיאידווחכאמורהארכהעל;שיירשמומיוחדיםמטעמים
בחוקהקבועמהמועדסטייהמאפשרהחוק,לראותשניתןכפי."העליוןהמשפטביתלנשיא
.האזרחיהדיןסדריבתקנותקיימתאינהדומהאפשרות.המינהלייםהגופיםבאישור

,ה"תשנ,עורכיםמזוז'ואברק'א)לנדויספר"משפטבעשייתדעתושיקולהלכה"לנדוי'מ106
.17,31(כתבים:אכרך

.63'בע,99הערהלעיל,לנדוי107
במערכתהאמוןוהגברתשרירותלמניעתהדיןפסקשבהנמקתהעצומההחשיבותעל108
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שבסופו,הוגןלהליךהמתדייןשלבזכותומזוגדולהפגיעהאין.השפיטהשלביותר
אתומנמקהמפרטדיןפסק,שהפסידוביןבמשפטשזכהבין,המתדייןמקבל

הבסיסיתבזכותולפגיעהתביאשהואאופןבכלזהבענייןהשופטהגבלת.ההחלטה
שרבידיהמותקנתמשנהבחקיקתלאבוודאי,לכךמקוםואין,המתדייןשלביותר

לקצריותרקשה.בתמציתיותדיןפסקלנמקיותרקשהכישאמרמיהיה.המשפטים
יהיהשקשהאחריםויהיולהאריךלהםיהיהשקשהשופטיםיהיו.להאריך09ןמאשר
המקריםבשנינפגעתתצאהוגןלהליךהדיןבעלשלזכותו,לטעמי.לתמצתלהם
פסקלקבלתרבזמןימתינואםתיפגעהצדדיםשלזכותםכיהטועניםיש.יחדגם
אינההדיןפסקהנמקתעלהמגבלה.הטיעוניםביןולהבחיןלהפרידיש.ארוךדין

,סבירבזמןהדיןפסקיאתהכותביםשופטיםישאם.הדיןפסקמתןבזמןקשורה
?ההנמקהאתמהצדדיםלמנועישמדוע

לאפשרותאשר-גופוהדיוןלביןהמקדמיתהישיבהביןהמותבהחלפת

לבין,מוקדשופט-בתיקמקדמיתישיבהשיקייםשופטביןהדיוןאתלפצל
הדיןסדרלתקנות(ג)יא214תקנה)הוכחותשופט-העיקריבתיקשידוןשופט

,(ת"המנ-2002-ב"תשס,(תיקיםלניתובמחלקה)המשפטבתיותקנותהאזרחי
שניביןהשיפוטיההליךאתלפצלהמשפטבתימנהלשלבקביעהלמעשהמדובר

מתחילתובפניוהמובאהתיקאתלנהלהשופטשלביכולתופוגעהדבר.שופטים
.השפיטה:יסוד-חוקמכוחמוגןזהשלב.עצמו"השפיטה"בשלבמדובר.סופוועד
תקנותמכוחהמשפטבתימנהלבידילאבוודאי,השפיטהבהליךלפגועאין

ניסיונותאךנערכיםהמקדמיבשלבכיהטענהנשמעת.המשפטיםשרשהתקין
שופטבידיוחשוביםרביםנושאיםנקבעים,מסתייםאינוהתיקאםאולם.לפשרה
ופוגעמגבילוהדבר,והראיותהעדים,במחלוקתהנושאיםרשימתכמוהמוקד
ותלויהמותניתהוגןלהליךהזכות.התיקאתלנהלההוכחותשופטשלביכולתו
במשטרוהחשוביםהבסיסייםהעקרונותאחדשהוא,השיפוטיתהתלות-איבעקרון

במהלךהשופטשלפעולותיוכלעלזותלות-אילהחילישכןעל.דמוקרטי
,הדיוןמשך,הדיוןמועדקביעתלרבות,לפניוהובאמסויםשתיקמהרגע,הדיון
שלבלבהמדובר.הדיןפסקכתיבתאופןובוודאיובוודאיהתובענהסיכוםאופן

כלעלחלהשפיטה:יסוד-לחוק2בסעיףהאמורכןועל,השיפוטיתהעשייה
.הללוהעניינים

האדםזכויות"פיקים'מ'ג,קפריסיןשלהעליוןהמשפטביתנשיאשלהרצאתוראו,השפיטה
וממשלמשפט"קפריסיןחוקתשלבולטיםמאפייניםשני-הרשויותהפרדתודוקטרינת

,"השיפוטיתהמערכתבמינהלומעשיותערכיותבעיות",שטרית;417,423(ס"תש)ה
;89(ל"תש)במשפטים"ההנמקהוחובתהמשפטבית"גביזון'ר;85'בע,12הערהלעיל

15,1(1979)"Re"1Harvard93"tO .M , Fiss '"Yhe Forms of ,Justiceעלבמאמרוהעומד
כירואותוהמבצעתהמחוקקתשהרשותכיוון,הרשויותהפרדתאתכמחזקתההנמקהחובת

.להלאבדבריםמתערבתאינההשופטתהרשות
מ"בעירושליםלפיתוחחברה-מוריה02/6419(ם-י)א"בבשכךקבעמינץ'דהשופט109

.8כשלוםדינים,(פורסםטרם)הס'נ
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אחרותמנהליותהוראות3.3

הצבעתי.לכאורהמנהלייםבענייניםהנחיותלפעםמפעםמוציאהמשפטבתימנהל
שמתקיןהדיןסדריבתקנותההוגןבהליךלפגיעההחששועלהבעייתיותעללעיל
דומהבעייתיותעללהצביעשיכולותדוגמאותמספרעלולאחרונה.המשפטיםשר
.המשפטבתיהנהלתידיעלהוראותאוהנחיותבקביעתשיש

המשפטבתימנהלשלפנייההיאראשונהדוגמה-ההשודבהיעדרמעצר
למנהלבמכתבפנתההמרינהפרקליטת.החשודבהיעדרלמעצרבנוגעלשופטים

סמכויות)הפליליהדיןסדרחוקפרשנותכידעתהאתהביעהובוהמשפטבתי
,נעדרחשודשלמעצרהעדפתמחייבת,1996-ו"תשנ,(מעצרים-אכיפה

למעצרבקשהשדחהשופטשלהחלטהצירפהלמכתבה.[!0שיפוטיצובאמצעות
מנהל.!ולעצרותלאתרוניסיונותדיעשתהלאשהמשטרהמהטעםחשודבהיעדר

מקובלתשעמדתהמוסיףשהואתוךלשופטיםפנייתהאתהעבירהמשפטבתי
כיחש(המדינהפרקליטתשללמכתבהצורפהשהחלטתו)מילנובהשופט.עליו112

ענייןשללגופוכיוכתב,לולאלתחוםנכנסהואהמשפטבתיהלמנשלזהבמכתבו
המשפטבתימנהלשלמכתבוכיהוסיףאך,המעצריםחוקאתאחרתמפרשהוא

אחראילהיותהואהמשפטכתימנהלשלתפקידוכלכאשר,שיפוטיתהנחיהמהווה
המשפטבתימנהלשלזהמכתבוכיהעירמילנובהשופט.מנהלסדריביצועעל

מנהלשלההנחיהאוההוראה.!!השפיטה3:יסוד-לחוק2לסעיףבסתירהעומד

.ן!בוטלה4לאהמשפטבתי
חשודיםזכויות-החשובותהחוקתיותהסוגיותבאחתדןהמעצריםחוק

שישהראויההפרשנותבדברהכרעההיאמילנובהשופטשלפרשנותו.ונאשמים
להגישניתןזוהחלטהעל.החשודלזכויותזהובמקרה,המעצריםלחוקלתת
הוראהייתןהמשפטבתימנהל,המנהליהדרגכימקוםאין.הוגשלאערר.ערר

פרשנות.הפליליבמשפטהחשודשלזכויותיולהיקף,חוקלפרשנותהנוגעת

הוגןלהליךהחשודשלבזכותוחמורהפגיעהזוהי.השפיטהמאושיותהואהחוק
.השיפוטיהדעתובשיקולהשופטבעצמאותמקוםלהשאיןמהתערבותהנובעת

.(במערכתשמורחומר)החוקהוראותשלניתוחהכולל02.9.25מיוםמנתבה1!0
שמורחומר)00.8.27מיום(ם-י,שלום)99/5866'ממילנוב'יהשופטשלההלטתו111

,תעכב,לסמכויותיהבהתאםתפעללאש"מחמדועמביןאינני":כיקבעשבה(במערכת
אתודחה"שעותוארבע(24)עשריםובתוךשופטבפניתביאואז-ותעצורתחקור
.הבקשה

שבו(במערכתשמורחומר)00.10.4מיוםארבלדןהשופט,המשפטבתימנהלשלמכתבו1!2
שלותכליתוניסוחועםאחדבקנהעולהאשר,לגישתהאנימסכיםהכבודבכל":כותבהוא
."המעצריםחוק

.(במערכתשמורחומר)00.10.19מיוםמילנוב'יהשופטשלמכתבו113
שמורחומר)(25.!00.0ביום)מילנובלשופטבתשובההמשפטבתימנהלהשיבזאתעם!14

הופץלא,הראשוןלמכתבבניגוד,זהמכתב.לשופטיםהנחיהבמכתבאיןלפיה(במערכת
.השופטיםלכלל
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להוראהלצייתחייביםאינם,שפיטהבענייניהתלות-אימכוח,שהשופטיםמובן
יהיושאוליהעובדהלאורגם,הדבריםפנימראיתבשלגם,לדעתי,אולם.זו

כיבמפורשלקבועיש,אותםמחייבותזהמסוגשהנחיותלחשובשיטעושופטים
הנתוניםבענייניםהמלצותאוהוראות,הנחיותכללתתרשאיאינוהמנהליהדרג

.חוקשלפרשנותולענייןשלאוודאי,השופטשלדעתולשיקול
בתימנהלשללהנחיותנוגעתאחרתדוגמה-אזרחייםבמשפטיםתרגומים

,ובכן.תקציביבענייןמדוברלכאורהשכן,בסמכותולכאורהשהואבענייןהמשפט
אתלחייבלאלשופטיםהורה,לשופטיםהמשפטבתימנהלשכתבאחרבמכתב
וכללגורףבאופןנוסחהמכתב.אזרחיים5וובמשפטיםבתרגומיםהמדינהאוצר
בחובהכוללתהוגןלהליךמתדייןשלזכותו,ובכן.הערביתלשפהתרגומיםגם
ההליךכיזכותוכןועלבפניוהמתנהליםההליכיםאתיביןהמתדייןכיהזכותאת

החלטותמספרניתנוזהמכתבבעקבות.לוהמובנתלשפהלויתורגםהמשפטי
בניגודאזרחייםבמשפטיםלערביתתרגוםבהוצאותהמדינהאתשחייבושיפוטיות

המתדייןשלידואיןאםאחרותלשפותגםתרגומיםשיחייבווכןהוראהלאותה
כךעלהשופטיםהתבססוהמקריםבשני.שפהלאותהלמתורגמןתשלוםמשגת
.בפניוהמתנהלההליךאתיביןכיהזכותאתכוללתהוגןלהליךמתדייןשלשזכותו
בדברהוראהעלהמבוסספורמלינימוקלכךנוסף,הערביתבשפהלדיוניםאשר
שפההיאהערבית,ולפיההזההיוםעצםעדוקיימתהשרירה,במועצתוהמלך
ניתןהמשפטבבתיכיהקובעתיותרספציפיתוהוראה,ישראלבמדינתרשמית

בידיימומןהתרגום,אחרותלשפותלתרגומיםאשר.בערביתוהןבעבריתהןלטעון
.למתורגמןתשלוםמשגתמתדייןשלידושאיןמקוםרקהמדינה

בזכותםלפגועיכולהאינההאוצרמשרדשלאוהמשפטבתימנהלשלהוראה
החלטותאמנם.ההליךאתיבינוכיזכותםשביסודו,הוגןלהליךהמתדייניםשל

כיכללראוילא,קודםשהזכרתיטעמיםמאותםאך,מחייבותאלושיפוטיות
.אלובנושאיםמנהליותהנחיותיינתנו

המשפטבתילמנהלשכןהשופטיםאתמחייבותאינןאלוהנחיות,לדעתי
אתממחישותאלודוגמאות.זהמסוגהנחיותלמתןבחוקסמכותהוקנתהלא

מקוםישכינראה.עצמםהשפיטהבהליכיהמשפטבתימנהלשבהתערבותהסכנה
ליחןהמשפטבתימנהלרשאישבהםהענייניםבדברבחוקמפורשתלקביעה
ענייניםבכללבאיםאינםשפיטהענייניכימפורשותולהבהירלשופטיםהנחיות

.אלו

שלצ"לבגפניהבעקבותרקבוטלהההוראה.01.12.24מיוםארבלדלהשופטשלמכתבו115

התקציביתהמצוקהנוכח":כינאמרהביטולבמכתבגם.02.2.10ביום,ערבייםדיןעורכי
אתלנהלאחרתדרךואיןברורבכךשהצורךמקוםרקיוזמנוהתרגומיםכילהקפידיש

בעצמאותופוגעתראויהאינהזהבענייןהשיפוטיותההחלטותלאור,זוהוראהגם."המשפט
.השופט
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המשפטביתלעבודתבנוגעמנהליותהוראות.4
שעותלקביעתבהוראות,המשפטביתבניהולהטמונהבסכנהאעסוקזהבחלק

ששופטהתיקיםסוג,לשופטהתיקיםמכסת,השופטיםביןהתיקיםחלוקת,הדיונים
,חופשות,השתלמויותהשעיית)פיגוריםשלבמקרהפנימיות"סנקציות",בהםידון
שאינם,מנהלייםבענייניםכשמדוברגם.בזהוכיוצא(נוספיםתיקיםהעברת-איאו

לפגועהואגםעלולנושאיםבאותםהמנהליבכוחהשימוש,שפיטהענייני
,ניתןאם,שניתןהמרותמהי.השיפוטיתהתלות-ובאיהמתדייניםשלבזכויותיהם

?שפיטהבעניינימדוברכשלאגם,שופטעללהטיל

ייקבעולאמסוימתתקופהבמשךכילקבועיעילותמשיקוליראויאםלבחוןיש
להורותראויהאם;פיגוריםלסייםשיוכלכדי,מסויםשופטבפניחדשיםתיקים
פלילייםבתיקיםורקאךלדוןלעבורפיגוריםוצבראזרחייםבענייניםשדןלשופט

?קטנותבתביעותאו

מדובראםגם,ראשית.כפולההיאזהמסוגוהנחיותהוראותבמתןהסכנה

באפשרותומהותיבאופןלפגועעלולותאלומעיןמנהליותהנחיות,יעילותבשיקולי
טעמיכיהיאיותרהחמורההסכנהאך.תפקידואתולמלאלשפוטהשופטשל

החלטותלתתמשופטיםלמנועלניסיונותכיסוייהוואובערבוביהישמשו"יעילות"
הדיןבפסקיהענישהשרמתשופט,כך.מהםנוחההמערכתדעתשאיןבעניינים

"יעילות"משיקולייועבר,המערכתראשילדעתמדיגבוההאומדינמוכהשלו

Jhandler)דיןבפסק.אזרחייםבענייניםלדון
" Judiciat Oounci[ of the Tenth

Circuit,הועלה,לשופטיםמנהליותהנחיותלתתשופטיםמועצתבסמכותשעסק
:צייןDouglasהשופט.המרכזי116כחששזהחשש

federalועmake10attempting12Some federal judges . . . are active

15petitioner0)some unifonn step . What has happenedתוjudges walk

othet federal judges who have0)has happenedא;rare instance8)0ת

of'

Rights

than their821the0)more libertarian approach8had perhaps

)8brethren . The result

" that the nonconfonnist has suffered greatly

.117"the hands of

his

fellow judges

.השיפוטיתהתלות-לאיהחמורותהסכנותאחתזוהי
,עקרונותשניהנםהשיפוטיתהתלות-ואישיפוטיבניהולהצורךכיהטועניםיש

מוגדרתשיפוטיתתלות-אי,זוטענהפיעל.118ליישובניתניםאינםהתאורטיתשברמה

116(1970)137,74.U. S398Chandler " Judicial Council of the Tenth ci~ruitt(להלן:

Chandler

~

case(.
.15!א.8(ק.117137
המשפטביתנשיאשהיהWallaceהשופטידיעל1978בשנתשנכתבבמאמר,למשל,כך118

שמדוברשםטועןהמחבר.במישריןזוסוגיהנדונה,שcircuit9-השללערעוריםהפדרלי
,81,42Wallaceק.52.ליישובניתניםואינםמנוגדיםעקרונותבשני supra note.
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אתולנהל,בפניוהמובאיםהענייניםבכללטפלהאינדיבידואליהשופטשלכחירותו
אדמיניסטרציה,מנגד.חיצוניתמגבלהוכלחיצוניפיקוחכלללאוענייניולשכתו

שלכופהסמכותהשופטעלהמטילההמבניתאוהפורמליתהשיטההיאשיפוטית

.בפניוהמובאיםהמשפטייםהענייניםיידרנוומתיכיצדשקובעים,מוסדשלאויחידים
העקרונותביןלאיזוןלהגיעוניתן,גדולכהאינוהפערהמעשיתברמה,זאתעם

.ן19שיפוטיתאדמיניסטרציהשלועקרונותיעילותעלשמירהתוךצדקולעשות
השופטיםאיגודמטעםועדה.הבינלאומיהשופטיםאיגודבכךדןלאחרונה

-לאיהמתייחסותשאלותדמוקרטיותמדינות31שללנציגיםשלחההבינלאומי
בניהולגםעסקוהשאלות.והחיצוניתהפנימית-פניהשתיעלשיפוטיתתלות

אחת.מנהליתובביקורתהשופטעבודתשלאיכותבביקורת,אדמיניסטרטיבי
המסקנה.המנהליהגוףאוהנשיאלביןהשופטביןהיחסיםבמישורנגעההשאלות
בכל,לשופטיםהנוגעתהאדמיניסטרציהשסמכויות,הייתההוועדהשלהמרכזית

מפורשבאופןמוסדרותלהיותצריכות,זהבענייןהחלטותבושמתקבלותגוף
שעולהשכיווןנאמרבהמלצות.זהמסוגלהוראותסטנדרטיםנקבעוכן.בחקיקה
אדמיניסטרציהשלזוששאלהרבהחשיבותיש,התלות-באילפגיעהחשש

נושאזהו.בחקיקה120ומעוגנתמוגדרתתהיההשופטיםשלבהקשר,שיפוטית
כמולפחותחשובההשופטשלהפנימיתהתלות-אי.קונסטיטוציוניתחשיבותבעל

.החיצוניתהתלות-אי
.השוניםהמשפטלבתיהנשיאיםמינוייאופןאתקובעהמשפטבתיחוק,בארץ

לנשיאנוגעת,האחת.נשיאיםמינוילענייןהמשפטבתיבחוקהוראותשתיישנן
המשפטלבתינוגעת,והאחרת.לחוק8סעיף,העליוןהמשפטביתלנשיאומשנה
קובעאינוהחוק.סמכויותשלהגדרהאיןבחוק.לחוק9סעיף,והמחוזיהשלום
שנשיאיםההנחיות.לשופטיםהוראותלתתוסגניוהנשיארשאיםענייניםבאילו
"סנקציות"ל,השופטיםביןהתיקיםלחלוקת,השארבין,נוגעותלתתנוהגים
חופשותולאישור,לדיוןתיקיםבקביעתאודיןפסקיבכתיבתפיגוריםשלבמקרה

.והשתלמויותשבתונים
ישאולם,סגניואוהנשיאבידילהיעשותצריכההתיקיםחלוקתכימחלוקתאין
,שיפוטיתשבאדמיניסטרציהבענייניםמדובראמנם.זהלענייןקריטריוניםלקבוע

שמוטלותשופטהאם?21יהשופטשלתלות-באילפגועבכךאיןהאםאולם

בעקבותעליוהמוטלאתמבצעוהוא,והשתלמויותלחופשותבנוגעסנקציותעליו
יעשהאומצפונוצופיעלהוגןמשפטשבפניוהצדדיםאתידון,סנקציותאותן
,אחראוזהבמקרההתוצאהעלישפיעלאאוליהדבר?לעשותלושמוריםאת
ושמיעתבתיקיםהתעמקות,העדיפויותסדריקביעתעללהשפיעעלולבהחלטאך

.Ibid,אקק,63-62:ראו119
12012Report, supra note51881Recife.
Wallace:ראוהאינדיבידואליהשופטתלות-באילפגיעהוהחששהנשיאלתפקיד121 . supra

.428010,אעק.54,39
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?תלויבלתישופטיהיההאם?מבחוץבלחציםיעמודכזהשופטהאם.הראיות122

המחוזיהמשפטביתשנשיאשופטכיסכנהאיןהאם,לעילשהעליתיהשאלהוכן
,אחריםבנושאיםלדוןיועבר,מהתנהגותואומפסיקותיומרוציםאינםהעליוןאו

נעשיתההעברהכאשרבעייתיותמתעוררתלאכילהדגישיש?ערךפעוטיבעניינים
דיומחמיראינוששופטסבורמסויםנשיאכינניחאך.גרידאמנהלייםמשיקולים
שימוששלסכנהמתעוררתאז,העברתועלמורהזוומסיבהמטילשהואבעונשים

.פסוליםממניעיםבכוח
המשפטביתכיאם,ישירותזושאלהנדונהלאהעליוןהמשפטביתבפסיקת

והנחיותהערותדלמטהלערכאותהעיר,לערעוריםמשפטכביתבשבתוהעליון
.הדיוןניהולבנושא

הברית-כארצות.כפסיקהומפורשותישירותוושאלהעלתהמדינותבמספר
באותם.עצמםהשופטיםבידימנהליותהוראותנקבעות(אחרותבמדינותגםכמו)

,המנהליותההחלטותאתשמקבלהגוףביןביחסיםשאלהאותהמתעוררתמקרים
נדונה,1970בשנת.האינדיבידואליהשופטלבין,עצמםמהשופטיםהמורכב
בשופטדוברענייןבאותו.הברית123-בארצותהעליוןהמשפטבביתזושאלה
ולאדיןפסקלתתאמורהיההואשבהםתיקים138לושהיוChandlerבשם
לדוןימשיךלאהשופטשלפיההחלטהקיבלהבמחוזהשופטיםמועצת.כןעשה

אתלכתובשיסייםעדחדשיםתיקיםיקבללאוכןבפניוועומריםהתלוייםבתיקים

שהשופטונקבע,ההחלטהשונתהחוקיות-לאיהשופטטענתבעקבות.הדיןפסקי
השופט.חדשיםתיקיםיקבללאאך,בפניוועומדיםהתלוייםבתיקיםלדוןימשיך
לנקוטסמכותניתנהלאהשופטיםלמועצתכיוטעןהעליוןהמשפטלביתעתר

הוא,שופטנגדלנקוטניתןשאותובחוקהקבועהיחידההליך,לטענתו.סנקציות

העתירה.אחרתסנקציהכללנקוטניתןלאזההליךולמעט,הדחהשלהליך
פסקאך.לענייננונוגעיםשאינםהעליוןהמשפטביתשלסמכותמשיקולינדחתה
שלתלותו-לאישיפוטיתאדמיניסטרציהביןביחסעוסקשהואכיווןחשובהדין

:מהווההשופטיםמועצתשלהחלטתהאםהשאלהאתהציבהמשפטבית.השופט

"permissible intervention consistent with the constiMional requirement of

"independence124התלות-באילפגיעההחשששםהועלה,שציינתיכפי.610181טן
עולהבהחלטאך,אורחאאגבנאמרוזהבענייןשנאמרוהדבריםאמנם.השיפוטית

,Burgerהשופט,העליוןהמשפטביתנשיא.עמדתי25ישעליההבעייתיותמהם

המדובראין":כישמציין,249'בע,15הערהלעיל,שמגרשלדבריואתזהלענייןראו122
תלות.אחראוזהקונקרטיבמקרההשיפוטיתההכרעהשלובכנותביושר,באמינותרק

."השיטהשלכשלהיאשיפוטית
123116Chandler case , supra note.
,8(ק.12484

.1ל7"
:ראומנהלייםלאמצעיםהשיפוטיתהתלות-איביןהיחסבשאלתודיוןהדיןפסקלניתוח125

,8,3Kaufman(ק.708 supra note.
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ענייניםישכי,קבעואתעם.שפיטהבענייניהתלות-איעללוותרניתןשלאקבע

פסקילמתןקריטריונים,הדיוניםשעות,השופטיםביןתיקיםחלוקתכמומנהליים

הנשיא.כללתתפקדלאהמערכתשאחרת,מנהליגוףידיעללקבועשיש,דין
השופטיםלמועצתמנהליותסמכויותלהקנותבחקיקהיכולהקונגרסכיקבע

וקיבלוביקשוהשופטים,לדבריו.ביעילותלתפקדכולהלמערכתלאפשרכדי
הקיימתהמסוימתהפגיעהלביןהמנהליותהסמכויותמתןביןהאיזון.זוסמכות
שמקטיןמה,משופטיםרקהמורכבבגוףשמדוברבכךהוא,השיפוטיתהתלות-באי
מיעוטבדעת,Douglas~-וBlackהשופטים.'התלות26-באילפגיעההסכנותאת

החוקמטרת.השופטיםלמועצותמסוימותסמכויותהעניקהקונגרסכיהסכימו
עלשמירהתוך,עצמםלשופטיםמנהליותסמכויותלהעניק,לטעמםגם,הייתה
הםאולם.השופטתהרשותשלהמוסדיתהתלות-ואיהרשויותהפרדתעקרון
עלהשיפוטיתפקידואתמשופטלשלולניתןלאאלוסמכויותבמסגרתכיקבעו
המשמעתהליכיבמסגרתרקלעשותניתןוזאת,לדיוןתיקיםהעברת-אישלדרך

אתהזכיר,לעילהבאתישמדבריו,Douglasהשופט.127בחוקהקבועים(ההדחה)
,השקפתםפיעלמסוימיםשופטיםבפנילדיוןמסוימיםתיקיםשבקביעתהסכנה

לשופטחשיבותשישהעובדהבשל,לדבריו.מסוימיםבנושאיםמדיוןמניעתםאו
הדיןמעורכינמנע,השופטיםמינויבאישורהסנאטחברימעורבים,בתיקהדן

Judge8Shopping"בענייןשידוןשופטלבחור for"נוספיםכלליםנקבעווכן.
ביתשלהנשיאזהויהיה,עצמםלשופטיםלאפשראין,ונימוקיםטעמיםמאותם
עולמםהשקפתפיעל,התיקיםינותבוכיצדלקבוע,השופטיםמועצתאוהמשפט

.השופטים128אתהיכרותםפיועלהם
צריךהתיקיםחלוקתאופןכי,השופטיםשלהבינלאומיהארגוןקבעזהמטעם

.בחלוקהזרותהשפעותשימנעובאופןהשופטשלעצמאותושתישמרכךלהיעשות
שלמשקלוהערכתלאחר)השופטיםביןאקראיתתהיהשהחלוקההיאההמלצה

.זהבענייןבחקיקהקביעהכלאיןבארץ.129(נוספיםפרמטריםוקביעתהתיק
נשיאשנתןהוראהלגביהתעוררהשיפוטיתהתלות-באילפגיעהדומהחשש

,הענייןלצורךהמנהליתהסמכותאתשהיווה,יורק-ניובמדינתהעליוןהמשפטבית

אלא,המועדיםאתשקבעוהשופטיםבפנייידונולאמועדיםלדחייתבקשותכי
איןאםהשאלההתעוררה.אדמיניסטרטיבישופט-לכךשיועדשופטבפני

קבעוהחלטותבמספר.מהותיתתלות-אילשופטקיימתבהםשפיטהבעניינימדובר
למזכירותהורההנשיא,בפועל.הנשיאשלבסמכותואינהכזוהנחיהכישופטים

81,116Chandlerקק.12685-84

~

case, supra note.
127143-129.Ibid. at

pp

.
.261,קא.128137
Association::הבינלאומיהשופטיםארגוןהחלטתאתואו129 of Judges, Conclusions1'181

the Independence of

I

the Judge" (meeting,0the contextתוthe coufts01Administration"

(1981November13-11,Viennaתו.
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.אדמיניסטרטיבישופטאותובפנילדיוןמועדיםלדחייתהבקשותכלאתלהעביר
לפיהוגןמשפטלדוןמסויםבתיקהדןהשופטשלביכולתופגיעהבכךאיןהאם

הדיוןשלדחייה-איאודחייההמחייביםפרטיםלוידועיםכיייתכן?מצפונוצו
,אחדצדידיעלטקטיכצעדמתבקשתהדחייהכיייתכן,למשל,כך.מסויםבמקרה

.כןלטעמי,מהותיתפגיעההשניבצדיפגעהדברכיברורבתיקהבקילשופטורק
בשופטדוברשם.הגבוההמנהליהמשפטביתדומהבענייןדןבגרמניה

Somoskeoy,חזרוהוא,במחלוקתשנויותהיופלילייםבענייניםשפסיקותיו
בענייניםלדוןלהעבירוהחליטהשופטכיהןשבוהאזורנשיא.בתקשורתוהותקף
שניתןהחופשאתבהדגישוההחלטהאתאישרהמנהליהמשפטבית.אזרחיים
.השופטים30ןביןהשוניםוהתיקיםהענייניםאתלחלקלנשיא

תיקיםמניעתשלעליושעמדתיהחששאתיותרטובמדגימהזוהחלטה
חמורהאיןשלדעתי,פגיעהזוהי.מהותייםמטעמיםמסוימיםמשופטיםמסוימים

חקיקההליךבאמצעותולא"מלמעלה"לכווןהדרךזוהי.האדםבזכויותממנה
הדעתבשיקולחמורהפגיעהזוהי.השופטיםשלהפסיקהאופןאת,דמוקרטי
,בדמוקרטיהובראשונהובראש,השופטשלתלותו-ובאיבעצמאותו,השיפוטי
.סטטיסטייםונתוניםיעילותבטיעונימוסוויםהפגיעהאוהחששכאשר

כמותבפניווקבע,שופטשללמינויוהתנגדהלורדיםאחד,באנגליה,ולבסוף
חוסראףעל,רבותקשורתיציבוריענייןבעלכולם,פלילייםתיקיםשלגדולה
כיאועיכוביםלוייגרמוכיהייתהתקוותו.הפליליבתחוםשופטאותושלניסיונו
.131הטובבשמוויפגעטעותיעשה

שלאוהנשיאשלבאופיורבהבמידהתלויההיחסיםמערכת,הדבריםמטבע

ובינםהשופטיםלביןבינוהיחסיםובמערכת,המנהליהגוףבראששעומדמי
הבנה,שכנועתוךנקבעיםאלוועניינים,פעולהשיתוףישכללבדרך.עצמםלבין

אוהנשיאמצדפורמליותבלתילהערותאולבקשותהשופטהיענות.והסכמה
בבעייתיותושופטשופטכלשלמההכרההןנובעותהעליוןהמשפטביתנשיא

יסתייםההליךכימחייביםההוגןוההליךהציבורשאמוןובעובדהשבפיגורים
לפתוחהסמכותחלקםשבידיהעובדהנוכחוהןמקצועיכבודמתוךהן,סבירבזמן

תביאהנשיאעםשיחהלעתים.הצורך132במקרהשופטיםנגדמשמעתייםבהליכים
.פורמלייםהליכיםמאשריותריעילבאופןהבעיהלפתרון
לאמשפטבית.אלובנושאיםמנהליתסמכותלחלוטיןלשלולניתןלאכינראה

Shetreet:ראוהמקרהלתיאור130 Judicial Independence" Background Paper Presented.5
Judicial Iadependence]0Minimum Standarts08Bar Association Project1"1חthe10

640).Shetreet, ed.5,1982,16.1,ק.Conference Papers . vol70881ע15ת).
השופטיםשל"חברתילחץ"בהשימושלגבי.185'בע,16הערהלעיל,שטריתראולתיאור131

,30Malleson,אק.199:ראוהמטרותלהשגתהאחרים supra note.
,81,3Kaufmanק.708:זהלענייןראך132 supra note.הבלתיההליכיםלענייןראועוד

,2Shetreet,אק.1008:פורמליים supra note.
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מתןסבירלומןמעברוישהה,תיאוםללאחופשהייקחשופטכלאםלתפקדיוכל
כלללגביייקבעוזהבענייןהוראותכיחשיבותישאולם.133דיןופסקיהחלטות
התלות-באילפגועזהמנהליבכוחשימושלעשותיהיהניתןשלאכך,השופטים
לאשרשישחופשהימימינימוםלגביהוראותלקבועניתן,למשל,כך.השיפוטית

והאם,הבקשההגשתמיוםחופשהאושבתוןלדחותניתןכמהעד,בשנהלשופט

לתקופהשהואמשבתוןלהבדיל)הפיגוריםבסיוםחופשהלהתנותנשיארשאי
החמורההסכנהולאור,התלות-איעקרוןחשיבותלאור,בנוסף.(יותרממושכת
ענייניםאותםמהםבחוקלקבועיש,זהמסוגהנחיותמתןשלבאפשרותהטמונה

.הנחיות134לתתניתןשבהם

שופטיםוקידוםהערעורערכאת.5

בערכאההשופטשכן,התלות-באיפוגעאינוערעורערכאתשלקיומהעצם
שופטיגםוכך,דעתוושיקולמצפונומיטבפי-עללהחלטהמגיעהראשונה
בהקשרבעיותשתימעוררתהערעורערכאתשלקיומהאולם.'הערעור35ערכאת

איןאםולשאלה,המחייבהתקדיםלשיטתנוגעתהראשונה.שיפוטיתתלות-אישל
ערכאתשללהחלטותיהעתידיותבפסיקותהכפוף,השופטשלתלותו-באיפגיעה

,המחייבהתקדיםשיטתנוהגתשבהןבארצותשכןאפרטלאוובשאלה.הערעור

קבועאצלנו,כך.היסוד136-בחוקיאובחוקהזהלענייןהוראותלקבועמקובל
חלקהופכתהערעורערכאתפסיקתלמעשה.השפיטה:יסוד-לחוק20בסעיףהדבר

אתמחזירההערעורערכאתכאשרהיא,לענייננויותרנוגעת,אחרתבעיה.מהדין
.לנהוג37ןכיצדהוראותעםהראשונהבערכאהבושדןשופטלאותוהתיק

.623'בע,3הערהלעיל,בביזוןראואלובענייניםמנהליםושליטהבפיקוחהצורךעל133
134Mallesonבאילובבירורלקבועיש,התלות-איעקרוןשלחשיבותולאורכיטוענת,בספרה

,30leson,י8:יעילבלתישופטנגדצעדיםלנקוטניתןמידהובאיזועניינים sapra noteM1a

.ק.200
שלתיקונו"שלף'לראוהערעורערכאתשלתפקידהיהיהכיראוימהבשאלהלדיון135

:השיפוטיתוהביקורתהאמתחקר"גרוס'ע;346,352(ד/ג"תשנ)מאהפרקליט"דין-עיוות

.551,587(ז"תשנ)כמשפטעיוני"עובדהבממצאיהערעורערכאתהתערבות
12Recife:זהלענייןראו136 Final Report, supra note.
אישוםכתםהוגש1995.5.5-כ.עציוןיהודהשלכעניינולראותניתןזולבעייתיותדוגמה137

פסק.326בשלוםדינים,(פורסםלא)עציון'ני"מ95/1332(ם-י)פ"תעציוןיהודהנגד
שלבעברה,חוקיתהוראהבהפרתהואשםהנאשם.2001בשנתניתןבעניינוהסופיהדין

ניסיונותיושעניינןעברות,תפקידובמילוילשוטרוהפרעהציבוריבמקוםפסולההתנהגות
,בירושליםהשלוםמשפטבביתפרנקל'דהשופטבפנינדוןהתיק.הביתהרלמתחםלהיכנס
המחוזיהמשפטבית.ערערההמדינה.96.2.12ביוםלושיוחסומהעברותהנאשםאתשזיכה
ממצאיםשיקבעמנתעלפרנקללשופטהדיוןהחזרתעלוהורההמזכההדיןפסקאתביטל

ביתהורהכן.ודאותברמתולאסבירספקשלברמההנאשםהיההיכןהעובדתיתבשאלה
'סבנושאשהתווספהפסיקהלאורפסיקתווישקולישובכיפרנקללשופטהמחוזיהמשפט

שנידיןפסקנתןפרנקלהשופט.1982-ב"תשמ,[משולבנוסח]הפליליהדיןסדרלחוק44
חוזרהואכיהראיותחומרשלמחדששקילהלאחר,השנידינובפסקוקבע97.6.30ביומ
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התעוררהשבהםמקריםאמנםייתכנו.בחקיקהלהסדירישזהענייןגם,לדעתי
ראיההבאתאונוסףעדושמיעת,בהדןלאראשונהבערכאההמשפטשביתשאלה
תיתןהערעורערכאתכיראויזהאין,ככללאולם,הענייןאתלפתורעשוייםנוספת
ישכיסבורההערעורערכאתאם.בתיקשדןהראשונההערכאהלשופטהוראות
שופטבכךשידוןמוטב,הראשונהלערכאההתיקאתולהחזירההחלטהאתלבטל
אותןפיעל,בתיקלדוןמעונייןהואאםלבחוריוכלשהשופטלפחותאואחר

.הנחיות
בשבתו,העליוןהמשפטביתהנחיותהיאזהבהקשרהמתעוררתנוספתבעיה

ביתעמדהזדמנויותבמספר.המשפטניהולאופןבדבר,לערעוריםמשפטכבית
במקרים.סבירזמןההליךבהימשכותוהחשיבותהצורךעלהעליוןהמשפט
סבלושממנוהדץעינויכשלההחלטהתוצאתאתהמשפטביתשינהאףחריגים
.אחראוזהבמקרהשינויהאוהתוצאהבהפיכתאיננההסכנה.להליךהצדדים
,מדוברשלאכיוון.זהבענייןהשופטיםשמעיריםהכלליותבהערותהיאהבעיה
ביתמצדכזהלחץ.מהדיןבחלקמדוברלאאזי,ענייןשללגופובהחלטה,ככלל

אתישימוהראשונותבערכאותהמשפטשבתילכךלהביאעלולהעליוןהמשפט
עולהזהחשש.הצדקעשייתעלויוותרועיניהםלנגדוראשוןיחידיכמדדהיעילות
בענייןעסקהואאכןכיהשופטיםמצייניםשבו,מירוםבענייןהדיןמפסקדווקא

השופטשלמעשהכך,עמודיםמאותשנשאדיוןפרוטוקול,ומורכבסבוךכלכלי
זמןשאיןציינוהמשפטביתשופטיאמנם.דין138פסקלכתיבתזמןהיהצריך
כיעודציינואך,והליךהליךבכלתלויוהדבר,סבירכזמןבולנקובשניתןמסוים
ענייניםבהםהיואםומה.נוספיםבתיקיםלדוןתקופהבאותהאמורהיהלאהשופט
זמןנדרשהיהשממילאומסובךמורכב,אחדבתיקדיןעינויעדיףאולי?דחופים

כילינראהכןעל?מפניונדחיםשהיואחריםתיקיםבעשרותמאשר,לכתיבתורב
לכלללכאורההיפות,אלובענייניםוגורפותכלליותקביעותמקביעתלהיזהריש

.139ספציפיותובנסיבותמסויםבשופט,אחדבתיקהדןאחדבערעור,הדיונים

פסקאתביטלהמחוזיהמשפטוביתהמדינהערערהזהדיןפסקעלגם.הנאשםאתומזנה
באופן"שיקבעמנתעלפרנקללשופטהתיקאתלהחזיר(97/1053פ"בע)שובוהורההדין
לביתהנאשםשלערעוררשותבקשת.מסוימיםבעניינים"עובדתייםממצאיםמשמעי-חד

חשין'מוהשופטיםלוין'שלנשיאהמשנהכפני,97/7170פ"רע)נדחתההעליוןהמשפט

וקבעזהבתיקבשלישיתבדיןמלשבתפרנקלהשופטעצמופסלזאתבעקבות.(דורנר'וד
השופטבפנילדיוןהתיקעברהפסילהבעקבות.שונהדיןפסקליחןעודמסוגלאינוכי

פרנקלהשופטשלהחלטתועלהנאשםערער,בתיקלדוןבידוסיפקהיהטרםאך,ברקלי
בקשותאףועל,פרנקלהשופטשלפרישתובעקבותאולם.התקבלוהערעור,עצמולפסול

,השלוםמשפטביתולנשיאהמשפטבתילמנהל,העליוןהמשפטביתלנשיאהנאשםשל
דיןופסקאחרשופטבפנילדיוןזהתיקהועבר,זהבתיקוידוןימשיךפרנקלהשופטכי

.שנדחה-ערעורהוגשוהדיןפסקעלגם.2001בשנתניתן(זיכוישלשוב)
בעיות",שטריתידיעלנסקריםזהבענייןנוספיםדיןפסקי.45הערהלעיל,מירוםעניין138

.95'בע,12הערהלעיל,"השיפוטיתהמערכתבמינהלומעשיותערכיות
הערותכיכהן'ה'חהשופטמציין,179,189(3)לד"פ,קלינמינץ'נמונרוף75/803א"בע139
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חשיבותישכןועל,שופטיםקידוםלענייןגםמשפיעההערעורערכאת
עללהשפיעהואגםעלולהשופטיםקידוםאופן.זה40ןלענייןגםלהחלטותיה

אתלרצותירצהכיחששויש,להתקדםמעונייןהשופטהדבריםמטבע.התלות-אי
יהיוהמינוייםבוועדתשהשופטיםלכךלשאוףישכןעל.בהםתלוישקידומואלו

.שוניםוממחוזותשונותמערכאות
בקונטיננט.שופטיםלקידוםבנוגעהשונותבמדינותשונותשיטותקיימות

.הערכההכוללתיקלגביומנהלשופטמכהןשבוהמשפטביתשנשיאמקובל
התיקיםמספר)מנהליתבהערכהרקמדוברהאםהיאשםהמתעוררתהשאלה
בשל,זאתאיכותהערכתגםשמאאו(בזהוכיוצאפיגורים,בהםדןשהשופט
בוועדת.141התלות-באילפגועעלולהאיכותשבקרתהטענהשהועלתההעובדה

בערכאותמשופטיםהמורכבתועדהכיוהוצע,חלקיבאופןזושאלהנדונהזמיר
עלתמליץ(העליוןהמשפטביתשופטלרבות)מחוזבאותושלא,יותרגבוהות

שכן,התלות-איעלביותרהפחותהבמידהתשפיעכזוועדהכינראה.קידומ142

השופטעםיומייוםפחותהכיהקשרעםבשופטים,ובנוסףבשופטיםמדובר
לנסותלשופטיהיהשקשהלכךגורםהואאףהמינוייםועדתהרכב.נדוןשעניינו

הברישלוהפוליטיהמוסדיהגיווןלאורזאת,המינוייםועדתהכריכלאת"לרצות"
.הוועדה

סיכום.י
שלוזכותםבכללהאדםזכויותמשמרעלעומדתהישראליתהמשפטמערכת

השופטיםנהניםזומטרהמימושלצורך.בפרטהוגןלהליךבפניההמתדיינים
להצביעהייתההמאמרמטרת.היבטיהבמגוון,תלות-אישלרבהממידהבישראל

לפגיעהמהסכנההנובעת,הוגןלמשפטהאזרחשללזכותוהנסתרהאיוםעל

.מבפניםהאיום,השיפוטיתהתלות-באי
המשפטיםשרכאשרכיוםהקיימתמוסדיתמתלות,השארבין,נובעזהאיום

תקנותיקבעהמשפטיםשרכיראויזהאין.זהבתחוםרביםנושאיםעלאחראי

במקרהשנוצרדץעיוותלתיקוןבכוחוישתמשהמשפטביתאך,יועילולאאוליכלליות
משמעתיתתלונהושוםהוראהושוםתקנהששום,הרביםבעוונותינו,מהדיאנן":ספציפי
מציעשאנישהמסקנותבאשליהעצמימשלהאניואין;הדין-עינוייבעדלעצוריכולותאינן

לפחותאבל.נתינתםהחשתלידילהביאעשויות,דין-פסקיבמתןהשיהוימןלדינאלהסיק
עינויאלולא,אשר,הדין-עיוותילתיקוןהדרושיםהכליםשלערעורמשפט-בתיבידייינתנו
."תקנהללאהיונשאריםאולי,הדין

.2,אק.1000:ראושופטיםקידוםלענייןהערעורערכאתהשפעתעל140 Shetreet, supra note

ותביעותל"בינלהסכמימהיחידה-המשפטיםמשרד,השוואתיתסקירה-שופטיםמיסף141
שלוהמידעהמחקרבמחלקתבנושאלדיוןרקעבמסמךשמופיעכפי,2000נובמבר,ל"בינ

.http://urwknesset.gov[(04.11.102visited,5"1)הכנסת il[.
.62(א"תשס)וחשבוןדין-שופטיםשלהבחירהלסדריועדהראוזמירועדתלהמלצות142
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לבתינשיאיםוסגנינשיאיםימנה;השופטיםשללעבודתםהנוגעותדיןסדרי
במדינות.המשפטבתימנהלאתימנה;בפועללכהונהשופטיםימנה;המשפט143

ביתנשיאבידילעתים)עצמההשופטתהרשותבידינמצאיםאלותפקידיםאחרות
פוגעהדבר.144(אחראוזהבמבנהשופטיםמועצותבידילעתים,העליוןהמשפט

שכלבמהלפגועעלולדברשלובסופוהחוקבשלטון,הרשויותהפרדתבעקרון
חששוקייםובלמיםבאיזוניםצורךישאם.הפרט145זכויות:להגנתועומדיםאלו

אישורסמכותאתלהעביריש,השיפוטיתהמערכתבידיכוחשליתרריכוזמפני
.לכנסתאלובענייניםהדיןסדריאוהתקנות
שלדעתובשיקולהפוגעותדיןסדריתקנותמהתקנתנשקפתנוספתסבנה
נוקשיםזמןלסדישופטיםהכפפת,דיןסדריתקנותשהתקנתלזכוריש.השופט

והשתלמויותחופשותשלילת,סטטיסטייםחות"לדוהשופטיםשלכבילתם,ומקוצרים
בלבלפגועעלולים,לכאורהמנהלייםענייניםבאלווכיוצאפיגוריםעל"סנקציות"כ

.השיפוטיתהתלות-באיפגיעהבעקבותוזאת,האזרחבזכויות,הדמוקרטיהשללבה
שיוקדשהזמןקביעת,התיקיםביןהעדיפויותסדרבקביעתהתערבותכל
השופטשלבעצמאותופוגעת,החלטהאודיןפסקמתןומועדואופןבתיקלטיפול

הזכותעלההגנהלאבדן,שציינתיכפי,להביאעלולהכזופגיעה.תלותו-ובאי
.בכללהפרטזכויותועל,בפרטהוגןלמשפט

.המתנגשיםהעקרונותביןוכןהמתנגשיםהערכיםשביןלמתחעריםהשופטים
מצפונםצולפילנהוגלשופטיםלתתיש.צדקמשפטלשפוטמתחייבהשופט
אחידפתרוןעליהםלכפותולא,השפיטה:יסוד-בחוקכקבוע,זהבענייןבהכרעה

ההתייעלות.46יאחידיםתקנותאוכלליםבדמותהשיפוטיתהאדמיניסטרציהשל
.הציבורבאמוןפוגעיםארוכיםזמןפרקיהנמשכיםהליכיםכיספקאין.חשובה

המשפטביתנשיאהסכמתכזהלמינוינדרשתהמשפטבתילחוק82-ו9,10'ספיעלאמנם143
.המשפטיםשרשלנותרההסמכות,כאמור,אולם,העליון

לתתואם.518'בע,24הערהלעיל,שטריתבהרחבהראוזהלענייןהקיימיםהמודליםעל144
נקיטת,נמוכותלערכאותשופטיםמינוי,שופטיםקידום,בקפריסיןלמשל,ספציפיתדוגמה
העליונההשיפוטמועצתלהחלטתשםנתוניםאלוכל-שופטיםנגדמשמעתייםצעדים

G:ראוזהלעניין.העליוןהמשפטביתמשופטיהמורכבת .M . Piis "Human Rights and the

"

the

Cypn" Constihltion'01

Powers

- Two Dominant Aspects'01,Doctrine of

Seperation

.1(ס"תש)הוממשלמשפט
שלטון"קלינגהופר'יראוהשיפוטיתהתלות-אילהבטחתהרשויותהפרדתחשיבותעל145

,105(ג"תשנ,עורךזמיר'י)הציבוריהמשפטעלקלינגהופרספר"משנהוחקיקתהחוק

,32Cappelletti,אק.15:ראועוד.108 supra note.
עירית01/4050(ם-י)א"תראו,מהירדיןבסדרהדיוןתקנותלגביזהבענייןהחלטהנתתי146

בוטלהדיןפסק.6,7פסקאות,992יטשלוםדינים,(פורסםטרם)מחמד'נירושלים
מחוזידינים,(פורסםטרם)ומחמדירושליםעירית'נמ"הי02/3350א"ע-בערעור

התקנותחוקיותששאלתהעובדהבשלבוטלהדיןפסקכילצייןיש,זאתעם.571(10)לג
,הראשונהבערכאהבדיוןענייןשללגופונדרשהלא,מהירדיןבסדרבתובענהשעוסקות

יתרהכקשיחותלוקותשהתקנותייתכןשבהןנסיבותעלהצביעההערעורערכאתכאשר
.(17בפסקה,שם)להגמישןהצורךלגבידעהוהביעה,(13בפסקה,שם)
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?מבפניםהאיום?שיפוטיתתלות-אי

המוביליםהעקרונותביןאיזוןתוךוצודקהוגןמשפטלקייםלשאוףיש,זאתעם

התייעלותוצעדישינוייםלערוךיש.מזהוההתייעלותמזההתלות-אי:זולמטרה
התלות-ובאיהדעתבשיקולפוגעיםאינםאלוצעדיםכיובדיקהבחינהלאחררק

אולי.הקיימיםהמשאביםבמסגרתמספיקלייעלעודניתןלאואולי.השיפוטית
השופטיםמספרבהינתןאו,השופטיםמספראתלהגדילאיןאםלשאולהעתהגיעה

?מאוחריגיעהצדקכיבחשבוןלקחת,הקיימים

כפי.השופטיםשלזכויותיהםעלשמירהשמטרתובמאמרכאןמדובראין
זכויותאתשתבטיחהיאהיאהשופטיםשלתלותם-אי,אסייםגםוכך,שפתחתי
.הדמוקרטיהאת,האדם

ביןזהשיקולבמלאכההעושיםאלויזכרו,זאתונזכירנזכוראםכיייתכן
האדםזכויותעלבהגנההתלות-אישלחשיבותההארוךבטווח.השיקוליםיתר

.ומהסטטיסטיקהמהיעילותיותרחשובהוהאזרח

253ה"תשסן'יהמשפט




