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דרור-בןמרדכי

ששניבכךפגםכלאיןשלפיההחלטהשגורמת,הנוחות-איתחושתלאורלהפתיע

שלבעמדהוהשני,ומבקשעותרהאחד,המשפטביתבאולםייפגשוטוביםחברים
שפרסםשיפוטיתאתיקהבכללילאמורבניגודניתנואלההחלטות;וקובעמחליט
ישבלאשופט"כינאמרשבהם,שמגרמאירלשעברהעליוןהמשפטביתנשיא

בתיקהמופיעלפרקליט,דיןלבעלחברתיתאומשפחתיתקירבהבובמשפטבדין
נוסף.2"פניםלמשואחשששלעיןמראיתליצורעלולים[...]מרכזילעדאו
המחייביםכלליםבבחינתאינםשיפוטיתאתיקהשכלליהשופטיםהחלטת,כךעל
ניתנהלאאילולההיהטוב-המעטהבלשון-היאאף,המדינה3שופטיאת

ובפרשתהורכיץבפרשתהעליוןהמשפטביתשלההחלטותשתי,כאמור.משניתנה

בעיהיצרו,הליכיםבאותםשהתעוררהנקודתיתמחלוקתמשפתרויותר,יצחק
המצערתהמסקנה.שופטיםלהתנהגותכלליםקביעתשלבנושאקשהעקרונית
טוביםכליםולתתוכלליההשפיטהאתולפתחלהמשיךשבמקוםהיאמהןהעולה

לאמור,"משפטיחלל"ההחלטותשתיאחריהןהותירו,במדינההשופטיםבידי
.שופטיםלהתנהגותכלליםשלמרוכזאוגדןהמשפטמערכתבידיהיהלאששוב
כשהואאחראוזההתנהגותכלללגלותשופטכלעלהיהשבהלתקופהחזרנו
אחריםכנושאיםשעסקהפסיקה)המשפטביתשלאגבבפסיקת,לעתים,טמון

-אחראוזהבמקרה-לנהוגכיצדההחלטהשבולמצבאףואולי;(לחלוטין
.הוא4דעתולשיקולנמסרה
תעשהלאאםוכי,אחרתאוזובצורהיתמלאזהריקכילצפותהיהניתן,ברי
מוסדותאורשויותזאתלעשותינסו,בדחיפותמעשהעצמההמשפטמערכת
שופטישלמורחבבהרכבנוסףדיוןעריכתלהיותהיהיכולכזהמעשה.אחרים
,בודןהעליוןהמשפטשכית,אחרכתיקהזדמנותניצולאוהעליוןהמשפטבית

שתישללשינויןאולביטולןלהביאיכולשהיהדבר,זהבנושאהדיוןלחידוש

לאזהדבראולם.אחרתאוזובמתכונת,לקדמותוהמצבוהחזרתהללוההחלטות
נשיאידיעל,האחד:שוניםמוסרותשנימצדמהלכיםשניננקטוובמקומו,נעשה
לעמודהראוימן.הכנסתידיעל,והאחר;ברקאהרןהשופט,העליוןהמשפטבית

.משמעותםועלמהםאחדכלעלבנפרד

קובעיםכיצד"דרור-בן'מזהבענייןראו.(יצחקפרשת:להלן)54(2)נדד"פ,ברק'גיצחק
.405(ג"תשס)חהמשפט"?שופטיםלהתנהגותכללים

כתוארו)הנשיאידיעלשנוסחו.1993-ג"תשנ,שיפוטיתאתיקהלכללידבפרק(כ)1כללראו2
.("ג"תשנשיפוטיתאתיקהכללי":להלן)שמגר'מ(אז

.63'בע,1הערהלעיל,יצחקפרשת;52'בע,1הערהלעיל,הורביץפרשת3
שם,1(ו"תשמ)8השיפוטמערכתעלוןכהן'ה'חלשעברלנשיאהמשנהשלתגובתוראו4

,שיפוטיתלהתנהגותמינימלייםסטנדרטיםאףהקובעבנמצאדיןאיןעודכלאבל":אמר
בעיניוכטובשיפוטיתהתנהגותכללילעצמולקבוערשאישופטוכל,הפקרהואהשטחהרי
."והטוביםהרעים,'האינדיוידואליים'יצריווכפי
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שיפוטיתאתיקהשלכלליםלהכנתהוועדה.כ

כללירקע.1
שנקטבמהלךמתבטאתיצחקובפרשתהורביץבפרשתההחלטותשלאחתתוצאה
,שכתבבמכתב,ברקהנשיאהודיע2002.8.11ביום.העליוןהמשפטביתנשיא
:נאמרבמכתב;5"שיפוטיתאתיקהשלכלליםלהכנתועדה"שלהקמתהדברעל

,המשפטיםשרעםהתייעצותולאחרהעליוןהמשפטביתשופטידעתעל"
.שיפוטיתאתיקהשלחקוקיםכלליםלניסוחכוועדהאתכםממנההנני
.בישראלשפיטהקיימתמאזקיימיםמחייביםשיפוטיתאתיקהכללי,כידוע
'ישראלנוסחהמקובלהמשפט'מחלקבעיקרםהםאלהכללים,זאתעם

הואהראוימןכימסקנהלכללהגענו.המשפטבתישלבפסיקתםהמעוגן
בכיווןחשובצעד.וחקוקיםחרוטיםכלליםשללבושילבשואלהשכללים

.1993-בידועלשנוסחוהאתיקהבכללישמגרהנשיאידיעלנעשהזה
השופטיעמודהוועדהבראש.הוועדהלעבודתבסיסישמשואלהכללים

לדווחמתבקשתהוועדה.רוביןרמיד"עויהיההוועדהמרכז.חשיןמישאל

."עבודתההתקדמותעלחדשיםששהתוךלי
התנהגותכלליבקביעתולשתףרחבהועדהלהקיםבחרברקהנשיאכיאפואנראה

לתמיכתם,כמובן,שזכתההצעה-השפיטהלמערכתמחוץגורמיםגםלשופטים

'סהשופט,לעבורההדיןביתנשיאגםהלךבעקבותיו.אלה6נוספיםגורמיםשל
'י(בדימוס)השופטבראשות(חברים13בת)רחבהציבוריתועדהשהקים,אדלר

הדיןבביתהציבורנציגישלואתיקההתנהגותכללישלהנושאלבחינת"אליאסוף
את04.8.1ביוםהגישהזוועדה."לכךבקשרוהנחיותהצעותוהגשת,לעבודה

להשאיר,המשפטלמערכת,להאפשר-שאיהיהברי.אדלר7'סלנשיאהצעותיה
המשפטשמערכתהואפירושוזהמהלך.טיפולללא,הדעותחלוקותשבו,זהנושא
התנהגותאתההולמיםהכלליםאת,פנימהבביתה,להסדירכדיצעדיםנוקטת

ומהווה,ביותרהואחשובשופטיםהתנהגותשלזהנושא:ועודזאת.השופטים
להקדיש-ברקהנשיאשעשהכפי-היהחיוניולפיכך,עצמההשפיטהמןחלק

ולקביעתנאותלהסדרלהגיעכדי,שונותומזוויותהבחינותמכל,ניכרמאמץלנושא
זוכיםהשופטיםשלהתנהגותכלליכיגםנציין.השופטיםלהתנהגותהולמיםכללים

.שונות8במדינותנכבדיםבפורומיםשונותמהצעותלהצעותלאחרונה
סובל'ומקלינג'ג,לינדנשטראוס'מ,ביניש'ד,חשין'מ:הבאיםלשופטיםנשלחזהמכתב5

.(כמערכתשמורעותק)הורבלי'רהדיןולעורךאנקר'א'לפרופוכן
.421'בע,1הערהלעיל,דרור-בןראולפניושעמדוהשונותהאפשרויותעל6
.2004אוגוסט,לעבודההדיןבביתהציבורנציגישלואתיקההתנהגותכלליראו7

httpמס2005.9.1) ://elyonl .court.gov.iUheb/avoda/ethic/main.htm] Oast visited[.
למצואניתןהאירופיבאיחודכולל,בעולםשונותבמדינותזהבשטחהנעשהעלמקיפהסקירה8
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בזמנושהקיםהוועדהמןבהרכבהשונהזוועדהכמהעדלהיווכחקל,זאתעם
ועדת,ראשית:לנדוי9'מ(בדימוס)הנשיאעמדשבראשהועדה,שמגר'מהנשיא

המשפטיםשרשלמעורבותוללאשמגר'מהנשיאידיעלנקבעהלנדויהנשיא
,לפניושהובאהחומרכלבדיקתלאחר,שמגר'מהנשיא.אחרחיצוניגורםכלאו

,הראוימןכיאו,צורךישכישמצאמבלי,שיפוטיתהאתיקהכלליאתגיבש
אתכזהלגורםלהציעכדיאודעתוחוותאתלשמועכדיאחרחיצונילגורםלפנות

מהלכו.לשופטיםהתנהגותכלליבקביעתשיתופווחומרקל,ומעורבותוהשפעתו
הורכבהלנדויועדת,שנית;המשפטיםשרעם,זאתלעומת,תואםברקהנשיאשל

עורכיוללשכתהאקדמיהלנציגיייצוגישהחדשהבוועדהואילו,בלבדמשופטים
השופטיםשלולדיונםלעיונםהובאולנדויהנשיאועדתהמלצות,שלישית;הדין

שללבושלקבלעשויותברקהנשיאשהקיםהוועדההמלצותואילובלבדבמדינה
-שונותבדרכיםולהתפרשלהשתמעיכולזהוביטוי,"וחקוקיםחרוטיםכללים"

.המפרשלפיהכול

פעולתהואופיהוועדההרכב.2
כמהמעוררתזווהחלטה,"ציבורית"ועדההקמתעלברקהנשיאהחליט,כאמור
.הוועדההרכבעללעמודהראוימןתחילה.!בעבר0עמדתיכברחלקןשעל,שאלות

היהניתןזהתפקיד.בלבדמשופטיםמורכבתלהיותצריכהכזוועדה,להשקפתי
הנוכחיבהרכבהבין,!!העליוןהמשפטביתנשיאידשעלהאתיקהועדתעללהטיל

.זאתיחייבהנוסףהתפקידאם-הרחבתהידיעלובין(חשין'מהשופטבראשות)
שהמהלךלומרהיהניתן,שופטיםשאינםמיגםכחבריםלווערהנוספואלמלא

לאמור,ימימהמימיםבארץהנהוגההמשפטשיטתעםאחדבקנהעולהכולו

מצדהתערבותתהיהלא(ממנהחלקהיאשופטיםוהתנהגות)שפיטהשבענייני
מפרסוםשונהאינושלעילההתנהגותכללישפרסוםוכן,כלשהוחיצוניגורם

נמסראילומתחזקתהייתהזוגישה.המשפטבתישלדינםופסקיהחלטותיהם
,כלכדמשופטיםהמורכבתהאתיקהלוועדת-לעילכאמור-זהתפקיד
,ולהבאמכאןזהבתפקידהותכהןקבועהועדהתהיהשהוועדהההנחיהבצירוף
זה,האמריקנישהדגםנצייןאם,מיותרתהערהזותהיהלאאולי.זמןהגבלתללא

Deontologie des1עHurard-(01(.1וCanivet.0;)Dalloz2003,Intensationale (Paris,ש
)Dalloz,2004,~Magistrats (Paris8(ק.210;)אלהבפרסומים,Epineuse, ibidושSalas

.Hurard,אק.67 ibid-301שCanivet(שהוקמהועדהשללעבודתההתייחסותלמצואניתן

Bangalore),(בנגלורועדתבכינויההידועהועדה,ם"האושלהאדםלזכויותהוועדהידיעל

.שופטיםשללהתנהגותםהנוגעיםעקרונותשלשורהשגיבשה
(ה"תשמ)6השיפוטמערכתעלון"השופטיםשלהמקצועיתהאתיקהנושאלקביעתועדה"9

.("לנדויועדת":להלן)1
.1הערהלעיל,דרור-בן10

,דרורבןראו.לנדויהנשיאועדתהמלצתכעקבותשמגר'מהנשיאידיעלהוקמההוועדה11
.1הערהלעיל
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ואנשיקונגרסחבריכגון)אחריםממגזריםציבורנציגיבשיתוףועדההקמתשל
,לשופטיםאתיקהכלליבקביעת,(ואחריםהדיןעורכיולשכתהאקדמיה,הממשל

נעדרלאהפוליטישהצביון,כזהמהלך.משלנושונהמשפטמשיטתחלקמהווה
שלהשפעתם.בקונגרסחוקלחקיקת,הדיוניםשלבסיומם,להביאנועד,ממנו

פישעלמפליאזהואין,רבההיאוקידומםהשופטיםבחירתעלפוליטייםגורמים
כללישלבקביעתםגם-היתרבין-אלהגורמיםמעורביםהאמריקניתהשיטה

ומרחיקה,הרחוקה,בארץהנהוגההמשפטשיטתאינהכללזו.לשופטיםהתנהגות
גם.השפיטהכהונתשלוהיבטיהצדדיהכלעלפוליטיתמעורבותמכל,עצמה

להתערבשלאלעצמןחובה-האחרוןלזמןעד-ראוהאחרותהשלטוןרשויות
כיהדעהגםהושמעהכילצייןצריךכיאם.המשפטמערכתשלבעצמאותה

שכלליהואהראויומןהצורךמן"הדיןשלמרותואלאהשופטעלשאיןמשום
.2ן"בדיןייקבעוהשיפוטיתהתנהגותו
.הוועדהשלולמהותהלאופייהבנוגעדברנאמרלאל"הנבהחלטה,ועודזאת
,פעמי-חד,אחדבמהלךמתמצהאינו,לשופטיםההתנהגותכללישל,זהנושא

נשאלת,לפיכך.אחריםאוכאלונוספיםבכלליםצורךיהיהלאשובשלאחריו
בכךתסתיים,הכלליםאתתנסהשהוועדהשלאחרהיאהכוונהאםהשאלה
בעתידותפרסםבתפקידהשתמשיךקבועהלוועדההיאהכוונהשמאאו,עבודתה
בין,המשפטבתיפסיקתשבעקבותבין(קודמיםכלליםשתשנהאו)נוספיםכללים

נוספיםוחשיבותחיזוקמקבלתזושאלה.שאחרתוביןהוועדהחברישלשמיזמתם
לעבודתבסיסישמשושמגרהנשיאשלהאתיקהשכלליההנחיהלאורדווקא

שהמלצותלאמור,בעתידהתהליךגםיהיהזהכילצפותאוליניתן.הוועדה
והוועדה,בעתידלפעולהבסיסישמשואלא,פסוקסוףבבחינתיהיולאהוועדה
-ולשנותםהכלליםאתולבחוןלהוסיףצורךשיהיהפעםבכלותתכנסתחזור
.המשפטבתיפסיקתבעקבותלמשל

הוועדהמסקסתשלמעמדן.3
לאחרפעולתותכניתהיאמהמצייןאינו,ל"הנבמכתבו,ברקהנשיא,כאמור

עלשיוצעוהאתיקהכללישלבגורלםיעלהומההוועדההמלצותלושתוגשנה

הנשיאידיעלשנוסחולאלהדומיםכלליםאלהיהיושאםאמרנוכבר.הוועדהידי
והתקדיםההנמקהמכוח,היתרבין,מחייבתוקףכללהםיהיהלאאזכי,שמגר
בפרשתההחלטותבשתישנקבע

הורבלי
בביטוישאםחוששני.יצחקובפרשת

,המשפטיםלשריוגשוהוועדההמלצותכיהיאהכוונה"וחקוקיםחרוטיםכללים"
יכולזהחשש.השפיטהמערכתשלבעצמאותהלפגועזהמהלךעלולאזכי

שכלליםהואהראוימןכימסקנהלבללהגענו=:כילוועדהההודעהמןלעלות
מפרטואינוהואעמוםזהביטוי."וחקוקיםחרוטיםכלליםשללבושילבשואלה

.2'בע,4הערהלעיל,כהן12
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כילקוותאלאנותרלא.אלהוחקוקיםחרוטיםכלליםשתקבעהרשותתהיהמי
,הוועדהח"דובעקבותלשופטיםהתנהגותכללייפרסםברקשהנשיאהיאהכוונה
בכוונתוכיכלללהניחאיןוכישמגרהנשיא,קודמוהלךשבהלדרךבדומה
מנתעל,המשפטבתילמערכתמחוץ,כלשהואחרלגוףהוועדהח"דואתלהגיש
התנהגותשלזהשנושאמצער.לשופטיםהתנהגותכללייקבעכזהחיצונישגוף

ההזדמנותנוצרהלאואףשופטיםשליותרהרבהמורחבבהרכבנדוןלאשופטים
.נוסףבדיוןבולדון

בקרובנידרשובוודאי13ברקלנשיאהמלצותיהאתהוועדההגישהלאחרונה
מפרטתהוועדהשבהםפרקיםלעשרהמחולקח"הדו.המלצותיהלהשלכות

אינני.השופטיםהתנהגותשלבנושאהמלצותיהאת(סעיפיםושלושהבארבעים)
ראויותבוודאיהןכיאף,לגופןהוועדהבהמלצותלדון,זהמאמרבמסגרת,מתכוץ
בסעיףכללה,חשיןמישאלהשופטשלבראשותו,הוועדהכירקאציין.לדיון

קירבהלשופט"אםבדיןמלשבתיימנעשופטכיהקביעהאתלהמלצותיה(8)(ב)15
מלגעתנמנעההוועדה."גרידאטכנישאינובענייןלעראולהליךלצדאחרתממשית

כפי.במשפטהמופיעהדיןלעורךהשופטשלממשיתקרבהשלקיומהבאפשרות
הוראותיהאשר,בכנסתהדשהחקיקהלאחרונההתקבלהזהכעניין,להלןשנראה
השאלה,תוקףבמשנה,להתעוררעשויה,זהבעניין.בלבדהמלצהבגדרעודאינן
,אחדמצד,שהרי?בהןייעשהומהחשיןהשופטועדתהמלצותשלדינןיהיהמה

ההחלטותשתיבתוקפןעומדותעודכל,שניומצדהכנסתשלמחייבתחקיקהקיימת
,ברקהנשיאידיעליאומצואםגם,כאלהכללים,יצחקובפרשתהנרביץבפרשת
צעדיםברקהנשיאינקוטאםגםיהיהכך.השופטיםאתהמחייבתוקףחסרייהיו

ככלליולפרסמןלגבשן,בהןלדון,אלההמלצותהשופטיםכלללפנילהביא
עצמאותואתבארץהמשפטשיטתאתהולםזהאיןלדעתי.שיפוטיתאתיקה
שלגושפנקאיקבלו,להןבדומהאחרותאו,אלההמלצותכי,השפיטהמערכת
גוףכלזהשיהיהוביןהמשפטיםשרזהשיהיהבין,אחרותשלטוןמערכות

שלבדרךהמשפטבתיידיעללהתגבשצריכיםשופטיםהתנהגותכללי.אחר14

בידיישאף,כזופסיקהבמסגרת.עצמםהשופטיםידיעלעקרונותואימוץפסיקה
נשיאיידיעלשהוקמוועדותשלהמלצותיהםפרי,התנהגותכללילאמץהשופטים

המכשולאתלהסירשישהיאהמתבקשתשהמסקנהלינראה.העליוןהמשפטבית
,אחרותובמילים;אחורניתהגלגלאתולהחזירשלעילההחלטותשתיידיעלשנוצר
ישנושיפוטיתאתיקהלכלליכישתקבעהעליוןהמשפטביתשלהחלטהדרושה
להוסיףאולבטלהעליוןהמשפטביתשללסמכותו,כמובן,בכפוף,מחייבתוקף
.ולראוילנכוןשימצאכפי,כללים

שיפוטיתאתיקהכללי":להלן)(כמערכתשמורעותק)2004-ד"תשסלשופטיםאתיקהכללי13
.("ד"תשס

.1הערהלעיל,דרור-בןראו14
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שופטפסלותבנושאהכנסתשלחדשהחקיקה.ג

כללירקע.1
ההחלטותשתיבעקבותשהתעוררוהבעיותעםמתמודדתהמשפטבתימערכתבעוד

גםלפעולההתעוררה,יצחקובפרשתהורביץבפרשתהעליוןהמשפטביתשל
חוקהבוועדתהדיוןבעת.15שופטיםלהתנהגותהנוגעיםכלליםלקבוע,הכנסת
ידיעלבנושאשפורסםמאמרהוועדהחברישללעיונםהוצג,בכנסתומשפטחוק
במדינההקייםהדיןפישעלמסקנתיאתהבהרתיזהבמאמר.,אלה6שורותכותב
הראוימןזהשאיןבמאמרהוספתיאף,לבסוף.המשפטבתיבידינתונהזוסמכות

בשטחיתערב-אחרגורםכלוביןהכנסתכמופוליטיבין-חיצוניגורםכי
נושאיחוקחקיקתידיעללהתערבבחרההכנסת,כאמור,אולם.השפיטהשלזה

ברקהנשיאשהקיםהוועדהשלקיומהדברעלידעהכילהניחויש,שיפוטיתמשרה
לקבועהשופטיםשלסמכותםאתדוחההמחוקקכיהיאשמשמעותההתערבות-
היהניתןכי,מהערהלהימנעאפשר-איהדבריםבפתחכבר.התנהגותםכלליאת

שמשכוהקודמותהכנסותלחבריבדומהינהגוכיהנוכחיתהכנסתמחברילצפות
.זה17בנושאמלדוןידמ

השפיטהבהליךהכנסתהתערבות.2
יחסישאלתאת,ובראשונהבראש,מעוררשיפוטיתמשרהנושאיחוקשלקבלתו
.שנימצד,המשפטבתיובין,אחדמצד,הכנסת:השלטוןמערכותביןהגומלין
שלהדדיכיבודעלמושתתיםלהיותצריכיםאלהשיחסיםהיאהמקובלתההנחה
ניסיוןמכלאחדשלטוניגוףשלוהימנעותהשונותהשלטוןמערכותסמכויות
.האחרהשלטוניהגוףשלוהמיוחדותהאופייניותסמכויותיולתחוםלחדורמכוון
נכוןזהיהיהבוודאי,להרמוניהכשאיפהזאתנתארולא,לכתנרחיקלאאםאפילו
למניעתעליונהחשיבותשישנהההבנהעלכמבוססיםהגומליןיחסיאתלהגדיר
לפגועאחדשלטוניגוףשלכוחואףשעל,לאמור.השלטוןרשויותביןעימות

כןיעשהלאהוא-האחרהשלטוניהגוףשלבסמכויותיו(שונותבדרכים)
כלתוביללאןלשערניתןשכן,מאליהםמובניםוהדברים.ומגווניםרביםמטעמים

.8י"הרשויותביןודיאלוגשותפות"ואתמכנה,בספרו,ברק'א'פרופ.אחרתדרך
נושאכאלהשופטיםלהתנהגותכלליםקביעתשללנושאהתייחסהלנדויועדת

חייבזהשנושאלנונראה"כינאמרשהגישהח"בדו.השפיטהמערכתשל"פנימי"
כבר[...]להשמחוצהגורםידיעלולא,פנימההשופטתהרשותבתוךלהיחתך
היאשבוהשופטתהרשותשלהאוטונומילתחוםשייךכולושהנושאלעילרמזנו

.שיפוטיתמשרהנושאיחוקבחקיקתביטוילידיבאהאשרפעולה15
.1הערהלעיל,דרור-בןראו16
.(שמואלפרשת:להלן)452(3)יחר"פ,מ"הי'נשמואל63/525'המראו17
.388'בע"הדיאלוגשיבוש"עלוביחוד,18פרק(ד"תשס)דמוקרטיתבחברהשופטברק'א18
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התפיסהעלמצביעיםאלהדברים.!9"לביתהולעשות"עצמהעללנצח"צריכה
interna-לשייךהשופטיםהתנהגותשנושא coororisוכפי;השפיטהמערכתשל

הדיןהוא,פעולתוכלליאתמסדיר-אחראוטונומיגוףכלאו-שהכנסת
.השופטיםהתנהגותלכלליבאשר
ניתן.המשפטבתיוהןהכנסתהןהעתכלפעלו,לעילהמתוארתהגישהפיעל
בנוגעבסמכויותיהשימושמלעשותלהימנעהכנסתהחלטותאת,כדוגמה,לציין
.20המשפט-בבתיועומדהתלויענייןלכל

הדיוןבמסגרתלנהוגהשופטעלכיצדהמשפטיהנושאשלבכנסתהעלאתו
הנופלמובהקבנושאלהתערבותרצוןעלמעידהעצמההיא,המשפטבבית

שלבעצמאותהפגיעהמהווהוממילאאחרתשלטוניתמערכתשלבתחומה
לעמדהדעתהאתהכנסתנתנהלאזהכיצדלתמוהמקוםיש.המשפטבתימערכת
הכנסתלעצמהנטלהכאן.הכנסתחברישלהתנהגותםלגבינקטהעצמהשהיא

שיחייבוההתנהגותכלליאתהןלקבוע,נטלהובצדק,הבלעדיתהסמכותאת

כלליםשלמהפרתםכתוצאהשיינקטוהמשמעתייםהאמצעיםאתהן,חבריהאת

יהיהכלשהוחיצוניגוףכיראוישאולידעתועלהעלהלאבכנסתואיש.2!אלה
.הכנסתחברישל(משמעתאמצעינקיטתאו)ההתנהגותכלליבקביעתמעורב
הנוגעלגוףהסמכותמלואאתהכנסתהעניקה,זהבנושאלחקוקבבואה,אדרבה
,הרעיוןאתלבחוןישזובאספקלריה.הדין22-עורכיללשכת,למשל,כמו,בדבר

עבורשיקבעהוא,המחוקקהשלטוניהמוסדכי,בכנסתהחקיקההליכיאתוממילא
לשפוטבבואםמסוימיםבמקריםלהתנהגעליהםכיצדהשפיטהומערכתהשופטים
חבריכאילו,זהחוקשלקבלתואתשליוותההמחשבה.המשפטכסעלובשבתם
ששתינניחאםגםוזאתפסולהעצמההיא,לשפוטישכיצדלקבועמוסמכיםהכנסת

חברישללטעמם-לעמודיכולותאינןהעליוןהמשפטביתשלהללוההחלטות
כבתוךבשפיטהלעשותיכולההכנסתאין,ועודזאת.(שלהםרקלאואולי)הכנסת
היההראוישמןנושאלאהיא,המשפטכסעלבמיוחד,השופטיםוהתנהגות,שלה

שהכנסתההנחהתתקבלשאם,ההערהמתבקשתגםכך.בויתערבופוליטיקאיםכי
ואילךשמעתההיאהרבריםשלהאמיתיתמשמעותם,זהבתחוםלחוקקיכולה

עדהיריעהאתולהרחיבלהמשיך,מבחינתה,בעתידמניעהכלהכנסתתראהלא
ומכאן.להםומחוצההמשפטבבתי,השופטיםשלהתנהגותםכלפניעלשתשתרע

.השפיטההליכיבכללהתערבותהדרךקצרה
עלתהזושאלה.בכנסתעולהזומעיןחוקשהצעתהראשונההפעםזואין

.4'בע,9הערהלעיל,לנדויועדת19
ומיום!1953.3.0מיוםהכנסתועדתהחלטות-"(יודיצה-סוב)המשפטבביתשבדיוןעניין"20

.(במערכתשמורעותק)8.24.!962
,וחובותיהםזכויותיהם,הכנסתחבריחסינותלחוק13ה-ו(!ד)13,(3)(א)13ד'סראו2!

.!95!-א"תשי
.1961-א"תשכ,הדיןעורכילשכתלחוק(2)61-ו(4)109'סראו22
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אתהכנסתחוקקהכאשר-אזלהעלותהטעםאוליוהיה-בעברכברונדונה

הענייןשטבעכפי,ושוניםרביםנושאיםנדונוזורחבהבמסגרת.המשפטבתיחוק
כי23למסקנהאזהגיעההכנסתואולם.ומקיףחדשחוקשמגבשיםשעהמחייב

זהשנושאמוטבוכישופטיםפסילתוכלליהוראותתחוקקכיהואהראוימןלא
.עצמםהשופטיםידיעל-הימיםכלשהיהכפי-מוסדרלהיותימשיך

מובהקשיפוטינושא-"בדיןמלשבתמניעה".3

ואת,המשפטבתימערכתשללתחומהזהחוקשלחדירתועומקאתלהביןכדי
משמעותהאת(בקצרהולו)תהילהלהסבירהראוימן,בשפיטהפגיעתהחומרת

וידיעותיו,המשפט-מבתיהרחיקוהושענייניומי."שופטפסלות"האמירהשל
טכניענייןאלאכאןשאיןלמחשבהלהיתפסעלול,אחריםבתחומיםמרוכזות

והשפיטהללבוקרובהחוקששלטוןמיכלאולם.כלשהיחשיבותחסר,ופורמלי
זכויותעלבשמירהדניםאנו.ראשבקלותלכךלהתייחסמוכןאינו,חוקולחםהיא

ההצעהכילדעתחשוב.דמוקרטיתמדינהשלהערכיםעלובהגנה,והאזרחהאדם
הוא,השפיטהלמערכתביותרוהחיונייםהחשוביםהיסודותבאחדפוגעתשלעיל

היקרדברישנואם.פניםמשואללאנעשיתשמלאכתםבשופטיםהציבוראמון
.הציבוראמוןזההרימשמרמכלהשופטיםשומריםושעליו,השפיטהלמערכת

זהירבלתימעשהשכל,מכאן.המשפטבתימערכתבנויהשעליוהבסיסזהו
אתלקעקעעלולים,זהורגישעדיןשדרהבחוטפגיעהלהזכירשלא,זהבתחום
,ספוראיןבהחלטות,המדינהקוםמאז,השניםכלבמשך.במדינההמשפטיסודות
,לשופטיםהתנהגותכללי,בראשםהעליוןהמשפטובית,המשפטבתיוגיבשוחזרו
מלדוןשופטיםשלפסילתםלגביומפורטיםמיוחדיםכללים-כמובן-ובהם

,חלקדףבבחינת,חדשנושאלהסדיראפואבאלאהחוק.הדרושיםבמקרים
שלובקביעתםהשפיטהשלהיצירהבמעשהמתערבהחוק.להסדירוישאשר

,העליוןהמשפטביתידיעלשגובשוכפי,כהעדהקיימיםאלהבין,הסדרים
עלשנקבעוכפי-ההתנהגותשכלליאומרהחוק.לבואהעתידיםאלהובין

,הכנסתחברישללרוחםאינם-יצחקובפרשתהורביץבפרשתהשופטיםידי
להזכיריש.הראשוניםעלזהרגישבנושאדעתםאתלכפותמבקשיםוהאחרונים

,מפתיעחידושבבחינתאינןיצחקובפרשתהורכיץבפרשתההחלטותשתיגםכי
דומההחלטהניתנה,העליוןהמשפטביתשלופעולתודרכובראשיתכברשהרי
ההחלטותשתיכילומרשניתןמכאן.24הדיןלעורךשופטביןחברותיחסיבעניין
,אכן.עמהאחדבקנהועולותימימהמימיםשנקבעהההלכהאתמאמצותהללו
מאות;מאזשחלפוהרבותהשניםכלבמשךהשופטיםנהגוכך,למעשההלכה
הנאותהההתנהגותבנושאלדרגותיהםהמשפטבתיידיעלניתנוהחלטותשלרבות

.17הערהלעיל,שמואלפרשת23
.(נוחימובסקיפרשת:להלן)4גר"פ,המשפטיםשר'ננוחימובסקי49/90ץ"בגראו24
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צדקתהאתמוכיחרקובשופטיםהמשפטבתיבמערכתהציבוראמון.השופטיםשל
.זודרךשל

יזמהמאחוריהעומדיםהמניעיםבדברתהייהמעוררתהפעםהנושאשלהעלאתו
ולעצמאותםהמשפטבתימערכתשלולעצמאותהלתחומהלפלושהמיועדת,זו
,יצחקובפרשתהורביץבפרשתההחלטותמשתינבעהפעםהזרז.השופטיםשל

'תהשופטהיהצריך,לטעמם.הכנסתחברישלבעיניהםנראושלאהחלטות
חבריביקשו,לפיכך.ערעורבאותושדןבהרכבמלהשתתףעצמואתלפסולאור

שופטישלמזוגבוההשסמכותםהלכהפוסקישלגלימהעצמםעללעטותהכנסת
השופטיםביןגםיש,אמנם.אלהשיפוטיותהחלטותולשנותהעליוןהמשפטבית

משוםהן,לרוחםאינןשלעילשההחלטות-הכנסתחבריביןרקולא

ידיעלנקבעושאלהכפי,השופטיםהתנהגותבכלליהאמורמןסטושההחלטות
נחפזהמהשוםעל,טעםלראותקשה.הענייןלעצםוהןשמגר(בדימוס)הנשיא
שקיימתמשוםגםפתוחעדייןהנושא.זהבענייןחוקולחוקקלהתערבהכנסת

חקיקתובעתברקהנשיאידיעל-לעילכאמור-שהוקמהציבוריתועדה
לרגענניח.לשופטיםהנאותיםההתנהגותכלליבשאלתדיוניםבההתנהלוהחוק
ממהההפךמחליטהיההעליוןהמשפטכיחשופטישלמסויםמותבכיקט

היוהאם.עצמואתלפסולשופטשעל:לאמור,זהבמקרההשופטיםשהחליטו

ולפיכךכזוהחלטהעםשלמיםהםשאיןלומרלעצמםסמכותנוטליםהכנסתחברי
!?משנהגואחרתלנהוגהשופטיםיהיוחייביםפיושעלחוקלחוקקבדעתםיש

,מסויםבתיקמלדוןעצמואתשופטיפסולאימתילאמור,זהבנושאדווקא
שלדעתםלשיקוללהשאירושיש,למסקנהמגיעההייתהאם,לכנסתהיהטוב

,להביאהראוימן.עצמההשפיטהמןנפרדבלתיחלקשהואמשוםהשופטים
:שמגרהנשיאשלמדבריו,זהבעניין

,פסלותבטענתלדוןהבא,השיפוטמלאכתעלשאמתמיכיהיאההנחה"
למערכתמחוץאדםמכליותרדקותובאבחנותיותררבבניסיוןמצויד

מבקשואשרהשיפוטייםוהדיוןהמחשבהדרכימכירשאינוהשיפוטית
כביכול,הטענהלפי,שהםאחריםאואלוחיצונייםמסימניםמסקנותלהסיק
.25"בעניןשדןהשופטשלבמחשבתושמתהווהלמהבבואהמעין

לתתהניסיון.ואופיוטיבומפאת,חוקידיעלמוסדרלהיותיכולאינוזהנושא
שלכביטויו)"חקיק"אינווהנושאהואיליפהלעלותיכולאינוחקיקתילבושלו

לבטאיכלולאהכנסתחבריגם.פסיקתיתלהתפתחותלהשאירוויש(ידין'א'פרופ
עמומיםבביטוייםשעשובשימושלמצואניתןלכךראיה.מבוקשםאתולהגדיר
כלבנסיבות,שיקבעוהםהשופטים,למשל,כך.המשפטבתילפרשנותהנתונים

אגרנטלשמעוןגבורות"משמעתרתיידידבעקבות-שופטפסלותעל"שמגר'מואו25
.87,106(ז"תשמ)
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או"ממשיכספיעניין"או"ממשיתקרבה"החוקלפיקיימתאם,ומקרהמקרה

זהבנושאכילכנסתהיהברוראם:לדוכתאקושיאהדרא.26"ממשיאישיעניין"
שיצטרכוהםהמשפטבתי-דברשלבסופו-כילההיהברי,שפיטהשל

לעובייהמלכתחילהנכנסומהשוםעל,עצמולפסולשופטעלאימתיהלכהלקבוע

?זרקורהשל

?פירוריהמה-"ממעניתקירבה".4

המשפטבביתשנקבעהההלכהאתלשנותמבקשתהכנסתכימלמדבחוקעיון
ההלכהאתמבטלהחוק.הדיןלעורכיהשופטיםשביןהיחסיםמערכתלגביהעליון

האמוראתוכן27נוחימובסקיבפרשתהעליוןהמשפטביתשלדינובפסקשנקבעה

בנסיבות,הכנסתחברילדעת.28יצחקובפרשתהורביץבפרשתההחלטותבשתי
לפניוכשמופיעעצמולפסולחייבשופט(להלןכךעלאעמודועוד)מסוימות

ההוראהאתליושנההחזירההכנסתכישיטעןמייטעןשלאוכדי.מסויםדיןעורך
בנסיבותשופטפסילתלענייןאחרתנוסחהנמצאה,שיפוטית29אתיקהשבכללי
.הנדונות

בוכמשפטכדיןישבלאשופט"כיהשיפוטיתהאתיקהכלליקבעו,כאמור

,מרכזילעדאובתיקהמופיעלפרקליט,דיןלבעלחברתיתאומשפחתיתקרבה
שלמראיתליצורעלולים,כשופטמינויולפניהדיוןנשואבענייןקודםטיפולאו

.'0"פניםלמשואחשש
בחרה"חברתיתקרבה"הביטויובמקוםהכנסתבעיניחןנשאלאזהנוסת

כילהדגישהראוימן,זהביטויטיבעלשאעמודלפני.אחרבביטוילהשתמש

זהבביטוישימושנעשהשמגרהנשיאידיעלשנקבעוהשיפוטיתהאתיקהבכללי
חברותיחסיביןהבחנהשקיימתלאמור,"משפחתיתקרבה"לביטויצמודכשהוא
.י3משפחהליחסיובאופייםבחזקתםהדומיםיחסיםלביןבעלמא
חברתייםיחסיםשלקיומםדברלהזכירשלאבחרשיפוטיתמשרהנושאיחוק

קבע,שמגרהנשיאשלזהביטוישלותוכנוביטויוובמקוםהדיןלעורךשופטבין
,למשל,כך.לאואם,הפסולבשופטמתקייםאםבוחןכאבן,"ממשי"המילהאת
עדאוכוחובא,להליךצד"כיהואיודעבובמשפטמלדוןעצמולפסולשופטעל

'2"אחרתממשיתקרבהביניהםשקיימתאוהשופטשלמשפחהבןהוא,מרכזי

.שיפוטיתמשרהנושאילחוק2,3,4,5,6'וס,(2)-ו(1)(ג)(3)1'ס26
.24הערהלעיל,נוחימובסקיפרשת27
.1הערהלעיל,הורבצוופרשתיצחקפרשת28
.ג"תשנשיפוטיתאתיקהכלליראו29
.דבפרק(ב)1'מס,שם30
.416'בע,1הערהלעיל,דרור-בןראו31
.שיפוטיתמשרהנושאילחוק(1)(ג)(3)1'ס32
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,להליךבצד"ממשיאישיעניין"לוישאםבמשפטמלדוןעצמולפסולעליווכן

.33"מרכזיבעדאוכוחובבא
האם:אלהשתיביןהמשוואהאתלקבוענוכלכיצד:השאלה,כמובן,נשאלת

היאהכוונהאם?ממשיתקרבהשלמזויותרמקלהאומחמירהחברתיתקרבה
הרי,זהעמוםמונחיפרשו,ימימהמימיםבכהונתםדרכםפיעל,שהשופטים

מובנווכיצריותרהרבהמבחןאימצההכנסתכימאודשייתכןהיאלכךהתשובה
.34חברתיתקרבהשלמזהתובענייותרהרבה"ממשיתקרבה"הביטוישלהנכון
מטעמיםשופטיםלפסילתמקוםיהיהלא,החדשהחוקלאחר,עתהשגםלאמור

ובפרשתהורביץבפרשת,נוחימובסקיבפרשתנקבעשאכןכפי,חברתיתקרבהשל
חברתייםיחסיםכילמסקנהאותנותובילהחוקשלהנכונהשפרשנותוייתכן.יצחק

יכולהכזוסיבה.השופטלפסילתסיבהאינםדיןלעורכישופטיםביןהדוקים
לכתמרחיקתקרבה,ממשיתקרבהביניהםקיימתאםרק,החוקפיעל,להיות
חברתיתלקרבההיאוהכוונה,כןתאמרלאאם.חברתיתקרבהשלמזובהרבה

אלא,עודולאלישנאכהאיהדברנאמרלאמהשוםעל,דיןלעורכישופטיםבין
?השיפוטיתהאתיקהבכלליבמפורשהמופיעזהביטויפסלהשהכנסת

?בתקנתםחכמיםהועילומה.5

התנהגותשלזהמשפטיבנושאהכנסתהתערבותבעייתעלנוסףכילינראה
אלהדבריםאף.עצמוהחוקלגביכלליותהערותמספרמתבקשות,השופטים

שפיטהבעניינימלהתערבידהמשכהלו,לכנסתלההיהשטובלהראותנועדו
.זהבכללהשופטיםוהתנהגות
56,חדשהבחקיקהצורךישמהלשם,השאלהאתמעוררתהראשונהההערה

עקרונות,ראשוניםלמושכלותלבושלעטותמנתעל,המדינהקוםלאחרשנים
אחרותמתקדמותמשפטבמערכותכמושלנוהמשפטבמערכתהמקובליםיסוד
בדבר,שיפוטיתמשרהנושאישבחוקהשונותההוראות.עליהםמערעראינושאיש

פסלושופטים:דברמחדשותאינן,ממנולהימנעהשופטשעלאינטרסיםניגוד
כספיתמעורבותבגללוהןמשפחתיתקרבהבגללהן,בתיקמלדוןתמידעצמם

.אחר35דומהניגודכלבגיןאו
בתיפסיקתשלנפרדבלתיחלקמהווים,אחריםרביםענייניםכמו,זהעניין

.7-ו4,5,6'ובס,(2)(ג)(3)1'בס,שם33
לפסילתהנכוןהמבחן,375(2)כטד"פ,י"מ'נידיד75/48ש"במאזשנקבעהההלכהפיעל34

לכתמרחיקיותרהרבההואזהביטוי.פניםלמשוא"ממשיתאפשרות"שלזההואשופט
.25הערהלעיל,שמגרראו;"סבירחשד"שלמזה

בעיריית"הליכוד"סיעת79/531ץ"בג;88סעיף(ז"תשמ)שיפוטידעתכעקולברק'אראו35
בעיקריחדשותמגמות"שטרית'ש;566(2)לדד"פ,תקוה-פתחעירייתמועצת'נתקוה-פתח
,הגדולהרבניהדיןבית'נלויאן91/881ץ"בג.325(ז"תשמ)לזהפרקליט"הטבעיהצדק

,518(2)כחד"פ,יפוא"בתהמחוזיש"ביהמ'נבארה'ג74/91ץ"בג;86,91(5)מוד"פ
.11(1980)ימשפטים"תפקידבמילויאינטרסיםניגוד"ברק'א.526
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בחרהפיהשעלמובנתלאתמונהמתקבלת.השופטיםהתנהגותשלבנושאהמשפט

,כאמור."קודיפיקציה"לעשות,המשפטבתישלמסוימתפסיקהלגבי,הכנסת
,אינטרסיםניגורשלבנושאחוקחקיקתשיצדיקוטעםהיהולאסיבההייתהלא

מאזכי,בולהיאחזהיהשניתןנימוקהיהלא.ממנולהימנעהשופטיםשעלניגוד
אולעצמו-מעונייןצדהואשבובמשפטודןשופטישבכאילו,המדינהקום

ראוי,אדרבה.המחוקקהתערבותאתהדורשת"תופעה"שלאובוודאי,למשפחתו

המשפטיתבוועדההשופטיםאחדכינמצאשם,באנגליהשנוצרהמצבמןללמוד

ולדוןהדיןפסקאתלבטלצורךונוצר,אינטרסיםניגודתוךפעל,הלורדיםביתשל

אישדעתעלהמחשבהעלתהלאאולם.36אחריםשופטיםבהרכבמחדשבעניין
מיוחדחודלחוקקהראוימןאלהנסיבותשלרגל,הבריטיבפרלמנטלאודאי-

לשופטהמתירהההוראהלגביהדיןהוא."השופטיםהתנהגותבעיית"אתשיסדיר

אחרשופטלכלהענייןהעברתאם"-שבחוקהאיסוריםאףעל-בדיןלשבת
הפסוקהההלכהזוכייגלהקלותשיטרחמיכל.37"הפסלותעילתאתתשנהלא

באהלאזוהוראהאף.אחרות38רבותבמדינותגםאלאאצלנורקלא,ימימהמימים
.משנתקבלנתקבלשלאלוהיהוטוב,הואמיותרזהשחוקהמסקנהאתלחזקאלא

ישבלאשהשופטבהוראהגםמתבטאת,מרובהלתפוסזהבחוקהשאיפה
בספרמופיעאינוזהמונח.39"מרכזיבעד"כלשהוממשיענייןלוישאםגםבדין

הערכתשנדרשתעד"הוא"מרכזיער",שלפיהבחוקהבהרהנוספהולפיכךהחוקים
בעניין,השפיטהבהליכיהמחוקקהתערבות.40"בהליךהכרעהלצורךמהימנותו

בהעלאתןאפואנסתפק.מלהשתרעהמצעוקצרושונותרבותבעיותמעוררת,זה
:מהןאחדותשל

המכוניםאלהבייחוד)רביםשבתיקיםהיטביודעלשפיטהשקרובמיכל(א)

מובאיםאינםעליהםופרטיםהעריםרשימתאתהשופטלפניאין("אזרחיים"
.המשפטתחילתבטרםלידיעתו

אולם"מאלהאחדשמתקייםבידעובדיןישבלאשופט"כיקובעהחוק(ב)
רקלא,לותיוודעעצמואתלפסולשופטשלחובתוכיבחשבוןלהביאישתמיד

אתשמעשכברלאחר,בסופוואוליהמשפטבמהלךגםאלאהמשפטתחילתלפני
.הראיותמרבית

36(2.040parte Pinochet Ugarte%0,Bow Street MettDpolitan Stipendiary Magistrate1.א
119.A.C1[2000].

.שיפוטיתמשרהנושאילחוק(א3)(ג)(3)1'סראו37
אגרנט(אזכתוארו)הנשיאמזכירשם,208(1)לר"פ,י"מ'נברכם75/500פ"עלמשל,ראו38

הוא,יופסקוהמשפטהפסלותטענתתתקבלאם,הלוא":ואומר,Necessity~-העקרוןאת
אותהלהיווצרעלולההזהבבירוראך,אחריםשופטיםשלשהכפנימחדשלהתברריצטרך

יהיהולא,עליהלהתלונןבאהמערערכוחבאואשרהנוכחיבמשפטשנוצרהסיטואציה
.214'בע,שם."סוףלדבר

.שיפוטיתמשרהנושאילחוק(2)(א1)(ג)(3)1'סראו39
.שיפוטיתמשרהנושאילחוקסיפה(א1)(ג)(3)1'בסההגדרהראו40

505ה"תשסן'יהמשפט



דרור-בןמרדכי

כיצד-אחרתאוזוידיעהמראשהשופטיודעשעליהםהעדיםלגביגם(ג)
הערכתשנדרשת"עד"מרכזיעד"יהיההעדכי,המשפטשמיעתלפני,לדעתיוכל

עלמוקדמתדעהליצור,לשופט,לואסורשהרי,"בהליךהכרעהלצורךמהימנותו
.המשפטתחילתלפני,אחראוזהעד

אתלכתובהשופטישבעת,המשפטבתוםשרקהיאהמשפטיתההנחה,כידוע
מןבמיויחליטודעתועמדתואתיגבשאזרק,לפניוהחומרכשכל,דינופסק

.בהליךהכרעהלצורךלותשמשנה(עדויותאילואו)עדותואיזואמוןלתתהעדים
משרהנושאיחוק."מרכזיעד"יהיהמימראשלדעתהשופטבידישאיןמכאן

שופטעצמויפסולמתיולקבועלפרטהמשימהאתעצמועלנטלאףשיפוטית
"משפחהבן"האחד,סוגיםשנימגדירהחוק.משפחהקרבתבגללבתיקמלדון

מדרגהמשפחהבן"השניוהסוג(זהבתחוםהכלוליםהקרוביםשלרשימהובו)
שאינהאחדבהבדלהקודמתלזוהדומהרשימהמפורטתכאןואף)"ראשונה
אחריםמשפחהקרובילגביהשאלהמתעוררתממילא.(זוגבןשלהורהכוללת
ועם-דעתוהביעשמגרהנשיא.קרובפחותבמעגל,ברשימהמפורטיםשאינם

:כי-עמהמסכיםאניהכבודכל

עדיפהקלאוזוסנומרוסיוצרתשאינהיותרהכלליתהניסוחשיטתכידומה"
נסיבותלאורתיבחןהקרבהשמידתמחייבההיגיוןכי,רגםבתורדנןבמקרה
ושופט,המקריםבכלמשמעותבעלתאכןהיאראשונהבדרגהקרבה.העניין
ממציםאיננובכךאולם,וכדומהאחשל,בןשלבמשפטםלשבתיכולאינו
חמיואוגיסו,דודובן,למשל,מתדייןבוענייןגם.האפשריתהפסלותאת
משפחתיתקרבהבענייניהגבולכימחייבוההיגיון,אותויפסולהשופטשל
שופטייטהפניםמשואשלאפשרותומניעתספקהסרתלשםוכירחביהיה
המעגללהרחבת-המשפחהקרבתבעניין,היינו-ענייניםשלזהבסוג
.4'"לצמצומוולא

מערכתמבחינתכללבעיההייתהלאזושבעיההואכאןגםלומרשאפשרהמעט
הרבההתאים,שמגרהנשיאמדברישעולהכפי,הקייםההסדר,אדרבה.השפיטה

מוסיפותואינןהןמיותרותאלהשהוראותרקלא,לפיכך.משפטלעשייתיותר
שטובתמאלההפוכותלתוצאותלהובילעלולותאףואוליהןשמכבידותאלא,דבר

.דורשתהעניין

סיכום.ד

השופטיםהתנהגותכלליכי,בעכר42שהבעתי,התפיסהעלהתבססהזאתרשימה

.108'בע,25הערהלעיל,שמגרואו41
.1הערהלעיל,דרור-בן42
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?השופטיםלהתנהגותכלליםבקביעתהכנסתהתערבהמהשוםעל

המשפטביתשנשיאהראוימןוכי,המשפטבתיפסיקתמתוךבעיקרלנבועצריכים
הדקמןנובעיםשאלהכפי,הכלליםאתויפרסםיגבש(האתיקהועדתבעזרת)העליון
החלטות,המשפטבתיפסיקת:הבאיםבמקורות,בעיקר,שהתגבש,במדינההמחייב

נשיאהחלטות,שופטיםלבחירתהוועדההחלטות,לשופטיםהמשמעתיהריןבית
לחוק11סעיףפיעל)נוסףעיסוקלגביהמשפטיםושרהעליוןהמשפטבית
מתפקידושופטהשעייתלגביהעליוןהמשפטביתנשיאהחלטות;(השפיטהיסוד

בהוראותשמקורםכללים,כמובן,וכן,שופטיםעלהציבורתלונותנציבוהחלטות
בתיחוק,השפיטה:יסודחוקלרבות,שופטיםבהתנהגותהדניםהשוניםהחוקים
מובן.שיפוטיתמשרהנושאיוחוקשופטיםעלהציבורתלונותנציבחוק,המשפט

שלרובםרוב":ברק'אהנשיאכדברי,אך,נוספיםכלליםגםאליהםלצרףשניתן

כך.43"אינטואיטיביתפיהםעלמתנהגוהואשופטלכלטבעייםהםהאתיקהכללי
(ידםעלהניתניםהדיןובפסקיתפקידםמילויבעת)לשופטיםפרטכי,הוספתיגם

למערכתלהכתיבסמכות(כלשהולגוףאו)לאישלהקנותשניתןהדעהאתלקבלאין
גישהפיעל.השופטיםאתשיחייבוהתנהגותכללי(הקייםהדיןעלנוסף)השפיטה

בהיהיואםגם)חיצוניתועדהידיעלשיוצעובכלליםלתמוךשאיןלינראה,זו
מכאן.שופטיםשאינםאחריםגורמיםבהישתתפואםוחומרקל,(שופטיםהבריס

שלהתנהגותכללילניסוחנוספתועדהשלהקמתהכלפישהעליתיהביקורתדברי
ההולמיםהכלליםשלבנושאהכנסתשלהתערבותהכלפיתוקףובמשנה,שופטים

.שיפוטיתמשרהנושאיחוקחקיקתידיעלהשופטיםהתנהגותאת

,1023(אכרך,ס"תש,עורכיםזמיר'ויכהן'ה'ח)כתביםמבחר"שיפוטיתאתיקה"ברק'א43
1027.
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