בבית המשפט
תגובה למאמרו של השופט חיים כהן ז"לן ולהרהורי הכפירה שלו במושג אמון הציבור'

*

חיים כהן היה אח.ד אח,ד יחיד ומיוח.ד חיים כהן היה איש רוח ,גם

אם את מרב עתותיו בילה במעשה  .עיסוקו העיקרי היה במשפט,

כל אלה מוליכים אותנו אל מאמרו האחרון של חיים כהן ושמו

ואולם ל~ ביקש לו' עיסוק אחר ,היה חיים כהן מכונן עצמו גם בו

ובמלוא כוחו הרטורי

כאחד ויחיד  .כי חיים כהן זכה באוצר שאך יחידי סגולה זוכים בו:

"הרהורי כפירה באמון הציבור" .sבמאמר זה

-

-

קורא חיים כהן תיגר ומניף הוא יד על השקפה שקנתה שביתה

בקרן-אור מאור הגנוז .ואור זה ששכן בו ~ךן ממנו כל העת .מעיינות

בהלכה ודבברי חכמים על אודות אמון הציבור כמרכיב חיוני לקיומה

אור וחום וחוכמה שהיו בגופו זרמו וכיסו על כל סביבותיו ,וכל מי

של הרשות השופטת .הנה כי כן ,כך אומר הוא בראשית דבריו:

שהיה בחברתו או קרא בכתביו ,זכה גם הוא ,ולו לרגע .האמת

"אם יש דעה אחת שעליה מסכימים כנראה כל שופטי בית המשפט

הפנימית שבקעה מדבריו ,הלשון השוטפת והמתגלגלת מעצמה,

העליון ,הרי היא דבבר הצורך של הרשות השופטת באמון הציבור.

ההומור הדק-מכל-דק שדבריו בכתב ועל-פה טבלו בו ,המקוריות

הנשיא שמגר אמר וחזר ואמר כי ישלטון החוק כרוך בשמירה מתמדת

על האמון במוסדות

והיחידאות שהיו דבבריו .על כל אלה ועל עוד סופר ויסופר.

המשפט':16I

הווה אומר ,שכדי להבטיח שלטון

החוק או ,ליתר דיוק ,שלטון המשפט בעם ,צריך העם )הדמוקרטי(
לקבל על עצמו את עול השלטון הזה; וכדי שיקבלו מרצונו ,צריך

*
אפיינו את חיים כהן פסקי המיעוט שכתב .ופסקי מיעוט אלה

שירחש אמון במשפט

היו מה שהיו בשל אותה אמת פנימית שזרמה בו ,אמת שחיים כהן
לא היה מוכן להתפשר עליה .בולטות חוות הדעת המקוריות שכתב

בבג"צ  72 / 62רופאייזן ני שר
ובסוגיית כשירותו של אדם

-

הפנים2

-

ולאחר שמנתח הוא את מושג אמון הציבור מכל צדדיו ,ימין
ושמאל ,מעלה מטה ,מגיע חיים כהן למסקנתו זו:

בנושא "מיהו יהודי",

"נראה כי הקונצפציה של יאמון הציבורי מיותרת היא בשיטת

-

השפיטהי ואף עלולה להזיק על ידי הסחת הדעת מגופם של עניינים.

ביתר דיוק :אי-כשירותו של אדם

להציג מועמדותו לבחירות לכנסת באין חוק מפורש על כך .כוונתנו

היא ,כמובן ,לע"ב ' / 65
לכנטת הישישת .3בפרשת רופאיזין חלק

ובשופטים"•7

יזריר ני יי"ר ידעת הבחירות המרכזית

ואין אני הראשון הטוען שתורת יאמון הציבור' תורת שווא היא

ונטע זר בתורת המשפט ומן הראוי לנטשה כליל.

השופט חיים כהן על ארבעה

חסידי אמון הציבור טוענים ,כזכור ,שנטישת אמון זה מן הסכימה

שופטים ,ובפרשת יזריר ,נזכור ,חלק על שניים מן הגדולים בשופטים

השיפוטית פירושה הסרת הבסיס )ולא רק הבסיס המשוער( מתחת

שהיו לנו :הנשיא אגרנט והנשיא לימים זוסמן .בזכות שני פסקי דין

השפיטה כשירות ציבורי .לדידי ,מערכת המשפט אינה זקוקה למין

אלה

-

מיעוט

ורבים אחרים

עמהם 4

-

קנה לו חיים כהן שם של שופט

בסיס שכזה שיחזיק אותה מליפול".s

כמעט אמרתי שופט מיעוט מקצועי ,שופט שנהנה להיות

והשואל יעמוד וישאל :כיצד נוצרה סתירה מעין זו ,ש"כל שופטי

של

בית המשפט העליון" דבעה אחת הם על אודות הצורך של הרשות

המשפט .והיה זה קו אופי בולט וקשיח באישיותו :שלא לקבל שום

השופטת באמון הציבור ,ואילו חיים כהן סובר כי "אמון הציבור"

אבל שום דבר ,שום

אינו אלא קונצפציה מיותרתי ולא עוד אלא קונצפציה העלולה להזיק?

כמובנים מאליהם .לעתים אף

כיצד זה שאלה כולם במזרח והוא יחידי במערב? כיצד חלוקים הם

לא יכולת להימנע מהתרשם כי חיים כהן אומר דברים שהוא אומר

עד כדי כך? אולי אין הם מדברים על אותו דבר?

במיעוט

-

-

מעין שופט מיעוט לתיאבון,

דבר ,שום מוסכמה ,שום אמיתה שנתקבלה
מוסכמה ,שום אמיתה שנתקבלה

-

ant terribleןen
-

-

אלה וזה

-

כדי לגרות ,כדי להרגיז ,כדי לקרוא תיגר .חיים כהן ראה כל דבר

אולי אמון של אלה אינו אמון של זה? ואולי ציבור של זה אינו

צלול וברור ,בלא כל דעה קדומה .כאילו ברא כל פעם עולם חדש

ציבור של אלה? וניתן דעתנו לדבר :חילוקי הדעות אין הם נסבים

מאבני היסוד הראשוניות .בן תשעים ואחת היה חיים כהן בלכתו

על שאלה של כריתת חוזהי על מעשה נזיקין או על רישיון כפייה

מעמנו .בן תשעים ואחת בגוף ובחכמה .נער צעיר בנפש וברוח.

בפטנטים .חילוקי הדעות נטושים על המערך הגנטי של הרשות
השופטת ,על עצם מהותה של הרשות השופטתי על התשתית עצמה.

••

הרצאה זו ניתנה בערב השקת גיליון  ' 4של כתב עת המשפט שנערך ביוס  4יבנובמבר

כיצד זה שיש פער כה עמוק בין דעות בהבנת מניינה ובניינה של

 ,2002ו י וחד לזכרו של השופט חייס ה ' כהן .

הרשות השופטת?

שופט בית המשפט העליון .

המשפט

4

*

rו
ב$:
::ג
ב$:

rr:

::ג

c:
r-

.בr

תחילת הדברימ בתשתית התשתיות;

ליתן )בגלוי או בסתר( עצות בעלות

r-

-

אופי פוליטי לאנשימ או גופימ

באי-תלותו של השופט ,אי-תלותו

פוליטיימ הפונימ אליו ,התנהגות כזו

=E
Cכ

אין מפטרימ

פוגעת באמון הציבור ברשות השופטת,

n

שופט לרצונו של אדון ,ואין שופט

אשר הדיינימ נמנימ עימה ,והיא אינה

מקבל הוראות כי ישפוט כך או אחרת,

תואמת את מעמדו של דיין בישראל" , 12

וכפי שמצביע חיימ כהן במאמרו

האישית והעניינית

-

שופט פועל על פי דין ועל פי מצפונו

::ג

r:
~

=י"
rג

בלבד ,אי-תלותו של השופט כרוכה

"r

*

r:

ביושר לבב ,בניקיון כפיימ וברמה

דומה שלא יהא מי מאתנו אשר לא

ע

מוסרית מן הנעלות ,שופט אינו נושא

יסכימ להכרעת דין זו ,ברור לכול ,כי

Cל

פנימ לצד מן הצדדימ המתדיינימ לפניו,

שופטימ אשר ישלחו ידמ בפוליטיקה

שופט הוא ניטרלי בריב המתגולל לפניו,

יפגעו פגיעה אנושה ,אולי אף יביאו

הניטרליות של השופט היא מוחלטת,

להרס הרשות השופטת במתכונתה

.בr

r:

ע

.בr
,..,

;c:

r:

ניטרליות היא המעוררת אמון בשיקולי

המוכרת לנו כיומ ,ואכן ,לא שמענו עד

השופט ,כל הדברימ האלה ועוד עשויימ

כה על שופט המערב עצמו בפוליטיקה

rו

להתמצות בשבועתו של שופט ,ולפיה:

של היומיומ ,ומדוע כך? מה טעמ

r:
rו
r:

ע

;c:

"אני מתחייב לשמור אמונימ למדינת

ששפיטה ופוליטיקה היו כשמן וכמימ

ישראל ולחוקיה ,לשפוט משפט צדק,

שהאחד לא יבוא בגבולו של האחר?

"r

פנימ", 9

טעמ הדבר הוא ,ששופט אשר ישלח

r:

לא להטות משפט ולא להכיר

תכונות יסוד אלו עמד עליהן בית
המשפט לא אחת ,תוך שהוא מפרש אי-

השו')ט מישאל משיו .צילום)' :לאש 90

תלות וניטרליות אלו כחלף דיבור לאמון הציבור ,וכלשונו של השופט

ברק בבג"צ  732 / 84צבו ניהשר לענייני יתיתסן:
"תנאי חיוני לקיומה של רשות שופטת עצמאית ,בלתי תלויה,
הוא באמון הציבור ,זהו אמון הציבור בכ,ך כי הרשות השופטת

n

ג

ידו בפוליטיקה יפגע בעקרונות יסוד

"r

הנדרשימ לפעילות השיפוט :יפגע

::ג

בניטרליות שהיא כה הכרחית לפעילותה של הרשות השופטת ,יפגע

באיסור להעמיד עצמו במצב שבו חלילה יכיר

פנימ13

ויפגע בשאר

עיקרי היסוד ה מאפיי נימ את הרשות השופטת באשר היא ,על עיקר
זה של ניטרליות ושל אי-מעורבות בחיי היומיומ נסכימ כולנו ,ואולמ ~

עושה צדק על-פי הדין ,זהו אמון הציבור ,כי השפיטה נעשית באופן

t-

;c:
::ג
ב$:

r:

:>1

rו

r-

הוגן ,נייטרלי ,תוך מתן יחס שווה לצדדימ וללא כל אבק של עניין
חיהי כהן "הרהורי כפירה באמון הציבור" המשפט

אישי בתוצאה ,זהו אמון הציבור ברמתה המוסרית הגבוהה של

14

)תשס"ב(

n

,9

ב$:

r-

בג"צ  72 / 62רןפאייזן ני שר הפנים ,פ"ד טז ) 2428להלן :פרשת רןפאייזן(.

השפיטה ,בלא אמון הציבור לא תוכל הרשות השופטת לפעולי'.

ע"ב  1/ 65ידרןר ני ין'ר דעות הבחירןת המרמית לכנטת השישי,ת פ"ד יט) 365 ( 3

n
rו

הדין הרבני הגדול שולח ידו בפוליטיקה ,בעסקי יומיומ של המדינה,

ראו ,למשל :בג"צ  320 / 80קןואטמה ני שר היבטחןן ,פ"ד לה)  ; 113 ( 3ע"א 494 / 74

,..,

ובית המשפט הצהיר כי לא כך ייעשה במקומנו:

חברת בית החשמןאנים ני אהרןני ,פ"ד ל)  ; 141 ( 2ע"א  251 / 64גןנישןרןביץ ני

באותה פרשה )שאני הקטן ייצגתי בה את העותר( החל דיין בית

)להלן :פרשת ידרור(.

על-ידי אנשימ או גופימ פוליטיימ ,פוגע עמוקות באמון הציבור

6

מתרך דברי הנשיא שמגר בבג"צ  433 / 87רכטמן ני לשכת עןריכ דהין ,פ"ד מא) ,606 ( 4
 Oו ) 6להלן :פרשת רכטמן( וכן בבג"צ  506 / 89בארי ני כןבכש-אבתאי ,פ"ד מד)ו( ,604

ע

משלו ,הוא יתן להן ביטוי בקלפי ביומ הבחירות ,אסור לו ליתן להן

. 608

ביטוי מחוץ לתא סגור זה ,הציבור בישראל מצפה לכך ,כי השופט
יהא מחוץ למסגרת הפוליטית ,וכי הוא יימנע מכל הבעה שיש בה

שם ,בעי

רק כך ניתן להבטיח את אמון הציבור בהכרעה השיפוטית"ןן,
ועל דרך זו נתן בית המשפט פסק דין הצהרתי ,ובלשון בית
המשפט:

"דיין כמו שופט אינו רשאי לעסוק בפעילות פוליטית ואינו רשאי

ב$:

r:

כהן ,ליעל הערה ו ,בעי •9

ביטוי חיצוני )פומבי או פרטי ,גלוי או נסתר( להערכותיו הפוליטיות,

~

כהן ,ליעל הערה •1

במערכת השיפוט ,אמת ,לשופט עשויות להיות דעות פוליטיות

גוון פוליטי ,הציבור בישראל מצפה לכ,ך כי השופט לא ייתן כל

"r

מפלע הפיס ,פ"ד יט) . 286 ( 3

"דעתי היא ,כי שופט ,הנותן עצה בבעיה פוליטית המוצגת לו

וו

2

ו

3ו

"r

r:
r-

ע

•20

;c:

ס'  6לחוק-יסוד :השפיטה .

Oו

c:

r:

בג"צ  732 / 84בצן ני השר לענייני דתןת ,פ"ד מ)  41 ( 4ו. 148 ,

ע

שם,בע'  51-150ו.

Cל

שם ,בעי

~

. 153

בהקשר זה נזכיר את הוראת ס'  77א לחוק בתי המשפט ]נוסח משולב [  ,תשמ"ד , 1984-
ולפיה "בעל דין רשאי לבקש ששופט פלוני יפסול עצמו מלישב דבין אם קיימות
נסיבות שיש בהן כדי ליצור חשש ממשי למשוא פניס בניהול המשפט" .

המשפט

5

;c:

אמ אלה פני הדברימ

-

מה שייך אמון הציבור לכל אלה?

ברור ומובן שהציבור לא ייתן אמונו בשופט אשר ישלח ידו

את הכול כל הזמן ,מכאן :באומרנו ציבור
נאור15

-

-

בוודאי באומרנו ציבור

מכוונימ אנו ,בעיקר ,לדעת בית המשפט באשר לראוי

בפוליטיקה ,שהרי בעצמ עיטוקו בפוליטיקה יפגע השופט בליבת

ולרצוי בנטיבותיו של כל עניין ועניין ,וגמ כאן ,שוב ,אין אמון

קיומה של הרשות השופטת ,וזו היא הרעה שמ ניה נחשוש ,הרעה

הציבור משמש יטוד מכונן של הרשות השופטת ,בוודאי כך בהקשר

היא בעצמ התנהגותו של השופט ,והפגיעה באמון הציבור אינה

למושג של הציבור הנאור ,מושג שלא נתפלש בו יתר על המידה

אלא תוצאה מהתנהגותו; הגריעה מאמון הציבור היא בבחינת מטובב;

בערב זה,

9

אין היא הטיבה ,יש עיקרי יטוד המחייבימ שופט נ_? ) iג עצמו כך ולא

בקדרה זו של ה"ציבור" נועד מקומ מיוחד לכלי התקשורת

אחרת ,בהתמלא עיקרי יטוד אלה יאמין הציבור בשופט ,ופגיעה כי

המלווימ את בתי המשפט ,וכוונתי היא ,בעיקר ,לכתיבת הביקורת

יפגע שופט בעיקר מאותמ עיקרי יטו,ד י'אבד אמון הציבור בשופט,

על בתי המשפט ,לצערי ,נתקלימ אנו יתר על המידה לא בביקורת

אולמ העיקר והתחילה לא יהיו בפגיעה באמון הציבור אלא בפגיעה

של אמת אלא ברכילות המטווה עצמה כביקורת ,ביקורת-רכילות

בעיקרי היטוד ,אדבן האמון לא יהא אלא תוצאה של הפגיעה בעיקרי

הטבה את השופט ולא את השפיטה ,ולעתימ גמ לא נתקשה לגלות

היטו.ד מכאן ,ניתן לומר שאמון הציבור בשופט אינו אלא מניפטטציה

כי מבעד לכתבה או לשידור ניבט אלינו עורך הדין אשר הפטיד

לעיקר ,העיקר יימצא באותמ יטודות ראשוניימ היוצרימ את הרשות

במשפט שהופיע בו ,מקובל לומר ,וכך אוו?ר גמ אני ,כי נקבל ביקורת

השופטת ומבחינימ אותה מרשויות אחרות ,אמון הציבור ,אמ כן,

ובלבד שתהא ביקורת הוגנת ולגוף

-

באהבה או שלא באהבה

-

אינו גורמ לעצמו בהקשר ליטודות העושימ את הרשות השופטת,

העניין ,לגוף השפיטה ולא לגוף השופט ,לגוף העניין ולא לגוף האדמ,

הוא הדין בפעילותמ של בתי המשפט בחיי היומיומ ,עיקר הוא

ועוד נצפה כי הביקורת תהא בלשון ראויה ולא בלשון משתלחת,

דברכי התנהלותמ של בתי המשפט ,ואילו אמון הציבור אינו אלא
תגובה על אותה התנהלות ,למשל :עיכובימ קשימ בשמיעתמ של
משפטימ או במתן פטקי דין ,עינויי דין פוגעימ באמון הציבור

במערכת השפיטה ,אמ בעל דין חייב להמתין שנימ עד תחילת
המשפט ושנימ נוטפות עד למתן פטק הדין ,יאדב אמונו ברשות
השופטת ,שהרי מה טובה מצמיחה היא הרשות השופטת ,כך יאמר

אדמ לעצמו ,אמ הצדק אינו מופיע מיד אלא לאחר זמן? ואולמ גמ
כאן ,אמון הציבור ברשות השופטת ייפגע כיייו שהרשות השופטת

אינה נוהגת כהלכה ,האמון או היעדר האמון אינמ אלא תוצאה של

כמקובל ,לעתימ,

במקומותינו, 16

חוזרת ונשנית אמרתו הידועה של
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השופט Frankfurter

בפרשת

שלפיה אין לו לשופט לא חרב ולא ארנק אלא

אמון הציבור הוא לדבו ,ובלשון המקור:

" The Court's authority - possessed of neither the purse
nor the sword - ultimately rests on sustained public confidence in its moral sanction" .
אלא שגמ רשויות אחרות ,אין להן חרב ,יש להן אולי ארנק -
לעתימ מזומנות :ארנק ריק  -ואולמ תלויות הן בעיקרן באמון

התנהגות בלתי נאותה של הרשות השופטת ,הוא הדין ,למשל ,בשינוי

הציבור ,כך היא הממשלה וכך היא הכנטת ,מכל מקומ ,את אמון

תכוף בהלכות ,מקובל לומר ,בעקבות הנשיא זמורה ,כי "אמת ויציב

הציבור אין קונימ לא בחרב ולא בארנק ,נדע מכאן ,אף אליבא

ואולמ ,אמיתות המשתנות תדיר מערב לבוקר

דחטידי דוקטרינת אמון הציבור ,כי נושא האמון אינו מייחד את

-

אמת

עדיף", 14

עלולות לפגוע באמון ברשות השופטת ,שינוי תכוף בהלכות גורמ

הרשות השופטת ,נהפוך הוא :ניתן לטעון כי נושא האמון מייחד

לאי-נחת ,להיעדר ביטחון ,לאדבן אמון ,אלא שגמ כאן אמון הציבור

דווקא את הרשויות האחרות העומדות לבחירה מעת לעת ,דווקא

אינו אלא מניפטטציה לפגיעה בעיקרון חשוב לעצמו בהתנהלותה

הרשויות האחרות הן-הן הנדרשות והזקוקות לאמון כל העת ,ואולמ

של הרשות השופטת ,ואין הוא בבחינת חי הנושא את עצמו ,אמון

כל זאת אמרנו אך דברך אגב,

הציבור אינו אלא השתקפותה של פגיעה באחד מן העיקרימ

המכוננימ את הרשות השופטת ,אין הוא יטוד יוצר לקיומה של

*
ראינו עד כאן כי אמון הציבור בבית המשפט ובשופטימ אינו,

הרשות השופטת,

להלכה ולמעשה ,יטוד יוצר של הרשות השופטת; כך הוא ביטוד

*
"אמון הציבור" מורכב משני אלה :אח,ד "אמון" ,ושניימ" ,ציבור",

ה"אמון" וכך הוא ביטוד ה"ציבור" שב"אמון הציבור" ,נטכימ אפוא
עמ השופט חיימ כהן כי אמון הציבור

-

או היעדר אמון הציבור

-

דיברנו עד כה ב"אמון" ,והשאלה הנוטפת הנשאלת היא :מהו אותו

אינמ אלא נגזרות מהתנהלותמ הראויה או הבלתי ראויה של בתי

"ציבור" שאנו מבקשימ את אמונו? ביתר דיוק :מהו אותו ציבור

המשפט ,אין המ יטודות מכוננימ של הרשות השופטת,

שאדבן אמונו בבית המשפט יביא לפגיעה ,אפשר אף פגיעה אנושה,

אלא שכל הדברימ שאמרנו עד כה אינמ אלא מקצת העלילה,

ברשות השופטת? שהרי איננו פועלימ לפי משאלי דעת קהל ,וידענו

עובדה היא ואין להכחישה ,כי נושא אמון הציבור ברשות השופטת

גמ זאת שהציבור אינו עשוי מעשה מקשה ,כי הציבור עשוי בעצמ

כנושא לדוש בו עלה על טדר יומנו הלאומי בעיקר בשנימ האחרונות,

ציבורי מ-ציבורי מ ,ובהיות הציבור מה שהוא ,אין אפשרות לרצות

לא שמענו עליו בשנותיה הראשונות של המדינה; ואמ שמענו

המשפט

6

-

::ג

Sב

r:

די>::

rו

r
::ג
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r

לא שמענו אלא לעתימ רחוקות בלדב ,כך היה בשנות החמישימ ,כך

בורות ואי-הבנה ביחטימ שבין שלוש רשויות השלטון במדינה  ,אך

~

היה בשנות השישימ ,כך בשנות השבעימ ואפילו בשנות השמו נימ,

לא בכך ענייננו עתה ,ענייננו עתה הוא בהתרכזותה של הביקורת

ו-

מה אירע אפוא שכמו-לפתע נתחוללה תפנית בשיח הציבורי ונושא
אמון הציבור עלה על טדר יומנו בשנימ האחרונות? אכן ,החברה

-

-

ובעיטוק בנושא אמון הציבור בבתי המשפט

בשני נושאימ

אלה שהזכרנו :בנושא הענישה ובשאלות החוקה,

r

e...
c::::
::ג

Sב

בישראל נעשתה חברה פתוחה

מדוע כך אירע ,ומהו המאפיין

השקיפות עלה

שתי חטיבות דין אלו שמושכות

במעלות החשיבות והאווירה

הן אליהן אש ביקורת בנושא

הציבורית נעשתה ביקורתית יותר

אמון הציבור? התשובה לשאלה

r1

ויותר ,כך בחיי הציבור בכלל,

היא ,שבשתי חטיבות דין אלו

~

והרשות השופטת לא יצאה נקייה,

רב לו ידו של בית המשפט

r:

יותר,

נושא

די>::

d
r
::ג

r

בנושאי

::ג

בחומרת הענישה,

::ג

ואולמ דומה כי אין זה הטעמ

בקביעת

העיקרי לעיטוק היתר בנושא אמון

ענישה

הציבור ברשות השופטת,

ובנושאי חוקה

מדיניות:

-

r:

r-

בשאלת עומק

Cב

עיון בדברימ מקרוב ילמדנו כי

התערבותמ של בתי המשפט

r1

שאלת אמון הציבור ברשות

במעשי השלטון ,בימינו נוהגימ

r:

~

השופטת לא עלתה

-

c::
Sב

מכל מקומ,

לכנות זאת אקטיביזמ או היעדר

לא במשפט

אקטייבזמ בפעולתה של הרשות

Cו

כ

החוזימ ולא בדין הנזיקין ,לא

השופטת ,בשני נושאימ אלה,

r-

בהלכות הקניין הרוחני ולא

בעיקר בהמ ,נערך מעין משחק

בפירושו של דין העונשין ,נושאימ

פינג-פונג

שאינו לא משחק

אלה נושאימ קלטיימ המ בעיטוקה

ולא פינג-פונג

עד הנה לא עלתה

של הרשות

-

השופטת ,ובתי

השופטת

המשפט לא מילטו עצממ גמ בעבר

r

במקרימ אלה ואחרימ ,ואולמ

-

בין הרשות

לבין

הרשויות

האחרות ,כ,ך למשל ,התערבה

נ,~ r

מביקורת שנמתחה על הכרעות דין

הרשות

המחוקקת

בנושא

הענישה והחליטה על החובה

שאלת אמון הציבור ברשות

להטיל עונשי מינימומ בעברות

השופטת ,כשאלה לעצמה ,לא
עלתה בהמ כלל ,היכן עלתה

-

מיןס" אשר לנושאי חוקה ,גמ ~

איור :אורי ליפש'Y

בפלילימ ובמשפט הציבורי ,בעיקר בנושאי חוקה,
אשר לענישה בפלילימ ,נתעוררה ביקורת ונפגמ האמון על כך

את בתי המשפט

14
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ראו זכרי השופט לנדוי בבג"צ  58 / 68שליט נישר הפנים ,פ"ד כג)  ,520 , 477 ( 2ודברי
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המבקרימ להכרעתן של הרשות המחוקקת והרשות

כרן ב  :פרשנות החקיקה( •425 - 424
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המבצעת , 18

פרשת רכטמן ,לעיל הערה  ,6בעי  ;610רב שיח "גבולות היבקורת הלגיטימ י ת על בית
המשפט ורשויות האכיפה" המשפט ו )תשט"א(

. 271

בייחוד רבתה וגברה הביקורת לאחר ביטולו למעשה של הצורך

17

ועמ הרחבת תחומ השפיטות ,מעניין לציין,

18

עניין רטלר ,ליעל הערה  ,15בעי •469

19

שם ,בעי  ;498- 497בג"צ  2148 / 94גלברט ניי1שב-ראש ידעת החקירה לדביקת אירעו

כי בצד הביקורת על התערבות-יתר של בג"ץ
לדעת המבקרימ
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בעניינימ לא לו,

עדימ אנו לתופעה הפוכה ,והיא :ביקורת על כך
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הטבח בחברין ,פ"ד מח) .595 ,573 ( 3
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) .Baker v. Carr, 369 U.S. 186, 267 ( 1962

להוכיח זכות
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ג

ע"א  376 / 46רחכנאים נירחכנאים ,פ"ד ב . 254,235

על שהוא מתערב

בנושאימ לא-לו ,דהיינו ,על כך שהוא מחליט בנושאימ שניתנו לדעת

מעמד 19

r::ג
r-

Sב

בעברות מין למיניהן ,ולעניין המשפט החוקתי ,ביקרו המבקרימ

-

~

~

שבתי המשפט אינמ גוזרימ עונשימ ראויימ בעברות מטוימות ,בעיקר

לענייננו ,את הבג"ץ

?יו

'l

r:
,..,

השאלה? השאלה עלתה בשני נושאימ עיקריימ אלה :בנושא הענישה

-

::ג

על פי ט'  355לחוק העונשין  ,תשל"!  , 1977 -אם הורשע אזם בעברות המין המנויות

;c:
::ג

שבג"ץ אינר מתערב במקומ שראוי היה לו כי יתערב ,אלה טוענימ

בו ,לא יפחת עונשו מרבע העונש המרבי שנקבע לאותה עברה" ,אלא אם כן החליט

c::::

על שבג"ץ שולח ידו בעניינימ לא לו ,ואלה טוענימ על שבג"ץ נמנע

בית המשפט ,מטעמים מיוחדים שיירשמו ,להקל בעונשו".

Sב

c

מהתערב בעניינימ שראוי היה לו כי יתערב בהמ ,בטוגריימ אעיר,

~

-

5

כי ביקורת זו בשאלות החוקה מוכיחה לעתימ

-

לא תמיד

r1

המשפט ו

כאן התערבה הרשות המחוקקת וחוקקה חוקימ בתגובה לפטיקת
בתי המשפט .כ,ך למשל ,בנושא גיוט בני ישיבות

לצה"ל • 21

אפשריימ הראויימ לבחינה; והכול ,כמובן ,באותמ תחומימ הניתנימ
לשיקול דעתו של בית המשפט ולמדיניותה הכללית של הרשות

השופטת במלאכת עשיית הצדק הראוי ובהשלטת המשפט על פני

*

הרשע והשרירות.

נחזור לענייננו ,לנושא אמון הציבור ,ונשאל :האמ אמון הציבור

המשנה לפרעה ,יוטף ,דרש מאחיו כי יביאו עמהמ את בנימין

בתחומימ אלה של ענישה ושל חוקה ,האמ יטוד מיותר או אף יטוד

למצרימ .יעקב טירב להיפרד מבנימין ,והבנימ ניטו לשכנעו לחזור

מזיק הוא כמשנתו של חיימ כהן? נתבונן דבברימ מקרוב ,ודומה כי

בו מטי רובו .אמר לו יהודה לאביו:

לא נוכל לחלוק על קיומה של זרימה הדדית בין מה שניתן לכנות
כהלכי רוח הציבור

-

והוא חלף דיבור לאמון הציבור

-

לבין

הכרעותיה של הרשות השופטת .יש טימביוזה בין לבין ,ודומה שלא

ייוק~סה ר?.ג~_כ:! iזתי ך נקו ? 1ה ך.נל~.ה ךנד;י;.ה ךלא נמות ~מ ~_נד;ינו ~מ
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יהא זה לא נכון ולא ראוי כי נתעלמ מאותה זרימה הדדית כמו לא

כן היא הרשות השופטת :היא-היא האחראית והערבה להכרעות

הייתה .אכן ,אל להמ לבתי המשפט לרדוף אחרי אמון הציבור,

דין היוצאות מלפניה ,וממנה יבקשו דין .בטוף-כל-הטופות ,לא הצורך

ואטורימ המ על דרך זו להכריע הכרעות המנוגדות להשקפתמ

באמון הציבור ולא כל שיקול חיצוני אחר יעמדו לו לשופט ביומ
כי עשה מה

כשופטימ ולפירושו הראוי של החוק .ואולמ בתי המשפט בתוך

פקודה ,ושופט לא יישמע בטענה

עממ המ יושבימ .המ בעמ והעמ בהמ .עיניהמ רואות ואוזניהמ

~ Wר את אמון הציבור .ואולמ גמ זו
שעשה בשל הצורך לשמור ו~

שומעות .אכן ,אין המ שליחי העמ במובנו הרגיל של מושג השליחות.

אמת :בית משפט בתוך עמו הוא יושב ,ובפועלו ממילא נותן הוא

שלא כחברי הכנטת ,אין המ נציגי העמ .בה בעת ,אין המ חייזרימ

ביטוי ,ולו שלא במודע ,גמ לאשר טביבו .על כך דומה נטכימ כולנו,

שבאו מן החלל ודרכיהמ אינן דרכי המחשב האוטומטי .שפתמ היא

שאטור הוא בית המשפט להביא במניין שיקוליו את אמון הציבור

שפת העמ; חיימ המ בתוככי העמ; המ העמ; והצדק שהמ עושימ

בו כשיקול לעצמו לעת הכרעת הדין.

-

ולו במובלע

-

מזין עצמו בצורכי העמ ,בצורך לעשות צדק לעמ מטוימ ובמקומ
מטוימ .תוצר המ של העמ ,של התקופה ושל המקומ .וכשמ שאין
אדמ יכול

-

אפשר אף אין הוא רוצה

-
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לצאת מגופו ,כן אין

חוק שירות ביטחון )דחיית שירות לתלמידי ישיבות שתורתם אומנותם( )הוראות

השופטימ יכולימ ואין המ רוצימ לצאת מן העמ.

השעה( ,תש"ט  ,2000-ה"ח  ;2889חוק דחיית שירות ביטחון לתלמידי י שיבות שתורתם
אומנותם )הוראות השעה( ,תשט"א ; 2001 -חוק דחיית שירות לתלמידי ישיבות שתורתם

אכן כן :יש בהמ בשופטימ חומר קשיח ,ואולמ בה בעת ,ובאותמ
תחומימ שבהמ ניתן לבתי המשפט שיקול דעת "ציבורי"
את נושא הענישה ואת הנושא החוקתי

-

-

לאטומ אוזניהמ משמוע ולטוח עיניהמ מראות את אשר טביבמ.
אמון הציבור בהקשר זה אין פירושו רדיפת אמון הציבור באשר

אמון הציבור הוא ,משל היו בתי המשפט משרתימ המבקשימ לרצות
את אדונמ .ואולמ בית המשפט לא יוכל שלא ליתן דעתו לדעות
הנשמעות בציבור ולו כדי להזין ולהפרות את מחשבתו בדרכימ
לפתרון ובהכרעות אפשריות לטוגיה הציבורית העומדת לפניו
להכרעה בה .בית המשפט אינו בור המתמלא מחולייתו .נדרש הוא
להזנה תמידית ,אטית ,טיפין-טיפין ,ממקורות חוצה-לו.
בית המשפט אטור הוא לעשות מעשה כדי לרצות את הציבור או
חלקימ בו .בה בעת לא יתעלמ בית המשפט מהלכי רוח שבציבור.
בית המשפט לא יכריע דבין

-

-

על פי

הלכי רוח אלה ,ואולמ לא יהא זה לא אנושי ולא נבון אמ נאמר לו
להתעלמ מהמ כמו לא היו .יתר על כן :גמ אמ ירצה ,לא יוכל בית
המשפט להתעלמ מאותמ הלכי רוח .כך הוא באשר לרמת הענישה
ולטוגיות של חוקה .אמון הציבור נדרש הוא לבית המשפט ,ובלדב
שנדע ונזהיר עצמנו היטב-היטב כי מדברימ אנו לא בהטכמה של
הציבור להכרעות יבת המשפט אלא באמון הציבור בכך שבית המשפט
שוקל דבעתו כל שיש צורך לשקול; כי בוחן הוא כל פתרונות

המשפט

8

אומנותם,

הזכרנו

אטור להמ לבתי המשפט

אטור הוא להכריע בדין

ראו בג"צ  3267 / 97רייבנשטיין ני שר הביטחןו ,פ"ד נב)  ;481 (Sדברי ההטבר להצעת
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