
בקביעתהכגטתהתערבה
השופטימ?להתגהגותכללימ

 **-2004"ד Oתשחקיקה),(תיקוניבדיו)מלשבת(מניעהשיפוטיתמשרהנושאיחוקאגב

מבואא.
מלדוןשופטפסילתבענייןהעליוןהמשפטביתשלהחלטותיושתי

ממשיכותהקרובווידידוחברושהואדיןעורןמופיעשבובמשפט

אי-הנוחות,תחושתלאורלהפתיעצריןלאזהדבר ; 2גליםלהכות

ייפגשוטוביםחבריםששניבכןפגםכלאיןשלפיההחלטהשגורמת

מחליטשלבעמדהוהשניומבקש,עותרהאחדהמשפט,ביתבאולם

שיפוטיתאתיקהבכללילאמורבניגודניתנואלההחלטותוקובע;

ישבלא"שופטכינאמרשבהםשמגרמאירלשעברהנשיאשפרסם

לפרקליטדין,לבעלחברתיתאומשפחתיתקירבהבובמשפטבדין

חשששלעיןמראיתליצורעלוליםמרכזי,"לעדאובתיקהמופיע

אתיקהשכלליהשופטיםהחלטתכ,ןעלנוסף , 3פנים"למשוא

אףהמדינה,שופטיאתהמחייביםכלליםבבחינתאינם 4שיפוטית

משניתנה,ניתנהלאאילולההיהטוב-המעטהבלשון-היא

הןרביץבפרשתהעליוןהמשפטביתשלההחלטותשתיכאמור,

באותםשהתעוררהנקודתיתמחלוקתמשפתרויותריצחק,ובפרשת

כלליםקביעתשלבנושאקשהעקרוניתבעיהיצרוהליכים,

שבמקוםהיאמהןהעולההמצערתהמסקנהשופטים,להתנהגות

בידיטוביםכליםולתתוכלליההשפיטהאתולפתחלהמשין

משפטי","חללההחלטותשתיאחריהןהותירובמדינה,השופטים

כלליםשלמרוכזאוגדןהמשפטמערכתבידיהיהלאששובלאמור

לגלותשופטכלעלהיהשבהלתקופהחזרנושופטים,להתנהגות

שלאגבבפסיקתלעתים,טמון,כשהואאחראוזההתנהגותכלל

ואולילחלוטין);אחריםבנושאיםשעסקה(פסיקההמשפטבית

-אחראוזהבמקרה-לנהוגכיצדההחלטהשבולמצבאף

 , 5הואדעתולשיקולנמסרה

וכיאחרת,אוזובצורהיתמלאזהריקכילצפותהיהניתןברי,

לעשותינסודבחיפות,מעשהעצמההמשפטמערכתתעשהלאאם

עריכתלהיותהיהיכולכזהמעשהאחרים,מוסדותאורשויותזאת

ניצולאוהעליוןהמשפטביתשופטישלמורחבבהרכבנוסףדיון

הדיוןלחידושבו,דןהעליוןהמשפטשביתאחר,בתיקהזדמנות

למשפטים,הספרבביתההוראהועדתוחברהמשפטמערכתראשיושבדבימוס,שופט

למינהל.המכללהשלהאקדמיהמסלול

 , 2004-תשס"דחקיקה)(תיקונידבין)מלשבת(מניעהשיפוטיתמשרהנושאיחוק **

שיפוטית").משרהנושאי"חוק(להלן: 320ס"ח
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שתישללשינויןאולביטולןלהביאיכולשהיהדברזה,בנושא

אחרת,אוזובמתכונתלקדמותו,המצבוהחזרתהנ"לההחלטות

שנימצדמהלכיםשניננקטוובמקומונעשה,לאזהדבראולם

השופטהעליון,המשפטביתנשיאידיעלהאח,דשונים:מוסדות

כלעלבנפרדלעמודהראוימןהכנסת,ידיעלוהאחר,ברק;אהרן

משמעותם,ועלמהםאחד

כללימלהכנתהוועדהב.

שיפוטיתאתיקהשל

כלל·.רקע 1

העליון,המשפטביתנשיאשנקטבמהלןמתבטאתאחתתוצאה

הקמתהדברעלשכתב,במכתבברק,הנשיאהודיע 11,8,02ביום

נאמר:במכתב ; 6שיפוטית"אתיקהשלכלליםלהכנת"ועדהשל

שרעםהתייעצותולאחרהעליוןהמשפטביתשופטידעת"על

שלחקוקיםכלליםלניסוחכווועדהאתכםממנההנניהמשפטים,

קיימיםמחייביםשיפוטיתאתיקהכלליכידוע,שיפוטית,אתיקה

בעיקרםהםאלהכלליםזאת,עםבישראל,שפיטהקיימתמאז

בתישלבפסיקתםהמעוגןישראלינוסחהמקובלמיהמשפטחלק

ילבשואלהשכלליםהואהראוימןכימסקנהלכללהגענוהמשפט,

עלנעשהזהבכיווןחשובצעדוחקוקים,חרוטיםכלליםשללבוש

כללים ,-1993בידועלשנוסחוהאתיקהבכללישמגרהנשיאידי

השופטיעמודהוועדהבראשהוועדה,לעבודתבסיסישמשואלה

מתבקשתהוועדהרובין,רמיעו"דיהיההוועדהמרכזחשין,מישאל

עבודתה",התקדמותעלחדשיםששהתוןלילדווח

ולשתףרחבהועדהלהקיםבחרברקהנשיאכיאפואנראה

השפיטהלמערכתמחוץגורמיםגםלשופטיםהתנהגותכלליבקביעת

ברי ,ךאלהנוספיםגורמיםשללתמיכתםכמובן,שזכתה,הצעה-

שבוזה,נושאלהשאירהמשפט,למערכתלה,שאי-אפשרהיה

המשפטשמערכתהואפירושוזהמהלןטיפול,ללאהדעות,חלוקות

ההולמיםהכלליםאתפנימה,בביתהלהסדיר,כדיצעדיםנוקטת

שופטיםהתנהגותשלזהנושאועוד:זאתהשופטים,התנהגותאת

חיוניולפיכןעצמה,השפיטהמןחלקומהווהביותר,הואחשוב

מכלניכר,מאמץלנושאלהקדיש-ברקהנשיאשעשהכפי-היה



שופטימ,שאינממיגמכחברימלוועדהנוספואלמלא

עמאחדבקנהעולהכולושהמהלךלומרהיהניתן

לאמורימימה,מימימבארץהנהוגההמשפטשיטת

ממנה)חלקהיאשופטימ(והתנהגותשפיטהשבענייני

וכןכלשהו,חיצוניגורממצדהתערבותתהיהלא

מפרסומשונהאינושלעילההתנהגותכללישפרסומ

זוגישההמשפט.בתישלדינמופסקיהחלטותיהמ

לעילכאמור-זהתפקידנמסראילומתחזקתהייתה

בצירוףבלדב,משופטימהמורכבתהאתיקהלוועדת-

בתפקידהותכהןקבועהועדהתהיהשהוועדהההנחיה

זותהיהלאאוליזמן.הגבלתללאולהבא,מכאןזה

שלזההאמריקני,שהדגמנצייןאממיותרת,הערה

(כגוןאחרימממגזרימציבורנציגיבשיתוףועדההקמת

עורכיולשכתהאקדמיההממשל,ואנשיקונגרסחברי

מהווהמ,לשופטיאתיקהכלליבקביעתואחרימ),הדין

לאהפוליטישהצביוןכזה,מהלךמשלנו.שונהמשפטמשיטתחלק

בקונגרס.חוקלחקיקתהדיונימ,שלבסיוממלהיבא,נועדממנו,נעדר

היאוקידוממהשופטימבחירתעלפוליטיימגורמימשלהשפעתמ

גורמיממעורבימהאמריקניתהשיטהפישעלמפליאזהואיןרבה,

 ~זולשופטימ.התנהגותכללישלבקביעתמגמ-היתרבין-אלה

עריףאוריתאיור:

כללימולקביעתנאותלהסדרלהגיעכדישונות,ומזוויותהבחינות

שלהתנהגותכלליכיגמנצייןהשופטימ.להתנהגותהולמימ

נכדבימבפורומימשונותמהצעותלהצעותלאחרונהזוכימהשופטימ

 • 8שונותבמדינות

הוועדהמןבהרכבהשונהזוועדהכמהעדלהיווכחקלזאת,עמ

מ'(דבימוס)הנשיאעמדשבראשהועדהשמגר,מ'הנשיאשהקימ

שמגרמ'הנשיאידיעלנקבעהלנדויהנשיאועדתראשית, ; 9לנדוי

הנשיאאחר.חיצוניגורמכלאוהמשפטימשרשלמעורבותוללא

האתיקהכלליאתגיבשלפניו,שהובאהחומרכלדביקתלאחרשמגר,

לגורמלפנותהראוי,מןכיאוצור,ךישכישמצאמבלישיפוטית,

כזהלגורמלהציעכדיאודעתוחוותאתלשמועכדיאחרחיצוני

התנהגותכלליבקביעתשיתופווחומרקלומעורבותו,השפעתואת

שרעמזאת,לעומתתואמ,ברקהנשיאשלמהלכומ.לשופטי

בוועדהואילובלדב,משופטימהורכבהלנדויועדתשני,תהמשפטימ;

שלישית,הדין;עורכיוללשכתהאקדמיהלנציגיייצוגישהחדשה

השופטימשלולדיונמלעיונמהובאולנדויהנשיאועדתהמלצות

עשויותברקהנשיאשהקימהוועדההמלצותואילובלדבבמדינה

להשתמעיכולזהוביטויוחקוקימ",חרוטימ"כללימשללבושלקבל

המפרש.לפיהכול-שונותדברכימולהתפרש

פעולתהואופיהוועדההרכב . 2

זווהחלטה"ציבורית",ועדההקמתעלברקהנשיאהחליטכאמור,

מןתחילה . 1בעברסעמדתיכברחלקןשעלשאלות,כמהמעוררת

להיותצריכהכזוועדהלהשקפתי,הוועדה.הרכבעללעמודהראוי

ועדתעללהטילהיהניתןזהתפקידבלדב.משופטיממורכבת

הנוכחיבהרכבה,בין llהעליוןהמשפטביתנשיאידשעלהאתיקה

התפקידאמ-הרחבתהידיעלוביןחשין)מ'השופט(בראשות

זאת.יחייבהנוסף

1182ע"פ / 1622בג"ץוכןהורביץ),פרשת :(להלן 49 ) 2נד(פ"ד ,'"מניהורביץ 99 / 00 

 .יצחק)פרשת(להלן: 54 ) 2נד(פ"דבקר,נייצחק

 • 405(תשס"ג)חהמשפטשופטים"להתנהגותכלליםקובעים"כיצדבן-דרורמ'ראו

הנשיאידיעלשנוסחו ,-1993תשנ"גשיפוטית,אתיקהלכללידבפרק )ב( 1כללראו

 .תשנ"ג")שיפוטיתאתיקה"כללי(להלן:שמגרלשעבר

 .שם

 , 1(תשמ"ו) 8הישפוטמערכתעלוןכהןחיה'לשעברלנשיאהמשנהשלתגובתוראו

 :אמרשם

שיפוטית,להתנהגותמינימלייםסטנדרטיםאףהקובעבנמצאדיןאיןעודכל"אבל

כטובשיפוטיתהתנהגותכללילעצמולקבוערשאישופטוכלהפקר,הואהשטחהרי

והטויבם".הרעיםיהאינדיוידואליים:יצריויוכפבעיניו

ומ'קלינגגילינדנשטראוס,מ'ביניש,דיחשין,מיהבאים:לשופטיםנשלחזהמכתב 6

 .הורוביץר'הדיןולעורךאנקרא'לפרופ'וכןסובל

 . 42ובע' , 2הערהלעיל ,בן-דרורראולפניושעמדוהשונותהאפשרויותעל

האירופיבאיחודכוללבעולם,שונותבמדינותזהבשטחהנעשהעלמקיפהסקירה

 D. Salas & H. Epineuse (eds.) L 'ethique du Juge :ב:(בצרפתית)למצואניתן

. Une Approche Europeenne et lnternationale (Pari s, 2003 Dalloz); G 

, 2004 , Canivet & J. Joly-Hurard La Deontologie des Magistrats (Paris 

) Dalloz . אלהבפרטומים)-Salas & Epineuse, ihid, at p. 210; Canivet & Joly 

67 . Hurard, ihid, at p ( ידיעלשהוקמהועדהשללעבודתההתייחסותלמצואניתן

 ,) Bangalore (בנגלורועדתבכינויההידועהועדההאו"ם,שלהאדםלזכויותהוועדה

 .שופטיםשללהתנהגותםהנוגעיםעקרונותשלשורהשגיבשה

 6השיפוטמערכתעלוןהשופטים"שלהמקצועיתהאתיקהנושאלבחינת"ועדה

לנדוי")."ועדת :(להלן 1(תשמ"ה)

 . 2הערהליעלבן-דרור,ו 0

לעיללנדוי,הנשיאועדתהמלצתבעקבותשמגרמ'הנשיאידיעלהוקמההוועדהוו

 • 9הערה
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עצמה,ומרחיקההרחוקה,בארץ,הנהוגההמשפטשיטתאינהכלל

השפיטה.כהונתשלוהיבטיהצדדיהכלעלפוליטיתמעורבותמכל

חובה-האחרוןלזמןעד-ראוהאחרותהשלטוןרשויותגמ

צריךכיאמהמשפט.מערכתשלבעצמאותהלהתערבשלאלעצמן

מרותואלאהשופטעלשאיןמשומכיהדעהגמהושמעהכילציין

השיפוטיתהתנהגותושכלליהואהראויומןהצורך"מןהדין,של

 • 12דבין"ייקבעו

ולמהותהלאופייהבנוגעדברנאמרלאהנ"לבהחלטהועו,דזאת

מתמצהאינומ,לשופטיההתנהגותכללישלזה,נושאהוועדה.של

נוספימבכללימצורךיהיהלאשובשלאחריוחד-פעמי,אח,דבמהלך

שלאחרהיאהכוונהאמהשאלהנשאלתלפיכ,ךאחרימ.אוכאלו

הכוונהשמאאועבודתה,בכךתסתיימהכללימ,אתתנסחשהוועדה

כללימבעתידותפרסםבתפקידהשתמשיךקבועהלוועדההיא

בתיפסיקתשבעקבותביןקודמימ)כללימשתשנה(אונוספימ

זושאלהשאחרת.וביןהוועדהחברישלשמיזמתמביןהמשפט,

האתיקהשכלליההנחיהלאורדווקאנוספימוחשיבותחיזוקמקבלת

לצפותאוליניתןהוועדה.לעבודתבסיסישמשושמגרהנשיאשל

יהיולאהוועדהשהמלצותלאמורבעתי,דהתהליךגמיהיהזהכי

והוועדהבעתי,דלפעולהבסיסישמשואלאפסוק,סוףבבחינת

הכללימאתולבחוןלהוסיףצורךשיהיהפעמבכלותתכנסתחזור

המשפט.בתיפסיקתבעקבותלמשל-ולשנותמ

הוועדהקנות Oמשלמעמדו . 3

פעולתותכניתהיאמהמצייןאינוהנ"ל,במכתבוברק,הנשיאכאמור,

כללישלבגורלמיעלהומההוועדההמלצותלושתוגשנהלאחר

כללימאלהיהיושאמאמרנוכברהוועדה.ידיעלשיוצעוהאתיקה

כללהמיהיהלאאזכישמגר,הנשיאידיעלשנוסחולאלהדומימ

בשתישנקבעוהתקדימההנמקהמכוחהיתר,ביןמחייב,תוקף

בביטוישאמחוששנייצחק.ובפרשתהורביץבפרשתההחלטות

יוגשוהוועדההמלצותכיהיאהכוונהוחקוקימ"חרוטימ"כללימ

מערכתשלבעצמאותהלפגועזהמהלךעלולאזכימ,המשפטילשר

"הגענוכי:לוועדהההודעהמןלעלותיכולזהחששהשפיטה.

כללימשללבושילבשואלהשכללימהואהראוימןכימסקנהלכלל

הרשותתהיהמימפרטואינוהואעמומזהביטויוחקוקימ".חרוטים

כילקוותאלאנותרלאאלה.וחקוקימחרוטימכללימשתקבע

בעקבותלשופטימהתנהגותכללייפרסמברקשהנשיאהיאהכוונה

איןוכישמגרהנשיאקודמו,הלךשבהלדרךדבומההוועדה,דו"ח

כלשהו,אחרלגוףהוועדהדו"חאתלהגישבכוונתוכיכלללהניח

כללייקבעכזהחיצונישגוףמנתעלהמשפט,בתילמערכתמחוץ

לאשופטימהתנהגותשלזהשנושאמצערלשופטימ.התנהגות

ההזדמנותנוצרהלאואףשופטימשליותרהרבהמורחבבהרכבנדון

נוסף.דביוןבולדון

ובוודאי 13ברקלנשיאהמלצותיהאתהוועדההגישהלאחרונה
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פרקימלעשרהמחולקהדו"חהמלצותיה.להשלכותבקרובנידרש

המלצותיהאתסעיפימ)ושלושה(בארבעיממפרטתהוועדהשבהמ

זה,מאמרבמסגרתמתכוון,אינניהשופטים.התנהגותשלבנושא

אצייןלדיון.ראויותבוודאיהןכיאףלגופן,הוועדהבהמלצותלדון

בסעיףכללהחשין,מישאלהשופטשלבראשותוהוועדה,כירק

אמבדיןמשבתיימנעשופטכיהקביעהאתלהמלצותיה ) 8 ()ב(ו 5

שאינובענייןלעדאולהליךלצדאחרתממשיתקירבה"לשופט

קרבהשלקיומהבאפשרותמלגעתנמנעההוועדהגרידא".טכני

להלן,שנראהכפיבמשפט.המופיעהדיןלעורךהשופטשלממשית

הוראותיהאשרבכנסת,חדשהחקיקהלאחרונההתקבלהזהבעניין

במשנהלהתעורר,עשויהזה,בענייןבלב.דהמלצהבגדרעודאינן

ומהחשיןהשופטועדתהמלצותשלדינןיהיהמההשאלהתוקף,

הכנסתשלמחייבתחקיקהקיימתאח,דמצדשהרי,בהן?ייעשה

הורביץבפרשתההחלטותשתיבתוקפןעומדותעודכלשני,ומצד

ברק,הנשיאידיעליאומצואםגמכאלה,כללימיצחק,ובפרשת

ינקוטאמגמיהיהכךמ.שופטיהאתהמחייבתוקףחסרייהיו

לדוןאלה,המלצותהשופטימכלללפנילהביאצעדיםברקהנשיא

שיפוטית.אתיקהככלליולפרסמןלגבשןבהן,

עצמאותואתבארץהמשפטשיטתאתהולמזהאיןלדעתי

יקבלולהן,דבומהאחרותאואלה,המלצותכיהשפיטה,מערכת

המשפטימשרזהשיהיהביןאחרות,שלטוןמערכותשלגושפנקא

להתגבשצריכימשופטימהתנהגותכללי . 14אחרגוףכלזהשיהיהויבן

ידיעלעקרונותואימוץפסיקהשלבדרךהמשפטבתיידיעל

לאמץהשופטימבידיישאףכזו,פסיקהבמסגרתעצממ.השופטימ

נשיאיידיעלשהוקמוועדותשלהמלצותיהמפריהתנהגות,כללי

שישהיאהמתבקשתשהמסקנהלינראההעליון.המשפטבית

ולהחזירשלעילההחלטותשתיידיעלשנוצרהמכשולאתלהסיר

ביתשלהחלטהדרושהאחרות,ובמילימאחורנית;הגלגלאת

תוקףישנושיפוטיתאתיקהלכלליכישתקבעהעליוןהמשפט

אולבטלהעליוןהמשפטביתשללסמכותוכמובן,בכפוף,מחייב,

ולראוי.לנכוןשימצאכפיכללימ,להוסיף

הכגטתשלחדשהחקיקהג.

שופטפטלותבגושא

כלל·.רקע 1

שהתעוררוהבעיותעממתמודדתבתי-המשפטמערכתבעוד

התעוררההעליון,המשפטביתשלהנ"לההחלטותשתיבעקבות

 • 15שופטיםלהתנהגותהנוגעימכללימלקבועהכנסת,גמלפעולה

שללעיונמהוצגבכנסת,ומשפטחוקחוקהבוועדתהדיוןבעת

הדיןפישעלמסקנתיאתהבהרתיכןכמו . 16מאמריהוועדהחברי

הוספתיאףלבסוף,המשפט.בתיבידינתונהזוסמכותבמדינההקיימ

כלוביןהכנסתכמופוליטיבין-חיצוניגורמכיהראוימןזהשאין



הכנסתכאמור,אולמ,השפיטה,שלזהבשטחיתערב-אחרגורמ

ויששיפוטית,משרהנושאיחוקחקיקתידיעללהתערבבחרה

-ברקהנשיאשהקימהוועדהשלקיומהדברעלידעהכילהניח

שלסמכותמאתדוחההמחוקקכיהיאשמשמעותההתערבות

אי-הדברימבפתחכברהתנהגותמ,כלליאתלקבועהשופטימ

הנוכחיתהכנסתמחברילצפותהיהניתןכימהערה,להימנעאפשר

בנושאמלדוןידמשמשכוהקודמותהכנסותלחברידבומהינהגוכי

 , l7זה

השפיטהבהלי,הכנטת.התערבות 2

ובראשונה,בראשמעורר,שיפוטיתמשרהנושאיחוקשלקבלתו

אח,דמצדהכנסת,השלטון:מערכותביןהגומליןיחסישאלתאת

אלהשיחסימהיאהמקובלתההנחהשני,מצדהמשפט,בתיובין

מערכותסמכויותשלהדדיכיבודעלמושתתימלהיותצריכימ

מכווןניסיוןמכלאחדשלטוניגוףשלוהימנעותהשונותהשלטון

השלטוניהגוףשלוהמיוחדותהאופייניותסמכויותיולתחומלחדור

להרמוניה,כשאיפהזאתנתארולאלכת,נרחיקלאאמאפילוהאחר,

ההבנהעלכמבוססימהגומליןיחסיאתלהגדירנכוןזהיהיהבוודאי

לאמור,השלטון,רשויותביןעימותלמניעתעליונהחשיבותשישנה

שונות)(בדרכימלפגועאחדשלטוניגוףשלכוחואףשעל

מטעמימכןיעשהלאהוא-האחרהשלטוניהגוףשלבסמכויותיו

תוביללאןלשערניתןמאליהמ,שכןמובנימוהדברימומגוונימ,רבימ

אחרת,דרךכל

להתנהגותכללימקביעתשללנושאהתייחסהלנדויועדת

שהגישהבדו"חהשפיטה,מערכתשל"פנימי"נושאכאלהשופטימ

השופטתהרשותבתוךלהיחתךחייבזהשנושאלנו"נראהכינאמר

שהנושאלעילרמזנוכבר ..לה,שמחוצהגורמידיעלולאפנימה,

צריכההיאשבוהשופטתהרשותשלהאוטונומילתחומשייךכולו

עלמצביעימאלהדברימ , 18לביתה"ולעשותעצמה"על"לנצח

 intema corporisל-שייךהשופטימהתנהגותשנושאהתפיסה

אחראוטונומיגוףכלאו-שהכנסתוכפיהשפיטה;מערכתשל

התנהגותלכלליבאשרהדיןהואפעולתו,כלליאתמסדיר-

השופטימ,

בתיוהןהכנסתהןהעתכלפעלולעיל,המתוארתהגישהפיעל

מלעשותלהימנעהכנסתהחלטותאתכדוגמה,לציין,ניתןהמשפט,

 , 19בבתי-המשפטועומדהתלויענייןלכלבנוגעבסמכויותיהשימוש

לנהוגהשופטעלכיצדהמשפטיהנושאשלבכנסתהעלאתו

להתערבותרצוןעלמעידהעצמההיאהמשפט,בביתהדיוןבמסגרת

וממילאאחרתשלטוניתמערכתשלבתחומההנופלמובהקבנושא

זובאספקלריההמשפט,בתימערכתשלבעצמאותהפגיעהמהווה

המוסדכיבכנסת,החקיקההליכיאתוממילאהרעיון,אתלבחוןיש

השפיטהומערכתהשופטימעבורשיקבעהואהמחוקק,השלטוני

ובשבתמלשפוטבבואממסוימימבמקרימלהתנהגעליהמכיצד
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כאילוזה,חוקשלקבלתואתשליוותההמחשבההמשפט,כסעל

פסולהעצמההיאלשפוט,ישכיצדלקבועמוסמכימהכנסתחברי

העליוןהמשפטביתשלהנ"לההחלטותששתינניחאמגמוזאת

רקלא(ואוליהכנסתחברישללטעממ-לעמודיכולותאינן

שלה,כבתוךבשפיטהלעשותיכולההכנסתאיןועו,דזאתשלהמ),

שמןנושאלאהיאהמשפט,כסעלבמיוחדהשופטימ,והתנהגות

ההערה,מתבקשתגמכךבו,יתערבופוליטיקאימכיהיההראוי

משמעותמזה,בתחומלחוקקיכולהשהכנסתההנחהתתקבלשאמ

כלהכנסתתראהלאואילךשמעתההיאהדברימשלהאמיתית

שתשתרעעדהיריעהאתולהרחיבלהמשיךמבחינתה,בעתי,דמניעה

להמ,ומחוצההמשפטבבתיהשופטימ,שלהתנהגותמכלפניעל

השפיטה,הליכיבכללהתערבותהדרךקצרהומכאן

שאלהבכנסת,עולהזומעיןחוקשהצעתהראשונההפעמזואין

כאשר-אזלהעלותהטעמאוליוהיה-בעברכברונדונהעלתהזו

נושאימנדונוזורחבהבמסגרתהמשפט,בתיחוקאתהכנסתחוקקה

חדשחוקשמגבשימשעהמחייבהענייןשטבעכפיושונימ,רבימ

כיהואהראוימןלאכי 20למסקנהאזהגיעההכנסתואולמומקיף,

ימשיךזהשנושאמוטבוכישופטימפסילתוכלליהוראותתחוקק

עצממ,השופטימידיעל-הימימכלשהיהכפי-מוסדרלהיות

מובהקשיפוטינושא-בדיו"מלשבת"מניעהנ.

בתימערכתשללתחומהזהחוקשלחדירתועומקאתלהביןכדי

תחילהלהסבירהראוימןבשפיטה,פגיעתהחומרתואתהמשפט,

שענייניומישופט","פסלותהאמירהשלמשמעותהאתבקצרה)(ולו

עלולאחרימ,בתחומיממרוכזותוידיעותיומבתי-המשפט,והוהרחיק

חשיבותחסרופורמלי,טכניענייןאלאכאןשאיןלמחשבהלהיתפס

לחמהיאוהשפיטהללבוקרובהחוקששלטוןמיכלאולמכלשהי,

עלבשמירהדנימאנוראש,בקלותלכךלהתייחסמוכןאינוחוקו,

דמוקרטית,מדינהשלהערכימעלובהגנהוהאזרח,האדמזכויות

החשובימהיסודותבאחדפוגעתשלעילההצעהכילדעתחשוב

בשופטימהציבוראמוןהואהשפיטה,למערכתביותרוהחיוניימ

למערכתהיקרדברישנואמפנימ,משואללאנעשיתשמלאכתמ

 , 2בעי , 5הערהליעלכהן, 12

אתיקה"כללי :{להלןבמערכת)שמור(עותק-2004תשס"דלשופטיםאתיקהכללי 13

 .)" 1תשס"שיפוטית

 • 2הערהליעלבן-דרור,ראו 1 4

שיפוטית.משרהנושאיחוקבחקיקתטוייבלידיבאהאשרפעולה 15

 . 2הערהליעלבן-דרור,ראו 16

525המ'ראו 17 /  .שמואל)פרשת(להלן: 454 ) 3יח{פ"דהל"מ,נישמואל 63

 • 4בעי , 9הערהליעללנדוי,ועדת 18

 10.3.1953מיוםהכנסתועדתהחלטות-(סובו-ודיצה)"המשפטבביתשדביון"עניין 19

 .במערכתשמורעותק . 24.8.1962ומיום
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מעשהשכלמכאן,המשפט.בתימערכתבנויהשעליוהבסיסזהו

ורגישעדיןשדרהבחוטפגיעהלהזכירשלאזה,בתחוםזהירבלתי

השנים,כלבמשךבמדינה.המשפטיסודותאתלקעקעעלוליםזה,

המשפט,בתיוגיבשוחזרוספור,איןבהחלטותהמדינה,קוםמאז

-ובהםלשופטים,התנהגותכלליבראשם,העליוןהמשפטובית

שופטיםשלפסילתםלגביומפורטיםמיוחדיםכללים-כמובן

חדש,נושאלהסדיראפואבאלאהחוקהדרושים.במקריםמלדון

היצירהבמעשהמתערבהחוקלהסדירו.ישאשרחלק,דףבבחינת

כפיכה,עדהקיימיםאלהביןהסדרים,שלובקביעתםהשפיטהשל

לבוא.העתידיםאלהוביןהעליון,המשפטביתידיעלשגובשו

השופטיםידיעלשנקבעוכפי-ההתנהגותשכלליאומרהחוק

הכנסת,חברישללרוחםאינם-יצחקובפרשתהררביץבפרשת

הראשונים.עלזהרגישבנושאדעתםאתלכפותמבקשיםוהאחרונים

יצחקובפרשתהררביץבפרשתההחלטותשתיגםכילהזכיריש

שלופעולתודרכובראשיתכברשהרימפתיע,חידושבבחינתאינן

ביןחברותיחסיבענייןדומההחלטהניתנההעליון,המשפטבית

הנ"לההחלטותשתיכילומרשניתןמכאן . 2הדיןולעורךשופט

אחדבקנהועולותימימהמימיםשנקבעהההלכהאתמאמצות

הרבותהשניםכלבמשךהשופטיםנהגוכךלמעשה,הלכהאכן,עמה.

המשפטבתיידיעלניתנוהחלטותשלרבותמאותמאז;שחלפו

הציבוראמוןהשופטים.שלהנאותהההתנהגותבנושאלדרגותיהם

זו.דרךשלצדקתהאתמוכיחרקובשופטיםהמשפטבתיבמערכת

המניעיםבדברתהייהמעוררתהפעםהנושאשלהעלאתו

ולעצמאותהלתחומהלפלושהמיועדתזו,יזמהמאחוריהעומדים

הפעםהזרזהשופטים.שלולעצמאותםהמשפטבתימערכתשל

שלאהחלטותיצחק,ובפרשתהררביץבפרשתההחלטותמשתינבע

תיהשופטהיהצריךלטעמם,הכנסת.חברישלבעיניהםחןנשאו

לפיכ,ךערעור.באותושדןבהרכבמלהשתתףעצמואתלפסולאור

הלכהפוסקישלגלימהעצמםעללעטותהכנסתחבריביקשו

ולשנותהעליוןהמשפטביתשופטישלמזוגבוההשסמכותם

רקולא-השופטיםביןגםישאמנם,אלה.שיפוטיותהחלטות

משוםהןלרוחם,אינןשלעילשההחלטות-הכנסתחבריבין

שאלהכפיהשופטים,התנהגותבכלליהאמורמןסטושההחלטות

לראותקשההעניין.לעצםוהןשמגר(דבימוס)הנשיאידיעלנקבעו

זה.בענייןחוקולחוקקלהתערבהכנסתנחפזהמהשוםעלטעם,

-שהוקמהציבוריתועדהשקיימתמשוםגםפתוחעדייןהנושא

בההתנהלוהחוקחקיקתובעתברקהנשיאידיעל-לעילכאמור

קטלרגענניחלשופטים.הנאותיםההתנהגותכלליבשאלתדיונים

ההפךמחליטהיההעליוןהמשפטביתשופטישלמסויםמותבכי

לפסולשופטשעללאמור:זה,במקרההשופטיםשהחליטוממה

לומרלעצמםסמכותנוטליםהכנסתחבריהיוהאםעצמו.את

חוקלחוקקדבעתםישולפיכךכזוהחלטהעםשלמיםהםשאין

משנהגו?!אחרתלנהוגהשופטיםיהיוחייביםפיושעל

מלדוןעצמואתשופטיפסולאימתילאמורזה,בנושאדווקא
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שישלמסקנה,מגיעההייתהאםלכנסת,היהטובמסוים,בתיק

בלתיחלקשהואמשוםהשופטיםשלדעתםלשיקוללהשאירו

שלמדבריוזה,בענייןלהביא,הראוימןעצמה.השפיטהמןנפרד

שמגר:הנשיא

בטענתלדוןהבאהשיפוט,מלאכתעלשאמוןמיכיהיא"ההנחה

אדםמכליותרדקותובאבחנותיותררבביסיוןמצוידפסלות,

והדיוןהמחשבהדרכימכירשאינוהשיפוטיתלמערכתמחוץ

אלוחיצונייםמסימניםמסקנותלהסיקמבקשואשרהשיפוטיים

שמתהווהלמהבבואהמעיןכביכולהטענה,לפישהם,אחריםאו

 • 22בענין"שדןהשופטשלבמחשבתו

ואופיו.טיבומפאתחוק,ידיעלמוסדרלהיותיכולאינוזהנושא

והנושאהואיליפהלעלותיכולאינוחקיקתילבושלולתתהניסיון

להתפתחותלהשאירווישידין)א'פרופישל(כביטויו"חקיק"אינו

מבוקשם.אתולהגדירלבטאיכלולאהכנסתחבריגםתית.פסיק

הנתוניםעמומיםבביטוייםשעשובשימושלמצואניתןלכךראיה

בנסיבותשיקבעו,הםהשופטיםלמשל,כ,ךהמשפט.בתילפרשנות

"ענייןאוממשית""קרבההחוקלפיקיימתאםומקרה,מקרהכל

אםלדוכתא:קושיאהדרא . 23ממשי"אישי"ענייןאוממשי"כספי

בסופו-כילההיהברישפיטה,שלזהבנושאכילכנסתהיהברור

עלאימתיהלכהלקבועשיצטרכוהםהמשפטבתי-דברשל

שללעובייהמלכתחילהנכנסומהשוםעלעצמו,לפסולשופט

זו?קורה

!(ירושה?מה-ממשית""קרבה . 4

שנקבעהההלכהאתלשנותמבקשתהכנסתכימלמדבחוקעיון

לעורכיהשופטיםשביןהיחסיםמערכתלגביהעליוןהמשפטבבית

המשפטביתשלדינובפסקשנקבעהההלכהאתמבטלהחוקהדין.

ההחלטותבשתיהאמוראתוכן 24נרחימרבסקיבפרשתהעליון

בנסיבותהכנסת,חברילדעת . 25יצחקובפרשתהררביץבפרשת

עצמולפסולחייבשופטלהלן)כךעלאעמוד(ועודמסוימות

כישיטעןמייטעןשלאוכדימסוים.דיןעורךלפניוכשמופיע

 , 26שיפוטיתאתיקהשבכלליההוראהאתליושנההחזירההכנסת

הנדונות.בנסיבותשופטפסילתלענייןאחרתנוסחהנמצאה

בדיןישבלא"שופטכיהשיפוטיתהאתיקהכלליקבעוכאמור,

המופיעלפרקליטדין,לבעלחברתיתאומשפחתיתקרבהבובמשפט

מינויולפניהדיוןנשואבענייןקודםטיפולאומרכזי,לעדאובתיק

 • 27פנים"למשואחשששלמראיתליצורעלוליםכשופט,

"קרבההביטויובמקוםהכנסתבעיניחןנשאלאהנ"להנוסח

ביטויטיבעלשאעמודלפניאחר.בביטוילהשתמשבחרהחברתית"

ידיעלשנקבעוהשיפוטיתהאתיקהבכלליכילהדגישהראוימןזה,

"קרבהלביטויצמודכשהואזהבביטוישימושנעשהשמגרהנשיא

לביןבעלמאחברותיחסיביןהבחנהשקיימתלאמורמשפחתית",

 • 2Sמשפחהליחסיובאופייםבחזקתםהדומיםיחסים



שלקיוממדברלהזכירשלאבחרשיפוטיתמשרהנושאיחוק

שלותוכנוביטויוובמקומהדיןלעורןשופטביןחברתיימיחסימ

אמבוחןכאבן"ממשי",המילהאתקבעשמגר,הנשיאשלזהביטוי

עצמולפסולשופטעללמשל,כ,ןלאו.אמהפסול,בשופטמתקיימ

מרכזי,עדאוכוחובאלהלין,"צדכיהואיודעשבובמשפטמלדון

ממשיתקרבהביניהמשקיימתאוהשופטשלמשפחהבןהוא

"ענייןלוישאמבמשפטמלדוןעצמולפסולעליווכן , 29אחרת"

 • 30מרכזי"בעדאוכוחובבאלהלין,בצדממשי"אישי

ביןהמשוואהאתלקבוענוכלכיצדהשאלה:כמובן,נשאלת,

שלמזויותרמקלהאומחמירהחברתיתקרבההאמאלה:שתי

בכהונתמדרכמפיעלשהשופטימ,היאהכוונהאמממשית?קרבה

שייתכןהיאלכןהתשובההריזה,עמוממונחיפרשוימימה,מימימ

שלהנכוןמובנווכיצריותרהרבהמבחןאימצההכנסתכימאוד

 • 3חברתיתןקרבהשלמזהתובענייותרהרבהממשית""קרבההביטוי

לפסילתמקומיהיהלאהחדש,החוקלאחרעתה,שגמלאמור

בפרשתנקבעשאכןכפיחברתית,קרבהשלמטעמימשופטימ

הנכונהשפרשנותוייתכןיצחק.ובפרשתהירץיבבפרשתני,"מיקסבי,

ביןהדוקימחברתיימיחסימכילמסקנהאותנותובילהחוקשל

יכולהכזוסיבההשופט.לפסילתסיבהאינמדיןלעורכישופטימ

קרבהממשית,קרבהביניהמקיימתאמרקהחוק,פיעללהיות,

כן,תאמרלאאמחברתית.קרבהשלמזובהרבהלכתמרחיקת

מהשומעלדין,לעורכישופטימביןחברתיתלקרבההיאוהכוונה

ביטויפסלהשהכנסתאלאעו,דולאלישנאכהאיהדברנאמרלא

השיפוטית?האתיקהבכלליבמפורשהמופיעזה

בתקנתם?חכמיםהועילומה . 5

שלזהמשפטיבנושאהכנסתהתערבותבעייתעלנוסףכילינראה

החוקלגביכלליותהערותמספרמתבקשותמ,שופטיההתנהגות

לולכנסת,לההיהשטובלהראותנועדואלהדברימאףעצמו.

בכללהשופטימוהתנהגותשפיטהבעניינימלהתערבידהמשכה

זה.

בחקיקהצורןישמהלשמהשאלה,אתמעוררתהראשונהההערה

למושכלותלבושלעטותמנתעלהמדינה,קומלאחרשנימ 56חדשה,

כמושלנוהמשפטבמערכתהמקובלימיסודעקרונותראשונימ,

עליהמ.מערעראינושאישאחרותמתקדמותמשפטבמערכות

ניגודבדברשיפוטית,משרהנושאישבחוקהשונותההוראות

שופטימדבר:מחדשותאינןממנו,להימנעהשופטשעלאינטרסימ

בגללוהןמשפחתיתקרבהבגללהןבתיק,מלדוןתמידעצממפסלו

 • 32אחרדומהניגודכלבגיןאוכספיתמעורבות

שלנפרדבלתיחלקמהווימאחרימ,רבימעניינימכמוזה,עניין

תמונהמתקבלתהשופטימ.התנהגותשלבנושאהמשפטבתיפסיקת

בתישלמסוימתפסיקהלגביהכנסת,בחרהפיהשעלמובנתלא

היהולאסיבההייתהלאכאמור,"קודיפיקציה".לעשותהמשפט,

שעלניגודמ,אינטרסיניגודשלבנושאחוקחקיקתשיצדיקוטעמ

כיבו,להיאחזהיהשניתןנימוקהיהלאממנו.להימנעהשופטימ

מעונייןצדהואשבובמשפטודןשופטישבכאילוהמדינה,קוממאז

אתהדורשת"תופעה"שלאובוודאילמשפחתו,אולעצמו-

באנגליה,שנוצרהמצבמןללמודראויאדרבה,המחוקק.התערבות

הלורדימ,ביתשלהמשפטיתבוועדההשופטימאחדכינמצאשמ

ולדוןהדיןפסקאתלבטלצורןונוצראינטרסימ,ניגודתוןפעל

-אישדעתעלאולמ . 33אחרימשופטימבהרכבמחדשבעניין

נסיבותשלרגלהמחשבהעלתהלאהבריטי,בפרלמנטלאודאי

התנהגות"בעייתאתשיסדירמיוחדחודלחוקקהראוימןאלה

השופטימ".

אףעל-דביןלשבתלשופטהמתירהההוראהלגביהדיןהוא

תשנהלאאחרשופטלכלהענייןהעברת"אמ-שבחוקהאיסורימ

הפסוקהההלכהזוכייגלהקלותשיטרחמיכל . 34הפסלות"עילתאת

אף . 35אחרותרבותבמדינותגמאלאאצלנורקלאימימה,מימימ

הוא,מיותרזהשחוקהמסקנהאתלחזקאלאבאהלאזוהוראה

 ...משנתקבל.נתקבלשלאלוהיהוטוב

90בג"ץראו 2ו / נןחימןבסקי).פרשת(להלן: 4ג(ו)פ"דהמשטפים,שרנינןחימןבסקי 49

אנרנטלשמעוןבגורותמשמע"תרתיידידבעקבות-שופטפסלות"עלשמגרמיראו 22

 .ו 06 , 87(תשמ"ז)

שיפוטית.משרהנושאילחוק 6 , 5 , 4 , 3 , 2וס' ,) 2 (-וו) ()ג() 3ו(ס' 23

 . 2והערהלעילנוחימובסקי,פרשת 24

 .והערהליעלהוריבץ,ופרשתיצחקפרשת 25

תשנ"ג.שיפוטיתאתיקהכלליראו 26

ד.בפרקו(ב)בס'שם, 27

 . 4ו 6בע' , 2הערהליעלבדררןר,ראו 28

שיפוטית.משרהנושאילחוק )ו()ג() 3ו(סי 29

 .-7ו 6 , 5 , 4בסיו ,) 2 ()ג() 3ו(בסישם, 30

48ב"שאזמשנקבעהההלכהפיעל 3ו / הנכוןהמבחן , 375 ) 2כט(פ"דמ'י,ניידיר 75

יותרהרבההואזהביטויפניס.למשואממשית"אפשרות"שלזההואשופטלפסילת

 . 22הערהליעלשמגר,ראוסביר";"חשדשלמזהלכתמרחיק

ניהליכדוסיעת 53ו 179בג"ץ ; 88סעיף(תשמ"ז)ישפוטיעדתשיקולברקאיראו 32

הצדקבעיקריחדשותמגמות"שטריתש' ; 566 ) 2לד(פ"דפתדרתקןה,יעירתמןצעת

 . 325(תשמ"ז)לזהפרקליטהטבעי"

ניבארה 9ו/ 74בג"ץ ; 9ו , 86 ) 5מו(פ"דהנדול,הרבניהידןביתניליראן 88ו/ 9ובג"ץ

במילויאינטרסים"ניגודברקאי . 526 , 5ו 9 ) 2כח(פ"דיפו,בת"אהמחחיביהמ"שני

 .וו(תש"ם)ימשפטיםתפקיד"

33 R. v. Bow Street Metropolitan Stipendiary Magistrate, ex parte Pinochet 

119 . Ugarte (No.2) [2000] 1 A.C . 

שיפוטית.משרהנושאילחוק ) 3 א()ג() 3ו(סעיףראו 34

500ע"פלמשלראו 35 / אגרנטלשעברהנשיאמזכירשם , 208ל(ו)פ"דמ"י,ניברנס 75

יופסק,והמשפטהפסלותטענתתתקבלאם"הלוא,ואומר: , Necessityה-עקרוןאת

להיווצרעלולההזהבבירוראךאחרים,שופטיםשלשהבפנימחדשלהתברריצטרךהוא

עליה,להתלונןבאהמערערכוחבאואשרהנוכחיבמשפטשנוצרהסיטואציהאותה

 . 2ו 4בע'שם,סוף".לדבריהיהולא
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שהשופטבהוראהגממתבטאתמרובה,לתפוטזהבחוקהשאיפה

מונח . 36מרכזי""בעדכלשהוממשיענייןלוישאמגמדביןישבלא

שלפיה,בחוקהבהרהנוטפהולפיכךהחוקימבטפרמופיעאינוזה

הכרעהלצורךמהימנותוהערכתשנדרשתעדהואמרכזי""עד

מעוררתזה,בענייןהשפיטה,בהליכיהמחוקקהתערבות . 37בהליך"

בהעלאתןאפואנטתפק .מלהשתרעהמצעוקצרושונותרבותבעיות

מהן:אחדותשל

(בייחודרבימשבתיקימהיטביודעלשפיטהשקרובמיכל )א(

העדימרשימתאתהשופטלפניאין )"מ"אזרחייהמכונימאלה

המשפט.תחילתבטרמלידיעתומובאימאינמעליהמופרטימ

אחדשמתקיימבידעובדיןישבלא"שופטכיקובעהחוק )ב(

לפטולשופטשלחובתוכיבחשבוןלהביאישתמידאולממאלה"

במהלךגמאלאהמשפטתחילתלפנירקלאלו,תיוודעעצמואת

הראיות.מרביתאתשמעשכברלאחרבטופו,ואוליהמשפט

אוזוידיעהמראשהשופטיודעשעליהמהעדימלגביגמ )ג(

"עדיהיההעדכיהמשפט,שמיעתלפנילדעת,יוכלכיצד-אחרת

שהריבהליך",הכרעהלצורךמהימנותוהערכת"שנדרשתעדמרכזי"

לפניאחר,אוזהעדעלמוקדמתדעהליצורלשופט,לו,אטור

המשפט.תחילת

ישבעתהמשפט,בתומשרקהיאהמשפטיתההנחהכידוע,

אתיגבשאזרקלפניו,החומרכשכלדינו,פטקאתלכתובהשופט

(אועדותואיזואמוןלתתהעדיממןבמיויחליטודעתועמדתו

בידישאיןמכאןבהליך.הכרעהלצורךלותשמשנהעדויות)אילו

מרכזי"."עדיהיהמימראשלדעתהשופט

לפרטהמשימהאתעצמועלנטלאףשיפוטיתמשרהנושאיחוק

משפחה.קרבתבגללבתיקמלדוןשופטעצמויפטולמתיולקבוע

הקרובימשלרשימה(ובומשפחה""בןהאחדטוגימ,שנימגדירהחוק

ראשונה"מדרגהמשפחה"בןהשניוהטוגזה)בתחומהכלולימ

שאינהאחדבהבדלהקודמתלזוהדומהרשימהמפורטתכאן(ואף

קרובילגביהשאלהמתעוררתממילאזוג).בןשלהורהכוללת

קרוב.פחותבמעגלברשימה,מפורטימשאינמאחריממשפחה

כי-עמהמטכימאניהכבודכלועמ-דעתוהביעשמגרהנשיא

קלאוזוטנומרוטיוצרתשאינהיותרהכלליתהניטוחשיטתכי"דומה

הקרבהשמידתמחייבההיגיוןכידגמ,בתורדנןבמקרהעדיפה

בעלתאכןהיאראשונהדברגהקרבההעניין.נטיבותלאורתיבחן

בן,שלבמשפטמלשבתיכולאינוושופטהמקרימ,בכלמשמעות

האפשרית.הפטלותאתממצימאיננובכךאולמוכדומה,אחשל

יפטולהשופטשלחמיואוגיטודודו,בןלמשל,מתדיין,בוענייןגמ

רחביהיהמשפחתיתקרבהבענייניהגבולכימחייבוההיגיוןאותו,

שופטייטהפניממשואשלאפשרותומניעתטפקהטרתלשמוכי

להרחבת-המשפחהקרבתבענייןהיינו,-עניינימשלזהבטוג

שהבעיההואכאןגמלומרשאפשרהמעט . 38לצמצומו"ולאהמעגל

ההטדראדרבה,השפיטה.מערכתמבחינתכללבעיההייתהלאהנ"ל

לעשייתיותרהרבההתאימשמגר,הנשיאמדברישעולהכפיהקיימ,

 92המשפט

מוטיפותואינןהןמיותרותאלהשהוראותרקלאלפיכך, .משפט

הפוכותלתוצאותלהובילעלולותאףואוליהןשמכבידותאלאדבר,

דורשת.הענייןשטובתמאלה

טיכוםד.

כלליכי , 39בעברשהבעתיהתפיטה,עלהתבטטהזאתרשימה

המשפט,בתיפטיקתמתוךבעיקרלנבועצריכימהשופטימהתנהגות

האתיקה)ועדת(בעזרתהעליוןהמשפטביתשנשיאהראוימןוכי

המחייבהדיןמןנובעימשאלהכפיהכללימ,אתויפרטמיגבש

המשפט,בתיפטיקתהבאימ:במקורותבעיקר,שהתגבש,במדינה,

לבחירתהוועדההחלטותמ,לשופטיהמשמעתיהדיןביתהחלטות

לגביהמשפטימושרהעליוןהמשפטביתנשיאהחלטותשופטימ,

נשיאהחלטותהשפיטה);יטודלחוקררטעיףפי(עלנוטףעיטוק

נציבוהחלטותמתפקידושופטהשעייתלגביהעליוןהמשפטבית

בהוראותשמקורמכללימכמובן,וכן,שופטימ,עלהציבורתלונות

יטוד:חוקלרבותשופטימ,בהתנהגותהדנימהשונימהחוקימ

שופטימעלהציבורתלונותנציבחוקהמשפט,בתיחוקהשפיטה,

כללימגמאליהמלצרףשניתןמובןשיפוטית.משרהנושאיוחוק

האתיקהכללישלרובמ"רובברק:א'הנשיאכדבריאך,נוטפימ,

כך . 40אינטואיטיבית"פיהמעלמתנהגוהואשופטלכלטבעיימהמ

הדיןובפטקיתפקידממילוי(בעתלשופטימפרטכיהוטפתי,גמ

(אולאישלהקנותשניתןהדעהאתלקבלאיןידמ)עלהניתנימ

הדיןעל(נוטףהשפיטהלמערכתלהכתיבטמכותכלשהו)לגוף

נראהזו,גישהפיעלהשופטימ.אתשיחייבוהתנהגותכלליהקיימ)

יהיואמ(גמחיצוניתועדהידיעלשיוצעובכללימלתמוךשאיןלי

אחרימגורמימבהישתתפואמוחומרקלשופטימ),חברימבה

שלהקמתהכלפישהעליתיהביקורתדברימכאןשופטימ.שאינמ

תוקףובמשנהשופטימ,שלהתנהגותכללילניטוחנוטפתועדה

אתההולמימהכללימשלבנושאהכנטתשלהתערבותהכלפי

שיפוטית.משרהנושאיחוקחקיקתידיעלהשופטימהתנהגות

שיפוטית.משרהנושאילחוק ) 2 () 1 א()ג() 3 ( 1סיראו 36

סיפה. ) 1 א()ג() 3 ( 1נסישם,ההגדרהראו 37

 . 108נע' 22הערהלעילשמגר,ראו 38

 . 2הערהלעילנד-דרור, 39

א)כרןתש"ס,עורכים,זמירוייכהן(חיהיכבתיםמבחרשיפוטית""אתיקהנרקא' 40
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