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כשופטלכהןשנבחרתמשעההדין,לעורןאומריםאנורוחבאותה

המשפטביתנשיאכשופט"?"לנהוגפירושמה , 4כשופטנהג-

אתאמרחדשים,שופטיםאלבפנותוברק,א'השופטהעליון,

שינויחלבכן ,בישראלשופטיםהתמניתם"היוםהבאים:הדברים

אדםכלעלהחלההנורמטיביתלמערכתבנוטףבמעמדכם,מהותי

הםאלה ,נוטפתנורמטיביתמערכתמהיוםעליכםהוטלהבישראל,

שלהתנהגותודרכיאתקובעיםהם ,שיפוטיתאתיקהשלכללים

תפקי.דרקאינהשפיטהאכן, ,לוומחוצההמשפטבביתהשופט

להיותעשויהאדם,לכלהמותרתהתנהגותחיים,דרןהיאשפיטה

השופטמשכםמוטריםאינםהאתיקהכלליהשופט,עלרהואט

וכלילןאשרבכלהשופט,גלימתאתמשכמומטירשהשופטשעה

שלכלליםעליויחולוכאדם,והשופטכשופטהאדםיעשהאשר

 , 5שיפוטית"אתיקה

הנשיאעמדהשופטשלנאותההתנהגותשלהרבהחשיבותהעל

תכונהשלוחיוניותהערכהאתהטבירבהןרבות,בהזדמנויותברק,

השופטאתילווכיהראוישמןוהתכונותהטגולותיתרביןזו,

 , 6השיפוטבמלאכת

 18טעיףפיעלהיאחובההשופט,אתההולמתנאותה,התנהגות

מטוימיםבמקרים-רבהבחומרההמתייחט , 7המשפטבתילחוק
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רשאיהמשפטיםשר )א("כיבוקוראיםאנוכןפיעלואףהם,

השופט ) 1 ( :מאלהאחדיטודעלשופטעלקובלנההדיןלביתלהגיש

שאינובאופןהתנהגהשופט ) 2 (תפקידו;במילויכהלכהשלאנהג

 ,בישראל"שופטשלמעמדואתהולם

השוניםהמשמעת""אמצעיהםמהללמדנובאזהלחוק 19ףיוטע

 ) 5 ("כולליםאףואלהכזה,שופטכלפילנקוטהדיןביתשבטמכות

אוכולהבשלילתה,וביןקיצבהבתשלוםביןהכהונה,מןהעברה

 ,"מקצתה

חדששופטכלבפיהראשונההשאלהכילצפות,כן,אם ,ניתן

בביתההוראהועדתוחברהמשטפהעתכתבמערכתראשיושבדבימוס,ופטש

למינהל.המכללהשלהאקדמיהמסלולמשפטים,לפרהס

אתוללמודלמצואניתןהיכןתהיהכולם)השופטיםבקרבלא(אם

השופטים?לנהוגחייביםפיהםשעלהכללים

בידינושישלומרקשהזה,נושאשלהרבהחשיבותואףעל

דנמותםתשובהבידינוישכיחשבנוואםזו,לשאלהנאותהתשובה

אתהמחייביםוהם , 81993-תשנ"גשיפוטית,אתיקהכללישל

טעותנו,עלוהעמידונויצחקופרשתהדרביץפרשתבאוהשופטים,

רחבהבצורהומשתרעיםחליםהשיפוטיתהאתיקהכלליכאמור,

כדברילו,ומחוצההמשפטבביתהשופט,שלהתנהגותומכלולעל

השופטת,ברשותהציבוראמוןאתלהבטיח"הצורןברק,השופט

השופטשלבפעולתואןמתמקדאינוזהצורןנמשן,"צורןהוא

השופט,שלהתנהגותומכלולעלמשתרעהואהמשפט,כטעל

 , 9חיים"צורתזותפקיד,אינההשפיטהלו,ומחוצההמשפטבבית

שמגרמ'הנשיאידיעלשהותקנוהשיפוטיתהאתיקהכלליאכן,

מןהנדרשתהראויהלהתנהגותוכוללת,רחבהבצורההתייחטו,

וזאתלו,ומחוצההמשפטבביתופעולותיו,מעשיובכלהשופט

ביןבחופשה,הואנמצאאםאףכהונתו,תוםועדהשבעתו"מעת
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גרוטמןליאורהאיור:

המשפטביתשופטיבהשדגוהטוגיההייתהמהב.

יצחק?ובפרשתהורביץבפרשתהעליון

נאמרהשופט"."שבועתאתהיתר,ביןכולל,השפיטה,חוק-יטוד:

יצהירשופטשנתמנה"מיכיאמונים"),"הצהרת : 6(בטעיףשם

מתחייביאניההצהרה:דבריואלההמדינה;נשיאלפניאמוניםהצהרת

לאצדק,משפטלשפוטולחוקיה,ישראללמדינתאמוניםלשמור

אתכן,אםמחייבת,זוהצהרה .ןןפנים'''להכירולאמשפטלהטות

אבן-שושןא'שלהחדשהמילון . 12פניםמשואללאלשפוטהשופט

קרבתו,חשיבותו,בשלאחריםעלאדם"העדפתזהביטוימגדיר

 • 13וכדומה"אליוידידות

מופיעכאשרלנהוגשופטעלכיצדהשאלהכן,אםועולה,צפה

חבריועםנמנהוהואהצדדים)אחדאת(המייצגדיןעורךלפניו

כלוםולאזובעובדהאיןכילומרעלינוהאםהטובים?וידידיו

עםהאישייםמיחטיולהתעלםשיידעשופטכלעלוחזקההואיל

עצמולפטולהשופטעלכילקבועהראוימןשמאאו ;הדיןעורך

ובפרשתחיריבץבפרשתדנוזובשאלהזה?מטוגבמקרהמלדון

ההוראותלאחתהתייחטואףהמשפטיוהבירורהדיוןובמטגרתציקח

דיןעורךשלהופעתובשאלתהדנהזוהשיפוטית,האתיקהשבכללי

מיוחדים.חברתייםיחטיםקיימיםאלהשניביןכאשרשופטלפני

הבקשהלהגשתהעילהאתמטבירהחלטתו,בפתחאור,ת'השופט

הבאות:במיליםבמקרה,מלדוןעצמואתיפטולכי
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ביוםהאחדיצחק,יואבמרשלמכתביםשניאצלי.התקבלו"ך

יצחק,מרטועןהמכתבים.בשניך 3.2.2000ביוםוהשני 7.2.2000

החברתייםקשרייבשלאלה,בערעוריםמלדוןעצמילפטולעלייכי

עורך-הדיןהורביץ,אלימרשלריומטנגואחדעם

שעורך-דיןחש,דמעלהיצחקמררובין.פנחט

קשריובשלהורביץמראתלייצגנשכררובין

נעשהכךכימלהוטיף,נרתעהואאיןעמי.

לידייבואזהאישישקשרהטיכוי'בשל

בפטק-הורביץעםוייטיבביטוי

מובילאותםהערעורובהליכיהדין

כאבבמעמדואורהשופטכבוד

מצייןובהמשך . 14הדין'"בית

מטתמךיצחק"מרכיאורהשופט

כלליעםהנמנהכללעלבמכתביו

בשעתםהועברואשרהאתיקה

העליוןהמשפטביתנשיאעל-ידי

כללאלשמגרהשופט(דבימוט)

יישבלא'שופטועל-פיוהשופטים,

משפחתיתקרבהבובמשפטדבין

לפרקליטדין,לבעלחברתיתאו

אומרכזי,לעדאובתיקהמופיע

הדיוןנשואבענייןקודםטיפול

 • lsפנים'"למשואחשששלמראיתליצורעלוליםכשופט,מינויולפני

דורנר)וד'י'קדמיא'מצא,(השופטיםההרכבשופטישלושתגם

"עיקראמרו:וכךדומות.במיליםהטוגיהאתהציגויצחקבפרשת

ייפטלאורהשופטכיהעותר,בבקשתהואזועתירהשלעניינה

עורך-עםהחברתייםקשריובשל ... 5המשיבשלבערעורומלדון

(אליהו 5המשיבעל-ידיצורףהערעורשבשלברובין,פנחטהדין

הראשונה.הערכאהלפנידביוןאותושייצגוהטנגוריםלצוותהורביץ)

המשפטיםושרהעליוןהמשפטביתנשיאכיהעותר,מבקשבנוטף

שיפוטית,אתיקה'כללישלהמחייבתתקפותםעללהכריזיחויבו

העליוןבית-המשפטנשיאעל-ידיבשעתושפורטמו .. '.ך-993תשנ"ג

אתהעותרמבטטהיתר,בין ,בהםהאמורושעלשמגר,מ'דבימוט,

 • 16בערעורים"מלדוןאורהשופטשללפטילתוהנטענתעילתו

מהו?-פגיםמשואג.

נשיאלפניהשופטשלאמונים"ש"הצהרתהואהדבריםמטבע

השיפוט.למלאכתביותרהחשוביםהיטודותאתתפרט 17המדינה

"לשמורהשפיטה,לחוק-יטוד: 6טעיףפיעלכאמורמתחייב,השופט

להטותלאצדק,משפטלשפוטולחוקיה,ישראללמדינתאמונים

מעייניו,בראששםהשפיטהחוק-יטוד: ".פניםלהכירולאמשפט

משוא .פניםמשואללאתהיהשהשפיטההדרישהאתהיתר,בין

 :קוראיםאנובמקורותינו .לשוחדדבומההרטנילמעשהנחשבפנים



אלהינויהוהעמכי-איןועשושמרועליכמפחד-יהוהיהי"ועתה

 .ן Sומקח-שחד"פנימומשאעולה

האתיקהכלליאתבגבשושמגר,שהנשיאאפוא,תמה,אין

גדולפנייהדרלאבמשפט,פנימיכירלא"שופטכיקבעהשיפוטית,

לאשופטלאחר;פניווירעלאחדפניויטבירלאדל;פנייישאולא

דבבריואובהתנהגותויתןולאפניממשואאוקדומהדעהיגלה

 • 19אלה"מפנילחששיטוד

צדדיו.כלעלפניממשואשלזהמושגבהרחבהמטבירברקפרופי

אומר:אוהוכך

המכריעשהשופטהיא,תקיןשיפוטיהליךכלשליטודנתו"תכ

והציבורלהליךשהצדדימהואחיוני .פניממשואללאפועלבטכטוך

בשלאחראוזהצדמעדיףאינושהשופטמשוכנעימיהיוכולו

אופיימלא .אדמבנישלאחראוזהלטוגהשתייכותואותכונותיו

הטיעונימ.שלמשקלמאלאהדין,אתשמכריעהואהטוענימשל

אלמתייחטשהשופטהוא,זהפניממשואחוטרשלמשמעותו

שווההזדמנותלהממעניקשהואתוךשווה,באופןשלפניוהצדדימ

לאדינו,לפטקמגיעשהוא ;בתוצאהאישיעניןלושאיןשווהויחט

זהדבריממצבלדין.כניעתובשלאלאאחר,אוזהלצדנטייתובשל

ברשותהציבוראמוןיתקיימלאבלעדיוהשיפוטי.להליךהואחיוני

כפיתפקידה.אתלמלאיכולההשפיטהאיןזהאמוןבלא .השופטת

 :פרנקפורטרהשופטןיישצ

The Court's authority - possessed of neither the purse " 

nor the sword - ultimately rests on sustained public 

. 20 " confidence in its moral sanction 

"שהצדדימכדיהראויההגישהלגביברקפרופימדבריכאןעד

אוזהצדמעדיףאינושהשופטמשוכנעימיהיוכולוהציבורוךילהל

 • 2ן"אחר

העלי.ןהמשפטבבית.ההליכיםד

המשפטביתשופטינדרשולעיל,שהובאוהדבריממןשעולהיכפ

חברתית""קרבהשלדינהמה-האחת :שאלותבשתילדוןהעליון

וידידוחברודין,שעורךאימתכלעצמולפטולהשופטעלוהאמ

האתיקהלכללילהתייחטישכיצד-והאחרתלפניו?מופיע ,הקרוב

שמגר?הנשיאידיעלשהותקנוהשיפוטית

אפשרוולאהתאימולאזהבמשפטהמיוחדותהנטיבותברמ,

לאלמשל,כ,ךלדבן;ובהןלעילהשאלותבשתיובלעדיממוקדדיון

מלדוןעצמויפטולאורהשופטכישביקשהצדדימאחדזההיה

ואףבשופטאמונמאתהביעוהצדדימשניאדרבא,זה;במקרה

בינוחברותיחטישלקיוממאףעלבמקרהלדוןימשיךכיהטכימו

אשרולצדדימ)(למשפטזראדמזההיה . 22הפרקליטימאחדובין

התעוררהלפיכך .הפטלותדבברהטענהאתוהעלההבקשהאתהגיש

השופטלפטילתבבקשתוידונוכיזה, "מתערב"זרזכאיאמהשאלה

זאת.מבקשימואינמבכךרוצימנמיאלמשפטשהצדדימבשעה

החוק,פיעלכנדרשהדיוןבתחילתלאהוגשהשהבקשההובררעוד

מדי.מאוחרמאוחר,במועדאלא

משפטיותבשאלותלדוןכן,אמנדרש,היריבץבפרשתאורהשופט

אחדכלברמ, .יצחקבפרשתהשופטימשלושתגמכמושונות,

במעמדוכללדןלאאורהשופטשלו.דברכוהלךאלהמותביממשני

אדרבא,לו.לאבמשפטלהתערבובזכותויצחקמרשלהמשפטי

שלמכתביוזכושלההרבההפומביות"נוכחכימטביראורהשופט

לפטולעליאמלשאלהבנוגענוטפימפרטומימגמכמויצחק,מר

עמחברותיחטימפאתאלהבערעורימלדוןמלהמשיךעצמיאת

לדעתמעוניינימבעלי-הדיןכיהיאוהנחתיוהואילרובין,עורך-דין

ולולהבהיר,לנכוןאנירואה-זובשאלהעמדתיאתעתהכבר

 • 23אלה"בערעורימולדוןלהמשיךשעליילינראהמהשומעלבקיצור

הפטלותבשאלתודןאורהשופטהמשיךזו,עמדתולאור

הנשיאשלהשיפוטיתהאתיקהכללישלתוקפמבשאלתובעקבותיה

בגללעצמואתלפטולעליוכיהטענהאתשדחהלאחררק .שמגר

שקבעלאחרורקרובין,הדיןעורךוביןבינוהקיימימהחברותיחטי

אתמחייבימאינמשמגרהנשיאשלהשיפוטיתהאתיקהכלליכי

שבוהמאוחרהמועדענייןעלועמדאורהשופטהוטיףהשופטימ,

אמר:וכךהטענה.הועלתה

רקולאהערעורימ,ובשמיעתלמשפטבהכנההוקדשרב"זמן

בעלי-הדין,שלומשאבימזמןגמאלאהשופטימחבריושלשליזמן

אתהדיון,שלשלבבשומהעלה,מהצדדימאחדשאףמבליוזאת

נשמעוהערעורימ .בית-המשפטבמותבשאשתתףראויאמהשאלה

לפטק-ממתינימהצדדימזהובשלבימימ,חמשהבמשךהמותבבפני

שהדיוןלאחררקטענותיו,אתהעלהיצחקשמרלאחרכאמור,הדין.

הביעווהמלעמדתמ,המשפטביתעל-ידינשאלובעלי-הדיןנטתיימ,

 ~ההשתתפותמהמשךעצמילפטולעלייאיןמבחינתמכידעתמ

אמונים").("הצהרתהשפיטהלחוק-יטוד: 6טעיףוו.

אחרים")עללמישהוהיתרוןאתנתןפנים,"נשאמוגדר:(אשרפנים""להכירהביטויו. 2

שושןאבןא'ראוהשונה.הגדרתםאףעלפנים"משוא"הביטוימןלענייננושונהאינו

עי).ירבכרך(תש"ט,השדחהמלון

 .שםו. 3

 . 5ויבעו,הערהלעילהורובץ,פרשת .ו 4

שם,שם.ו. 5

 . 57 'בע , 2הערהליעליצחק,פרשת .ו 6

השפיטה.לחוק-יטוד: 6טעיףראו .ו 7

טז,{דברים,שחד"לא-תקחפניםתכירלאתטה-משפט"לאז;יט,ב,הימיםדברי .ו 8

יט).

 . 4בע' , 8הערהליעלהשיפוטית,האתיקהכלליו. 9

 . 262- 26ו 'בע , 6הערהלעיל(תשמ"ז),ברק . 20

 . 26ובע'שם, . 2ו

/296המ' . 22 וההתייחטותקליינר)פרשת(להלן:וו 4וו, 3יבפ"דרידו,ניקליינר 57

 .זובהמרצהלאמור

 . 5ו 'בעו,הערהלעילהורובץ,פרשת . 23
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כלפיוהוגןנכוןיהיהלאכיסבוראניזהבמצבבית-המשפט.במותב

הדיוןאתלפתוחיהיהוצריךהמותב,מןעצמיאוציאאמבעלי-הדין

 • 24מחדש"בערעורימ

לדחותשישהחליטלאאורשהשופטעולה,הללוהדבריממן

אלאבחוק,הקבועהמועדלאחרשהוגשההטעממןהבקשהאת

-לפסילההבקשהתתקבלאמבחשבוןלהביאישכיהיהשסבור

ולדוןלחזורהצורךויתעוררהמשפטדחייתאחריויגרורהדברכי

בעיניוורצויהראויהנראתהלאזוותוצאהומתחילתו;מחדשבו

בהחלטתו.שצייןהנסיבותלאוראורהשופטשל

לשיטתמשונה;דברךהלכויצחקבפרשתהשופטימשלושתואילו

"המקדמיות"הנקודותלשתימכריע,משקליותר,רבמשקללייחסיש

שלדינהומהזהבמקרההמבקששלמעמדומהלאמור:לעיל,

שאלותבשתיתחילהדנוזולגישתמבהתאמבאיחור.שהוגשהבקשה

הגיעו-בהחלטתמכמפורט-ובירורדיוןולאחראלה,משפטיות

עניינימשנייסודעלהמבקששלעתירתואתלדחותישכילמסקנה

אמרו:וכךבלדב.ואלהאלה

בתילחוקא 77בסעיףמוסדרתפסלותטענתלהעלותהזכות . 6 "

הסעיףבהוראתהעיוןמןן.-984תשמ"דמשולב],[נוסחהמשפט

 ...'בעל-דין'שהואלמינתונההזכותכיעולה,

על-פישופט,נגדפסלותטענתלטעוןהזכותכיסבורימ,אנו . 7

שבגדרוהשיפוטיבהליךלבעלי-הדיןרקנתונההקיימ,החוקיההסדר

 • 25הטענה"עליתומ

לפסילה:הבקשההגשתמועדלגביגמוכך

הפליליהדיןסדרלחוקסיפא, ,)ג(ן 46וסעיף-הואידועכלל . 8 "

טענתלטעוןהמבקשכי-במפורשכךעלמורהמשולב][נוסח

שעילתלאחרמידטענתואתלהעלותמצווהשופטנגדתופסל

טענתהסףעללסלקבית-המשפטרשאיוככלל, ...לונודעההפסלות

 • 26באיחור"שהועלתהכךבשלרקפסלות

ובלשונו:-המשפטביתהגיעשאליההתוצאהומכאן

המסקנה,מתחייבתהמיקדמיותהשאלותבשתימהכרעתנו . 9 "

להידחותהפסלותבטענתאורהשופטהחלטתנגדהעתירהשדין

בטענתלדוןהצורךמתייתרהאמורה,מסקנתנולנוכחהסף.על

 • 27לגופה"הפסלות

כללימבקביעתהעליוןהמשפטביתתפקידה.

שופטימשלראויהלהתנהגות

בפרשתהשופטימשלושתהלכובההדרךכינראהראשוןבמבט

אילוהדברימפניהמשכךודאיזה.במקרההנכונההדרךהיאיצחק

בלב.דהמבקשוביןהמותבביןמשפטידו-שיחוהתקיימהצטמצמ

אתהחמצתמקומומכלעניינךזהאין :השופטימלואומרימאזאו

הואמוגבלזהנושאהאמהשאלה,מתעוררתכאןברמהשעה.

והמותב?המבקששביןהיחסיממערכתשלאמותת"בדל

זה,במקרההקיימותהמיוחדותלנסיבותערהיהאורהשופט
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הפומביותנוכחכילמסקנהשהגיעשעהבמפורשאותןצייןואף

עמדתושיבהירהראוימןיצחקמרשלפנייתוזכתהלההרבה

השאלהבירוראור,השופטשללדעתו :אחרותובמילימ . 28בסוגיה

המשפט;לביתהמבקששבין"מחלוקת"שלהצרהמהמסגרתחורג

עצממ,לצדדימ-ובראשונהבראשרבה,חשיבותבעלהואהנושא

לציבור.גמלהמומעבר

המסדירהומחייבת,שלמהכלליממסכתלנואיןכילזכוריש

פנימ,כלעלכךהשופטימ,שלהראויהההתנהגותאתומבהירה

כללשעללומרעלינוממילאהנ"ל.ההחלטותשתיבעקבותעולה

נקבעימ,שאלהכפיההתנהגותכלליאתולאמץללמודהשופטימ

הניתנימהדיןובפסקיבהחלטותשונות,ובהזדמנויותלעת,מעת

דןשהוא(בשעהנשיאוידיעלובעיקרהעליוןהמשפטביתידיעל

חשיבותכן,אמישנה,מסוימ).במקרהמלדוןשופטלפסולבבקשות

ראויהאמשופט,התנהגותשלשאלהשמתעוררתפעמבכלרבה,

דברו.אתיאמרהעליוןהמשפטביתכילאו,אמהיא

לכלנכונה-למסקנההגיעויצחקבפרשתהשופטימכאמור,

זהמטעמנסיבותיו.פיעלבמינומיוחדהואזהשמקרה-הדעות

לקבועהנאותהההזדמנותזוולאהמקומזהשלאלהמהיהנראה

מותבזאת,עמיחדבו.שהתעוררההשאלהשללגופההלכה

כלליתראייהמזוויתלבעיה,ונדרשחזריצחקבפרשתהשופטימ

שלהשיפוטיתהאתיקהכללישלבמעמדמשדןבשעהועקרונית,

 .להלן)בכך(ואדוןשמגרהשופטהנשיא,

הציבורואמוןחברתיתקרבהו.

לפניושמופיעבשעהלנהוגשופטעלכיצדהשאלהכן,אמנשאלת,

הקרוב?ידידושהואדיןעורך

יסודותשליותררחבהבחינהלאחרלהשיבישזושאלהעל

חשיבותישנהבשיטתנולמשל,כ,ךשלנו.המשפטבשיטתאחרימ

לעומתהפרקליטימשלהיחסיולחלקמלתפקידממרובהמשפטית

והפתרוןהתשובהשעללאמור,המשפט.בניהולהשופטימשלאלה

הדין,עורךשלוחובותיותפקידיועמהיתר,ביןאח,דבקנהלעלות

שני.מצדהשופט,שלאלהלעומתאח,דמצד

ביותרנכדבותפקידמעמדיששלנו,המשפטבשיטת ,הדיןלעורכי

המשפט.בעולהנושאימהמהמרבותמבחינותהמשפט.בניהול

החומרגמאלאידמ,עלנקבעתהטענות)(קרי:הדיוןמסגרתרקלא

מבהירלנדויהנשיאלמיניהן).(הראיותהמשפטיוכרעפיושעל

פעולתהמדרכיבמישריןהנובעותמגבלות"ישנןהבאות:במילימזאת

רקועוסקמטבעופסיביהמשפטבית .המשפטבתימערכתשל

המשפטלביתלואיןאף ...דיןבעלשלביזמתולפניושמובאבמה

הואבזהוגמציבורית,מחלוקתשללעומקהלרדתכדיחקירהכלי

גמכך . 29לפניו"להביאבוחרימשהפרקליטימהראיותבחומרתלוי

במילימשלנו,המשפטשיטתשלזההיבטעלעומדברק,פרופ'

המסגרתשלהרחבתהמאפשרימהראיותכלליאמ"גמ :אלה



העודבתיתהתשתיתמלא.שימושבהםנעשהתמידלאדבתית,והע

הצדדיםאשרעודבותישנן .ובכשרונםביכולתםבצדדים,קשורה

כן.לעשותרשאיםהםאםגםהמשפט,ביתבפנימביאיםםנאי

להפעלתמתאימהתשתיתמהנחתלהמנעהצדדיםעשוייםלעתים

להתבקשהעשויבפתרוןמעוניניםאינםהםשכןשיפוטי,דעתשיקול

היקפואתהקובעיםהםהצדדיםהאדברטרי,בתהליךמכך.כתוצאה

שלהרבההחשיבותגםמכאןבתוצאה."אישיעניןשלאבקוללא

 • 33השיפוטיתהאתיקהכללי

שלותפקידםאח,דמצדהדין,עורכישלמקצועםלגביזה,תיאור

הדיון(ובמטגרתענייננולצורך .ימדהואכללישני,מצדהשופטים,

עלשונותהגבלותקיימותכינצייןאםדילעיל)שהוגדרכפיבנושא

הואהראיות.הצגתלגביוהןהטענותהעלאתלגביהן ,הפרקליטים

אשרהשופטיםשלתפקידםלגביהדין

-מעטיםלאבמקרים-נדרשתמהם

לאושלטת.מכוונתוידבמשפטמעורבות

אולםאלה,כלעללעמודהמקוםכאן

כילהבהירמנתעלדרושהזוהערה

במערכתהציבוראמוןשלבנושאים

-פניםלמשואמחששכתוצאההמשפט

הדין,עורךולאדברבעלהואהשופט

עללהיותצריכההשופטידוממילא

הפרקליטיםשלטענותיהםיהיוהעליונה,

 .יהיואשר

הציבוראמוןשלבנושאהאתיקה,כללי

להתחשביכוליםאינםהמשפט,במערכת

 .אחראוזהלמשפט,צדשלבאינטרטים

מכללשמורמבקשיםאנואםכילינראה

השופטת,ברשותהציבוראמוןעלמשמר

זהירותשלרבהמידהנדרשתאזכי

המטדיריםאתיקהכלליעלוהקפדה

 .השופטידידובפנידיןעורךהופעת

גםלהתעלםחייביםכאלהכללים

שלהטובייקטיביתואמונתומתחושותיו

מטוים,במשפטכיייתכןאכן, .השופט

יראולאפנים,למשואחששמתעוררבו

לשבתימשיךאםלפגםטעםעמםוהשופטהצדדיםשניפרקליטי

 ~הציבורבאמוןאלאעטקינןאלהכלשלבעמדתםלאאולם .דבין

Hudibras and the lawyer . 1726 (הוגארטוויליאמ :ציור ( 

כתוצאהלפתרונו.הראייתיתהתשתיתאתהמניחיםוהםהטכטוךשל

מתחשבתשאינהבלדב,חלקיתתמונהלקבלהמשפטביתעשוימכך

הציבורשלבאינטרטיםאושלישייםצדדיםשלבאינטרטיםהידי

 • 30 "בכללו

השופטיםמןהפרקליטים,שלופעלתנותםפעילותםלעומת

במידתולצמצם,להגבילעליהם ; 3ןהתאפקותשלרבהמידהנדרשת

צריךחכם,"תלמידבבחינתבמשפטלצורךשלאמעורבות ,האפשר

מןהמשפטית,שיטתנופיעלהואחשובזהדבר ."צנועשיהא

לחלוטיןמנותקולהיותלהינזרהשופטעלשחובההטעם

בהתאםלהתנהגגםעליוחובהאחר;אוזהצדשלמהאינטרטים

הציבוראמוןאתיאדבלבלהדבריםפנימראיתתהיהאףזווכילכך

רשותשללקיומהחיוני"תנאיברק:הנשיאכדברי . 32בשפיטתוובו

הציבוראמוןזהוהציבור.אמוןהואהיתלוובלתיעצמאיתשופטת

כיהציבוראמוןזהו .דיןעל-פיצדקעושההשופטתהרשותיכבכ,ן

לצדדיםשווהיחטמתןתוךוניטרליןוהגבאופןנעשיתטהיהשפ

 . 53 , 52בע'שמ, . 24

 . 61 'בע , 2הערהליעליצחק,פרשת . 25

שלמעמדולגביהמשפטביתהנמקתאתבפרוטרוטהבאתילא . 62 • 61נע'שמ, . 26

שניעלבהרחבהעמדהמשפטשבית(ומובןהבקשההגשתמועדלגביגמוכךהמבקש

 .בהמלדוןמקומרואהאינניונושאיו,זהמאמרשבמסגרתהטעממןאלה),

 . 62 'נעשמ, . 27

 . 51 'בע , 1הערהלעילהוריבץ,פרשת . 28

 • 198,196 )מ"(תשמשפיסמיומגבלותיו"המשפטביתשלכוחו"לנדוימ' . 29

 . 248 ' 247 'בע , 6הערהלעיל(תשמ"ז),ברק . 30

371ע"פראו . 31 / /199ע"פ ; 303 ) 4לז(פ"דמי",נינירנודלו 83 פ"ד ,'"מניאליזע 85

 . 80 ) 2לט(

 . 148נעי , 6הערהליעלצבן,פרשתגמראו ; 292בעי , 6הערהלעיל(תשמ"ז),ברק . 32

 . 293בע' ,שס ,)ז"(תשמברק . 33
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ההולךזה,אמוןשלפוטקהבלתיוקובחיזוכןהשפיטהבמערכת

לשופטיםברקאיהנששאמרהדבריםלהאולמשפט.ממשפטונמשך

חדשים:

תחושתועל-פינבחןאינומהותו,מטבעהציבור,אמון"

הציבוראמוןבהגינות.פועלהואיכהשופט,שלביתיהטוביקט

שהשופטמטפיק,זהןיאאובייקטיביות.מידהאמותעל-פינבחן

להיותעליו .נטייהוללאעצמאיבאופןפעלכי ,ומשוכנעטבורועצמ

פנימראיתגםהןנטייהוחוטרנותיהג ,עצמאותאותןיכ ,משוכנע

לענייןלהיראות.גםאלאלהיעשותרקלאצריכההגינות .הדברים

 • 34נעשה"לאנראהשלאמה ,הציבורןאמו

במשפט .היבאנגלהדיןבפטקילמצואניתןדומותיותותבטאה

שלהמשפטיתבוועדהשהתקייםפינושה,הטנטורשלרהגההט

שהועלתהלאחרענייןבאותובשניתהלורדיםדנום,ירדוהלבית

דניוןהופמן)רדו(להלורדיםאחדמצדפניםמשואדנברנההטע

 : Lord Hope ofCraigheadשםשאמרהדבריםואלהן.הראשו

It is no answer for the judge to say that he is in fact impartiai " 

and that he wiii abide by his judiciai oath. The purpose of the 

disquaiification is to preserve the administration ofjustice from 

." any suspicion of impartiaiity3S 

לראותןישאהכללעלשונות,בהזדמנויותעמ,דברקאיהנש

שלא(אולולפטהשופטשלקטיביתייבוהטבתחושתוכולהחזות

דבריו:ואלה .ןבדימלשבתעצמואתל)ולפט

לתתישזהבעניין .עצמיתפטילהשלבמקרהבענייננווברדמ"

בתיק.שידוןהואראוילאכיהטוברפטוהשלתחושתנכדנקלשמ

גבולות.ישעצמואתלפטולהשופטבעמדתזולהתחשבותאתזעם

ממשיחשששלוהמקובלתהידועהדהיאמת-המעל-פיםיקבענהם

מקרהבכלעצמולפטולחופשיוניאישופט ...פניםאולמש

התחושה .דניןלשבתלוראויזהאיןכיטבורהואביתישטובייקט

שישקטיביים,יאוביבנתוניםמלווהותילהצריכההטובייקטיבית

כשםאכן,ם.יפנלמשואממשיתאפשרותעללהצביעיכדבהם

כןזאת,יביםימחשהתנאיםמקוםעצמולפטולשופטעלהשחוב

אינםלפטילהשהתנאיםמקוםועצמלפטולשלאעליובהוח

 • 36השופטי"חובתאהיהשיפוטחובתם.ימימתקי

 :כלשונםלהביאםהראוימןברק, 'פרופכתבםידומיםרדב

נוטפותמגבלותהשופטעלמטילותאלהותידיונמגבלות"

באולםבהגינותלנהוגעליו .לוומחוצההמשפטבביתובהתנהגות

שפיטההמשפט.ביתלאולםמחוץנותיבהגלנהוגעליוהמשפט.בית

מהצדדיםלהתרחקהשופטעלכןעל .םיחיאורחזהו .קצועמנהאי

העולהםייחרתוצלנהלעליומשפט.הניהולבעתטיהםקליומפר

ברקהשופטמביאובהמשך . 37 "השיפוטיתמשרתועםאחדהנבק

והראויההנאותהההתנהגותעל C.J. Robinsonהשופטידבראת

מאנגלית:יפשוחבתרגוםלהלןהשופט,של

יכוליםאינםשובהשפיטהכהונתאתעצמםעלהמקבליםאלה

 .אחריםזאתםישעושכפיותיחופשבאותהיהםיחבשגרתךשילהמ
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לשמורכחבריםהצטרפואליההמשפטמערכתכלפיחובהלהםיש

-בכךהצורךיתעורראםחשבונם,עלתאוז-יושרםעלבקנאות

זהוחברתיים.עטקייםקשריםומכרים,שכניםעםיחטיםשל

אינוהקרבנותאתלהקריבמוכןשאינוומיודנורםביומםתפקידם

 • 38זולמשרהמתאים

הפרקליטיםבהסכמתמפסילההימגעות . 1

-מהם)מי(אוהפרקליטיםרשאיםשלנו,המשפטשיטתיפעל

לפטולהשופטעלכיהטענהאתלהעלותממשהמשפטפתיחתעם

לאאםיצחק)בפרשת(כמפורטהדיןפיעל .בתיקמלדוןעצמו

השופטפטלותדנברטענההדיון,בתחילתהפרקליטים,אחדהעלה

שאלהזאת,עםיחדזו.טענהיותרתישמעלא-משפטבאותו

את(בידיעתםהצדדיםשניפרקליטיהטכימואםהדיןמההיא

פטילתמבקשיםהםשאיןהשופט)לפטלותהמוליכותהעודנות

תופטתשהטכמתםהעליוןהמשפטביתהשיבכךעלהשופט?

לחזורערעור)(בערכאתמכןלאחריכוליםהםואין ,אותםוקושרת

היהשראויעלינומקובליהיהאפילוזאתכלזו;מהטכמהבהם

ולדוןמלשבת-ומיזמתו-עצמויפטולהשופטכימלכתחילה,

שלא(ודאיעמדתםמהולשאוללפנותמקוםהיהולאבמקרה,

 • 39הדיןעורכישלהטכמתם)לשאול

ומפורטיםמגובשיםדיניםוחליםנתקבלו(שםבארצות-הברית

באנגליההמקובלותלשיטותבניגודהשופטים,התנהגותלגבי

יישבהשופטכילהטכיםיכוליםשהצדדיםהיאהגישהובצרפת)

 .מטויםאינטרטיששלשופטכגוןפנים,למשואחששישאפילודנין

כחלקגםותופיעבכתבתיערךהצדדיםשהטכמתבתנאיזאתכל

 • 40המשפטביתמפרוטוקול

זהיהיהלדעתואםעצמולפטולשופטשעלהואהכללאולם

עמו.קשריםבעלדיןעורךמופיעבובמשפטשיישבהולםבלתי

הפדרלילחוק 455בטעיףהופיעהלענייננוהרלוונטיתההוראה

שופטאוהעליוןהמשפטביתשלשופט"כל :נאמרבה 41האמריקאי

עניןלוישבואשרתיקבכלעצמויפטולבארצות-הברית,אחר

מהותיכעדשימשאובומשמשכעורך-דין,בושימשאשר ,מהותי

פרקליטו,אודיןבעלעםקשורכהאוכזאתקירבהבעלשהואוא

בערעוראובמשפטלדוןלישבלדעתו,הולםבלתייהיההדברכיעד

להרחיבהבמטרהתוקנהזוהוראהאליו".בקשראחריםבהליכיםאו

"שופטזה:בטעיףנאמר ; 1974בשנתוגורפתכלליתבצורהונוטחה

יפטולראשונה,בערכאהשופטאוערעור,ערכאתשופטעליון,

פניםמשואלגביטבירטפקלהתעוררעלולשבוהליךבכלעצמו

 .מצדו"

בהחלטההתוצאהכי ,לעילהאמורלאורלומרניתןלענייננו,

לאחרהוגשההבקשה(שהריהדיןפיעלהיאנכונההורגיץ,בפרשת

עםאחדבקנההיאועולהלמשפט)צדידיעלושלאהחוקיהמועד

השופטיכהטכימוהצדדיםשניפרקליטישהריהפטוקהההלכה



יוצאותהיוזהבמשפטהנסיבותברם,בערעור.לדוןימשיןאור

נשארהוזוהאמיתיתבבעיהוממוקדישירדיוןאפשרוולאדופן

אחדמבקשהדיוןבתחילתאמהדין,מהוהיאועומדת,תלויה

החבריתהקרבהיחסילאורעצמויפסולהשופטכי(כחוק),הצדדימ

האמורהכללכאןיחולהאםשכנגד?הצדשלהדיןעורןעםלושיש

ואינובוקשורהשופטאיןשמאאוהשיפוטית,האתיקהבכללי

לאורו?לנהוגחייב

חבריםוישחבריםישח.

מהםאחדשכלמצביםשניביןלהבחנהמקוםשישלינראה

נכונהאותושתיארכפיהאח,דהמצבפיעלשונה.לתוצאהבילומ

בפרקטיקההנוהג"הכללחורניץ,בפרשתבהחלטתואורהשופט

פרקליט,לביןשופטביןחברותיחסיאושהיכרותהוא,ומתמידמאז

מלדוןשופטפוסליםאינםביניהם,משפחתיתקירבהמיחסילהדביל

 • 42I1פרקליטאותומופיעשבובעניין

החדשימ;השופטיםאלבפנותוברק,הנשיאאמרדומיםדברים

ומכללמחבריכםעצמכםאתלנתקצריכיםאתםאין IIאמר:וכן

איןולאסור.למותרחדשימגבולותקובעתהשפיטהאמת,הציבור.

וביןהמינוילפניביןחבר,הואחבר .מהעברגמורניתוקדורשתהיא

לבנותאין .הסובבמהעולםניתוקמחייבתאינהשפיטה .ואחרי

חלקהואהשופטפועל.הואבההחברהלביןהשופטביןחומה

עליו .טובאזרחלהיותצריןטובושופטאזרח,הואשופטמעמו.

אתההולמבאופןינהגאלהבכלאן .חברתובבניןחלקואתליתן

 • 43I1כשופטמעמדו

כלהלן:זוהלכההשיפוטיתהאתיקהבכלליניסחשמגרהנשיא

חברתיים,קשריםלנתקאותומחייבתאינהשופטשל"כהונתו

ראוידעתשיקוליפעילשופטאןדין,עורכיעםקשרימכולל

הימצאותואתהעניין,בנסיבותהבריות,יראווכיצדיהיה,מיבחברת

רושםלעוררהעלולההתנהגותמכליימנעשופטמסויימת.בחברה

בקשריהשופטקשורשעימודיןעורןאודיןבעלהעדפתשל

שלבמכוניתוהמשפטמביתאוהמשפטלביתנסיעהכגוןידידות,

 • 44I1הדיןעורן

השופטעלכילקבועהראוימןשלא-נראהכן-עלינומקובל

חבריואומידידיואחדמופיעבובמשפטמלדוןעצמואתלפסול

היחידיהדבריממצבזהוהאםהשאלה,נשאלתאולםלעיל.כמתואר

שביןהמשפטייםהיחסיםבמסכתהדעתאתלתתעלינושעליו

שדיןלומרנכוןזהיהיהכלוםאחרות,ובמיליםלשופט?הדיןעורן

ביןואיןחברים"ישראל"כלבבחינתומיודעינו,מכרינולכלאחד

לגבי-לומריהיהיותרנכוןשמאאוכלומ?ולאלשניהאחד

כללגבישונהלהיותצריןהדיןגםוממילאזהכהריזהשאיןידידינו

מהם.אחד

שונהואחר,נוסףדבריםלמצבהדעתאתלתתשעלינוסבורני

האתיקהבכלליהכללשלחשיבותוובזאתלעילהמתוארמזה

קירבהבובמשפטדביןיישבלא"שופטכיהאומרהשיפוטית,

עלולים ...בתיקהמופיעלפרקליטדין,לבעלחברתיתאומשפחתית

למצבמתייחסאינוזהכלל . 45I1פניםלמשואחשששלמראיתליצור

הדוקהאחרת,יחסיםלמערכתאלאלעיל,כהעדשתוארהדברים

דברי:אתאסבירואחרת.שונהמשפטיתגישההמחייבתיותר,

מצביםשניביןמסוימת,הבחנההבחין,יצחקבפרשתהמותב

הבאות:במיליםאלה

II ,שלרובפרקליטים,לביןשופטיםביןוחברותידידותיחסיאכן

מקצועיתבפעילותממעורבותאומשותףאישימרקענובעים

ככלל,המשפטנים.בקהילייתומקובלימנפוציםהםבעבר,משותפת

ביןמפגששלאפשרותלשלולכדיכאלהיחסיםשלבקיומםאין

עם ...המשפטיםבאולםידידו,אוחברושהואפרקליטלביןהשופט

יכהןששופטראויזהיהיהמקרהבכלכילומר,מקומאיןגמזאת

ואמנםהקרוב.חברואוידידושהואפרקליטמופיעבובמשפט

ידיואתימשוןאםלעשותהשופטייטיבבהןנסיבותתיתכנה

מחששאלאאישית,נוחותשלמטעמיםחלילה,לא,כזה;ממשפט

יכולתועללהכבידמשפטבאותוישיבתועלולההענייןשבנסיבות

 ~ • 46I1נאותהלאעיןמראיתליצוראוהשיפוטי,תפקידואתכראוילמלא

 . 1024בע' , 5הערהליעלברק, . 34

 R. v. 80w Stl'eet Metl'opolitol1ראו:וכןבטקטטלהלןזהלמשפטתייחטותהראו . 35

,) 2 Stipendiary Magistrate and others, ex parle Pinochel Ugal'le (No 

577,593 . I E.R 1 [1999ו A [. ואפינושהפרשת :(להלןPinochel case (. 

2478אע"ראו . 36 / האטמכתאותתאראוכןו 627 , 625 ) 4בה(פ"דעוידבה,ניעודביה 01

שמ,טטותהמצו

 . 47בע' , 6הערהליעלתשמ"ז),(ברק . 37

 PI'ojessiol1al Air T,·a.Dic COl1tl'ol/ers Org. v. Fedel'al Labo,' Relatiol1sגמ:ראו .משםש, . 38

) 1982 ( 599 , 547 AlIthol'ity, 685 F. 2d 

 . 114בע' , 22הערהליעלקליינר,פרשתראו . 39

 Code of Conduct for United States Judges, available atראו: . 40

) 30/ 12/2001 http://www.utd.uscouI1s.gov/judges/judges_code.html] (Iast visited on [ 

 Research Papers of the National Comlnission on Judicialל:כתוטפתגממופיע

9 13 ) 11 . Discipl ine & Removal (vol . 

41 . ) 1970 ( 455 § 28 U.S.C ):פטלותל"עמגרשמ'שלמאמרוראופדרלי);הקהחולהלן

בן-ב' ; 92 , 87תשמ"ז)(אגרנטלשמעוןבנורותמשמע"תרתיידידבעקבות-טשופ

בארצות-עבפהחקיקהשובימבזמבימבעשתהכאמור, . 35(תשב"ט)שויטפמלספותתור

למשל:עו,דראובוכחית.הבמטגרתבה,להעמיקבכוובתיואיןזה,בבושאהדבההברית

28 [ 1980 and Judicial Conduct and Disability Act of ןJudicial Councils Reforn 

]) U.S.C §332(d)( I), 372(c . 

 . 51 'בע , 1הערהלעילהוריבץ,רשתפ . 42

 .-1026 1025בע' , 5הערהליעלברק, . 43

בבושאהקצר,דיבופטקאתראו . 19-18בע' , 8הערהלעילהשיפוטית,האתיקהכללי . 44

/90ג"צבבהעליוןהמשפטביתשלזה, וכן . 4גפ"דהמשפיטם,שרנינויחמובסקי 49

327בג"צ /  . 434 ) 1ח(יפ"רהעבדוה,שרנימזרחי 63

 . 1 0בע'שם, ,השיפוטיתהאתיקהכללי . 45

 . 64בעי , 2הערהליעליצחק,תפרש . 46
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שופטיעמדוהשפיטהבמערכתהציבוראמוןשלחשיבותועל

במעמדושדנושעהונוטפת,אחרתראייהמזוויתגםיצחקפרשת

"בעלהיהשלאמשוםהיתר,ביןנדחתה,בקשתוכזכור,העותר,של

לנכוןראוהעליוןהמשפטביתשופטיאולםמשפט,באותו "דין

הבאים:הדבריםאתלהוטיף

שלבתקינותםלגיטימיענייןאיןשלציבורלהטיק,אין"מכך

בתקינותהציבורשלעניינושבעיקרון,אלאהשיפוטיים,ההליכים

אחרות,בדרכיםמובטחהשיפוטיותהערכאותשלפניההליכים

כיהנחנו,אילוגםואולם,הדיון,פומביותעקרוןעל-ידיובעיקר

להכרהמקוםישעקרונית

העמידהבזכותמטוימת

הציבור,מןאדםשל

נגדפטלותטענתלהעלות

אינושהטועןבהליךשופט

להגבילהיינורואיםלו,צד

מקריםלאותםזוהכרה

שבהםונדירים,חריגים

שלבעלי-וברורגלוינראה

שלאענייןישהדין

פטלותטענתלהעלות

עילהעלהנטמכת

שישוהענייןמוצדקת,

תועמדשהטענהלציבור,

עלבבירורגוברלבירור,

להליךהצדדיםשלעניינם

מהעמדתהלהימנע

 , 47לבירור"

ראויהפרקליטים?אחדידיעלכן,מלעשותלהימנענתבקשאם

שלוחשיבותומרכזיותודבברברק,הנשיאדבריאתולשנןלחזור

למשואהחששבשאלתמיוחדבאופןהמשפט,במערכתהציבוראמון

"הגינותהפרקליט:עםלשופטשישמיוחדיםביחטיםהכרוךפנים

מההציבור,אמוןלעניןלהיראות,גםאלאלהיעשותרקלאצריכה

 , 49נעשה"לאנראהשלא

הלורדיםביתשלהמשפטיתהוועדהנדרשהלאחרונהכאמור,

פינושההטנטורשלהטגרתובענייןנוטפתפעםלדוןבאנגליה,

פניםלמשואחששהיהקודםדביוןכישהובררלאחרוזאתלטפר,ד

הופמן)(לורדהלורדיםאחדמצד

חברהיה(השופטדביוןשהשתתף

לארגוןהקשורצדקהארגוןנשיאות

אחדהיהאשראינטרנשיונלאמנטטי

חמשתמתוך ,להליך)הצדדים

המחודש,דביוןשהשתתפוהלורדים

מפורטות,דעתחוותערכוארבעה

הנימוקיםאתהטבירושבהן

ההליךשלביטולואתהמצדיקים

משואשלעיןמראיתבעקבותהקודם

וחשיבותהופמןלורדשלמצדופנים

המשפט,בתיבמערכתהציבוראמון

(ואלהמדבריהםמביאאינניאם

שהםמשוםזההרילהישמע)ראויים

לעילאמרנושכברדבריםעלחוזרים

כבענייננו)(שלאהםחטיםמתייוכן

נגיעהעלהמצביעהעובדותלמטכת

הופמןהלורדשלמטויםואינטרט

עוליםמקום,מכלהדיון;בתוצאות

שנפטקוההלכותאתותואמיםאחדבקנה-יותראופחות-הם

הואכיהודיע , Lord Nolanדביון,שהשתתףהחמישיהלורדאצלנו,

להוטיףביקשואולםחבריו,ידיעלשניתנוהדעתלחוותמטכים

לציטוט:ראויגםראויוזהאח,דמשפטרק

1 would only add that in any case where the impartiality " 

of a judge is in question the appearance of the matter is just 

. 50 " as important as the reality 

ולשיםרגישהלהיותצריכהמשפט,מערכתכלמשפט,מערכת

-כלשהימטיבה-שמאהחשששלהרחקתואתדאגותיהבראש

אכן, ,אחראוזהצדכלפיפניםבמשואנגועלהיותהשופטעלול

שיטותביןבמחלוקתנתונותכזה,חשששלחומרתוומידתהגדרתו

לקבועישכזו,הגדרהשלשבתחומהטפקאיןברם , 51שונותמשפט

שופטעלכיצדוהוא:שלפנינו,הנושאלגביגםברוריםכללים

המופיעיםהדיןמעורכילאחדכאשרלנהוגהדין)עורכיעל(וממילא

חברתית"?"קרבהישנהבמשפט

משותףבה,הציבורבאמוןמשפטמערכתשלהאינטרטכאמור,

גרוטמןרהליאור:איו

ישהזאתבאטפקלריה

הציבור,בעינינראהשהואכפיפנים,למשואהחששאתלראות

כיהראויהההלכהמהבשאלה,להכריעעלינואחרות,ובמילים

("קרבהביותרהדוקיםאישייםיחטיםמטכתלפנינוכאשרנאמצה,

לשופט?הדיןעורךביןחברתית")

עלאחדבהעלםדיברהשיפוטית,האתיקהבכלליהאמור,הכלל

אלהשניהיומשלבנפר,דולאחברתית"אומשפחתית"קרבה

שאיןבהדגשהוטמוןנעוץלכךהטעםלחלוטין,מזהזהשונים

ביחטיםאלאבעלמא,טתםחברות,ביחטידןהאמורהאיטור

משפחה,יחטיהיוכאילוקרבתם,לאורלהשוותם,שניתןחברתיים

משפחה,יחטיכמווהדוקים,אמיציםחברתייםיחטיםייתכנושהרי

ייתכנו,גםייתכנוכאלהויחטיםמשפחה,קרובישאינםאדםבניבין

המצביםשניביןלהבחיןקלזהאיןאכן, , 48לשופטפרקליטבין

אינההשאלהאםאךומידה,דרגהשלבשאלותמדוברשהריהללו

רגילים,חברותביחטימדוברשאיןהטכמהשישנהלאמורמתעוררת,

עלינואיןכלוםאזכיאחרת,דברךהטענהאתלבטטשניתןאו

וביןמיזמתוביןכזהבמשפטשופטיישבלאלפיוהכללאתלאמץ
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מערכתגםכילצייןמיותרזהיהיהלאאולישונות.משפטלשיטות

מפרטםשנהבכלזה.בנושאלטפללאחרונהנדרשהבצרפתהמשפט

פעולותוחשבוןדין Conseii Superieur De La Magistratureה-

לענייןוחשבוןדיןבצרפת.המשפטבמערכותהנעשהכללגבינרחב

הפרק . Rapport D' Activite)52 2000 (לאחרונההתפרטם 2000שנת

במקריםשננקטו,המשמעתובצעדיהשופטיםבהתנהגותדןהרביעי

להביאחשובלענייננואלה.בנושאיםמלאדיווחוכןהמתאימים,

להלן . 53הרביעיהפרקשלהשניבחלקשהתפרטמוהדבריםאת

העמידהשופטכילדעתנוכחה"המועצה :מצרפתיתחופשיבתרגום

ידישעלהעריכהוהמועצהעטקים,באישתלותשלבמצבעצמו

הציבורבעיניעוררכ,ןידיעלשנוצרההשפעה"ב"מתחםמעורבותו

יצרכןידיועלהחוק,בהפעלתמצדומיוחדליחטהחששאת

המתדיינים,שלאמונםאתהמחלישפגוםדימויהמשפטלמערכת

פנים".משואללאלפעול-ודבין-השופטיםמןהמצפים

שטחיבכלמרוכזת,בצורההנערכיםכאלה,שנתייםפרטומים

התנהגותלכלליהשופטיםשלעיניהםאתלהאירנועדואףהמשפט,

הניתניםהדיןלפטקיבנוטףוזאתלנהוג,הםחייביםפיהםשעל

 • 54ובמועדםבמקומם

ארצות-הבריתשלהמשפטמערכתגםכיולומרלהשליםיש

היתר,ביןיושג,זהוכיבשופטיםהציבורבאמוןהצורןאתמדגישה

ללאתפקידם,אתוממלאיםפועליםשהשופטיםההכרהידיעל

שורהידיעללשיטתם,נעשית,זומטרההשגתכאמור,פנים.משוא

הפדרליבחוקעיוןוהאטור.המותרלגבימפורטים,כלליםשל

פטילתעלהחלההרחבהההגדרהבמטגרתכימלמדהאמריקאי

הפרקליטיםלאחדהשופטשלהקשרגםנכללבמקרה,מלדוןשופט

 . 55במשפט

לדעתניווכחאזכיאצלנו,הדבריםפניהםמהונדבוקנחזוראם

פשוטההייתהלאחברו,שהואשופטבפנידיןעורןהופעתששאלת

נושאלבחינת(ה"ועדה 56לנדויהנשיאבוועדתכברמטפקות.ונקייה

הופעתבענייןהמלצהנתקבלה ) 57השופטים"שלהמקצועיתהאתיקה

לכהונתוהשופט"משנתמנהלשונה:וזוהשופט,שלחברודיןעורן

כוללכן,לפנילושהיוהחברתייםהקשריםאתלנתקחייבהואאין

העלולההתנהגותמכללהמנעעליואבלעורכי-דין.עםכאלהקשרים

השופטקשורשעמודיןעורןאודיןבעלהעדפתשלרושםלעורר

שלבמכוניתוממנואוהמשפטלביתנטיעהכגוןידידות,בקשרי

הדידיותקשירמידתדנברמסמרותלקבועאיוהדין.עורןהידיד

מלשבתעצמולפסולהשופטאתהמחייבתפקרליטאובעחיועם

 • 58 )ד..מ.ב-שלי(ההדגשות "דניו

השופטימהתנהגותבעייתלהטדרהשונותהגישותט.

כרומאי".נהג-"ברומאהמימרהאתהזכרנודברינובתחילת

מנהגיהםלדעתיוכלכיצדבוודאיישאללרומאהמזדמןאורחעובר

משלהןתשובותישנןשונותמשפטלשיטותהם?מההרומאיםשל

תורתאתבכלל)(והשופטיםהחדשהשופטילמדכיצדלשאלה

בשיטתנולעייןבאשאניועדלשופט.והראויההנאותהההתנהגות

להטדרוגישותשתיקיימותכללי,באופןכי,לצייןהראוימןאנו,

 .זהנושאשל

התנהגותהאמריקאית","הגישהאותהנכנההאחת,הגישהפיעל

השפיטהלגבימהעצמה;מהשפיטהנפרדבלתיחלקמהווההשופט

דיןגםכן-בחוקהאמורלאורולפטוקלדוןהשופטעל-

חוקהוראותמטכתעםאחדבקנהלעלותשעליההשופטהתנהגות

שונים,חקיקהדברינתקבלוזולגישהבהתאםזה.נושאהמטדירה

וטפרות 59Code ofConduct for United States Judgesה-היתר,בין

כמוובהטברתן,זהשבקודהשונותבהוראותדביוןהעוטקתרחבה

לחברוכמוחדש,לשופטבעיהשאיןמכאןהחוק.הוראותיתרלגבי

מה-לפניוהעולהענייןבכל-ולראותלפנותממנו,הוותיק

בעיהלכלדבומהזאת,לנהוג.עליווכיצדהאתיקהכלליאומרים

לשוןאתלדבוקהואפונהובגינהנדרש,הואלהאחרת,משפטית

טוגיה.באותההדןהחוק

אותהנכנהלמשל,ובצרפתבאנגליההמקובלתאחרת,גישה

הצטברותןוכיבמועדה,בעיהכלבפתרוןדוגלתהאירופאית","הגישה

לעת,מעתהמשפט,בתיידיעלהנפטקותהשונותההלכותשל

כברלפיהם.לנהוגהשופטיםשעלהאתיקהכללימטכתאתיוצרת

שתילגביביותר,חשובאח,דהדבלעללהצביעניתןראשוןבמבט

כללינקבעיםהאמריקאית""הגישהפישעלשבשעההללו,הגישות

 .::! 4>מעורביםגופים(אוציבוריותרשויותידיעלהשופטיםהתנהגות
rו
c::: 
fג
c: 

 ~ . 61בע'שם, . 47
 ~להיווצריכוליםהישלפהחברתיתהתופעהעלבוריהדאתלהרחיבהמקוםכאןלא . 48

קרוביביןאףקיימיםשאינםביותרהדוקיםחטיםישונים,אדםבניביןקרבהיחטי

אל-אביךורעה"רעךיי ,כזבמשלי,גםואצלמניתןלכךביטוילאלה.םידומאומשפחה

רחוק".מאחקרובשכןטובאידךביוםאל-תבואאחיךוביתתעזב

 . 1024בע' , 5הערהלעיל ,ברק . 49

50 . 592 . Pinochel case, slIp,'a note 35, at p . יכלללגביבאנגליההמשפטבתיפטיקתעל

 . D. PannickJlIdges (Oxford , 1988 ( 39-46ראו:ם,ילשופטהנאותיםההתנהגות

48ש"בראו , 51 / בפרשתראווכן . 41הערהליעלשמגר, ; 375 ) 2כט{ד"פמ"י,נידידי 75

 Lord Hope ofCraig1,eadדברי Pinochel case, slIp,'a note 35, at p, . 594-595 :שה 1פינ

שבטקוטלנ.דזהלעומתבאנגליההקייםהשונהבחןהמאתהית,רביןהטבי,רבהם

 Consei1 Superieur de 1a Magistrature, Rapport D' Activite 2000. Les editionsראו: , 52

cie1s ffו des Journeaux O . 

53 . 98 . Ihid, at p . 

גםולהנהיג ,בצרפתהמשפטמערכתשלזודרךמץלאטוברעיוןלדעתי,ה,זהיהי . 54

 .המשפטבתיפעולותעל ,לשנהחתאומפורט,מלאח"דופרטוםשלנו,המשפטרכתעבמ

 . 41הערהלעיל ,הפדרליהחוק , 55

 .לנדוי"הנשיאועדת" 'יפרקלהלןראו , 56

שלהמקצועיתתיקהאהאנושלבחינת"ועדהטיון 'וענכט 'מולנשטיין,ש'לנדוי, 'מ , 57

לנדוי),ועדת :(להלן 1(תשמ"ה) 6השיפיטמערכתעליןופטים"הש

 . 10בע'שם, . 58

59 . 40 Code of Conduct for United States Judges, slIp,'a note . 
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"הגישהפישעלהרישופטימ,שלבשיתופמהשלטון)זרועותשל

כלליומגבשימקובעימ-לדבמוהמ-השופטימהאירופאית",

הגישותמןאחתלכלהשפיטה,מערכתאתההולמימהתנהגות

זהמפורטת,בצורהעליהן,ועמדותיה,רונווחטיתרונותיההללו

לנשיאוהמשנהלנדויועדתוחשבוןדביןלנדוימ'הנשיאזה,כנגד

אחזורעודלדו"ח,בתגובתו 60כהןה'ח'השופטהעליון,המשפטבית

בנושאאלהנכבדימשופטימשנישללהשקפותיהמלהלןואתייחט

זה,

זו,בטוגיהבארצנו,המשפטיבמצבהדיוןאתלפתוחהראוימן

"הגישהאצלנושררהרבותשנימשבמשךהעודבהציוןידיעל

לאחריה)קצר(וזמןהמדינהקומשעדלתקופהכוונתיהאמריקאית",

העתמאני,האזרחיתהפרוצדורהוחוקהמג'להבתוקפמעמדושבה

השופטימהתנהגותלגביהוראותשלשורהכללואלהחוקימ , 1879

כ,ךהשיפוט,כטעלבשבתולאמץהשופטשעלאתיקהכלליובהן

המשפט,ביתמחברילאחדלהתנגדהנתבעאוהתובע"יכוללמשל,

תימצאאמבמשפט,נוכחיהיהלאהזהשהחברלדרוששיכולכלומר

אחדשיהאיתכןלאבדין,"הזכאיוכן , 61דלקמן"הטיבותאחת

הנדונימ,בנכטימשותפואשתו,השופט,שלמצאצאיואומאבותיו

לענייננויותרקרובה , 62עליו"שפרנטתוואדמשלו,היחידשכיר

ממעשימהמשפטבשעתלהימנעהשופט"עלכיהקביעההיא

הדיןמבעליאחדקבלתכגוןחש,דעליולעוררבהמשישומטיבות

מןלאחדרמיזהאוהדין,בירורבשעתלאחדפנימהטברתבביתו,

דברלחישתאוובהנעת-ראשעיניימבקריצתי,דבהנעתהשניימ

 , 63לשני"נשמעתשאינהבלשוןהאחדאללדבראוהאח,דבאזני

ובהיעדר-ביטולמומאזהמדינהקומלאחרבוטלואלהחוקימ

לאמורהאירופאית","הגישהאלובאנוקרבנו-אחרתחקיקה

בתיידיעללמקרה,ממקרהנבחנו,השופטימשלההתנהגותשכללי

אלהשהלכותהדבריממטבע ,הדיןבפטקיופורטווגובשוהמשפט

ההתנהגותכלליבכלושיטתיתרחבהמלאה,בצורהלדון,יכלולא

חזרוקרובותולעתיממקריותהיואלההלכותמ,לשופטיהראויימ

פטקיועוד;זאתשינוי,אוחידושכלללאממשטוגיהבאותהודנו

 19טעיףפיעל(שהוקמלשופטימהמשמעתיהדיןביתשלהדין

מתפרטמימאינמ- ) 51 (זעוממטפרלמעט-המשפט)בתילחוק

הנטתר,תורתבגדרנשארובהמשנקבעוההלכותוממילאברבימ,

-תשל"גמ,שופטיהלתקנות 1 2בתקנהמקורולכךהפורמליהנימוק

טגורות,דבלתיימ"יתקיימהמשמעתיהדיןבביתהדיוןשלפיה 1 973

/2בד"מהדיןבפטקאחרת",דרךעלהדיןביתיחליטלאאמ שר 88

המשפטביתלנשיאהמשנהמטביר 64ארנלהשןפטכיהמשפטים

במילימזהדיןפטקשלפרטומוטיבתאתאלון,מ'השופטהעליון,

דנןבמקרהאמהשאלה,לפנינועלתההדיוןבתחילתעוד"הבאות:

 ..דיננו,פטקפרטומאתולהתירהמקובלהנוהגמןלחרוגהראוימן

לפרטמישמקומכילמטקנה,באנודבבר,ונתנושנשאנולאחרעתה,

העיקרי,והואהאח,דהנימוק ,לדברנימוקימושני ,פטק-דיננואת

מלאכתשלליבהללבהיאנוגעתשלפנינוהדברימשפרשתשומעל

 100המשפט

שופטילידיעתיבואוונימוקיהשהחלטתנוהראויומןהשיפוט,

 , 65ואזרחיה"ישראל

מטפיקמענהנתנהלאהאירופאית""הגישהזה,דבריםבמצב

מובןמ,לשופטיהידועימומפורטיממלאימהתנהגותבכללילצורך

בצרפת,באנגליה,הקיימלמצבזו,מבחינהלהידמות,יכולימאנושאין

שלשנימ,רבתארוכהמשפטיתמטורתלהןאחרות,בארצותאו

השופטימ,שלהאתיקהבתחומענפהופטיקהשופטימהתנהגות

עלמתיהשאלהובמטגרתו-לשופטימאתיקהבכלליהצורך

כלהורגשוחטרונוקיימ,היה-דביןמלשבתעצמולפטולהשופט

המשפט,בתיחוקהצעתלכנטתוהוגשהנוטחה 1955בשנתהשנימ,

טמכויותיהלגבישהוצעוהשונימהטעיפימבין ,-661955תשט"ו

טעיףנכללמ,שופטיהשלואלההמשפטבתימערכתשלותפקידיה

טעיףדבין",יישבלאשופטשבהן"נטיבותשכותרתולהצעה, 39

נדרששבהמעניינימטוגישלושהמצומצמתבצורה-נקבזה

ואינטרטמשפחהקרבת(כגוןומלשפוטמלדוןלהימנעהשופט

בחרהשהכנטתמשומזההרימפרטמאינניואמהמשפט)בתוצאות

אמרכךעלהמשפט,בתיחוקאתחוקקהעתזהטעיףלכלולשלא

שמןאל:בפרשתלנדויהנשיא

טענותיושלהדרךאורךלכלהמדינהפרקליטעמללכתאוכל"לא

מזהללמודניתןהחוק,הצעתשל 39הטעיףלהשמטתבאשראלו,

החרותבחוקלהגדירהנטיוןמןידואתמשךהישראלישהמחוקקרק

אותנומונעתאינהשתיקתואך ,שופטשללפטלותוהעילותאת

למילוילנוהמשמשימהמקובל,האנגליהמשפטלמקורותמלהיזקק

 , 67שלנו"המשפטבמערכתהחטר

להעדיףלנדוי,הנשיאשלנטייתוניכרתזה,דיןבפטקכאן,כבר

הכנטת,שלהתערבותהפניעלזה,בנושאהאירופאית""הגישהאת

בנושאלאמץישכישטברו 68אחריממשפטאנשיהביעואחרתדעה

האמריקאית","הגישהאתזה

השיפוטחוקנוטף,בחוקהכנטתדנהעתבאותהכילצייןמעניין

לגביהוראותנכללוזהלחוקבהצעהגמ ,-1955תשט"והצבאי,

 , 69בחוקואושרונתקבלוואלהשופטימ,פטילת

לנדוןא Iהנשועדת , 1

ולפתחלקדמכדימעשהלעשותשמגרהנשיאהחליט 1984בשנת

בהתאמפיהמ,עלינהגוהשופטימכישראויההתנהגותכלליאת

האתיקהנושאלבחינת"ועדהלהיותשופטימארבעהמינהלכך

שמגרהנשיאלנדוי,הנשיאשלבראשותוהשופטימ"שלהמקצועית

בעיצובמצורךקיימאמתבחן"שהועדההיתר,ביןוהמליץ,ביקש

כךעלהתשובהואמהשופט;עלהחלימאתיקהכללישלבכתובימ

 , 70מציעה"שהיאהכלליממהמחיובית,

מאמץכלחטכהולאלעומקוזהנושאודבקהטרחההוועדה

כדיאחרות,משפטבשיטותבנעשהולדרושלחקורמידע,לאטוף

שלעבודהלאחרלנו,וראויותטובותשתהיינהלהצעותלהגיע



ובוומפורטמלאוחשבוןדיןלנדויועדתהגישהמשנהלמעלה

דעתה.אתעליהםלחוותשנתבקשההנושאיםבכלמטקנותיה

הוועדה,והמלצותיהממטקנותכמהבקיצור,ולולהביא,הראוימן

כלהלן:

שיפוטית,אתיקהבנושאתקנותלהתקיןהטמכותבשאלתא.

טטטוטוריתטמכותשקיימתמצינו"לאכיהיאהוועדהתשובת

 • 7זה"ןלעניןמחייבתהוראהלהורותדהומאןבידי

עונהכךעלכאלה?הוראותלקבועהמתאיםהגוףכן,אםמי, .ב

השופטתהרשותבתוךלהחתךחייבזהשנושאלנו"נראהעדה:והו

עלוליםמבחוץהטדריםלה.שמחוצהגורםידיעלולאפנימה,

לאמתכווניםאנוזאתבאמרנו ...השופטתהרשותבעצמאותלפגום

מרותעליואיןשבההמשפט,כטעלבשבתוהשופטלפעולתרק

גםאלאהשפיטה),יטוד:חוקשל 2(טעיףהדיןשלמרותוזולת

ביתלכתלימחוץשופטשללהתנהגותומידהאמותלקביעת

 • 72המשפט"

כיצדהשאלהלגבידעתהאתוהביעההוועדההוטיפהגםכךג.

בענין"ועוד :אמרהוכךהמלצתה,שלהביצועדרכיאתרואההיא

בנושאהוראהלהורותהטמכותבעליהיהמיבשאלההרצויהדין

בתורלעילשהגדרנולמהנוגעהבעיהעיקרהשיפוטית:האתיקה

כללאתלהדריךהטמכותאתלהפקדיישמיבדייהראשונה:הדרגה

מקירםבאותםלו,ומחוצההמשפטבביתבהתנהגותםהשופטים

עילהאיןוחומר,(קלמשמעתילאישוםעילהלכאורהאיושבהם

לתחוםשייךכולושהנושאלעילרמזנוכברפלילי)?לאישום

עצמה'על'לנצחצריכההיאשבוהשופטתהרשותשלהאוטונומי

הטמכותהפקדתביןלדעתנוהיאהברירהכךמשוםלביתה.ולעשות

המורכבגוףבידיעמויחדאולדבוהעליוןהמשפטביתנשיאבידי

(להלןהשיפוטית'לאתיקה'המועצהבשםלושנקראמשופטים

שתייםמביןהשניההחלופהאתמעדיפיםאנו'המועצה').גם:

 • 73אלה"

קייםהאםשמגר,הנשיאשלבשאלתוודנהנפנתהאףהוועדה.ד

לגישתהשופט?עלהחליםאתיקהכללישלבכתוביםביעצובםצורן

כתליביןהתנהגותלגבישונההיאאלאאחת"אינהכךעלהתשובה

העשויותהבעיותלמכלולביחטלו.מחוצהוהתנהגותהמשפטבית

כסעלבשבתושופטשלבלתי-ראויההתנהגותלעניןלהתעורר

קודקטבחינתמראש,לחקיקהטעםכלל,דברךרואים,איננוהמשפט,

אלאכאלה,כלליםלהתקיןשמוטמךמיידיעלשיוחקכלליםשל

קונקרטייםמקריםעלתגובהשלכה,עדהנהוגהדברךלהמשיךמוטב

 • 74 )ד..מ.ב-שלי(ההדגשה "שקרו

מהשוםעלנימוקיםשלשורה 75ופירטההוטיפהלנדויועדת

כלליאתשיקבעוהםהשופטיםאםשגםלשיטתה,לה,נראה

יגובשואלהשכלליםהואהראוימןלא-השיפוטיתהאתיקה

מחוץהשופטיםשלהתנהגותכללילגביהדברכןלאבכתב.ויעוצבו

יגובשואלהכלליםכילקבועלנכוןהוועדהראתהכאןהמשפט,לבית

עלוהגבלותכלליםשלשורהעלוהמליצההוטיפהואףבכתב

 • 76המשפטביתלכותלימחוץהשופטהתנהגות

פרטומוועםר 985יוניבחודששמגרלנשיאהוגשלנדויועדתדו"ח

לציוןראויההתגובותביןלגביו.ועמדתםלדעתםהשופטיםנשאלו

פורטמהוזוכהן,השופטלנשיא,המשנהשלדעתוחוותמיוחד

לנדוי,השופטגישתעלכהןהשופטחלקזודעתובחוות . 77במלואה

ממערכת(להבדילהמחוקקשלומעורבותוטמכותולענייןהן

להעלותןהצורךלגביוהןלשופטיםאתיקההלכותלקבועהשפיטה)

דבריו:ואלהויידעו.השופטיםאותןילמדולמעןבכתב

מרותוזולתשפיטהבענינימרותהשופטעלשאיןמשום"דוקא

השיפוטיתהתנהגותושכלליהואהראויומןהצורךמןהדין,של

על-ידיזהכהואנפגמתאינהלו'המובטחת'העצמאותדבין.ייקבעו

כיצדתפקידו:במילויכהלכהלהתנהגהחוק,מןהמשתמעתחובתו,

דרכיהןומהמהדבברבחיקוקפירוטעל-ידילהיפגעתוכלזה

תפקידבמילויהפטולותההתנהגותדרכיהןומההכשרותההתנהגות

שהואהתנהגות,נורמותהקובעדיןשלברייתומטבעשיפוטי?

רחבהותמידפתוח,הפתחעדייןמינימליים:טטנדרטיםקובע

כלאבל .הדיןמשורתלפניםולעשותהרבהצדיקלהיותהיריעה,

להתנהגותמינימלייםטטנדרטיםאףהקובעבנמצאדיןאיןעוד

לעצמולקבוערשאישופטוכלהפקר,הואהשטחהרישיפוטית,

'האינדיוידואליים',יצריווכפיבעיניוכטובשיפוטיתהתנהגותכללי

תקנותבהתקנתרואהאנישאיןבלדבזולאוהטובים.הרעים

נשיאהצעתעל-פייתקינןהמשפטיםשראםהשיפוטית,האתיקה

פגיעהחששמשוםובהטכמתו,(במועצתו)העליוןהמשפטבית

חיזוקמשוםבהאנירואהאלאובעצמאותם,השופטיםבאי-תלות

 ~להכפיףהואונאהיאהלשופטיםדוקאבמדינה.החוקשלטוןוביצור

עליולנדויועדתלדו"חבתגובההעליוןהמשפטביתלנשיאכהןה'יחשלמכתבו . 60

 .ו )ו"(תשמ 8הישפיטמערכת

 .ו 879מאני,העתהאזרחיתהפרוצדורהלחוק 62טעיף . 6ו

למגילה.ו 808טעיף . 62

למג'לה.ו 798טעיף . 63

/2מ"דב . 64 וכן .ארבל)פרשת(להלן: 63 ) 3מב(פ"דארלב,השיפטניהמשפיטםשר 88

/3מ"דבראו  . 69 ) 3מב(פ"ד ,חירפאיהשיפטניהמשפיטםשר 88

 • 68-67בע'שם,ארבל,פרשת . 65

 . 226ה"ה ,ו-955תשט"והמשפט,בתיהוקהצעת . 66

/525המ' . 67 שמואל).פרשת(להלן: 46ו , 454 ) 3יח(ד"פהי"מ,נישמיאל 63

ע' ;וותשל"ה)-ז"(תשללאהפקרליטשופט"פטלותבשאלת"הרהורימאנויולט' . 68

 . 230(תשל"ח)לבהפקרליט "שופטפטלותעלועוד"לוין

ו.-955תשט"והצבאי,השיפוטלחוק 3ו-וו 3ו Oטעיפימראו . 69

 .ובע' , 57הערהלעיללנדוי,ועדת . 70

 . 3 'בעשם, . 7ו

 . 4בע'שם, 72.

שמ.שם, . 73

 . 5בע'שם, 74.

 .שמשם, . 75

וו. 6- 'בעשם, 76.
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ואולישלהמהשיפוטיתהתנהגותמאתגמהחקוקהחיקוקלשלטון

 • 78הציבור"עובדיכלשלגדולמחנהלפניחלוצימללכת

השיפוטיתהאתיקהכללייא,

אמ-מלמדותכהןהשופטשלדעתווחוותהוועדההמלצות

לנדוישהנשיאבשעהכי-כללי)באופן(וממילאהמעטאתלומר

לרצויכהןלנשיאהמשנהראההאירופאית","השיטהאתהעדיף

לנשיאהוגשואלהמטמכימשניכאמור, .האמריקאית"ב"גישהלבחור

מןלמדימאנושמגרהנשיאשלהיצירתיטיפולוהמשךועלשמג,ר

נאמר:בוהשיפוטית,האתיקהלכלליהמבוא

שהופצהכללימשלטיוטההוכנההאמור,החומריטוד"על

פורומשלכנטימבשנימפורטלדיוןנושאשימשהואשרמ,לשופטי

רבותהערותגמנתקבלו .)-1992ו 1991 (הנשיאימוטגניהנשיאימ

המובאימהכללימהכנטימ.בשניחלקנטלושלאמשופטימבכתב

שמצאולתפיטותביטויבגדרהמוההערות.הדיונימפריהמלהלן

מגדירימשהמהוא,חשובפחותלאהשונימ.ובכנטימדביונימביטוין

השפיטה,יטוד:לחוק 1 1טעיפימשלהוראותיהמייושמוכיצדמראש

משולב),(נוטחהמשפטבתילחוק ) 2 (-ו ) 1 ()א( 18וטעיפימ

מנחהחומרישמשוהכללימכילהוטיף,צריך.אין 1984-התשמ"ד

 • 79כלליה"ללמודומבקשהשיפוטלמערכתשמצטרףמילכלומדריך

הרשימהאתלעיל,ההקדמהדבבריפירט,לאשמגרהנשיא

כללילגיבושעוברידועלשננקטוופעולותצעדימשלהארוכה

האתיקהועדתאתלהוטיףראויאלהכלמביןהשיפוטית.האתיקה

"דבריי"בפרקלהלן(ראו 1986בשנתביזמתושהוקמהלשופטימ

(בראשותהזואתיקהועדת .»ה(בטעיףביקורת"והרהוריטיכומ

שלרבותבפניותדנהבן-פורת)מ'השופטתלנשיא,המשנהשל

אתמצאווהמלצותיהוהחלטותיהשונימ,בתחומימשופטימ,

השיפוטית.האתיקהבכלליהיתר,ביןביטויין,

שמגרשהנשיאלדעתמראההשיפוטיתהאתיקהבכלליעיון

בעתובההאירופאית""הגישהשלמדבשהליטולזו,בדרךהצליח,

כלליאחרות,ובמילימ .האמריקאית""הגישהשלעוקצהניטל

עלולהיקבעלהתגבשוימשיכוילכולשופטימהיאימההתנהגות

בעקבותוזאתכה,עדנעשהשהדברכפיהמשפט,בתימערכתידי

יישארולאאלהכללימועו,דזאתהשופטימ;והחלטותהדיןפטקי

למטכתויגובשויעוצבואלאכביכול,נעזבימטדר,ללאמפוזרימ

לומרצורךאיןאחר;דיןלכלדבומההשופטימ,אתהמחייבתאחת

-הכוללידיעתתובאוכךברבימתתפרטמהאתיקהדינימטכתכי

הרשותהתערבותנמנעהשני,מצד .והציבורדיןעורכישופטימ,

עלכיצדבקביעהאחר)זרגורמ(וכלהמבצעתאוהמחוקקת

לו.מחוצהאוהמשפטבביתלהתנהג,השופטימ

והובאו , 1993בשנתפורטמוהמשפטיתהאתיקהכלליכאמור,

כציבור-השופטימאמלקבועקשההשופטימ.שללבמלתשומת

עצמהההקדמהכלשון-אוותומימאורימבהמראו-מקצועי
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בפרשתבהחלטתוקבעאורהשופטומדריך".מנחה"חומר-

ביןחברותשלקשרבענייןהכללגמובהמאלה,"שכללימהורביץ,

לאמחיייבימ,כללימשלמעמדקיבלולאפרקליט,לביןשופט

ההרכבשופטיואילו . 80הפטוקה"בהלכהלאואףחקיקהדבבר

"ככלהבאימ:הדברימאתהיתר,ביןואמרו,הוטיפויצחק,בפרשת

כללישלבחשיבותממכיראכןהשופטימציבורמגעת,שידיעתנו

נוטימאכןאתית,בשאלההמתלבטימהשופטימ,מןורבימהאתיקה,

טבורימאנואותמ.המטרידהלשאלהמענהבהמלחפשונוהגימ

כללימנקבעולאעודכלורצויה.ראויהדרךמשקפתזושגישה

שינוימ,עלאוהקיימימהכללימשלביטולמעלהוכרזולאאחרימ,

בשאלותהשופטימאתלהנחותשיוטיפוהאתיקהכלליעלחזקה

שלאשופטינהגבומקרהשבכלהדבר,משמעותאיןייתקלו.שבהן

התנהגותלולייחטנכוןזהיהיההאתיקה,מכלליבכללהאמורעל-פי

 • 81אתית"שאיננה

חדשימשופטימהשבעתבטקט , 1995בשנתמכן,לאחרשנתיימ

העליון,המשפטביתנשיאברק,השופטאמרהמדינה,נשיאבבית

הבאימ:הדברימאת

אינהבישראל.מצויימאינמחקוקימשיפוטיתאתיקה"כללי

שונהובקנדה.באנגליההדיןגמזהולחקיקתמ.הטמכהגממצויה

אתיקהשלחקוקימכללימקיימימבההברית,בארצותהמצב

רצוירצוי.בלתיהואהקיימהמצבכילינראהכשלעצמי,שיפוטית.

באשרהשופטאתידריכואשראתיקה,כלליבנמצאשיהיוהוא

 .ופומביכתובביטויזהלאיזוןשינתןהראוימן ...ולאטורלמותר

ב-שפרטמעלשמגר,הנשיאבתפקי,דקודמיכן,עלעשה,יפה

באופןהחוק,אתלתקןהואהראוימן .שיפוטיתאתיקהכללי 1993

לשינויעדשיפוטית.אתיקהכללישללהתקנתמטמכותשתוענק

חקוקהטמכותשאיןאףהקיימ.המצבעל-פילפעולנמשיךזה,

נתונהלקבעמהטמכותקיימימ.אלהכללימאתיקה,כללילהתקין

ניתןבאמצעותמלטוגיה.השיפוטיתהיצירהבגדריהמשפט,לבתי

ישראלימשפטלפתחניתןדרכמ .המשמעתיותהעברותאתלפרש

 • 82שיפוטית"אתיקהדבברהלכתי

שלהבחירהלטדריהוועדהדו"חמתוךדברימלהביאראויעוד

שמ:נאמרוכךזמיר. Iיהשופטשלבראשותו 83שופטימ

ופורטמושגובשושיפוטית,אתיקהכללישלמערכתקיימת"כיומ

העליון,המשפטביתשללשעברהנשיאשמגר,מאירהשופטידיעל

במילויהשופטימאתלהנחותשנועדואלה,כללימ . 1993בשנת

למעשה,הלכהרב,משקללהמישכיואףבחקיקה,עוגנולאתפקידמ,

/1622בג"ץראומחייב.תוקףלהמישאמטפק נשיאנייצחק 00

רצויכיהוועדהטבורהזאתעמ 63 , 54 ) 2נד(פ"ד ,העליווניהמ"ש

כללישלומקיפהשיטתיתמערכתלהוציאהשעה,הגיעהוכיהדבר,

שפורטמההכלליממערכתעללהתבטטשתוכלשיפוטית,אתיקה

מחייב.תוקףלהולתתשמגר,מאיר(דבימוט)הנשיאידיעלבשעתו

לגיבושיפעלהעליוןהמשפטביתנשיאכיהוועדהממליצהלפיכך

 • 84כאלה"כללימשלמערכתופרטומ



ביוpרתוהרהורייסכוםדירביב.

הכלליםהםמהלדעתהמבקשכלכילעיל,האמורכללאורלינראה

שונות ,דרכואתלמצואיתקשההשופטים,התנהגותלגביהמחייבים

כללמהו-לשיטתואחדכל-ללמודיכולמהןההתבטאויות,הן

לומר,יותרנכוןאחר;אוזהבמקרההשופטבושיבחרההתנהגות

ההתנהגותכלליבשאלתעמום,מעורפל,מצבנוצרכילדייק,אם

תשובהמחפשותשונותמשאלותשאלותבם,ידבקהשופטכישראוי

אלאלנוואין ,"האירופאיתל"גישהוחזרנואחורפנינוהאם :ומענה

אנומצפיםשמאאוהעליון?המשפטביתשלותקדימיוהלכותיו

עבורנו ,שיקבעוהןהמבצעת,אוהמחוקקת,הרשותכיומחכים

פרשתאתלהביןעלינווכיצדולנהוג?להתנהגעלינוכיצד ,השופטים

האתיקהכללישלומעמדםתוקפםלגבייצחקופרשתהררביץ

למערכתיותראיןהאם-שמגר)הנשיאידיעל(שנוטחוהשיפוטית

השופטים?אתהמחייביםהתנהגותכלליהמשפט

השוניםההיבטיםאתוהטברתיתיארתיעמדתי,משכברעתה,

השאלותואתיצחקובפרשתהררביץבפרשתשנדונוהבעיותשל

מזוויתהתמונהאתלהשליםברצוניבעקבותיהם,לנושהותירו

הערותי:ואלהי,שלהראייה

אתשיקבעוהםשהשופטיםלאמורהאירופאית",ישהג"ה )א(

התפיטה,עלמבוטטתוכהונתם,תפקידםאתההולמיםםיהכלל

חבריו,התנהגותאתלהטדירזהבוריצצריךמהותית,נהישמבח

מקצועותבעליושונים,רביםגופיםפוגשיםאנוזולתפיטהבהתאם

והםאתיקה,כללילעצמםוגיבשושקבעוואחרים,חופשיים

 ,אלהכלליםשליישומםועלניטוחםעלהמופקדים

שאלתאתהמעריכיםהשופטיםלגבישבעתייםנכוןזהדבר )ב(

בהם,נותןשהציבורוהאמוןהכבודמןנפרדבלתיכחלקותםהגהתנ

מןדווקא :אחרותובמיליםהשפיטהכהונתשללבהלבבהורואים

הציבורמבקש ,אחריםמקצועותמבעלימאשריותר ,השופטים

כיפעם,לאשופטיםואמרוחזרווכבררבב;ללאהתנהגותרשווד

 , 85הציבוראמוןעלמבוטטהמשפטבתישלמעמדם

כללישיקבעוזר,חיצונילגוףוהעברתההטמכותמטירת )ג(

מערכתשלבעצמאותהוהתערבותכפגיעהכמוהלשופטים,התנהגות

המחוקקתהרשותלגביתוקףבמשנהאמוריםהדברים ,המשפט

הכנטת,אחר,זרגוףכללגביגםהםנכוניםאולםהמבצעת,תווהרש

שללעובייהתיכנטהיאכיראויזהשאיןבכךהכירהעצמה,איה

מןידואת"משךהישראליהמחוקק ,ילנדוהנשיאכדבריזו,קורה

 , 86שופט"שללפטלותוהעילותאתהחרותבחוקלהגדירוןיהניט

מתאימים,אועדיפיםעצמםראושלאהכנטת,חברינהגויפה

כיצדבכלל,השופטיםולציבורהעליון,המשפטביתלשופטילקבוע

המשפטים,בשרהדיןהוא ,לוומחוצההמשפטבביתולנהוגלהתנהג

השכלהחטרהנואףולעתיםפוליטית,מפלגהכללדברךמייצגאשר

הואדווקאכיראוי,זהאיןזה,בתחוםוניטיוןהכשרהאומשפטית

השופטים,הליכותאתבתקנותלקבועמתאיםעצמושיראהזהיהיה

ולטעמו,לדעתו

האירופאית""הגישהשלחטרונהעללעילעמדתיכבר )ד(

משתרעותואינןטפר,עליפרקים,פרקיםמקובצותאינןשהלכותיה

אףהשיפוטית,האתיקהשלהשוניםתחומיהפניעלומתפרשות

צעירהמשפטבשיטתיותרמורגשזהחיטרוןכיואמרתייהוטפת

בתיפטיקתבתחוםשנים,רבתארוכה,מטורתלהשאיןוחדשה

ניטוחידיעלזהחיטרוןפותרתהאמריקאית""הגישהאכן,המשפט,

שקביעתבכךמתאפיינתאףהיאברם,דורש,לכלומוכןשלםקודקט

החלפתבלדב,ידםועלהמשפט,בתיידיעלנעשיתלאהכללים

דומהקודקט,רכישתלמטרתכןנעשהאםבחברתה,אחתגישה

בכליאובמטגרתלאשהריתוכנו,פניעלהקנקןלהעדפתבעיני

ביתוהיכןמיהיאשנותרהוהשאלהבהם,שישבמהאלאעטקינן

אלה,כלליםשלהיוצר

בקנההעולהנוטףנדבךמהוויםהשיפוטיתהאתיקהכללי )ה(

שלחטרונהאתוהפותרעלינו,המקובלתהמשפטשיטתעםאחד

עלנטלולאהתיימרלאשמגרהנשיא ,לגבינוהאירופאית""הגישה

תוךלשופטיםחדשיםהתנהגותכללייצירתשלהמשימהאתעצמו

המוכן,מןנטלכימלמדותהעודבותאדרבא,עליהם,חותמוהטבעת

באימוץאודיןבפטקישמדוברביןאחרים,משלולקבללקחתוביקש

עמדתםבקבלתשמדוברוביןלשופטים,האתיקהועדתהחלטות

המשפטביתכנשיאלפניושכיהןמיובראשםהשופטים,שלודעתם

האתיקהבכללי-לגבשבידושעלהנראהלנדוי,השופטהעליון,

מאיןורגישחיוניבנושאכולה,המערכתשלדעתהאתהשיפוטית

חדשה,יצירהלפנינוכישחושבמיבידיהיאטעותלכן, ,כמוהו

וכדומה,טמכותשלשאלותהמעוררתמאין,ישכביכול

השיפוטית,האתיקהכללישלהמחייבותוקפםמעמדםביטול )ו(

בעייתלהטדרמוצקבטיטללאהמשפטמערכתאתמשאיר

 :הטפחותגםאלאנשמטבלדבהמטדלאהשופטים,שלהתנהגותם

שופטיםועדתהעליוןהמשפטביתידיעלפועלת 1986שנתמאז

השופטתבראשהעמדההראשונותבשנותיהשיפוטית,לאתיקה

עלחשין,מ'השופטהאחרונותובשניםלנשיא,המשנהבן-פורת,

לטדריהוועדהמדו"חללמודניתןזוועדהשלופעולותיהתפקידיה

 ~לאתיקהשופטיםועדתגם"קיימתכינאמרשםשופטים,שלבחירה

 • 60הערהלעילכהן, 77.

 . 2בע'שם, . 78

 . 3- 2בע' , 8הערהליעלהשיפוטית,האתיקהכלליראו 79.

 . 52 'בע , 1הערהלעילהוריבץ,פרשת . 80

 . 63 'בע , 2הערהליעליצחק,רשתפ . 81

 . 1027- 1026בע' , 5הערהליעלברק, . 82

שופטיםשלהבחירהלדסירהוודעהוחשבוןידןגיא-רוןוי'רובינשטייןא'מיר,זי' . 83

שופטים).שלהבחירהטדרילהוועדה(להלן: 82תשט"א)(

ם.ששם, . 84

 . 261בע' , 6הערהלעילתשמ"ז),(ברק . 85

 . 461בע' , 67הערהליעלשמואל,רשתפ . 86
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שנתקלשופטהעליון.המשפטביתשופטשלבראשותושיפוטית,

ברורה,תשובהלהמוצאאינווהואשיפוטית,אתיקהשלבשאלה

ומשיבהמקבלתהוועדהתשובה.ולבקשזאת,ועדהאללפנותיכול

בהנחייתחשובתפקידממלאתהיאשנה.מדיפניותלעשרות

אתיקהכללישלהדרגתיובגיבושלמקרהממקרההשופטים

האתיקהכללישלהמחייבשתוקפםנגרוטאם . 87לשופטים"

ועדתהחלטותכילומראףשניאלץפשיטאבטפקנתוןהשיפוטית

מחייב.משפטיתוקףנעדרותהאתיקה

ברוריםכלליםלקבועחיוניהמידות,תורתשלזה,בתחום )ז(

המשנהשלובלשונוכולם.השופטיםינהגופיהםשעלומגובשים

טטנדרטיםאףהקובעבנמצא,דיןאיןעוד"כלכהן:השופטלנשיא,

שופטוכלהפקר,הואהשטחהרישיפוטית,להתנהגותמינימליים

 • 88בעיניו"כטובשיפוטיתהתנהגותכללילעצמולקבוערשאי

בעלזהותבשאלההברירהכיציינהלנדויהנשיאועדת )ח(

הטמכותהפקדתביןהנהשיפוטיתאתיקהכללילקבועהטמכות

('המועצהשופטיםגוףבידיאולדבוהעליוןהמשפטביתנשיאבידי

הלכהאכן, . 89האחרונהבחלופהובחרההשיפוטית'),לאתיקה

הםכךהנשיא.נעזרבהלשופטיםאתיקהועדתהוקמהלמעשה,

בה.ללכתהראוימןזושדרךנראהמקוםומכלהדבריםפני

במשפטיםניתנויצחקובפרשתהורביץבפרשתההחלטות )ט(

לתוצאותיהםלהגיעאולי,היה,ניתןדופן;יוצאותהיושנטיבותיהם

השיפוטיתהאתיקהכללישלהמחייבתוקפםבגריעתלדוןמבלי

הראוימןאחראוזהשכלללשופטיםהיהנראהאםגםוזאת

ישהמתאים,במקרהכילקבועונכוןטובאדרבא,ממנו.לטטות

כלללבטלואפילולשנותלטטות,העליוןהמשפטביתשלבכוחו

זותחתיו.אחרכללולהוטיףהשיפוטית,האתיקהמכללימטוים

נקבעיםשלפיההאירופאית","הגישהשלהמקובלתהתפיטהגםהיא

אחרים,משפטלתחומידבומהתקדימים,פיעלההתנהגות,כללי

המשפט.בתישלהדיןופטקיהחלטותידיעל

בפטקי-לעצמםוקובעיםחוזריםהמשפטשבתיאמרנוכבר )י(

מפוזריםאלהכלליםלשופטים.התנהגותכללי-ובהחלטותהדין

עלבשופטיםאישכיההלאהמדינהקוםומאז , 90הרבהבתקדימים

ישאם-ראיההאמקורה.ומהזוטמכותלעצמםנטלומהשום

בפרשתהעליון,המשפטביתשופטישגם-נוטפתבאחתצורך

היחטיםבמטכתהתנהגותכלליוקבעוגיבשויצחק,ובפרשתהורביץ

מןכילטעון,אישדעתעלעלהלאהדין.עורךלחברושופטשבין

אחר,לפורוםהתנהגותכלליניטוחשלזוטמכותלמטורהראוי

השופטים,מןשימנעדברהיהלאגםכךכביכול.יותר,מתאים

לגבי-שלםפרק-כלליםמטכתולקבועלנטחיצחק,בפרשת

אוזו,ומטכתלפרקליט;השופטביןישררוכיהראוישמןהיחטים

בוומשפטמשפטבכלהדיןהואודבר.ענייןלכלמחייבתהייתהאז,

להרחיבלשופטיםנתונההרשות-אתיקהשלשאלהמתעוררת

ניטוחידיעלכולההטוגיהאתרחבהבצורהולהטדירהדיבוראת

אתיקה.בהלכותפרק

 104המשפט

מעיןצורתם,מבחינתמהווים,השיפוטיתהאתיקהכללי(יא)

הםמשקפיםתוכנםמבחינתואילוהשופטים;החלטותשלאוגדן

שופטשכלהראויהההתנהגותלגביהמשפטמערכתשלביטויהאת

בפטיקה;שנקבעכללעלחזרהשמהוויםבהםישלקיימה.חייב

הארוכותהשניםבמהלךשנקבעוהכלליםעיצובאלאאינםאחרים

נשיאעםיחדהפועלתשיפוטיתלאתיקההשופטיםועדתידיעל

בבחינתשהםנוטפיםכלליםבהםישאףהעליון.המשפטבית

האתיקהכללישלרובם"רובברק:הנשיאוכדבריראשונים,מושכלות

 • 9אינטואיטיבית"ןפיהםעלמתנהגוהואשופטלכלטבעייםהם

 .השיפוטיתהאתיקהבכללייחדיוונכרכושנכללוטובאלהכןכאלה

הותקנומאזהשניםכללאחר-היוםונאמרנקוםמהשוםעל

מחייב?תוקףהםונעדריםשחטרים-השיפוטיתהאתיקהכללי

המשפטלביתונאותהנוטפתהזדמנותתינתןכילקוותיש(יב)

עריםיהיוכיהשופטיםעלחזקהזה.חשובבנושאלדוןהעליון,

גםניתןבפרט.המתדייניםוקהלבכללהציבורלתחושותורגישים

הראויותוהדעותהעמדותאתלהציגשיידעוהפרקליטיםעללטמוך

זהבמקצוע-התנהגותכללי :זאתואףזאתזו;בטוגיההדיוןבעת

מהנוףנפרדבלתיחלקמהווים-וענייןדברבכלגםוכךאחר,או

ידוןהמשפטשביתשעה-הואהראוימןלכןשלנו;התרבותי

ידיעלואומצושנתקבלוהכלליםאתלבולתשומתיביאכי-בהם

בכללילראותהיאבעיניהנכונההגישהאחרים.ומוטדותגופים

ההתנהגותכללישלראשונה""מהדורהמעיןהשיפוטיתהאתיקה

הדיןלעורכילשופטים,תצמח,טובהורק .השופטיםאתהמחייבים

מערכתבראששעומדכמי-ברקהנשיאיחליטאםכולו,ולציבור

זו.דברךלהמשיך-השפיטה

 . 82נע' , 83הערהליעלשופטים,שלהבחירהלסדריהוועדה . 87

 . 2נע' , 60הערהלעילכהן, . 88

 . 4נע' , 57הערהלעיללנדוי,ועדת . 89

 . 41הערהליעלבן"תור,ראו . 90

 . 1027נע' , 5הערהליעלברק, . 91


