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מבוא

מעסיק, על הבעייתיות הכרוכה בכ�, התנהגות והתנהלות שופטי�הביקורת על נושא

ס.נחלתנו בלבדהוא�אי. אותנו זה מכבר דר היו� הציבורי והמשפטי ג� במדינות הוא נמצא על

את. מערביות אחרות ,ת הלגיטימיות והצור� בהפעלת ביקורת על שופטי�שאלנושא זה מעלה

judicial(עקרו� העצמאות השיפוטית: בשני עקרונות יסודהבטבורכה כרוהשאלה

independence(ועקרו� אחריות הדיווח)accountability.( 

זההגישות השונות בה  כי עצמאות השופטי� צריכהתהגורסהעמדה�מ נעותקשר

הללא התערבות של גור� חיצוני כלשהו, להיות מוחלטת גורסי� כי השופט כמוהו ועד לאלה

אתהגישה שלישיתמצויה, בתוו�.ככל עובד ציבור וכמותו עליו להיות נתו� לביקורת מדגישה

ה אי� ספק שקיי� מתח מובנה בי�. דיווחחשיבות העצמאות השיפוטית לצד עקרו� אחריות

המשלבת בי� גישהה, ע� זאת. עצמאות שיפוטית לבי� אחריות הדיווח והבקרה הנגזרת ממנה

כגו�, יו� במספר מדינות בה� קיימת ביקורת ממוסדת על שופטי�כהקטבי� היא המקובלת 

ה, שבדיה ופינלנד ג�%20ומאז שנות השישי� של המאה במערכות היא הפכה לרווחת

ב ש�(ב"ארההמשפטיות המדינתיות ג� מוצאת ביטויזוגישה ). בשונה מהמערכת הפדראלית

המצדדי� בשילוב ובאיזו� של שני עקרונות אלה ומצביעי� על האופ� בו נית�, בדברי מלומדי�

זהלראות� כמ .1שלימי� זה את

תכלית הנציבות וסמכויותיה

תהלי�ש,)החוק–להל�(%2002ב" התשס,חוק נציב תלונות הציבור על שופטי�

בתוקקיח הכחלווה הפעלת ביקורת רוכי� במתח שבי� עצמאות השופטי� לבי� בלי לידה

תלונות נציבות.2המשלבת בי� הקטבי� על בחירתו של המחוקק הישראלי בגישה מלמד,עליה�

 
עיוני� בתכליותיו של חוק נציב תלונות: לת�עקרו� עצמאות השופטי� והביקורת על פעו"כה�%שטרסברג'ט1

ראו.16%1)ה"התשס(ג משפט ועסקי�" %2002ב"התשס, הציבור על שופטי� על: כ� נציבות תלונות הציבור
.11%9) 2005(2004ח שנתי לשנת"דו: שופטי�

 496חוק ומשפט דיוני ועדת חוקה; 255%254' בעמ) 12.3.2002(293כ"ד:ראו, על הטעמי� להקמת הנציבות2
א,ח הועדה לסדרי הבחירה של שופטי�"דו;7' בעמ) 26.6.2002( , על ערכי�", ברק'א:ראו).2001(' נספח
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עלו%1.10.03בחלה לפעולה) הנציבות–להל�(הציבור על שופטי�  ביקורת עריכתהופקדה

( במסגרת מילוי תפקיד� לרבות בדר� ניהול משפט על יד�התנהגות שופטי�"על –להל�"

). לחוק2סעי1()התנהגות והתנהלות שופטי�

קיימי� הבדלי� ברורי� ומהותיי� בי� המצב שקד� להקמת הנציבות לבי� זה הקיי�

על, קוד� לכ�. כיו�  תחו� הביקורת על התנהגות לא היה בישראל גו1 סטטוטורי המופקד

מבוזרת ובלתי, הטיפול בתלונות על שופטי� נעשה בצורה אקראית. והתנהלות שופטי�

שלא.3שחלק� פנימיי� למערכת השיפוטית, באמצעי� שוני�, ידי גורמי� שוני�%ממוסדת על

זה%זרמאמרה של כב , וא1 לא התנגדו בעבר, שופטי ישראל אינ� מתנגדי�,גוטמ� בגיליו�

%עמדת� היתה כי יש להעדי1 ביקורת פני�אלא,התנהגות והתנהלות שופטי�על לביקורת

. זוהי עמדה קוהרנטית שיש לה מהלכי� כבדי משקל בחלק ממדינות העול� המערבי. מערכתית

.כאמור, אימ2 המחוקק מודל שונה, בהקימו את הנציבות

הייש�לנועדומאפייני הנציבות שנקבעו בחוק הקטבי� משלבת בי�הגישה את

עלשהיא, נציבותהתכליתאת, בהתא�, ולהגשי� ידי השופטי�%שיפור השירות הייחודי הנית�

 הר� של הסדרי� המבטיחי� את מעמדוכ� נקבעו. לציבור תו� שמירה על העצמאות השיפוטית

ו השופטי� נציב  הציבורי מעמדואשר הנדרש להיות כשיר לכה� כשופט בית משפט העליו�

את;) לחוק%25ו3סעיפי�( כרותו ע� מערכת המשפט מובאי� בחשבו� עובר להלי� מינויווהי

לא נית� לפטרו אלא אשרו) שני�חמש( המתמנה לתקופה קצובה של הנציבעצמאותו האישית

 חיצוני וניטרלי, עצמאיכגו1 את מעמד הנציבות;) לחוק8%6סעיפי�( מטעמי� הקבועי� בחוק

את ריכוז התלונות;) לחוק26סעי1(נית של הנציב ושל עובדי הנציבות ואת עצמאות� העניי

; באופ� המאפשר התמקצעות בטיפול בתלונות וגיבוש מדיניות אחידה וגלובלית, בידי גו1 אחד

על דר�, את הסנקציות שהנציב מוסמ� לנקוט;) לחוק14סעי1(לציבור את נגישות הנציבות

וה , את הטיפול הדיסקרטי בתלונותו;) לחוק22סעי1(�מעקב אחר תיקו� ליקוייההמלצה

באופ�, כל זאת.) לחוק13סעי1(המתבקש מחובת הסודיות המוטלת על הנציב ועובדי הנציבות

המאפשר שמירה על כבודה ויוקרתה של המערכת השיפוטית לצד טיפול ענייני ורציני בתלונות 

.המוגשות

מבחר,"ביקורת השפיטה", ברק'א;)2002(25)59(עיוני� בביקורת המדינה,"שיפוט ודמוקרטיה בישראל
 ). 2000(961 כתבי�

עיוני� בתכליותיו של חוק נציב: עצמאות השופטי� והביקורת על פעולת�עקרו�"כה�% שטרסברג'ט: ראו3
ליקויי� בתפקוד"ועדת זמיר;16%1)ה"התשס(ג משפט ועסקי�" %2002ב"התשס, תלונות הציבור על שופטי�

[שופטי� נציב תלונות הציבור במשרדכי, יודגש.)2001(ח הועדה לסדרי הבחירה של שופטי�"דו]14פרק"
אלא בצורה מוגבלת ביותר שלא איפשרה הפיכתו, המדינה לא הוסמ� לטפל בתלונות על שופטי�מבקר

את התלונות בנושא זה  ). 257, 254%253' בעמ) 12.3.2002( 293כ"ד:ראו(לכתובת כללית המרכזת



ט חוברת" משפט וממשל"פורס� בכתב העת � 385%371)2006מאי(2כר

3

ההבחנה בי� סוגי� שוני� של פעילות השופט ההסדר הסטטוטורי הקיי� בחוק נשע� על

ו, מחד גיסאתות מהותיושיפוטיהחלטות– מינהל(דר� ניהול משפט על ידו התנהגות שופט

justice; שיפוטי administration(גיסא �תחו� הביקורת על הופקדה על הנציבות.4 מאיד

סעיפי�( מהותיותשיפוטיותהחלטות על תה משתרעתואי� סמכ. שופטוהתנהלות התנהגות 

נתונות, המהוות את הגרעי� הקשה של העשייה השיפוטית, החלטות אלה.)לחוק)5(%)3(17

הבחנה זו אינה תמיד.5כקבוע בחוק, לביקורת הערכאות הגבוהות יותר בהיררכיה השיפוטית

מטרתה של ההבחנה.6הנציבות מקדישה תשומת לב מיוחדת לתחימה הולמת בי� השניי�וקלה 

א סוגי� שוני� של פעילות שיפוטית לעניי� הגו1 המופקד על הביקורת עליה� היא בי� יזו� ליצור

זה, הול� בכ� מתאפשרת. בי� העצמאות השיפוטית לבי� עקרו� אחריות הדיווח,ג� מהיבט

חובתו של השופט לדו� על מילוי ממוסדת בקרה הבטחת העצמאות השיפוטית לצד קיו� 

ב על אווירה נאותה תו� שמירה,יעיל ומכובד, ענייני, הול�, אופ� ראויבענייני� הבאי� לפניו

ו, באול� הדיוני� הגנה על יוקרתה של המערכת ועל דאגה לכבוד� של המתדייני� ובאי כוח�

בהאמו�  . הציבור

של מנגנוני ביקורתמושגי% נורמטיביסיווג: תפקיד הנציבות

עללש� הבהרת תפקיד הנציבות ותכלית הביקו את%רת הנעשית ידה ראוי למק�

תו� הבחנה בי� ההסדר הסטטוטורי הקובע את סמכות הנציבות לבי�, הסמכות שהוקנתה לה

קיימות דרכי� שונות לקטגוריזציה של מנגנוני ביקורת על בספרות המקצועית. הסדרי� אחרי�

עלהמפעיל ביקורת המנגנו� פי סוג%עלוגיוס, כגו�, שופטי� המקנה סמכות פי המקור%או

זה.7ביקורת של, במאמר �ש%נורמטיביניתוח בחרנו בדר המושגי בהתא� ביקורתל

כי.מישורי אחריות שופטלקטגוריזציה של  %לוגית בבהירות�מתאפייניתוח זה נראה

.8ערכי%וחדמדויק סיווג קונספטואלית ומאפשר

.J:ראו, להבחנות דומות4 C. Wallace, "Judicial Administration in a System of Independents: A Tribe
With Only Chiefs", BYU L. Rev. (1978) 39, 55-58;G. Bermant and R. Wheeler, "Federal Judges and

the Judicial Branch: Their Independence and Accountability", Marcer L. Rev. 46 (1994) 835-838).
ב%52ו41סעיפי�; השפיטה: לחוק יסוד17סעי51 על תכליתה של ערכאת. %1984ד"התשמ, תי המשפט לחוק

ג'ג 87/85צ"בג: למשל, הערעור ראו נ'בר ארג'מאל אחמד צה' וב ד"פ,ל באזור יהודה ושומרו�"מפקד כוחות
.373, 353)1(מב

זו. 26%25) 2005(2004ח שנתי לשנת"דו: נציבות תלונות הציבור על שופטי�: ראו6 ג�, לבעיה .C: ראו Gray
"The Line between Legal Error and Judicial Misconduct: Balancing Judicial Independence and

Accountability" Hofstra Law Review 32 (2003-2004) 1245.
ש, לקטגוריזציות אחרות של מנגנוני ביקורת7  324%307) 2004(על השפיטהשטרית' ראו הבחנתו של

זהב, גוטמ�%והבחנותיה של זר  "). מישורי הביקורת על התנהלות שופטי� בישראל("מאמרה המתפרס� בגיליו�
בית הדי� המשמעתי"�וקמי", למשל,כ�.זאת בשונה מבעייתיות קונספטואלית העולה מקטגוריזציות אחרות8

זר, מחייב%במישור המשפטי זה, שכ�. הוא מוקשה, גוטמ�%כפי שעושה שללמנגנו�  מנגנו� מאפייני� מובהקי�
 בעיה דומה מתעוררת לעניי� סיווג� של דיני הפסלות.ביקורת פנימי ככל שהיושבי� בו ה� שופטי� מכהני�

.ידה%בקטגוריזציה המוצעת על
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:� של אחריות שופטנית� להצביע על שלושה מישורי, מושגית%נורמטיביתמבחינה

%אתיתהנזיקית ומישור האחריות%מישור האחריות האזרחית; מישור האחריות הפלילית

.בכל אחד ממעגלי אחריות אלהלשופטי� הסדר ייחודי קובע הישראלי די�ה. משמעתית

הרציונאל העומד ביסוד� של הסדרי� אלה הוא ההנחה כי יש ליצור הסדר נורמטיבי ייחודי

השונה מזה החל על אנשי� אחרי� וא1 על עובדי ציבור אחרי� מבחינת היק1, לאחריות שופט

מ. ודרכי אכיפת הנורמות הרלוונטיות ר1 האחריות,האחריות מיוחדי� נורמטיביי� הסדרי� חלק

ה וואאלה או, ככל שמדובר בהתייחסות לקולא. לקולא– חלק�לחומרא הגבלת האחריות

ב העלי, ומחשיבותה של העצמאות השיפוטית של שופטמעמד המיוחדהיקפה נובעת מהכרה

.יש להג�

מבחינת תוכ� לחלוטי� מוציאי� זה את זה אלה נורמטיביי� ישורי�מאי�כי, יודגש

ה עיכוב במת�, לדוגמה,כ�. יש ביניה� תחומי חפיפה מסוימי�. גלומות בכל אחד מה�הנורמות

ככל שהדי� מאפשר, נזיקי%מישור האזרחיבהוא מחדל שנית� לסווגו ה� נזק החלטה הגור� 

 בהתנהגות שופטאתי העוסק%המשמעתי וה� במישור הנורמטיבי,9להיפרע מהמדינה במקרה זה

מישורי� נורמטיביי� אלה אינ� נמצאי� על סול�, בנוס1. ידיו%עלדר� ניהול משפט ראויהבו

� טיביי� אלה ניכריההבדלי� בי� מעגלי� נורמ. היחס ביניה� הוא מורכב יותר. היררכי

באמצעי וכ�המופקדי� על יישו� הנורמות באופ� פעולת� של הגופי�, בתכלית� של ההסדרי�

והבירור .הננקטותבסוג הסנקציות העומדי� לרשות� של גופי� אלה

כי של שופט בישראלהאחריות הפליליתהיק1 נושא מישרה שיפוטית"הוגבל ונקבע

א1 א� חרג בכ� מתחו�, שעשה במילוי תפקידיו השיפוטיי�לא ישא באחריות פלילית למעשה

תו� צמצו� המונח, לצמצ� את תחולת החסינותאהי, באר2 ובעול�, מגמת הפסיקה 10"סמכותו

 בזדו�ו שנעשי�מעשעל ותו� הימנעות מהחלתה"תפקידי� שיפוטיי�"או" פעולה שיפוטית"

 ושבה�–י תפקידו השיפוטי של שופט ג� במקרי� שאינ� נוגעי� למילו. 11או בכוונת תרמית

ל–החסינות אינה חלה ב נקבעו הסדרי� מיוחדי�  שופטנגד הליכי� פליליי� עניי� הפתיחה

ז.12)השפיטה: לחוק יסוד)א(12סעי1(ואופ� ניהול� – מופעלת,ההביקורת במישור אחריות

ביקורת רעת על אי� סמכותה של הנציבות משת. ידי בתי המשפט%על– במקרי� המתאימי�
 

נ 2315/00ע"דבריו של השופט זיילר בבר, ראו בעניי� זה9 )7(לגכר�, דיני� מחוזי, אבי פרידמ�' מדינת ישראל
.להל�, נזיקי% האזרחיהדיו� במישור, כ� ראו; 621

ג�. %1977ז"תשל,כ לחוק העונשי�34סעי101 נ 43/96)'חי(פ"ת: ראו מח%תק, אברהי� ארשיד' מדינת ישראל
נ 257/79פ"ע; 3731)2(99 לד"פ, מדינת ישראל' סווירי נ 26/66פ"ע; 757)3(ד ' טאהר אב� מחמד חמאד

כ"פ, היוע2 המשפטי לממשלה .57)3(ד
.219) 2004(על השפיטהשטרית'ש; 80%85) 2001(חסינות אישי ציבור, אבניאלי'ד11
 על עבירות שבנוגע אליה� נית� לשל� קנס או ברירת משפט, בשונה מבעבר, פרוצדורה מיוחדת זו אינה חלה12
זה והשינויי� שנעשו בו בעקבות ביקורת.)השפיטה: לחוק יסוד)ג(12סעי1( , מלומדי�להיסטוריה של הסדר

.220%219) 2004(על השפיטהשטרית'ש: ראו
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וב שמישור אחריות זה .מתנהלת חקירה במשטרהבשלו אי� בסמכותה לברר תלונות על מעשה

יוע2 המשפטילעליה להביא את העניי�, עולה חשד למעשה פלילי– אגב בירור תלונה–כאשר

).לחוק)ד(22,)6(17סעיפי�(שיפעל במסגרת סמכותו, לממשלה

ההיק1  גופו אד� שהוא" של שופט בישראל הוגבל ונקבע כינזיקית%תאזרחיהאחריות

וכל, או שהוא ממלא כדי� חובותיו של אד� כאמור, די� או אחד מחבריה�%בית משפט או בית

 לא תוגש נגדו תובענה על עוולה שעשה–לרבות בורר, אד� אחר המבצע פעולות שיפוט

1 זה לשופטי� חלה על מעשי� שנעשו החסינות המוענקת בסעי.13"במילוי תפקידו השיפוטי

לאחרונה.במילוי התפקיד השיפוטי ואינה משתרעת על מעשיו של שופט מחו2 לכס המשפט

מסתמנת בפסיקת הערכאות הנמוכות מגמה חדשה ולפיה החסינות החלה על שופט במילוי 

מתביעה נגד המדינהאת האפשרות להגיש תפקידו השיפוטי אינה מונעת לחלוטי�  או בגי� עשה

עלו 15 שנוי במחלוקתהנושא.14מחדל של שופט שגר� נזק ידי בית המשפט%טר� נבח� לגופו

זה.16העליו� ככל, בתי המשפט ה� המופקדי� על הפעלת הביקורת על שופטי� במישור אחריות

של. שקיימת אחריות כזו אי�.הזאחריות במישור משתרעת על ביקורת הנציבות אי� סמכותה

ומותנית צדקת התלונה  שבכל,17 בר פיצויבהוכחת קיומו של נזקבקיומה של עילה נזיקית

.18כזהאי� הנציבות מוסמכת להעניק סעד מקרה 

 המישור בו מפעילה הנציבות שהואמשמעתי%האתימכא� נעבור למישור הנורמטיבי

להאת ה�,אכ�.19סמכות הביקורת שהוענקה , 20 א1 שהיחסי� בי� אתיקה למשפט מורכבי�

 
.%1968ח"תשכ,]נוסח חדש[ לפקודת הנזיקי�8סעי131
נ 19309/97)�%י(א"ת: ראו, לעניי� יצירת ההלכה14 ;)97ז"ט, דיני� שלו�, מדינת ישראל' אברה� פרידמ�
נ 2315/00ע"בר לג, דיני� מחוזי, אבי פרידמ�' מדינת ישראל �נ 2828/01א"רע; 621)7(כר מדינת' פרידמ�

נ 7753/00)�%י(א"ת: ראו, לפסקי די� נוספי�).661)2(2002על%תק, ישראל , אכר� משול�' דניאל אברה�
כ י(א"ע;27דיני� שלו� נ 3525/02)�%מחוזי בנק לאומי 1871/03)א"ת(א"ע;דניאל אברה�' מדינת ישראל
נ"לישראל בע לדדיני, אהרו�'מ �(א.ת; 779)3(� מחוזי כר נ 1954/04)א"ת. חברת בעלי מקצוע' מדינת ישראל

לג,מ"בע) נכסי�( �(א.ת; 685דיני� שלו� כר נ 11347/03)א"ת. בע' גיל דיני�,מ"ד� חברה לתחבורה ציבורית
מזיטהפרקל"?מי ישפוט את השופטי� וכיצד", אבניאלי'ד: לסקירות של מלומדי�; 904שלו� כר� כט 

" אוי לדור ששופטיו צריכי� להישפט", גלעד'י;)2001(חסינות אישי ציבוראבניאלי'ד; 77,80%82)ד"תשס(
220%) 2004(על השפיטהשטרית'ש; 617%625) 2004(הערעור האזרחי, ב� נו�'ח; 639)ב"תשס(א עלי משפט

. נות בה� שיטת המשפט הקונטיננטליתיש בשינויי� המתוארי� כדי התקרבות להסדר במדי. 325%324, 221
בפסק די� של השופטת אבניאלי בו היא מבקרת את הילכת פרידמ� ומציעה, לאחרונה, הסוגיה עלתה שוב15

.א.ת: ראו. שהיא מצומצמת בצורה משמעותית בהיקפה ונסמכת על דוקטרינת האחריות הישירה, גישה אחרת
ש 199207/02)א"ת( בע. יאיר נ"שיווק בעהבנק הבינלאומי הראשו�'מ  ). טר� פורס�(מ" לישראל

זה,יצוי�עוד16  כי בימי� אלה תלויה ועומדת בפני בית משפט השלו� בחיפה תביעת רשלנות נגד, בהקשר
 ). בבית משפט השלו� בחיפה, 22757/04א"ת(המדינה בשל מחדלה של שופטת בכתיבת פסק די�

נ9473/01ע"מעל, בהשאלה, נלמדהדבר17 ).לא פורס�(הועד המחוזי של לשכת עורכי הדי� בירושלי�' טאקו
.133) 2005(2004ח לשנת"דו: נציבות תלונות הציבור על שופטי�18
19�זר, בכ של%שונה העמדה המובעת במאמר זה מעמדתה של משפט"גוטמ� המובעת במאמרה בגיליו� זה

מחייב השונה לטעמה בצורה חדה ומובחנת%ור המשפטיגוטמ� מסווגת את פעילות הנציבות במיש%זר". וממשל
. ממישור הביקורת האתית
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בהתא�.21משמעתי%בתחו� האתיהמיועדי� לטפל הקמת� ופעולת� של גופי� חוקה מסדיר

על, לסיווג זה של המישור בו מפעילה הנציבות את סמכותה מהותו של מישור יש לעמוד

זה הפעלת תכליתעלומשמעתית%האחריות האתית . הביקורת במישור נורמטיבי

 מישורי האחריות הפלילי לבי� תיתמשמע%האתיתאחריותהבי� מישור הבדלי�ה

בעיקרו . 22 בתכליות השונות של כל אחד ממישורי האחריות– בי� היתר– ניכרי�נזיקי%והאזרחי

ה, של דבר פליליות להעניש את העבריי� ולשמור על כלל החברה מפניהנורמות נועדו

ש ובראשונה בראנועדונזיקי%נורמות במישור האזרחיה. התנהגותו הפוגענית בעתיד לבוא

של,לעומת שתי קטגוריות אלה. הניזוק, פרט ספציפילהטבת מצבו של הנורמות תכלית�

המשמעתיות%האתיות אופ� פעילותו ורמתו בהסדרת כללי%יציבורהאינטרס היא בשמירה על

 על אמו� בהגנהו, לרבות המערכת השיפוטית, מסוי�מקצועי של סקטור והמוסריתהמקצועית

ה. 23הרלוונטיתהמקצועית הציבור במערכת משמעתית החלה%האתיתאחריות הביקורת במישור

את, תכליתה להבטיחו מימד ציבוריתא בעליהעל שופט  כי השופט יפעל כנאמ� הציבור וימלא

מבחינת זהות הגו1, ממסדי%ההבדלי� בתכליות מביאי� ג� לשוני מבני. 24 מיטביכהונתו באופ� 

 בשונה ממישורי האחריות,זאת ועוד. ור והסנקציות הננקטותאופ� הביר, המופקד על הביקורת

ע� שבה� ההסדרי� נזיקי%אזרחיוההפלילי שופטי� מסתכמי� בהגבלת היק1 המקלי�

נורמות התנהגות: קרי, מחמירי�תכני�תשמעתימ%תהאתי מישור האחריות כולל, האחריות

ר1 אחריות והקובעי�ה השיפוטיתממהות הכהונהנגזרי�, ומאפייני אישיות ייחודיי�והתנהלות 

לוהחל, במיוחדגבוה  . ה� על כס השיפוט וה� מחו2

: נאמרפעילותו של שופט על כס השיפוטעל

. 419%409)ה"התשס(18 משפט וצבא" משפט ומוסר בפסיקה הישראלית החדשה"כה�%שטרסברג'ט: ראו20
בע 7325/95א"דנ: השוו נ"ידיעות אחרונות ג� עמדת השופט זמיר.1,53)3(נבד"פ, יוס1 קראוס'מ ראו
נ 2401/95א"בדנ נ"פ, דניאל נחמני' רותי נחמני .773%772, 661)4(ד

על,ג� ראו21 ד לחוק חסינות חברי הכנסת13סעי1: ידי המחוקק%הסדרת פעולת� של ועדות אתיקה למיניה�
ז; %1951א"תשי, זכויותיה� וחובותיה� 24סעי1; להחלטת ועדת הכנסת בדבר כללי אתיקה לחברי הכנסת' פרק

. %1958ח"תשי, לחוק המהנדסי� והאדריכלי�%16א20סעיפי�; %1996ו"תשנ, יות החולהלחוק זכו
ב22 משפטיי� שוני� להסדרת התנהגות והתנהלות אנושית ולשמירה על ערכי% כלי� משפטיי� ולברלדיו�

נ 884/80פ"ע: ראו,החברה לו"פ, גרוסמ�' מדינת ישראל א�יסודות בדיני עונשיז פלר"ש; 417, 405)1(ד
. 722%721) %1984ד"תשמ(

נ 13/57צ"בג: ראו23 ואח%בית' צמוקי� יא"פ,'הדי� המשמעתי לעובדי המדינה  332/01פ"ע; 861, 856ד
נ נז"פ, שבס' מדינת ישראל ד"פ, היוע2 המשפטי לממשלה'נ' סויסא ואח 7074/93צ"בג; 529%527, 496)2(ד

נמדינת 1928/00מ"עש; 782%783, 749)2(מח נד"פ, ברוכי�' ישראל מדינת 5282/98מ"עש; 703, 694)3(ד
נ נב"פ,כתב' ישראל נ 3467/00ע"על;87,93)5(ד , צלטנר' הוועד המחוזי של לשכת עורכי הדי� בתל אביב

נו"פ,ד"עו נ) בית הדי� הצבאי לערעורי�(123/02ע; 900, 895)2(ד ;)טר� פורס�(התובע הצבאי הראשי' ישי
J.M. Shaman, S. Lubet and J.J. Alfini Judicial Conduct and Ethics (2000) 518-523.

. 160, 158)ד"תשמ, ירושלי�, עבודת גמר(מבוא למישמוע שופטי�פדהצור'א: ראו24
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 . 25"עשוי שתהא אסורה על השופט, התנהגות המותרת לכל אזרח"

לו..." טול קיס� מבי�: כאשר השופט פונה היה לבעל די� שהופיע לפניו ואומר
�בע, עיני לוהיה ]). ...[ב,טו, ראה בבא בתרא(טול קורה מבי� עיני�:ל הדי� משיב

עבירה זו עצמה בחינת קורה, שבבחינת קיס� היא לגבי בעל הדי�, ללמד� שעבירה
שהרי מותר השופט מבעל הדי� המופיע. ידי השופט%שלמה היא משנעברה על

.26"ל דעתובהגינותו ובאיזו� שבשיקו, ביושרו, בעיקרו של דבר, בפניו הוא

יעוד%מקצוע, מקצוע יחיד ומיוחד הוא. מקצוע השפיטה אינו מקצוע מ� השורה"
על. מעצמו על שופט מטלות מיוחדות ונורמות התנהגות ייחודיות%הוא המטיל כמו

בידיו. לשפוט ולהכריע בדי�, כבדה ביותר, כתפיו של שופט מוטלת מעמסה כבדה
מט–מופקדי� גורלות אד�  וכנדרש מכ� חייב שופט לנהוג ... פורית לא א� בצורה

ולהוסי1 ולהבטיח כי לא יקפח, בקפדנות, בזהירות, במתינות, בשיקול דעת, ביושר
.27 ..."לא כל אד� ראוי כי יכה� בכהונת שפיטה, אכ�. את זכויות בעלי הדי� שלפניו

לעשוי שיהא בני האד� וא1 לעובדי ציבור אחרי�ג� מה שמותר לשאר, אכ�  שופט משו�אסור

כ� לעניי� הצור� בהקפדה על שמירה מפני, והתנהגותוכ� לעניי� אופ� דיבורו. היותו שופט

זו. ועודהקפדתו על דר� ניהול משפט ראויהכ� לעניי�, פגיעה במראית פני הצדק הקפדה יתרה

מהנובעת מייחוד בהכרעתבהשופט עוסקהב, השפיטהלאכת של , דיני נפשות וממונותגורלות

עלב . תו� עשיית צדק במשפט, ערכיה של החברהזכויות אד� ועלעל,שלטו� החוקשמירה

 אמו� שפירושו,אמו� הציבור במערכת השפיטההקפדה זו נובעת ג� מ� הצור� לשמור על

ללא נטייה וללא, אובייקטיבי, נייטרלי, תחושת הציבור כי מעשה השפיטה נעשה באופ� הוג�

של�רמתעל תו� שמירה , 28משוא פני�  שיעור קומתו,אכ�. 29השופטי� המוסרית הגבוהה

האישית והמקצועית של השופט הוא המבטיח את רמתה של מערכת השפיטה ואת אמו� הציבור

ושיעור קומה זה עצמו תלוי בתחושת האחריות והייעוד שאמורי� להנחות את השופט, בה

 . 30בכהונתו

המחו2 ולהתנהלות שופט אשר להתנהגות : נאמר, משפטלכס

מאבק'זהו. הוא צור� נמש�, הצור� להבטיח את אמו� הציבור ברשות השופטת"
זאת. טעות חמורה אחת עשויה להשחית מאמ2 של שני�. שאינו פוסק' למשפט

הוא משתרע. צור� זה אינו מתמקד א� בפעולתו של השופט על כס המשפט: ועוד

 
נ"ח 732/84צ" בג25 מ"פ, השר לעניני דתות'כ יאיר צב� בדברו, קובע הנשיא ברק, בדומה. 149, 141)4(ד

" עשויה להיות אסורה על השופט, התנהגות המותרת לכל אד�", השבעת שופטי� חדשי� בבית הנשיאבטקס
 ). 1023)ס"תש(א מבחר כתבי�" אתיקה שיפוטית", ברק'א(

נשר 2/88מ" בד26 מב"פ, השופט ארבל' המשפטי� ג�. 63,66%67)3(ד זה שר 3/88מ"בד: ראו בהקשר
נ ב�' המשפטי� מב"פ,אישחר חריפ%השופט .69,72)3(ד

נ 2461/05מ"בד27 כה�' שרת המשפטי� (טר� פורס�(השופטת הילה ). לגזר הדי�6פיסקה)
.4) 2001(המשפט" על השופט"ברק'א: ראו28
נ"ח 732/84צ" בג29 מ"פ, השר לעניני דתות'כ יאיר צב� .148, 141)4(ד
נ 188/96צ" בג30 נב"פ, השלו� בחדרה השופט עמיר� שרו�משפט%נשיא בית' גד צירינסקי .743, 721)3(ד
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לובבית המשפט ומח, על מכלול התנהגותו של השופט . השפיטה אינה תפקיד. וצה
 . 31"זו צורת חיי�

כללי האתיקה אינ� מ7סרי� ... שפיטה היא דר� חיי�. שפיטה אינה רק תפקיד"
בכל אשר יל� וכל, משכ� השופט שעה שהשופט מסיר משכמו את גלימת השופט

יחולו עליו כללי� של אתיקה, אשר יעשה האד� כשופט והשופט כאד�
.32"שיפוטית

[זהו אורח חיי�. אינה מקצועשפיטה" לנהל צורת חיי� העולה] על השופט....
. 33"בקנה אחד ע� משרתו השיפוטית

,רק במהל� מילוי התפקידמשמעתיי�%האתיי�במקצועות מסוימי� חלי� הכללי�, אכ�

הדבר נובע מייחודה של הכהונה . 34 לכל אשר יל�בעוד אשר השופט נושא את כהונתו

 יש בחריגה נורמטיבית של שופט כדי.דו הרגיש והאחראי של השופט ומתפקיהשיפוטית

הנושא עיניו אל המערכת ואל, ועל אמו� הציבורוהערכי� בחברהנורמותהלהשפיע על

. 35שופטי8

תמשמעתי%ת נוספי� במישור האחריות האתי ביקורתגורמי

 ולהדגיש כי ראוי לציי�, קוד� שנעבור לגופי� המפעילי� ביקורת על שופטי�

ל הנעשה באולמות בתיש ישנה שקיפות, משכ�.המשפטי� מתנהלי� בדלתיי� פתוחות

וכלפי, ציבור המתדייני�כלפי, המשפט . העיתונות ואמצעי תקשורת אחרי�פילכ הציבור הרחב

ככל שחובת הסודיות, מהנציבות– ללא זיהוי הנילוני�–אלה האחרוני� מקבלי� מידע

עלכל הנוב. מאפשרת הנציבות היא הגור� המרכזי הקיי�, שופטי�גע למיסוד הביקורת

בדר� של בירור, משמעתית%בישראל מכוח חוק לטיפול בליקויי� במישור האחריות האתית

נית� להצביע על גורמי� מסוימי� הפועלי� בתחו� זה באופ�, ע� זאת. תלונות המוגשות לה

בהסדרה של פועלי� נשיאי בתי המשפט,שללמ,כ�.חלקי או עקי1 ולא מכוח הסדר שבחוק

 
נ"ח 732/84צ" בג31 מ"פ, השר לעניני דתות'כ יאיר צב� .148, 141)4(ד
.1023)ס"תש(א מבחר כתבי�" אתיקה שיפוטית", ברק'א32
לו–ראו לעניי� היק1 האחריות.47)ז"תשמ(שיקול דעת שיפוטי, ברק'א33 י– על כס המשפט ומחו2 מל2' ג�
ג�. 617)ה"תשנ(מאמרי�: ספר לנדוי" אתיקה שיפוטית" של, בעקיפי�, הדבר נלמד )2)(א(18סעי1 מלשונו

 לפיו אחת מהעילות להגשת קובלנה משמעתית היא כאשר, %1984ד"תשמ,]נוסח משולב[לחוק בתי המשפט
את מעמדו של שופט בישראל" זהנראה כי ". השופט התנהג באופ� שאינו הול� ,)1)(א(18סעי1מ בשונה, סעי1

. אינו מתייחס רק לליקויי� בהתנהגות על כס המשפט
ג� דברי חברי הועדה לבחינת נושא האתיקה המקצועית של שופטי�, בנושא זה34 6 עלו� מערכת השיפוט(ראו
ח;)4,15,18פיסקאות(1,2,5%6) 1985( ו"כה� בתשובה לדו' וכ� דבריו של השופט עלו� מערכת(עדהח אותה

).1) 1986(8 השיפוט
ג� באופ� בו כללי האתיקה. 617)ה"תשנ(מאמרי�: ספר לנדוי" אתיקה שיפוטית"מל2'י35 הדבר משתק1

ולא רק את אופ� ההתנהגות(ידי הנשיא שמגר משרטטי� את תכונותיו ואורחותיו של השופט% שגובשו על
ומשתרעת,כל% וכ� בקביעה כי תחולת� של הכללי� היא חובקת)הנדרש ממנו בשעות העבודה ובאתר העבודה

א(על מש� הזמ� הערטילאי שבי� השבעתו של השופט לבי� סיו� כהונתו   )).1)(ב,)5)(כללי�
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הדרישות הגבוהות הנדרשות, בנוס1. 36 התערבות הנציבותתאות דורש� שאינבעיות אתיות

 תורמות לרמה הועדה לבחירת שופטי�ממועמדי� לכהונה השיפוטית בהלי� מיונ� לפני 

וה. המקצועית והאתית של השופטי� המכהני� עקיפה של הוא הדי� לעניי� השפעתה הישירה

במקרי� בה� היא יושבת על המדוכה בהצעה להעביר, של השופטי�האתית הועדה על רמת� 

כ�. שופט מתפקידו  בערעורי פסלותאו ביושבו כערכאת ערעור,יש ובית המשפט העליו�, כמו

של לעניי� נורמות דברואת אומר,כבית משפט גבוה לצדקביושבו או התנהגות ראויות

הוקמה ביוזמתשועדת האתיקה לשופטי�פועלת מזה עשר שני�, בנוס37.1שופט והתנהלות

המשמשת, הועדה היא גו1 פנימי למערכת השיפוט. השופטי� ואינה בעלת מעמד סטטוטורי

שאלותבבהקשר לפעילות מחו2 לכס המשפט, המטפל בפניותיה� של שופטי�כגור� מייע2 

.38)כגו� סוגיות הכרוכות בעיסוק נוס1(טר� התרחשותה, שופטשעניינ� התנהגות עתידה של 

: לחוק יסוד13סעי1 הפועל מכוח, בית הדי� המשמעתי לשופטי� קיי�,בנוס1 לאלה

ועל בעלי מעמד סטטוטורי גופי� ה� שה� הנציבות וה� בית הדי� המשמעתי א1 על . 39השפיטה

ש ל הנציבות לבי� א1 שקיימת חפיפה מסוימת בי� הנורמות העומדות ביסוד פעולת הביקורת

 עולה על הדמיו� גופי� אלההשוני בי�, ידי בית הדי� המשמעתי לשופטי�%עלאלה הנאכפות

 . 40ביניה�

 מכהני� בו שלושה או חמישה.מסוי�מוק� אד הוק לעניי� פרטני בית הדי� המשמעתי

פתיחת . 41בידי נשיא בית המשפט העליו� על פי החלטה של חבר שופטיוהממוני� שופטי�

קובלנהה.42ידי הגשת קובלנה שהמוסמ� להגישה הוא שר המשפטי� בלבד%ההלי� נעשית על

 
א, פורמאליי� אלה%בכל הנוגע לפעולת� של מנגנוני� בלתי36 : תפקוד שופטי�ברק בחוברת' ראו דבריו של

.32%28) 2001(בקרה והערכה
, מהדורה שניה(הערעור האזרחי" פסלות שופט"נו�%ב�'ח;)2004(311%308 על השפיטה, שטרית'ש37

2004.(
ראו דברי חברי הועדה לבחינת נושא האתיקה המקצועית של שופטי�, לעניי� ההיסטוריה של הקמת גו1 זה38
ב�)).12פיסקה(1,4) 1985(6 עלו� מערכת השיפוט( ק", דרור%כ� ראו ובעי� כללי� להתנהגות כיצד

. 431, 405) 2003(ח המשפט,"?שופטי�
% מנגוני� פורמאליי� או בלתי( לסקירה תיאורטית של מאפייני� שוני� של מנגנוני מישמוע אפשריי�39

א, ושל היתרונות והחסרונות של מאפייני� אלה)'פנימיי� או חיצוניי� וכו; פורמאליי� מבוא פדהצור' ראו
למצב במספר מדינות אחרות בכל. 193%164)ד"תשמ, ירושלי�, עבודת גמר לתואר מוסמ�(טי�למישמוע שופ

 בעניי�.93,99%98, 90%89) 2001(חסינות אישי ציבור, אבניאלי'ד:ראו, הנוגע למנגונוני מישמוע על שופטי�
ש, הפיקוח המשמעתי על שופטי� ג� .312%313) 2004(על השפיטהשטרית' ראו

את הקמתה של הנציבות חר1 קיומו של גו1ה40 לא השחית מילותיו לריק ולא קבע נחת המוצא היא כי המחוקק
זה, ראו. זהה לה נ 3815/99א"ע: לעניי� עקרו� , 122%119, 108)6(נזד"פ, מנהל מס שבח מקרקעי�' עמר� טובי

.597%595,)2000(ב פרשנות במשפטברק'א; 130
.%1984ד" תשמ,)נוסח משולב(חוק בתי המשפטל17סעי1; השפיטה: לחוק יסוד13סעי411
זה. %1984ד"התשמ, לחוק בתי המשפט)א(18סעי421 של,לא פע� הוזכר הצור� בשינוי הסדר ובמת� מעמד

ג� לנשיא בית המשפט העליו� ראו דברי חברי הועדה לבחינת נושא האתיקה המקצועית של שופטי�. קובל
ח;)1) 1985(6טעלו� מערכת השיפו( עלו� מערכת(ח אותה ועדה"כה� בתשובה לדו' וכ� דבריו של השופט

על.)1) 1986(8 השיפוט % אחד מההיבטי� של הפורמאליות של ההלי� המשמעתי הוא כי הצדדי� מיוצגי� בו
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שופט התנהג; שופט נהג שלא כהלכה במילוי תפקידו: על יסוד אחת מהעילות הבאותמוגשת 

יש; הול� את מעמדו של שופט בישראלבאופ� שאינו שופט הורשע בעבירה שבנסיבות העניי�

ק שהועדה לבח; לו�בה משו� בית הדי� . 43שופט השיג את מינויו שלא כדי�ירת שופטי� מצאה

סדרי הדי� ונראה שג� 44פועל במתכונת של בית משפט מחוזי בעניי� פלילי מבחינת סמכויותיו

בית הדי� המשמעתיבההלי� . 45א� בגמישות מסוימתא1, מופעלי� במתכונת דומהוהראיות

מוושל השופט הנקבל מסתיי� בהרשעה או בזיכוי  � לגזור על הנקבל שהורשעסמבית הדי�,

ה, עונש .46שהחמורה שבה� היא העברת השופט מכהונתומשמעתיותהסנקציות במסגרת

אי� הנציבות מוקמת . 47אשר אינה פועלת כבית משפט או כבית די�, שונה ממנו הנציבות

אליה אי להגיש תלונה הנציבות נגישה לציבור ורש. הוק אלא פועלת על בסיס יומיומי ורצי%1אד

(כל אד� הרואה עצמו נפגע" ש,) לחוק14סעי1" � חומרתדבר המאפשר טיפול ג� בליקויי�

כאי.משמעתיט לדי�פהעמדת השואינה מצדיקה בול לסדרי הדי�� הבירור הנער� בנציבות

(בכל דר� שימצא לנכו�"יכול לברר תלונה הנציבו הראיותלדיניו ,לבפוע. 48) לחוק20סעי1"

בחינת תיק בית המשפט, עורכי די� שנכחו באול�לפנייה לצדדי� או כולל הבירור לא פע�

, בחינת מצבת התיקי� של השופט הממתיני� להחלטה, פנייה לתגובת השופט, ופרוטוקול הדיו�

ע� סיו� הטיפול מתקבלת החלטה.49ככל הנדרש בנסיבות העניי�, ביקור בבתי משפט ועוד

שלאועההרשנה בתלונה שאי  מכוחה וכרוחהכלשונמקוימת אלא המלצה אשר, השופטזיכוי

מקיימת הנציבות מעקב, במקרי� המתאימי�.50) לחוק22סעי1(הפסיקה וכעניי� של מדיניות

ו , כגו� פגישות ע� שופטי� וע� נציגי עורכי הדי�–נוקטת צעדי� מערכתיי� אחר תיקונו של הליקוי

שפ)ב(18סעי1: ראו(ידי באי כוח ורסמו לחוק בתי המשפט לעניי� ייצוגו של שר המשפטי� וכ� פסקי הדי�
על, מבית הדי� המשמעתי .)ידי באי כוח%בה� מיוצגי� שני הצדדי�

.%1984ד"התשמ, לחוק בתי המשפט18סעי431
.לחוק בתי המשפט)ג(18סעי441
.%1973ג"תשל, לתקנות השופטי�18%17תקנות45
 להעברת ראוי לציי� את הדרכי� המצומצמות שנקבעו בחוק.%1984ד"התשמ, לחוק בתי המשפט19סעי461

ע� עקרו� העצמאות השיפוטית, שופט מתפקידו וא1,ג� כאשר שופט מורשע בפלילי�. דבר העולה בקנה אחד
א� כי עובדות אלה(לא יועבר שופט ישירות מתפקידו,א� מדובר בעבירה שיש עמה קלו� ובפסק די� סופי

זו). מתפקיד להוביל להעברה– בסופו של יו�–מהוות עילה לקובלנה משמעתית היכולה ההסדר, מבחינה
. לגבי שופטי� מצומצ� א1 לעומת ההסדר הקיי� לגבי חברי כנסת או ראש הממשלה

שהבדל נוס1 בי� הגופי� הוא47 �ה� מבחינה עניינית, הנציבות הוקמה כגו1 חיצוני למושא הביקורתבכ
א� כי עליו להיות,ה שופט מכה�אי� העומד בראש. וה� מבחינה פרסונלית) לחוק26,29סעיפי�(ומוסדית 

ה� פני הדברי� בכל הנוגע לבית הדי� המשמעתי. לחוק3כקבוע בסעי1, משפט� בעל ניסיו� וותק שאינו, שוני�
על. חיצוני למערכת השפיטה ידי נשיא בית המשפט העליו�%הרכב המותב מתמנה בפרוצדורה מיוחדת הנעשית

עת בבית המשפט העליו� ולא יכה� בו אד� שאינו הוא צרי� לכלול רוב של שופטי, ושופטיו � המכהני� אותה
 לתקנות7נהתק; לחוק בתי המשפט17סעי1; השפיטה: לחוק יסוד)ב(13סעי1:ראו(בעל ניסיו� בשפיטה

.)%1973ג"תשל, השופטי�
פורת%ב�'מ: בהשאלה, ראו. יש המפרשי� את סמכות הבירור שהוענקה לנציבות כסמכות אינקוויזיטורית48

.48) 2005(מבקר המדינה: חוק יסוד
.37%33) 2005(2004ח שנתי לשנת"דו: נציבות תלונות הציבור על שופטי�: ראו49
נ 384/71צ"בג: בהתאמה, ראו50 ואח' דודאי כה"פ,'הראל של"אוסטינג'מ; 555, 554)2(ד הרכיבי� החיוניי�

.45,49) 1997(56 עיוני� בביקורת המדינה" תפקיד האומבודסמ�
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בתלונות כמתבקש מטיפולל והכו–המופצות בי� השופטי� כלליות מת� הרצאות ומת� חוות דעת 

. 51פרטניות שנמצאו מוצדקות ולש� מניעת הישנות� של מקרי� דומי�

שני אלה פועלי�. ההבדלי� הממסדיי� משקפי� הבדלי� של תכלית בי� שני הגופי�

ה  מבחינת–מהמשמעתית של שופטי� א� יש ביניה� הבדלי� של עוצ%אתיתבמישור האחריות

–בהתאמה לעוצמת ההפרה, עוצמת ההפרה של הנורמה וסוג הסנקציות שבסמכות� לנקוט

על, מבחינה קונספטואלית. שוני איכותיהיוצרי� דקה הבחנה נראה כי נית� לבסס הבדלי� אלה

התייחסות מרומזת . 52 בי� התחו� המשמעתי לבי� התחו� האתי, הממוקמת על סקאלה,יחסית

. למצוא בדברי ועדת הנשיא לנדוי שישבה על המדוכה טר� גיבוש� של כללי שמגרלכ� נית� 

:וכ� נאמר בדי� וחשבו� שמסרה הועדה

יש: עיקר הבעיה נוגע למה שהגדרנו לעיל בתו� הדרגה הראשונה" בידי מי
להפקיד את הסמכות להדרי� את כלל השופטי� בהתנהגות� בבית המשפט 

קל(� אי� לכאורה עילה לאישו� משמעתי באות� מקרי� שבה, ומחוצה לו
. 53"?)וחומר אי� עילה לאישו� פלילי

 שבו אי� עילה לאישו� פלילי וא1 לא לאישו� ממוקמת באותו תחו� נורמטיבינציבותהנראה כי

. מיקומה הנורמטיבי הוא כגו1 המופקד על טיפול אתי בחריגה מנורמה ראויה.54משמעתי

עלבעת מסקנה לעניי�נו� זה של הנציבות מאיפיו :היד%תכלית הביקורת הנעשית

"�כ תכליתה של כל פעילות בעול� האתיקה של מקצוע מסוי� היא להביא לידי
שכל פעילות בתחומו של מקצוע זה תעמוד בדרישות האידיאל המעשי של 

התגובה האתית חייבת לחזק את יכולתו המקצועית של האד� ולא .... המקצוע
של[... הלוגיקה של התגובה האתית ... חולשהלגרו� לו רעה תחת ] אינה לוגיקה

, אלא חיזוק תחת חולשה, לא עונש תחת חטא, לא רעה תחת רעה, מכה תחת מכה
. 55"בניי� תחת קריסה, תרופה תחת מחלה

את, בעיקרו של דברכי, מ� האמור עולה על אלא השופטלא נועדה הנציבות להעניש להעמידו

נהגותו או בהתנהלותו למע� יופנמו ויוטמעו נורמות ההתנהגות וההתנהלות הליקוי שנפל בהת

 
.84-81) 2005(2004ח שנתי לשנת"דו: נציבות תלונות הציבור על שופטי�: ראו51
בי� אתיקה לבי� תחומי� נורמטיביי� אחרי� וא1 בי� אתיקה) לאו דווקא בהקשר לשופטי�(כלליות להבחנות52

בע 7325/95א"דנ: ראו, לבי� משמעת נ"ידיעות אחרונות נב"פ,'קראוס ואח'מ  7074/93צ"בג; 1,52%51)3(ד
מח"פ, היוע2 המשפטי לממשלה'נ' סויסא ואח ) בית הדי� הצבאי לערעורי�(123/02ע; 783%782, 749)2(ד

נ (טר� פורס�(התובע הצבאי הראשי' ישי ). לפסק הדי�15,22%21בעיקר פיסקאות)
שהוא אכ� פחות,זהי� לטשטש הבדלחלק מהכותבי� נוט).12פיסקה(1,4) 1985(6 עלו� מערכת השיפוט53

'א: אלהזה מופיע בכתבי�כטשטוש. מובהק מההבדלי� בי� שלושת המישורי� הנורמטיביי� שתוארו לעיל
כיצד קובעי� כללי�"דרור%ב�'מ; 444%445, 433,)2003(מאמרי�: ספר שמגר" אתיקה משפט ושיפוט", כשר

עבודת גמר לתואר(מבוא למישמוע שופטי�פדהצור'א;405%406) 2003(ח המשפט"?להתנהגות שופטי�
�.ד"מתש, ירושלי�, מוסמ

הההבחנה54 משמעת בהבדלי� בי�, סמנטית%אטימולוגיתבי� משמעת לבי� אתיקה ניכרת ג� ברמה
)discipline(הקשורה בהתנהגות נכונה כציות)(לבי� אתיקה) עקב חשש מענישה של בעל הסמכותethics(

.פנימית% שאינה כרוכה בשליטה ופיקוח חיצוניי� אלא בבקרה) דר� חיי�,ethos(ת מאתוס הנובע
. 443%444, 433,)2003(מאמרי�: ספר שמגר" אתיקה משפט ושיפוט", כשר'א55
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עלהראויות המצופות ממנו ויתוק� הדורש תיקו�  ידי המערכת%וישתפר השירות הנית�

על, רק א� דר� זו אינה צולחת.56השיפוטית לציבור פי חוק%מפעילה הנציבות את סמכותה

לד, להמלי2 על סנקציות אחרות .י� משמעתי או העברת שופט מכהונתוכגו� העמדה

 בהפעלת ביקורתהמידתיות

בהביקורת היא,כ�א בכאלא. מדינה הדמוקרטית המודרניתיסוד מוסד כדי� שאי�

כרסו� הביקורת מהווה, מטבעה. וראויההיא להוביל למסקנה כי כל ביקורת באשר היא רצויה 

כי. מושא8בעצמאותו של  כי יש לנקוטלאא, מנע מביקורתיש להימשמעות הדבר אינה

. 57למיהותו של הגו1 המבוקרואופ� הפעלתה אופי הביקורת תו� התאמת בהפעלתהמידתיות 

כאחת מזרועותיה העיקריות, יש לזכור את מאפייניה הייחודיי� של הרשות השופטת,בענייננו

העצמאות השיפוטית. המוסמכת להפעיל ביקורת שיפוטית על הזרועות האחרות, של השלטו�

, לפיכ�. היא נשמת אפו של השיפוט ובלעדיה לא ייכו� שיפוט ראוי לשמו במדינה דמוקרטית

העצמאות זאת לזכור כי אי�.המכרסו� בלתי ראוי בעצמאות ולהימנע ככזו להג� על מעמדה יש

על, טי� אלא אמצעי חיוני לשמירה על ניטרליות שיפוטית פריבילגיה של השופתטיופהשי

 בממשל התנהלות� התקינה של ענפי הממשל האחרי� בהבטחתהשופטי�של� תפקיד

 על ערכי היסוד,על זכויות מהותיות ודיוניות של המתדייני� הבאי� בפני בית המשפט, דמוקרטי

. 58של השיטה ועל אמו� הציבור במערכת השפיטה

:הנשיא ברק באמרוכ� עמד על

א� הביקורת צריכה להיות ... אמו� הציבור אי� משמעותו העדר ביקורת"
היא צריכה להיות מבוססת על הבנת מורכבות התפקיד והצור�; עניינית

 
את הנציבות יצר המחוקק מבנה של הלי� טיפול דו56 שלבי באותו שופט ובאותו%נית� ג� לומר כי בהקימו

ע: עניי� ידי בית הדי� המשמעתי%על, במקרי� נדירי� יחסית, ושנית,ידי הנציבות הנגישה לכל הציבור%לראשית
על. בעקבות ניסוחה של קובלנה פורמאלית זה מוכר בעול� בחלק מהגופי� המוסמכי� לטפל בתלונות מבנה

two"שופטי� ומכונה  tier) זה" .R: ראו בעניי� J. Holland & C. Gray "Judicial Discipline: Indepndence

128,117)2000(5Widener Law Journal Symposium"with Accountability;כ� ראו,
htm.about.jib/us.il.state.www://httpכדוגמה לאופ� פעולה של גופי� כאלה.(

נהתנוע 1993/03צ"בג, בהתאמה, ראו57 840%, 817)6(נזד"פ, אריאל שרו�'ה למע� איכות השלטו� בישראל
839.

נ 732/84צ"בג58 מ"פ, השר לענייני דתות' צב� נ 506/89צ"בג; 148, 141)4(ד %אמירה כוכבא' ידידיה בארי
מד"פ, שבתי נ 188/96צ"בג;610, 604)1(ד נב"פ, סג� נשיא בית משפט השלו� בחדרה' צירינסקי , 721)3(ד

, שמגר'מ;784)1(02פדאור, מנהל בתי המשפט, השופט ד� ארבל'נמרדכי ב� ארי 2491/02צ"בג;732
שופט בחברה, ברק'א; 254) 1995( מב הפרקליט,"עצמאות מערכת השיפוט כיסוד הסדר הדמוקרטי"

'א;2) 2004(ט המשפט,"?האיו� מבפני�? אי תלות שיפוטית", גונ�%אגמו�'מ; 122) 2004(דמוקרטית
וג'ג, המילטו� א; 2001(הפדרליסטיי'ג' מדיסו�  הרשות השופטת בישראל, צמח'י; 389%388) אמיר' תרגו�

)1997 (78.
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לשמור על עצמאותה של הרשות השופטת ועל עצמאותו של השופט 
.59"הבודד

 אלא. מביקורתאינה פטורה המערכת השיפוטית אינה מושלמת ולפיכ� ג� היא, אכ�

 קונקרטית,אפקטיבית, ניטרלית, מקצועית, להיות ענייניתהמופעלת על שופטי� על הביקורתש

של מעמדה המיוחד של המערכת השיפוטית ותפקידה במדינה והבנה תו� רגישות, דיסקרטיתו

על, ביקורת בלתי מרוסנת. דמוקרטית נובעתה, ידי מי שאינו בעל הידע המקצועי%הנעשית

הלמעמד, ללא שימת לב למאפייניהברגל גסה הנעשית,ממניעי� שחלק� פופוליסטיי�

נזק עלול. יותר מאשר להביא תועלת עשויה לגרו� נזק,ולתפקידה המיוחד של הרשות השופטת

עליתר בביקורת ג� להיות גלו�  ביקורת כזו עלולה. זמנית%בוגורמי� מספר ידי%הנעשית

בעצמאות השיפוטית ולהחליש בכ� לפגוע, המהותיתהשיפוטית העשייה ולהשפיע על לחלחל 

שלב, להביאעלולההתתוצא. את הרשות השופטת ולפגיעה, יו�סופו  בזכויותבשלטו� החוק

על;מהותיות ודיוניות של הציבור פני הרשות% להתחזקות� של רשויות הממשל האחרות

ל פופוליסטית של השופטי� התנהגותל;השופטת צור�להפגיעה בשלוות הנפש הדרושאו

. למנועישכל אלהאת.בעשיית צדק במשפט�מילוי תפקיד

עליש, על רקע זה , כגו� המשוב, באמצעי ביקורת נוספי�אלה המצדדי� בצור� לתמוה

 מתאי� לעריכתבלתימראשית דרכו היה המשוב כלי . 60ואינ� רואי� אל נכו� את המצב לאשורו

אינו מאפשר ביקורת, לעצמאות השיפוטיתראוישכ� אי� הוא נות� משקל, פטי�ביקורת על שו

אי�.61"נשמת אפה של הביקורת"קונקרטית ועניינית ואינו מייחס חשיבות לדיסקרטיות שהיא 

ע� הקמת, יו�כעל אחת כמה שהדבר נכו�. הוא נוצר�משיג תכלית כלשהי מאלה שלשמהמשוב 

את,ראויה ביותרהי� מכוח חוק לבצע את הביקורת בצורה שבידה סמכויות וכלהנציבות   ההולמת

.מעמד השופטי� מחד גיסא ואת צורכי הציבור מאיד� גיסא

סו1 דבר

 פורשת תמונה שלמה של נורמותי�שופטמנגנוני הביקורת על בחינת מכלול

תמונה. אתית%משמעתיתונזיקית%אזרחית, פלילית–המתקיימות במישורי� שוני� של אחריות

מאחריות בשני המישורי� חלקית השופטי�" פטורי�"זו מגלה כי א1 שבישב� על כס השיפוט 

נורמות–משמעתית% במישור האחריות האתית–מושתות עליה�, הפלילי והאזרחי, הראשוני�

 
ג�;)25) 2002(59 עיוני� בביקורת המדינה" שיפוט ודמוקרטיה בישראל, על ערכי�"ברק'א59 .S: ראו h.

Bice, “Judicial Independence and Accountability Symposium: Forward" California Law Review 72
(1998-1999) 312.

60�זר, בי� היתר, כ זה%במאמרה של .גוטמ� המתפרס� בגיליו�
: נציבות תלונות הציבור על שופטי�:ראו, בעניי� המשוב.63)2005(מבקר המדינה: חוק יסודפורת%ב�'מ61
.152%151)2005(2004ח שנתי לשנת"דו
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על, גבוהות במיוחדוהתנהלות התנהגות  לטענה המושמעת, אכ�.כל אורח חייה�המשתרעות

נראה. אי� על מה שתסמו�, 62מספקתכאילו אי� השופטי� נתוני� לבקרה, תינולעתי� במקומו

בעוד שהחסינויות במישור הפלילי והנזיקי: מאזני� אלה את אלההקיימי�הסדרי�הכי 

נורמות קובעות, מבקשות להג� על עצמאות השופטי� ועל אינטרסי� נוספי� קשורי�

על סטנדרט גבוה המבטיחתמשמעתי%אתיתההאחריות במישור וההתנהלות ההתנהגות  הקפדה

% אתיותחריגה מנורמות אלה יכול ותגרור סנקציות. ושופטי8רמתה הגבוהה של המערכת 

מכוח הסנקציות בה� נוקטת הנציבות. העברה מהכהונה שהחמורה שבה� היא,משמעתיות

תותנותנ סמכותה שבחוק שוצאות מיידיות ה� ז ניכרת�השפעתוה� תוצאות �.מ�לאור

 על הנובעי� לעתי� מחוסר הבנה של מורכבות הלי� הביקורת, ניסיונותיה� של גורמי� שוני�

,�יהאת מנגנוני הביקורת הקיימי� בחוק ולקחת את מושכות הביקורת ליד" לעקו1", שופטי�

. עלולי� להביא נזק יותר מאשר תועלת

.F: השוו62 Way, “A Call for Limits to Judicial Immunity: Must Judges be Kings in their Courts?”
Judicature 64 (1980) 390, 396.


