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.שופטיהובתפקודהשיפוטיתבמערכתליקוייםלתקןבמטרהוהתנהלותםשופטים
-המאפשרת,השקיפותרעיוןאתהמודרניתהחברהבתפיסתמשתלבתזומגמה
שעליההמגמהשלשורשיה.השונותהרשויותתפקודעלביקורת-היתרבק

במדינותשהחלובתהליכיםנטועים1אנדרסוןהאמריקניהמלומד,היתרבין,מצביע

.העשריםהמאהשלהשנייהבמחציתתאוצהוקיבלושנה200-כלפניסקנדינביה
עללביקורתמדינתייםגופים1960-1981השניםביןהוקמו,זולמגמהכהתאם

.שופטיםעלהציבורתלונותנציבת,(בדימוס)העליוןהמשפטביתשופטת*
.שופטיםעלהציבורתלונותנציכות,ד"עו,לפילוסופיהדוקטור** 1.AM28,.4צ,)the1Scandinavia, Cal

~

ornia:7

""
4Stanley((א0"6ש Anderson, Judical

(1980)402,393.].COMP.7.להצביעאפשרשעליהםלתהליכיםמקבילה,האמורההמגמה
;התנהגותםועלציבורייםגופיםהתנהלותעללביקורתגופיםיצירתשעניינה,המנהליבמשפט

.104GARNER(שed5.,1979):ראו ADMWISTRATIVE LAWנ.ן.
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-בארצותהפדרליבמישורהוקמו1981-ב.הברית2-ארצותמדינותבכלשופטים
גופיהוקמוהאחרונותהשניםבחמש.3המדינתייםמאלהשוניםביקורתגופיהברית
גם.ואנגליה6זילנד5-ניו,פולין4ביניהן,נוספותבמדינותדומהשייעודםביקורת
עלחיצונית-ממוסדתבביקורתהמצדדתלהשקפהאחיזההייתהלאשבהןבמדינות
.כזוביקורתלמיסודמגמהמסתמנת,8ובולגריהצרפת7כגון,שופטים

עיוניתתשתיתרקעעל,שונותבצורות,פותחואלהביקורתגופישלמאפייניהם
השיפוטיתהעצמאותעקרוןהואהאחד.יסודעקרונותבשניהכרוכהמורכבת

)t (JIIdicial Independenceללא,חירותמתוךהשיפוטבמלאכתעשייהשמשמעו

זולתמרותהשופטעלכשאין,פניםמשואללא,מוראללא,חיצוניותהשפעות
הצדקתחושת,המקצועידעתושיקולפיעלפועלוכשהוא,הדיןשלמרותו

הדמוקרטיהמערכיהנובע,זה9עיקרוןשלבחשיבותולהגזיםקשה.והמצפון
עלשמירה,השפיטהבמלאכתואובייקטיביותניטרליותוהמבטיח'0החוקושלטון
עקרוןהואהשני.במערכתםהציבוראמוןעלוהגנהומהותיות12דיוניות11זכויות
והתנהלותוהתנהגותועלביקורתקיוםשמשמעו,)Accountability(הדיווחאחריות

עיקרון.ידועלהמשפטניהולובדרךכשופטתפקידומילויבמסגרתהשופטשל
בשופטיםמההכרה,הציבוראכנאמניועובדיההציבוריתהרשותמתפיסתנובעוה

2rd3(JIJNCIAL CONDUCT AND El~ncs,נ.אחרIAMES"שSHAMAN, STEVEN LUBET.4ןIEFFREY

(2000,.04.
.9'בעמ,שם3
Judicialח41ם018ק-מאלקטרונידואר4 Accountabilityטייל(].Kozlowska Beata,ל-~Moran

Svorai(05.12.8-06.1.5)(במערכתשמורעותק).
Officeהגוףנקראזילנד-בניו5 of the Judicial Conduct Commissioner.ראו,לפרטים:

www.jcc .govt .nz.
Constitutional,4.0,2005([8ת.)-בבאנגליההוסדרהשינוי6 Reform Act(ט5מ0-:להלן]"

"outional Reform Act(.העליוןהמשפטביתנשיאשלמשותפתאחריותקובעהחדשהחוק
Lord(באנגליה Chief Justice(נסלור'צהלורדושל)Lord Chancellor(בליקוייםלטיפול
ובהמלצותעזרמסמכיבהכנת,בתלונותהיומיומיהטיפול.שופטיםשלמשמעתיים-אתיים
Office:ונקראהענייןלצורךשהוקםחדשמשרדידיעלנעשההאלההאישיםלשני for

~Judicial Complaintsןט:באתרמידעגםזהבענייןראו..judicialcomplaints .; .govן.www. דואר7
Ewera~-מאלקטרוני

1Roger

Tova[תסא0-ל,

;

.

ShtrasbergI

.(במערכתשמורעותק)(06.6.28)
Strasberg()1500-ממכתב8 Cohen , Justice of the Supreme court (Retired) Ombudsman.ז

Judiciary188ט8!18-לMr. Margarit Ganev, Deputy Minister of

.

Justice of the Republic of

.(במערכתשמורעותק)(2006.7.6)
.(2001)265והמשפט"השופטעל"ברקאהרן9

245מבהפרקליט"הדמוקרטיהסדרכיסודהשיפוטמערכתעצמאות"שמגרמאיר10

(1995).
.(1986)141,148(4)מר"פ,דתותלענייניהשר'נצבןהכנסתחבר84/732ץ"בג11
אי"גונן-אגמוןמיכל;(1990)604,610(1)מדר"פ,שכתי-כוכבא'נבארי89/506ץ"בג12

.(2005)213,214,228יהמשפט"?מבפניםהאיום?שיפוטיתתלות
.(1998)721,732(3)נבד"פ,בחדרההשלוםמשפט-ביתנשיאסגן'נצירינסקי96/188ץ"בג13
ץ"בג;(1991)749,839(1)מהד"פ,שמירהממשלהראש'נרדבסקי'ז90/1635ץ"בג14
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מונחשלהרחבבמובן,הציבוריתמהרשות-שייחודיהגם-אינטגרליכחלק
דבר,בהתנהלותואובהתנהגותומליקוייםחסיןאינושהשופטבכךומההכרה'5זה

.ביקורתםהפעלתהמחייב
העמרהמןנעותהאמוריםהעקרונותשניביןביחסהעוסקותהשונותהגישות

גורםשלהתערבותללא,מוחלטתלהיותהשופטיםעצמאותעלכיהגורסת

וכמותוציבורעובדככלכמוהוהשופטכיהגורסתלזוועדכלשהותחיצוני
מספקתבמידהדעתהנותנתאינההראשונההגישה.לביקורת8ןנתוןלהיותעליו

מספקתבמידהדעתהנותנתאינההשנייההגישהואילוהדיווחאחריותלעקרון
חשיבותאתהמדגישהשלישיתגישהמצויהבתווך.השיפוטיתהעצמאותלעקרון

מלומדיםעלמקובלתזוגישה.הדיווחאחריותעקרוןלצדהשיפוטיתהעצמאות
עלומצביעיםאלהעקרונותשניובשילובבאיזוןהמצדדים,ובעולם20'בארץ9

.זהאתזהכמשלימיםלראותםאפשרשבוהאופן
תלונותנציבחוקביסודהעומדתהיא,הקטביםביןומאזנתהמשלבתהגישה
נציבותאתשהקים("הנציבותחוק":להלן)2002-ב"התשס,שופטיםעלהציבור
אחרלהתחקותמנתעל.ן2("הנציבות":להלן)שופטיםעלהציבורתלונות

באופןלסקורראוי,הישראליהמחוקקשיצרהסטטוטוריההסדרשלמאפייניו

.המערביבעולםלודומיםוגופיםמנגנוניםהשוואתי
הביקורתתחוםאתהממפות,עקרוניותמושגיותהבחנותכמהייסקרו'בבפרק
התנהגותעלשוניםביקורתמנגנוניהשוואתיבאופןייבחנו'גבפרק:לסוגיו

והבוניםהקבלניםמרכז79/840ץ"בג;(1987)73,78(1)מאד"פ,ברגרררובין86/669
.(1980)729,745-746(3)לדד"פ,ישראלממשלת'נבישראל

כתביםמבחר"השפיטהביקודת"ברקאהרן;(2004)125דמוקרטיתבחברהשופטברקאהרן15
.(2000,עורכיםזמירויצחקכהן'החיים)961א

,1-23שופטיםהתנהגותדרור-בןמרדכי:גםראו,עליהםוהביקורתשופטיםהתנהגותעל16
(1)נד"פ,לטדהויזהמנוחעיזבון'ניפו-אכיכ-תלעיריית92/2904א"ע.(2005)234-264

;(1995)45,93(3)מטד"פ,ישראלמדינת'נארי-בן94/6251פ"ע;(1996)754,772

.7.].ST0"064?"'Burbank, What Do We Mean By "Judical Independence.8Stephen

(2003)323.
Mauro?"::ראו,זולגישהביטוייםעל17 Cappelletti . i ~ Who Watches the Watchnsen

IUDICIAL INDEPENDENCE; THE41Jamparative Study "" Judicial Responsibility(ם

(1985.Shimon Shetreet

&uJ

les Deschenes eds(574-573,550
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~ATE;כן .215'בעמ,12ש"הלעיל,גונן-אגמון:ראו
.570-573'בעמ,שם,Cappelletti:ראו,ביקורתיתלסקירה18
.(2004)330במשפטהצדקמערכות:השפיטהעלשטריתשמעון19
System:ג:למשלראו20 of /:

Independents

Clifford"1ם Wallace, Judicjl Administration.7
54,39~B .Y.U. ]. RE1,1978,Cappelletti ;

Tn

'
be

~

ath Only Chiefs,בעמ,דוש"הלעיל'

574;72,Bice, Judicial Independence and

.
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~

ccountability Symposium: Fonfard.1יscon

(1998)313-312,311.CAL .

L

. REV.5.
שלבתכליותיועיונים:פעולתםעלוהביקורתהשופטיםעצמאותעקרון"כהן-שטרסברגטדבה21

.(ה"התשס)333גועסקיםמשפט"2002-כ"התשס,שופטיםעלהציבורתלונותנציבחוק
.9-11(2005)2004לשנתשנתיותשכוןציןשופטיםעלהציבורתלונותנציבותראוכן
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;ל"הנהמושגיותההבחנותפיעלוימופובעולםהקיימיםוהתנהלותםשופטים

הציבורתלונותנציבותובראשם,בישראלהקיימיםהביקורתמנגנונייוצגו,לבסוף
שיידונוההשוואתייםוהממצאיםהמושגייםהמאפייניםלאורשתוצג,שופטיםעל

.במאמר

מושגיתסקירה:שופטיםעלביקורתמנגנונישלמאפיינים.ב

הנורמטיביבמישורממוקמתוהתנהלותםשופטיםהתנהגותעלהביקורת,ככלל
פעילותואופןבהסדרתהציבוראינטרסעללשמורשתכליתו,משמעתי22-האתי

הציבוראמוןעלולהגןמסויםמקצועיסקטורשלוהמוסריתהמקצועיתורמתו

היאהביקורתתכלית,לשופטיםהנוגעבכל.23הרלוונטיתהמקצועיתבמערכת
הכהונהאתההולםמיטביבאופןכהונתואתימלאשופטשכלכךעללשמור

מציבותזהבמישורהנורמות.ממנההנגזרתהציבוריתהמחויבותואתהשיפוטית
.לו24מחוצהוהןהשיפוטכסעלבשבתוהן,במיוחדגבוהאחריותרףלשופט
נורמטיבייםמישוריםמשניעקרוניתשונהמשמעתי-האתיהנורמטיביהמישור
-נזיקית-האזרחיתהאחריותומישורהפליליתהאחריותמישור-אחרים

.25לשופטיםרחביםחסינותהסדריבהםנקבעו,בכולןלאכיאם,רבותשבמדינות
התחוםביןדקהתכליתיתהבחנהלבססשאפשרנראהקונספטואליתמבחינה
חולשותלחזקהאתיתהביקורתנועדהבעיקרה.האתי26התחוםלביןהמשמעתי

וממשלמשפט"משמעתי-האתיבמישורשופטיםביקורת"סבוראיומורןכהן-שטרסברגטובה22
.(ו"התשס)371,376-377ט

856,861(3)יאד"פ,המדינהלעובדיהמשמעתיהדין-כיח'נצמוקין57/13ץ"בג:ראו23

ץ"בג;(2003)496,527-529(2)נזד"פ,שבס'נישראלמדינת01/332פ"ע;(1957)
מ"עש;(1994)749,782-783(2)מחד"פ,לממשלההמשפטיהיועץ'נסויסא93/7074
ישראלמדינת98/5282מ"עש;(2000)694,703(3)נדד"פ,ברוכין'נישראלמדינת00/1928
הדין-עורכילשכתשלהמחוזיהוועד00/3467ע"על;(1998)87,93(5)נבד"פ,כתב'נ

'גישי(ל"צהערעורים)02/123/ע;(2002)895,900(נת2ד"פ,צלטנר'ניפו-אביב-בתל
ALFhI1;(2002)נבו,הראשיהצבאיהתובע

,

SHAMAN, LUBET,518-523'בעמ,2ש"הלעיל.
1023אכתביםמסחר"שיפוטיתאתיקה"ברקאהרן;149'בעמ,11ש"הלעיל,צגןפרשת24

05/2461(לשופטיםלמשמעתהדיןבית)מ"בר;(2000,עורכיםזמירויצחקבהן'החיים)

.(2005)(הדיןלגזר6'מס)נבו,כהןהילההשופטת'נהמשפטיםשרת
חסינותשלהסדרתהונגדבעדהטעמיםעל.(2001)ציבוראישיחסינותאבניאלידפנה25

"?להישפטצריכיםששופטיולדוראוי"גלעדישראלראו,שופטיםרשלנותעלנזיקית-אזרחית

'נישראלמדינת00/2315(ם-ימחוזי)ע"כר;(ב"התשס)255,263-265במשפטעלי
00/7753(ם-ישלום)א"ת;(פרידתןפרשת:להלן)(2001)65542(1)2001מח-חק,פרידמן

.21-47'בעמ,שם,אבניאלי;(2002)52(3)2002של-תק,אכרם'נאברהם
נורמטיבייםתחומיםלביןאתיקהבין(שופטיםשלבהקשרדווקאלאו)כלליותלהבחנות26

ד"פ,אחרונותידיעות'נקראוס95/7325א"דנראו,משמעתלביןאתיקהביןואףאחרים
'פס,ישיפרשת,23ש"הלעיל;שם,סויסאפרשת23יש"הלעיל;(1996)1,51-52(3)נב
.(1985)12'פס,6,4השיפוטמערכתעלון"לנדויועדתח"דו";15,21-22
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.אתייםוכשליםליקוייםולתקןראויותנורמותלהטמיע,ובהתנהלותבהתנהגות
אםגם,ותיקוןלשיפודלהביאאלא,נורמותאותןהפרתעללהענישאינהתכליתה
המשמעתשלתכליתהואילו.ענישתי27אפקטהאתיתהביקורתבהפעלתישלעתים
.בהפרהאשםיימצאאםנגדוענישהאמצעיונקיטתלדיןהנורמותמפרהעמדתהיא

לסקירהבסיסשתהווינהעיקריותמושגיותהבחנותכמהעללהצביעניתן
:המאמרשלבהמשכושתיערךההשוואתית

הפנימיתהביקורת.כחיצוניתאוכפנימיהמבקרהגוףמעמדפיעלהבחנה
עםקרובההיכרותמתוךכללבדרךנעשיתהיא;הארגוןלניהולכלינחשבת
ביקורתקיום,לפיכך,ומאפשרתהייחודייםמאפייניהועםהמבוקרתהמערכת
צרכיםהמשרתכליהיאהחיצוניתהביקורתואילו.ומפורטת29ממוקדת,רציפה

.המבוקרתבגורםתלותללאוהפועלכללייםציבוריים
הואעצמאיביקורתגוף.תלוייםגופיםלביןעצמאייםביקורתגופיביןהבחנה

בגורם-פונקציונליתאואישית,מוסדית,מבניתמבחינה-תלוישאינוכזה
בינו,חלקיתולו,תלותשישנהכזההואתלויביקורתגוף,לעומתו.כלשהואחר

.י3שלישיגורםלביןבינואועצמוהמבוקרהגורםלבין
לבין("פורמליים"גםלהלןושיקראו)סטטוטורייםביקורתגופיביןהבהנה

סטטוטורייםביקורתגופי.("פורמלייםבלתי")סטטוטוריאינושמעמדםגופים
לאפורמלייםבלתיביקורתגופי,לעומתם.סמכותםאתהקובע,החוקמכוחפועלים
הנוגעבכל,למשל,כך.הטבועההסמכותמכוחאחתלאפועליםהם.בחוקהוסדרו
לביקורתאונשיאותושבתחוםשופטעלהמשפטביתנשיאשמפעיללביקורת
.המערכת32משופטיאחדכלעלהעליוןהמשפטביתנשיאידיעלהמופעלת

.382-383'בעמ,22ש"הלעיל,וסבוראיכהן-שטרסברג27
סטולראפרים;(2003)577,590(4)נזד"פ,ירושליםעירייתמבקרת'נאלוני00/7805ץ"בג28

,אוסטרליהב"ארה,בישראלהמדינהביקורתבראיממשלהבמשרדיהפנימיתהביקורת"
בתחוםהחקיקה"ליבאידוד;(1994)52,59המדיגהבביקורתעיונים"וקנדהבריטניה
.(1990)46,7המדינהכביקורתעיונים"הפנימיתהביקורת

הביקורתמיסוד:באחריותהנשיאהשלהפוליטיקה"קינן-סוליציאנוורענןשוורץראובן29
.(2004)60,105המדינהבביקורתעיונים"בישראלהפנימית

ביןגומליןיחסי"מזרחיניסים;589'בעמ,אלוניפרשת,28ש"הלעילראו,זולהבחנה30
בעדלטעמים;(1994)52,41המדינהבביקורתעיונים"הפנימיתוהביקורתהמדינהביקורת
למישמועמבואפדהצוראבישיראו,שופטיםעלפנימייםאוחיצונייםביקורתגורמיונגד

בירושליםהעבריתהאוניברסיטה,"במשפטיםמוסמך"לתוארגמרעבודת)165-170שופטים
.(2004,למשפטיםהפקולטה-

המדינהבביקורתעיונים"בישראלהציבוריתהביקורתמאפייני"פרידברגאשר,למשל,ראו31
עיונים"האומבודסמןתפקידשלהחיונייםהרכיבים"אוסטינגמרטן.(1986)40,16,20

.(1997)56,45,48המדינהבביקורת
,31,26בישראלהשופטיםעלון-השופטתהרשות"נשיאשלמהרהוריו"וינוגרדאליהו32

תפקוד"עיוןביוםשנשאדברים,ברקאהרןהעליוןהמשפטביתנשיא;(2001)28-38
.28,31(2001.5.22)"והערכהבקרה:שופטים
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התקשורתאמצעיידיעל,למעשההלכה,המופעלתזוגםהיאפורמליתבלתיביקורת
.33הדיוןפומביותומעקרוןלדעתהציבורמזכותוהנגזרת

אף.פעילותםשללציבורהשקיפותמידתפיעלביקורתגופיביןהבחנה
מידתלענייןשוניםהסדריםישנם,השקיפותמעקרוןהביקורתיונקתשככלל

נובעהדבר.בפרטשופטיםעלביקורתגופיושלבכללביקורתגופישלהשקיפות
34מלאהבשקיפותמתנגשיםשהםשיש,אחריםאינטרסיםשלבחשיבותםמההכרה

.ביקורת35גופישללפעולתםהנוגעבכלהדיסקרטיותשלהיחסיתומחשיבותה
ביקורתגוףשלהנגישות.לציבורנגישותםמידתפיעלביקורתגופיביןהבחנה
שאלתכגון,לפנייההפורמליותהסףבדרישותכרוכה,הפוטנציאליהפוניםלציבור
מקצועיגורםידיעלבייצוגהצורך;אגרהבתשלוםהצורך;בכתבבפנייההצורך
מגופיםלמשלבשונה,ביקורתגופיכיהיאבעולםהרווחתהעמדה.וכדומה

.לציבור36גבוההבנגישותלהתאפייןצריכים,גרידאשיפוטיים
יש.המבקרהגוףשלהמקצועיותמידתפיעלביקורתגופיביןהבחנה
במאסריההמצויגורםידיעלהנערכתביקורתלביןפופולריתביקורתביןלהבחין

ניסיוןבעלגורםידיעלהנערכתלביקורתמיוחדתחשיבותיש,בענייננו.הספציפית

קרובההיכרותמתוךנעשיתכזוביקורת.שיפוטיוכמהכמהאתתועלמשפטי
זוהבחנה.בתחוםהחלותהייחודיותהנורמותועםהרלוונטיהמקצועיהתחוםעם

.הביקורת37בגוףלכהונהכלשהןסףדרישותשלבהגדרתן,היתרבין,כרוכה
הביקורתשגוףיש.מושאיהםשלהמסוימותמידתפיעלביקורתגופיביןהבחנה

,ככלל.אחדמבוקרגורםעלמופקדשהואויששלטונייםגורמיםכמהמבקר
מידתלביןמסוימיםלמושאיםהביקורתשלייחודהביןמתקםעללהצביעניתן

יתרמאפשרתהיאכן,יותרמסוימתשהביקורתככל:הביקורתגוףשלהמקצועיות
הייחודיותהנורמותועםהמבוקרהגורםמאפייניעםקרובהוהיכרותהתמקצעות

.בתחוםהחלות

:ראו,שופטיםעלהמוחליםפורמלייםבלתיאופורמלייםביקורתגורמיונגדבעדלטעמים33

ההבחנהלעניין,175-179'כעמ,שם:גםראו;170-175'בעמ,30ש"הלעיל,פדהצור
מנגנוניםביןמההבחנהבהבדל)פורמלייםבלתיעבודהלסדרי,פורמלייםעבודהסדריבין

.(פורמליים-לבלתיפורמליים
.(2006)10,20'פס,14(1)2006על-חק,החדשותחכרת'נישראלמדינת04/6013ם"עע34
לעיל,אלוניפרשת;(2005,עורךזמיריצחק)63המדינהמבקר:יסוד-חוקפורת-בןמרים35

,465(1)נחר"פ,ישראלמדינת'נמ"כע"הארץ"עיתון02/8282מ"עע;601'בעמ,28ש"ה
477-476(2003);Cinthia Gray Judical Discipline: Independence1Randy [ . Holland

(2000)130-129,117.[.SYMPOSIUM.וWIDENER5

with

Accountability;ש"הלעיל,שטרית
.328'בעמ,19

המדינהבביקורתעיונים"ויישומםעקרונות-הציבורתלונותנציבות"גולדברגאליעזר36
59,9,11(2002);4-3Claes Eklundh Supervision ofthe COUhtS by the Ombudsman(לא

.(במערכתשמורעותק,פורסם
,54המדינהבביקורתעיונים"כלליתביקורתתורתלקראת"ווילשוט'ג'פ'קראו,זהלנושא37

10(1996).
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הואהביקורתגוףשלהרכבולעתים.המבקרהגוףשלהרכבופיעלהבחנה
מגזריםשלמעמדשווינציגיםאוגורמיםכמההמונהייצוגיתציבוריתועדהכשל
גוףמורכב,לעתיםואילו;ומגווניםשוניםאינטרסיםבמשותףהמגלמיםשונים

,אחראוזהמגזרמייצגיםשאינם,קטנהאנשיםמקבוצתאואחדמאדםהביקורת
.זהבגוףבכהונההנושאיםשלהמקצועיותלמידתיותררבהחשיבותיששאז

.שוניםגורמיםביןביזורהמולאלהביקורתשלהריכוזיותמידתפיעלהבחנה
מערכתיתמדיניותקביעת,למקרהממקרההשלכהמאפשרתריכוזיתביקורת,ככלל
.אחידותנורמטיביותמידהאמותעלושמירהדומיםמקריםעלהחלתה,כללית

והתאמתהשטחעםיותרקרובההיכרותמאפשרתמבוזרתביקורת,לעומתה
.38מוטלתהיאשעליוהספציפיהמבוקרלגורםהביקורת
.יומיומיתבתדירותפועליםהביקורתמגופיחלק.הטיפולתדירותפיעלהבחנה
שנקבעהתדירותפיעל,יותררחוקותלעתיםפועליםאחריםביקורתגופי,לעומתם
.אחרבאופןאובחוק

להתקייםיכולותאלא,מזוזוונפרדותמנותקותאינןדלעילהמושגיותההבחנות
בלתיאוסטטוטורימעמדבעללהיותיכולחיצונימבקרגוף,למשל,כך.במשולב

.הלאהוכןמקצועיבלתיאומקצועי,לציבורנגישבלתיאולציבורנגיש,סטטוטורי
,למשל,כך.הדדייםוקשריםמתלמים,חפיפהתחומיאלההבחנותביןיש,בנוסף
ככל:עצמאותומידתלביןהמבקרהגוףשלחיצוניותוביןמסטםכללבדרךישנו

כייודגשאולם.תלויובלחיעצמאיהוא-כללבדרך-כך,חיצונישהגוף

"
בלתילהיותיכולחיצוניביקורתגוףגם.הכרחייםאינםאלהוקשריםמטסים

,בדומה.המחוקקתהרשותכגון,שלישיבגורםתלוישהואככל,למשל,עצמאי
מבוזרתלהיותהביקורתיכולה,מבוזרתהיאפנימיתביקורתהדבריםשמטבעאף
סמכויותיואתמחלקחיצוניביקורתגוףכאשר,למשל,כך.פנימיתאינהאםגם

.המבוקרהגורםשלמסויםענףעלאחדכלהמופקדיםבתוכומשנהלגורמי
הכוללים)הביקורתמארגיביןלהשוואהבסיסמהווהדלעילהמושגיתהסקירה

ולהסברת,שונותבמדינותהקיימים(במשולבהפועליםביקורתמנגנוניכמהלעתים
השפיטהעצמאותביןאיזוןיוצר(מסוימתבמדינה)אחראוזהמארגשבוהאופן
מההבדליםחלקכילזכוריש,בהמשךשתיערךלהשוואהאשר.הדיווחאחריותלבין
ביניהןבהבדליםכרוכיםשופטיםעלביקורתלמנגנוניהנוגעבכלהמדינותבין

בחברהותפקידוהשופטלמעמד,כהונתםלמשך,השופטיםמינוילאופןבאשר
,המדינותביןוההשוואהשההשלכהמכאן.39השיפוטיתהמערכתשלולמעמדה

הגוףריכוזיותמידתלעניין,הנציבותהקמתאתשליוותההמחלוקתרלוונטית,זהבהקשר38
בביקורת,למשל,שיתמקצעושוניםגורמיםביןהביקורתשלביזורהוסוגייתשופטיםהמבקר

,שופטיםעלהציבורתלונותנציבחוקהצעת:ראו)הדתייםהדיןבתיעלספציפית
ביקורת,הדבריםמטבע.((זאבניסיםכ"חהדברי)(ב"התשס)335,208כ"ד,2002-ב"התשס
.מכךהמשתמעכלעל,יותרמבוזרתפנימית

39,.ed212-1(4חINTRODUCnON TO COMPARATIVE LAW4א.HEDg KoTZישKONARD ZWEIGERT
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לסקירהאפואנפנה.אלהעקרונייםבהבדליםוכרוכהמוגבלת,הדבריםמטבע

.ההשוואתית

השוואתיתסקירה:שונוהבמדינותהקיימיםשופטיםעלביקורתמנגנוני.ג

בדלתייםהמערביובעולםבישראלמשפטיםמתקיימים,חריגיםבמקריםלמעט
,לדעתהציבורזכותעלדוקטרינריתמבחינההנשענת-זופרקטיקה.פתוחות

שלקיומהאתמאפשרת-הדיוןפומביותעקרוןועלהשקיפותעקרוןעל
,עצמםהמתדייניםובאמצעותהתקשורתבאמצעיפורמליתבלתיציבוריתביקורת

רבותבמדינותכינראה,בנוסף.המשפטביתבשעריהבאיםואחריםכוחםבאי
עמיתיםשופטים,נשיאיםידיעלפורמליתבלתיביקורתשבנוהגכענייןמתקיימת
המתייחסת,הערעורערכאתידיעלמופעלתנוספתביקורת.40המשפטבתיומנהל
,כןכמו.י4שופטימהתנהלותאולהתנהגותגם-הערעורבמסגרת-לעתים

בהםהטיפולאשר,בחוקהמוסדריםשופטפסלותהליכיבאמצעותביקורתמופעלת
.42עצמההשיפוטיתהמערכתבתוךנעשה

הקיימים,פורמלימעמדבעלי,סטטוטורייםמנגנוניםהםמאלהשונים
התנהגותעלביקורתהפעלתהיאהעיקריתתכליתםואשרשונותבמדינות
הביקורתמנגנונישלעיקרייםמודליםכמהעללהצביעניתן.והתנהלותםשופטים
הציבוריתהוועדהמודל;(ובפינלנדבשבדיהכגון)האומבודסמןמודל:האמורים

,בגרמניהכגון)שיפוטי-הפניםוהמודל;(הברית-ארצותשלהמדינתיבמשפטכגון)
לסוגייתהתייחסותשלשונהדגםמציגאלהממודליםאחדכל.43(ואיטליהצרפת

,197מהפרקליט"ותרבותהמסורתה-בישראלהמשפטשיטת"ברקאהרן;1987)
ליישומובנוגע-היתרבין,משפטשיטותביןבהשוואההקושיעל;(א"התשנ)197-209
,Geller::ראו,שונותבמדינותשופטיםעלהדיווחאחריותעקרוןשל Comments.8Paul

the Papers by~

Professors

"0Commenta~yג:Fng
the Judicia~y and 'Tastes

'

'

" lustices1ta
(1988-1987)1849~CAI.. ] . RE.561,Bell and Olark,

;313-324'בעמ,19ש"הלעיל,שטרית:בישראלאלהביקורתאמצעישלתפקידםבענייןראו40

Charles,:ראו,הברית-בארצותפורמלייםכלתימנגנוניםשלותפקידםלמקומם

~

Gardner

I

Geyh

(1994-1993)243.PA .

L

. REv.17142,Methods ofJudicial Discipline0ו!,ןםאח/.
.308-311'בעמ,19ש"הלעיל,שטרית:בישראלהמצבעל,זהבענייןראו41
דינימרזליגאלראו,הישראליבדיןהתמקדותתוך,הפסלותנושאשלהשוואתיתלבחינה42

מנגנונילביןהפסלותדיניביןבהבדליםמרזלעוסק37-43'בעמ.(2006)שופטפסלות
:ראו,בגרמניההפסלותלדיני.כארץהיוםסטטוטוריתהמוסדריםמשמאתיים-אתייםביקורת

INT'L.ו

.

.GA3,the Federal:

Republic

ofGermany"ןCohn, Judicjl

.

Recusation.)עSigmund
(1973)18..1.COMP)התנהגותלביקורתהליכיםלביןפסלותהליכיביןההבדללסוגיית;ש

סבוראיומורןכהןשטרסברגטובה:ראו,השיפוטיתהמערכתבתוךשלאוהתנהלותםשופטים

השופטשללכבודודברים:משפטניהולודרךשיפוטיתאתיקה-כמבקרתהנציבות"
.(פורסםטרם)(עורכיםמרזלויגאלנאורמרים,זמיריצחק,ברקאהרן)חשיןספר"חשין

דעתחוות)"2001-ב"התשס,המשפטבתילענייןהציבורתלונותנציבחוקהצעת":ראו43
המוזכריםמהמודליםשנייםביןהבחנהנעשיתשם.(2001.10.25,וחקיקהיעוץמחלקתשל

.בשלישימדוברולאבטקסט

434



השופטתהרשותעלביקורתמנגנוני

אפשרכיייתכן.הדיווחאחריותעקרוןלביןהשיפוטיתהעצמאותעקרוןביןהשילוב
האומבודסמןמודלמופעלשבהןבמדינותשבה,סקאלהעלהשילובאתלהציג
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לכהונהשופטיםמונוהפדרליתבמערכתואילו,לשופטיםתקופתיותבחירות
באמצעותנעשיתוהיא,המינוישיטתשונתהמהמדינותניכרבחלקכיום.צמיתה
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כוללתידןעלהמופעלתהביקורת.79אחריםשלטונייםגופיםעלמשתרעתואינה
.מדינתית80בחקיקהשהוסדרוהתנהגותכללישלאכיפה
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(
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דעתחוותלקבלתבקשהלהפנותעצמוהשופטגםיכולמסוימותובמדינות
גםבירורליזוםהביקורתגוףמוסמך,המדינותברוב.84מעשהטרוםעקרונית

בתדירותפועליםאינםהביקורתגופי.85כתלונהמגיעשאינומידעבעקבות
ומוכןחומרנאסףהשנהיתרכאשרבשנהספורותפעמיםנפגשיםאלא,יומיומית
.86הוועדהחברישאינםקבועיםעובדיםידיעללפגישות
הנסוגות,התלונהלבירוררחבותסמכויותניתנוהמדינתייםהביקורתלגופי
הזכותכמו,אחראינטרסאוזכותעםמתנגשותהןכאשריחסיתנדיריםבמקרים
המדינותכין.87מדיומעורפלותכלליותהןהמועלותהטענותכאשראו,לפרטיות
;הראיותלדיניהביקורתמוסדשלכפיפותולענייןאחידות-אישוררתהשונות

ניכרבחלק.88אלהבהליכיםדיוניותזכויותשלולנפקותן;הנדרשההוכחהלנטל

79GrayבHolland,126-127,כעם,35ש"הלעיל;ALWNI1

,

SHAMAN. LIIBET,2ש"הלעיל,
.15-16,437'בעמ

80SHAMAN, LUBET

&

ALHW,3-6'בעמ,2ש"הלעיל;Gray!שHolland,בעמ,35ש"הלעיל'
כיצד"דרור-בןמרדכיראו,זהכנושאהאמריקניתהגישהשלייחודהלעניין;125-126

במדינתכייצוין.(2003)405,421-423חהמשפט"?שופטיםלהתנהגותכלליםקובעים
,הברית-ארצותמדינותברובסטטוטוריתוקףשקיבל,המקובלהאתיהקודאומץלאמונטנה
.ALFSVI!6SHAMAN:ראו,אחריםשיפוטיתהתנהגותכלליבהמליםאלא LLIBET,ש"הלעיל

.5'בעמ,2
81Holland

&

Gray,127,131-132'בעמ,35ש"הלעיל.
82Holland

&

Gray,127,129'בעמ,35ש"הלעיל.
83Gray,78ש"הלעיל;Lubet,78ש"הלעיל.
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&

ALFWI.522-25'בעמ,2ש"הלעיל,א4144ח.
85Gray1Hol]and,128-129'בעמ,35ש"הלעיל.
תוכננו2005ולשנת,1988שנתבמהלךפעמים9בקליפורניההוועדהנפגשה,למשל,כך86

362JUDICIAL(חן70זNorman(מפגשים7 ETHICS)חTHE RESFONSIBLE JUDGE : READWGS

(1993,.Winston eds.1Kennethגםראו;(][גש:www.cjp.ca.gov/commember.ארגון
2004שנתבמהלךפעמיםששהכולוכסךלחודשייםאחתנפגשבארקנסוהביקורת

)www. state .arus/jddc/commission(.חודשמדי,ככלל,נפגשוסטס'במסצהביקורתארגון
allw2002ww.mass(פגישות11רקהיו2002-שכאף .gov/cjc/report(.

87ALRSI1נSHAMAN . LUBET,מתוארת442-443בעמודים.438-443'בעמ,2ש"הלעיל
היקףלעניין,שםהעליוןהמשפטביתלביןבנברהשופטיםעלהביקורתארגוןביןמחלוקת
.הסמכות

.1SHAMANנALFfNI:בהתאמה,ראו88 LUBET,448-450,450-451'בעמ,2ש"הלעיל,
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לאותומוענקותשלפיו,)Unitary(המאוחדהמודלפיעלנעשההבירור,מהמדינות

המשפטלביתהיאהמתקבלותההחלטותעלההשגה.והכרעהחקירהסמכויותגוף
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הראשוניהבירורהליךעל.93,דלעיל92המודליםשניביןפשרהמעיןהמהווה

כתבהגשתעםלציבורהבירורהליכינחשפיםהמדינותוברוב,סודיותמעטהחל

ננקטת,מוצדקתנמצאההתלונהואםההליךשלבסופו.פורמלי94משמעתיאישום
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.97לנפגעפיצוייםקביעתכגון,נוספותסנקציותישנן

,אזרחי,כפליליההליךשלבסיווגו,היתרבין,כרוכהאלהבסוגיותההכרעה.451-453
.158-159'בעמ,30ש"הלעיל,פדהצור:ראו;אחראומשמעתי

;127-128'בעמ,35ש"הלעיל,HollandיGray6:ראו,וכאריזונהבקליפורניה,למשל,כך89

.19-23'בעמ,47ש"הלעיל,השוואתיתסקירה-אומבודסמן
.80ש"ה,35ש"הלעיל,Gray61Holland:ראו.ובאילנויבדלוור,באלבמה,למשל,כך90
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.(לשופטיםהמשמעתיהדיןבית)רשמיתמשמעתיתבקובלנהלהכריעהמוסמךהגוףאינו
.81ש"ה,35ש"הלעיל,Gray61Holland:ראו.ובוויומינגבקנזס,בפלורידה,למשל,כך92
Rubin:ראו.השוניםהמודליםשלהיחסייםובחסרונותיהםביתרונותיהםעסקושוניםמלומדים93

248-244IUDICATURE63,fier(979נ-1980); Systems-0'7אand-0"שCohn, Comparing.0
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96ALRNI61SHAMAN. LUBET,הכותביםמתארים438'בעמ.437-438'בעמ,2ש"הלעיל

בסנקציותלהשתמשהאפשרותאתשצמצםבארקנסוהעליוןהמשפטביתשלהכרעתואת
.זאתלדעתהציבורעל,מוצדקתהתלונהכילהכריעמקוםיששאםבטענה,הפרטיות

97Gray6וHolland,שללמאפייניהםהחיובדרךעללהתייחסות;132'בעמ,35ש"הלעיל
מגוון,והפנימיהחיצונימעמדם,הרכבם,נגישותםמבחינת-המדינתייםהביקורתמוסדות

ALRNI)6:ראו,ועודבאמצעותמהאפשריותהסנקציות

,

SHAMAN, LUBET,בעמ,2ש"הלעיל'

Cynthia;132-133'בעמ,35ש"הלעיל,81Hollandץ10;8 Gray, How

,
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שיפוטיתפניםביקורתמורל.3
הביקורת.שופטיםעלחיצונייםביקורתגופיפותחולאאחרותמערביותבמדינות
במישור,למשל,כך.בחוקמוסדרתהמקריםוברוב,פנימיתהיאבהןהקיימת

שלפנימיתלרגולציהסטטוטורייםמנגנוניםהתפתחוהברית-בארצותהפדרלי
שיפוטיותמועצותידיעלהמופעלת,והתנהלותםשופטיםהתנהגותעלהביקורת

)Judicial Councils(אלהמועצות.מכהונתםשופטיםלהעבירמוסמכותשאינן
השיפוטיתהוועידהידיעלנבחנותוהחלטותיהןבלבדמשופטיםמורכבות
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Newבמדינת.101הטבועה South Walesהמורכבתהשיפוטיתהמועצההוסמכה

ולאסוףלשופטיםהשתלמויותלערוך,תלונותלברר,מכהניםמשופטיםברובה
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היומיומיהטיפולעלהמופקדחדשגוף2006-בהוקם,הנושאשלסטטוטורית
Lord(המערכתשבראשולשופטנסלור'צללורדוהכפוףשופטיםעלבתלונות

Chief Justice(103ופנימיריכוזי,סטטוטורישהואביקורתמנגנוןהיוצרבאופן.
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www.publications:זהבענייןדאו;זה .parli;יוע,יי.408.ו0ע(1א/(5ת0!ם0אש1/טז,עת0/,895.תחת
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סודיותחובת.הבירורהליכיעלהחלההרחבההסודיותובחובת;השלטונית

,התיכונהאירופהבמדינותהקיימיםוהפיקוחהבקרהמנגנוניעלגםחלהכאמור
,ענייניטיפוללצדהשיפוטיתהמערכתשליוקרתהעלשמירהמאפשרתוהיא

.בתלונותויעילדיסקרטי
השירותשיפור-תכליתהלהגשמתפועלתהיא,לפעולהנציבותהחלהמאז

.השיפוטית127בעצמאותלפגועבלילציבורהשופטיםידיעלהניתןהייחודי
,באחריותנעשיתוהיאתלונותבירורשלדרךעלבנציבותמופעלתהביקורת
בתלונותהטיפולנתוניניתוח.ולרוחוהחוקללשוןבהתאם,ובדיסקרטיותברגישות
הקבועותלעילותבהתאם,הסףעלנדחומהתלונות%40-שכמלמדעברובשנים
תלונותשלעניינן.לגופןמוצדקותנמצאו,שנתבררומהתלונותכשליש.'28בחוק
,סבלנותקוצר,שיפוטימזגחוסרכגון,שופטשלראויהבלתיהתנהגותהיהאלה

.6591ת"ק,2007-ז"התשס,לשופטיםאתיקהכללי;16א'ס,שם125
.(2000)54,61(2)נדד"פ,העליוןהמשפט-ביתנשיא'ניצחק00/1622ץ"בג;77א'ס,שם126
.שם,21ש"הלעיל,כהן-שטרסברג127
שנתיוחשבוןדיןשופטיםעלהציבורתלונותנציבות:ראו.הנציבותלחוק18-ד1'ספיעל128

הציבורתלונותנציכות;("2004לשנתהנציבותח"דו":להלן)23-37(2005)2004לשנת
לשנתהנציבותח"דו":להלן)28-35(2006)2005לשנתשנתיוחשבוןדיןשופטיםעל

36-43(2007)2006לשנתשנתיוחשבוןדיןשופטיםעלהציבורתלונותנציבות;("2005

.("2006לשנתהנציבותח"דו":להלן)
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עיכוב;ההליכיםהתמשכות;ועודבאולםשליטהחוסר,לפשרהיתרלחץהפעלת
חילופישלבמקרהכגון,משפטניהולבדרךליקויים;דיןופסקיהחלטותבמתן

פגיעהשעניינםוליקויים;ועודוחסרהראויהבלתיבדרךצוויםמילוי,שופטים
.הטבעי29ןהצדקבעיקרי
יכולוהנציבהראיותולדיניהדיןלסדריכבולבנציבותשנערךהבירוראין
פנייהפעםלאהבירורכולל,בפועל.130"לנכוןשימצאדרךבכל"תלונהלברר

,הדיוןופרוטוקולהמשפטביתתיקבחינת,באולםשנכחודיןלעורכיאולצדדים

,להחלטההממתיניםהשופטשלהתיקיםמצבתבחינת,השופטלתגובתפנייה
,הסחבתבנושאהטיפול.הענייןבנסיבותהנדרשככל,ועודמשפטבבתיביקור
דרךעל,היתרבין,נעשה,המערכתשלהעיקריותהחולותמהרעותאחתשהיא
;דיןבפסקלסיומםעד,מוצדקתנמצאהבעניינםשהתלונהתיקיםאחרמעקבשל

התמשכותאוהחלטותבמתןעיכוביםלענייןהמשפטבתימהנהלתנתוניםקבלת
באתרהמתעדכןלמידעבהתאםובירורמעקב;בירורכבקשותהמטופלים,הליכים

.ועודההנהלהשלהאינטרנט
הליקוייםלתיקוןהמלצותכוללותמוצדקותשנמצאובתלונותההחלטות

שלהאישיבתיקמתויקות,חוקפיעלהנציבותלמכותבימועברותהן.13'שהתגלו
,בחוקלאמורבהתאם.העניינימשקלןלפיהצורךבעתבחשבוןומובאותהשופט

החלטותבעקבות.ליקוייםלתיקוןהמלצותיהמילויאחרמעקבהנציבותמקיימת
כמהלהעמדתהמלצותניתנו;אחרמשפטלביתשופטיםכמההועברו,הנציבות
במספר;אחדשופטשלהמשמעתייםההליכיםוהושלמומשמעתילדיןשופטים

.בנציבותשנערךלבירורבהתאם,שופטיםהמערכתמןפרשומקריםשלקטן
לבלתשומת,המוצדקותבתלונותעקרוניותפרטניותהחלטותמובאות,בנוסף
פגישות,שופטיםבפניהרצאות,דעתחוותשלבדרך,בכללותוהשופטיםציבור

.ועוד32ןאישיות

;43-79'בעמ,2004לשנתהנציבותח"דו,שם:ראו,הנציבותידיעלהמטופליםלנושאים129

'בעמ2006לשנתהנציבותח"דו,שם;51-121'בעמ,2005לשנתהנציבותח"דושם

51-149.
כסמכותלנציבותשהוענקההבירורסמכותאתהמפרשיםיש;הנציבותלחוק20'ט130

.48'כעמ35ש"הלעיל,פורת-בן:בהשאלה,ראו.אינקוויזיטורית
פרשת:בהשאלה,ראוכן;הנציבותלחוק22'ס:ראו,הנציבותהחלטותשלמעמדןבעניין131

.שם,59ש"הלעיל,דודאי
,2004לשנתהנציבותח"דוראו,למעשההלכה,הנציבותידיעלבפועלהליקוייםלתיקון132

;123-126'בעמ,127ש"הלעיל,2005לשנתהנציבותח"דו;81-84'בעמ,127ש"הלעיל

'לגבלהודותרוצותאנחנו.153-157'בעמ,127ש"הלעיל,2006לשנתהנציבותח"דו
.למאמרחומרכאיסוףסיועןעללוזוןשרון'ולגבברזון-ויגרעדי
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סבוראיומורןכהן-שטרסברגטובה

דברסוף.ה

ביניהםוהשוניהדמיוןנקודותעלובהצבעההגופיםביןבהשוואהישכינראה

לענייןשוניםהיבטיםולהאירהנציבותחוקעלהמבטנקודתאתלהעשירכדי
עללהשליךכדיזובהשוואהיש,כןכמו.הדרושככל,זהחוקלתקןהצורך
,כך.ציבורייםרוחמהלכיכחלק,לבקריםחדשותבישראלהעולותחדשותמגמות
יבואשעניינן,בישראללאחרונההנשמעותקריאותבזהירותלבחוןראוי,למשל

שניתןכפי.ישראלשופטיעלבמצטברוהפעלתםגיבובם,נוספיםביקורתמנגנוני
בכלשכן,בעולםורעאחאץכזהלגיבוב,דלעילההשוואתיתמהסקירהללמוד
שלהפעלתםאתהמייתרמסויםביקורתמארגאואחדביקורתגוףפועלמדינה
בה,בישראלנוספיםביקורתמנגנונישליצירתםאוייבואם.נוספיםביקורתגופי

לפגועעלולים,שופטיםעלופיקוחביקורתמנגנונימעטלאעתהכברפועלים
השיפוטבמלאכתוכןשופטיםשלתלותם-ובאיבעצמאותם,בתפקודם,במעמדם
.ידםעלהנעשית
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