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הקדמה.א

אנורוחבאותה.'"כרומאינהג-ברומא":שAmbrose.8-להמיוחסתהמימרהידועה
לנהוג"פירושמה.כשופט4נהג-כשופטלכהןשנבחרתמשעה,הדיןלעורךאומרים
,חדשיםשופטיםאלבפנותו,ברק'אהשופט,העליוןהמשפטביתנשיא?"כשופט
מהותישינויחלבכך.בישראלשופטיםהתמניתםהיום":הבאיםהדבריםאתאמר

עליכםהוטלה,בישראלאדםכלעלהחלההנורמטיביתלמערכתבנוסף.במעמדכם
אתקובעיםהם.שיפוטיתאתיקהשלכלליםהםאלה.נוספתנורמטיביתמערכתמהיום

.תפקידרקאינהשפיטה,אכן.לוומחוצההמשפטבביתהשופטשלהתנהגותודרכי
.השופטעלאסורהלהיותעשויה,אדםלכלהמותרתהתנהגות.חייםדרךהיאשפיטה
גלימתאתמשכמומסירשהשופטשצההשופטמשכםמוסריםאינםהאתיקהכללי

עליויחולו,כאדםוהשופטכשופטהאדםיעשהאשרוכלילךאשרבכל.השופט
.5"שיפוטיתאתיקהשלכללים
בהזדמנויות,ברקהנשיאעמדהשופטשלנאותההתנהגותשלהרבההשיבוחהעל
שמןוהתכונותהסגולותיתרבין,זותכונהשלוחיוניותהערכהאתהסבירבהן,רבות

.השיפוט6במלאכתהשופטאתילווכיהראוי
בתילחוק18סעיףפיעלהיאחובה,השופטאתההולמת,נאותההתנהגות

כלליאתהמפרשופטאל-מסוימיםבמקרים-רבהבחומרההמתייחס,המשפטי

,למשפטיםהספרכביתההוראהועדתוחברהמשפטהעתכתבמערכתראשיושב,בדימוסשופט* המסלול
.למינהלהמכללהשלהאקדמי

.(הורביץפרשת:להלן)49(2)נדד"פ,י"מ'נהורביץ99/1182פ"ע1
.(יצחקפרשת:להלן)54(2)נדד"פ,ברקהנברא'ניצחק00/1622צ"בג2
61vivitoן".(].ר,.3 sicut,16עfueris5י.fueris Romae, Romano vivito mole51"

sa(י0א~-ר,וז0,

~

ings4Titetman Randbm Howe Dietiona~y ofPopular Proverbs

(1996.
עלההליםמאלה-רכיםבתחומים-שוניםהשופטיםעלהחליםההתנהגותשכלליחולקיןאין4

.239,242(ה"תשנ)בהמשפט"השפיטהלכהתתשופטיםהכשרת"דרור-בן'מראו.הדיןעורכי
.1023(אכרך,ס"תש,עורכיםזמיר"וכהן'ה'ח)כחביםמבחר"שיפוטיתאתיקה"כרק'א5
'א;(צבןפרשת:ולהלן141(4)מד"פ,דחותלענעיהשר'נצבן84/732צ"בג,היתרבין,ראו6

.265(א"תשס)והמשפט"השופטעל"ברק'א;47(ו"תשמ)שיפוטידעתערטולברק
.(המשפטכתיחוק:להלן)1984-ד"תשמ,[משולבנוסח]המשפטבתיחוק7
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ההתנהגותכלליאתומפרטקובעהואשאין,עקאדא.השופטיםעלהחליםההתנהגות
להגישרשאיהמשפטיםשר(א)"כיבוקוראיםאנוכןפיעלואף,הםמהאומרואינו

כהלכהשלאנהגהשופט(1):מאלהאחדיסודעלשופטעלקובלנההדיןלבית

שופטשלמעמדואתהולםשאינובאופןהתנהגהשופט(2);תפקידובמילוי
."בישראל
ביתשבסמכותהשונים"המשמעתאמצעי"הםמהללמדנובאזהלחוק19וסעיף

בתשלוםבין,הכהונהמןהעברה(5)"כולליםאףואלה,כזהשופטכלפילנקוטהדין

."מקצתהאוכולה,בשלילתהוביןקיצבה
בקרבלאאם)חדששופטכלבפיהראשונההשאלהכי,לצפות,כןאם,ניתן

לנהוגחייביםפיהםשעלהכלליםאתוללמודלמצואניתןהיכןתהיה(כולםהשופטים
נאותהתשובהבידינושישלומרקשה,זהנושאשלהרבהחשיבותואףעל?השופטים

,שיפוטיתאתיקהכללישלבדמותםתשובהבידינוישכיחשבנוואם.וולשאלה

יצחקופרשתהורבצופרשתבאו,השופטיםאתהמחייביםוהם,81993-ג"תשנ
.טעותנועלוהעמידונו
מכלולעלרחבהבצורהומשתרעיםחליםהשיפוטיתהאתיקהכללי,כאמור

הצורך",ברקהשופטכדברי.לוומחוצההמשפטבבית,השופטשלהתנהגותו
מתמקדאינוזהצורך...נמשךצורךהוא,השופטתברשותהציבוראמוןאתלהבטיח

שלהתנהגותומכלולעלמשתרעהוא.המשפטכסעלהשופטשלבפעולתואך
כללי,אכן.9"חייםצורתזו.תפקידאינההשפיטה.לוומחוצההמשפטבבית,השופט

,וכוללתרחבהבצורה,התייחסושמגר'מהנשיאידיעלשהותקנוהשיפוטיתהאתיקה

ומחוצההמשפטבבית,ופעולותיומעשיובכלהשופטמןהנדרשתהראויהלהתנהגות
בתשלוםבין,בתופשההואנמצאאםאף,כהונתותוםועדהשבעתומעת"וזאת,לו

.0י"בתשלוםשלאכין

העליוןהמשפטביתשופטיבהשדנוהסוגיההייתהמה.ב
?יצחקובפרשתהורביץבפרשת

:6בסעיף)שםנאמר."השופטשבועת"את,היתרבין,כולל,השפיטה:יסוד-חוק

;המדינהנשיאלפניאמוניםהצהרתיצהירשופטשנתמנהמי"כי,("אמוניםהצהרת"

לשפוט,ולחוקיהישראללמדינתאמוניםלשמורמתחייבאני':ההצהרהדבריואלה
את,כןאם,מחייבתזוהצהרה.יי"'פניםלהכירולאמשפטלהטותלא,צדקמשפט

.(במערכתשמורעותק,השיפוטיתהאתיקהכללי:להלן)1993-ג"תשנ,שיפוטיתאתיקהגללי8
.לשעברהעליוןהמשפטביתנשיא,שמגר'מהשופטידיעלהותקנוהכללים

.293'בע,6הערהלעיל,(ז"תשמ)ברקזהכהקשרוראו148'בע,6הערהלעיל,צבןפרשת9
.18'בע,8הערהלעיל,השיפוטיתהאתיקהכללי10
("אמוניםהצהרת")השפיטה:יסוד-לחוק6סעיף11
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זהביטוימגדירשושן-אבן'אשלהחדשהמלון.פנים2ימשואללאלשפוטהשופט

"וכדומהאליוידידות,קרבתו,חשיבותובשלאחריםעלאדםהעדפת"
13.

דיןעורךלפניומופיעכאשרלנהוגשופטעלכיצדהשאלה,כןאם,ועולהצפה

כילומרעלינוהאם?הטוביםוידידיוחבריועםנמנהוהוא(הצדדיםאחדאתהמייצג)

האישייםמיחסיולהתעלםשיידעשופטכלעלוהזקההואילכלוםולאזובעובדהאין
במקרהמלדוןעצמולפסולהשופטעלכילקבועהראוימןשמאאו;הדיןעורךעם

והבירורהדיוןובמסגרת,יצחקובפרשתהורביץבפרשתדנוזובשאלה?זהמסוג

בשאלתהדנהזו,השיפוטיתהאתיקהשבכלליההוראותלאחתהתייחסואףהמשפטי
חברתייםיחסיםקיימיםאלהשניביןכאשרשופטלפנידיןעורךשלהופעתו
.מיוחדים

אתיפסולכיהבקשהלהגשתהעילהאתמסביר,החלטתובפתח,אור'תהשופט

:הבאותבמילים,במקרהמלדוןעצמו

ביוםהאחד,יצחקיואבמרשלמכתביםשניאצליהתקבלו.1"
כי,יצחקמרטועןהמכתביםבשני.2000.2.13ביוםוהשני2000.2.7

עםהחברתייםקשרייבשל,אלהבערעוריםמלדוןעצמילפסולעליי
אלימרשלמסנגוריואחד

הורבלי
יצחקמר.רוביןפנחסהדין-עורך,

קשריובשלהורביץמראתלייצגנשכררוביןדין-שעורך,חשדמעלה
אישישקשרהסיכויבהול'נעשהכךכי,מלהוסיףנרתעהואאין.עמי
הערעורובהליכיהדין-בפסקהורביץעםוייטיבביטוילידייבואזה

4"'הדיןביתכאבבמעמדואורהשופטכבודמובילאותם

,.

כיאורהשופטמצייןובהמשך

אשרהאתיקהכלליעםהנמנהכללעלבמכתביומסתמךיצחקמר"
השופט(בדימוס)העליוןהמשפטביתנשיאידי-עלבשעתםהועברו

בובמשפטבדיןמב"ילאשופט'פיו-ועל,השופטיםכללאלשמגר

אובתיקהמופיעלפרקליט,דיןלבעלחברתיתאומשפחתיתקרבה
,כשופטמינויולפניהדיוןנשואבענייןקודםטיפולאו,מרכזילעד

.1""פניםלמשואחשששלמראיתליצורעלולים

שונהאינו("אחריםעללמישהוהיתרוןאתנתן,פניםנשא":מוגדראשר)"פניםלהכיר"הביטוי12
החדשהמלוןשושןאבן'אראו.השונההגדרתםאףעל"פניםמשוא"הביטוימןלענייננו

.(רביעיכרך,ס"תש)
.שם13
.51'בע,1הערהלעיל,הורבעופרשת14
.שם,שם15
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הציגויצחקבפרשת(דורנר'ודקדמי'י,מצא'אהשופטים)ההרכבשופטישלושתנם
:אמרווכך.דומותבמיליםהסוגיהאת

ייפסלאורהשופטכי,העותרבבקשתהואזועתירהשלעניינהעיקר"
הדין-עורךעםהחברתייםקשריובשל...5המשיבשלבערעורומלדון
(,נודביאליהו)5המשיבידי-עלצורףהערעורשבשלב,רוביןפנחס
בנוסף.הראשונההערכאהלפניבדיוןאותושייצגוהסנגוריםלצוות
יחויבוהמשפטיםושרהעליוןהמשפטביתנשיאכי,העותרמבקש
-ג"תשנ,שיפוטיתאתיקהכללי'שלהמחייבתתקפותםעללהכריז

,בדימוסהעליוןהמשפט-ביתנשיאידי-עלבשעתושפורסמו...'1993
עילתואתהעותרמבסס,היתרבין,בהםהאמורושעל,שמגר'מ

.6ן"בערעוריםמלדוןאורהשופטשללפסילתוהנטענת

?מהו-פניםמשוא.ג

אתתפרטהמדינה17נשיאלפניהשופטשל"אמוניםהצהרת"שהואהדבריםמטבע

6סעיףפיעלכאמור,מתחייבהשופט.השיפוטלמלאכתביותרההשוביםהיסודות

,צדקמשפטלשפוט,ולחוקיהישראללמדינתאמוניםלשמור",השפיטה:יסוד-לחוק
בין,מעייניובראששםהשפיטה:יסוד-חוק."פניםלהכירולאמשפטלהטותלא

למעשהנחשבפניםמשוא.פניםמשואללאתהיהשהשפיטההדרישהאת,היתר

שמרועליכםיהוה-פחדיהיועתה":קוראיםאנובמקורותינו.לשוחדבדומההרסני
.!8"שחד-ומקחפניםומשאעולהאלהינויהוהעםאין-כיועשו
כיקבע,השיפוטיתהאתיקהכלליאתבגבשו,שמגרשהנשיא,אפוא,תמהאין

פניויסבירלא;דלפנייישאולאגדולפנייהדרלא,במשפטפניםיכירלאשופט=

בהתנהגותויתןולאפניםמשואאוקדומהדעהיגלהלאשופט;לאחרפניווירעלאחד

.9ן"אלהמפנילחששיסודבדבריואו
:אומרהואוכך.צדריוכלעלפניםמשואשלזהמושגבהרחבהמסבירברק'פרופ

המכריעשהשופט,היאתקיןשיפוטיהליךכלשליסודתכונת"
והציבורלהליךשהצדדיםהואחיוני.פניםמודואללאפועלבסכסוך
בשלאחראוזהצדמעדיףאינושהשופטמשוכנעיםיהיוכולו

שלאופייםלא.אדםבנישלאחראוזהלסוגהשתייכותואותכונותיו
משמעותו.הטיעוניםשלמשקלםאלא,הדיןאתשמכריעהואהטוענים

.57'בע,2הערהלעיל,יצחקפרשת16
.השפיטה:יסוד-לחוק6'סראו17
.(יט,טז,דברים)"שחדתקח-לאפניםתכירלאמשפט-תטהלא";ז,יט,בהימיםדברי18
.4'בע,8הערהלעיל,השיפוטיתהאתיקהכללי19
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שלפניוהצדדיםאלמתייחסשהשופט,הואזהפניםמשואחוסרשל
לושאיןשווהויחסשווההזדמנותלהםמעניקשהואתוך,שווהבאופן
אוזהלצדנטייתובשללא,דינולפסקמגיעשהוא;בתוצאהאישיענין
להליךהואחיוניזהדבריםמצב.לדיןכניעתובשלאלא,אחר

אמוןבלא.השופטתברשותהציבוראמוןיתקייםלאבלעדיו.השיפוטי
השופטשצייןכפי.תפקידהאתלמלאיכולההשפיטהאיןזה

:פרנקפורטר

The couftts authority - possessed of neither the purse nor the'

sustainedתוי1 public confidence0תSWOTd - ultimately rests

'

sanction20"1א0ש.
כולווהציבורלהליךשהצדדים"כדיהראויההגישהלגביברק'פרופמדבריכאןעד

.י2"אחראוזהצדמעדיףאינושהשופטמשוכנעיםיהיו

העליתהמשפטבכיתההליכים.ד

בשתילדוןהעליוןהמשפטביתשופטינדרשו,לעילשהובאוהדבריםמןשעולהכפי
כלעצמולפסולהשופטעלוהאם"חברתיתקרבה"שלדינהמה-האחת:שאלות
להתייחסישכיצד-והאחרת?לפניומופיע,הקרובוידידוחברו,דיןשעורךאימת

?שמגרהנשיאידיעלשהותקנוהשיפוטיתהאתיקהלכללי

ובלעדיממוקדדיוןאפשרוולאהתאימולאזהבמשפטהמיוהדותהנסיבות,ברם

כישביקשהצדדיםאחדזההיהלא,למשל,כך;לבדןובהןלעילהשאלותבשתי
אמונםאתהביעוהצדדיםשני,אדרבא;זהבמקרהמלדוןעצמויפסולאורהשופט

וביןבינוחברותיחסישלקיומםאףעלבמקרהלדוןימשיךכיהסכימוואףבשופט

והעלההבקשהאתהגישאשר(ולצדדיםלמשפט)זראדםזההיה.הפרקליטימ22אחד

ידונוכי,זה"מתערבזר"זכאיאםהשאלההתעוררהלפיכך.הפסלותבדברהטענהאת
מבקשיםואינםבכךרוציםאינםלמשפטשהצדדיםבשעההשופטלפסילתבבקשתו

במועדאלא,החוקפיעלכנדרשהדיוןבתחילתלאהוגשהשהבקשההובררעוד.זאת
.למדימאוחר,מאוחר

גםכמו,שונותמשפטיותבשאלותלדון,כןאם,נדרשהורבצובפרשתאורהשופט

.שלובדרכוהלךאלהמותביםמשניאחדכל,ברם.יצחקבפרשתהשופטיםשלושת
לאבמשפטלהתערבובזכותויצחקמרשלהמשפטיבמעמדוכללדןלאאורהשופט

מרשלמכתביוזכושלההרבההפומביותנוכח"כימסביראורהשופט,אדרבא.לו

.261-262'בע,6הערהלעיל,(ז"תשמ)ברק20
.261'בע,שם21
לאמורוההתייחסות(קלהנרפרשת:להלן)113,114יבד"פ,רודי'נקליבר57/296'המ22

.זובהמרצה
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מלהמשיךעצמיאתלפסולעליאםלשאלהבנוגענוספיםפרסומיםגםכמו,יצחק

כיהיאוהנחתיוהואיל,רוביןדין-עורךעםחברותיחסימפאתאלהבערעוריםלדון
,להבהירלנכוןאנירואה-זובשאלהעמדתיאתעתהכברלדעתמעונייניםהדין-בעלי
.23"אלהבערעוריםולדוןלהמשיךשעליילינראהמהשוםעלבקיצורולו

בשאלתובעקבותיההפסלותבשאלתודןאורהשופטהמשיך,זועמדתולאור
כיהטענהאתשדחהלאחררק.שמגרהנשיאשלהשיפוטיתהאתיקהכללישלתוקפם

ורק,רוביןהדיןעורךוביןבינוהקיימיםהחברותיחסיבגללעצמואתלפסולעליו

אתמחייביםאינםשמגרהנשיאשלהשיפוטיתהאתיקהכלליכישקבעלאחר

.הטענההועלתהשבוהמאוחרהמועדענייןעלועמדאורהשופטהוסיף,השופטים
:אמרוכך

שליזמןרקולא,הערעוריםובשמיעתלמשפטבהכנההוקדשרבומן"
מבליוזאת,הדין-בעלישלומשאביםזמןגםאלאהשופטיםחבריושל
ראויאםהשאלהאת,הדיוןשלשלבבשום,העלהמהצדדיםאחדשאף

במשךהמותבבפנינשמעוהערעורים.המשפט-ביתבמותבשאשתתף
לאחר,כאמור.הדין-לפסקממתיניםהצדדיםזהובשלב,ימיםחמשה
הדין-בעלי,נסתייםשהדיוןלאחררק,טענותיואתהעלהיצחקשמר

מבחינתםכידעתםהביעווהם,לעמדתםהמשפטביתידי-עלנשאלו

במצב.המשפט-ביתבמותבההשתתפותמהמשךעצמילפסולעלייאין
מןעצמיאוציאאםהדין-בעליכלפיוהוגןנכוןיהיהלאכיסבוראניזה

.24"מחדשבערעוריםהדיוןאתלפתוחיהיהוצריך,המותב
הטעםמןהבקשהאתלדחותשישהחליטלאאורשהשופט,עולההללוהדבריםמן

אם-בחשבוןלהביאישכיהיהשסבוראלא,בחוקהקבועהמועדלאחרשהוגשה
לחוורהצורךויתעוררהמשפטדחייתאחריויגרורהדברכי-לפסילההבקשהתתקבל
השופטשלבעיניוורצויהראויהנראתהלאזוותוצאה;ומתחילתומחדשבוולדון
.בהחלטתושצייןהנסיבותלאוראור

משקללייחסישלשיטתם;שונהבדרךהלכויצחקבפרשתהשופטיםשלושתואילו
שלמעמדומה:לאמור,לעיל"המקדמיות"הנקודותלשתי,מכריעמשקל,יותררב

דנוזולגישתםבהתאם.באיחורשהוגשהבקשהשלדינהומהזהבמקרההמבקש
-בהחלטתםכמפורט-ובירורדיוןולאחר,אלהמשפטיותשאלותבשתיתחילה
ואלהאלהענייניםשנייסודעלהמבקששלעתירתואתלדחותישכילמסקנההגיעו
:אמרווכך.בלבד

.עמידהזכות=

.51'בע,1הערהלעיל,הורכתןפרשת23
.52-53'בע,שם24
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בתילחוק77אבסעיףמוסדרתפסלותטענתלהעלותהזכות.6
הסעיףבהוראתהעיוןמן.1984-ד"תשמ,[משולבנוסח]המשפט

...'דין-בעל'שהואלמינתונההזכותכי,עולה
פי-על,שופטנגדפסלותטענתלטעוןהזכותכי,סבוריםאנו.7

השיפוטיבהליךהדין-לבעלירקנחתה,הקייםהחוקיההסדר
.25"הטענהמועליתשבגררו

:לפסילההבקשההגשתמועדלגביגםוכך

.הדיןבעליועמדתהבקשהבהגשתשיהוי"
הפליליהדיןסדרלחוק,סיפא,(ג)146וסעיף-הואידועכלל.8

טענתלטעוןהמבקשכי-במפורשכךעלמורה[משולבנוסח]
שעילתלאחרמידטענתואתלהעלותמצווהשופטנגדפסלות
הסףעללסלקהמשפט-ביתרשאי,וככלל...לונודעההפסלות

.26"באיחורשהועלתהכךבשלרקפסלותטענת
:ובלשונו-המשפטביתהגיעאליההתוצאהומכאן

שדין,המסקנהמתחייבתהמיקדמיותהשאלותבשתימהכרעתנו.9"
עללהידחותהפסלותבטענתאורהשופטהחלטתנגדהעתירה

בטענתלדוןהצורךמתייתר,האמורהמסקנתנולנוכח.הסף
.27"לגופההפסלות

שופטיםשלראויהלהתנהגותכלליםבקביעתהעליוןהמשפטביתתפקיר.ה

הדרךהיאיצחקבפרשתהשופטיםשלושתהלכושבההדרךכינראהראשוןבמבט

משפטישיח-דווהתקייםהצטמצםאילוהדבריםפניהיושכךודאי.זהבמקרההנכונה
ומכלעניינךזהאין:השופטיםלואומריםהיואזאו.בלבדהמבקשוביןהמותבבין

ת"בדלהואמוגבלזהנושאאם,השאלהמתעוררתכאןברם.השעהאתהחמצתמקום

1למותבהמבקששביןהיחסיםמערכתשלאמות

אותןצייןואף,זהבמקרההקיימותהמיוחדותלנסיבותערהיהאורהשופט

,יצחקמרשלפנייתוזכתהלההרבההפומביותנוכחכילמסקנהשהגיעשעהבמפורש

בירור,אורהשופטשללדעתו:אחרותובמילים.בסוגיה28עמדתושיבהירהראוימן

.61'בע,2הערהלעיל,יצחקפרשת25
גםוכךהמבקששלמעמדולגביהמשפטביתהנמקתאתבפרוטרוטהבאתילא.61-62'בע,שם26

הטעםמן,(אלהשניעלבהרחבהעמדהמשפטשכיתומובן)הבקשההגשתמועדלגבי
.בהםלדוןמקוםרואהאינני,ונושאיוזהמאמרשבמסגרת

.62'בע,שם27
.51'בע,1הערהלעיל,הורבצופרשת28
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הנושא;המשפטלביתהמבקששבין"מחלוקת"שלהצרהמהמסגרתחורגהשאלה
.לציבורגםלהםומעבר,עצמםלצדדים-ובראשונהבראש,רבהחשיבותבעלהוא

אתומבהירההמסדירה,ומחייבתשלמהכלליםמסכתלנואיןכילזכוריש
ללמודהשופטיםבללשעללומרעלינוממילא.השופטיםשלהראויהההתנהגות

,שונותובהזדמנויות,לעתמעת,נקבעיםשאלהכפיההתנהגותכלליאתולאמץ
נשיאוידיעלובעיקרהעליוןהמשפטביתידיעלהניתניםהדיןובפסקיבהחלטות

חשיבות,כןאם,ישנה.(מסויםבמקרהמלדוןשופטלפסולבבקשותדןשהואבשעה)
ביתכי,לאואםהיאראויהאם,שופטהתנהגותשלשאלהשמתעוררתפעםבכל,רבה

.דברואתיאמרהעליוןהמשפט
זהשמקרה-הדעותלכלנכונה-למסקנההגיעויצחקבפרשתהשופטים,כאמור

ווולאהמקוםזהשלאלהםהיהנראהזהמטעם.נסיבותיופיעלבמינומיוחדהוא

מותב,זאתעם.בושהתעוררההשאלהשללגופההלכהלקבועהנאותהההזדמנות
בשעה,ועקרוניתכלליתראייהמזווית,לבעיהונדרשחזריצחקבפרשתהשופטים

אדוןובכך)שמגרהשופט,הנשיאידיעלשהותקנוהשיפוטיתהאתיקהבכללישדן
.(להלן

הציבורואמוןחברתיתקרבה.ו

שהואדיןעורךלפניושמופיעבשעהלנהוגשופטעלכיצדהשאלה,כןאם,נשאלת
?הקרובידידו

בשיטתאחריםיסודותשליותררחבהבחינהלאחרלהשיבישזושאלהעל

לתפקידםמרובהמשפטיתחשיבותישנהשלפנינובשאלה,למשל,כך.שלנוהמשפט
,לאמור.המשפטבניהולהשופטיםשלאלהלעומתהפרקליטיםשלהיחסיולחלקם

עורךשלוחובותיותפקידיועם,היתרבין,אחדבקנהלעלותוהפתרוןהתשובהשעל
.שנימצד,השופטשלאלהלעומת,אחדמצד,הדין

בניהולביותרנכבדותפקידמעמדיש,שלנוהמשפטבשיטת,הדיןלעורכי
:קרי)הדיוןמסגרתרקלא.המשפטבעולהנושאיםהםהםרבותמבחינות.המשפט

.(למיניהןהראיות)המשפטיונרעפיושעלהחומרגםאלא,ידםעלנקבעת(הטענות
:הבאותבמיליםזאתמבהירלנדויהנשיא

בתימערכתשלפעולתהמדרכיבמישריןהנובעותמגבלותישנן"
לפניושמובאבמהרקועוסקמטבעופסיביהמשפטבית.המשפט
לרדתכדיחקירהכליהמשפטלביתלואיןאף...דיןבעלשלביזמתו
הראיותבחומרתלויהואבזהוגם,ציבוריתמחלוקתשללעומקה

.29"לפניולהביאבוחריםשהפרקליטים

.196,198(מ"תש)ימשפטים"ומגבלותיוהמשפטביתשלכוחו"לנדוי'מ29
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:אלהבמילים,שלנוהמשפטשיטתשלזההיבטעלעומד,ברק'פרופגםכך

לא,העובדתיתהמסגרתשלהרחבתהמאפשריםהראיותכלליאםגם"
,בצדדיםקשורההעובדתיתהתשתית.מלאשימושבהםנעשהתמיד

בפנימביאיםאינםהצדדיםאשרעובדותישנן.ובכשרונםביכולתם
הצדדיםעשוייםלעתים.כןלעשותרשאיםהםאםגם,המשפטבית

הםשכן,שיפוטידעתשיקוללהפעלתמתאימהתשתיתמהנחתלהמנע
בתהליך.מכךכתוצאהלהתבקשהעשויבפתרוןמעוניניםאינם

המניחיםוהםהסכסוךשלהיקפואתהקובעיםהםהצדדים,האדברסרי
המשפטביתעשוימכךכתוצאה.לפתרונוהראייתיתהתשתיתאת

שלבאינטרסיםדחהמתחשבתשאינה,בלבדחלקיתתמונהלקבל
.30"בכללוהציבורשלבאינטרסיםאושלישייםצדדים

שלרבהמידהנדרשתהשופטיםמן,הפרקליטיםשלופעלתנותםפעילותםלעומת
במשפטלצורךשלאמעורבות,האפשרבמידת,ולצמצםלהגבילעליהם;התאפקות31

שיטתנופיעלהואחשובזהדבר."צנועשיהאצריך,חכםתלמיד"בבחינת
מהאינטרסיםלחלוטיןמנותקולהיותלהינזרהשופטעלשחובההטעםמן,המשפטית

פנימראיתתהיהאףזווכילכךבהתאםלהתנהגגםעליוחובה;אחראוזהצדשל
שלהרבההחשיבותגםמכאן.ובשפיטתף3בוהציבוראמוןאתיאבדלבלהדברים

.השיפוטית33האתיקהכללי
מצד,השופטיםשלותפקידם,אחדמצד,הדיןעורכישלמקצועםלגבי,זהתיאור

אםדי(לעילשהוגדרכפיבנושאהדיוןובמסגרת)ענייננולצורך.מדיהואכללי,שני
לגביוהןהטענותהעלאתלגביהן,הפרקליטיםעלשונותהגבלותקיימותכינציין
לאבמקרים-נדרשתמהםאשרהשופטיםשלתפקידםלגביהדיןהוא.הראיותהצגת
,אלהכלעללעמודהמקוםכאןלא.ושלטתמכוונתוידבמשפטמעורבות-מעטים
המשפטבמערכתהציבוראמוןשלבנושאיםכילהבהירמנתעלדרושהזוהערהאולם

ידוממילא,הדיןעורךולאדברבעלהואהשופט-פניםלמשואמחששכתוצאה
.יהיואשרהפרקליטיםשלטענותיהםיהיו,העליונהעללהיותצריכההשופט
להתחשביכוליםאינם,המשפטבמערכתהציבוראמוןשלבנושאים,האתיקהכללי

מכללשמורמבקשיםאנואםכילינראה.אחראוזה,למשפטצדשלבאינטרסים
והקפדהזהירותשלרבהמידהנדרשתאזכי,השופטתברשותהציבוראמוןעלמשמר

חייביםכאלהכללים.השופטידידובפנידיןעורךהופעתהמסדיריםאתיקהכלליעל
במשפטכיייתכן,אכן.השופטשלהסובייקטיביתומאמונתומתחושותיוגםלהתעלם

.247-248'בע,6הערהלעיל,(ז"תשמ)ברק30
.80(2)לטר"פ,י"מ'נאלפסי85/199פ"ע;303(4)לזד"פ,י"מ'נגרעוולד83/371פ"עראו31
.148'בע,6הערהלעיל,צבןפרשתגםראו;292'בע,6הערהלעיל,(ז"תשמ)ברק32
.293'בע,6הערהלעיל,(ז"תשמ)ברק33
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עמםוהשופטהצדדיםשניפרקליטייראולא,פניםלמשואחששמתעוררבו,מסוים

באמוןאלאעסקינןאלהכלשלבעמדתםלאאולם.בריןלשבתימשיךאםלפגםטעם
ונמשךההולך,זהאמוןשלפוסקהבלחיבחיזוקווכןהשפיטהבמערכתהציבור
:חדשיםלשופטיםברקהנשיאשאמרהדבריםואלה.למשפטממשפט

הסוביקטיביתתחושתופי-עלנבהןאינו,מהותומטבע,הציבוראמון"
אמותפי-עלנבהןהציבוראמון.בהגינותפועלהואכי,השופטשל

כי,ומשוכנעסבורעצמושהשופט,מספיקזהאין.אובייקטיביותמידה
,עצמאותאותןכי,משוכנעלהיותעליו.נטייהוללאעצמאיבאופןפעל

רקלאצריכההגינות.הדבריםפנימראיתגםהןנטייהוחוסרהגינות
לאנראהשלאמה,הציבוראמתלענייןלהיראותיגםאלאלהיעשות

.34"נעשה
הסנסורשלההסגרהבמשפט.באנגליההדיןבפסקילמצואניתןדומותהתבטאויות

באותובשניתהלורדיםדנו,הלורדיםביתשלהמשפטיתבוועדהשהתקיים,פינושה

(הופמןלורד)הלורדיםאחדמצדפניםמשואבדברהטענהשהועלתהלאחרעניין

שםשאמרהדבריםואלה.הראשוןבדיון

Lord

Hope of

Craighead

:

fact impaltlal18"he8181answer for the

judge

% say80%1)

abide by his judicial oaftl . The purpose of the411ןheא*and

preserve tihe administration of

justice

fiom10שdisqualification 35

.'
"

anyמ1ע6ז8קמ6 suspicion of

i

בתחושתוהכולחזותלראותשאיןהכללעל,שונותבהזדמנויות,עמדברקהנשיא
ואלה.בדיןמלשבתעצמואת(לפסולשלאאו)לפסולהשופטשלהסוביקטייבית

:דבריו

משקללתתישזהבעניין.עצמיתפסילהשלבמקרהבענייננומדובר"
זאתעם.בתיקשידוןהואראוילאכיהסוברהשופטלתחושתנכבד

נקבעיםהם.גבולותישעצמואתלפסולהשופטבעמדתוולהתחשבות
פניםלמשואממשיחשששלוהמקובלתהידועההמידה-אמתפי-על

הואשסובייקטיביתמקרהבכלעצמולפסולחופשיאינושופט'...
צריכההסובייקטיביתהתחושה.בדיןלשבתלוראויזהאיןכיסבור
עללהצביעכדיבהםשיש,אובייקטיבייםבנתוניםמלווהלהיות

לפסולשופטעלשחובהכשם,אכן.פניםלמשואממשיתאפשרות

.1024'יע,5הערהלעיל,ברק34
Street:ראווכןבטקסטלהלןזהלמשפטהתייחסותראו35 Melropolitan80א.1י

1[1999]

~

2.Stipendiary Magistrate and others, ex parte Pinochet Ugarte ao
593,577.E.R111.(אופירשהפרשת:להלןPinochetlcase(.
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עצמולפסולשלאעליוחובהכן,זאתמחייביםשהתנאיםמקוםעצמו

חובתהיאהשיפוטחובת.מתקיימיםאינםלפסילהשהתנאיםמקום
.36"'השופט

:כלשונםלהביאםהראויומן,ברק'פרופכתבדומיםדברים

בהתנהגותונוספותמגבלותהשופטעלמטילותאלהדיוניותמגבלות"
.המשפטביתבאולםבהגינותלנהוגעליו.לוומחוצההמשפטבבית
.מקצועאינהשפיטה.המשפטביתלאולםמחוץבהגינותלנהוגעליו
ומפרקליטיהםמהצדדיםלהתרחקהשופטעלכןעל.חייםאורחזהו

עםאחדבקנההעולהחייםצורתלנהלעליו.המשפטניהולבעת
.י3"השיפוטיתמשרתו

הנאותהההתנהגותעלם.Robinson.7השופטדבריאתברקהשופטמביאובהמשך
:מאנגליתחופשיבתרגוםלהלן,השופטשלוהראויה

יכוליםאינםשובהשפיטהכהונתאתעצמםעלהמקבליםאלה"
יש.אחריםזאתשעושיםכפיחופשיותבאותההייהםבשגרתלהמשיך

לשמורכחבריםהצטרפואליההמשפטמערכתכלפיחובהלהם
של-בכךהצורךיתעורראם,חשבונםעלוזאת-יושרםעלבקנאות
תפקידםזה.וחברתייםעסקייםקשרים,ומכריםשכניםעםיחסים
מתאיםאינוהקרבנותאתלהקריבמוכןשאינוומיובדורםביומם
.38"זולמשרה

הפרקליטיםבהסכמתמפסילההימנעות.?

המשפטפתיחתעם-(מהםמיאו)הפרקליטיםרשאים,שלנוהמשפטשיטתפיעל
הדיןפיעל.בתיקמלדוןעצמולפסולהשופטעלכיהטענהאתלהעלות-ממש

בדברטענה,הדיוןבתחילת,הפרקליטיםאחדהעלהלאאם,(יצחקבפרשתכמפורט)

הדיןמההיאשאלה,זאתעם.ווטענהעודתישמעלא-משפטבאותוהשופטפסלות

(השופטלפסלותהמוליכותהעובדותאתובידיעתםהצדדיםשניפרקליטיהסכימואם

שהסכמתםהעליוןהמשפטביתהשיבכךעל?השופטפסילתמבקשיםהםשאין

בהםלחזור(ערעורבערכאת)מכןלאחריכוליםהםואין,אותםוקושרתתופסת

השופטכי,מלכתחילההיהשראויעלינומקובליהיהאפילוזאתכל;זומהסכמה

המצוטטותהאסמכתאותאתראווכן625,627(4)נהר"פ,עובדיה'נעובדיה01/2478א"עראו36
.שם

.47'בע,6הערהלעיל,(ז"חשמ)ברקך3
.שם,שם38
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מהולשאוללפנותמקוםהיהולא,במקרהולדקמלשבת-ומתמתו-עצמויפסול
.הדין39עורכישל(הסכמתםלשאולשלאודאי)עמדתם

ההנהגותלגביומפורטיםמגובשיםדיניםוחליםנתקבלושם)הברית-בארצות
יכוליםשהצדדיםהיאהגישה(ובצרפתבאנגליההמקובלותלשיטותבניגוד,השופטים
אינטרסיששלשופטכגת,פניםלמשואחששישאפילובדיןיישבהשופטכילהסכים
מפרוטוקולכחלקגםותופיעבכתבתיערךהצדדיםשהסכמתבתנאיזאתכל.מסוים
.המשפטייבית

שישבהולםבלתיזהיהיהלדצתואםעצמולפסולשופטשעלהואהכללאולם
הופיעהלענייננוהרלוונטיתההוראה.עמוקשריםבעלדיןעורךמופיעשבובמשפט

נאמר:1974בשנתוהורחבהתוקנהוהיא,האמריקאי41הפדרלילחוק455בסעיף

:(8)קטןבסעיף

Any justice, judge, or magistrate of ftle United States shall"

impaytiality1any proceeding

~

which1disquali

~

himself

."might reasonably be questioned

נכונה,הורבצובפרשתבהחלטההתוצאהכי,לעילהאמורלאורלומרניתן,לענייננו
,(למשפטצדידיעלושלאהחוקיהמועדלאחרהוגשההבקשהשהרי)הדיןפיעלהיא

כיהסכימוהצדדיםשניפרקליטישהרי,הפסוקהההלכהעםאהדבקנההיאועולה
ולאדופןיוצאותהיוזהבמשפטהנסיבות,ברם.בערעורלדוןימשיךאורהשופט
,הדיןמהוהיא,ועומדתתלויהנשארהוזו,האמיתיתבבעיהוממוקדישירדיוןאפשרו

יחסילאורעצמויפסולהשופטכי,(כחוק)הצדדיםאחדמבקשהדיוןבתחילתאם
האמורהכללכאןיחולהאם?שכנגדהצדשלהדיןעורךעםלושישהחבריתהקרבה

?לאורולנהוגחייבואינובוקשורהשופטאיןשמאאו,השיפוטיתהאתיקהבכללי

חבריםוישחבריםיש.ח

על.שונהלתוצאהמובילמהםאחדשכלמצביםשניביןלהבחנהמקוםשישלינראה

,הורביץבפרשתבהחלטתואורהשופטנכונהאותושתיארכפי,האחדהמצבפי

.114'בע,22הערהלעיל,קליטפרשתראו39
URL:hftp://ww.:ראו40 .utd[אJudges, available5%%5Code of

Conduct

for United
uscounb[(אvisited18חס2003.6.3) .-.gov/judges/judges_code .html.

61008Nationalט3[81-לכתוספתגםמופיע Commission0%Research Papers of

Discipline(01ע.11)913 * Removal.
41(1970)5455]-.u.s28(לה

*
-שופטפסלותעל"שמגר'משלמאמרוראו;("הפדרליהחוק":

עפרכם"פסלותתור-בן'נ;92,ז8(ז"תשמ)אבעטלשמעוןטהרות"משמעתרתיידידבעקבות
,זהבנושאהדנההברית-בארצותענפהחקיקה-שוניםבזמנים-נעשתה,כאמור.35(ט"תשנ)

6Judicialת8:למשל,עודראו.הנוכחיתכמסגרת,בהלהעמיקככוונתיואין Councils Refonn

[(0)372,(1)(6)5332u .s .c28]198001אגDisability6%

~

Judicial Conduct.
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לביןשופטביןחברותיחסיאושהיכרות,הואומתמידמאזבפרקטיקההנוהגהכלל"
בענייןמלדוןשופטפוסליםאינם,ביניהםמשפחתיתקירבהמיחסילהבדיל,פרקליט

.'2"פרקליטאותומופיעשבו
:אמרוכך;החדשיםהשופטיםאלבפנותו,ברקהנשיאאמרדומיםדברים

,אמת.הציבורומכללמחבריכםעצמכםאתלנתקצריכיםאתםאין"
ניתוקדורשתהיאאין.ולאסורלמותרחדשיםגבולותקובעתהשפיטה

אינהשפיטה.אחריווביןהמינוילפניבין,חברהואחבר.מהעברגמור
לביןהשופטביןחומהלבנותאין.הסובבמהעולםניתוקמחייבת
,אזרחהואשופט.מעמוחלקהואהשופט.פועלהואבההחברה
.חברתובבניןחלקואתליחןעליו.טובאזרחלהיותצריךטובושופט

.'3"כשופטמעמדואתההולםבאופןינהגאלהבכלאך
:כלהלןזוהלכההשיפוטיתהאתיקהבכלליניסח,שמגרהנשיא

כולל,חברתייםקשריםלנתקאותומחייבתאינהשופטשלכהונתו"
מיבחברתראוידעתשיקוליפעילשופטאך,דיןעורכיעםקשרים

בחברההימצאותואת,הענייןבנסיבות,הבריותיראווכיצד,יהיה

העדפתשלרושםלעוררהעלולההתנהגותמכליימנעשופט.מסויימת
נסיעהכבון,ידידותבקשריהשופטקשורשעימודיןעורךאודיןבעל

.4'"הדיןעורךשלבמכוניתוהמשפטמביתאוהמשפטלבית
עצמואתלפסולהשופטעלכילקבועהראוימןשלא-נראהכך-עלינומקובל

נשאלתאולם.לעילכמתוארחבריואומידידיואחדמופיעשבובמשפטמלדון
היחסיםבמסכתהדעתאתלתתעלינושעליוהיחידיהדבריםמצבזהואםהשאלה

שדיןלומרנכוןזהיהיהכלום,אחרותובמילים?ולשופטהדיןעורךשביןהמשפטיים
ולאלשניהאחדביןואין"חבריםישראלכל"בבחינת,ומיודעינומכרינולכלאחד
גםוממילאזהכהריזהשאין-ידידינולגבי-לנמריהיהיותרנכוןשמאאו?כלום
.מהםאחדכללגבישונהלהיותצריךהדין

,לעילהמתוארמזהשונה,ואחרנוסףדבריםלמצבהדעתאתלתתשעלינוסבורני
בדיןיישבלאשופט"כיהאומר,השיפוטיתהאתיקהבכלליהכללשלחשיבותוובזאת

...בתיקהמופיעלפרקליט,דיןלבעלחברתיתאומשפחתיתקירבהבובמשפט
הדבריםלמצבמתייחסאינוזהכלל.45"פניםלמשואחשששלמראיתליצורעלולים

.51'בע,1הערהלעיל,הורביץפרשת42
.1025-1026'בע,5הערהלעיל,ברק43
ביתשל,זהבנושא,הקצרדעופסקאתראו.18-19'בע,8הערהלעיל,השיפוטיתהאתיקהכללי44

מזרחי63/327צ"בגוכן.4גד"פ,המשפטיםשר'נטחימובסקי49/90צ"בבגהעליוןהמשפט
.434(1)יחד"פ,העבודהשר'נ

.10'בע,8הערהלעיל,השיפוטיתהאתיקהכללי45
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גישההמחייבת,יותרהדוקה,אחרתיחסיםלמערכתאלא,לעילכהעדשתואר

:דבריאתאסביר.ואחרתשונהמשפטית

:הבאותבמיליםאלהמצביםשניבין,מסוימתהבהנה,הבחיןיצחקבפרשתהמותב

שלרוב,פרקליטיםלביןשופטיםביןוחברותידידותיחסי,אכן"
משותפתמקצועיתבפעילותממעורבותאומשותףאישימרקענובעים
בקיומםאין,ככלל.המשפטניםבקהילייתומקובליםנפוציםהם,בעבר
לביןהשופטביןמפגששלאפשרותלשלולכדיכאלהיחסיםשל

איןגםזאתעם...המשפטיםבאולם,ידידואוחברושהואפרקליט

בובמשפטיכהןששופטראויזהיהיהמקרהבכלכי,לומרמקום
נסיבותתיתכנהואמנם.הקרובחברואוידידושהואפרקליטמופיע

,לא;כזהממשפטידיואתימשוךאםלעשותהשופטייטיבבהן
הענייןשבנסיבותמחששאלא,אישיתנוחותשלמטעמים,חלילה

אתכראוילמלאיכולתועללהכבידמשפטבאותוישיבתועלולה

.%"נאותהלאעיןמראיתליצוראו,השיפוטיתפקידו
מזוויתגםיצחקפרשתשופטיעמדוהשפיטהבמערכתהציבוראמוןשלחשיבותועל

,נדחתהבקשתו,כזכור.העותרשלבמעמדושדנושעה,ונוספתאחרתראייה

העליוןהמשפטביתשופטיאולם.משפטבאותו"דיןבעל"היהשלאמשום,היתרבין
:הכאיםהדבריםאתלהוסיףלנכוןראו

ההליכיםשלבתקינותםלגיטימיענייןאיןשלציבור,להסיקאיןמכך"
ההליכיםבתקינותהציבורשלעניינו,שבעיקרוןאלא.השיפוטיים

ידי-עלובעיקר,אחרותבדרכיםמובטחהשיפוטיותהערכאותשלפני
מקוםישעקרוניתכי,הנחנואילוגם,ואולם.הדיוןפומביותעקרון
טענתלהעלות,הציבורמןאדםשלהעמידהבזכותמסוימתלהכרה
להגבילהיינורואים,לוצדאינושהטועןבהליךשופטנגדפסלות
וברורגלוינראהשבהם,ונדיריםחריגיםמקריםלאותםזוהכרה

עילהעלהנסמכתפסלותטענתלהעלותשלאענייןישהדין-שלבעלי
בבירורגובר,לבירורתועמדשהטענה,לציבורשישוהעניין,מוצדקת

.'י"לבירורמהעמדתהלהימנעלהליךהצדדיםשלעניינםעל
.הציבורבעינינראהשהואכפי,פניםלמשואהחששאתלראותישהזאתבאספקלריה

לפנינוכאשר,נאמצהכיהראויהההלכהמה,בשאלהלהכריעעלינו,אחרותובמילים
?לשופטהדיןעורךבין("חברתיתקרבה")ביותרהדוקיםאישייםיחסיםמסכת

.64'בע,2הערהלעיל,יצחקפרשת46
.61,בע,שם47
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משפחתיתקרבה"עלאחתבנשימהדיבר,השיפוטיתהאתיקהבכללי,האמורהכלל

נעוץלכךהטעם.לחלוטיןמזהזהשוניםאלהשניהיומשל,בנפרדולא"חברתיתאו
ביחסיםאלא,בעלמאסתם,חברותביחסידןהאמורהאיסורשאיןבהדגשהוטמון

יחסיםייתכנושהרי.משפחהיחסיהיוכאילו,קרבתםלאור,להשוותםשניתןחברתיים
,משפחהקרובישאינםאדםבניבין,משפחהיחסיכמו,והדוקיםאמיציםחברתיים
שניביןלהבחיןקלזהאין,אכן.לשופטתפרקליטבין,ייתכנוגםייתכנוכאלהויחסים
,מתעוררתאינההשאלהאםאך.ומידהדרגהשלבשאלותמדוברשהריהללוהמצבים
הטענהאתלבססשניתןאו,רגיליםחברותביחסימדוברשאיןהסכמהשישנהלאמור
במשפט-שופטיישבלאלפיוהכללאתלאמץעלינואיןכלוםאזכי,אחרתבדרך

?הפרקליטיםאחדידיעל,כןמלעשותלהימנענתבקשאםוביןמיזמתובין-כזה

הציבוראמוןשלוחשיבותומרכזיותובדבר,ברקהנשיאדבריאתולשנןלחזורראוי
מיוחדיםביחסיםהכרוךפניםלמשואהחששבשאלתמיוחדבאופן,המשפטבמערכת

לענין.להיראותגםאלאלהיעשותרקלאצריכההגינות":הפרקליטעםלשופטשיש
.49"נעשהלאנראהשלאמה,הציבוראמון

פעםלדון,באנגליההלורדיםביתשלהמשפטיתהוועדהנדרשהלאחרונה,כאמור

קודםבדיוןכישהובררלאחרוזאת,לספרדפינושההסנסורשלהסגרתובענייןנוספת
השופט)בדיוןשהשתתף(הופמןלורד)הלורדיםאחדמצדפניםלמשואחששהיה

היהאשרארגון,איטרנשיונלאמנסטילארגוןהקשורצדקהארגוןנשיאותחברהיה

ערכוארבעה,המחודשבדיוןשהשתתפוהלורדיםחמשתמתוך.(להליךהצדדיםאחד
ההליךשלביטולואתהמצדיקיםהנימוקיםאתהסבירושבהן,מפורטותדעתחוות

אמוןוחשיבותהופמןלורדשלמצדופניםמשואשלעיןמראיתבעקבותהקודם
הרי(להישמעראוייםואלה)מדבריהםמביאאינניאם.המשפטבתיבמערכתהציבור

שלא)הםמתייחסיםוכן,לעילאמרנושכברדבריםעלחוזריםanmמשוםזה

הופמןהלורדשלמסויםואינטרסנגיעהעלהמצביעהעובדותלמסכת(כבענייננו
אתותואמיםאחדבקנה-יותראופחות-הםעולים,מקוםמכל;הדיוןבתוצאות
הואכיהודיע,Lordת018א,בדיוןשהשתתףהחמישיהלורד.אצלנושנפסקוההלכות

קרבהיחסילהיווצריכורסםשלפיההחברתיתהתופעהעלהסיכוראתלהרחיבהמקוםכאןלא48
דומיםאומשפחהקרוביביןאפילוקיימיםשאינםביותרהדוקיםיחסים,שוניםאדםבניבין

תבוא-אלאחיךוביתתעזב-אלאביךורעהרעך":",כז,במשליגםלמצואניתןלכךביטוי.לאלה
."רחוקמאחקרובשכןטובאידךביום

.1024'בע,5הערהלעיל,ברק49

419ג"תשסן'חהמשפט



דרור-בןמרדכי

וזה,אחדמשפטרקלהוסיףביקשואולם,חבריוידיעלשניתנוהדעתלחוותמסכים
:לציטוטראויגםראוי

case where file impartiality of

a

wouldתו801 only add fhat1"
questionב1שנ88 the appearance of the matterבתוjudge

.file reality"so85imporh
~
nt

אתדאגותיהבראשולשיםרגישהלהיותצריכה,משפטמערכתכל,משפטמערכת
פניםבמשואנגועלהיותהשופטעלול-כלשהימסיבה-שמאהחשששלהרחקתו

ביןבמחלוקתנתונות,כזהחשששלחומרתוומידתהגדרתו,אכן.אחראוזהצדכלפי
כלליםלקבועיש,כזוהגדרהשלשבתחומהספקאיןברם,5!שונותמשפטשיטות
(הדיןעורכיעלוממילא)שופטעלכיצד:והוא,שלפנינוהנושאלנביגםברורים

?"חברתיתקרבה"ישנהבמשפטהמופיעיםהדיןמעורכילאחדכאשרלנהוג

משפטלשיטותמשותף,בההציבורבאמוןמשפטמערכתשלהאינטרס,כאמור
לאחרונהנדרשהבצרפתהמשפטמערכתגםכילצייןמיותרזהיהיהלאאולי.שונות
Conseilמפרסם,כידוע.זהבנושאלטפל Superieur De La Magistrahreוחשבוןדין

שנתלענחןוחשבוןדין.בצרפתהמשפטבמערכותהנעשהכללגבינרחבפעולות
2000Rapport)לאחרונההתפרסם2000 D'Activite(s2.בהתנהגותדןהרביעיהפרק

בנושאיםמלאדיווחוכן,המתאימיםבמקרים,שננקטוהמשמעתובצעדיהשופטים
.הרביעיתהפרקשלהשניבחלקשהתפרסמוהדבריםאתלהביאחשובלענייננו.אלה
:מצרפתיתחופשיבתרגוםלהלן

עסקיםבאישתלותשלבמצבהמצויהשופטכילדעתנוכחההמועצה"
הואידועלשנוצר'ההשפעהבמתחם'מעורבותוידישעלוהעריכה

כךידיועל,החוקבהפעלתמיוחדליחסהחששאתהציבורבעיניעורר
המתדייניםשלאמונםאתהמחלישפגוםדימויהמשפטלמערכתיצר

."פניםמשואללאלפעולהשופטיםמןהמצפים

36Pinochet,אק.50592 case, s~pra note_כללילגביבאנגליההמשפטבתיפסיקתעל
Parulick,1988)46-39:ראו,לשופטיםהנאותיםההתנהגות

,

: Judges (Oxford.(1.
.42הערהלעיל,שמגר;375(2)כטד"פ,י"מ'נידיד75/48ש"בראו51

Pinochet,44%אק.595-594:פירשהכפרשתראווכן caseדבריLord Hope of
Craigheadשבסקוטלנדזהלעומתבאנגליההקיםהשתההמבחןאת,היתרבין,הסבירשבהם.

,Magistrature'2000.[8סeditions:ראו52 Rapport d'Activite18Superieur deנש5תסש

~des Journeaalx Officiels 5398.
8Jbidt(ק
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נועדואף,המשפטשטחיבכל,מרוכזתבצורההנערכים,כאלהשנתייםפרסומים
וזאת,לנהוגהםחייביםפיהםשעלהתנהגותלכלליהשופטיםשלעיניהםאתלהאיר
.ובמועדם54במקומםהניתניםהדיןלפסקיבנוסף
הצורךאתמדגישההברית-ארצותשלהמשפטמערכתגםכיולומרלהשליםיש
פועליםשהשופטיםההכרהידיעל,היתרבין,יושגזהוכיבשופטיםהציבורבאמון

על,לשיטתם,נעשיתזומטרההשגת,כאמור.פניםמשואללא,תפקידםאתוממלאים

האמריקאיהפדרליבחוקעיון.והאסורהמותרלגבי,מפורטיםכלליםשלשורהידי
גםנכלל,במקרהמלדוןשופטפסילתעלהחלההרחבהההגדרהבמסגרתכימלמד
.למשפטתהפרקליטיםלאחדהשופטשלהקשר
הופעתששאלתלדעתניווכחאזכי,אצלנוהדבריםפניהםמהונבדוקנחזוראם

בוועדתכבר.מספקותונקייהפשוטההייתהלא,חברושהואשופטבפנידיןעורך
נתקבלה(י5"השופטיםשלהמקצועיתהאתיקהנושאלבחינתועדה"ה)לנדוף5הנשיא
:לשונהוזו,השופטשלהברודיןעורךהופעתבענייןהמלצה

הקשריםאתלנתקתחבהואאיןלכהונתוהשופטמשנתמנה"
אבל.דין-עורכיעםכאלהקשריםכולל,כןלפנילושהיוהחברתיים

דיןבעלהעדפתשלרושםלעוררהעלולההתנהגותמכללהמנעעליו
לביתנסיעהכגון,ידידותבקשריהשופטקשורשעמודיןעורךאו

מסמרותלקבועאין.הדיןעורךהידידשלבמכוניתוממנואוהמשפט

אתהמחייבתפרקליטאודין-בעלעםהידידותקשרימידתבדבר
.58(.ד.ב.מ-שליההדגשות)"בדיןמלשבתעצמולפסולהשופט

השופטיםהתנהגותבעיתלהסדרהשונותהגישות.ט

המזדמןאורחעובר."כרומאינהג-ברומא"המימרהאתהזכרנודברינובתחילת
לשיטות?הםמה-הרומאיםשלמנהגיהםלדעתיוכלכיצדבוודאיישאללרומא
והשופטים)החדשהשופטילמדכיצדלשאלהמשלהןתשובותישנןשונותמשפט

בשיטתנולעייןבאשאניועד.לשופטוהראויההנאותהההתנהגותתורתאת(בכלל
.זהנושאשללהסדרוגישותשתיקיימות,כלליבאופן,כילצייןהראוימן,אנו

במערכתגםולהנהיג,בצרפתהמשפטמערכתשלזודרךלאמץטוברעיון,לדעתי,זהיהיה54
.המשפטבתיפעולותעל,לשנהאחת,ומפורטמלאח"דופרסום,שלנוהמשפט

.41הערהלעיל,הפדרליהחוק55
."לנדויהנשיאועדת""פרקלהלןראו56
6השיפוטמערמתעלת"השופטיםשלהמקצועיתהאתיקהנושאלבחינתועדה",'ואחלנדוי'מ57

.("לנדויועדת":להלן)1(ה"תשמ)
.10'בע,שם58
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מהווההשופטהתנהגות,"האמריקאיתהגישה"אותהנכנה,האחתהגישהפיעל

לאורולפסוקלדוןהשופטעל-השפיטהלגבי;עצמהמהשפיטהנפרדבלתיחלק
מסכתעםאחדבקנהלעלותשעליההשופטהתנהגותדיןגםכך-בחוקהאמור
בין,שוניםחקיקהדברינתקבלווולגישהבהתאם.זהנושאהמסדירהחוקהוראות
Code-ה,היתר of

~

~

COlldlct

for United States Judges59בדיוןהעוסקתרחבהוספרות
שאיןמכאן.החוקהוראותיתרלגביכמו,ובהסברתןזהשבקודהשונותבהוראות

לפניוהעולהענייןבכל-ולראותלפנות,ממנוהוותיקלחברוכמו,חדשלשופטבעיה
משפטיתבעיהלכלבדומה,זאת.לנהוגעליווכיצדהאתיקהכלליאומריםמה-

.סוגיהבאותההדןהחוקלשוןאתלבדוקהואפונהובגינה,נדרשהואלה,אחרת
,"האירופאיתהגישה"אותהנכנה,למשלובצרפתבאנגליההמקובלת,אחרתגישה
ידיעלהנפסקותהשונותההלכותשלהצטברותןוכי,במועדהבעיהכלבפתרוןדוגלת
.לפיהםלנהוגהשופטיםשעלהאתיקהכללימסכתאתיוצרת,לעתמעת,המשפטבתי
הללוהגישותשתילגבי,ביותרחשוב,אחדהבדלעללהצביעניתןראשוןבמבטכבר

ידיעלהשופטיםהתנהגותכללינקבעים"האמריקאיתהגישה"פישעלשבשעה
הרי,שופטיםשלבשיתופם(השלטוןזרועותשלמעורביםגופיםאו)ציבוריותרשויות
כלליומגבשיםקובעים-לבדםוהם-השופטים,"האירופאיתהגישה"פישעל

יתרונותיההללוהגישותמןאחתלכל.השפיטהמערכתאתההולמיםהתנהגות
וחשבוןבדיןלנדוי'מהנשיא,זהכנגדזה,מפורטתבצורה,עליהןעמדו)וחסרונותיה

עוד.(כהן60'ה'חהשופט,העליוןהמשפטביתלנשיאהמשנהשלותגובתולנדויועדת
.זהבנושאאלהנכבדיםשופטיםשנישללהשקפותיהםלהלןואתייחסאחזור
העובדהציוןידיעל,זובסוגיה,בארצנוהמשפטיבמצבהדיוןאתלפתוחהראוימן

קוםשעדלתקופהכוונתי."האמריקאיתהגישה"אצלנושררהרבותשניםשבמשך
האזרחיתהפרוצדורהוחוקלה'המגבתוקפםעמדובה(לאחריהקצרוזמן)המדינה

ובהןהשופטיםהתנהגותלגביהוראותשלשורהכללואלהחוקים.1879,העתמאני
אוהתובעיכול",למשל,כך.השיפוטכסעלבשבתולאמץהשופטשעלאתיקהכללי

יהיהלאהזהשהחברלדרוששיכולכלומר,המשפטביתמחברילאחדלהתנגדהנתבע

שיהאיתכןלא,בדיןהזכאי"וכן.ן6"דלקמןהסיבותאחתתימצאאם,במשפטנוכח
היחידשכיר,הנדוניםבנכסיםשותפו,אשתו,השופטשלמצאצאיואומאבותיואחד
השופטעל"כיהקביעההיאלענייננויותרקרובה.62"עליושפרנסתוואדם,שלו

קבלתכגון,חשדעליולעוררבהםשישומסיבותממעשיםהמשפטבשעתלהימנע

מןלאחדרמיזהאו,הדיןבירורבשעתלאחדפניםהסברת,בביתוהדיןמבעליאחד

5941

Conduct

for United States Judges, supra note'01Code.
מערכתעלוןלנדויועדתח"לדובתגובההעליוןהמשפטביתלנשיאכהן'ה'חשלמכתבו60

.1(ו"תשמ)8השיפוט
.1879,העתמאניהאזרחיתהפרוצדורהלחוק62'ס61
.לה'למג1808'ס62
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או,האחדבאזנידברלחישתאוראש-ובהנעתעינייםבקריצת,ידבהנעתהשנתם
.63"לשנינשמעתשאינהבלשוןהאחדאללדבר

-אחרתחקיקהובהיעדר-ביטולםומאז,המדינהקוםלאחרבוטלואלהחוקים
,נבחנוהשופטיםשלההתנהגותשכללילאמור,"האירופאיתהגישה"אלובאנוקרבנו
הדבריםמטבע.הדיןבפסקיופורטווגובשוהמשפטבתיידיעל,למקרהממקרה
ההתנהגותכלליבכלושיטתיתרחבה,מלאהבצורה,לדוןיכלולאאלהשהלכות

סוגיהבאותהודנוחזרוקרובותולעתיםמקריותהיואלההלכות.לשופטיםהראויים
המשמעתיהדיןביתשלהדיןפסקי;ועודזאת.שינויאוחידושכלללאממש

-(51)זעוםמספרלמעט-(המשפטבתילחוק19סעיףפיעלשהוקם)לשופטים

.הנסתרתורתבגדרנשארובהםשנקבעוההלכותוממילא,ברביםמתפרסמיםאינם
שלפיה,1973-ג"תשל,השופטיםלתקנות12בתקנהמקורו,לכךהפורמליהנימוק
דרךעלהדיןביתיחליטלאאם,סגורותבדלתייםיתקיים"המשמעתיהדיןבביתהדיון
המשנהמסבירארבל64השופט'נהמשפטיםשר88/2מ"ברהדיןבפסק."אחרת
זהדיןפסקשלפרסומוסיבתאת,אלון'מהשופט,העליוןהמשפטביתלנשיא
:הבאותבמילים

הראוימןדנןבמקרהאם,השאלהלפנינועלתההדיוןבתחילתעוד"
לאחר,עתה...דיננופסקפרסוםאתולהתירהמקובלהנוהגמןלחרוג

.דיננו-פסקאתלפרסםישמקוםכי,למסקנהבאנו,בדברונתנושנשאנו
שפרשתשוםעל,העיקריוהוא,האחדהנימוק.לדברנימוקיםושני

הראויומן,השיפוטמלאכתשלליבהללבהיאנוגעתשלפנינוהדברים
.65"ואזרחיהישראלשופטילידיעתיבואוונימוקיהשהחלטתנו

בכללילצורךמספיקמענהנתנהלא"האירופאיתהגישה",זהדבריםבמצב
,להידמותיכוליםאנושאיןמובן.לשופטיםהידועיםומפורטיםמלאיםהתנהגות
משפטיתמסורתשלהן,אחרותבארצותאו,בצרפת,באנגליההקייםלמצב,זומבחינה
.השופטיםשלהאתיקהבתחוםענפהופסיקהשופטיםהתנהגותשל,שנים-רבתארוכה

עצמולפסולהשופטעלמתיהשאלהובמסגרתו-לשופטיםאתיקהבכלליהצורך
והוגשהנוסחה1955בשנת.השניםכלהורגשוחסרונו,קייםהיה-בדיןמלשבת

לגבישהוצעוהשוניםהסעיפיםבין.661955-ו"תשט,המשפטבתיחוקהצעתלכנסת
39סעיףנכלל,השופטיםשלואלההמשפטבתימערכתשלותפקידיהסמכויותיה

בצורה-נקבזהסעיף."בדיןיישבלאשופטשבהןנסיבות"שכותרתו,להצעה

.לה'למג1798'ס63
מ"בדראווכן.(ארכלפרשת:להלן)63(3)מבד"פ,ארבלהשופט'נהמשפטיםשר88/2מ"בד64

.69(3)מכד"ת,חריפאיהשופט'נהמשפטיםשר88/3
.67-68'בע,שם,ארכלפרשת65
.226ח"ה,1955-ו"תשט,המשפטבתיחוקהצעת66
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כגון)ומלשפוטמלדוןלהימנעהשופטנדרששבהםענייניםסוגישלושה-מצומצמת
שהכנסתמשוםזההרימפרטםאינניואם,(המשפטבתוצאותואינטרסמשפחהקרבת
לנדויהנשיאאמרכךעל.המשפטבתיחוקאתחוקקהעתזהסעיףלכלולשלאבתרה

:שמואלבפרשת

.אלוטענותיושלהדרךאורךלכלהמדינהפרקליטצםללכתאוכללא"
רקמזהללמודניתן,החוקהצעתשל39הסעיףלהשמטתבאשר

אתהחרותבחוקלהגדירהנסיוןמןידואתמשךהישראלישהמחוקק
מלהיזקקאותנומונעתאינהשתיקתואך.שופטשללפסלותוהעילות
החסרלמילוילנוהמשמשים,המקובלהאנגליהמשפטלמקורות
.67"שלנוהמשפטבמערכת

הגישה"אתלהעדיףלנדויהנשיאשלנטייתוניכרת,זהדיןבפסק,כאןכבר

משפטאנשיהביעואחרתדעה.הכנסתשלהתערבותהפניעל,זהבנושא"האירופאית
."האמריקאיתהגישה"אתזהבנושאלאמץישכישסברואחרים68
-ו"תשט,הצבאיהשיפוטחוק,נוסףבחוקהכנסתדנהעתבאותהכילצייןמעניין

ואושרונתקבלוואלה,שופטיםפסילתלגביהוראותנכללוזהלחוקבהצעהגם.1955
.בחוק69

לנדויהנשיאועדת.י

ההתנהגותכלליאתולפתחלקדםכדימעשהלעשותשמגרהנשיאהחליט1984בשנת

ועדה"להיותשופטיםארבעהמינהלכךבהתאם.פיהםעלינהגוהשופטיםכישראוי
הנשיא.לנדויהנשיאשלבראשותו"השופטיםשלהמקצועיתהאתיקהנושאלבחינת
שלבכתוביםבעיצובםצורךקייםאםתבחןשהועדה",היתרבין,והמליץביקששמגר

שהיאהכלליםמהם,חיוביתכךעלהתשובהואם;השופטעלהחליםאתיקהכללי
.70"מציעה

לחקור,מידעלאסוףמאמץכלחסכהולאלעומקוזהנושאובדקהטרחההוועדה
וראויותטובותשתהיינהלהצעותלהגיעכדי,אחרותמשפטבשיטותבנעשהולדרוש

ובוומפורטמלאוחשבוןדיןלנדויועדתהגישהמשנהלמעלהשלעבודהלאחר.לנו
.דעתהאתעליהםלחוותשנתבקשההנושאיםבכלמסקנותיה

.(שמואלפרשת:ולהלן454,461(3)יחד"פ,מ"הי'נשמואל63/525'המ67
עלועוד"לוין'ע;11(ח"תשל-ז"תשל)לאהפרקליט"שופטפסלותבשאלתהרהורים"וליאנו'ס68

.230(ח"תשל)לבהפרקליט"שופטפסלות
.1955-ו"תשט,הצבאיהמרפוטלחוק3101-311'סראו69
.1'בע,57הערהלעיל,לנדויועדת70
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:כלהלן,הוועדהוהמלצותממסקנותכמה,בקיצורולו,להביאהראוימן

הוועדהתשובת,שיפוטיתאתיקהבנושאתקנותלהתקיןהסמכותבשאלת.א
מחייבתהוראהלהורותדהומאןבידיסטטוטוריתסמכותשקיימתמצינולא"כיהיא
.י,"זהלענין
:הוועדהעונהכךעל?באלההוראותלקבועהמתאיםהגוף,כןאם,מי.ב

ולא,פנימההשופטתהרשותבתוךלהחתךב"חזהשנושאלנונראה=

בעצמאותלפגוםעלוליםמבחוץהסדרים.להשמחוצהגורםידיעל
השופטלפעולתרקלאמתכווניםאנוזאתבאמרנו...השופטתהרשות
הדיןשלמרותוזולתמרותעליואיןשבה,המשפטכסעלבשבתו

מידהאמותלקביעתגםאלא,(השפיטה:יסודחוקשל2סעיף)
.72"המשפטביתלכתלימחוץשופטשללהתנהגותו

אתרואההיאכיצדהשאלהלגבידעתהאתוהביעההוועדההוסיפהגםכך.ג

:אמרהוכך,המלצתהשלהביצועדרכי

הוראהלהורותהסמכותבעליהיהמיבשאלההרצויהדיןבעניןועוד"
לעילשהגדרנולמהנוגעהבעיהעיקר:השיפוטיתהאתיקהבנושא
אתלהדריךהסמכותאתלהפקידם"מיבידי:הראשונההדרגהבתור

מקריםכאותם,לוומחוצההמשפטבביתבהתנהגותםהשופטיםכלל
עילהאין,וחומרקל)משמעתילאישוםעילהלכאורהאיןשבהם

לתחוםשייךכולושהנושאלעילרמזנוכבר?(פלילילאישום

'עצמהעללנצח'צריכההיאשבוהשופטתהרשותשלהאוטונומי
הסמכותהפקדתביןלדעתנוהיאהברירהכךמשום.לביתהולעשות

המורכבגוףבידיעמויחדאולבדוהעליטהמשפטביתנשיאבידי
:גםלהלן)'השיפוטיתלאתיקההמועצה'בשםלושנקראמשופטים

"אלהשתייםמביןהשניההחלופהאתמעדיפיםאנו.('המועצה'
.מ

בעיצובםצורךקיםאםשמגרהנשיאשלבשאלתוודנהנפנתהאףהוועדה.ד
:כךעלהתשובה,לגישתה?שופטעלהחליםאתיקהכללישלבכתובים

המשפטביתכתליביןהתנהגותלגבישונההיאאלאאחתאינה"
לעניןלהתעוררהעשויותהבעיותלמכלולביחס.לומחוצהוהתנהגות
,רואיםאיננו,המשפטכסעלבשבתושופטשלראויה-בלחיהתנהגות

עלשיוחקכלליםשלקודקסבחינת,מראשלחקיקהטעם,כללבדרך
בדרךלהמשיךמוטבאלא,כאלהכלליםלהתקיןשמוסמךמיידי

.3'בע,שם71
.4'בע,שם72
.שם,שם73
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ההדגשות)"שקרוקונקרטייםמקריםעלתגובהשל,כהעדהנהוגה

.%(.ד.ב.מ-שלי
שגם,לשיטתה,להנראהמהשוםעלנימוקיםשלשורהופירטה5יהוסיפהלנדויועדת
שכלליםהואהראוימןלא-השיפוטיתהאתיקהכלליאתשיקבעוהםהשופטיםאם
מחוץהשופטיםשלהתנהגותכללילגביהדברכןלא.בכתבויעוצבויגובשואלה
ואףבכתביגובשואלהכלליםכילקבועלנכוןהוועדהראתהכאן.המשפטלבית

לכותלימחוץהשופטהתנהגותעלוהגבלותכלליםשלשורהעלוהמליצההוסיפה
.המשפטתבית
נשאלופרסומוועם,1985יוניבחודששמגרלנשיאהוגשלנדויועדתח"דו

שלדעתוחוותמיוחדלציוןראויההתגובותכין.לגביוועמדתםלדעתםהשופטים
כהןהשופטחלקזודעתובחוות.במלואהייפורסמהוזו,כהןהשופט,לנשיאהמשנה

ממערכתלהבדיל)המחוקקשלומעורבותוסמכותולענייןהן,לנדויהשופטגישתעל
למעןבכתבלהעלותןהצורךלגביוהןלשופטיםאתיקההלכותלקבוע(השפיטה
:דבריוואלה.ויידעוהשופטיםאותןילמדו

שלמרותוזולתשפיטהבענינימרותהשופטעלשאיןמשוםדוקא"
ייקבעוהשיפוטיתהתנהגותושכלליהואהראויומןהצורךמן,הדין
,חובתוידי-עלזהכהואנפגמתאינה'לוהמובטחתהעצמאות'.בדין

תוכלזהכיצד:תפקידובמילויכהלכהלהתנהג,החוקמןהמשתמעת
ההתנהגותדרכיהןומהמהבדברבחיקוקפירוטידי-עללהיפגע
תפקידבמילויהפסולותההתנהגותדרכיהןומהומההכשרות
קובעשהוא,התנהגותנורמותהקובעדיןשלברייתומטבע?שיפוטי

להיות,היריעהרחבהותמיד,פתוחהפתחעדיין:מינימלייםסטנדרטים
בנמצאדיןאקעודכלאבל.הדיןמשורתלפניםולעשותהרבהצדיק

הואהשטחהרי,שיפוטיתלהתנהגותמינימלייםסטנדרטיםאףהקובע

כטובשיפוטיתהתנהגותכללילעצמולקבוערשאישופטוכל,הפקר
בלבדזולא.והטוביםהרעים,'האינדיוידואליים'יצריווכפיבעיניו
המשפטיםשראם,השיפוטיתהאתיקהתקנותבהתקנתרואהאנישאין
,ובהסכמתו(במועצתו)העליוןהמשפטביתנשיאהצעתפי-עליתקינן
אנירואהאלא,ובעצמאותםהשופטיםתלות-באיפגיעהחששמשום

יאהלשופטיםדוקא.במדינההחוקשלטוןוביצורחיזוקמשוםבה
התנהגותםאתגםהחקוקהחיקוקלשלטוןלהכפיףהואונאה

.5'בע,שם74
.שם,שם75
.6-11'בע,שם76
.60הערהלעיל,כהן77

426



?שופטיםלהתנהגותכלליםקובעיםכיצד

עובדיכלשלגדולמחנהלפניחלוציםללכתואולישלהםהשיפוטית
.78"הציבור

השיפוטיתהאתיקהכללי.יא

וממילא)המעטאתלומראם-מלמדותכהןהשופטשלדעתווחוותהוועדההמלצות
ראה,"האירופאיתהשיטה"אתהעדיףלנדוישהנשיאבשעהכי-(כלליבאופן

אלהמסמכיםשני,כאמור."האמריקאיתגישה"בלבחורלרצויכהןלנשיאהמשנה
מןלמדיםאנושמגרהנשיאשלהיצירתיטיפולוהמשךועל,שמגרלנשיאהוגשו
:נאמרשבו,השיפוטיתהעתיקהלכלליהמבוא

שהופצהכלליםשלטיוטההוכנה,האמורההומריסודעל"
פורוםשלבנסיםבשנימפורטלדיוןנושאשימשהואשר,לשופטים
רבותהערותגםנתקבלו.(1992-ו1991)הנשיאיםוסגניהנשיאים

המובאיםהכללים.הכגסיםבשניחלקנטלושלאמשופטיםבכתב
שמצאולתפיסותביטויבגדרהם.וההערותהדיוניםפריהםלהלן
מגדיריםשהם,הואחשובפחותלא.השוניםובכנסיםבדיוניםביטוין
,השפיטה:יסודלחוק11סעיפיםשלהוראותיהםייושמוכיצדמראש

.1984-ד"התשמ,(משולבנוסח)המשפטבתילחוק(2)-ו(1)(א)18-ו
מילכלומדריךמנחהחומרישמשוהכלליםכי,להוסיףצריךאין

.79"כלליהללמודומבקשהשיפוטלמערכתשמצטרף
ליטול,זונדרך,הצליחשמגרשהנשיאלדעתמראההשיפוטיתהאתיקהבכלליעיון

."האמריקאיתהגישה"שלעוקצהניטלבעתובה"האירופאיתהגישה"שלמדבשה
ולהיקבעלהתגבשוימשיכוילכולשופטיםהיאיםההתנהגותכללי,אחרותובמילים

הדיןפסקיבעקבותוזאת,כהעדנעשהשהדברכפי,המשפטבתימערכתידיעל
נעזבים,סדרללאמפוזריםיישארולאאלהכללים,ועודזאת;השופטיםוהחלטות

דיןלכלבדומה,השופטיםאתהמחיבתאחתלמסכתויגובשויעוצבואלא,כביכול

-הכוללידיעתתובאוכךברביםתתפרסםהאתיקהדינימסכתכילומרצורךאין;אחר
אוהמחוקקתהרשותהתערבותנמנעה,שנימצד.והציבורדיןעורכי,שופטים

.2'בע,שם78
ההקדמהבדברי,פירטלאשמגרהנשיא.2-3'בע,8הערהלעיל,השיפוטיתהאתיקהכלליראו79

האתיקהכללילגיבושעוברידועלשננקטוופעולותצעדיםשלהארוכההרשימהאת,לעיל
1986בשנתביזמתושהוקמהלשופטיםהאתיקהועדתאתלהוסיףראויאלהכלמבין.השיפוטית

שלבראשותה)זואתיקהועדת.((ה)בסעיף"ביקורתוהיהודיסיכוםדברי"ב"יפרקלהלןראו)
,שוניםבתחומים,שופטיםשלרבותבפניותדנה(פורת-בן'מהשופטת,לנשיאהמשנה

השיפוטיתהאתיקהבכללי,היתרבע,ביטויןאתמצאווהמלצותיהוהחלטותיה
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אוהמשפטבבית,להתנהגהשופטיםעלכיצדבקביעה(אחרזרגורםוכל)המבצעת
.לומחוצה

שללבםלתשומתוהובאו,1993בשנתפורסמוהמשפטיתהאתיקהכללי,כאמור
אווחומיםאוריםבהםראו-מקצועיכציבור-השופטיםאםלקבועקשה.השופטים

בפרשתבהחלטתוקבעאורהשופט."ומדריךמנתהחומר"עצמהההקדמהכלשון-

לביןשופטביןחברותשלקשרבענייןהכללגםובהם,אלהשכללים"הורבצו
בהלכהלאואףחקיקהבדברלא,מהיייביםכלליםשלמעמדקיבלולא,פרקליט

הדבריםאת,היתרבין,ואמרוהוסיפו,יצחקבפרשתההרכבשופטיואילו.80"הפסוקה
:הבאים

כללישלבחשיבותםמכיראכןהשופטיםציבור,מגעתשידיעתנוככל"
נוטיםאכן,אתיתבשאלההמתלבטים,השופטיםמןורבים,האתיקה
סבוריםאנו.אותםהמטרידהלשאלהמענהבהםלחפשונוהגים
,אחריםכלליםנקבעולאעודכל.ורצויהראויהדרךמשקפתזושגישה

עלחזקה,שינויםעלאוהקיימיםהכלליםשלביטולםעלהוכרוולא

.ייתקלושבהןבשאלותהשופטיםאתלהנחותשיוסיפוהאתיקהכללי
האמורפי-עלשלאשופטינהגבומקרהשבכל,הדברמשמעותאין

שאיננההתנהגותלולייחסנכוןזהיהיה,האתיקהמכלליבכלל
.'ן"אתית

,המדינהנשיאבביתהדשיםשופטיםהשבעתבטקס,1995בשנת,מכןלאחרשנתיים
:הבאיםהדבריםאת,העליוןהמשפטביתנשיא,ברקהשופטאמר

גםמצויהאינה.בישראלמצוחםאינםחקוקיםשיפוטיתאתיקהכללי"
כארצותהמצבשונה.ובקנדהבאנגליההדיןגםזהו.לחקיקתםהסמכה
,כשלעצמי.שיפוטיתאתיקהשלחקוקיםכלליםקיימיםבה,הברית
כלליבנמצאשיהיוהוארצוי.רצויבלתיהואהקייםהמצבכילינראה

הראוימן...ולאסורלמותרבאשרהשופטאתידריכואשר,אתיקה
,בתפקידקודמי,כןעל,עשהיפה.ופומביכתובביטויזהלאיזוןשינתן
הראוימן.שיפוטיתאתיקהכללי1993-בשפרסםעל,שמגרהנשיא
אתיקהכללישללהתקנתםסמכותשתוענקבאופן,החוקאתלתקןהוא

שאיןאף.הקתםהמצבפי-עללפעולנמשיך,זהלשינויעד.שיפוטית
הסמכות.קחמיםאלהכללים,אתיקהכללילהתקיןחקוקהסמכות

.לסוגיההשיפוטיתהיצירהבגדרי,המשפטלבתינתונהלקבעם

.52'בע,1הערהלעיל,הורביץפרשת80
.63'בע,2הערהלעיל,יצחקפרשת81
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לפתחניתןדרכם.המשמעתיותהעברותאתלפרשניתןבאמצעותם
.82"שיפוטיתאתיקהבדברהלכתיישראלימשפט

בראשותושופטים83שלהבחירהלסדריהוועדהח"דומתוךדבריםלהביאראויעוד

:שםנאמרוכך.זמיר"השופטשל

ופורסמושגובשו,שיפוטיתאתיקהכללישלמערכתקיימתכיום"
,העליוןהמשפטביתשללמועברהנשיא,שמגרמאירהשופטידיעל

במילויהשופטיםאתלהנחותשנועדו,אלהכללים.1993בשנת
,למעשההלכה,רבמשקללהםישכיואף,בחקיקהעוגנולא,תפקידם

נשיא'ניצחק00/1622ץ"בגראו.מחייבתוקףלהםישאםספק
רצויכיהוועדהסבורהזאתעם...54,63(2)נדד"פ,העליוןש"ביהמ

כללישלומקיפהשיטתיתמערכתלהוציא,השעההגיעהוכי,הדבר

שפורסמההכלליםמערכתעללהתבססשתוכל,שיפוטיתאתיקה

.מחייבתוקףלהולתת,שמגרמאיר(בדימוס)הנשיאידיעלבוצעתו
לגיבושיפעלהעליוןהמשפטביתנשיאכיהוועדהממליצהלפיכך
.84"כאלהכלליםשלמערכתופרסום

ביקורתוהרהוריסיכוםדברי.יב

לגביהמחיביםהכלליםהםמהלדעתהמבקשכלכי,לעילהאמורכללאורלינראה
יכולמהן,ההתבטאויותהןשתות.דרכואתלמצואיתקשה,השופטיםהתנהגות
אוזהבמקרההשופטבושיבחרההתנהגותכללמהו-לשיטתואחדכל-ללמוד
כלליבשאלת,עמום,מעורפלמצבנוצרכי,לדייקאם,לומריותרנכון;אחר

תשובהמחפשותשונותמשאלותשאלות.בםידבקהשופטכישראויההתנהגות
הלכותיואלאלנוואין,"האירופאיתגישה"לוחזרנואחורפנינוהאם:ומענה

,המחוקקתהרשותביומחכיםאנומצפיםשמאאו?העליוןהמשפטביתשלותקדימיו

עלינווכיצד?ולנהוגלהתנהגעלינוכיצד,השופטיםעבורנו,שיקבעוהן,המבצעתאו
האתיקהכללישלומעמדםתוקפםלגבייצחקופרשתהורבצופרשתאתלהבין

כלליהמשפטלמערכתיותראיןהאם-(שמגרהנשיאידיעלשנוסחו)השיפוטית
?השופטיםאתהמחייביםהתנהגות

.1026-1027'בע,5הערהלעיל,ברק82
הוועדה":להלן)82(א"השמ)שופטיםשלהבהירהלסדריהוועדהוחשבוןדין,'ואחזמיר"83

.("שופטיטשלהבחירהלסדרי
.שם,שם84
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שנדונוהבעיותשלהשוניםההיבטיםאתוהסברתיתיארתי,עמדתימשכבר,עתה

ברצוני,בעקבותיהםלנושהותירוהשאלותואתיצחקובפרשתהורביץבפרשת

:הערותיואלה.שליהראייהמזוויתהתמונהאתלהשלים

ההולמיםהכלליםאתשיקבעוהםשהשופטיםלאמור,"האירופאיתהגישה".א
זהציבורצריך,מהותיתשמבחינה,התפיסהעלמבוססת,וכהונתםתפקידםאת

בעלי,ושוניםרביםגופיםפוגשיםאנוזולתפיסהבהתאם.חבריוהתנהגותאתלהסדיר
עלהמופקדיםוהם,אתיקהכללילעצמםוגיבשושקבעו,ואחריםחופשייםמקצועות
.אלהכלליםשליישומםועלניסוחם
כחלקהתנהגותםשאלתאתהמעריכיםהשופטיםלגבישבעתייםנכוןזהדבר.ב

כהונתשללבהלבבהורואים,בהםנותןשהציבורוהאמוןהכבודמןנפרדבלתי
,אחריםמקצועותמבעלימאשריותר,השופטיםמןדווקא:אחרותובמילים.השפיטה
על,פעםלאשופטיםואמרוחזרווכבר;רבבללאהתנהגותודורשהציבורמבקש

85.הציבוראמתעלמבוססהמשפטבתישלמעמדםכיהאמירה

,לשופטיםהתנהגותכללישיקבע,וזרחיצונילגוףוהעברתההסמכותמסירת.ג
במשנהאמוריםהדברים.המשפטמערכתשלבעצמאותהוהתערבותכפגיעהכמוה
זרגוףכללגביגםהםנכוניםאולם,המבצעתוהרשותהמחוקקתהרשותלגביתוקף
קורהשללעובייהתיכנסהיאכיראויזהשאיןבכךהכירה,עצמההיא,הכנסת.אחר
בחוקלהגדירהניסיוןמןידואתמשך"הישראליהמחוקק,לנדויהנשיאכדברי.זו

עצמםראושלא,הכנסתחברינהגויפה.86"שופטשללפסלותוהעילותאתהחרות
,בכללהשופטיםולציבור,העליוןהמשפטביתלשופטילקבוע,מתאימיםאועדיפים
מייצגאשר,המשפטיםבשרהדיןהוא.לוומחוצההמשפטבביתולנהוגלהתנהגכיצד
וניסיוןהכשרהאומשפטיתהשכלהחסרהנואףולעתים,פוליטיתמפלגהכללבדרך
בתקנותלקבועמתאיםעצמושיראהזהיהיההואדווקאכי,ראויזהאין.זהבתחום

.ולטעמולדעתו,השופטיםהליכותאת
אינןשהלכותיה"האירופאיתהגישה"שלחסרונהעללעילעמדתיכבר.ד

תחומיהפניעלומתפרשותמשתרעותואינן,ספרעלי,פרקים-פרקיםמקובצות
בשיטתיותרמורגשזהחיסרוןכיואמרתיהוספתיאף.השיפוטיתהאתיקהשלהשונים
בתיפסיקתבתחום,שנים-רבת,ארוכהמסורתלהשאיןוחדשהצעירהמשפט

שלםקודקסניסוחידיעלזהחיסרתפותרת"האמריקאיתהגישה",אכן.המשפט
בתיידיעלנעשיתלאהכלליםשקביעתבכךמתאפיינתאףהיא,ברם.דורשלכלומוכן

רכישתלמטרתכןנעשהאם,בחברתהאחתגישההחלפת.בלבדידםועל,המשפט
עסקינןבכליאובמסגרתלאשהרי.תוכנופניעלהקנקןלהעדפתבעיניידומה,קודקס
.אלהכלליםשלהיוצרביתוהיכןמיהיאשנותרהוהשאלה,בהםשישבמהאלא

.261'בע,6הערהלעיל,0"תשמ)ברק85
.461'בע,67הערהלעיל,שמואלפרשת86
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שיטתעםאחדבקנההעולהנוסףנדבךמהוויםהשיפוטיתהאתיקהכללי.ה
הנשיא.לגבינו"האירופאיתהגישה"שלחסרונהאתוהפותר,עלינוהמקובלתהמשפט
חדשיםהתנהגותכללייצירתשלהמשימהאתעצמועלנטלולאהתיימרלאשמגר

,המוכןמןנטלכימלמדותהעובדות,אדרבא.עליהםחותמוהטבעתתוךלשופטים
יעדתהחלטותבאימוץאודיןבפסקישמדוברכין,אחריםמשלולקבללקחתוביקש

שכיהןמיובראשם,השופטיםשלודעתםעמדתםשבקבלתובין,לשופטיםהאתיקה
בכללי-לגבשבידוורעלהנראה.לנדויהשופט,העליץהמשפטביתכנשיאלפניו

.במוהומאיןורגישחיוניבנושא,כולההמערבתשלדעתהאת-השיפוטיתהאתיקה
המעוררת,מאיןישכביכול,חדשהיצירהלפנינוכישחושבמיבידיהיאטעות,לכן

.וכדומהסמכותשלשאלות
אתמשאיר,השיפוטיתהאתיקהכללישלהמתחבותוקפםמעמדםביטול.1

המסדלא.השופטיםשלהתנהגותםבעייתלהסדרמוצקבסיסללאהמשפטמערכת
העליוןהמשפטביתידיעלפועלת1986שנתמאז:הטפחותגםאלאנשמטבלבד
השופטתבראשהעמדההראשונותבשנותיה.שיפוטיתלאתיקהשופטיםועדת
ופעולותיהתפקידיהעל.חשין'מהשופטהאחרונותובשנים,לנשיאהמשנה,פורת-בן

:כינאמרשם,שופטיםשלבחירהלסדריהוועדהח"מדוללמודניתןזוועדהשל

ביתשופטשלבראשותו,שיפוטיתלאתיקהשופטיםועדתגםקיימת"
אינווהוא,שיפוטיתאתיקהשלבשאלהשנתקלשופט.העליוןהמשפט
.תשובהולבקש,זאתועדהאללפנותיכול,ברורהתשובהלהמוצא

תפקידממלאתהיא.שנהמדיפניותלעשרותומשיבהמקבלתהוועדה
כללישלהדרגתיובגיבושלמקרהממקרההשופטיםבהנחייתחשוב
.'7"לשופטיםאתיקה

ניאלץ,פשיטאבספקנתוןהשיפוטיתהאתיקהכללישלהמחייבשתוקפםנגרוסאם
.מחייבמשפטיתוקףנעדרותהאתיקהועדתהחלטותכילומראף
שעלומגובשיםברוריםכלליםלקבועחיוני,המידותתורתשל,זהבתחום.ז
איןעודכל":כהןהשופט,לנשיאהמשנהשלובלשונו.כולםהשופטיםינהגופיהם
הואהשטחהרי,שיפוטיתלהתנהגותמינימלייםסטנדרטיםאףהקובע,בנמצאדין

.88=בעיניוכטובשיפוטיתהתנהגותכללילעצמולקבוערשאישופטוכל,הפקר
כללילקבועהסמכותבעלזהותבשאלההבררהכיצינהלנדויהנשיאועדת.ח

אולבדוהעליוןהמשפטביתנשיאבידיהסמכותהפקדתביןהנהשיפוטיתאתיקה

,אכן.האחרונה89בחלופהובחרה,('השיפוטיתלאתיקההמועצה')שופטיםגוףבידי

.82'בע,83הערהלעיל,שופטיםשלהבחירהלסדריהוועדה87
.2'בע,60הערהלעיל,כהן88
.4'בע,57הערהלעיל,לנדויועדת89
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הדבריםפניהםכך.הנשיאנעזרבהלשופטיםאתיקהועדתהוקמה,למעשההלכה
.בהללכתהראוימן,זושדרךנראהמקוםומכל
היושנסיבותיהםבמשפטיםניתנויצחקובפרשתהורביץבפרשתההחלטות.ט

המחייבתוקפםבגריעתלדוןמבלילתוצאותיהםלהגיע,אולי,היהניתן;דופןיוצאות
מןאחראוזהשכלללשופטיםהיהנראהאםגםוזאתהשיפוטיתהאתיקהכללישל

ביתשלבכוחויש,המתאיםבמקרהכילקבועונכוןטוב,אדרבא.ממנולסטותהראוי
,השיפוטיתהאתיקהמכללימסויםכלללבטלואפילולשנות,לסטותהעליוןהמשפט
,"האירופאיתהגישה"שלהמקובלתהתפיסהגםהיאזו.תחתיואחרכללולהוסיף
על,אחריםמשפטלתחומיבדומה,תקדימיםפיעלההתנהגותכללינקבעיםשלפיה

.המשפטבתישלהדיןופסקיהחלטותידי
-ובהחלטותהדיןבפסקי-לעצמםוקובעיםחוזריםהמשפטשבתיאמרנוכבר.י
המדינהקוםומאז,הרבה90בתקדימיםמפוזריםאלהכללים.לשופטיםהתנהגותכללי
-ראיההא.מקורהומהזוסמכותלעצמםנטלומהשוםעלבשופטיםאישכיההלא

הורביץבפרשת,העליוןהמשפטביתשופטישגם-נוספתבאחתצורךישאם
עורךלחברושופטשביןהיחסיםבמסכתהתנהגותכלליוקבעוגיבשו,יצחקובפרשת

כלליניסוחשלזוסמכותלמסורהראוימןכי,לטעוןאישדעתעלעלהלא.הדין
,השופטיםמןשימנעדברהיהלאגםכך.כביכול,יותרמתאים,אחרלפורוםהתנהגות
כיהראוישמןהיחסיםלגבי-שלםפרק-כלליםמסכתולקבועלנסח,יצחקבפרשת
הוא.ודברענייןלכלמחייבתהתתה,אזאו,זוומסכת;לפרקליטהשופטביןישררו
לשופטיםנתונההרשות-אתיקהשלשאלהמתעוררתשבוומשפטמשפטבכלהדין

פרקניסוחידיעלכולההסוגיהאתרהבהבצורהולהסדירהדיבוראתלהרחיב
.אתיקהבהלכות
החלטותשלאוגדןמעין,צורתםמבחינת,מהוויםהשיפוטיתהאתיקהכללי.יא

לגביהמשפטמערכתשלביטויהאתהםמשקפים,תוכנםמבחינתואילו;השופטים
שנקכםכללעלחזרהשמהוויםבהםיש.לקחמהחייבשופטשכלהראויהההתנהגות
ידיעלהארוכותהשניםבמהלךשנקבעוהכלליםעיצובאלאאינםאחרים;בפסיקה
ישאף.העליוןהמשפטביתנשיאעםיחדהפועלתשיפוטיתלאתיקההשופטיםועדת
רובםרוב":ברקהנשיאוכדברי,ראשוניםמושכלותבבחינתשהםנוספיםכלליםבהם
.9'"אינטואיטיביתפיהםעלמתנהגוהואשופטלכלטבעייםהםהאתיקהכללישל

נקוםמהשוםעל.השיפוטיתהאתיקהבכללייחדיוונכרכושנכללוטובאלהכןכאלה

שחסרים-השיפוטיתהאתיקהכלליהותקנומאזהשניםכללאחר-היוםונאמר
?מחייבתוקףהםונעדרים

בנושאלדוןהעליוןהמשפטלביתונאותהנוספתהזדמנותתינתןכילקוותיש.יב
וקהלבכללהציבורלתחושותורגישיםעריםיהיוכיהשופטיםעלחזקה.זהחשוב

.41הערהלעיל,תור-בןראו90
.1027'בע,5הערהלעיל,ברק91
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והדעותהעמדותאתלהציגשמדרוהפרקליטיםעללסמוךגםניתן.בפרטהמתדיינים
,אחראוזהבמקצוע-התנהגותכללי:זאתואףזאת;זובסוגיההדיוןבעתהראויות

מןלכן;שלנוהתרבותימהנוףנפרדבלתיחלקמהווים-וענייןדברבכלגםוכך

הכלליםאתלבולתשומתיביאכי-בהםידוןהמשפטשביתשעה-הואהראוי
לראותהיאבעינייהנכונההגישה.אחריםומוסדותגופיםידיעלואומצושנתקבלו

המחייביםההתנהגותכללישל"ראשונהמהדורה"מעיןהשיפוטיתהאתיקהבכללי
יחליטאם,כולוולציבורהדיןלעורכי,לשופטיםתצמחטובהורק.השופטיםאת

.זובדרךלהמשיך-השפיטהמערכתבראששעומדכמי-ברקהנשיא

433ג"תשסן'חהמשפט




