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  השפיטה בישראלמערכת היסוד של �ערכי

  מאת

  *שמעו� שטרית

� ערכי�יגצוהמאמר מבפתח . היסוד של מערכת השפיטה בישראל�מאמר זה עוסק בערכי

תו� ניתוח דעותיה� של מלומדי� שוני� , פי תפיסת המחבר�השפיטה עלמערכת היסוד של 

 מערכת השפיטה ה� צדק ה של� ביסודהעומדי� ערכישהגישת המחבר היא . בסוגיה

מכ� �לאחר. חוקתיותוהשופטי� של תלות �אי, נגישות, מו� הציבורא, יעילות, והגינות

מציי� , המתחי� ביניה�מציג את , הגומלי� בי� הערכי� השוני��המאמר מנתח את יחסי

  .שיכוכ� הצעות לעלהמו, שי� לגבי ההתמודדות הרצויה אית�דג

 ער� ו שלומתמקד בניתוח, היסוד בשפיטה המהותית�את ערכיהמאמר מנתח בהמשכו 

 המחבר מציע להגדיר מחדש את קווי התיחו� בי� הרשות היתרבי� . העצמאות השיפוטית

למנוע את תהלי� השחיקה המדאיג בקר� לבלו� ובמגמה , השופטת והרשויות הפוליטיות

רת זכות העמידה תו לאהמחבר מציע לחזור . האשראי הציבורית של מערכת השפיטה

המשפט לא יתערבו בהחלטות א� ההתערבות תשבש באופ� � ולקבוע כי בתי,סיתהקל

  .הגומלי� בי� הרשויות�מהותי את יחסי

על ער� , המשפט על העצמאות השיפוטית�נוכח ההשפעה המהותית שיש לעומס בבתיל

האחרו� את חלקו המאמר מקדיש , השפיטהמערכת היסוד של � על שאר ערכיכ�היעילות ו

בסוגיה זו עסק השופט אור בשבתו . מהיהשלכותיה וההתמודדות ע על ,דיו� בסוגיה זול

המגמה להעניק � המחבר מסתייג מ. המשפט�ועדה לבחינת מבנה בתיו האשר�שבכיו

מציי� את החשיבות של ו ,יתר לשיקולי היעילות בעיצוב סדרי הדי� וסדרי השפיטה�משקל

 ואת ההכרח להימנע מהמש� ,ער� הצדק וההגינותלית והיצמדות לער� העצמאות השיפוט

  .יסוד אלה משיקולי יעילות�הכרסו� בערכי

‰Ó„˜‰ .‡ .ÈÎ¯Ú� ‰ËÈÙ˘‰ ˙Î¯ÚÓ Ï˘ „ÂÒÈ‰–˙Â�Â˘ ˙Â˘È‚  .· .ÈÒÁÈ� ÔÈ· ÔÈÏÓÂ‚‰

ÈÎ¯Ú�ÌÈ�Â˘‰ „ÂÒÈ‰ ;1.  המתח בי�  .2; ער� ההלי� ההוג�לבי� המתח בי� ער� היעילות

‰ÈËÂÙÈ˘‰ ˙Â‡ÓˆÚ‰Â ¯Â·Èˆ‰ ÔÂÓ‡ .„ .ÈÎ¯Ú� „ÂÒÈ˙. ‚. נגישותער� הלבי� ער� היעילות 

˙È˙Â‰Ó‰ ‰ËÈÙ˘· ;1. החלטה והגבולות הראויי� בי� רשויות �העצמאות השיפוטית בתר

שאר רשויות השלטו� ועקרו� בי� הקשר הראוי בי� הרשות השופטת ל .2; השלטו� השונות

 
הפקולטה , ש גרינבלט"י� ומופקד הקתדרה למשפט ציבורי ובינלאומי עפרופסור מ� המני   *

 .Shimon.shetreet@huji.ac.il: דואר אלקטרוני. האוניברסיטה העברית בירושלי�, למשפטי�
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שמירה על תורת זכות : יפוטיראויי� של התפקיד השהגבולות ה .3; האחריות הדמוקרטית

�„¯ÌÚ ˙Â„„ÂÓ˙‰ ÈÎ . ‰. ראויה�לאוריסו� התערבות שיפוטית , תהעמידה ותורת השפיט

‰ËÈÙ˘‰ ˙Î¯ÚÓ· ÌÈÈ˜‰ ÒÓÂÚ‰ .ÌÂÎÈÒ .  

  הקדמה

ה� במערכת המשפט המקומית וה� , חשיבות רבהיש חקר העצמאות השיפוטית ל
טית הינה יסוד הכרחי משו� שהעצמאות השיפו, לאומית�הבי�במערכת השיפוטית 

עצמאות שיפוטית הינה יסוד הכרחי ,  על כ�נוס�. בהבטחת משטר דמוקרטי וליברלי
וזאת משו� שכדי שתאגידי� יתפתחו לכלל , בהבטחת כלכלה גלובלית חופשית ויעילה

עליה� לבטוח במערכות המשפט השונות שישפטו , לאומיי��עולמיי� ורב�תאגידי� כלל
חלק גדול מאותו ביטחו� נובע מהידיעה . לאומיי� השוני��הבי�משפט הוג� בסכסוכי� 

  .שמערכת המשפט הינה עצמאית ונטולת השפעות חיצוניות
יה משמעותית ומתמשכת בתפקידה של מערכת יבעשורי� האחרוני� נית� לראות על

מסורות משפט שונות וא� שיטות ע� , רבותמגמה זו ניכרת במדינות . השפיטה בחברה
ובדומה לענפי , מערכת השפיטה הינה מוסד חברתי בעל משמעות ניכרת. ממשל שונות

חיי של  החברה בכלל ו� של היא תורמת תרומה משמעותית לעיצוב,הממשל האחרי�
הגידול בהשפעתה של השפיטה על החברה מעלה צור� לבחו� מחדש . היחידי� שבה בפרט

קיד השפיטה בחברה ואת התיאוריות הבסיסיות המגדירות את תפמהיסוד ו�חלק מהנחות
 ה שלהתלות השיפוטית ועצמאות�אי. שאר רשויות השלטו�בי� היחסי� שבי� השפיטה ל

  . שני מאפייני� חשובי� ביותר בעיצוב תפקידה של השפיטה בחברה�המערכת המשפטית ה
הקשורות  מערכת השפיטה מעלה לדיו� סוגיות רבות ה שלהתפתחות זו בחשיבות

�בי� ביתמבנה היחסי� , אקטיביז� מול שמרנותביניה�  , בחברההמשפט� ביתו שלתפקידל

ההתערבות השיפוטית בסכסוכי� הראוי של  פהוהיק, בי� הרשויות השונותהמשפט ל
, בי� היתר, המשפט בחברה באה לידי ביטוי� ביתו שלהתפתחות חשיבות. אזרחיי� ואחרי�

. � משפטי לסוגיות שונותמשפט לש� קבלת פתרו�הפניות של אזרחי� לבתיבמספר בעלייה 
התיקי� שעל מערכת השפיטה להתמודד מספר  באופ� משמעותי ביותר הכתוצאה מכ� על

מיקומו בסדר העדיפויות של בדבר  הדילמה �ובראש, סוגיות רבותמעוררת עלייה זו . �מיע
�בי� ערכי.  מערכת השפיטהה של האחרי� העומדי� ביסוד�עקרו� היעילות ביחס לערכי

�בור בבתיאמו� הציאת , נגישותאת ה, הגינות ההלי�את נית� למנות חרי� הללו האהיסוד 

  .המשפט ואת העצמאות השיפוטית
של מערכת השפיטה מקו� היסוד �היחס בי� יעילות לבי� שאר ערכיתפס ע� השני� 

היא , והשלילית, נית� לציי� כי המגמה המובהקת. מרכזי יותר בדיו� בישראל וברחבי העול�
 כפי שהיא בנויה ,מערכת השפיטה.  שאר הערכי�חשבו��על היעילות ה שלמשקלגידול ב

כבר בסו� שנות . אינה מסוגלת להתמודד ע� נפח העבודה המשפטית ההול� וגובר, כיו�
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 לבחינת 1,המשפט העליו� השופט משה לנדוי� בראשות נשיא בית,השבעי� מונתה ועדה
 2.המשפט�וב מחדש של מערכת בתיהמשפט ולש� עיצ�פתרונות לסוגיית העומס בבתי

, שלכבודו מתפרס� כר� זה, מונתה ועדה בראשות השופט אור, בשנות התשעי�, בהמש�
משפט �ועדה להפו� את ביתוהציעה ה  בי� יתר המלצותיה3.המשפט�לבחינת רפורמה בבתי

ובכ� להפחית , פני שופט יחידלבה יידונו רוב התיקי� ש, השלו� לערכאה המרכזית בישראל
דוני� ירשות במקרי� רבי� שכיו� נ�שיהיה ערכאת, המשפט העליו��את העומס על בית

  .כערעור בזכות
ה� , המשפט�בתיביעילות הפתרונות נוספי� הועלו במהל� השני� לסוגיית העומס ו

 ופתרונות ,פתרונות מסוימי� אומצו באופ� חלקי. במישור האקדמי וה� במישור החקיקתי
העובדה הוא המכנה המשות� לכל אות� פתרונות . א אומצו כלל ל,מטבע הדברי�, אחרי�

  .יסוד אחרי� של מערכת השפיטה�שה� מתנגשי� ע� ערכי
את המתח שבי� הערכי� נתאר , השפיטהמערכת היסוד של �במאמר זה ננתח את ערכי

דפוסי פתרונות להתמודדות  כמה ונציג ,השוני� כפי שהוא בא לידי ביטוי במשפט הישראלי
  .חרות וההתנגשות בי� ערכי� אלהע� הת

   גישות שונות–היסוד של מערכת השפיטה � ערכי:פרק א

 משותפי� לרוב היסוד אל�עקרונות. יסוד�עקרונות כמהמערכת השפיטה בישראל בנויה על 
וכל אחד , סכסוכי�ליישב המשפט הוא �תפקיד� של בתי. מערכות השפיטה בעול�

  .השפיטה למלא את ייעודה זההיסוד הללו מסייע למערכת �מעקרונות

 
„ÁÂ : להל�) (ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„) 1980ראו הוועדה לבדיקת המבנה והסמכויות של בתי המשפט   1

ÈÂ„�Ï ̇ „ÚÂ.(ברק �שופט אהרצד הל,  זוהוועדזכות להיות חבר ביתה הי הה לכותב שורות אל 
 .הדי� יצחק אדרת ואליהו גיצלטר�ועורכי

בעבר , לדוגמה.  ועדה זו יושמו באופ� חלקי בלבד בראשית שנות השמוני�יה שלמסקנות  2
בכמה רפורמה לערו� ) 206ח  "ה, 1988–ח" התשמ,)תיקו�(השפיטה : הצעת חוק יסודב(הוצע 

מכ� יוקמו שלוש � ולאחר,המשפט המחוזיי��� ערכאת ערעור בבתי תחילה תוק– שלבי�
.  שיתפקד כערכאת ערעור בזכות בלבד,משפט עליו�� ערעורי� ובית, ראשונה:ערכאות

 שמטרתה להגדיל את רפורמה זוחלת ובמקומה החלה ,הרפורמה המוחלטת לא צלחה
, )16 'ו� מסתיק(המשפט   חוק בתי, למשל,ורא(משפט השלו� � בתייה� שלסמכויות

ËÈÙ˘‰ ÏÚ‰  שמעו� שטרית ולסקירת התהלי� בצורה מפורטת רא). 143ח "ס, 1992–ב"התשנ
–ËÙ˘Ó· ˜„ˆ‰ ˙Î¯ÚÓ  98–100) 2004) (שטרית : להל�‰ËÈÙ˘‰ ÏÚ.(  

„ÚÂ ÁÂ„˙ : להל�) (ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„) 1997הוועדה לבדיקת מבנה בתי המשפט הרגילי� בישראל   3
¯Â‡.(פרופ, כה��השופטת טובה שטרסברג, ר" יו–אודור אור השופט ת:  היוועדהו חברי ה '

  .ד פנחס רובי�"ר אמנו� גולדנברג ועו"ד ד"עו, ד חיי� קלוגמ�"עו, ברו� ברכה
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אמו� הציבור , נגישות, יעילות, היסוד של מערכת השפיטה ה� הגינות ההלי��ערכי
 שהמסגרת ,דהיינו ,יסוד נוס� הוא ער� החוקתיות�ער�. המשפט ועצמאות שיפוטית�בבתי

  4.ולא רק בחקיקה, החוקתית הראויה מחייבת לעג� את כל הערכי� בהסדר חוקתי
 ,כ�. ידי מלומדי� שוני��סוד של מערכת השפיטה גובשה בעבר עלהי�הגדרת ערכי

: יסוד�עשר ערכי�אחדמנה  ,' מאוניברסיטת קיימברידג,)Andrews (זניל אנדרו' פרופ, למשל
הגנה , )pre-trial disclosure(משפט לפני  ומסמכי� תויגילוי רא, )due notice(הודעה נאותה 

מניעת , )protection against spurious claims and defences(שווא � והגנותשווא�מפני תביעות
ניהול , )accelerated justice(הלי� מהיר , )justice is not to be evaded(הצדק � התחמקות מ
 promoting(קידו� פשרות , )publicity(פומביות הדיו� , )oral proceedings(פה �הליכי� בעל

settlement( ,� )theדוורסרי האעקרו� הדיו� , finality((שיפוטיות ההחלטות השל ת סופי

adversarial principle (�  the principle of privity.(5(ת ועקרו� היריב
 גישה ה�ביני 6,חר יותר מנה אותו מלומד עשרי� וארבעה ערכי� עיקריי�בשלב מאו
חסיו� , )right to choose a lawyer(די� �זכות לבחור עור�, )access to justice(חופשית לצדק 

 procedural( לכל לישוויו� פרוצדור, )confidential legal consultation(הייעו� המשפטי 

 
 Shimon Shetreet, The: והיסוד של מערכת השפיטה רא�לדיו� מפורט בנושא ערכי  4

Administration of Justice: Practical Problems, Value Conflicts and Changing Concepts, 
13 U.B.C. L. REV. 52 (1979)) להל� :Shetreet, The Administration of Justice(; Shimon 

Shetreet, The limits of Expeditious Justice, in EXPEDITIOUS JUSTICE 1 (Justice R. Holland 
ed., Canadian Institute for Administration of Justice 1979).ראו כ� : Shimon Shetreet, 

Time Standards of Justice, 5 DALHOUSIE L.J. 729 (1979)) להל� :Shetreet, Time 
Standards of Justice(; Shimon Shetreet, Adjudication: Challenges of the Present and 

Blueprints for the Future, in FESTSCHRIFT IN HONOUR OF PROFESSOR WALTHER J. 
HABSCHEID 285 (W.F. Lindacher et al. eds., 1989) . בעיות מעשיות "שמעו� שטרית ראו ג�

˜ËÙ˘Ó·Â ‰˜È˜Á· ˙ÂÈÂÁ˙Ù˙‰Â ÌÈ˘Â„ÈÁ : ÈÓÈ· ˙Â‡ˆ¯‰ ı·Â" וערכיות במערכת השפיטה
Ï˘˙ ÌÈËÙÂ˘Ï ÔÂÈÚ‰"Â 80 )1977(; Shimon Shetreet, Judicial Independence and 

Accountability: Core Values in Liberal Democracies, in JUDICIARIES IN COMPARATIVE 

PERSPECTIVE 3 (H.P. Lee ed., 2011)) להל� :Shetreet, Judicial Independence and 
Accountability( ;Shimon Shetreet, The Normative Cycle of Shaping Judicial 

Independence in Domestic and International Law: The Mutual Impact of National and 
International Jurisprudence and Contemporary Practical and Conceptual Challenges, 

10 CHI. J. INT’L L. 275 (2009)) להל� :Shetreet, The Normative Cycle of Shaping Judicial 
Independence.(  

 ,ANDREWS: להל� (NEIL ANDREWS, PRINCIPLES OF CIVIL PROCEDURE 596 (1994): ורא  5
PRINCIPLES OF CIVIL PROCEDURE.(  

6  NEIL ANDREWS, ENGLISH CIVIL PROCEDURE 4.01–6.132 (2003)) להל� :ANDREWS, 
ENGLISH CIVIL PROCEDURE(.  
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equality( ,שווא �הגנותו שווא�הגנה מפני תביעות)protection against bad or spurious 

claims and defences( , פשטות ההלי� השיפוטי)simplicity of procedure( ,שיפוטית שליטה 
גילוי , )proportionality(מידתיות , )judicial control of the civil process(הלי� האזרחי ב
)disclosure( ,פה �ניהול הליכי� בעל)oral proceedings( , צדק דיוני)procedural equity( ,

 בי� "המשחק ההוג�"עקרו� , )accuracy(דייקנות , )promoting settlement(קידו� פשרות 
-protection of non(הגנת צדדי� שלישיי� לדיו� , )fair play between litigants(המתדייני� 

parties( , יעילות)effectiveness (ההחלטות השיפוטיות  שלוסופיות )finality .( יש לציי�
 access to legal advice(נגישות : וה�,  מחלק את הערכי� לארבעה עיקריי�זשכיו� אנדרו

and dispute-resolution systems( ,� equality and fairness between the(ת שוויו� והוגנ

parties( , תהלי� מהיר ויעיל)a focused and speedy process ( ושופטי� ע� יושרה
)adjudicators of integrity.(7  

מערכת היסוד של �הגדרת ערכיהעוסקי� בקיימי� מחקרי� משמעותיי� נוספי� 
 Marcel(הופיע בקוב� המאמרי� בעריכת מרסל סטורמה כזה ניסיו� אחד . טההשפי

Storme.(8בראשות רול� , לאומית�בי�ידי קבוצת מלומדי� � מחקר משמעותי נוס� נער� על
 2006.9ופרסמה את מסקנותיה בשנת  2000שהחלה לפעול בשנת , )Rolf Stürner(סטורנר 

 10.ידי קבוצת המלומדי��יסוד שנוסחו עלה� סקר אנדרוז את ערכי2009רו משנת בספ
חוקתיות של �הצהרות מעי�: יסוד�קבוצה זו בנתה למעשה שלוש קטגוריות של ערכי

 quasi-constitutional declarations of fundamental procedural(יסוד משפטיות �זכויות

guarantees(,ולמהלכו יסוד בנוגע לסגנו� ההלי� � קווי)major guidelines concerning the 

style and course of procedure ( ונקודות חשובות נוספות)points of important detail.( 
˘‡¯‰ ‰È¯Â‚Ë˜‰‰�Â, אי,  עצמאות שיפוטיתת כולל,יסוד משפטיות�המתייחסת לזכויות�

זכות , שוויו� דיוני בי� מתדייני� שוני�וכ� , תלות שיפוטית וסמכות שיפוטית משמעותית
קטגוריה זו כוללת . הדי��הדיו� ודרישת הנמקות לפסקשל פומביות , � לכל המתדייני�טיעו

הכוללת חיסיו� (הזכות לייעו� משפטי עצמאי לכל מתדיי� את , ג� את הדרישה להלי� מהיר
ידי המלומדי� � שהוגדרה על‰˜ÈÈ�˘‰ ‰È¯Â‚Ë‰. חסינות מפני הפללה עצמיתכ� ו) משפטי

 
7  Neil Andrews, A Fresh Start: The Four Pillars of Civil Justice, in THE CULTURE OF 

JUDICIAL INDEPENDENCE: CONCEPTUAL FOUNDATIONS AND PRACTICAL CHALLENGES 97 
(Shimon Shetreet & Christopher Forsyth eds., 2011)) להל� :Andrews, The Four Pillars 

of Civil Justice.(  
8  APPROXIMATION OF JUDICIARY LAW IN THE EUROPEAN UNION (Marcel Storme ed., 1994).  
9  ALI/UNIDROIT Principles of Transnational Civil Procedure, UNIF. L. REV. 758, 758 

(2006).  
10  Andrews, The Four Pillars of Civil Justice ,106–104' בעמ, 7ש "לעיל ה.  
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בקטגוריה זו . הדיו� המשפטיומהלכו של  נוסדירי� את סגנולעקרונות המכאמור מתייחסת 
בראשית ההלי� יש , כ�. שלביו השוני�על המלומדי� מציגי� למעשה את ההלי� המשפטי 

ה� מבחינת זהות הצדדי� וה� מבחינת מהות (המשפט סמכות בדיו� �לבחו� כי אכ� יש לבית
להגדיר מי נושא בנטל , הצדדי�מכ� יש להגדיר את נקודות המחלוקת בי� � לאחר.)הסכסו�

הצדדי� מחויבי� לגילוי האמת , �טיעוניהבשלב שמיעת . ההוכחה ומה אופיו של נטל זה
המשפט נתונה הסמכות להטיל סנקציות על צד �ולבית, האחרולגילוי מסמכי� וראיות לצד 

ול לאור� הדיו� הצדדי� מחויבי� לפע, לפי המלומדי�. שלא יעמוד בדרישות ההלי� הראוי
עוד הדגישו המלומדי� . וה� רשאי� להפסיק את הדיו� בכל שלב, להשגת הלי� הוג� ומהיר

את חובת השופטי� לוודא כי הוצאות המשפט יתחלקו בצורה ראויה בי� הצדדי� וכי הדי� 
הדי� על מערכת השפיטה לאפשר לצדדי� לגשת להלי� של �לאחר מת� פסק. מיוש� כראוי

תו� , מאיד� גיסא, הדי��ולוודא אכיפה יעילה של פסק, יסאמחד ג, הדי��ערעור על פסק
 וה� לאחר מת� � ע� מערכות משפט זרות ה� במהל� הדיו, במידת הצור�,פעולה�שיתו�

,  שציינו המלומדי� כוללת התייחסות לנקודות כלליות‰˜È˘ÈÏ˘‰ ‰È¯Â‚Ë˙. הדי��פסק
מערכת  לאנוחה לגישה ה הדריש, ביניה� ההגנה על צדדי� שלישיי� הנדרשת במהל� הדיו�

  .לצדדי�" הצעות דיוניות"ג ילהצומת� הרשות לשופטי�  ,המשפט
של מערכת השפיטה לחמישה יה אני דוגל בחלוקת עקרונות, כפי שהצגתי לעיל

ומאפשרת , חלוקה זו הינה ברורה ומובהקת יותר. ער� החוקתיות לע נוס� יסוד�עקרונות
תו� ניתוח ושקילה של ס� הערכי� , בער� כלשהוליצור מאז� מדויק בכל מקרה של פגיעה 

היסוד מקשה יצירת סדרי �יתר של ערכי�פירוט,  על כ�נוס�. הנפגעי� ואיזו� ביניה�
ידי המלומדי� �היסוד שהוצגו על�כל ערכי, לטעמי. עדיפויות בפיתוח מערכת השפיטה

 תיפוטי נכלל פשטות ההלי� הש, למשל,כ�(היסוד שהצעתי �האחרי� כלולי� בתו� עקרונות
ער� בדי� כלולה � הזכות לבחור עור�;ויש שיאמרו שא� בער� היעילות, ער� הנגישותב

  ).וכ� הלאה, ער� היעילותב קידו� פשרות כלול ;ההלי� ההוג�
 שהמסגרת החוקתית הראויה מחייבת לעג� ,דהיינו ,יסוד נוס� הוא ער� החוקתיות�ער�
 הסדרת הערכי� הבסיסיי� של מערכת 11.הולא רק בחקיק, היסוד בהסדר חוקתי�את ערכי

במיוחד . היא חייבת להיעשות בדרג הנורמטיבי החוקתיו, הצדק בחוק רגיל אינה מספקת
יש , ראשית: תלות שיפוטית�איהנוגעי� בשה עקרונות חיוניי� יהגנה חוקתית לשלספק ראוי 

דיוני� לערכאות יש למנוע העברת ,  שנית;)הוק�טריבונל אד(די� מיוחד �כינו� ביתלאסור 
חלוקת התיקי� , שלישית; הערכאה הדיונית המקוריתזו של שיפוטית פחותה מה �עצמאותש

עקרו� השופט  ("על בסיס תוכנית קבועה וידועה מראשלשופטי� השוני� צריכה להיעשות 

 
11  Shetreet, Judicial Independence and Accountability ,וכ� רא. 4ש "לעיל ה Shetreet, The 

Normative Cycle of Shaping Judicial Independence ,4ש "לעיל ה.  
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המשפט או של השופט הממונה על �הוקית של נשיא בית�ידי קביעה אד�ולא על, ")הטבעי
יש להג� על ,  רביעית;המשפט� הנעשית לאחר שהתיק מוגש לביתהִמנהל השיפוטי

ידי �הדי� על� פסקי� של ואכיפת�ועל כיבוד, הדי��העצמאות השיפוטית לאחר מת� פסק
שהשופטי� לא יוגדרו חלק מהזרוע יש להבטיח  ,ת חמישי;הרשויות האחרות של השלטו�

המופרדת לחלוטי� , ר אלא יהוו רשות עצמאית לכל דב,המנהלית של הרשות המבצעת
אי� לאפשר הרעה בתנאי השירות של , לבסו�ו ;)משירות המדינה(מהשירות הציבורי 

12).נית� לשנות את התנאי� לטובהא� (שופטי� מכהני� 
  

  היסוד השוני��הגומלי� בי� ערכי� יחסי:בפרק 

 קיומו ,היינוד, לעיתי� קשר זה הינו חיובי. היסוד קיימי� יחסי זיקה וקשר הדדי�בי� ערכי
שער� אחד הינו תנאי להתממשותו של האחר או א� ויש , של ער� אחד מחזק את האחר

.  אול� לעיתי� קיי� מתח בי� הערכי� השוני�.נובע באופ� ישיר מהתממשותו של האחר
איזו� הול� יצירת  תו� ,מערכת שיפוטית ראויה הינה מערכת המקדמת כל ער� בפני עצמו

 הנטייה אבעיות המרכזיות כיו� של מערכת השפיטה היאחת ה. בי� הערכי� השוני�
בפרק זה נסקור . של ער� היעילות על כל הערכי� האחרי�מוגזמת המובהקת להעדפה 

  .מתח בי� הערכי� השוני�בה� מתקיי� אחדי� שמקרי� 

  ער� ההלי� ההוג
לבי
 המתח בי
 ער� היעילות . 1

החברה מצפה . באופ� הוג� וצודקסכסוכי� הוא ליישב המשפט � בתי� שלתפקיד, כאמור
� ההמשפט �בתי. היו יעילי�יה� שא� במקביל מצפה , ו על הלי� צודקרשמיהמשפט �בתיש

קיומה של מערכת ענפה של . המערכת שעליה מבוססת אכיפת החוק והסדר החברתי התקי�
 השומרי� על זכויות הפרט ה� מול פרטי� אחרי� במדינה וה� מול, חוקי� ותקנות, כללי�

מערכת משפט נגישה ויעילה בלי , בר�. מהותי בהגנה על הפרטמרכיב  הינה ,השלטו�
כ� נובע הצור� במערכת מ. אי� בה� כל תועלת, שיכולה לשמש לאכיפת אות� כללי�

  .סבירה�איטית במידה בלתישלא תהיה שפיטה 
 ה� במשפט הפלילי וה�, כ� נדרש קיומו של שירות משפטי נגיש בעלות כספית סבירה

ער� ער� היעילות לבי� המתח שבי� הסוקר את , בחלק הבאעל כ� נדו� א� , במשפט האזרחי
  .הנגישות

 
 Shetreet, The Normative Cycle of Shaping ולניתוח מפורט של ששת העקרונות הללו רא  12

Judicial Independence ,293–289' בעמ, 4ש "לעיל ה.  
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סכסוכי� ליישב בה יש ש הקובעות את הדר� ,כדי להבטיח צדק הותקנו תקנות סדרי די�
פיה על � נבנתה מערכת כללי� מסועפת ומסובכת שעל על כ�נוס�. המשפט�בתיבאמצעות 

חלק . ולקבוע ממצאי� ומסקנות, להערי� עובדות וראיות, יות שונותהמשפט לבחו� סוג�בית
. ולשמור על זכויותיו, אש� כי הפר את החוקהמוגדול מאות� כללי� נועדו להג� על אד� 

,  נועדו להבטיח כי כחלק מעשיית הצדק ייבחנו כל הנושאי� שעל השופט לבחו�הכללי� אל
כבר . אמת הלאמנת להגיע �שמעותית עלותתקיי� חקירה מעמיקה ומ, יתנהל הלי� הוג�

ככל . ההלי� ההוג�ער� בנקודה זו נית� להבחי� במתח המובנה הקיי� בי� ער� היעילות לבי� 
יכנסו יותר יוומקרה יתעמקו יותר בכל מקרה , שהשופטי� יקפידו יותר על כללי החקירה

. כת השפיטה כולה מערה שליפגע ביעילותוהדבר ,  יתאר� ההלי� השיפוטי�כ, לעובי הקורה
זוהי . אמו� הציבורשל המשפט צפויה לגרו� ג� לפגיעה בער� � בתי� שלפגיעה ביעילות

  .בו על מערכת השפיטה ליצור איזו� ראוי בי� הערכי� המתנגשי�ש מובהקת למקרה הדוגמ
השמירה על ההלי� ההוג� נית� לבי�  עדכנית ביותר להתנגשות בי� ער� היעילות הדוגמ

 2010.13ידי משרד האוצר בהצעת חוק ההסדרי� לשנת �מה שהוצעה עללראות ברפור
לכת במערכת �בטיוטת הצעת החוק נית� לראות כי משרד האוצר הציע שינויי� מרחיקי

הגדלת סכו� התביעה שיטופל הוא השינויי� שהוצעו אחד . השפיטה האזרחית והפלילית
במסגרת . פוגע בהלי� ההוג� ,מעצ� הגדרתו, הלי� מהיר). במשפט האזרחי(בהלי� מהיר 

א� אינו הוא לעיתי� , הלי� מהיר לא רק שהשופט אינו יכול לחקור לעומק את פרטי המקרה
  14.קבלת החלטה בצורה מעמיקה וראויהשיאפשרו יכול לקבל את כל הנתוני� הרלוונטיי� 

 של והתביעות המגיעות לטיפולמספר לצמצ� את היא משרד האוצר יוזמה נוספת של 
ידי רפורמה כללית שתאפשר �וא� על, הטיעו��ותעסקידי הרחבת מוסד �על, משפטה�בית

רפורמה . טיעו� ע� נאשמי� א� ללא התערבות של הפרקליטות�ותעסקלמשטרה לחתו� על 
טיעו� ע� �עצ� האפשרות לחתו� על עסקת. זו פוגעת בהלי� ההוג� במשפט הפלילי

ג� חפי� מפשע לחתו� על הסכ� כזה להניע המשטרה ללא היזקקות למשפט פלילי עלולה 
לפגוע בזכות� להלי� בכ� יש כדי  .א� שזה עשוי ְלַז!ות� ,הימנע מהלי� פלילימנת ל�על

חר� העובדה , הטיעו� נתונה במחלוקת ציבורית�ותעסקמלכתחילה סוגיית כי יש לציי� . הוג�
ת כאמור וורמגשלעיתי� ה� משו� , זאת. שה� מקצרות את ההלי� המשפטי ומייעלות אותו

  15.מ� הצד האחר, ה� מובילות להטלת עונש קל מדילעיתי� ו ,מצד אחד, שווא�להודאות

 
 www.shelly.org.il/node/2262 נגיש בכתובת, )2010" (2010–2009 טיוטת חוק ההסדרי�"  13

 ). ההסדרי�טיוטת חוק: להל�(
 "?האיו� מבפני�? תלות שיפוטית�אי"גונ� � מיכל אגמו�ועל הבעייתיות בהלי� מהיר רא  14

ËÙ˘Ó‰ 2004( 215–214, 211 י.(  
̇ Ï„È‡ 'Ï‡¯˘È·¯‚ � 2153/02פ " עולדיו� בנושא זה רא  15 �È„Ó) פ " ע;)7.12.2006,  בנבופורס�

3193/07 � ‰‚‡·Ë 'Ï‡¯˘È ˙�È„Ó) הסדרי טיעו� " אור� גזל ו כ� רא.)2.4.2009,  בנבופורס�
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 אלה מול אלההיעילות וזכויות הנאש� עומדי� שיקולי , במשפט הפלילי, באופ� כללי
א� להתיר לנאש� זכות שתיקה כדי להג� על נשאלת השאלה , למשל, כ�. לעיתי� קרובות

 כ� 16.קבלת ההכרעה בדבר אשמתועת תיקתו משמעות נגדו בלייחס לששמא עצמו או 
, הודאות וראיות שהושגו תו� הפרה של זכויות הנאש�בנוגע לפסילה של קיימת מחלוקת 

פרי מע� כש� ש, דהיינו, " הע� המורעלפירות"מכונה  הזעיקרו� . הברית�מקובל בארצותכ
 הנאש� אינה קבילה במשפט זכויותשל  ה שהושגה תו� הפרהראיכ� , מורעל אסור לאכילה

מדינה המעדיפה את המלחמה . מדינות שונות נוקטות גישות שונות בנושא זה. הפלילי
מדינה המעדיפה את זכויות הנאש� אילו  ו,בפשע ואת היעילות תצמצ� את זכויות הנאש�

מטעמי יעילות עברו מדינות שבה� נהוג משפט מושבעי� , כ��כמו. תנקוט גישה הפוכה
עשר �שני�וכ� מהרכב של , החלטה פה אחד של המושבעי� להחלטה ברובמדרישה ל

  17.מושבעי� להרכב מצומצ� יותר
 כ� ,הצעת רפורמה נוספת היא ההצעה להעביר דיוני� מהרכב של שלושה לד� יחיד

פני הרכב של שלושה שופטי� לרות שכיו� מתקיי� בה� דיו� עֵבמאוד של שסוגי� רבי� 
. זמ� שיפוטי יקר של שני שופטי�ייחס� באופ� זה . פני שופט יחידלרות הנידונות עֵביוגדרו 

 חוק בתי לתיקו� 2008משנת  הוהיא הופיעה בהצע, הצעה זו נמצאת בהליכי יישו�
לפגיעה בזכות� של הצדדי� להלי� לגרו�  התדיינות מול שופט יחיד עלולה 18.המשפט

הענקת אפשרות לשני הצדדי� ידי �א� הצעת החוק מנסה להתמודד ע� פגיעה זו על, הוג�
אחד מיעדיה . פני שלושה שופטי�ללבקש שהדיו� יתנהל ) המשפט�וא� לנשיא בית(בדיו� 

יש הטועני� כי .  היה לאשר בכנסת את הצעת החוק הזו2011הכלכליי� של הממשלה לשנת 
המתדייני� מבחינת שיפור ההלי� ההוג� ידי להביא לדווקא פני ד� יחיד עשויה לשמיעה 

פני ד� יחיד קיימת לבהלי� .  א� אי� לקבל טענה זו,)קיצור מש� זמ� ההתדיינותודות לה(
 של ודעת� של המתדיי� בשיקולוהגדלת תלותעקב פגיעה מהותית בזכות להלי� הוג� 

  .השופט היחיד

 
�בהלי� גבולות השליטה של הצדדי� " טליה פישר ;)2005 (1לה  ÌÈËÙ˘Ó" ובעיית הח

ביקורת שיפוטית על " מרדכי קרמניצר וליאת לבנו� ;)2006 (377 כט ËÙ˘Ó È�ÂÈÚ "הפלילי
Ò·Â ˙ÂÈ‡¯‰ È�È„· ˙ÂÓ‚Ó„¯ " מדינת ישראל'  פלוני נ1958/98פ "בעקבות ע: הסדרי הטיעו�
ÈÏÈÏÙ‰ ÔÈ„‰ 289) 2009.(  

דורו� מנשה ראו   כ�.)14.12.2006,  בנבופורס�( ‰˙ÔÈÈË˘ÏÈÓ 'È‡·ˆ‰ Ú·Â � 4142/04פ "רע  16
על "ז פלר " ש;)ÔÈ„ ˙¯‡‰ 5, 66) 2009"  עיו� מחודש בהלכת מילשטיי�– 'שתיקת החפי�'"
  ).2004 (385 א ÌÈ˜ÒÚÂ ËÙ˘Ó"  חסרת הטע� וההושעה– 'זכות השתיקה'

 .4ש "לעיל ה, Shetreet, The Administration of Justice ורא, הלדיו� מעמיק בסוגיות אל  17
, 2008–ט"התשס, )דיו� לפני ד� יחיד או לפני הרכב) (56' תיקו� מס(הצעת חוק בתי המשפט   18

  .410ח "ה



  ספר אור  שמעו� שטרית

626 

z:\books\or\2012-02-01\16-shitreet.doc   

 נית� ללמוד כי 19מהתפטרותו של השופט ישגב נקדימו� מכהונתו זמ� קצר לאחר מינויו
העומס � פגיעה בזכות להלי� הוג� עקב צורת העבודה הנגזרת מקיימת סכנה ממשית ל

השופט נקדימו� התפטר מתפקידו כשופט שלו� לאחר כחצי שנה . המוטל על השופטי�
 כשופט אינ� מאפשרי� לי יהעומס והלח� המוטלי� עלי"שונימק את פרישתו בכ� , בתפקיד

פט גור� למחאות רבות מערכת המשב העומס הגדול הקיי� 20".לעשות את מלאכתי נאמנה
 ש� ק� עטר�ולאחרונה א� גבה מחיר יקר כאשר כבוד השופט מוריס ב�, של אנשי משפט

את העומס המוטל עליו בעבודתו שהשאיר אחריו ציי� השופט במכתב ההתאבדות . לחייו
את גודל העומס המוטל על , בצורה כואבת,  מקרה זה מבהיר21.כמניע להתאבדותו

  . זה למערכת המשפט ולהלי� ההוג�הגדולה הטמונה בעומס ואת הסכנה ,השופטי�

  ער� הנגישותלבי
 המתח בי
 ער� היעילות . 2

מערכת שיפוטית טובה שאינה נגישה . להגזי� בחשיבותו של ער� הנגישותאפשר �אי
במסגרת ער� הנגישות יש להתייחס ה� לעצ� . לציבור אינה מסוגלת למלא את ייעודה

קבלת השירות הכרוכה בת סכסו� וה� לעל�שְיַישב שפט בבקשה המ�האפשרות לפנות לבית
, המשפט בישראל הדגישו את ערכו של ער� זה�נית� לראות כי בתי. המשפט�המשפטי מבית

הדי� �בהענקת אפשרות שווה לבעליהטמונה הכרה בחשיבות הרבה ידי �עלבי� היתר 
 הגדיר השופט ÔÈÂÏ 'ÔÈÂÏ �י� די� בעניה� בפסק, למשל,כ�. פני השופט בבוא� לדי�ללהופיע 

 במקו� אחר 22.כתובה�ת לאיתחוק�יסוד על�משפט כזכותה�לבתיהגישה זמיר את זכות 
  23.יסוד של שלטו� החוק�משפט כעקרו�ה�בית לשהגדיר השופט ברק את עקרו� הנגישות 

, המשפט במחיר סביר�� האפשרות לפנות לביתהמרכיבי� הבוני� את ער� הנגישות ה
וכ� הגדלת , סיוע כזה לעצמ�לממ� די� שיד� אינ� משגת �משפטי לבעליהענקת סיוע 

המשפט לש� הגנה על זכויותיו �זכות לפנות לביתיש המודעות החברתית לכ� שלפרט 
ובעיקר הגדלת הסיוע המשפטי הנית� , חיזוק ער� הנגישות. לותיקו� עוולות שנעשו ו

 
איני יכול למלא את תפקידי בשל 'השופט נקדימו� הודיע , חצי שנה לאחר שמונה"תומר זרחי�   19

  .ı¯‡‰Online 30.6.2010 www.haaretz.co.il/hasite/spages/1177073.html " 'העומס עליי
  .הלהל� פרק  ודרכי� לצמצו� העומס הקיי� במערכת המשפט ראבלדיו� . ש�  20
 ynet 8.2.2011" שופט התאבד בביתו במרכז האר�"אלי סניור ואביעד גליקמ�   21

www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4025778,00.html.  
גישה חופשית ויעילה אל בית  "):1994 (877, 862) 2(ד מח"פ, ÔÈÂÏ 'ÔÈÂÏ � 3833/93א "ע  22

ובית המשפט אמור להג� , א� א� עדיי� אינה כתובה עלי חוק יסוד, המשפט היא זכות יסוד
  ."עליה כמו על זכויות יסוד אחרות

הפתוחי� , משפט�בתי): "1982 (387, 386) 3(ד לו"פ, ÈÈË 'Ï‡¯˘È ˙�È„Ó¯ � 678/82ש "ב  23
 ."תיתה הדמוקרטית של מדינת ישראלוני לתשהינ� תנאי חי, לקהל והעושי� די� בפומבי
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, המשפט�ידי מערכת בתי�לי� עלהתיקי� המטופבמספר  לעלייה משמעותית מוגר, לציבור
.  חפי� מפשע�נוכח העלייה במספר הנאשמי� הטועני� כי הל, בעיקר במשפט הפלילי

 I find it really inescapable that the“: המשפט באנגליה�בנושא זה אמר בעבר נשיא בתי

increasing length of these trials is in some way connected with the greater freedom of the 

purse”.24  
נית� לראות התנגשות בי� , אליה התייחסנו לעילש ,2010בהצעת חוק ההסדרי� לשנת 

המשפט יפסוק הוצאות �בהצעת החוק הוצע לקבוע כי בית. ער� הנגישותלבי� ער� היעילות 
 לעודד את הצדדי� אמטרת שינוי זה הי. ובסכומי� גדולי� יותרמשפט במקרי� רבי� יותר 

חשוב לציי� כי אי� ספק שפשרות הינ� חלק . ע לדיו� משפטייהגמבלי לתדייני� להתפשר המ
א� הטלת ,  תוצאה לגיטימית וראויה לסכסו� משפטי�הכי ו, נפרד מעול� המשפט�בלתי

 או הפעלת לח� ,מנת שיעדיפו הגעה לפשרה על התדיינות�סנקציות על צדדי� לדי� על
של� ,  פגיעה בזכות להלי� משפטי מלאתמהוו, תפשרראוי כדי לשכנע צד במשפט לה�בלתי
, ביניי� במשפט�עוד הוצע בהצעת החוק לקבוע כי תוטל אגרה על הגשת בקשות. והוג�

ד בי� יהפרל החליטה הממשלה  על כ� נוס�25.בה�הדי� להמעיט �בעלילהניע את וזאת כדי 
להקי� ולסגור ולאפשר לשר המשפטי� , המשפט�מערכת בתיבי� מערכת ההוצאה לפועל ל

צפוי לגרו� לפגיעה בשירות ההוצאה זה  דבר .מרכזי� של ההוצאה לפועל באופ� עצמאי
  26.לפועל הנית� באזורי פריפריה

, ישפרו את היעילות הכללית של מערכת השפיטה, המופיעות בהצעת החוק, ההצעות אל
והבקשות התיקי� מספר  צמצו� ותעקבברד המשפט ֵי�וזאת משו� שהעומס הכללי על בתי

 ה של באופ� מובהק בנגישותות פוגע�בעת ה�בהאול�  .המשפט לטפל� יידרשו בתי�בהש
 ההצעות היא הקטנת � שלבדברי ההסבר להצעת החוק מוצהר במפורש כי מטרת. המערכת

 המשפט ו שלידי פגיעה בנגישות�וזאת על, המשפט�ידי בתי�התיקי� שיטופלו עלמספר 
  .הכספית הכרוכה בקבלת סעד משפטילציבור באמצעות הגדלת העלות 

 
24  Marcel Berlins, Chief Justice Proposes Shortening Trials, THE TIMES (London) 1.11.1977 .

 ו רא. התקציביי�לאחרונה קוצ� באופ� משמעותי הסיוע המשפטי באנגליה עקב הקשיי�
www.justice.gov.uk/downloads/publications/bills-acts/legal-aid-sentencing/ia-central-

funds.pdf, 15.11.2010הודעת ממשלת אנגליה על הרפורמה מיו� את  וכ� – news.bbc.co. 
uk/democracylive/hi/house_of_commons/newsid_9191000/9191078.stm.  

, טיוטת חוק ההסדרי� ".והדבר יצמצ� את מספר הבקשות המוגשות לבקשות הכרחיות בלבד"  25
  .)הצעת החוק ל2' סדברי ההסבר ל (130' בעמ, 13ש "עיל הל

שנתית �עיקרי התקציב ותכנית תקציב רב: 2010–2009הצעה לשנות הכספי� : תקציב המדינה  26
112) 2009 (www.mof.gov.il/BudgetSite/StateBudget/Budget2009/Lists/2009/Attachments/ 

1/ikarey2010.pdf) 2010–2009הצעת התקציב לשני� : להל�.(  
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לאומיות �בי� עוגנו באמנות ,ער� הנגישותובכלל זה ,  של מערכת השפיטההיסוד�ערכי
�ידי בית�ש עלוַרלאותה אמנה &) 1(6סעי� . ה� האמנה האירופית לזכויות אד�יניב, שונות

המשפט � וקביעה זו של בית27,המשפט האירופי לזכויות אד� כמבטיח גישה למערכת הצדק
  :המשפט האנגלי�ביתקבע ,  למשל,כ�. הדי� השוני� באירופה�האירופי השפיעה על בתי

“Article 6(1) contains no express right of access to justice, but in Golder v 

UK[28] the European Court of Human Rights said that it was 

'inconceivable' that this provision should give detailed procedural 

guarantees without protecting access to justice.”29 

  30.גבלותלהכפופה אלא ,  מוחלטתהזכות זו אינכי המשפט � קבע ביתGolderדי� �בפסק

   אמו� הציבור והעצמאות השיפוטית:גפרק 

 היא בושהמשפט מסוגלת למלא את תפקידה כמיישבת סכסוכי� רק במצב �מערכת בתי
כפי , המשפט בישראל הבינו את חשיבותו הרבה של ער� זה� בתי31.נהנית מאמו� הציבור
אמו� הציבור ברשות "כי בו נאמר ש, ˆ·Ôדינו של השופט ברק בעניי� �שנית� לראות בפסק

זהו ג� מנכסיה היקרי� ביותר של . השופטת הוא הנכס היקר ביותר שיש לה לרשות זו

 
 Shetreet, The ו רא בהקשר זהלזכויות אד�האירופי המשפט � של ביתתולפירוט פסיק  27

Normative Cycle of Shaping Judicial Independence ,4ש "לעיל ה.  
28  Golder v. United Kingdom, 1 Eur. Ct. H.R. 524, 536, para. 35 (1975).  
29  Brown v Scott, (2003) 1 AC 681, 694, PC.  
  .38' פס, 28ש "לעיל ה, Golderעניי�   30
: )1996 (450, 445 מב ‰ËÈÏ˜¯Ù" על רשויות וערכי� בישראל" ברק �כפי שסיכ� זאת אהר  31

בית המשפט אינו יכול .  הוא אמו� הציבור בוכל שיש לו. אי� לו לשופט לא חרב ולא ארנק"
אלא אמו� בטוהר , אי� זו הסכמה להחלטותיו. לתפקד כראוי בלי שאמו� הציבור נתו� לו

לניתוח של סוגיית אמו� הציבור בשופטי� ושל היחסי� שבי� מערכת השפיטה " .שיקוליו
 Eliezer Rivlin, Courts and the Media: Opening New Doors. Current: והתקשורת ראו

Aspects of Court – Media Interaction: A Comparative View, in THE CULTURE OF 

JUDICIAL INDEPENDENCE: CONCEPTUAL FOUNDATIONS AND PRACTICAL CHALLENGES 311 
(Shimon Shetreet & Christopher Forsyth eds., 2011) .ראו ג� :Lord Judge, Lord Chief 

Justice of England and Wales, The Judiciary and the Media , הרצאה שניתנה באוניברסיטה
-www.judiciary.gov.uk/media/speeches/2011/lcj-speech) 28.3.2011(העברית בירושלי� 

judiciary-and-the-media) העמדות של " רועי עמית ;)"מערכת המשפט והתקשורת": להל�
 Jon Mills, Comparative Constitutional Approaches ;)1998 (81 כא ËÙ˘Ó È�ÂÈÚ" קאנו�)ה(

to the Rule of Law and Judicial Independence, 16 FLA. J. INT’L L. 115, 120 (2004).  
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שהשופט ברק מייחס  נית� לראות ביטוי לחשיבות ¯"Â‡Ïניי� דינו בע� ג� בפסק32".האומה
לש� שמירה על , מוצדק לדעתוא� שהוא  ,נמנע מנקיטת צעדהוא כאשר , אמו� הציבורל

  33.המשפט�אמו� הציבור בבית
אמו� הציבור רק כאשר מערכת השפיטה תיראה כלפי חו� עצמאית בהמשפט יזכה �בית

,  על כ�נוס�. כמתואר לעיל, יעיל ונגיש לציבור, הוג� וההלי� השיפוטי יהיה 34,וללא פניות
וזאת כדי ,  אלא ג� ייראה,צדק לא רק ייעשההאמצעי� רבי� ננקטי� כדי להבטיח כי 

  35.להגדיל את אמו� הציבור במערכת השפיטה
והוא קיבל , היסוד של המערכת השיפוטית�עקרו� הפומביות הוא אחד מעקרונות

משפט ידו�  בית"השפיטה קובע כי : יסוד� לחוק3עי� ס. יסוד�בישראל מעמד של חוק
 עיקרו� זה 36".המשפט הורה אחרת לפי חוק זולת א� נקבע אחרת בחוק או א� בית, בפומבי

הכתיר את עקרו� הדלתות ר שא, המשפט העליו��די� של בית�קיבל הכרה וביטוי רב בפסקי
ואחד האמצעי� החשובי� , מעמודי התוו� של סדר הדי� הפלילי כאזרחי"הפתוחות כאחד 

קרו� יא� חשיבותו של ע� על37".המכווני� להבטיח ניהול משפט הוג� וחסר פניות, ביותר
המשפט במקרי� מסוימי� לקיי� דיו� �המאפשרות לבתי, הוטלו עליו הגבלות בחוק, זה

די� �בעלשהוא בי� (למנוע הקלטה של דיו� או להרחיק מהאול� אד� כלשהו , שאינו פומבי
מקרי� ב, ענייני חו� וביטחו�במקרי� העוסקי� ב, למשל, כ� הדבר .)די��אינו בעלובי� ש

תיקי וב, הגנת אינטרסי� של נפגעי תקיפה מיניתהגנת קטיני� או , הגנת עדי�המחייבי� 
דברי� שיש בה� של � מאיסור פרסוהפומביות היא ל עקרו� ש הגבלה נוספת 38.מעמד אישי

 עקרו� הפומביות והשקיפות 39).סוביודיצה(משפט �תכדי להשפיע על הלי� המתנהל בבי

 
�"בג  32 732/84 � Ô·ˆ '˙Â˙„ È�ÈÈ�ÚÏ ¯˘‰ ,דינו של השופט ברק � לפסק10' פס, 141) 4(ד מ"פ

)1986.(  
�"בג  33 142/89 ÚÂ�˙Â‡Ï ˙"� ¯ 'ÂÈ"˙Ò�Î‰ ¯,דינו של השופט � לפסק30' פס, 529) 3(ד מד" פ

ניראה בעיני הציבור כמי שחורג מהקונצנזוס החברתי באשר , א� נעשה כ�): "1989(ברק 
  ".לתפקידו ולכוחו של שופט בחברה הישראלית

 Markus Zimmer, Judicial Independence: ולניתוח היסטורי של העצמאות השיפוטית רא  34
and Accountability in Central Europe and Eurasia: The Institutional Context, in THE 

UPPSALA YEARBOOK OF EAST EUROPEAN LAW 2006 1 (Kaj Hobér ed., 2008) . לניתוח
: הרשות השופטת" יצחק זמיר וההיבטי� המשפטיי� של העצמאות השיפוטית בישראל רא

  ).2007 (109, 105 ו ËÙ˘Ó È�Ê‡Ó" ?מהי
  .182' עמב, 2ש "לעיל ה, ËÈÙ˘‰ ÏÚ‰שטרית  ורא  35
  .78ד "תשמהח "ס, השפיטה: יסוד� לחוק3 'ס  36
דינו של השופט לוי� �ב לפסק' פס, 827) 1(ד לו"פ, Ê�È‚‰ 'Ï‡¯˘È ˙�È„Ó¯ � 334/81פ "ע  37

)1982.(  
 .198ח "ס, 1984–ד"התשמ, ]לבנוסח משו[ לחוק בתי המשפט 69–68' ס  38
 .70 'ס, ש�  39
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הקרנה ישירה או לגבי על מערכת השפיטה לבחו� את ההגבלות הקיימות כיו� לח� יוצר 
  40.המשפט�מאולמות ביתשידור חומר מוקלט 

�לפיו בתישהכלל הוא המשפט �אמצעי נוס� שמטרתו לשמור על אמו� הציבור בבתי

 אתשכופה  במשפט המקובל אי� חיוב כללי 41.�המשפט מחויבי� לתת הנמקה להחלטת
המשפט באנגליה אימצו את �בתי,  ע� זאת42.ה�קותייהמשפט לתת הנמקה לפס�יתב

לאמנה האירופית לזכויות ) 1(6לפיה סעי� שהדי� האירופי לזכויות אד� �קביעתו של בית
יקה ברורה ומעמהכוללת התייחסות , דינו�המשפט לתת הנמקה לפסק�אד� מחייב את בית

  43.הדי��ידי בעלי�לסוגיות שהועלו על
לאמו� הציבור המיוחסת בו נית� לראות המחשה לחשיבות המיוחדת שמקו� נוס� 

נוכח חשש להטיה להמבחני� המחמירי� המוחלי� לפסילת שופטי� הוא המשפט �בבתי
להוכיח כי השופט מוטה לאחד אפשר יהיה שאינ� דורשי� אלה  מבחני� 44.פני��ולמשוא
 המסורות 45.קיימת אפשרות ממשית להשפעה על השופטשאלא די בהוכחה , הצדדי�

  .פני� במשפט�האתיות מחמירות א� יותר מהוראות הדי� בנוגע לחשש למשוא

 
„ÔÈ תקשורת אלקטרונית בישראל להמשפט � של בתיהפתיחהועדה לבחינת ו ה,הלדוגמ, ראו  40

ÔÂ·˘ÁÂ) 2004( elyon1.court.gov.il/heb/doch%20electroni.pdf ) בראשות השופטת דורית
ורי� וצילומי� של הלי� שיד) ( הוראת שעה– 36' תיקו� מס( הצעת חוק בתי המשפט ;)שביני

, ה� קנדהיני ב– במדינות מסוימות ברחבי העול�. 3172ח "ה, 2002–ב"התשס, )בבית משפט
הברית נעשה ניסיו� �בארצות. המשפט זה שני�� מתקיי� צילו� בבתי– זילנד�אוסטרליה וניו

וכיו� נושא זה שב ועולה תו� הפעלת לח� , משפט�לזמ� קצוב לאפשר שידורי� מבתי
 Your Reality TV, THE NEW YORK: המשפט העליו� לאשר שידור הליכי��ותי על ביתמשמע

TIMES, March 13, 2010, available at www.nytimes.com/2010/03/14/opinion/14 
sun2.html.  

" בית המשפט וחובת ההנמקה" רות גביזו� ודרישת ההנמקה ראשל  הלדיו� כללי בסוגי  41
ÌÈËÙ˘Ó חובת ההנמקה של פסקי די�"ה גביש  מש;)1970 (89 ב "ÌÈÒÓÏ ÈÏ‡¯˘È ÔÂÚ·¯ 

 212 כו ‰ËÈÏ˜¯Ù" על הצדק בבית המשפט הגבוה לצדק" יצחק זמיר ;)ט"תשמה (207) 67(יז
)1970.(  

 Michael Akehurst, Statements of Reasons for Judicial and Administrative:  בנושא זהורא  42
Decisions, 33 MOD. L. REV. 154 (1970) .והברית בנושא זה רא�לדיו� על המצב בארצות: 

Mildner v. Gulotta, 405 F. Supp. 182, 201–215 (E.D.N.Y. 1975), per Weinstein J. 
(dissenting), aff'd, 425 U.S. 901 (1976) . ידי �ה עלדי� נדֶח�בה� פסקשמקרי� יש בקנדה

 Barrette v. The Queen, [1976] : למשל,ו רא.מספקת�משפט גבוה יותר עקב הנמקה לא�בית
68 D.L.R. (3d) 260, 264.ג� ו רא :Anthony Hooper, Note, 48 CAN. BAR REV. 584 (1970).  

 English v. Emery Reimbold & Strick, [2002] CA EWCA Civ. 605; [2002] 1 WLR: ורא  43
2409, CA; Flannery v. Halifax Estate Agencies, Ltd., [2000] 1 WLR 377, J.A. Jolowicz, 

Practice Directions and the Civil Procedures Rules, 59 CAMBRIDGE L.J. 53 (2000).  
  .4ש "לעיל ה, Shetreet, The Administration of Justice: ורא  44
  .183' בעמ, 2ש "לעיל ה, ËÈÙ˘‰ ÏÚ‰  שטריתורא  45
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הצור� בשמירה על אמו� הציבור במערכת השפיטה הינו הבסיס לדרישה מהשופטי� 
הציבור נגזר כיוו� שאמו� מ, המשפט�התנהגות ראויה א� מחו� לכותלי בתילהפגי� 

 , למשל,כ�. אינ� בתפקידר ה� שכאמהתנהגות השופטי� ה� בשבת� על כס השיפוט וה� 
  :ˆ·Ôקבע השופט ברק בעניי� 

זהו . הוא צור� נמש�, הצור� להבטיח את אמו� הציבור ברשות השופטת"
 להשחית מאמ� של הטעות חמורה אחת עשוי.  שאינו פוסק'מאבק למשפט'

זה אינו מתמקד א� בפעולתו של השופט על כס  צור� :זאת ועוד. שני�
המשפט  בבית, הוא משתרע על מכלול התנהגותו של השופט. המשפט

התנהגות המותרת לכל . זו צורת חיי�. השפיטה אינה תפקיד. ומחוצה לו
שכ� יש בה כדי לפגו� באמו� הציבור , עשוי שתהא אסורה על השופט, אזרח

  46".במערכת השיפוט

ע על אמו� הציבור במערכת השפיטה הוא רמת הגיוו� של הרכב השופטי� גור� נוס� המשפי
ככל שהשופטי� משקפי� יותר את . המשפט�השיקו� החברתי של שופטי ביתמידת או 

נית� בעניי� זה  47. אמו� הציבור במערכת צפוי להתחזק�האוכלוסיות השונות בציבור כ
�באנגליה . בישראלבזה השורר יה ובמצב הקיי� באנגלזו מזו  הפוכות ותגמלראות שתי ד

ודבר זה היווה במש� שני� רבות נושא , רוב השופטי� הינ� בני המעמד הבינוני ומעלה
כאשר , התייחסות מפורשת בחקיקההנושא א� זכה ב 48.לדיוני� רבי� והיה שנוי במחלוקת

 
 .דינו של השופט ברק� לפסק11' פס, 32ש "לעיל ה, ˆ·Ôעניי�   46
שופטי� אינ� מייצגי� את האוכלוסייה . נעיר בעניי� זה כי חשוב להבחי� בי� שיקו� לבי� ייצוג  47

ממנו שה מהציבור מתנתקי� למעשה�  , לתפקיד שיפוטי�מרגע מינוי. ממנה ה� מגיעי�ש
 על נוס�. לפניה�המופיעי�  לחלוטי� את כל המתדייני� ליושופטי� משפט צדק ניטר, הגיעו

 ."קול אחד לכל אחד"של קרו� יעהייצוג שוויוני על בסיס ג� משמעותו " ייצוג"המונח , כ�
בה אי� כל הכרח ש, א� לא לזירה המשפטית, פוליטיתה�מתאי� לזירה המדינית הזקרו� יע
לעניי�  .כמותי�א� לא מספרי, שיקו� הול�מדובר ב .אוכלוסייהקבוצה בהיה ייצוג כזה לכל יש

 .69ש "להל� ה, לאומיי��הצופי� הבי�� לתקני הר2.15' חובת השיקו� ראו ס
 BRIAN ABEL-SMITH & ROBERT STEVENS, LAWYERS AND THE COURTS (1967); BRIAN :ורא  48

ABEL-SMITH & ROBERT STEVENS, IN SEARCH OF JUSTICE (1968); RICHARD M. JACKSON, 
THE MACHINERY OF JUSTICE IN ENGLAND 473–481 (7th ed. 1977); LOUIS J. BLOM-
COOPER & GAVIN DREWRY, FINAL APPEAL: A STUDY OF THE HOUSE OF LORDS IN ITS 

JUDICIAL CAPACITY 152–175 (1972); ROGER G. HOOD, SENTENCING THE MOTORING 

OFFENDER 41–53 (1972); John Baldwin, The Composition of the Magistracy, 16 BRIT. J. 
CRIMINOL. 171 (1976); Shimon Shetreet, On Assessing the Role of Courts in Society, 10 

MANITOBA L.J. 357 (1980) .וכ� רא :Kate Malleson, Diversity in the Judiciary: The Case 
for Positive Action, 36 J.L. & SOC. 376 (2009); Kate Malleson, Prompting Diversity in 
the Judiciary – Reforming Judicial Appointments Process, in DISCRIMINATING LAWYERS 
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 ועדה א� להקמתהוביל  ו49,ציבור השופטי�קרב  גיוו� רב יותר בנקבע כי יש לפעול ליצירת
מערכת השפיטה משקפת בצורה טובה ,  לעומת זאת, בישראל50.נושא זהשחקרה ציבורית 

מקו� רב וג� כא� יש עוד , א� הדבר הושג לאחר מאמצי� רבי�, בהרבה את החברה בישראל
  52. ג� בישראל דנה ועדה ציבורית בסוגיה זו51.לשיפור

המשפט אינו חסי� �בית. תפקיד משמעותי בשמירה על אמו� הציבוריש ג� לעיתונות 
. בטוב טע� ובאופ� מכובד, בצורה ראויהא� עליה להיעשות , ביקורתמתיחת מפני אומנ� 

 עליו להשתמש ,משפט�המשפט רשאי להשתמש בסמכותו להעניש על זילות בית�א� שבית
  .י קיצוני זה במקרי� חריגי� בלבדבכל

גור� להפעלת לח� בנקודה זו חשוב להדגיש כי הצור� לשמור על אמו� הציבור 
 ה� לח� ציבורי כללי וה� לח� של עיתונאי� המחפשי� – משמעותי ביותר על השופטי�

על .  הול�ריסו� עצמיללא לעיתי� , ה� מביעי�שובדעות שה� מפרסמי� ת ולבלוט בסקיר
כפי ,  ולא להיכנע לתכתיבי הקהל,פי הצדק והחוק�השופטי� לעמוד בלח� זה ולפעול על

הצור� באמו� הציבור אי� פירושו הצור� : "ˆ·Ôדי� �ט ברק בפסקשנאמר מפי השופ
  ):Hailsham( בנושא זה התבטא בעבר לורד היילש� 53".בפופולריות

“[T]here is a continuous tension between judicial independence and 

public accountability of judges in a democracy. This tension should be 

reconciled by the exercise of wisdom and good judgment so that the 

proper balance between these very important principles be maintained.”54 

משמעותו המדויקת . יסוד מרכזי ביותר בהלי� השיפוטי הוא עקרו� העצמאות השיפוטית
ומסורת המשפט בה השלטו� הנהוגה מדינה למדינה בהתא� לשיטת מקרו� זה משתנה ישל ע

 
221 (Philip Aneurin Thomas ed., 2000). ישות ראו ג� את הדוח החשוב הבא בנוגע לדר

 The House of Lords, Select: להרחבת הגיוו� החברתי במינויי� שיפוטיי� באנגליה
Committee on the Constitution Report on Judicial Appointments (28 March 2012).  

49  Constitutional Reform Act 2005, Part 4, Chapter 2, § 64: Encouragement of Diversity 
(Eng.).  

50  THE REPORT OF THE ADVISORY PANEL ON JUDICIAL DIVERSITY (2010), available at 
www.justice.gov.uk/publications/docs/advisory-panel-judicial-diversity-2010.pdf.  

  .184' עמב, 2ש "לעיל ה, ËÈÙ˘‰ ÏÚ‰ שטרית  51
חברי  ).ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ 26–28) 2001ירה של שופטי� הבחהוועדה לסדרי , משרד המשפטי�  52

  .רו��יור� גיאד "ועואמנו� רובינשטיי� ' פרופ, ר" יו– השופט זמיר: הוועדה היו
 .148' בעמ, 32ש "לעיל ה, ˆ·Ôעניי�   53
54  Lord Hailsham, The Independence of the Judicial Process, 13 ISR. L. REV. 1, 8–9 

 P.A. Nejelski, Judging in a Democracy: The Tension of Popular:  ג�ו רא.(1978)
Participation, 61 JUDICATURE 166 (1977) ;"31ש "לעיל ה, "מערכת המשפט והתקשורת.  
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קרו� זה באותה מדינה בתקופות יונית� לעיתי� א� להצביע על הבדלי� ביחס לע, הקיימת בה
  55.שונות

ר שא, הבסיס התיאורטי לעקרו� העצמאות השיפוטית הוא עקרו� הפרדת הרשויות
 מערכת תאלא יציר, בצורתו המודרנית אי� משמעותו הפרדה מוחלטת בי� הרשויות השונות

קרו� זה התפתח ביותר בעשורי� יע. של בלמי� ואיזוני� בי� ענפי השלטו� השוני�
נוכח עליית ללב רבה במיוחד � והוא מקבל חשיבות גדולה במיוחד ותשומת56,האחרוני�

 ה שלהעלייה בחשיבות,  כפי שתיארנו לעיל57. של מערכת השפיטה בחברההחשיבות
שחלה ה יעליומ� ה, וק התפיסה של מדינת רווחהחיזמ ,בי� היתר, מערכת השפיטה נובעת

 לביוגור� נוס� שה. בכמות ההתדיינות בכלל ובנושאי זכויות פרט במיוחדבעקבותיה 
כפי שנעשתה , תובענות ייצוגיותהגשת פתיחת האפשרות לההתדיינות הוא לעלייה בכמות 

במקומות נוספי�  בישראל ו,)Action Collective(בצרפת , )Class Action (ריתהב�צותבאר
  58.בעול�

� המשפט בחברה הינ� משפטיי�ו שלהגורמי� שתיארנו עד כה לעליית חשיבות

 , בי� היתר,הנובעי�, נסיבות�גורמי� סובייקטיביי� תלוייג� א� קיימי� , אובייקטיביי�
 59.המשפט לצור� קידו� מטרותיה� בקלות רבה יותר�מפנייה של גורמי� פוליטיי� לבתי

: משני תהליכי� מקבילי�למעשה הוא בנוי ו, ש ה� בעול� וה� בישראלתהלי� זה התרח

 
:  ראו ג�.ש�, Nejelski של וכ� במאמרו, ש�, Hailshamראו סקירה של נושא זה במאמרו של   55

Shimon Shetreet, Creating a Culture of Judicial Independence: The Practical Challenge 
and the Conceptual Infrastructure, in THE CULTURE OF JUDICIAL INDEPENDENCE: 
CONCEPTUAL FOUNDATIONS AND PRACTICAL CHALLENGES 17 (Shimon Shetreet & 

Christopher Forsyth eds., 2011) (להל� :Shetreet, Creating a Culture of Judicial 
Independence.(  

 מובהקת לשינוי התפיסה ביחס להפרדת הרשויות ולחשיבותה של האפשר לראות דוגמ  56
מי  1939עד שנת . הברית�המשפט בארצות�העצמאות השיפוטית בסוגיית הפיקוח על בתי

מכ� �לאחרואילו ,  הוא התובע הכללי)ברמה הפדרלית(המשפט �הנהלת בתילשהיה אחראי 
 .ERNEST C : וכ�U.S.C.A. § 605 28 בנושא זה ורא. עברה האחריות למערכת השפיטה עצמה

FRIESEN & EDWARD C. GALLAS, MANAGING THE COURTS 87–88 (1971) . ג� במדינות
ניהול לבעיקר בסוגיית האחריות , השיפוטיתבתפיסת העצמאות דומה בעול� חל שינוי אחרות 

  .המשפט�בתי
 M. Cappelletti, Who Watches the Watchmen? A Comparative: ולדיו� מעמיק בנושא זה רא  57

Study on Judicial Responsibility, 31 AM. J. COMP. L. 1, 7–9 (1983).  
� שני צדדי� לדיו� רב של דיו� בי�סיתהלי� זה גר� לשינוי של המשפט מהמצב הקל  58

  .והוא התרחש במקביל ה� במשפט הפלילי וה� במשפט האזרחי, משתתפי�
 Sir Ninian Stephen, Judicial Independence – A Fragile Bastion, in:  בנושא זהורא  59

JUDICIAL INDEPENDENCE: THE CONTEMPORARY DEBATE 529, 543 (Shimon Shetreet & 
Jules Deschênes eds., 1985).  
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�ועל, פתרו� בעיותב הציבור מבי� כי ההלי� הביורוקרטי השגרתי אינו יעיל לעיתי� ,ראשית

לעיתי� הרשות המבצעת , במקבילו ;כ� הוא פונה אל מערכת השפיטה כדי שזו תפתור אות�
בו עליה שכדי להימנע ממצב ,  מערכת השפיטה שלהמעבירה בכוונת מכוו� נושאי� לטיפול

  .פופולריות�לשל� את המחיר הפוליטי של קבלת החלטות לא
תתקיי� אחריות שיפוטית ה� כלפי הרשויות האחרות וה� שעצמאות שיפוטית מחייבת 

לא לפי רצו� ל שופטי� כ� שפסיקה ש, תעוצב בצורה זהירה ביותראשר , כלפי הציבור
. השופטי� מכהונת� עילה להעברת ההוותהרשויות האחרות לא ל ציפיית� שהציבור או 

זכותו של בכ� ש)) 1(6בסעי� (לאומי הכירה האמנה האירופית לזכויות אד� �הבי�במשפט 
כפי . יסוד�הינה זכותובכ� שזכות זו  61, ונטול פניות60די� עצמאי�ביתאד� להישפט לפני 

תו� המשפט האנגלי  לאנה זו  אמה שלהמשפט האנגלי אימ� את כללי, שציינו לעיל
  62.המשפט הבריטיי��וה� חלי� במלוא� על בתי, הלאומי

כולל זכויות ו, לאמנה האירופית מתייחס ברובו לזכות להלי� הוג�) 1(6נציי� כי סעי� 
ה� הזכות לייצוג יניב, זכויות שונותמכמה הבנויה א� היא , ה� הזכות לשימועיניב, רבות

הזכות לחקור עדי� , זכות להצגה הוגנת של ראיותה, וויו�זכות לשה, רסריאדוובהלי� 
 זכות נוספת שנכללת בזכות להלי� הוג� היא הזכות 63.והזכות לשיפוט הוג�) חקירה נגדית(

כחלק .  והזכות לשימוע בזמ� סביר64,הדי��הכרזה פומבית של פסקללשימוע פומבי ו
  .כאמור,  עצמאידי�� מול ביתמהזכות להלי� הוג� מציי� הסעי� ג� את הזכות לעמוד לדי�

 �Constitutionalהלאומית נית� לראות בחקיקת �הבי�התפתחות חשובה נוספת בזירה 

Reform Act היתר בי� , אשר קבע,2005 בבריטניה בשנת :“The Lord Chancellor, other 

Ministers of the Crown and all with responsibility for matters relating to the judiciary or 

otherwise to the administration of justice must uphold the continued independence of the 

 
 Starrs v. Ruxton, 2000 J.C. 208, 243; 17 November 1999, The Times: ובנושא זה רא  60

(High Court of Justiciary) per Lord Reed; Millar v. Dickson, [2002] 1 WLR 1615, PC ;
ANDREWS, ENGLISH CIVIL PROCEDURE ,4.27–4.02 'פס, 6ש "לעיל ה.  

  .Porter v. Magill, [2002] 2 AC 357, HL: ורא  61
62  Human Rights Act, 1998 (Eng.).  
 RICHARD CLAYTON & HUGH TOMLINSON, THE LAW OF HUMAN: ו ראהזכויות אלבלדיו�   63

RIGHTS ch. 11 (2nd ed., 2008).ראו כ�  :ANDREWS, ENGLISH CIVIL PROCEDURE, ש"ה לעיל 
  .5.68–5.39 'פס ,6

  .4.59' פס, 6 ש"ה לעיל, ANDREWS, ENGLISH CIVIL PROCEDUREראו   64
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judiciary”,65וכ�  :“The Lord Chancellor and other Ministers of the Crown must not seek 

to influence particular judicial decisions through any special access to the judiciary”.66  
עצמאות שיפוטית אינה רק עצמאותה של מערכת השפיטה ביחס לשאר רשויות , כאמור

 כלפי השופטי� , אלא ג� עצמאותו של כל שופט ושופט אל מול חבריו לשיפוט,השלטו�
נשיא או סג� דוגמת ה ,המשפט� בביתבעלי התפקידי� המנהליי�וכלפי הבכירי� ממנו 

האיו� על העצמאות השיפוטית הוא . נהלית על השופטי�מבחינה מי� אחראאשר  ,נשיאה
 67.על השופטי� להשפיע על עתיד� המקצועיהממוני�  של �נוכח יכולתלגדול במיוחד 

המשפט מכתיבה לשופטי� את קצב העבודה הנדרש מה� בטיפול בתיקי� �כיו� הנהלת בתי
מהו קצב באופ� עצמאי ליט של השופט להחיכולתו כתוצאה מכ� נפגעת למעשה . השוני�

א�  נית� .כפי שהוא מעוניי� ונשללת ממנו האפשרות להתעמק בכל תיק ותיק, העבודה הנכו�
שקיבלו  ההנחיעקב די� �שופטי� לתת פסקסירבו בה� שמקרי� קיצוניי� כמה להצביע על 

 התלונות על שופטי� תרבומאיד� גיסא מת 68.לפסוק תו� זמ� קצוב וקצר באופ� קיצוני
  .פניה�לדי� בענייני� הנידוני� �מעכבי� למש� זמ� רב מת� פסקיה

התפיסות המודרניות לגבי העצמאות השיפוטית אינ� יכולות להסתפק בהגדרת עצמאותו 
אלא עליה� לכלול ג� ,  המהותיתושל השופט היחיד בשבתו לדי� או בהגדרת עצמאות

 
65  Constitutional Reform Act 2005, Part 2, § 3(1).  
את העצמאות אחדי� י� מלומדסימנו כבר בתחילת שנות השבעי� שמעניי� ). 5(3' ס, ש�  66

 ,J.A. Jolowicz:  למשל,ורא. השיפוטית כיסוד בסיסי ומשמעותי במערכת שפיטה הוגנת
Fundamental Guarantees in Civil Litigation: England, in FUNDAMENTAL GUARANTEES 

OF THE PARTIES IN CIVIL LITIGATION 121 (M. Cappelletti & D. Tallon eds., 1973): 
“Without a judiciary which can and will administer law fairly and fearlessly between the 
parties, no other guarantee given to the litigants by the law is likely to be of value... The 
judge must be free from interference by the state itself; he must also be free of 
interference or influence outside the proceedings from the parties or others; he must also 
himself be unbiased and personally disinterested in the question at issue in the litigation 

he has to try”.  
  .14ש "לעיל ה, גונ�� אגמו�ולדיו� בנושא זה רא  67
המשפט המחוזי �כתב שופט בית, )1989 (3 )2(�"מ תש"פ, ‡·ÔËÈ·‡ 'ÔËÈ � 82/87ש "בב  68

א� לא כ� כאשר בפסק הדי� ג� ניתנה לי הוראה : "טומשו� את הדברי� הבאי�' שבע א�בבאר
, דנ�אי תלותי בתיקי�  בכ� הנני רואה שלילה של.  יו�15לתת החלטה בתיק העיקרי תו� 

... בכהונתי במשרה שיפוטית, שעליה אינני יכול ומוכ� בשו� פני� ואופ� לוותר בתיק כלשהו
מאחר ובנוס� על כ� ג� , תלותו בתיקי� דנ��מאחר ואני רואה את עצמי כמי שנשללה ממנו אי

לא אוכל לפעול על פי ההוראה שניתנה בעני� מועד מת� פסק הדי� מבלי שאעשה את מלאכתי 
 הדברי� אל" .ונמנע ממני לסיימ�, להמשי� לדו� בתיקי� אלה, לצערי,  ביכולתיאי�, רמיה

,  בנבופורס� (‡·ÔËÈ·‡ 'ÔËÈ � 266/89ע "ברבלוי� ' הנחייתו של השופט ש לענכתבו בתגובה 
12.7.1989(.  
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ה עצמאותהגדרות המתייחסות ל ,דהיינו, הגדרות של עצמאות שיפוטית קיבוצית או מוסדית
על העצמאות , ה תיאוריות אל� שלכחלק מהתפתחות, כיו�.  מערכת השפיטה כמוסדשל

השיפוטית להבטיח הגנה על השופט לא רק מפני ענפי השלטו� האחרי� או מפני לחצי� 
, ידי גורמי� חיצוניי� למערכת השפיטה�חיצוניי� והתערבות בהחלטותיו המשפטיות על

  .ני שותפיו למערכת השפיטה והממוני� עליו בתו� המערכתאלא ג� מפ
בחינת החוק והנוהג הקיימי� במדינות שונות בנוגע לשופטי� בכלל ולעצמאות 

א� ג� ,  גיסא מחד,השיפוטית בפרט מראה כי יש קווי דמיו� רבי� בי� המדינות השונות
 נובעי� ה אלהבדלי�.  גיסא מאיד�,הבדלי� משמעותיי� עד כדי סתירות משמעותיות

 . מהשתלשלות היסטורית שונהלעיתי� מהבדלי תפיסה בסיסיי� ולעיתי�

 היסוד בשפיטה המהותית� ערכי:דפרק 

  החלטה והגבולות הראויי� בי� �העצמאות השיפוטית בתר  . 1

 רשויות השלטו� השונות

 הנובע א� הוא מאות�, לצד אלה שהוצגו עד כה, לער� העצמאות השיפוטית קיי� פ� נוס�
פ� ). רשויות והצור� בשמירה על אמו� הציבורהכגו� עקרו� הפרדת (מקורות שתוארו לעיל 

�עצמאות שיפוטית בתר"ונכנה אותו , זה בא לידי ביטוי לאחר מת� החלטה שיפוטית

ה� , המשפט�הרשות המבצעת לאכו� את החלטת ביתמחייבת את עצמאות זו . "החלטה
וכ� להימנע מפעילות המסכלת את ,  הפליליבתחו� המשפט האזרחי וה� בתחו� המשפט

�כגו� על(וה� באמצעיי� חוקיי� ) במעשה או במחדל(ה� באמצעי� פיזיי� , מילוי ההחלטות

קרו� זה א� אוסר חקיקה רטרואקטיבית השוללת החלטה שיפוטית יע). ידי צווי� ותקנות
  .מסוימת

. על הרשויות האחרותהחלות הגבלות וחובות א� כ� כמה מהעצמאות השיפוטית נגזרות 
�הבי�הצופי� �הרתקני , ה לדוגמ,כ�. לאומיי� שוני��בי�הגבלות אלה עוגנו בכללי� 

 הרשות המבצעת לאכו� את ה שלתלות שיפוטית עיגנו את חובת�לאיבנוגע  י�לאומי
,  לרשות המחוקקת הוענקה כמוב� סמכות לחוקק חוקי�69. הרשות השופטתיה שלהחלטות

 ,כל עוד מדובר בהחלטה כלליתא� רק , י� שהרשות השופטת פסלהוא� לחוקק מחדש חוק

 
69  Mt. Scopus Approved Revised International Standards of Judicial Independence § 7 

(2008), available at law.huji.ac.il/eng/segel.asp?staff_id=15&cat=441 .17 'ס, ג� ש� ורא 
 THE CULTURE OF JUDICIAL . לתקני מונטריאול�2.08 ו2.07' סוכ� , תקני� ל�18ו

INDEPENDENCE: CONCEPTUAL FOUNDATIONS AND PRACTICAL CHALLENGES 579, 583–584 
(Shimon Shetreet & Christopher Forsyth eds., 2011).  
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היא צופה פני א� חקיקה כזו קבילה רק , כ��כמו. ולא בהחלטה ההופכת פסיקה ספציפית
שהמחוקק מתנהל משמעה , המתייחסת למקרה ספציפי, חקיקה רטרואקטיבית. עתיד

חקיקה ,  זהלמרות כלל. ידי חקיקה� ומכריע סכסו� ספציפי על,למעשה כשופט
 להתרחשותה במקומות רבי� ותגמונית� לראות ד�, רטרואקטיבית הינה תופעה נפוצה למדי

המשפט באותה � נית� להצדיק תיקו� חקיקה בעל אופי רטרואקטיבי במקרה שבית70.בעול�
בכפו� , והחקיקה מחזירה על כנה את ההלכה הקודמת, מדינה שינה את ההלכה באופ� יסודי

  .את העניי�וקתיות ובמקרי� שהחוקה מסדירה לקיו� הוראות ח

  שאר רשויות השלטו� בי� הקשר הראוי בי� הרשות השופטת ל  .2

 ועקרו� האחריות הדמוקרטית

. הקשר הראוי בי� הרשויות השונות חייב להיות מבוסס על שותפות תו� הפרדה ברורה
בשני� ר שא, תקי�� ברורה למצב לאהבמערכת המשפט הבריטית נית� לראות דוגמ

בה הונהגה הרפורמה ש, 2005עד שנת . רפורמה מקיפהבמסגרת האחרונות תוק� 
הוא היה : היה תפקיד משולש) Lord Chancellor(נסלור הבריטי ' ללורד צ71,החוקתית

כתוצאה . שר המשפטי� וראש הרשות השופטת, ראש הבית העליו� של הפרלמנט�יושב
, תקי��מצב זה נתפס כבלתי. ות השלטו�מכ� הוא נשא למעשה משרה בכירה בשלוש רשוי

הותיר בידיו א� ורק את ר שא, Constitutional Reform Actוהוא אכ� שונה ע� חקיקת 
 Lordאת סמכויותיו השיפוטיות ירש . הסמכויות המנהליות הנתונות בידיו כשר המשפטי�

Chief Justice . כחלק . עתהרשות המבצלבי� כ� נוצרה הפרדה ברורה בי� הרשות השופטת
, יצר החוק שינויי� נוספי� והגנות על העצמאות השיפוטית, ממגמת ההפרדה בי� הרשויות

  72.הלי� מינוי השופטי�של ה� שינוי יניב

 
. בבריטניה ובבנגלדש, בקנדה, בישראל, לדוגמה, התרחשומקרי� של חקיקה רטרואקטיבית   70

שחוקק בעקבות , KVP Company Limited Act, S.O. 1950, c. 33 –בקנדה  , למשל,ורא
K.V.P. Co. Ltd. v. McKie, [1949] S.C.R. 698;  ובבריטניה– War Damage Act, 1965, c. 

 ,.Burmah Oil Company (Burma Trading) v. Lord Advocate Ltdשחוקק בעקבות , 18
[1964] 2 All ER 348 .של סוגיה זו ראו � Shimon Shetreet, Judicial: לניתוח נוס

Independence: New Conceptual Dimensions and Contemporary Challenges, in JUDICIAL 

INDEPENDENCE: THE CONTEMPORARY DEBATE 590 (Shimon Shetreet & Jules Deschênes 
eds., 1985).  

71  Constitutional Reform Act 2005.  
 Lord Woolf, The Rule of: ובאנגליה ראשהתרחשה בהקשר זה המהפכה של לניתוח מעמיק   72

Law and a Change in the Constitution, 2004 CAMB. L.J. 317; LORD WOOLF, THE 

PURSUIT OF JUSTICE 161–174 (2008); Lord Phillips, Constitutional Reform: One Year On 
(The Judicial Studies Board Annual Lecture, Mar. 22, 2007), available at 
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קרו� משמעותי ביותר במערכת יעקרו� האחריות הדמוקרטית של השופטי� הינו ע
ית� בחירת שופטי� שתל הקרו� זה דורש למעשה מהמדינה לקבוע שיטי ע.השפיטה

במדינות , כ�. התאמה לחוקה�השופטי� לפסול חוקי� בעילה של אישל  �לגיטימציה לכוח
הלגיטימיות של סמכות ,  על הליכי� דמוקרטיי�תהמבוססבשיטה בה� השופטי� נבחרי� ש

בה� השופטי� שבמדינות ,  לעומת זאת73.חוקי� הינה גדולה יחסיתהשופטי� לפסול 
נפגעת האחריות ,  כל התייחסות דמוקרטית של הציבורללא, נבחרי� על רקע מקצועי בלבד

קיימי� .  חוקי�לפסול � של סמכותיותכ� ג� הלגיטימ בעקו, הדמוקרטית של השופטי�
ה� הענקת סמכות למחוקק לתק� את החוק שנפסל יניב, פתרונות אפשריי� למצב זהכמה 

החוק חר� משינוי א� להחליט על הימנעות לעיתי� ו, בקנדה כנהוג ,)�overrideהלי� ה(
  74.לפי המודל המצהיר הנהוג בבריטניה, המשפט� ביתו שלקביעת

שמירה על תורת זכות העמידה : ראויי� של התפקיד השיפוטיהגבולות ה  . 3

 ראויה�לאוריסו� התערבות שיפוטית , תותורת השפיט�

 �ותת המחוקקת והמבצעת לשמור על עצמאיובדיו� זה עסקנו בעיקר בעול המוטל על הרשו
הגבלת סמכותה של הרשות הוא הגומלי� �יחסי לשפ� נוס� . השיפוטית של השופטי�

 ,לדעתי, לצור� הגבלה זו יש לחזור. הרשויות האחרותשל  יה�השופטת להתערב בהחלטות
וזאת בעיקר עקב המחלוקות החריפות , תעמידה ותורת השפיט�ה של זכות סימודל הקל הלא

. יבור הישראלי כתוצאה מהרחבת הביקורת השיפוטיתשהתגלעו לאור� השני� בקרב הצ
שהעניק  האשראי תולשחיק,  גרמו לפגיעה באמו� הציבור במערכת השפיטההמחלוקות אל

. התפקיד השיפוטי בחברהשל  פוהציבור למערכת השפיטה להרחיב את סמכותה ואת היק

 
www.judiciary.gov.uk/Resources/JCO/Documents/Speeches/Maltravers_2007_Annual 
_Lecture.pdf; TOM BINGHAM, THE BUSINESS OF JUDGING: SELECTED ESSAYS AND 

SPEECHES 55–68 (2000) . שלושת הכותבי� מילאו את תפקידLord Chief Justice במהל� 
 Jack Beatson, Judicial Independence and Accountability: Pressures: וכ� רא. הרפורמה

and Opportunities, 2008 NOTTINGHAM L.J. 1 , הסוקר את הלי� הרפורמה ואת התהליכי�
לסקירה מקיפה של נושא . ה� הלי� בנייתו מחדש של משרד המשפטי�יניב, שהתרחשו אחריה

 Neil Andrews, Judicial: הבריטית ראוהעצמאות השיפוטית במערכת המשפט 
Independence: The British Experience, in THE CULTURE OF JUDICIAL INDEPENDENCE: 
CONCEPTUAL FOUNDATIONS AND PRACTICAL CHALLENGES 361 (Shimon Shetreet & 

Christopher Forsyth eds., 2011).  
 ,Shimon Shetreet, Models of Constitutional Adjudication: A Comparative Analysis: ורא  73

in PAPERS PRESENTED AT THE XII CONGRESS OF PROCEDURAL LAW 769 (Ada Pellegrini 
Grinovner & Petronio Calmon eds., 2007).  

 Shetreet, Creating a Culture of Judicial ועקרו� האחריות הדמוקרטית ראעל לפירוט   74
Independence ,55ש "לעיל ה.  
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גע באופ� ישיר יש לקבוע בחקיקה כי זכות העמידה תצומצ� א� ורק למי שנפ, ו� שכ�וכימ
ג� סייע העמידה יזכות זה של צמצו� .  של הרשות המחוקקת או המבצעתהמהחלטת

 � שלכלל עקב התנגדות�המופיעות בדר�, "עתירות מוזמנות"במניעת התופעה הפסולה של 
סיבה נוספת לצמצו� זכות העמידה היא העובדה .  הרשות המבצעתה שלהעותרי� להחלטת

 שדולות ,למשל(שינוי חקיקתי ידי מות דרכי� רבות להביא לקיי, בניגוד לעבר, שכיו�
יישמר ר שא, המשפט�ללא שימוש בכוחו של בית, )ליפנייה לעיתונות וכו, עצומות, בכנסת

  75. שבה� ההכרעה השיפוטית חיוניתלמקרי� משמעותיי� יותר
 לשהמגמה . ת הקשור לריסו� השיפוטי הנדרש הוא צמצו� תורת השפיט��נוסצעד 

�בית.  כיו� אינה נכונה עוד,יתה נכונה בשעתהישה, ת לסוגיות רבות השפיט�בתהרח

כיו� עליו להימנע מהמש� ולפיכ� , ד לרשותו הציבוריעמההמשפט ניצל את האשראי ש
�  .קלסית זהירהולחזור לשפיטה , תהרחבת השפיט

   דרכי התמודדות ע� העומס הקיי� במערכת השפיטה:הפרק 

ברחבי העול�  לאור� השני� רי�המשפט הול� ומח�עומס בבתיה, כפי שתיארתי לעיל
המשפט �בתיב ענייני� לבירור �97,000 הוגשו כ1950בשנת ,  למשל,כ�. ובישראל בפרט

�באופ� . המשפט השוני��ממיליו� ענייני� לבירור בבתייותר  הוגשו 1997בשנת ואילו , באר
תיקי�  �8,000לכ 1950בשנת תיקי�  �600מהמשפט העליו� גדל �העומס בבית, ספציפי
וא� מתגברת כאמור נמשכת  מגמה זו של עלייה בעומס במערכת המשפט 1997.76בשנת 

  77.לאור� השני�

 
: טית בישראלתרבות העצמאות השיפו"שטרית שמעו�  ולניתוח מעמיק של סוגיה זו רא  75

, 525 י ÌÈ˜ÒÚÂ ËÙ˘Ó" היבטי� מוסדיי� ומהותיי� של מערכת השפיטה בראייה היסטורית
  )."תרבות העצמאות השיפוטית בישראל"שטרית : להל�) (2009 (580

 ).1999, 8 'פרסו� מס, פרסומי יובל( ËÙ˘ÓÂ ‰ÚÈ˘Ùהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה   76
, „ÈÂ„�Ï ˙„ÚÂ ÁÂ פרק בנושא זה בוראבאר� שפט המ�לניתוח כמותי של העומס הקיי� בבתי  77

; הרפורמה המוצעת במערכת בתי המשפט" המכו� הישראלי לדמוקרטיה ראוכ� . 1ש "לעיל ה
 המכו� הישראלי –עמדה �נייר: להל�) (2009, 15' עמדה מס�נייר (67" יתרונות מול סכנות

 ,MINISTRY OF JUSTICE: וקיי� במערכת המשפט הבריטית רא לניתוח העומס ה).לדמוקרטיה
JUDICIAL AND COURT STATISTICS 2008 (London 2009) . לניתוח של סוגיה זו במערכת

 David C. Thompson & Melanie Wachtell, An Empirical: והשפיטה האמריקאית רא
Analysis of Supreme Court Certiorari Petition Procedures: The Call for Response and 
the Call for the Views of the Solicitor General, 16 GEO. MASON L. REV. 237 (2009); 

2009 Year-End Report on the Federal Judiciary (Washington D.C. 2010) . לסקירת נושא
  .Cour De Cassasion, 2009 Statistics (Paris 2009): וזה במערכת השפיטה הצרפתית רא
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 הדפוס הראשו� :המשפט�קיימי� שלושה דפוסי� עיקריי� להתמודדות ע� העומס בבית
הדפוס השני הוא הקטנת מספר התיקי� שמגיעי� , הוא התייעלות של מערכת השפיטה

  78. והדפוס השלישי הוא הגדלת המשאבי� המוקצי� למערכת השפיטה,המשפט�ילבת
�דרכי� אפשריות להתייעלות בבתיכמה  קיימות ,„ÔÂ˘‡¯‰ ˙Â„„ÂÓ˙‰‰ ÒÂÙבאשר ל

צמצו� המשאבי� המשפטיי� באמצעות ההלי� וזירוזו וה� באמצעות ייעול ה� , המשפט
סוגי שת להרחיב מאוד את כיו� הממשלה מבק,  למשל,כ�. הנדרשי� להכרעה שיפוטית

בה� הדיו� ש הרחבת המקרי� א דר� התייעלות נוספת הי79.פני ד� יחידלדוני� יהענייני� הנ
� בארצות. אכ� נעשו תהליכי התייעלות דומי�בעול�. המשפט מתנהל בסדר די� מהיר�בבית

צעד נוס� . המושבעי� הדני� בכל מקרה ומקרהמספר  לאור� השני� � הוקט,למשל, הברית
ביטול הדרישה להסכמה פה הוא  מערכת השפיטה ה שלשיפור יעילותש� שנעשה ש� ל

ג� . מש� הזמ� המוקדש לדיו� של המושבעי�דבר שהוביל לצמצו� , אחד של מושבעי�
, כחלק מדיו� זה, 1994בשנת . שיפור היעילות עולה לא אחת לדיו�של  הסוגיהבאנגליה 

ת לורד וול� שתציע שואועדה בר, ר באותה תקופהנסלו'הלורד צ, )Mackay(מינה לורד מקיי 
לדרוש הוועדה  צה המליהיתרבי� . פחית את עלויותיה�ולהדרכי� לייעל את הליכי המשפט 

ולשמור על כ� שהדיו� לא יתאר� יתר , מהשופטי� לשלוט במשפט בצורה משמעותית יותר
בהתא� , על הצדדי�משפט גבוהות יותר הוצאות הומל� על פסיקת על כ� נוס� . על המידה

 The courts could adjust costs awards and so reflect the“" (ההליכי� המיותרי�"למספר 

fact that a victorious party had raised unnecessary issues”( , ועל עידוד הצדדי� להגיע
 ,)Justice Jackson(קסו� 'בראשות השופט ג,  ועדה נוספת מאוחר יותר עסקה80.לפשרות

יעילות כ� בסוגיה של הוצאות המשפט ועלות הגישה למערכת השפיטה ושל  הבסוגי
בי� היתר המליצה הוועדה על קביעת הוצאות משפט קבועות לתביעות במסלול . המערכת

 
 Shetreet, Time Standards of: והמשפט רא�לדיו� מעמיק בנושא התמודדות ע� העומס בבתי  78

Justice ,וכ�, 4ש "לעיל ה: Shimon Shetreet, The Challenge of Expeditious Justice: 
Maintaining Justice in the Pursuit of Efficiency, J. INT’L BAR ASSOCIATION 44 (1988).  

המדיניות הכלכלית , החלטות הממשלה "�32 של הממשלה ה2043 ' להחלטה מס2 'סראו   79
 נגיש )15.7.2010" (מצרפי התקציב והרכב התקציב, שינויי� מבניי�: 2012–2011לשני� 

 /www.mof.gov.il/BudgetSite/EconomicPlan/Lists/20112012/Attachments/2בכתובת 
budget_2011_12_gov.pdf.  

80  ACCESS TO JUSTICE – FINAL REPORT (1996), available at www.dca.gov.uk/civil/final/ 
index.htm.  
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 ADR – Alternative (חלופיותסכסוכי� יישוב ה לדרכי יפני לשעל עידוד משמעותי , מהיר

Dispute Resolution (81.עדויות המומחי� הניתנות במשפטשל  כ�ת אורועל הגבל  
כל עוד היא נעשית במידה א� רק , התייעלות זו של מערכת המשפט הינה מבורכת

היסוד של �פגיעה משמעותית בשאר ערכיידי התייעלות מוגזמת עלולה להביא ל. הראויה
שות צעדי ההתייעלות חייבי� להיע, כיוו� שכ�מ. כפי שהראינו לעיל, מערכת השפיטה

של למעשה ג�  ו,על האינטרסי� של הצדדי� לדי�תו� שמירה , בצורה מפוקחת וזהירה
  .הציבור כולו

È�˘‰ ÒÂÙ„‰ התיקי� המגיעי� מספר  שהוזכר לטיפול בעומס הגובר הוא צמצו� של
 גישה אהיאחת דר� מקובלת . דרכי�בכמה  הקטנה זו יכולה להיעשות .משפט�לדיו� בבית

 למעשה לצמצו� היקפו של להביוגישה זו מ. )decriminalization(" ביטול פליליות"של 
מוב� שצמצו� , ע� זאת. ובכ� מצמצמת את הצור� בהגעה לדיו� מול שופט, הדי� הפלילי

מעביר להיתפס כו, במידה כזו או אחרת) קלה(מעודד פשיעה שכזה עלול להצטייר כצעד 
ול הצור� בהוכחת אחריות במקרי�  ביטאהי, ראויה יותר, דר� נוספת. מסר שלילי לציבור

ביטוח בו) no-fault divorce( ללא אש� � לכ� נית� לראות בסוגיית הגירושיהדוגמ. קלי�
בתביעות אלה ההלי� ). no-fault tort in car accidents(דרכי� �נזיקי� ללא אש� בתאונות

  .בורמסר שלילי לציוזאת מבלי שהדבר מעביר , נעשה בצורה מהירה ויעילה בהרבה
לדרכי יה יהיא עידוד פנ – 83 וא� בישראל82 כולועול�ב הננקטת – דר� חשובה ביותר

, כגו� גישור, משפט�ביתמתקיימי� בשאינ� להליכי� , קרי ,)ADR(יישוב סכסוכי� חלופיות 
א� , המשפט�העומס המוטל על ביתאת כמוב� מקטיני�  הפתרונות אל. ליפישור וכו, בוררות

בדפוס ג� לפיכ� .  חלופיי� אלה�ליכיגיעה בזכויות המתדייני� בהקיי� חשש משמעותי לפ
היסוד �מנת לשמור על ערכי�על, יש צור� בפיקוח הדוק ובנקיטת זהירות רבההתמודדות זה 

  .של המשפט
È˘ÈÏ˘‰ ÒÂÙ„‰המשפט הוא הגדלת המשאבי� המוקצי� לטובת � לטיפול בעומס בבתי

 כ� שהעומס יתחלק בי� מספר גדול ,פטי�השומספר נית� להגדיל את , הלדוגמ. המערכת
 ,כיו�. דר� זו אינה מקובלת כיו� או למצער אינה משמשת דר� עיקרית. יותר של שופטי�

שמוני� ושבעה שופטי� חדשי� עד שנת למערכת המשפט רק  י�וסלהכנית וקיימת ת, למשל
גל לתת מסוה,  הגדלת כמות המשאבי� המוקצי� למערכת הינה פתרו� חלקי בלבד2013.84

 
81  REVIEW OF CIVIL LITIGATION COSTS: FINAL REPORT (2009), available at 

www.judiciary.gov.uk/NR/rdonlyres/8EB9F3F3-9C4A-4139-8A93-56F09672EB6A/0/ 
jacksonfinalreport140110.pdf.  

  .80ש "לעיל ה, ACCESS TO JUSTICE – FINAL REPORT, למשל, ראו  82
  .112' עמב, 26ש "לעיל ה, 2010–2009הצעת התקציב לשני�   83
  .111' בעמ, ש�  84
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 ,מערכת שאינה יעילה תדרוש הגדלה מתמשכת של המשאבי�. מענה מקומי בלבד לעומס
נית� , למעשה. ישראל בפרט�בצורה שאינה מתאימה לכלכלה המודרנית בכלל ולמדינת

משפט אינו מושל� ה�לקבוע שכל אחד משלושת דפוסי ההתמודדות ע� העומס הקיי� בבית
 תתו� הקפדה על הגנ, וסי� בצורה סבירה ומאוזנתשלושת הדפאת ויש לנקוט , עצמולכש

  .היסוד של מערכת השפיטה�ערכי
להתמודד ע� סוגיית העומס הקיי� במערכת השפיטה אחדי� סיונות נבעבר נעשו 

ועדה הראשונה בנושא זה וה. ידי הקמת ועדות ממלכתיות לבחינת הסוגיה�הישראלית על
על , בי� היתר,  ועדה זו המליצה85.לנדויובראשה עמד השופט , הוקמה בסו� שנות השבעי�

המשפט המחוזי �ידי הקמת הרכב מיוחד בבית�המשפט העליו� על�הקלת העומס בבית
, המשפט המחוזי�ידי ד� יחיד בבית�די� שניתנו על�שתפקידו יהיה לדו� בערעורי� על פסקי

 לנדוי ועדת. המשפט המחוזי�ידי הקמת מחלקה לטיפול בענייני� מנהליי� בבית�וכ� על
כדי לשמור וזאת , משפט השלו� סמכות שפיטה בענייני� משמעותיי��סירבה להעניק לבית

משפט השלו� אי� די ניסיו� ויוקרה �לשופטי ביתכ� ש(על אמו� הציבור במערכת השפיטה 
 86).שפסיקותיה� בנושאי� עקרוניי� ומשמעותיי� ייהנו מאמו� הציבורלהבטיח משפטית 
�א� ע� השני� הועברו סמכויות רבות מבית, י לא מומשו למעשה ועדת לנדויה שלהמלצות

העוסקי� סמכות לדו� בתיקי� אזרחיי� דוגמת ה(משפט השלו� �משפט המחוזי לביתה
  ).יותר וכ� בתיקי� פליליי� מסוג פשעבסכומי� גבוהי� 

הוקמה ועדה בראשותו של השופט אור לבחינת רפורמה , 1997בשנת , מאוחר יותר
�שלוש ערכאות לבתישל ועדה המליצה על מבנה ו ה87.המשפט בישראל�במערכת בתי

 ערכאה ;ערכאה ראשונה שתדו� בכל הענייני� האזרחיי� והפליליי� :המשפט בישראל
 וערכאה שלישית לדיו� בערעורי� ברשות על ;שנייה לדיו� בערעורי� ובתיקי� מנהליי�

די� שניתנו בערכאה השנייה �לערעור בזכות על פסקי, ערעורי� שנידונו בערכאה השנייה
עוד הציעה . ולדיו� ראשו� בענייני� מנהליי� מסוימי�) בשבתה לדי� כערכאה ראשונה(
, )בוררות ופישור(משפט ה�בית מחו� לכותליסכסוכי� ליישוב ועדה לעודד את המעבר וה

להרחיב את פעילותו של , ביניי� בהליכי� אזרחיי�� את זכות הערעור על החלטות�לצמצ
כו� להשתלמות שופטי� ולהגביר את השימוש בפסיקת הוצאות משפט לטובת הצד המ

  .הזוכה

 
ח הוועדה לבדיקת "הערות על דו"סטיב� גולדשטיי� ; 1ש "לעיל ה, „�Ï ˙„ÚÂ ÁÂ„ÈÂ ורא  85

 יב ÌÈËÙ˘Ó" המשפט ובעיית ההפרדה בסמכות בערכאה ראשונה�המבנה והסמכויות של בתי
160) 1982.(  

  .25' עמב, 77ש "לעיל ה,  המכו� הישראלי לדמוקרטיה–עמדה �נייר  86
  .3ש "לעיל ה, „Â‡ ˙„ÚÂ ÁÂ¯ראו   87
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, המשפט�בעקבות ועדת אור הוגשה הצעת חוק ליישו� רפורמה נרחבת בבתי
 כחלק מהצעת החוק ניתנה 88.משפט השלו��במסגרתה יינתנו סמכויות רבות מאוד לביתש

ג� בהצעה זו נית� . ת מאסר בפועללשופט יחיד האפשרות לפסוק עונש של עד עשרי� שנו
, לבי� הרצו� לשמור על הלי� הוג�,  גיסא מחד,לראות את הסתירה בי� הצור� ביעילות

על כ� נוס� . אשר יש לשאול א� ראוי שד� יחיד יוכל להטיל עונש כה כבדב, מאיד� גיסא
י� ביני� ועדת אור לצמצ� את זכות הערעור על החלטותה שלכללה הצעת החוק את הצעת

המשפט והזכות �נגישות בתישל ער� הבצורה המתנגשת כמוב� ע� , בהליכי� אזרחיי�
כיו� מתחזקת המגמה של הענקת משקל גדול יותר לער� , כפי שנית� לראות. להלי� הוג�

�בצורה העלולה לפגוע בערכי, המשפט�נוכח עומס העבודה הגדול הקיי� בבתילהיעילות 

  .ללסוד האחרי� ובמערכת השפיטה בכהי

  סיכו�

היסוד של מערכת השפיטה ואת הגישות השונות להגדרת� �במאמר זה ניתחנו את ערכי
  .מיונ� מבחינה עיוניתלו

משותפי� לרוב מערכות ה ,יסוד�עקרונותכמה מערכת השפיטה בישראל מיוסדת על 
היסוד �וכל אחד מעקרונות, סכסוכי�ליישב המשפט הוא �תפקיד� של בתי. השפיטה בעול�

  .סייע למערכת השפיטה למלא את ייעודה זההללו מ
אמו� , נגישות, יעילות, היסוד של מערכת השפיטה ה� הגינות ההלי�� ערכי,לגישתנו

המסגרת החוקתית הראויה מחייבת לעג� את כל . המשפט ועצמאות שיפוטית�הציבור בבתי
ה הכרחי יישומ� של עקרונות אל, כפי שהראינו 89.ולא רק בחקיקה, הערכי� בהסדר חוקתי

מאפשר עשיית די� ראוי בכל מקרה שכ� הוא  ,תפקוד ראוי של מערכת השפיטהלהבטחת 
 את עשיית �ובכ� מקד, אמו� הציבור במערכת השפיטה כולהתו� הגברת , באופ� פרטני

  .הצדק בחברה
�התקדמות הטכנולוגיה והעלייה בשימוש בבתי, השינויי� החברתיי� והכלכליי�

עד כדי פגיעה משמעותית , המשפט�בתיהעבודה בניכר בעומס  לגידול לי�ביומשפט מה
כתוצאה מכ� עלול להיפגע . המשפט לעשות די� צדק במקרי� מסוימי�� בתי� שלביכולת

 
–ט"התשנ, )מבנה מערכת המשפט) (23' תיקו� מס] (נוסח משולב[המשפט  הצעת חוק בתי  88

  .460ח "ה, 1999
את  לעיל ו4ש "בה ותהאסמכתאת  והיסוד של מערכת השפיטה רא�לדיו� מפורט בנושא ערכי  89

  . שלידהטקסטבהדיו� 
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,  במצב דברי� זה עולה מאוד חשיבותו של ער� היעילות90.המשפט�א� אמו� הציבור בבית
ע� . השפיטהמערכת  היסוד של�בי� ערכיממשמעותי ביותר הער� ללמעשה נהפ� והוא 

ואי� ,  אינה הער� החשוב ביותר– חשובה ככל שתהיה –חשוב להדגיש כי היעילות , זאת
מערכת השפיטה תקיי� משפט שבראש ובראשונה יש להקפיד . לשמור עליה בכל מחיר

ה עצמאותאת כ� חיוני להבטיח �כמו. צדק מהיר� לאי�יהפי כדי שצדק מהיר ויעיל לא ,הוג�
ה של  ועצמאותההבטחת הגינות.  כדי לאפשר קיו� משפט הוג�,יטה מערכת השפשל

המשפט כמוסד החברתי � לשמירה על מעמדו של ביתת חיונימערכת השפיטה הינה
התלות משמעותה פגיעה ביסודות המשטר �פגיעה באי. טימי להכרעה בסכסוכי�יהלג

  91.הדמוקרטי ובעקרו� הפרדת הרשויות
של השרשת ער� היעילות ממקדמיה הבולטי� הינו , השלכבודו נכתב ספר ז, השופט אור

שני עשורי� של מאמ� לאז� בי� ער� סיכמה ועדת אור . במערכת המשפט הישראלית
. ומסקנותיה מציגות את האיזו� הראוי בי� הערכי� השוני�, היסוד�היעילות לבי� שאר ערכי

פיה ער� היעילות לש , ה� בישראל וה� במקומות אחרי� בעול�המגמה הקיימת כיו�אול� 
  92.אינה ראויה, גובר על הערכי� האחרי� ברוב מוחלט של המקרי�

הול� זה עומס . המשפט מציב אתגר גדול לפתחה של מערכת השפיטה�בתיבהעומס 
 גדל �1997 ל1950בי� , למשל, כ�. ומחרי� לאור� השני� ברחבי העול� ובישראל בפרט

המשפט העליו� �העומס בבית,  באופ� ספציפי.מספר התיקי� פי עשרה והגיע למיליו� תיקי�
מגמה זו של עלייה . 1997 תיקי� בשנת �8,000עשר והגיע לכ�פי שלושהבאותה תקופה גדל 

  .וא� מתגברת לאור� השני�כאמור בעומס במערכת המשפט נמשכת 
הדפוס הראשו� : המשפט�קיימי� שלושה דפוסי� עיקריי� להתמודדות ע� העומס בבית

הדפוס השני הוא הקטנת מספר התיקי� שמגיעי� ,  של מערכת השפיטההוא התייעלות
עדי� . והדפוס השלישי הוא הגדלת המשאבי� המוקצי� למערכת השפיטה, המשפט�לבתי

התלות �איבמכרסמי� ואינ� חשבו� הצדק וההגינות �להיזקק לדפוסי� שאינ� באי� על
  .השיפוטית

 
למחקר . מספר תהלי� מתמש� של פגיעה באמו� הציבור במערכת המשפט מתרחש זה שני�  90

"  מערכת החוק והמשפט בראי החברה הישראלית–תרבות החוק " אריה רטנר ובנושא זה רא
)2010 (public-policy.huji.ac.il/upload/shshaBook07.09.09complete.pdf.  

 אלא ,אינו הפרדה מוחלטת" הפרדת רשויות"יש לציי� כי משמעותו המודרנית של הביטוי   91
לניתוח ההיבטי� המוסדיי� של העצמאות . מערכת של בלמי� ואיזוני� בי� הרשויות השונות

, "תרבות העצמאות השיפוטית בישראל" שטרית וקרו� מהותי זה ראיהשיפוטית והפרות של ע
 .530' בעמ, 75ש "לעיל ה

92  Shetreet, Creating a Culture of Judicial Independence ,55ש "לעיל ה.  
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קווי התיחו� בי� הרשות את  קמדוי להתוות באופ� מ� הראוי ,באשר לשפיטה המהותית
זו על  במסגרת 93.בפירוט במקומות אחרי�כפי שתיארתי , שאר הרשויותלבי� השופטת 

�מהותי את יחסיבאופ� משבשי� הללו המשפט להימנע מהתערבות או מדיו� כאשר �בית

  . הכנסת והממשלה– הרשויות הפוליטיותלבי� המשפט �הגומלי� בי� בית
וזאת , תעמידה ותורת השפיט�ה של זכות סימודל הקל הלא ,לדעתי, יש לחזורכ� �כמו

בקרב הציבור הישראלי כתוצאה לאור� השני� בעיקר עקב המחלוקות החריפות שהתגלעו 
 גרמו לפגיעה באמו� הציבור במערכת המחלוקות אל. מהרחבת הביקורת השיפוטית

. יב את סמכותההציבור למערכת השפיטה להרחשהעניק  האשראי תולשחיק, השפיטה
יש לקבוע בחקיקה כי זכות העמידה תצומצ� א� ורק למי שנפגע באופ� ישיר , ו� שכ�וכימ

ג� סייע העמידה יזכות זה של צמצו� .  של הרשות המחוקקת או המבצעתהמהחלטת
 � שלכלל עקב התנגדות�המופיעות בדר�, "עתירות מוזמנות"במניעת התופעה הפסולה של 

סיבה נוספת לצמצו� זכות העמידה היא העובדה . הרשות המבצעת ה שלהעותרי� להחלטת
 שדולות ,למשל(שינוי חקיקתי ידי קיימות דרכי� רבות להביא ל, בניגוד לעבר, שכיו�
יישמר ר שא, המשפט�ללא שימוש בכוחו של בית, )ליפנייה לעיתונות וכו, עצומות, בכנסת

  94.למקרי� משמעותיי� יותר
 לשהמגמה . תשיפוטי הנדרש הוא צמצו� תורת השפיט� הקשור לריסו� ה�נוסצעד 

�בית.  כיו�אינה נכונה עוד, יתה נכונה בשעתהישה, ת לסוגיות רבות השפיט�בתהרח

כיו� עליו להימנע מהמש� ולפיכ� , ד לרשותו הציבוריעמההמשפט ניצל את האשראי ש
�  .סית זהירהקלולחזור לשפיטה , תהרחבת השפיט

 
 .ש�, לדוגמה, ראו  93
  .75ש "לעיל ה, "תרבות העצמאות השיפוטית בישראל"רית שטראו   94




