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 מתפרסמת בזה הצעת חוק של חבר הכנסת מטעם ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת:

*2006 - ו  הצעת חוק בתי המשפט (תיקון מם׳ 44) (כללי אתיקה לשופטים), התשם״

(להלן - החוק העיקרי), בפרק אי, תיקון כותרת  1. בחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ׳׳ד—1984 י
א ״אתיקה ושיפוט״. סימן ה׳ בפרק א׳ בו  בכותרת סימן הי, במקום ״שיפוט״ י

ר ב ס י ה ר ב  ד

 חקיקה ואין להם מעמד מחייב. כך, למשל, הפרה של
 הכללים אינה עילה להעמדה לדין משמעתי.

 הצעת החוק המתפרסמת בזה מבקשת לעגן בחקיקה
 את הסמכות לקבוע כללי אתיקה לשופטים ולהקנות להם

 תוקף מחייב כלפי השופטים.

 סעיף 1 סימן ה׳ בפרק א׳ בחוק בתי המשפט [נוסח משולב],
 התשמ׳׳ד—1984 (להלן - החוק), ענינו שיפוט
 משמעתי של שופטים. הצעת החוק באה להוסיף לסימן זה
 הוראות מתחום האתיקה, ובהתאם מוצע לשנות את כותרת

 הסימן.

 אדם העוסק בשפיטה נדרש לרמה גבוהה במיוחד של
 מידות אישיות, נורמות התנהגות וטוהר מידות. האחריות
 להתנהגות ראויה ואתית מוטלת על השופטים עצמם,
 בהתאם לחובתם לפעול על פי עקרונות היסוד בשיטת
 המשפט, ובעיקר עקרונות עצמאות השפיטה, אי-משוא
 פנים והגינות. עם זאת, כללי אתיקה כתובים עשויים
 להנחות את השופטים ולסייע להם במילוי תפקידם, ולחזק

 את אמון הציבור במערכת השפיטה.

 בשנת 1993 פרסם נשיא בית המשפט העליון דאז,
 השופט מאיר שמגר, קוד אתי לשופטים הקרוי ״כללי אתיקה
 שיפוטית, תשנ״ג-1993״. אולם כללים אלה לא נקבעו מכוח

 * הצעת חוק מם׳ פ/630/17; הועברה לוועדה ביום ב׳ בתמוז התשם״ו(28 ביוני 2006).
 ם״ח התשמ״ד, עמי 198; התשם״ו, עמי 284.
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/ יבוא:  הוספת סעיף 16א 2. לפני סעיף 17 לחוק העיקרי, תחת כותרת סימן ה׳ בפרק א

ר ת עם שר המשפטים ובאישו עצו י ן, לאחר התי ו  6וא. נשיא בית המשפט העלי

 ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, רשאי לקבוע כללי אתיקה לשופטים.״

 ״כללי
 אתיקה

 לשופטים

 3. בסעיף 8 ו(א) לחוק העיקרי, אחרי פסקה (4) יבוא:

 ״(5) השופט הפר כלל מכללי האתיקה לשופטים שנקבעו לפי סעיף 6 ו א.״

- י ר ק י ע א לחוק ה  4. בסעיף 05 ו

א ״אתיקה ומשמעת״; בו ים, במקום ״משמעת״ י לי  (ו) בכותרת השו

״ יבוא ״אתיקה ושיפוט משמעתי״.  (2) במקום ״שיפוט משמעתי

 5. סעיף 8ו(א)(5) לחוק העיקרי כנוסחו בסעיף 3 לחוק זה, לא יחול לגבי מעשה או מחדל

א לחוק  שנעשו לפני מועד כניסתם לתוקף של כללי אתיקה לשופטים שנקבעו לפי סעיף 6ו

 העיקרי כנוסחו בסעיף 2 לחוק זה.

ר ב ס י ה ר ב  ד

 תיקון סעיף 18

 תיקון סעיף 105 א

 הוראת מעבר

 סעיף 4 סעיף 105 א לחוק קובע כי לענין שיפוט משמעתי
 יהיה דין רשם שאינו שופט כדין שופט. עם הוספת
 הסדר מחייב מתחום האתיקה על שופטים בהצעת החוק,
 מוצע להתאים את סעיף 105 א האמור ולהחיל את כללי
 האתיקה לשופטים, בדומה לשיפוט המשמעתי, גם על רשם

 שאינו שופט.

 סעיף 5 כללי האתיקה לשופטים עשויים לקבוע כללי
 התנהגות שלא היו אסורים לפי הדין שהיה קיים
 ערב כניסתם לתוקף. על כן, מוצע לקבוע כי לא תהיה
 סמכות להגיש קובלנה משמעתית בגין מעשה או מחדל
 שנעשו לפני כניסת כללי האתיקה לשופטים לתוקף. עם
 זאת, יובהר כי אין בכך כדי למנוע הגשת קובלנה
 משמעתית בגין מעשה או מחדל האסורים על פי כללי
 האתיקה לשופטים שייקבעו מכוח החוק המוצע, אם היו

 אסורים גם לפי הדין שנהג ערב כניסתם לתוקף.

 סעיף 2 מוצע לקבוע, בסעיף 16 א המוצע, הסמכה מפורשת
 לקבוע כללי אתיקה לשופטים. גיבוש הכללים
 המנחים את התנהגות השופטים בעבודתם ראוי שייעשה
 בידי שופטים, ועל כן נתונה סמכות ההתקנה לנשיא בית
 המשפט העליון. עם זאת, כדי להבטיח דיון ציבורי ובקרה
 של הרשות המבצעת והרשות המחוקקת בענין זה, מוצע כי
 נשיא בית המשפט העליון יהיה חייב בהתייעצות עם שר
 המשפטים ובאישור של ועדת החוקה חוק ומשפט, בטרם
 יקבע כללי אתיקה לשופטים. הליך החקיקה ייתן לכללי
 אתיקה לשופטים משנה תוקף בקרב השופטים, יאפשר דיון

 ציבורי, ועשוי להגביר את אמון הציבור בשופטיו.

 סעיף 3 כדי ליתן תוקף משפטי מחייב לכללי אתיקה
 לשופטים מוצע כי הפרתם תהיה עילה להגשת
 קובלנה משמעתית בידי שר המשפטים, בצד ארבע העילות

 הנקובות כיום בסעיף 18 לחוק (סעיף 18(א)(5) המוצע).

 חבר הכנסת מנחט בן שש1ן
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