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 בואמ .1

 לליכ .1.1

שפט לחוקה המ7ית בונשיא ליו9העשפט המ7נשיא בית  שלוינוימלי* האת וקר ס סמ* זהמ

שירות הכיוצגו תנאי  על כ* וס>נ. הסקירה מתמקדת בגור; הממנה את הנשיא 1.במדינות שונות

(ניו, קנדה, אנגליה, ב"רהא: המדינות שנסקרו 2.וינככל שהמידע ביד, כהונה הה ותקופתנלכהו

  3.וכ* ישראל, שבדיה ודנמרק, גרמניה, צרפת, איטליה, אוסטריה, ספרד, פריקהא(דרו8, זילנד

שתי ערכאות  יש רמניהבגרפת ובצ, יטליהבא, וסטריהבא, פרדבס, פריקהא7רו;דכי ב 9יצוי

דינות המברוב . לחוקה משפט7יתבעליו9 לערעורי; ו משפט7ית ב�שיפוטיות גבוהות זו לצד זו 

7יתבשכ9 מידע באשר למינוי נשיא , לחוקה המשפט7יתבלה הסקירה מתמקדת במינוי נשיא הא

א לעד מועד הגשת המסמ* ו, נייתנו אליה9פהעליו9 באות9 מדינות כרו* בקבלת מענה ל המשפט

 .ה9 מענהמהתקבל 
 יעפהדבר משו, 9עליו משפט7יתבלה של אוני; משלחוקה מאפייני;  משפט7יתביש לשי; לב כי ל

 .לההאעל אופ* מינוי השופטי8 בערכאות 

  שראלי .1.2

בחרי;  נ� העליו9 המשפט7יתבלרבות שופטי  � שופטי; 4,השפיטה: יסוד(וקח יפ7על, ישראלב

נשיא : הוועדה מונה תשעה חברי; 5.תמני; בידי נשיא המדינהמבידי ועדה לבחירת שופטי; ו

שני נציגי , המשפט7ית בחרבהעליו9 ש המשפט7יתב של שני שופטי; נוספי;, העליו9 המשפט7יתב

שני חברי כנסת , )שר המשפטי; העומד בראש הוועדה ושר נוס> שהממשלה ממנה(ממשלה 

  6.הנבחרי; בבחירות חשאיות ושני נציגי; של לשכת עורכי הדי9

7יתבנשיא , )המשפט(תיבוק ח � להל9( 1984(ד"התשמ, ]נוסח משולב [המשפט(תיבוק חפי 7על

 7.העליו9 המשפט7יתבמקרב שופטי  תמני;מהעליו9 ומשנהו  שפטהמ

 8.העליו* המשפט(יתבהעליו* מוענקת לשופט הוותיק ביותר ב המשפט(יתבנשיאות , פי הנוהגל

שופטי; לבישראל גיל הפרישה (ד לפרישתו לגמלאות עירתו וחנשיא מכה9 ממועד בה, פי החוק7על

                                                 
  .Chief Justiceהוא  המשפט7יתברוב המדינות התואר המקביל לנשיא ב  1
7יתבט בכהונה המוצגי; במסמ* ה; תנאי כשירות לכהונת שופ הכי ברוב המדינות תנאי הכשירות ותקופת ודגשי  2

 .שכ9 לא מצאנו בחוקי המדינות התייחסות נפרדת לתנאי כשירות לכהונת נשיא, לחוקה משפט7יתבוב עליו9 משפט
כי המדינות הנסקרות 9 עוד יצוי. גרמניה ואוסטרליה טר; נענתה, נורבגיה, יטליהאל שכי פנייתנו לפרלמנטי; 9 צויי  3

  .מבי9 מדינות מערביות בעול; קראיאבמסמ* נבחרו ב
 . לחוק4עי>  ס 4
המינוי בידי נשיא המדינה . ידי הנשיא7א עללידי הוועדה לבחירת שופטי; ו7השופטי; נבחרי; על, פי סעי> זה7ל ע 5

,  לבחירת שופטי;הדהווענשיא המדינה אינו רשאי למנות שופט אלא לפי הבחירה של . הוא במהותו עניי9 של טקס
 השופטי;  הוועדה לסדרי הבחירה שלחדו מתו*. ועדה זו חרהבשוהוא א> אינו רשאי להימנע ממינוי שופט 

 .2001 במרס 12 ,רו79אמנו9 רובינשטיי9 ויור; גיא, שות יצחק זמיראבר
 .71984ד"התשמ, ]נוסח משולב [המשפט(תיבוק ח ל6סעי> בהסדר המפורט לעניי9 הרכב הוועדה  ה 6
 . לחוק8עי>  ס 7
הפתרו9 : מינוי שופטי;", מרדכי הלר. ו9יהעל המשפט7יתב9 השופט בה כיהשבק תחשב רק התקופה תעניי9 ו ל 8

 .1999ס "שת, 8 כלתת ,"למשבר העליו9
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הבטיח עצמאות לדי כנקבעה בעיקר , מדינות אחרותבכמו הוראות דומות , וראה זו ה9).70וא ה

 . שיפוטית

שיר להתמנות כובע כי ק, 71984ד"התשמ, ]נוסח משולב[, המשפט(תיבחוק  ,שירותהכניי9 בע

 10 :להאמ חדאל כהעליו9  המשפט7יתבופט לש

 ;מחוזי משפט7יתבני; כשופט שמש חי שכיה9 במש* מ )1(

 � שני; לפחות שרעלשכת עורכי הדי9 ועסק מי שרשו; או זכאי להיות רשו; בפנקס חברי  )2(

 :להאבאחד מ9 המקצועות ה �  חמש שני; באר=ה9מ

 ;י9ד7ריכתע .א

 ;פיטה או תפקיד שיפוטי אחר בשירות המדינה בישראלש .ב

 ;פר גבוה למשפטס7יתבבוראת משפטי; באוניברסיטה או ה .ג

 .שפט9 מובהקמ )3(

 11ב"רהא .2

שיא נידי 7מתמנה על, פטי; הפדרליי;ו השלכמו כ, ב"העליו9 הפדרלי בארה המשפט7יתבשיא נ

 המשפט7יתבהמינוי יכול שיהא מקרב שופטי  12. ברוב רגילטומינויו כפו; לאישור הסנ, ב"ארה

העליו9 הוא מינוי  המשפט7יתבהמינוי לנשיא , פי רוב7על. או מינוי חיצוני 13העליו9 המכהני;

 . חיצוני

במסגרת שימוע ציבורי ט ית של הסנני ועדה משפטלפופיע מידי הנשיא 7כל מועמד שנבחר על

לחקור עד תו; כל נושא שיראו לנכו9 בנוגע לכישורי  נטסהמעניק הזדמנות לחברי ה, פתוח

השימוע מתנהל . ו האידיאולוגי המנחה אותולקילוסופיה המשפטית שלו ולפ, יסיונולנ, המועמד

שימוע מתנהל דיו9 לאחר ה. עשוי להמש* א> שבועות כישיבה פתוחה של שאלות ותשובות והוא

  14.ולבסו> נערכת הצבעה לאישורו או לדחייתו של המועמד נטסחברי ה לשפתוח 

לשכת עורכי הדי9 , כ* למשל. שפעה מהותית על הלי* המינויהמשפיעי; הישנ; גורמי; נוספי; 

. י; באמצעות הגשת המלצות לנשיאינהגה לקחת חלק נכבד בהלי* המינו) 7ABAה(האמריקנית 

עסקה בשאלת מינוי  � הוועדה לענייני מערכת השיפוט הפדרלית � הלשכה; דת מטעועדה מיוח

א להמלצותיה נמסרו . תובע הכלליהלה גיש ידי בחינת רשימות מועמדי; שה7שופטי; פדרליי; על

                                                 
 .כ* ג; שאר השופטי;ו  9

לא יתמנה לשופט אד; שאינו אזרח  פיה9לש, תי דרישות כשירות בעלות אופי כלליעל שוס> נאת ז.  לחוק2עי> ס  10
7תיבא לחוק 7 7 ו5סעיפי; (משו; קלו9 , יבות העניי9סבנ, בהישראלי או אד; שהורשע בעבירה פלילית שיש 

 .)המשפט
11  J. Biskupic & Elder Witt Guide to the U.S. Supreme Court, 3rd Edition, 1997; L. Baum The 

Supreme Court, 6th Edition, 1998 
 . השופטי; הפדרליי;לינוי כמדברי; נכוני; לה  12
 .Associate Justice מכוני;  הנשיאמלבד המשפט7יתבופטי ש  13
 .1999ס "שת, 8 כלתת ,"הפתרו9 למשבר העליו9: מינוי שופטי;"רדכי הלר מ  14
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בוש ביטל לאחרונה את תפקידה המיוחד של הוועדה  הנשיא. טר; המינוי נטסומבי לנשיא ולבפ

  15.קורתו של המחנה הרפובליקני על הטיה ליברלית כביכול בהמלצותיהבשל בי בהלי* המינויי;

ופט עליו9 מ9 ששיא או ת נשירות לכהונהכנאי תת  אב אינה מסדירה"טית בארהנווהחקיקה הרל

 בפועל, 9כ7יפ7לע7א>. יי; משפטיי; כלשה;עישורי; מקצוכו ללא נדרשי;  ולמעשה, המניי9

  16.תואר אקדמי בסיסי במשפטי; �חד אי יסוד נאתמוסכ; שעל כל מועמד לקיי; לפחות 

 17."כהונה לכל החיי8"העליו* ושופטיו היא  המשפט(יתבכהונת נשיא , פי החוקה(לע

 18נגליהא .3

רכאת ערעור עגו> מחוקק המשמש ג; , ית הלורדי;בבאנגליה הוא  הגבוה ביותר המשפט7יתב

ראש , נשיא בית הלורדי; אושה, )נסלור'לורד צ: להלLord High Chancellor) 9 7ה. עליונה

נסלור 'לורד צה. ידי ראש הממשלה(מינוי פוליטי עלבמתמנה , הרשות השופטת ושר המשפטי;

ידי המלכה 7תמני; על מה; �) Law Lords( הלורדי; תהוא גור; מרכזי במינוי שאר שופטי בי

 .נסלור'לאחר התייעצות ע; הלורד צ, בהמלצת ראש הממשלה

 חולק מהוא. לערעורי; המשפט7יתבה בחשיבותה באנגליה היא ייהערכאה השיפוטית השנ

נשיא (לערעורי;  המשפט7תיבשני נושאי המשרות הבכירות ב. חלקה אזרחיתלמלמחלקה פלילית ו

 Master ofהמכונה , נשיא המחלקה האזרחיתו, Lord Chief Justiceהמכונה , המחלקה הפלילית

the Rolls (לאחר התייעצות ע8 הלורד , אש הממשלהמלכה בהמלצת רהידי 7מתמני; על

 . נסלור'צ

י; רחוקות מקרב תולע, רעורי;על המשפט7יתבנושאי משרות אלה מתמני; מקרב שופטי , כללכ

 19.שופטי בית הלורדי;

                                                 
 ).2003ס מר (39 פרלמנט, "תו> נציגי ציבור בהלי* מינוי שופטי;יש" 15 
  יהמכו9 הישראל, הרכבי; ומינויי;: ית חוקתיתטמנגנוני; לביקורת שיפו: 14' קירה מסס, פרת אב9א 16 

 .2003באפריל  il.org.idi.www ,30, מתו* אתר המכו9 הישראלי לדמוקרטיה, 2001וני י, לדמוקרטיה
 �הבולטות שבה9 . וו9 סמכויות המעניקות לו כוח רבגב נתונות מ"העליו9 של ארה המשפט7יתבכי בידי נשיא 9 צוי      י

של הרוב 9 יהד7סמכות קביעת סדר הדיוני; והסמכות להחליט מי השופט שיכתוב את פסק, סמכות ניהול הדיו9
גו> האחראי על האדמיניסטרציה של מערכת  (Judicial Conference 7ר ה"מכה9 הנשיא כיו על כ* וס>נ. בתיק

 של הרשות הכשרה ותכנו9, גו> מחקר (Board of the Federal Judicial Center 7ר ה"כיו, )השיפוט הפדרלית
 .קונגרסהלו יק נשמענשיא מגוו9 סמכויות לא שיפוטיות ל, מו כ9כ. המשפט7תיבוכמפקח על מנהל ) השופטת

 The Judges, both of the supreme and inferior Courts shall": ב קובע כי"רק השלישי לחוקת ארהבפ 1עי> ס  17
"hold their Offices during good Behaviour ;ונח זה היא מינוי לכל החיי;משמעות מ. 

 ,Parliament and Role of the Lord ChancellorRuth Winston ,:להאמידע מבוסס על המקורות הה 18
Constitution Center, 2003  

)   2001October (200 -2000Judicial Appointment Annual Report )  מתו* אתר האינטרנט של משרד הלורד
 )2003במאי  www.lcd.gov.uk  ,6,נסלור'צ

     2000March 30 , Northern Ireland, Criminal Justice System Review Report  
כי בימי; אלה ,  עולה2003למאי  78ברות וינסטו9 מהפרלמנט הבריטי ' דואר אלקטרוני מגבבמידע שהתקבל מ 19 

העברת הסמכות  �קריי; המוצעי; אחד השינויי; העי. יושבת ועדה לבחינת רפורמה בתחו; מינוי השופטי;
 .לויהת לוועדת מינוי בלתי) כאמור חבר בממשלה אושה(למנות שופטי; ממשרד הלורד צינסלור 
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 20נדהק .4

בהמלצת ראש  21(Governor General)המושל הכללי  ידי7העליו9 מתמנה על המשפט7יתבשיא נ

ידי המושל הכללי בהמלצת שר 7עליו9 מתמני; עלה המשפט7יתבשאר שופטי . הממשלה

 .המשפטי;

ימונה שופט אשר , לרבות הנשיא, כי למשרת שופט עליו9 יו9 הקנדי קובעלהע המשפט7יתבחוק 

על  וס> נ22.כיה9 כשופט עליו9 באחד המחוזות או תובע בעל ניסיו9 מקצועי של עשר שני; לפחות

העליו9  המשפט7יתביתמנו מקרב שופטי  המשפט7יתבי לפחות שלושה משופטי כחוק דורש ה, כ*

 . או מקרב תובעי מחוז זה של מחוז קוויבק

 ואהגיל הפרישה הקבוע בחוק . לאותמהעליו* מכה* בתפקידו עד לפרישתו לג המשפט(יתבשיא נ

75 . 

 23זילנד(יונ .5

 Governor General(24(מושל הכללי הידי 7לערעורי; מתמנה על העליו9 המשפט7יתבשיא נ

ידי המושל הכללי 7העליו9 מתמני; על המשפט7יתבשאר שופטי . צת ראש הממשלהבהמל

 .בהמלצת התובע הכללי

 . 68 �גיל הפרישה . ;יי9 בעל ניסיו9 של שבע שנד7ור* ע�נאי כשירות לכהונה ת

 25אפריקה(רו8ד .6

בהתייעצות ע8 ראשי המפלגות  26שיא המדינהנידי 7סגנו מתמני; עלו שיא בית המשפט לחוקהנ

 Judicial( וע8 הוועדה לשירות שיפוטי) הבית התחתו* בפרלמנט(וצגות באסיפה הלאומית המי

Service Commission.(27  

 המשפט7יתבידי נשיא המדינה בהתייעצות ע; נשיא 7לחוקה מתמני; על המשפט7יתבאר שופטי ש

 .לחוקה והוועדה לשירות שיפוטי

                                                 
    20 P.V. Hogg, Constitutional Law of Canada, 4th Edition (Scarborough 1997)  
 ).  הממשלהראשמהבדיל ל" (ראש המדינה"מושל הכללי הוא נציגה של המלכה ומכה9 כה  21
כי הגדרת שופט בחוק 9 יצוי). The Supreme Court Act 1985(העליו9 הקנדי  המשפט7יתב לחוק 5711סעיפי;   22

העליו9 זהי;  המשפט7יתבשתנאי הכשירות לכהונה ומש* הכהונה של נשיא  מכא9. המשפט7יתבכוללת את נשיא 
 . העליו9 המשפט7יתבלאלה של שאר שופטי 

מנגנוני; : 14' קירה מסס, אב9 אפרת; )2003ס מר (39 פרלמנט, "בור בהלי* מינוי שופטי;יתו> נציגי ציש "23
, מתו* אתר המכו9 הישראלי לדמוקרטיה, 2001יוני , הרכבי; ומינויי;: לביקורת שיפוטית חוקתית

il.org.idi.www ,2003באפריל  30: ארי* כניסהת. 
 ".ראש המדינה"כה9 כמזילנד הוא נציגה של המלכה ו7של הכללי בניוהמו  24
מנגנוני; : 14' קירה מסס, אפרת אב9; )2003ס מר (39 פרלמנט, "יתו> נציגי ציבור בהלי* מינוי שופטי;ש "25

, מתו* אתר המכו9 הישראלי לדמוקרטיה, 2001יוני , הרכבי; ומינויי;: לביקורת שיפוטית חוקתית
il.org.idi.www ,30  2003באפריל. 

 ). הנשיא עומד בראש הרשות המבצעת, ב"כמו בארה(וכראש הממשלה " ראש המדינה"מכה9 כ אפריקה7רו;דשיא נ 26
 .אפריקה7רו;דלחוקת ) 5(7)3(174עי>  ס27
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חברי הוועדה . מינויי; ברשות השופטתמלצות ל להבי9 השאר וועדה לשירות שיפוטי אחראיתה

חבר , נשיא ערכאה נמוכה יותר, וקהחל המשפט7יתבנשיא , לערעורי; המשפט7יתבנשיא  ה;

משפט9 מ9 , ידי הנשיא7די9 המתמני; על7שני תובעי; ושני עורכי, )שר המשפטי;(קבינט 

רי המועצה ארבעה חב, )לפחות לושה חברי אופוזיציהש ה;מ(שישה חברי פרלמנט , האקדמיה

שיא לאחר שנוע= ע; כל מנהיגי המפלגות הנממנה שהלאומית של המחוזות וארבעה אישי ציבור 

 . בפרלמנט

 .המוקד8 מ* השניי8 � 70או עד גיל   שני128הונה אחת של כינוי השופטי8 הוא למ

שיא המדינה בהתייעצות ע8 הוועדה נידי 7מתמנה על העליו* לערעורי8 המשפט(יתבשיא נ

 . שיפוטילשירות

 28פרדס .7

מועצה הכללית של הרשות "על דעתה של ה, מל>הידי 7מתמנה על לחוקה המשפט(יתבשיא נ

ענייניה של הרשות  אתהל ו> המוסמ* לנ ג�) Consejo General del Poder Judicial(" השופטת

ומד עוא ג; הה(העליו9  המשפט7יתבנשיא  חברי המועצה ה;. שופטי; מנותלובכלל זה , השופטת

 715מותר יי9 או משפטני; בעלי ניסיו9 מקצועי של ד7 שופטי; מכהני; ושמונה עורכי12, )ראשהב

 ).האחרוני; נבחרי; בידי חברי הפרלמנט ברוב של שלוש חמישיות(שנה 

ארבעה שופטי; נבחרי; בהצבעה ברוב של שלוש , לחוקה המשפט7יתבאשר למינוי שאר שופטי ב

; בהצבעה ברוב של שלוש חמישיות מחברי הקונגרס ארבעה נבחרי, נטסחברי המחמישיות 

  .י החלטת ממשלהפ7ל ע�ושניי; 

משפטי 7לחוקה ימונו אנשי; בעלי אזרחות ספרדית וניסיו9 מקצועי המשפט7יתבמשרת שופט בל

 . שנה לפחות15של 

 .שני8 לוששל ש* מרק זפלחוקה מוגבלת ל המשפט(יתבהונת נשיא כ

 29וסטריהא .8

מתמני; ) שישה שופטי; נוספי; ושלושה ממלאי מקו;, וכ* ג; סגנו (לחוקה המשפט(יתבשיא נ

  31.ל דעתה של הממשלה האוסטרית וע30,שיא הרפובליקהנידי 7על

 שלושה שופטי; נוספי; ושני ממלאי מקו; מתמני; על סמ* המלצתה של המועצה הלאומית

)Nationalrat( ,*המלצתה של ושלושת השופטי; הנותרי; וממלא מקו; אחד מתמני; על סמ 

 . שופטי; ושישה ממלאי מקו;14לחוקה מכהני;  המשפט7יתבב, כ"סה. המועצה הפדרלית

                                                 
 .)2003ס מר (39 למנטרפ ,"יתו> נציגי ציבור בהלי* מינוי שופטי;ש";  לחוקה הספרדית159עי> ס 28

מתו* אתר המכו9 , 2001יוני , הרכבי; ומינויי;: מנגנוני; לביקורת שיפוטית חוקתית: 14' קירה מסס, פרת אב9א 29 
 .2003באפריל  il.org.idi.www ,30, הישראלי לדמוקרטיה

 .ראש הרשות המבצעת עומד ראש הממשלהבל כ* ע וס>נ". דינהמראש ה"שיא הרפובליקה הוא נ  30
 . לחוקה האוסטרית147שיטת המינוי מוסדרת בסעי>   31
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 .שני; בתחו; לימוד; שרעיסיו9 של נ, ואר במשפטי; ובמדעי המדינה ת�נאי כשירות לכהונה ת

 32יטליהא .9

, ידי נשיא הרפובליקה7מה; חמישה מתמני; על, שופטי; 15לחוקה מכהני;  המשפט7יתבב

7יתבידי חברי 7וחמישה על, ידי שני בתי הפרלמנט במושב משות> ובהצבעה אחת7עלחמישה 

 .העליו9 המנהלי במשות> המשפט7יתבהעליו9 האזרחי ו המשפט

תקופת כהונה של ל יד8(לחוקה ועל המשפט(יתבקרב שופטי מנבחר  לחוקה המשפט(יתבשיא נ

  .יתנת להארכה לתקופות נוספות נכהונתו; שלוש שני8

 .א אפשרות הארכה בלשני; שעתלחוקה היא  המשפט7יתבשאר שופטי   שלההונכ הקופתת

פרופסורי; למשפטי; מ9 , לחוקה כשירי; להתמנות שופטי; בכירי; המשפט7יתבלמשרת שופט ב

 . שנה לפחות20האקדמיה או פרקליטי; בעלי ניסיו9 של 

 33רפתצ .10

ובכלל זה , שלושה מה;. מכהני; תשעה חברי;) לחוקה המשפט7יתבקרי (מועצה החוקתית ב

ידי נשיא הבית התחתו9 7לשלושה ע 34,שיא הרפובליקהנידי 7מתמני; על, שיא המועצה וסגנונ

 35).נטסה(ידי נשיא הבית העליו9 7ושלושה על) המועצה הלאומית(

החוקה אינה קובעת תנאי כשירות מקצועיי; או דרישת גיל , למעט הדרישה לאזרחות מלאה

> שבפועל מתמני; א, יודגש כי לא נדרשת השכלה משפטית 36.לחברי המועצה החוקתית

 . משפטני;

 .א אפשרות הארכהבלני8  ששעתלחוקה מוגבלת ל המשפט(יתבנה בוכה הקופתת

ידי נשיא 7מתמנה א> הוא על (Cour de Cassation) העליו* האזרחי המשפט(יתבשיא נ

 . למשרה כשיר להתמנות שופט מכה9. הרפובליקה

 37רמניה  ג .11

ברוב של שני , לסירוגי*,  בתי הפרלמנטינשידי 7נבחרי; על לחוקה וסגנו המשפט(יתבשיא נ

 39,אשר לשאר השופטי;ב 38.ידי נשיא הרפובליקה(ומתמני8 על, שלישי8 מ* החברי8 בכל בית

                                                 
מתו* אתר המכו9 , 2001וני י, הרכבי; ומינויי;: מנגנוני; לביקורת שיפוטית חוקתית: 14' קירה מסס, פרת אב9א 32

 .2003באפריל  il.org.idi.www ,30, הישראלי לדמוקרטיה
תר אוס> מקורו בנידע מ. 2003 במאי 9, שגרירות צרפת בישראל, ידע שהתקבל בדואר אלקטרוני ממר פיליפ אלושמ 33

 .2003במאי  6: ארי* כניסהת, fr.constitutionnel-conceil.www, האינטרנט של המועצה החוקתית
 ).העומד בראש הרשות המבצעת, ש בצרפת ראש ממשלהיליו עוס> נ" (ראש המדינה"שיא צרפת הוא נ  34
 .לחוקת צרפת 56עי>  ס35
ברי המועצה לחחברי הפרלמנט הצרפתי וחברי הפרלמנט האירופי אינ; כשירי; להתמנות , משלההמברי ח 36

 .החוקתית
 .2003במאי  14, כתבמ, הפרלמנט הגרמני, וולקר' ורג'ר ג מ 37
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ברוב של שני שלישי; מחברי הבית ומחצית; ) בונדסראט(ידי הבית העליו9 7מחצית; מתמני; על

 40. חברי;12ה נהמו, )בונדסטאג(שופטי; של הבית התחתו9 ידי הוועדה למינוי 7על

לחוקה להיות  המשפט7יתבלחוקה קובע כי על המועמד לתפקיד שופט  המשפט7יתב: יסוד7וקח

, כמו כ9. נבחרי;ה7אי9 למנות נציגי; החברי; בבית. להיבחר לבית התחתו9 שירכ ו40מעל גיל 

. פדרליי; משפט7תיבת שופטי; שכיהנו בלהיו לחוקה צריכי; המשפט7יתבשליש מ9 השופטי; ב

  41.ע; דגש על ידע במשפט ציבורי, שכלה משפטית פורמליתההיות בעלי לשופטי; הל כל ע

 68.42גיל הפרישה הוא .  שנה12לחוקה היא  המשפט7יתבתקופת הכהונה ב

 .יד8(העליו* ועל המשפט(יתבקרב שופטי ממתמנה  העליו* המשפט(יתבשיא נ

פי בחירת הוועדה לבחירת (שיא הרפובליקה עלנידי 7עליו9 מתמני; עלה המשפט7יתבופטי ש

ברי; בעלי ניסיו9 משפטי  ח16 7ו שרי; של המחוזות 16בוועדה לבחירת שופטי; חברי;  .שופטי8

 . בית התחתו9הבחר ש

  43בדיהש.  12

  44.לפחות שופטי; 16העליו9 מכהני;  המשפט7יתבב

 . העליו* המשפט(יתבמקרב שופטי  הממשלהידי (לעמתמנה  העליו* המשפט(יתבשיא נ

 . פי הוותק(הנוהג הוא כי הנשיא נבחר על, ; שהשיקולי8 למינוי הנשיא אינ8 מוסדרי8 בחוקא

ואי9 אפשרות , ינו פומביאידי הממשלה 7לעל הנשיא ושל שאר השופטי; שהלי* המינוי  כי9 צויי

 .להגיש מועמדות למשרה

אזרח שבדי בעל תואר אקדמי במשפטי;  העליו9 המשפט7יתבכשיר לכה9 כשופט , פי החוק7על

(Master of Law degree).45נאי בת; לעמוד בבחינות מקצועיות ויעל המועמד, על כ* וס> נ

 .ממשלההקובעת שנוספי;  (merit)כשירות אובייקטיביי; 

 46.לאותמגיל הפרישה לג � 65העליו* ושופטיו מכהני8 עד גיל  המשפט(יתבשיא נ

 47דנמרק. 13

                                                                                                                                            
 ודצול, "ראש המדינה "ואהנשיא הרפובליקה ). BverfGG(וקה חל המשפט7יתב: יסוד7וקח לחוק 9710עיפי;  ס 38

 .כה9 ראש הממשלהמ
 .בני שמונה חברי; כל אחד" פנלי;"לחוקה פועל בשני  המשפט7תיב  39
 .לחוקה המשפט7יתב: יסוד7וקח ל677 לחוקת גרמניה וסעיפי; 94עי>  ס 40
 .לחוקה המשפט7יתב: יסוד7קוח ל3עי> ס  41
 .לחוקה המשפט7יתב: יסוד7וקח ל4עי>  ס 42
 Theהמידע מתבסס על חוק היסוד . 2003 במאי 13, הפרלמנט השבדי, ר קרלסו9'ידע שהתקבל ממר רוגמ  43

Instrument of Government (IG) ,7ועל ה Code of Judicial Procedure (CJP). 
 .לצור* פיל, ; גדול יותרו מספר שופטיא  44
 .הדרישה כי המועמד לא יהיה בהליכי פשיטת רגל בי9 השאר, רישות נוספותדובע קוק חה  45
 www.hogstadomstolen.se, העליו9 השבדי המשפט7יתבתו* אתר מ  46
 .2003 במאי 13, מכתב בדואר אלקטרוני, למנט הדנירהפ, אנליז קוויסטור>' ידע שהתקבל מגבמ  47
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פי המלצת 7על שפטי;מידי שר ה7תמני; על מה;.  שופטי;19העליו9 מכהני;  המשפט7יתבב

מ* בחינת כישורי; אישיי; ס7מינוי השופטי; נעשה על". המועצה העצמאית למינוי שופטי;"

 48.ומקצועיי; של המועמדי;

  .יד8(העליו* ועל המשפט(יתבקרב שופטי ממתמנה  העליו* המשפט(יתבשיא נ

יסיו9 מקצועי ניש לה; שתואר במשפטי;  ליבעהעליו9  המשפט7יתבמנות כשופטי שירי; להתכ

 .י9ד7ריכתבעוראת משפטי; באקדמיה או בה, בשפיטה

 

 

 קורותמ
 פרות ומאמרי8ס

 .1999ס "שת, 8 כלתת, "הפתרו9 למשבר העליו9: מינוי שופטי;"רדכי הלר מ !

 ).2003ס מר (39 פרלמנט ,"יתו> נציגי ציבור בהלי* מינוי שופטי;ש" !

! J. Biskupic & Elder Witt, Guide to the U.S. Supreme Court, 3rd Edition, 1997 

! L. Baum, The Supreme Court, 6th Edition, 1998 

! P.V. Hogg, Constitutional Law of Canada, 4th Edition, Scarborough 1997 

 רסומי8פ

, הרכבי; ומינויי;: טית חוקתיתלביקורת שיפו מנגנוני;: 14' קירה מסס, פרת אב9א !

 .2001וני י, המכו9 הישראלי לדמוקרטיה

 .2001ביולי  1, חר גולדמ9 ש, לחוקה משפט7יתב, רכז מחקר ומידע של הכנסתמ !

! Ruth Winston, Role of the Lord Chancellor, Parliament and Constitution  

   Centre, 2003. 

! Judicial Appointment Annual Report 2000-2001 (2001), www.lcd.gov.uk,  ניסהכ 

2003 במאי 6: ארי*בת   

! Criminal Justice System Review Report, Northern Ireland, 30 March 2000 

 כתבי8מ
 

 .2003 במאי 9, רות צרפת בישראלישגר, לוש פיליפא !

 .2003 במאי 14, הפרלמנט הגרמני', ורג'ולקר גו !

 .2003 במאי 8, יטיהפרלמנט הבר, ינסטו9 רותו !

 .2003 במאי 13, הפרלמנט הדני, וויסטור> אנליזק !
 .2003 במאי 13, הפרלמנט השבדי, ר'רלסו9 רוגק !

                                                 
 .Justice Administration Act 7 ל43 עי>ס  48
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 תרי אינטרנטא

 . 2003 באפריל 30: ארי*תכניסה ב. www.idi.org.il, מכו9 הישראלי לדמוקרטיהה !

! Conceil Constitutionnel,www.conceil-constitutionnel.fr  ,במאי  6: ארי*תכניסה ב

2003. 

 20: ארי*תכניסה ב, www.hogstadomstolen.se, העליו9 השבדי המשפט7יתבתר א !

 .2003במאי 
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