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  היטרקומדה ןעמל םיטפשמל םיצרמהו תוצרמה םורופ

 

תפרצב םיטפושה  יונימ  תטיש  : 16   ריינ ׳סמ הדמע
 *2.202332. םויב ץפוה

 

 לש יטילופ ףוגב היולת יתלבו תדגואמ יתלב הצובק - היטרקומדה ןעמל םיטפשמל םיצרמהו תוצרמה םורופ

 הנווכה תא הבר הגאדב האור - תובדנתהב תלעופה טרפב ירוביצה טפשמלו ילארשיה טפשמל תויחמומו םיחמומ

 הילוקישלו הלשממל התפפכהל ,תטפושה תושרה לש התואמצע לוטיבל לועפל היצילאוקה לש תנמתסמה

 םיטקא לעו הקיקח לע תיטופישה תרוקיבה לש יתועמשמ םוצמצל ,תעצבמה תושרה לש םייתגלפמ םייטילופה

 תויוכזב העיגפלו ,הלשממה ידרשמלו הלשממל םייטפשמה םיצעויה לש יאמצעה םדמעמב העיגפל ,םיילהנמ

  .תפרצב םיטפושה יונימ תטיש תא םינחוב ונא הז הדמע ריינב .םדא

 דגנכ .הוושמ טפשמ לע םהיתונעט תא ססבל םיגהונ היצילאוקה ירבח ,טפשמה תכרעמב המרופרה לע םינוידב

 םייטרקומד םירטשמב םימייקש םימוד םינונגנמל םינפמ םה ,םיעצומה םינוקיתה לע םיחמומה תורוקיב

 וז הריקס .םתואמצע לע הרימשו םיטפוש יונימל עגונב תפרצב ןידה תא רקוס הז ריינ .תפרצ םהיניבו ,םייברעמ

 בור יונימב םיטלוש םניא תפרצב רוביצ ירחבנ ,המרופרה ימדקמ לש םהיתונעטל דוגינב יכ ,הנקסמל הליבומ

 תנגומ תפרצב םיטפושה תואמצע .םיטפושה לש םתואמצעו םתויעוצקמ לע רומשל ידכ תאזו ,םיטפושה

 עגונב תוטלחה תלבק יכילהתב םג אלא ,יונימ יכילהב קר אל יטילופה גרדה לש ותוברועמ רועזמ תועצמאב

 ירחבנב רבודמ ,םיטפוש םינממ ןכ רוביצ ירחבנ ןהב תודחוימה תואכרעב .םיטפוש לש יתעמשמ טופישו םודיקל

 
 תונושה תומרופרה יטרפ יבגל תונוש תוימדקא תודמע ילעב ,היטרקומדה ןעמל םיצרמו תוצרמ םורופב םירבחו תורבח ,ונחנא * 

 ונידי לע םיקפומה םירחא םייעוצקמ םירמוח וא הדמעה תוריינ ,ךכיפל .לארשיב רטשמה תטיש יונישל 37-ה הלשממה העיצהש
 לש תועצהה לולכמב שי יכ העדב םידחואמ ונא ,תאז םע .םלוכ תעד לע םניא םא םג ,םירבחה ברקב תחוורה הדמעה תא םיפקשמ
 ידכ – ירוביצה רודישהו ,אבצה ,הרטשמה ,יטפשמה ץועיה ,הטיפשה תואמצע לע התרמוחב םידקת תרסח הפקתמ ןניינעש – הלשממה
 תווח תא רוביצה תושרל דימעהל ידכ הז םורופל ונרבח ,ךכיפל .לארשי לש יטרקומדה הייפואבו קוחה ןוטלשב רומח ןפואב עוגפל
 הדמעה תוריינ לכ םיעיפומ םג םש ,םורופה רתאב תמסרפתמ םורופה ירבחו תורבח תמישר .וז לרוג תרה העשב תיעוצקמה ונתעד
 רשק תריציל .https://twitter.com/lawprofsforum רטיווטב ונירחא ובקע .www.lawprofsforum.org :ונמעטמ

lawprofessorsforum@gmail.com. 
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 ןיא תפרצב ,המרופרב תעצומה יונימה תטישל דוגינבש ,ןאכמ .בטיה תונחבומ תויושר שולשב םינהכמה רוביצ

 דוחיאה ןיד יפ-לע םג תנגומ תטפושה תושרה תואמצע ,ףסונב .םייונימה לע העירכמ הטילש תיטילופ תושר ףאל

  .דוחיאה תויושר לש חוקיפל התוא ףיפכמו תפרצ תא בייחמה ,יפוריאה

 

  :הדמעה תריינ יקומינ

 תכרעמב תכל-יקיחרמו םיבר םייונישל תינכות ןיול בירי שדחה םיטפשמה רש גיצה 2023 ראוני תליחתב

 ידרשמב םייטפשמה םיצעויה יונימ ,תוריבסה תליע לוטיב ,תסנכ ירבח 61 לש בורב תורבגתה תקספ :טפשמה

 1,םירחא הדמע תוריינב .)״המרופרה״ – ןלהל( םיטפוש תריחבל הדעווה בכרה יונישו ןומא תורשמכ הלשממה

 הלשממל התוא ףיפכת ,תטפושה תושרה לש התואמצע תא לטבת השעמל המרופרה עודמ וריבסה םורופה ירבח

 לע תיטופישה תרוקיבה תא תיתועמשמ םצמצת ,תעצבמה תושרה לש םייתגלפמהו םייטילופה הילוקישלו

 .הלשממה ידרשמ לשו הלשממל םייטפשמה םיצעויה לש יאמצעה םדמעמב עגפתו ,םיילהנמ םיטקא לעו הקיקח

 םינוש םיביכרמ תודוא )״הקוחה תדעוו״( תסנכה לש טפשמו קוח ,הקוח תדעוובו תרושקתב ומייקתהש םינוידב

 לע םהיתונעט ססבל םיגהונ ,הקוחה תדעוו ר׳׳וי ,ןמטור החמש כ׳׳ח דחוימבו היצילאוקה ירבח ,המרופרה לש

 ,םימודה םינונגנמל םינפמ המרופרה ימדקמ ,םיעיצמ םהש הקיקחה ינוקית לע תרוקיבל הבוגתב .הוושמ טפשמ

 תועצמאב ,ךכ .תפרצ םהיניבו ,םייברעמ םייטרקומד םירטשמב םימייקש ,םדי-לע םיעצומה הלאל ,םתנעטל

 תא ןוחבל התוכמסב רשא )Conseil Constitutionnel( תפרצב תיתקוחה הצעומב םירבח יונימ יללכל הינפה

 הדבוע יכו ,םיאקיטילופ ידי לע םירחבנ םיטפוש תפרצב םג יכ המרופרה ימדקמ םינעוט ,הקיקח לש תויתקוחה

  2.תפרצב םדא תויוכז לע הנגהב תעגופ אל וז

  .תונוכנ ןניא תפרצל סחיב המרופרה ימדקמ לש הלא תונעט יכ הארנ הז הדמע ריינב

 תויושרה תולועפ לע תיטופיש תרוקיבב םיקסועה טפשמ-יתב תוברל ,תפרצב טפשמה יתב בורל יונימה יכ ריבסנ

 תואכרע לש ןתואמצע תא חיטבהל תנמ לע ,תאז .רוביצ ירחבנ לש תיתוהמ תוברועמ אלל השענ ,תוירוביצה

 השולשל םירחבנב רבודמ ןלהל רבסויש יפכו ,םיטפוש םינממ רוביצ ירחבנ תיתקוחה הצעומב קר .טופישה

 ,ךכיפל .)תימואלה הפיסאהו טאנסה :טנמלרפה יתב ינש יאישנו ,הקילבופרה אישנ( בטיה םינחבומ תודסומ

 לש טופישה תואכרעב םייונימה לע הטילש תפרצב תקקוחמה וא תעצבמה תושרל ןיא ,המרופרב עצומל דוגינב

 םירבחל רשפאמש רבד ,שודיח תורשפא אלל םינש 9 לש הפוקתל אוה תיתקוחה הצעומל יונימה ,ןכ ומכ .הנידמה

 םה תפרצב םיטפוש יונימל םיירקיעה םינוירטירקה ,תואכרעה ראש יבגל .יאמצעו ישפוח ןפואב לועפל הצעומב

 םיללכ ,הלא םיללכל ףסונב .בתכב םינחבמב הלא םינוירטירק יפ-לע םינחבנ הטיפשל םידמעומו ,םייעוצקמ

  תואמצע תא קזחלו ףיסוהל ודעונ ,ורושיא אלל רחא דיקפתל טפוש תרבעה לע רסואה ללכ ןוגכ ,םיפסונ

 
  .https://www.lawprofsforum.org/documents :ואר האלמה הדמעה תוריינ תמישרל  1
 יכ בתכנ )05/01/2023( וישכע 14 ,''היטרקומדה תא קזח ןיול לש המרופרה :לאמשל תודבוע לקידב'' ,ןמגיב אביקע ״-ב לשמל2
 ,ןמטור החמש כ׳׳ח לש יטפשמה ץעויה ,ףטנ ןועמש ד׳׳וע ,ןכ ומכ .''םיקקוחמה יתב ישארו אישנה ידי-לע םירחבנ םיטפושה תפרצב''

  .''קהבומ יטילופ ןפואב םירחבנ םהש ףא לע תאזו ,בטיה םדא תויוכז לע םינגמ ....תפרצ....ב טפשמה יתב''״ יכ ץייצ
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 דוחיאה לש חוקיפו תומרונ םיפסוותמ יתפרצה ןידה יפ-לע םיטפושה תואמצעל ולא תובורעל .םיטפושה

 .יפוריאה

 םיפסונה םינונגנמה תא ראתמ ינשה קרפה .תפרצב םיטפושה יונימ תטיש תא הבחרהב גיצמ ןלהל ןושארה קרפה

  .םיאקיטילופ ינפמ םיטפושה תואמצע לע רומשל ודעונש

 תפרצב םיטפוש יונימ .1

 ,תוילהנמ תואכרע ,״תויטופיש״ תואכרע :תוירוגטק שולשל טפשמה תכרעמב תואכרעה תוקלוחמ תפרצב

 ,ןלוכב טעמכ ,תאז םע .)ןלהל טרפנש יפכ( האכרעה גוס יפל הנתשמ םיטפושה יונימ תטיש .תיתקוחה הצעומהו

 תכרעמ ,הקשמד ןאירימ ׳פורפ ,הוושמ טפשמל החמומה ןייצש יפכ .םייעוצקמ םה םייטננימודה םילוקישה

 דסומ הנושארבו שארב איה טפשמה תכרעמ ,הז לדומב .יכרריה לדומ יפל םיבר םינבומב תלעופ תפרצב טפשמה

 דיקפתה תפרצב ,םאתהב 3.תוחמתה תדדועמש חווט-תוכורא תוריירק םע ,יכרריה ןפואב ןגרואמה יעוצקמ

 .ןיד תכירעב קוסיע רחאל "ינש עוצקמ"-כ אלו ,םידומילה רחאל דימ בורל םיליחתמש הריירקכ ספתנ יטופישה

 תודסומל הסינכ ינחבמ תועצמאב הטיפשל םיריעצה םידמעומה לש גורידה אוה םייונימל ירקיעה ןוירטירקה

 ידכ תומרופר ושענ הטיפשה תואמצע תא קזחל ידכ ,ףסונב .םידומילה ףוסב םגורידו הטיפשה עוצקמ ידומילל

 רוביצ ירחבנל ןיא ,םויכ ,ךכמ אצוי לעופכו ,םיטפוש יונימ ךילהב םייטילופ םינקחש לש םתעפשה תא תיחפהל

 .תואכרעה תיברמל םייונימב יתוהמ דיקפת םיטפשמה דרשמב לגסל וא

 4)״juridictions de l’ordre judiciaire״( ״תויטופיש״ה תואכרעה 1.1

 האכרעה ,הלא לכ לעמ .הדובע יניינעל טפשמ יתבו ,םיירחסמו םייחרזא ,םיילילפ טפשמ יתב תללוכ וז הירוגטק

  5.תיטפשמ תונשרפל עגונב םירוערעב ןודל התוכמסש ,Cour de Cassation -ה איה הנוילעה

 École Nationale de la( הטיפשל ימואלה רפסה תיב תועצמאב השענ ״תויטופישה״ תואכרעל יונימה ,ללככ

Magistrature(, תמרב יעוצקמ ןחבמ רובעל שרדנ דמעומה ,רפסה תיבל לבקתהל ידכ .ודרוב ריעב םקוממה 

 םיטפשמה ידומיל תא םילשה רבכש רחאל תאזו ,)םש םוליעב םניה בתכב םיקלחהשכ( רתויב ההובג ישוק

 לע רכש םילבקמו ,הטיפשה תורישמ קלחל וידימלת םיכפוה ,רפסה תיבל הסינכה עגרמ 6.הטיסרבינואב

  7.םהידומיל

 םניא םיירחסמ טפשמ יתבב םיטפושה ,ךכ .םינוש םיללכה תיפיצפס תוחמתה םע תודחוימ תואכרע יבגל

 טפשמ יתבבו 8,םירחא םיקסע ישנא ידי לע הרצק הפוקתל םירחבנש ,םיקסע ישנא אלא םייעוצקמ םיטפוש

 
3. Yale ative Approach to the Legal ProcessThe Faces of Justice and State Authority: a ComparMirjan R. Damaska,  

17, 19.-, 16University Press, 1986 
4, LGDJLes Institutions JuridictionnellesBernard Beignier, Lionel Miniato, Roger Perrot,  , 2022, 192-105. וז הירוגטק 
 .ןאכ ורקסנ אלש תופסונ תודחוימ תואכרע תללוכ
 .192-170 ,םש 5
 .םיטפשמב ןויסינ ילעב וא םיטפשמב םימדקתמ םיראת ילעב םידימלת סויגל ליבקמ לולסמ הנורחאל םקוה ןכ ומכ .265 ,םש 6
 .267 ,םש 7
 .118 ,116 ,םש 8
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 הדובע יניינעל טפשמ יתבל םידמעומ םג ,תאז םע 9.םיקיסעמו םידבוע לש םיגיצנ םה םיטפושה הדובע יניינעל

 םיברועמ ויהי אל רוביצ ירחבנ ,ןפוא לכבו ,הטיפשל רפסה תיב ילהנמ ידי לע םינחבנ םיירחסמ טפשמ יתבלו

 ,רתויב םירומחה םיעשפה תא טפושש ,Cour d’Assises-ה ,הובגה ילילפה טפשמה תיב ,תאז תמועל 10.םיונימב

 האכרע תמייק ,ףסונב  11.םיעבשומ רבחל המודב – םייעוצקמ םיטפוש השולש דצל םיחרזא השישמ בכרומ

 ועצובש תוריבע ןיגב  )הקילבופרה אישנ אל ,םירשו הלשממה שאר( הלשממה ירבח לש ילילפ טופישל תדחוימ

 םיטפוש 3 :םיטפוש 15 הנומ וז האכרע 12.הקוחל 2-68-ו 1-68 םיפיעסל םאתהב ,םדיקפת יולימ ךלהמב םדי לע

  13.תימואלה הפיסאה ידי-לע םירחבנש 6-ו טאנסה ידי לע םירחבנש 6 םכותמ ,טנמלרפ ירבח 12-ו םייעוצקמ

 לש ותעצה יפל הקילבופרה אישנ דקפומ הטיפשל רפסה תיבב םידומילה םויס רחאל טופישל ימשרה יונימה לע

 לכ לש תיתוהמה הניחבה .דבלב תיביטרלקד םיטפשמה רשו אישנה לש םתוברועמ ,תאז םע .םיטפשמה רש

 ,ךכו ,םידומילב םהיגשיה יפל הטיפשל רפסה תיבמ םתאיציב םיגרודמ םירגובה  :אבה ןפואב תישענ דמעומ

 הצעומל תרבוע םיעצומה םייונימה תמישר .םגורידל םאתהב םהלש יונימה תא רוחבל םילוכי םירגוב םתוא

 תבכרומ וז הצעומ 14.םייונימל דגנתהל הלוכי רשא )Conseil Supérieur de la Magistrature( הטיפשל הנוילעה

 םיחרזא 6-ו ,ןיד ךרוע ,עבות ,)ןלהל תראותמ תילהנמ האכרע( הנידמה תצעוממ דחא טפוש ,םיטפוש השימחמ

 לכ( תימואלה הפיסאה אישנו טאנסה אישנ ,הקילבופרה אישנ ידי לע םירחבנש ,םיטפוש וא רוביצ ירחבנ םניאש

 תא קזחל הרטמב ךא ,םיטפשמה רשו הקילבופרה אישנ ויה הצעומה ר"וי ןגסו ר׳׳וי ,רבעב 15.)םיינש רחוב דחא

 לש ישארה אישנה היהי )תעמשמ םגו( יונימ יניינעב ר׳׳ויהש ידכ הקוחה הנקות 2008 תנשב ,הטיפשה תואמצע

  Cour de Cassation. 16-ה

 17תוילהנמה תואכרעה .21

 לוטיבל תוריתע ןהב תונודנו ,תוירוביצ תויושרל םיחרזא ןיב םיכוסכסב טופיש תוכמס תוילהנמה תואכרעל

 םויכ ,םלוא .תעצבמה תושרהמ קלחכ 19-ה האמה עצמאב ומקוה תוילהנמה תואכרעה .תויושרה לש תוטלחה

 ,תיתקוחה הצעומה לש 22.7.1980 םוימ הטלחה הז רשקהב הבושח .תטפושה תושרהמ קלחל תובשחנ ןה

 לש ןתואמצע היפל ,ךשמהב הבחרהב טרפנ הילע ,םיקוח לש םתויתקוח לש הניחב לע תדקפומה האכרעה

 תואמצעב עוגפל ןתינ אל יכ איה וז תיתקוח תונגומ לש תועמשמה 18.תיתקוח תנגומ תוילהנמה תואכרעה

  .תילהנמ הטלחה וא הקיקח תועצמאב תיטופישה

 רפסה תיבמ הנושב 19.ירוביצה תורישל ימואלה רפסה תיב לש םירגוב םה תוילהנמה תואכרעב םיטפושה

 ךנחמ אלא ,תוילהנמ תואכרעב םיטפוש ךוניחב החמתמ אל ירוביצה תורישל רפסה תיב ,ליעל ראותש הטיפשל

 
 .129-128 ,םש 9

 .268-267 ,םש 10
 .156-155 ,םש 11
 .165 ,םש 12
 .םש 13
 .271 ,םש 14
15Constitution du 4 octobre  1958, 62 ףיעס. 
 organisation-et-csm/composition-magistrature.fr/le-superieur-http://www.conseil .םש16
17Beignier, Miniato, Perrot 229-193 ,4 ש׳׳ה ליעל.  
 - JCP G 1981 II.19603.ל הינפהב ,194 ,םש 18
 .210 ,םש 19
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 רפסה תיבל המודב ,תאז םע .ירוביצה תורישב תוילוהינה תורשמה לכ שויאל םיידיתעה םידמעומה לגס תא

 הטיפשל םירישי הסינכ ילולסמ םימייק ,ךכל ףסונב 20.ןחבמ יפ לע איה הז רפס תיבל הלבקה םג ,הטיפשל

 21.םייעוצקמ הלבק ינחבמב םינתומ םה םג םלוא ,תילהנמ

 האכרע איה הנידמה תצעומ .Conseil d’État  :הנידמה תצעומ איה תוילהנמה תואכרעה ןיב הנוילעה האכרעה

 תאכרעכ תשמשמ וז האכרע .הקיקחה ךילהב תופתתשה תויוכמסו תויטופיש תויוכמס תבלשמה ,תידירביה

 םג איה ,ףסונב .הנושאר האכרעכ םג םידחוימ םירקמבו ,רתוי םיכומנה םיילהנמה טפשמה יתב לע רוערע

 קוח תועצה הנידמה תצעומל תורבעומ ,הנורחאה תרגסמב .תקקוחמהו תעצבמה תושרל ץעיימ דיקפת תאלממ

 בסהל התוכמסב ,ןכ ומכ .םתויצרו םתויקוח יבגל )תבייחמ אלה( התעד תא תווחל תשקבתמ הצעומהו ,םיווצו

  22.תרחא היוצר היצלוגר וא הקיקח ינוקיתל ךרוצל תקקוחמהו תעצבמה תויושרה לש ןביל תמושת תא

 הפוקתל םינמתמש םיינוציח םירבחו ,םיעובק םירבח ונייהד ״ליגר תורישב״ םירבחמ תבכרומ הנידמה תצעומ

 קר אלא ,הטיפש יבכרהב םיפתתשמ אל םה ךא ,הלשממה ידי לע םינמתמ םיינוציחה םירבחה 23.םינש 5 לש

 תורישב םירבחה תיברמ .)membres( םירבח 230-כ הצעומב םינהכמ םויכ 24.הצעומה לש םיצעיימה םידיקפתב

 26.תונוש תוגרד םע םיבר םידיקפת הצעומה ךותב 25.ירוביצ תורישל ימואלה רפסה תיב ירגוב םה הצעומב ליגרה

 ןיא לעופב םלוא 27.םיטפשמה רש תצלמהב ,הלשממה ידי לע השענ הצעומב םיריכבה םידיקפתל ימשרה יונימה

 גרדב םיטפושה ךותמ םירחבנ גרד לכל םידמעומה ,הקיקחה יפ לע .ולא םייונימב תעד לוקיש תעצבמה תושרל

 םידמעומה תמישר תא ,ףסונב .תוילהנמה תואכרעה ןיב רתוי תוכומנה תואכרעב םיטפוש ךותמו ,םדוקה

 תכרענ המישרה ויפל גהנמ רצונ ,לעופב 28.הנידמה תצעומב רתויב םיריכבה םידיקפתב םיטפושה םיכרוע םודיקל

       29.םיטפושה תואמצע לע רומשל ידכ תאזו ,קתווה ןורקע יפל קר

 תיתקוחה הצעומה 1.3
Translation is too long to be saved 

 תויתקוח לש הניחב אוה ירקיעה הדיקפת 30.תפרצב הנוילעה תיטופישה האכרעה איה תיתקוחה הצעומה

 תינפומה קוח תעצה לכ לשו םייתקוח םיניינעל תועגונ רשא קוח תועצה לש ןתויתקוח תא תקדוב איה .םיקוחה

 הפיסאה ירבח 60 וא ,םירוטנס 60 ,תימואלה הפיסאה אישנ ,טאנסה אישנ ,הלשממה שאר ,אישנה ידי-לע הילא

 תנחוב הצעומה ,2008 תנשמ הקוחל ןוקית תובקעב ,2010 זאמ ,ףסונב 31 .תומושרב ןמוסרפ ינפל תאזו ,תימואלה

 -המ תוינפ תובקעב ,תיתקוח תוכזב םיעגופ םה םאה ןוחבל ידכ וקקחנש רחאל םיקוח לש םתויתקוח תא םג

 
20https://insp.gouv.fr/concours  
21Beignier, Miniato, Perrot  273-272 ,4 ש׳׳ה ליעל. 
 du Code de Justice Administrative-L. 112 3 .196 ,םש22
23Beignier, Miniato, Perrot  200 ,4 ש׳׳ה ליעל. 
 .269 ,םש 24
25recrutes-ils-sont-detat-conseil-du-membres-les-comment-publique.fr/fiches/19601-https://www.vie  
200- ,3 ש׳׳ה Beignier, Miniato, Perrot ואר ,םהמ דחא לכל יונימה יללכו ,תונושה תוגרדהו םידיקפתה יבגל העיריה תבחרהל 26

 .L.133-1 – L. 133.8-ו ,L121.1-L122-3 םיפיעס ,Code de Justice Administrative-ו ,201
278..L. 133 –1 -Code de Justice Administrative, articles L.133  
 .םש 28
29Beignier, Miniato, Perrot  285-284 ,4 ש׳׳ה ליעל. 
30Constitution du 4 octobre  1958, 62 ףיעס. 
31  Constitution du 4 octobre 1958, 60 ףיעס. 
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Conseil d’Etat  ה וא- Cour de Cassation. עגונב םיכוסכסב ןויד תאכרע םג הווהמ תיתקוחה הצעומה 

 לבקמ אוהש תוטלחה תרגסמב הנידמה אישנל ץעיימ דיקפת שי וז האכרעל ,ףוסבל .םע ילאשמלו תוריחבל

  32.םוריח יבצמב

 

 לש הבכרה שדחתמ םינש שולש לכב .םינש עשתל םינוממ רשא םירבח העשתמ תבכרומ תיתקוחה הצעומה

 תימואלה הפיסאה ,טנמלרפה יתב ינש יאישנו הקילבופרה אישנ .)הצעומ ירבח השולש( שילשב הצעומה

 תפרצ יאישנ .שודיחל תנתינ אל םירבחה תנוהכ .הצעומב דחא רבח ,םינש שולש לכ ,דחא לכ ,םינממ ,טאנסהו

 הצעומב רבעשל םיאישנ םינהכמ אל םויכ .ןמז תלבגה אלל ,תיתקוחה הצעומב יטמוטוא ןפואב םירבח רבעשל

 23 םוימ הקוחל ןוקיתה זאמ 33.דנלוה אוסנרפו יזוקרס הלוקינ לש הז דיקפתמ ןוצרמ םתשירפ בקע ,תיתקוחה

 )טאנסהו תימואלה הפסיאה( הצעומה ירבח תא םינממה תודסומהמ דחא לכב תירטנמלרפ הדעוו ,2008 ילויב

 בורב ,תפרצ אישנ ידי לע רחבנש וא ,דסומ ותוא לש אישנה ידי-לע רחבנ רשא דמעומ לש ויונימ תא םוסחל הלוכי

 דואמ תרזובמ הצעומב םירבח תונמל תוכמסה יכ הלוע ליעל רומאה ןמ 34.הדעווב תולוקהמ תוישימח-שולש לש

 יבגל וז הנקסמ .)טאנסהו תימואלה הפיסאה( םהמ םיינש ךותב םינוש תוטלחה ילבקמ ןיבו תודסומ השולש ןיב

 תושרה ,רומאכ .תפרצב תמייקה דואמ דע הקזחה תויושרה תדרפה רואל תאש רתיב הנוכנ תויוכמסה רוזיב

 ,טנמלרפה לש ןותחתה תיבה איה )Assemblée Nationale( תימואלה הפיסאה :םיתב ינשמ תבכרומ תקקוחמה

 טאנסה ,ןוילעה תיבהו ;ןותנ יפרגואיג רוזיא גציימ דחא לכשכ ,םינש 5 לש הפוקתל ורחבנש םירחבנ 577 הנומה

)Sénat(, ידי לע קלחו ,תוימוקמ תויושר ידי לע קלח ,םינש 6 לש הפוקתל ורחבנש םירוטאנס 348 םינהכמ וב 

 ,הלשממה שארו הקילבופרה אישנ םידמוע תעצבמה תושרה שארב 35.תפרצל ץוחמ םיהושה תיתפרצ םיחרזא

 .תונוהכ יתשל הלבגה םע ,םינש 5 לש הפוקתל תוידועיי תוריחבב רחבנ אישנה 36.תויוכמס םהיניב םיקלחמש

  37.)הלשממה שאר תצלמהב( םירשה ראשו הלשממה שאר תא הנממ אישנה

 תיטופיש תואמצעל תופסונ תובורע .2

 לש םתואמצע תא קזחל ודעונ םיללכ רפסמ ,ליעל ורקסנש תואכרעל םיטפוש יונימל עגונב םיללכל ףסונב

 טפוש ריבעהל רוסיא םייק תוילהנמה תואכרעב ןהו ״תויטופישה״ תואכרעב ןה ,תישאר .תפרצב םיטפוש

 ,)juridictions de l’ordre judiciaire( ״תויטופישה״ תואכרעב ,תינש 38.ותמכסה אלל שדח יטופיש דיקפתל

 םיטפושמ תבכרומה ,)commission d’avancement( םודיק תדעוו לש הטלחה יפ לעו קתוו יפל השענ םודיקה

 דרשמב תולתמ הדעווה לש התואמצע תא רשפאל הרטמב ,תאז .תונושה תואכרעב םהירבח תא גצייל ורחבנש

 ,ליעל בתכנש יפכ ,המוד ןפואב 39.וז םודיק תדעווב םירבח 17 ךותמ דבלב דחא גיצנ שי דרשמל רשאכ ,םיטפשמה

 
32-2023 909-Eric Gicquel, Droit Constitutionnel et Institutions Politiques, 36ème éd., LGDJ 2022-,Jean Gicquel et Jean 

927. 
33membres-des-membres/statut-nnel.fr/lesconstitutio-https://www.conseil . לטבל ידכ הקוחה ןוקיתל תועצה רפסמ ושגוה 
 .905-904 ,4 ש׳׳ה ליעל  Beignier, Miniato, Perrot .תיתקוחה הצעומב רבעשל םיאישנ לש תיטמוטואה הנוהכה תא
 .900-899 ,םש  34
35Constitution du 4 octobre  1958, 25-24 םיפיעס. Code Electoral םיפיעס L.O 275 ו-L.O. 121. 
36, Gicquel et Gicquel 673 ,32 ש׳׳ה ליעל. 
37Constitution du 4 octobre  1958, 8 ,5 םיפיעס.  
38Beignier, Miniato, Perrot  277-274 ,4 ש׳׳ה ליעל. 
 .281 ,םש 39
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 םודיק תטיש תמייק ,תוילהנמה תואכרעה ראש יבגל 40.הנידמה תצעומב םודיקל ידעלבה ןוירטירקה אוה קתווה

 תבכרומה ,םודיק תדעוו ידי לע הניחב דצל קתו לש םילוקיש ,ונייהד ,״תויטופיש״ה תואכרעה לש וזל המודה

 41.םיטפושמ רקיעב

 עגונב .םינטפשמ וא םיטפוש םניה םהירבח בורש םיפוגל הרוסמ תפרצב םיטפוש לש יתעמשמ טופישל תוירחאה

 Conseil Supérieur de la( הטיפשל הנוילעה הצעומב רבודמ ,״תויטופישה״ תואכרעב םיטפושל

Magistrature(. םיילהנמ טפשמ יתבל הנוילעה הצעומב רבודמ ,תוכומנה תוילהנמה תואכרעב םיטפושל עגונב 

 לע .)Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d’appel ( ילהנמ רוערעלו

 תלהנה ידי לע השענ )Conseil d’État( הנידמה תצעומב םירבח לע יתעמשמה טופישה ,תולק תעמשמ תוריבע

 סנכנ" רשא ,הגרד לכל יטנוולרה הנממה םרוגה תעמשמל יארחא ,תורומח תעמשמ תוריבע יבגל .הצעומה

 )Commission supérieure du Conseil d’État( הצעומל תימינפ הדעוו ידי לע הרקמה תניחב רחאל "הנומתל

 42 .םהיתימע ידי לע ורחבנש הצעומב םיטפוש םה הירבח בור רשא

 ידי-לע תושרופמ הלאש יפכ ,דוחיאה לש תומרונל תייצל תבייוחמ תפרצ ,יפוריאה דוחיאב הרבחכ ,דועו תאז

 הפוריא תצעומב הרבחכ ,ףסונב .)Court of Justice of the European Union( יפוריאה דוחיאה לש טפשמה תיב

 European( םדאה תויוכזל יפוריאה ןידה תיב לש ןידה יקספל הפופכ תפרצ ,םדאה תויוכזל תיפוריאה הנמאבו

Court of Human Rights(. ולא טפשמ יתב ינש רובע יזכרמ ךרע איה תיטופיש תואמצע.  

 קסע רשא , ASJP ןידה קספב תטפושה תושרה תואמצע לש ךרעה תא ןגיע ,יפוריאה דוחיאה לש טפשמה תיב

 -ל )1(19 ףיעס לע דוחיאה לש טפשמה תיב ךמסנ ,ןידה קספב 43.לגוטרופב םיטפושה רכש לש תינמז התחפהב

Treaty on the European Union )TEU(. הנגה וחיטבי רשא ,םידעס קפסל תובייחתמ תונידמה ,הז ףיעס יפל 

 תיטופישה תואמצעה תא דבכל דוחיאה תונידמ לש ןתבוח .הפוריא דוחיא טפשמ לע תיביטקפא תיטפשמ

 תניחבב קר אלו TEU -ל 2 ףיעסב ןגועמה קוחה ןוטלש ןורקעמ םג עבונה ,ידסומ ןיינעכ תספתנ ןהיתונידמב

 טפשמה יתב לש ןוגראו לוהינ ,יונימ יכ תנעטה תא טפשמה תיב החד ,ןידה קספב .תילאודיבידניא םדא תוכז

 ופוסב עבקנ אל  ןיד קספ ותואבש תורמל .תונידמה לש תידעלבה ןתונובירב רתונש ימינפ ןיינע אוה םייתנידמה

 התחפהה תרגסמב וז רכש תתחפה תללכה רואל( םתואמצעב העיגפ איה םיטפושה לש םרכש תתחפה יכ רבד לש

 ,ופוגל הרקמ לכ ןוחבל שי םיטפוש רכש תתחפה לש םירקמבש עבק טפשמה תיב ,)ירוביצה תורישה לכ לע הלחה

 םה םאה ;םיטפושל םיידוחיי הלא םיעצמא םאה ,תמגוד תולאש תועצמאב רכשה תתחפה תויתקוח תא עובקלו

  .תיטופישה תואמצעה לש השלחה םהל סחייל ןתינ םאהו ;בושח ירוביצ סרטניא םדקל ידכ םישרדנ

 תושרה לש התואמצע לע רומשל וב תורבחה תונידמה תבוח יכ ,דוחיאה לש טפשמה תיב קספ הנורחאל ,ףסונב

 תושרה תואמצע תחת רותחל ידכ הב שיש השדח הקיקח ץמאל תונידמה לע רסאו ,תכשמתמ הבוח איה תטפושה

 ללש טפשמה תיב ,ןילופב טפשמה תכרעמב תומרופר םינחובה ןיד יקספ תרושב 44.רוחאל הגיסהל וא תטפושה

 
40-conseil-du-membres-metiers/les-etat/les-d-conseil-carrieres/au-et-etat.fr/pages/recrutement-https://www.conseil 

d-etat 
41Code de Justice Administrative  2  םיפיעס-L234 7  דע-L234. 
42Beignier, Miniato, Perrot  292-285 ,4 ש׳׳ה ליעלtive de Justice Administra ; Code1 ףיעס.-L 132 
4364/16 Associacao Sindical dos Juizes Portugueses (ASJP), 27 February 2017-Case C. 
4465-896/19 Rebubblika, 20 April 2021, paras. 64-Case C  
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 יאנת יכ עבקו 45,הנוש ןפואב תיטופישה תואמצעה ןורקע תא שרפל תיאשר הנידמ לכ יכ ןילופ לש התנעט תא

 תונידמה לע טפשמה תיב רסא ,ףסונב 46.םיטפוש לש תועיבקה ןורקע דוביכ אוה תיטופיש תואמצעל יחרכה

 תוכלה .םתחדה לע רסאו ,םתנוהכ ךשמב העיגפ וא 47םיטפוש לע םייטילופ םיצחל תלעפה וב שיש ןפואב לועפל

 48.םדאה תויוכזל יפוריאה ןידה תיב ידי לע ועבקנ תומוד

 תחת אצמנ ,ליעל תורכזנה ,דוחיאה תומרונל יפוריאה דוחיאב תורבחה תונידמהמ תחא לכו תפרצ לש תויצה

 49.הרפמ הנידמ דגנ דוחיאה לש טפשמה תיבל העיבת שיגהל הלוכי רשא ,יפוריאה דוחיאה תוביצנ לש ןה החוקיפ

 טפשמה תיבל םייתנידמה טפשמה יתבמ הנפומ תויהל לוכי ,דוחיאב תורבחה תונידמה יחרזא לש םניינע ,ףסונב

 דוחיאה יכרע לש תיתועמשמ הרפהל ששח םייק רשאכ ,םיגירח םירקמב ,ףוסבל 50.יפוריאה דוחיאה לש

 דוחיאה לש םייטילופה תודסומה םילוכי ,תיטופיש תואמצע תוברל ,דוחיאה תנמאל 2 ףיעסב םיעובקה ,יפוריאה

 51.דוחיאה תויושרב העבצה תויוכז תוברל ,דוחיאב הרבחכ הרפמה הנידמה לש היתויוכז תא תוהשהל יפוריאה

 .בצמה ןוקיתל עגונב תוצלמהו תורהזא לבקל היושע איהו ,הבוגת תוכז הנידמל תנתינ ,היתויוכז תייהשה ינפל

 52.תטפושה תושרה תואמצע תא ושילחה רשא ,הנידמב תומרופרל הבוגתב ןילופ דגנ ולעפוה הז גוסמ םיכילה

 יכרע תא הריפמה הנידמל םיפסכ תקנעה תונתהל תרשפאמה יפוריאה דוחיאב הקיקח הלבקתה ףא הנורחאל

 הנידמב תומרופרל הבוגתב ,הירגנוה דגנ וטקננ ולאכ םיעצמא 53.תורפהה תקספהל דע דוחיאה תנמאל 2 ףיעס

  54.קוחה ןוטלש ןורקעב ועגפ רשא

 

 :ידי לע בתכנ הז הדמע ריינ

 ביבא לת תטיסרבינוא ,ןוזדוד ילטנ ר׳׳ד

 ןליא-רב תטיסרבינוא ,עובלג לטימ ר׳׳ד

 להנמל הללכמה ,רואנק סיריא ׳פורפ

 ונוא תימדקאה הירקה ,אנהכ יבצ ׳פורפ

 
45.791/19, Commission v Poland-ase CC  
46 Commission v Poland.619/18, -ase CC  
47258/18 A.K., (Independence of the Disciplinary Chamber), 24 June 9019-CCase .  
48Gumenyuk and Others v. Ukraine, Application no. 11423/19, ECtHR 22 July 2021 .  
49Treaty on the Functioning of the European Union , 258 ףיעס. 
 .267 ףיעס ,םש 50
51Treaty on European Union , 7 ףיעס. 
fundamental-and-policy/policies/justice-and-https://commission.europa.eu/strategy- :ב אצמנ םיכילהה רואית 52

rights/upholding-rule-law/rule-law/rule-law-framework_en 
53AMENT AND OF THE COUNCIL of 16 REGULATION (EU, Euratom) 2020/2092 OF THE EUROPEAN PARLI 

December 2020 on a general regime of conditionality for the protection of the Union budget, https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R2092&from=EN 

54Rule of law conditionality mechanism: Council decides to suspend €6.3 billion given only partial remedial action  
Consilium (europa.eu) -by Hungary  


