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אין מחסור בשופטים, יש עודף בתביעות
אין צורך בעוד שופטים, אלא בגישה אחרת לפתרון סכסוכים שתתבסס על

גישור ובוררות, ולא על עימות בין עורכי דין

מפעם לפעם עולה טענה כי יש מחסור בשופטים בישראל. אחת הראיות המובאת לכך
היא מספר השופטים במדינות אירופה ביחס לאוכלוסייה. על פי נתוני האיחוד האירופי,

הנכונים ל–2014, באירופה יש קרוב ל–21 שופטים לכל 100 אלף איש - ואילו בישראל
כ–8.3 שופטים בלבד.

לכאורה, אכן יש מחסור ברור בשופטים בישראל, אבל רק לכאורה. למעשה, הסיבה לפער
המספרי היא הבדלים בין שיטות המשפט הנהוגות בישראל לאלה שבאיחוד האירופי.

כמעט כל שיטות המשפט באירופה שייכות לשיטת המשפט הקונטיננטלי. שיטה זו שונה
מאוד משיטת המשפט בישראל. בצרפת למשל, יש תפקיד של שופט חוקר - שלו סמכויות

מעצר וחקירה נרחבות, והוא פועל לצד המשטרה במקרים חמורים. שיטה זו מונהגת זה
שנים בצרפת, בלגיה, הולנד, איטליה ובמדינות נוספות.

תפקיד נוסף הקיים במערכת המשפט הצרפתית הוא "שופט מעניש", האחראי על יישום
הענישה. ברור אם כך, שבמערכת שבה לשופטים יש תפקידים רבים מאלה של השופטים

בישראל, יהיו בהכרח יותר שופטים.
בכל אירופה יש רק שתי מדינות שבהן המשפט המונהג דומה למשפט הישראלי -

בריטניה ואירלנד. נתוני האיחוד האירופי מחלקים את בריטניה ואירלנד לארבעה אזורי
שפיטה שונים. בכולם יש פחות מחצי ממספר השופטים בישראל. באנגליה יש 3.3

שופטים לכל 100 אלף איש, בצפון אירלנד 3.75, בסקוטלנד 3.3 ובאירלנד 3.1 שופטים
לכל 100 אלף איש.

על בסיס נתונים אלה ניתן לטעון שבישראל יש יותר מדי שופטים - כמעט פי שניים מאשר
במדינות אירופה בעלות שיטת משפט דומה. אבל גם טענה זו אינה מדויקת. בבריטניה

ובאירלנד מקובל להשתמש בשופטים לא מקצועיים (מתנדבים), המבצעים תפקידי שיפוט
שבישראל מתבצעים על ידי שופטים מקצועיים בלבד. בנוסף, חלק מהמשפטים מתנהלים

על ידי מושבעים, ותפקיד השופט קל בהרבה.
אם כך, קשה להשוות בין מספר השופטים בשיטות משפט שונות. ואולם השוואה מדויקת

יותר מראה שלא ניתן לטעון כי מספר השופטים בארץ נמוך מבמדינות אחרות.
הסבר אלטרנטיבי אפשרי לעומס על השופטים בישראל קשור לצד השני של המשוואה -

אין מחסור בשופטים, אלא עודף בתובעים ובעורכי דין. כאן כבר אין מחלוקת על
המספרים. מספר עורכי הדין בישראל גדול בהרבה ביחס לזה שבאירופה - פי שניים

(לעומת בריטניה), פי חמישה (לעומת צרפת) ופי עשרה (לעומת שוודיה). כבר נטען על
ידי הפסיכולוג אברהם מאסלו כי מי שיש לו פטיש ביד, כל בעיה נראית לו כמו מסמר.

ואכן, מי שקיבל חינוך משפטי, לומד שהפתרון לבעיות עובר דרך תביעות ובתי המשפט:
מרבה משפטנים, מרבה תביעות.

תוספת בשופטים לא תעזור בהכרח להקלה בעומס. כל תוספת כזאת תיאכל על ידי ריבוי
במספר התביעות. עורכי דין שכיום נמנעים מתביעות בגלל העומס והזמן, יתבעו מיידית

אם ההליך יתקצר ואפילו במעט.
אין צורך בעוד שופטים, אלא בגישה אחרת לפתרון סכסוכים - פתרונות שיתבססו על

גישור, בוררות והסכמה, ולא על עימות בין עורכי דין. אנחנו זקוקים לדרכים חדשות
ויצירתיות, שהחינוך המשפטי יתאים את עצמו אליהן. כל עוד המצב יישאר כפי שהוא,

תוספת שופטים היא ברכה לבטלה.
הכותב הוא שופט בדימוס

 


