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 בנושא נייר עמדה

 2012–ע"ב), התשהשלמת דין וחשבון וחוות דעתהצעת חוק מבקר המדינה (

–ע"ב), התשהשלמת דין וחשבון וחוות דעתהצעת חוק מבקר המדינה (ב וארגון רבני צהר, מבקש להביע את תמיכת

 דה לענייני ביקורת המדינה. אשר הוגשה על ידי הווע 2012

אשר  דעתההכנה של דין וחשבון או חוות לסיים את  ,קר אשר כהונתו הסתיימהעניינה לאפשר למבזו חוק הצעת 

 ולהגישם תוך שלושה חודשים מיום סיום הכהונה. ,קודם שסיים את תפקידו הוגשו

 

 :מסוימות מגבלותמבוססת על הנימוקים הבאים, תוך נו מיכתת

עינוי חרב בא לעולם על ק: "שאינו מוצד "עינוי דין"חכמנו רואים בחומרה רבה מניעת עינוי דין:  .1

"עינוי הדין" . 3"�א ַתֲעׂשּו ָעֶול ַּבִּמְׁשָּפט", שעיכוב דין שלא לצורך כלול באיסור 2הרמב"ם ציין. 1"...הדין

מונע עשיית דין והפקת ומאידך , מחד חמור מפני שהוא מאריך את הפגיעה בשמם של מי שלא עשו עוולה

ללמוד מחדש  נכנסמנע את הצורך של המבקר ההצעת חוק זו תנעשתה עוולה. לקחים במצבים בהם כן 

 . "עינוי דין"מנע זמן החקירה ותקצר את וממילא תתיקים אשר הגיעו לשלבים מתקדמים של חקירה 
 

 ,�א ַתֲעׂשּו ָעֶול ַּבִּמְׁשָּפטעיוות בפסיקה: "ות היא שהתורה יצאה חוצץ כנגד מן המפורסמ מניעת עיוות דין: .2

לכה הקפידה הה "עוול במשפט"כדי למנוע ב. 4"!ְּבֶצֶדק ִּתְׁשֹּפט ֲעִמיֶת� -ְפֵני ָדל ְו�א ֶתְהַּדר ְּפֵני ָגדֹול�א ִתָּׂשא 

בין השאר על כך שדיין יכיר באופן בלתי אמצעי את כל הראיות ויחקור העדים ועל סדרי דין נוקשים, 

 .5"מפיהם ולא מפי כתבם: "ובלשון חכמינו  מתבסס על הכתובים, ולא דרך עד ששמע מעד אחר או בעצמו
עלול המבקר היוצא  על סמך ממצאים שנבדקו על ידיחוות את דעתו לנאלץ נכנס המבקר הבו שמצב 

ראוי  ,דין. משום כךהעיוות ללהביא ועל ידי כך , מתוך ריחוק מהראיותעמדתו להביא לכך שהוא יגבש את 

 וות הדעת אותו חקר. את כתיבת חבעצמו לאפשר למבקר היוצא לסיים 

 

די ההלכה דרשה ניקיון כפיים מיוחד משופטים, בכהגבלת המבקר הפורש:  -הצעה לתיקון הצעת החוק .3

בו מבקר יוצא יוכל לפרסם חוות שמצב לאור זאת, יש בעייתיות גדולה ביצירת  6נטרסים.למנוע ניגוד אי

השומרות  החוקיותחלות עליו ההגבלות לא באופן ש ,חוקינמצא בתפקיד באופן הוא כבר אינו בזמן שדעת 

ניגוד אינטרסים. משום כך אנו סוברים כי יש להוסיף להצעת החוק קביעה כי  מונעותעל ניקיון כפיים ו

 תויהיה כפוף במשך שלושה חודשים לכל המגבל ,בהן התחילדעת כתיבת חוות מבקר שיבחר לסיים 

 משכורת, המפצה אותו על המשך עבודתו.זכאי ל במקביל יהיהומבקר המדינה, על  החלותהקבועות בחוק 
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