
-הפליליההליךעלשיפוטיפיקוח

וחנינותלדיןהעמדהבדברהחלטות

:פרידמןדניאל'פרופ

,האחרותהשלטוןרשויותעלהשיפוטיהפיקוחלהרחבתהאחרונהבתקופהעדיםאנחנו

זובהתפתחותדניםלאאנחנו.צ"בגשלבתחומובעיקראצלנוהמשתקףשינוי
לרשותהיתהבעבר.הפליליההליךעלהיינו,אחתבהשלכהרקאלא,בשלמותה
המערכתכלעלהיינו,שיפוטיהטרוםההליךעלמוחלטתכמעטשליטההמבצעת

ואם,שימועלעשותאם,אישוםכתבלהגישאם,בחקירהלפתוחאםבהחלטההקשורה

מוחלטתשליטהגםהמבצעתלרשותהיתהלכךבדומה.'וכולהגישאשמהאיזהעלכן

עלאצלנוהוחלאףהואאחדשבמקרה,חנינהמוסדעלהיינו,שיפוטיהבתרההליךעל
היהיכולאותושגם,שבפניוהדיוןעלרקשלטהמשפט-בית.שיפוטיוהטרוםהשלב

בעיקרהיתההפרטעלההגנה.הדיןלהכרעתקודםשלבבכללהפסיקהמשפטי-היועץ
שאיננואובייקטיביגוףשלהיינו,משפט-ביתשלדין-פסקנדרשהרשעהלצורך:זו

אמורהיהזה.להרשיעלאאך,להאשיםיכולההמבצעתהרשות.המבצעתברשותתלוי
להימנעיכלההמבצעתהרשות,מנגד.יורשעלאמפשעחףשאדםהביטחוןלהיות

הרשות:שנייםנדרשוהרשעהלצורך,מכאן.המורשעאתלחוןאולדיןמהעמדה

היהדיאשמהמחיקתאולדיןהעמדהאי,זיכוילצורך.השופטתוהרשותהמבצעת
.לשפוטלמעשהחייבתהשופטתשהרשותהיתהבעברששררהנוספתהנחה.באחד

המוכיחותומהימנותמספיקותחוקיותראיותהובאוהאםהיאשבפניההאחתהשאלה

והבתרהטרוםבהליךהמבצעתהרשותשלהשליטה.סבירספקלכלמעלהאשמהאת

לביקורתמחוץמבוטלתלאתקופהבמשךלמעשהוהיתה"פררוגטיבה"נחשבהשיפוטי
.לשינויעדיםאנוכעת.שיפוטית
שיפוטיהטרוםההליךעלהפיקוחשאלת-האחד:מישוריםבשנייתמקדהדיון
האםהיינו:הפיקוחכיוון-השנייהוהשאלה,זהפיקוחשלוהיקפושיפוטיוהבתר
.המקלבכיווןגםאוהפוטנציאליהנאשםאוהנאשםעםהמחמירבכיווןבעיקרמדובר

דניאל'פרופ:מנחה.קרמניצרמרדכי'פרופ,גביזוןרות'פרופ,בייסקימשההשופט:משתתפים
.פרידמן

.505(3)מד"פ,שראל"ממשלת'נברזילי86/428צ"בג.1
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:הפליליההליךעלהפיקרחמהרת

לדיןלהעמידהחלטהעלהפיקוחהאם:להציגמבקששהייתיהראשונההשאלה
האםלמשל,שלטוניתרשותשלדעת-שיקולעלפיקוחככלכמוהוחנינהעלוהחלטה

?לאואםרשיוןלהעניק

:גביזוןרות'פרופ

לגביגם,זומבחינה.המנהלפעולותכשרותשלהיקפהמההיוםברורשלא,חזקהיש
מצווהלדיןלהעמידשלאאולדיןלהעמידהחלטהלגביוגםרשיוןלתתהחלטה

מכיוון,המנהליתלהחלטהdeference-כבודשהואאיזהלתתהמשפט-בית
שקולאתלהחליףבאיםלאהמשפט-ביתשלהשיפוטיוהפיקוחהמשפט-ביתשהחלטת

בהפעלתמוגברתלזהירותמקוםשישבדעהמחזיקהאני.המנהליתהרשותשלדעתה
שלהןההחלטותכאשרבעיקר,לדיןהעמדהבדברוהחלטותשיפוטיתביקורת
בתוךאנשיםשלהחלטותולא,הפירמידהבראשהעומד,לממשלההמשפטי-היועץ

.המשפט-ביתבפנילדיוןמגיעהכזוהחלטהכאשרהמצבזהו.שלוהמנהליתהמערכת
לממשלההמשפטי-היועץשלהחלטהלביןרגילהמנהליתפעולהביןלאבחנההסיבה
חייבלאזה.הפליליהחוקאכיפתמערכתשלהפירמידהכראשהמיוחדבמעמדוהיא

ענייןלנויש.המדינהפרקליטלהיותהיהיכולזה,לממשלההמשפטי-היועץלהיות
שלשיקוליםלגבי,המערכתבתוךפנימייםדעותבחילוקימההכרעותגדולשחלק
לחזקאינטרסלנוישלכן.היררכיתמערכתשהיאהמערכתבתוךיעשו,לדיןהעמדה
בוחריםלכן.בראשהשעומדמישלההנחיותאתלקבלהמערכתשלהנכונותאתמאד

משפטן,עליוןמשפט-ביתשופטלהיותכישוריםלושישאדםלממשלהמשפטי-כיועץ

.המשפט-ביתידי-עלפורשלאהחוקעודכלהחוקשלמוסמךכפרשןהמוכר,מובהק
היועץאתתחליש,רגילמנהליהחלטותמקבלאלכמואליושהתייחסותחושבתאני

.הפליליהחוקאכיפתמערכתשלהחוסןלטובתאיננוזהודברלממשלההמשפטי

:קרמניצרמרדכי'פרופ

כדיןכזהמסוגהחלטהשלדינההאםכלומר,שהוצגהבצורההשאלהשביןחושבאני
.בינייםטווחשהואאיזהיששתוארכפיהעברשלהמצבלביןמנהליתהחלטהכל

בהןרואהלאאניכלומר.הבינייםבטווחהיאזהמסוגלהחלטותהנכונהההתייחסות
חושבאני,שנימצד.רשיוןהענקתאיאורשיוןהענקתשלמהסוגמנהליותהחלטות

צריךכלומר.שיפוטיתביקורתמפניחסינותשהןכהחלטותאותןלראותגםנכוןשלא
שמפעילמישלעצמיריסון.מרוסןמאדפיקוחלהיותצריךהפיקוחאבל,פיקוחלהיות

אלא,ההיררכיהשלבנקודהגביזון'פרופכמוהדגשאתשםלאאניאבל.הפיקוחאת
הרשותשל"פרופר"כתפקידאותורואהלאשאני,התביעהשלהתפקידאופיעליותר

אחריותשל"אתוס"לפתחחשוב.שיפוטית-מעיןפונקצייהממלאההתביעה.המבצעת
כדי.ביותרהנמוכהברמההתובעאצלגםאלא,הזוהמערכתשלבצמרתרקלאמוגברת
כהחלטהכזוהחלטהתפישתשלהמחיראתלשלםראוישיפוטי-מעין"אחוס"לפתח
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פיקוחכליללהסירנכוןזהיהיהלא,זאתעם.רגילהמנהליתהחלטהעלעולהשכוחה

תחתחותרתלדיןמהעמדהמוצדקתלאהימנעות.הזהמהסוגהחלטותמעלשיפוטי
שצריכהאחתדוגמאאתן.החוקשלטוןאושיותותחתשהופרההנורמהשלתוקפה
הראשיהצבאיהפרקליטשלההחלטה:השיפוטיהפיקוחבנחיצותאחדכללשכנע

להשיששחברההחלטההיתהמאירייהודהמ"אלאתפלילילדיןלהעמידשלא,בזמנו
.איתהלחיותיכולהלא,בסיסיותהתנהגותולנורמותהאדםלכבוד,לחוקמינימלייחס
היאואין,וחינוכיתנורמטיביתמבחינהמשחיתאפקטישכזוהחלטה"בליעת"ל

כדילא,בייסקיהשופט,אגב.שיפוטיפיקוחלהיות,לכןחייב.הדעתעלמתקבלת

דין-פסקשהואשםשניתנוהשלושהמביןהיחידהדין-שפסקחושבאני,לךלהחמיא

מהצבאאותומסלקיםהיושאםאמרוענייןבאותוהאחריםהשופטים.שלךהואראוי
אמצעיםשוםפשעשלכזהבסוגלדעתי.זהעםלחיותהיהאפשר,פנים-בושתבקצת

פלילילדיןהעמדהלהיותחייבתהיתה.פליליהליךבמקוםלבואיכוליםאינםמנהליים
בהםהמקריםשבכללומרכוונתיאין.מלחמהפשעשלבקטגוריהשהיאהתנהגותעל

מובהקתדוגמא.מוצדקתהיתההיאזהמסוגבענייניםשיפוטיתהתערבותהיתה

האיסורהפרתעקבחקירהלכפותצ"בגהחלטת,בעיני,היאמוצדקתבלתילהתערבות
לומרשלא,הבעייתיבאופיובהתחשב.3"יודיצה-סוב"שהואבענייןפרסוםעל

הדיןשלהפעלההיתה-"יודיצה-סוב"הבנושא,ואגב,האיסורשל,מפוקפק-

זו.הופעל4לאהאיסורשניםשבמשךאחרי(אזולאיאורליהעיתונאיתנגד)העונשי
,להחיותוורוציםמתהלאותעונשיאיסורהופכיםאם.ראויהבלתישלטוניתהתנהגות

עלשיפוטיפיקוחבהפעילוכילזכוריש.זהשינויעלהציבוראתלהעמידחובה
יותר,ומומחיותהבנהבולושישמובהקבתחוםמשפט-ביתפועלזהמסוגהחלטות
"פרופר"מנהליותהחלטותשלסבירותהמשפט-ביתבוחןבהםאחריםבנושאיםמאשר

,הולםיהיההשיפוטישהפיקוחמנת-על.המשפטיהשדהמןרחוקיםשהםבנושאים

העברייניתהתופעהעלהאפשרככלשלמהתמונהלקבלידאגהמשפט-שביתחשוב

ופנימיחיצונימחסוםיוצרלדיןהעמדהאיעלשיפוטיפיקוח.איתהההתמודדותודרכי
איננההאחרונהשהמלהיודעיםהנלחץוהןהלוחץהן.התביעהעללחציםהפעלתכלפי
.השפעתםאתלהקטיןולפחות,לחציםלמנועעשויההזוהידיעה.התביעהשל

:גביזוןרות'פרופ

המשפטי-היועץשלדעתושיקולשלחסינותבעדשאניאמרתילא,ספקותהסרלמען
להיותצריכהזואך,שיפוטיתביקורתלהיותצריכה.שיפוטיתביקורתמפנילממשלה

המבחןאולם:ושליקרמניצר'פרופשלהעמדהביןהבדלאיןהכלליבעיקרון.מוגבלת

לענייןקרמניצר'פרופעםמסכימהאני.הפעלתואופןהואהעיקרוןשלהאמיתי
שלחזקהמיעוטדעתשםשהיתהלהזכירראוי."יודיצה-סוב"הבפרשתההתערבות

.ד18(4)מדד"פ,הראשיהצבאיהפרקליט'נופאן'צ89/425צ"בג.2
.356(4)מגד"פ,המשפטיהיועץ'נשפטל88/223צ"בג.3
.565(2)לזד"פ,ישראלמדינת'נאזולאי81/696פ"ע.4
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אתלהרחיבמקוםשאין:שםקבעשהואמהעםהיוםעדמסכימהאני.אורהשופט
,זריםשיקוליםשלהקלאסיותלעילותמעברהמשפטי-היועץבהחלטותההתערבות

שלהחלטתוסבירותאתלבקרצריךהמשפט-שביתהקביעה.הפליהאולבתוםחוסר

לביתכילקבועמסוכן.לינראיתאינה,הכנקאים5מפרשתשנעשהכפי,המשפטי-היועץ
ליצורמסוכן.הציבוריהאינטרסדורשמהלשאלההתשובהעלמונופוליןישהמשפט

קיימותלאבהםבמקריםלפחותסופיותאיןהמשפטי-היועץלהחלטותכיההרגשהאת
שאנו,במקריםלטפלנדיבהחלטמספיקותאלהעילות.הרגילותההתערבותעילות
.ללחציםייכנעלממשלהמשפטי-יועץשבהם,נדיריםיהיוכימקווים

:בחסקימשההשופט

החלטהביןנסיבותבשוםלהשוותשאיןהאומרתעמדהלאותהלהצטרףרוצהאני
שניאלה.לדיןלהעמידהחלטהלביןרשיוןהענקתאיאוכהענקתאדמיניסטרטיבית

,פרידמן'פרופ,שאתהכפיהשאלה.ביניהםלערבבצריךולאלגמרישוניםדברים
מהקייםבקונטיננט.בקונטיננטהמתרחשעלהמחשבהאתאצלימעלהאותהמעמיד

."המוקדמתהחקירה"היינו,המדינהקוםעד"חמוריםפשעים"בענייןלנושהיה
-הקייםבצרפתכיום.נפרדשיפוטימעיןהליךהיהזהמלכתחילה

di

~

instruction)1עע

אתישבגרמניה."לדיןהעמדהלצורךהחקירה"שנקראמהכלעלשולטלמעשהשהוא
.לדיןהעמדהעלשמחליט)/ntersuehungsriehter~-ה

השופטשלסמכותוהיקף

:פרידמןדניאל'פרופ

לדיןלהעמידאם,בעבראצלנושהיהכפי,מוקדמתהחלטההמחליטהואששופטנניח
השיקולהאם.מחליטהואקריטריוניםאיזהפי-עלהיאהשאלהכזהבמקרה.לאואם

המשפטי-שהיועץכפי,להחליטיכולהואשמאאו,מספיקותראיותישהאםהואהיחיד

:לומרהשופטיכולהאם,אחרותבמילים."ציבוריעניין"שאין,להחליטיכוללממשלה

בריאותומצבמחמתאואחרמשיקולאוציבורימשיקולאבל,מספיקותראיותאולייש
.לדיןלהעמידשלאממליטאניהנאשםשל

:בייסקימשההשופט

ישהסמכותהיקףשלבשאלהמדועלהביןיכולאני.הסמכותהיקףשלשאלהרקזו
רוצהאתהאם,העיקרוןמבחינתאכל.אותהמעמידאתהשכרגעכפילשאלהמקום

לינדמהאז,לושתקראאיךלותקראאו,שיפוטי-מעילאושיפוטיהליךשיהיה
נגיעשאנחנומקוםישהאם,היאהשאלה.מתקייםרבהבמידההזההדברשבקונטיננט

ששוםמפנירחבהסמכותישלממשלההמשפטישליועץבדעהאני.מצבלאותו
לאלהכריעאולהחליט,סמכותלואיןובצדק,סמכותלוואיןיכולאיננומשפט-בית

.485(2)מדד"פ,לממשלההמשפטי-היועץ'נגזור89/935צ"בג.5
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סמכותלמסורטובלא.אישיותמסיבותאובריאותיותמסיבותזהאםבין,לדיןלהעמיד

החלטתואתלהעמידהעזולאאפילורבותלאשניםלפניעדלמעשהאשראחדלאיש
בקשותהוגשולרווחהנפתחוצ"הבגכששעריהאחרונותבשניםרק.צ"בגשללביקורת
שבהןהחלטותחמשאוארבעהיוכ"בסהלאחרונהשעדלינדמה.כזוהחלטהלפסול

.דרעיבענייןלמשל.לדיןלהעמידלא,להיפךאולדיןלהעמיראםבשאלההתערבצ"בג

:פרידמןדניאל'פרופ

.ההפוךבכיווןהתערבותמעולםהיתהלא,ידיעתילמיטב

:בייסקימשההשופט

,צדקשלרבהבמידההמשפט-שביתחושבאני.שיפוטיתביקורתישאםהשאלה

למעשהאזקלהתהיהשההתערבותברגעבי,להתערבנוטהלאהנוכחיתבקונסטלציה
בנקודהלכן.המשפטיהיועץהחלטתבסבירותלדוןבקשהללאפליליתיקשוםיהיהלא
ביקורתשתהיהכלשהידרךלמצואלפחות,רצינידילשינויזקוקשהענייןלינדמההוו

infegrify""1המקצועיכושרויהיהיחידאיששלבהחלטההתערבותשלואפשרות

'
s

.תיקוןדרושעדיין,שיהיהכפיגבוהשלו

:קרמניצרמרדכי'פרופ

.אצלנושישלזהדומהדעתשיקוללתביעהאיןהמשפטמשיטותשבחלקלזכורצריך
להוכחתלכאורהראיותשישבמקום.השיטהשלהעקרוניתאוההצהרתיתברמהלפחות

לכאורהלציבורענייןהעדרשלוהמסננת,"אישוםלהגישיש"אומרהעיקרוןהאשמה
משתמשים,למשל,הגרמנים.החמורותבעבירותלפחות,הזהבשלבבכללקיימתלא

להגישהתביעהעלהחיובאתלתארכרי)legalitaetsprinsip(החוקיותעקרוןבביטוי
.לכאורהראיותישכאשרחמורותבעבירותאישום

:גביזוןרות'פרופ

'פרופגם.משקלמדייותרכשלעצמוזהלדברנותנתהייתילאאניאבל,נכוןזה

לדיןלהעמידשלאדעת-שיקולהמשפטיליועץיהיהשלאביקש,אצלנוקלינגהופר

לאשמאפשריםמנגנוניםישבקונטיננטשגםלינדמה.לציבורענייןשלמשיקולים

חמורותבעבירותאצלנוגם.ראיותשלבעיהשאיןגם,חמורותבעבירותלדיןלהעמיד

ענייןישחמורותשבעבירותלגמרישברורמכיוון,דעת-שיקולמופעללאכללבדרך

,בפשטות,לומרמטעהזהאבל.מיוחדיםשיקוליםישכלאםאלא,לדיןלהעמידציבורי
.לכאורהראיותיששבומקרהבכללדיןלהעמידנוהגיםשבקונטיננט

:קרמניצרמרדכי'פרופ

אומריםשבה,לרטוריקהמשמעותיש.לפרקטיקהקשרבלילרטוריקהמשמעותיש
שלאימוצולהציעמנת-עללכךמתייחסאינני.הליךמתקיים,לכאורהראיותבהתקיים

להימנעסמכותלתביעהנתונהשאםלהראותמנת-עלאלא,אצלנוהגרמניהמודל
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תהיהלאהזושהסמכותמתבקשמאד,לכאורהראיותלהשישלמרותלדיןמהעמדה
.שיפוטיפיקוחעליהשיהיהאלא,כלוםולאמאחוריהואיןפסוקסוףשהיאסמכות
.ומתוןזהיר,מאופקלהיותצריךהשיפוטיהפיקוח

:בייסקימשההשופט

ענייןאין"שלהנימוקאותואתלהביןהצלחתילאבמשפטיםשעסקתיהראשוןמהיום
איןשלהזה"אנדרוגינוס"ה-קיצונימאדבביטוילהשתמשאפילומוכןאני."לציבור
להכניסאפשרכאן."הנעריםכלאתיגאלרעמכלאותנוהגואלהמלאך"ולציבורעניין
המשפטי-היועץישתמשמתילהכץהצלחתילאמעולםאני.שבעולםנימוקכל

את.לציבורענייןישכן:ולהגידלבואיכולהמשפט-ביתומתיזהבנימוקלממשלה
.שלנומהלקסיקוןלהוציאולתמידאחתרוצההייתיהזההדבר

:גביזוןרות'פרופ

המשפטניהוללמערכתקשורשמאדדברשזהמפני,הזולנקודהלהתייחסמוכרחהאני

אנחנו,לדיןבהעמדהתפקידמשחקלציבורשענייןהעיקרוןאתנקבללאאם.הפלילי
לדיןהעמדהשאיןמקובלבגרמניהאפילו.הפליליתהמערכתבהנעתלעמודנוכללא

העיקרוןעםלהתמודדשחייביםאומרתזאת.יותרקלותבעבירותלציבורענייןבאין
לפחותמבצעת,למשל,אני.הליךלקיוםמספיקותעבירהלביצועראיותתמידשלא

...בשבועאחתתנועה-עבירת

:בייסקימשההשופט

yiwt~":נהגתאתאובשבועאחתעבירהרקמבצעתאתאם class.עודמכיראינניאני
תנועהעבירותיותרמבצעשאניחוששואנישניםותשעארבעיםנוהגאני.כזהאחד
.במודעשלא

:פרידמןדניאל'פרופ

שהרי,שמתגלותהעבירותומהןנחקרותעבירותאיזההואשהענייןראשיתמניחאני
קלשלאמושגאיזהמשקףודאי"לציבורענייןאין".כללמתגלותאינןהעבירותמרבית

בעוצמתםעוליםלדיןהעמדהנגדהשיקוליםכלשסךהמבטאמושגזהאבל,להגדירו
.לדיןהעמדהבעדהשיקוליםעל

:גביזוןרות'פרופ

.זהאתלהגדיראיךיודעיםלאשאנחנוהוא,הכבודכלעםבייסקיהשופטשאומרמהכל
.וחיוניחשובאינושהעיקרוןאומראינוזה

:כייסקימשההשופט

.זהעםלהתמודדאיךיודעיםלאאנחנו
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החנינהמוסרעלהביקורת

:פרידמןדניאל'פרופ

צריךהשיפוטיהפיקוחהאםהיינו,השאלהשלהשנילחלקלעבוררוצהאנימכאן
קרובותהשלכותלחנינהישאחדותמבחינות.לחנינההנוגעותהחלטותעלגםלהשתרע

כפילדיןהעמדהלפניניתנתהחנינהאםכךבוודאיוהדבר,לדיןהעמדהאישללאלה
בגדרהואשהנושאהיתהבעברהנחרצתהדעה,מקוםמכל.אחד6במקרהשהיה

חנינהבענייניהחלטותמספרהיו.בולהתערבמקוםשאיןאומרתזאת,פררוגטיבה
שקשהמסיבותחנינהניתנהממושךמשפטשלאחרגםוארע,מאדקשהביקורתשעוררו

האםהשאלהעולהכיום.פררוגטיבההואשהנושאהכללבעינועמדאבל,להצדיקןהיה
עלהחלהלוובדומהתהיההביקורתאםבין,שיפוטיתלביקורתמקוםישכאןגם

.שונהאופיבעלתתהיהאםוביןלממשלההמשפטי-היועץשלהחלטה

:בייסקימשההשופט

.הסוףועדמהתחלה-מוחלטתריאורגניזציהטעוןחנינהשלהענייןשכלחושבאני
בומעורבשהייתיתיק:קונקרטיתדוגמאאקחאני.היוםשקייםכפימצבייתכןלא

אינניואנימפורסםשהדברמכיווןבשםנוקבאני.ציון-בליהושע-הראשונהבדרגה
כפילמסקנהוהגענושופטיםשלושהשלהרכבישבנו.אדםשלפרטיותבשוםכאןפוגע

רקעעלכאןניתנההחנינה).לפנינוהיתההנאשםשלהרפואיתהבעיהכל.שהגענו

שלושהעודישבו.העונשאתהגדילהמשפט-וביתהעליוןהמשפט-לביתבאזה.(רפואי
בפניהובאהלא,ידועשליכמהעדמעידואנישקלומשפטניםשישהכלומר,שופטים

.עליהידענולאשאנחנונוספתרפואיתראיהשוםלחנינותהמהלקהובפניהמדינהנשיא
לאזה.רפואייםמטעמיםחנינה-נוספת"אינסטנציה"באהמכןלאחרקצרזמןוהנה

ערעוראינסטנצייתהיתהזו,ערעורשלנוספתאינסטנציהשנוצרתמשום,לינראה

שיאריךאדםלאותומאחלאני.המדינהנשיאלפניהובאלאחדשדברושוםמובהקת
זהאבל,טובהבריאותלומאחלואניחיהאיש,לאלתודה.ועשריםמאה-עדימים

:אחרתמסיבהגםייתכןלאזה.ייתכןלאוזהנוסףערעורשללאינסטנציהאצלנוהפך

,מנוסיםאנשיםשםיושביםאמנם.שיפוטיתאינסטנציהלאזושממליצההמחלקה

לקבלהנשיאאתלאלץמבקשיםדין-פסקשלאחרייתכןלאאבל,מלאכתםאתשיודעים
,צרפתכמומדינותיש.השיפוטיתהאדמיניסטרציהידי-עלשניתנתכפיההמלצהאת

קייםזה.כופרבתורמאדגרולסכוםמשלמים.בכסףחנינהקוניםשם,ידיעתישלמיטב
,לחנינהזוכההואואזשנקבעגדולסכוםמשלםשאדםהזההיוםעד,לינדמה,בצרפת

עלבנוילהיותצריךזהאם.אפשריזהגםהנה.כופרמשלמים.סוהרלביתהולךלאהוא
ולאאחרתלגמריבצורההמערבתאתלבנותוצריךשוגהלגמריזהגרידאאישירקע

פחותהמקריםבאחד:סודלאזה.המשפט-ביתמעלנוסףערעורשלהזדמנותליצור

עלוהחליטהמדינהנשיאבאהעליוןהמשפטבביתהדין-פסקמתןלאחרשנהממחצית

.1הערהלעיל,בהזיליעניין



וחנינותלדיןהעמדהבדבוהחלטות:הפליליההליךעלשיפוטיפיקוח22

אתהופךאומשפט-ביתאתפלסתרעושהצורהשהיאבאיזהזה.ייתכןלאזה.הנינה

אואישימצבשלבעיהרקזואםדברשלבסופוהרי.מוטעהדעת-לשיקולדעתו-שיקול

נמצאאדםלדעתואם,העונשאתמקטיןקרובותלעתיםהמשפט-ביתאז'וכומשפחתי
אילואחרדין-פסקנותןהיההמשפט-בית.התחשבותהמחייברפואיבמצבאובמצוקה
חייבתהזוהמערכת.קונקרטיותהצעותלהציעיכוליםלאאנחנוהיום.בריאהיההאיש

אתלקבלמוכןאינניאני:שאומרכיוםמדינהנשיאשנמצאהיאעובדה.יסודישינוי
בשלב.המחליטאניאזשמחליטזהלהיותצריךאניאם.לימכתיביםאשרהתכתיב

.החנינהמערכתלבנותכיצדעצותלתתבליבהערותיאסתפקאניהנוכחי

:פרידמןדניאל'פרופ

מקוםישהזהבמצבהאם,כיוםשהואכפיהואהחנינהשדיןבהנחה,היאשאלתי
פררוגטיבהשזוהיינו,בעברשהיהכפיהמצביישארשמאאו,התערבותאולפיקוח
.שיפוטילפיקוחכפופהשאיננה

:בייסקימשההשופט

ענייןאתהזכירו.בומעורבהייתישאנילענייןלחזורצריךשובשאנימצטעראני
ח"בדושכתבנומהכתבנו.להכירמתיימראניהזו"מטריה"השאתלינדמה.הבנקאיםל

לממשלההמשפטי-והיועץביותרקשותועבירותפרשיותוגוללנועמודיםמאות-המשבן
הענייןבאכאשר.אותומביןשאיננימצב.הדבראותושוב.לציבורענייןאין:אמר

חולקאיננושאישמסקנותומפרסמתלמסקנהומגיעהחקירהועדתויושבתלביקורת
לממשלההמשפטיליועץלהעבירקובעים.נכונותהיווהמסקנותהממצאים,שהעובדות

אומרלאוהואלממשלההמשפטי-היועץכא.אישוםכתבלהגישמיונגדאםשיראה

שעברוהאחראיםלדיןלהעמיד"לציבורענייןאין":אומראלא,פליליותעבירותשאין

.הזהכדברייתכןלא.מיליארדיםשלנזקלמדינהוגרמועבירות

:גביזוןרות'פרופ

קושישהואאיזהמדגישיםבייסקיהשופטשלשהדבריםחושבתאני-חנינהבעניין
ביקורתהאםהשאלהוביןטובלאמצבביןלהבחיןהקושיוהואשלנובדיוןשישעקרוני

שמצבמחלוקתשאיןחושבתאני.הזההמצבאתלתקןהנכונההדרךהיאשיפוטית
:נוסףקושיגםקיים,לדיןהעמדהעללהחלטותבניגוד,חנינהלגבי.טובלאהחנינה

חנינהעללהחליטחייבלאהמדינהנשיא.כזאתסמכותלהיותשצריכהברורלאכלל

החלטות.חדשותעובדותשלמטעמיםחנינהעללהחליטחייבלאוהואבריאותמטעמי
שלצריותראפיוןלתארבהחלטאפשר.שחרוריםועדתידיעללהיעשותיכולותכאלה
דעתילפיקשורהוהיא,שיפוטיתביקורתשלשאלהמתעוררתעריין.החנינהסמכות

שיישארחנינהשלמרכיבאותולגבי,שמחליטהאישמרכיבהאחד:מרכיביםלשני

.5הערהלעיל,גנורעניין.7
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שהםחושבתשאניחנינהשלמסוימיםסוגיםהואוהשני,המדינהנשיאשלבידיו
.המרכזייםהסוגיםהיומקוריבאופןואולי,מיוחדים

:בייסקימשההשופט

לשחררהכלאבביתלשחרוריםועדהשלהזההענייןאתהיוםעדמביןאינניעדיין
לאואני,המאסרקיצורכןגםזהדברשלבסופו.השלישאתלולהעניק,יותרמוקדם

צריכהחנינהואילו,שופטשלבראשותושיפוטיתועדהלהיותצריכהכאןמדועמבין
.שונהלגמריבסיסעללהיות

:גביזוןרות'פרופ

בכל.המלךשלמהפררוגטיבהמדיפחותהרבההוצאנואנחנו.לחלוטיןמסכימהאני
רזידואריונחנינהסמכותלהשאירטובטעםישהאםמחדשלבדוקצריכיםאנתנו,מקרה

השאלה,הנשיאשלבידיוכזאתסמכותלהשאירהחלטנואם,אולם.הנשיאשלבידיו

אלהעלמנויהאני,כלקודם.פשוטהאיננהבהשימושעלהשיפוטיתהביקורתשל
כללבדרך.כוחםועלעליהםלשמורושחשובהמערכותבראשסמליםשיששחושבים

נכוןיפעלושלנוהציבוריותהמערכותבראששעומדיםשהמוסדותרוציםהיינואנחנו

לדרישותקשוביםיהיוהםולכן,נכוןלפעולצריכיםשהםזהאתמקבליםשהםמכיוון
ידיעלהתערבותשלסנקציהנגדםשתהיהמבלי,אליהםשמופנותהנורמטיביות

,האלהברשויותמטפלכשהואביותרזהירלהיותצריךהמשפט-ביתלכן.המשפט-בית

עלשאמרתימהשכלאומרתהייתישאניכך.מהםאחדהואספקללאהמדינהונשיא

שההתערבותחושבתאני.המדינהנשיאלגביחלוחומרקל,לממשלההמשפטי-היועץ
חוסראתקובעהחוקהזהשלענייןהיאהאמת,נדיריםמאדמאדבמקריםלהיותצריכה

.ההחלטהשלישירהלתקיפההאפשרות

:בייסקימשההשופט

,ומבוקרתיעילהבצורהנעשהזה,שיפוטיולאשיפוטי,אחרענייןבכלמדועמביןאינני
במשודהממליצהמהמחלקההחל,חדריםבחדריכולוהואהחנינהענייןאבל

.לנשיאועדהמשפטים

:גביזוןרות'פרופ

,אתךמחלוקתליאין.משנינושאהואשלנושהנושאהעובדהאתחושפיםאנחנו
לזהלקרואשצריךחושבתאני.החנינההליךואופןהחנינההיקףלגבי,בייסקיהשופט
בכל.פתוחהמקצועיתועדהשהיאבאיזהזהאתולנהלהזהמהסוגמשהואוהמתקה

שלהמקרהדווקא.בהםלטפלשיכולהועדהשוםשאיןחושבתשאנימקריםיש,זאת
,הבעיהאתשידגיםמקרהלדוגמאניקחהבה.גבולידימקרה,לדעתי,הוא,כ8"השב
לנויקרהזה.פוליטיתחליפיןעסקתבמסגרתאסיריםשחרורשלהמקרה:בחריפותיותר

.1הערהלעיל,ברזיליעניין.8
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ונשפטושלנוהסוהרבבתישאסוריםרוצחיםשלמסויםמספרישכי,שובמעטעוד

,הנכונההמשפטיתהדרך,שחרורשלפוליטיהסכםיהיהואםישראלייםמשפט-בבתי
לחוןיהיהצריךוהנשיאשחרורםלאפשרכדיאותםלחוןתהיה,החוקשלטוןמבחינת

מסוגזהולהערכתישיפוטיתביקורתלהיותצריכההאםהשאלהתתעורר.אותם

צריךאינוהמשפט-בית,לדעתי.להתערבצריךלאהמשפט-ביתשבהםהנושאים

ישכזאתשלחנינהלמרות,וטהורמלאבאופןפוליטיהליךשהואלהליךלהיכנס

אותומבטלוהנשיאעונששנתנה,השיפוטיתהמערכתשלintegrity~-העלהשלכות

.פוליטיהסכםבמסגרת

:פרידמןדניאל'פרופ

חנינה"באלאמדינילהסדרבהקשראסיריםבשחרורמדוברשאיןהדיוןלצורךנניח
נתונההחנינהשסמכותהעובדהשמחמתנאמרשמאאושפיטהואהנושאהאם."רגילה

.שיפוטיתמביקורתלהימנעישהנשיאבידי

:גביזוןרות'פרופ

אוטובוסכפרשתכ"השבבכיריחנינת:קודםשציינוהמקרהאתהשולחןעלנעלהאולי
מקוםהיהכיסבראףברקוהשופט,המשפט-לביתעתירההוגשהאצלנו.9300

-כאלהבמקריםחנינהמופעלתכאשראחרותבמדינות.המשפט-ביתשללהתערבות
Buהנשיא,למשל,כך.ועיקרכללשיפוטיתמעורבותאין

~hכהונתואתשסייםלפניחן ביקודתהיתה.איראנגייטפרשתבענייןפלילייםהליכיםשלבעיצומםשהיהמיאת

לפיה,הזאתלמסורת.משפט-בביתההחלטהאתלתקוףחשבלאאישאולם,ציבורית

שימושנעשהלא,למשל,בארץ.הסבריש,שפיטותאינןכאלהבמקריםחנינההחלטות
שתיתותשלבעבירותשנחשדמיעללחפותכדי,חקירהלפניבעיקר,החנינהבכוח

לקבלנכונותשלרבהבמידהמתאפיינתהפוליטיתהמערכת.(עופראוידליןכגון)

הרגישוההחלטותשמקבלימפנידופןיוצאהיהכ"השבשלהמקרה.משפטייםאילוצים
שירותישלהמורלעלניכראיוםכאןושיש,הממשלהיציבותעלמאייםשהדבר

.עמוםהיהלגביהשהמסרהתנהגותהיתהשנחשפהההתנהגותשכן,הביטחון
ורצו,להיחשףרצולאפוליטיקאים:"עצמישירות"הרבהגםהיהכיספקליאין
ציבוריאינטרסגם,תפישתםלפילפחות,פההיהאולם.השירותיםלאנשיגיבוילתת

לביקורתחשיפהכדיתוך,לעשותלממשלהשמותרההחלטותסוגלינראהזה.רציני
.צ"בגשלשיפוטיתלביקורתהיחשפותבליאך,ופרלמנטריתציבורית
שלולתפקידולמעמדויותרכלליבאופןקשורההזאתהשאלהכילזכורצריך

יש,המיוחדאופיובגלל,משפט-לבית.בחברהשיפוטיתביקורתושלמשפט-בית

,גבוההפוליטיתבולטותבעליבמקרים,לעצמולהרשותיכולאינוהוא:אילוצים

משפט-בתילכן.הממשלהלעמדתבניגודלפעול,בטחוןטעמינטעניםכאשרובעיקר

.שם,שם.9
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להחלטותההסברהואשזהדומני.חירוםבזמניבסיסיותאדםזכויותעללהגןלאנוהגים
ביתפיצוץבענייןועכשיומאותר-הארבעשלהגירושבענייןשלנוהמשפט-ביתשל

כךפוסקהואכאשראותושנביןמצפהמשפט-ביתאם.שנהרגמחבלשלמשפחתו

בענייניםלהתערבצריךאינוהוא-שלוהייחודיהמנדטשהן,אדםזכויותשלבעניינים
ראויבהםהמקריםמסוגיאחדהיאכ"השבחנינת.כ"השבחנינתכגון,כללייםפוליטיים
ובמקרים,הפררוגטיבהמןכחלק,דווקאהנשיאבידיייחודיתחנינהסמכותלהשאיר
.שיפוטיתביקורתשתהיהראוילא-כאלה

המחתרתעצוריחנינת,למשל,הואהחנינהבסמכותראוילאשימוששלמקרה
פנייההיתהלו-כאןגם.המדינהנשיאבידילהיותצריכהלאזוסמכות.היהודית

אך.יתערבהמשפט-שביתראוישהיהבטוחהאינני-החנינהאתלמנועצ"לבג
.הישראליתבחברההפנימיהחוקבשלטוןמרכזיתבעיהעוררההחנינה

:בייסקימשההשופט

לחיותיכוללאשאני,המשפט-ביתשלהחלטהעםלחיותיכולהאתאיך,גביזון'פרופ

האפשרותאתלאנשיםלתתצריךאבל,ההחלטהאתמצדיקאני:ככהשאומרת,איתה
הםושםלגבולמעבראלאותםלגרשכלקודם?מהאז.טענותיהםאתלטעוןזאתבכל
יכולהאתאיך?מיבפני,טענותיהםיטענוהםושם?מאיפה,דין-עורכילעצמםימנו

.זהעםלחיות

:גביזוןרות'פרופ

שאניאומרתלאאני.הזההדברנגדשעתרההאזרחלזכויותהאגודהבראשעמדתיאני
משפט-ושבית,מוגבלמשפט-ביתשלשכוחולקבלמוכנהאניאבל.זהעםלחיותיכולה

פיצוץמאשרים-אחתובעונהבעת-שהםהואלקבלמוכנהשאינימה.בכךמודה
.הממשלסדריאתלתקןעצמםעללוקחיםאך,שנהרגמחבלשלבתים

:קרמניצרמרדכי'פרופ

שללגיטימיבתחוםמדוברלא.כ"השבפרשתלגביאחרתלגמריהדבריםאתרואהאני
פעילותלולקרואשאפשרממהומובהקתמוחלטתחריגההיתהזו.ממשלתיתהחלטה

הכיבמונחיםהחוקשלטוןשלהרעיוןכיצדלראותקשה.הממשלהשללגיטימית
אופילהויש,מאסיביתהיאהחוקהפרתכאשרלפיהגישהעםמתיישב,שלובסיסיים

למנועשתכליתהבחנינההואהטיפול,(חמוריםבפשעיםומדובר)ושיטתימערכתי
מתחתהפרשהוגלגולמברורהימנעות,משפטייםהליכיםנקיטתבאיכלומר,חקירה
.לשטיה

אםממשינזקנגרםהיהלא.המשטראוהממשלהליציבותסכנההיתהלא,לדעתי
דרכיםשלנובשיטהישסודייםשהםענייניםישאם.כדיןהזהבענייןנוהגיםהיו

.267(מעזד"פ,הביטחוןשר'נהאזרחלזכויוההאגודה92/5973צ"בג.10
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לעומת.מעולםדבריםוהיו,סודושמירתסגורותבדלתייםומשפטחקירהקיוםלהבטיח
בפועלמצויכ"שהשבהיאחקירהמונעת-חנינהעםהשלמהשלהמשמעות,זאת

מחסינותלהנותעשויותשלטוניתמערכתבתוךשיטתיותחוקשהפרות,לחוקמחוץ
.ביותרמסוכניםמסריםאלה.שמתלונןמיושמשוגע
שלפניהשלבעללחוליכולהאיננהחנינה.יסודיתרוויזיהטעוןהחנינהמוסד
שריצומישלשמםשטיהורכשםההנינהשללתחומהמחוץהואהזההשלב.הרשעה
יותר,איפואהןהחנינהמוסדשלהפונקציות.החנינהבתחוםאיננו,ומןלאחרעונשם
מנוסאין,החנינהמוסדעל,כדעתישלא,רחבהתפיסהעלהולכיםאם.ומוגדרותצרות

סמכות.שיפוטיפיקוחבאמצעותוהיקפההסמכותעוצמתואתהתפיסהרוחבאתלאזן

מצביוצרתשיפוטיפיקוחעליהשאין,לדיןהעמדהלמנועהסמכותכולל,רחבהחנינה

.בריאלא

:גביזוןרות'פרופ

?צ"לבגתעתורהקרבןמשפחתאזנחוןשרוצחפעםשכלרוצההיית

:קרמניצרמרדכי'פרופ

באופןהחנינהמוסדאתמחדשלהגדירמקוםיש,כאמור,ראשית.עמדתיאתאבהיר
מעברדברשוםולאעונשלתיקוןהתערבויותכלומר,בולהיותשצריךמהרקבושיהיה
אחד.פוליטיגורםשהואהמשפטיםשראתהחנינהממוסדלהוציאצריך,שנית.לזה

שבזכותהואהחנינהבתמונתהמשפטיםשרהשארתלטובתהיוםהמושמעיםהטיעונים
הייתיאני.חסינותישלנשיאאחרתשכןצ"לבגלעתוראפשרהשרשלהקיוםחתימת
הפעלתלהתנותהיאהצעתי,זאתלעומת.השרשלהקיוםחתימתעלמוותררבבשקט

משופטיםשתורכבמומחיםועדתשלהמלצהלפניושתונחבכךהנשיאשלהסמכות
חתימת.לפעוליוכללאשבלעדיה,'וכדסוציאלייםעובדים,קרימינולוגים,בדימוס
,רשאיהנשיא.מומחיםגוףשלהמלצהעלקיוםלחתימתתהפוך,זוגישהלפי,הנשיא

.הוההגוףשלהמלצהללאלחוןמוסמךיהיהלאאבל,להמלצהלהיענותלאגם
סמכותלביןשחרוריםועדשלהפעולהביןהיחסשלמחודשתבחינהגםמתחייבת
שיגררוהולםלינראהלא.צ"בגפיקוחעלמוותרהתתי,יעשהזהכלואם.החנינה

למשיבאותושיהפכו,המדינהאתשמסמלמיאת,אחדמספרהאזרחאתצ"לבג
,אבל,הנשיאלמוסדמתאיםזהאין.בהחלטתוחלילהיתערבעודצ"ושבג,בעתירה

.מחדשהמערכתאתלבנותיש,כךלשם

:בייסקימשההשופט

.סבירלאדעתוששיקוללפעמיםלהגידושנצטרך

:פרידמןדניאל'פרופ

?דבראותוזההאין.מציעשאתההועדהנגדלפנותיהיהניתןכוהבמקרה
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:קרמניצרמרדכי'פרופ

רקומדוברעליהצ"בגפיקוחעלמוותרהייתי,טובהמספיקועדהלהרכיבניתןאם
.הוועדההמלצתלפילהןיוסמךשהנשיאבעונשבהתערבויות

:פרידמןדניאל'פרופ

.אשמהמחיקתשלאפשרותכוללתחנינההרי,אשמהמחיקתבדברמה

:קרמניצרמרדכי'פרופ

(עצמאיכמוסד)הרהביליטציהאתמחדשלהסדירצריך.החנינהמןלהוציאצריךזהאת

שניאם.החוזרהמשפטאתלהרחיבצריך.בהלזכותבאמתיוכלושאנשיםבאופן
.החנינהבמסגרתזאתלכלולהצדקהכלתהיהלא,ייעשוהאלההדברים

:פרידמןדניאל'פרופ

?החנינהעלצ"בגשללפיקוחמקוםרואההייתהאם,שהואכפי,הנוכחיבמצב

.כן:קרמניצרמרדכי'פרופ

:בייסקימשההשופט

עצמיאני.בפניהעומדיםמשפט-שבתיבעיהבכללדעתימתאפשרהחנינהשלהעניין
.המופחתתהאחריותשלבנושאעליוןמשפט-בביתכתבתיפעמיםשבעאוששלפחות
ורק,עולםמאסרהואהמנדטוריהעונשרצחשלבמקרהכי.זאתאומראנימדוצ

.לכךצידוקשישבמקריםהעונשלהמתיקניתןהחנינהבאמצעות

:פרידמןדניאל'פרופ

.תוקןי1זה

:בייסקימשההשופט

כלבמשךהמחוקקעשהמהאז.כןלפניועודהמדינהקוםמאגזהעםחיינו.תוקןכעת

הואאבל,עולםמאסרעונשלהטילמוכרחמשפט-שביתמראשידעהוא?השניםאותן
חייבהנשיאאוטומטיתואזמאסרשנותלעשריםשניםכמהכעבורמפחיתשהואירע

משפט-בתישביקשומה.הנשיאעםהמחלוקתכלאתכעתשעוררוזה,החנינהאתלתת

ונזקקנונעשהלאזה,מופחתתאחריותלקבועאפשרותתהיהראוייםשבמקריםהוא

השופטהייתילאואנישנהארבעיםאיתושחיינוהמצבזה.אוטומטיתכמעטלחנינה
.שמעלאאישזאתובכלכךעלכתבשלאשופטשאיןחושבאני.כךעלשכתבהיחיד
.ישונהשזההשעהוהגיעהחנינותשלקונסטרוקציותמיניכלעםקודםקרהדבראותו

.1481ת"ס1994-ד"התשנ(וכללימקדמיחלק)(39מספרתיקון)העונשיןלחוק(א)35סעיף.11
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לדיןלהעמידהחלטהעלהפיקוח

:פרידמןדניאל'פרופ

כדיהופעלהדעת-שיקולכאשר,הדעת-שיקולעלפיקוחשלבשאלהדנועכשיועד

שלאהחליטלממשלההמשפטי-היועץלמשל,פוטנציאלינאשםאונאשםעםלהקל
החליטשהנשיאאולדיןלהעמידשישוטעןכךעלוהתלונןפלוניובאלדיןלהעמיד

מישהואו,הקרבןמשפחתבןאוהקרבןזההיהאםבין,אחראדםובאאחדאדםלחון
המצבאתלהשאיראוהנאשםעםלהחמירדווקאוצריךלכךהצדקהשאיןוטוען,אחר

,ההפוךבכיווןלפיקוחגם,מקוםישהאםהשאלהאתלהציגרוצהאניכאן.שהואכפי
מקוםאיןהזהשבמקרהבטענהלממשלההמשפטי-היועץשלהחלטהלתקוףהיינו

שבשעתואודה.העבירהלביצועלכאורהראיותאוראיותשישלמרות,לדיןלהעמיד

ועלהפסיקההתפתחותלאורוהיוםזובנקורהלפקחסמכותהמשפט-לביתשאיןסברתי
.מחדשזהענייןלשקולשישלינראההאנגליתהפסיקהרקע

:גביזוןרות'פרופ

היתה.ראיותישאםגםלהרשיעלאאפשרותהיוםישכלקודם.ישראליתחקיקהגםיש
שבהםרביםמקריםישמזהיותראבל,במבחןהשמהבענייןקודםגםכזואפשרות

ומטיללדיןשהעמידובתביעהנוזףאך,ומרשיעטכניתעבירהשישקובעהמשפט-בית
ששמעמשפט-ביתבתוךאלאצ"בבגהיהלאפשוטהזההדברשלהפתרון.סמליעונש

.התיקאת

:פרידמןדניאל'פרופ

טענהבאמצעותיזוכהשנאשםהאפשרותבישראלהיוםעדהוכרהלאידיעתילמיטב
שהואנניח,למשלכך.לדיןלהעמידוהצדקההיתהשלאכךעלהמושתתתטרומית
לכאןשהגעתיאו,אותיחטפו:אייכמןבמשפטשהועלתההטענהדוגמתטענהמעלה
:הפליהבינוהגיםטועןשהואאו,לדיןלעמודצריךלאאניכןעללרצוניבניגוד

אומרשהואאו,לדיןעליהעומדאינובמדינהשאישעכירהעללדיןאותימעמידים
שאלתי.לדיןלהעמידומוצדקזהשאיןגדולהכך-כלהכבדהזוהמקרהבנסיבותשבכלל

לפעוליכול,בענייןהדןמשפט-ביתשלפיקוחלהיותיכולזהוכאן,הפיקוחהאםהיא

.המקללכיווןגם

:קרמניצרמרדכי'פרופ

משפט-בית,החדשהעונשיןלחוקהכלליהחלקולפיהנורמטיבייםהנתוניםמבחינת

.,2"דבריםזוטי"שלהסייגזהו.ציבוריענייןהעדרמטצמיאדםלזכותמוסמך

.ז"י34בסעיף,שם.12
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:גאטוןרות'פרופ

עלמדברהטקסטאולם,השיבותחסרידבריםעלמדברהסעיףשלשהכותרמעניין

.זוטאעלדווקאמדברולא"ציבוריענייןחוסר"

:קרמניצרמרדכי'פרופ

שיפוטיתביקורתלהפעלת,פסיקהשתתגבשאחרייתבררגודלואשר,פתחנפתחבזה
ביןהמציאותמחוייבהפערלאורמתחייבכזהסייג.סייגאותובמסגרתלדיןהעמדהעל

מסוימיםלהיבטיםמתייחסת-שתהאככלמוצלחת-הנורמה.מציאותלביןנורמה
שלהמרכיביםמתקיימיםכאשר,והשכיחהטיפוסיבמקרה.המציאותשלומוגבלים
אלומצטרפיםקורה,ואולם.חיוניחברתיבאינטרסממשיתפגיעהמתהווה,האיסור

עלמכרעתהשפעההמשפיעיםנוספיםמציאותהיבטי,באיסורהמתואריםההיבטים
,כזהבמקרה.לחלוטיןאותהממזעריםשהםעדהמעשהשלחברתיותהאנטימירח

שמהמשוםעבירהנעברהלאמהותיתמבחינהאולם,פורמליתאמנםהופרהאיסור

בשקילת,(חומרתהלהערכתשרלבנטימהוכלההפרה)המאזנייםכפותעלשמונח

זהלסייגהיזקקותלאפשר,לדעתי,ראוי.ממשימשקלנטולהואחברתיות-האנטי
אפשרשכובמקוםהתדיינותלמנועהיאלמערכתהעדיפההאפשרות.טרומיתכטענה

מהכלאםשגםכך,נסיבותיהבשלבעבירהיסודיתבעיהשקיימתבהתחלהכברלהראות
והשופט,יש.פליליבהליךלדיוןראויהענייןאין,יוכה-באישוםטוענתשהתביעה

כללצריכיםהיושלאבענייניםהפליליהמשפט-ביתאתשמעסיקים,יסכיםודאיבייסקי
יאפשרזה.פליליתעבירההמאפיינתהמינימליתהחומרהאתלהםשאין,אליולהגיע
לאלמוניסטרפלונישניםחמשלפני.מתחילשהואלפניהדיוןאתלקטועמשפט-לבית

שצריךלהיותיכול.אליםמעשהעשהלאמהםאישומאז,בסטירהלוהחזירואלמוני
לתוךמכניס,פרידמן'פרופ,אתה.הביתהשניהםאתולשלוחהענייןאתלזרוק

הםאפליהשלמקרהאוהחטיפהשלהמקרה.מסובכיםיותרמקריםהזוהקטגוריה
:לגופונדוןהענייןשבו,"ששא2812א882"שלמהמקרהשוניםוהם,קשיםיותרמקרים

נעברהבהןבנסיבות-הענייןשלהחומרההאםושואליםהענייןחומרתאתשוקלים
.פליליתאחריותהטלתמצדיקה-העושהשלהאישיותוהנסיבותשחלףהזמן,עבירה
ההתנהגותשמירתשלכלליתפונקצייהלהיותצריכההמשפט-לביתהאםשואלאתה

הנדוןשהמקרהבהנחהגם,וזאת.החוקאכיפתעלהמופקדותהמערכותשלהנאותה

.בפליליםלהידון,כשלעצמו,ראוי-נסיבותיומבחינת-

:פרידמןדניאל'פרופ

קשהכבעיהאותהרואהשאנינוספתבעיהעלגםחלזה,השאלהאתלהרחיבמוכןאני
עלדיברופעם.מוגדרותלאפליליותעבירותשלהבעיהוהיאהפליליבמשפטמאד

כיוםתפסהמקומוואתאקטואלילהיותחדלהציבוריההיזקבינתיים."ציבוריהיזק"
סופהאתיודעיםולאראשיתהאתיודעיםשלאעבירהשזו"אמוניםהפרת"שלהעבירה

.רחביםמאדמאדשולייםישהשוחדלעבירתגם.מאדעדשהורחבועבירותעודויש
להעמידלאמחליטאניהאלהבנסיבותלומריכוללממשלההמשפטי-שהיועץברור
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אך,עבירהכאןשישלהיותיכוללומרהמשפט-ביתיכולהאםהיאהשאלהאבל.לדין

.זהמעיןבמקרהלדיןלהעמידהיהצריךשלאלנונראה

:קרמניצרמרדכי'פרופ

בנושאשוקלמשפט-שביתהנסיבותבין.מובהקתעונשית"מטריה"זו.יותרקלזה
המעורפלותהצבירותמסוגשהיאבעבירהמדובראםגםלבחוןעליוהציבוריהעניין
כנוסףואם,הנאשםשלולטובתוהתביעהלרעתשמונחנוסףנתוןזהו.שיעורלהןשאין
בשולייםנמצאשעשהשהמעשההדיוןבתחילתכברלהראותיוכלהנאשם,לכך

שלהקשהכגרעיןלתאר(בקושיאמנם)שניתןממרהרחק,האיסורשלהרחוקים
אושאסורמהשלההיקףבתוךנמצאהמעשהאםברורולא,האיסורכליבת,האיסור
לבטלהיאהאמיתיתשהתקנהכמובן."דבריםזוטי"בכךלראותיהיהראוי,לומחוצה

כבוד:יסור-חוקשללתוקףכניסתואחריכזהאיסורנחקקאילו.האלההאיסוריםאת
יפעילאםהמחוקקיעשהויפה,זהחוקשלבמבחניועומרהיהלא,וחירותוהאדם

הראוייםמקריםיש.יסוד-חוקאותושלפניהעונשיתהחקיקהעלמיוזמתואלהמבחנים
אתלהמירראויבהםמקריםויש,"ציבוריתתקלה"שלהעבירהכגון,גמורלסילוק

.אחרתאומשמעתית,מנהליתבאחריותהפליליתהאחריות

:גביזוןרות'פרופ

אכיפת,החוקואכיפתהמהותיהמשפטביןהיחסשלמרתקתבעיהשישחושבתאניפה

בשני.השיפוטיוהפיקוחלדיןהעמדהמערכתשלהראשונותההחלטותשלברמההחוק
לאמחליטלממשלההמשפטיהיועץ,למשל,אם.שיפוטיפיקוחשלבעיהישהכיוונים

אזשלובהחלטהמתערבכמעטאושלובהחלטהמתערבהמשפט-וביתלדיןלהעמיד
חושבואנידעתישקולאתמפעילאני:יגידעדייןשהואהדעתעלמתקבללאכמעט
המשפטאתששומעמשפט-שביתלהניחמאדקשה,מזהיותר.לדיןלהעמידצריךשלא

אחדזה.לזכותיוכלהמשפט-ביתידי-עלשחויבהלדיןלהעמידההחלטהבעקבות
המשפט-שביתחושבתאני.צאליםבענייןעכשיולערעורמאדהרלוונטייםהדברים

היאלערערלאשההחלטהחושבהואהאםהשאלהאתרקלאכהשבוןלקהתצריך
הואלערערהראשיהצבאיהפרקליטאתמחייבהואשאםהעובדהאתגםאלא,נכונה
תמידשישכך.צדקלקבלהנאשמיםשלבסיכוייהםאנושהבצורה,דעתילפי,פוגע

תמידצריכהלהערכתיהשנימהצדההתערבותשלהמטרה.הזהמהצדבהתערבותבעיה
שהפעילבמיבפומבילנזוףאיננוהרעיון.המחליטיםשלההחלטותשלשיפורלהיות
,יותראופחות,אחידהבצורהראוייםמידהקנילמערכתלהציגאלאמוטעהדעת-שיקול

טובותהחלטותלמקסימוםלהגיעחשוב.המשפט-לביתיגיעהזהשהדברלמנועכדי
משפט-ביתשלשההחלטות,חושבתאני,עולהומזהלדיןשמעמידההמערכתברמת

:רקאיננוהמסר.תקדימיותבאמתלהיותצריכותלדיןהעמדהאילגביענייןששומע

אלבבקשההאלההמקריםבסוג:אלא,לדיןלהעמידצריכיםהייתםלאהזהבמקרה
עודףשלבכיווןחריגותיותרהרבהשישגילהעשיתישאניהמחקר.לדיןתעמידו

כי,ההפוךבכיווןחריגותמאשר,ציבוראנשישלברמהוהןהנמוכהברמההן,תביעה
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הדעת-שיקול,הדעת-שיקולרמותשבכלהזהבמובןסימטרייהחוסרשלמצביש

קטניםיותר,לדיןלהעמידכשמחליטים,לקבלשצריכיםוהאחריותלהפעילשצריך
לכן.לדיןלהעמידהיאהמערכותכלשלהנטייהלכן.לדיןלהעמידלאבהחלטהמאשר

לאהתביעהלמערךלגיטימציהלתתחירותלעצמוייתןהמשפט-שביתחשובלהערכתי
,החוקבאכיפתדעת-שיקולשלבחשיבותוההכרה.מקריםשלבקבוצותלדיןלהעמיד

זו.החוקבאכיפתבשוויוןהקשורה,כמעטאליההתייחסנושלאבעיהלעוררעלולה
עיכובלטובתשיקולהיאאותהוכשמוכיחים,הליכיםלעיכובבבקשותשמופיעהטענה

.הליכים

:פרידמןדניאל'פרופ

?משפט-ביתידי-על,מיידי-עלהליכיםעיכוב

:גביזוןרות'פרופ

שלטענהקיבללא,ידיעתימיטבלפי,בארץמשפט-בית.לממשלההמשפטי-היועץ
זו,לדיןבהעמדהאפליהשלשטענהלזכורוצריך,לזיכויכטעםלדיןבהעמדההפליה
להראותמספיקלא,סלקטיביתאכיפהלעשותמותר.אותהלהוכיחקשהשמאדטענה
רדיפהשהיתהלהראותצריךאלא,לדיןהועמדולאהעבירהאתביצעאחרמישהושגם
לאידיעתימיטבלפיזה.כשריםבלתינימוקיםבגלללדיןלהעמידשהוחלטאו,שלך

משפט-בביתכזהדברמוכיחיםהיואם,להערכתי.בארץמשפט-בביתפעםאףהוכיחו

עשוכך.לדיןההעמדהאתמבטליםוהיוהטבועהבסמכותמשתמשיםהיובארץ
האכיפהדפוסכינקבעשם,פרנציסקו-בסןהסיניותהמכבסותשלבמקרהב"בארה
.התביעהאתופסלו,עורםצבעבשלאנשיםשלקבוצהלתפוסכווןבאמת

:פוידמןדניאל'פרופ

דילהיותעלולזאתלעשותהניסיוןועצםהפליהלהוכיחיאפשרמשפט-ביתאםהשאלה

לשלםאפשרות,דומותבנסיבות,נתנושלאחריםטועןמסבעבירותשנאשםנניח.מורכב
.קללאענייןזה.ולהשוותתיקיםעודלפתוחצריךכזוטענהלהוכיחכדי.כופר

:בייסקימשההשופט

גםובעיקרמספיקעליהחשבתישלאמכיוון,זהברגענהירהמספיקלאהזוהבעיהלי
וקשהמורנבתשהיאלשאלהלהתייחסכיצדזהברגעיודעאינני.מחקרשוםראיתילא

הייתמלכתחילהאשרהליךגם,פלילימשפטשלהגשהידי-עלהנזקלכאורה.ביותר
,כתבהאוליהעיתונות,המשפט-בביתנחשףשהאישבכךהוא,אותואגישלאאומר

אתהואז,להחליטצריךמישהו,גיסאמאידך.יזוכההואדברשלובסופוהוכתםשמו
אפשרוכיצד,לאאחרונגדמשפטיוגשכןאחדשנגדשיוויון-איאותואתשוביוצר

צריךשהוא,כזההליךגם.הדברבחשיבותלהמעיטצריךלא.יודעאינניכךעללגבור

ישבמדינתנו.עצמולהליךשווההמשפט-ביתמבחינתהוא,שיפוטימעיןהליךלהיות
000,150להורידצריךמזה.הכלבסךונפתחיםשמוגשיםבשנהתיקים000,800לנו
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תיקיםאלפיבמאותמדבריםאנחנו.עירוניםמשפטים000,150,קטנותתביעות

מוסיףשאתהככלדברשלבסופו.שופטים340עלנופלהכלזה.שנהכלהמוגשים
אחדוכלעודמטילאתהוכאשר.זהאתלעשותמסוגלתאיננהמערכתאותה-הליכים
זה,משפטלהגישצריךשלאדברלמבחןמשפט-ביתלפנילהביאהזדמנותלותהיה

יכולאני.לבררשצריךהמהותייםהמשפטיםאתלבררתוכללאואתההליךעודמוסיף
לאשמעולם,השלוםמשפט-בביתבעיקר,בהםשדנתיתיקיםשלדוגמאותעשרותלתת

,בתקיפהנאשםדתימבוגריהודיבפניהובא:אחתקטנטונתדוגמא.אותםמגישהייתי

אניאדוניאומרהוא.לענותמהיודעלאהואאז,מודהלאאומודה:אותושואלאני
באתי.החולים-מביתהביתהאותישלחו.לבהתקףלאחרהייתי:שקרהמהלךאספר
עםלרקודוהתחילונוערשלמועדוןישלמטהאצליבביתשבתבליל,הביתהשישיביום

עשרה-שתיםכברהשעה.ולישוןמנוחהקצתרציתילבהתקףלאחרואניורעשגרמושקה
באתיתפסיקווביקשתיירדתיאני.אותהגרשומנוחהלבקשירדהאשתי.בלילה
עלתביעהנגדוהגישו,הלחיעללווסטרתילמדריךניגשתי.רצולא.חולים-מבית
.הזההמשפטאתמגישהייתילאאני.תקףהואדברשלבסופוכימודההאיש.תקיפה

ליצורוכיצדכךעללגבורכיצדאבל.קיצונייםיותרהרבהמקריםעשרותלתתיכולאני
.יודעואיננימספיקחשבתילאזהברגעהגשהאיידי-עלאפליהכאןתהיהשלאמצב

:פרידמןדניאל'פרופ

מלמדבעצםאמרתשאתהומהגביזון'פרופשאמרההדבריםשלשהצירוףלהיותיכול
שאםמכיוון,מאזןלחץואיןאישומיםשלמופרזתהגשהשללכיווןלחץכאןשיש
אתמעליומסירהואמשפטמגישתובעכאשרכלשקודםלמצבמגיעיםאנחנו

שכיוםהעובדהמצטרפתלכך.להגישלאמאשרתביעהלהגישיותרקלאו,האחריות
גדולתביעהלהגישהלחץכזהבמקרה.צ"לבגלפנייהצפויהואמגישלאהואכאשר
נובע,מופרזאולישהואהריבוי,הפלילייםהמשפטיםשריבוילהיותויכול,יותרעוד

.זובנקודהאיזוןמהעדר

:בייסקימשההשופט

מספיקלואיןמאיתנושאיש,גביזון'פרופאתלכלולגםיכולאוליאניובזהחוששני
.כךעללגבורכיצדגםולאהתוצאהעללאיסודיתבדיקה

:קרמניצרמרדכי'פרופ

.כןלעשותראוי,טרומיותלטענותהאלההטענותאתלתעלניתןשאםלומרמבקשאני
באותה.חיסכוןבכךיש,בהםלדוןבליכאלהענייניםמהפרקלהורידמצליחיםאם

:התביעהלמערבתאיתותהמשפט-ביתשולח,קודםגביזון'פרופשאמרהכמו,הזדמנות

ואז.עונשילטיפולראויאינו(נתונותבנסיבותמסוימתעבירה)חוקהפרתשלהזההסוג

יותרעקיפה,נוספתהשלכהגםותהיה.דומיםבמקריםאישומיםמהגשתתימנעהתביעה
באופןסננו,אישומיםבהגשתמתוניםהיו:שללתביעהכללימסדיעבור:יותרוכללית
שהשופטהשיקוליםדווקא.לכךהראוייםהמקריםאתרקפלילילדיןהביאו,יותרקפדני
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.3ן"דבריםזוטי"שלהסייגלפישיפוטיפיקוחבהפעלת,לדעתי,תומכיםהזכירבייסקי
שלעומסתחתהכורעתמערכתשלתמונההיאשרטטבייסקישהשופטהתמונה

זוטי"בדבראה-ההוושלהעקרוניהמסרוזהו,יותרקפדניסינוןמחייבזה.אישומים

אוחטיפהשלהמקרהעלשאלת,פרידמן'פרופ,שאתההקשותהשאלותלגבי."דברים
אבל,הזהמהסוגלשיקוליםגםפתחלפתוחנכוןמידהבאיזומתלבטאני-אפליה
גם.לציבורלענייןכלליבאופןמתייחסשהחוקברגע.קיים,אולי,שהפתחלינראה

השאלהעללהשפיעעשוייםהשיטהשלאחריםבערכיםפגיעהשלהזהמהסוגשיקולים

.לדעתקשה,לכךיתייחסוהמשפט-בתיכיצד.ציבוריענייןאיןאוישאם
המופקדותהרשויותשלהתנהגותןעלשיפוטילפיקוחהאנגליבמשפטתימוכיןיש

Jבפרשת,האישוםביטולידיעלהחוקאכיפתעל
~

orseferry."היאהתפישה.4ן%צש

המופקדותהרשויותשלנלוזותהתנהגותלדרכילגיטימציהמתןישההליךקיוםשבעצם
פוגעותוהן,המשפטיההליךאתמטמאותכאלההתנהגותדרכי.החוקאכיפתעל

הסדראתכנועללהשיבהיאהפליליההליךמטרת.משפטי-החברתיבסדרכשלעצמן

ההליךאם,נשללתולעתיםנפגעתזומטרה.האסורהמעשהידיעלשהופרהחברתי
.התביעהאוהמשטרהשלראוייםבלתיאוחוקייםבלתימעשיםעלמתבססעצמו

,מסוכןמסרלהעבירעלולכאלהמעשיםחרףמשפטיהליךשלקיומו,חינוכיתמבחינה
תועלתיש,המדיניותשיקולימבחינת.האמצעיםכלאתמכשירהראויהמטרהלפיו

התנהגותשלקיצונייםבמקריםשימושבושנעשהכזהשיפוטיבכוחומרתיעהחינוכית
להיעשותעלולהישראליתבמציאות,מנגד.חוקהאוכפותהרשויותמצדמקוממת

אין,יקרזמןלבזבוזשתגרומנהסרקטענותהעלאתידיעללרעהשימושכזהבפתח

ועלולות,אחרמקרהלביןקיצונימקרהביןלהבחיןישכילוהמשפט-שבתיביטחון
.שונותשיפוטיותגישותלהיווצר
אכיפהלביןמכוונתאפליהביןגביזון'פרופשלהאבחנה-לאפליהאשר

תיקיםמחזיקשתובענניחהבה.ממצהשהיאבטוחאינניאבל,חשובההיאסלקטיבית

,האחדאתלהאשיםמחליטוהתובע.רלבנטיתבחינהמכלדומיםשהםאנשיםשנינגד

?אזמה.כךסתם,השניאתלהאשיםולא

:גביזוןרות'פרופ

וגם,רלוונטיהבדלשוםעלמבוססתאינהההחלטהלפעמים."כךסתם"זהמהברורלא
העובדהעלפשוטאלא,לאוםאודתכמו,עליולהתבססשאסורמאפייןשוםעללא

העמדהוביןבכלללדיןמהעמדההימנעותביןהיאוהברירה,מוגבלתביעהכוחשיש

עשרהשישנניח?מטבעלהטילאזמותרהאם.שנתפשוהעברייניםמןחלקשללרין

אני?מהםשלושהעלרקלפשוט,כוחמגבלותבגלל,מותרהאם.בעירהימוריםמועדוני
מהסוגבדיוקהיאדרעיכ"חהשלמהטענהחלק.סבוכהבעיההיאהבעיה.שכןחושבת

.שם,שם.13
14..E . R1113[1993](8001חםHorseferry Road

.

'

Magistrates

' Cowrt, (Ex parte.עReg "המשפט"מערכתחבר,ברםאסףמרבעריכתהדין-פסקסקירתראה.138;[1994]42.0.1/1

המצורףבנספח
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ואילולדיןאותםהעמידוולאממניחמוריםיותרהרבהדבריםשעשואנשיםיש.הזה

העובדתיתהתשתית,אמרת,קרמניצר'פרופ,שאתהכמואבל.לדיןמעמידיםאתםאותי
שלרושםשבהעדרגדולהכךכלהיאהזהמהסוגטענהלטעוןמנת-עללהביאשצריך

.הטענהאתלשמועמוכןיהיהלאמשפט-ביתאפליה

:בייסקימשההשופט

.במעצריםהדןשופט,לדוגמא.זהעםלהתמודדמסוגלהמשפט-ביתאםיודעלאגםאני
לומביאיםכאשרשישיביוםבמעצריםיושבשופטכאשרבבוקרהיהמכםמישהו

אין.תיקים80לגמורצריךהואהצהרייםעד,אותםלשמועצריךוהואאנשים80-100
לשני,מעצרימיחמישהנותןלאחד.דקותחמשאפילובתיקלהסתכלאפשרותכללו

במתכונתוהמשפט-בית.בערובהמשחררוהשלישימעצרימיעשר-חמישהנותן
שתהיהככלחשובהתהיה,כזומכהעצמועללקבלמסוגלואיננובנויאיננוהנוכחית

.עקרוניתמבחינה

:פרידמןדניאל'פרופ

אזעוצריםלאשבהןקטגוריותבדברמשפט-ביתשלכלליותהנחיותהיושאילויתכן
.80-מיורדהיההמספר

:בייסקימשההשופט

אבל,במקומולבואיכוללאאחדדברשוםכאשררקמעצרנותןאתה.כיוםקיימתהיא

.זאתאתלברראפשרותלךואין,זאתאתלבררצריךאתה

:פרידמןדניאל'פרופ

מדועאז,לביקורתכפופהלדיןלהעמידשלאלממשלההמשפטי-היועץשלהחלטהאם

.לביקורתכפופהלאההפוכהההחלטה

:גביזוןרות'פרופ

עלמערכתשלעקרוניותבעיותלרפאיכוללאאתה,לביקורתכפוףעקרוניתהכל

המקריםעלמדבראתהאם.שיפוטיתביקורתשלבדרךהחלטותואלפימאות,עשרות

המערכתשלעמוקההיותרהבעיהאבל.בסדראזבצמרתשחיתותשלהחריגים

אתסוגריםואזאליהםמגיעיםשלאתיקיםומאות,ליוםמעצריםתיקי80היאהפלילית
בעיותהרבהכן-כמויש.ארוכותשניםשנסחביםוההליכים,מינהליבאופןכולם

קרחוןבקצהאפילונוגעתאינההשיפוטיתוהביקורתהפליליהחוקאכיפתבמערכת

.שלהן

:קרמניצרמרדכי'פרופ

.לדיןבהעמדהגדולהכמותשישהיאהבעיה
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:גביזוןרות'פרופ

.שניםהזוהטענהאתטוענתאני,ברור

:בייסקימשההשופט

תיקיםלוקחבבוקרמקבלשהואפלילייםתיקיםשלעומסשמתוךשופטושםפהיש
תראה:רומזוהואהוכחותבשמיעתלבררםיוםחציהפחותלכלידרשושבאמתכאלה

פעמיםכמהלהתגלגלובמקוםזהעלסומךוהאדםכבדיהיהלאהעונש,להודותכדאי
מקריםשקיימיםיודעאניאבל.תקיןלאזה.קלעונשומקבלמודההואהמשפט-לבית

.ואחריםכאלהאילוציםשישכיווןזאתשעושים

:גביזוןרות'פרופ

כשהשוטריםגם,לתובעיםולהודיע,טפלוישעיקרשישלהחליטצריכההתביעהמערכת

,חשדבכללחקורצריךלא.החקירהאתלחתוךצריךשבהםמקריםגםשיש,תובעים
הזהמהסוגהחלטותהפליליהחוקאכיפתמערכתבשביל.חקירהכללמצותצריךולא

הנורמהמהיהשאלהביןלהבחיןצריכיםאנחנו,ושוב.המערכתלכלברכהרקתהינה
ביקורתהואאותהלהשיגהנכוןהכליהאםהשאלהוביןהמערכתאכיפתשלהראויה
אבלהזהבכיווןעידודנותןהיההמשפט-ביתאםשמחההייתימאדאני.שיפוטית

הדבראתמתוכהלתקןצריכההחוקאכיפתמערכת.המנהליתהמערכתשלהיאהבעיה

.הזהלכיווןולאהזהלכיווןלאהשיפוטיתהביקורתאתצריכהלאהיא.הזה

:בייסקימשהוכשופט

.לגרמניההשוואהפי-עלאצלנולהיותצריכיםהיושופטיםכמהחשבוןעם'פעשיתיאני
כיום)תושביםמיליון60בגרמניההיושניםמספרלפניאבל,היוםמספריםיודעלאאני
שופטים750,1אצלנולהיותצריכיםהיו,לגרמניהבהשוואה.(מיליון80-לקרוביש

שלושמחכהבמעצרלאשאדםפלילייםמשפטיםישהיום.שופטים310רקהיואולם
מחכים,במעצרלאשאנשיםפליליאפילו,העליוןמשפט-בביתערעור.לבירורםשנים

ולמשפטים,דחופיםצים"בגיש,אנשיםבמאסר,אנשיםבמעצרשישמפנישנים

.זהאתלעשותכליםלנואיןאבל.בקלותמגיעיםלאאזרחיים

:גביזוןרות'פרופ

שלבעיהשאיןאמרברקהשופט,עומסשלבעיהישאמרבסקי'רז'בזאלוןכשהשופט

הםהשנהבאמצעשעכשיויודעתאני.שניםכמהכברבשנהצים"בגאלףישוכיעומס
.500,2-בכבר

:בייסקימשההשופט

רקלא,הקומפיוטראתשהכניסומאז,שעכשיומפני?500,2עכשיוזהמדועיודעתאת
מסומנים,תיקלאותונלוותובקשההמרצהכלגםאלאשוטףמספרמקבלהעיקריהתיק
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.בקשותזה400,1אבל,צים"בג100,1לךישולכן.ושוטפיםנפרדיםבמספרים
.הרבהזהוגםלשנהבמאהבערךגדלותגופןהעתירות

:גביזוןרות'פרופ

העתירותמספרעלבעיתוניםקוראתשאניאיךלפי.נכוןלינשמעלאזה,מאמינהלאאני
.להיותיכוללאזהשהוגשו

בענייןהדןהמשפט-ביתבמסגרתביקורת

:פרידמןדניאל'פרופ

-בביתלהיותיכולההביקורתהאם,השאלהאתלמקדכדאיזהשבשלבלהיותיכול
.בענייןהדןהמשפט

:גביזוןרות'פרופ

להעמידההחלטהעלביקורתשתהיהמאדשרצויחושבתאני.זהעלמברכתמאדאני
המשפט-בית,אמוניםוהפרתשוחדשלבעניין,אגב.המשפט-בביתהדיוןבמסגרתלדין
.האלההדבריםאתאמרמהמקריםבחלק

:פרידמןדניאל'פרופ

.בענייןדןאלא,ההליךאתהפסיקלאהמשפט-בית

:גכיזוןרות'פרופ

הוא.ההליךאתלהפסיקכסמכותוזהאתתפסלאשהואחושבתאני.לא,לא,לא
חדשהכלילוישבאמתעכשיואבל,תמידלאזהגםאבל,טכניעונשנותןהיהלפעמים

.בולהשתמשוחשובבולהשתמששאפשר,בולהשתמששכדאי

:בייסקימשההשופט

עלחושבאני,משפט-בביתשניםמעטלאשישבתיאניאבלכךעלחושביםלאאנחנו

שעשוייםנוספיםדבריםהרבההמשפט-ביתעללהטילשאסורחושבאני:נוסףדבר

רבהמידהישמשפט-שלביתבמצבעדייןאנחנוהיום.רצינילקונפליקטאותולהוביל

.במדינהכרגעהמצבזהואבל,לומררוצהלאאנימוצדקלאאומוצדק,וכבודאמוןשל
יוטלאםאבל.הציבורעלמקובליםופחותאמיניםפחותאחריםשגופיםכךמשוםאולי
יאבדשהציבורלמצבהמשפט-ביתאתלהכניסעשויזהזאתלעשותהמשפט-ביתעל

עלזהאתלהטילחוששאניאלא,אחרתבקטגוריהלחשוביכוללאואנימהאמוןחלק

אתרואיםאתם.בושישמהאמוןיפחיתמשפט-שביתרוצההייתילאאני.המשפט-בית
צפיתילאפעםאף.גדולהכזופתיחהלאאבל,עליהמברךשאניצ"בגשלהפתיחה

.12הערה,לעיל.15
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צ"הבגאתמביאהפתיחהאותהאבל.האחרונותבשניםקרתהשהיאכפיהרחבה

.מוצדקאמוןיישארמשפט-ביתלגביכאשרעדיףלי,ונגדבעדיוםיוםלעיתונות

:גביזוןרות'פרופ

עלסמכותיותרשלהעברהכאילוביקשתאתהכי,קודםשאמרתמהאתסותרזה

.המנהליתהמערכתמתוךהמשפט-לביתלדיןלהעמדההחלטה

:בייסקימשההשופט

עליולסמוךיכולשאניאחרגוףעלזאתלהטיללימוטב:אומראנישגםדבריםיש

שלאלדיןהעמדהשלסיכוןלפנישיעמודהאישמיהואבל,פתוחזהאתלהשאירמאשר

בקשתמגיששלאשנדוןמישהויש,חנינהבקשותתראו.לאמדוע.זאתלבדוקירצה
?להגישלאמדוע,לומשנהזהמה,לואכפתזהמהוכי,חנינה

:גביזוןרות'פרופ

.הליכיםלעיכובבקשהמגישיםאינםאנשיםשהרבהעובדה

:בייסקימשההשופט

סיכוישלשמץולולושיששמרגישומילייעץיודעיםוהםלפרנסהזקוקיםדין-עורכי
המשפט-ביתאםגםלראותצריךאבל,שיהיהראוישזהומסכיםמוכןאני.בקשהמגיש

לכן.הנוכחיתבמתכונתלא,לא:ברורההיאשליהתשובהוכאן,בזהלעמודיוכל

יחסמבחינת,לגרמניהבהשוואהלהיותצריכיםשהיוהשופטיםמספרעלסיפרתי
.האוכלוסייה
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:שיחלרבנספח

Horseferryתאש8"0* Road Magistrates Court (Ex Parte.יRegina

,כדיןשלאהמאשימהלמדינההובאכילטעוןיכול,זרהמדינהתושב,נאשםהאם

?לנאשםהוגןמשפטלעריכתחשששוםאיןבהןבנסיבות

,הנאשםשלזכותוסביבהלורדיםבביתרחבחוקתידיוןעוררהזומשפטיתשאלה

בהתאםלפעולוהמשטרההתביעהרשויותשלוחובתםלהענישוהחברהשלזכותה

.לחוק
שרכשבעתמרמהומעשישוואמצגיבסדרתהחשודזילנדי-ניואזרחהואבנטו'ג

רכישתאתשמימנהבריטיתאשראיחברתרימהבנט.1989בשנת,באנגליהמסוק

.אפריקה-לדרוםהמסוקעםביחד,לברוחוהצליחעבורוהמסוק
דרךעלמורההאנגליהחוקאולם,משותףהסגרההסכםאיןאפריקה-ודרוםלאנגליה
אנשי.הסגרההסכםבאיןהתביעהרשויותידי-עללהינקטהאמורהמיוחדתפרוצדורלית

ללונדוןבנטאתולהביאהדרךאתלקצרהעדיפויארדוהסקוטלנדהבריטייםהתביעה
למעןכביכול,אפריקה-בדרוםבנטנעצר,הבריטיםלבקשת.החוקהוראתעקיפתתוך

להעלותבחרהאפריקנית-הדרוםשהמשטרהאלא.(אזרחותוארץ)זילנד-לניוגירושו
בשדה...בינייםלחנייתועוצרזילנד-לניואפריקה-מדרוםהיוצאלמטוסבנטאת

צובקשתהגישואףזילנד-לניוהמטוסעללעלותסירבבנט.שבלונדוןרו'היתהתעופה
עצמומצאוכך,בצוהדיוןלפניהמריאהמטוסאך,אפריקה-מדרוםגירושונגדמניעה
.יארדהסקוטלנדאנשילזרועותהישרבלתדוןנוחתבנט

עםבתיאום,יארדשהסקוטלנדהעובדהעלחלקולאהאנגלייםהפרקליטותאנשי
הבאתואתולהבטיחהליכיםלקצרמנתעלכחוקשלאלפעולהעדיף,התביעהרשויות

איןבנטשלבאישומוהדןהמשפט-לביתכיהיאהפרקליטותטענת.לאנגליהבנטשל
,הפרקליטותלפי,השופטשלתפקידו.לאנגליהבנטשלהבאתובדרךלדוןסמכות
.הוגןלמשפט,באנגליהנמצאכברכשהוא,הנאשםזוכההאםהשאלהלבחינתמוגבל
ביצועועלהאמוניםאלהשלוהתנהגותםהחוקשלטוןשליותרהרחבההשאלה

הדיוןהליכיעודכלהפליליהמשפט-ביתשלבסמכותואינה(והתביעההמשטרה)

.נפגעיםאינםההוגן
.כסוגייהערעוררשותוקיבלביקששבנטלאחרכנושאלהכריענדרשהלורדיםבית
אתלקדםכדיסיפקוהמקרהשעובדותההזדמנותאתניצל,רובבדעת,גריפיתהלורד
:ןלשיטתוההלכה

extend the conception of abuse of process10now invitedבזפlordship]עסצ"

מערכתהכר,כרםאסףמרוסיכםערך.לעיל4נכהערהמופיעהדין-פסקשלהמקוםמראה* .העת-כתב
.150'בע,שם1
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interfereת1 with the prosecution10astage further .

.

The court has the power

responsibility8the present circumstances because the Judiciary accept

oversee10willingness8for the malntenance of

the

ruie of law that embraces

countenance behaviour that threatens either0)refuse0)executive action and

."basic human rights or the rule of law

העתידיזיכויוובמחירוהמשטרההתביעהרשויותאצלהחוקשלטוןשמירתבשם
הערעוראתהלורדיםביתקיבל(אחרבמקוםמורשעלהיותיכולשלא)הנאשםשל

Queen'sשלהמשפט-לביתהתיקאתוהחזיר Benchהמשפט-לביתהוראהמתןתון

.לאנגליהבנטשלהבאתובחוקיותלדון
פ"בעבישראלנשאלהלחלוטיןשונהעובדתירקעעםאךדומהמשפטיתשאלה

מרצונושלאלישראלהובאכי,לטעוןביקשאייכמן-מ2"הינגדאייכמן61/336

המוסדסוכניידיעלמארגנטינהחטיפתובטרםשההבההמדינההסכמתובליהחופשי
חוקיותבטענתלדוןסירבהמחוזיהמשפט-בית.ישראל-מדינתשלבשמהשפעלו

לענייןפסקאייכמןשלבערעורושדןהעליוןהמשפט-בית.לישראלאייכמןשלהבאתו

המשפט-לביתסמכותאיןלישראלארגנטינהביןהסגרההסכםבאיןכי,זושאלה

ולאלארגנטינהשייכתהופרהשכביכולשהזכותמשום,ההבאהבחוקיותלדוןהישראלי
,הבינלאומיהמשפטבמישור,לטעוןשצריכהזוהיאארגנטינהשכךומכיווןלאייכמן
מאז.ארגנטינהבשםהטענהאתלהעלותיכולאינואייכמן.אייכמןולאזכותהלהפרת

.זהממיןבשאלהישירותלדוןשלנוהעליוןהמשפט-לביתנזדמןלא
שלזכותואתהרחיםלאהברית-ארצותשלהעליוןהמשפט-שביתלצייןמעניין
Unitedץ.82זפי41נ-ב:באחרונההלורדים-ביתשעשהכפיכזובסוגייההנאשם States

ftwaChain

הבאתולחוקיותבקשרטענהלהעלותמקסיקניאזרחבקשתנדחתה3

המשפט-בית.בסמיםלמלחמההרשותשלשוטרברצחהואשםבההברית-לארצות

המדינהביןהסגרהחוזהבאיןכי,שלושהכנגדששהשלברובפסקהאמריקאיהעליון

חטיפהטענתולכן,(אייכמןלהלכתבדומה)הנאשםזכותשלהפרהלהיותיכולהלא
.בתחומהשביצעעבירהבשלהחוטפתבמדינהלדיןהמובאלנאשםתועיללאכדיןשלא

שלוכותהאתהמעדיפות,הברית-ובארצותבישראלההלכותביןשההבדליםנראה
ההלכהלבין,הפרטבזכויותמסוימתפגיעהבמחירעברייניםולהענישלדוןהחברה

שלשיחרורובמחירהחוקלפילפעולהתביעהרשויותחובתאתהמעדיפההאנגלית

:העבירההומרת-נוסףבטעםנעוצהעבריין

אינו(הישראליבדין)עםברצחאישוםוחומרקל,(האמריקאיבדין)ברצחאישום
שלטוןעקרוןאתלפתחהלורדיםלביתהיהשקלנראה.מרמהבמעשילאישוםדומה

תעלהבוודאיהשאלה.מרמהבעבירתוהמשטרההתביעהרשויותעלוליישמוהחוק
.האישוםחומרתשלפונקציההואהמקרהכשקושי,יותרקשיםבמקריםשוב

.2033טזר"פ2
3218801.5112.


