
לפועלההוצאהודיניוחירותוהאדם-כבוד:יסוד-חוק

*אופיר-ברדודהשופט

שביןההשקהנקודותעל,ראשוניבאורח,להצביענועדהזהחיבורשלתכליתו.1
הראשוניםהצעדיםאתנסקור.לפועלההוצאהדינילביןוחירותוהאדם-כבוד:יסוד-חוק

ההליכיםלבין,היסוד-חוקידי-עלהמוגנות,החוקתיותהזכויותשביןבהתמודדות
הפסיקהתהליךשלהתפתחותוראשיתעלונעמוד,לפועלההוצאהבחוקהכלולים

.זהבתחום

לפועלההוצאהלחוקהיסוד-חוקביןהמתח

וחיוביםדין-פסקיביצועשעניינההחיקוקיםקבוצתעלנימנהלפועלההוצאהחוק.2
אתלדוגמאנזכירזושבקבוצההחיקוקיםמבין.דין-פסקיכמושמתבצעיםאחרים
;המדינהנגדלפועלההוצאהתקנות;(גבייה)המסיםפקודת;המשפט-ביתבזיוןפקודת

החקלאיבמגזרהסדריםחוק;1981-א"תשמ,(פולשיםסילוק)ציבורמקרקעיחוק

חוק;1993-ג"תשנ,בנקאיותתרןהלוואותהסדרתחוק;1992-ב"תשנ,המשפחתי
הרשימהאתעדייןמיצינולאובכך,1972-ב"תשל,(תשלוםהבטחת)המזונות
האדם-כבוד:יסוד-הוקעםמירביותחיכוךנקודותישהללומהחיקוקיםלחלק.במלואה

.היסוד-בחוקשנקבעוחוקתיותהוראותבעלילנוגדמהוראותיהםשחלקמכיוון,וחירותו
-שבחוקלהוראותמשיקיםלפועלההוצאהבחוקוהבולטיםהבסיסייםהסעיפיםרוב
.חזיתיבאורחבהןומתנגשיםהיסוד

,מעצרבסמכויותעניינהלפועלההוצאהלחוק13בסעיףשנקבעהההוראה:למשל
מתנגשתזוהוראה.הליכיםבביצועהפרעהמניעתלשם,לפועלההוצאהלראשהנתונות

ואיןנוטליםאין":קובעוהוא,"אישיתחירות"היאשכותרתוהיסוד-לחוק5בסעיף

סמכויות."אחרתדרךבכלאובהסגרה,במעצר,במאסראדםשלחירותואתמגבילים
לפעולותאלימההתנגדותשלאפשרותלקדםנועדו,האמור13שבסעיףאלהמעצר
ובלחימיוחדיםהליכיםביצועבעתהציבורשלוםאתלסכןשעלולה,לפועלהוצאה

לפועלההוצאהמערכתבידילתתבאההסעיףהוראת.לפועלהוצאהשלשגרתיים

להליכיםאלימותבדרכילהפריעטובתםומדורשימחייביםלמנועשנועד,יעילמכשיר

.אביב-תל,המחוזיהמשפט-פיתשופט*
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לפועלההוצאהראשיועליומיומישימושלעשותאיןזהבסעיף.דיןפי-עלהמתבצעים
.ובהיקפםבמהותםדופן-ויוצאישגרתייםבלתילהליכיםאותולייחד

מתנגשת,הארץמןיציאהעיכובלעניין,לפועלההוצאהלחוק14שבסעיףההוראה
כךועל,"מישראללצאתחופשיאדםכל":היאשקביעתו,היסוד-לחוק(א)6כסעיף

.הדבריםבהמשךידובר
לחוק15סעיףלפי,שלישיצדשלובחצריםהייכשלבחצריו,מותרתחיפושעריכת
אשר,היסוד-לחוק(ג)7שבסעיףההוראהאתנוגדהזהשההיתרבעוד,לפועלההוצאה
.בכליואובגופו,גופועל,אדםשלהיחידברשותחיפושעורכיםאיןכיקובעת

אליהםפריצהאגבנכסיםעיקולהמתירההוראהכולללפועלההוצאהלחוק21סעיף
(א):חוקתיותהוראותבשתיפוגעתזוהוראה.בכךצורךישכאשרסבירבכוחושימוש

פוגעיםאין":היסוד-לחוק3סעיףלפיהקנייןזכויותעלשמגינההחוקתיתבהוראה

7שבסעיףהפרטוצנעתהפרטיותעלהמגינההחוקתיתבהוראה(ב);"אדםשלבקניינו

.היסוד-לחוק
ההוצאהבזיוןבשלחייבשללמאסרוחוקיבסיסיוצרלפועלההוצאהלחוק70סעיף
5בסעיף,שניתנתהחוקתיתלהגנהבניגודניצב(70סעיף)הואגםוהרי,לפועל

.החייבשלהאישיתלחירותו,היסוד-לחוק
סעיףפי-ועל,לפועלןההוצאהלחוק15'מסתיקוןלתוקפונכנס94.11.15ביום.3
ועלבקשהפי-עלאומיוזמתו,לצוותלפועלההוצאהראשרשאיזהבתיקוןשנכלל'7ב

ומקורותהחייבנכסיעלמידעמצוישברשותוגורםכלעל,סודיותעלויתורכתביסוד
ועלאדםשלנכסיועלמידעשבידםגורמים.המידעאתלידיולמסור-הכנסתו
משרד,המסרשויות:בלבדמייצגמידגםכאןונביא,ומגווניםרביםהםהכנסתומקורות

,השתלמותקרנות,תגמוליםקופות,בנקאייםתאגידים,הנדסימכניציודרשם,הרישוי
תלךוהיא,סגורהאיננההרשימה.ישראלמקרקעיומינהלבורסהסוכני,ביטוחחברות
.במאגריםהמצויבמידעהמשתמשיםציבורשלהראוייםהצרכיםפי-עלותתרחב
ההוצאהראשלידיהנדרשהמידעאתלמסורחייב,מידעלמסירתצושקיבל,גורם
שהחייבחות"בדומקורוכןאםאלא,מידעלמסוררשאיתאיננהמסרשותאולם,לפועל

לכאורהנוגדתוהיא,אדםשלפרטיותועלההגנהבחומתפירצהכאןנוצרה.הגיש

אולם.היסוד-לחוק(א)7בסעיףשנקבעההפרטצנעתועלהפרטיותעלהחוקתיתלהגנה

לפועלההוצאהלחוק'7בשכסעיףהחדשהשההוראהמכיווץ,כלכדלכאוריניגודזהו

ומשקללתהיסוד-לחוק8שבסעיףההגבלהבפסקתשנקבעוהמידהבאמותעומדת
לשמירתהחייבשלהחוקתיתזכותובין,לכךהנדרשיםובגבולותהראויהבמידה

שניתןהדין-פסקפירותאתלקטוףהזוכהשלהלגיטימיהאינטרסלביןפרטיותו
נכסיעלמידעבחשיפתמתבטאתהאמורהאינטרסשלהמימושמדרכיאחת.לטובתו
-פסוקחובוגבייתדין-פסקקיוםשלראויהלתכליתשנועדה-זווחשיפה,החייב
.לפרטיותהחייבשלזכותועלגוברת

.284ח"ס,1994-ד"התשנ,(15'מסתיקון)לפועלההוצאהחוק1
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ההגבלהבפסקתשנקבעוהתנאיםחלים,הוראותיוכלעל,האמור15תיקוןעל.4

שיפוטיתלביקורתנתונההתיקוןמהוראותהוראהוכל;היסוד-לחוק8שכסעיף
ראשבפניגם,לטעוןיהיהניתן:כלומר.בהשנכלליםהציווייםשלהחוקתיותולבחינת
אמותצםאחדבקנהעולהאיננההתיקוןמהוראותכלשהיהוראהכי,לפועלההוצאה
כתיבתבעתהחוקיהמצבלפי.ההוראהפסילתאתולבקשההגבלהשבפסקתהמידה
הוראהשלפסילתהעללהורותלפועלההוצאהראששלבסמכותוכינראה,אלהדברים

תיקלאותוטובהתהיהשהחלטתואלא,חוקתיתבלתיהיותהבשלהתיקוןמהוראות
בלשכותאו,לשכהבאותהשמתנהליםאחריםבתיקים.לכךמעברולאבלבדמסוים
עד,חוקתיתאיננהלפועלההוצאהראששלדעתההוראהפי-עללפעולימשיכו,אחרות
.העליוןהמשפט-בביתאישורתקבלהחלטתואשר

חוקתיותהעדרבדברטענהביוזמתויעלהלאאם,לעשותייטיבלפועלההוצאהראש

נטענהואם;עליהחלהההגבלהשפסקת,לפועלההוצאהחוקמהוראותהוראהשל

ליבותשומתשיפנההואונכוןראוי-יסודלהשישלכאורהלוונראהכזוטענהבפניו
ישקולהמשפטישהיועץמנתעל,הנטענתהטענהאללממשלההמשפטיהיועץשל

התייצבות)הדיןסדרילפקודת1בסעיףהטבועהההוראהלפיזהלדיוןכצדהצטרפות
.[חדשנוסח],(לממשלההמשפטיהיועץ

לפנישנחקקואלה,לפועלההוצאהחוקשליותרהוותיקיםהחלקיםכילהדגישראוי
אלא,ההגבלהבפסקתשנקבעוהמידהלאמותכפופיםאינם,לתוקפונכנסהיסוד-שחוק

ידוברכךועל,היסוד-שבחוקהחוקתיותלהוראותהכפופה,וראויהנכונהלפרשנות
.הדבריםבהמשך

,לפועלההוצאהחוקלביןוחירותוהאדם-כבוד:יסוד-חוקביןמתמידמתחקיים.5
,שאמרנוכפי,מתנגשלפועלההוצאהחוקשלהחקיקתימהרובדניכרשחלקמכיוון
?בימולכללבאהזההמתח.היסוד-בחוקשנקבעוהחוקתיותבהוראותחזיתיבאורח

גםויתקייםהיוםקייםוהוא,לפועלההוצאהראשיבפנישמתנהליםבהליכיםיומיומי
לפגיעהבהכרחמביא,דיןפי-על,לפועלהוצאהשלהליכיםשביצועמכיוון,בעתיד

,לאזןעלינוכךמשום.היסוד-בחוקמעוגנותשהןכפי,החייבשלהחוקתיותבזכויותיו

אתלבצעהחובהכאשר,החייבושלהזוכהשלהנוגדיםהאינטרסיםבין,האפשרככל

דין-פסקישלוהקיוםהביצועחובתאתנורידאם.הראשוןבמקוםניצבתהדין-פסק
,בסיסיחברתיבערךלפגיעהלהביאעלוליםאנחנו,ראשוןממקוםיותרנמוכהלרמה
פירעון,ראשוןכמושכל,שמחייבהרעיוניהבסיסכלאתונערער,החוקשלטוןשהוא
.זולתוכלפיעצמועלנוטלשאדםחיוביםוביצועדין-בפסקיהאמוראחרמילוי,חובות

הפרדסנותתהליך

המשפט-בביתביטויקיבלההיסוד-חוקלביןלפועלההוצאהחוקביןההתנגשות.6

,במרכזומעמידוהואומתבהרהולךהפרשניהאופקאבל,אחדיםבענייניםהעליון

במהלךהיסוד-שבחוקהמוגנותהזכויותאתלכבדהחובהאת,וגורפתכלליתבנוסחה
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נמצאזהבתחוםהפסוקהההלכהשלהעיצובתהליך.דין-פסקיוביצועחובותגביית
.בעיצומו
הפרשנותבתהליךהעליוןהמשפט-בביתשהונחהראשוןהנדבךהואח2"פרצ"בג

וגורפתכללית,פרשניתהנחיהשםונקבעה,לפועלההוצאהחוקלעומתהיסוד-חוקשל
:אלוןמנחםלנשיאהמשנהשלמפיו

לפגועכדיזהיסוד-בחוקאין'היסוד-לחוק10בסעיףהאמורלפי,כןאמנם"
ההוצאהחוקוהוראות,'היסוד-חוקשלתחילתוערבקייםשהיהדיןשלבתוקפו
הוראותנוגדותשיהיואיפואיכולהיסוד-חוקשללתחילתושקדמולפועל

לעשות',וסבירהראויהפרשנותבדרךהניתןככל,הראוימןאך;היסוד-חוק
.3"האמורהיסוד-חוקהוראותלביןהקייםהחוקהוראותבין'שלום

פטוראיננו,לפועלההוצאהחוקשלהקיימותההוראותאתלפרששבא,הפרשן
חוקבסעיפימדוברכאשרגם,היסוד-בחוקהטבועותהחוקתיותלהוראותמלהתייחס

פי-עללפועלההוצאהחוקהוראותאתלפרשחייביםאנחנו:כלומר.וקודמיםישנים
תוקףלתתכדיבאהדבר.ביניהםולשלבהיסוד-שבחוקהחוקתייםהיסודעקרונות
הזכויותשלושמירהכיבודכדיתוך,לפועלההוצאהשבחוקהאוכפותלהוראות

.ולחייבלזוכההנתונותהחוקתיות
נחקקאשר,חוקשלפרשנותדרכיעללהשפיעעשויהנושיםשלקנייןבזכויותפגיעה

-ב"התשנ,המשפחתיהחקלאיבמגזרהסדריםחוק.לתוקפונכנסהיסוד-שחוקלפני
מוגנותכךומשום,לתוקפוהיסוד-חוקכניסתלפנימעטיםשבועותנחקקהמקורי1992

אולם.היסוד-לחוק10סעיףמכוח(שתוקןלפני)המקוריההסדריםשבחוקההוראות
החוקתיותלהוראותכפופה,שתוקןלפני,המקוריבחוקשנקבעוההוראותשלהפרשנות
:לויןשלמההשופטכדברי,היסוד-בהוקשנחקקו

שלקנייןבזכויותבדיעבדהןפוגעותספקוללאלכתמרחיקותהןהחוקהוראות"
ימיםעשר-שלושה,92.3.12-בפורסםשהחוק,עקאדא;בגדרוהבאיםהנושים

המשפט-מביתנבצרולפיכך,וחירותוהאדם-כבוד:יסוד-חוקשלפירסומולפני
בוכותהאמורהשהפגיעה,בדברספקאין,זאתעם.החוקשלחוקיותואתלבדוק

.4"החוקשלהפרשנותדרכיעללהשפיעעשויההנושיםשלהקניין

מקריןהיסוד-שחוקהואהפסוקהבהלכהומתגבששהולךהכלליהעיקרון.7
גם:כלומר.הוראותיולפילהתפרשצריכהזווחקיקה,קיימתחקיקהעלגםמהוראותיו

8שבסעיףההגבלהפסקתשלהמחמירהלביקורתכפופהאיננההאמורההחקיקהאם

.היסוד-שבחוקהחוקתיותההוראותלפילפרשנותהיאכפופהעדיין-היסוד-לחוק
תפורש(לתוקפונכנסהיסוד-שחוקבעתבעינהשעמדהזו)הישנההחקיקה:כלומר

.715(מע4ר"פ,המשפטיםשר'נח"פר92/5304צ"בג2
.761'בע,שם3
.573,577(2)מזד"פ,זלבסקי'נארטרכט92/3466א"רע4
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ההוראה.תוקפהשייפגעמבליאך,וחירותוהאדם-כבוד:יסוד-חוקשלברוחואמנם
,ותכליתהלשונהפי-על,נועדה,"דיניםשמירת":שעניינה,היסוד-לחוק10שבסעיף
אםגםותחולתםבתוקפםלפגועבאהולא,הקיימתהחקיקהועלהישןהדיןעללשמור
.היסוד-חוקעםמתיישביםאינם

שלדינו-בפסקגםחיזוקקיבלההיסוד-חוקלהוראותבכפוףקייםחוקשלפרשנותו
בענייןשנקבעהההלכהעלחזרהנשיא.5הפועליםבנק'נכהןבענייןשמגר'מהנשיא

המשפחתיהחקלאיבמגזרהסדריםחוקשפוגעהפגיעהלנוכחכיואמרל"הנארטרכט
,ענייןשללגופו.יתרהבזהירותהחוקבפרשנותלנהוגעלינו,הזוכיםשלהקנייןבזכות

אבל,מיעוטשלדין-פסקאמנםהיההפועליםבנק'נכהןבענייןהנשיאשלהדין-פסק
.כלליפרשנותכעקרוןומתקבלהולךהאמורהפרשנותעקרון

חוקתיתכזכותמהארץהיציאהחופש

יציאהעיכובצווילמתןהסטטוטוריהבסיסהואלפועלההוצאהלחוק(א)14סעיף.8

רשם"לעזוב":המילהבמקום.ל"הנ15'מסתיקוןלפיתוקנהוהוראתו,הארץמן
לפניהאמורהסעיףאתפירשכברהעליוןהמשפט-בית."לצאת":המילהאתהמחוקק

המדינהמתהוםמעברשלהפיזיתהפעולהאתמתאר"יציאה"הביטויכיוקבע,שתוקן

.שמעליוהאוויראוהפתוחהיםתחום,אחרתמדינהשלתחומהזהיהיה,אחרלתחום
אשר,זהובעיתוי,הארץאתלעזובאדםעומדבוהמסויםהרגעאלהתייחסותזוהי

התייחסהמחוקקכאשר.העיכובפעולותלגביונכנסות,"יציאה"המילהידי-עלמתואר

פלונימתחוםהיציאהשלהפיזיתבפעולהדןלאהוא,"עזיבה"למונחהקודםבדין
נגדולהפעילניתןבוהשיפוטמתחוםהחייבשללהעדרוהיתהכוונתואלא,אחרלתחום

6.המקובליםהמשפטייםהאמצעיםאת

ההוצאהראשאתוהסמיךהמחוקקבא(א)14סעיףשבהוראתהשינויבאמצעות

כלללהיכנסמבלי,המדינהמגבולותהחייבשלהפיזיתיציאתועצםאתלמנועלפועל

אוהליךלסכלעלולההיציאהכילהניחיסודלוהיהאם,"עזיבה"שללמשמעותה

.דין-פסקביצועעללהכביד

נדוןלפועלההוצאהחוקלביןוחירותוהאדם-כבוד:יסוד-חוקשביןהיחס.9
הראשוןהדין-פסק.הארץמןיציאהעיכובצווישלבהקשרגםהעליוןהמשפט-בבית

רשותלמתןבקשהלדיוןהובאהזהבעניין.וייסגלסי'נוייסגלסהואבונדוןשהעניין
ההוצאהראשהחלטתעלבערעורשניתנה)המחוזיהמשפט-ביתההלטתעלערעור
אתאמרהעליוןהמשפט-בית.המדינהמגבולותהמערערשליציאתועללאסור(לפועל

לפועלההוצאהלהוק14סעיףשללכפיפותכאשר(אורתיאודורהשופטמפי)דברו

.143,150(2)מחר"פ,הפועליםבנק'נכהן93/1759א"רע5
.(ינאיעניין:להלן)529,531(1)לטד"פ,ינאי'נינאי82/244א"ע6
.529(4)מחד"פוייסגלס'נוייסגלס93/7208א"רע7
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:האמורבאופןתוקןשהסעיףלפנינאמרוהדברים.היסוד-שבחוקהחוקתיותלהוראות

שהחייבלהניחיסוד'לפועלההוצאהלראשכאשרקמההסמכות,14סעיףלפי"
.'...הדין-פסקביצוצעללהכבידאוהליךכךידי-עלולסכלהארץאתלעזובעומד
סמכותסביבשנפסקוההלכות,דינו-בפסקהמחוזיהמשפט-ביתשקובעכפי

מכוחהעיכובלסמכותבנוגעגםחלותהאזרחיהדיןסדרתקנותמכוחהעיכוב
:יסוד-חוקלאורהיוםלהתפרשצריכותאלוגםאלואולם.לפועלההוצאהחוק

היוםלהבחןבפסיקהשנקבעההאיזוניםמערכתעל,לפיכך.וחירותוהאדם-כבוד
זכתהאשרזכות,הארץאתבחופשיותלצאתלזכותראוימשקלמתןתוךמחדש
."חוקתיתבנורמהמוגנתלהיות

מחירותחלקבעצםשהיא,הארץמןלצאתהזכותכידינו-בפסקאורהשופטאומרעוד
,חוקתינורמטיבימעמדבעלתלזכותהיסוד-חוקשללתוקףכניסתועםהפכה,התנועה

הישראליבדיןעלה,בההמגולמיםהשיקוליםושל,זווכותשלמשקלהלפיכך.חוקי-על
התנועהחופששיקולשלבמשקלוהגידול.היסוד-לחוקשקדמההתקופהלעומת

סמכויותהמקנה,החקיקהפרשנותבמסגרתביטוילולמצואעשויהארץמןוהיציאה
.הארץמןיציאהעיכובצווילהוציא

צומכוחהארץמןיציאהעיכובשלנוספתסוגייהנידונההעליוןהמשפט-בבית.10

ראוי.הדין8-פסקמתןלפניעודבינייםכסעדהרבניהדין-ביתידי-עלשניתן,עיכוב
שניתןהארץמןיציאהלעיכובמתייחסיםל"הנהדין-בפסקשנאמרוהדבריםכילהדגיש
ההנחיהאולם.בעיצומוהיההרבניהדין-בביתהמשפטישהדיוןבעוד,בינייםכהליך

לחוק14סעיףשלמכוחושניתןיציאהעיכובלצוגםטובה,בהםטמונהאשר,הכללית

נקבעוכברהדין-בעלישלוהחובותוהזכויותניתןהדין-שפסקלאחר,לפועלההוצאה
.בו

מערכתאתהאמורהדין-בפסקקבעברקאהרון(הנשיאלימים)לנשיאהמשנה.11
התובעשלעניינולבין,מהארץלצאתהחוקתיתוזכותו,הנתבעשלעניינושביןהאיזונים
:'נגדויינתןכאשרהדין-פסקשלויעילמהיר,תקיןבביצוע

דין-בעלשלהאינטרסעומדמהמדינהלצאתאדםכלשלהחוקתיתהזכותכנגד=

ההליךעללהשפיעעשויהמהארץדין-בעלשליציאתו.המהותיהדיןלהגשמת
סדיריםמשפטהליכישלקיומם.הדין-פסקשלהביצועאפשרויותועלהשיפוטי
צדכלשללהגנהראוילגיטימיאינטרסהואהמהותיותהזכויותלהבטחת
לאשתביעות,יעיליםיהיוהשיפוטשהליכיציבוריאינטרסגםזהו.במשפט

בשל'שבורהשוקת'בפנילמשפטצדהעמדת.יקויימודין-ושפסקי,תשובשנה

.491(2)מחד"פ,א"בתהאחוריהרבניהדין-בית'נלב92/3914צ"בג8
506'בע,ש
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והןהנפגעהצדשלהאישיבאינטרסהןפוגעתמהארץהאחרהצדשליציאתו
."ראוייםשיפוטייםהליכיםשלבקיומםהציבוריבאינטרס

דין-בעלשלהאינטרסמולהתנועהחופששלהיסודערךאתמעמידברקהשופט
,זהאתזהנוגדיםאלהערכים.השיפוטיההליךבאמצעותהמהותיותזכויותיולהבטחת
שביןהחוקתיתהאיזוןנוסחתנקבעתוכאן.המתנגשיםהערכיםביןאיזוןומתבקש

:הארץ0ימליציאהעיכובשלבסוגיהביניהםמתנגשיםאשר,השוניםהאינטרסים

שליציאתולעכבניתן:זוהיאהראויההחוקתית'המידהאמתכילינראה"
אותסכלהדין-בעלשליציאתוכיורציניכןחששקייםאם,מישראלדין-בעל

."הדין-פסקשלביצועולמניעתתביאאוהשיפוטיההליךאתתכשיל

היופיה-ועל,כעברגםקיימתהיתהוהיא,זואיזוןבנוסחתהלכתיחידושאיןכידומה
היא.היסוד-שבחוקהחוקתיתההגנהללאגם,יציאהעיכובצווילמתןהבקשותנבחנות
שמגרהנשיאשאמרבדבריםביטויוקיבלה,היסוד-חוקשנחקקלפניעודבעינהעמדה
:,לו"הנינאי'נינאיבעניין

עליואותהאשר,המטרהפי-ועלהקשררפי-על(א)14סעיףאתלפרשיש"
מניעתהאתלאפשרביקשהמחוקקכי,(א)14מסעיףלומדיםאנוזובדרך.לשמש

סיכולממנהלנבועיכול,נסיבותיהלאור,אשר,השיפוטמתחוםהיעדרותכלשל
."עליהםהכבדהאוההליכים

תהליךמתחייב,היסוד-חוקידי-עלנשלטהחוקתיהמשטרכאשר,אלהשבימיםנראה
הנובעיםפרשנותוכלליפסוקההלכהפי-עלרקולאזהחוקשלכינונומכוחהאיזון
הנסיבותפי-על,מחייבתאופקיתבשורהמוגנותחוקתיותוכויותהעמדת.ממנה

חוקתיתזכותאותהשתועדףמנתעל,הללוהזכויותביןואיזוןמיוןתהליך,המתאימות
.ומוגדרמסויםכמקרההבכורהאתלשאתהראויה

(א)6סעיףפי-עלכינקבעהעליוןהמשפט-ביתשליותרמאוחרתבהלכה.12

לצאתחופשיאדםשכלהיאהיסודמזכויותאחת,וחירותוהאדם-כבוד:יסוד-לחוק

עללשמורהצורךבשלמוצדקשהדברבמקרהאלאזויסודבזכותלפגועואין,מישראל

הנסיבותכלושקלולאיזוןתוך,לכךהנדרשתובמידה,הגנהבניאינטרסעלאוזכות
,אחרתשיפוטיתערכאהכלכמו,הדין-ביתכשמוסמך.לענייןהנוגעיםוהשיקולים

לדיוןהאחרהצדשלהמהותיותזכויותיוהבטחתלצורך,מהארץלדיוןצדיציאתלמנוע

שמצאאינטרסאותולהבטחתפחותדרסטיותדרכיםקיימותלאאםלבחוןעליו-
היציאהתותרבהתמלאםשרק,תנאיםבקביעתהיאלכךאפשריתדרך.להגנהראויאותו

הראויאינטרסאותועלהגנהשלהמטרהאתלהלוםצריכיםאלהתנאים.הארץמן
לשרתבאיםשאינםתנאיםהחלטתובמסגרתהדין-ביתיקבעאם:זאתלעומת.להגנה

.507'בע,שם10
.6הערהלעיל,ינאיעניין
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הדין-ביתעל.מסמכותחריגהתהווהאלהתנאיםקביעת,לוזרענייןאלאאינטרסאותו
תנאיםלקבועאו,הארץמליציאהעיכובשלהדיוניהסעדאתלתתמקוםישאםלהחליט
הארץמןהיציאהשעיכובהמטרהאתוישיגוהיציאהעיכובבמקוםיבואואשרהולמים

מטרהלשרתבאיםשאינםתנאיםאלהתנאיםבמסגרתלהתנותרשאיהואאין.לשרתבא
זוף

כינראה?היציאהעיכובצולמתןבסיסהמהווההעובדתיתהמערכתתתבררכיצד.13

התצהירפי-על,אחדצדבמעמדיציאהעיכובצולתתרשאילפועלההוצאהראש
להבטחתזהויהא,לפועלההוצאהלתקנות(א)22תקנהלפיהזוכהידי-עללוהמוגש

שמתבצעאחרמסמךכלאולמזונותדין-פסקאורגילכספידין-פסקשלביצועו
זכותו-כךעלהודעהקיבלוהוא,החייבשלבהעדרוניתןשהצולאחר.דין-כפסק

ביניהםוהאיזוןהנתוניםשלהענייניתוהבחינה;הצולביטולבקשהלהגישלונתונה

לאזובבקשה.הביטולבקשתסביבשיקוייםבדיוןלפועלההוצאהראשידי-עלייערכו

,בלבדהמבקשבמעמדשניתן,הצושללביטולומקוםישאםלפועלההוצאהראשיברר

ההוצאהראשיימנעאם.מלכתחילההיציאהעיכובצואתלהוציאמקוםהיהאםאלא

ינצלושחייביםסבירהאפשרותקיימת,וראשונימוקדםבשלבהצואתמלתתלפועל

שניתןהדין-פסקאחרמלמלאויתחמקומפריעבאיןהארץאתיעזבו,זהדבריםמצב
.מזונותחיובישלהאכיפהבתחוםבמיוחדחמוריםהדברים.נגדם

החייבשלהחוקתיותזכויותיומולהזוכהשלהקנייןזכות

המעוגנת,הזוכהשלהחוקתיתזכותוניצבתהחייבשלהחוקתיותזכויותיומול.14

שנועדההחוקתיתההוראה."הקנייןעלשמירה":הואשעניינה,היסוד-לחוק3בסעיף

היאואין,החייבשלאלהעלוגםהזוכהזכויותעלגםמגוננת,הקנייןזכויותעללהגן

ואי,בבדידותהניצבתאינההחייבשלהחוקתיתזרתתו.בלבדהחייבשללימינועומדת
לבצעבבואו,הזוכהשלהחוקתיותמזכויותיוהתעלמותומתוךבנפרדבהלדוןאפשר

.לפועלהוצאהשלבהליכיםדין-פסק
שלהצרבהיבטרקמוגנותאינןהזוכהשלהקנייןזכויותכי,להדגישראוי
זכותשליותרהרחבבהיבטגםאלא,כדיןשלאמוחשיבנכסידושליחתגבול-הסגת

כמושמתבצעאחרמסמךלפיאודין-פסקלפילושהוקנובזכויותלזוכהשישקניין
שניתן,הדין-בפסקשנקבעוהזכויותבאגדקנייניתזכותישלזוכה:כלומר.דין-פסק

.המשפטימיונןלפיקנייניותזכויותאינןזכויותאותןאםגם,לטובתו

:ן'"וההגבלותההיקף:מוגנותאדםזכויות":במאמרואומרברקאהרוןהשופט.15

לנקוטהפרשןעל-'קניין'שלהיקפו,כגון-אדםזכותשלהיקפהבקביעת"

.563,571(4)מחד"פ,'ואחהגדולהרכניהדין-בית'נצוק93/4348צ"בג12
.253,258(ג"תשנ)אוממשלמשפט"וההגבלותההיקף:מוגנותאדםזכויות"ברק'אהשופט13
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-טכניתשאינהפרשנותמשמעותה'רחבמבט'מתוךפרשנות...'רחבמבט'ב
."...'נדיכה'ומהותיתאלא,לגליסטית

האדם-כבוד:יסוד-שבחוק"קניין"המונחכידעהמחווהויסמןיהושעפרופסור

.מ41יRemהמוגנותאלהאתרקולא,כלכליערךבעלותזכויותבחובוכוללוחירותו
,"כלכליערךבעלותזכויות"שלבגדרןבאהדין-פסקשלמכוחוהמוקניתכספיתזכות

.עליהגםפרושההחוקתיתוההגנה,"קניין"שלבגדרובאההיאכךומשום
הראייהמזווית,וחייביםזוכיםשלזכויותיהםעל"רחבמבט"בנשקיףאם:ומכאן

חוקתיותזכויותשלמערכותשתיכאןניצבותכילומרנוכל,חוקיות-עליסודזכויותשל
הקנייןזכותעלהחוקתיתההגנהאחדמצד:הבכורהעלביניהןמתמודדותאשר,מוגנות

לעזובהזכות:ובהןהחייבשלהחוקתיותזכויותיוכלעלההגנהשניומצד,הזוכהשל

,אישיתלחירותהזכות;הכבודועלהגוףעלוההגנההשמירה,הקנייןזכות,הארץאת

לא.ענייןכלשלהמיוחדותהנסיבותפי-עללהיחתךצריךהדין.הפרטולצנעתלפרטיות

במאבקתגברהדין-מבעלימישלזכותומראשולומרוגורפתכלליתנוסחהלקבועניתן
השונותהחוקתיותהזכויותביןהערכיתההעדפה.הללוהחוקתיותהזכויותשתישבין
ערכיתקדימהזכותמתןומתוך,המיוחדיםנתוניופי-עלמקרהבכללהיעשותחייבת
יהיהנכון.ענייןלאותוהאופייניותהנסיבותלפי,זולתהפני-עלמסוימתחוקתיתלזכות

זהאיזוןשלובמהלכו,מעמדשוותחוקתיותזכויותשתיביןאופקיאיזוןכאןלערוך
לאינטרסמרכזימשקללהעניק,אחריוהערעורוערכאתלפועלההוצאהראשעליהיה

ערכאותידי-עלניתניםאשררין-פסקיוכיבודהחוקשלטוןקיוםשלהכלליציבורי:ז
.השיפוט

מנקודת,חייב-זוכהשלהנוגדיםהאינטרסיםביןהאיזוןחובתעלאלהדברים.16
,לפועלההוצאהחוקמהוראותהוראהכללגביהםונכוניםטובים,היסוד-חוקשלמבטו

זכויותיועלההגנה,שאמרנוכפי.היסוד-חוקעלהמבוססתלהגנההחייבטועןשלגביה
ומשפטיעובדתיבחללמצויהואיננה,עצמהבפניעומדתאיננההחייבשלהחוקתיות

לושישהקנייןעלובעיקרהזוכהשלזכויותיועלהחוקתיתההגנהניצבתמולה.ריק

לביצועשניתןמסמךכלשלמכוחואודין-פסקשלמכוחולושהוקנוזכויותבאותן
רקנבחןאיננולפועלההוצאהחוק:אחרותובמילים.דין-פסקכמולפועלבהוצאה
ומזוויתורחבכוללכמבטאלא,יריבוכזכויותשפוגע,אחדצדשלהראייהמזווית
.חזיתיבעימותנתונותמהםאחדכלשלהיסודשזכויות,יריביםצדדיםשנישלראייתם
,הראויההאיזוןנקודתאתלמצואחייבים,אחריוהערעורוערכאת,לפועלההוצאהראש

נוצרתהאיזוןנקודת.הדין-פסקשלאכיפתובמהלך,הנוגדותהחוקתיותהזכויותבין
לטובתהכףוהטייתהנידוןלמקרההמיוחדותהעובדתיותהנסיבותמשקלולכתוצאה

.!נסיבותיבאותןעדיפהלהיותשנבחרה,זכותאותה

.258,267(ה"תשנ)מבהפרקליט"לקנייןחוקתיתהגנה"ויסמן'י'פרופ14
,בכלל,האזרחיהדיןסדרתקנותלביןוחירותוהאדם-כבוד:יסוד-חוקשביןהיחסעל"שגב'ש15

.53,63(ה"תשנ)בהמשפט"בפרט,הזמנייםוהסעדים
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דינו-בפסקשמגר'מהנשיאשאמרדבריםלהביאיהיהנכוןזהנושאשללסיכומו
שהםלמרות,בענייננוגםליישוםראוייםאלהדברים.ישראל16מדינת'נגנימאתבעניין

ואלומאוזןמקיףלהיותחייבהמשפט-ביתשלמבטו":ממנוהמרוחקלנושאמתייחסים
עללהגנהגםמתקשרתזורהבההנחייה."בלבדאחתאנושיתלגזרהמכווןלהיותלו

.וחייביםזוכיםשלכבודם

וחייביםזוכיםשלכצודםעלההגנה

גםלצידםעומדתוחייביםזוכיםשלהקנייןזכותעלהחוקתיתלהגנהבנוסף.17
שכנגדהצרידי-עללא,ייפגעלאשכבודםלכךזכאיםוהם;כבודםעלהחוקתיתההגנה
:לפועלההוצאהמערכתידי-עלולא

,ושובבלךזוכהשלדחייתו,החוקייםהביצועהליכיעלסבירהבלתיהכבדה
הצדקהללאוהשהייתםהליכיםעיכוב,נפסדיםבאמצעיםפסוקחובמתשלוםהתחמקות
לפגיעהבנוסף,הזוכהשלבכבודופגיעהמהוויםאלהכל-משפטיתאועובדתית
.הדין-בפסקלטובתושנקבעוזכויותבאותןלושישהקנייניותבזכויות
-החוקיותמזכויותיוהמתעלםביצוע,ההליכיםשלוקשוחמתעמרביצוע:ומנגד

למצוקהשנקלע,אמצעיםחסרחייבביןמבחיןשאיננוביצוע,החייבשלהבסיסיות
בזכותוכפגיעהכמוהם-חובותיומתשלוםשמתחמקסרבןחייבלבין,בטובתושלא

.כאדםכבודועללשמירההחייבשלהחוקתית
פרושההיא,מוגנתחוקתיתזכותשללרמהעלתהאדםשלכבודועלזושהגנהמעת

שללטובתוסלקטיביבאורחתוטלזושהגנהלכךבסיסואין,החייבועלהזוכהעל

לשמורלפועלההוצאהמערכתועל,מחולאיננואכןהחייבשלכבודו.בלבדהחייב

הליכיועל,מחולאינוהזוכהשלכבודוגםאולם;מלאכתהאתלעשותבבואהעליו
לביצועו,בדיןהמוכריםבגבולות,שתגרוםראויהבצורהלהתנהללפועלההוצאה
:שמגרן'מהנשיאכךעלעמד.ויעילהמהירהבדרךהדין-פסקשלהמלא

חובלגבותהצלחהללאהמנסהוהרעבהיוםקשה,הנושהשלכבודומדוע"
נשמרהאם?החייבשלמכבודווהמשפטהחקיקהלמערכותפחותחשוב,פסוק
שכרכגון,כדיןלושמגיעמהאתלגבותיכולאינואישבובמקוםהאדם-כבוד
שללכבודורקלדאוגראההמשפט-שביתמאחר,בהןשזכהפרוטותאושהולן
בנקאימוסדתמידהואהנושהכיהפשטניתהמסקנההוסקהמהיסודעל.החייב

."?מרודעניתמידוהחייב
......................................
האלשלבעיניוכאילו,הכיווניםבשניאיפואלהסתכליש,האדם-כבודעל"

."בסלקטיביותולנהוגאחדלכיווןרקהפניםאתלהטותאין.יאנוס

.(פורסםטרם)ישראל-מדינת'נגנימאת,95/537פ"בש95/2316פ"דנ16
"במשפטמגמות";95.3.14ביוםצלטנרפרסחלוקתבטקסשנשאבדבריםשמגר'מהנשיא17

.5(ו"תשנ)כמשפטעיוני
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,,'1967-ז"תשכ,לפועלההוצאהלחוק15'מסתיקוןשנחקקלאחרנאמרואלהדברים

פני-עלובולטברורבאורחהועדפווהן,החייבשלזכויותיועלמיוחדדגשהושםשבו
,שהואמשפטימאבקלאחרלטובתושנפסקחובלגבותהזוכהשלמאליההמובנתזכותו

תכליתכינאמרהחוקםלהצעתההסברבדברי.וממושךיקר,מזומנותלעיתים
במהירותחובואתלגבותלזוכהלסייעהיאלפועלההוצאהמערכתשלפעולותיה
לפיעליושהוטלוהחיוביםאחרלמלאהיאהחייבשלחובתוכאשר,וביעילות

עוד.דין-פסקכמולפועלבהוצאהאותולבצעניתןאשר,אחרמסמךלפיאוהדין-פסק
פערקייםבפועלכינראהאולם,זוראויהבתכליתמשתלבותהחוקהוראותכישםנאמר
יתרמשקלניתןשבו,המתקןהחוקנוסחלבין,ההסברבדברישנאמרו,הללוהדבריםבין

.הזוכיםשלזופני-עלהועדפהוהיא,החייביםשלהבוללתלעמדתם

שלישיצדנגדהליכים

שלישיצדחיובשלבנושאגםהיתההעליוןמשפט-ביתמצדראשוניתפרשנות.18

.לפועלההוצאהלחוק48סעיףלפיהפסוקהחובבתשלום
החובבתשלוםהשלישיהצדאתלחייבובקשל"הנ48סעיףלפיבקשההגישזוכה
עלהגיבלאהשלישיהצדכיהיהטעמו.זולבקשהנעתרלפועלההוצאהראש.הפסוק

החובבתשלוםחבשהואנסתרהשלאבחזקהעומדהואכן-ועל,לושהומצאהעיקולצו
השלישיהצדשכאשרקבעהואוגם,זובהחלטהתמךהמחוזיהמשפט-בית.הפסוק

ישכןאםאלא,הפסוקהחובבתשלוםחבהריהולושהומצאהעיקולצועלמגיבאיננו

העליוןהמשפט-בבית.לפועלהמוציאלידיהמעוקליםהעברתלאי"סבירהצדק"בפיו
לחוק(א)48בסעיףנזכרתאשר,המותניתהחובהכינקבעשם.בוטלוהחיובמפנהחל

שלבדרךאוחקירהשלדרךעלהוכיחשהזוכהלאחררקמתעוררת,לפועלההוצאה
.העיקולצונשואהנכסיםמצוייםהיואומצוייםהשלישיהצדבידיכי,ראיותהבאת
החשובהטעםעלוביניהםטעמיםבמהעלהלכתואתביססהעליוןהמשפט-בית

-כיאומרלויןשלמההשופט.לעניינינו

זכותשלהנורמטיבימשקלהעלהוחירותוהאדם-כבוד:יסוד-חוקחקיקתעם"
פוגעיםאין'שהאמורלחוק3בסעיףהקביעה.יסודזכותשללדרגההקניין
;קיימותדיןהוראותלפרשבאיםכשאנוגםמשקלבעלתהינה'אדםשלבקניינו

מן,שלפנינוהשאלהלפתרוןלכאןאולכאןפניםשישסבוריםהיינולוגםלפיכך
שזכותבאופןהרלוונטיתלפועלההוצאהחוקהוראתאתשנפרשהואהדין

.20"תיפגעלאהשלישיהצדשלהקניין

.1הערהלעיל18
.292ח"ה,1994-ד"התשנ,(14'מסתיקון)לפועלההוצאהחוקהצעת19
.(פורסםטרם)מ"כע6181בגוש168חלקהחברת'נמ"בעבנין1992גוש93/5222א"רע20
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שברשותםשלישייםצדדיםנגדלמדיענפהפעילותמאפשריםלפועלההוצאהדיני.19
לתוקפושנכנסמיום.לחייביםכספייםחובותחביםשהםאוחייביםשלנכסיםמצויים

כלפיהםמשחבנויותרהשלישייםהצדדיםשלזכויותיהםבכיבודאנוחבים,היסוד-חוק
מעוקליםמכירתכלפיהפעילותאת,הנראהככל,לצמצםעלינויהיהכך.בעבר

יותרלהימנעעלינויהיהכן.אחראדםושלהחייבשלמשותפתכבעלותהנמצאים
דברחבהואשאיןמכיוון,השלישיהצדשלובפרטיותובקניינומפגיעהבעברמאשר
ישוכנעבו,ראוימשפטיהליךלאחררק(בכללאם)יגובשוחיובו,לפועלההוצאהבתיק
.לפועלההוצאהלחוק48סעיףלפילחיובוהתנאיםנתמלאוכילפועלההוצאהראש

(גבייה)המסיםפקודת

ומיושנתיגעהמנדטוריתפקודהעדייןניצבתהישראליתהחקיקהבמערכת.20

הסטטוטוריהבסיסהיאזופקודה.הכלחעליושאבדמונחיםממאגרנלקחושביטוייה

בהשישכךעלמצביעבסעיפיהוהעיון,מאזרחיהלמדינההמגיעיםהמסיםלגביית

צדדיםושלמסחייבישלהקנייןבזכותלפגיעהפתחהמהווים,מהותייםליקויים

.מסחייבישלנכסיםבידיהםשעוקלושלישיים
השלטוןמרשויותרשותכל":כינקבעוחירותוהאדם-כבוד:יסוד-לחוק11בסעיף

זכותלמדינהאיןכיהואהדברופירוש,"זהיסוד-חוקשלפיהזכויותאתלכבדחייבת

העליוןהמשפט-ביתקבעמכברלא.אזרחיהפני-עלהיסוד-חוקשלמכוחויתרונית

זכותאתלכבדחייבתהשלטוןמרשויותרשותכלכי(דורנרדליההשופטתשלמפיה)
אין,אחריםואינטרסיםזכויותלביןהקנייןזכויותשביןובאיזון,האזרחשלהקניין
8שבסעיףההגבלהבפסקתשנקבעוהמידהאמותלפיאלא,הקנייןבזכותלפגוע

ראויהלתכליתשנועד,ישראל-מדינתשלערכיהאתההולםבחוק:כלומר,היסוד-לחוק
חובה.כומפורשתהסמכהמכוח,כאמורתוקלפיאוהנדרשעלעולהשאיננהובמירה

כאמור,ישראל-מדינתהקמתעלשבהכרזההעקרונותברוחהקנייןזכותאתלכבד
שיטתנושלהיסודעקרונותלאורתתפרשהקיימתהחקיקהוגם,היסוד-לחוק1בסעיף

.היסודי-חוקהוראותושלהמשפטית

:ענייניתלבחינהראוייםבפקודההמצוייםהליקויים.21

מסויםנכסעלעיקולצומתןעללהורותרשאי,מינהליתרשותשהוא,הגבייהפקיד
פי-על.לפקודה7בסעיףכאמור,שלישיצדבידישנמצאיםנכסיםעלאומסחייבשל

המעוקלהמסתוככתשלוםהשלישיהצראתלחייבהגבייהפקידהוסמך(2)'7בסעיף
.המסלסרבןהשלישימהצדשהגיעהחובלסכוםעדאוהמעוקלהנכסשווילגובהעד

ששםאלא,לפועלההוצאהלחוק48בסעיףשנקבעהההוראהבמתכונתנגזרהזוהוראה

משפט-ביתשלרשםאושופטשהואלפועלההוצאהלראשהחיובסמכותניתנה

.(פורסםטרם)'ואחשרבני'נ'ואחסלמונוכ94/4475,94/4459א"בש21
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שוניםאולם.לפועלההוצאהלחוק80סעיףלפיבזכותערעורישהחלטתוועל,השלום

מבלימינהלילפקידשיפוטסמכותהקנההמחוקק:(גבייה)המסיםפקודתלפיהדברים
שלוההחלטותהפעולותאתלתקוףניתןשבאמצעותו,ערעורימנגנוןוובפקודהשקבע

,טבעןמעצם,בהןשישפעולותאלהוהרי;הגבייהפקידשלאוהגבייהעלהממונה
כבר.שלישייםצדדיםשלאומסחייבישלהקנייןבזכויותמשמעית-וחדישירהפגיעה

אשר,השלישיהצדשלהקנייניתזכותואתלכבדיש,הפסוקהההלכהפי-על,כיאמרנו
העובדתייםהנתוניםכלשהוכחולאחראלאלחייבוולא,חוקתיתזכותשללדרגהעלתה

צריכההנתוניםהוכחת.המסחובבתשלוםלחיובוראויבסיסהמהווים,והמשפטיים

כאשרבייחוד,מסרשותבפניולאשיפוטיתרשותבפני,ותקינהענייניתבדרך,לבוא

הודעתמכוחאלא,המסלרשויותדברישירותחייבשאיננושלישיצדשלבחיובומדובר

מבלי,המדינהלאוצרכספיםחייבעצמואתלמצואעלולהוא.לושהומצאההעיקול
.זהחיובעללערערזכותלושתהיה

ערעוריתמערכתוהעדר,מינהליתרשותידי-עלחובבתשלוםשלישיצדשלחיובו
להביאלוניתןשלאמכיוון,השלישיהצדשלהקנייןבזכויותפגיעהמהווים,זהחיובעל

שלבהליךההחלטהעלולערער,שיפוטיתערכאהבפניזכויותיועלולהגןהגנהטענות
.ערעור

המפגראתלמסור"השלום-משפט-ביתשלשופטהוסמךלפקודה10בסעיף.22

היההמחוקק.(חובובתשלוםשפיגרמסלחייבהכוונה)"...ימיםלחודשהסוהר-לבית

ההוצאהבחוקשהוכנסולתיקוניםזהשבסעיףההוראותאתהתאיםאילולעשותמיטיב

לביקורתכפופהאיננה,לפקודה10שבסעיף,זוהוראהגם.15'מסתיקוןלפילפועל
80שבסעיףלזודומהתרופה,הפקודההוראותלפישנאסר,מסלחייבואין,ערעורית

.לפועלההוצאהלחוק

גבייתלשםנכסיםכונסלמנות,לפקודה'12זסעיףלפי,הוסמךהכנסהמסנציב.23
.לפועלההוצאהחוקלפישהתמנהנכסיםכונסכסמכויותתהיינהוסמכויותיו,מסחוב
מחוץחייביםנכסיעלעצמאיתהשתלטותהמסלרשויותהמאפשרתרחבהסמכותזוהי

,ערעורזכותלאורחאיןנכסיםכונסשלמינויועל:מזויתרה.המשפט-בתישללמערכת

בדיןהקיימותולעילותלמסגרתמוגבלתהגבייהעלהממונהשלפעולהלתקוףויכולתו

הוראהעל.(השפיטה:יסוד-לחוק(2)(ד)15סעיף)מינהליתהחלטהשלתקיפתהלעניין

,כךעלערעורזכותללאובעיקר,המסרשויותידי-עלנכסיםכונסימינוישלזומיוחדת
גבייתלשםנכסיםכינוס":המענייןבמאמרהלהב-אבןדליהר"דידי-עלביקורתנמתחה

תקופתמאז,השניםלאורךשהשתרשוהסדריםכיאומרתהנכבדההכותבת.22"מסחוב

החליטהמחוקקואם.חדשהישראליתבחקיקהעליהםלחזורהיהנכוןאםספק,המנדט

כינוסשללכתמרחיקסעדבאמצעות,בעצמןלפעולהסמכותאתהמסלרשויותלהקנות

מחוץשיפוטיתערכאהבפניזוהחלטהעללהשיגלאזרחלאפשרהיההראוימן,נכסים

.המינהליתלמערכת

.269(ג"תשנ)אהמשפט"מסחובגבייתלשםננסיםכינוס"להב-אבן'דר"ד22



אופירבר'ד84

היו,עליוחולשתהחדשההיסודשחקיקת,החוקתיבמשטרכילהניחמותר.24

,מינהלרשויותידי-עלנכסיםכונסימינויהמאפשרת,חוקהוראתפוסליםהמשפט-בתי
הקנייןבזכותפוגעתבהיותה,זהמינויעלערעוריהסדרוללאהשיפוטיתלמערכתמחוץ
כן-ועל,בעינועמדחוקתיהבלחיהמשטרבעודנחקקהזושהוראהבריאולם.היחידשל
:יסוד-להוק10בסעיףכאמורהיסוד-חוקמהוראותהוראהנוגדתהיאאםגםתקפההיא

לזכויותכפופהתהיהכזונוגדתהוראהשלהפרשנותאולם.וחירותוהאדם-כבוד

הדברנראהזופרשנותלפי.עיקריולפיתפורשוהיא,היסוד-בחוקשנקבעוהחוקתיות
בהלהשתמשועליהן,זובסמכותרחבשימושלעשותצריכותאינןהמסשרשויות
דרךבידיהןואיןוסרבןחמקןמסבחייבשמדוברברוראםורק,מאודמצומצמתבמידה
.גבייהשלאחרת

דבריםשלסיכומם

סעדיםשתובעכמילפועללהוצאהבאאיננולטובתוניתןדין-שפסקזוכה.25
,שניתןדין-פסקשלמכוחולוהוקנוכברשזכויותיוכמיאלא,דעת-שיקוללפיהניתנים
לפועלההוצאההליכיבמסגרת.וממושךיקרמשפטימאבקלאחר,למדיקרובותלעתים
אבל,לפועלההוצאהלחוק(א)8סעיףכהוראת,משנהופני-עלאחדסעדלהעדיףאפשר
ההוצאהחוקלפיסעדים.כוללבאורחהרין-פסקאתמלבצעלהימנעאפשרותאין

לושהוקנובזכויותלושישהקנייןזכותעלהמבוססת,שבדיןכזכותלזוכהיינתנולפועל

כזכות,החדשהחוקתיבמשטר,ניצבתזוקנייןזכות.לטובתושניתןהדין-פסקלפי
;שלישייםצדדיםושלחייביםשלמוגנותחוקתיותלזכויותערךשוותחוקתית

נסיבותיולפימקרהבכלתעשהזולתהפני-עלאחתחוקתיתזכותשלוההעדפה
.הראשוןבמקוםניצבתהדין-פסקאתלבצעהחובהכאשר,המיוחדות

אךנישאתאיננה,לפועלההוצאהדינישלהענייניבהקשר,החוקתיתהבשורה.26
שלוחברתיתמשפטיתאוירהליצורנועדהוהיא;הציבוריחידילכלאלאלחייביםורק

הזכויותקיוםעלממשיתהגנהתוךחיוביםואכיפתחובותגביית,דין-פסקיביצוע
מצבזהיהיה.לפועלההוצאהבהליכיאחריםומעורביםחייבים,זוכיםשלהחוקתיות

משפט"למעיןתתפתחלפועלההוצאהאםוהמשפטיהחברתימההיבטמאודפגום
אתיאמרהמשפט-שביתאחרי:כלומר.היסוד-שבחוקהחוקתיותההוראותבחסות"שני
ועקרון,מתחילתוכאילוהמשפטיהמירוץיתחיל,הדין-בפסקקביעותיואתויקבעדברו

זוהתעלמות.חייבשלמצירוהחיובמןהתעלמותתמרוניבפניייסוגוהאכיפההביצוע

מעשיערךחסרלמסמך-הדין-פסקואת,משמעותלחסרתבמשפטהזכייהאתהופכת

.לאכיפהניתןובלחי
לגבייתחוקיכבסיס,לפועלההוצאהבחוקהטבועההחברתיתהחשיבותלנוכח
מולאל,זהחוקשלהעתידיתהפוערותכילקוותמותר,דין-פסקיולביצועחובות
שלמקלטלעירלפועלההוצאהמערכתאתתהפוךלא,וחירותוהאדם-כבוד:יסוד-חוק

חובותגבייתעלתכבידולאהזוכהזכויותשלהחוקתימערכןתפחיתלא,חייבים
.דיןפי-עללזוכיםהמגיעים




