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מבוא.א

אל:להלן)עבידאלסולימאןשללהרשעתובאשרהרוחותסערו,מכברלא
חדשותוערוצי"מעריב"העיתוןשלתחקירכתבת.ל"זקיקוסחניתברצח(עביר

.ברצחעבידאלשלולהרשעתולחקירתוהקשורותתמיהותמחדשהעלובטלוויזיה
הראיותמכלולאתכראויהבינולאאותוששפטוהערכאות,עבידאללטענת

חוקרי,לדבריו,שכן,בכפייהנגבתההודאתוכיהטענהעלתהוכן,בתיקשהצטברו

בעניינושייערךעבידאלמבקש,לכךבהמשך.חקירתוכעתבוהתעללוהמשטרה
ושיחזרשהודהאדם":תמיהההעלה,פלדמןאביגדורד"עו,פרקליטו.צדקמשפט
המציאותלביןההודעהביןקשרכשאיןאפילואוטומטיכמעטבאופןהורשע

.1"עשהלאשהואבדברהודההזההאישלומרכדימזהיותרצריךמה.בשטח
וכי,חוזרמשפטעבידאלשלבעניינושייערךלהעריךניתן,אלהדבריםרקעעל

ממששלחשששנתעוררבעילהעבידאלשלשחרורותהיההחוזרהמשפטתוצאת

."משפטשערי"במכללתככירומרצהלפילוסופיהדוקטור*
.06.4.12מעריב"?קיקוסחניתאתרצחמי"ליבנהואריאלרפפורטעמיר1
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רוגמתחוזריםבמשפטיםלהכרעהבדומה,זאת.דיןעיוותלנידוןנגרםבהרשעהכי
.ברנס2פרשת
,וזאת,שלוהראשיתנקודתאלהמשפטיההליךהחזרתמשמעו"חוזרמשפט"
בענייןהדיןשפסקלאחרכללבדרך,הלאהזומנקודההתקדםשההליךלאחר

ולדוןלשובמנתעל.שגרתיאקטאינה"הראשיתנקודת"אלווחזרה.לחלוטהפך
,לשאלה.ממששלבסיבהצורךיש-הוכרעאףפעםולא-נדוןשכברבמה
מעטלאכיוםיש,פתיחתונקודתאלהמשפטיההליךישובנסיבותאותנאיםבאלו

עלהמשפטביתמורהשבההדרךגם,כןעליתר.בהןיתמקדזהומאמר,תשובות
נקודת"אלההליךלהשבתברוראפיקקיים:אחתאינהלראשיתוההליךהחזרת

שהוא-האזרחיבדיןגםאפיקקיים;החקיקהעלהנשעןהפליליבדין"הראשית
שללראשיתוהדיוןאתהמחזירבאופןהחלטהתתבטלשלפיו-הפסיקהיציר

.אלהעלנוסףנוספיםאפיקיםקיימים.שבוטלההחלטהאותהאלשהובילההליך
,שלוההתחלהלנקודתהייוןאתהמחזיריםהמשפטייםבאפיקיםיתמקדזהמאמר
זהבענייןהדיןשפסקלאחרהזמןבפרקכגון)סופיאומתקדםלשלבשהגיעלאחר

ננסה.כאמורהדיוןלהחזרתהקיימותהשונותובפרוצדורות,(לחלוטהפךאחראו
הדיוןפתיחתאתהמאפשרים,הדיוןסופיותבחומתהבקיעיםאותםמהםלבחון
עקרונות"מפני"דיןביתמעשה"עקרוןנסוגשבהםהמצביםאותםומהם,מחדש

,אחידותו,המשפטיציבותבתפישתחדשותמגמותלגלותננסהכךאגב."צדקשל
.מחדשלפתיחתוהפרוצדורלייםהמחסומיםוהבקעתסופיותו

לדיןבאשרשתקאך,הפליליבדיןחוזרמשפטשלבהליךהכירהמחוקק
ניתןשבגדרו,"חוזרמשפט"שללקיומוהחקיקתיההסדר,כלומר.האזרחי
de(מחדשלדיוןלהעמיד novo(3לפליליםהוגבל,חלוטדיןבפסקשהוכרעעניין.

משפט"שלבקיומו,חקיקתיהסדרבהיעדרגם,האזרחיהמשפטמכיר,זאתחרף
באפשרותשדנוהדיןפסקי.המשפט4ביתשלהטבועהסמכותומכוח"אזרחיחוזר

המבקשהסתמךבהםלמקרים,בעיקר,התייחסואזרחיבעניין"חוזרמשפט"לעריכת
ביתכלפיבמרמההושגשניתןהדיןפסקכי,היאהטענה,היינו,התרמיתעילתעל

דורנרהשופטתשלרינהפסק,(2002)354(3)נור"פ,ישראלמדיגת'נברנס99/3032ח"מ2
.(1999ברנסעניין:להלן)

1984-ד"התשמ,[משולבנוסח]המשפטבתילחוק31'ס;השפיטה:יסוד-לחוק19'ס3

.1957-ז"התשי,(חוזרבמשפטדיןסדרי)משפטבתיותקנות(המשפטבתיחוק:להלן)
'פס,(2000)366(3)נזד"פ,מ"בעטלטשביה'נל"ז,שעיההמנוחעזבון92/4682א"ע4

תורתלויןשלמהראוכן;(שעיהעזבוןעניין:להלן)מצאהשופטשלדינולפסקואילך5
דין-ביתמעשהזלגתןנינה;(1999)213יסודועקרונוהמבוא-האזרחיתהפרוצדורה

על-חק,סופיוב'נסופיוב91/1486א"רעוכן;(1991)598-610,625-636אזרחיכהליך
1007(2)97על-תק,מ"בעמקורותחברת'נגיאחוף96/4546א"דנ;(1995)103(4)95

שיתופיתלהתיישבותפועליםקבוצת-גב-עין01/79א"דנ;(גיאחוףעניין:להלן)(1997)
;(גבעיןנוסףדיון:להלן)(2001)652(3)2001על-חק,מ"כעמיםחברתמקורות'נמ"כע

.(גבעיןעניין:להלן)(2000)621(4)2000על-תק,מקורות'נגכעין99/4958א"בע
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עילותבשלגםדיןפסקלבטלהעקרוניתבאפשרותהכירההפסיקה,אולם.המשפט
למקריםהכוונה.חדשות5ראיותשלהתגלותןבדברהעילה-ובראשן,נוספות
פניאתלשנותשבכוחן,חדשותראיותנתגלו,סופידיןפסקשניתןלאחר,שבהם

.6הדיןפסקלמתןקודםסבירהבשקידהלהשיגןהיהניתןושלא,מיסודהההכרעה
חרף,האזרחיזהלביןהפליליהחוזרהמשפטביןהבדלראתההפסיקה,זאתעם

.7הראשיתנקודתאלהענייןחוזרבשניהם:דומההמקריםבשנישהתוצאההעובדה

,אזרחיענייןשללבירורוהפלילילזהדומההסדרנקבעלאהחרותבדין"
חקיקתיהסדרשלהיעדרוחרףכי,אנגליתפסיקהבעקבות,נקבעכבראך

,חלוטדיןפסקלבטלטבועהסמכותאזרחימשפטלביתנתונה,מקביל
ביתמעשהשלשיקוליםפניעלעדיפיםצדקשלשיקוליםשבהןבנסיבות

.8"דין

,אזרחי"חוזרמשפט"ופליליחוזרמשפטבמסגרתדיןפסקלבטלמהאפשרותלבד
הקודמותהערכאותהחלטותמתבטלותשבהן,9נוספותמיוחדותנסיבותתיתכנה
פגיעה,בהמשךשנראהכפי,למשל,כך.הראשונהבערכאהמחדשמתחילוהדיון
נסיבותמהוות,לערעריבזכותופגיעהאו,'מיוצג0להיותדיןבעלשלבזכותו
.כאלה

מלמדאלהבסוגיותהעליוןהמשפטביתידיעלשניתנוהדיןפסקיניתוח
צדקושיקולידיןבעלשלהיסודבזכויותפגיעהשלפיה,מגמהשלקיומהעל

בין-"הראשיתנקודת"לההליךאתלהשיבלהחלטהאפשריבסיסמשמשים
.לאואםובין"חוזרמשפט"בשםההליךייקראאם

הדיןפסקשל6'בפס;שם,גבעיןנוסףובדיון;שם,שעיהעזבוןבענייןשהיהכפי5
מחוזי)א"בתאוקוןהשופטשלדינופסקאתראועוד;שםהמופיעותהנוספותובאסמכתאות

כהן05/7364א"בשעודוראו,(2003)5972(1)2003מח-חק,כהן'נחסיין97/1264(ם-י
.המאמרבהמשךיורחבעליהם(2005)2433(3)2005על-תק,דגן'נ

אינגסטר58/254א"ע;(1959)1497,1501-1502יגר"פ,מעייני'נירמיצקי58/238א"ע6
771(2)94על-תק,ן"ברנוב'נברנוביץ94/109א"רע;(1959)449,458יגד"פ,לנגפוס'נ

.629-633'בעמ4ש"הלעיל,ולצמן:וכן;(1994)
.4ש"הלעיל,גבעיןעניין7
.מצאהשופטשלדינולפסק5'בפס,4ש"הלעיל,שעיהעזבוןענייןראו8
חמיראוהשגרתיבמובנםוהחלטותדיןפסקיביטולעל;"סטנדרטי"שאינולביטולהכוונה9

.(2004)213'מעמשמיניפרקהאזרחיהערעורנון-בן
בוכותהפגיעהאתהרואיםיש;(1997)375(5)נאד"פ,שושןבן'נשושןבן97/6810א"רע10

פגיעהמצדיקהבהשפגיעה,לערכאותהגישהשליותררחבהמזכותכחלקמיוצגלהיות
.הדיוןסופיותבעקרון

.(2005)1582(4)2005על-תק,ישראלמדינת'ננאור05/7383פ"רע11
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הפליליבדיןהחוזרהמשפט.ב

כללי.1
המשפטבתילחוק(א)31בסעיףמצויותחוזרמשפטשללקיומובדיןהעילות
:הקובע

ביתשלאחרשופטאולנשיאהמשנהאוהעליוןהמשפטביתנשיא"
העליוןהמשפטביתכילהורותרשאיהנשיאלכךשקבעהעליוןהמשפט

בושנפסקפליליבעניןחוזרמשפטיקייםלכךשיקבעמחוזימשפטביתאו
:מאלהאחדנתקייםכיראהאם,סופית

היהיסודהעניןבאותושהובאומהראיותראיהכיפסקמשפטבית(1)
כדיבכךהיהזאתראיהאילולאכילהניחיסודויש,בזיוףאובשקר
;הנידוןלטובתהמשפטתוצאותאתלשנות

שהיההחומרעםביחדאולבדן,העשויות,ראיותאועובדותהוצגו(2)

;הנידוןלטובתהמשפטתוצאותאתלשנות,בראשונההמשפטביתבפני

ומהנסיבות,העבירהמעשהאותובביצועבינתייםהורשעאחראדם(3)

לראשונהשהורשעמיכינראהאחראדםאותושלבמשפטושנתגלו
.אותהביצעלאבעבירה

."דיןעיוותלנידוןנגרםבהרשעהכיממששלחששנתעורר(4)
בתילחוק31סעיףשלבהמשכומצויותהחוזר12למשפטהקשורותההוראותשאר

זובבקשהוהדיוןחוזרלמשפטהבקשההגשתלצורכיהפרוצדורהואילו,המשפט
.1957-ז"התשי,(חוזרבמשפטדיןסדרי)משפטבתיבתקנותמצויים
להחליטאםהכרעהבכלהמרכזיהרכיב,המשפטבתימפסיקתשעולהכפי

להשגתהרצון:אינטרסיםשניביןלאזןבצורךנעוץ,לאואםחוזרמשפטעל
במשפטהדיוניהמנגנון.שני13מצדהדיוןוסופיות,אחדמצדהצדקאוהאמת
בהגברתבצורךמכירובכך,אדםשלבהרשעתושנפלהטעותתיקוןמאפשרהחוור
מושגיםובכךטעויותתיקוןמנגנוניבתוכההמכילההשפיטהבמערכתהציבוראמון
הואאףמשקף-הדיוןסופיות-האחרהחשובהאינטרס.הצדק14אוהאמת

חלוטדיןפסקביסודהעומדוההרתעתיהחינוכיהאינטרס-נורמטיביתמשמעות

.השפיטה:יסוד-לחוק19'סעודראו12
הדיןפסקיאתעודראו;(1999)529,559(1)נגד"פ,ישראלמדינת'נקוזלי96/7929ח"מ13

המשפטיהיועץ'נפלוני04/5048ח"במברקהנשיאשלדינולפסק28'בפסהמוזכרים
02/10392ח"במובפרט;(פלוניעניין:להלן)(2005)1468(4)2005על-חק,לממשלה

הליךשלרוחואתברקהנשיאפירששם,(2003)297(2)נזד"פ,ישראלמדינת'נעמיאל
.החוזרהמשפט

;שם,פלוניעניין;(2006)1512(1)2006על-תק,ישראלמדינת'נמאחר05/7724ח"מ14

ח"מ;שם,קוזליעניין;(1997)334,354(2)נאד"פ,ישראלמדינת'נעזריה95/6148ח"מ
.(1996ברנסעניין:להלן)(1997)241,249(4)נאד"פ,ישראלמדינת'נברנס96/6731
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.סוףלושישויעילמהירהליךשלבניהולוהאחריםהמתדייניםשלואינטרס-
להליךהזכותשלהחוקתימעמדהאתלשקףחייבהללוהאינטרסיםביןהאיזון
,לעילכאמור,חוזרמשפט,משכך.!ולחירותילכבודאדםשלזכותוואתהוגן
שפסק,היאחוזרלמשפטבבקשהלדיוןהמוצאנקודת"שכן,נוסףערעוראינו

הליך,למעשה,הואהחוזרהמשפט.!6"יסודוובדיןכדיןניתןהבקשהנשואהדין
פרוצדורהבהיעדרהחלוטהדיןפסקתוצאתאתלתקן,מסוימותבנסיבות,שנועד
מכירההמשפטשמערכת,היאזההליךשליותרהרחבההמשמעות.בחוקאחרת

מושלמתבלתיבהיותה-ובעצם,תקלותללאלפעוליכולתהבאי,במגבלותיה

והמהותייםהדיונייםהמחסומיםנפרצים,משכך.מוחלטצדקלעשותמסוגלתובלחי
.!מולם7העומדהציבוריהאינטרסחרףהדיוןסופיותבכלליהמגולמים
כמצדיקותהעליוןהמשפטביתבפסיקתלהכרהזכהשחלקןטענותייסקרולהלן
.חוזרמשפטשלעריכתו

הוזרמשפטשללעריכתוהטעמים.2
"מוטעההגנהקו"או"בייצוגכשל"טענת(א)

עילהלהוותעשויהנאשםשלדינועורךשנקטסיכויחסרהגנהקוכי,הטענה
נדוןמקרהבאותו.עמיאלהבפרשתהתקבלה,דיןלעיוותמחששחוזרלמשפט
פגיעהעקב,מאחורשישבחברולמותשגרם,אופנוערוכבנאשםשלעניינו

ש"הלעיל,1999ברנסענייןראועוד;ברקהנשיאשלדינולפסק3!'בפס,שם,פלוחעניין15
.(2003)253,266(4)נזד"פ,ישראלמדינת'נדרעי00/8483ח"ומ;375'בעמ,2

שלדינולפסק7'פס,(2002)225(2)2002על-חק,ישראלמדינת'נסובחי02/4057ח"מ16
ברקהנשיאשלדינולפסק9'פס,14ש"הלעיל,מאיירענייןראועוד;לויאדמונדהשופט

עיוותעל"הרדוףנעהראוההליךוביקורתחוזרמשפטלענייןהמצויהדיןעלעוד;(2006)
;(2002)66,5הסניגור"ברנסעמוסבענייןהעליוןהמשפטביתבהחלטת700055dueק-ודין

דהמשפטקרית"הוגןפלילילהליךהחוקתיתהזכות:ברנסעמוסענייןבעקבות"וינרדוד
נוגיםהרהורים:פליליבמשפטצדקעשייתועלהדיוןסופיותעל"שלףליאון;(2004)!69
מגמות"הלויגבריאל;(2001)133אהמשפטקרית"וחנינהפליליערעור,חוזרמשפטעל

;(2004)109דהמשפטקרית"בישראלהראיותובדיניהדיוניהפליליבמשפטהתפתחות

ומרדכירו'סנגבועז;(2005)49,10פרלמנט"חוזרמשפט:קורותטעויות"בגיןאביטל
כללעםבהתמודדותהצדקשלתבוסתועל?חלוםאומציאות-החוזרהמשפט"קרמניצר
.נוספיםומאמרים(1999)1,97משפטעלי"הדיוןסופיות

ש"הלעיל,עזריהעניין;(1999)433,443(1)נגד"פ,ישראלמדינת'נאריבן97/7558ח"מ17
עניין;(1951)737(1)הד"פ,המשפטיתהמועצהוחבריר"יו'נראובן51/177ץ"בג;14

,746(4)נדד"פ,ישראלמדינת'נמלינק99/8777ח"מ;559'בעמ,13ש"הלעיל,קוזלי
אמשפטים"המציאותמחוייבמיוחדמשפטימוסד:הרהביליטציה"פלרז"ש;(2000)758
497,503(1968).

הרשעהלענייןהוועדהח"דוהמלצותקדמוזולקביעהכי,יצוין;13ש"הלעיל,עמיאלעניין18
:להלן)(1994)55גולדברגה"דו-חתרלמשפטהעילותולענייןבלבדהודאהסמךעל

;53ש"הלעיל(22'מסתיקון)המשפטבתיחוקלהצעתההסברודברי;(גולדברגועדתח"דו

,(1999)357(1)נהד"פ,ישראלמדינת'נאייזין99/4512ח"מעודראו;שם,קוזליועניין
.ברקהנשיאשלדינולפסק10'פס



נון-בןחמי

בעבירותהשלוםמשפטבביתהורשעהנאשם.לעוקפוניסיוןבמהלךבאוטובוס
נהיגה,תקףרכברשיוןללאנהיגה:נוספותובעבירותברשלנותמוותגרימתשל

חלקשלאורכבשלזהותושינויביטוחתעודתללאנהיגה,בשימושאסורברכב
בית.בפועללריצוישנתייםמהן,מאסרשנותשלושעליוגזרהמשפטבית.מרכב

.בפועללריצוי18מהם,מאסרחודשי30-לעונשואתהפחיתהמחוזיהמשפט
.האמורהבעילהחוזרלמשפטבבקשההעליוןהמשפטלביתפנההנאשם
מיד:כדלקמןהיוהמקרהנסיבותכי,מלמדהמשפטביתשלדינובפסקעיון
זכותעלשמריותרמאוחראך,למשטרההודאההנאשםמסרהתאונהלאחר

מינההמשפטובית,בתחילהמיוצגהנאשםהיהלאהשלוםמשפטבבית.השתיקה
והתיקהנאשםהעידלאבמשפט.נירשמחהד"עוידיעלשהוחלףסניגורלו

כיהוכיחהלאהתביעהשלפיה,בטענההתמקדההגנהקו.הסיכומיםלשלבעבר
בית.("בזיהויטעות")האישוםכתבמושאהעבירותאתשעברזההואהנאשם
הנאשםכיסבירספקלכלמעברהוכהלאשלפיה,ההגנהטענתאתדחההמשפט

מטעמווהסבריםראיותהבאתאיכי,וקבע,התאונהבזמןבאופנועשנהגזההוא
הורשעהנאשם,כאמור.לחובתופועלת,לאישוםאותוהקושרותהראיותלכלל
.האישוםכתבמושאהעבירותבכל

בפרט,האישומיםכלכלפיאחידהגנהקונקיטתכי,נטעןחוזרלמשפטבבקשה
לאחרוןשגרםכושלייצוגהיוותה,במשטרההנאשםשלהראשונהחקירתולאור
להוק(4)(א)31סעיףפיעלכי,הייתהלממשלההמשפטיהיועץעמדת.דיןעיוות

הנאשםבייצוגהסניגורהתרשלבומקוםגםחוזרמשפטלקייםניתן,המשפטבתי
החמוריםהדיונייםבפגמיםאיןאםאף,דיןלעיוותממשיחששהמקיםבאופן
.הדיןפסקתוצאתלשינויפוטנציאלמשום
עובדותהוצגו"בומקוםכי,וקבעחוזרלמשפטבבקשהדןהעליוןהמשפטבית

,בראשונההמשפטביתבפנישהיההחומרעםביהדאולבדן,העשויות,ראיותאו
משפטקיוםעללהורותעילהקיימת,"הנידוןלטובתהמשפטתוצאותאתלשנות
.'9חוזר

העליוןהמשפטביתיבחן,חוזרלמשפטבבקשהבדיוןהדעתשיקולבמסגרת
חריגההמצדיקיםשכנועוכוחממששלמשקלעובדותאוראיותבאותןישאם

שיקול.הבקשהאתלדחותאוחוזרמשפטלהעניקאםהדיוןסופיותמעקרון
בידילהותירכדיאלאהדיוןסופיותמעקרוןלגרועמנתעלשלאניתןזהדעת
בעתהמחוקקצפהלאשאותןמיוחדותבנסיבותולהכריעלדוןכוחהמשפטבית

בנסיבותכילקבועמאפשרזהדעתשיקול.המשפטבתילחוק31סעיףאתשניסח
.חוזר20למשפטלהביאהעשוי"דיןעיוות"הואבייצוגכשלמסוימות
המיוחדיםהמקריםמןהואזהמקרהכי,העליוןהמשפטביתנשיאהסיקמכאן

.17'בפס,13ש"הלעיל,עמיאלעניין19
.18'כפס,שם20
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מתקיימותכילממשלההמשפטיהיועץוהןהמבקשהןסבוריםשבהםוהנדירים

.לבקשהנענהוהוא,חוזרלמשפטהעילות
לחדשמבקשיםכאשר,לגישתו:החלטתואתהנשיאמסייגדינופסקבהמשך

עלהמצביעותטענותבהעלאתאוהתוצאהעלבהשגהדילאמראשיתודיון
אוהעובדותאםעודלבחוןיש.חלופיתעובדותמערכתשללקיומהאפשרות
מנתעלשנסתייםהליךשלביטולואתלהצדיקכדידייןשוקלותדנןהראיות
.21לאחורהגלגלאתלהשיב

למשפטאוטומטיתזכותמקנהאינה"בייצוגכשל"טענתכי,להדגישחשוב
היוצר,האמתלגילויהרצוןביןלאזןחוזרלמשפטבבקשההדןהשופטעל.חוזר

לבין,גיסאמחד,אדםשלבהרשעתושנפלהטעותתיקוןשיאפשרדיונימנגנון

,החוזרהמשפטבהליךהמתגלם,זהאיזון.גיסאמאידך,הדיוןסופיותעקרון
להרשעתוממששלחששמתעוררבהםחריגיםבמקריםאךהפעלתואתמכתיב

שלקיומואתלהצדיקכריאחראוכזהדיוניבפגםדילא,כןעל.מפשעחףשל
בייצוגקשותטעויותהיואםגם-ההגנהניהולאופןכילזכורויש,חוזרמשפט

שבהםמקריםייתכנו,לפיכך.דיןלעיוותממשיחששמקרהבכלמעלהאינו-
שלהמחודשניהולואתלהצדיקכדיבואיןבייצוגממששלכשלשלקיומואף

.אחר22דיןעורךבאמצעותהמשפט

נאשםעםהמיטיבהחדשהשיפוטיתהלכה(ב)

בפרשתהעליוןהמשפטביתידיעלנמצאחוזרמשפטשללקיומושניטעם
,העונשיןחוקמהוראותהוראהפיעלאדםהורשעאםכינקבעשם,אקסלרוד23

כעתלדיןאדםאותוהועמדשאילובאופןווהוראההמפרשדיןפסקניתןולימים

.חוזרלמשפטעילהזותהא,בדינומורשעהיהלא
רביןיצחקהממשלהראששלהירצחולמחרת:כדלהלןהיוהמקרהנסיבות

(א)4סעיףפיעלאישוםכתבהוגש.למנוחבאשרקשיםדבריםהנאשםאמרל"ז
בערעורהורשעאך,השלוםמשפטבביתזוכההנאשם.טרורלמניעתלפקודה
לביתשהוגשהלערעררשותבקשת.דינוונגזרהמחוזיהמשפטביתלפנישהונח
נדוןשבה,חדשההלכהנפסקהמכןלאחרוחציכשנה.נדחתה,העליוןהמשפט

דברילפרסוםמוגבלתהסעיףתחולתשלפיה,טרורלמניעתלפקודה(א)4סעיף
שלזופרשנותפיעל,כלומר.טרור24ארגוןשלאלימותלמעשיועידודשבח

ארגוןשלאלימותעודדלאשכן,כללמורשעבענייננוהנאשםהיהלא,הסעיף
היועץ.חוזרלמשפטבבקשההעליוןהמשפטביתאלפנההמורשעהנאשם.טרור

.שם,עמיאלבענייןהמצוטט;(1984)498(3)לחר"פ,ישראלמדינת'נמאמא84/6ח"מ21
כימני05/3546ח"מראועוד;ברקהנשיאשלדינולפסק10'פס,18ש"הלעיל,אייזיןעניין22

.שם,עמיאלבענייןזהבענייןוהאמור(2005)1617(4)2005על-חק,האראלמדינת'נ
.(2005)474(4)2005על-תק,ישראלמדינה'נאקסלרוד01/8390ח"מ23
.(2000)193(5)נדר"פ,ישראלמדינת'נבארין'ג96/8613פ"דנ24
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להקיםכדיהמבקששלבטענותיומצאלאכיוקבעדעתוחיווהלממשלההמשפטי
.חוזרלמשפטעילה

העליוןהמשפטביתהחליט,לממשלההמשפטיהיועץשללדעתובניגוד
אםלשאלההתשובהעלבעיקרהנסמכהההחלטה.חוזרלמשפטלבקשהלהיעתר
לחוק(4)(א)31סעיףכמאמרדיןלעיוותממששלחששנתעוררנסיבותבאותן

:דנןהשאלהעלבחיובענההנשיא.1984-ד"התשמ,[משולבנוסח]המשפטבתי

לעשותהמבקשהשיקוללבין,ההלכהובטחוןיציבות,הדיוןסופיותשביןבאיזון
שלחששמתעוררבהןבנסיבותחוזרלמשפטהרשותתינתן,הנאשםעםצדק
אתששינתה,בארין'גבפרשתההלכהשינוי,זהמקרהבנסיבות.דיןלעיוותממש

הפליליתאחריותועל"לאחור"השפיע,אקסלרודהורשעלפיולסעיףהפרשנות
באותופליליתאחריותנקבעהלאשלאקסלרודלכךהביאולמעשהאקסלרודשל
.עניין

קיומואיאוקיומובדברשיכריעוהשיקוליםאתהנשיאפורשהחלטתובהמשך
,למפרעפועלותשיפוטיותהחלטותאם-ובהם,דיןלעיוותהממשיהחשששל

דיןעיוות,לדעתו.אחריםנסיבתייםושיקולים"דיןעיוות"המונחפרשנותמהי
התכליתידיעלנקבעפריסתותחום.ברוריםאינםוגבולותיועמוםמושגהוא

עםצדקעשייתשביןהאיזוןהיאזותכלית.הנורמטיביההסדרביסודהמונחת
שלבהרשעתונפלההחדשהדבריםמצבפישעל,טעותלתקןהמבקשתהנאשם
.המשפטייםוהביטחוןהיציבותאתלהבטיחהמבקש,הדיוןסופיותלבין,הנאשם
כיממשיחששמעוררתכנהעלדנןההרשעההותרתכי,למסקנהמוליךזהאיזון
.25דיןעיוותנגרם

בהכרחפרוספקטיביתאינההעליוןהמשפטביתשלהלכתו,הנשיאלדברי
מנקודת,לפיכך.למפרעחלה,כלומר:רטרוספקטיביאופיבעלתגםהיאאלא

אמנם.מוטעיתשיפוטיתהלכהעלהתבססהאקסלרודהרשעת,ההווהשלהמבט
.ולשינויו26המשפטלפיתוחאמצעיהן,הנשיאלדברי,הפיקציותאך,פיקציהזו

ועדתשלהמלצותיהבעקבותנחקקהמשפטבתילחוק(4)(א)31סעיף,לכךנוסף
ושיקולהסמכותגדריאתלהרחיבהמאפשרת"סלעילת"להיותונועדגולדברג
עליתר.חוזר27למשפטבבקשהלהחליטבבואוהעליוןהמשפטביתשלהדעת

,לבסוף.מקריות28שלקשהתחושהלעוררעלולהכנהעלההרשעההותרת,כן
,אקסלרודהורשעפיושעל,טרורלמניעתלפקודה(א)4סעיףשלהחדשהפירוש
המשפטששיטתלכךמביאזהשינוי.להרשעתומוסרי-החברתיהבסיסאתמשמיט
לאחריותאמירתםבעתהמוביליםדבריםאקסלרודבדבריעודרואהאינהבישראל

.9-ו8'בפס,23ש"הלעיל,אקסלרודעניין25
.10'בפס,שם26
.11'בפס,שם27
.12'בפס,שם28
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בעקרונותפוגעחוזרמשפטכילזכוריש,הנשיאמטעים,אלהכלעם.פלילית29

רגישותגילויתוך,רבהבזהירותהשיפוטיהדעתשיקוליופעלכןועלהדיוןסופיות

.המשפט30בתילחוק(4)(א)31סעיףבבסיסהמונחיםולעקרונותלערכים

הורשעבההעבירהשלמבצעהלהיותיכולאינואדםכיהקובעתמדעיתדעתחוות(ג)

כךמתוךחוזרמשפטשלקיומועל,מסוימותבנסיבות,יורההעליוןהמשפטבית

אתלשנותהןעשויות,כמהימנותתתקבלנהשאםחדשותראיותלפניושהונחו

בפרשת.המשפטבתילחוק(2)(א)31סעיףכמאמר,הנידוןלטובתהמשפטתוצאת
,מומחיםשלעבודתםפרי,מדעיתדעתחוותכיהעליוןהמשפטביתקבע31שוורץ

,הורשעבההעבירהשלמבצעהלהיותיכולאינואדםכי,פוזיטיביבאופןהקובעת
.המשפטתוצאתשללשינויפוטנציאלבעלתלהיותמתאימיםבמקריםעשויה

שלבמבחניםלעמודהמדעיתהראיהעל,המשפטביתוקבעהוסיףכך,זאתעם
.עצמו32במשפטלשמששתוכלכדילכאוריתאמינותולגלות,וקבילותמהימנות

הואשםשבובמקרה,זהמטעםחוזרלמשפטהבקשההתקבלהאחרתבפרשה
ראיותעלהתבססהקמאהמשפטבביתההכרעה.תינוקו33בהריגתאבוהורשע

העליוןהמשפטלביתערערהאב.ופתולוגיתרפואיתדעתחוותועלנסיבתיות
חוזרלמשפטבקשההוגשהלימים.העונשהפחתתתוך,לגופונדחהוערעורו
,האבלטענת.מומחיםפתולוגיםשערכוחדשותפתולוגיותדעתחוותעלשנסמכה
.חוזר34משפטלקיוםעילהאלהדעתמחוותהעוליםהחדשיםהממצאיםביססו
,אלהדעתבחוותישכי,קבעהעליוןהמשפטבית.התקבלהחוזרלמשפטבקשתו

המשפטביתהגיעאליההתוצאהלשינויפוטנציאלמשום,כמהימנותיתקבלואם
ועומדותלכאוריתאמינותמגלותהדעתשחוות,המשפטביתקבעכך,בכךדי.קמא

ומעמיקהיסודיתבחינה.עצמובמשפטלשמששתוכלנהכדיהקבילותבמבחני
להעריךהכליםשבידיההדיוניתהערכאהלפניהזמןבבואתתקייםהדעתחוותשל

.35הראיותשלומשקלןמומחיםשלמקצועיותועדויותעדיםמהימנות

הליכיםבשניהמתקבלותסותרותעובדתיותקביעות-המהותיתהסתירהמבחן(ד)
בדיןשרירותשלקשהתחושההיוצרות,עוברותדומיאךשונים
כמעטשעובדותיהםשוניםבהליכיםסותרותעובדתיותקביעותנעשותבומצב
.בדיןשרירותשלתחושהליצורעלול-קולותבשנידיבור,דהיינו-זהות

.13'כפס,שם29
.16'בפס,שם30
.(2005)2865(3)2005על-חק,ישראלמדינת'נשוורץ04/9974ח"מ31
.לויאדמונדהשופטשלדינולפסק15'בפס,שם,שוורץעניין32
.13ש"הלעיל,פלוניעניין33
.המשפטבתילחוק(4)(א)31-ו(2)(א)31'סעלבהסתמך34
.ברקהנשיאשלדינולפסק37'פס,13ש"הלעיל,פלוניעניין35
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הציבורבאמוןולפגיעהצודקתבלתילתוצאהלהביאעלולהזהממיןהתאמהאי
הליךשלמייעודיואחד.לחופשיעברייןשללשחרורוואף,המשפטבמערכת
זהמעיןבמצב,משכך.צודקותבלתיותוצאותעוולמניעתהואהחוזרהמשפט

.חוזרמשפטעללהורותהעליוןהמשפטביתייטה
שלבהרשעתודיןלעיוותחששבשלשעלתהחוזרלמשפטבבקשההיהכך
נאשםכיצדלהסבירמתקשההמשפטיתהמערכתשבובמצבהיהמדובר.36אדם
אחרנאשםבעוד,פלוניקלאבבקאונטריבקטיןמגוניםמעשיםבביצועהורשעאחד

לזרובסקי.זוכה,קלאבקאונטריובאותוקטיןבאותומעשיםאותםבביצועשהואשם
מעשיבביצועהמחוזיהמשפטבביתהורשעקלאבבקאונטריניקיוןעובדששימש
המשפטלביתערעורו.הקאונטריאתלפקודשנהגבקטיןמגוניםומעשיםסדום

שעבד,שניידר.העליוןהמשפטבביתנדחההעונשתומרתועלההרשעהעלהעליון
בביצועהשלוםמשפטבביתהורשע,קלאבקאונטריבאותוניקיוןבעבודותהואאף

המשפטביתלפנישנדוןבערעורודעותברובזוכהאך,קטיןבאותודומותעבירות
ניתנה,שניידרושללזרובסקישל,השונותהדיןהכרעותשתילפניכייצוין.המחוזי
בעניינוחוזרלמשפטלבקשהנעתרהמשפטבית.37המתלונןהקטיןשלדומהעדות
שלהרשעתוביןליישובניתנתוהכלתיהמהותיתהסתירהעלבהתבסס,הנאשםשל

.פרשהאותהשלהדופןיוצאותבנסיבותאחרנאשםשלזיכויולביןאחדנאשם
מנגנון.כאלהבנסיבותחוזרמשפטלהעניקניתן,העליוןהמשפטביתלדברי
מדבר"המשפטביתשבהםמצביםמחדשלבחון,היתרבין,נועדהחוזרהמשפט

ולצדהבדיןשרירותשלקשהתחושההציבורבקרבתיווצר,אחרת."קולותבשני
מקריםבשניכאשרנוצרים"הקולותשני".הצדקמערכתכלפיאמוןאיתחושת
אםהיאהשאלה.לכלאנשלחוהאחרלחופשיהאחדהנאשםנשלח,זהיםכמעט

לדברי.מהותיתבסתירהשמדובראואחתבכפיפהלדוריכוליםוהזיכויההרשעה
ידותחתמוציאהמשפטביתשבומצבהיאמהותיתסתירה,העליוןהמשפטבית

ובמעשיםעבירהזירתבאותה,המתלונןבאותומדוברכאשר.סותרותהכרעות
דומיםמעשיםמעלההמתלונןועדות,בנפרדשנייםידיעלבמתלונןשנעשודומים
,השנייםמעשיביןבעדותוהפרידשהמתלונןאףעלאזי,השנייםשלמאוד

יוצאוהאחרבדינומורשעמהםהאחדכאשר,צדקאישלקשהתחושהמתעוררת

.38זכאי
.(2005)3541(4)2005על-חק,ישראלמדינת'נלזרובסקי03/9054ח"מ36
שבובערעורבעוד,המתלונןמהימנותעלהשופטיםהסתמכוהנאשםהורשעבובמשפט37

.המתלונןשלהנמוכהמהימנותועלהשופטיםהסתמכו,הנאשםזוכה
להבחיןיש;נאורהשופטתשלדינהלפסק28-ו19,20'פס,36ש"הלעיל,לזרובסקיעניין38

הלכהבומצב,להערכתי;הלכותשתיכיןלסתירההכרעותשתיכיןסתירהשלבמצב
עיוותמניעת)חוזרלמשפטעילהלהוותעשוי,קודמתהלכהסותרתפלוניבענייןשנקבעה

ראו;החוזרהמשפטמבקששלדרכוצלחהלא,זוטענהנטענהשבושבמקרהאלא,(דין
יועזיוכלראועוד;(2006)661(1)2006על-חק,ישראלמדינת'נקשאני05/9658פ"דנ

.(05.12.29)הארץ"בכלאשניםשלושאחרי-סדוםבמעשילמורשעחוזרמשפט"
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בינייםסיכום(ה)
המיטיבהשיפוטיתהלכה,בייצוגכשל:שהוצגוחוזרמשפטשללקיומוהעילות

כמעטמקריםשנישלתוצאותביןמהותיתסתירה,מדעיתדעתחוות,הנאשםעם
והחשש,שהתגלוחדשותעובדותאוראיות,עילותשתיעלבעיקרנסמכות,זהים

למצואובצורך40הראיהבהצגתכרוכההראשונהשהעילהאף.39דיןלעיוותהממשי
שיקולשלענייןהיאהשנייהשהעילההרי,חוזרלמשפטלבקשהלהיעתרבסיסבה

מוגדריםיסודותחסרת"סל"עילתזו.הפרשהשלשוניםמהיבטיםהעולהדעת
לאכי,ברי.4!התהליךעל"עלמבט"בלהשקיףיכולתהמשפטלביתהמעניקה

בתשתיתצורךיש.חוזרמשפטיולידודיןלעיוותחששכלולאחדשהראיהכל
.דנןלעילותובפרט,המשפטבתילחוק31שבסעיףהעילותלהתקיימותמוצקה42
שיקוליםמערכתואיןלמקרהממקרהנבניתזו"מוצקהתשתית",אולם

לקייםישהענייןבנסיבותכי(הסובייקטיבית)למסקנההמוליכהאובייקטיבית
שלהדיןפסקישפעתממקראהנוצרתהתחושה.זואפשרותלשלולאוחוזרמשפט

אינהסביבוהרטוריקהאך(במשורה)ניתןשהצדק,היא,בנושאהעליוןהמשפטבית
מערכתלבנותבמקום.הציבורשלהאפשריותמתחושותיומרשפעתוהיאאחידה
למשפטבבקשההסיכויאתלבססיהיהניתןפיהשעל,ואיזוניםשיקוליםשלברורה
אומדןלערוךמאפשרתשאינה,ופתוחהאחידהבלתי,עמומהמערכתנבנתה,חוזר

נעדר,למעשה.חוזרלמשפטבקשהשללדחייתהאולקבלתהסיכוייםשלמוקדם
להעניקאםההחלטהמתקבלתכיצדלבחוןיהיהניתןפיושעלהפורמליהבסיס

והוארצויאינוזהמצב.43כאלההחלטותלבקרניתןאופןובאיזה,חוזרמשפט

.אחידהזבלתימקריתהיאהצדקשעשייתלתחושהמוליך

(1)(א)31'שבסהעילהגםעלתה,36ש"הלעיל,לזרובסקיבענייןחוזרלמשפטבבקשה,אמנם39

בהמשךנזנחהזוחזיתאך-בזיוףאובשקריסודהמהראיותראיה-המשפטבתילחוק
.נסיבותבאותןיותרמשמעותיתשהייתההדיןעיוותטענתלאור

לאהחדשותהראיותאוהחדשותהעובדותשבולמקרהמוגבלתאינהחוזרלמשפטזועילה40
;משפטובירורבעתלוידועותהיושלאאו,חוזרמשפטשביקשזהבידילהיותהיויכולות

ש"הלעיל,מאיירענייןראו.תוכןשלמבחןאלא,ישנהאוחדשההראיהאםאינוהמבחן
עובדותאוראיותישכאשר,הדיוןסופיותאינטרסכנגד,חוזרלמשפטלעתורניתן;14

ניתןואפילו"חדשות"ראיותהןאיןאפילו,המשפטתוצאתאתלשנותהיושיכולותחדשות
,"חדשות"ראיותהצגת;354'כעמ,14ש"הלעיל,עזריהענייןראו.במשפטלהביאןהיה

היאאך,חוזרמשפטלקיוםאפשרותחוסמתאינה,המשפטבירורבעתלהציגןהיהשניתן
פסקיראו.חוזרמשפטעללהורותהסמכותביסודהמונחתהאיזוןנקודתאתלהסיטעלולה
.שם,מאיירבעניין,11'בפסהמצוטטיםהדין

.שם,מאיירעניין41
ברססענייןראועוד;(2006)634(1)2006על-תק,ישראלמדינת'ניחיא'חג05/6835ח"מ42

.14ש"הלעיל,1996
ואיןמיליםהררינכתבו,השיפוטייםוההכרעההדעתשיקולשלהפרמטריםמהם,לשאלה43

תחוםמתןלצדפורמליותמידהאמותהיעדרהיאהחשובההעובדה;כאןלהביאםמקום
חוזרלמשפטהבקשרתמספרעלמגבלהאיןכילצייןיש,כךעםיחד.הדעתלשיקולרחב

.תיקבאותולהגיששניתן
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אזרחי"חוזרמשפט".ג

אזרחי"חוזרמשפט"עללהורותהמשפטבתישלהסמכותמקור.1
:44המשפטביתשלהטבועהמסמכותונובעהאזרחיבדיןחוזרמשפטעללהורותהכוח

השיפוטיתבערכאההטבועה,נלוויתסמכותשלבקיומההכירההפסוקהההלכה"
.45"בעברבושהכריעהבענייןולדוןלחזורשיפוטכוח,מיוחדותבנסיבות,להומקנה

ולבית,החרותמהחוקנובעתאינההוכרעשכברבענייןולדוןלחזורזויכולת
,הפסיקהשקבעהכפי.שימוש46בהיעשהמידהבאיזהדעתשיקולנמסרהמשפט

שבהןנסיבותבהתקייםחלוטדיןפסקויבטלהטבועהבסמכותוישתמשהמשפטבית

.דין47ביתמעשהעקרוןביסודהעומדיםשיקוליםעלבמשקלםעוליםצדקשיקולי
כאשררקקיימתאזרחייםבענייניםהחוזרהמשפטעילתכי,הפסיקהקבעה,כןכמו
.48המשפטבכיתהרגיליםההליכיםבמסגרתזכויותיואתלמצותיכולאינוהדיןבעל

הדיוניתהמתכונת-"אזרחיהוזרמשפט".2
.אזרחיבענייןסופידיןפסקיבוטלשבההדרךאתמפרשיםאינםוהתקנותהחוק
בקשההגשתשלבדרךישירהבתקיפהזאתלעשותישכיקובעתההלכה,אולם

במקריםרקלאליישםישזוהלכה.49בפרקטיקהגםמקובלוכך,הדיןפסקלכיטיל
,המשפטביתכלפיתרמיתטענתיסודעלחלוטדיןפסקשלביטולומתבקשבהם
את.חדשות50ראיותשלגילויןיסודעלהביטולמתבקשבהםבמקריםגםאלא

.5!הדיןפסקאתשנתןמשפטביתלאותולהגישישהדיןפסקלביטולהבקשה
בבקשתשהדיוןמאחר,רגילדיןבסדרתובענהבצורתחדשהליךלפתוחיש,כלומר
,שנימצד.עובדתיתובבירורחדשותראיותבהגשת,טבעומעצם,כרוךהביטול

.ערעור53להגישיש,לסופיהפךטרםהדיןפסקאם
,גבעיןענייןראועוד;(2001)529,575(4)נוד"פ,ישראלמדינת'ניגודייב00/7569פ"ע44

.(פלומתעניין:להלן)(2004)1(3)נהד"פ,פלומת'נפלוני01/3441א"ע;4ש"הלעיל
.(2006)98,107(2)2006על-חק,בירושליםהגדולהרבניהדיןבית'נאמיר03/8638ץ"בג45
.454-456'בעמ,6ש"הלעיל,אינגסטרעניין46
.4ש"הלעיל,גבעיןעניין47
4'פס,(1989)414(1)מגד"פ,הנפקותמקור'נמ"בעפארמשכנותב"משה89/58ע"בר48

.לויןשלמההשופטשלדינולפסק
,נפקדיםלנכסיהאפוטרופוס'נכריה'אע89/417א"עראועוד;4ש"הלעיל,גבעיןעניין49

.(1991)641(4)מהד"פ
.כאלהייקבעווכאשראם,"אזרחיחוזרמשפט"לקיוםנוספותבעילותוכן50
ראועוד;(!999)214יסודועקרונותמבוא-האזרחיתהפרוצדורהתורתלויןשלמהראו51

תעסוקהערעורערכאתכיראוילא;5ש"הלעיל,דגןעניין;5ש"הלעיל,הסייןעניין

הערעורערכאתבידימצוייםאיןשכן,כהלעסוקמוסמכתשהיאאףעללביטולבבקשה
סגןדבריראו.ממצאיםוקביעתראיותשמיעתידיעל"תוזרמשפט"לכבקשהלטפלהכלים
.4ש"הלעיל,גיאחוףענייןראועוד;4ש"הלעיל,גבעיןבענייןלויןשלמההנשיא

מתערבתאינהשברגיל,הערעורערכאתשלבמעורבותההמתגלםיעילבלתידיוןלחסוךניתןבכך52
.הדיןלפסק12'בפס,4ש"הלעיל,גבעיןענייןראו;הראיותובבחינתהעובדותבבירור

.647'בעמ,49ש"הלעיל,בריה'אעעניין53
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כברהוכרהאזרחיבענייןחוזרמשפטלקייםבישראלהמשפטביתשלסמכותו

שמצאהעיקרוןעלנשענתוהיא,האנגליהמשפטיסודעלשנה50-מיותרלפני
Frausהלטיניבפתגםביטויו Omnia Corrumpit.בשיטותהתקבלזהעיקרון
שלקיומואףעלתופסזהעיקרון."הכולאתמבטלתהמרמה"ולפיורבותמשפט
המשפטביתסבר,55שעיהעיזבוןבפרשת.54דיןביתבמעשההגלוםנוגדעיקרון

חדשותראיותהתגלותעקבדיןפסקלבטלמבקשיםכאשר,הדיוניתהמתכונתכי
להגישישכזהבמקרהגם:דומהתהיה,מעיקראההכרעהאתלשנותשמכוחן

אף,כןעליתר.הדיןפסקאתנתןאשרקמאהמשפטלביתלביטולהבקשהאת
,המתאימההערכאההיאאין,דנןהדיןפסקאתלבטלמוסמכתהערעורשערכאת

בכךשתעסוקהואונכון,עובדתיבבירורטיבומעצםכרוךהביטולהליךשכן
.56הדיןפסקאתשנתנההדיוניתהערכאה

החלטותיואתלבטלאולשנותהמוסמךהטריבונלכי,בדיןהואגדולכלל"
שהחליטהטריבונלהוא-בזהוכיוצאעובדותהעלמת,אונאהמטעמיהוא

לונתונהשהייתההמקוריתהסמכותמתוךנובעתזוסמכות.בדברמעיקרו
חדשה,בהסכמהכאןצורךאין,שכךמכיוון.הנתקףהדיןפסקמתןבעת
.57"הראשונהההסכמהסמךעלבענייןלדוןרשאיהדיןובית

58המשפטביתכלפיתרמיתמחמתדיןפסקביטול.3

עקרוןעללהתגבריכולההמשפטביתכלפיתרמיתכי,נקבעפלוניתבעניין
קצרוזמןבתלאדםנולדהזובפרשת."דיןביתמעשה"עקרוןועלהדיוןסופיות
לביןהזוגביןסכסוךנתגלעולימיםמחדשהתחתןהוא.אשתונפטרהמכןלאחר

המנוחהאחותשלהראייההסדריובשאלתרכושיותבסוגיותהמנוחהשלאחותה

בקשהבחיפההמחוזיהמשפטלביתהחדשההאישההגישה,בהמשך.הילדהעם
גםתידוןלאימתןהבקשהשבמסגרתביקשההמנוחהשלואחותההילדהלאימוץ

.625'בעמ,4ש"הלעיל,גבעיןעניין54
.4ש"הלעיל,שעיהעזבוןעניין55
4ש"הלעיל,גבעיןענייןראועוד;4ש"הלעיל,גיאחוףבענייןלויןשלמהלנשיאהמשנה56

מ"בעעצמיתנהיגהקופל'נגל-גנדל02/1715(א"תמחוזי)א"עראועוד;שםוהאסמכתאות
;אזרחיכענייןחלוטדיןפסקלביטולהדיוניתהמתכונתאתהמציג(06.12.13,פורסםטרם)

;(2006)4591(2)2006על-חק,אילתעיריית'נ'פריג06/2582ם"כרזהבענייןראועוד

3834(1)2006של-תק,מ"בעלישראללאומיבנק'נמן'טורג05/200505(א"תשלום)פ"ה

.(1978)163,164(1)לגד"פ,מ"בעמילשטייןהללחברת'נבוזבז77/286א"ע;(2006)
ענייןראועוד;(1959)1490יגד"פ,חיפההאזוריהדיןבית'נגלאוכהרדט59/124ץ"בג57

1804יד"פ,ינאיפרדסחברת'נגןרמתהעירראש51/143א"וע;49ש"הלעיל,בריה'אע

(1951).
.המשפטביתכנגדמרמהאלאחברוכלפיצדשלאינה,לעילכאמור,"מרמה"בהכוונה58

ביתכלפיהיאהמרמהאםבעוד,מושתקתהמרמהטענתתהארעהואתרימהצדאם,אולם
צדביןולאהצדדיםביןהואדיןביתמעשהכי,"דיןביתמעשה"טענתתתקבללאהמשפט

.647'בעמ,49ש"הלעיל,בריה'אעעניין.המשפטביתלבין

49



נון-בןחמי

,ב"בארהשבתוןלשנתלצאתשעמדו,החדשהואשתוהגבר.הראייההסדרישאלת
המשפטלביתפנו,השבתוןבשנתבהיותם.האימוץבקשתלמחיקתבקשההגישו

הליךעלהמשפיעותשיפוטיותהחלטותניתנולאכימצהיריםשהםתוך,באילינוי
האישהידיעלהקטינהשלאימוצהעלהורהב"בארההמשפטובית,האימוץ
במרשםהקטינהשלכאמההחדשההאישהנרשמה,לישראלבהגיעם.החדשה

פתיחההמרצתהגישההמנוחהשלאחותה.הזרהפסקעלבהסתמך,האוכלוסין
הושגהזרהמשפטביתשלהדיןפסקכיהמחוזיהמשפטבביתונקבעזהלעניין
לביתערערוהחדשהואשתוהגבר.בישראלמחייבואינואכיףאינוכןועלבמרמה
:כךקבעזובפרשהשדןברקוהנשיא,זוהחלטהעלהעליוןהמשפט

עוולתומפרינהנהאדםאיןכיהינושלנוהמשפטשיטתשליסודעקרון"
שלפיורבותמשפטבשיטותהמקובלהכללנגזרזהיסודמעקרון[...]

Fraus Omnia Corrumpit-יפהזהכלל[...]הכולאתמבטלתהמירמה
שלקיומועללעיתיםלהתגברובכוחו,במירמהשהושגודין-פסקילגביגם

להידרשיכוליםמשפטבתיכינפסקכןעל[...]הצדדיםביןדיןביתמעשה

שהייתההמירמהלאורמחייביםאינםסופייםשהפכודיןפסקיכילטענות

.59"בנתינתםכרוכה

ביתכלפיתרמיתעקבשניתןדיןפסקלבטל,כןאם,עשוייםבישראלהמשפטבתי
הביטולסמכות,דנןהדיןפסקפיעל,אולם.לסופיהפךאםגםבישראלמשפט

כעילתהוכרההמשפטביתכלפיהתרמיתעילת:ישראלייםדיןלפסקיהוגבלהלא
.לישראלשמחוץמשפטבבתיגםשניתנודיןבפסקיההכרהלמניעתיסוד

השאלהונדונהבמרמהשהושגדיןפסקשלעניינושובנדוןחסייןבפרשת

לביתתובעיםהגישוענייןבאותו.כזהדיןפסקניתןשאכןמגליםעתייעשהמה
.במקרקעיןבעלותםאתהקובעהצהרתידיןפסקליתןבקשההמחוזיהמשפט
רישוםועלמקרקעיןבאותםהשיתוףפירוקעלהורההשלוםמשפטבית,לטענתם

הושגפלוניאותושלשמועלהמקרקעיןרישוםאולם,פלונישםעלהמקרקעין
שהוגשמבלילחלוטהפךהשלוםמשפטבביתשניתןהדיןפסקכי,יצוין.במרמה
.הרלוונטיבמועדכךעלידעלאהנפגעהצדשכן,ערעורעליו

על"כי,וקבעהצהרתילסעדהבקשהאתדחהבענייןשדןאוקוןהשופט
אתיבטלשהלהמנתעל,הדיןפסקאתשנתןהמשפטלביתלפנותלזכותהטוענים

ביתעלכישםנאמר.ברקהנשיאשלדינולפסקואילך15'בפס44ש"הלעיל,פלוניתעניין59
הדיןבפסק.בתרמיתהושגאשרדיןפסקשלפירותיואתלאכולדיןמבעללמנועהמשפט
פסקיאתהיתרבין,ואוזכרו,454'בעמ,6ש"הלעיל,אינגסטרבענייןזוממןהשופטצוטט
(1)98על-חק,שאול'נמ"בעוהפצהשיווקיהושועומתירפי97/261א"רע:הבאיםהדין

,505(1)להד"פ,יוחאי'נאברהם80/445'המ;4ש"הלעיל,גיאחוףעניין;(1998)183
.(1975)57,73(2)כטד"פ,מ"בעהמאוחדהמזרחיבנק'נרויטמן74/572א"ע;(1980)507
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,פרשהאותהבהמשך.60"כטענתםבמרמההושגהדיןפסקכיימצאאם,דינופסק
הואבענייןלדוןהמוסמךהמשפטשביתלמרותהאם:נוספתמרתקתשאלהעלתה
ידון,שרומהמתוךלכאורהדיןפסקשנתןהמשפטביתבהיותו,השלוםמשפטבית
מכוח,נוספיםענייניםעםיחדלפתחושהוגשה,פרשהבאותההמחוזיהמשפטבית

?הדיןפסקבטלותבשאלתויכריע,הנגררתסמכותו

בירורלצורךנעשיתהנגררתהסמכותהפעלת,כעיקרון,כיקבעאוקוןהשופט

להשהמענהבשאלהאלאמהותיתאוחשובהבשאלהמדובראין:העיקריהעניין
בדברשאלהלהעלותמקוםישאםספקכןועל,הפרקשעלהנושאלצורךנדרש
הדיןבעלאתלנתבישזהמטעםגם.אגבכשאלתהנדוןהדיןפסקשלתוקפו

שאלתשכן,ישירהתקיפהשלהליךלנקוטועליוהדיןפסקניתןבההערכאהאל
,(עקיפיןתקיפתשהיא)אגבכשאלתלהיחשביכולהאינהרקפסקשלתוקפו

,מכךכתוצאה.61המשפטביתלפניהעומדתלהכרעהחיוניתהיאכאשראפילו
,(מחדש)תובענההגשתכללפניכיבקבעוהתובענהאתהמחוזיהמשפטביתמחק

האפקטאתלהסיריש,התובעשלבידואינהכברשלכאורההזכותעלהמבוססת
פסקבוטללאעודכל,כןועל.(ביטולו:קרי)במרמהשהושגהדיןפסקשלהחוסם
דרךעלביקשואותהלזכותלטעוןהתובעיםיוכלולאהשלוםמשפטביתשלהדין
.הצהרתידיןפסקשל

השופטת.העליון62המשפטבביתכברלאזהנדונהזהבענייןנוספתפרשה

להגשתמועדלהארכתבקשהשדחה,מרזלהרשםהחלטתעלבערעורדנהנאור

עתהחלההפרשה.המחוזיהמשפטביתשלדיןפסקעלערעוררשותלמתןבקשה
וסילוקפינוייםאתשיתוףפירוקבמסגרתהשלוםמשפטבביתתבעדגןבשםאדם
וביתכהןהזוגשלידםסילוקעלהורההשלוםמשפטבית.כהןהזוגבנישלידם

כהןהזוגבניהגישו,לכךנוסף.הפינויהחלטתעלערעורםאתדחההמחוויהמשפט
לעיכובהבקשהאתדחההמחוויהמשפטובית,הדיןפסקביצועאתלעכבבקשה
כהןהזוגבניהגישוהפינוילפניוכשבועבערעורהדיןפסקמיוםשנהחצי.ביצוע
מסמכיםמצאו,לטענתם-ערעוררשותבקשתלהגשתמועדלהארכתבקשה

היולאאלהמסמכיםוכימכרחוזהמזיוףנבעהבתביעהדגןזכייתכיהמוכיחים
הוגשווהחלטהועלמועדלהארכתהבקשהאתדחההרשם.לכןקודםברשותם
,המערעריםלטענת.נאורהשופטתלפנישנתברר,העליוןהמשפטביתלפניערעור

בית,לעילכאמור,כלומר;אוקוןהשופטשלדינולפסק9'בפס,5ש"הלעיל,חסייןעניין60

,הדיןפסקאתשנתןמשפטביתאותוהואבמרמהשהושגהדיןפסקאתשיבטלהמשפט

דןאשרהמשפטלביתפנייהבאמצעותרקהערעורדרךעלשלאדיןפסקלתקוףניתןשכן

דיןביתמעשהזלצמןנינהשלמספרהאוקוןהשופטמצטטשבה,10'בפס,שם.גופובעניין
.דנןקביעתואתלבססמנתעלאחריםוממקורות(1991)600אזרחיבהליך

המשפטביתכיטענהעולהכאשרזהכלללסייגמקוםיש,הנוכחימהמקרהלהבדיל,אולם61

'בפס,57ש"הלעיל,העירראשענייןראו;ליחןמוסמךהיהלאהדיןפסקאתשנתןהמקורי
18.

.5ש"הלעיל,דגןעניין62
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.שנתבקשההמועדלהארכתמיוחדטעםהוא"אזרחיחוזרמשפט"בעריכתהצורך
המרמהטענתלבירורהמקוםשכן,להידחותהערעורדיןכיקבעהנאורהשופטת

מפסקיהמסקנה.הביטול63בקשתאתלהגישישולשםהשלוםמשפטבביתהוא
הפרוצדורה,דיןבעלישללכאורההצודקותטענותיהםאףשעל,היאהללוהדין

.אותםמכשילהשננקטה

לכןקודםלגלותןהיהניתןושלאשהתגלונוספותראיותמחמתדיןפסקביטול.4
סבירהבשקידה

ביקורובמהלךבעירקוחישנולדבאדםעוסקזו64בסוגיההמנחההדיןפסק
.מ"בעטלטשביתבשםישראליתארץבחברהמניותרכש1936בשנתבישראל

בשנתלישראלעלהבנו.1968בשנתמותויוםעדבהוחילעירקשבאדםאותו
לביתהגישלאתרןהצליחמשלא.אביולושהותירהמניותאתלאתרוניסה1971

שלאממנונגזלושלטענתו,חברהבאותההמניותלהשבתתובענההמחוזיהמשפט

האבשההכאשרכי,נטעןבתובענה.המניותגזילתעללפצותולחלופיןאו,כדין
מניותיועלהאחריםהמניותבעליהשתלטושבאמצעותםמהלכיםננקטו,בעירק
במהלךנפטרהבן,התביעהאתדחההמשפטבית.והסכמתוידיעתוללא,האבשל

בערעורהדיוןבמהלך.המשפטביתהחלטתעלערעורהגישהבןשלועזבונוהדיון
בהםהזמניםבכלכיהטענהלנוכח,לערעורכצדנפקדיםלנכסיהאפוטרופוסצורף
נכסיבחוקכמשמעותו"נפקד"בחינתהאבהיההאבשלבמניותיופעולותבוצעו
אך,האבשםעלתיקבידיוכיהאפוטרופוסמשהודיע.1950-י"התש,נפקדים
בדעתהמשפטביתקיבל,המניותהעברתלפעולותהקשוריםמסמכיםבוחסרים

מטעםהודעההמשפטלביתהוגשההדיןפסקמתןלאחרשנה.הערעוראתרוב
האבשםעלנוסףתיקמקריבאופןנמצאכינאמרובהנפקדיםלנכסיהאפוטרופוס

שלהמניותבעלי.לפלוניהאבשלהמניותאתמכרשהאפוטרופוסכךעלהמעיד
,העליוןהמשפטביתשלהדיןפסקלביטולבקשההגישוויורשיהםחברהאותה
האפוטרופוסהןכי,טענוהם.מורישיהםושמותשמםאתלטהרכדי,היתרבין
להשבתזכאיםוהם,הדיןפסקלמתןשקדמובהליכיםברשלנותנהגוהעיזבוןוהן

כי,טעןהעיזבון.להםשנגרמההנפשערגמתעלולפיצוילעיזבוןששילמוהכספים
המשפטלביתרגילדיןבסדרתביעהכתבבגדרלהגישישדיןפסקלביטולבקשה

.נאורהשופטתשלדינהלפסק5'בפס,שם,דגןעניין63
מח-תק,שוורץ'נמילר05/6418(ם-ימחוזי)א"עעודראו;4ש"הלעיל,גבעיןעניין64

עילהאולם,חקיקתיבשינויהדיןפסקלביטולהבקשההתמקדהשם,(2006)773(1)2006
,אקסלרודבענייןכזועילההוכרההפלילישבדיןאף,הדיןפסקביטוללצורךהוכרהלאזו

צריכים"כינאמרשם,6ש"הלעיל,ירמיצקיענייןצוטט,ענייןבאותו;23ש"הלעיל
הדיןשבעלחדשהעובדה:מחדשהדיוןאתיפתחהמשפטשביתכדי,תנאיםשנילהתקיים

רקאלא,חדשהעובדהכלולא;הראשוןהדיוןכעתאותהלדעתחייבהיהולאידעלא
."מיסודוהמשפטפניאתלשנותהעשויהחשובהעובדה
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העובדתיותהשאלותאתכראויללבןיתאפשרושםהמקוריהדיןפסקאתשנתן

.נפקדיםלנכסיהאפוטרופוסנגדשלישילצדהודעהלשלוחואףוהמשפטיות
לביתלהגישישהבקשהאתכי)לביטולהבקשהאתדחההעליוןהמשפטבית
אין,בענייןלדוןמוסמכתהערעורשערכאתאףועלהדיןפסקאתשנתןהמשפט

למהותבאשררחבהיריעהפורששהואתוך,(בכךלעסוקהמתאימההערכאההיא
שאילו,חדשותראיותשמתגלותבמקרהדיןפסקשלהביטולוהליכיהביטול
עלמתבססתהחלטתוהייתה,הדיןפסקאתשנתןלפניהמשפטביתלפניעמדו
,ראשית,דן,המשפטבית.(שהתקבלהמזושונההייתה,הנראהוככל)ראיותאותן

האפשרותנדונהבההפסיקהכיומצאלביטולבקשהלהגישניתןבהןבנסיבות
הסתמךבהםלמקרים,בעיקר,התייחסהאזרחיבעניין"חוזרמשפט"שללעריכתו
בשלגםדיןפסקלבטלבאפשרותהכירההיא,אולם.תרמיתעילתעלהמבקש
אתלשנותשבכוחן,חדשותראיותשלהתגלותןבדברהעילהכגון,נוספותעילות

למתןקודםסבירהבשקידהלהשיגןהיהניתןלאואשר,מיסודהההכרעהפני
העילותאך,סגורהאינהדיןפסקלביטולהעילותרשימת,כןכיהנה.65הדיןפסק

ראיותשלוהתגלותןהמשפטביתכלפיהתרמיתשלאלה,לעילכאמור,הןהמוכרות

.חדשות

בינייםסיכום.5
פלוניבענייןולדוןלחזורשניתן,הוא"אזרחיחוזרמשפט"לבאשרהיוםהדין

בסדרת.נתיישןואפילוחלוטהדיןשפסקהעובדהחרףהדיוניתבערכאהמחדש

כלפימרמהתוךשהושגודיןפסקיכי,נקבעזהבענייןהמשפטבתישלדיןפסקי
אותו.מלכתחילהמחדשבהםלדוןניתןמכןולאחר,לביטולניתניםהמשפטבית

הערכאהלפניעמדושאילוראיותנתגלוולימיםשניתנודיןפסקיעלגםחלדין
,מידייאמר.המשפטיתהתוצאהאתלחלוטיןמשנותהיוהרלוונטיבזמןהדיונית

,כאמור.הדיוןסופיותלעקרוןבניגודהמצויים,חריגים,מעטיםבמקריםמדוברכי
ביתלפנילביטולבקשההגשתהיאכוהריןפסקלתקיפתהדיוניתהמתכונת
.דיןפסקאותושנתןהמשפט

פגיעהשלכעילההראשונהלערכאההתיקהחזרת-נוספותביטולעילות.ד
דיןבעלבזכויות

יבטלהמשפטשביתיש"האזרחיהחוזרמשפט"ולהפליליהחוזרלמשפטנוסף
,דיוניותבזכויותפגיעהשלכתוצאהקמאמשפטביתשלהחלטהאושלוהחלטה
עשויהדיןבעלשלבזכויותיופגיעה,כלומר.דיןבעלשלחוקתיותאומהותיות
Deענייןבאותולדוןשיפוטיתלהחלטהבסיסלהוות Novo%.

.4ש"הלעיל,גבעיןעניין65
מדובראך,חוזרמשפטמעיןהואלראשיתוהדיוןאתהמחזירהחלטהביטולכל,אמנם66
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עלשהוגשהלערערלרשותבקשההעליוןהמשפטלביתהגיעהאחדבעניין

השיתוףאתלפרק,בעלהבקשתלפי,הורההשלוםמשפטשביתאישהידי
טירקלהשופט.67ערעורהאתמחקהמחוזיהמשפטובית,שלהםהמגוריםבדירת
המשפטביתשלדינופסקאתוביטלכבערעורהערעורלרשותבבקשהלדוןהחליט

בערכאותדיןעורךבידימיוצגתהייתהלאשהאישההיהלכךהטעם.המחוזי
הסיועחוקלפישמונתהדיןעורכתידיעלמיוצגהיהבעלהבעודהקודמות

לדחותהראשונהבערכאהביקשהשהאישה,התברר.1972-ב"התשל,המשפטי
כי,קבעטירקלהשופט.לעצמהלטעוןונאלצהדיןעורךמינוילצורךהדיוניםאת
שבפועלוחשובותמהותיותטענותבשמהנטענותהיו,מיוצגתהאישההייתהאילו
האישהשלהיותהבעובדתהבחיןהמחוזיהמשפטבית,כןעליתר.נטענולא

כישסברמאחר,היתרבין,ערעורהאתמחקאולם,זאתצייןואףמיוצגתבלתי
.נעשהלאוהדבר,מיוצגתלהיותאפשרותלאישהניתנה

זכותועלעמד,"נפשותדיני"משפחהבענייניבהליכיםשראה,טירקלהשופט

,בנוסף.משפחהבענייניבפרט,הייצוגחשיבותועלמיוצגלהיותדיןבעלשל
האדםכבוד:יסוד-חוקהוראותלאורמיוצגלהיותהזכותעלטירקלהשופטעמד

להוראותמעברגםאזרחייםבהליכיםדיןעורךלמנותהמשפטביתוסמכותוחירותו
בהליכיםדיןעורךבידילייצוגרבמשקללייחסישכי,גזרמכאן.החרותהחוק

את,לעילכאמור,השופטביטל,זאתלאור.אחריםבהליכיםואףמשפחהבענייני
אתלהחוירוהורהמשפחהלענייניהמשפטוביתהמחוזיהמשפטביתהחלטות

.דיןעורךידיעלמיוצגתהאישהתהיהשבההראשונהלערכאההדיון
הערכאותכתליביןשתהדהדלהראויטירקלהשופטשלהערתוכי,נדמה

בשעותלעלותעלולההייצוגבזכותפגיעה-הערעורבערכאותואףהראשונות
שנייהאוראשונהערעורערכאתכאשר,מתדייניםשלובכיסםיקרותשיפוט
.68משפחהבעניינירקולא,תחילתולנקודתחזרההתיקאתשולחת

ביחסזהירותצעדינקטשלאבכךהשלוםמשפטבביתאדםהואשםאחרבעניין
בעובדותכפרהנאשם.69ופצעוהואורחעוברעלשהתנפלו,שבהחזקתולכלבים

ניהוללצורךציבוריסניגורלולמנותבבקשההמשפטלביתופנההאישוםכתב
ונגזרוברינוהנאשםהורשעולבסוף,דיוןבהשנערךבלאנדחתהזובקשתו.משפטו
הנאשם.נדחההמחוזיהמשפטלביתערעורו.נוספתוענישהמאסרחודשי8עליו
,לטענתו.סניגורבידילייצוגבזכותופגיעהעלהנסמכתערעורלרשותבקשההגיש

ביטולשלרגילבמקרהולאמיוחדבמקרהמדוברכיהמעלה,אחתמדרגהיותרשלבביטול
.החלטה

.10ש"הלעיל,שושןבןעניין67
השר'נהאזרהלזכויותהאגודה02/1437ץ"בגראוהייצוגבזכותהפגיעהתוצאותעל68

'נמשולם94/233(א"תמחוזי)ח"תפראועוד;(2004)746(2)נחד"פ,פניםלביטחון
.(1994)156(3)94מח-תק,ישראלמדינת

.(2005)1582(4)2005על-חק,ישראלמדינת'ננאור05/7383פ"רע69
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ביתלהלכתבסתירהמצויהסניגורלולמנותהשלוםמשפטבביתבקשתודחיית

.70בהיוחלטבטרםסניגורלמינויבבקשהדיוןלקייםהחובהבדברהעליוןהמשפט
הורה,לגופוהערעורולקבלתערעוררשותלמתןשהסכימה,המדינהעמדתלנוכח
המחוזיהמשפטוביתהשלוםמשפטביתהחלטותאתלבטלהעליוןהמשפטבית

.השלוםמשפטבביתמחדשלשמיעההדיוןאתולהשיב
הליךללאהראשונהלערכאההדיוןלהשבתהביא,שלפניוכמקרה,זהמקרה

אך"חוזרמשפט",כשלעצמם,מהוויםאינםשעלוהמקרים,אמנם.חוזרמשפטשל
:בודדותאינןשהוצגואלההחלטות.כאזרחיפלילי-חוזרמשפטהיאתוצאתם

עלהיסודחקיקתשלהשפעתהאתהמעבהכלליתממגמהחלק,לדעתי,מהוותהן
שהובאושהמקריםייתכן.71בפרט,והראיותהדיןסדריועל,בכללהמשפטיההליך
שנקבעוהדרכיםלצד,חוזריםלמשפטים"עוקפת"דרךיוצרים,ואחריםלעיל
שהיוותה"אזרחיחוזרמשפט"בענייןבפסיקה,לדעתי,ניכרתזומגמה.בחוק
עקבההליךראשיתאלענייניםהמשיבותהחלטותבאושבעקבותיהחלוץחיל

היסודמחקיקת,לעילכאמור,מושפעתזומגמה.דיןבעלישלבזכויותיהםפגיעה
שלמחדלועקבבפרט,תתעצם-ולהערכתישבעקבותיה72החוקתיתומהמהפכה

מינהליים,פלילייםדיוןנהלישל,חיסיוןשל,ייצוגשלסוגיותכי,נדמה.73המחוקק
להשיבהמשפטבתילהחלטותבסיסיהוו,ועוד,ועדויותראיותענייני,ואזרחיים

.העליוןהמשפטביתשללפתחוהגיעאםאף,הראשיתלנקודתעניין

?חדשותמגמות.ה

להולידהעשויותהנסיבותתחוםשלהרחבתועלרבותהשפיעהגולדברגועדת
מחדשלבחוןעצמהעלקיבלה1993שנתבסוףשנתמנתההוועדה.חוזר74משפט

.בחוקתיקוניםעלולהמליץחוזרמשפטלעריכתהמשפטבתיבחוקהעילותאת
כיהאפשרותעלעונהאינוהמשפטבתילחוק31סעיףכי,לדוגמה,מצאההוועדה
בניהולהדיןעורךשלהברורההתרשלותועקבנגרמהבמשפטהמרשיעההתוצאה

98/6095ץ"בגראועוד;(1990)203,208(4)מדד"פ,ישראלמדינה'ניל'אברג89/134פ"ע70

.(1998)421(3)98על-חק,גת'אהשופטת'כב'נלוקסנבורג
451(ג)מבהפרקליט"האזרחייםהדין-וסדריוחירותוהאדםכבוד:יסודחוק"לויןשלמה71

המשפטשלהשנהספר"האזרחיהדיןבסדרהתפתחותמגמות"וקוורץדודיראועוד;(1996)
שלהשנהספר"אזרחידין-סדר"מורדניאל;(1996,עורךצבירוזןאריאל)417בישראל

מגמות:אזרחידיןסדר"מנשהדורון;(1992,עורךצבירוזןאריאל)351כישראלהמשפט
.(1999)205(1)כבמשפטעיוני"חוקתיתפרספקטיבהשלכינונהלקראתמרכזיות

עוד;(2006)ובהמשך31-40ומגמותתהליכים,חידושים-אזרחידיןסדרשוורךדודי72
.(2004)ובהמשך57-70האזרחיהערעורנון-בןחמיראו

וכןמתעכבתהיסודחקיקתשלערכיםשהפניםהחדשהאזרחיהקודקסקבלת,למשל73
.1997משנתאורועדתשלזוכגון,המשפטבמערכתרפורמותמתעכבות

.18ש"הלעיל,גולדברגועדתח"דו74
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כיהוועדההסיקההמשפטשלרשלנילניהולאפשריותדוגמאותבהציגה.המשפט
.לרעתומשתנההמשפטותוצאתהנאשםאתהסניגורמקפחשבהםמקריםייתכנו

ייצגואםואף,בערעורהנאשםאתלייצגסניגוראותוימשיךאם,אלהבנסיבות
לענייןהערעורערכאתשלמגבלותיהעקב,קלושיםהערעורסיכויי,אחרסניגור

עלולהזותוצאה.הדיןבהכרעתשנקבעוובמהימנותעובדתייםבממצאיםהתערבות
סעיףלהכניסישכי,הוועדהסברה,לכךנוסף.חלשהבאוכלוסייהבעיקרלפגוע

אתלתקן,לפיכך,המליצההוועדה."דיןעיוות"לנאשםנגרםבהםבמקרים"סל"
הביאאכן,דנןהסלסעיף.בחוקמקומםאתמצאואכןאלהותיקונים,דנן31סעיף

כי,לנונראה.לעילנדונובהןשהבולטות,חוזרמשפטלהעניקהחלטותלשורת
זוטענתיצודקתאםיוכיחהעתיד.הדיןיערסבךבתוךצדקשלדרךפרצההוועדה

.75חדשהבמגמהמדובראכןואם
לענייןומגמותכיווניםלזהותמנתעל,גולדברגועדתח"דולהשפעתמעבר

העוסקתלפסיקה,אחדמצד,לפנותיש,הפליליבדיןחוזרלמשפטבקשותאישור

לבחון,שניומצד,האחרונות76בשניםהמצבתמונתאתלנתחאוזובשאלה

העילותתחוםהורחב,שהראיתיכפי.זהבענייןהיסודחקיקתשלהשפעתהאת
ערכאותשלשיפוטיותהחלטותקיימותזהולצדחוזריםלמשפטיםבקשותלאישור
.דיןבעליבזכויותמפגיעהכתוצאההראשונהלערכאההדיוןאתהמחזירותגבוהות
עלבמפורשהמצביעעקרונידיןפסק,להיוםנכון,אין,לעיללאמורנגדכמשקל
עליתר.חוזרלמשפטבקשותאישורלענייןרבתיאסטרטגיהעלאוחדשותמגמות

מגמותבזיהויניכרקושיקיים,כאמורלבקשותאישוריםשלזעוםמספרעקב,כן
עלייהחלהלאחרונהכי,העובדהמןלהתעלםאין,כךעםיחד.חדשיםוכיוונים
פתיחותעלהמעידדבר-חוזריםלמשפטיםלקיוםשאושרוהבקשותבמספר

העולותבתהיות,אחדמצד,מקורהזופתיחות.העליוןהמשפטביתמצדזהלעניין
ועדתח"דובמסקנות,שניומצד.מהמקריםבחלקלהרשעותהבסיסאיתנותבדבר

.שיפוטיתי7מדיניותובשיקוליגולדברג
שתיעלהצביעההאחרונותבשניםוהפסיקהדרךפריצתהחלה,האזרחיבדין
נתיביםייתכנושלפיהברורהאמירהעםיחד,אזרחיחוזרלמשפטעיקריותעילות

העליוןהמשפטביתנשיא-הישראליבחוקשנקבעהמוסדאמבשאלהעודדנההוועדה75

,הוועדהחברשלהמלצתואתלאמץשישאוהחוזרהמשפטלענייןהנכוןהמוסדהוא-
בענייןההחלטותקבלתבתהליךמערכתיחוץגורםלשלביששלפיה,קרמניצרמרדכי'פרופ

שופטי"רו'סנגבועזראו;ואילך58'מעמ,שם,גולדברגועדתח"דו,חוזרלמשפטבקשות
חרף,סברההוועדה;(2004יולי)47,30הדיןעורך"לעולםטועיםאינםכנראהישראל

מצויהחוזרמשפטעללהורותהסמכותשלפיו,הנוכחיהמצבלשינוימקוםאיןכי,הביקורת
.57'בעמ,שם,גולדברגועדתח"דו,העליוןהמשפטביתנשיאבידי

לעיל,ויגר,למשל,כך;החוזרהמשפטבנושאולהתייחסויותלמאמריםלהתייחסשישמובן76
,וקרמניצררו'סנג;16ש"הלעיל,בגין;16ש"הלעיל,הלוי;16ש"הלעיל,שלף;16ש"ה

.16ש"הלעיל
.(06.10.5)הארץ"השפיטהלמערכתחוזרמשפט"סגלזאב77
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שללגלמרכזיגורם,לדעתי,הייתההזוהדרךפריצת.כזהחוזרלמשפטנוספים
ריבוישלמקורו,אולם.הראשיתנקודתאלהמצבאתלהחזירהמבקשיםתיקים

,לדעתי,אלא,לכךהדרךבפתיחתאינואזרחיחוזרמשפטהמבקשיםההליכים
ניכרתהאחרונותבשנים.הציבורבעיניהמשפטביתשלמעמדובהתערערות

,היתרבין,המתבטאתהמשפטבתיכלפיוהולכתגדלהציבוריתביקורתשלמגמה
,(הערעורלהליךנוסף)לביקורתנוסףפתחמשנפתח.החלטותיהםעלבביקורת

בבקשהשמקורםהתיקיםמספרכי,ספקאין.ופרקליטיהםדיןבעליעליועטים
דיןפסקיינתןכןאםאלא,תתעצםאףזוומגמה,יקטןלא"אזרחי"חוזרלמשפט
בקשותיעברודרכוהפתחגודלאתשיקבעשיפוטיתבמדיניותשמקורועקרוני
המשפטביתשלקרנוירידתיחדיולהםחברופרדוכסליבאופן,כךאם.כאלה

מחפשיםדיןעורכי,מכךיתירה.צדקלהשגתאפשריתפרוצדורהעםלצדקכמקור
זושבדרךתחושהמתוך,ההליךראשיתאלהתיקאתלהשיביצירתיותדרכים
.פוטנציאלייםלקוחותבעיניקרנםתעלהכךעקבואולילקוחםעבורצדקישיגו

בערכאההמשפטלביתלביטולבקשההגשת-האזרחיהדיוניהמחסום
הואאך,הדיןבבעליפוגע-לבטלחפציםשאותהההחלטהאתשנתןראשונה

נוספותדרכיםקיימות,שנימצד.שננקטההשיפוטיתהמדיניותכנסיכותהכרמי
והדרישההדיןבעליזכויותעלבהסתמךהראשיתנקודתאלההליךאתלהשיב

"אפורות"עקיפיןבדרכימצומצםשימושנעשה,לעילכאמור.ראוילהליך
האזרחייםאוהפלילייםהמנגנוניםללאהראשונהלערכאההדיוןאתהמשיבות

אםהראשיתלנקודתיחזורההליך.היסודזכויותמכוח-וזאת,חוזרמשפטשל
פרקטיתדרך.ראוילהליךאוהולםלייצוגדיןבעלשלזכותו,לדוגמה,נפגעה

עודדעתילעניות,שבעקבותיההחוקתיתובמהפכההיסודבחקיקתשיסורה,זו
המחסומיםמגמתתתעצםואםצדקלהביאאחרותדרכיםבהיעדרותתעצםתתרחב
.חוזרלמשפטהדיוניים

אפילוג.ו

חוזרמשפטלאישורבקשותמאות.עגומההיאזהממאמריהעולההמצבתמונת
האצבעותמספרעלעולהאינוהאישוריםומספר,שנהמדימוגשותהפליליבדין
,הצערלמרבה,אך,מוגשות"אזרחי"חוזרלמשפטבקשותמעטלא.אחתביד

לערכאהמוחזרמקריםשלזעוםמספר.שגויהפרוצדורהנקיטתעקבנדההחלקן
הפליליתבפרוצדורהשימושללא,ראוילהליךהזכותמכוחמחדשלדיוןראשונה

בשלהאינההמערכתהאמנםהשאלהנשאלת,זאתלאור.חוזרלמשפטהאזרחיתאו
טועיםאינםישראלשופטי",רו'סנגשלכמאמרו,שמאאומסיביעצמילתיקון
שעניינם"אפורים"הההליכיםבכמותלעלייהלהביאעלולזהמצב78?"לעולם

כיהטוען,הפליליבדיןההתפתחויותאתהסוקר,הלויגבריאלר"דחבריצודק,לדעתי78
הפילוסופיהשלמשינויהנובעתאלאמקריתאינההאחרונותבשניםהפליליכדיןההתפתחות
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ירידתעקבלהיגרםעשויה"אפורים"הההליכיםבמספרעלייה,מנגד.הצדקהבאת
אלה.לעבודההמשחריםחדשיםדיןבעורכיהשוקוהצפתהמשפטביתשלקרנו
אתלנצלראוי,משכך.הכולעלהשוויוניוביישומוהחוקבאחידותפוגעיםאלהגם

.האזרחיהחוזרהמשפטבענייןבפרט,ברורהמדיניותלגיבושהקרובההתקופה
שלקיומן-שלהבטקטיקהוהןבאסטרטגיההןנבחנתמשפטמערכת
ביעילותופוגעטובהמבשראינואסטרטגיההיעדרלצדאחידותבלתיטקטיקות
,היא,דלעילבמגמותהתבוננותמתוך,זהמאמרמסקנת.הדיןובבעליהמערכת

אועקיפיןדרכיולא-ברורותדרכיםוליישםלבחוןהמשפטובתיהמחוקקשעל

בדרך)ייעשהשהצדקכך,הראשיתנקודתאלענייןלהבאת-"טלאיעלטלאי"
.79ייראהוגם,(הנאותה

התרחקותתוך,נסעלהחירותוהעלאת,הליברטריאניזםלקוטבהנוטהבישראלהפוליטית
יותרלאישורייטהההתפתחותחץ,אלהבנסיכות.האגליטריוהליברליזםהשוויתמקוטב
תהיהלאישורכשהעילה(אזרחייםגם-מוסיףואני)פלילייםחוזריםלמשפטיםבקשות

להליךהזכותיסודעלגם-ולדעתי,החירותרכיבעלהנשענתהיסודחקיקתעלהישענות
.ואילך109'מעמ,16ש"הלעיל,הלויראו,הוגן

.97-101'בעמהאמורבפרט,16ש"הלעיל,וקרמניצררו'סנגראו79




