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'סטרשנובאמנוןהשופט

מבוא

המשפטבשיטתהיסודמזכויותהנהמשפטובמהלךנוכחלהיותנאשםשלזכותו
הפכה1992בשנתוחירותוהאדםכבוד:יסוד-חוקחקיקתמאזכידומה.בישראל

.במשפטאחרותזכויותפניעלולהעדיפהלכבדהשיש1חוקתיתלזכותזוזכות
להיותזכותועללוותרהנאשםרשאימסוימיםבמקרים.מוחלטתאיננהזוזכותאולם
האינטרסמצדיקאחריםבמקרים.בהיעדרוהדיוןאתלנהלניתן,ואזיבדיוןנוכח

הנאשםכאשרוזאת,הנאשםשלבהיעדרוהפליליההליךשלניהולואתהציבורי
דוגמה.תקינהבצורההמשפטניהולאתמאפשרואיננוהדיוניםלמהלךמפריע

,במשפטבוכחלהיותמסוגלהנאשםאיןהלקויבריאותומצבמפאתכאשר:נוספת

פסקימספרניתנולאחרונה.סניגורובקשתפיעלבהיעדרוהמשפטאתלנהלניתן
המתנהלהמשפטיהדיוןבמהלךהנאשםשלנוכחותוחובתבסוגייתעקרונייםדין

תוכןיצקו,ובחלקםהמחוקקהחסיראשראתאלהדיןפסקימילאו,בחלקם.בעניינו
פתרוןנמצאטרםלהןמסוימותנסיבותאףקיימות.הקיימותהחוקלהוראותחדש
הראוימןלהןאףאשר,לארץ-לחוץשנמלטנאשםשפיטתכגון,בפסיקהאובחוק
.הולםמשפטיפתרוןלמצוא

שפיטתמתבקשתאואפשריתבהןשוניםמצביםבשלושהיעסוקזהמאמר
:בהיעדרוהנאשם

.במשפטמנוכחותאותולפטורהמבקשנאשם(א
.במשפטנוכחלהיותוהמסרבבמעצרהנתוןנאשם(ב
.הדיןמאימתנמלטאוהארץמןשנמלטנאשם(ג

סטרשנובהשופטשלשהייתובעתנכתבהמאמר.אביב-בתלהמחוזיהמשפטביתשופט* יורק-ניואוניברסיטתשללמשפטיםהספרבבית(8תא14עScholar(מחקרכעמיתבשבתון
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ר"פ,י"מ'נמ"בע(ישראל)המפריספטהברקי95/7357צ"כבגברקהנשיאשלכהגדרתו1
.(מ"בע(ישראל)המפריספחהברקיעניין:להלן)769,781(ת2
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הנאשםלבקשתבמשפטמנוכחותפטור

126בסעיףנקבעהמשפטובמהלךנוכחלהיותנאשםשל,החובהגםכמו,הזכות

וזו,("פ"חסר":להלן)1982-ב"התשמ,[משולבנוסח]הפליליהדיןסדרלחוק
:לשונו

."בפניואלאבפליליםאדםיידוןלאזהבחוקאחרתהוראהכאין"
במהלךנוכהלהיותהנאשםשלחובתו-זכותואתהקובעתקטגוריתהוראהזוהי

עלבהיעדרונאשםשפיטת.בדיןשנקבעוהכללמןיוצאיםמקריםלמעט,משפטו

:פ"לחסד(2)128סעיףלהוראותבהתאםאפשרית,בקשתופי

ובית,סניגורידיעלבומיוצגוהואבפניושלאיתנהלשמשפטוביקשאם=
."לנאשםדיןעיוותמשוםבפניושלאבשפיטתויהיהשלאסבורהמשפט

במהלךמנוכחותאותולפטורבקשתופיעל,בהיעדרונאשםשפיטתשלזוסוגיה
המפריספטהברקיבענייןמכברלאנדונה,בעניינוהמתנהלהמשפטיהדיון

משפטלביתבבקשהעותריםארבעהפנו,זהבעניין.י2"מ'נמ"בע(ישראל)
יחדנגדםשהתנהלהמשפטבמהלךמנוכחותאותםלפטוראביב-בתלהשלום

,עסקיהםבניהולהצורךהיההעותריםשלטעמם.נוספיםנאשמיםעשראחדעם
במשפטהמתמדתנוכחותםכאשר,עסקיםלצורכילארץ-לחוזןנסיעותלרבות
אביב-בתלהשלוםמשפטבית.שלהםהרגילהעסקיםבמהלךלפגועהייתהעלולה

וכפהבמשפטמנוכחותםהעותריםאתלשחררסירב(בקנשטיין'עהשופטתכבוד)
:לישנאבהאיהשלוםמשפטביתקבעהיתרבין.בדיוניםההשתתפותאתעליהם

רצונםפי-עלמוכרעתהמשפט-בביתנאשמיםשלהנוכחותשאלתאין"
להיעדרלנאשםהיתרליחןהמשפט-ביתשלהיאוהסמכותהנאשמיםשל

באנשיאםלאבחןראהלאוהמחוקק,מינהנפקאאיןזהלענין.ממשפטו
.3"דחוקיומיבשכרלחמושמרוויחבמיאועסקינןעולםחובקיעסקים

העליוןהמשפטבית.שנתקבלהצ"לבגעתירההנאשמיםהגישוזוהחלטהבעקבות
הנאשםשלהיעדררתוהאם,ראשית:עקרוניותשאלותשתיבפניוניצבותכיקבע

ההיעדרותאמנםאם,ושנית;המשפטביתשלהמוקדםאישורוטעונהמהמשפט
בבואולשקולהמשפטביתשעלהשיקוליםהםמה,המשפטביתאישורטעונה
.בבקשהלהכריע
איןכילמסקנההעליוןהמשפטביתהגיע,פ"לחסד128סעיףהוראותלאור
.לכךהמשפטביתאישוראתלקבלועליו,למשפטלהתייצבשלאחופשיהנאשם
המשפטביתעלולפיהן,(2)128סעיףשלהסיפאמהוראותבבירורעוליםהדברים

.שם2
.775'בע,שם3
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דיןעיוותמשוםבפניושלאהנאשםשלבשפיטתויהיהשלאלמסקנהלהגיע
לחייבואומהמשפטלהיעדרלנאשםלהתיראםהדעתשיקול,דהיינו.לנאשם

.עצמולנאשםולאהמשפטלבית,מקרהבכל,נתוןבדיוניםלהשתתף
לאשרבבואולשקולהמשפטביתעלשומהאותםהשיקוליםלהיקףאשר
שופטישלשונותבגישותלהבחיןניתןכידומה,בדיוןלהשתתףשלאלנאשם

להיותשלאהזכות,דורנר'דהשופטתלדעת.בהרכבשישבוהעליוןהמשפטבית
שלהנוכחות-איאתלהתירהמשפטביתועל,ביותרגורפתהנהבמשפטנוכח

ראיותיהאתלהביאהתביעהבאפשרותיפגעלאשהדברובלבד"במשפטהנאשם

.4"דין-עיוותעצמםלהםיגרוםאו
מחדהתביעהאינטרסשלהללולשיקוליםבכפוףכיגורסתדורנרהשופטת

שללמניעיומשקלכלאין":גיסאמאידך,לנאשםדיןעיוותגרימת-ואי,גיסא
להיותשלאשבקשתונאשםגם,כןעל.במשפטונוכחלהיותשלאהמבקשנאשם
זכאי,הנאשמיםספסלעלשבישיבההנעימותאיעלאךמבוססתבמשפטנוכח

.5"מהיעדרותוייפגעולאשלוהגנתואוהתביעהאםתיענהשהבקשהלכך
באשרחשין'ומדורנר'דהשופטיםשללדעתםדעתומצרףברקהנשיא
ולאהשופטכידינתונהכמשפטהנאשםשלנוכחותובדברההכרעהשללהיותה

נאשםשלחירותוהיקףמהובשאלהההכרעה":ברקהנשיאלדעת.הנאשםבידי
הרצוןשלהאוטונומיהביןאיזוןשלבדרךלהיעשותחייבת,במשפטונוכחלהיות

מבקשהפליליההליךאשראחריםוערכיםאינטרסיםלביןהנאשםשלהפרטי
.6"להגשים

מהשתתפותשחרורואובמשפטהנאשםשלנוכחותובדברההכרעה,לאמור
וחובקתגורפתואיננה,שוניםמשיקוליםשיקוליםפיעללהיעשותחייבתבמשפט
אתברקהנשיאבוחןוכך.דורנרהשופטתשלדעתהמחוותשעולהכפי,עולם

נקודתכאשר,זובסוגיהלהכריעבבואולשקולהשופטשעלהשוניםהשיקולים
:במשפטונוכחשהנאשםהיאשלוהמוצא

.למקרהממקרה,כמובן,משתנהזהאיזון.הנוגדיםהשיקוליםביןלאוןיש"
נאשםכהריבביתובבוקרלנוחרצונושכןלהיעדרהמבקשנאשםהרילא

דחייהאחריההגוררתהיעדרותהרילא;בריאותמטעמילהיעדרהמבקש
שלהתקיןהניהולעלמשפיעהשאיננההיעדרותכהריהמשפטבניהול
שאינונאשםכהריממשפטולהיעדרהמבקשמיוצגנאשםהרילא;המשפט
ממספראחדכהריממשפטולהיעדרהמבקשיחידנאשםהרילא;מיוצג

חמורהאשמהבגיןלדיןשהועמדנאשםהרילא;כןלעשותהמבקשנאשמים

המבקשנאשםהרילא;חמורהשאינהאשמהבגיןלדיןהעומדנאשםכהרי
לא...נדירותלעתיםלהיעדרהמבקשנאשםכהריתכופותלעתיםלהיעדר

.778'בע,שם4
.שם,שם5
.783'בע,שם6
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בומשפטכהרי,רביםחודשיםונמשכיםארוכיםההליכיםשבומשפטהרי
.7"קצרהואההליך

לנהוגישהמתחריםהערכיםביןהאיזוןבעריכת":ברקהנשיאלדעת,לסיכום
עקרוןזהו.הדרושהלמידהמעברהנאשםשלבחירותולפגועאין.הראויהבמידה

אפואהיאברקהנשיאשלדעתו.8"הציבוריבמשפטהנוהג(יחסיות)המידתיות

ורצויראויזהאץוכי,הואלנסיבותיוולהישקללהיבחןחייבומקרהמקרהכלכי
.זהבענייןונחרציםנוקשיםכלליםלקבוע

מכלולבדברברקהנשיאשלגישתואתלאמץמקוםישכיבעינינראה
להפעילבבואולשוקלםבדיןהיושבהשופטשעלוהערכיםהנתונים,השיקולים

בדיוןהנאשםשלנוכחותו-איאתולהתיר,פ"לחסד(2)128סעיףלפיסמכותואת
נראיתזוגישה.תכליתואתוהןהחוקלשוןאתהןוהולמתראויהווגישה.המשפט
שללמניעיומשקלכלאין"כידורנרהשופטתשלהגורפתעמדתהפניעלעריפה
הנעימותאי"היאהיחידהסיבתהאםגםכזאתלבקשהלהיענותישוכי"הנאשם

.9"הנאשמיםספסלעלשבישיבה
כנגדאישוםכתבמשמוגש.המידהעליתרלכתמרחיקתבעינינראיתזוגישה
כולם.והסניגורהתובע,השופטיםהמשפטביתבאולםובאיםמתכנסים,נאשם
דווקאייפקדמהשוםועל-לדיןהעומדהנאשםשלבעניינולדוןכדישםבאים
שלכדעתה,כמעטכלליכהיתראושבשגרהכדבר,הדיוניםמאולםשלומקומו

?דורנרהשופטת

ולאהנאשמיםספסלעלשיישבהרצוןעצםאתלהביאאין"כי,נכוןאמת

האינטרסשלהראוייםהשיקוליםבמניין,שלשוםכתמולהעירברחובותיתהלך

למתןועדמכאןאולם.ברקהנשיאכדעת,'0"במשפטוהנאשםבנוכחותהציבורי
"הנעימות-אי"משוםאךהמשפטביתמישיבותלהיעדרלנאשםוכלליגורףהיתר

.כעיניהמרחקרב,הנאשמיםספסלעלהישיבהבעצםהכרוכה
בביתבעניינולדיוןהנאשםיתייצבאםגםהרי,זהמחשבהבכיווןנמשיךאם

ולהסתופףהנאשמיםספסלעללשבתשלאלויתירהמשפטוביתיכול,המשפט

הכרוכה"הנעימות-אי"אתממנולמנועמנתעלוזאת,באולםהצופיםקהלבין
תוצאהזוהי,הכבודבכל.מעולםדבריםהיווכבר.הנאשמיםספסלעלבישיבה

.ראויהובלתירצויהבלתי
כמרבית.מוחלטתאיננהבמשפטונוכחלהיותשלאהנאשםשלזכותו,לסיכום
בדברשיכריעהואהמשפטובית,מוגבלתיחסיתוכותהיאהאחרותהזכויות
.המיוחדותנסיבותיופיועל,ומקרהמקרהבכל,הנאשםידיעלהזכותמימוש
בית.בנדוןנוקשיםכלליםאומידהאמותלקבועואין,רחבהואהשיקוליםמגוון

.785'בע,שם7
.שם,שם8
.778'בע,שם9

.784'בע,שם10
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עמוידקדקולאמהדיוניםלהיעדרלנאשםהיתרבמתןידויקפוץלאהמשפט
.השערהכחוט

משכנעיםנימוקיהאם,כזאתלבקשההמשפטביתייעתר,ככללכילקבועניתן
הנימוקכאשר,עסקינןדאבענייןאףנפסקכך.הסבירותבמבחןועומדיםדיים

עלהעותריםשלעסקיהםניהולבהמשךהצורךהיההדיוניםמןלהיעדרות

,רבנאשמיםמספרנגדמתנהלשהמשפטהעובדהגם.התמוטטותםלמנועמנת
כאשר,נאשמיםאונאשםשלנוכחותם-איאתלהתירהמשפטלביתמאפשרת
שיקוליםבאלהוכיוצא.לגביהםרלוונטיתאיננהעתאותההנשמעתהעדות

כלליםלקבועצורךללאהישרוהשכלההיגיוןבמבחניהעומדיםשוניםמשיקולים
.וקפידיםנוקשים
הדיוניםמןלהיעדרלבקשתוהנאשםשללמניעיומשקללהיותחייב,זאתעם

,שופטים-המשפטביתבאישכל,כאמור,הדעתעלמתקבללא.חלקםאוכולם
,הנאשםואילוהדחוסהדיוניםבאולםויתכנסויתכבדו-עדים,סניגור,תובע
נפשושחשקהמשוםאךממנוייעדר,כולהבמערכה"הראשיהשחקן"בחינת
.העולםברחביממושךלטיוליצאשמאאוקולנועבסרטלצפותאוביםלרחוץ

הנאשמיםספסלעלשבישיבה"הנעימות-אי"לגביגםאמוריםדבריםאותם
הדיוןבמעמדמנוכחותפטורלנאשםלשמשכדיזהבנימוקאיןכיסבורני;גרידא

.לאישנעיםאיננוכללשבדרךמעמד-המשפטי

למשפטולההייצבהמסרבבמעצרנאשם

ביתלישיבותלהתייצבמסרבוהוא,במעצרהנתוןבפליליםנאשטשלדינומה
"בקשה"כאלשכזהלסירובלהתייחסניתןהאם?חלקבהןוליטולהמשפט

שנדוןכפי,פ"לחסד(2)128בסעיףהאמורברוח,"בפניושלאיתנהל"שהמשפט
נאשםעלהחל,פ"לחסד130סעיףהוראותאתלהחילניתןשמאאו?לעיל

יהאמה,פ"לחסד130סעיףיוחלואם?"התייצבולא"משפטולהמשךשהוזמן
שאז,המחוזיהמשפטביתבפנילדיןהעומד,פשעשהיאבעבירהנאשםשלדינו
?11בפניושלאהנאשםאתלדוןסמכותהמשפטלביתאין

להתייצבוהמסרבהעצורהנאשםבמעמדשלאדיוןכלום-נוספתושאלה
שלבפניודיוןהמחייב,פ"לחסד126סעיףהוראותעםאחדבקנהעולה,לדיון

האמורהחריגעלכאןלהסתמךניתןהאם?"זהבחוקאחרתהוראהבאין"הנאשם

:כדלהלן,קובעפ"לחסד130סעיף11

למועדההזמנהאםבפניושלאלדונומותר,התייצבולאמשפטולהמשךשהוזמןנאשם(א)"
במהלךהזהירוהמשפטובית,דיוןבשעתהמשפטביתשלבהודעהלונמסרהההמשך
,לוהומצאהבכתבהזמנהאםאו,התייצבלאאםבפניושלאלדונורשאישיהיההמשפט

.האמורההאזהרהבהוצוינה,סניגורלוישאם,לסניגורווכן,סניגורובאמצעותשלא
שלוםמשפטבביתמתקייםבמשפטוהדיוןאםרקבפשענאשםעליחול(א)קטןסעיף(כ)

."ישיבהבאותהסניגורידיעלמיוצגהיהוהוא
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נאשם"מהאולםלהרחיקהמשפטביתשלסמכותובדבר,פ"לחסד131בסעיף
וממילאלאולםמגיעלאכללהנאשםכאשרגם,2נ"המשפטביתלדיוניהמפריע

?המשפטביתלדיונימפריעלא

משולםדיןפסק

,בעניינושדןהמשפטביתלישיבותלהתייצבבמעצרהנתוןהנאשםסירובשלהסוגיה
משפטו.1'י"מ'נמשולם95/1632פ"בעהתקדימיהדיןבפסקמכברלאנדונה

ובמשך,אביב14-בתלהמחוזיהמשפטבביתהתקייםנוספיםונאשמיםמשולםשל

ביתבישיבותמשתתפיםהנאשמיםכאשר,למישריןהמשפטהתנהלישיבותמספר
הנאשמיםהחליטו,המשפטשלמתקדםבשלב.סניגוריהםידיעלומיוצגיםהמשפט

זוכיםלאהם,לטענתםבאשר,מהןולהיעדרהמשפטביתישיבותאת"להחרים"
אתשמנהלתבמדינהמכיריםאינם"והם"מכורהמשפט=שכן"צדקמשפט"ל

להשתתףמוכניםהיוהנאשמים.המחוזיהמשפטבביתסניגוריהםכדברי,"המשפט
המשךדחיית;נוספיםסניגוריםמינוי:כגוןתנאיםמספרימולאואםורקאך,בדיונים
צילום;קלדניתידיעלהקלדתםחלףהדיוניםמהלךהקלטת;המשפטשלשמיעתו
הנאשמיםשלוהמשונותהשונותבקשותיהם.בזהוכיוצאוידאובמסרטתהמשפט

.המשפטיבדיוןלהמשיךשהחליטהמשפטביתידיעלנדחו
הוראותפיעלוזאתהנאשמיםשלמייצוגםלהשתחררביקשואףהסניגורים

להשתחררהסניגוריםשלבקשתםאתדחההמחוזיהמשפטבית.שולחיהם
עדיאתשכנגדחקירהמלחקורהסניגוריםנמנעו,שולחיהםמצוותפיעל.מהייצוג
.סיכומיםהשמיעוולאהגנהפרשתניהלולאואףהתביעה
נוכחותבלאהמשפטיהדיוןאתלהמשיךכאמורהחליטהמחוזיהמשפטבית

בביתהמעצרמתאאו)מהכלאבכוחהבאתםאתלכפותשלאוכן,הנאשמים
.המשפטלסיוםעדהדיוניםלאולם(המשפט

שנותלשמונהנידוןמשולם.להםשיוחסוהעבירותבמרביתהורשעוהנאשמים
.שונותמאסרלתקופותנדונוהנאשמיםיתרואף,תנאיעלולמאסרבפועלמאסר

נוכח,באולםהנאשמיםנכחולא,הדיןגזרומתןלעונשהתביעהטיעוניבשלבגם
באולםנוכחותםאתלכפותשלאהחליטהמחוזיהמשפטובית,הנחרץסירובם
,העליוןהמשפטלביתערעורהגישוהנאשמים.בלעדיהםהדיוןאתולסייםבכוח

בעבירותשדןבכךמסמכותוחרגהמחוזיהמשפטשביתהייתההמרכזיתוטענתם
ביתעל":המערעריםלטענת.נוכחותםבלא,הנאשמיםהואשמובהן,פשעמסוג

:כדלהלן,קובעפ"לחסד131סעיף12

מאולםלהרחיקהמשפטביתשלמסמכותולגרועכדי130עד126סעיפיםבהוראותאין"
יובאובפניולאשהתנהלוההליכיםאולם,המשפטביתלדיוניהמפריענאשםהמשפטבית

י."המשפטביתשיקבעבדרךלידיעתו

.(משולםעניין:להלן)534(5)מטד"פ13
.156(3)94מחחיתקרין,(פורסםלא)משולם'ני"מ94/233(א"ת)ח"תפ14
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המשפטבאולםנוכחיםלהיותהמערעריםעללכפות,זוטענהפי-על,היההמשפט
הנאשםמשמפריערק,נטעןכך,קמהההרחקהסמכות.הישיבותמןאחתבכל
עדהמערעריםאתהרחיקאלא,כךנהגלאסטרשנובהשופט.הובאשאליולדיון
לבטלוהואראויפניםכלועל,בטלכולוההליך,עשהמשכך...הדיןהכרעתלמתן

.!5"דין-עיוותנגרםשלמערעריםמשום,דנןבמקרה
המחוזיהמשפטביתשלבסמכותוכי,ופסקהערעוראתדחההעליתהמשפטבית

להשתתףוסירובםהתנהגותםנוכח,הנאשמיםשלבהיעדרםהמשפטאתלנהלהיה
126בסעיףהאמורהכללכי,וקובעתדורנר'דהשופטתשבההדיןבפסק.בדיונים

החוק":מוחלטכללאיננו,הנאשםשלבפניובפליליםהדיוןחובתבדברפ"לחסד
או,מכללאאובמפורש,זכותועלויתראםבנוכחותושלאנאשםשפיטתמתיר
אתלאחתאחתמונהדורנרהשופטת.6ן"הליךשלתקיןקיוםבהתנהגותומנעאם

מפורשבוויתורהמדוברכאשרהן,בפניושלאנאשםשפיטתהמתירותהחוקהוראות
המדוברכאשרוהן,פ"לחסד132-ו(2)128סעיפיםהוראותלפיהמשפטבתחילת
פיעלכי,להדגישהמקוםכאן.פ"לחסד130-ו(1)128סעיפיםלפי,מכללאבוויתור
עבירהבגיןבפניושלאנאשםלדתניתןלא,פ"לחסד(ב)-ו(א)130סעיףהוראות
הדיןבפסקמאוזכרעוד.מחוזימשפטביתבפנילדיןעומדהואבעטיה,פשעשהיא
בלאהמשפטאתלקייםמותר"כי,היאהברורהפרשנותואשרפ"לחסד131סעיף

הנאשםכאשרגםההליךביטולאתלבקשלנאשםזכותמתןוללאהנאשםנוכחות
.!7"הערכאותובכלהעבירותכללגביחלזההסדר...הדיוניםלקיוםמפריע
,מכווןככוונת,המערערים":דנןבמקרהכילמסקנהמגיעהעליוןהמשפטבית
סירבהמשפטביתוכאשר,סניגוריהםאתפיטרו,הדיוניםבאולםנוכחיםלהיותסירבו

אתלשבשבמטרהאלהכל.בדיתחלקליטוללאלהםהורו,הייצוגמןלשחררם
נכפתהשבההבודדתבישיבה,ואכן.המשפטשלהתקיןבירורואתולמנועההליך
הוראתתכלית...המשפטביתאתוביזודיוןקיוםבהפרעותיהםמנעוהנוכחותעליהם
המשפטקיוםלמנועובכךהפליליההליךאתלשבשמנאשםלמנועהיא131סעיף
כורחם-בעליוכנסואםהמשפטלקיוםיפריעוכיהמערעריםהודיעובענחננו...נגדו

.!8"בהיעדרםהדיוניםאתלקייםהמשפטביתרשאיהיהכן-ועל,הדיוניםלאולם
להמשיךסמכותהייתההמחוזיהמשפטלביתכי,אפואקובעהעליוןהמשפטבית

.פ"לחסד131סעיףהוראותמכוחוזאת,הנאשמיםנוכחותללאהמשפטבשמיעת
,במעצרהנמצאנאשםלדוןסמכותנתונההמשפטלביתכי,המקובץמןהעולה
.יהיואשרמניעיויהיו,המשפטביתלאולםלהגיעמסרבהלהאםגם,בהיעדרו

בביתוהןהעליוןהמשפטבביתהן,משולםבענייןהדיןמפסקילהסיקניתן
שםיתפרע,הדיוניםלאולםבכוחיובאשהנאשםהכרחאיןכי,המחוזיהמשפט

.546'בע,13הערהלעיל15
.549'בע,שם16
.שם,שם17
.549-550'בע,שם18
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להרחיקוהסמכותהמשפטלביתתקוםאוורק,הדיוןשלהתקיןלניהולוויפריע

להפרעהלגרוםעלולהנאשםכייתרשםבדיןהיושבשהשופטבכךדי.האולםמן
אתלנהלהסמכותאתלולהקנותכדי,לאולםכורחובעליוכנסאםבדיונים
בחששדי.בפועלבהתפרעותאובהפרעהצורךאין.הנאשםבהיעדרהמשפט

פיעללהסיקוניתןאםוביןהנאשםמפיבאהואאםבין,שכזאתלהפרעהסביר
.המקרהשלהכוללותהנסיבות

זכותבצד.יסודהובדיןמוצדקת-פ"לחסד131לסעיףזומרחיבהפרשנות
זכותעומדת,בעניינוהמתנהלהמשפטיבדיוןנוכחלהיותהנאשםשלהיסוד
תקינהבצורה,כהלכתומשפטלנהלהציבוראינטרסוהיא,פחותלאחשובה
שאזי-במשפטנוכחותביןלבחורהחירותאתהנאשםבידילהתיראין.ויעילה
אתולסכללמנועבאפשרותושאזי-הדיוןמןהיעדרותלבין,כדבעילנהלוניתן

.משולםבענייןהמערעריםשטענוכפי,כולוהמשפטיההליך
פסהברקיבענייןהפסיקהעםכדבעימתיישבתמשולםבענייןשנפסקהההלכה
זכותו-אחדמצד:להןפניםשתי-אלההלכות.!מ9"בע(ישראל)המפריס

סביריםמטעמים,כנגדוהמתנהלבמשפטמנוכחותולהשתחררלבקשהנאשםשל
לקפחלאמנתעל,לבקשההמשפטביתייעתרהמקריםברובכאשר,ומוצדקים

ללאמשפטלנהלהמדינהשלזכותה-האחרמהצד.שלואחרותוחירויותזכויות
וביןבמפורשבין,במשפטנוכחלהיותזכותועלמוותרהלהאם,הנאשםנוכחות
ביתלדיוניבהפרעהבין;לדיוןהתייצבות-באיוביןמפורשתבבקשהבין;מכללא
עללכפותיכולואיננורשאיאיננונאשם.לדיוניםצפויהבהפרעהוביןהמשפט

,המשפטיבדיוןלהשתתףמסרבשהואשעה,רצונואתהמשפטביתועלהתביעה
אין.גיסאמאידך,בהיעדרוהדיוןאתלקייםלמדינהלהאלכיוטוען,גיסאמחד
בהיותורחמיםומבקשבאהואועתה,אביואתשרצחאדםכאותולהיותיכולהוא
.משולםבענייןשנטעןכפי,יתום

נמלטנאשם

להיותהמסרבאובדיוניםמנוכחותפטורהמבקש"נוכח"בנאשםדנוכהעד
בהקשרבהלדוןהראוישמןנוספתסוגיה.מכללאוביןבמפורשבין,בהםנוכח

אתלהביעכדי"נוכח"איננוהנאשםבומצבהנה,במשפטוהנאשםשללנוכחותו
בתוךמסתתרשהואבין,הדיןמאימתנמלטהנאשםכאשר,ייתכןכזהמצב.דעתו

נאשם":להלן)נמלטעברייןבחינת,לארץ-לחסןשנמלטוביןהמדינהגבולות
לאשאלותמעוררתנמלטנאשםשלנוכחותוללאהמשפטניהולסוגיית.("נמלט
.בחוקוכוללמפורשפתרוןלהנתןהמחוקקאםוספק,קלות

נאשםלדוןניתןולפיו,פ"לחסד130בסעיףנמלטלנאשםמתייחסהמחוקק

בענייןהדיןפסקמתןלאחר1996.6.25ביוםניתןהדיןפסקכרונולוגיתמבחינהכייצוין19
.(1996.8ב)משולם
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ביתשלבהודעהבין-שהוזהרבתנאי,התייצבולאמשפטולהמשךשהוזמן
לדונורשאייהיה"המשפטשבית-בכתבבהזמנהוביןהדיוןבמהלךהמשפט

נמלטנאשםשלזושיפוטלסמכותנוספותמגבלות."התייצבלאאםבפניושלא
הנאשםעל;מחוזימשפטבביתלדיןהעומדנאשםעלחלהאיננההסמכות:הן

עונשהנאשםעללגזוררשאיאיננוהמשפטבית;סניגור20ידיעלמיוצגלהיות
שהיאבעבירההורשעאם,כללעונשולגזוררשאיואיננו,בפניושלאבפועלמאסר

שלביטולםלדרךבאשררבותהוראותמפורטותפ"לחסד130בסעיף.פשע21

הכירהמחוקק,לאמור.באלהוכיוצאהנאשםבפנישלאשניתנודיןוגזרדיןהכרעת
-למשפטומתייצבשאיננונאשםלדוןהמשפטביתשללמדימוגבלתבסמכות
כךלשםוקבע-כדיןלדיוןוהוזמןהמשפטקיוםמועדעליודעשהואלמרות
.לעילכמפורט,פ"לחסד130בסעיףוברורותמפורטותהוראות
רשימה"בבחינתהןפ"לחסד130סעיףהוראותהאםהשאלהאתעתהנבחן
-בלבדהשלוםמשפטבביתוהמדובר-המשפטביתסמכויותשל"סגורה
ביתסמכותאתלהרחיב,הראויומן,ניתןשמאאו;בפניושלאנמלטנאשםלדון

האחרונההפסיקהנוכחוזאת,130בסעיףלאמורמעברגםזהבנדוןהמשפט
העומדההיגיוןונוכחמ"בע(ישראל)המפריספסהברקיובענייןמשולםבעניין

.זופסיקהמאחורי

הברית-בארצותהמשפטיהמצב

מוקנית,הברית-בארצותהפדרלייםהפליליהדיןסדרלכללי43כללהוראותפיעל
הואכאשר,בצדהמוותעונששאיןבעבירהנאשםלדוןסמכותהמשפטלבית
.המשפטמביתמרצונונעדר

הנאשםשלנוכחותוחובתבדברהכלליתההוראהאתתחילהקובע43(8)כלל
:כדלהלן,במשפט

the time of theא,the arraignment4defendant shall be present710"

the impaneling of the jury16185ט01תevery stage of the trialא,plea

the imposition of sentence, except)8and the return of the verdict, and

.22

:

"this rule61as otherwise provided

לחובתהכללמןירצאיםמספרקובע,1995בשנתלאחרונהשתוקן,43כלל
ללאגםהמשפטבניהוללהמשיךניתןולפיהם,במשפטהנאשםשלהנוכחות
:כדלהלן,מהדיוניםמרצונונעדרהלהאם,הנאשםנוכחות

and including the return of0)81שtheשThe further progTess

"
י,(

.פ"לחסד(ב)130סעיף20
.פ"לחסד(ג)130סעיף21
22.(1944)(8)43U .S .C .A18,P~esence of

I

the Defendant
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be prevented)0111ת,~,the verdict, and the imposition of sentence

0)have waived the right0)be considered7111~and the defendant

...trialאpresent1ש1681ת,defendant8be present whenever

has commenced (whether81

~

voluntarilyט absent after the15(1)

the defendant has been informed by the couft of the)0תor

,)remain during the trial0)obligation

the imposition)8voluntarily absent15,capital case(2)ת81תמת

.23"of sentence

גזרבשלבלרבות,בנוכחותושלאנאשםלדוןאפואמאפשרהאמריקניהמשפט

כאן.הדיוניםמהמשךמיוזמתוונעדרהמשפטבתחילתנכחהנאשםאם,הדין
,בנוכחותושלאהנאשםשלעונשואתלגזורהמפורשתהסמכותכי,להדגישהמקום
הכללללשוןכאשר,1995משנתחקיקהבתיקוןרקהאמור(6)43בכללצוינה
"המיליםהוספו

and

the imposition of sentence.בנוסחונכללולאאלומילים
נועדה,1995משנתלתיקוןההסברבדבריהאמורפיועל-43כללשלהקודם

הדיןגזרשלפניבשלבשנמלטנאשםגםלדוןמאפשרהכללכילהבהירהתוספת
.בנוכחותו24שלאעונשעליוולהטיל
נמלטנאשםשלשפיטתו,עקביבאופן,התירההברית-בארצותהפסיקהגם
סדרלכללי43בכללכקבוע,לכךהתנאיםשנתמלאוובלבד,בנוכחותושלא
שלוכותוכיוהדגישוחזרוהברית-בארצותהמשפטבתי.הפדרלייםהפליליהדין

אתלשבשרשאיאיננווהוא,אבסולוטיתזכותאיננהבמשפטונוכחלהיותהנאשם
.המשפטביתמאולםהיעדרוידיעלהתקיןסיומואתולמנועהמשפטהליכי

כללשלחקיקתובטרםשניתן)1911משנת252)102שלבעניינוהדיןבפסק
לשפיטתהיסודאתהברית-ארצותשלהעליוןהמשפטביתהניח(1944בשנת43

שלאמכןלאחרממנוונעדרהדיוןבתחילתנכחשהנאשםלאחר,בהיעדרונאשם
ביתקבע,הפיליפיניםשלהעליוןהמשפטביתשלערעורכערכאתבשבתו.כדין

:כדלהלן,הברית-ארצותשלהעליוןהמשפט

,accused.

person

questionת8 " one ofbroad_

public

policy, whether7סח"

the safeguards with%8for cnme, and protected by181טplaced upon

which the humanity of our present ctiminal law sedulously surrounds

him, can with impunity defy the processes of that law, paralyze the

solemn farce, and80)1תproceedings Of

COUttS

and

jl

uries, and turn them

restnct the operation of0),own safety1טultimately compel society, for

,Ibidי43).23 Rule

24who hadd4efendan8couft could sentence8doub

~

ul that"א,witho~tt the amendment"

."been present during the entire ufial but flees before sentencing
Uni,223ט.4425(1911)25

~d States1Diaz(עניין:להלן~(Diaz
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casesתו11ץ1סcriminal norתוthe principle of personal liberty. Neither

.26"advantage of'

his

own
~
aong810)שthe law allow % person111)ע

המשפטביתחזר,Taylor27בעניין1973בשנתשניתןיותרמאוחרדיןבפסק
,בהיעדרונאשםלדוןהאפשרותבדברההלכהאתואישרהברית-ארצותשלהעליון

,בדיוניםהפסקהעלהשופטהכריזTaylorבעניין.המשפטבתחילתנכחהלהאם
יוםבאותוהדיוןלהמשךהנאשםהתייצבלא,ההפסקהבתוםלחדשםומשהחליט

והוא,הנאשםנוכחותללאבמשפטלהמשיךהחליטהשופט.למחרתלאואף
.המשפטבסיוםבדינוהורשע

המשפטביתידיעלאושרההנאשםנוכחותללאהדיתאתלהמשיךההחלטה
בענייןשנפסקהההלכהאתשאימץ,העליון

~
Daלישנאבהאיוקבע:

,voluntary absence165byע"interrupt theשrightסחPetitioner had

that he should have beenו1תסas he implicitly concedes by urging

would proceed81שsuch right existed and that the0%wafned that

be present, and the0)issue " the right)8)6%אhis absence .- The1ת

his(6question becomes whether that right was eftecuvely waived

and Diaz, we conclude43voluntary absence . Consistent with Rule

.28"wasעthat

ביןברורהאבחנההעליוןהמשפטביתעשה,1993בשנתשניתןדיןבפסק
לבין,המשפטבתחילתנכחהלהכאשרבפניושלאנמלטנאשםלדוןהאפשרות

קרוסביהנאשםנכחזהבעניין.29מראשיתםבדיוניםכללהנאשםנכחלאשבומצב
)Crosby(התובעביןפגישה,בערבותשחרורהליכי)שיפוטייםטרוםבהליכים

לתחילתהתייצבלאקרוסבי.מסויםבמועדיחלשמשפטולוונאמר,(לסניגור
לדוןהוחלטולכן,המשפטביתידיעלשנקבעוהישיבותלשארלאואףהדיון
.פעילחלקבהםונטלהמשפטביתבדיונינכחהנאשםשלסניגורו.בהיעדרואותו
.האישוםבכתבלוכמיוחס,מרמהשלבעבירותהנאשםהורשע,הדיוןבסיום
עונשעליווהוטלהמשפטביתבפניהובא,קרוסבינעצר,הדיןהכרעתלאחר
.מאסר

לאחר,הנאשםנוכחותבלאבדיוןלהמשיךהפדרליהמשפטביתשלהחלטתו
המשפטביתידיעלאושרה,משפטולתחילתשנקבעהמועדעלידעשהלה

.לערעורים
כיוקבעקרוסבישלערעורואתקיבלהברית-ארצותשלהעליוןהמשפטבית
שכן,בהיעדרוהנאשםאתלדוןסמכותהייתהלאהפדרליהמחוזיהמשפטלבית

Ibid,אק.26.458

27(1973)17.u.s414,Taylor " United

,

States(עניין:להלןTaylor(.
"ש,עא.28.20 29(1993)255.u.s506,Cnosby " United

(

'

States

,)sbyC7rIענקן:להלן)
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סדרלכללי43כללכיקבעהעליוןהמשפטבית.המשפטבתהילתנכחלאהוא
רקקמהבהיעדרונאשםלדוןהסמכותכימפורשותקובעהפדרלייםהפליליהדין
.30(צ1א16עpresent(משפטובתחילתנכחשהנאשםשעה

,סגורהרשימהאיננו43סעיףלפיההתביעהטענתאתדחההמשפטבית
הנאשםאתלדוןניתןבהםנוספיםמקרים,פרשנותשלבדרך,עליולהוסיףוניתן

שנפסקוההלכותאתתואמתזופסיקתוכילמסקנהמגיעהמשפטבית.בהיעדרו
בהיעדרונאשםלדוןלסמכותמוקדםתנאי,דהיינוTaytort32רבעניין311)ש10בעניין
:המשפטבתחילתנוכחותוהיא

straightfo
~

Nard8support43t ~The language,

~

story and logic of Rule

15defendant who8absentia ofתוali1nterpretation that prohibits the b

.33"]uria01the beginning81present!0ת

עלשוויתרכמימשפטותחילתלאחרשנמלטנאשםרואיםלפיהדומההלכה
.35ובקנדה34באנגליהביניהן,המערבבארצותשלטת,במשפטנוכחלהיותזכותו

ניונןלפיהפסוקההלכהקיימתהמערבמדינותבמרביתכי,ולקבועלסכםניתן
ההיגיון.אחריםאוכאלהומגביליםמוקדמיםבתנאיםבהיעדרונמלטנאשםלדון

כהלכתוהמשפטיהדיוןאתלנהלוהחובההצורךהנואלוובפסיקהבחקיקההטמון
ולסכלהפליליבהליךלחבלהאפשרותאת,ומעשיוידיובמו,מהנאשםולמנוע

.השלמתו

בארץהמשפטיהמצב

שאיננונמלטנאשםלדוןהיחידההאפשרות,ישראלבמדינתהקייםהחוקפיעל
הוראה.פ"לחסד130בסעיףנקבעה,קיומועליודעשהואאףעללדיוןמתייצב

השלוםמשפטבביתדיוניםלגביחלההיא,דהיינו,ביותרומוגבלתחלקיתהנהזו
שלדינואתלגזוררשאיהמשפטבית.הדיןהכרעתשלבעדזאתוגם,בלבד

עליומלגזורמנועוהוא,פשעשאיננהבעבירהרקבפניושלאהנמלטהנאשם
.36מקרהבכלמאסרעונש

,ביותרדלה,בהיעדרונמלטנאשםשפיטתשלזובסוגיההעוסקתהפסיקה

30.22Supra note

15capitalאםת311 and the accused!018תWhere the offense":455.8,25!קS~pra note

his ,:

presence

, he voluntarily absents himself, this1חhas begun11אאa

~

er

,

the)1...,custody
what["(שליההדגשה has been done or'

prevent

the completion oflthe eda

"
80does(11שת

27Supra,אק.32.19 note

29Sapra,אק.33.262 note

לעוER411(2.040'736,731(0.ע()(1972).34
~

א.1צשח0ג1%0
35.(1986)699-698.694*4.D.L .R27Regbia % Czsacanan

.21הערה,לעיל36
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בפסק.לנושאישירותשהתייחסההעליוןהמשפטביתשלפסיקהעלליידוערלא

שלבעניינוהמשפטביתדן,י3אביב-בתלהמחוזיהמשפטביתידיעלשניתןדין
שלשובולאחר.הארץמןנמלטהואשכן,בהיעדרוישיבותמספרבמשךהנאשם
וגזרהמשפטבניהולהמשפטביתהמשיך,הדיוניםהסתיימובטרם,ארצההנאשם

הטענותואחת,ערערהנאשם.מאסרשנותעשרה-לחמשהנאשםשלעונשואת
לעומקולובןלאהנושא.בהיעדרוהתנהלמהמשפטחלקכיהייתהבערעורשהעלה
כך,בעונשהקלהלגבילהסכמהבערעורהגיעוהצדדיםשכן,העליתהמשפטבבית
.זובסוגיהעקרוניתהחלטהניתנהשלא

בענייןהעליוןהמשפטביתשלבדבריולמצואניתןלסוגיהעקיפההתייחסות
שלבישראלהעונשריצויאפשרותאוהסגרהבקשתנדונהשם,מסילתי38

.בהיעדרם,מאסרשנותוחמשלעשריםהברית-בארצותשנידונולאחר,המערערים
שלעבירותלהםויוחסואילינויבמדינתהמשפטבביתלדיןהועמדוהמערערים

והשופט,בערובהשוחררוהמערעריםשני.ועודחמורהתקיפה,לרצחניסיון
סיוםלאחר.בפניהםשלאיידונו,הדיוןלהמשךיתייצבולאאםכילהםהבהיר
ההליכים.לישראלונמלטואילינוימדינתאתהמערעריםעזבו,התביעהפרשת
.מאסרשנותוחמשעשריםמהםאחדכלעלגורהמשפטובית,בהיעדרםנמשנו

לריצוילחלופיןאוהמערעריםלהסגרתבקשההגישההברית-ארצותממשלת
שפיטתםכי,המערעריםכוחבאטען,המשפטבביתבדיון.בישראלעונשיהם
שיטתשלהיסודלעקרונותבניגודעומדת"בנוכחותםשלאהברית-בארצות
,חמורכהבפגםבהיעדרםשםשהתקייםהדיוןלוקהכן-ועל,שלנוהמשפט
טענתואתדחההעליוןהמשפטבית.39"הסגרה-כבנימהכרזתםהימנעותהמצדיק

דיוניפגםבפניהםשלאהמערעריםשלבשפיטתםלראותאיןכיוקבעהסניגורשל
:קדמי'יהשופטכדברי.העתירהקבלתהמצדיקחמורכה

,הגדולהבללכיהאומרתטענההמערעריםכוחבאשלמפיושמענולא"
במשפטוהנאשםשלנוכחותובדבר,הוגןפלילידיןסדרשלמאושיותושהוא

בתור,נשמרהואשאיןאו;אילינוימדינתשלהחוקיםבספרקבועאינו-
חריגאותושםשקייםלכךמצטמצםששמענוכל.הראויהבקפדנות,שכזה

-המשפטבמהלךאם,בהיעדרונאשםלדוןהמשפטלביתהמאפשר
לדיוניםלהתייצבולהתחייבותולחובתוועדבערובהמשוחררהואכאשר
במפורש,שהוזהרפיעלאף,המשפטבביתעודמופיעואינונמלטהוא-

המשפטביתיוכלייעדראםכי,הבנות-לאימקוםמותירשאינוובאופן
.(.ס.א-שליההדגשות)40"במשפטולהמשיך

'אהשופטכבודבפני,1(3)86מחוזיתקרין,(פורסםלא)מכורש'ני"מ84/570(א"ת)פ"ת37
.שטרוזמן

.(מסילתיעניין:להלן)343(2)מטר"פ,י"מ'נמסילתי94/4863פ"ע38
.347'בע,שם39
.347-348'בע,שם40
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,העליוןהמשפטביתשלהאחרונהפסיקתונוכחאם,השאלהאתלבחוןמקוםיש
לדוןבישראלהמשפטביתסמכותאתלהרחיבמקוםיש,משולםבענייןבעיקר

הדיןמאימתמסתתריםהםאםוביןהארץאתעזבואםבין,נמלטיםנאשמים

הסמכות,לעילכמפורט,הקייםהדיןפיעלכי,נכוןאמת.המדינהגבולותבתוככי
בהוראותכמפורט,ביותרומצומצמתמוגבלתהנהבהיעדרונמלטנאשםלדון
לא"שכךעלמסילתיבענייןעמדהואאףקדמי'יהשופט.פ"להסד130סעיף
.41"שונהבדרךזהמסוגחריגמסדיראצלנוהדיןכיהימנינעלם
-בארצותהנהוגהמשפטיההסדרלהחלתממששלמניעהרואהאינני,ואתעם

שהועמדלאחר,בהיעדרונמלטנאשםשפיטתבדבר,אחרותרבותובמדינותהברית
.המשפטיתבשיטתנוגם-בהיעדרויימשךהמשפטכילווהובהרזכויותיועל

מ"בע(ישראל)המפריספסהברקיבענייןהןהעליוןהמשפטביתמפסיקתהעולה

זכותאםגם,במשפטונוכחלהיותהנאשםשלזכותוכי,משולםבענייןוהן
,עליהלוותרהנאשםשלוכותו.היאאיננהאבסולוטיתוכות-לוהיאחוקתית

איןאםבדיוניםלהשתתףכגיגיתהרעליוכופיןואין,מכללאוביןבמפורשבין
.משולםבענייןשנפסקכפי,בכךרצונו

:מ"כע(ישראל)המפריספסהפרקיכענייןברקהנשיאכדברי

נאשםשלבחירותולהכירהואהנכוןהאנאליטיהניתוחכילומרניתן"
עומדבמשפטנוכחלהיותנאשםשלווחירותוכנגד.במשפטולהשתתף
שלחירותו...במשפטונוכחלהיותממנולמנועהמדינהשלזכותההיעדר
.42"מוגבלתחירותזו.מוחלטתאינהבמשפטונוכחלהיותהנאשם

מפורשותהמביע-נוכחנאשםביןלהבחנהסיבהלראותקשה,זהדבריםבמצב
נאשםלבין;במשפטחלקליטולשלא,בהתנהגותוביןבדבריםבין,רצונואת

ומביעלדיוניםמתייצבאינואך,קיומועליודעוהואהחלמשפטואשרנמלט
.בדיוניםהשתתפותוהמשךעל,מפורשויתורשמאאו,מכללאויתורבהתנהגותו
שםהמשפטבתיובפסיקתהמערבבמדינותהחוקבהוראותהטמוןההיגיון

_ב
המפריספטהברקיבענייןהדיןבפסקיהעליוןהמשפטביתבפסיקתגםכמי בע(ישראל)

אתהנאשםבידילהשאיראין.הואאחד-משולםובענייןמ"
;בוישתתף-ירצה:המשפטיההליךשלוהסדירהתקיןקיומועלהמונופול

ימנעלאבכךאך,כבודו-הנאשםשלרצונו;חלקבוייטוללא-ירצהלא
מיסודותהנוויעילתקיןפליליהליךשלקיומו.בנוכחותושלאההליךהמשךאת

שלקיומואתלמנוערשאיאיננונאשם.תרבותובתמתוקנתחברהשלקיומה
.וצדקדיןעשייתלסכלובכך,מהמשפטהמכוונתהיעדרותוידיעלהפליליההליך
החוקתית-הבסיסיתזכותושלהעליוןהעיקרוןעםכהלכהכעינימתיישבזהכלל
.ועיקרכלללובסתירהעומדהואואין,במשפטונוכחלהיותהנאשםשל

.348'בע,שם41
.782'בע,1הערהלעיל42
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,חמורותפיסקליותעבירותלנאשםיוחסווולקן43'ני"מבענייןהדיןבפסק
בשיעורמוסףערךומסהכנסהמסשלטונותכלפיומרמהמסהעלמותשעיקרן

כתבהוגש,גבוההבערבותששוחרר,הנאשםכנגד.שקליםמיליוניעשרותשל
.ליוםמיוםמשפטובשמיעתוהוחל,אביב-בתלהמחוזיהמשפטלביתאישום
כיוהודיע,הנאשםללאהמשפטביתבאולםהסניגורהתייצב,ישיבותמספרלאחר
לאהנאשםכילהביןהיהניתןממנה,ממרחקיםטלפוןשיחתהישיבהערבקיבל

לברזיללילהבאישוןהארץמןנמלטהנאשםכיהוברר.המשפטלהמשךיתייצב
הדיוניםהופסקו,זהדבריםבמצב.הסגרההסכםלישראלאיןעמהמדינה

אתולרוןבהליכיםלהמשיךביקשהלאהתביעה.הוההיוםעצםעדחודשוולא
.חוקיתאסמכתאלכךמצאהשלאמשוםהנראהככל,בהיעדרוהנאשם

רשאיאיננונאשם.עמוולהסכיןלהסכיםשאיןמשפטימצבזהוכיסבורני
במוולחבל,הפליליהמשפטניהולדרךאתכולוולציבורהמשפטלביתלהכתיב

והאפשרותההזדמנות,הזכותלנאשםמשניתנו.ההליךשלבהשלמתווהתנהגותוידיו
בין;בעסקיוטרודשהנומשוםבין-כולןאתדחהמצדווהואבמשפטונוכחלהיות
"לגיטימיות"בכופרשהואבין;בדיוניםנוכחלהיותמוכןואיננושנזמורשהואמשום

כלאין-למשפטמתייצבואיננוהדיןמאימתנמלטשהואובין;המשפטביתשל
אמוריםהדברים.הנאשםשלבהיעדרוהדיוןאתלנהל,רעיוניתאומשפטית,מניעה
,דהיינו,הענישהבשלבוהןהדיןוהכרעתהראיותשמיעתשלהשלבלגביהןבעיני
.המתוקנותהמערבבמדינותכנהוג,כולוהמשפטיהדיוןסיוםעד

שלאובענישתובפניושלאנאשםשלבשפיטתובצעמה,הטועןיטעןואם
:בשנייםלולהשיבניתן,הפועלאלהעונשאתלהוציאאפשרותללא,בנוכחותו

גם,וסיומוהפליליהמשפטיההליךהשלמתעצם;הרעיונימהטעם,ראשית
המשפטיההליךאתלנהלהחברהשלנחישותהעלמעידים,הנאשםבהיעדר

לסכלשמטרתו,הנאשםשלהקפריזיתהתנהגותולחסדינתונהלהיותולא,כסדרו
.ההליכיםהשלמתאתולמנוע
ככלמוקדםבמשפטיובאווהראיותשהעדיםהראוימן:המעשימהטעם,שנית
שיתרצהער,לאמור,בושעדהראיותובהצגתהעדיםבהבאתלהמתיןואין,הניתן

להימשךעלולההארץמןהנאשםשלהיעדרותו.הדיוניםאולםאלוישובהנאשם
לאתרקושייתעורר,אזאו.החוקידאתעליולשיםיהיהשניתןעדרבותשנים
,עדויותיהםמסרומאזרבותשניםבחלוףלהעידייאלצוהם,חלקםאוהעדיםאת
לנאשםניתןפרסכי,ונמצא.בקשייםלהיתקלעלולההאחרותהראיותהצגתוגם
.ולדחותוהדיןאתלעכב"השכיל"שעל

הנאשםיורשעואם,תוגשנההראיות,יישמעוהעדיםכיהואהנכוןהפתרון
סורגמאחורילאוסרויהיהשנותרכל,הנאשםשלתפיסתולאחר.עונשוייגזר-

.4'רבותשניםאחריהמשפטבניהוללהתחילהצורךתחת,ובריח

.(פורסםלא),וולקן'ני"מ93/263(א"ת)ח"תפ43
לענייןהאמריקניהקונגרסשלהמייעצתהוועדההערותזהלענייןראו.0Supraת(44220
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.הקייםהדיןעלבהסתמךישראלבמדינתנמלטנאשםלדוןניתןאם,בעיניספק
פסהברקיבעניין,העליוןהמשפטביתידיעללאחרונהשנפסקוההלכותלאור

לשקולוניתן,פניועלמופרךהדבראין,משולםובענייןמ"בע(ישראל)המפריס

בתאוהיושבזהמשולםבין,לענייננו,ההבדלמהוכי.בחיובשכזאתאפשרות
הכלאמןהנמלט,אחרמשולםלבין,המשפטביתלאולםלעלותומסרבבכלא
-הנחרצתדעתוהביע,זהכמו,זה?החוקשלטוןמפניומסתתרהארץמןאו

והוא,כנגדוהמתנהלהמשפטיבהליךענייןלואיןכי-מכללאאובמפורש
.חלקבוליטולמוכןאיננו
.זובסוגיההמחוקקבהתערבותהצורךלכיווןנוטהשהכףדומני,עקאדא

אלאבפליליםאדםיידוןלא":ולפיה,פ"לחסד126שבסעיףהקטגוריתההוראה
בעבירהבפניושלאנאשםלדוןוהמוגבלתהמצומצמתהסמכותגםכמו;"בפניו

עלמעידים-הרבותמגבלותיועל,פ"לחסד130בסעיףכאמור,פשעשאיננה
לראותניתןכך.מדודהובצורהבמשורהשכזוסמכותלהעניקהמחוקקכוונת
נאשםלדוןניתןבהםמקריםשל"סגורהרשימה"בחינת130בסעיףבאמור
ככלותאחרי,המדובר;פסיקה45שלבדרךזורשימהלהרחיבואין,בפניושלא
,ועודאלהכל;העליוןהמשפטביתבפסיקתשנקבעכפי,"חוקתית"בזכות,הכל

בדרךנמלטנאשםשלשפיטתונושאאתלהסדירניתןכלוםממששלספקמעוררים
התערבותכי,סבורני.המחוקקשלהמפורשתהתערבותווללאשיפוטיתחקיקהשל

לידיוהחוקאתנוטלנאשםבהן,שכאלהבנסיבותונדרשתחיוניתהנההמחוקק
שכזהנאשם.לפלסתרוהפיכתוהמשפטיההליךסיכולתוך,הדיןמאימתונמלט
איננהלתפיסתועדהמשפטבביתההליכיםוהתליית,התנהגותועללפרסראויאיננו
-הנאשםשלבעניינוהשיפוטיההליךומיצויהחוקשלטוןעםאחדבקנהעולה
.לחובהאולזכות

הסמכותמפורשותהוספהבו,1995בשנתהפדרליםהפליליהדיוסדרלכללי43כללתיקון
:הדיוניםלהמשךיתייצבלאאם,בהיעדרוהנאשםעלעונשלהטיל

concludingתו the sentencing bearing under such circun~tances may resultתן"Delay
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