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'אוקוןבעזהשופט

,לכבודהוכוחמןחלקמהווהראוילהליךהיסודזכותכינקבע!הבנקאיםבפרשת
הגנהלפיתוחיסודהונחזובפרשה.וחירותוהאדםכבוד:יסודבחוקהמוגנת
בפסק,מובהקבאופן,מצויכזהיסוד.הפליליההליךבתחוםרחבהחוקתית

השופט.הפלילילהליךההתאמהמבחןאתהמציב,מצאהשופטכבודשלהדין
"כעברייניתהמוגדרתבהתנהגות"הואהפליליההליךשלעניינוכיקובעמצא

התנהגותשלהתופעה"כימסבירהוא."חברתיתכאנטיהמזוההבפעילות"ו
,הציבורכללידיועלהמדינהרשויותידיעל,זמןלאורךהנתפסת,עבריינית
הדיןמושתתיסודןשעלהמוסכמותמןחורגת,לגיטימיתחברתיתכפעילות

,היסודזכויות.הובהרה3טרםזויסודזכותשלהמלאהמשמעותהואולם.2"הפלילי
אלהמונחיםלדמותניתן.מופשטותמחשבהתבניותהן,ראוילהליךהזכותובהן

מופשטותמיליםכוללהמודפסהחלק.כתובוחלקמודפסחלקבהםיש.לשטרות
חסרהואהשטראבל.בסיסיותקטגוריותהןאלה.ודמוקרטיהצדק,חירות,כבודכמו

,מקציםאנוחירותכמהוקובעיםשבוהכתובהחלקאתממלאיםאיננועודכלכיסוי
אף,לזכותואונאשםנגדהפליליההליךאתלעכבהאפשרות.סכום4לאיזהועדלמי
הדיןמושתתיסודןעל"מהמוסכמותהחריגהבשל,העבירהיסודותהתקיימואם

מנתעל"לשלם"מוכנההמשפטיתהשיטהאותולמחירהדגמהמהווה"הפלילי
,נוספתפעם,עתהנדונההמחירשאלת.בשיטההקיימיםיסודעקרונותעללהגן

ובמכללהאביב-תלבאוניברסיטתהחוץמןמרצה.יפו-אביב-בתלהשלוםהמשפטביתשופט* .למינהל

.(הבנקאיםפרשת:להלן)221(2)נר"פ,י"מ'ניפת94/2910פ"ע1
מןהגנה'":פרשהבאותהטלהשופטכבודלעמדתגםהשוו.456'בע,שם,מצאהשופט2

שלתמציתה.זובפרשהבפליליםלהאשימםצודקזההיהלאשמעיקרא,משמעה,'הצדק
עורףלומלהפוךמושתקת,אחרבידיפלונימעשהשעודדהרשות-הצדקמןההגנה

.(491'ע)"עצמומעשהאותועלכפליליםולהאשימו
דירקטורלהעברתכעילהאישוםכתבהגשת"הרשימהראוראוילהליךבזכותכללילדיון3

.329בעמוד,זהבכרךהמופיעה"מתפקידו
.88(1986)היסטוריהמהיקאר'א:ראו4
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עלסבהזופרשה.הראשי5הצבאיהפרקליט'נקוגן97/5319צ"בגשלבגדרונואת

העמדהמפניחסינותלעברייןהמקנהמהסכםלהתנערהשלטוןשליכולתוסוגיית
יכולההיא,זאתעם.הרשויותשללדיןההעמדהלכוחותנוגעתזוסוגיה.לדין

בוטלאםגם,לנאשמיםהעומדתההגנההיקףוהיאאחרתשאלהעלגםלהקרין
הנוגעיםהשיקוליםבין,ממנוהעולהבהבחנההיאהדיןפסקחשיבות.ההסכם
הפליליבהליךלנאשמיםלעמודיכולותאשרההגנותלביןהאישוםכתבלהגשת
.בפירוט6כלאלפרשתלהידרשהראוימן,זוהבחנהעללעמודמנתעל.עצמו
מןחלקשלהתמרדותאירעהצבאיכליאהבמתקן:המעשהסיפורהיהוזה

ההשתלטותבעקבות.בהםוהחזיקוהסגלמאנשיכמהתפסוהכלואים.הכלואים
לחתימתהובילומתןהמשא.הצבאשלטונותלביןהכלואיםביןומתןמשאנוהל
העבירותעללדיןהמורדיםיועמדולא,תסתייםההתמרדותכאשרלפיוהסכם

סמוךהמורדיםהכלואיםנעצרוזההסכםחרף.בהתמרדותכרוכותשהיולכאורה
לביצועאחריותלהםהמייחסים,אישוםכתבינגדםהוגשו.ההתמרדותסיוםלאחר

ניתןהאםהשאלהעלתההעליוןהמשפטבבית.ההתמרדותבמהלךשונותעבירות
?הכלואיםלביןהשלטוןשביןההסכםחרףאישוםכתבילהגיש

שלבנסיבותנשתכללאשרהסכםשלבמעמדודיוןהשאלהחייבהלכאורה

הסכםביטולבשאלתבמישריןלדוןלאהעדיףאורהשופטכבודואולם.אילונן

אמנם.ההסכםמןלהשתחרררשאיתהמדינהכיקבעהוא.כפייה6בשלשלטוני
השלטוןשלהחיובכוח.רופףבהסכםמדובראך,מחייבהסכםהואשלטוניהסכם

אינטרסיםזאתתובעיםאםלביטולניתנתבהסכםהמקופלתההבטחה.מצומצם
להעירדי.זהחיבורשלמגדרוחורגההשתחררותבהלכתהדיון.הציבורשלחיוניים

מהסכםהשלטוןשלההשתחררותלכוחהנוגעתקשהשאלהמעלה6כלאפרשתכי
.הכרעתהלצורךהרלבנטייםהנתוניםכלללרשותידועיםהיוזובפרשה.שלטוני
שם"מהווהההשתחררותהלכתכילהניחהיהניתן.זהרקעעלהתקבלהההכרעה

סיכולאו(רשלניתטעותלרבות)ברצוןבפגםשיסודןביטוללעילותמורחב"קוד
-וכותו"כיבמפורשנקבע6כלאבפרשתואולם.(מכבידנסיבותשינוילרבות)

הציבוריהאינטרסאם,שעשהמהסכםלהשתחרר,השלטוןשל-חובתוואף
חריפההיאווקביעה.כלשהו7נסיבותשינויבלאאףלכאורהוזאת,"זאתמחייב
השיקוליםלמכלולערבהיותו,השלטוןלפיהאפשרותממנהשעולהמשום,במיוחד
לאחר,יותרמאוחרממנולהשתחררעומדהואכיביודעוהסכםעליחתום,שלפניו
,הזמזחלוףכילסבורניתן.ציבוריאינטרסיסודעלוזאת,הרצויההתכליתהשגת
.חיצונינסיבותשינויבלאאף,ההסכםמןלהשתחררותיסודמהווה,כשלעצמוהוא

(3)ד9עליוןתקדין(97.11.24,פורסםטרם)הראשיהצבאיהפרקליט'גקוגן97/5319צ"בג5

.(6כלאפרשת:להלן),534
.הדיןפסקשל10פסקה,שם6
.הדיןפסקשל11פסקה,5הערהלעיל7
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.הזמןבחלוףהציבורילאינטרסשמייחסיםהשונההמשקללהיותיכוללכךהטעם
להערבתואותפקידואתהשלטוןלתפיסתהנוגע,נסיבותשינויעלאזלדברניתן
ראשוןבמבטלכן.כאןהתקיימולאאלהנסיבות.המתחרההאינטרסחשיבותאת

פגםעלמיוסדתהתוצאהבפועלאולם,ההשתחררותהלכתגבולותהורחבוכינראה
שנעשתהבהתקשרותמדובראין"כימצייןאורהשופט.ההתקשרותבעתברצון
צוותעל.השוניםהיבטיהשלפרטניתשקילההמאפשרותבנסיבותדעתביישוב

שלמקיומוהנובעכבדלחץתחת,אמיתיבזמןהחלטהלקבלהוטלומתןהמשא

סדורהלבחינהמספקתשהותהיתהלא,זהבמצב.ובחייםבגוףלפגיעהממשיחשש
-הפרקשעלבסוגיהומתןהמשאצוותבפניעמדואשרהשונותהאופציותשל
,להתמרדותבקשרהמורדיםהכלואיםכלפיהליכיםנקיטתאיעללהתחייבהאם
להגןהשאיפה-ובצדק-עמדהבמוקד.זוהתחייבותלסייגהאם-כןואם
המשפטביתכיכןאםנראה.8"בפלוגההשוהיםשלחייהםועלגופםשלמותעל
הושגאםמהסכםלהתנערהתביעהלרשויותמאפשרתההשתחררותהלכתכיסבר

לפיהאורהשופטהערתאת.העברייןידיעלשהופעלבאיוםשמקורולחץבעקבות
,ואילוץכפייהעקבנכרתשהואכךבשלההסכםביטולעלמבוססתההחלטהאין
הקבועיםהדיניםחלים,מידהובאיזואם"דיוןנערךשלאלכךכמצומצמתלהביןיש

היהניתןכימכאןמשתמעלא.השלטוני9ההסכםעל"(כלליחלק)החוזיםבחוק
לרשותידועהיהכבראשר,נוגדחיוניאינטרסבשלורקאךההסכםמןלהשתחרר

.ההתקשרותבעת
עצם.בעינונותרהצבאיהדיןבביתהמתנהלהפלילישההליךהיאהתוצאה

להתערבותבסיסשימשלא,ההסכםמןהתנערותתוך,האישוםכתביהגשת
,הפוכההחלטהגםכימצייןאורהשופט.התביעהרשויותשלהדעתבשיקול

עולהזהרקעעל.המשפטביתלהתערבותמובילההייתהלא,ההסכםכיבודלאמור

הפליליההליךשלהיוםסדרמעלמסירההאישוםכתביהגשתהתרתהאםהשאלה
עלהמבוססתהגנהלנאשמיםפתוחהשעדייןאו,להגשתםשהובילוהנסיבותאת

?המאשימההרשותהשתחררהממנוההסכם

הפליליההליךפתיחתשלהלגיטימיותביןהפרדהקונמתחהבנקאיםבפרשת

בהליךשיסודההגנהלאמור,"פליליתחוץ"הגנהעומדתלנאשםאםהשאלהלבין

פרשהבאותה."הצרבמובן"הפליליותההגנותמןחלקמהווהאינהואשרהראוי
הייתהיכולהלא.לצדק10הגבוההמשפטביתשלהנחיהפיעלהאישוםכתבהוגש
פעולההיההנאשמיםנגדהפלילייםההליכיםייזוםכי,כןעל,מחלוקתלהיות
אתהנאשמיםמןשללהלאוועובדהואולם.המציאותמחויבתולמעשה,סבירה

.הדיןפסקשל'ז15פסקה,5הערהלעיל8
השתחררותהמצדיקאילכןמהולבחוןצורךישעדיין.הדיןפסקשל10פסקה,5הערהלעיל9

,(כלליחלק)החוזיםמחוקהיקשידיעלתעשהכזובחינהכילהניחיש.שלטונימהסכם
.1973-ג"התשל

.485(2)מדד"פ,מ"י'נגזור89/935צ"בג10
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'דהשופטכבוד.האישום11כתבלהגשתשהובילוהנסיבותלמכלולהנוגעתההגנה
נשואהאירועיםתמונתאתלראות"המשפטביתעללפיההגישהאתמאמץלוץ

והאםהעבירהיסודותבדיקתמאשריותררחבהובראייההמורכבתבצורתםהאישום
מוכןהבנקאיםבפרשתהמשפטבית,כןעל.2ן"הנאשמיםמןאחדכללגביהתקיימו

להליךהזכותהגנתשעניינןאחרותושאלותהצדקמןההגנהשאלתאתלבחוןהיה

.הראוי
ההחלטהכימבהירהוא.דרךבאותההעליוןהמשפטביתהולך6כלאבפרשת

בית,אמת.הצדקמןההגנהאתשוללתאינההאישוםכתבהגשתלעצםהנוגעת
במקרהלכאורההתקיימולאזוהגנהלהפעלתהנחוציםהיסודותכימצייןהמשפט
מעצםולאראייתימחיסרוןנובעלכךשהטעםמההחלטהברורואולם.שלפניו3ן

טענהתידוןברגילכימצייןאורהשופט.השלטוןעםשנעשהמההסכםההשתחררות
כוהדיון.הדיוניתהערכאהבטניהפליליהריוןשלבמהלכוהצדקמןהגנהשל

בהחלטתוכימדגישהוא.ההגנהבקיוםהכרעהלצורךהנחוצותראיותהבאתיאפשר
בביתהמתנהלהפליליההליךשללעיצומוהצדדיםמןמיבטענותלפגועכדי"אין
שוחררהשהמדינהלאחרלמורדיםלעמודהטענהיכולההאמנם.4ן"הצבאיהדין

?חתמהעליוההסכםמכבלי

הראיות.הצבאיהריןבביתועומדתלויההליך.קלהאינהזולשאלההתשובה
עמדהלנקיטתהנוגעבכלרבהזהירותמחייביםהסוביודיצהכלליגם.נשמעוטרם

תעלה,כךאם.חיוביתהיאהעקרוניתהתשובהכינראה,זאתעם.זובשאלה
בהליךלהגנהיסודלשמשואתעםויחדלהתבטלההסכםיכולכיצדהשאלה

?עצמוהפלילי

Ofלפרשתלהידרשניתןזושאלהעללענותמנתעל

~

idnidad and;)-)ע
ללא6כלאבפרשתהמשפטביתידיעלמאוזכרתזופרשה."%706880ק6811ע

שחתרהחמושהבהתקוממותחלקדתיתכתחברי411נטלומקרהבאותו.הסתייגות
השתלטוהמורדים.וטובנוטרינידדשלהחוקיתהממשלהאתהשלטוןמןלהוריד

שנוהלומגעיםבעקבות.ערובהכבניאנשיםמספרתפסוהם.הפרלמנטבנייןעל
חנינההייתהזוחנינה.למשיביםכוללתחנינההמדינהנשיאהעניקמתווךבאמצעות
למרות.כמובטחשוחררוהערובהבני.הערובהבנישלפגעללאבשחרורהמותנית
הם.קורפוסהביאסלצובקשההגישוהם.לדיןוהועמדוהמורדיםנאסרוהחנינה

דוחההוא.(152פסקה,1הערהלעיל)במפורשאלהדבריםעלעומדלוין'דהשופטכבוד11
להעמידראויהאםבשאלה"והואילהנאשמיםבפגיחסומההצדקמןההגנהלפיההטענהאת
צ"בבגהעליוןהמשפטביתשלדינובפסקדיןביתמעשה,למעשהישנולדיןהנאשמיםאת
."...לממשלההמשפטיהיועץ'נגזור

.שם,שם12
.הדיןפסקשל18פסקה,5הערהלעיל13
.הדיןפסקשל19פסקה,5הערהלעיל14
15.396AC1[1995]
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מועצתאלהגיעהעניין.שקיבלולחנינהבסתירהעומדיםנגדםשההליכיםטענו
מועצתקבעה,6כלאבפרשתכמו.ההליכיםאתלעכבישכיקבעהאשרהמלכה
סברההמלכהמועצת.פסולהיהלאהפלילייםההליכיםשלייזומםעצםכיהמלכה

הסמוכיםולמעשיםלעבירותלהתייחסחייבתהחנינה.מותניתלחנינהתוקףאיןכי
,הערובהבנישלשחרורםלביןההסכמהמועדביןזמניםפערנוצרכאן.להענקתה

לזכורחשוב.עוכב-המורדיםנגדעצמוההליךואולם.תפסהלאהחנינהכןועל

.שבישראלמזהיותרעודרופףהאנגליבמשפטהשלטוניההסכםשלמעמדוכי
מחייבאינושלטוניותלסמכויותהמתייחסהסכםלפיההתפיסהשםשלטת,למעשה

.מחייבתוקףבעלתאינההקושריםאתלדיןלהעמידלאההסכמהזהרקעעל.!כללי
מהווהלדיןהמערעריםהעמדתכילמסקנההמלכהמועצתהגיעה,כןפיעלאף

עצםכילקבועהמלכהמועצתהייתהיכולהכיצד.!משפט7בהליכילרעהשימוש
?הקושריםנגדההליךאתלעכבזאתעםויחדפגומהאינהההליךפתיחת

אינהזוהגנה.הצדקמןההגנהליסודותלחזורישזושאלהעללהשיבכדי
הפעלתהלעניין.לדיןהעמדהשלההליךבעצםפגםנפלאםבשאלהמתמקדת

שלעניינו.לכשרותםאוהמאשימההרשותשלמניעיהלכנותחשיבותבהכרחאין
אישוםאףלכן.!הנאשמים8שלבמצבםאלארשותעלביקורתבהטחתאינוהכלל

ביותרהחשוביםהיסודותאחד.ההגנההפעלתאתחוסםאינולבבתוםשהוגש
אחדעניין,זומבחינה.הנאשםמצבשלאינדיבידואליתבדיקההואההגנהלהפעלת

.עניין.ציבורצורכיואתתובעיםאםההסכםמןלהשתחררהשלטוןשלכוחוהוא
עלסמךאשרפרטאותושלמצבושנבחןלאחרהפליליההליךהמשךהואאחר

ויכולהואיל.פחותמשקלהציבורלצורכיישהאחרוןהענייןשלבגדרו.ההסכם
עומדיםהציבורצורכיהאםלבחוןמקוםיהיה,ראוילהליךבזכותפגיעהשתיגרם
אתהצדיקוהציבורצורכיכיהעובדה:אחרותובמילים.!ההגבלה9פסקתבמבחן
מצבעלהסומכתההגנהשלילתאתמאליוכמובןמניחהאינהעדייןההסכםביטול

הדיןפסקחשיבות.הסכםשלקיומולרבות,האישוםלהגשתקדםאשרהדברים
.זולהבחנהמניחשהואהתשתיתהיא6כלאבפרשת
מחשיבותהנגזרהציבוריהשיקולאתהדיןפסקבמרכזמציבהמשפטבית

.357(אכרך,1991)חוזיםכהן'ונפרידמןדי16
כיהסבירההיא.כפייהמחמתהושגההחנינהלפיההטענהאתדחתההמלכהמועצת!7

מדינהראשי.רגיליםאזרחייםאוחחייםכליםבאמצעותלהידקיכולהאינההכפייהטענת
במקרהלמעט.לחץתחתלפעולעליהםבהםכמצביםרכותפעמיםנתקליםוממשלותיהם

,אחריםשלולא,עצמוההחלטהמקבלשלכליאהאוישירהפיזיתבאלימותהמתבטאלחץ
.הכפייהטענתתתקבללא

ראו.265,278(ו"תשנ)גהמשפט"שיפוטיהליכיםועיכובראויהליך"שחם'ועאוקון'ב18
הכרחיתנאיאינוהנאשםשללרעהמצבשינויגם.שםהמובאים,Salmonלורדדבריבמיוחד
.272'בע,שםראו.ההגנהלהפעלת

השופטתכבודגישתראו.הכיבודפסקתמכוחהשלטוןרשויותעלחלהההגבלהפסקת19
.94,136(4)מטר"פ,הביטחוןשר'נמילר94/4541צ"בבגדורנר
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,מפקדכלפיכוחמפעילים,אחדיםחייליםחובריםבו,מצב".הצבאיתהמשמעת
נסבלבלתימצבהוא,מחייבותלפקודותבצוותאציותאיתוךזאתכלועושים
התנכרותועל,משמעתשלועולרסןכלפריקתעלמלמדהוא.צבאיבארגון

...כזועבירהשלביצועה.הצבאיהארגוןמושתתעליוהבסיסייםלערכיםמוחלטת
המשפטבמסגרתעונשיתתגובהשלבקיומהמובהקציבוריאינטרס,כןעל,מגבש

אובדןעםיחד,הצבאיתהמשמעתשמירתשלהשיקולכירואיםאנו.20"הפלילי
ההסכםמןההשתחררותאתרקלאהצדיק,ההחלטותמקבלינתוניםהיובוהעצה
.לדיןההעמדהעצםאתאלא

שלטונותגםכימתברר.הנאשמיםלמצבגםמתייחסהמשפטביתואולם
למצבהנוגעותמהוראותהתעלמותידיעלהצבאיתהמשמעתאתהפרוהצבא

הצפיפותכי,עולהשבפנינוהחומרמן"שמצייןאורהשופט.הצבאייםהכלאבתי
ובמועדים,המותרמןבהרבהגבוהההייתה,'גבפלוגהזהובכלל,הכלאבבית
כי,עולהכן.במתקןהמותרתהמירביתהצפיפותמןכפלייםעלעמדהשונים
מןההגנהבחינת.21"הכלואיםשלבריאותםאתלסכןכדיגםהיהזהבמצב
המשמעתעלהממוניםשלזוחריגהמשמעותשלמדוקדקתבחינהתחייבהצדק

זמניתבחריגהדוברהאם:לשקולמקוםיהיה,כך.אותםהמחייבותההוראותמן
השלטתעלהממוניםויתרהראשיהצבאיהפרקליטהאם?זמןשלאורךחריגהאו

הכלאבבתיהמאסרתנאיעללעמודמנתעלכמתחייבפעלוהצבאבמסגרתהחוק
ייתכןכיקבעהעליוןהמשפטשביתהעובדהנוכחמתחייבתזובדיקה?השונים
"בעיניספק".שביצעוהמרידהלביןהכלואיםשלמצבםביןסיבתיקשרשלקיומו
בביתשהתנאיםלכךבפסיקהשהועמדוהדרישותאם"-אורהשופטאומר-
במקרההתקיימואכןתרבותיתבמדינההמתחייבתהמינימליתברמהיעמדוכלא

נשואלאירועיםתרמוהאמוריםהתנאיםכי,האפשרותאתלשלולאין.שבפנינו
.22"זועתירה
שללכבודהזכותלהפרתהנוגעיםממצאיםעוליםהדיןמפסק,כןעליתר

בביתהפיזייםהתנאיםכי"-המשפטביתקובע-"חולקאין".הכלואים
מצב,הדבריםפניעל.קשיםהם,הבריטיהמנדטמימיישןבמבנההשוכן,הכלא
בחוקהקבועה,לכבודהכלואיםשלזכותםעםאחדבקנהעולהאינוזהדברים

זכותנפגעהבוכמצבנתוניםהיושהכלואיםמכאן.23"וחירותוהאדםכבוד:יסוד
קשורהתהיההרשותכיבהכרחגוזרתאינההאמורההפגיעהכיראינו.שלהםיסוד

ששוקליםבעתבחשבוןלבואחייבתהזוהפגיעהואולם.לדיןהעמדהאילהסכם
6כלאבפרשתאורהשופטמתאראותוהמיםפרשתקו.הצדקמןההגנהאת

.הדיןפסקשל'ג15פסקה,5הערהלעיל20
.הדיןפסקשל'ו15פסקה,5הערהלעיל21
.שם,שם22
.שם,שם23
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לאינטרסיתרמשקללתתישלדיןאדםלהעמידאםשבהחלטהבעוד.ברורהוא

אינטרסקייםפליליתבהתנהגותמדוברבומקוםלפיהבחזקההמתבטא,הציבורי
למצבומכריעמשקלניתןעצמוההליךשלבגדרוהרי,לדיןהחשודבהעמדתציבורי

בעקבותנוסףצערהולךאורהשופט.לכךבקשרהרשותולהתנהגותהנאשםשל
עצםעלהביקורתלפיההמדינה24פרקליטת'ניהב97/2534צ"בבגהחלטתו

לבהתוםרקנבחניםזהבשלב.מצומצמתהיאלדיןאדםלהעמידאםההחלטה
כיאורהשופטקובע6כלאבפרשת.החלטתהוסבירותהמאשימההרשותשל

הוא.סבירההייתההפוכההחלטהשגםכפי,סבירההיאלדיןלהעמידההחלטה
שלההתאמהמידתגםכמו,זושאלה.ראוילהליךבזכותהפגיעהבמידתדןאינו

המשפטבמהלך,ההגנותיתרעםיחדייבדקו,הפליליתבמסגרתלהכרעהההליך
להעמידההחלטהעצםעלהשיפוטיתהביקורתמןחלקאינןאלהשאלות.עצמו
אינטרסיםכןעל.קונקרטירקעעלהנאשםשלדינונגזרהפליליבהליך.לדין
,לדיןלהעמדההנוגעבכלההסכםביטולאתלהצדיקיכוליםאשר,הציבורשל
מסוגהםולביטולולהסכםשהובילוהתנאיםאםבשאלההדיוןאתמונעיםאינם
שחרורמשמעותוהחוזהביטול".הצדקמןההגנההפעלתאתהמצדיקכזה

מהמציאותהחוזהעקירתפירושואיןאך,בעתידחיוביהםלבצעמחובתםהצדדים
והחשובההמוקדמתבשאלהדיוןמחייבתזומציאות.25"הצדדיםשביןהמשפטית

אפשר,זמןלאורךקשהבפגיעהמדוברכייתחווראם.הכלואיםבכבודהפגיעהשל
המציאותתחייבאופןבאותו.הצדקמןההגנהאתלגביהםלהפעילמקוםשיהא

בתוך.הצדדיםביןההסכםשלגיבושודרכיאתלבחוןהצדדיםשביןהמשפטית
בקשרהצדדיםהתנהגותועלהכלואיםשלהייצוגשאלתעללעמודיהיהניתןכך

העליוןהמשפטביתנמנעמדועמסבירההשיקוליםביןזוהפרדה.ההסכםלכריתת
המצבתמונת.המאסרבביתהתנאיםלשאלתענייניתהתייחסותאוביקורתממתיחת
שכללו,האסיריםמפישנשמעוהתלונות.ומצערתעגומההיאהדיןמפסקהמתגלה
ראייתיתמבחינהיהיהניתןבווהמקוםהואיל,בלבדלתיאורזכו,לשמההתעללות

.הצבאיהדיןביתהואבהןלדוןדיוניתמבחינהיהיהוראוי
למסקנהלהובילחייבתאינהזובדיקה,ההגנהאתלהקיםמנתעלכילהדגישיש
זהלאכילהניחיש.התמרדותלמעט,אחרתברירההכלואיםבפניעמדהלאלפיה
עםומסובבסובבשלביחסעומדתההתמרדותאםאינהגםהשאלה.המצב26היה

.הדץפסקשל3בפסקהאורהשופטדבריאתבמיוחדראו.(97.6.15פורסםטרם)24
(3)להר"פ,הורביץ'נהשרוןכלנית79/741א"ע:אחרבהקשר,ברקהשופטכבודדבריראו25

533.
אוהעותריםכיעולהלאשבפנינוהחומר"מכיאורהשופטמעירהדיןפסקשל'ו15בפסקה26

נקטוטרם,טענותיהםאתלהעלותכדיבפניהםשעמדוהחוקיותהאפשרויותאתמיצוהבריהם
,לזכויותיהםהכלואיםשלמודעותםובעיקר,זושאלהגם_כימובן."בחרובוהקיצוניבצעד
להתבאריוכלו,הוגשואם,שהוגשולתלונותהשלטונותוהתייחסותמשפטילייעוץגישתם
.הצבאיהדיןבבית
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האפשרותאתלשלולאיןכיבמפורשמצייןאורהשופטאמנם.הכלאבביתהתנאים

שלחציהמכווניםלכאןלאואולם.זהקשהלמקרההובילוהאמוריםהתנאיםכי
אינטרס,רבותפעמים,בכלל.מכרעתאינהההסתמכותשאלתגם.הצדקמןההגנה

זהשאינטרסהיאהתחושהפעםלא.מורכבנושאהואעברייניםשלההסתמכות
מקוםגםלהינתןיכולהההגנהאך.כיבוד27עללדברשלא,כלללאזכורראוילא
יריעלשננקטוהפעולותמחמת,במשפטולהתגונןהנאשםיכולתנפגעהלאבו

מבטנקודתמתוךהפליליההליךשלההגינותבשמירתעניינהזוהגנה.הרשות28

הבסיסיותהתכליותלביןשננקטההליךביןההתאמהעללשמורהיאהמטרה.רחבה
אתלהצדיקיסודבזכותקודמתפגיעהשלהמסקנהעצםיכולהלעתים.הדיןשל

.הפליליההליךשלהמשכומניעת
מעמדההואהמרכזיהשיקול.שיקוליםמספרבחשבוןלהביאישלכךבקשר

תנאי,למשל,כך.תועלתניבמטעןצורךללא,להגנהעצמאיכטעםהיסודזכותשל
אוטעםשאיןלמסקנהלהוביל,עצמםהם,יכוליםלכבודבוכותהפוגעיםמאסר
תושתתלאההליכיםהעמדת.אלהתנאיםנגדשהתקומםמישלהדיןבמיצויצורך
ההכרהעלתתבססהיא.מוצדקתלהיותיכולהאינההפעולה.הפעולההצדקתעל

נשללהבומקוםתקפיםיהיוודאיאלהדברים.שנפגעההזכותחשיבותבעצם
.הכלאבביתאסירלמשל,אחראדםשלהמוחלטתלמרותושנתוןממיהזכות
כילזכוריש.השלטוןכלפיזומעיןלהחלטהשישהמחנךלערךנוגענוסףטעם
כוונותיהיהיו,המדינהשל;קטן,שיהיהככלעברייני,היחידשלהפגיעהכושר
בכלא.הצבאיהכלאלביתביחסנכוניםודאיאלהדברים.גדול,שיהיוככלטובות

עברייניםהםכולםלא.דרכםבתחילתצעיריםאדםבניכללבדרךמצוייםזה
למשךעברייניתלמסגרתאותםלצרףעלולאלהבאנשיםנאותלאטיפול.מועדים
.חייהםיתרת
שלערכוירידתאתמכתיבהצדקמןההגנהשלבגדרההמשקףהמחשבהקו
המתבקשותהעלויותאחתזוהי.הפרטזכותעםההתנגשותבעתהציבוריהסדר

העוזלנויהיההאםהשאלהאתמציגה6כלאפרשת.היסודזכויותמכיבוד
במקום,השלטוןלביןהפרטשביןביחסהשינוילמשמעותעצמנולהפקיר
לא.הפליליתהאכיפהבמערכתהציבוראמוןשלועמוםכלליבאינטרסלהתעטף

בזכותבהתחשב,ההגנהלהפעלתהמתאיםהמקרהזהואם,זהבשלב,לומרניתן
ועובדתיעניינילבירורפתוחההשאלהאתהותירהעליוןהמשפטבית.ראוילהליך

.הדיוניתהערכאהבמסגרת

Tribe(זא4תed2.,1988)0א27 American Constitutional Law]

28138ER4113[1993]Bennet % Horsefferry Road Magistrates Court.קובעהמשפטבית
מאוזכרזהדיןפסק.עצמובהליךהנאשםלקיפוחחששלקיוםמוגבלתאינההדוקטרינהכי
אוקוןגםראו.הדיןפסקשל18פסקה,5הערהלעיל,הסתייגותללאאורהשופטידיעל

.272'בע,18הערהלעיל,ושחם




