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 עליון, משפטן מובהק, המוכר כפרשן מוסמך של החוק כל עוד החוק לא פורש
 על-ידי בית-המשפט. אני חושבת שהתייחסות אליו כמו אל מקבל החלטות
 מנהלי רגיל, תחליש את היועץ המשפטי לממשלה ודבר זה איננו לטובת

 החוסן של מערכת אכיפת החוק הפלילי.
 מתם׳ מרדכי קדמניצר:

 אני חושב שבין השאלה בצורה שהוצגה, כלומר האם דינה של החלטה
 מסוג כזה כדין כל החלטה מנהלית לבין המצב של העבר כפי שתואר יש איזה
 שהוא טווח ביניים. ההתייחסות הנכונה להחלטות מסוג הזה היא בטווח
 הביניים. כלומר אני לא רואה בהן החלטות מנהליות מהסוג של הענקת רשיון
 או אי הענקת רשיון. מצד שני, אני חושב שלא נכון גם לראות אותן
 בהחלטות שהן חסינות מפני ביקורת שיפוטית. כלומר צרין־ להיות פיקוח,
 אבל הפיקוח צריך להיות פיקוח מאד מרוסן. ריסון עצמי של מי שמפעיל את
 הפיקוח. אבל אני לא שם את הדגש כמו פרופ׳ גביזון בנקודה של ההיררכיה,
 אלא יותר על אופי התפקיד של התביעה, שאני לא רואה אותו כתפקיד
 ״פרופר״ של הרשות המבצעת. התביעה ממלאה פונקצייה מעין- שיפוטית.
 חשוב לפתח ״אתוס״ של אחריות מוגברת לא רק בצמרת של המערכת הזו,
 אלא גם אצל התובע ברמה הנמוכה ביותר. כדי לפתח ״אתוס״ מעין-שיפוטי
 ראוי לשלם את המחיר של תפישת החלטה כזו כהחלטה שכוחה עולה על
 החלטה מנהלית רגילה. עם זאת, לא יהיה זה נכון להסיר כליל פיקוח שיפוטי
 מעל החלטות מהסוג הזה. הימנעות לא מוצדקת מהעמדה לדין חותרת תחת
 תוקפה של הנורמה שהופרה ותחת אושיות שלטון החוק. אתן דוגמא אחת
 שצריכה לשכנע כל אחד בנחיצות הפיקוח השיפוטי: ההחלטה של הפרקליט
 הצבאי הראשי בזמנו, שלא להעמיד לדין פלילי את אל״מ יהודה מאיר2
 היתה החלטה שחברה שיש לה יחם מינימלי לחוק, לכבוד האדם ולנורמות
 התנהגות בסיסיות, לא יכולה לחיות איתה. ל״בליעת״ החלטה כזו יש אפקט
 משחית מבחינה נורמטיבית וחינוכית, ואין היא מתקבלת על הדעת. חייב
 לכן, להיות פיקוח שיפוטי. אגב, השופט בייםקי, לא כדי להחמיא לך, אני
 חושב שפסק-הדין היחיד מבין השלושה שניתנו שם שהוא פסק-דין ראוי הוא
 שלד. השופטים האחרים באותו עניין אמרו שאם היו מסלקים אותו מהצבא
 בקצת בושת-פנים, אפשר היה לחיות עם זה. לדעתי בסוג כזה של פשע שום
 אמצעים מנהליים אינם יכולים לבוא במקום הליר פלילי. היתה חייבת להיות
 העמדה לדין פלילי על התנהגות שהיא בקטגוריה של פשע מלחמה. אין
 כוונתי לומר שבכל המקרים בהם היתה התערבות שיפוטית בעניינים מסוג
 זה היא היתה מוצדקת. דוגמא מובהקת להתערבות בלתי מוצדקת היא, בעיני,
 החלטת בג״צ לכפות חקירה עקב הפרת האיסור על פרסום בעניין שהוא
 ״סוב-יודיצה״*. בהתחשב באופיו הבעייתי, שלא לומר - מפוקפק, של האי־
 סור, ואגב, בנושא ה״סוב-יודיצה״ - היתה הפעלה של הדין העונשי(נגד
 העיתונאית אורלי אזולאי) אחרי שבמשך שנים האיסור לא הופעל•. זו
 התנהגות שלטונית בלתי ראויה. אם הופכים איסור עונשי לאות מתה ורוצים
 להחיותו, חובה להעמיד את הציבור על שינוי זה. יש לזכור כי בהפעילו
 פיקוח שיפוטי על החלטות מסוג זה פועל בית-משפט בתחום מובהק שיש לו
 בו הבנה ומומחיות, יותר מאשר בנושאים אחרים בהם בוחן בית-המשפט
 סבירות של החלטות מנהליות ״פרופר״ בנושאים שהם רחוקים מן השדה
 המשפטי. על-מנת שהפיקוח השיפוטי יהיה הולם, חשוב שבית-המשפט ידאג
 לקבל תמונה שלמה ככל האפשר על התופעה העבריינית ודרכי ההתמודדות
 איתה. פיקוח שיפוטי על אי העמדה לדין יוצר מחסום חיצוני ופנימי כלפי
 הפעלת לחצים על התביעה. הן הלוחץ והן הנלחץ יודעים שהמלה האחרונה
 איננה של התביעה. הידיעה הזו עשויה למנוע לחצים, ולפחות להקטין את

 השפעתם.
 פרופ׳ רות גביזון:

 למען הסר ספקות, לא אמרתי שאני בעד חסינות של שיקול דעתו של
 היועץ-המשפטי לממשלה מפני ביקורת שיפוטית. צריכה להיות ביקורת
 שיפוטית, אד זו צריכה להיות מוגבלת. בעיקרון הכללי אין הבדל בין העמדה
 של פרופ׳ קרמניצר ושלי: אולם המבחן האמיתי של העיקרון הוא אופן
 הפעלתו. אני מסכימה עם פרופ׳ קרמניצר לעניין ההתערבות בפרשת ה״סוב-
 יודיצה״. ראוי להזכיר שהיתה שם דעת מיעוט חזקה של השופט אור. אני

 פתה׳ דניאל פרידמן:
 אנחנו עדים בתקופה האחרונה להרחבת הפיקוח השיפוטי על רשויוח
 השלטון האחרות, שינוי המשתקף אצלנו בעיקר בתחומו של בג״צ. אנחנו לא
 דנים בהתפתחות זו בשלמותה, אלא רק בהשלכה אחת, היינו על ההליך
 הפלילי. בעבר היתה לרשות המבצעת שליטה כמעט מוחלטת על ההליך
 הטרום שיפוטי, היינו על כל המערכת הקשורה בהחלטה אם לפתוח בחקירה,
 אם להגיש כתב אישום, אם לעשות שימוע, ואם כן על איזה אשמה להגיש
 וכר. בדומה לכך היתה לרשות המבצעת גם שליטה מוחלטת על ההליך הבתר
 שיפוטי, היינו על מוסד חנינה, שבמקרה אחד הוא אף הוחל אצלנו על השלב
 הטרום שיפוטי1. בית-המשפט שלט רק על הדיון שבפניו, שגם אותו יכול
 היה היועץ-המשפטי להפסיק בכל שלב קודם להכרעת הדין. ההגנה על
 הפרט היתה בעיקר זו: לצורך הרשעה נדרש פםק-דין של בית-משפט, היינו
 של גוף אובייקטיבי שאיננו תלוי ברשות המבצעת. הרשות המבצעת יכולה
 להאשים, אך לא להרשיע. זה היה אמור להיות הביטחון שאדם חף מפשע לא
 יורשע. מנגד, הרשות המבצעת יכלה להימנע מהעמדה לךין או לחון את
 המורשע. מכאן, לצורך הרשעה נדרשו שניים: הרשות המבצעת והרשות
 השופטת. לצורך זיכוי, אי העמדה לדין או מחיקת אשמה די היה באחד. הנחה
 נוספת ששררה בעבר היתה שהרשות השופטת חייבת למעשה לשפוט.
 השאלה האחת שבפניה היא האם הובאו ראיות חוקיות מספיקות ומהימנות
 המוכיחות את האשמה מעל לכל ספק סביר. השליטה של הרשות המבצעת
 בהליך הטרום והבתר שיפוטי נחשבה ״פררוגטיבה״ והיתה למעשה במשר

 תקופה לא מבוטלת מחוץ לביקורת שיפוטית. כעת אנו עדים לשינוי.
 הדיון יתמקד בשני מישורים: האחד - שאלת הפיקוח על ההליך הטרום
 שיפוטי והבתר שיפוטי והיקפו של פיקוח זה, והשאלה השנייה - כיוון
 הפיקוח: היינו האם מדובר בעיקר בכיוון המחמיר עם הנאשם או הנאשם

 הפוטנציאלי או גם בכיוון המקל.
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 • • שאלה הראשונה שהייתי מבקש
 להציג: האם הפיקוח על החלטה להעמיד לדין והחלטה על חנינה כמוהו ככל
 פיקוח על שיקול-דעת של רשות שלטונית, למשל האם להעניק רשיון אם

 לאו?
 פרופ׳ רות גביזון:

 יש חזקה, שלא ברור היום מה היקפה של כשרות פעולות המנהל. מבחינה
 זו, גם לגבי החלטה לתת רשיון וגם לגבי החלטה להעמיד לדין או שלא
 להעמיד לדין מצווה בית-המשפט לתת איזה שהוא כבוד - 0€ת6ז6)1€)
 להחלטה המנהלית, מכיוון שהחלטת בית-המשפט והפיקוח השיפוטי של
 בית-המ&פט לא באים להחליף את שקול דעתה של הרשות המנהלית. אני
 מחזיקה בדעה שיש מקום לזהירות מוגברת בהפעלת ביקורת שיפוטית
 והחלטות בדבר העמדה לדין, בעיקר כאשר ההחלטות הן של היועץ-המשפטי
 לממשלה, העומד בראש הפירמידה, ולא החלטות של אנשים בתוך המערכת
 המנהלית שלו. זהו המצב כאשר החלטה כזו מגיעה לדיון בפני בית-המשפט.
 הסיבה לאבחנה בץ פעולה מנהלית רגילה לבין החלטה של היועץ-המשפטי
 לממשלה היא במעמדו המיוחד כראש הפירמידה של מערכת אכיפת קחוק
 הפלילי. זה לא חייב להיות היועץ-המשפטי לממשלה, זה יכול היה להיות
 פרקליט המרעה. יש לנו עניין שחלק גדול מההכרעות בחילוקי דעות
 פנימיים בתוך המערכת, לגבי שיקולים של העמדה לדין, יעשו בתוך
 המערכת שהיא מערכת היררכית. לכן יש לנו אינטרס לחזק מאד את הנכונות
 של המערכת לקבל את ההנחיות של מי שעומד בראשה. לכן בוחרים
 כיועץ-משפטי לממשלה אדם שיש לו כישורים להיות שופט בית-משפט
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 מסכימה עד היום עם מה שהוא קבע שם: שאין מקום להרחיב את ההתערבות
 בהחלטות היועץ-המשפטי מעבר לעילות הקלאסיות של שיקולים זרים,
 חוסר תום לב או הפליה. הקביעה שבית-המשפט צריד לבקר את סבירות
 החלטתו של היועץ-המשפטי, כפי שנעשה בפרשת הבנקאים5, אינה נראית
 לי. מסוכן לקבוע כי לבית המשפט יש מונופולין על התשובה לשאלה מה
 דורש האינטרס הציבורי. מסוכן ליצור את ההרגשה כי להחלטות היועץ-ה־
 משפטי אין סופיות לפחות במקרים בהם לא קיימות עילות ההתערבות
 הרגילות. עילות אלה מספיקות בהחלט כדי לטפל במקרים, שאנו מקווים כי

 יהיו נדירים, שבהם יועץ-משפטי לממשלה ייכנע ללחצים.
 השופט משה בייסקי:

 אני רוצה להצטרף לאותה עמדה האומרת שאין להשוות בשום נסיבות בין
 החלטה אדמיניסטרטיבית כהענקת או אי הענקת רשיון לבין החלטה להעמיד
 לדין. אלה שני דברים שונים לגמרי ולא צריר לערבב ביניהם. השאלה כפי
 שאתה, פרופ׳ פרידמן, מעמיד אותה מעלה אצלי את המחשבה על המתרחש
 בקונטיננט. בקונטיננט קיים מה שהיה לנו בעניין ״פשעים חמורים״ עד קום
 המדינה, היינו ״החקירה המוקדמת״. מלכתחילה זה היה הליר מעין שיפוטי
 נפרד. כיום בצרפת קיים ה־ ח10*:<נת11181י1< 86״[ שהוא למעשה שולט על כל
 מה שנקרא ״החקירה לצורר העמדה לדין״. בגרמניה יש את ה־ -ט11:<ט8ז6*מ11

 •!©*!!:)!•8$1מ שמחליט על העמדה לדין.

רבו עגל תע\ופעג  תידץף סמפו
 פרופ׳ דניאל פרידמן:

 נניח ששופט הוא המחליט החלטה מוקדמת, כפי שהיה אצלנו בעבר, אם
 להעמיד לדין אם לאו. במקרה כזה השאלה היא על-פי איזה קריטריונים הוא
 מחליט. האם השיקול היחיד הוא האם יש ראיות מספיקות, או שמא הוא יכול
 להחליט, כפי שהיועץ-המשפטי לממשלה יכול להחליט, שאין ״עניין ציבו
 רי״. במילים אחרות, האם יכול השופט לומר: יש אולי ראיות מספיקות, אבל
 משיקול ציבורי או משיקול אחר או מחמת מצב בריאותו של הנאשם אני

 מחליט שלא להעמיד לדין.
 השופט משה בייסקי:

 זו רק שאלה של היקף הסמכות. אני יכול להבין מדוע בשאלה של היקף
 הסמכות יש מקום לשאלה כפי שכרגע אתה מעמיד אותה. אבל מבחינת
 העיקרון, אם אתה רוצה שיהיה הליר שיפוטי או מעין-שיפוטי, או תקרא לו
 איר שתקרא לו, אז נדמה לי שבקונטיננט הדבר הזה במידה רבה מתקיים.
 השאלה היא האם יש מקום שאנחנו נגיע לאותו מצב. אני בדעה שליועץ
 המשפטי לממשלה יש סמכות רחבה מפני ששום בית-משפט איננו יכול ואין
 לו סמכות, ובצדק אין לו סמכות, להחליט או להכריע לא להעמיד לדין, בין
 אם זה מסיבות בריאותיות או מסיבות אישיות. לא טוב למסור סמכות לאיש
 אחד אשר למעשה עד לפני שנים לא רבות אפילו לא העזו להעמיד את
 החלטתו לביקורת של בג״צ. רק בשנים האחרונות כששערי הבג״צ נפתחו
 לרווחה הוגשו בקשות לפסול החלטה כזו. נדמה לי שעד לאחרונה בםה״כ היו
 ארבע או חמש החלטות שבהן בג״צ התערב בשאלה אם להעמיד לדין או

 להיפר, לא להעמיד לדין. למשל בעניין דרעי.
 פרופ׳ דניאל פרידמן:

 למיטב ידיעתי, לא היתה מעולם התערבות בכיוון .ההפוך.
 השופט משה בייסקי:

 השאלה אם יש ביקורת שיפוטית. אני חושב שבית-המשפט במידה רבה
 של צדק, בקונסטלציה הנוכחית לא נוטה להתערב, כי ברגע שההתערבות
 תהיה קלה אז למעשה לא יהיה שום תיק פלילי ללא בקשה לדון בסבירות
 החלטת היועץ המשפטי. לכן בנקודה הזו נדמה לי שהעניין• זקוק לשינוי די
 רציני, לפחות למצוא דרד כלשהי שתהיה ביקורת ואפשרות של התערבות
 בהחלטה של איש יחיד יהיה כושרו המקצועי וה-״ץ1״^1ח1״ שלו גבוה כפי

 שיהיה, עדיין דרוש תיקון.
 פרופ׳ מרדכי קרמניצד:



 נשיא המדינה ובפני המחלקה לחנינות שום ראיה רפואית נוספת שאנחנו לא
 ידענו עליה. והנה זמן קצר לאחר מכן באה ״אינסטנציה״ נוספת - חנינה
 מטעמים רפואיים. זה לא נראה לי, משום שנוצרת אינסטנציה נוספת של
 ערעור, זו היתה אינסטנציית ערעור מובהקת ושום דבר חדש לא הובא לפני
 נ?סיא המדינה. אני מאחל לאותו אדם שיאריר ימים עד - מאה ועשרים. תודה
 לאל, האיש חי ואני מאחל לו בריאות טובה, אבל זה הפר אצלנו לאינסטנציה
 של ערעור נוסף וזה לא ייתכן. זה לא ייתכן גם מסיבה אחרת: המחלקה
 שממליצה זו לא אינסטנציה שיפוטית. אמנם יושבים שם אנשים מנוסים,
 שיודעים את מלאכתם, אבל לא ייתכן שלאחר פסק-דין מבקשים לאלץ את
 הנשיא לקבל את ההמלצה כפי שניתנת על-ידי האדמיניסטרציה השיפוטית.
 יש מדינות כמו צרפת, שלמיטב ידיעתי, שם קונים חנינה בכסף. משלמים
 סכום גדול מאד בתור כופר. זה קיים בצרפת, נדמה לי, עד היום הזה שאדם
 משלם סכום גדול שנקבע ואז הוא זוכה לחנינה, הוא לא הולד לבית סוהר.
 משלמים כופר. הנה גם זה אפשרי. אם זה צריף להיות בנוי על רקע אישי
 גרידא זה לגמרי שונה וצריר לבנות את המערכת בצורה לגמרי אחרת ולא
 ליצור הזדמנות של ערעור ״נוסף מעל בית-המשפט. זה לא סוד: באחד
 המקרים פחות ממחצית שנה לאחר מתן פסק־הדין בבית־המשפט העליון, בא
 נשיא המדינה והחליט על חנינה. זה לא ייתכן. זה באיזה שהיא צורה עושה
 פלסתר את בית-משפט או הופר את שיקול-דעתו לשיקול-דעת מוטעה. הרי
 בסופו של דבר אם זו רק בעיה של מצב אישי או משפחתי וכוי אז בית-המש־
 פט לעתים קרובות מקטין את העונש, אם לדעתו אדם נמצא במצוקה או
 במצב רפואי המחייב התחשבות. בית-המשפט היה נותן פםק-דין אחר אילו
 האיש היה בריא. היום אנחנו לא יכולים להציע הצעות קונקרטיות. המערכת
 הזו חייבת שינוי יסודי. עובדה היא שנמצא נשיא מדינה כיום שאומר: אני
 אינני מוכן לקבל את התכתיב אשר מכתיבים לי. אם אני צריד להיות זה
 שמחליט אז אני המחליט. בשלב הנוכחי אני אסתפק בהערותי בלי לתת

 עצות כיצד לבנות מערכת החנינה.

 צריך לזכור שבחלק משיטות המשפט אין לתביעה שיקול דעת דומה לזה
 שיש אצלנו. לפחות ברמה ההצהרתית או העקרונית של השיטה. במקום שיש
 ראיות לכאורה להוכחת האשמה העיקרון אומר ״יש להגיש אישום״, והמסננת
 של העדר עניין לציבור לכאורה לא קיימת בכלל בשלב הזה, לפחות
 בעבירות החמורות. הגרמנים, למשל, משתמשים בביטוי עקרון החוקיות
1̂) כדי לתאר את החיוב על התביעה להגיש אישום בעבי  (ק21ח1־1ק5ז31113€

 רות חמורות כאשר יש ראיות לכאורה.
 פרופ׳ רות גביזון:

 זה נכון, אבל אני לא הייתי נותנת לדבר זה כשלעצמו יותר מדי משקל. גם
 פרופ׳ קלינגהופר אצלנו, ביקש שלא יהיה ליועץ המשפטי שיקול-דעת שלא
 להעמיד לדין משיקולים של עניין לציבור. נדמה לי שגם בקונטיננט יש
 מנגנונים שמאפשרים לא להעמיד לדץ בעבירות חמורות, גם שאין בעיה של
 ראיות. גם אצלנו בעבירות חמורות בדיר כלל לא מופעל שיקול-דעת,
 מכיוון שברור לגמרי שבעבירות חמורות יש עניין ציבורי להעמיד לדין, אלא
 אם כן יש שיקולים מיוחדים. אבל זה מטעה לומר, בפשטות, שבקונטיננט

 נוהגים להעמיד לדין בכל מקרה שבו יש ראיות לכאורה.
 פרופ׳ מרדכי קרמניצר:

 יש משמעות לרטוריקה בלי קשר לפרקטיקה. יש משמעות לרטוריקה שבה
 אומרים בהתקיים ראיות לכאורה, מתקיים הליך. אינני מתייחס לכך על-מנת
 להציע אימוצו של המודל הגרמני אצלנו, אלא על-מנת להראות שאם נתונה
 לתביעה סמכות להימנע מהעמדה לדין למרות שיש לה ראיות לכאורה, מאד
 מתבקש שהסמכות הזו לא תהיה סמכות שהיא סוף פסוק ואין מאחוריה ולא
 כלום, אלא שיהיה עליה פיקוח שיפוטי. הפיקוח השיפוטי צריך להיות

 מאופק, זהיר ומתון.
 השופט משה בייסקי:

 מהיום הראשון שעסקתי במשפטים לא הצלחתי להבין את אותו הנימוק
 של ״אין עניין לציבור״. אני מוכן אפילו להשתמש בביטוי מאד קיצוני -
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 פרופ׳ דניאל פרידמן:
 שאלתי היא, בהנחה שדין הח:ינה הוא כפי שהוא כיום, האם במצב הזה יש
 מקום לפיקוח או התערבות, או שמא יישאר המצב כפי שהיה בעבר, היינו שזו

 פררוגטיבה שאיננה כפופה לפיקוח שיפוטי.
 השופט משה בייסקי:

 אני מצטער שאני שוב צריך לחזור לעניין שאני הייתי מעורב בו. הזכירו
 את עניין הבנקאים7. נדמה לי שאת ה״מטריה״ הזו אני מתיימר להכיר. כתבנו
 מה שכתבנו בדו״ח בן חמש-מאות עמודים וגוללנו פרשיות ועבירות קשות
 ביותר והיועץ-המשפטי לממשלה אמר: אין עניין לציבור. שוב אותו הדבר.
 מצב שאינני מבין אותו. כאשר בא העניין לביקורת ויושבת ועדת חקירה
 ומגיעה למסקנה ומפרסמת מסקנות שאיש איננו חולק שהעובדות, הממצאים
 והמסקנות היו נכונות. קובעים להעביר ליועץ המשפטי לממשלה שיראה אם
̂זום. בא היועץ-המשפטי לממשלה והוא לא אומר  ונגד מי להגיש כתב אי
 שאין עבירות פליליות, אלא אומר: ״אין עניין לציבור״ להעמיד לדין
 האחראים שעברו עבירות וגרמו למדינה נזק של מיליארדים. לא ייתכן כדבר

 הזה.
 פרופ׳ רות גביזון:

 בעניין חנינה - אני חושבת שהדברים של השופט בייסקי מדגישים איזה
 שהוא קושי עקרוני שיש בדיון שלנו והוא הקושי להבחין בין מצב לא טוב
 ובין השאלה האם ביקורת שיפוטית היא הדרר הנכונה לתקן את המצב הזה.
 אני חושבת שאין מחלוקת שמצב החנינה לא טוב. לגבי חנינה, בניגוד
 להחלטות על העמדה לדין, קיים גם קושי נוסף: כלל לא ברור שצריכה
 להיות סמכות כזאת. נשיא המדינה לא חייב להחליט על חנינה מטעמי
 בריאות והוא לא חייב להחליט על חנינה מטעמים של עובדות חדשות.
 החלטות כאלה יכולות להיעשות על ידי ועדת שחרורים. אפשר בהחלט
 לתאר אפיון יותר צר של סמכות החנינה. עדיין מתעוררת שאלה של ביקורת
 שיפוטית, והיא קשורה לפי דעתי לשני מרכיבים: האחד מרכיב האיש
 שמחליט, לגבי אותו מרכיב של חנינה שיישאר בידיו של נשיא המדינה,
 והשני הוא סוגים מסוימים של חנינה שאני חושבת שהם מיוחדים, ואולי

 באופן מקורי היו הסוגים המרכזיים.
 השופט משה בייסקי:

 עדיין אינני מבין עד היום את העניין הזה של ועדה לשחרורים בבית
 הכלא לשחרר מוקדם יותר, להעניק לו את השליש. בסופו של דבר זה גם כן
 קיצור המאסר, ואני לא מבין מדוע כאן צריכה להיות ועדה שיפוטית

 בראשותו של שופט, ואילו חנינה צריכה להיות על בסיס לגמרי שונה.
 פרופ׳ רות גביזון:

 אני מסכימה לחלוטין. אנחנו הוצאנו הרבה פחות מדי מהפררוגטיבה של
 המלך. בכל מקרה, אנחנו צריכים לבדוק מחדש האם יש טעם טוב להשאיר
 סמכות חנינה רזידוארית בידיו של הנשיא. אולם, אם החלטנו להשאיר
 סמכות כזאת בידיו של הנשיא, השאלה של הביקורת השיפוטית על שימוש
 בה איננה פשוטה. קודם כל, אני מנויה על אלה שחושבים שיש סמלים בראש
 המערכות ושחשוב לשמור עליהם ועל כוחם. בדרר כלל אנחנו היינו רוצים
 שהמוסדות שעומדים בראש המערכות הציבוריות שלנו יפעלו נכון מכיוון
 שהם מקבלים את זה שהם צריכים לפעול נכון, ולכן הם יהיו קשובים
 לדרישות הנורמטיביות שמופנות אליהם, מבלי שתהיה נגדם סנקציה של
 התערבות על ידי בית-המשפט. לכן בית-המשפט צריר להיות זהיר ביותר
 כשהוא מטפל ברשויות האלה, ונשיא המדינה ללא ספק הוא אחד מהם. כר
 שאני הייתי אומרת שכל מה שאמרתי על היועץ-המשפטי לממשלה, קל
 וחומר חל לגבי נשיא המדינה. אני חושבת שההתערבות צריכה להיות
 במקרים מאד מאד נדירים, האמת היא שלעניין הזה החוק קובע את חוסר

 האפשרות לתקיפה ישירה של ההחלטה.
 השופט משה בייםקי:

 ה״אנדרוגינוס״ הזה של אין עניין לציבור ו״המלאך הגואל אותנו מכל רע
 יגאל את כל הנערים״. כאן אפשר להכניס כל נימוק שבעולם. אני מעולם לא
 הצלחתי להבין מתי ישתמש היועץ-המשפטי לממשלה בנימוק זה ומתי
 בית-המשפט יכול לבוא ולהגיד: כן יש עניין לציבור. את הדבר הזה הייתי

 רוצה אחת ולתמיד להוציא מהלקסיקון שלנו.
 פרופ׳ רות גביזון:

 אני מוכרחה להתייחס לנקודה הזו, מפני שזה דבר שמאד קשור למערכת
 ניהול המשפט הפלילי. אם לא נקבל את העיקרון שעניין לציבור משחק
 תפקיד בהעמדה לדין, אנחנו לא נוכל לעמוד בהנעת המערכת הפלילית.
 אפילו בגרמניה מקובל שאין העמדה לדין באין עניין לציבור בעבירות קלות
 יותר. זאת אומרת שחייבים להתמודד עם העיקרון שלא תמיד ראיות לביצוע
 עבירה מספיקות לקיום הליך. אני, למשל, מבצעת לפחות עבירת תנועה אחת

 בשבוע...
 השופט משה בייסקי:

 אם את מבצעת רק עבירה אחת בשבוע אז את נהגת ״01355 זממ״. אני אינני
 מכיר עוד אחד כזה. אני נוהג ארבעים ותשע שנים ואני חושש שאני מבצע

 יותר עבירות תנועה שלא במודע.
 פרופ׳ דניאל פרידמן:

 אני מניח ראשית שהעניין הוא איזה עבירות נחקרות ומהן העבירות
 שמתגלות, שהרי מרבית העבירות אינן מתגלות כלל. ״אין עניין לציבור״
 ודאי משקף איזה מושג שלא קל להגדירו, אבל זה מושג המבטא שסך כל
 השיקולים נגר העמדה לדין עולים בעוצמתם על השיקולים בעד העמדה

 לדין.
 פרופ׳ רות גביזון:

 כל מה שאומר השופט בייסקי עם כל הכבוד, הוא שאנחנו לא יודעים איך
 להגדיר את זה. זה אינו אומר שהעיקרון אינו חשוב וחיוני.

 השופט משה בייסקי:
 אנחנו לא יודעים איך להתמודד עם זה.

ד תתנינת ס ו ל מ  תבילןוררנ ע
 פרופ׳ דניאל פרידמן:

 מכאן אני רוצה לעבור לחלק השני של השאלה, היינו האם הפיקוח
 השיפוטי צריך להשתרע גם על החלטות הנוגעות לחנינה. מבחינות אחדות
 יש לחנינה השלכות קרובות לאלה של אי העמדה לדין, והדבר בוודאי כך אם
 החנינה ניתנת לפני העמדה לדין כפי שהיה במקרה אחד־׳. מכל מקום, הרעה
 הנחרצת בעבר היתה שהנושא הוא בגדר פררוגטיבה, זאת אומרת שאין מקום
 להתערב בו. היו מספר החלטות בענייני חנינה שעוררו ביקורת קשה מאד,
 וארע גם שלאחר משפט ממושך ניתנה חנינה מסיבות שקשה היה להצדיקן,
 אבל עמד בעינו הכלל שהנושא הוא פררוגטיבה. כיום עולה השאלה האם גם
 כאן יש מקום לביקורת שיפוטית, בין אם הביקורת תהיה בדומה לזו החלה על

 החלטה של היועץ-המשפטי לממשלה ובין אם תהיה בעלת אופי שונה.
 השופט משה בייסקי:

 אני חושב שכל העניין של חנינה טעון ריאורגניזציה מוחלטת - מהתחלה
 ועד הסוף. לא ייתכן מצב כפי שקיים היום. אני אקח דוגמא קונקרטית: תיק
 שהייתי מעורב בו בדרגה הראשונה - יהושע בן-ציון. אני נוקב בשם מכיוון
 שהדבר מפורסם ואני אינני פוגע כאן בשום פרטיות של אדם. ישבנו הרכב
 של שלושה שופטים והגענו למסקנה כפי שהגענו. כל הבעיה הרפואית של
 הנאשם היתה לפנינו. (החנינה ניתנה כאן על רקע רפואי). זה בא לבית-המש־
 פט העליון ובית-המשפט הגדיל את העונש, ישבו עוד שלושה שופטים,
 כלומר שישה משפטנים שקלו ואני מעיד עד כמה שלי ידוע, לא הובאה בפני
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 שאפשר לקרוא לו פעילות לגיטימית של הממשלה. קשה לראות כיצד
 הרעיון של שלטון החוק במונחים הכי בסיסיים שלו, מתיישב עם גישה לפיה
 כאשר הפרת החוק היא מאסיבית, ויש לה אופי מערכתי ושיטתי(ומדובר
 בפשעים חמורים), הטיפול הוא בחנינה שתכליתה למנוע חקירה, כלומר באי
 נקיטת הליכים משפטיים, הימנעות מברור וגלגול הפרשה מתחת לשטיח.
 לדעתי, לא היתה סכנה ליציבות הממשלה או המשטר. לא היה נגרם נזק
 ממשי אם היו נוהגים בעניין הזה כדין. אם יש עניינים שהם סודיים יש
 בשיטה שלנו דרכים להבטיח קיום חקירה ומשפט בדלתיים סגורות ושמירת
 סוד, והיו דברים מעולם. לעומת זאת, המשמעות של השלמה עם חנינה -
 מונעת חקירה היא שהשב״כ מצוי בפועל מחוץ לחוק, שהפרות חוק שיטתיות
 בתור מערכת שלטונית עשויות להנות מחסינות ושמשוגע מי שמתלונן. אלה

 מסרים מסוכנים ביותר.
 מוסד החנינה טעון רוויזיה יסודית. חנינה איננה יכולה לחול על השלב
 שלפני הרשעה. השלב הזה הוא מחוץ לתחומה של החנינה כשם שטיהור שמם
 של מי שריצו עונשם לאחר זמן, איננו בתחום החנינה. הפונקציות של מוסד
 החנינה הן איפוא, יותר צרות ומוגדרות. אם הולכים על תפיסה רחבה, שלא
 כדעתי, על מוסד החנינה, אין מנוס לאזן את רוחב התפיסה ואת עוצמת
 הסמכות והיקפה באמצעות פיקוח שיפוטי. סמכות חנינה רחבה, כולל הסמ
 כות למנוע העמדה לדין, שאין עליה פיקוח שיפוטי יוצרת מצב לא בריא.

 פרום׳ רות גביזון:
 היית רוצה שכל פעם שרוצח נחון אז משפחת הקרבן תעתור לבג״צ?

 פרום׳ מרדכי קרמניצד:
 אבהיר את עמדתי. ראשית, כאמור, יש מקום להגדיר מחדש את מוסד
 החנינה באופן שיהיה בו רק מה שצריך להיות בו, כלומר התערבויות לתיקון
 עונש ולא שום דבר מעבר לזה. שנית, צריך להוציא ממוסד החנינה את שר
 המשפטים שהוא גורם פוליטי. אחד הטיעונים המושמעים היום לטובת
 השארת שר המשפטים בתמונת החנינה הוא שבזכות חתימת הקיום של השר
 אפשר לעתור לבג״צ שכן אחרת לנשיא יש חסינות. אני הייתי בשקט רב
 מוותר על חתימת הקיום של השר. לעומת זאת, הצעתי היא להתנות הפעלת
 הסמכות של הנשיא בכך שתונח לפניו המלצה של ועדת מומחים שתורכב
 משופטים בדימוס, קרימינולוגים, עובדים סוציאליים וכד׳, שבלעדיה לא
 יוכל לפעול. חתימת הנשיא, לפי גישה זו, תהפוך לחתימת קיום על המלצה
 של גוף מומחים. הנשיא רשאי, גם לא להיענות להמלצה, אבל לא יהיה
 מוסמך לחון ללא המלצה של הגוף הזה. מתחייבת גם בחינה מחודשת של
 היחס בין הפעולה של ועד שחרורים לבין סמכות החנינה. ואם כל זה יעשה,
 הייתי מוותר על פיקוח בג״צ. לא נראה לי הולם שיגררו לבג״צ את האזרח
 מספר אחד, את מי שמסמל־ את המדינה, שיהפכו אותו למשיב בעתירה,
 ושבג״צ עוד יתערב חלילה בהחלטתו. אין זה מתאים למוסד הנשיא, אבל,

 לשם כך, יש לבנות את המערכת מחדש.

 השופט משה כייסקי:
 ושנצטרך להגיד לפעמים ששיקול דעתו לא סביר.

 פדופ׳ דניאל פרידמן:
 במקרה כזה ניתן יהיה לפנות נגד הועדה שאתה מציע. האין זה אותו רבד?

 פרופ׳ מרדכי קרמניצר:
 אם ניתן להרכיב ועדה מספיק טובה, הייתי מוותר על פיקוח בג״צ עליה
 ומדובר רק בהתערבויות בעונש שהנשיא יוסמך להן לפי המלצת הוועדה.

 פרופ׳ דניאל פרידמן:
 מה בדבר מחיקת אשמה, הרי חנינה כוללת אפשרות של מחיקת אשמה.

 פרופ׳ מרדכי קרמניצד:
 את זה צריך להוציא מן החנינה. צריך להסדיר מחדש את הרהביליטציה
 (כמוסד עצמאי) באופן שאנשים יוכלו באמת לזכות בה. צריך להרחיב את
 המשפט החוזר. אם שני הדברים האלה ייעשו, לא תהיה כל הצדקה לכלול

 זאת במסגרת החנינה.
 פרופ׳ דניאל פרידמן:

 במצב הנוכחי, כפי שהוא, האם היית רואה מקום לפיקוח של בג״צ על
 החנינה?

 פרופ׳ מרדכי קרמניצר: כן.
 השופט משה בייסקי:

 העניין של החנינה מתאפשר לדעתי בכל בעיה שבתי-משפט עומדים
 בפניה. אני עצמי לפחות שש או שבע פעמים כתבתי בבית-משפט עליון
 בנושא של האחריות המופחתת. מדוע אני אומר זאת. כי במקרה של רצח
 העונש המנדטורי הוא מאסר עולם, ורק באמצעות החנינה ניתן להמתיק

 העונש במקרים שיש צידוק לכך.

 אינני מבין מדוע בכל עניין אחר, שיפוטי ולא שיפוטי, זה נעשה בצורה
 יעילה ומבוקרת, אבל עניין החנינה הוא כולו בחדרי חדרים, החל מהמחלקה

 הממליצה במשרד המשפטים ועד לנשיא.
 פרופ׳ רות גביזון:

 אנחנו חושפים את העובדה שהנושא שלנו הוא נושא משני. אין לי
 מחלוקת אתך, השופט בייסקי, לגבי היקף החנינה ואופן הליך החנינה. אני
 חושבת שצריך לקרוא לזה המתקה או משהו מהסוג הזה ולנהל את זה באיזה
 שהיא ועדה מקצועית פתוחה. בכל זאת, יש מקרים שאני חושבת שאין שום
 ועדה שיכולה לטפל בהם. דווקא המקרה של השב״כ*, הוא, לדעתי, מקרה די
 גבולי. הבה ניקח לדוגמא מקרה שידגים את הבעיה, יותר בחריפות: המקרה
 של שחרור אסירים במסגרת עסקת חליפין פוליטית. זה יקרה לנו עוד מעט
 שוב, כי יש מספר מסוים של רוצחים שאסורים בבתי הסוהר שלנו ונשפטו
 בבתי-משפט ישראליים ואם יהיה הסכם פוליטי של שחרור, הדרך המשפטית
 הנכונה, מבחינת שלטון החוק, תהיה לחון אותם כדי לאפשר שחרורם והנשיא
 צריך יהיה לחון אותם. תתעורר השאלה האם צריכה להיות ביקורת שיפוטית
 ולהערכתי זה מסוג הנושאים שבהם בית-המשפט לא צריך להתערב. לדעתי,
 בית-המשפט אינו צריך להיכנס להליך שהוא הליך פוליטי באופן מלא
 וטהור, למרות שלחנינה כזאת יש השלכות על ה- 7זמ68זמ1של המערכת

 השיפוטית, שנתנה עונש והנשיא מבטל אותו במסגרת הסכם פוליטי.

 פרופ׳ דניאל פרידמן:
 נניח לצורך הדיון שאין מדובר בשחרור אסירים בהקשר להסדר מדיני
 אלא ב״חנינה רגילה״. האם הנושא הוא שפיט או שמא נאמר שמחמת העובדה

 שסמכות החנינה נתונה בידי הנשיא יש להימנע מביקורת שיפוטית.
 פרופ׳ רות גכיזון:

 אולי נעלה על השולחן את המקרה שציינו קודם: חנינת בכירי השב״כ
 בפרשת אוטובוס 300י. אצלנו הוגשה עתירה לבית-המשפט, והשופט ברק אף
 סבר כי היה מקום להתערבות של בית-המשפט. במדינות אחרות כאשר
 מופעלת חנינה במקרים כאלה - אין מעורבות שיפוטית כלל ועיקר. כך,
 למשל, הנשיא 811511 חן לפני שסיים את כהונתו את מי שהיה בעיצומם של
 הליכים פליליים בעניין פרשת איראנגייט. היתה ביקורת ציבורית, אולם
 איש לא חשב לתקוף את ההחלטה בבית-משפט. למסורת הזאת לפיה
 החלטות חנינה במקרים כאלה אינן שפיטות יש הסבר. בארץ, למשל, לא
 נעשה שימוש בכוח החנינה, בעיקר לפני חקירה, כדי לחפות על מי שנחשד
 בעבירות של שחיתות(כגון ידלין או עופר). המערכת הפוליטית מתאפיינת
 במידה רבה של נכונות לקבל אילוצים משפטיים. המקרה של השב״כ היה
 יוצא דופן מפני שמקבלי ההחלטות הרגישו שהדבר מאיים על יציבות
 הממשלה, ושיש כאן איום ניכר על המורל של שירותי הביטחון, שכן

 ההתנהגות שנחשפה היתה התנהגות שהמסר לגביה היה עמום.

 אין לי ספק כי היה גם הרבה ״שירות עצמי״: פוליטיקאים לא רצו להיחשף,
 ורצו לתת גיבוי לאנשי השירותים. אולם היה פז/ לפחות לפי תפישתם, גם
 אינטרס ציבורי רציני. זה נראה לי סוג ההחלטות שמותר לממשלה לעשות,
 תוך כדי חשיפה לביקורת ציבורית ופרלמנטרית, אך בלי היחשפות לביקורת

 שיפוטית של בג״צ.
 צריך לזכור כי השאלה הזאת קשורה באופן כללי יותר למעמדו ולתפקידו
 של בית- משפט ושל ביקורת שיפוטית בחברה. לבית־משפט, בגלל אופיו
 המיוחד, יש אילוצים: הוא אינו יכול להרשות לעצמו, במקרים בעלי בולטות
 פוליטית גבוהה, ובעיקר כאשר נטענים טעמי בטחון, לפעול בניגוד לעמדת
 הממשלה. לכן בתי-משפט נוהגים לא להגן על זכויות אדם בסיסיות בזמני
 חירום. דומני שזה הוא ההסבר להחלטות של בית-המשפט שלנו בעניין
 הגירוש של הארבע-מאות״י ועכשיו בעניין פיצוץ בית משפחתו של מחבל
 שנהרג. אם בית-משפט מצפה שנבין אותו כאשר הוא פוסק כך בעניינים של
 זכויות אדם, שהן המנדט הייחודי שלו - הוא אינו צריך להתערב בעניינים
 פוליטיים כלליים, כגון חנינת השב״כ. חנינת השב״כ היא אחד מסוגי המקרים
 בהם ראוי להשאיר סמכות חנינה ייחודית בידי הנשיא דווקא, כחלק מן

 הפררוגטיבה, ובמקרים כאלה - לא ראוי שתהיה ביקורת שיפוטית.
 מקרה של שימוש לא ראוי בסמכות החנינה הוא, למשל, חנינת עצורי
 המחתרת היהודית. סמכות זו לא צריכה להיות בידי נשיא המדינה. גם כאן -
 לו היתה פנייה לבג״צ למנוע את החנינה - אינני בטוחה שהיה ראוי
 שבית-המשפט יתערב. אך החנינה עוררה בעיה מרכזית בשלטון החוק

 הפנימי בחברה הישראלית.
 השופט משה כייסקי:

 פרופ׳ גביזון, איך את יכולה לחיות עם החלטה של בית-המשפט, שאני לא
 יכול לחיות איתה, שאומרת ככה: אני מצדיק את ההחלטה, אבל צריך לתת
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 7₪ עניין גצור, לעיל הערה 5.

, לעיל הערה 1.  8₪ עניין ברזילי

 9₪ שם,שם.

 ₪ 10 בג״צ 5973/92 האגודה לזכויות האזרח צ׳ שר הביטחון, פ״ד מז(1) 267.

 ₪ 11 סעיף 35(א) לחוק העונשין(תיקון מספר 39) (חלק מקדמי וכללי)
 התשנ״ד-1994 ס״ח 1481.

 12₪ שם, בסעיף 34 י׳׳ז.

 לאנשים את האפשרות בכל זאת לטעון את טענותיהם. אז מה? קודם כל
 לגרש אותם אל מעבר לגבול ושם הם ימנו לעצמם עורכי-רין, מאיפה? ושם

 הם יטענו טענותיהם, בפני מי? איך את יכולה לחיות עם זה.
 פרופ׳ רות גביזון:

 אני עמדתי בראש האגודה לזכויות האזרח שעתרה נגד הדבר הזה. אני לא
 אומרת שאני יכולה לחיות עם זה. אבל אני מוכנה לקבל שכוחו של
 בית-משפט מוגבל, ושבית-משפט מודה בכר. מה שאיני מוכנה לקבל הוא
 שהם - בעת ובעונה אחת - מאשרים פיצוץ בתים של מחבל שנהרג, אך

 לוקחים על עצמם לתקן את סדרי הממשל.
 פרופ׳ מרדכי קרמניצר:

 אני רואה את הדברים לגמרי אחרת לגבי פרשת השב״כ. לא מדובר בתחום
 לגיטימי של החלטה ממשלתית. זו היתה חריגה מוחלטת ומובהקת ממה
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 פלילית. אתה שואל האם לבית-המשפט צריכה להיות פונקצייה כללית של
 שמירת ההתנהגות הנאותה של המערכות המופקדות על אכיפת החוק. וזאת,
 גם בהנחה שהמקרה הנדון - מבחינת נסיבותיו - ראוי, כשלעצמו, להידון

 בפלילים.
 פרום׳ דניאל פרידמן:

 אני מוכן להרחיב את השאלה, זה חל גם על בעיה נוספת שאני רואה אותה
 כבעיה קשה מאד במשפט הפלילי והיא הבעיה של עבירות פליליות לא
 מוגדרות. פעם דיברו על ״היזק ציבורי״. בינתיים ההיזק הציבורי חדל להיות
 אקטואלי ואת מקומו תפסה כיום העבירה של ״הפרת אמונים״ שזו עבירה
 שלא יודעים את ראשיתה ולא יודעים את סופה ויש עוד עבירות שהורחבו
 עד מאד. גם לעבירת השוחד יש שוליים מאד מאד רחבים. ברור שהיועץ-ה־
 משפטי לממשלה יכול לומר בנסיבות האלה אני מחליט לא להעמיד לדין.
 אבל השאלה היא האם יכול בית-המשפט לומר יכול להיות שיש כאן עבירה,

 אד נראה לנו שלא צריר היה להעמיד לדין במקרה מעין זה.
 פרופ׳ מרדכי קרמניצר:

 זה קל יותר. זו ״מטריה״ עונשית מובהקת. בין הנסיבות שבית-משפט
 שוקל בנושא העניין הציבורי עליו לבחון גם אם מדובר בעבירה שהיא מסוג
 העבירות המעורפלות שאין להן שיעור. זהו נתון נוסף שמונח לרעת התביעה
 ולטובתו של הנאשם, ואם בנוסף לכד, הנאשם יוכל להראות כבר בתחילת
 הדיון שהמעשה שעשה נמצא בשוליים הרחוקים של האיסור, הרחק ממה
 שניתן(אמנם בקושי) לתאר כגרעין הקשה של האיסור, כליבת האיסור, ולא
 ברור אם המעשה נמצא בתור ההיקף של מה שאסור או מחוצה לו, ראוי יהיה
 לראות בכר ״זוטי דברים״. כמובן שהתקנה האמיתית היא לבטל את האיםר

 פרופ׳ דניאל פרידמן: זה תוקן״.
 השופט משה בייסקי:

 כעת תוקן. חיינו עם זה מאז קום המדינה ועוד לפני כן. אז מה עשה
 המחוקק במשר כל אותן השנים? הוא ידע מראש שבית-משפט מוכרח להטיל
 עונש מאסר עולם, אבל הוא ידע שהוא מפחית כעבור כמה שנים לעשרים
 שנות מאסר ואז אוטומטית הנשיא חייב לתת את החנינה, וזה שעורר כעת
 את כל המחלוקת עם הנשיא. מה שביקשו בתי-משפט הוא שבמקרים ראויים
 תהיה אפשרות לקבוע אחריות מופחתת, זה לא נעשה ונזקקנו לחנינה כמעט
 אוטומטית. זה המצב שחיינו איתו ארבעים שנה ואני לא הייתי השופט היחיד
 שכתב על כר• אני חושב שאין שופט שלא כתב על כר ובכל זאת איש לא
 שמע. אותו דבר קרה קודם עם כל מיני קונסטרוקציות של חנינות והגיעה

 השעה שזה ישונה.
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 לדיו

 פרום׳ דניאל פרידמן:
 עד עכשיו דנו בשאלה של פיקוח על שיקול-הדעת, כאשר שיקול-הדעת
 הופעל כדי להקל עם נאשם או נאשם פוטנציאלי, למשל היועץ-המשפטי
 לממשלה החליט שלא להעמיד לדין ובא פלוני והתלונן על כר וטען שיש
 להעמיד לדין או שהנשיא החליט לחון אדם אחד ובא אדם אחר, בין אם היה
 זה הקרבן או בן משפחת הקרבן, או מישהו אחר, וטוען שאין הצדקה לכר
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 דים האלה. אילו נחקק איסור כזה אחרי כניסתו לתוקף של חוק יסוד: כבוד
 האדם וחירותו, לא היה עומד במבחניו של חוק זה, ויפה יעשה המחוקק אם
 יפעיל מבחנים אלה מיוזמתו על החקיקה העונשית שלפני אותו חוק יסוד. יש
 מקרים הראויים לסילוק גמור, כגון העבירה של ״תקלה ציבורית״, ויש מקרים
 בהם ראוי להמיר את האחריות הפלילית באחריות מנהלית, משמעתית או

 אחרת.
 פתם׳ תת גביזון:

 פה אני חושבת שיש בעיה מרתקת של היחס בין המשפט המהותי ואכיפת
 החוק, אכיפת החוק ברמה של ההחלטות הראשונות של מערכת העמדה לדין
 והפיקוח השיפוטי. בשני הכיוונים יש בעיה של פיקוח שיפוטי. אם, למשל,
 היועץ המשפטי לממשלה מחליט לא להעמיד לדין ובית-המשפט מתערב
 בהחלטה שלו או כמעט מתערב בהחלטה שלו אז כמעט לא מתקבל על הדעת
 שהוא עדיין יגיד: אני מפעיל את שקול דעתי ואני חושב שלא צריר להעמיד
 לדין. יותר מזה, קשה מאד להניח שבית-משפט ששומע את המשפט בעקבות
 ההחלטה להעמיד לדין שחויבה על-ידי בית-המשפט יוכל לזכות. זה אחד
 הדברים הרלוונטיים מאד לערעור עכשיו בעניין צאליפ. אני חושבת שבית-
 המשפט צריר לקחת בחשבון לא רק את השאלה האם הוא חושב שההחלטה
 לא לערער היא נכונה, אלא גם את העובדה שאם הוא מחייב את הפרקליט
 הצבאי הראשי לערער הוא פוגע, לפי דעתי, בצורה אנושה בסיכוייהם של
 הנאשמים לקבל צדק. כר שיש תמיד בעיה בהתערבות מהצד הזה. המטרה של
 ההתערבות מהצד השני להערכתי צריכה תמיד להיות שיפור של ההחלטות
 של המחליטים. הרעיון איננו לנזוף בפומבי במי שהפעיל שיקול דעת מוטעה
 אלא להציג למערכת קני מידה ראויים בצורה אחידה, פחות או יותר, כדי
 למנוע שהדבר הזה יגיע לבית-המשםט. חשוב להגיע למקסימום החלטות
 טובות ברמת המערכת שמעמידה לדין ומזה עולה, אני חושבת, שההחלטות
 של בית-משפט ששומע עניין לגבי אי העמדה לדין צריכות להיות באמת
 תקדימיות. המסר איננו רק: במקרה הזה לא הייתם צריכים להעמיד לדין,
 אלא: בסוג המקרים האלה בבקשה אל תעמידו לדין. המחקר שאני עשיתי
 גילה שיש הרבה יותר חריגות בכיוון של עודף תביעה, הן ברמה הנמוכה והן
 ברמה של אנשי ציבור, מאשר חריגות בכיוון ההפור, כי יש מצב של חוסר
 סימטרייה במובן הזה שבכל רמות שיקול-הדעת, שיקול-הדעת שצריך
 להפעיל והאחריות שצריכים לקבל, כשמחליטים להעמיד לדץ, יותר קטנים
 מאשר בהחלטה לא להעמיד לדין. לכן הנטייה של כל המערכות היא להעמיד
 לדין. לכן להערכתי חשוב שבית-המשפט ייתן לעצמו חירות לתת לגיטימ
 ציה למערר התביעה לא להעמיד לדין בקבוצות של מקרים. ההכרה בחשיבר
 תו של שיקול-דעת באכיפת החוק, עלולה לעורר בעיה שלא התייחסנו אליה
 כמעט, הקשורה בשוויון באכיפת החוק. זו טענה שמופיעה בבקשות לעיכוב

 הליכים, וכשמוכיחים אותה היא שיקול לטובת עיכוב הליכים.
 פרופ׳ דניאל פרידמן: עיכוב הליכים על-ידי מי, על-ידי בית-משפט?

 פרופ׳ רות גביזון:
 היועץ-המשפטי לממשלה. בית-משפט בארץ, לפי מיטב ידיעתי, לא
 קיבל טענה של הפליה בהעמדה לדין כטעם לזיכוי, וצריר לזכור שטענה של
 אפליה בהעמדה לדין, זו טענה שמאד קשה להוכיח אותה. מותר לעשות
 אכיפה סלקטיבית, לא מספיק להראות שגם מישהו אחר ביצע את העבירה
 ולא הועמד לדין, אלא צריד להראות שהיתה רדיפה שלד, או שהוחלט
 להעמיד לדין בגלל נימוקים בלתי כשרים. זה לפי מיטב ידיעתי לא הוכיחו
 אף פעם בבית-משפט בארץ. להערכתי, אם היו מוכיחים דבר כזה בבית־מש־
 פט בארץ היו משתמשים בסמכות הטבועה והיו מבטלים את ההעמדה לדץ.
 כר עשו בארה״ב במקרה של המכבסות הסיניות בסן-פרנציםקו, שם נקבע כי
 דפוס האכיפה באמת כוון לתפוס קבוצה של אנשים בשל צבע עורם, ופסלו

 את התביעה.
 פרום׳ דניאל פרידמן:

 השאלה אם בית־משפט יאפשר להוכיח הפליה ועצם הניסיון לעשות זאת
 עלול להיות די מורכב. נניח שנאשם בעבירות מס טוען שלאחרים נתנו,
 בנסיבות דומות, אפשרות לשלם מפר. כדי להוכיח טענה כזו צריר לפתוח

 עוד תיקים ולהשוות. זה עניין לא קל.

 וצריר דווקא להחמיר עם הנאשם או להשאיר את המצב כפי שהוא. כאן אני
 רוצה להציג את השאלה האם יש מקום, גם לפיקוח בכיוון ההפוך, היינו
 לתקוף החלטה של היועץ-המשפטי לממשלה בטענה שבמקרה הזה אין מקום
 להעמיד לדין, למרות שיש ראיות או ראיות לכאורה לביצוע העבירה. אודה
 שבשעתו סברתי שאין לבית-המשפט סמכות לפקח בנקודה זו והיום לאור
 התפתחות הפסיקה ועל רקע הפסיקה האנגלית נראה לי שיש לשקול עניין זה

 מחדש.
 פרופ׳ רות גגיזון:

 יש גם חקיקה ישראלית. קודם כל יש היום אפשרות לא להרשיע גם אם יש
 ראיות. היתה אפשרות כזו גם קודם בעניין השמה במבחן, אבל יותר מזה יש
 מקרים רבים שבהם בית-המשפט קובע שיש עבירה טכנית ומרשיע, אד נוזף
 בתביעה שהעמידו לדין ומטיל עונש סמלי. הפתרון של הדבר הזה פשוט לא

 היה בבג״צ אלא בתור בית-משפט ששמע את התיק.
 פרופ׳ דניאל פרידמן:

 למיטב ידיעתי לא הוכרה עד היום בישראל האפשרות שנאשם יזוכה
 באמצעות טענה טרומית המושתתת על כר שלא היתה הצדקה להעמידו
 לדין. כר למשל, נניח שהוא מעלה טענה דוגמת הטענה שהועלתה במשפט
 אייכמן: חטפו אותי, או שהגעתי לכאן בניגוד לרצוני על כן אני לא צריד
 לעמוד לדין, או שהוא טוען נוהגים בי הפליה: מעמידים אותי לדין על עבירה
 שאיש במדינה אינו עומד עליה לדין, או שהוא אומר שבכלל בנסיבות
 המקרה זו הכבדה כל-כר גדולה שאין זה מוצדק להעמידו לדין. שאלתי היא
 האם הפיקוח, וכאן זה יכול להיות פיקוח של בית-משפט הדן בעניין, יכול

 לפעול גם לכוון המקל.
 פרופ׳ מרדכי קרמניצר:

 מבחינת הנתונים הנורמטיביים ולפי החלק הכללי לחוק העונשין החדש,
 בית-משפט מוסמר לזכות אדם מטעמי העדר עניין ציבורי. זהו הסייג של

 ״זוטי דברים״״.
 פרום׳ רות גביזון:

 מעניין שהכותר של הסעיף מדבר על דברים חסרי חשיבות, אולם הטקסט
 מדבר על ״חוסר עניין ציבורי״ ולא מדבר דווקא על זוטא.

 פרום׳ מרדכי קרמניצר:
 בזה נפתח פתח, אשר גודלו יתברר אחרי שתתגבש פסיקה, להפעלת
 ביקורת שיפוטית על העמדה לדין במסגרת אותו סייג. סייג כזה מתחייב
 לאור הפער מחוייב המציאות בין נורמה לבין מציאות. הנורמה - מוצלחת
 ככל שתהא - מתייחסת להיבטים מסוימים ומוגבלים של המציאות. במקרה
 הטיפוסי והשכיח, כאשר מתקיימים המרכיבים של האיסור, מתהווה פגיעה
 ממשית באינטרס חברתי חיוני. ואולם, קורה ומצטרפים אל ההיבטים המתוא
 רים באיסור, היבטי מציאות נוספים המשפיעים השפעה מכרעת על מידת
 האנטי חברתיות של המעשה עד שהם ממזערים אותה לחלוטין. במקרה כזה,
 האיסור הופר אמנם פורמלית, אולם מבחינה מהותית לא נעברה עבירה משום
 שמה שמונח על כפות המאזניים(ההפרה וכל מה שרלבנטי להערכת חומר
 תה), בשקילת האנטי-חברתיות הוא נטול משקל ממשי. ראוי, לדעתי, לא־
 פשר היזקקות לסייג זה כטענה טרומית. האפשרות העדיפה למערכת היא
 למנוע התדיינות במקום שבו אפשר להראות כבר בהתחלה שקיימת בעיה
 יסודית בעבירה בשל נסיבותיה, כר שגם אם כל מה שהתביעה טוענת
 באישום - יוכח, אין העניין ראוי לדיון בהליר פלילי. יש, והשופט בייסקי
 ודאי יסכים, שמעסיקים את בית-המשפט הפלילי בעניינים שלא היו צריכים
 כלל להגיע אליו, שאין להם את החומרה המינימלית המאפיינת עבירה
 פלילית. זה יאפשר לבית-משפט לקטוע את הדיון לפני שהוא מתחיל. לפני
 חמש שנים פלוני סטר לאלמוני ואלמוני החזיר לו בסטירה, ומאז איש מהם
 לא עשה מעשה אלים. יכול להיות שצריד לזרוק את העניין ולשלוח את
 שניהם הביתה. אתה, פרופ׳ פרידמן, מכניס לתור הקטגוריה הזו מקרים יותר
 מסובכים. המקרה של החטיפה או מקרה של אפליה הם מקרים יותר קשים,
 והם שונים מהמקרה של ״18מ11מ1מ1 ^״, שבו העניין נדון לגופו: שוקלים את
 חומרת העניץ ושואלים האם החומרה של העניין ־ בנסיבות בהן נעברה
 עבירה, הזמן שחלף והנסיבות האישיות של העושה - מצדיקה הטלת אחריות



 סלקטיבית היא חשובה, אבל אינני בטוח שהיא ממצה. הבה נניח שתובע
 מחזיק תיקים נגד שני אנשים שהם דומים מכל בחינה רלבנטית. והתובע

 מחליט להאשים את האחד, ולא להאשים את השני, סתם כד. מה אז?
 פרופ׳ רות גביזון:

 לא ברור מה זה ״סתם כך״. לפעמים ההחלטה אינה מבוססת על שום הבדל
 רלוונטי, וגם לא על שום מאפיין שאסור להתבסס עליו, כמו דת או לאום,
 אלא פשוט על העובדה שיש כוח תביעה מוגבל, והברירה היא בין הימנעות
 מהעמדה לרין בכלל ובין העמדה לדין של חלק מן העבריינים שנתפשו. האם
 מותר אז להטיל מטבע? נניח שיש עשרה מועדוני הימורים בעיר. האם מותר,
 בגלל מגבלות כוח, לפשוט רק על שלושה מהם? אני חושבת שכן. הבעיה היא
 בעיה סבוכה. חלק מהטענה של חה״כ דרעי היא בדיוק מהסוג הזה. יש אנשים
 שעשו דברים הרבה יותר חמורים ממני ולא העמידו אותם לדין ואילו אותי
 אתם מעמידים לדין. אבל כמו שאתה, פרופ׳ קרמניצר, אמרת, התשתית
 העובדתית שצריר להביא על-מנת לטעון טענה מהסוג הזה היא כל כך
 גדולה שבהעדר רושם של אפליה בית-משפט לא יהיה מוכן לשמוע את

 הטענה.
 השופט משח בייםקי: .

 אני גם לא יודע אם בית-המשפט מסוגל להתמודד עם זה. לדוגמא, שופט
 הדן במעצרים. מישהו מכם היה בבוקר כאשר שופט יושב במעצרים ביום
 שישי כאשר מביאים לו 80-100 אנשים והוא צריך לשמוע אותם, עד
 הצהריים הוא צריך לגמור 80 תיקים. אין לו כל אפשרות להסתכל בתיק
 אפילו 5 דקות. לאחד נותן 5 ימי מעצר, לשני נותן 15 ימי מעצר והשלישי
 משחרר בערובה. בית-המשפט במתכונתו הנוכחית איננו בנוי ואיננו מסוגל

 לקבל על עצמו מכה כזו, תהיה חשובה ככל שתהיה מבחינה עקרונית.
 פרופ׳ דניאל פרידמן:

 יתכן שאילו היו הנחיות כלליות של בית-משפט בדבר קטגוריות שבהן
 לא עוצרים אז המספר היה יורד מ-80.

 השופט משה בייסקי:
 היא קיימת כיום. אתה נותן מעצר רק כאשר שום דבר אחר לא יכול לבוא
 במקומו, אבל אתה צריך לברר את זאת, ואין לך אפשרות לברר את זאת.

 פרופ׳ דניאל פרידמן:
 אם החלטה של היועץ-המשפטי לממשלה שלא להעמיד לדין כפופה

 לביקורת, אז מדוע ההחלטה הפוכה לא כפופה לביקורת.
 פרופ׳ רות גביזון:

 הכל עקרונית כפוף לביקורת, אתה לא יכול לרפא בעיות עקרוניות של
 מערכת על עשרות, מאות ואלפי החלטות בדרך של ביקורת שיפוטית. אם
 אתה מדבר על המקרים החריגים של שחיתות בצמרת אז בסדר. אבל הבעיה
 היותר עמוקה של המערכת הפלילית היא 80 תיקי מעצרים ליום, ומאות
 תיקים שלא מגיעים אליהם ואז סוגרים את כולם באופן מינהלי, וההליכים
 שנסחבים שנים ארוכות. יש כמו-כן הרבה בעיות במערכת אכיפת החוק

 הפלילי והביקורת השיפוטית אינה נוגעת אפילו בקצה קרחון שלהן.
 פרופ׳ מרדכי קרמניצר:

 הבעיה היא שיש כמות גדולה בהעמדה לדין.
 פרופ׳ רות גביזון:

 ברור, אני טוענת את הטענה הזו שנים.
 השופט משה בייסקי:

 יש פה ושם שופט שמתוך עומס של תיקים פליליים שהוא מקבל בבוקר
 לוקח תיקים כאלה שבאמת ידרשו לכל הפחות חצי יום לבררם בשמיעת
 הוכחות והוא רומז: תראה כדאי להודות, העונש לא יהיה כבד והאדם סומך
 על זה ובמקום להתגלגל כמה פעמים לבית-המשפט הוא מודה ומקבל עונש
 קל. זה לא תקין. אבל אני יודע שקיימים מקרים שעושים זאת כיוון שיש

 אילוצים כאלה ואחרים.
ת גביזון:  פרופ׳ ת

 מערכת התביעה צריכה להחליט שיש עיקר ויש טפל, ולהודיע לתובעים,
 גם כשהשוטרים תובעים, שיש גם מקרים שבהם צריך לחתוך את החקירה. לא
 צריך לחקור בכל חשד, ולא צריך למצות כל חקירה. בשביל מערכת אכיפת
 החוק הפלילי החלטות מהסוג הזה תהינה רק ברכה לכל המערכת. ושוב,
 אנחנו צריכים להבחין בין השאלה מהי הנורמה הראויה של אכיפת המערכת

 השופט משה בייסקי:
 לי הבעיה הזו לא מספיק נהירה ברגע זה, מכיוון שלא חשבתי עליה מספיק
 ובעיקר גם לא ראיתי שום מחקר. אינני יודע ברגע זה כיצד להתייחס לשאלה
 שהיא מורכבת וקשה ביותר. לכאורה הנזק על-ידי הגשה של משפט פלילי,
 גם הליך אשר מלכתחילה היית אומר לא אגיש אותו, הוא בכך שהאיש נחשף
 בבית-המשפט, העיתונות אולי כתבה, שמו הוכתם ובסופו של דבר הוא
 יזוכה. מאידך גיסא, מישהו צריך להחליט, ואז אתה יוצר שוב את אותו
 אי-שיוויון שנגד אחד כן יוגש משפט ונגד אחר לא, וכיצד אפשר לגבור על
 כך אינני יודע. לא צריך להמעיט בחשיבות הדבר. גם הליך כזה, שהוא צריך
 להיות הליך מעין שיפוטי, הוא מבחינת בית^המשפט שווה להליך עצמו.
 במדינתנו יש לנו 800,000 תיקים בשנה שמוגשים ונפתחים בסך הכל. מזה
 צריך להוריד 150,000 תביעות קטנות, 150,000 משפטים עירונים. אנחנו
 מדברים במאות אלפי תיקים המוגשים כל שנה. זה הכל נופל על 340
 שופטים. בסופו של דבר ככל שאתה מוסיף הליכים - אותה מערכת איננה
 מסוגלת לעשות את זה. וכאשר אתה מטיל עוד וכל אחד תהיה לו הזדמנות
 להביא לפני בית-משפט למבחן דבר שלא צריך להגיש משפט, זה מוסיף עוד
 הליך ואתה לא תוכל לברר את המשפטים המהותיים שצריך לברר. אני יכול
 לתת עשרות דוגמאות של תיקים שדנתי בהם, בעיקר בבית-משפט השלום,
 שמעולם לא הייתי מגיש אותם. דוגמא קטנטונת אחת: הובא בפני יהודי
 מבוגר דתי נאשם בתקיפה, אני שואל אותו: מודה או לא מודה, אז הוא לא
 יודע מה לענות. הוא אומר אדוני אני אספר לד מה שקרה: הייתי לאחר התקף
 לב. שלחו אותי הביתה מבית-החולים. באתי ביום שישי הביתה, בליל שבת
 בבית אצלי למטה יש מועדון של נוער והתחילו לרקוד עם גרמושקה ורעש
 ואני לאחר התקף לב רציתי קצת מנוחה ולישון. השעה כבר שתים-עשרה
 בלילה. אשתי ירדה לבקש מנוחה גרשו אותה. אני ירדתי וביקשתי תפסיקו
 באתי מבית-חולים. לא רצו. ניגשתי למדריד וסטרתי לו על הלחי, הגישו
 נגדו תביעה על תקיפה. האיש מודה כי בסופו של דבר הוא תקף. אני לא
 הייתי מגיש את המשפט הזה. אני יכול לתת עשרות מקרים הרבה יותר
 קיצוניים. אבל כיצד לגבור על כך וכיצד ליצור מצב שלא תהיה כאן אפליה

 על-ידי אי הגשה ברגע זה לא חשבתי מספיק ואינני יודע.

 פרופ׳ דניאל פרידמן:
 יבול להיות שהצירוף של הדברים שאמרה פרופ׳ גביזון ומה שאתה אמרת
 בעצם מלמד שיש כאן לחץ לכיוון של הגשה מופרזת של אישומים ואין לחץ
 מאזן, מכיוון שאם אנחנו מגיעים למצב שקודם כל כאשר תובע מגיש משפט
 הוא מסיר מעליו את האחריות, אז קל יותר להגיש תביעה מאשר לא להגיש.
 לכך מצטרפת העובדה שכיום כאשר הוא לא מגיש הוא צפוי לפנייה לבג״צ.
 במקרה כזה הלחץ להגיש תביעה גדול עוד יותר, ויכול להיות שריבוי
 המשפטים הפליליים, הריבוי שהוא אולי מופרז, נובע מהעדר איזון בנקודה

 זו.
 השופט משה בייםקי:

 חוששני ובזה אני אולי יכול גם לכלול את פרופ׳ גביזון, שאיש מאיתנו אין
 לו מספיק בדיקה יסודית לא על התוצאה ולא גם כיצד לגבור על כך.

 פרופ׳ מרדכי קרמניצד:
 אני מבקש לומר שאם ניתן לתעל את הטענות האלה לטענות טרומיות,
 ראוי לעשות כן. אם מצליחים להוריד מהפרק עניינים כאלה בלי לדון בהם,
 יש בכך חיסכון. באותה הזדמנות, כמו שאמרה פרופ׳ גביזון קודם, שולח
 בית-המשפט איתות למערכת התביעה: הסוג הזה של הפרת חוק (עבירה
 מסוימת בנסיבות נתונות) אינו ראוי לטיפול עונשי. ואז התביעה תימנע
 מהגשת אישומים במקרים דומים. ותהיה גם השלכה נוספת, עקיפה יותר
 וכללית יותר: יעבור מסר כללי לתביעה של: היו מתונים בהגשת אישומים,
 סננו באופן קפדני יותר, הביאו לדין פלילי רק את המקרים הראויים לכך.
 דווקא השיקולים שהשופט בייסקי הזכיר תומכים, לרעתי, בהפעלת פיקוח
 שיפוטי לפי הסייג של ״זוטי דברים״15. התמונה שהשופט בייםקי שרטט היא
 תמונה של מערכת הכורעת תחת עומס של אישומים. זה מחייב סינון קפדני
 יותר, וזהו המסר העקרוני של ההוראה בדבר ״זוטי דברים״. לגבי השאלות
 הקשות שאתה, פרופ׳ פרידמן, שאלת על המקרה של חטיפה או אפליה - אני
 מתלבט באיזו מידה נכון לפתוח פתח גם לשיקולים מהסוג הזה, אבל נראה לי
 שהפתח, אולי, קיים. ברגע שהחוק מתייחס באופן כללי לעניין לציבור. גם
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 ובין השאלה האם הכלי הנכון להשיג אותה הוא ביקורת שיפוטית. אני מאד
 הייתי שמחה אם בית-המשפט היה נותן עידוד בכיוון הזה אבל הבעיה היא
 של המערכת המנהלית. מערכת אכיפת החוק צריכה לתקן מתוכה את הדבר
 הזה. היא לא צריכה את הביקורת השיפוטית לא לכוון הזה ולא לכוון הזה.

 השופט משה בייסקי:
 אני עשיתי פעם חשבון כמה שופטים היו צריכים להיות אצלנו על-פי
 השוואה לגרמניה. אני לא יודע מספרים היום. אבל אז לפני מספר שנים. אז
 שם היו 60 מיליון תושבים היום קרוב ל-80 מיליון, היו אצלנו צריכים להיות
 1,750 שופטים. אז היו לנו 310 שופטים. היום יש משפטים פליליים שאדם
 לא במעצר מחכה 3 שנים לבירורם. ערעור בבית-משפט העליון, אפילו

W פלילי שאנשים לא במעצר, מחכים שנים מפני שיש במעצר אנשים, במאסר 

, .שם ם  M13 ש
) (1993) 3 All E.R. 14 tHReg v. Horseferry Road Magistrates' Court (Ex parte Bennet 

AC 1(1994) ;42.138. 
ח פ ס נ ״ ב ט פ ש מ ה ת ״ כ ר ע ר מ ב , ח ם ר ף ב ס ר א ת מ כ י ר ע ן ב י ד ה - ק ס ת פ ר י ק ה ס א  ר

. ף ר ו צ מ  ה

ה .12 ר ע  m15 לעיל, ה

 שיקולים מהסוג הזה של פגיעה בערכים אחרים של השיטה עשויים להשפיע
 על השאלה אם יש או אין עניין ציבורי. כיצד בתי-המשפט יתייחסו לכך,

 קשה לרעת.
 יש תימוכין במשפט האנגלי לפיקוח שיפוטי על התנהגותן של הרשויות
Reg v. Horsefer- המופקדות על אכיפת החוק על ידי ביטול האישום, בפרשת 
 ry•1. התפישה היא שבעצם קיום ההליך יש מתן לגיטימציה לדרכי התנהגות

 נלוזות של הרשויות המופקדות על אכיפת החוק. דרכי התנהגות כאלה
 מטמאות את ההליך המשפטי, והן פוגעות כשלעצמן בסדר החברתי-משפטי.
 מטרת ההליך הפלילי היא להשיב על כנו את הסדר החברתי שהופר על ידי
 המעשה האסור. מטרה זו נפגעת ולעתים נשללת, אם ההליך עצמו מתבסס
 על מעשים בלתי חוקיים או בלתי ראויים של המשטרה או התביעה. מבחינה
 חינוכית, קיומו של הליך משפטי חרף מעשים כאלה עלול להעביר מסר
 מסוכן, לפיו מטרה ראויה מכשירה את כל האמצעים. מבחינת שיקולי
 המדיניות, יש תועלת חינוכית ומרתיעה בכוח שיפוטי כזה שנעשה בו שימוש
 במקרים קיצוניים של התנהגות מקוממת מצד הרשויות האוכפות חוק. מנגד,
 במציאות הישראלית עלול להיעשות בפתח כזה שימוש לרעה על ידי
 העלאת טענות סרק שתגרומנה לבזבוז זמן יקר, אין ביטחון שבתי-המשפט
 ישכילו להבחין בין מקרה קיצוני לבין מקרה אחר, ועלולות להיווצר גישות

 שיפוטיות שונות.
 אשר לאפליה - האבחנה של פרופ׳ גביזון בין אפליה מכוונת לבין אכיפה



 באמת יש לו כלי חדשי• שכדאי להשתמש בו שאפשר להשתמש בו וחשוב
 להשתמש בו.

 השופט משה בייסקי:
 אנחנו לא חושבים על כך אבל אני שישבתי לא מעט שנים בבית-משפט,
 אני חושב על דבר נוסף: אני חושב שאסור להטיל על בית-המשפט הרבה
 דברים נוספים שעשויים להוביל אותו לקונפליקט רציני. היום אנחנו עדיין
 במצב שלבית-משפט יש מידה רבה של אמון וכבוד, מוצדק או לא מוצדק אני
 לא רוצה לומה אבל זהו המצב כרגע במדינה. אולי משום כר שגופים אחרים
 פחות אמינים ופחות מקובלים על הציבור. אבל אם יוטל על בית-המשפט
 לעשות זאת זה עשוי להכניס את בית-המשפט למצב שהציבור יאבד חלק
 מהאמון ואני לא יכול לחשוב בקטגוריה אחרת, אלא אני חושש להטיל את זה
 על בית-המשפט. אני לא הייתי רוצה שבית-משפט יפחית מהאמון שיש בו.
 אתם רואים את הפתיחה של בג״צ שאני מברר עליה, אבל לא פתיחה כזו
 גדולה. אף פעם לא צפיתי הרחבה כפי שהיא קרתה בשנים האחרינות. אבל
 אותה פתיחה מביאה את הבג״צ לעיתונות יום יום בעד ונגד, לי עדיף כאשר

 לגבי בית-משפט יישאר אמון מוצדק.
 פרופ׳ רות גביזון:

 זה סותר את מה שאמרת קודם, כי אתה ביקשת כאילו העברה של יותר
 סמכות על החלטה להעמדה לדין לבית-המשפט מתור המערכת המנהלית.

 השופט משה בייסקי:
 יש דברים שגם אני אומר: מוטב לי להטיל זאת על גוף אחר שאני יכול
 לסמוך עליו מאשר להשאיר את זה פתוח, אבל מיהו האיש שיעמוד לפני
 סיכון של העמדה לדין שלא ירצה לבדוק זאת. מדוע לא. תראו בקשות חנינה,
 יש מישהו שנדון שלא מגיש בקשת חנינה, וכי מה זה אכפת לו, מה זה משנה

 לו, מדוע לא להגיש?
 פרופ׳ רות גביזון:

 עוברה שהרבה אנשים אינם מגישים בקשה לעיכוב הליכים.
 השופט משה בייסקי:

 עורכי-דין זקוקים לפרנסה והם יודעים לייעץ ומי שמרגיש שיש לו ולו
 שמץ של סיכוי מגיש בקשה. אני מוכן ומסכים שזה ראוי שיהיה, אבל צריך
 לראות גם אב בית-המשפט יוכל לעמוד. בזה, וכאן התשובה שלי היא ברורה:
 לא, לא במתכונת הנוכחית. לכן סיפרתי על מספר השופטים שהיו צריכים

 להיות בהשוואה לגרמניה, מבחינת יחס האוכלוסייה.

 אנשים, יש בג״צים דחופים, ולמשפטים אזרחיים לא מגיעים בקלות. אבל אין
 לנו כלים לעשות את זה.

 פרופ׳ רות גביזון:
 כשהשופט אלון בז׳רז׳בפקי אמר יש בעיה של עומס, השופט ברק אמר
 שאין בעיה של עומס וכי יש אלף בג״צים בשנה כבר כמה שנים. אני יודעת

 שעכשיו באמצע השנה הם כבר ב-2,500.
 השופט משה בייםקי:

 את יודעת מדוע זה עכשיו 2,500? מפני שעכשיו, מאז שהכניסו את
 הקומפיוטר, לא רק התיק העיקרי מקבל מספר שוטף אלא גם כל המרצה
 ובקשה נלוות לאותו תיק, מסומנים במספרים נפרדים ושוטפים. ולכן יש לך
 1,100 בג״צים, אבל 1,400 זה בקשות. העתירות גופן גדלות בערך במאה

 לשנה וגם זה הרבה.
 פרופ׳ רות גביזון:

 אני לא מאמינה, זה לא נשמע לי נכון. לפי איך שאני קוראת בעיתונים על
 מספר העתירות שהוגשו זה לא יכול להיות.

 ביצירת במסגרת בית-המשפט
 הדן בעניין

 פרופ׳ תיאל פרידמן:
 יכול להיות שבשלב זה כדאי למקד את השאלה האם הביקורת יכולה

 להיות בבית-המשפט הדן בעניין.
 פרופ׳ רות גביזוץ:

 אני מאד מברכת על זה. אני חושבת שרצוי מאד שתהיה ביקורת על
 ההחלטה להעמיד לדין במסגרת הדיון בבית-המשפט. אגב, בעניין של שוחד

 והפרת אמונים, בית-המשפט בחלק מהמקרים אמר את הדברים האלה.
 פרופ׳ דניאל פרידמן:

 בית-המשפט לא הפסיק את ההליך, אלא דן בעניין.
 פרופ׳ רות גביזון:

 לא, לא, לא. אני חושבת שהוא לא תפס את זה כסמכותו להפסיק את
 ההליד. הוא לפעמים היה נותן עונש טכני, אבל גם זה לא תמיד, אבל עכשיו

willingness to oversee executive action and to refuse to countenance 
behaviour that threatens either basic human rights or the rule of law". 
 בשם שמירת שלטון החוק אצל רשויות התביעה והמשטרה ובמחיר זיכויו
 העתידי של הנאשם (שלא יכול להיות מורשע במקום אחר) קיבל בית
Queen's Bench הלורדים את הערעור והחזיר את התיק לבית־המשפט של 

 תור מתן הוראה לבית-המשפט לדון בחוקיות הבאתו של בנט לאנגליה.
 שאלה משפטית דומה אד עם רקע עובדתי שונה לחלוטין נשאלה בישראל
יכp נגד הי״מ׳ - אייכמן ביקש לטעון, כי הובא לישראל  בע״פ 336/61 אי
 שלא מרצונו החופשי ובלי הסכמת המדינה בה שהה בטרם חטיפתו מארגנטי
 נה על ידי סוכני המוסד שפעלו בשמה של מדינת-ישראל. בית-המשפט
 המחוזי סירב לדון בטענת חוקיות הבאתו של אייכמן לישראל. בית המשפט
 העליון שדן בערעורו של אייכמן פסק לעניין שאלה זו, כי באין הסכם הסגרה
 בין ארגנטינה לישראל אין סמכות לבית-המשפט הישראלי לדון בחוקיות
 ההבאה, משום שהזכות שכביכול הופרה שייכת לארגנטינה ולא לאייכמן
 ומכיוון שכר ארגנטינה היא זו שצריכה לטעון, במישור המשפט הבינלאומי,
 להפרת זכותה ולא אייכמן. אייכמן אינו יכול להעלות את הטענה בשם
 ארגנטינה. מאז לא נזדמן לבית-המשפט העליון שלנו לדון ישירות בשאלה

 ממין זה.
 מעניין לציין שבית-המשפט העליון של ארצות-הברית לא הרחיב את
 זכותו של הנאשם בסוגייה כזו כפי שעשה בית-הלורדים באחרונה: ב-
united states v. Alvarez Machain3 נדחתה בקשת אזרח מקסיקני להעלות 

 טענה בקשר לחוקיות הבאתו לארצות-הברית בה הואשם ברצח שוטר של
 הרשות למלחמה בסמים. בית-המשפט העליון האמריקאי פסק ברוב של ששה
 כנגד שלושה, כי באין חוזה הסגרה בין המדינה לא יכולה להיות הפרה של
 זכות הנאשם (בדומה להלכת אייכמן), ולכן טענת חטיפה שלא כדין לא
 תועיל לנאשם המובא לדין במדינה החוטפת בשל עבירה שביצע בתחומה.
 נראה שההבדלים בין ההלכות בישראל ובארצות-הברית, המעדיפות את
 זכותה של החברה לדון ולהעניש עבריינים במחיר פגיעה מסוימת בזכויות
 הפרט, לבין ההלכה האנגלית המעדיפה את חובת רשויות התביעה לפעול
 לפי החוק במחיר שיחרורו של עבריין נעוצה בטעם נוסף - חומרת העבירה:
 אישום ברצח(בדין האמריקאי), קל וחומר אישום ברצח עם(בדין הישרא
 לי) אינו דומה לאישום במעשי מרמה. נראה שקל היה לבית הלורדים לפתח
 את עקרון שלטון החוק וליישמו על רשויות התביעה והמשטרה בעבירת
 מרמה. השאלה בוודאי תעלה שוב במקרים קשים יותר, כשקושי המקרה הוא

 פונקציה של חומרת האישום.
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 האם נאשם, תושב מדינה זרה, יכול לטעון כי הובא למדינה המאשימה
 שלא כדין, בנסיבות בהן אין שום חשש לעריכת משפט הוגן לנאשם?

 שאלה משפטית זו עוררה דיון חוקתי רחב בבית הלורדים סביב זכותו של
 הנאשם, זכותה של החברה להענישו וחובתם של רשויות התביעה והמשטרה

 לפעול בהתאם לחוק.
 ג׳ו בנט הוא אזרח ניו זילנדי החשוד בסדרת מצגי שווא ומעשי מרמה בעת
 שרכש מסוק באנגליה, בשנת 1989. בנט רימה חברת אשראי בריטית
 שמימנה את רכישת המסוק עבורו והצליח לברוח, ביחד עם המסוק לדרום-

 אפריקה.
 לאנגליה ודרום-אפריקה אין הסכם הסגרה משותף, אולם החוק האנגלי
 מורה על רדד פרוצדורלית מיוחדת האמורה להינקט על-ידי רשויות התבי־
 עה באין הסכם הסגרה. אנשי התביעה הבריטיים והסקוטלנד יארד העדיפו
 לקצר את הדרד ולהביא את בנט ללונדון תור עקיפת הוראת החוק. לבקשת
 הבריטים, נעצר בנט בדרום-אפריקה, כביכול למען גירושו לניו-זילנד(ארץ
 אזרחותו). אלא שהמשטרה הדרום-אפריקנית בחרה להעלות את בנט למטוס
 היוצא מדרום-אפריקה לניו-זילנד ועוצר לחניית ביניים... בשדה התעופה
 הית׳רו שבלונדון. בנט סירב לעלות על המטוס לניו-זילנד ואף הגיש בקשת
 צו מניעה נגד גירושו מדרום-אפריקה, אד המטוס המריא לפני הדיון בצו,
 וכר מצא עצמו בנט נוחת בלונדון הישר לזרועות אנשי הסקוטלנד יארד.
 אנשי הפרקליטות האנגליים לא חלקו על העובדה שהסקוטלנר יארד,
 בתיאום עם רשויות התביעה, העדיף לפעול שלא כחוק על מנת לקצר
 הליכים ולהבטיח את הבאתו של בנט לאנגליה. טענת הפרקליטות היא כי
 לבית-המשפט הדן באישומו של בנט אין סמכות לדון בדרך הבאתו של בנט
 לאנגליה. תפקידו של השופט, לפי הפרקליטות, מוגבל לבחינת השאלה האם
 זוכה הנאשם, כשהוא כבר נמצא באנגליה, למשפט הוגן. השאלה הרחבה יותר
 של שלטון החוק והתנהגותם של אלה האמונים על ביצועו(המשטרה והתבי
 עה) אינה בסמכותו של בית-המשפט הפלילי כל עוד הליכי הדיון ההוגן אינם

 נפגעים.
 בית הלורדים נדרש להכריע בנושא לאחר שבנט ביקש וקיבל רשות
 ערעור בסוגייה. הלורד גריפית, בדעת רוב, ניצל את ההזדמנות שעובדות

 המקרה סיפקו כדי לקדם את ההלכה לשיטתו׳:
'Your lordship are now invited to extend the conception of abuse of 

process astage further- The court has the power to interfere with the 
prosecution in the present circumstances because the Judiciary accept a 
responsibility for the maintenance of the rule of law that embraces a 


