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II דבריואתברקאהרןהנשיאפתחכך ,"הצדקהיאהמשפטמטרת

כדברי ,אולם .-129.8.1995בהנשיאבביתחדשיםשופטיםהשבעתבטקט

 ,החוקפיעלצדקעושהוהואמחוקקאינוהשופט II ,כהןחייםהשופט

2לחוקבניגודולא I1 . ולו ,ייעשהצדק"כיהגישהעלמבוטטאינוהמשפט

התאמהבחוטרהמשפטביתנתקלכאשרלפיכך . 3I1העולםייחרבגם

ובלבד ,הניתןככל ,זהפערעללגשרמנטההוא ,הצדקלביןהדיןבין

שואףהמשפטכצודק.ידועלשנתפטלמהבניגודלפטוקייאלץשלא

כזהשניטיוןמאחראולם ,המקריםלכלשיתאים ,כוללפתרוןלמצוא

 ,טפציפייםנאשמיםשלהמשפטייםלמאבקיהםכבדבמחירלעלותעלול

תוך ,שלפניוהטפציפיבמקרהצדקלעשותהמשפטביתמעדיףלעתים

 . 4הכללשינויעלויתור

העדפתשלהבעייתיותאתאטבירזהמאמרשלהראשוןבחלק

אנטהמכןלאחרהפלילי.המשפטבמטגרתהקונקרטילמקרהפתרון

עלהתבטטותתוך ,כוללפתרוןאחרהמחפשיםמודליםשנילבטט

דלזשלהפילוטופיבטיעוןדלז.יליזהצרפתיהפילוטוףשהציעעקרונות

קפקאפרנץ ,מלווילהרמןשלאלהכמוטפרותיים,טקטטיםשזורים

כאילוטטרציהאותומשמשיםאינםאלהטקטטיםקרול.ולואיט

עצמו.הפילוטופיהטיעוןשללבובלבנמצאיםאלא ,כאנקדוטהאו

לשיחרבותלתרוםיכולדלזשלברעיונותיוהשימושכיטבוראני ,בדומה

לבובלבשזירתםדרךאלא ,כאילוטטרציהאוכאנקדוטהולא ,המשפטי

המשפטי.הטיעוןשל

 ,מחאהשלדרכיםשתידלזמציע 5Coldness and Crueltyבחיבורו

תחתיולחתור ,אותולאתגר ,החוקשלמגבולותיולחרוגהמאפשרות

ניטיוןזהו :החוקשלהעליוןהגבולמןפועלתהאחתהדרךאותו.ולפתח

מבקשיםשממנוהחוקעלשגומ ,נעלהעיקרון ,יותרגבוהחוקלהציע

יישומוידיעל ,החוקשלהתחתוןהגבולמןפועלתהשנייההדרךלחרוג.

דווקאמטוימיםבמקריםמעורר ,דלזלפי ,כזהיישום .והמדוקדקהקפדני

 . 6לשינויודווקאלהובילבכוחוולכן ,החוקשלהאבטורדיותאת

 : 7בן-פורתמרים(בדימי)השופטתשלדיןפטקיבשניאלווההדיוןאת

91פ IIע / 228פ IIוע 8ישראלמזינתנןכהן 80  . 9ישראלמזינתנ'בוטל 76/

שבהןהחלופותשלושנשקלואלהפרשותמשתיאחתשבכללצייןמעניין

תל-אביב.באוניססיטתלמשפטיםבפקולטהפוליטייםמשפטיםעלתזהכותבלוביןאבי

בנבנישתי)(אילבינלאומיובמשפטבילסקי)(ליאורהעונשיןבדיניהוראהעוזרמשמשהוא

לאתיבילסקי,לליאורהלהודותסצוניבן-פורת,מרים )י(בדימלנשיאלמשנהמשפטיועוזר

המועילות.הערותיהםעלספירולתומרלוילטלקרייצר-לוי,לשלי ,כהן

בן-פורת.מרים )י(בדימלנשיאהמשנהשלדיןפסקישניבעקבות

הדיןשלויישוםהדיןשינוי ,הקונקרטילנאשםפתרוןמתן :לדוןאבקש

הטפציפי.למקרההצדקחוטראףעל ,אבטורדכדיעדהקיים

הספציפירה pלמ Pצדראשוו:מסלולב.
למקריםפתרונותבמציאתהטמונההבעייתיותעללעמודאנטהזהבחלק

ביתידיעלשנתפטהדיןעםכלליתמהתעמתותלהבדיל ,טפציפיים

עלשיחולמקיףפתרוןלמצואמהניטיוןולהבדילצודקכבלתיהמשפט

כלליפתרוןהמציעיםהמודליםבשניאדוןמכןלאחררק .המקריםכל

 .הדלזיאניתלתאוריהבהתאם

קונקרטיתפרשנות . 1

הורשעהואבכוח.שימושתוך ,רצונהנגדאשתואתבעלאדםכהןבפרשת

 "-1977ז IIהתשל ,העונשיןלחוק 345טעיףלפי ,באינוטהמחוזיהמשפטבבית

 .) 2000 ( 747אכתביםמבחרייואמתשיפוט ,משפטעלייסקאהרן

שופט ,כהןחייםהשופטעםקאופמןושמואלפוקסזיוה ,כהןרחמיםהדיןעורכישלריאיון

עםהריאיוןיי(להלן, ) 2001 ( 231-230 , 225אמשפטעלי ) 2000(יוניהעליוןהמשפטבית

 .)ייכהןחיים

משפטמנסחברק- " Fiat justicia et pereat mundus " , 751יבעמ , 1היישלעיל ,ברק

מיוחסתזואמירה .ייהעולםיחרבאםגם ,האמתתתגלהייבלשונו,שונה.מעטבאופןזה

לעשותשישההשקפהעלמבוססתוהיא ,הקדושההרומיתהקיסרותהראשון,לפרדיננד

 .מחירבכלצדק

להעדפתסיטתיהאתמפרטתהיאנשים.שללמאבקיהןבנוגעדומהטיעוןמציגהראדיןמרגרט

 Margaret J. Radin ,ראו,כולל.פתרוןלמצואהאפשרותפניעלזמנייםפרגמטייםפתרונות
) 1990 ( 1699, 1700 . The Praglllatist and the Fel11inist, 63 S. CAL. L. REv . 
) 1991 ( 88 Gilles Deleuze, Coldness and Crlteity, in MASOCHISM ; ראו,עסי,לנוסח

יייוהאירוניהההומור ,החוקי /יואםיאבנבחרים,פרקיםשני--מזוךזאכרהצגתיידלזיליז

 47 , 38התרבותובביקורתבפסיכואנליזהומזוכיזםסאךיזםעלאךוו,התענגות,עבך,

 .)בייהתשס ,עורכיםצבעוניועידןבנימינייצחק ,מתרגמתאזולאי(אריאלה

ואי-ההיקבעותהמודרניתבצורתוהחוקעלערעורשלהאלההאפשרויותשתיאתמכנהדלז

המודוסעלדלזיליזשלניסוחיולניתוח . 47יבעמ ,שםאירוניהיי.ייוייכייהומורשלוהתוכןשל

הרוס,ארוסשלייהמרותרוזןרועיראו ,חזותיתאמנותעלולהחלתוחוקכמערערהקומי

 . 236בעמישם, .ייייאקונצוויטונאומןסוסשלבאמנותוהשפלהאלימותעל

קצרהאולם ,מקריתאינהנשיםהןהגיבורותשבהןפרשותבשתיהבחירהכילצייןחשוב

בפילוסופיה,נדוןזהנושאכגיבורה.האישהעלהמורכבבדיוןלהרחיבאוכלולא ,היריעה

עלבעסיתומגווניםמענייניםלדיונים '.וכובפסיכואנליזהבאמנות,במשפט, ,בספרות

הלוי(יסמיןראשוןכרךהשניהמיובובוארדהסימוןלדוגמה,ראוהייגיבורהיישלמקומה

מרתהייהאישהדמות ,האמןיידמותרסלרמרתה ;) 2001 ,מתרגמתפרמינגרשרוןעורכת,

 ,מתרגמתדותן(אסתר 51האמנותועולםאמנותצילום,עללתמונה:ומחוץבתוזרסלר

מהסימפטומים:תיהנוהגס?"שלהסימפטוםהיאהאישהמדועייקיזייזסלבוי ;) 2006

 ;) 2004 ,מתרגמתידוררוניעור,ךסעם(ניר 80-43 , 43הפסיכולוגספתעלהוליווך

צבעוניועידןבנימיני(יצחקלמוותחייםביושארותיחסיאנטיגונה:טענתבאטלרודיתיג

ועוד. ) 2004מתרגמת,רזדפנהעורכים,

 .) 1980 ( 281 ) 3לה(דייפ

 .) 1977 ( 141 ) 2לא(דייפ

63 



בפניהעליוןהמשפטלביתערערהרשעתועלהעונשין"),ייחוק(להלן:

ודודבן-פורתמריסהשופטיסואתלנדוימשההנשיאאתשכללהרכב

רקלאמותניתהאינוסעברתהייתה , 1979שנת ,עתבאותהבכור,

שהמעשהבכןגסאלאהזרוע,בכוחובשימושרצונהנגדאשהבבעילת

שלשמשמעותןהייתההבעלשלהעיקריתטענתוכדין",יישלאהיה

כיווןאשתו,באונסמואשסלהיותיכולאינובעלכיהיאאלהמיליס

ייכדין",תמידהואכזהשאונס

המופיעותכדין"יישלאהמיליספירושעלאפואנסבהמחלוקתעיקר

כוונתוהשופטיסעינילנגדעמדה ,האחדהצדמןהאינוס,עברתבסעיף

המילהתרגוסהן "כדיןיישלאהמיליסהמנדטורי:המחוקקשלהמקורית

unlawful , קייסשהיהבדיןמקורןהמנדטורית,בפקודהשהופיעה

נגדאשתואתבועלהואאסאונסמבצעאינואדסשלפיו ,באנגליה

 ,ואכן , llצודקאינו ,המשפטביתלפי ,כזהפירושהשני,הצדמן ; lרצונהס

הולסאינוהאנגליהמחוקקגישתאימוץכיזהבהקשרקבעבכורהשופט

 , l2הנישואיןכבודואתהאדסכבודאת

שנייסהבעליס,כלעלאינוסאיסורמחייבשהצדקהתפיסהאףעל

התקשו-בכורוהשופטלנדויהנשיא-ההרכבשופטישלושתמבין

אינושהמחוקקהכללעלבהתבססזאתכדין",יישלאהמיליסעללוותר

לריק,מיליסמשחית

לעשותהמשפטביתשעלבכןמכירהאףזוגישהשלהקצנהודוק,

היחידההדרןזואסכאי-צדק,ידועלשנתפסמהגסמסוימיסבמקריס

מחוקקאינוייהשופטכאמור,שהרי,המחוקק,מצוותאתלקייסיוכלשבה

 , lלחוק"(בניגודולאהחוק,פיעלצדקעושהוהוא

שללגישתושוניס,יסלפירושכרגילניתנתהחוקלשון ,זאתעס

שתימנעכןהחוקלפירושביותרהצרהפתחולונפתחאס ,כהןחייס

אסגס , l4צדקשיעשהבפירושלבחורהמשפטביתעלאי-צדק,עשיית

הואהשופטשלהראשוניתפקידושהרי ,מלאכותיתנראיתכזופרשנות

ביתעינילנגדעומדתאמנסהמחוקקשלהמקוריתכוונתו , lSצדקלעשות

יכולהחוקסעיףשלופרשנותו ,זובכוונהכבולאינוהואאן ,המשפט

 , l6העתיסעסלהשתנות

יישלאהמיליסאתלפרשניסוכהובפרשתבערעורהרובשופטיואכן,

שניצבבמקרהאי-צדקעשייתוימנעהתקופהלרוחשיתאיסבאופן "כדין

קבעוהסהמנדטורי,המחוקקשלהמקוריתכוונתועלויתורתוןלפניהס,

שלפנינובמקרההזוג,בניעלהחלהאישילדיןמתייחסותאלהשמיליס

בכפייהבעילהשלפיו ,העברילדיןלפנותישולכן ,יהודיסהסהזוגבנישני

לכן , l7להקיסעשויהאשהשלשסירובההסנקציותחרף ,אסורההיא

באונס,הבעלהורשעהמשפט,ביתלפנישהונחהקונקרטיבמקרה

 ,מהמקריסלחלקבאשרצודקתלתוצאהאמנסהביאזהפתרון

 ,כהובפרשתהמשפטביתבפנישנדוןהספציפילמקרההנוגעבכלובוודאי

כאשרשונהלהיותעשויהמשפטישהמצבלכןעריסהיוהרובשופטיאן

הפליליהדיוןשלשתוצאתולכןכלומר, ,אחרותדתותבבנייעסוקהדיון

הנחתההשופטיסשאתדומהלנאשס,נאשסביןשונהלהיותעלולה

זהפתרוןאסגסהקונקרטי,במקרה(לפחות)ראויפתרוןלהשיגהשאיפה

המקריס,כלעליחוללא

הדיןשלפיוהפלילי,במשפטבסיסילכללבניגודעומדכזהעיקרון

lיושביהכלעלאחידבאופןחלמסוימתבטריטוריההפלילי מסיבות , 8

לקבועהראוימןמדועבשאלההדיוןאתבן-פורתהשופטתהרחיבהדומות

נימוקיסארבעההציגההיאאסור,לעולסבעלהידיעלאישהשאונס

הכוחיוכרהפלילישבחוקרצויזהאין ) 1 (זו:עמדהשללאימוצהעיקרייס

כאמורשכוחבכןלפגסטעסיש ) 2 (התחייבות;שלביצועהבעיןלאכוף

אינותושביהרובשלהאישיהדיןאפילוכאשר ,הישראליבמשפטיוכר

בעונשבשווהשווהיישאולאשוניסגבריסשלפיהקביעה ) 3 (בכהמכיר

תערובתנישואישלבמקריס ) 4 (ובעייתית;קשההיאדומיסמעשיסבגין

lהחלהאישיהדיןמהלקבועקשהיהיה 9 , 

אתלשנותבמקוסצודק,כבלתישנתפסדיןמקבעהדיןפסקבנוסף,

 ,שבוהצדקחוסראתוהמחוקקהציבורלתודעתלהעלותלפחותאו ,הדין

הניצבתהנאנסתעלמגןאמנסהואלקבעו,דווקאהמשפטביתמסייע

בידיאחרותנשיסשללאונסחוקיתלגיטימציהנותןבבדבדאן ,מולו

עלולההנדוןבמקרההספציפיתהאישהעלההגנההחוקייס,בעליהן

מגןאינושלהןהאישישהדיןאחרותנשיסשלהפקרתןבמחירלעלות

עליהן,

מקלהבעברההרשעה . 2

הקשותהכוויותאותו,והציתהדליקחומרבעלהעלשפכהבוטלאסתר

מחומרמצח,התביעהידיעלהואשמההיאלמותו,הובילולושנגרמו

להרשיעה,לכאורהישהדיןלפיכיעלההמשפטבביתשהתקבלהראיות

עומדיסלאכיקבעאףהמשפטביתנתקיימו,הרצחעברתמרכיבישכן

 ,בחוקוכמתחייבברצח,בוטלהורשעהלכן , 20פליליתלאחריותסייגיסלה

עולס,מאסרעליההוטל

מצדקשהנפשיתהתעללותבעקבותבאוהנאשמתשלמעשיהאולס

מטעסוהןההגנהמטעסהןשהוגשוהפסיכולוגיותהדעתבחוות ,בעלה

שלשורההציגוהמומחיסהזוג,בניביןביותרעכוריסיחסיסתוארוהמדינה

 ,הנאשמתשעמהשניסרבתורגשיתנפשיתהתעללותעלשהעידודוגמאות

בעלהבעשור,ממנההמבוגרלבעלחמש-עשרהבגילבשידוןנישאההיא

עסאחתידעשהקשה,בידבהנהגכלפיה,עליונותואתתמידהדגיש

 ,שלההרגישותבנקודותבהפגעהזדמנות,בכללדיכויהלפעולכדיאחיו

 ,קיצוניתבקמצנותבהנהגבה,זלזל ,לחופשותלבדונסעבחגיסאותהזנח

 , 2lהחוליסלביתאותהלקחתסירבאףהלידותובאחת

וניתןאנונימי,היהבעלהברצחבוטלאסתראתשהרשיעהדיןפסק

שביתהראשונההפעסלאאמנסזוקולקטיבית,ובכתיבהאחידבקול

בוטלבפרשתכןלעשותשהבחירהדומהאולס ,כזודרןנוקטהמשפט

עליהן,לעמודשראויייחודיותשאלותמעוררת

ברגעיסכללבדרןניתנובוטללפרשתשקדמוקולקטיבייסדיןפסקי

השפעההמשפטלביתהייתהשבהס ,ישראלשלבהיסטוריהקריטייס

 , 22הקולקטיביתהישראליתהזהותשלהמחודשגיבושהעלמשמעותית

336ע"פאת ,למשל ,כללואלהדיןפסקי /  , 2ישראל(מזינת Iנאייכמו 61

ואת , 24ההיסטורית-פוליטיתבחשיבותוהדיוןאתלהרחיבצורןשאין

 , 2Sללבנוןחמאסאנשימאותחמשבגירוששעסק ,"המגורשיסדיןפסקיי
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קשהביקורתגררהאףזואחרונהבפרשהשננקטההקולקטיביתהלשון

 :כהןחייםהשופט ,בדימוטהעליוןהמשפטביתנשיאמ IIממאת

II בהרכבהעליוןבית-המשפטפטק-בכללאם-רחוקותלעתיםרק

בפרשתעתהשקרתהכפי ,הזאתהתופעהעצם .אנונימיפטק-דיןמורחב

להכריעוהשופטיםהנשיאשאיפתלהביןניתןדרשני.אומרת ,הגירושים

אחידבפטק-דיןהעולם,אתומקומםהעםאתהמפלגמרעיש,כהבעניין

מןהנשיאדרששבהםמקריםזכורניאחד.בקולבומדברשבית-המשפט

 ;ואחידהמוטכמתפטיקהעלידיהםויטמכומידותיהםעלשיעברוהשופטים

 . 2611דעתיעלנתקבלהאמנםזודרישהבואשרמקרהליזכורולא

כמובפרשהמדורבכאשרשאתביתראףבוודאיתקפהזוביקורת

האחרותהפרשותשתיכמומפלגתאומרעישהשאינהבוטל,פרשת

כלשלהמובחןקולונשמרהישראליתהמשפטבשיטתברגיל,שהזכרתי.

כלימהווההדיןפטקבמטגרתאינדיבידואלייםנימוקיםומתן ,שופט

 ,כאמור ,זאתובכל .ומקרהמקרהבכלאינדיבידואליצדקלעשייתחשוב

דיןפטקולכתובקולקטיביתלשוןלנקוטבוטלבפרשתהמשפטביתבחר

כזה?חריגלמעשהשהובילבוטלפרשתאתמייחדמהואחיד.משותף

עלשנתפטמהלביןהדיןביןהמובהקהפערהיאאפשריתטיבה

אטתרשלהרשעתההאינדיבידואלית.לנאשמתכצדקהשופטיםידי

היטבנטמכהאמנם ,בצדהמחייבעולםשמאטר ,הרצחבעברתבוטל

כרוצחתבוטלשלטימונה :ברורנוחותחוטרעוררהאך ,הקייםהדיןעל

קרבןהייתהשהיאמהעובדההתעלמותפירושםכב,דכךכלעונשוהטלת

נראתהברצחבוטלשלהרשעתההמנוח. ,בעלהמצדממושכתלהתעללות

היטבמתיישבתאםגםהצדק,חושמבחינתמופרזתהמשפטלביתאולי

 . 27הדיןעם

בעברהלהרשיעההיהיכולהמשפטביתאםהיאהמתבקשתהשאלה

עלאף ,וזאת ,העונשבקביעתהאישיותבנטיבותיהלהתחשבוגם ,פחותה

המעמידחמוראישוםכתבהגשתעלהחליטלממשלההמשפטישהיועץפי

רצח.בגיןלדיןאותה

העליוןהמשפטביתנטהוחירותוהאדםכבודחוק-יטוד:לחקיקתעד

מוחלטתכמעטמדיניותולאמץהאישוםכתבעלהתביעהבריבונותלהכיר

שליטודותיהןהוכחואםכיהמשפטביתקבע ,בהתאםאי-התערבות.של

תהאביניהןהבחירההנאשם,שביצעלמעשהלייחטניתןאשרע::(רותשתי

 • 28בהיתערבלאהמשפטובית ,התביעהבידינתונה

קבעשמגרמאירהנשיאמטוימים.בקיעיםהתעוררוזושבגישהאלא

הוטיףאך ,התביעהרשויותבידימטורההאישוםבחירתכיהואאףאמנם

 ,קיצוניותבנטיבותזהדעתבשיקוללהתערברשאיהמשפטביתכיוקבע

עיוותשנתגלהאו ,ענייןשללשורשוהיורדמשגהשנפלוברורגלוישבהן

 oחקיקתלאחרהתחזקואףאלהשותיג . 29תיקונואתהדורשאחרמהותי
29 

בידיטמכותשקיימת ,לדעהנטה ,למשל ,ברקאהרןהנשיא .חוק-היטוד

לנאשםלהעניקבאפשרותואיןכאשר ,האישוםבכתבלהתערבהמשפטבית

 . Jסוההגינותהצדקבחושפגיעהמשוםהמשפטבניהולשישאוהוגןמשפט

שלבדוקטרינהלהכרהוהובילההמשפטבביתוהשתרשההלכהזועמדה

II הצדקמןהגנהJ ! II . מטבתיקוןזוהגנהעוגנהאףלאחרונה' Sl טדרלחוק

 . J2הפליליהדין

בעלהביזיאישהשללאונסאנגליהשליחסהשליותרמורכבתלסקירה ; 28 ~יבעמשס, 10

 .) 1982 ( 680-673 , 6 ~ 9חמשפטעיוני "זין!על-פיאנוסהיישחריורסראו

זוגישהשבבסיסהצזקחוסרעלהישראליהמחוקקגסעמזמכןלאחררבלאזמן ,ואכן 11

 ]יכזיןישלאהמיליס"[בהשמטתבלשונו:העונשין.חוקתיקוןלהצעתההסרבזרביבמסגרת

קשרבשללוהעומזת ,לבעלמיוחזתהגנהאיןהאינוסבעבירתכימכללאזעתגילוייש

בתוךגסאלימותעסלהשליסשאיןהעקרוןאתביטויליזימביאהזו.השמטההנישואין

לסעיףהסרבזרביראה ."כרחהבעללולהיבעלבעלהביזישמיהאשהואיןהמשפחתיהתא

הושמטוזרבשלבסופו ; 1 ~ 76ח"ה ,-1980ס"התש ,) 1 ~ימס(תיקוןהעונשיןחוקבהצעת 3 ~ 6

 ,-1988ח"התשמ ,) 22ימס(תיקוןהעונשיןחוקבמסגרת 1988בשנתרק "כזיןשלאייהמיליס

 . 303יעמ ,ו"התשמ , 1797ח"בהפורסמוהסרבוזרביהחוקהצעת . 62ח"ס

 . 286יבעמ , 8ש"הלעילכהן,פרשת 12

 . 231-230בעמי , 2ש"הלעיל ,כהןחייסעסהריאיון 13

~ I ,231בעמישס . 

שס. 15

המתאיספירושאותולחוקליתןהפרשןעליי :) 199 ~( 272בבמשפטפרשנותרבקאהרן 16

 ."ניסהזמבשלהנגרמיסלשינוייסאותו

 "לאשתובעלביןבכפייהאישותיייחסירקורבנחוסראוזולסוגיההערביהזיןיחסלתיאור 17

 .) 1980 (נההעבריבמשפטוסקירותמחקריםסדרת

בעולסהמשפטשיטותמרביתשאמנסטועןהמחרב ; 650יבעמ , 10ש"הלעיל ,שחר 18

זאתעשוהןאךלרצונה,בניגוזמיןיחסיאשתועללכפותלבעלתקופהבאותהאפשרו

גסעמזהטריטוריאליותעקרוןלטענתו,הטריטוריאליות.לעקרוןבהתאס ,אחיזבאופן

השופטגסהישראלי.בחוקהאינוסערבתנוסחתאתשהנחיל ,המנזטוריהמחוקקלעיני

353פ"בעאגבבאמרתזהעיקרוןאלכיווןהלויבנימין המשפטיהיועץבןאל-פקיר 62/

 .) 196 ~( 219 , 200 )~(חיז"פ ,לממשלה

לארבעהחלוקהעל ; 29 ~ 293-יבעמ , 8ש"הלעיל ,כהןבפרשתבן-פורתהשופטתזבריראו 19

 . 65 ~ 653-יבעמ , 10ש"הלעילשחר,ראוהללוהטענות

בהמשך.הזיוןאתארחיבההגנותלעניין 20

זעתובחוותוכן ) 9 /ת(מוצגהתביעהמטעסורניהיהר"וזהקריאר"זשלזעתסבחוותכך 21

 .) ilכ(מוצגההגנהמטעסמאירראובןר"זשל

 ;) 1999 ( ~-8 ~ 7 , 13חפליליםעמיר"יגאלשלמשפטוופוליטיקה:משפטייבילסקיליאורה 22

אחזבקולנכתבפוליטית-היסטוריתחשימתבעלונשאיזיןפסקבהסמקריסגסהיואכן,

להפחיתכזיבכךאיןאך ,) 1993 ( 617 ) 2מז(ז"פ ,כהןבןמרגלית 38 ~/ 88ע"רבלמשל:(ראו

להעלות.עשויהשהיאהשאלהומסימניכזופעולהשלמחריגותה

ההחלטהמשמעותעל ;) 1962 ( 2033 ) 3טז(ז"פ ,ישראלמדינתנןאייכמן 336/61פ"ע 23

והמאהאגרבטשמעוןבמשפט:ישראללהבפנינהגס:ראובמשותףהזיןפסקאתלכתוב

 .) 1999 ( 219הציונית

 ; 225-203יבעמ ,שס :"העולמיתהקהלזעתעלמלחמה"כהמשפטאתמתארתלהבפנינה 2 ~

דו"חבירושלים:אייכמןארנזטחנהלמשל:ראוהמשפטשלהפוליטיתבמשמעותלזיון

 LEORA BILSKY, TRANSFORMATIVE JUSTICE :; ) 2000 ( 30-11הרועשלהבנאליותעל

) 2004 ( 85-144 ISRAELI IDENTITY ON TRIAL . 

5973ץ"בג 25  .) I) 267 (1993מז(ז"פהביטחון,שרנןבישראלהאזרחלזכויותהאגודה 92/

 .) 1992 ( ~ 71אוממשלמשפט "כהלכהגירושייכהןחייס 26

מתוכןוהןהעליוןהמשפטביתשלזינופסקאתהמסיימתמהפסקההןעולה ,לזעתיכ,ך 27

לה.הנלווהוהטקסטלהלן 82הערהזהבענייןראוהמחוזי.המשפטביתשלהזיןגזר

836ע"פ ,למשל ,ראו 28 /  72 ~/ 83ץ"בג ;) 1980 ( 800 )~(זלז"פ ,ישראלמדינתנ'מיכאלי 79

 717-713 , 701 ) 3לח(פ"ז ,בנתניההשלוםמשפטביתשופטזפט,נ'ישראלמדינת

לההפרקליט "פלילילזיןבהעמזהשיפוטיזעתיישיקולפריזמןזניאלגסראו ;) 198 ~(

להרשיעהמשפטביתעלמוטל ,הערבהיסוזותהוכחואסכיטועןפריזמן .) 1983 ( 161 , 155

כפיהאישוסכתבלהגשתהצזקההייתהשלאמשוכנעהואאסאףוזאתהערביין,את

117פ"עראולכ,ךבניגוז ;שהוגש  1 ~ 13הז"פלממשלה,המשפטיהיועץנ'חדד 50/

מעשהבעצסלחסזאולשבטתלויהנאשסשבומצבכיהשופטיסמןחלקסרבושס ,) 1951 (

חוקי·אינוואףתקיןאינו ,יואשסבגינוהחוקבסעיףהתביעהשלבחירתה

באשרהתביעהרשויותעלמזרבשמגרהנשיאאולס ,הצבאיתבתביעהעסקאמנסזהמקרה

372ץ"בגראוהן.  .) 1988 ( 155 , 15 ~ ) 3מב(ז"פ ,הראשיהצבאיהפרקליטנ'פוקס 88/

1607ץ"בג 30  .) 12.3.1997 ,בנבו(פורססהראשיהצבאיהפרקליטנןטובבר 97/

מדינתנןיפת 2910/9 ~פ"עלמשלראו .מצומצמתבמתכונתההגנההוכרהבתחילה 31

בורוביץ,בפרשתבזוקטרינהההכרההורחבהלאחרונה ;) 1996 ( 372 , 221 ) 2נ(ז"פישראל,

o 

 . 807 805-יבעמ , 31ש"הלעיל

כתבהגשתיישלפיו ,-1982התשמ"במשולב],[נוסחהפליליהזיןסזרלחוק ) 10 ( 1 ~ 9סיראו 32

והגינותצזקשללעקרונותמהותיתבסתירהעומזיסהפליליההליךניהולאוהאישוס

 ."משפטית
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כתבלבטלפליליבענייןהדןמשפטביתרשאי ,זודוקטרינהלפי

בנטיבות ,צודקזהאיןכיטבורשהואמקוםלייפלהליךלעכבאואישום

עלולשהנאשםמקוםאו ,הנאשםכנגדהפליליההליךאתלנהל ,העניין

המשפטלבית"העליון:המשפטביתשלבלשונוהוגן,למשפטלזכותשלא

להעניקבאפשרותומשאיןהליכיםלעכבדעתשיקולישראלבמדינת

הצדקבחושפגיעהמשוםהמשפטבניהולמשישאו/והוגןמשפטלנאשם

 , 33 "אותורואההמשפטשביתכפי ,וההגינות

עיקרייםערוציםשלושההוכרווהזרההישראליתובפטיקהבטפרות

 :הצדקמןההגנהדוקטרינתלהפעלת

זהץלערו ,) Estoppel (פליליהשתקשלמטעםהצדקמןהגנה )א(

דוקטרינת ,) Entrapment ( "היקושהפחיידוקטרינתהיבטים:שלושה

 ) Outrageous Conduct (הרשותשלנטבלתהבלתיההתנהגות
שלשיקוליםבשלהצדקמןהגנה )ב( ;) Reliance (ההטתמכותודוקטרינת

 ,התביעהבפעולתליקוי ,למשל ,כוללזהערוץ ,) Abuse of Process (צדק

הצדקמןהגנה )ג(בנאשם;טבירהובלתימשמעותיתפרוצדורליתפגיעהאו

 , DoubJe Jeopardy)34 ( "כפולטיכון"בהנאשםהעמדתבשל
טעיףהמרתאופליליתאשמהביטולכמוקיצוניצעדכידומהאולם

בחוטרנגועהאישוםכתבכאשררקשייעשהיראומקל,לטעיףהאישום

כשברוררק ,אחרותובמילים-הרשותשלקיצוניהגינותבחוטראוצדק

פגיעהבגדרתהיהכנועלהמקוריהאישוםטעיףהותרתכיהמשפטלבית

 , 35בוצודקתבלתיהתעמרותומהווה ,הנדרשעלהעולה ,בנאשםמיותרת

להתעלםאיןאך ,אי-צדקשלתחושהמעורראמנםבוטלאטתרשלהמקרה

גם ,אדםשלחייועללהגןהרצוןביןהאיזון ,חייםנטלהשהיאמהעובדה

שפעלההזוגבתעםצדקלעשותהרצוןלבין ,זוגובבתנפשיתהתעללאם

לטובתהכרעהכילומרקשהכ,ךאוכךפשוט,אינו ,דיכוישלשניםלאחר

מצדיקהשהיאעדטבירהבלתיכההיאהמתעללהבעלחייעלההגנה

לממשלה,המשפטיהיועץשלדעתובשיקולקיצוניתהתערבות

ביתטמכותאתהמצרההפרשנותכי ,לזכורגםחשובזהבהקשר

הרשותומכיבודהרשויותהפרדתמעקרוןומאשונהמאשנובעתהמשפט

 ,לדיןבניגודאישומיםלבטלהמשפטלביתהרשאהשמתןדומההמחוקקת,

צודקשהדברמאחררק ,האישוםשבכתבמזויותרקלהבעמהלהרשיעאו

 ,(זאתפלטתרהמחוקקשלדברואתלעשותעלול ,הטפציפילנאשםיותר

 ,המתאימים)במקרים ,וברוראחידבאופןהדיןמשינוילהבדיל ,כמובן

אחידותעללשמורהשאיפהעםאחדבקנהעולהאינהגםכזופרקטיקה

לחוטרולגרוםהשוויוןבעקרוןלפגועבהויש ,הפליליהמשפטבהפעלת

ע::(רהבאיזובשאלה,רחבדעתשיקוליונחהמשפטבתיבידיאםודאות,

שמבקשיםההפליהכיעד ,אחידותוחוטראנרכיהלהיווצרעלולות ,להרשיע

 , 36דווקאשיפוטיבאקטלמעשההלכהגרםית ,למנוע

יש ,בוטלאטתרשלבמקרההדין,שלפימכךלהתעלםקשה ,זאתובכל

אתולהשליםשקשהכבדעונש ,הנאשמתעלעולםמאטרשלעונשלהטיל

בוטלבפרשתהדיןפטקשניתןלאחרשנהכעשרים ,ואכן ,המקרהבנטיבות

שעובדותיהבפרשההצדקלביןהדיןביןהאיזוןנוטחתלכאורהנמצאה
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מספקתואינה ,גברייסוחשיבהצרכיסעסמזוההשהיאולטעווזוגישה

התעללותשעברונשיסלאודאי ,"מקונטרותיינשיסשבהסלמקריסמענה
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כללבוטלבפרשתהמערערתעובדתי.קושיהיאהראשונההסיבה
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מעמיקומחקרנפרדדיוןמצריכהכזהמטלולעלחשיבהאולםהמשפטי.
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 . 62-59יבעמ , 42היישלעילבילסקי,

חלוקותעלשמערערמעשהעסהמתמוזזיסמשפטיסהסלגישתי, ,פוליטייסמשפטיס

הלאה.וכןאישה/גסיזי,ד/אויב ,רע/טובכגון: ,החסתיהסזרמושתתשעליהןבינאריות

יכולאינוהואמהן)חלקעללפחות(אוקטגוריותאותןעלמושתתהפלילישהמשפטמאחר

פוליטימשפטעללחשובלנסותניתן ,זאתלעומתזה.מסוגמעשיסעסכראוילהתמוזז

שלאפשרותעלשמירהתוך,מחזשאותןלבחוןפתוחויהיהבקטגוריותכבוליהיהשלא

ללימוזיסהמכוןבמסגרתפוליטייסמשפטיסבנושאכותבשאניהתזהעוסקתבכךענישה.
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גםלבעלההאישהמותרתשלפיה ,באנגליההמיושנתמהגישהמושפעהיה

מתאימהואינהבישראלהכרחיתאינהזוגישהכיטברההיאאולם ,בכפייה

 ,עצמאיתמדינההיאטענה,היא ,ישראלמדינתבה.הרווחותלהשקפות

האנגלי.למשפטשלוהזיקהאתאיבדכברהישראליוהמשפט

שלמיליםהשמטתעלמבוטטתשהיאאף ,לדעתיראויה,זוגישה

השיטהבאופיהנעוציםבשיקוליםהתחשבותמחייבתפרשנותהמחוקק.

ונפרדתאוטונומיתכיחידההמתפרשהחוקאתלנתקמבלי ,בכללותה

תכליתאתלהגשיםמנטה(הפרשן)המשפטבית ,כידוע ,כןכמו . 66בלבד

זכויותלקדםהיאחקיקהדרבכלשל(האובייקטיבית)התכליתהחקיקה.

מןוכחלקטפציפיבאופן ,שלנובמקרההתכלית . 67עליהןולהגןאדם

מטוימותנשיםמשאיראשרפירושאינוט.מפנינשיםעללהגןהיא ,השיטה

 .זותכליתרבהבמידהמטכל ,עליהןהחלהאישיהדיןבשלרקהגנהללא

עללהגנהמהנשיםחלקשלבזכותןולפגועכןלעשותהמחוקקהתכווןלו

 . 68חד_משמעיובאופן ,במפורשזאתלעשותעליוהיה ,גופן

להשאיןמטרהלהגשיםרשאיאינואמנםהפרשןכילזכורראויבנוטף,

 , 69הפירושאפשרויותאתיגבילוהחוקשמילותהנמנעמןולא ,בחוקכלשהועיגון

מותריי ,אבטורדיתלתוצאהמובילותהלשוןמןהעולותהאפשרויותכאשראך

כדי ,תוטפתשלבדרךואםגריעהשלבזרןאם ,החוקמלשוןלטטותלפרשן

שלפירוששלפנינובמקרה . 70 ).ל.א-שלי(ההדגשה "האבטורדאתלמנוע

חוקתחתחותרהואשכן ,אבטורדיתלתוצאהמובילהאישילדיןככפוףהחוק

מתחזקתאףהאבטורדתחושתואחיד.שוויוניהיותועלשמבוטטהעונשין

ליצורבהוישהחוקיות,לעקרוןבניגודעומדתכזושפרשנותהעובדהנוכח

מעורבים.זוגותלגבילמשלבהירות,וחוטרודאותחוטר

יישלאהמיליםאתלפרשבן-פורתהשופטתשלשהצעתהאפואדומה

אלא ,פוליטיתאומוטריתמבחינהראויהרקאינהמשמעותכחטרות "כדין

השמטתן ,אלהבמיליםהגלוםהאבטורדלאור . 71משפטיתמבחינהמוצדקת

לדיוןבבקשהשדן ,כהןחייםהנשיאמ"מגםטברכךהמציאות.מחויבתאף

תמיכההביעאך ,נוטףלדיוןהבקשהאתדחהאמנםהואזו.בפרשהנוטף

בטעיף "כדיןשלאייהדיבורכיכמותהוקבע ,בן-פורתהשופטתשלבעמדתה

 • 71ראויהאינההאישיהדיןעלושההישענותמשמעותחטרהנוהאינוט

החוקיישוסשלישי:מסלולד.
אבסורדכדיעד

בכוחושאיןלמטקנההמשפטביתמגיעשבהםמקריםישנם ,שראינוכפי

עלהצדק,לביןהדיןשביןהפעראףעל ,כאלהבמקרים .הדיןאתלשנות

זמיר:יצחקהשופטשלבלשונובדין.לבחורהמשפטבית

אולם ] ... [צדקלעשות ,מאודוובכלנפשובכל ,מבקשהמשפטביתיי

והואלשם,וזהלכאןזה ,בקרבומתרוצציםוהצדקשהדיןלשופטקורה

 ,עליוקשהשהדברככל ,כזהבמקרה .זהאלזהאותםלהביאיכולאינו

לשופטחלילה ,לכן ] ... [[הדין]יוצרועלשיגבר[הצדק]ליצרולתתלואטור

כבודוביניהם.חוצץדיןאיןכאילוהצד,קאלמהעובדותבקפיצהלעבור

 . 73 "דיןשלתשתיתעלמונחלהיותחייבהואאךמונח.במקומוהצדקשל

אנטהכך ,התשובהפטוק?שלטופוהואהדיןיישוםכזהבמצבהאם

לערעורדלזשמציעהשניהמודלרלוונטיזובנקודהמורכבת. ,להראות

יישומוידיעלהחוק,שלהתחתוןהגבולמן ,כאמור ,פועלזהמודל .החוק

 .החוקשלהאבטורדיותחשיפתובאמצעותוהמדוקדק,הקפדני

מ"מידיעלמתוארשהואכפי ,האינוטעברתתרגוםשלהרקעטיפור

זה.למודלרלוונטי ,כהןבפרשתהנוטףהדיוןבמטגרתכהןחייםהנשיא
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שאינהייהמיליםאתולמחוקהחוקאתלתקןהמחוקקיזדרז ,מובהק

השופטפעלבכ,ךבישראל.המתקדמותלהשקפותביטוימתןלשם ,"אשתו

כוונתאתשיקףהואהתרגוםבמלאכת :דלזשמציעהשניהמודללפיכהן

לאבטורד.אותושהפךעד ,מוחלטבאופןהחוק

מלשוןכחלק "אשתושאינהייהמיליםעםהשליםלאהמחוקק ,ואכן

אולםהאמור.התרגוםמןלהתנערהמשפטיםשרביקשמהרהעדהחוק.

 ,שיקרהכהןשקיווהכפי ,"אשתושאינהייהמיליםאתלמחוקבמקום

שלאייהמיליםאתבמקומןולכתובהתרגוםאתלשנותהשרהחליט

כהן.פרשתשנדונהבשעההתקףהתרגום ,כזכורהיה,זה . 76 "כדין

הזכרתיכרב .נוטףענייןלצייןברצוניאולם .נכשלאפואכהןשלניטיונו

חשבוןעללבואעשויצדקלעשייתכוללפתרוןלמצואשהניטיוןבמבוא,

תובןלאהחוקשלאבטורדיתשהחלההואהחששים.יקונקרטמתדיינים

שהציעהתרגום ,למשלכ,ךכפשוטה.תובןאלא ,שלההביקורתיבהקשר

שלדרביונשואות,נשיםטיכן ,החוקאתלשנותלמחוקקלגרוםכדיכהן

שלגורלןאתרקמטכנתאינהכזוגישהבעליהן.בידילאונטמותרותהיו

 ,כמעווללהצטיירשעשוי ,המשפטביתשלמעמדואתגםאלאנשים,אותן

עללהצביעהניטיון ,יותרכלליובאופןלו.רוחששהציבורהאמוןואת

בפרשתשהזכרנובדוגמההיה(כךככזהמובןתמידלאאבטורדשלקיומו

 .כפשוטולהתפרשעשויהקונקרטילנאשםוהעוול ,כהן)

לידיהבשםשפחה :ידועהאמריקניתבפרשהביטוילידיבאזהקושי

בפנינדוןהמקרה .בגבההאחרוןבהירההבריחהבזמןשלה.מהאדוןברחה
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נתימדשלהעליוןהמשפטבבית ) Thomas Ruffin (רופיןתומסהשופט

על ,העבדותמוסדשלההיגיוןשלפיקבע,רופיןהשופט . 77קרוליינהצפון

צריכההאדוןשלסמכותושלמה,תהיהלאדוןהעבדשלשכפיפותומנת
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הפועליםאנשיםשלהמוסריתהחובהאת ,רביםלדעת ,הציגזהמקרה

ולהתריסצודקותבלתינורמותלאתגר ,משפטיתשיטהשלבמסגרתה

 ,לעבדותלמעשההתנגדרופיןהשופטכישסברמיגםהיהאולם . 79נגדן

וכי ,"לקצהעדייהעבדותשבבסיסההיגיוןשליישוםהייתהושפסיקתו

המוצגתלזודומהשהיג ,כלומר .העבדותזוועותאתחשפההיאבכך

יובןהחוקשלמוחלטשיישוםלוודאניתןאפואכיצדדלז.שמציעבמודל

ביקורתי?בהקשר

דמאתמיישםהואכיבמפורשלצייןהמשפטביתיכול ,לכאורה

אולםאבסורדי.ואף ,צודקאינוזהשיישוםאף ,בררהמחוסרהמחוקק

בעינילהצטיירעלולהמשפטביתפיפיות:כחרבלשמשעלולהכזופעולה

הלגיטימיותיוצאוכפועלצד,קלעשייתהכליםבידיושאיןכמיהציבור

ושלהמחוקקשלומעמדםכבודםלהיפגעעלולים ,בנוסףתיפגע.שלו

אי-צדק.םישעושכמי ,החוק

הצדקחוטרעללמחוקקלאותתהרצוןביןלאזןניתןזאתבכלצדיכ

הרשות ,השופטתהרשותשלמעמדםעללשמורהשאיפהלביןשבחוק

בפסקלמצואאוליניתןכזהלניסיוןטובהדוגמהוהחוק?המחוקקת

איןבוטלבפרשתכאמור, .בוטלבפרשתהעליוןהמשפטביתשלדינו

הממושכתולהתעללותהנאשמתשעברהלסבלמשמעותיתהתייחסות

מימוששלמקרההואזהמקרהכילהוכיחמקשהזהחוסר .בעלהמצד

נכתבהדיןפסק ,כאמורהדלזיאני.למודלבדומהאבסור,דכדיעדהחוק

שלפיהעמדהלהציגביקשהמשפטביתוצרה.מקצועיתמשפטיתבלשון

אתשהובילבמניעהדיוןאתהעליםכמעטכךולשם ,רצחהוארצח

לאורךשעברההקשההנפשיתובהתעללות ,בעלהחייאתליטולבוטל

לקטגוריהנכנסבוטלשלהמעשהאםלשאלההצטמצםהדיון . 80שנים

ושל "קנטורהיעדריישלבהגדרותעומדאינוהואואםרצחשלהרגילה

פסקשלאורכולכלכמעט ,הסתפקהמשפטבית ."הדעתאי-שפיותיי

אחתבהזדמנותורק ,בעלהלביןהנאשמתביןשהיהריבבאזכור ,הדין

המערערתשלהודעתהלפי ,העילההיתהשבפנינובמקרהייכי ,צייןגם

הואכיחשזותיההמתמזת,זניחתהבשלבעלהעםריב- ) 11 /(נ

השאלות "העלמתייל . 81 ).ל.א-שלי(ההדגשה "המעליבויחסובהבוגז

בלי ,אנונ(מיבאופןנכתבהד(ןשפטקהעובדהגםתרמההעקרונ(ות
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 oהק((םהמשפט(המצבלפ(אך ,בד(נהולהקלהמערערתעלזהעקרון
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