
-בלתה pל Iהמבחועל Pהצד Iמ
חלוסילמבחווהצעהורת Pביהערות,

מבואא.

244פ"בעהדיןפסקניתןמאזשנהכשלושיםבחלוף /7 שבו ,י! l!מ Iברבר 3

 :(להלן "הצדקמןהגנה"הטענת ,בישראלבפסיקהלראשונה ,אוזכרה

 2האנגלילמשפטובנוגעאגבבאמרתכיאם- )"הטענהייאו "הדוקטרינהיי

2910פ"עדיןפסקניתןמאזשניםכתשעשערבוולאחר- /  , 3י l!מ Iביפת 94

ההלכהושלהדוקטרינהמהותשלנוספתלבחינההעתהגיעהכידומה

הטענה,לקבלתהמבחןלרבותיפת,בענייןשנקבעה

לראשונהארצנובמשפטואומצההטענההוכרהיפתבענייןםנאמ

 ,ומחמירצרכההנולקבלתהשנקבעהמבחןאולם , 4ומפורשרבורבאופן

 , 5 "ותריבנדיריםייבמקריםאלאלמעשה,וגםלהלכה ,מתקבלתהיאאיןכיעד

המבחןעלהעליוןהמשפטביתחזריפתבענייןהדיןפסקניתןמאז

רקהטענהאתקיבלהוא ,ובפועל ;אחדותפעמיםענייןבאותושנקבע

עייבעל-בפניוהועלתההיאשבהםהשוניםהמקריםמביןאחדבמקרה

2531  , 6אביב-יפובתלהזיועורבילשבתשלהמחוזיהועז Iבחרמוו 01/

הנמוכותהערכאותידיעלהטענההתקבלהלמדימעטיםבמקרים ,כןכמו

 , 8הערעורבערכאתההחלטהשונתהמקריםמאותםבחלקכיאם , 7יותר

יפת,בענייןשנקבעהמבחןעלבהתבסס

המשפטיתבספרותגםמעטלאהדוקטרינהנדונה ,לפסיקהבמקביל

הדיוןכישדומניאלא ,לאחרונה!!ואף ,!סלאחריו , 9יפתענייןלפניסמוך-

 "הנהאחרוהמילהיינאמרהוטרם ,בספרותמוצהטרםבטענה

העליון,המשפטביתשלבפסיקהזובסוגיה

 ,ובעיקר ,והןהנמוכותהערכאותשלבפסיקההן ,למעשה

 ,הטענהמהותאודותעלשונותגישותעלו ,בספרות

המשפטביתשלהסמכותביסודאשר "מודל"ה

 ,! 2לקבלתההראויוהמבחן ,לקבלה

נתונהתוזתילערעורים,הצבאיהזיוביתשופט *

הערותיהםעלהמשפטמערכתולחרביבייןזולפרופי

הנוסחהמאמר;שלמקוצרתגרסהזוהמועילות,

תשס"ה,יבהמשפטיפורסםהמלא

שולחועלכיפורסםלזפוסהמאמרמסירתלאחר

[נוסחהפליליהזיוסזרחוקהצעתהונחההכנסת

-2004תשס"ההצזק),מוהגנה-(תיקוומשולב]

 ClipArl ;ראיו ,) 3029 /פ(

במשפטהטענהשלתחולתהעלחולקעודאיןכיוםכינראה ,זאתעם

 ,! 3הדוקטרינהאתהמבקריםאלהמביןגם-הישראלי

בקשתלנגועיכולההטענהכיהיאכיוםהמקובלתהדעה ,מזאתיתרה

 ,! 4עיקריותקטגוריותלשלוש ,גסבאופןכיאם ,לסווגשניתןמצביםשלרחבה

כדלקמן:

ההסתמכותעקבאם ,זאת ;! 5הרשותהשתקבגיןהצדקמןהגנהא,

ואם; ! 8מטעמהמטעהמצגעלאו ! 7שהופרההבטחהעלכגון, ! 6מעשיהעל

והיפוכודברטיעוןכגון ,הרשותשלאחרתנסבלתבלתיהתנהגותלנוכח

 , 20פסולההדחהידיעלהנאשםוהכשלתהעב.רהבמעשהמעורמתה ,! 9מצדה

 , 2לב!תוםובחוסרזריםמטעמיםלדיןהעמדתואוהנאשםרדיפת

טריבונליםידיעלהנאשםשלקודמתשפיטהבגין-כפולסיכוןב,

 , 22מעין-שיפוטייםאושיפוטיים

כגון , 23הוגןלמשפטאוראוילהליךהנאשםבזכותממשיתפגיעהג,

לנאשםעוינתציבוריתאווירהוקיוםהתקשורתידיעל "שפיטתוייןיבג

בהליךממשייםליקוייםבגיןאו ; 24מושבעים)שלמשפטבשיטות(בעיקר

שמירתבענייןאוהחקירהבשלביסודייםפגמים :הטרום-שיפוטיאוהפלילי

תוםבחוסרדווקא(לאולרעההנאשםהפליית ; 25וגילויוהחקירהחומר

80 



פגיעהאו 27האישוםכתבבהגשתרבשיהוי ; 26לדיןהעמדתובעצם ,לב)

 . 28הנאשםשלהדיוניותבזכויותיואחרתקשה

אשרהשוניםהמודליםועלהטענהמהותעלאפואאעמודתחילה

לאחרומדוע. ,לגישתי ,הראויהמודלמהוואבהיר ,בבטיטהלעמודיכולים

יהםנביאשרהרלוונטייםהאינטרטיםואתהערכיםאתבקצרהאטקור ,מכן

אשרהמבחןשלהבעייתיותועלהחטרונותעלאצביע ,כןכמו ;לאזןיש

השוואתתוך ,מציעשאניהמבחןמהואפרט ,ולבטוף ;יפתיןיבעננקבע

ההצעהאתלבטטאנטהוכן ,הנוהגהמבחןשללאלוומגרעותיומעלותיו

המרתידיעליחלקבאופןהטענהקבלת ,המתאימיםבמקרים ,לשקול

 .חמורפחותבאישוםהאשמה

שבבטיטהוהמודליטהטענהמהותב.
הרבהרחבהלהיותצריכההצדקןמההגנהאליחטותיההת ,דעתיותילענ

 ,כןכמו . 30גרידאהשתקטענתאלאו 29פרוצדורליתטענהאלמאשריותר

הקהילהשלעניינםפניעלהנאשםשלעניינודפתעהזובטענהלראותאין

רבר).עניין(להלן: l) 798כח(פייזי, l!מ Iברבר 244/73עייפ

ראוהנזונה,בסוגיההאנגליהמשפטעל . 803בעישם,אשר,השופטיזיעלאוזכרההטענה

 . 34הערהלהלן

יפת).עניין(להלן: 221 ) 2נ(פייזי, l/מ Iניפת 2910/94עייפ

הטענהנזחתהבעל-טכסא),עניין(להלן: 152 ) 2לב(פייזי, l/מ Iבבעל-טכסא 450177בעייפ

במשפטכלליכעיקרוןמוכרתהטענהאסשהובהרמבלי , 1הערהלעילרבר,ענייןאזכורתוך

תחולת"לשאלתבייןזילמשלראויפת;לענייןעזפתוחהשנותרהשאלה-לאואסארצנו

 . 111-110,101(תשנייז)זפליליםהפליליייבזיוןהלבתוסעקרון

העיקריהזיןפסקאתכתבאשרלוין,זיהשופטמפי- 370בעי , 3הערהלעיליפת,עניין

שהיהטל,ציהשופטגסכינראהעניין.אותובנסיבותהטענהאתשזחתההרוב,זעתשל

נזירהיי.בייהגנהמזוטלגישתו,וגסהרוב,בזעתשנקבעהמבחןעלחלקלאמיעוט,בזעת

 . 491בעישם,

פורסס),(טרסבתל-אביב-יפוהךיןעורכילשכתשלהמחוזיהועך Iבחרמון 2531/01עלייע

חרמון)·עניין(להלן: 714 ) 3 ( 2004פזאור

מתוךכיבספרומצייןנקזימון . 146-145,22-21(תשסייז)הצךקמןהגבהנקזימוןייראו

אסמקריס,-31בהתקבלההיאבישראל,הטענהנזונהשבהןיזו,עלשנבזקופרשות 98

למקריס .) 8הערהלהלןראוכך(עלהערעורערכאתיזיעלההחלטהבוטלהמהס-8בכי

 ) 4תשנייה(פיישתומרקין, Iבי l/מ 6650/93(תייא)תייפבמיוחזראוהטענההתקבלהשבהס

תומרקין).עניין(להלן: 415

באבסו 3396/99רעייפבמיוחזראוהטענה),קבלת(עלהערעורהתקבלשבהסהמקריסמבין

הערעור,במסגרתבוטלה,שבהסנוספיסלמקריס . 439נועליוןזיניספורסס),(לאי l/מ Iנ

 . 32שולייסהערת 145בעי , 7הערה,לעילנקזימוןראוהטענה,קבלתעלההחלטה

 . 265(תשנייו)גהמשפטשיפוטיייהליכיסועיכובראויייהליךשחסועיאוקוןבי

 . 381(תשסייא)אהמשפטקריתהחוקתיייבעיזןהצזקמןייהגנהפורתאי 10

על-אישוסלביטולכיסוזהצזקמןייהגנותזמירואיסגלזי 7;הערהלעילנקזימון,ראו 11

ונימנשהזי ; 42(תשסייז)מזהפרקליטהציבורייילמשפטהפליליהמשפטביןהתפרקו

 . 8-7 , 5 ) 2004 ( 88הסניגורבישראל"המשלימההרפואהשלשיפוטיתייקרימינליזציהפלסר

הפלילייסהזיןסזריביןמפגשמשמשתהזוקטרינהכיבזעה,ושחסאוקוןכ,ךלמשל, 12

לעילושחס,אוקוןהמנהלי.המשפטלכלליהפלילייסההליכיסוביןהחוקתייס,לעקרונות

השיפוטיהפיקוחשלהמנהליבמוזללמעשה,תומכיס,וזמירסגל . 271 , 269בעי , 9הערה

[נוסחהפליליהזיןסזרלחוק 62סיהוראתעלבהתבססלזין,נאשסלהעמיזההחלטהעל

כתבבהגשתלציבורייייענייןיהיהכיהמחייבתייחסזייפיי),(להלן:-1982תשמייבמשולב],

 , 11הערהלעילוזמיר,סגלהחוקתייס.ולשיקוליסהמוסזייסלשיקוליסלבבשיסאישוס,

הרשותשלההשתקמוזלעלבעיקרהעליוןהמשפטביתהסתמךיפתבעניין . 52-45בעי

להן.הנלווהוהטקסט 42-40הערותלהלןראוהמשפט.ביתשלהטבועההסמכותועל

הסמכותעלבעיקררוזן)זי(השופטהמשפטביתהתבסס , 7הערהלעילתומרקין,בעניין

פורסס),(לאי l/מ Iב Iרחמילביץ 10345/98(תייא)בתייפחוקתייס.שיקוליסועלהטבועה

ייזכותבזוקטרינהלראותניתןכיהזעה,אתקראגיהשופטהביע , 198 ) 2כז(מחוזיזיניס

וחירותויי.האזסכטז :יסוזמחוקישירבאופןונלמזתהנגזרתשסי,יבליפרטיקולריתיסוז

הטענהכיזינה,לפסק 17בפסקהפרוקצייההשופטתציינה , 6הערהלעילחרמון,בעניין

צזקיי·שלשיקוליסעלוביןהשתק,שלאזניסעלייביןמבוססת

קונקרטיבמקרההפרט-הנאשסשלענינוייהעזפתהיאהזוקטרינהמשמעותפורת,שללטעמו 13

ראוכךעל . 409בעי , 10הערהלעילפורת,בפרטיי.והקרבןבכללהקהילהשלענינהעל-פני

ב.יבפרקלהלןזטיי

בעיקרו,עליימקובלאמנספורתשלהסיווג . 393בעי , 10הערהלעילפורת,למשלוהשווראו 14

 , 269בעי , 9הערהלעילושחס,אוקוןהשווכן,כמו . 24הערהלהלןראופרטיו;בכללאאך

280 . 

למשפטיס,זוקטורהתוארקבלתלשס(חיטרהמיבהליבמשפטההשתקתורתבנזוראיראו 15

 812-809,793 ) 4נ(פייזמ, l!הי Iבאולמרט 6781/96בגייץתשנייז);העטית,האוניברסיטה

הבאות.ההערותראווכןאולמרט);עניין(להלן:

יפת,עניין ; 15הערהלעילבנזור, ; 273-173בעי , 7הערהלעילנקזימון,למשלראוכךעל 16

ההסתמכותייהגנתטק-ארזזיוהשווראוכן,כמו ; 366-365בעיבמיוחז , 3הערהלעיל

פייזאשךו,דעיריית Iבמובבזון 5273/97בגייץ ; 17(תשנייו)כזמשפטיםהמינהליייבמשפט

 . 21-17הערותלהלןראווכן 757; ) 4נא(

 ; 368-366בעי , 3הערהלעיליפת,עניין ; 264-229בעי , 7הערהלעילנקזימון,זהלענייןראו 17

והתעשיה,המסחרשר Iנמ l/בעקורפוריישןסאי-טקס 135175בגייץלמשלוהשווראווכן

 . l) 694נח(פייזהכללי,המטהראש Iבקלכמן 585/01בגייץ ; l) 673ל(פייז

 G.S. Bower & A.K. Turner The ; 228-199בעי , 7הערהלעילנקזימון,למשלראו 18
) 1977 ,. Law Re/aling 10 Estoppe/ by Representation (London, 3 rd ed . 

בעי , 15הערהלעילאולמרט,עניין ; 274-265בעי , 7הערהלעילנקזימון,והשווראו 19

גל).עניין(להלן: 574 ) 9 ( 2004פזאורפורסס),(טרסגל Iבי l/מ 5020102(נצי)תייפ ; 812-809

 . 198-173בעי , 7הערהלעילנקזימון,ראוכךעל 20

 . 111-108בעיבמיוחז , 4הערהלעילביין,ראו 21

 ; 300-275בעי , 7הערהלעילבקךימון, ; 378-371בעי , 3הערהלעיליפת,ענייןלמשלראו 22

) 1979 , M.L. Friedland Doub/e Jeopardy (London . 
ראוילהליךהזכותביןלהבחיןניתןלהן.הנלווהוהטקסט 39 , 36הערותלהלןראוכךעל 23

עצסאולסהוגן,למשפטיזכההנאשסכיחולקאיןלעתיסשכןהוגן,למשפטהזכותלבין

יפת,ענייןלמשל;ראוראוילהליךבזכותוופגיעהבהליךלרעהשימושמהווהלזיןהעמזתו

 Bennell v. Horse!el'ry Road Magislrates' Courl ; 359-358בעי , 3הערהלעיל
). 1993] 3 AII E.R. 138 (H.L [. 

שלכקטגוריית-משנההתקשורת,יזיעלהנאשסשפיטתבזברהטענהאתוגיסהמסויש 24

מזוברכינראהליאולס ; 407בעי , 10הערהלעילפורת,למשלראוכפול";ייסיכוןטענת

בענייןקזומהזעהגיבשוהשופטיסכיהחששלנוכח-הוגןלמשפטהנאשסבזכותבפגיעה

שלפיהסהיסוזלכלליבניגוזוזאתבתקשורת,העוינתהציבוריתהאווירהעקבאשמתו,

ראוקזומה.זעהאופניסמשואיהיושלשופטיסואסורהחפות,חזקתנאשסלכלעומזת

עלתההטענה ; 270בעי , 9הערהלעילושחס,אוקון ; 412-397בעי , 7הערהלעילנקזימון,

מחוזיזיניספורסס),(טרסצברי Iבי l/מ 290/95(תייא)תייפראונזחתה;אךבמשפטנו,גס

 . 575 ) 9לב(מחוזיזיניספורסס),(טרסי l/מ Iנכנען 533/00(חיי)עייפ ; 469 ) 7לג(

 ) 2כח(פייזי, l/מ Iבלביא 79173עייפ ; 396-357בעי , 7הערהלעילמון,נקזילמשלוהשווראו 25

 692-691,688 ) 2לז(פייזגברון, Iני l/מ 179179עייפלביא);עניין(להלן: 511-510 , 505

 ) 4לז(מחוזיזיניספורסס),(טרסאגבאריה Iני l/מ 3730103(חיפה)עייפגברון);עניין(להלן:

62 . 

באר-שבע,עירייתראש Iבזקין 96/96בגייץ ; 356-329בעי , 7הערהלעילנקזימון,למשלראו 26

(טרסמ l!בעושמביםךלקסוכבי Iבי l!מ 1398/02(קייג)תייפ ; 308-306 , 289 ) 3נג(פייז

הךלק).סוכביעניין(להלן: 13 ) 5 ( 2004פזאורפורסס),

 . 6הערהלעילחרמון,ענייןוהשוו ; 328-301בעי , 7הערהלעילנקזימון,ראו 27

הנאשסאוהחשוזשלהזיוניותייהזכויותגרוסעי ; 406-405בעי , 10הערהלעילפורת,ראו 28

הערותלהלןראווכן ; 155(תשנייו)יגמשפטמחקריוחירותוייהאזסכטזיסוז:חוקעל-פי

 .-39ו 37

 , 9הערהלעילושחס,אוקוןוהשווראוכןלהן.הנלווהוהטקסט 54-51הערותלהלןראו 29

 . 276,269בעי

לה.הנלווהוהטקסט 33הערהולהלן , 12הערהלעילראו 30
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תו P'Pחלסוטריכה, Pהוובבסיסהעוסורי Pהע'הסוול

זכויותעלההגכהשלתי Pהחוהסוול,הוא-היסוו Pחושל

עלהויוכיתהערכאהחת Pספפיועלהכאשם.שלהיסוו

הטרום-שיפוטיהשלבעללרבותהפלילי,ההליך

להאשר ,רבת-ערוציםמהותית,בזוקטרינהמזובר , 31העברהקרבןושל

אינוהעיוניבסיסהאולם ,) 32(וראייתייםפרוצזורלייםהיבטיםאמנם

בהשתקאו ,הזיוניותבזכויותיופגיעהבגיןלנאשםתרופהבמתןמתמצה

 ,הליכיםעיכובשל ,לנאשםסעזבמתןבעיקראםכי ,הרשותשלגריזא

התנהגותעקבזווקאלאו-המהותיותבזכויותיומידתיתבלתיפגיעהבגין

אולזיןלהעמיזוצוזקזהאיןכאשר ,זאת ;הרשותשלומתעמרתזזונית

 ,ובראשונהורבאש ,גםאלא ,הנאשםבעיני(רק)לא ,נגזוהמשפטאתלנהל

אומליקוינובעתבנאשםשהפגיעההגםמהמקרים,בחלק ,הציבורבעיני

מזורבלעתים ,למשלכ,ךמכוונים:אינםהמעשים-הרשותבמעשימפגם

באופןסבירבלתיזעתבשיקולאךולפעמים ,הרשותמצזחמורהרבשלנות

המוליכיםאוהנאשם,נגזהאישוםכתבבהגשתרבשיהויהגורמים ,מהותי

הצזקה,כלללאלרעהלהפלייתו

לקטגוריהבעיקרהעליוןהמשפטביתהתייחסיפתבענייןכינראה

 ,השנייה)לקטגוריהגםמסוימת(ובמיזההנזכרותהקטגוריותמביןהראשונה

הסתמךהמשפטבית , 33הרשותהשתקשלבמוזלהתמקזשהואומכאן

המשפטעלובמיוחזהנזונה,בסוגיההמשווההמשפטעלגםענייןבאותו

להצביעבערבנזרשהטענהלקבלתפיושעל ,עתבאותהשהיהכפיהאנגלי

בינתייםשהומרהזרישה-הרשותמצזבנאשםהתעמרותעלאוזיכויעל

הוגנתבלתיהנהלזיןההעמזהכיעז ,חמורבאופןראויהבלתיבהתנהגות

מבחינתבמיוח,דחמורהערבהנזונהיפתבענייןכי ,גםלזכוריש , 34בבירור

ביתשםאימץמזועלהסבירניתןאוליזהרקעעל , 35הציבוריהאינטרס

 ,האנגליבמשפטבשעתומקובלשהיהוהנוקשההצרהמבחןאתהמשפט

בזכותהפגיעהשלהמוזלפניעל ,הרשותהשתקשלהמוזלהעזפתתוך

 ,הוגןולמשפטראוילהליךהנאשם

בקשרהרשותהשתקשלבמוזלהיתרהההתמקזות ,זעתילעניות

הערוציםכלשלמיצויבכךאיןבאשר ,ראשית :ראויהאינה ,קטרינהלזו

התבוננותבכךישבאשר ,שניתלהתעורר;הטענהיכולהשבהםוהמצבים

במקוםבלב,דהרשותהתנהגותשלהמבטמנקוזת ,קטרינההזועלמזיצרה

 ,ושלישית ;בכללותוהציטרשלהראייהמזווית ,הכוללתהתמונהעללהשקיף

מספקתחשיבותמייחסאינוהרשותהשתקשלשהמוזלמכיוון ,העיקרוזהו

שבהםמקריםבאותםבמיוחז-ראוילהליךהנאשםשלהיסוזלזכות

בעתבהאך ,הרשותשלמתעמרתמהתנהגותנובעתאינהבזכויותיוהפגיעה

נגזו,המשפטבניהולאולזיןהעמזתובעצםחמוראי-צזקלונגרם

ולהליךהוגןלמשפטנאשםשלהזכות ,בישראלהמשפטבשיטת ,אכן

בשמןהנכללותהזכויותביןמנויהאינההיא ;ספרעליכתובהאינהראוי

 , 36בשניםעשרותלפניעוזבפסיקההוכרההיאכן,פיעלאף ;בחוקי-היסוז

חוק-יסוז:מהוראותנלמזתהיאבאשריסו,דכזכותנחשבתהיאוכיום

 ,במישריןאם-בהןוכרוכה )"חוק-היסוזיי :(להלןוחירותוהאזםכבוז

לאורבעקיפין,ואם , 37המרחיבהפרשנותהפיעללכבוז,היסוזזכותמכוח

בזכותפגיעהמהווהנאשםנגזהוגןבלתיפליליהליךשלשניהולוזאת

 , 38מיזתיתבלתיתהיהשהפגיעהאסורולכןלחירות,שלוהיסוז

על-חוקיתחוקתיתיסוזכזכותהוכרההוגןלהליךהזכות ,ואמנם

 ,לכןקוזםועוז- 39העליוןהמשפטביתשלובפסיקההמשפטיתבספרות

רבות,נאורותמזינותשלהמשפטבשיטות

סמכותובמסגרתאךאינההראוייםבמקריםהטענהקבלתכןעל

 ,שופטכלשלחובתואףזומכ,ךחשובאםכי , 40משפטביתכלשלהטבועה

זכותנפגעהכיששוכנעאימתכל , 41לחוק_היסוז 11סעיףהוראתמכוח

הזברכשאיןגם ,הנזרשעלהעולהבמיזההוגןלהליךנאשםשלהיסוז

השיקוליםמלואאתבחןשהואובלדב ,הרשותמצזמתעמריםממעשיםנובע

כראוי,ביניהםואיזןהרלוונטיים

חקיקתולמןהזוקטרינהבבסיסהעומזהעיקריהמוזל ,שלזעתימכאן

המנהליהמוזללאוגם ,הטבועההסמכותמוזלאיננוחוק-היסוז,של

החוקתיהמוזלאםכי ,הרשותמעשיעלהשיפוטיהפיקוחשל ,הקלאסי

 ,למעשה ,כילומרניתןזאתעם , 42הנאשםשלהיסוזזכויותעלההגנהשל

הזיוניתהערכאהמפקחתפיועלאשרמשולב,חוקתי-~נהליבמוזלמזורב

 ,הוגןבלתייהאלבלהטרום-שיפוטי,השלבעללרבותהפלילי,ההליךעל

הנאשםשלהיסוזזכויותתיפגענהשלאכך ,הרשויותשלמעשיהןעלוכן

צוזקת,בלתיאומיזתיתבלתיבצורה

לבירוראךמצטמצםאינוהפליליתלערכאההנתוןהזעתשיקולכיום

 ,הטרום-חוקתיבעיזן ,בעברמקובלשהיהכפי ,לגופההאשמה

העמזתעלההחלטהשלפיההתפיסהשלטההאחרונהלתקופהעז ,למעשה

הרשותשל "פררוגטיבהייבגזרהיא ,נגזוההליכיםעיכובעלאולזיןאזם

לשאלתוגםראייתייםלשיקוליםכמובןלבבשים- 43(התביעה)המבצעת

שמזוברבין-לציבור"עניין"המבחינת ,לזיןאזםלהעמזתההצזקה

 , 45שבהאשמת_יתרובין 44בהאשמת_חסר

 ,מבורךמגמהשינוישללתחילתועזיםאנוהאחרונהבעתזאת,עם

וערכאותוניותהזיהערכאותמצזבעיקר ,השיפוטיהפיקוחהגברתשל

 , 47הטרום-שיפוטיהשלבלרטת , 46השוניםלשלביוהפליליההליךעלהערעור,

 ,) 48הבתר-שיפוטיההליךעל(ואףלזיןנאשםלהעמזתההצזקהעצםזהיינו

שהייתהראויההבלתיהתפיסהעלשנמתחההביקורתבעקבותבאזהשינוי

ההוראהאתהןלראותניתןזהשינוירבוח , 49לאחרונהעז ,כאמור ,מקובלת

סמכותבענייןהעונשיןלחוק 39תיקוןבמסגרתהמחוקקשהוסיףהמפורשת

טענתשלאימוצהאתוהן , 50זברים"זוטייילטענתבנוגעהמשפטבתי

 ,הפסיקהיזיעלהצזקמןההגנה

כיפרוצזורלית,טענהכאלהצזקמןההגנהאללהתייחסאין ,כאמור

שהיא(הגםמקזמיתבטענהמזובראמנםמהותית,קטרינהזוכאלאם
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עומתאולס ,) Slבחוקבמפורשהמנויותהמקדמיותהטענותביונכללתאינה

 . S2מהותיאודיוניאס-אופייהעלמעידהאינהמקדמיתטענההיותה

המוקדסאופייומבחינתהמקדמיות,לטענותהמשותףהמכנה ,למעשה

הדיוועללהשפיעאולאלתרהדיוואתלסייסעשויהשקבלתוהואלדיוו,

ישיבבטרסעודהמשפט,בפתח ,ככלל ,להעלותוהנאשסעלולכומתחילתו,

 . S3לוהמיוחסתהאשמהלגוף

הרךייצחקציווס:הבנקאים.משפט

הרשימה.ובהמשך 13הערהלעילראוכן . 409בעי , 10הערהלעילפורת,למשל,השוו, 31

-76ו 70הערותלהלןראווכן ; 430-419בעי , 7הערהלעילנקזימון,ראואלוהיבטיםעל 32

 .להןהנלווהוהטקסט

מהשתקהנובעתהגנהכאלהצזקמןההגנהאלבמפורשמתייחסהמשפטביתלמעשה, 33

הערהלעיליפת,בענייןלמשלראוי,להליךבזכותהפגיעהעםאחתבנשימהוזאתהרשות,

 . 370,368,357בעי , 3

 , 1998משנת Human Rights Actה-שלחקיקתועםהתחוללהאנגליבמשפטחשובשינוי 34

חלקיםהיתר,ביןאומצו,ובהן ,-2.10.2000בלתוקףנכנסוהעיקריותשהוראותיו

היסוזוחירויותהאזםזכויותעלהשמירהבזברהאירופיתהאמנהמהוראותחשובים

), Convention for the Protection ofHuman Rights and Fundamenta1 Freedoms 
221 . Nov. 4,1950,213 U.N.T.S (, למשפטהזכותבענייןלאמנה, 6סעיףהוראותלרטת

באהאשרחזשה,גישההאנגליבמשפטמסתמנתהאמור,החוקבעקבות .) Fair Tria1 (הוגן

 R. V .הלורזיםביתשלהזיןבפסקלמשלכךהצזק.מןההגנהבסוגייתגםביטויליזי

). Looseley [2001] 4 A11 E.R. 897 (H.L ,בכךזיהצזקמןהגנהלקבלתכינקבע

הרשות,מצז ) Serious1y Improper (חמורבאופןראויהבלתיהתנהגותעלצביעישהנאשם

 A.L.T. Choo Ahuse oj Processראו,הוגנת;בלתיבבירורתהיהלזיןההעמזהכיעז
) 1993 , D. Corker & ;and Jlldicial Stays ojCriminal Proceedings (New York 
, D. Young Ahuse ojProcess and Fairness in Criminal Proceedings (London 
חוקתית,כזכות ) Due Process (ראוילהליךהזכותמוכרתהאמריקניבמשפט . 2000 (

בשנותרקאולםארצות-הברית;לחוקתהארבעה-עשרובתיקוןהחמישיבתיקוןומקורה

 Outrageous (נסבלתהבלתיההתנהגותהגנתלהתפתחהחלההקוזמתהמאהשלהשבעים
Conduct ( למשל,ראוהרשויות;שלnpton זU.S. v. Russel1411 U.S. 423 (1973); Ha 

) 1978 . V. U.S. 425 U.S. 484 (1976); U.S. v. Twigg 588 F. 2d 373 (3rd Cir . בנוסף
 Entrapment (ההשתקזוקטרינתראוי,להליךהזכותמתוךהאמריקני,במשפטהתפתחהלכ,ך

by Estoppe1 (; ,למשל,ראו) 423 ) 1958 . Cox v. Louisiana ;Raley v. Ohio 360 U.S 
) 1965 ( 559 . U.S. v. Levin 973 F. 2d (6th Cir. 1992) 463, 468 ;379 U.S ; מון,נקזי

 T. Quig11eyראו,הקנזי,במשפטהזוקטרינההתפתחותועל ; 44-37בעי , 7הערהלעיל
350-353 ) 1997 , Procedure in Canadian Criminal Law (Scarborough . 

הנאשמיםלהעמזתהציטריהאינטרסועצמתיפתענייןביסוזשעמזוהערבותחומרתבעניין 35

גבור).עניין(להלן, 485 ) 2מז(פייזמ, l!הי Iבגבור 935/89בגייץראולזין,פרשהבאותה

הבאות.ההערותראווכןשם; , 25הערהלעילגברון,וענייןלביאענייןלמשלראו 36

האזםכבוזייברקאילמשלראולפרשנותה,בנוגעהשונותהגישותועללכבוזהזכותעל 37

שלהשנהספרפליליייזיןסזריישחריי ; 271(תשנייז)מאהפרקליטחוקתיתייכזכות

סטטמןזי ; 403-398 , 375תשנייז)עור,ךרוזן-צבי(איג l!ב-תשב l!תשנבישראלהמשפט

 . 541(תשסייא)כזמשפטעיוניכטזיישלמושגיםשנייי

סגלראובענייננו,המיזתיותעקרוןעללחוק-היסו;ד 9-8סיראוהמיזתיותזרישתעל 38

 . 75-72 , 50בעי , 11הערהלעילוזמיר,

משלום 4603/97זנייפ ; 432חוקתית)פרשנותג,כרך(תשנייז,במשפטפרשנותרבקאילמשל 39

 . 375,354 ) 3נו(פייזי, l!נימברנס 3032/99מייח ; 197 , 160 ) 3נא(פייזי, l!בימ

ביתשלהטבועהיהסמכות'ייגולזשטייןפי ; 378 , 370 , 353בעי , 3הערהלעיליפת,עניין 40

 , 199 ) 1נה(פייזסלומון, Iנרוקר 6339/97רעייא ; 37(תשמייז)ימשפטעיוניהמשפטיי

הגבוההמשפטביתולאהפלילי,המשפטבית-בטענהלזיוןהראויהפורוםעל . 265-263

פזאורפורסם),(לאהראשיהצבאיהפרקליט Iבטובבו 1607/97בגייץלמשלראו-לצזק

 . 166-161בעי 7,הערהלעילנקזימון,טוב);ברעניין(להלן, 88 ) 3 ( 1997

בשייפ ; 458-446בעי , 39הערהלעילרבק,למשלראולחוק-היסוז 11סישלהמשמעויותעל 41

 . 375 , 355 ) 3מט(פייזי, l!מנ'גנימאת 537/95

והשלכותיההיסוזחוקיבעקבותהמשפטמערכתשלהקונסטיטוציונליזציהייברקאיראו 42

הפליליהמשפטייקרפיי ; 5(תשנייו)יגמשפטמחקריוהזיוני)"(המהותיהפליליהמשפטעל

וחירותוייהאזםכבוזחוק-יסוז:לאורקונסטיטוציונליזציההאזם:זכויותשליאנוס-

ושחם,אוקוןראוקטרינה,הזועלהחוקתיהעיזןשלההשפעהעל . 64(תשנייה)מבהפרקליט

הערהלעילמון,קזינ ; 52-51בעי , 11הערהלעילוזמיר,סגל ; 269-265בעי , 9הערהלעיל

 . 138-121בעי , 7

הליניםלענבהסמנותהחוק:באניפתמנהלישיקול-דעתגביזוןריוהשוולמשלראו 43

הפליליםהפליליייבהליךהתובעשלתפקיזוייקרמניצרמי(תשנייא);ולחדשםפליליים

 . 49הערהלהלןראוכן ; 173(תשנייז)

וכן ; 1 ) 4 (נפייזמ, l!הינ'גנור 3425/94לבגייץוהשוו ; 35הערהלעילגנור,ענייןלמשלראו 44

 . 49 ) 6נז(פייזמ, l!הי Iבנמרודי 1689/02בגייץראו

לפניםהזוקטרינה.שלביסוזהלמעשה,העומזת,היאתביעת-היתריי,ייאוהאשמת-היתריי,יי 45

לחסזייפ), 231סי(ראוהליכיםלעכבמוסמךלממשלההמשפטיהיועץרקכימקובלהיה

הנה,בגייץשלזושביקורתאלאהיועץ;שלזעתובשיקוללהתערבמוסמךבגייץרקוכי

 . 44-43הערותלעיללמשלראומאו;דמצומצמתכיזוע,

לזיןהעמזהבזברהחלטות-הפליליההליךעלשיפוטיפיקוחיירב-השיחלמשלראו 46

רב-השיחיי).יי(להלן, 15(תשנייו)גהמשפטוחנינותיי

שלההצזקהעצם-הצזקמןההגנהטענתלרוב,מתמקזת,שבוהשלבלמעשה,זהו, 47

לזין.הנאשםהעמזתעלההחלטה

הטרום-שיפוטי:בשלבעוזהוחלהואאחזבמקרהכיאם-החנינותלשלבהיאהכוונה 48

 . 505 ) 3מ(פייזישראל,ממשלת Iבברזילי 428/86בגייץ

(תשמייג)לההפרקליטפלילייילזיןבהעמזהשיפוטיזעתשיקולייפריזמןזילמשלראו 49

בחינהלממשלה:המשפטיהיועץייגביזוןרי ; 46הערהלעילרב-השיח, ; 169-168 , 161 , 155

עלשיפוטיתביקורתייקרצמרזי ; 27(תשנייז)הפליליםחזשותיימגמותשלביקורתית

והביקורתהטיעוןזכותיימןקי ; 121(תשנייז)הפליליםלממשלהייהמשפטיהיועץהחלטות

לעילראווכן ; 189(תשנייז)הפליליםלזיןייהעמזהבזברהתביעהשלהזעתשיקולעל

 . 43הערה

חוקלהצעתההסרבזרביהעונשיןיי);חוקיי(להלן:-1977תשלייזהעונשין,לחוקיז 34סיראו 50

עונשיןבדינייסודותפלרשייז ; 139הייח ,-1992תשנייבכללי),וחלקמקזמי(חלקהעונשין

כללי),וחלקמקזמי(חלקהעונשיןחוקהצעתייאריהגורמי ; 618-615ב)כרך(תשמייז,

פייזעזיזיאן, Iני l!מ 807/99עייפ 70-69; , 9(תשנייז)כזמשפטים "-1992התשנייב

 . 747 ) 5נג(

הלכהחשייץיי).יי(להלן:-1955תשטייוהצבאי,השיפוטלחוק )ב( 351וסילחסזייפ 149סיראו 51

שניתןומכאןסגורהיי,רשימהייבגזראינןבחוקהמנויותהמקזמיותהטענותכיהיאפסוקה

הדיןסדרעלקזמייילמשלראוטרומייי;ייאומקזמיייייאופיבעלותנוספותטענותלהעלות

 . 895שני)חלקתשסייג,מעוזכנת,(מהזורהבפלילים

קוזםזיכויכגוןמהותיות,טענותהןכוללתבחוקהמנויותהמקזמיותהטענותרשימתואכן, 52

פסולאופגםאומקומית,סמכותהיעזרכגוןפרוצסואליות,טענותוהןקוזמת,הרשעהאו

לה.הנלווהוהטקסט 54הערהלהלןראוכךעלהאישום;בכתב

 . 894בעי , 51הערהלעילקזמי,ראוכןלחשייץ; )ג( 351וסילחסזייפ 151סיראו 53
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הזיוווסיוסשיפוטיהליכיסעיכוב ,בפועלמשמעותה,הטענהקבלת

בלא ,ראוילהליךהנאשסשלהמהותיתבזכותוהפגיעהבעקבות ,במשפט

מושההגנהמכאוהאישוס,בכתבלולמיוחסאחריותושאלתאתלברר

(אוקוזסלזיכויבזומההמהותיות,המקזמיותהטענותמסוגהיאהצזק

 ,"האישוסבכתבפסולאופגסיימטענתלמשלבשונה-קוזמת)להרשעה

 , 54טכנית-פרוצזורליתטענהבעיקרהשהנה

סעיףלפי ,"לציבורענייוייהיעזרעלהזוקטרינהאתלסמוךניתואמנס

אומצה , 56קרמניצריזיעלמסויגבאופושהועלתה ,זוהצעה ; 55פ"לחסז 62

המשפטיתהאכסניהזואיו ,לטעמי ,אולס , 57וזמירסגליזיעלגסלאחרונה

כשחוקקהמחוקקהתכווולכךלאכיברי ,ראשית :קטרינהלזוהראויה

ביומלאהמהותיתחפיפהאיושנית, , 58פ"בחסזהאמורהההוראהאת

עשויההצזקמוהגנהכ,ך ;לציבורענייוהיעזרטענתלביוהזוקטרינה

ענייולציטרשהיהלאחר ,משמע-האישוסכתבהגשתלאחרגסלהיוולז

יזועותהיושלאנסיטתאועומותהתרברוהמשפטבמהלךאס-בהגשתו

איובגינוואשר ,הגשתולאחרשנוצרואוהאישוס,הגשתבמועזלתביעה

הנאשס,נגזההליכיסיימשכוכיוהוגוראויזה

בחוקאו ,פ"בחסזנזכרתאינההצזקמוההגנהכיהעובזה ,למעשה

בזוקטרינהשמזוברמכךכאמור, ,נובעתוהיא ,מקריתאינהכלשהו,אחר

 ,האחרונהבתקופהאךבפסיקהשהתפתחה ,למזיחזשה

מכוחואשר ,"חוקתיסעזיימעיו ,כאמורמהווה,קטרינההזומכ,ךחשוב

היסוזזכותנפגעהכישוכנעאס-ההליכיסאתלעכבהמשפטביתרשאי

 ,מיזתיבלתיבאופווהוגו,ראוילהליךהנאשסשל

ברוחלפרשישלחוקי-היסוזשקזסהזיואתגסכיזוע,אמנס,

בעיזו ,כיוסלפרשישלחסז"פ 62סעיףאתשגסומכאו ; 59חוקי-היסוז

בעיניירבספק ,כופיעלאףהוגו,להליךהנאשסלזכותלבבשיס ,החוקתי

אחראוזהסעיףשלמאולצתפרשנותעלהזוקטרינהאתלסמוךראויאס

 ,פ"כחסזפרוצזורליבחוקובמיוחזהו:ורות,בחוק

אתהםצםצסשה, PIכ Iצרכהכללשל IDI'pלה Pהצואי,

ת Iהתכהגשלכייס Iיצ P Dר' PDלאךהטעכהבלת pלהםבח,

כיםראשע Iב pל Pצו IDזהאי,ת. Iהרששלרייתית Iשער

תר" Iב'"כויר'ס Dר' PDב Pרבל Pתתהטעכה

והאוזו,הרלוובטווסהאובטרסוסהערכוס,ג.

נובוהס

ביוהתנגשותקיימתעסקינושבהשבסוגיהבריכיאצייו,האומרבקצירת

הציבורייסהאינטרסיסביו ,זאת ,מנוגזיסואינטרסיסשיקוליס ,ערכיס

וכו , 62וביטחונוהציבורשלוסעלולהגנה 61הזיולמיצוי , 60האמתלחשיפת

לביוהאחז,הצזמו ,העברותקרבנותשלהסותירגשועלכבוזסעל

היסוזזכויותעללהגנההציבורייסוהאינטרסיסהנאשס,שלהאינטרסיס

הזכויותכלעל ,הוגוולהליךלכבוז ,לחירות-מיסהנאשוהחשוזיסשל

עלההגינותחובתולאכיפת- 63מהווהנובעותלהוהנלוותהפרטניות

מו ,הצזקהללאהפרטבזכויותלפגועשלאלחינוכווכוהשלטוו,רשויות

 , 64האחרהצז

 ,חשוביסושיקוליסערכיס ,עקרונותשלרחבהקשתאפואלפנינו

מתנגשיסאשר ,הראשונההמזרגהמוציבורייסאינטרסיסהנסשברובס

לטענה,נאותהתשתיתקיימתשבומקרהבכלביניהס

לכךלכאורהראיותשקיימותמקוס ,ככלל ,כיהיאהמוצאנקוזת ,אכו

האמתחשיפתתוךלזיו,בהעמזתוענייולציבוריש ,עברהעברשאזס

 , 65הרלוונטייסליסהשיקומכלולפיעלובהענשתוהאשסבהרשעתוכו ,במשפט

 ; 66 "זרביסלייזוטי ,כזכור ,נוגעמהסאחזאחזיס;חריגיסהאמורשלכללאלא

הנזכר,לכללנוסףחריגאפואהנההצזקמווההגנה

שלמתפקיזו-נוגזיסשיקוליסביוהתנגשותשלמקרהכבכלאמנס

האינטרסיסשלמשקלספיעל ,ביניהסהראויהאיזוואתלמצואהשופט

להבהירכזיבכךאיואולס , 67הקונקרטיהמקרהבנסיבות ,הרלוונטייס

יצירשהנהחריגהבטענהשמזוברמכיוווהטענה,לקבלתהמבחומהו

כיההנחהחרף ,המשפטאתלבטל ,למעשה ,עשויהקבלתהאשרהפסיקה

חשיבותנוזעת-העברהאתביצעשהנאשסלכך(לכאורה)ראיותמצויות

 ,הטענהלקבלת ,נהיריסקריטריוניסאו ,ברורמבחולקביעתמיוחזת

יפת,בענייו ,לויו 'זהשופטמפי ,העליווהמשפטביתנהגכך ,למעשה

(גס)מוכרתשהטענההבהיראסכי ,לגופההטענהבזחייתהסתפקלאהוא

המשפטביתלסמכות ,הטענהלמהותבפירוטוהתייחסארצנו,במשפט

 ,לקבלתהולמבחולקבלה

הבוהגהמנח'מולאלהמוצעהמנח' .ד
מזכויותיואחתשנפגעתאימתכלהצזקמוההגנהטענתאתלקבלשאיורבי

במיזהפוגעתנאשסשללזיוהעמזהכלכילומרניתו ,שהרינאשס;של

 ,בזכויותיואחרתאוזו

במהלךנטעושבהסלמקריסמיועזתאינהקטרינההזו ,ככלל ,כוכמו

נוגעתהנטענתהפגיעהכאשר-מזכויותיואחתנפגעהכינאשסשלמשפטו

יורשעאסצפוייהאשלוהעונשלמיזתאו ,גופההפליליתאחריותולשאלת

לעצסהנוגעותהצזקמוהגנהשלבטענותהזוקטרינהשלעניינהבזינו,

-נגזוהשיפוטיההליךבניהוללהמשיךאו ,לזיונאשסלהעמיזההצזקה

הרשותהתנהגותבגיואס ,)"כפולסיכוויי(הקוזמתשפיטתובגיואס

היורזות ,והוגוראוילהליךבזכותואחרתחמורהפגיעהבגיוואס ,השתק")יי(

 ,הפליליההליךלשורש

גסנאשס,מצזסובייקטיביתאי-צזקתחושתכללאכיאפואמובו

שאכובכךזיאיוואף ;הטענהקבלתלהצזיקכזיבהיש-כנההיאאס

התנהגותשלמקרהכללאמכך,יתרהחמור,שאינואי-צזקלנאשסנגרס

התקבלהאילו ;הטענהקבלתיצזיקהנאשסכלפיהרשויותמצזפסולה

ציבוריתשחיתותלעוזזעלולאףהזברהיה ,שכזהמקרהבכלהטענה

הנוגעותהרשויותאחתשלנציגיסלביובכוחנאשמיסביוקנוניותורקימת
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עלהדיןאתמליתן ,העתבבוא ,פטוריסהנאשמיסאתלהוציאכדי ,בדבר

הציבורייסבאינטרטיס ,כאמורהפגיעה,מלבד ,זאת ;שביצעוהעברות

לעיל.הנזכריסובערכיס

אלאלהתקבליכולהאינהשהטענהכךעלחולקאניאיןלמעשה,

 68ומיוחדיסחריגיסבמקריס

אתהמצמצסונוקשה,צרכהכללשללקיומוהצדקהאיןזאת,עס

שלשערורייתיתהתנהגותשלקיצונייסלמקריסאךהטענהלקבלתהמבחן

מזדעזע;המצפוןכיעד ,דיכויואו ,בנאשסהתעמרותכדיבהשיש ,הרשות

במקריסרקתתקבלהטענהכימראשלקבועמוצדקזהשאין ,גסומכאן

המיוחטתהעברהולמהותהטענהלטיבקשרללא- 69ביותר"נדיריסיי

ולנטיבותיה.לנאשס

אתלקבלרחבדעתשיקולהמשפטלביתלהקנותהראוימן ,לטעמי

הטייתשלברמהראיותפיעל-הנאשסהוכיחשבהסבמקריסהטענה

אוראוילהליךבזכותוחמורהפגיעהשנגרמה- 70ההטתברויותמאזן

לדיןהעמדתועצסנגד "הצדקטעמימאזןייאתהמטהבאופן ,הוגןלמשפט

 ,האינטרטיסמכלולביןראויאיזוןשנערךלאחרזאת,המשפט;ניהולנגדאו

מצדבנאשסהתעמרותהייתהלאאסגס-כאחדוהפרטנייסהציבורייס

הרשויות.

משתילאחתבטענההדיוןתוצאותאתלהגבילמקוסאין ,מזויתרה

כי-מזההאישוסכתבביטולאומזההטענהדחיית-קיצוןהחלטות

חלקביטולידיעלומידתי,חלקיבאופןהטענהקבלתלשקולישאס

 ,יותרקלהבעברההאישוסמטעיפיאחדהמרתידיעלאומהאישומיס,

המתאימיס.במקריס

התפיטותעסאחדבקנהעולהאינהזואחרונהאפשרות ,אכן

פררוגטיבה"יימהווההאישוסטעיפיבחירת ,ראשיתשלפיהן, ,"קלאטיות"ה

 ,התביעהידיעללנאשסשיוחטההערבההוכחהאס-ושנית ;התביעהשל

הגנתגסכמו-הדוקטרינה ,כאמור ,אולס . 7בהבלהרשיעוהמשפטביתעל

בענייןהקלאטיותלתפיטותחריגבבחינתכשלעצמההיא- "דבריסזוטייי

המשפטשביתהגסשלפיוהטיעון ,ולדעתיהדיונית;הערכאהטמכויות

להמירמוטמךאינוהוא ,הטענהבגיןהאישוסכתבכלאתלבטלרשאי

 ,ככלל ,כידוע .ראויואינוטביראינו-הימנוקלבטעיףחמוראישוסטעיף

ביתרלטעמי,מתבקשת,אףזומטקנה ,דנןבנדוןהמועט.אתמכילהמרובה

מצבלמנועכדיומידתיות,טבירותושלראויהמדיניותשלמשיקוליס ,שאת

-קיצוןמצבימשניבאחדלבחור "מחויבייעצמויראההמשפטביתשבו

במקריס-הטענהאתכליללדחותאוחלקו)(אוהאישוסכתבאתלבטל

ביתשלדעתאלא ,הצדקמןהגנהלנאשסעומדתאכןכישוכנעשבהס

פחותלאישוסהאישוסהמרתאךהנוההגנהבגיןההולסהטעדהמשפט

אישוסהמרתשלהאפשרותאתלבחון ,לדעתי ,מקוסשישמכאןחמור.

לביטולמקוסאיןאחדמצדשבהס ,וראוייסמיוחדיסבמקריסכאמור,

הנאשסשלמשפטוכיהוגןזהאיןהאחרהצדמןאך ,חלקס)(אוהאישומיס

עלולותאשרההשלכותכלעל ,לושיוחטוחמורותעברותאותןבגיןיתנהל

מהותשלהאפשריתלהשפעה ,למשל ,להתייחטיכוליסהדרביסמכך.לנבוע

הערת 44בעי , 11הערה(לעילוזמירסגלבאחרונהשהביעולזעהשותףאיניהכבו,דבכל 54

שעניינהלחסזייפ, ) 3 ( 149שבסיההוראהבגזרלהיכלליכולההצזקמןההגנהכי ,) 10שוליים

שתעגןהמחוקק,שלמפורשתהוראהעזיפהלזעתם,כי,(אםהאישוםייבכתבפסולאוייפגם

פסולאוייפגםטענתזעתי,לעניותבחוק).מפורשתמקזמיתכטענההצזקמוההגנהאת

מיועזתואינההאישום,כתבבגוףטכניים-פרוצזורלייםלפגמיםמכוונתהאישוםייבכתב

בעי , 51הערהלעילקזמי,והשווראו iפסולההנהלזיוההעמזהעצםשבהםלמקרים

ממצה.רשימהאינובחוקהמנויותהמקזמיותהטענותכאמור,זאת,עם . 936-935

מספיקותשהראיותהחקירהחומראליושהועברתובעייראהכי:קובעלחסזייפ 62סי 55

לציבוריי.עניובמשפטשאיוסבורהיהאםזולתלזיו,יעמיזופלוני,אזםלאישום

 . 33בעי , 46הערהלעילרב-השיח, 56

 . 43בעי , 11הערהלעילוזמיר,סגל 57

פרשנותהייעלברקאילמשל(ראובפליליםגםהתכליתיתהפרשנותגישתמקובלתכיום 58

במשפטתכליתיתפרשנותרבקאי i347(תשסייב)יזמשפטמחקריפליליתייהוראהשל

בסיכינראהההיסטורית.המחוקקמכוונתלחלוטיןלהתעלםאיןזאת,עם . 398(תשסייג)

למשמעותולאלציבוריי,ייענייוהמונחשלהצרהלמשמעותהמחוקקהתכווןלחסזייפ 62

הרחבה.

 ) 4מט(פייזי, l/מנ'גנימאת 2316/95זנייפ i563-562בעי , 39הערהלעילרבק,למשלראו 59

589 , 633 . 

משפטיםואמתיישיפוטמשפט,ייעלרבקאילמשלראובמשפטהאמתערךשלהחשיטתעל 60

לערעוריםהצבאיהדיןבית 9/83זיינ i126-114(תשנייז)המשפטכהןהיחי i11(תשנייו)כז

עין-כרםהדסהמדיציניתהסתדרות 1412/94רעייא i855-853 , 837 ) 3מב(פייזועקנין,נן

 . l) 743,721נז(פייזהביטחון,שרנ'פלונים 7048/97זנייפ i522 , 516 ) 2מט(פייזגלע,דנן

 , 685 ) 3נז(פייזפלוני,נןי l/מ 2669/00עייפ i377בעי , 3הערהלעיליפת,ענייולמשלראו 61

לחסזייפ. 62סיראווכו . 691-690

כ,ך iהפליליבהליךיסוזמטרותהנםהפשיעהעלוהפיקוחהציבורשלוםעלההגנהכיזוע, 62

סזרלחוק )ב() I ()א(-21ו ) 2 ()א( 13סיראו-מעצרעילתמהווההציבורביטחוןסיכוןלמשל,

ניזאדה 8087/95בשייפראוכו-iI996תשנייומעצרים),-אכיפה(סמכויותהפליליהזיו

 . 144-143 , 133 ) 2נ(פייזי, l/מ

ברק,ראוכךעללכבו;דמהזכותהנגזרתחוקתיתכזכותהוכרהאשרטוב,לשםהזכותכגוו 63

מ, l/בעהישראליתהחזשותחברתנןיצחקאבי 3614/97רעייא i427בעי , 39הערהלעיל

 . l) 26, 48נג(פייז

בישראלהקבלניםמרכז 840179בגייץלמשלראוהמזינה,רשויותשלההגינותחובתעל 64

 ) lמה(פייזהממשלה,ראשנןבסקי Iרז Iז 1635/90בגייץ 729; ) 3לז(פייזישראל,ממשלתנן

749 , i841-840 בעקונטרם 164/97בגייץ/l 289, 346-345נב(פייזהאוצר,שרנןמ (l . 

ההבנייהזרכילבחינתהוועדהח l/זו i90-56(תשמייא)הפליליתהענישהבזקיילמשלראו 65

 ) 4מג(פייזי, l/מנ'אטיאס 433/89עייפ i(תשנייח)הדיןבגזירתהשיפוטיהזעתשיקולשל

170 , i175-174 מנןאבו-ניגמה 5106/99עייפ/l ,355-354,350נז(פייזי (l . 

 . 50הערהלעילראוזבריםייייזוטיטענתעל 66

 i435-433בעי , 39הערהלעילרבק,למשלראומתנגשים,אינטרסיםביוהאיזוןמלאכתעל 67

בענייוהאינטרסיםאיזוןעל . 55-36 , 1 ) 4נא(פייזהתחבורה,שרנ'חורב 5016/96בגייץ

 , 6הערהלעילחרמון,ענייו i47בעי , 11הערהלעילוזמיר,סגללמשלראוהזוקטרינה

 . 19-17בפסקאות

ביתשופטיביושהתגלעהלמחלוקתהשווכולהן.הנלווהוהטקסט 80 , 69הערותלהלןראו 68

 , 59הערהלעילגנימאת,ענייוההליכים:תוםעזהמעצריםמזיניותבענייוהעליוןהמשפט

 . 649 , 644 , 643-642 , 630-629בעי

לפסק 17בפסקה , 6הערהלעילחרמון,ענייווהשוו i370בעי , 3הערהלעיליפת,ענייוראו 69

פרוקצייה.השופטתשלזינה

נראיתשאינההאחת,האפשרותבפסיקה.נקבעהטרםבענייננוהנזרשתההוכחהמיזת 70

לענייובזומההטענה,התקיימותבענייוסבירספקעליצביעהנאשםאםזיכיהיאבעיניי,

לשכנעהנטלהנאשםעלכיהיאבעיניי,העזיפהשנייה,אפשרותפלילית.לאחריותסייגקיום

מוו,נקזיראוכו iההסתרבויותמאזןהטייתשלרבמההטענהשלבקיומההמשפטביתאת

 . 430-428בעי , 7הערהלעיל

 . l) 847, 856- 857מג(פייזאפרתי,נןי l/מ 66/88עייפלמשלראו 71
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המשפטבמהלךהנאשסשלמעמדוועלהטובשמועלמדי)(החמורהאישוס

העברהבגיןלדיןהעמדתושעצסציבור,באישמדוברכאשרכגון ,עצמו

הציטריתהקריירהוסיוסמתפקידוהשעייתותחייבהואשס,שבההחמורה

הנטענותהעובדותכלתוכחנהאסגסכיסבורהמשפטביתבעודשלו,

עברה,באותההנאשסאתלהרשיעצודקזהיהאלא ,האישוסבכתב

מצדיקותאשרמיוחדותמקלותנסיבותקיימותלעתיסלכ,ךבדומה

בהקלהלהסתפקשלא-ראייתייסמטעמיסולאצדקשלמטעמיס-

אסלמשל,כ,ך ,חמורהפחותבעברההאשמהאתלהמיראסכיבעונש,

 ,סמוימשטרתיסוכןידיעלפסולההדחההודחנורמטיבינאשסכימתרבר

הפסוקהלהלכה(בניגודהנאשסעלמוקדסמודיעינימידעכלשהיהבלא

שלמטעמיס ,מקוסיהאכיאפשר-והמשטרה)הפרקליטותולהנחיות

 ,הערבהיסודותהתקיימואסגסבסס,סחרשלבערבהלהרשיעושלאצדק,

סס,הספקתכגון ,יותרקלהבערבהאסכי

בסמכותוהישכה",ו(הכיר"התפיסהמכב('(השתחרריש

גם p7הצמוהגכהטעכת ' pח(באופוב( p (השופטש(

חמורהפחותבעברהחמוראישוםהמרת ' 7 'ע(

מתקיימותכאשרחמורהפחותבערבההרשעהלשקולמקוסיש ,כןכמו

 ,רצחעברתעלמופחתעונשלהטילניתןשבגינןאלהכגוןחריגות,נסיבות

הןכיעדקיצוניותכההןאס-העונשיןלחוקא 300בסעיףכאמור

חמורהחבלההמרתכגון ,פחותחמורהבעברההעברההמרתמצדיקות

יתרהבהריגה,רצחהמרתאורבשלנותמוותבגרימתהריגההמרת ,בפציעה

 ,בפליליסההרשעהעצסשלמההשלכותלנבועהטענהיכולהלעתיסמכ,ך

מעדאשרהנאשסשלעתידוועלעבודתומקוסעל ,העברהמהותשלאו

שמשרתבמיאו ,ונורמטיבימטגרבאדסכשמדורבלמשל-חד-פעמיבאופן

נקי,שעברובצעיראו 72במשטרה

 ,"הישנההתפיסהיימכבלילהשתחררישכיהוא,המקובץמןהעולה

גסהצדקמןהגנהטענתחלקיבאופןלקבלהשופטשלבסמכותוולהכיר

 ,וראוייסמיוחדיסבמקריסחמורה,פחותבערבהחמוראישוסהמרתידיעל

עלבעיקראסכיהמשפט,ביתשלהטבועההסמכותמכוחרקלאוזאת

מדיניותמטעמיוכןהדוקטרינה,ביסודהעומדהחוקתי-מנהליהמודלבסיס

יחסיבסעדלמעשה, ,מדוברלעיל,כמפורט ,והכול ;מידתיותומשיקולי

-לנאשסשנגרסאי-הצדקמידתאתההולסהצדק),מןיחסית"הגנהיי(

 , 73 "היחסיתייהבטלותאו "היחסיתייהתוצאהלתורתבדומה

לקבועיש ,המוצעפיעליותר,ופונקציונליגמישמבחןאפואמתחייב

ולפיו ,הטענהלקבלתהכרחיתנאילמעשה,יהווה,אשרחדש,מינימלירף

להליךבזכותוחמורהפגיעהנגרמהכיהמשפטביתאתלשכנעהנאשסעל

לדיןהעמדתושעצסבאופן ,הענייןלשורשהיורדת ,הוגןלמשפטאוראוי

אי-צדקמהווהלו,המיוחסיסאישומיסאותסבגיןנגדוהמשפטניהולאו

בנטליעמודלאהנאשסואסערבה;בכל ,למצער ,יידרשזהתחתוןרףחמור,

בהכרחיספיקלאזהמינימלירףאולסהסף,עלהטענהתידחההאמור,

 ,חטאמסוגלמדיקלותבעברותכשמדובררקיספיקהואהטענה;לקבלת

הערבותבמקצתאףואוליעוון,מסוגמהערבותבחלקלהספיקעשויוהוא

לנאשסהמיוחסתכשהערבהלאאך ,חמורותכהאינןשנסיטתיהןפשעמסוג

בנסיטתפשעשלערבהאוחמור,פשעמסוגערבהכגון ,במיוחדחמורההיא

מחמירות,

גבוהרףהטענהלקבלתיידרש-ביותרחמורותבעברותכשמדובר

 ,יהווהזהרף ,בפסיקהכיוסהקבועלרףדומהיהאכימציעשהנני ,יותר

מספיקתנאיבבחינתאפואויהיה ,הטענהלקבלתעליוןרףמעיןלמעשה,

לקבלתה,-הכרחילאאך-

שיקולמתחסיימצא-לעיל,כמצויןהעליוןלרףהתחתוןהרףבין

למכלולבהתאס ,הטענהאתלקבלאסיוכרעשבמסגרתו ,השיפוטיהדעת

קונקרטי,מקרהבכל ,הצדקטעמיולמאזןהרלוונטייסוהשיקוליסהנסיבות

 ,הטענהלקבלתכתנאי ,הנאשסיידרשהמוצעהמבחןפישעלמכאן

אולדיןהעמדתובעצסחמוראי-צדקלושנגרסכךעללהצביע ,ראשית

בנסיבותכיהמשפטביתאתלשכנע ,ושניתנגדו;המשפטניהולבהמשך

אחדביטולבעדאו ,ההליכיסעיכובבעדהצדקטעמימאזןנוטה ,העניין

הימנו,קלבאישוסהמרתובעדלמצעראו ,ומיסהאיש

 ,הדוקהגומליןזיקתתהאכי ,הטענהלקבלתהמבחןלעניין ,מוצעכן

 ,האישוסבכתבהנטענותונסיבותיההערבהחומרתביןישר,יחסמעיןשל

או ,הנאשסכלפיהרשויותשלההתנהגותחומרתלביןהאח,דהצדמן

במיליסהאחר,הצדמןלו,שנגרסאי-הצדקאובהלי,ךשנפלהפגסחומרת

מידהתידרש-יותררבהתהיה(ונסיבותיה)הערבהשחומרתככלאחרות,

כדי ,לנאשסאי-צדקשלאוהרשויותבהתנהגותפסולשליותרגדולה

שהעברהככל ,ולהפך ;הטענהקבלתבעדהצדקטעמימאזןאתלהטות

ממשיתחומרהבהןאיןאס ,וחומרומקל-חמורותפחותהןונסיבותיה

ולפגיעההרשויותלהתנהגותבאשרחומרהשלפחותהמידהתידרש-

 ,ההליכיסעיכובלהצדיקכדיהוגן,ולמשפטראוילהליךהנאשסבזכות

אוקוןשציינווכפייותר,קלבאישוסהמרתואוהאישומיסאחדביטול

במידות''אי-צדקשלבמקריסגסלהתגשסכולהיייהדוקטרינהושחס,

 , 74 "גדולעוולמצוי ,הקטניסבפרטיסדווקאלעתיס ] ..יותר[,קטנות

שליליותהשלכותלהיותיכולותהטענהקבלתעללהחלטה ,אמת

רקלאעלולאשרדרב-ובכוחבפועלהנאשמיסהרתעתלעניין ,ממשיות

אתלערערגסאסכי ,הקרבנותברגשותולפגועהציבורביטחוןאתלסכן

המשפט,במערכתהציבוראמון

ובמגמהראשבכובד ,בקפידהלהיבחןהטענהצריכהלעולסכןעל

אין ,עקאדאהטענה,קבלתשלהאמורותלהשלכותלבבשיס-מצמצמת

נדיריסייבמקריסאו ,"במשורהייאךתהאהטענהקבלתכיהדברפירוש

 ".ביותר

86 



רקלאהצדקשכו , 7Sהמשפטבמערכתהציבוראמוןיתחזקאףבכך

יתבררונגדסהאישוסשכתביהנאשמיסלגביהו-ייראהגסאלאייעשה

 . 76בעניינסהטענהשתתקבללאלובנוגעוהולגופס,

כי ,ראשיתכפול:חששלהעלותאמנסניתוהמרחיבההגישהכנגד

המשפטיסשלגבוהבשיעורהטענהלהעלאתלהובילעלולהההרחבה

המקריסשלמדיגדולבחלקלהתקבלעלולהשהטענה ,ושניתבפליליס;

וכי ,דיומוגדראינוהמוצעהמבחןכילטעוןניתו ,כוכמותועלה.שבהס

הדיו.ובוודאותביציבות ,השוויוןבעקרוןלפגיעהלהביאעלולהקבלתו

 ,הנוהגהמבחןבעדהכףאתלהכריעכדי ,לדעתיאיו,אלהבחששות

לעיל.שתוארומגרעותיועל

 ,הראשוןבשלבבעיקרתהיה,המבחןיורחבאסכילהניחניתואכו,

מועליתכיוסגסכילזכוריש ,זאתעסהטענה.העלאתבהיקףגדולהעלייה

ראשונייס,לידה"חבלייילאחרמקוס,ומכל ;מעטיסלאבמקריסהטענה

מספרויתייצביקטןודאי ,בפסיקהויובהרייקלטהחדששהמבחןולאחר

תועלהשבומקרהבכללאכיגסמובוהטענה.תועלהשבהסהמקריס

לאחרתידחה,היאממילא-בסיסלטענהאיוכאשרתתקבל.היאהטענה,

הדבר ,לקבלהישאכוכייוכחשבהסמקריסבאותסואילו ;בהקצרדיון

יותרארוכותהתדיינויותשלניהוליחסוךגסאסכיצודק,רקלאיהא

 . 77גופסבמשפטיסהעדויותשלושמיעתו

להכרעה ,מכניסטיאואריתמטי,מידהקנההמוצעבמבחןאיואמנס

שיפוטיותלהכרעותדומההדבראך ,דחייתה)(אוהטענהקבלתבענייו

אינדיבידואליותשהו ,ענישהאומעצרבענייניכגוו ,בפליליסגס ,אחרות

דעתושיקולפיעל ,הרלוונטייסהשיקוליסבמכלולומתחשבות , 78מטבעו

 .שכךוטובלגופו;קונקרטימקרהבכל ,השופטשל

סינוסה.
הקליטהשנותומשחלפו ,הצדקמוההגנהשל "הלידהייחבלימשהסתיימו

או ,בעיצומהמצוייסאנוכינראה ,שלנוהמשפטבשיטתשלההראשונות

עצסעלעורריועודשאיוהגסשלה.ההתפתחותבתחילתעדייושמא

 ,מהותהבדברהיסודשאלותתוסעדהתבררוטרס ,הטענהשלתחולתה

מגווןוכולקבלה,המשפטביתשלסמכותומושתתתשעליוה"מודל"

הטענהלקבלתהמבחןבענייוגסלהתעורר.יכולההיאשבהסהערוציס
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