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:להלן)1971-א"התשל,(טיפולודרכיענישה,שפיטה)הנוערלחוק14סעיף

מיוםשנהעברהאםעבירהבשלקטיןלדיןלהעמידאין"כיקובע,(הנוערחוק
סעיףכי,למדיםאנוהאמורמן."לממשלההמשפטיהיועץבהסכמתאלאביצועה

התיישנותבשל,ןקטיןשללדיןלהעמדתודיונימחסוםמהווההנוערלחוק14

מהותהמלואעל-הקטיןשלהפליליתאחריותונקבעהבטרםכי,משמע.העבירה
.עליולהטילההמשפטיהטעםמתייתר-והיקפה

אך,ולכתובלחקורעודדוניתמידאשר,ל"זפלסרונאווהעמירם,להוריימוקדשזהחיבור* .והכתיבההמחקרפירותאתלראותזכוולאעתטרםנפטרו

אוניברסיטת,למשפטיםהפקולטה,ציבורילמשפטבמסלולשנילתוארתלמיד;דין-עורך** החקיקהבצוותחבר;חיפהאוניברסיטת,למשפטיםהפקולטה,ומחקרהוראהעוזר;אביב-תל

.הדיןעורכיבלשכתהארציהפליליהפורוםשל
,המהותיבמישורהפליליתאחריותוחרףכי,הינה"דיונימחסום"הביטוישלמשמעותו1

אחריותואתמשמיטהדיוניהמחסוםאין,זאתעםיחד.הדיןאתעמומלמצותהתביעהמנועה
.הקטיןשלהפלילית
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ביותרהקצרהינו,העבירהשלהתיישנותהלצורךהמחוקקשקבע,הזמןפרק

,זאתעם.הרגילימ2הפלילייםהדיןסדרימכוחנקבעואשרהזמןפרקימבין
אולקטועכדיהמשטרתיתהחקירהבהליכיאין,הרגיליםההתיישנותלדיניבניגוד

ככלהסבירותמתחםבמסגרתמשכםיהא-ההתיישנותימירוץאתלהשהותכדי
השנהמנייןמתחיל,קטיןלגבישכן.הזמןמירוץאתלעצורכדיבהםואין-שיהא
.המשפטלביתהאישוםכתבשלהגשתועםמסתייםוהואהעבירהביצועבמועד

נתגלוהעברייןאוהעבירהאםגם.כלשהםבינייםלאירועיהתייחסותכלללא,זאת
,בחוקהנקובהזמןפרקבתוךשהיאסיבהמכלנסתיימהלאהחקירהאפילו,באיחור

להעמידשאיןהרי,המשפטלביתאישוםכתבלהגישהספיקהלאהתביעהואפילו

.ההתיישנות4תקופתחלפהאםהקטיןאתלדין
לסוגבאשרוייחודהגבלהכלשאיןהרי,הכללייםההתיישנותלדיניבניגוד
בין.בקטיןעסקינןעת,בחוקלצידההקבועלעונשאו,חומרתהלמידת,העבירה

לדיןמלהעמידהתביעהמנועה,"קלעוון"שהיאובין"חמורפשע"היאשהעבירה
תכליתועל.5הביצועמיוםשנהעברהאםעבירהאותהשלביצועהבגיןהקטיןאת
:באומרו,6ויצמןבעניין,(אזכתוארו)שמגרהשופטעמדהאמורהסעיףשל

אחריכאשר,עבירותבשלקטיןשללדיןהעמדתולמנועביקשהמחוקק"
רבהבמידה,הדיכויאוהענישהאתלהצמידכדי,יחסיתזמןעברביצוען
,הנחהמתוךהנראהככלוזאת,העבירהביצועמועדאל,האפשרככל

טמונה.המשפטקיוםמועדעלמשליךגםהאישוםכתבהגשתשמועד
העלולה,הדרושולשיקוםההתבגרותלתהליךהפרעהלמנועהמגמהבכך

הדיןסדרחוק:להלן)1982-ב"התשמ,[משולבנוסח]הפליליהדיןסדרלחוק(א)9'ס2
בשללדיןאדםלהעמידאין,אחרבחוקזהלענייןאחרתהוראהבאין":כךקובע(הפלילי
;שניםעשרים-עולםמאסראומיתהשדינובפשע(1)-כיצועהמיוםעברואםעבירה

."אחתשנה-בחטא(4);שניםחמש-בעוון(3);שניםעשר-אחרבפשע(2)
לנוכחההתיישנותמירוץהשהייתשלהרציונלעל;הפליליהדיןסדרלחוק(ג)9'לסהשוו3

חלקהאמתשבבירורלצורךגם"לפיהם,גולדכרגהשופטשלדבריואתראו,פליליתחקירה
האכיפהלרשויותלאפשרישכילנומשמיעזהסעיף.(ג)9בסעיףהקבועבהסדרנכבד
,עבירותפענוחולשםיש.ההתיישנותלתקופתמעברהחקירהמתמשכתאםגם,לחקור
לחסותלעברייניםלאפשראיןכאלהובנסיבות,רבלזמןלהיזקקהאכיפהרשויותעשויות
שבמימושבקושילשאתצריכותהאכיפהרשויותשלאהיאההשקפה.ההתיישנותשלבצלה

עקרוןהואההתיישנותעקרון,אכן.ממנוליהנותצריךהעברייןולא,הפליליתהאחריות
שלקיומובהםבמקרים,תקיןפליליהליךשלקיומותחתלחתוריכולהואאיןאך,חשוב
התנועה96/6972ץ"בג;"ההתיישנותתקופתמאפשרתמאשריותררבזמןמצריךכזההליך
.(1997)757,774(2)נאר"פ,לממשלההמשפטיהיועץ'נבישראלהשלטוןאיכותלמען

.(1998,שנייהמהדורה)123וענישהטיפולדרכי,שפיטה:בפליליםנוערשרוןאלי4
.שם,שרון5
(א"תמחוזי)ח"תפ;(1980)486,488(1)להד"פ,ישראלמדינת'נויצמן80/499פ"ע6

השופטתשלדינהלפסק8'ס,(2003)913(4)2003מח-חק,מלוני'נישראלמדינת03/1057
.שניירא
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זמןבמשךועומדיםתלוייםפלילייםהליכיםשלהשארתםידי-עללהיגרם
הקטיןשליכולתועלבמישריןלהשפיעכדיכמובןבוישאשרדבר,רב

.7"רגילבאופןלתפקד

דינישלתכליותשתיוהרחיבהמחוקקאימץהנוערלחוק14בסעיףכי,אנורואים
בהצמדתהטמוןהרציונללפיה,"והמחילההשכחה"היאאחתתכלית.ההתיישנות

השכההמעקרוןנובע,העבירהביצועמועדאל,האפשרככל,רבהבמידההעונש
חלוףלאחרכי,היאההנחה.8"קורבנובטל-זמנועבר"בבחינת,והמחילה

,הציבוריתההתרגשותשלחלופתהאףאוהיחלשותהלנוכחובעיקר,מסויםזמן
השחיקהעםכי,מכאן.עודבולטפלולאהעבירהמעשהאת"לשכוח"הראוימן

הליכיםבנקיטתהציבוריהאינטרסגםנשחק,העבירהשלחומרתהאתהזמןששוחק
.9העברייןנגדפליליים

הצמדתשלפיה,0ן"הפליליההליךשלמהירלסיוםהזכות"היאשנייהתכלית
כתבהגשתשמועדהנחהמתוך)העבירהביצועלמועדהאישוםכתבשלהגשתו
.העברייןשלהפרטיבאינטרסנעוין(המשפטקיוםמועדעלגםמשליךהאישום

על.במהירותיסתייםזהשהליךלכךזכאי,פליליהליךנגדומתנהלאשרמי,שכן
:במאמרו(אזכתוארו)אלוןהשופטעמדזהרציונל

וסבירראוילזמןמעלמתענהשדינולאדםלונגרמתביותרחמורהפגיעה"
הבאיםודבריםדיןשלומלאצודק,מתוןבירורלשםומתחייבהמתבקש

ההרשעהשצל,פליליבענייןהואכךשכןומכל[...]המשפט-ביתבפני
משפחתוועיניהואועיניו,שניםגביעלשניםמעליומרחףהדין-וגזר

.1ן"וכלותרואותוידידיו
הליךאתשחווהבקטיןמדוברעת,יותרעודרבמשקלאלהלדבריםכי,ניכר

הבריאההיגיוןמןהןכמשתמע,זאת.פלילייםהליכיםשלבצלםהתבגרותו
ובעקיפיןבמישריןביטוישמצאכפי,2ן"הילדטובת"מעקרוןוהןהישרוהשכל

Youth~-להכוונותהצהרתאתראו,לנוערהמשפטבתימערכתשלהשיקומיתלגישתה7

Criminal Justice Act10[...]:הקנדיintended15"The yo~th criminal justice system

"societf010ןrehabilitate young persons who commit offences and reintegrate them.
.1,בוברכות,בבלי8
למעןהתנועה;(1964)570,586(2)יחר"פ,לממשלההמשפטיהיועץ'ננאשף63/290פ"ע9

.770'בעמ,3ש"הלעיל,השלטוןאיכות
.(1998)766,778(3)נבד"פ,ישראלמדינת'נמ"בעהבירהבוני97/4745פ"ע10
במשפטסוגיות:ודמוקרטיתיהודיתמדינהשלערכיהעיגון-היסוד-חוקי"אלוןמנחם11

.(1996)27,56יגמשפטמחקרי"הפלילי
לחתימהנפתחה)31,221א"כ,הילדזכויותבדברלאמנה3'סשללשונואתזהלענייןראו12

ננקטותאםבין,לילדיםהנוגעותהפעולותבכל":(1991-בלתוקףונכנסהאושרה)(1989-ב

אומינהלרשויות,משפטבתיבידיוביןפרטייםאוציבורייםסוציאליתרווחהמוסדותבידי
."במעלהראשוןשיקולהילדטובתתהא,תחיקתייםגופים
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שכתבימנתעלמאמץכללעשותהתביעהרשויותמונחות,לפיכך.הנוערםבחוק
.הנוערםלחוק14בסעיףשנקבעהזמץפרקבתוךיוגשוקטיניםנגדהאישום

הנוהגתהפרקטיקהאתקונסטיטוציוניתבראייהאבחן,זורשימהבמסגרת
חלוףמחמתסמכותבחוסרהוגשואשראישוםכתבילפיה,התביעהרשויותבקרב
.לממשלההמשפטיהיועץשלהרטרואקטיבילאישורוזוכים,ההתיישנותתקופת
שיקולועלהתפקידיםחלוקתעל,לדיןההעמדהסמכותעלאעמוד,ראשית
אבחן,מכןלאחר.הנוערחוקלאורהמחוקקבידישהותווהכפיהתביעתיהדעת

המשפטיהיועץשלהרטרואקטיביתמהסכמתוהנובעתהמשפטיתהנפקותאת
אישוםכתבימביטולהנובעותהמשפטיותההשלכותאתאבחן,לבסוף.לממשלה

.בהגשתםפרוצדורלייםפגמיםבשל

הנוערבחוקההתיישנותדינילאורלדיןההעמדהסמכות.ב

התפקידיםחלוקת.1
המשפטיהיועץשלהמוקדמתהסכמתואתהדורשותהוראותכולליםחיקוקיםכמה

נקודתכי,הואהכלל.המשפטלביתהאישוםכתבשלהגשתוטרם,לממשלה
החוק"כי,ודוק.15המחוקקנקטאותההלשוןהינההמשפטיתלפרשנותהמוצא
על.למדיניותביטויוהוא.חברתיתתכליתלהגשיםהבאה,נורמאטיביתיצירההוא

:שלפיהן,הפליליבהליךהקטיןבנושאהמשנהועדתשלמסקנותיהאתזהלענייןראו13

כלפיהםיינקטוכימחייבתקטיניםשלשטובתם,ההנחהמתוךיצאההנוערחוקחקיקת"
הםכיהבנהמתוךנחקקוהנוכחיכחוקרביםסעיפים.ייחודייםוטיפולענישה,שיפוטדרכי

שלדיוןהפרדת,הדיוןפומביותאי:במפורשזאתלומרמכלי,'הקטיניםטובת'אתתואמים
בתחוםיסודעקרונותלבחינתהוועדה."קצרההתיישנותתקופתקביעת,מבגיריםקטינים
91הפליליבהליךהקטיןבנושאהמשנהועדתח"דו-בחקיקהויישומםוהמשפטהילד

w4D53B4Cww.justice-890ג-EDD4-80.(2003,המשפטיםמשרד) .gov. iVNR/rdonlyres/C
.CHPLILY.pdf0@0/F61F563EAC49-]4(visited1851מס2007.4.21)

"יחדיולדיןובגירקטיןוהעמדת,העבירהביצועמיוםשנהשחלפהלאחרלדיןקטיןהעמדת"14
.(2003)להנחיה2'ס,5.1המדינהפרקליטתהנחיות

קיבוץ82/165א"ע;(1993)97,החקיקהפרשנות-שניכרךבמשפטפרשנותברקאהרן15
הועד'נחיים-כן86/11ע"על;(1985)70,74(2)לטד"פ,רחובותשומהפקיד'נחצור

דינהלפסק2'ס,(1987)99,103(4)מאד"פ,אביב-בתלהדיןעורכילשכתשלהמחוזי
;(1996)793,803(2)נד"פ,השידוררשות'נזנדכרג92/4562ץ"בג;נתניהוהשופטתשל

4'ס,(1997)549,554(4)נד"פ,בחיפהמקרקעיןשכחמסמנהל'ניעקב93/3115א"ע

,רמלהשומהפקיד'נשקלרש02/1222(א"תמחוזי)ה"עמ;אורהשופטשלדינולפסק
97/3(א"תמחוזי)מ"עת;מגןהשופטשלדינולפסק6'ס,(2004)819(2)לדמחוזידינים

שלדינולפסקב2'ס,(1998)552(1)לבמחוזידינים,מרכזמחוזעררועדת'נאבוטבול
מ"מעמנהל'נמ"בעכנקיורוטרייד94/8(א"תמחוזי)ש"ע;גורן(אזכתוארו)הנשיא-סגן
שלדינולפסק10'ס,(1998)840(8)כוכרךמחוזידינים,אביב-תלהעםאחד,קנייהומס

מנהל'נמ"בע6355בגושעשרה-אחתחלקה97/343(א"תמחוזי)ש"ע;הומינרהשופט
שלדינולפסק6'ס,(1997)900(8)כומחוזידינים,אביב-תלמחוזפיצוייםוקרןרכושמס

.הומינרהשופט
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אתתגשיםאשרמשמעותאותה,הלשוניותהאפשרויותקשתמבין,לחשוףהפרשן
.16"החוקמטרת

מייחדת,"לדיןלהעמידאין"בלשוןהמחוקקשלנקיטתוכיאנולמדים,מכאן
ההחלטהגיבושלגביאךלממשלההמשפטיהיועץשלהסכמתודרישתאתומסייגת
שלהגשתועלהאוסריםלחיקוקיםבניגוד,ואת.הקטיןשללדיןהעמדתובדבר
הדיןבקובץמצוי,כאמור.'לממשלה7המשפטיהיועץבידיאלאאישוםכתב

בדברלממשלההמשפטיהיועץהחלטתדרושהבהםמצביםשלמגווןהפלילי
,18אישיאופיבעלותהחלטותהןאלו.אחראוזהאינדיווידואלידעת-שיקולהפעלת

משתקפותשהןכפיהנתונותהנסיבותשלוממצהאינדיווידואליתבדיקההרורשות

.החקירה19מתיק
שהענייןלכךהיאאלהבמקריםהמחוקקכוונת,שמגרהשופטשללשיטתו

שעומדמי,קרי-המבצעתברשותביותרהגבוההמשפטיהדרגידיעליוכרע
הינהההחלטהכיזובדרךלהבטיחיוכלגםאשר-הכללית20התביעהבראש

דרישהאינההנדוןבהקשרההסכמהדרישתכי,מכאן.2'ואחידהכלליתגישהפרי
אמורפיה-ועלמכוחהאשרוענייניתמהותיתבדרישהמדובר.פורמלית-טכנית

אתהיטבושקלדעתונתןלממשלההמשפטיהיועץכי,המשפטביתלהשתכנע
בפרוצדורהבבוחרו.לאו22אם,עבירהבאותהאישוםכתבלהגישאםהשאלה

ר"פ,כהן'נקניג80/40נ"ד;(1982)248,252יבמשפטים"כפרשןהשופטעל"ברקאהרן16
;(1985)96,100(2)לטד"פ,יוסף'נשכחמסמנהל83/260א"ע;(1982)701,715(3)לו

561,571(4)לטד"פ,מ"בע"הילדיםמדיגת"'נמ"בעלבטוחחברה"המגן"83/631א"ע

,(1987)449,456(1)מאד"פ,לאומילביטוחהמוסד'ניעקבבן86/291ץ"בג;(1985)
,1(2)מאד"פ,המשפטיםשר'נאלוני86/852ץ"בג;וינוגרדהשופטשלדינולפסק3'ס

הדתיתהמועצה'נרסקין89/465ץ"בג;שמגרהנשיאשלדינולפסק14'ס,(1987)40-41
.אורהשופטשלדינולפסק4'ס,(1990)673,678(2)מדד"פ,ירושלים

:1973-ג"התשל,[הדשנוסה]המסוכניםהסמיםלפקודת(ד)38'סשללשונואתלמשלראו17

"בכתבבהסכמתואולממשלההמשפטיהיועץמטעםאלאיוגשלאזהסעיףלפיאישום-כתב"
(א)25'ס;1986-ו"התשמ,השואההכחשתאיסורלחוק5'סראווכן;['פ'נ-שליההדגשה]

,הקאדיםלחוק(א)23'ס;הממשלה:יסוד-לחוק(א)25'ס;1955-ו"התשט,הדייניםלחוק
.1977-ז"התשל,העונשיןלחוק123'וס;השפיטה:יסוד-לחוק(א)12'ס;1961-א"התשכ

יחשלוםדינים,הטבעשמורותרשות-ישראלמדינת'נאשר01/1924(גת'קשלום)ש"ב18
925(2002).

6'פס,(1998)694(8)כומחוזידינים,ישראלמדינת'נאלפסי97/7190(ש"במחוזי)פ"ע19

.הנדלהשופטשלדינולפסק7-ו
הנחיות"לממשלההמשפטיהיועץתפקידי"ראווכן;הפליליהדיןסדרלחוק(א)12'סראו20

.(ג"התשס)1לממשלההמשפטיהיועץ
ישראלמדינת81/506פ"ע;(1980)725(4)לדד"פ,ישראלמדינת'נחסבלה80/6פ"ע21

הנחיהגםראו;לויןהשופטשלדינולפסק5'ס,(1981)393,395(4)להד"פ,שלום'נ

רות;"אישוםכתבלהגשתמוקדםאישור"לממשלההמשפטיהיועץלהנחיות1004.4'מס
136-137ולחדשםפלילייםהליכיםלעכבהסמכות:החוקבאכיפתמינהלידעת-וסיקולגביזון

(1991).
.(1982)343,345(1)מגמ"פ,לוטן'נישראלמדינת81/887(א"תמחוזי)פ"ע22
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ליועץהנתונהלדיןההעמדהסמכותביןברורהתפקידיםחלוקתהמחוקקערך,זו

.המשפטתאתולנהלהאישוםכתבאתלהגישהסמכותלביןלממשלההמשפטי
משפטיאקטהינהאישוםכתבשלשהגשתושבעודבכךביטויהזוהבחנה

,זופרשניתגישה.מתמשך24תהליךהינהלדיןשהעמדההרי,ומוגדרפעמי-חד
Institute"הביטויביןבהבחנהמקורה Proceedings70",הליכיםנקיטתלאמור

לדיןלהעמידוהמוסמךהגורםבידיההחלטהגיבושהיאומשמעותה,חשודנגד

To"הביטוילבין,פלילי Prosecute",מטעםהמשפטבביתולייצוגלהופעההנוגע
.25התביעה

לממשלההמשפטיהיועץשלושיקוליווריפוטי-המעיןהדעתשיקול.2
14בסעיףהטמוניםומהעקרונותהפליליתהדיןסדרלחוק62סעיףשלמהוראתו

מותניתלדיןאדםלהעמידלממשלההמשפטיהיועץסמכותכי,עולההנוערלחוק

:מצטבריםתנאיםבשני

תנאי."האישוםכתבלביסוסהמספיקותראיותשלקיומן"הואהראשוןהתנאי
.27הקירתהבמהלךהמשטרהבידישנאספוכפי,הראיותדיותשאלתאתמציבזה

הפסיקהקבעה,אדםשללדיןהעמדתוכדברהחלטהשלהקשותהשלכותיהלנוכח
"להרשעהסבירהאפשרות"שלמבחן

~

'Realistic Prospect of

a

Convictionג").
כפי,המשפטביתשלהחלטתואופןאחרפרוספקטיביתהתחקותמהווהזהמבחן

אין"להרשעההסבירההאפשרות"שיטתלפיכי,לאמור.עצמובמשפטשתינתן
,לנאשםהמיוחסתהעבירהביצועעלמצביעאכןהראיותחומראםבוחןהתובע

שהנאשםסבירספקכלאיןכייפסוקהמשפטביתכיסבירההסתברותאלא
להשיבשלאההגנהלבקשתייעתרלאכי,לחלופין,או,העבירהבביצועאשם

,להרשעהסבירסיכויקייםכי,המסקנהאת,גולדברגהשופטשללגישתו.28לאשמה
אשרלכאורההראיותתשתיתשל,גיסאמחד:כפולהבחינהפי-עללקבלהתובעעל

.שם,לוטןעניין23
הדיןלפסק7'ס,(01.6.17,פורסםלא)פליני'נישראלמדינת01/520(א"תמחוזי)פ"ע24

.(פלוניעניין:להלן)במקור
,עצמוהמשפטיההליךאתהמנהלהגייםלביןלדיןהמעמידהגורםכין,זותפקידיםהלוקת25

,כאמורברורהתפקידיםחלוקת.הפליליתולפרוצדורהכישראלהמשפטיתלמערכתזרהאינה
האמוןכגורםהמחוזפרקליטאתהמגדיר,הפליליהדיןסדרלחוק60'סבאמצעותנקבעהאף
,שיימסריכולההליךשניהולבעוד,"פשע"מסוגבעבירותחשודיםשללדיןהעמדתםעל

.מוסמךלתובע,לדיןהעמדהבדברההחלטהגיבושלאחר
החקירהחומראליושהועברהתובעראה":הפליליהדיןסדרלחוק62'סשללשונוראו26

ענייןכמשפטשאיןסבורהיהאםזולת,לדיןיעמידו,פלוניאדםלאישוםמספיקותשהראיות
."לציבור

.(1997)1,9(3)נאד"פ,המדינהפרקליטת'ניהב97/2534ץ"בג27
Andrew!אProsecutions,;12'כעמ,שם,יהבעניין28 Ashworth, The Public Interest

.

Element

(1987)595.REV..124[מ4אם15א.
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ההרשעהסיכוייהערכתבאמצעות-גיסאומאידך,גולמיתכחומר,לפניועומדת
.פיו30-על

זהתנאי."הפליליההליךבניהולציבוריאינטרסשלקיומו"הינו,שניתנאי
עלמושתתתתקיניםחברהחיישלראויהמסגרתשלפיוהרעיוןאתלתוכומקפל
.להדגישםלנכוןרואההחברהאשר,ועקרונותערכיםעל,ציבוריסדר

באמצעותמאורגנתחברתיתמסגרתשלבקיומהלסייענועדהפליליהמשפט

אשר,וחובותאיסוריםעלהכרזהידיעל,זאת.בסיסייםחברתייםאינטרסיםעלהגנה
מסוימתהתנהגותקביעתשלמטרתה.3!המדינהבידיעונשיתסנקציהגוררתהפרתם

שהתנהגותהרחבלציבורלהכריזהיא,פליליתכעבירההגדרתהבאמצעות,כאסורה

לראותניתן,לפיכך.לצמצמהכדילחלופיןאו,כליללמונעהמטרהמתוךפסולהזו
העונשיותהסנקציותשלובהפעלתן,התנהגות32להכוונתכלימשוםהפליליבמשפט

.המהותי33הפליליהמשפטאתהמגשיםכלי-הפליליההליךבאמצעות
הדיןשלמלאהאכיפההמונעיםמערכתייםלאילוציםכפוףהפליליההליך,זאתעם

שלהדיוניותזכויותיוכגון,אחריםאינטרסיםעללהגןולשאיפההמהותיהפלילי
מרחיקותהשלכותקיימותאדםשללדיןהעמדתובדברלהחלטה,כאמור.הנאשם
דעתה-לשיקולגמישותשלמימדלהכניסישכי,המחוקקסבר,לפיכך.חייועללכת
.החשודשללדיןבהעמדתוהטמון"הציבוריהאינטרס"בחינתבדמותהתביעהשל

ניהולואםולהסיקמכלולןאתלהעריך,בנסיבותלהתחשבלתביעהמאפשרזהמימד
הפליליהמשפטשלהאינטרסיםאתמגשיםאכןהקונקרטיבמקרההפליליההליךשל

בהעמדהציבוריאינטרסמתקייםאין,ברקהשופטשללשיטתו.34הסובסטנטיבי

.גולמיתראיהמטבעההיאלכאורהראיה":שלפיהם,ברקהנשיאשלדבריואתזהלענייןראו29
אתפיהעללהכריעאפשרותכלאין.הפליליההליךשלההיתוךכוראתעברהטרםהיא

פוטנציאלבהטמוןאשרראיהאפואהיא'לכאורהראיה'[...]הנאשםשלחפותואואשמתו
זאדה95/8087ס"בש;"השיפוטיההליךבסיום,בעתידהפועלאלמהכוהיוצאאשר,ראייתי

.(1996)133,146(2)נד"פ,ישראלמדינת'נ
החקירהחומרמכלולמתוךאםהשאלהאתהבוחןהמשפטבית";148,בעם,שם,זאדהעניין30

לעצמויוצראלהמכל[...]מרשיעהעובדתיתתשתיתהשיפוטיההליךבסוףלשלוףיהיהניתן
אם,כלומר,החקירהבחומרהטמוןהראייתילפוטנציאלבאשרכוללתתמונההמשפטבית
אשמתאתתבססנהאשרראיותהמשפטבסוףתצמחנהזהחקירהשמחומרסבירסיכויקיים

.12-13'בעמ,27ש"הלעיל,יהבעניין;"הנאשם
היועץ'נגנור89/935ץ"בגראווכן;(1984)108אכרךעונשיןבדינייסודותפלרז"ש31

.(1990)485,508(2)מדד"פ,לממשלההמשפטי
תוארקבלתלשםחיבור)9בפליליםמשפטלהליכיחלופותעל-בהסכמהענישהגזלאורן32

'פרופשלגישתואתגםזהלענייןראו;(2002,חיפהאוניברסיטת,"לפילוסופיהדוקטור" Nessonשללמטרתםבנוגע
Charles?0":הדיןפסקי Nesson, The Evidence or the Event

(1985)1359,1357.HARV. ]. REV98,of' Verdicts

"
Judical.ג((שם1קש!א

.

:

Proofand

the.
תואמתמערכתמהווההסליליההליך"לפיהם,ברקהשופטוטלדבריואתזהלענייןראו33

אפללו79/639פ"ע;"הסובסטנטיביהפליליהמשפטאתלהגשיםהבאהנורמותשלומאוזנת
.(1980)561,575(3)לדד"פ,ישראלמדינת'נ

פרקליטשלדעתובשיקולדןאשר,MacMahonהשופטשלדבריואתזהלענייןוהשווראו34
1961)הפדרליהמדינה

"
K,193וsupp.635-634,630(5.[ו.א.ר

~

ein1Pugach.
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עליהםולעקרונותלערכיםתצמחאשרהתועלת,התביעהלדעת,בומקום,לדין

.אלהולעקרונותלערכיםייגרםאשרהנזקכנגדשקולה,להגןהפליליהמשפטנועד
הכרעהתוך,"והפסדרווח"שלחשבוןהיאהציבוריהאינטרסבחינת:אחרתבלשון
לדיןהעמדתובאמצעותהחברתיתהמסגרתלקיוםשתצמחלתועלתבאשרערכית
.החשודתשל

שיקוליםכמהבפסיקהנקבעו"לציבורעניין"הביטוישלעמימותולנוכח
ככל:"המעשהחומרת"(א):לדין36בהעמדההציבוריהאינטרסבחינתלשם

נמדדתהמעשהחומרת.לדיןבהעמדההאינטרסרבכך,יותררבההמעשהשחומרת

שכיחותה,שנגרםהנזקהיקף,העבירהביצוענסיבות,עצמההעבירהחומרת:לפי
,המעשהבוצעמאזשעברהזמןמשך,החשדותנשואהעברייניתההתנהגותשל

עברו,בריאותומצב,גילו:כגון,"החשודשלהאישיותנסיבותיו"(ב).וכדומה
רשויותעםמצידוהפעולהשיתוףמידת,לשקמונעשואשרהניסיונות,הפלילי
נסיבותיו"(ג).לגביוהפליליההליךלקיוםשיהיוהאפשריותוההשלכותהחקירה
שהפגיעהככל:המטבעשלהשנילצדוביטויהנותנות"הקורבןשלהאישיות
יותרכבדכך,תוקןלאאולתיקוןניתןאינולונגרםאשרוהנזקיותרקשהבקורבן
.לדיןהחשודשבהעמדתהציבוריהאינטרסשלמשקלו

טמונים,לדיןהעמדהלשםהתביעהשלהדעתבשיקולכי,היאהמקובלתהגישה
להסבירהיטיבה.37התביעהמלאכתשלשיפוטי-המעיןאופיהעלהמעידיםסממנים

אשר,(אגרנטועדת)לממשלההמשפטיהיועץסמכויותבדברהמשפטניםועדתזאת
לביןהציבורבין"לפסוק"שעליומשמעותוהמשפטיהיועץשלהתפקידכיקבעה
הסופיתהחלטתו,כזהבמקרה.למשנהואחדציבוריאינטרסביןלהכריע;הפרט
אך,"מינהלי"אופיאמנםנושאתהאישוםכתבאת-להגישלאאו-להגיש
.38"שיפוטית"בדרךאליהלהגיעמצווההוא

ביותר39כבדהאחריותבצדןנושאותלדיןהעמדהבדברהתביעההחלטות,אכן
במלאכת.המאזנייםכףעלהעומדיםהשוניםהשיקוליםביןאיזוןבסיסעלומתקבלות
את,העובדותמכלולאתאובייקטיביבאופןלאמודהתביעהרשויותנדרשותהשקילה

לדיןהעמדה-איבדברהחלטה,מזאתיתירה.לבחינההעומדיםוהזכויותהאינטרסים
.ובכתבמנומקתלהיותהיאוחייבת,החשודנגדהעונשייםההליכיםסיוםמשמעותה

.508-510'בעמ,31ש"הלעיל,גנורעניין35
.510'בעמ,שם,גזורעניין36
.(2002)254,262(5)נור"פ,ארבל'נישי-חטר99/6356א"ע37
עלקלינגהופרספר(1962)לממשלההמשפטיהיועץסמכויותבדברהמשפטניםועדתח"דו38

.שם,ישי-חטרענייןגםראו;(1993,עורךזמיריצהק)421,427שיכורימשפט
עלמוטלתכבדהאחריות":לממשלההמשפטיהיועץשלהנחיותיולשוןאתזהלענייןראו39

אופיבעלותבעבירותבייחוד,אדםנגדפליליאישוםכתבהגשתעללהחליטשבאמיכל
היועץלהנחיות3001.4'מסלהנחיה1'ס;"יימחהכלוכתםקלוןעמןשישועבירותחמור

."אישוםכתבהגשתלפניטיעון"לממשלההמשפטי
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רשאי,אלהנימוקיםעלבהתבסס.למתלונן40להימסרחייביםאלהטעמיםכי,ודוק

כל.41התביעהמערכתשלאמותיהת"בדלהנדון,ההחלטהעלעררלהגישהמתלונן
העמדהבדברהחלטהגם,לכךבדומה.שיפוטיאופיבעלהליךשלמאפייניוהםאלה
.בכתבמנומקתלהיותחייבת-פלילייםהליכיםלנקוטההחלטה,קרי-לדין

.החשודשלבעניינושיפוטית-מעיןקביעה,למעשההלכה,מהווהכאמורהחלטה
אותןעלוהחלתוהדיןניתוח,החקירהמחומרהמתחוורותהעובדותביסוסתוך,זאת

.חפותאואשמהבדברמשפטיתמסקנההסקת-ולבסוף,עובדות
אופיטמון,לדיןהעמדהלשםהדעתבשיקולכי,מסקנהלכללמשהגענו

אתלהפעיללממשלההמשפטיהיועץעלחובהכיבכךלהכירעלינו,שיפוטי
'פרופשללגישתו.הנוערלחוק14לסעיףתכליתיתפרשנותמתןתוךדעתו-שיקול
"פה"-שיפוטית-המעיןהמשרהנושא,דנןולעניין-השופטמשמש,ברק

שעלהרי,ויצמן43בפרשתהעליוןהמשפטביתשלקביעתולנוכח.למחוקקת

את-44"סטנדרטיים"השיקוליויתרבין-לבחוןלממשלההמשפטיהיועץ
עללהיגרםהעלולה,הדרושולשיקוםההתבגרותלתהליךהפוטנציאליתההפרעה

את,ושנית;רבזמןבמשךועומדיםתלוייםפלילייםהליכיםשלהשארתםידי
שלניהולםבצל,רגילבאופןלתפקדהקטיןשליכולתועלבמישריןההשפעה
.45נגדופלילייםהליכים

שעומדכמי.הכללית46התביעהבראשעומדלממשלההמשפטיהיועץ,כאמור
לדרושאפשר-אי,למעשהשהלכה,הרי,למדיועמוסהמימדיםגדולתמערכתבראש

בכללדיןלהעמידההחלטהבגיבושאישיבאופןמעורבלהיותהמשפטיהיועץמן
תיקכי,היאהנוהגתהפרקטיקה,לפיכך.המוקדםאישורואתהדורשחקירהתיק

אוהמחוזפרקליטותבידי)התביעהרשויותבידימקדמיבאופןנבחןהחקירה
,47מוקדםאישורדרושכיאלהרשויותמשסברו.(המשטרתיתהתביעהלשכתבידי

.האישור48למתןהסיבותאתהמפרטתהמשפטיליועץבקשהמופנית

להעמידשלאאולחקורשלאהחלטהעל":הפליליהדיןסדרלחוק63'סשללשונוראו40
."ההחלטהטעםבציוןבכתבהודעהלמתלונןתימסרלדין

.הפליליהדיןסדרלחוק64'סראו41
הפרקליט"המשפטופיתוחחסרהשלמת,פרשנות:לסוגיההשיפוטיתהיצירה"ברקאהרן42

The":לפיהם,מונטסקיהשלדבריומתוךלקוחהעיקרון;(1990)267לט nauonal judges

"rnore than the mouth that pronounces the words of

I

the lawסחare.
.6ש"הלעיל,ויצמןעניין43
הנחיות"לציבורענייןהיעדרבשלתיקלסגירתשיקולים"גםראו;31ש"הלעיל,גנורעניין44

.(ג"התשס)1.1המדינהפרקליטת
השופטשלדבריואתזהלענייןראו45

Stevens

:,296-295,266.u .s510,Anbright

v

. Oliver

(1994)138-137,11426.L.Ed127.
.הפליליהדיןסדרלחוק(א)12'ס46
141,147דפלילים"המחוזפרקליטשלסמכותו:לדיןלהעמידההחלטה"ברגעמיכאלראו47

(1994).
היועץהסכמתאתהתביעהרשויותתבקשנהבטרםכידורשותהמדינהפרקליטתהנחיות48
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חובהמוטלתהמשפטיהיועץשעלהרי,ההחלטהשלהאישיאופיהלנוכח

הרלוונטיתהתביעהרשותשלבקשתהלאורהחקירהתיקאתלבחוןסטטוטורית
אופיואתהולםאכןזהבדיקההליךכי,היאדעתי.בתיקהמצויותהראיותולאור
טענותיואתבוחןאשרכמי,לממשלההמשפטיהיועץתפקידשלשיפוטי-המעין
לעובדותהשוואתןתוך,(התביעהרשויות-זהבמקרה)לפניוהבאהדיןבעלשל

מעין,כןאם,הינה,לאואםלדיןלהעמידאםבשאלההחלטתו.בתיקולראיות

.החשודהקטיןשלבעניינו"דין-הכרעת"
סיכום.3

הפקיד,"לדיןלהעמידאין"במיליםשימושבעשותו,כי,עולהאלומדברים

בדברלהכריעהבלעדיתהסמכותאתלממשלההמשפטיהיועץבידיהמחוקק
דעתומשגיבש.הסטטוטוריתההתיישנותתקופתחלוףעםקטיןשללדיןהעמדתו

מלאכתאתלאצולהמשפטיהיועץשמוסמךהרי,49הקטיןאתלדיןלהעמידישכי
.המוסמכיםנציגיולידיעצמוהמשפטניהול

לממשלההמשפטיהיועץשלהרטרואקטיביתהסכמתונפקות.ג

כתבשללהגשתובזמנהקודמתלדיןהעמדהבדברהחלטהשלמקומה,ככלל
שניעלהמופקדיםהמוסמכיםהגורמיםביןפיצולקייםשבוומקום,האישום
החלטהשכן.הנכוןהזמניםסדרנהליעללהקפידבמיוחדחשוב,אלהמהלכים
וכורכתהאמוריםהמהלכיםמביןראשונה,טיבהמעצם,הינהלדיןהעמדהבדבר
.50שבמדיניותשיקוליםגםובהם,שוניםשיקוליםעמה

,הרי,לדיןהעמדהמהחלטתיוצאפועלהינההאישוםכתבשלשהגשתומכיוון
לממשלההמשפטיהיועץשלהסכמתוכיראוי,הנוערלחוק14סעיףשלנוכח
נשאלת,זאתעם.האישום52כתבהגשתלפני-ניתנתםהיאאם-תינתן

ביצועבעתהמבצעגילאת,העבירהחומרת:אתגםלשקולעליהן,לממשלההמשפטי
קיומואת,בתיקהראיותמצבאת,העבירהביצועממועדחלףאשרהזמןפרקאת,העבירה

להנחיה3'סראו.וכדומה,החשודהקטיןשלנוספתעברייניתופעילותקודםפליליעברשל
ביצועמיוםשנהשחלפהלאחרלדיןקטיןהעמדת"המדינהפרקליטתלהנחיות5.1'מס

."יחדיולדיןוכגירקטיןוהעמדת,העכירה
המקצועיהידעמןלהיבנותלממשלההמשפטיהיועץרשאי,עמדתוגיבושלשם,כיוראובדקו49

,העיוןבשלבלוסופקהאשרמומחהשלדעתוחוותעללסמוךאףאו,יועציושלאו,שלו
זהלענייןראו;במשפטכראיהלקבילותהתנאיהמהווההפורמליתבמתכונתנערכהטרםאך
.(1994)742,747(4)מחר"פ,כלודהצבאיהמשפטבית'נדקהאבו94/4562ץ"בג

.(2001)345,358(1)נוד"פ,ישראלמדינת'נכהן01/7438פ"כש50
המשפטיהיחבץאישורלבקשתההליך,המשפטיתכפרקטיקהכי,זהכענייןלצייןראוי,זאתעמ51

הואוקיומוהתנגדותכלללאמתבצעהמקריםבמרביתאשר,פשוטפרוצדורליהליךלרובהינו
מחוזי)פ"בתסגלהשופטשלהתייחסותואתזהלענייןראו.עצמידיןעשייתמניעתלשםאך
.הדיןלפסק33'פס,(2000)388(6)לבמחוזידינים,אלהרימי'נישראלמדינת97/434(ם-י

.כמקורהדיןלפסק7'בעמ,24ש"הלעיל,פלוניעניין52
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שכתבלאחר,בדיעבדניתנהאשררטרואקטיביתהסכמהשלדינהמה:השאלה

?המשפטלביתהוגשהאישום

מחדשולהגישו53האישוםמןבהלחזוררשאיתהתביעהכי,מחלוקתאין
מןבמפורשעולהזוגישה.לממשלההמשפטיהיועץשלהסכמתוקבלתלאחר
בביתהמערערהרשעתאתהעליוןהמשפטביתביטל,שם.54פלוניבפרשתהאמור

לאחר,הוגשהורשעבהבעבירההאישוםשכתבמכיוון,לנוערהמחוזיהמשפט

.לממשלההמשפטיהיועץשלהסכמתוללא,שנהשלההתיישנותתקופתחלוף
בדברינואין":והוסיףדבריואתלסייגלנכוןהעליוןהמשפטביתראה,זאתעם
שיקולהצורךאתמלשקוללממשלההמשפטיהיועץאתלמנועכדי,כמובן,אלה

."מעשהאותובגיןהמערערכנגדאישוםכתבשלהגשתולעניין
איןכי,יפו-אביבבתללנוערהמחוזיהמשפטביתקבע,זוהכרעהלנוכח
מצורפתאליוכאשר,האישוםכתבבשניתמוגשבומקרהביןמהותיהבדללראות

לאחרנמשךבושהדיוןאישוםכתבלבין,לממשלההמשפטיהיועץשלהסכמתו
ומטרתותכליתומבחינתהמקריםשניביןהבדלאין.55רטרואקטיביתהסכמהקבלת
גםהמקריםבשנינשמרתזושכן,המשפטביתקבעכך,הנוערלחוק14סעיףשל
פרטניתובחינה;גימאמחדהתביעהעללממשלההמשפטיהיועץשלפיקוחו:יחד

לביןהשיקוםעקרוןביןאיזוןלשםהעבירהשלהקונקרטיותנסיבותיהשלמטעמו
.גיסאמאידך,החוקשלטוןעקרון

באמצעות-יבוטלהאישוםשכתב,שהדרישהעולה,הפסיקהסברהכך,מכאן
,גרידאפורמליתדרישההינה,מחדשויוגש-האישוםמןהתביעהשלחזרתה
אחדבקנהעולהאינהאףזוגישה.מהותית56ותכליתמטרהשוםמשרתתאינהאשר
מפורמליזם":לעבורהעכשוויותהמשפטיותהמגמותועםהמודרניתהנטייהעם

חוקיותעקרוןשלקפדנייישוםכיאף,לפיכך.57"דעת-ולשיקוללגמישותומנוקשות
הרי,לממשלההמשפטיהיועץשלבדיעבדהאישוראתלבטלדורשהיה,המינהל
.58הכלליםלהפרתהסיבותמןלהתעלםשאין

,המשפטתחילתשלאחרעתבכלרשאיתובע":הפליליהדיןסדרלחוק93'סשללשונוראו53
מאישוםהחזרהתוצאותעל;"יותראואחדנאשםנגד,האישוםשבכתבמאישוםבולחזור
תשובתלפנימאישוםתובעבוחזר"הפליליהדיןסדרלחוק(א)94'סשללשונואתראו

אתהמשפטביתיזכה,מכןלאחרבוחזר;האישוםאתהמשפטביתיבטל,לאישוםהנאשם
."אישוםמאותוהנאשם

.(1992)2231(3)92על-חק,ישראלמדינת'נפלוני91/5715פ"ע54
.במקורהדיןלפסק8'בעמ,24ש"הלעיל,פלוניעניין55
.שם,פלוניעניין56
מדינת92/5614פ"עגםראו;(1993)62,80(1)מחד"פ,ישראלמדינת'נכהן92/6147פ"ע57

ד"פ,ישראלמדינת'נממירק99/6613פ"ע;(1995)669,681(2)מטד"פ,מסיקה'נישראל
.(2002)529,555(3)נו

8ב'ס,(2002)632(3)לגמחוזידינים,כחיל'נישראלמדינת02/1091('נצמחוזי)פ"ת58
.כהןהשופטשלדינולפסק
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השיפוטיהדעתושיקולהפליליההליךשלרטרואקטיביריפוי.ד

כימורה,המשפטביתבידישיפוטידעת-ושיקולגמישותהקנייתשל,זומגמה
ידחהאוייעתרבטרם,הנאשםשלהדיוניותזכויותיוקופחולאאםלבחוןזהעל

שהפרוצידורהמכיוון,זאת.ההגנהשלהנוקשותהפורמליסטיותדרישותיהאת
המשמשתהוגנתהגנהבהעניקה"הנאשםשלכרסהמגנה"האתמהווההפלילית
זכותלשלולהמשפטבתיבאיםכאשרכי,סבורני,לפיכך.59דיןעיוותבפניכתריס
החוקיתהמסגרתשמירתעלשיקפידוהדיןמן,המחוקקידיעלשהוענקהיסוד
לקיומושואףבבסיסושהחוקמכיוון,זאת.משתמעת60סמכותלעצמםייטלוולא

.בפורמליותלהפריזאיןכי,המשפטביתהדגיש,לעילהאמורחרף.הפורמלי61
,ההגנהמלואאתלנאשםלתתודאיצריכה,נקבעכך,טובהפליליתפרוצידורה

משחקשלדמותואתללבושצריךאינוהפליליהדיוןאבל,דיןעיוותלמנועכדי
.62המשחקגורלאתקובענכוןבלתיאחדמהלךשבואשקוקי
,האישוםבכתבהפגםשלריפויואתלבחוןהמשפטביתבבואכי,היאדעתי

לכךביטויובבדיקתובפרשנותוליתןעליו,רטרואקטיביתהסכמהבאמצעות
אתהעלהוחירותוהאדםכבוד:יסוד-חוקשכן.63חוקתיתיסודכזכותשעסקינן
,המלומדיםמרביתוהןהפסיקההן.חוקי-עלחוקתילמעמדבוהקבועותהזכויות
,והנאשמיםהחשודיםזכויותעללהשפיעצריכיםהיסודחוקיכיבדעהכיוםמחזיקים
לבין,ולכבודלחירותוהנאשמיםהחשודיםזכויותביןהאיזוןנקודתשינויבאמצעות

.64נוספיםואינטרסיםהציבורשלום
ישכי,גרוסעמנואל'פרופסבור,היסודחוקישלהאמורההשפעתםלנוכח

תכליתיתפרשנות,לכךאי.הדיוני65הפליליהמשפטשלפרשנילשינוימקום

זהבענייןהשוו;(1949)5,18אד"פ,לממשלההמשפטיהיועץ'גסילוסטר48/1פ"ע59
ftwשללדבריו

.

lusUce347,332(1943)-ב.u .s318,.5.1ט

McNabb

זוגישהלאימוץ;
697,715(1)נבד"פ,המחוזיהפסיכיאטר'ניק'וילנצ97/2060פ"רעראוהישראליבמשפט

(1998).
דינים,ישראלמדינת'נמ"בע(1989)ישראלאםאיסדנאות89/2289(א"תמחוזי)א"ת60

.(1989)281(4)לבמחוזי
5,7-8וביקורתתיאוריה"שיפוטיככוחדעת-שיקול:הסבירותשלהפוליטיקה"שמיררונן61

(1994);hlwsal Existence , "! THE FA~EOF LAWםHave0!4יו"ושStanley Fish, The IdW

(1991,.Kearas , eds.1Thomas)6Austin Sarat(159.
80/461פ"בע(אזכתוארי)ברקהשופטשללדבריוהשת;59ש"הלעיל,סיליסטרעטין62

.(1980)451,453(1)להד"פ,ישראלמדינת'נעשור
שלזכותולשלילת;(1996)837,847(5)מטד"פ,האוצרשר'נהירשזון94/5263ץ"בג63

u.237,219(1941)ראו,ראוילהליךנאשם .s314,

Lisenba

, California;ח.:וכןEROLD7

,LAFAVEא4 CRfIffflgA

L

PROCEDURE: CONSTTTUTIONAL L~drrAnoNs.ןWAYNE!שISRAEL

(1993,.ed5ש)11NUTSHELL.
ד"פ,ישראלמדינת'נגנימאתך19553פ"בבש(אזכתוארו)ברקהשופטשלדבריוראו64

.(1995)355,421(3)מט
האדםכבוד:יסודחוקפי-עלהנאשםאוהחשודשלהדיוניותהזכויות"גרוסעמנואל65
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לזכותוחוקי-עלחוקתימעמדהעניקה,האדםולכבודאישיתלחירותהזכותשל
Due(הוגן66להליךהנאשםשל Process of the Law7"

פרשניתגזירהלנוכח.

חוקתיתיסודבזכותפגיעהמהווההדיוןמכלליחריגהכייסברואשריהיו,זו
הביאהכללטובתלביןהפרטזכויותביןהכובדמרכזשינוי.הנאשםשלמוקנית
הפכו,הפליליבמישור,מכךיוצאכפועל.הערכיתהפירמידהמבנהשלשינויעמו

המוגנתהנכות.החוקתיות68היסודזכויותבשירותמרכזילכליהפליליהדיןסדרי
שלכתם")אדםשלהטובולשמואישיתלחירותהזכות:הינההפליליבהליך
Due'-העקרוןדורש,יסודזכותבשלילתשמדוברמאחר.69("פליליעבר Process

לכלליםבהתאםאוהקבועיםהדיןלסדריבהתאםיתנהלהפליליהמשפטכי
.70למקרההמתאימים
שהוגשאישוםכתבשלביטולונדרשאםהשאלהועולהחוזרת,הדבריםמשכך

מכלליוהחריגההרטרואקטיביריפויולנוכח,ההתיישנותתקופתחלוףלאחרקטיןנגד
קונסטיטוציונליזציהבדברהמתפתחתהמגמהלאורכי,לטעוןניתן.הפליליהדיון
וכפועל-הפגםריפויאתלמנועהנאשםשלשזכותוהרי,הפליליהדיןסדרישל
."הבטלותתרופת"מנובעת-האישוםכתבשלביטולואתלדרושמכךיוצא

ubi"("התרופהשם,הזכותשבומקום"כיהעיקרוןלפי,זאת ius ibu

"remedium(71.זההםשלוביםוהסעדהזכותכי,היאזהעיקרוןלפיהמוצאנקודת
כי,לינראה.לסעד72קיוםאיןהזכותשללאכשם,לזכותקיוםאיןהסעדללא.בזה

הזכותהענקתהןטובותמה:פשוטהינוזומוצאנקודתמאחוריהעומדהרציונל
הפעולהאם,שלילתהאובההפגיעהאתהאוסרחוקתימעמדבעלאיסורוחקיקת

(אזכתוארו)ברקהשופטשללדבריוזהבענייןהשוו;(1996)155יגמשפטמחקרי"וחירותו

.(1995)589,653(4)מטד"פ,ישראלמדינת'נגנימאת95/2316פ"בדנ
271,281מאהפרקליט"חוקתיתכזכותהאדםכבוד"ברקאהרן;169'בעמ,שם,גרוס66

ד"פ,ישראלמדינת'נכרנס99/3032ח"כמדורנרהשופטתשלדבריהאתראווכן;(1994)
המשפט"שיפוטיהליכיםועיכובראויהליך"שחםועודדאוקוןבעז;(2002)354,375(3)נו
.(1996)265,271ג

.U.358,-ב,Blackהשופטשלדבריואתראו,הביטוישלמקורועל67 S397,Re Winship!נ
(1970)379-378.

.(1999)12,28(2)ט"תשנמ"פ,ישראלמדינת'נ'ץ*רהמי98/10345(א"תמחוזי)פ"ת68
יהודית;(1996)956(6)כומחוזידינים,ישראלמדינת'נכרג*גי95/664(א"תמהוזי)פ"ע69

:יסוד-חוקלאורקונסטיטוציונליזציה:האדםזכויותשליאנוס-הפליליהמשפט"קרפ

.(1995)64,75-76מבהפרקליט"וחירותוהאדםכבוד
עלוהשלכותיההיסוד-חוקיבעקבותהמשפטמערכתשלהקונסטיטוציונליזציה"ברקאהרן70

אלהגישותלאימונן;(1996)5,22יגמשפטמחקרי"(והדיוניהמהותי)הפליליהמשפט
750,755(3)נאד"פ,יפו-אציבבתלהשלוםמשפטביתשופטת'נחכמי95/6319ץ"בגראו

(נאוד"פ,מ"בעלביטוחחברההישראליהפניקס'נישראלמדינת02/6353פ"בש;(1997)

1,3(2002).
.(1994)703-704חוקתיתפרשנות-שלישיכרךבמשפטפרשנותברקאהרן71
אשרוהאסמכתאות(1998)433,436דוממשלמשפט"חוקתיותתרופות"גרוסעמנואל72

.שםהובאו
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,בהנחההינוההרתעתיכוחו73?ותופסתתקפהבעינהעומדתזהלאיסורהמנוגדת

ביטויהאתנותנתאשדהיאהתרופהכי,לאמור.הסעדגםטמוןבזכותבפגיעהכי
אינה,הסעדבנושאהמחוקקשלשתיקתו,ברקהשופטשללשיטתו.לזכותהממשי
אופיבעלהינוהיסוד-חוקכי,היאברקהשופטשלמוצאו-נקודת.שליליהסדר

.בו74המעוגנותהחוקתיותבזכויותהפגיעהאתלרפאהנועדתרופתי
באופןהפגםשלריפויואתהשוללתגישהלקבלאיןממילאכי,מכאןעולה
הרי,75מוחלטותאיקהאדםשזכויותהיאפסוקהשהלכהמאחר,זאתעם.מוחלט

יש,זאתחרף.שליליתלהיותצריכה-המוחלטבמובנה-לשאלתנושהתשובה
רקלאמוכר,וחירותוהאדםכבוד:יסוד-בחוקהקבועותלזכויותבנוגעכי,להדגיש
להןמוענקאלא,פגיעהמפניעליהןהשומר(5ששNegativus5(השליליהסטטוס

החיוביהסטטוסגם

~

status Positivu(כי,ודוק.להגנתן76"עשה"חובתהמטיל
ביתשלהחלטותיואתחובקתוחירותההאדםכבוד:יסוד-שבחוקהכיבודפיסקת
הפעלתבמסגרת,כןעלאשר.שבחוק78היסודלעקרונותאותןוקושרתהמשפט
,עצמםלביןבינםהמתנגשיםוהאינטרסיםהערכיםביןלאיזוןהשיפוטיהדעתשיקול

אחדלכלליתן,זהלעומתזההמתנגשיםוהאינטרסיםהערכיםאתלהעמידהשופטעל
תהא,זהאיזוןבמסגרת.החיכוךבנקודתמשקלםפי-עלביניהםולאוןמשקלמהם
,המשפטביתמעניק,בכך.העליונה79עלביותרהכבדהאינטרסאוהערךשלידו

יסודבוכותשעסקינןלכךממשיביטוי,האישוםבכתבהפגםשלריפויואתבבדיקתו
.הנדוןהמקרהשללנסיבותיובהתאםפרופורציונליאינטרסיםאיזוןתוך,חוקתית
העכשוויותהמשפטיותהמגמותאתתואמתאףזושיפוטיתבחינהכי,היאדעתי

.היחסיתהבטלותדוקטרינתבאמצעותהמשפטיתשיטתנובמסגרתנתפתחואשר
בגדרבין-משפטיפגםנפלבומקרהבכלכיבגישההדוגלתדוקטרינה
,המקרהנסיבותאת,ובראשונהבראש,לבדוקיש-לסמכותמחוץוביןהסמכות

-טעותכללא.הנסיבות80לפישיינתןהסעדאתולהתאים,הפגםמהותאת

בנוגע,Clarkהשופטשללדבריוהשוו;שם,גרוסעמנואל'פרופשלהתייחסותוזהלענייןראו73
.U.656,543(1961)-ב"הבטלותתרופת"מכוחראיותשללפסילתן S367,Ohio.יMapp.

.439'בעמ,שם,גרוס74
מגדל'נמ"בעהמאוחדהמזרחיבנק93/6821א"עראווכן;475'בעמ,71ש"הלעיל,ברק75

,דתותלענייניהשר'נשקדיאל87/153ץ"בג;(1995)221,335(4)מטר"פ,שיתופיכפר
.(1988)221,242(2)מבד"פ

'בעמ,שם,ברק;(1994)271,273מאהפרקליט"חוקתיתכזכותהאדםכבוד"ברקאהרן76
(2)2006על-תק,הראשיהצבאיהתובע'ניששכרוב98/5121פ"עזהלענייןראווכן;364

.בינישהשופטתשלדינהלפסק52'ס,(2006)1093
לכבדחייבתהשלטתמרשויותרשותכל"כיקובעוחירותוהאדםכבוד:יסוד-לחוק11'ס77

."זהיסוד-חוקשלפיהזכויותאת
,הירשזוןענייןראווכן;(2000)1069(2)2000על-תק,ישראלמדינת'נכהן00/2910פ"בש78

.847'בעמ,63ש"הלעיל
.216'בעמ,71ש"הלעיל,ברק79
.(1999)193,203(1)נגד"פ,הפניםשר'נמ"בעאשקור96/7053ץ"בג80
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ביןלהבדיליש.אוטומטיתבטלותגוררת-הדיןשלמהותיתהפרהתהאואפילו
ואינטרסאישיצדקכגוץ,שוניםשיקולים,לפיכך.הפגםתוצאותלביןהפגםעצם

.81הפגומהההחלטהביטולאתלמנועואףהתוצאהעללהשפיעעשויים,ציבורי
אתולאבחןלברריש,הראשוןבשלב:שלבי-דומשפטיבטיפוללנהוגראוי,לכן

לפגםהסעדאתלהתאיםישהשנישבשלבבעוד;הפגםשלהחומרהואתהמהות
אגב-הפסיקהקבעה,הפגםריפויבחינתלשם.המקרהשלנוספותולנסיבות
בטרם,שיקוליובגדרלהביאהמשפטביתעלאשרקריטריוניםכמה-אורחא

בקריטריוניםמדובראיןכי,לצייןחשוב.הריפוי82להליךהשיפוטיהכשרואתיעניק
.האחריםשלהמצטברמשקלםעלאףלגבוריכולהאחדשלומשקלו,מצטברים

לדיןההעמדהאישורלביןהאישוםכתבהגשתביןהזמןסמיכות.1
שלליבןותוםהגינותןבבחינתהמסייעעוברתיקריטריוןהינההזמןסמיכות
המדינהכיזכותוהיאכבודועללהגנהאדםשלזכותושכן,83התביעהרשויות
הזכותמבחינת,לפיכך.וכשרסבירבאורחבעניינוותפעליושרבמידתבותנהג
לשיקולי,המינהליההליךלתקינותבאשרולחקורלהעמיקשישהרי,ראוילהליך
.וכדומה84,לבםלתום,ההלטתםלסבירות,מטעמוומילממשלההמשפטיהיועץ

שיקוליהםלתוךהשיפוטיהחיקורבהעמקתמעשיקושיקיים,לעילהאמורחרף
,הואלכךהטעם.הרלוונטיותהתביעהרשויותושללממשלההמשפטיהיועץשל

להעמדהלממשלההמשפטיהיועץשלהרטרואקטיביתהסכמתוכשרותשבחינת

.85האישוםכתבנגדמקדמיתטענההעלאתבבחינתהינה,לדין
המכוונותבאופיןציות"בגטענותהינן,האישוםעצםנגדמקדמיותטענות,ככלל

הליךכי,קבעהאשר,בפסיקההודגשהזואבחנה.מינהליתרשותשלהחלטהנגד
בית"בידינבדקאשרהפליליהפןקיים,ראשית:פניםמשנימורכבלדיןההעמדה
,לכךהראויההמסגרתלפינבחןהואהמקדמיותהטענותולעניין,"פלילימשפט

;1982-ב"התשמ,[משולבנוסח]הפליליהדיןסדרלחוק149סעיףבאמצעות

כלנמדדתשבהםשיקוליםפי-עלנמדדאשר"המינהליהפן"קיים,ושנית

ץ"בג;(2001)673,684-685(4)נהר"פ,הראשיהצבאיהתובע'נגיספן99/2413פ"רע81
רומיאו95/3081ץ"בג;(1994)291,306(5)מחד"פ,הפניםמשרדל"מנכ'נבאקי94/2911
;(1996)177,194-195(2)נד"פ,בישראלהרפואיתההסתדרותשלהמדעיתהמועצה'נ

דינים,מ"כעלביטוחחברההישראליהפניקס'נישראלמדינת97/417(ם-ימחוזי)פ"ת
בכרךהמינהליתהסמכותזמיריצחק;הדיןלפסק37-38'פס,(1999)652(6)לבמחוזי

679-680(1996).
.358'בעמ,50ש"הלעיל,כהןעניין82
ד"פ,והתרבותהחינוךשר'נמחמוד78/685ץ"בבג(אזכתוארו)ברקהשופטשלדבריוראו83

.הדיןלפסק7'ס,(1979)767,777(1)לג
.(1996)415,421(4)ה"תשנמ"פ,תומרקין'נישראלמדינת93/6650(א"תמחוזי)ס"ת84
רשאיהמשפטתחילתלאחר"כי,הקובעהפליליהדיןסדרלחוק(3)149'סאתזהלענייןראו85

."האישוםבכתבפסלאופגםובהםמקדמיותטענותלטעוןהנאשם
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.86לצדקהגבוההמשפטביתשלשיפוטילפיקוחנתוןוהוא,מינהליתהחלטה
לבטלותהישרביחסבהיקפהמוגבלתהעקיפההתקיפהכי,היאפסוקההלכה
נעוצההעקיפההשיפוטיתהביקורת,אחרתבלשון.המינהלית87ההחלטהשל

לביטולניתןרקהואשמאאו)void(מעיקרובטלהמינהליהמעשהאםבשאלה
)voidable(88.בדיקתתחומישליתרהרחבתשמא,בחששנעוצהזודעהכי,ניכר

.התדיינויותשלבריבוי"המוסמךהמשפטבית"עללהכבידעשויההדעתשיקול
אתראיותבאמצעותלבחוןהנאשםאוהנתבעיבקשפעוטההתדיינותבכל,שכן

.הרשות89שלדעתהשיקול
הואנמנהכי,ברקהשופטהעירבכדילא.זוגישהלאמץאנימתקשה,כןפיעלאף

החלטהלבין)void(בטלההחלטהביןההבחנהשלבתבונתהספקהמטילים,אלהעם"
החלטהביןההבחנהכי,היאדעתי.90"העקיפההתקיפהלעניין)voidable(נפסדת
המשמרת,91משהואטומיסטיתשיפוטיתבקונספציהנעוצהנפסדתלהחלטהבטלה

המסתייגתקונספציה.השוניםהמשפטבתיביןהמוסדיתהדיכוטומיהאתבאדיקות
הטרנספורמציהעלהציפורממעוףהמביטה,הוליסטית92שיפוטיתמראייה

אך.הישראליבמשפטחלהאשרהקונסטיטוציוניתואףהסטטוטורית,המוסדית
.שמריו93עלקופאאינואשרודינמיחייצורהואהמשפטכי,הואהמפורסמותמן

.(1997)3739(1)97מח-חק,בשן'נישראלמדינת96/360(א"תמחוזי)פ"ת86
.(1969)398,402(2)כגר"פ,טחן'נתקווה-פתחעיריית69/183א"ע87
אשרוהאסמכתאות(1997,שלישיתמהדורה)22מנהלייםבענייניםהשפיטהזמיריצחק88

(6)לבמחוזידינים,ישראלמדינת'ניצקן99/70856(א"תמחוזי)פ"עראווכן;שםהובאו

.המרהשופטשלדינולפסקזג'ס,(2000)811
;(1990)812,820(מדתד"פ,ישראלמדינת'נמ"בעפטרוכימייםמפעלים88/483א"רע89

ישראלמיינת98/545(א"תמחוזי)פ"ע;המרהשופטשלדינולפסק7ג'בסשם,יצקןעניין
מדינת'נרבי'ג99/80074פ"ע;הדיןלפסק6'ס(1999)4287(2)99מח-תק,פינקלשטיין'נ

(א"תמחוזי)פ"ע;המרהשופטשלדינולפסק18'ס,(2000)6(6)לבמחוזידינים,ישראל
שלדינולפסק20'ס,(2001)538(9)לבכרךמחוזידינים,ישראלמדינת'נמוזס99/80165

692(8)לבמחוזידינים,קורפלי'נישראלמדינת00/80173(א"תמחוזי)פ"ע;המרהשופט

.המרהשופטשלדינולפסק3'ס,(2001)
.819'בעמ,שם,פטרוכימייםמפעליםעניין90
Midan,המתחייביםבשינוייםוהשווראוהאטומיסטיתהשיפוטיתהקונספציהעל91 Damaska

Comparative View, ]" COhfARAftVE4:Atomistic and "olistic Evaluation of .Evidence

HISאסHONOR OF

,

IOHN HENRY MERRYMANשLAW: EssAYsP1RIVAIE INIERNATTONAL4סא

(1990,01Clark.5

;

David(91IEJII

BETHDAY

S7EVEN.
עםקונסיסטנטיותהמשמרת,הוליסטיתגישהלאמץנוטותשיפוטיותהנמקותכיוראוצאו92

Barry,4:זהלענייןראו;המשפטיתהשיטהבתוךקודמיםועקרונותקביעות Hoffmaster

(1980)161,159ERKENNTNIS15,Judical

Justification

Holisticסו

Approach

.
דינולפסק7'ס,(2001)625,711(2)נהד"פ,ישראלמקרקעימנהל'נקרסיק96/2390ץ"בג93

16'ס,(2000)145,161(5)נדד"פ,כהנא'נישראלמדינת98/1789פ"דנ;ברקהנשיאשל

תאונותנפגעילפיצויקרן-קרנית'נלינדורן97/2000א"ע;אורהשופטשלדינולפסק
,15ש"הלעיל,ברק;ברקהנשיאשלדינולפסק17'ס,(1998)12,33(1)נהד"פ,דרכים
.264-265'בעמ
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שלהיקפהבחינתכי,מכאן.סביבתו94עםהרמוניבאופןומתעדכןמתחדשהוא
התחיקתייםהשינוייםלמלואהרמוניביטוימתןמחייבתהעקיפההשיפוטיתהביקורת

,ארוכהתקופהבמשך=,אמנם.המשפטית95בשיטהחלואשרוהיורספרודנטליים
ביתשלנחלתוהמנהליהמשפטהיה,רבלאזמןלפניועדהמנדטמתקופתהחל

הסמכותמסירת-היסטוריבטעםנעוצהלכךהסיבה"אך,"לצדקהגבוההמשפט
בחינה.96"לצדקהגבוההמשפטלביתהמנדטבתקופתעודמנהלייםבענייניםלדון

,תגלה,יותרהנמוכיםהמשפטבתילביןצ"בגביןהמוסדיתהדיכוטומיהשלהיסטורית

אשר,המנדטוריהבריטיהשלטון.מנדטוריים-פוליטייםבשיקוליםנעוציםשורשיהכי
המשפט-בתיובידיהשלוםמשפט-בתיבידילהפקידחשש",דברלכלצבאיאופינשא

הצוויםבאמצעותהשלטוןביקורתשלוהרגישההחשובההסמכותאתהמחוזיים
משפט-בבתיכיההנחהעלמבוססלכךהטעםהיה,הנראהככל."הפרוגרסיביים

נחשבואלהכיאף.ויהודיערביממוצא,מקומייםשופטיםלכהןהיועתידיםאלה
עליהםמלסמוךהמנדטוריהשלטוןהיסס,נפשותבדינילדוןהצורךדימקצועיים
בידיהמינהליתלביקורתהסמכותאתהפקיד,כךמשום.עצמולוהנוגעיםבעניינים

כפי,בעיקרומורכביהיהזהמשפט-בית"כיההנחהמתוך,העליוןהמשפטבית
היהיכולשהשלטוןאנגלייםמשופטים,המנדטשנותכלבמשךמורכבהיהשאמנם

לסכםניתן,כןעלאשר.97"וצרכיובעיותיואלבהבנהיתייחסוכיעליהםלסמוך
שללטובתודאגהמתוךשנוצרכפינוצרלצדקהגבוההמשפטבית"כי,ולזמר

.98"הארץתושביאלבחשדהתייחסאשרזרשלטון
בסימןמציב,צ"בגשלהמשפטיממעמדוגורעשאינואףעל,זההיסטורירקע

נשמרההמדינהקוםלאחרכיאף,ואכן.זו99במתכונתקיומוהמשךאתשאלה
גדללמספראנועדיםהאחרונותהשנים25-שבהרי,ממשישינויללאזומתכונת

.603-604'בעמ,שם,ברק94
הנשיאבידישאומצהכפי,הארס'פרופשלתורתואתתואמתזודינמיתפרשנותכיוראוצאו95

Primary(ראשוניותנורמותביןמבחיןהארט'פרופ;75ש"הלעיל,המזרחיבנקבפרשתברק

Rules of

I

:

Obligation

המשניותהנורמות.משניותנורמותלבין,נורמטיביתמבהינה,המחייבות)
.לגביהםסכסוכיםמוכרעיםוכיצדלשנותםניתןכיצד,הראשונייםהכלליםנוצריםכיצדקובעות
00Rule"ההכרהכלל"לבכורהמעמדהארט'פרופמעניק,המשניותהנורמותשלבגדרן

Recognition(.מיהי,הנורמטיבימעמדןמהו,הראשוניותהנורמותנוצרותכיצדקובעזהכלל
שלהתפישהאתמשקףההכרהשכללמכיוון.התחתונההנורמהומיהיהעליונההנורמה

הנורמותשלזיהויןאתלשאובניתן,במסגרתהנורמותשליצירתןדרכיבדברהקהילייה
שיפוטיותהחלטות;חקיקהדבר;סמכותיטקסט:מקורותשלמגווןבאמצעותהראשוניות

ןLAW'0,100:זהלענייןראו.וכדומה;נהוגמנהג;בעברשניתנו

CONCEFTI

.H.L.A,שיד:

HART

(1994,.ed24ח);357'בעמ,שם,המזרחיבנקענייןראווכן.
.(1997)545הישראליהמנהליהמשפטזהב-הררענן96
.83'בעמ,88ש"הלעיל,זמיר97
.83-84'בעמ,שם98
.84'בעמ,שם99
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כערכאותהפועלים,הרגיליםהמשפטלבתיהמועבריםמינהלייםענייניםשלוהולך

.מינהליים100משפט-בתישלראשונות
הסמכותאתהעבירהאשרנקודתיתחקיקהבאמצעותההעברהבוצעה,בחלקה

ב"וכיועסקיםרישוי,למוניותרשיונות,נכיםעתירות,אסיריםעתירותבעניינילדון
הפסיקהדרךעלההעברהבוצעה,האחרבחלקה.0ן!המחוזייםהמשפטלבתי

שלשיאו.'וכדהמקומיות04ןברשויותחברות,'03ובנייהתכנון,מכרזים02ןבענייני
,2000-ס"התש,מינהלייםלענייניםמשפטבתיחוקשלחקיקתועםהסתמןהמעכר
המינהלייםבסכסוכיםהטיפולאתהמחוזייםהמשפטלבתילהעבירביקשאשר

עקרוניים,הדשיםבמקרים"לדוןץ"בגשלסמכותושמירתתוך,השגרתיים
שלחקיקתועם,ואכן.הראויות105המידהאמותנתגבשוטרםבהם"וחריגים

המשפטבתישלהענייניתלסמכותםנתווספו,מינהלייםלענייניםמשפטבתיחוק
מוסדותרישוילרבות)חינוך,המידעחופש,ארנונה:בענייניעתירותגםהמחוזיים

רישום,דתיותמועצות,(תלמידיםשלוהעברהרישום,הוריםתשלומי,חינוך
.ב106"וכיומפלגות,ציבורידיור,אוכלוסיןמינהל,ירייהכלי,תיירות,עמותות
השיפוטיתהביקורתהיקףאודותענפותוספרותפסיקההצטברוהשניםבמרוצת

רשויותשלהחלטותיהןועל!לממשלה07המשפטיהיועץשלהחלטותיועל

חל,ראשית:עיקרייםטעמיםכמהעומדיםזהמעברשלביסודו;96ש"הלעיל,זהב-הר100
שלברומוהעומדיםהענייניםמןרובפיעלהם"מינהלייםעניינים,שלפיהבגישהשינוי
ענייניםלביןמינהלייםענייניםביןלהבדילאיןכיסבורה,כיוםהמסתמנתהגישה;"עולם

העליונההשיפוטיתבערכאהראשוןדיוןהמחייבייחודבהםאין"שכן;אחריםשיפוטיים
ביתעלרבעומסוהטילה,השניםעםוגדלההלכהההתדיינויותכמות,שנית;"המדינהשל

לחלוקההביא,העומסמןלהפחיתהצורך.לצדקגבוהמשפט-כביתבשבתוהעליוןהמשפט
בתישללסמכותםשוניםמינהלייםענייניםהעברתתוך,המשפטבתיביןחדשהמוסדית
.השיפוטיתבהיררכייההנמוכיםהמשפט

,מנהלייםלענייניםמשפט-בתיחוק-בישראלהמנהליבשיפוטרפורמה"מזוזמני101
.(2001)233,235ווממשלמשפט"2000-ס"תש

גםראו;(1991)50(5)מהד"פ,והדרכוןהבינוישר'נמ"בעפסטרנקדוד91/991ץ"בג102
.(2002-2003)197אוממשלמשפט"אזרחימשפטבביתציבורייםמכרזים"זמיריצחק

;(1993)37(4)מזד"פ,אביב-תל,ה"ובסלתכנוןהמחוזיתהוועדה'נחלפון93/4306ץ"בג103

257בוממשלמשפט"האזרחיהמשפטלבית-ובנייהתכנוןענייני"זמיריצחקגםראו

(2004).
.(1992)159,167(5)מוד"פ,צמח'נכוסקילה92/1287א"רע104
.לויןהשופטשלדינולפסק5'ס,!66'בעמ,שם,כוסקילהעניין105
.2000-ס"התש,מינהלייםלעניניםמשפט-בתילחוקהראשונההתוספת106
86/292ץ"בג;(1983)326(4)לזד"פ,לממשלההמשפטיהיועץ'ננוף81/329ץ"בג107

המשפטיהיועץ'נהנגבי90/806ץ"בג;(1989)406(4)מבד"פ,ישראלמדינת'נהעצני
,לממשלההמשפטיהיועץ'נפדרמן93/4162ץ"בג;(1990)797(4)מדד"פ,לממשלה

,לממשלההמשפטיהיועץ'נגנור94/3425ץ"בג;(1993)309,318-319(5)מזד"פ
749(2)מחד"פ,לממשלההמשפטיהיועץ'גסויסא93/7074ץ"בג;(1995)1(4)נד"פ

ץ"בג;(1996)793(4)נד"פ,לממשלההמשפטיהיועץ'נאולמרט96/6781ץ"בג;(1994)
1550(3)2004על-חק,לממשלההמשפטיהיועץ'נהשלטוןאיכותלמעןהתנועה04/5675

השיפוטיתהביקורת"יאיר-בןמיכאל;211-227'בעמ,2!ש"הלעיל,גביזון;(2004)
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עקרוניים,חדשים"מקריםאלהבמקריםלראותישאם,ספק,כןעל.התביעה108

.ץ"בבגלהידוןהראויים,"וחריגים
במלאכתשעניינו,פחותלאוחשוב,נוסףבטעםתימוכיןלמצואניתן,לטענתי

,ואחרונהראשונהכערכאהלשמשץ"בגנועד,ככלל.109העובדתיתהמחלוקתבירור
להתיר,כללבדרך,נוהגצ"בגאין,כיום.ן!שכנגד0ותצהיריםתצהיריםיסודעל

הכלוליםהנתוניםשלושלמותםדיוקםעלרבהבמידהסומךוהואעדיםחקירת
.1ן!לפניוהמובאיםבתצהירים
החלטתואת,קרי-המינהליהמעשהאתלתקוףניתןכי,למדיםאנויוצאים

סעיףבאמצעות,המקדמיותהטענותבמסגרת-לממשלההמשפטיהיועץשל
התייחסותתוך,1982-ב"התשמ,[משולבנוסח]הפליליהדיןסדרלחוק(3)149

אתלשאובניתן,לחלופין.האישוםבכתבהדבקפסולכאלהרטרואקטיבילריפוי
סעיףלפיהנגררתהסמכותבאמצעות,העקיפההתקיפהכללימכוחלכךהסמכות

,לדעתי,תואמתזוגישה.1984-ד"התשמ,[משולבנוסח]המשפטבתילחוק76
שלחקיקתועם,הפליליבהליךהזכויותבמערךשחלהחוקתיהשינויאתגם
הפלילייםההליכיםביןהפגשה"המאפשרשינוי.וחירותוהאדםכבוד:יסוד-חוק

.112"המנהליהמשפטלכללי
נגדעשהצומתן:המבוקשהסעדלפיהסמכותמישוראתלאבחןיש,לפיכך
מעשהשלבטלותועלשהכרזהבעוד,ץ"בגשלהסמכותבתחוםהינוהמדינהרשויות

להיותיכולה-אחרתשיפוטיתערכאהשלהסמכותשבתחוםדיוןאגב-מינהלי
.ן'3סמכותהשבתחוםבענייןהדנהשיפוטיתערכאהכלשללסמכותהגםנתונה

קרצמרדוד;(1996)5הפלילים"החוקבאכיפתלממשלההמשפטי,היועהחלטותעל

דפנה;(1996)121הפלילים"לממשלההמשפטיהיועץהחלטותעלשיפוטיתביקורת"
.(1996)219הפלילים"לממשלההמשפטיכיועץץ"בג"ארז-ברק

,המדינהפרקליטות'נלדעתהציבורלזכותהאגודה99/8121ץ"בג;27ש"הלעיל,יהבעניין108
.(2000)2048(2)2000על-חק

11'ס,61'בעמ,102ש"הלעיל,פסטרנקענייין;41'בעמ,103ש"הלעיל,חלפוןעניין109

,ולתעשייהלמגוריםלבניההוועדה'נסוקר94/1921ץ"בג;ברקהשופטשלדינולפסק
86/731ץ"בג;ברקלנשיאהמשנהשלדינולפסק8'ס,(1994)237,247(4)מחר"פ

דינולפסק2'ס,(1987)449,465(2)מאר"פ,מ"בעלישראלהחשמלחכרת'נדףמיקרו

147,151(2)מדד"פ,האוצרשר'נבחיפההמרוניתהעדה89/995ץ"בג;לויןהשופטשל

.גולדברגהשופטשלדינולפסק5'ס,(1990)
.(1966)841,847(4)כד"פ,אורן'נאשדודהמקומיתהמועצהראש66/55א"ע110
,לצדקהגבוההמשפטבביתהדיןסדרלתקנות(א)18'תקשללשונהאתזהלענייןראו111

רשאי,שכנגדהדיןבעלמטעםשהצהירמיאתלחקורהרוצהדיןבעל":1984-ד"התשמ
רענןראווכן;"צדקעשייתלשםבכךצורךראהאם,כןלעשותלולהתירהמשפטבית
,ויינברג'נטרוסקין79/761ץ"בג;(1991)84לצדקהגבוההמשפטבביתהדיןסדרזהב-הר
.(1979)461,463(2)לדד"פ

.66ש"הלעיל,ושחםאוקון112
,(1997)438(8)כומחוזידינים,ציציאשוילי'נישראלמדינת96/527(ש"במחוזי)פ"ת113

רביתרוןקיים"כילויןהשופטסברבכדילא,ואכן;אזולאיהשופטשלדינולפסק15'ס
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,עקיפהתקיפהלאפשרשלאתהאכיוםהמשפטבתישלנטייתםכי,מכאן

,כןעלאשר.המינהלי114האקטשלישירהלתקיפהודרךסמכותקיימותבומקום

שלפירושואיןאך.עקיפהבתקיפהגםהמינהליהמעשהשלתוקפואתלתקוףניתן
במשורהכןלעשותויש,זומעיןעקיפהתקיפהלהתיריהיהניתןמקרהבכלכידבר

נטייתםכי,לינראה?"מתאימיםמקרים"אותםהםומה.1!5בלבדהמתאיםובמקרים
בהםמקריםבאותםתתמקד,העקיפההתקיפהבמסלוללצעודהמשפטבתישל

מפאתעליותקשה,לחלופין,או,מבוקשואתלנאשםתעניקלאהישירההתקיפה
לצייןשהיטיבכפי.המקרהנסיבותשלמעמיקשיפוטילחיקוראפשרותהיעדר
:קוגןבפרשתאורהשופט

כללובדרך,פליליהליךמתנהלבה,הדיוניתבערכאהזוטענהשלמקומה"
בביתכזוטענהקבלתכי,נפסקזהלעניין.לצדקהגבוההמשפטבביתלא

וחדברורהעובדתיתתשתיתשלקיומהמחייבת',לצדקהגבוההמשפט
.!16"...והערכתןראיותהבאתמצריכהשאינה,משמעית

Forum(הנוחכפורוםהדיוניתבערכאהלראותיש,לפיכך Conveniens(לשמיעתן
גםתידרשהמחלוקתשלשלבירורהשעה,והגשתוהאישוםכתבנגדטענותשל

.!!שבעובדה7טענותאוראיותשלבחינתן
מועדביןיותרארוךזמןפרקשחולףככלכי,בדעההנני,לעילהאמורלאור
ההנחהמתחזקת,לדיןלהעמדההאישורהגשתמועדלביןהאישוםכתבהגשת
השיקוםעקרוןלנוכח,שכן.האישורמתןבעתזריםשיקוליםשלשקילתםבדבר
משליךהאישוםכתבהגשתמועדכיוההנחה-הנוערלחוק14בסעיףהגלום

האישוםכתבשלמחדשהגשתושמאחששקיים-המשפטקיוםמועדעל
מהירשיפוטילהליךהנאשםשלבזכותופוטנציאליתפגיעהלידילהביאעלולה

)Speedy Trial810The Right(.שלמראשצפייהכי,ההנחהפועלת,לפיכך
התביעהאתהדריכהאשרהיאזואפשריתמפגיעההנובעותהמשפטיותההשלכות

אישורמתןועדהאישוםכתבהגשתמעתהזמןשחולףככול,משכך.הפגםלריפוי
.118התביעהרשויותמצדהלבתוםהיעדרבדברההנחהמתחזקת,לדיןההעמדה

:פורת-בןהשופטתשלכלשונה.לסתירההניתנתבחזקהמדובר,זאתעם

לפצלשלאכדי,1984-ד"התשמ,[משולבנוסח]המשפטבתילחוק76'בסשימושלעשות
עניין;"בלבדהליךלאותוהממצאיםתוצאותהגבלתתוך,שונותערכאותביןהדיוןאת

.819'בעמ,89ש"הלעיל,פטרוכימייםמפעלים
.(2000)637,648(3)נדד"פ,ישראלמדינת'נהראל99/4398פ"רע!14

.(2001)749(10)לבמחוזידינים,ישראלמדינת'נאסיא80!00/82(א"תמחוזי)א"עפ115
לפסק18'ס,(!997)67,94(5)נאד"פ,הראשיהצבאיהפרקליט'נקוגן97/5319ץ"בג!16

.הדין
הפליליהמשפטביןהתפרקו-אישוםלביטולכיסודהצדקמןהגנות"זמירואביסגלזאב117

.(2004)42,57מזהפרקליט"הציבורילמשפט
מכוחוהןהציבוריהמשפטמכוחהןחלה,התביעהרשויותעלהלבתוםעקרוןשלתחולתו1!8
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אך,לב-תוםלהעדררציניחשדלעתיםמעוררתאמנםקיצוניתסבירות-אי"
איןכך,בסבירותתמידנוהגתמינהליתשרשות,חלוטההנחהשאיןכשם
,זאתלעומת.טהורהבלתיכוונההקיצוניתהסבירותמאיבהכרחלהסיקגם

מוסמכתשכן,מסמכותכחריגהכמוהכזאתסבירות-שאיעליגםמקובל
מגיעותשאינן,האפשרויותמביןרקפעולתהדרכיאתלברורציבוריתרשות
.!9י"קיצוניתסבירות-אילדרגת

,האישוםכתבהגשתמאגסבירבזמןהפגםרופאמשלאכי,אנולמדים,האמורמן

לבתוםלחוסרראיההסבירותבאילראותיש,לכךסותרותראיותשבהיעדרהרי
בקיאותכיהתביעהרשויותעלשחזקהמכיווןאך.התביעהרשויותשלמצדן
.בטעותכןאםמדובר,בהחלטתןהטמוןזדוןשבהיעדרהרי,הרלוונטיבדיןהן

תואמתזובחינה.לב20נבתוםבטעותמדובראםלבחוןהמשפטביתעל,לפיכך
נגועותשאינןאףכי,לאמור.לבבתוםשלאנעשותאשרטעויותישנןכי,ההנחהאת

ניתן.זהירותבחוסראובולטתלב-תשומת-באיהןנגועות,בשחיתותאויושרבחוסר
W11illfi(מכוונת"עינייםעצימת"בנגועותאשרכטעויותאלהכגוןטעויותלזהות

Blindness(להימצאעשויותאלהלטעויותדוגמאות.121התביעהרשויותשלמצדן
טרםמשפטית-מחקריתבדיקהלערוךמבלי,הדיןהוראותשלמוטעיתבפרשנות

ההתיישנותמירוץהפסקתבדברמוטעיתפרשנות,כגון)הקונקרטיתההחלטהקבלת
.!22(הנוערלחוק14סעיףשל

ברוראינוהעבירותביצועתאריךבומקום,טעותלהימצאעשויהגםכך
נעשהולא,(הנוערחוקשלההתיישנותדיניתחולתבדברהכרעהלשם)דיו

רשויותשעלמכיוון.המדויקהתאריךאתלבררהתביעהרשויותבידיראוימאמץ
זכויותיואתזהובכלל-הציבוריהאינטרסאתלייצגהחובהמוטלתהתביעה
שבמקריםהרי,"בדיוןאדוורסריצד"להוותרקולא-!23הנאשםשלהדיוניות

אתמקפחתהבדיקההעמקת-אישכן.לבתוםבחוסרמדוברכילומרניתן,דאכגון

ר"פ,התקשורתשר'נלוגמי81/376ץ"בגזהלענייןראו;פליליהדיוןבמסגרתתחולתו
פלילים"הפליליבדיוןהלבתוםעיקרוןלשאלת"בייןדןראווכן;(1982)449,465(2)לו
.(1994)101,104-108ד

.שם,לוגמיעניין119
סתרהאזנת":1979-ט"התשל,סתרהאזנתלחוק(2)(א)13'לסהסיפאלניסוחהשוו120

כראיהקבילהתהיהלא,סתרלהאזנתהיתרלקבלשרשאימיבידיכדיןשלאשנעשתה

"חוקיתבהרשאהמדומהשימושתוך,לבבתוםבטעותנעשתהכןאםאלא,זופסקהלפי
.('פ'נ-שליההדגשה)

,אבוקסיס'נישראלמדינת97/7336(ש"במחוזי)פ"בעהנדלהשופטשלגישתואתראו!21
.זהבענייןלרוןהנשיאשלדבריואתוכן;דינולפסק8'ס,(1998)1548(3)98מח-חק

:ראו,החלטהקבלתטרםמשפטיתבדיקהלערוךהמדינהמטעםפרקליטשלחובתועל122

(1993rd cirt3(1327,1318R

~

d989.Vastola1~United States

ראווכן;(1999)832,839-840(1)נגד"פ,ישראלמדינת'נסעדה-אבו98/4765פ"ע123
.(ס"התש)2וחשבוןדין-2000פרקליטות
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להשיגהתביעהרשויותמבקשותהבדיקהובהיעדר,הקטיןשלהמוקנותזכויותיו

.דיונית124מבחינהטקטייתרון
,"הטעות"שללבהתוםהיקףאתלבחוןהמשפטביתעל,אלהבמקרים

reasonable"("סבירהזהירות"שלסטנדרטלפי prudence"(.משלבתזובחינה,
שלקונקרטיתבחינה,גימאמחד:כאחדוסובייקטיביאובייקטיבימבחן,לטעמי

והנסיבותהעובדותלקביעתשיפוטיחיקורהמהווה,התביעהרשויותהתנהגות
התביעהרשויותשלהמוצעהסברןבחינתתוך,הנדוןהמקרהשלהקונקרטיות

)Whether the proffered explanation was the actual reason(;גיסאומאידך,
אובייקטיביסטנדרטפי-עלהתביעהרשויותהתנהגותשלאובייקטיביתבחינת
Ptudent(אלהבנסיבותמתובעהנדרש Prosecutor)בחינהלפי,למשל,כך.125(נ

להתנהגותהבנוגעהבריתבארצותפדרלימחוזימשפטביתהתערבלא,זומשולבת
מחקריתבדיקהלערוךמבליהדיןבפרשנותטעתהזוכיאף,פדרליתתובעתשל

והמנוסיםעליההממוניםהפרקליטיםעםהתייעצהשהתובעתמכיוון,זאת.כלשהי
.עבדה126בובמחוזהרוחהלךאתתאמההפרשניתוגישתה,ממנה
לכללהצדדיםאתלהביאנועדהלבתוםעקרוןכילזכוריש,פניםכלעל

.נתוניםהםבוהמשפטימההליךהסבירותציפיותיהםאתתגשיםאשרהתנהגות
."אלטרואיסטית"התנהגותלנקוטחייבהלבתוםלעקרוןהכפוףהצד,לכךאי
המשפטיתבנורמהלקבועפרט,האחרהצדשלהאינטרסלהגנתלפעולעליו,קרי

.צד127אותועםיחסיואתהמסיירה
הנאשםלרשותעומד,הכלליתהתביעהרשויותשללבןתוםחוסרמשהוכח

.המפר128הצדשלהפעולההשתכללותלמניעתהאפשרותבדמותמשפטיסעד
מניעתהינו,הנאשםלרשותהעומר,המשפטישהסעדהרי,זהחיבורשלבנסיבותיו
.האישוםבכתבדבקאשרהפגםלריפוימלהביאהתביעה

עצמאיובאורחלגופםנשקלולדיןההעמדהשיקוליכיההנחה.2
החלפת.לדיןהחשודאתלהעמידההחלטהמןנובעתאישוםכתבהגשת,כאמור
בדברמאוחרתהחלטהשמאחששלעוררעלולה,תקלהשאירעהבמקרההסדר

עניין124

Vastola

.122ש"הלעיל,
prudentהביטוילמשמעותLeslieם.Griffinשלפרשנותהאתראו125 ' , the Supreme'?8"

means50

~

Coult presumably meant cautious or careful , perhaps pragmatic . Prudence

just caution or001)the habit of good judgement. Phsecutors need good judgement

"discretionary15large part of their~

job

8

pragmatism

) because;ראך:,Leslie ,[ . Griffin
(2001)261,259LEGAI.

.

ET~ncs.נ

.

.GEO14,Ihe Prudht Prosecutor.
United,830וsupp.4256,250).0.א.7.,1993)126 States , Vastola.
ועלייתהפורמליזםירידת"מאוטנרמנחםראווכן;102-103'בעמ,118ש"הלעיל,ביין127

.(1993)503,552-553יזמשפטעיוני"הישראליבמשפטהערכים
ר"פ,לעבודההארציהדיןבית'נמ"בעשבע-בארציבורייםתחבורהשירותי80/59ץ"בג128

.104'בעמ,שם,ביין;(1980)828,835(1)לה
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קודםשנעשהאישוםכתבהגשתמהלךאתלמפרעלהכשירנועדהלדיןהעמדה
מאחר.ועצמאי129מלאבאורחלענייןהדרושיםהשיקוליםשנשקלוובלא,זמנו

לממשלההמשפטיהיועץנהנה,שככללהרי,מינהליאופיבעלתבהחלטהשמדובר
presumption(התקינותמחזקת Of regularityפעולהעלחזקהשלפיה,30ן((0א
rebuttable(לסתירההניתנתחזקה,כמובן,זוהי,ואתעם.כדיןשנעשתהמינהלית

presumption(.לטעוןהנטלמוטלהחזקהאתלסתורמבקשאשרזהעל,לפיכך
.131נסתרהזוהנדוןבמקרהכי,עובדתיתולהוכיח
באחתקשהפגיעהבדברטענהמשקיימת.זוגישהלקבלבידישאיןאלא
וכדיהתקינותבחזקתלכרסםכדיהענייןבחשיבותיש,החוקתיותהיסודמזכויות
והטעמיםהעובדותמלואאתהמשפטביתלפנייציגוכיהתביעהמרשויותלדרוש

לעותראין,הנימוקיםגילוישבהיעדראלא,זאתרקלא.132בהחלטתההתומכים
.133"מדבריםלאספינקסעם",כידוע,שכן.להיאחזבמה

,ניתן,לכללהחריגהינהלדיןההעמדהאישורשללמפרעשהכשרהמכיוון

,המנהליותהעבירותלחוק15סעיףשלמהוראותיושווהגזירהלגזור,לדעתי
לגרועכדיבהאיןמנהליתכעבירהעבירהקביעת"שלפיהן,1985-ו"התשמ

שהנסיבותסבורהואכאשר,אישוםכתבכשלהלהגישתובעשלמסמכותו
."שיירשמומטעמיםזאתמצדיקות

הסברשלנטלהתובעעלמטילההסעיףשללשונוכי,נקבעאפרתיבפרשת
כי,ודוק.מינהליהליךתחתפליליהליךלנקוטישכיהואאומרולמהמהשוםעל

מטעמים"זאתמצדיקותשהנסיבותסבורהואאםרק,כןלעשותמוסמךהתובע
הצורךעללהעידכדיהרישוםבחובתיש,המשפטביתשללשיטתו.134"שיירשמו

,שם,31ש"הלעיל,גרורענייןראו,לדיןההעמדההליךבעתהתובעשלעצמאותועל129
1001.4לממשלההמשפטיהיועץהנחיות"הפליליתהתביעהעצמאות"ראווכן;512'בעמ

.(ד"התשס)
המשפטיהיועץעלחזקה"לפיהם,מצאהשופטשלדבריוההמחשהלשםהםיפים130

,לתחוםמחצןשנעברהעבירהבגיןאישום-כתבלהגשתהסכמתוייתןבטרםכי,לממשלה
בישראלהמשפטביתשלהשיפוטסמכותלהעמדתהחיונייםהתנאיםשכלוייווכחיבדוק
.49ש"הלעיל,דקהאבועניין;"מתקיימיםאכן

ובנייהלתכנוןהמקומיתהוועדה'נמחמוד86/1088פ"ברעמלץהשופטשלדבריוראו131
.(1990)417,419(2)מדד"פ,המערביהגליל

וכן;(1993)295,305אוממשלמשפט"לצדקהגבוההמשפטבביתראיות"זמיריצחק132
ל"זדנקנרליליהמנוההעיזבון95/4146ץ"בבגזמירהשופטשלדבריואתזהלענייןראו
.(1998)774,793(4)נבד"ת,העתיקותרשותמנהל'נ

קאופמן52/111ץ"בג;(1979)505,513(1)לדד"פ,הפניםשר'נאסעדאל79/2ץ"בג133
88/758ץ"בג;לנדויהשופטשלדינולפסק1'ס,(1952)534,541זד"פ,הפניםשר'נ

ץ"בג;חשיןהשופטשלדינולפסק5'ס,(1992)505,526(4)מוד"פ,הפניםשר'נקנדל
שלדינולפסק12'ס,(2002)695,706-707(נת5ד"פ,הפניםשר'נסלאח02/4706

.טירקלהשופט
לראותישכי,סבורני;(1992)501,509(3)מוד"פאוסטפלה'נאפרתי91/5537ץ"בג134

והתועלתההנמקהחובתשלחשיבותהעל;המנהליתההנמקהמחובתכחלקהטעמיםבפירוט
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פליליהליךלנקוטבהחלטההכרוכההרצינותועלמשקלבניטעמיםשלבקיומם
.135(אישוםכתבלהגיש,קרי)

טעמיםאותםפירוטבאמצעותהיאכןלעשותהנאותהשהדרך,סבורניכיאף
זהיהיהלאבהןנסיבותייתכנואכן,לממשלההמשפטיהיועץשלההסכמהבכתב

עברוכגוןטעמים,לדוגמה,טלו.הללוהטעמיםאתהמשפטביתלפנילפרטראוי
שלבתיקוהללוהטעמיםאתלרשוםניתן,לפיכך.136המואשםהקטיןשלהפלילי
.בפרקליטות37ןהקטין

הליךשלהמרתולביןלמפרעהכשרהביןהקיימיםההבדליםלאורכי,סבורני
הנימוקיםמפירוטלהימנעיהיהניתןאלהכגוןבמקריםשרקהרי,בפלילימינהלי
בתיקנרשמואכןאלהשטעמיםבמידה,פניםכלעל.בכתבההסכמהבמסגרת

נמצאלכךכי,ודוק.בהםלעייןהזכותכוחוולבאלקטיןשקמההרי,הפרקליטות
לשיטתו.פלילי138בהליךמינהליהליךהמרתשלבמקרההפסיקהבגישתתימוכין

שללפרוטוקול,הטעמיםאתהמפרטתהתרשומתעצמהמדמה,חשיןהשופטשל

שנאשם,אפואנדע"כי,ודוק.בהלעייןהנאשםשלזכותוקמהומכאן,משפטבית
אישום-כתבלהגישהפרקליטותאתשהניעוהטעמיםדברעללדעתזכאיאךאינו
.139"(בצילוםאו)במקורבהםלעייןאףהואזכאיאלא,משפט-לביתנגדו

שלוהפירוטהנימוקעמימותבהןהנסיבותשיתעוררוייתכןאכן,זאתרקלא
החריגהאתהמצדיקיםהטעמיםאחרההגנהשלמעמיקההתחקותידרשוהטעמים

בתרשומותעיוןתדרושההגנהכיהנמנעמןלא,אלהבמקרים.הפרוצדורלית
גיבושבעתשיקוליהעלהמצביעותתרשומות-התביעהרשויותשלהפנימיות
.לדיןהעמדהבדברהחלטתה
כי,זהבענייןנקבעכברשכן,ומעשימשפטיבקושילהיתקלעלולהזודרישה

ניירותבגדרוהםעורכםשלאישיתדעתחוות,הפעמיםברוב,מהוויםאלהחות"דו
מרחבאתלרשותלאפשרמנתעל,זאתכל.חסוייםשיהיוהראוישמן,עמדה

שלההנמקהחובת"דותןיואב;897-898'בעמ,81ש"הלעיל,זמיר:ראובההטמונה
דעהשיקולברקאהרן;(2002)5,7-9יטמשפטמחקרי"נבחריםוגופיםמינהלרשויות

292,303אמשפטים"במשפטדעתלשיקולהלכה"לנדוימשה;(1987)46שיפוטי

;(972נ)89,92במשפטים"ההנמקהוחוכתהמשפטבית"גכיזוןרות;(1968-1969)

319,322ז-והעבריהמשפטשנתון"העבריכמשפטההנמקהחובת"שוחטמןאליאב

;(1983)726,728(4)לזד"פ,ישראלמדינת'ננבואני81/377א"ע;(ם"התש-ט"התשל)

01/446פ"ע;(1990)1061(2)90על-חק,ישראלמדינת'נמ"בעהגליליקב90/1516פ"רע

.(2002)25,30(5)נוד"פ,ישראלמדינת'נרודמן
.510'בעמשם,אפרתיעניין135
.שם136
מדינת'נקאסם92/91פ"ברעשמגרהנשיאשללדבריוהמתחייכיםבשינוייםוהשווראו137

.הדיןלפסק2'ס,(1992)1493(1)92על-תק,ישראל
.512'בעמ,134ש"הלעיל,אפרתיעניין138
.512'בעמ,שם139
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מחשיפתהנובעות,חיצוניותהשפעותבלאהחלטותלקבלתלההדרושהמחיה
.ההחלטה140לקבלתבדרךהמידע
תרשומותיהאת-חלקיבאופןולו-לחשוףהתביעהבחיוביראואשריש

,גיסאמחדהרגיליםהדיוןמכלליסטייה,שכן.4ן["עיןתחתעין"בבחינתהפנימיות
כי,יצוין,פניםכלעל.גיסאמאידך,הרגיליםהדיוןמכללימאזנתסטייהמחייבים

נארגהאשרהפסיקהפיועלהפליליהדיןסררלחוק74סעיףשללשונולנוכח
.זהסעיףמכוחהחיובסמכותאתלשאובאפשר-אי,דיוניתשמבחינההרי,לפיו42ן
תרשומותיהלהצגתהתביעהרשויותלחיוב,המשפטביתשלזוסמכותו,לדעתי

:מקורותמשלושהשתישאביכול,הפנימיות

,43ן(וחיפושמעצר)הפליליהדיןסדרלפקודת43סעיףמכוח:חפץלהצגתצו

לצורכיהדרושחפץלידולהמציאאדםלכללהורותסמכותהמשפטביתקונה

הארץעיתון01/7759א"ע;(1996)334(2)נאד"פ,ישראלמדינת,נעזריה96/1780פ"בש140
השופטשלדינולפסק8-11'ס,(2004)902מזעליוןדינים,המשפטיםמשרד'נמ"בע

u.:ראואלהשיקוליםמאחוריהעומדהרציונלעל;מצא .s418,United States , Nixon

;"חקירהחומר"בגדרפנימייםמסמכיםשלהכללתם-איאודותלהרחבה,705,683(1974)

02/62ש"ב;(1997)1053(3)97על-חק,ישראלמדינת'נאופנהיים97/4285פ"בשראו

.(2002)625(נת4ד"פ,נרקיס'נישראלמדינת
.20,כדויקרא;24,כאשמות141
לחוק74שבסעיף'החקירההומר'המונחאתלפרשאין"כי,סבוראשר,בךהשופטדבריאתראו142

המתייחס,הראיותלחומרהסעיףתחולתאתהמגביל,ומצמצםדווקניפירושהפליליהדיןסדר
,האמורהההוראהבמובן'חקירהחומר'.לנאשםהמיוחסהעבירהלמעשהבמישריןורקאך
'נהוזיילאל85/233ץ"בג;"במשמעהאישוםשללפריפריההגיוניבאופןהשייכותראיותגם

ד"פ,ן"הורוב'נישראלמדינת97/7008פ"כש;(1985)124,129(1)לטד"פ,ישראלמשטרת
,(2000)1287(0)2000על-תק,חטראלמדינת'נפלוני00/2632פ"בש;(1997)224,229(5)נא
,625(3)נדד"פ.ישראלמדינת'ננמרודי00/4157פ"בש;ריבליןהשופטשלדינולפסק4'ס

'נהראשיהצבאיהתובע02/620ץ"בג;זמירהשופטשלדינולפסק8'ס,(2000)632-633
;בינישהשופטתשלדינהלפסק5'ס,(2003)625,633(נע4ד"פ,לערעוריםהצבאיהדיןבית

פרשת":חלקיםמשניהאישוםמורכב,הפליליהדיןסדרלחוק(5)-ו(4)85'סהוראותלנוכח
עלדגששימתתוך,האישוםנושא"הפרשה"אתהמהוותהעובדותמפורטותבו-"העובדות

"החיקוקהוראות";לוהמיוחסותלעכירותהנאשםשלאחריותוכבסיסהעומדותעובדותאותן
מיוחסשביצועםהאיסוריםאת,לאמור,העבירותאתהקובעותהחוקהוראותמפורטותבך-

שניחלקאישוםכתבשלאחרהליכים:בפליליםהדיןסדרעלקדמייעקבזהלענייןראו;לנאשם
לדיןההעמדהלשיקולימתייחסתהמשפטביתשבדיקתמכיות;(2003,מעודכנתמהדורה)662
התביעהשלהפנימיותתרשומותיהכילומראין,החיקוקלהוראותאו,האירועלעובדותולא
."במשמעהאישוםשללפריפריההגיוניבאופןהשייכותראיות"בגדרהינן

פקודת:להלן)1969-ט"התשכ,[משולבנוסח](וחיפושמעצר)הפליליהדיןסדרפקודת143
עלקדמייעקבראו,הפליליהדיןסדרלפקודת43'סאודותלהרחבה;(הפליליהדיןסדר
,מעודכנתמהדורה)534-539ראשוןחלקאישוםכתבשלאחרהליכים:בפליליםהדיןסדר

96/496('חימחוזי)פ"ע;(2004)9(4)נחד"פ,ישראלמדינת'נשרון04/1761פ"ע;(2003

.(1997)652(6)כומחוזידינים,מ"בעהמאוחדהמזרחיבנק'נישראלמדינת
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אומחשבחומר,מסמך,תעודהלרבות":הינו"חפץ"המונחכיוראו.המשפט
.144=חייםבעל
שלממקומהללמודניתןהחקיקהתכליתעל,כידוע:מסמכיםלהמצאתצו

אי.145הכלליהחקיקהבמערךוממקומוהחוקשלהכלליממבנהו,בחוקההוראה
החקיקההוראתאינוהפליליהדיןסדרלפקודת43סעיףכילסבורשניתןהרי,לכך

שלכלשונו.הפנימיותהתכתובותלהמצאתהתביעהרשויותחיובלשםהמתאימה
:פלפלהשופט

הקודםלשלבהנוגעהחקיקהבדברמצויזהשסעיףלעובדהחשיבותיש"
למעצריםנוגעהואעצמועלמעידהחוקששםכפי.האישוםכתבלהגשת

לאבפרט43ובסעיףבכללשהפקודהלמדיםאנוומכאןולחיפושים
שלפניבשלבאלא-המשפטבמהלך'חפץלהשיגהזמנה'למתייחסים

.146"האישוםכתבהגשת

בעללבקשתבין-המשפטביתרשאי,הפליליהדיןסדרלחוק108סעיףלפי
אשר"מוצגים"המשפטלביתלהמציאאדםכלעללצוות-מיוזמתווביןדין

למזכירותהמוצגבמסירתובין"עד"כעדותמסירתבמסגרתבין,זאת.ברשותו
יוגש,ואימותוהמוצגזיהוינדרשיםשבומקום.עדותבמסגרתשלאהמשפטבית

עדידיעלנעשיםואימותוזיהויובומקוםואילו;עדותמסירתבמסגרתהמוצג
במסירתלהסתפקניתן,חשיבותכלאיןהמוצגמוחזקשבהולמשמורת,אחר

.המשפט147ביתלמזכירותהמוצג
אינםאלהשסעיפיםיימצא,זאתבכל,אם:"המשפט-ביתשלהטבועהסמכותו"

המובהקהמקרהזהוכי,נראה,ספציפיתחוקיתהוראהשבהיעדרהרי,מתאימים
inherent(המשפטביתשלהטבועהסמכותובגדרשנכלל jurisdiction of the

COUft(1משפטקיוםוהואהמשפטביתקייםשלמענוהתפקידאתלמלאמנתעל

.הפליליהדיןסדרלפקודת1'ס144
שכחמסמנהל'נ(הרץ)ברקסון84/176א"ע;74'בעמ,15ש"הלעיל,חצורעניין145

94/1255ץ"בג;שמגרהנשיאשלדינולפסק6'ס,(1986)589,593(2)מר"פ,מקרקעין

,(1994)661,673(3)מטד"פ,התקשורתשרת'נמ"בעלתקשורההישראליתהחברה"בזק"
גדוליםלמפעליםשומהפקיד97/3348א"ע;כהן-שטרסברגהשופטתשלדינהלפסק10'ס
שלדינולפסק1'ס,(2001)1,18(נתזד"פ,מ"בענאמנותקרנותלמהולחברהדיקלה'נ

להכנוןהמקומיתהועדה'נמ"בע6043בגוש510חלקהחברה98/6126א"ע;לויהשופט
א"ע;ריבליןהשופטשלדינולפסק7'ס,(2001)769,777(4)נהד"פ,חולון-ובנייה

7'ס,(2003)589,598(5)נזד"פ,עברי'נחיפה-מקרקעיןשבחמסמנהל99/3489

,481(2)נזד"פ,חיפהעיריית'נמ"בעשקם00/3784א"רע;ריבליןהשופטשלדינולפסק
כהניםנכסי93/744(א"תמחוזי)א"ע;ריבליןהשופטשלדינולפסק11'ס,(2003)491
.(1995)89,94(2)ה"תשנמ"פ,יפו-אריב-תלעיריית'נמ"בע

7'ס,(1999)1396(2)99מח-חק,ישראלמדינת'נלגזיאל98/7267(ש"במחוזי)פ"ע146

.פלפלהשופטשלדינולפסק
.745'בעמ,142ש"הלעיל,קדמי147
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בריןהמפורשותההוראותלצד-השופטבידילהפקידבאהזוסמכות.!48וצדק
שללגישתו.הדיון49ןשלויעילותותקינותואתלהבטיחמנתעלהאמצעיםאת-

:חשיןהשופט

יעילות,נוהלבעניינימינימליתסמכותאותהאלאאינה'הטבועההסמכות'"
התפקידאתלמלאשיוכלכדיהמשפט-לביתהדרושה,וצדקתוהמשפט

לחושהחיצוניהביטויהיא,זוסמכות.וצדקמשפט:קייםהואשלשמו

פניעלעצמהפורשתהטבועההסמכות[...]בוניחןשהשופטהפנימיהצדק
שימושבויעשההמשפט-שביתוישהמשפט-ביתשלפעילותותחומיכל

פגיעהשללמניעהאולנאשםצדקאילמניעתהפליליהמשפטבתחום
.50ן"הפליליההליךבהגינות

,כןאם,הינההדיןסדריאתלקבועהשיפוטיתהערכאהשלהטבועהסמכותה
זוסמכות,משכך.תקינהשיפוטיתעבודהתיתכןלאבלעדיה.רבהחשיבותבעלת
אוהמשפטביתבאולםהמתרחשענייןכלפניעלומשתרעתלמדירחבההינה

והפעלתהשלטוניתבסמכותמדובר,זאתעםיחד.!5!למשפטוהקשור,לומחוצה
שישוהאינטרסיםהעקרונות,הערכיםשלראוימאזןעריכת-קרי,סבירותדורשת
נערכואשרפנימייםלמסמכיםהשלטוניהחיסיוןטענתכגון,'בחשבון52להביא

.התביעהרשויותבידי
אתלחייבביותרהראויההדרךכי,לינראה,לעילפורטואשרהמקורותמן

שימושעשייתבאמצעותהינההפנימיותהתרשומותלהמצאתהתביעהרשויות
להתחקותנועדההמסמכיםהמצאת,שכן.הפליליהדיןסדרלחוק108בסעיף
הרי,לפיכך.לממשלההמשפטיהיועץאתהנחואשרלדיןההעמדהשיקוליאחר
זהשלעדותועשויהבומצבשייווצריכול,מסוימותבנסיבות,כיהנמנעמןשלא

.!חיונית53להיות-מנציגיומישלאו-המשפטביתלפני
התרשומותאתהמשפטביתלפנילהציגהתביעהרשויותמשנתבקשו,כאמור
executive-זהחיסיון.דיוןלידיהשלטוניהחיסיוןשאלתתועלה,הפנימיות

privilege-עקרון.הרשות154עובדישלההתבטאותחופשאתלהבטיחבא

.לרתהנשיאשלדינופסק,!46ש"הלעיל,לגזיאלעניין148
.827'בעמ,142ש"הלעיל,קדמי149
.(2001)293,303(4)נהד"פ,ישראלמדינת'נשוורץ00/1781פ"בש150

.(1994)491,500(2)מחד"פ,הגדולהרכניהדיןבית'נלב92/3914ץ"בג15!
.501'בעמ,שם152
פרקליטשלדעתו-חוותשלפיה,רוטלויהשופטתשלהסתייגותהאתלצייןישהשניהצדמן153

מחוזי)פ"תראו.המשפטבביתלעדותענייןאינןמאחוריההעומדתהשיקוליםומערכת
.(2000)610(1)לגמחתידינים,בדיר'נישראלמדינת99/40250(א"ת

,המדינהפרקליטת'ניהב97/2534ץ"בבגגולדברגהשופטשלדבריואתזהלענייןראו154
.(1997)39,44(3)נאד"פ
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השלטוניבחיסיוןכרסוםמחייבים,השיפוטי155להליךוחשיבותוהאמתחשיפת

והטעמיםהעובדותאתהמשפטביתלפנילהציגהתביעהרשויותשלחיובןואת

אשר,דיוניאמצעיהיאהפנימיותההתדיינויותחשיפת,שכן.בהחלטתןהתומכים
לגישתה.156הסניגוריהשלהמקדמיתבטענתההשיפוטיתההכרעהאתלשרתנועד
צריךהמשפטמביתמידעחסימתבדברהשיפוטיתההכרעה,זלצמןנינה'פרופשל

בערךלהתחשבישאכןאםהשאלהתעלה,הראשוןבשלב:'שלבית57-דושתהא

ביתעל,זהבשלב.המשפטמביתמידעהמונעכללבאמצעותהאחרהחברתי
עללהגןכדיהאמתמערךלגרועהצדקהישאם:שיקוליםכמהלשקולהמשפט
חברתיערךלהגשיםהינוהשיפוטיההליךשלתפקידואם;האחרהחברתיהערך
אמנםהיאהמשפטמביתהמידעמניעתאם;האמתלחקרכללקשורשאינואחר

להשגתאחריםמשפטייםאמצעיםקיימיםואם;האחרלערךההולםההגנהאמצעי
.זותכלית

באמצעותהאחרבערךלהתחשבישמידהבאיזוהשאלהתעלההשניבשלב
הצפויההפגיעהלאורנשקלתהאחרבערךההתחשבותמידת.כאמורכלל
העדיפותלפיתהאהמתנגשיםהאינטרסיםביןההכרעה.האמת58ןגילוישלבערך

,היתרבין,חשיבותתהאכךלשם.העקרוניהאיזוןנוסחתלפיותיבחן,היחסית59ן

.העובדתיתהאמתלחקרהמידעשלחיוניותולמידת
,פנימייםסיכומיםכוללותאשר)אלופנימיותהתדיינויות,עסקינןבהבסוגיה

המשפטיםמשרדעובדיבידימופקות(פנימיותוהתכתבויותמשפטיותדעת-חוות
ועומדיםהתלוייםבענייניםעמדתםלגיבושעזרכחומר,האחרותהתביעהורשויות

עללהכביד,ספקללא,עלולה,מוגבלתבדרךאףולו,חשיפתם.המשפטבבתי
ואף,(88תנeffect01111(התביעהרשויותעובדישלההתבטאותחופשתחושת
עומד,זאתחרף.בעתידוההתנסחותההתבטאותאופןעלזהירהלהקפדהלהוביל
מתחייבתואף-אפשריתנסיגתו.אבסולוטיולאיחסיבאופןהשלטוניהחיסיון

.הפנימי-השלטוניהדעותחופשעלהגובריםאחריםועקרונותערכיםבפני-
הדיןלפילידוןהנאשםשלהקנויהבזכותוהקשההפגיעהלנוכחכי,היאדעתי

שלשיקוליהםאודותהשיפוטילחיקוררבהחשיבותיש,החרותהפרוצדורלי
.התביעהרשויותושללממשלההמשפטיהיועץ
הפנימיותתרשומותיהאתלחשוףהתביעהחיובכי,לצייןחשוב,פניםכלעל
לחשיפתציווי.המשפטביתולפניברביםזהחומרלחשיפתבהכרחמביאאינו

Estes:ראווכן;(1996)11,12כזמשפטים"ואמתשיפוט,משפט"ברקאהרןזהלענייןראו155

409,403(34).c .c .c11119961]Nikolovksi.540,532(1965);1.ץ.U. S381.Texas.י.
.42'בעמ,154ש"הלעיל,יהבבענייןזהבענייןהשוו156
הגנהלשםהמשפט-מביתמידעמניעת-'משפטיתאמת'ו'עובדתיתאמת'"זלצמןנינה157

.(2001)263,265-266כדמשפטעיוני"חברתייםערכיםעל
ד"פ,ישראלמדינת'נעברי'ג96/5395פ"בעגולדברגהשופטשלדבריואתזהלענייןראו158

.(1998)633,640(1)נב
.(1984)729,737(3)לחד"פ,ישראלמדינת'נליבני84/838ש"ב159
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בניהוללהמשיךאם,הכלליתהתביעהלידיהשיקולאתמעביראךהחומר
האישומיםאתולהגישמאישומיהבהלחזור,לחלופין,או,הנוכחיהפליליההליך

ניתןוטעמיהנימוקיהאתלחשוףהתביעהלחיובהמקוראתכי,סבורני.מחדש160

ההוכחהנטלכימוריםאלה,שכן.הפליליהמשפטשלהיסודמעקרונותגםלגזור
The(ההוכחהנטל.התביעהשלשכמהעלמוטלהנאשםשלאשמתובדבר Burden

of Proof(הראיהחובת"אתוהן"השכנוענטל"אתהןכולל".
ברמתעובדהשלקיומהאתבראיותלהוכיחהחובהפירושו"השכנוענטל"

,סבירלספקמעברבהוכחהצורךאין,לדעתי.הפליליבמשפטהנדרשתהוודאות

Clear",("משמעיות-וחדמשכנעות,ברורותראיות"של'61הוכחהבמידתאםכי
"Cogent and Convincing Evidence(.לאותתבאהזוהוכחהבמידתהשימוש

במידת,כןאם,מדובר.162לדיוןעומדיםאשרהאינטרסיםחשיבותבדברלשופט

מידתלביןהפליליתההוכחהמידתבין,"ביניים-רמת"מעיןשהיא,שלישיתהוכחה
פחותהאך,"הסתברותעודף"מיותרהינהזוהוכחהמידת.האזרחיתההוכחה
הסתברותשללדרגהלהגיעצריכהזושכנועמידת."סבירספקלכלמעבר"מאשר
Higgy(גבוהה Probable

(

'63'.
.ראיותיו164אתלהביאדיןבעלעלהמוטלתהחובהפירושה,"הראיהחוכת"

אשרהיאכי,לאמור,"הראיהחובת"בראשונהנושאתאשרהיאהתביעה,לפיכך
,ההנחהמשנתעוררהכי,אנולמדיםמכאן.165ראיותיהאתראשונהלהציגחייבת
בנטלהתביעהנושאת,לממשלההמשפטיהיועץבידיזריםשיקוליםנשקלושלפיה

.זוהנחהלסתורההוכחה

93/1924פ"כבשחסויהראיהחשיפתלעניין,ברקהשופטשללדבריוזהבענייןהשוו160

מדינת'נסלימאני97/5114פ"ע;(1993)766,770(4)מזר"פ,ישראלמדינת'נגרינברג
ואנונו87/64ש"ב;זמירהשופטשלדינולפסק2'ס,(1999)721,725(2)נהד"פ,ישראל

פ"ע;בךהשופטשלדינולפסק4'ס,(1987)533,538(3)מאד"פ,ישראלמדינת'נ
השופטשלדינולפסק7,ס,(1991)459,462(1)מהד"פ,ישראלטדינת'נכיאל89/112
.בך

לדרגתמתייחסתההוכחהמידת."ההוכחהמידת"לבין"השכנוענטל"ביןהבדלקיים161
14"א.DENNIS,:זהבענייןראו.נכוןאכןמסויםממצאכיקביעהלשםהנדרשתההסתברות

(2002,.ed24ם)370,

EVIDENCE

י0'

~

LAWשוד.
To"השופטשלבדבריולמצואניתןזולגישהראויהסבר162 meet due proces

s

: Harlan

inform the fact Hnder0)

proofI

has:,0comnuunent proceedings, the standard"1demands
that

:

the prooflmustibe greater

I

than the:

preponderance

-~ofthe-evidence standard

:

applicable

"cases011נזother categories Of10;433-431,418:וכן.U. S441,TexasיAddington

(1979).
.(1977)216אכרךהראיותדיניהרנוןאליהו163
8'ס,(1998)2168(2)98מח-תק,ישראלמדינת'ננתיישר%1ך9919(ם-ימחוזי)פ"ע164

.הדיןלפסק
דבריואתגםראו;(1999)1227שלישיחלקהפסיקהבראיהדין-הראיותעלקדמייעקב165

Justice:של Brennan.!להליךמהזכותהנובעחוקתיכעיקרוןזהכללשלעיגונובדבר4ן
.364'בעמשם,67ש"הלעיל,finship9Re"1:ראוי
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פלסרניר

דיוניצעדנעשהטרםכיהעובדה.3
להליךהנאשםשלהחוקתיתמזכותוהנגזרעובדתימבחזהינוזהקריטריון

due(הוגן process(,הנאשםשלבזכותוהקונקרטיתהפגיעההיקףאתהבוחן
בהיעדר)לומדשאיןהרי,כלשהודיוניצעדנעשהלאעודכל,שכן.הוגןלהליך
השיקוליםכי,מכאן.הנאשםשלהדיוניותזכויותיוקופחוכי,(לכךסותרותראיות

לאהנאשםשלהגנתושמא,יתירההקפדההינםהמשפטביתאתלהרריךהאמורים
לנאשםליתןיש,כןעלאשר.166הדיוןשלהגינותוכדברספקכלאיןוכי,תקופח

.הרטרואקטיבילדיןההעמדהאישורבשלהגנתואת"להתאים"ההזדמנותמלואאת
,לממשלההמשפטיהיועץשלבהוראתושונוהאישוםסעיפיכאשר,למשל,זאת
.בהתאםמחדשלהיערךההגנהועל

הגשתביןהזמןסמיכות)הראשוןהמבחןמןאףללמודניתןלקיפוחהחששעל
לרשותעמדאשר,הזמןמשךאתהבוחן,(לדיןההעמדהאישורלביןהאישוםכתב

.הרטרואקטיבילדיןההעמדהאישורקבלתמעת,לדיוןכראוילהיערךההגנה
אשר,מסכםמבחןהינוהשלישיהמבחןכי,לנמרניתן,דברשללסיכומו

אינה,דיוניצעדנעשהטרםכי,העובדה.הראשוניםהמבחניםמשניפחותמשקלו
היועץבידיזריםשיקוליםלשקילתאו,התביעהרשויותמצדלבתוםלחוסרתחליף

,לדיןההעמדהאישורשלהשיפוטיריפויועם:אחרתבלשון.לממשלההמשפטי
המבחןבא,הראשוניםהמבחניםשניבאמצעות,האישוםבכתבדבקאשרוהפגם

הפוטנציאליתהפגיעהבחינתידיעלדיןעיוותשלמניעתולהבטיחהשלישי
הגנהלהבטיחנועדהזומקדמיתטענה,דברשלבסופו,שכן.הנאשםשלבהגנתו
.!הרשעה67מפני"הגנהטענת"כלשמשולא,לנאשםנאותה

האישוםכתבנגדהטענותלהעלאתהמועד.4
(3)149סעיףמכוחלנאשםמוענקתהאישוםבכתבפסולאופגםנגדלטעוןהזכות

(3)149סעיףלפימקדמיתטענהככול.מקדמיתכטענה,הפליליהדיןסדרלחוק

ביקש.האישוםכתבהקראתלאחרמידלהעלותהיש,הפליליהדיןסדרלחוק
ביתשלרשותואתלקבלהואמחויב,הדיוןשלאחדבשלבלהעלותההנאשם

.!המשפט68

סיכום.ה

לחוק14סעיףשלתכליתואחרלהתחקותניסיוןנעשהזהחיבורבמסגרת
Procedural(הפרוצדורלייםההגנהאמצעיבמערךחשיבותואודותגםכמו,הנוער

.941-942'בעמ,142ש"הלעיל,קדמי166
.942'בעמ,שם!67

.937'כעמ,שם168
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Safeguards(הטמונההחשיבותמשהוצגה.הפליליבהליךקטינים-נאשמיםשל
האיזוןנקודתבחינתלשםמנחיםקוויםלשרטטניסיוןנעשה,הסעיףשלבתכליתו

היועץבידירטרואקטיביפרוצדורלימריפויכתוצאההמתנגשיםהאינטרסיםבין

השיפוטמערכתשלעיניהאתיאירזהחיבורכי,תקווהכולי.לממשלההמשפטי
חלואשרהקונסטיטוציוניותהתמורותלנוכח,זוסוגיהשלמחודשתבחינהלשם

.לפיהןנארגואשרהמנחיםהכלליםולאורהמשפטיתבשיטתנו




