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שחםעודדד"ועואוקוןבעזד"עו

שלזכותו.מיסודוהפליליהזכויותמערךאתשינהוחירותוהאדם-כבוד:יסוד-חוק
נאבקתזוזכות.הפליליההליךעלמהותיתהשלכהלהיש.עוגנהלחירותאדם

הוכרהכךבתוך.הבכורהעל,המשפטשלאחרמגזרבכלמאשריותראולי,בגדרו
.הערכיתהפירמידהשלשינויהיאהדבריםמשמעות.ראויילהליךאדםשלזכותו
בשירותמרכזילכליהפכוהםפרוצדורלימענף."כיתהעלו"הפלילייםהדיןסדרי
מהוראותהיוםעדנגזרוהפליליבמשפטהנאשםוכויותאם.החוקתיתהיסודזכות

בדברהמוגנותהאדםמזכויותהפליליהדיןסדריהוראותייגזרומעתה",הדיןסדרי
.3"פליליהליך

.פנימההפליליהדיןסדרישלהמבטמנקודתמשמעויותלהיותיכולותזהלמהפך
פרשניותתוצאותלחייביכולהדיןסדריניזוניםממנוהנורמטיביבבסיסהשינוי
,לשמההדיוןמיעילותהניזונותפרשנויות,לדוגמא,טול.לגביהםשונות

ההיבטמןמחורשתבחינהיצטרכואלה."שיפוטיזמן"שלבכותרתהממוסגרות
ולאראוילהליךלזכותכלקודםמחויביהיההדיןסדרימערך.הראוי4ההליךשל

884Andrew:זהלנושאשהוקדשספרבאנגליהיצאלאחרונה Choo Abuse ~ifPiOCtSS

(1993,ofl~ Cfbnhtali' roeeeahg (Oxford*התפרסםהמאמרכתיבתלאחר"ק4ן48פהמשאז
הצדקמןהגנהבקיוםהכירש"ביהמ.(פורסםטרם)מא'נ'ואחיפת94/2910פ"בעד"פסה

זיכויאתלבססמוכןהיהאףיחידבדעתטלהשופטכבוד.הישראליתהמשפטבשיטת
.זוהגנהבסיסעלהראשוןהאישוםמןהמערערים

.271,281מאהפרקליט"חוקתיתכזכותהאדםכבוד"ברק'אראו
.63(1994,ירושלים)חוקתיתפרשנות-כמשפטפרשנותברק'א

המשפט-בתישלהכלליהאינטרסבחסותבהלנגוסניתןלאחוקתיתזכותהדין-כעלכידיכאשר
56826.50520Kritaan(1988)בעניין.שלהםהזמניםלוחבניהול , State offlor

~

a

ביןהדיוןאתלפצללאנמוכהערכאהשלהחלטהפלורידהשלהעליוןהמשפט-ביתביטל
Juekniessע.H231owardא.יו.843בעניין.נוחותשיקוליעלשהתבססהשוניםנאשמים

להעידהנאשםשלזכותומשהוגדרה.בריאותומצבעקבלהעידמסוגלהיהלאהנאשם(1930)
מולנסוגיםראויבזמןסיומואפשרותאוהדיוןיעילותשיקוליכי,נקבעחוקתיתכזכותלהגנתו
המצוישיקולאינהפלילייםהליכיםשלבניהולםהיעילותכי,קבעהב"בארההפסיקה.זוזכות

דןU.S.,ן,8ן0"ז0קוצן(94ע.59336(1993)בפרשת.המשפט-כתישלהאחריותבתחומי
השופט.entrapmentשלהגנהבטענתהמשפט-בית

:

Posnerמאחוריהעומדתלהצדקהנדרש

המרכזיהשלטוןמןלמנועברצון,השארבין,נעוצהזוהגנהכיהסבירהוא.זוהגנהטענת
היושלאעבירותגרימתידי-על,העברייניתהאוכלוסייהאתלהגדילכדימשאביואתלהשקיע
כי,ומבהירמוסיףPosnerהשופט.השלטוןמעורבותאלמלא,הפועלאלהכוחמןיוצאות
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האינטרסיםביןלהבחיןמקוםיהיהזהבהקשר.המשפט-ביתשללוחוליעילות
לסיוםהנאשםזכותהואאחדפן.הדיוןאתלייעלהשאיפהביסודהעומדיםהשונים

הדבראם,המשפטיההליךאתלזרזאיןזהשבהיבטמובן.ההליכים5שלמהיר
עניינו-אחרפן.לבקשותיובניגודנעשהאולהתגונןהנאשםשלביכולתופוגע

הציבוראמון.יעילאכיפהמנגנוןיצירתמכתיבהזוהגנה.הציבורעלההגנה

חייבהיעילותשלהשוניםהפניםביןהאיזון.שיהויללאפעולהמחייבבמערכת
בתפיסותנוסףבעיוןהצורך.ראוילהליךהנאשםזכותשלבגדרהעתהלהיעשות
זכות"כמוהדיןסדרישלאחריםפניםבנושאיגםלביטוילבואיכולקיימות
לעמודיצטרכואלהבנושאיםהשוניםהפתרונות.6"להעידהזכות"או"השתיקה
בביטחוןאוהשיפוטיבזמןהמגולמיםאינטרסים.ראויהליךשלהיסודבעקרונות
מסוימותבדרישותיעמדולאעליהםהמגיניםהכלליםאם,דיבהםיהיהלאהציבור

להעלאתשהדרישה,למשל,לסבוראפשר.הנדרשעלבפגיעתםיעלואו,איווןשל

זכותנוכחיותרגמישותמידה-לאמותתצטרךהראשונהבהזדמנותהאליביטענת
.להעידיהנאשם

עתהלעבוריצטרכו-פרוצדורליתכפונקצייה-עצמםהדיןסדרירקלאאך.3

בהבטחתמהותיתפקידעתהלמלאהדיןסדריעל.ראויהליךשלהמנסרהדרך

משאביםלהקצאתהאחריות.המשפט-ביתשלמשיקוליוחלקאינההפליליההליךיעילות
עלמוטלתהיא.(598'בע)המשפט-בתיעלמוטלתאינהפליליותתביעותבניהוליעילה
עלהמופקדיםהםכי,entrapmentבטענותדניםהמשפט-בתי.השלטוןשלאחרותזרועות

ההליךכיןהקותחימתעלהמופקדיםהם.ליברליתכחברההפליליבהליךהראויהשימוש
בגיןפליליתאחריותלהטילראויבלתיניסיוןובין,החברהעלאמיתיבאופןלהגןשנועד

.אנשיםשלוכוונותיהםמחשבותיהם
ד"פ,י"מ'נסאפורי92/4537צ"בגראוכן.72(5)מור"פ,עזאזמי'ני"מ92/3734פ"בשראו5

הפוגע,טכניבאופןמעצרלענייןהפליליהדיןסדרחוקהוראותנתפרשושם,89(1)מז
נוסח]הפליליהדיןסדרחוקשל52סעיףלפי.מהירלדיוןעצורנאשםשלבזכותולמעשה
,החללאומשפטויום60שללתקופהבמעצרנתוןשהיהנאשם(12הערהלהלן)[משולב
.האישום-כתבבהקראתהיאהמשפטתחילתל"הנהחוקשל143סעיףלפי.המעצרמןישוחרר
יימשךהראיותבשמיעתהוחלשאםוקובע,הדיוןרציפותאתמעגןהחוקשל125סעיף

עצורנאשםשלמצבונדוןקורפוסהביאסשללצובקשהבמסגרת.גמיראעדיוםיוםהמשפט
המשפט-בית.אחרלשופטוהועברמשפטונדחהמכן-לאחרומיד,לוהוקראהאישום-שכתב
המשפט-ביתלדעתמקוםאיןכן-על.האישום-כתבוהוקראהואילהחלהמשפטכי,קבע

יכול,ראוילהליךהזכותרקעעל,החוקשלתכליתיפרוש.החוקשל52סעיףהוראתלהפעלת
מבלינאשםשלממושךמעצרלמנועהיא52סעיףהוראתמטרת.אחרתלתוצאהלהוביל

היה.התכליתעלעונהאינההאישוםכתבהקראתידי-עלחובהידייציאה.יתנהלשמשפטו
המשפט-ביתפרשנותפי-על.הראיותשמיעתשלכמועדהמשפטפתיחתאתלראותמקום
,מוקדמתטענהלוישאםאף("המשפטתחילת")ההקראהלאחרבמעצרלהימצאנאשםעלול

זומוקדמתטענהשלשמיעתהשמועדסיכוןיוצרתזוגישה.ההליךשלקיומועצםאתהתוקפת
.במעצרנתוןהנאשםכעודידחה

u.s.ע.319Bentuenaי.91626ראו]לנאשםהשמורהכפריבילגיהממוינתלהעידהזכות6
לסוגאותהוהופכתהזכותשלזהבאפיוןפוגעתהנאשםמשתיקתמסקנותהסקת[(1963)

עומדתזופגיעה,ברקלדעת.הראויבהליךפגיעהכאןשישאפשרזהבהקשר.חובהשלמסוים
.(285'בע,2הערהלעיל,ברקראו)ההגבלהפסקתבדרישות

675Attorneyו.91326(1981)7 General ~Of Wiseonshtו
~

Gagnon.עFAlieea
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הגשמהרקלאהמייצגעצמאימהותיכלימהוויםהםזובגזרה.ראוילהליךהזכות
.חשודאונאשםשלהזכויותבצרורעצמאייסודכדיעולהאלא,אחרותזכויותשל

מהםלהליכהמקוםיש.הפנימיההיבטמןרקלאהדיןסדרינבדקיםזהבהקשר
מתאימההפליליההליךשרויבההכוללתהסביבהאםלבחוןמנתעל,והחוצה
לאתרמבקשתככאלההדיןסדרישבחינתבעודכי,זהבהקשרלומרניתן.לניהולו

"למה"האתלמצואמבקשתהתוכניתהבדיקה,הפליליההליךשל"איך"האת
שלניהולו.הפרטשלהזכויותבהגנתמהותיתחוליהמהווה"למה"הפענוח.שלו
מהותיתמבחינהאםלברריש.פסוקסוףאינודיוניתמבחינה"שצריךכמו"הליך
.ולניהולולהליךהצדקהיש

בתוךראויהליךשלחדשמתחםיצרוחירותוהאדם-כבוד:יסוד-חוק,כןכיהנה.4
גבוהבמחירמשפטמהלכילהפעילניתןלאזהבמתחם.הפליליהצדקמערכת

,כשלעצמו,"ראויהליך"הביטויואולם.בהליךהמעורבבפרטפגיעהשלמידי
למןיהפוךהראוישההליךלחשושיתכןשכזהבתורת.מופשטמידה-קנהמהווה
הליך"כמוכוללותנוסחאות.מעשילביטויבאשלא,כלליציון,סתמיתתיבה

לאהן.פיראנדלושלביטוילשאולאם,שקיתכמוהן"סבירות"ו"הגינות","ראוי
שעליותרקונקרטייםכלליםנדרשיםכן-על.משהולתוכןנכניסשלאעדיעמדו

מתחדדתזובעיה.מהותיתמבחינהההליךשלכשרותואתלבחוןיהיהניתןבסיסם

אינההראויההליךשאלת.וסגורהקשוחהכחטיבההדיןסדריעלמשקיפיםאם
מרווחנדרש.מחדשפרשנותםלרבות,מסוימיםסעיפיםשללפרשנותםמצומצמת

נחוץזהמרווח.הפליליההליךתוךאלנוספיםכלליםקליטתשיאפשר,נשימה
לכיתתהפליליהדיןסדריהעלאת.הראויההליךשלבמתכונתהמשפטפיתוחלשם

כלליםלביןאלהדיניםביןתנועהשתאפשרמקשרתחוליהדורשתהראויההליך

חדשיםכלליםלייבאיכולתגםנדרשת.ראוילהליךהדרישהתולדתשהם,אחרים

.ראויהליךלקיוםמספקותערובותשיהוו,ההליךאל
זודוקטרינהפי-על."הצדקמןהגנה"שלהדוקטרינהלמלאיכולהכזהתפקיד.5

תפיסהנקלטהענייניתמבחינה.סמכותולהפעילשלאסמכותהמשפט-לביתנתונה
היההמשפט-לבית.וחירותוהאדם-כבוד:יסוד-חוקלחקיקתקודםעודבישראלזו

.הופעלטרםזהכוח,זאתעם.צדק9מטעמיאישוםבכתבלדוןשלאהכוחנתון
ן~י"מ'נרברדין-בפסקלראשונהבישראלאוזכרה"הצדקמןהגנה"הדוקטרינת

נגדהוגשוהאחרונהבפרשה.י1ן"מ'נטכסאבעלדין-בפסקגםונדונהשבההיא

.המערערשביצעבניהבעבודותלחריגותשנגעו,נפרדיםאישומיםשניהמערער

מאד"פ,יפו-אביב-בתלהדין-עורכילשכתשלהמחוזיהדיןבית'נציטרין86/298ש"בהשוו8

סטטוטוריעיגוןהעדרחרףתחומיואתועיצבעיתונאיבחסיוןהמשפט-ביתהכירשם,337(2)
.כזולזכות

.144-145(1986,אביב-תל)'בחלקבפליליםהדיןסדרעלקדמי'ישלבספרוזהלענייןראו9
שהדרךבאמרוהדיוןאתומסכם,"נגישה"מחמתאישום-כתבשלביטולובאפשרותדןקדמי

.המקומיבמשפטזוטענהלהעלאתפתוחה
.798(1)כחד"פ,י"מ'נרבר73/244פ"ע10
.152,157(2)לבד"פ,י"מ'נטכסאבעל77/450פ"ע11
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מכןלאחר.עונשעליוונגורהורשע,באישוםההליכיםמןבאחדהודההמערער
הטענה."הורשעתיכבר"שלטענה,השניההליךשלבגדרו,לטעוןהמערערביקש

המשפט-בבית.המחוזיהמשפט-בביתונדחתההשלום-משפט-בביתנתקבלה

שלחלופיתלטענהדיוןהקדישאך,הטענהאתלנדויהשופטדחההעליון

,לנדויהשופטאומר,זוהגנהשלבגדרה."הצדקמןהגנה"שעניינה,המערער
,המקרהבנסיבות,שנראהשניאישוםלבטלטבועהסמכותהמשפט-לבית"מוקנית

למערערכי,לנדויהשופטקבעהענייןלגוף.(157'ע)"oppressiveלצדקמנוגד

.נדחהערעורוולכןצדק-אינגרםלא
שיאפשרנוסףצביוןעתהלקבליכולהמשפט-ביתבידיעיכובכוחשלקיומו.6

מיונהמבחינת.ההליךראויותעללפקחכדיסמכויותיואתלממשהמשפט-לבית

הדיןסדרחוק.הפליליבהליך"מוקדמתטענה"זובהגנהלראותניתןהפרוצדורלי
מדוברלא,החוקשללשונולפי.מוקדמותטענותשלרשימהקובעהפלילית

"ובהן"מוקדמותטענותלעלותיכולהנאשםכי,קובע149סעיף.סגורהברשימה

עללהורותהמשפט-ביתשלכוחומהווהתוכניתמבחינה.בורהמנויותהטענות

.הדיןשלאחריםלמגזריםהפליליהמשפטאתהמחברגשרראשהליכיםעיכוב
הדיןפרוששל-צרהשגישה,היאהדוקטרינהניזונהממנה,שההנחהלומרניתן

ממדיםחסרההיא."השטוחההארץ"בתסמונתלוקה-אמותיו'בדהפלילי
העומדיםלאינטרסיםאותווהקושריםהפליליההליךאתהמאפייניםנוספים
לקידוםמכשירהפליליבמשפטלראותישיותרהרחבההגישהפי-על.ביסודו
עלנקמהולאפשעמניעתהיאההליךשלהמרכזיתתכליתו.חברתיתמטרה

בראשאלאהקורבןנגדרקמתבצעתאינהשהעבירההיאההנחה.ביצועו14

שמעשיומשוםלדיןעומדהעבריין.הופרושכלליה,כולההקהילהנגדוראשונה
המפתח,ברגיל,לכן.מסויםלאדםנזקשהוסבמשוםרקולאלקהילההפריעו
ביןלאזןהצורךנובעגםמכאןאבל.הקורבן5ןבידיולאהכללבידיהואלהליך
,ובהםאחריםאינטרסיםלביןחוקיוקיוםעלבהקפדההציבורשלזהאינטרס

שלהדוקטרינה,ואכן.כשרהמטרהלהשגתשליליבאמצעישימושמניעת,למשל

ההליכיםשלהגינותםלשמירתלהביאשתכליתו,גמישכללמציגההצדקמןהגנה

בנסיבותהמשפט-ביתיכולזודוקטרינהלפי.זהמונחשלהרחבבמובנוהפליליים

.אישום-בכתבלדוןלסרבהמתאימות
הוא.מרשיעואינומזכהאיננוהוא.שפיטההעדרמשמעוזהסירוב:ודוק
,לומראיןבכך.המעשיםשלהכוללתהראיהלטובתאלהמהיבטיםכלילמתעלם

.1043ח"מ,1982-ב"תשמ,[משולבנוסח]הפליליהדיןסדרחוק12
,155(ג"תשמ)לההפרקליט"פלילילדיןבהעמדהשיפוטידעת-שיקול"שרידמן'דראואך13

161.
WilliamsחןOrinte(1956)"Prosecuting.223,222.11.1ראו14 "Discretion.0מנחהבכך

הפליליהחוקלפיהסטיפןיימס'פיצגהשופטידי-עלושיוצגה19-הבמאהשרווחההגישה
.פושעיםלשנואנכוןמוסריתשמבחינהההכרהעלמיוסד

.237(1)מד"פ,י"מ'נשנער86/40ע"רראו15
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.המשפט-ביתשלבאולמואינוזושלשמקומהאלא.הנאשםשלאחריותנשללתכי
הכללשלהאינטרסיבהןבהארכימדיתמשקל-שווינקודתמהווההעיכובסמכות

מייצגהפרטשלזהאינטרס."ראויהליך"בהפרטשלהאינטרסמולהדיןבאכיפת

האמצעיםהגינותעלבהקפדהמגולםהאינטרס.החברהכללשלאינטרסהואגם

לסררימפגשמשמשתשהדוקטרינהלומרניתן.יחידיהכלפיהחברהשמפעילה
כהליךהחוקתיתהמנסרהדרךשנראהמה.החוקתייםהעקרונותעםהפלילייםהדין

המצדיקהמוקדמתכטענההפלילייםהדיןסדרישלהעדשותדרךייתפסראויבלתי
.ההליךשלעיכובו

מודללהניחגםקשה.זולקטגוריההנופליםהמקריםכללעלמראשלעמודקשה.7
מרשמיםשלבאוסף,זהבשלב,להסתפקשניתןנראה.להפעלתהמשמעי-חד

מודלשלזיהוילאפשריכולהכזהבקוההתקדמות."דרךמורה"משוםבושיהיה
קטגוריותעל,זהבשלב,להצביעניתןכוללבאופן.ההתקדמותבמהלךכלשהו

אלהקטגוריות.המקריםכלעלשיענהגדולמודלעללהתחייבמבלי,מסוימות
ביסודהמונחאינטרסעלעונהאינההפליליההליךהפעלתבהםמקריםיכללו
ובניבנותכלפיהרשויותעלהמוטלתההגינותחובתעצםתחתוחותרתההליך
הקטגוריה.האישום-כתבלהגשתשהובילובנסיבותעניינהשנייהקטגוריה.החברה

.עצמוההליךאתהאופפותלנסיבותנוגעתהשלישית

הרשותשלההגינותוחובתהפליליההליך

יכוליםאלה.דרסטיתהגינות-איאושוואהטרדתלמנועיכולההצדקמןההגנה.8
אינוהפלילישהמכשירהתחושהמןאודין-מעינוי,קלוקלתמפרוצדורהלנבוע
ידי-עלשפיטהשלהמקרההואזהאחרוןלענייןדוגמא.בהליךלטיפולמתאים

בענייןעלתהזוסוגיה.העיתונות6י

Reade

אנשילדיןהועמדוזובפרשה.צש1712ע.,

השחייכו,החשדלפי,אשרמחשודיםבכפיההודאותבהוצאתשהואשמומשטרה

בפני.אזרחיםשללמותםשגרמו,טרורמעשיוביצעוהאיריהטרורלארגון
מאזהמקרהזכהלה,העקביתהתקשורתיתהחשיפהעלראיותהובאוהמשפט-בית

,חרצוהתקשורתשכליכךעלהצביעוהראיות.האישוםלמועדועדהתרחשותו

כך.ופליליציבורישיפוטאוופלילימשמעתישיפוטביןאפשריתלחפיפהקרובזהנושא16
עלגםהחלתהשיאפשרבאופן"קודמתהרשעה"שלהטענהלהרחבתהאפשרותהוכרה
,ישראלמשטרתשללמשמעתהדין-בית'נספוזניקוב52/268צ"בגראו)משמעתייםהליכים

פלילילהליךמצומצמתאינההכפולהסיכוןשטענתמכךללמודשניתןנראה.(656,661זד"ת
.u.435(1989)ראו]בלבד s490Haeer.דומהסוגיההתעוררההברית-בארצות.[(,5ע
שםהמשפט-כתיגישת.חקירהועדתידי-עלשנאספוכראיותפליליבהליךהשימושבנושא
עלחלהוא.בהרחבהמתפרשהכלל.הפליליבהליךכאלהבראיותלהשתמשניתןלאכי,היא

גם.((,5.ע.951i'obadexterו.36928:ראו)תוכנהאתלהוכיחכאמצעיבראיההשימוש
הליכיםבקיום-החברתיהאינטרסעלודרכו-הנאשםאינטרסעל,איפוא,הואהדגשכאן

.הוגניםפליליים
17(1993.10.15,Reg , Reade (Unreported
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הפרשהאתהכתירואשר,בכותרותהתבטאהדבר.הנאשמיםאשמתאת,למעשה

תוךהודאותגבייתעםהפרשהאתעקביבאופןקשרועצמןהכתבות."שחיתות"כ

התשתיתואתהראיותאתניתחהמשפט-בית.והפחדהאלימות,בכפיהשימוש

אשר,"שלגכדור"שלאפקטנוצרכי,מסקנהלכללוהגיע,הרלבנטיתהמשפטית

כי,היתהמסקנתו."כפויההודאה"למושגנרדףלשםהנאשמיםחבורתאתהפך

הורה,לפיכך.הוגן8ןמשפטלנאשמיםלהבטיחיהיהניתןלאאלהבנסיבות
ההליכיםעיכובעל-הצדקמלהגנהשלהדוקטרינהמכות-המשפט-בית

חזקתתחתחותרתאחרגורםידי-עלאוהעיתונותידי-עלשפיטה,אכן.הפליליים
חותרתמוקדמתשפיטה.רעועהפתיחהבנקודתהנאשםאתמעמידההיא.החפות

אם,המשפטבמערכתהאמוןלאבדןלהובילעלולההיא.הציבוריהסדרתחתגם
.הנאשםשלרדיפהמשוםבהיש.המוקדמותלמסקנותהדתשמשלאהמערכת
"בחר"אם.זהדבריםבמצבפליליהליךשללקיומומקוםאיןקיצוניותבנסיבות

נגדפליליהליךמפתיחת,מכןלאחר,מנועהואלידיוהדיןאתליטולהציבור

.הרגילהבמסגרתהנאשם
נורמהלפיפעלהנאשםבהםבמקריםמתקיימתהגינות-אישללמצבאחרתדוגמא.9

הנוהגתהנורמהשביןהיחסלשורשינוגעהוא.קשהמקרהזהו.רווחתאךאסורה

"רע"ו"טוב"ביןלבחירההנוגעותהסוגיותאתמעוררהוא.הראויההנורמהלבין

שלהבחירהחופששלהכוללתלשאלההפליליההליךמשיקכאן.אשםלהטלת

עומדתוהעונשאחריותהטלתשלביסודן.(החלטהכושרשלהרחבבמובן)הפרט
ממנהיעדרואלהאשרתורה.החלטהלכושרהדרישה,טבעיבאופןכאילו,תמיד

עומדתהפליליהמשפטביסודגם,אכן.הדעתעלתתקבללא-"מהמשום"
(נורמטיביתגם)ולהבחיןחורין-כבןלפעולהנחוציםהכליםהאדםשבידיההנחה

לאמור,מושגייםאופיזייםבאילוציםשבויאינושהאדםהיאההנחה.מעשיובטיב

הפוךעולםשלמצבעלהנשענת(מוטעית)פנימיתודאותמאיזוהנובעיםכאלה

שלהפנימיבתחום,זותפיסהשלהטבעיהבית.ההחלטהכושראתומסכלת
אך.והצידוקהטעותהגנותאוהנאשםשלהנפשיהיסודהוא,הפליליהמשפט

מעשההעושהאדם.הבעיהשלהיקפהמלואעלעוניםתמידלאאלהמכשירים

אינהכזהבמקרהטעותו;הטעותהגנתעללהישעןיוכלתמידלארווחאךאסור

לפעילותוערהיההנאשם.מוגבלהואהנפשיהיסודמכשירגם.שבעובדהטעות

בפניפתוחאינוהוא.הוראהאוצותחתשפעללמישמורהואלצידוקאשר.וטיבה

-פעםלא-ואולם.הנוהגתלנורמהבהתאםרצונומתוךדווקאשפעלמי
זהדבריםבמצב.לצומאשריותרגדולמדבקאוכובשכוחשמורהרווחתלנורמה
.אחרותמשפטיותנורמותהפעלתנוכחצדק-אישלתחושהלהתעורריכולה

פעולהשיתף,התביעהעלהמופקד,השלטוןכאשרמתגברתהנוחותחוסרתחושת
שיפוטיתהכרעהלדחותניתןבאמצעותוהכליכאןגם.האסורים9ןהמעשיםעם

שלהדוקטרינהעלמסתמךהדין-פסק.מושבעיםבידילמשפטרקמיוהדאינוהדין-פסקהגיון18
.קדומהדעהנטולימושבעיםשבאיתורהקושיעלדווקאולאו"הצדקמןהגנה"

.ואילך11בסעיף,להלןידוןזהעניין19
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שלהטענהאתלהעלותמאפשרתהיא.הצדקמןהגנהשלהדוקטרינההוא
Tu quoqueהיאממנההתעלמותאך,פורמליתבצורהמקובלתאינהשאמנם

.קיצוניים20במצביםנסבלתבלתי
שלאחוקהוראתאדםנגדלהפעילמבקשיםבוהמצבגםמתייחסזהמקריםלמעגל.10

בתבתואתהמערערנטלענייןבאותו.2[זנ.ץ.נ).פרשתאת,למשל,טול.הופעלה
שלההחזקהדרכיבדברשיפוטילצובניגוד,השיפוטלתחוםמחוץהשנתיים

המשפט-בית.המשפט-ביתבזיוןשלפליליתבעבירהוהורשעהואשםהוא.הילדה

עםיחד.זועבירהשלהיסודותהתגבשואמנםהמקרהבנסיבותכי,קבעלערעורים
אדםהואשםבההאחרונההפעם,כיהמסקנהעלתההפסיקהמסקירת,זאת

,אלהבנסיבות.המאהבתחילתהיתההמשפט-ביתבזיוןבגיןפליליבאישום
גם,שימושבהלעשותראויזהאיןאשרבפרוצדורהמדוברכי,סברהמשפט-בית

זובעבירההפליליהאישום.ביישומה22התומכותמעשיותטענותלהעלותניתןאם
המשפט-ביתביטללפיכך.הדעתעלמתקבלבלתילהיותהשניםעםהפך

.והאישוםבפרטההרשעהאתלערעורים
לוקהבהםהמקריםבשורתגםלהפעלהראויההצדקמןהגנהשלהדוקטרינה

שלשפיטתו-אי"במחיר"גםניהולואתלאפשרשאין,כזובמידהההליךייזום
.להלןתידוןזומקריםשורת.מסויםנאשם

התובעתהרשותבפעולתליקוי

המשפטלכלליהפלילייםההליכיםביןהפגשהמאפשרהצדקמןהגנהשלהכלל.11

המאשימההרשותשלהדעת-שיקוללטיבירידהמאפשרתזודוקטרינה.המינהלי
יכול,כך.המעשיםשלכוללתראיהתמידתידרשזהבהקשר.לבה-ולתום

הבטחתוהוא,אחראינטרסמולייסוגלדיןאדםבהעמדתהקהילהשלשהאינטרס
-מאמותהמשפט-ביתלשחרורחותרתהדוקטרינה.הרשותמצדנאותההתנהגות

שלהכוללתבמסגרתהפליליהמשפטאתלשבץמאפשרתהיא.פורמליותמידה

Report24חסThe.הרעשלהבנאליותאודותהתאוריהאחריהולכיםהדברים20

.

Arendt.א
260-253(1963.~Baanality

I

' ofEvil(N. Yהשופטכבודשלדבריובמיוחדחשוביםזהבהקשר
.352'בע,1הערה,לעיל,94/2910פ"בעמצא

21574.E . R11411[1984].שלהדוקטרינהאתישירהבצורהמאזכראינוזהדין-פסקשנ.,ננ
חשיןהשופטשלהמיעוטדעתגםראו.מאוחרתבפסיקהכךממויןהואאךהצדקמןהגנה
וניהוללזנותסרסרותבשלאישוםנדוןשם,441(1)מזר"פ,י"מ'נמן'תורג91/3520פ"בע
הוא.הנאשמתכלפימקלהעונשיתמידה-אמתלנקוטישכיסכרחשיןהשופט.בושת-פית
לחקירהפעלוהרשויות.והמשטרההתביעהרשויותשנקטוהאכיפהבדפוסיעמדתואתנימק

.בושת-ביתנוהלבולמקוםשכניםמצדתלונההוגשהאםרקהנידונותבעבירותלדיןולהעמדה
מעיןמהותלווהקנו,האסורהמעשהבאופיתמורההרשויותחוללובכךכי,סברחשיןהשופט
שלמפורטלניתוח.כעונשממשיבאופןלהקלישכי,חשיןהשופטסבר,לכךבהתאם.מטרדית

בוממשלמשפט"חוקלאכוףשלאהמבצעתהרשותשלמנהגה"להב-אבן'דראוהדין-פסק
477.

4האותמול583'בע,21הערהלעילשע.יננ.דין-פסק22
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שלראיהמונעתהפליליהדיןסדרחוקלפירקההליךתקינותבחינת,אכן.הדין

באינטרסיםהתחשבותמונעתצרהכהינה.בכללותההמשפטיתהפרספקטיבה
הצדקמןהגנהשלהדוקטרינה.הפליליההליךמקיוםפחותלאחשוביםשהם

לידיהבאיםהאינטרסיםכללאתלשקולבדיןהיושבהמשפט-לביתמאפשרת

.מסויםבהליךביטוי
4ענייןהואלכךדוגמא.12

"
תושב,המערערשלעניינונדוןזובפרשה.84ששנ23

מצגישלשרשרתבאמצעותבאנגליההליקופטרברכישתשנאשם,זילנד-ניו

המשטרה.אפריקה-לדרוםההליקופטראתהמערערהוציא,הרכישהלאחר.מרמה
לאאנגליהלביןאפריקה-דרוםביןהסגרהאמנתבהעדר.אחריועקבההאנגלית
והועלהאפריקה-דרוםמשטרתידי-עלנתפסהמערער.הסגרההליכימעולםנפתחו

המערערנעצרבאנגליה.באנגליהבינייםתחנתעםזילנד-ניושיעדומטוסעל
והאיןכן-ועלבכוחלאנגליההובאהואכי,טעןהמערער.פלילילמשפטוהובא

פעלהאפריקאית-הדרוםהמשטרהכי,טעןהוא.נגדופליליהליךלפתוחראוי
הנוסעמטוסעלבמכווןהועלההוא.אנגליהמשטרתעםובקנוניהאחתבעצה

שדנההראשונההערכאה.מעצרוהתאפשרכךידי-על.אנגליהדרךזילנד-לניו

המשפט-לביתהריהמערערבטענותממשישאפילוכי,בדעההיתה)QB(בעניין

הנאשם.טענותיונדחולפיכך.לדיןלהבאהשקדמוההליכיםאתלבדוקסמכותאין

הוחזרוהתיקהתוצאהנהפכהשם.הלורדים-לביתשקיבלרשותפי-עלערער

.בטענותשידוןכדיהמשפט-לבית
,המשפט-ביתרשאיהצדקמןהגנהשלהדוקטרינהמכוח,כיקבעהלורדים-בית.13

אינוהפליליההליך.לדיןהנאשםלהבאתשקדמוההליכיםאתלבדוק,חייבואף
אינההדוקטרינה.לושקדמומהאירועיםמנותקאינוהוא.היסטוריהללאהליך

פתוחההדוקטרינה.עצמובהליךהנאשםלקיפוחחששקייםבהםלמצביםמוגבלת

יפעלו,הפליליההליךשלהרחבבשדהגםכי,להבטיחונועדהשיקוליםשללמגוון
:(151בעמוד)Griffithsלורדשםאומר.ובאחריותבהגינות,בסבירותהרשויות

10apply direct discipline10povver0מThe courts , oflcourse , have"

0)the police or the prosecuting authorities , but they can refuse

take advantage of

abuse

of power by regarding:

their

10allow them .
"

prosecution

.8

~

abuse

,

-

ofprocess

and thus preventing8תbehavior

;

as

מכתימותפעולות.ההליךאתלהכתיםיכולותהתובעתהרשותפעולות,כןכיהנה.14

גםמתפרשותהן.המשפט-בביתההליךניהוללעצםהקשורותפעולותרקאינן
.האמצעיםאתמקדשתאינההמטרהפליליהליךבפתיחתגם.אחריםלכיוונים

נועדוהפלילייםההליכיםאם.מדיגבוההלהיותיכולהפסולאמצעישל"עלותו"
היאזומטרההגשמתלצורךפסוליםבאמצעיםשימוש,חברתיתמטרהלקדם

לביןהחוקאכיפתשלחברתיתהכללהמטרהביןהנגדהזהבהקשר.מלכודת

23138.E . R.[1993]נ11גBennet ".

Hors

~erry.' RoadMagistrates'~
(oure
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ביןההבחנהגם.מדומההנגדההיא,מסויםעברייןכלפיהמופעל,הפסולהאמצעי
ידי-עלתפיסתובמהלךהמבוצעתוזוהעברייןשלזו,סדרהפרותשלשונותרמות

זהוכלל,הוגןלהליךזכאישהנאשם:והוא,מהעיקרהדעתאתמסיחההרשות

.כלפיוטכדיןלנהוגהרשותשלחובההכוללותוכויותצרורבתוכוחובק
בהליכיהמקובלתהמנהליתלביקורתמסוימתחפיפהקיימתזובקבוצה,אמת.15

,ענייניתמבחינה.ודיוניתענייניתשונההצדקמןהגנהשלהדוקטרינהאך.צ"בג
אתגםכוללהוא.יותררחבהואהדוקטרינהלהפעלתהרלבנטיהשיקוליםהיקף

פתוחהבאישוםהדןהמשפט-ביתבפני,דיוניתמבחינה.הנאשם25שלמבטונקודת

.במחלוקתשנויזהאםגם,הטענהאתהמשרתהעובדתיהמצעלבחינתהדרך
ללמודניתןהמנהליתהביקורתמולהצדקמןהגנהשלבתפיסההמגולםהשוניעל.16

השלום-משפט-בביתהוגשוהעותרנגד.אוסטפלד26'נאפרתי91/5537צ"מבג

.נוספיםמסוחיקוקי[חדשנוסח]הכנסהמספקודתעלעבירותבגיןאישוםכתבי
ניהלהעותר.המסלשלטונותבמועדניכוייםהעברת-איעלנסבהעבירותשלעניינן
-כתבילביטוללהביאהיתהתכליתואשר,הכנסהמסשלטונותעםומתןמשא

מינהליקנסלהטילהפרקליטותבהסכמתשהותנה,הסדרהושג.הפלילייםהאישום

בניהולהוחל,לפיכך.לכךלהסכיםסירבההפרקליטות.הפליליהאישוםחלף
.העותרנגדהפליליההליך

כךעלהתבססהטענתו.מוקדמתטענההעותרהעלה,המשפטבתחילת

העבירותבחוקזהמונחכהגדרת,"מנהליותעבירות"הןהואשםבהןשהעבירות

-כתבילהגישאין,זהחוקהוראותפי-על.1160ת"ס,1985-ו"תשמ,המנהליות
כי,טעןהעותר.שיירשמומטעמיםאלאמנהליתעבירהבגיןפלילייםאישום

האישום-כתב-נרשמומשלא.האישום-בכתבלהירשםצריכיםכאלהטעמים

להחלטההפרקליטותשנימוקיבכךדיכי,קבעהמשפט-בית.נדחתההטענה.בטל

אתלקבלהנאשםפנהלאאם.מצידוקונקרטיתלבקשהבתגובהלנאשםיימסרו

.טענתולדחייתלהביאכדיבכךדי,הנימוקים
.ההחלטהנימוקיאתממנהלקבלוביקשלפרקליטותהעותרפנהזהבשלב
.המנהלילמסלולההליךלהעברתמקוםהיהלא,שולםלאשהמסשכיווןלוהוסבר
היאאיןכי,הודיעההפרקליטות.ולצלמםשבתיקברישומיםלעייןביקשהעותר

העותרמטעםהוגשה,זותשובהנוכח.כמבוקשצילוםאועיוןלאפשרחייבת

.מחדשלהבחןצריכהפסולותבדרכיםשהושגובראיותהשימוששאלתשגםאפשרזהרקעעל24
.Croydonראו)מוסמךבלתיגורםידי-עלשניתנהלנאשםהבטחההוכרהלמשלכך25

ונ." 129ALL E . R3[1993]ex

pwte

הבטחהאכיפת,ברגיל,מונעהסמכההעדר.(שכשאשג
במקרה,ואולם.[(1993.11.30,פורסםטרם)החישךשר'נשריג89/715צ"בגראו]שלטונית

הדוקטרינההפעלתאתהפליליבהליךומעמדוהנאשםשלמבטונקודתמחייבת,זה
לביןהמינהליהמשפטכללימבחינתהתופסיםבשיקוליםהפער.המנהליהבסיסעלדווקא-לאו
בענייןהדין-פסקכיןבתוצאההשוניאתלהבהיריכולהדוקטרינהבגדרהמופעליםאלה

Crydonקבעשם,469(4)מר"פ,ישראלמשטרת'נדהאן86/688צ"בגשלתוצאתולבין

.תוקףמשוללתהמשטרהמצדסמכותבחוסרשנכרתהטיעוןעיסקתכי,המשפט-בית
.(אפרתיעניין:להלן).501(3)מוד"פ,אוסטפלד'נאפרתי91/5537צ"בג26
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האישום-כתביאתלבטללפרקליטותלהורותהמשפט-ביתנתבקשבהעתירה
.נגדושהוגשוהפליליים

אתנימק,הדין-פסקאתכתבאשר,חשיןהשופט.העתירהאתדחההמשפט-בית.17
,חשיןהשופטקבעכך,מדובר.המשיביםידי-עלשהועלתהסףבטענתהדהייה

אינוזהניסיון.פליליבהליךמשפט-ביתשלבינייםהחלטתעללערערבניסיון
.אפשרית
גם,משתנהאינהמסקנתו.לגופןהעותרבטענותגםדןהשיןהשופטזאתעם
לאחשיןהשופטבפני.הפרקליטותשלהפעולהדרךאודותממצאיולנוכח

נדאה,זאתעם.הדין-בפסקנידונהלאהיא.הצדקמןהגנהשלהדוקטרינההועלתה

להובילהיתהיכולהוהוגןראויהליךשלהמידה-אמותפי-עלהמקרהשבחינת
שנפלוהמהותייםלליקוייםהנודעתהמשפטיתהמשמעותבדיקת.אחרתלמסקנה
אתמבהירה,הצדקמןהגנהשלהדוקטרינהרקעעלהתביעהרשויותבטיפול
.שהופעלההמנהליתהבדיקהלביןבינהההבחנה

הנחיותמפרסוםלהימנעלהחלטתהנגעהפרקליטותבגישתשנפלהמרכזיהליקוי.18
מסעבירתבשללדיןהעמדהעללהחלטההדעת-שיקולדפוסינקבעובהןפנימיות
שאיפתעמדהההנחיותפירסום-איעלההחלטהביסוסכי,התברר.מינהלית

למנועביקשההיא.שיקוליהטיבאתבכוחהעברייניםמפנילהסתירהפרקליטות
כי,קבעחשיןהשופט.להנחיותבהתאםפעולותיהםאתלכווןאפשרותמהם

החובה.דמוקרטיתבמשטרראשוניםלמושכלותבניגודעומדתזופרקטיקה

בחוקמפורשתחובהשאיןאף,החוקשלטוןמעקרונותנגזרתההנחיותאתלפרסם

בזכותפוגעההנחיותפרסום-איכי,וקובעמוסיףחשיןהשופט.פרסוםעלהמורה
לקבלתעצמאיבסיסלהוותיכולההיתהזוקביעהכי,נראה.הנאשםשלהשימוע

בדרך.הוגן29להליךהחוקתיתבזכותבסיסיבמרכיבבפגיעהמדובר.העתירה

הנאשםשלהסיכוןלהגדלתממשיפוטנציאלטמוןאימצהשהפרקליטותהפעולה

,כירושליםהמחוזיהמשפט-ציתנשיאסגן'נהלפרין87/583צ"בגעלהתבססחשיןהשופט27
אואזרחייםבהליכיםיתערבלאלצדקהגבוההמשפט-כית"כישםנקבע.683(4)מאד"ת

מתגליתאםאו,סמכותהעדרשלטענהעולהאםאלא,הרגיליםהמשפט-בתילפניפליליים
כי,קבעחשיןהשופט.(702'בע)"טהורמינהלישהוא)בתחוםשרירותשלקיצוניתתופעה

יכולהיההעותרכי,מעירהוא.הענייןבנסיכותתחולהאיןהלכהבאותהשנקבעולחריגים
משבחר,ואולם.השלום-משפט-בביתמוקדמתטענהלהעלותבמקוםצ"לבגבמישריןלפנות
אף,כפניוחסומהצ"לבגהדרך,הדיוניתהערכאהכפנימוקדמתטענהבהעלאתהעותר

השלום-משפט-כביתלהעלותיכולהיהלאאשרטענותכפניופתוחותהיוצ"בגבפנישבהליך
הערכאהידי-עלהצדקמןהגנהשלטענהדחייתאם,השאלה.(508'בע,26הערהלעיל)

הדיוןמנושאחורגתהערעורלשלבעדהמתנהמצריכהאוצ"לכגפנייהמאפשרתהדיונית

למשלזהו.לאלתרשמיעתןלהצדיקיכולותמסוימותשפגיעותרקלהעיראפשר.זוברשימה
,לעיל)"אזרחי"סיכוןאומשמעתידיןעלהמיוסדת"מורחבת"כפולסיכוןלטענתביחסהדין
.32הערהלהלןגםזהבהקשרראו.(2נהערה

מזד"פ,הבטחוןשר'גפרנס90/4950צ"בג:גםראו.513'בע,26הערהלעיל,אפרתיעניין28
(3)36.

.281'בע,2הערהלעיל,ברק29
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הנאשםמןניטלהזובדרך.מינהליתלענישהבמקום,פלילילהליךלהיחשף
אתממנולמנועמנתעלנוצרואשרחוקייםבמכשיריםשימושלעשותהאפשרות
מראשמעשיואתלכלכלהנאשםמלנמנע.הפליליההליךשלהקשותהשלכותיו

השופט.הדין-בפסקנדוןלאכללזההיבט.פלילילהליךיעמודשלאלכךולהביא

.עליוההנחיותהחלתבדרךנפגעשהעותרשוכנעלאכי,בהערהמסתפקחשין
שללעקרונותההחלטהתנותבאם,המרכזיתהנקודהאתמחטיאהזוהתייחסות

פי-עלהמאשימההרשותפעלה,בדיעבד,האםאיננההשאלה.הצדקמןהגנה
הליךניהוללהתירמקוםישהאם,היאהשאלה.העותרשלבעניינובדונהההנחיות

,נראה.פלילילריןלעמודלאהנאשםשלזכותומראשסוכלהבומקוםפלילי
עםהציבורמידיעתההנחיותלהכמנתהנוגעתהתביעהטקטיקתאתליישבשקשה

.וחירותוהאדםשלכבודועללשמירההחוקתיהצווי
ההחלטהלהנמקתהנוגעים,נוספיםפגמיםהצטרפוהתביעהרשותשלזהלליקוי
שלרישוםכלנעשהלאהאישום-כתבהגשתבמועדכי,התברר.העותרשלבעניינו

הגשתעללהחלטהכבסיס,המינהליותהעבירותחוקפי-עלהנדרשים,הנימוקים
.הטעמיםשלרישומםחשיבותעלדינו-בפסקעומדחשיןהשופט.פליליאישום
ענישההואהכלללגביה,מינהליתבעבירהשמדובר,העובדהאתגםמדגישהוא

דרישתמרכזיותעלמלמדתזועובדה.פליליתאישום-והחריג,מינהלית

כילצפותהיהניתן,זהרקעעל.הרשותשלחריגמהלךלבססהבאה,ההנמקה
האישום-כתבלפסילתיוליךהדיןבצוויהתביעהרשויותעמידת-איבדברהממצא
אתהחמיץ"העותר,לדבריו.זובדרךמלפעולנמנעחשיןהשופט,ואולם.וביטולו
השופטדבריעםזוגישהלהלוםקשה.3!"ברישוםאיחורשלטענהלהעלותהשעה
הפליליההליךשלחומרתוועל,הפליליהתובעשבידיהסמכויותחומרתעלחשין
ראוימשקללמתןהדלתנפתחתהצדקמןההגנהבמסגרתכי,דומה.עצמו

בנסיבות,אחרתתוצאהמצדיקשהיהבאופן,הפלילישבהליךאלהלהיבטים

.המקרה
מהווההרישוםדרישת.טכניאינוההנמקהלרישוםהנוגעהפגםכי,לזכורראוי
שמשהאשרהנמקהאותהתהיהמאוחרלמבחןשתעמודשההנמקהלכךערובה
משמעותישלרישום.פיקוחבאפשרותמתמצהאינוהרישוםאך.להחלטה32בסיס

החולשותנחשפותהרישוםבמהלךפעםלא.המחליטהגוףשלמבחינתו
המאפשרתהליךיוצרהוא.אלהחולשותעםהתמודדותמחייבהרישום.שבהנמקה

שלמושכלתשקילהמחייבהוא.במבחןעומדיםאינםאשרנימוקיםשלניפוי
.עניינתןדעת-שיקולהפעלתומבטיחההחלטה

.509'בע,25הערהלעילראו
.511'בע,שם
.831(4)מור"פ,משיח'נאשקר92/80א"עראו
:באמרו46(ז"תשמ,פפירוס)שיפוטידעת-שיקולבספרוברקהשופטעמדאלההיבטיםעל

רעיוןהואאחדדבר.זאתיודעבכתיבהשהתנסהמיכל.במיוחדהיאחשובהההנמקהחובת"
ההתמודדותשלההיתוךבכורהרעיוןשלהעברתוהואאחרדבר.המחשבהעלהמשתלט

הצורךאשרהרעיונותהםרבים.לתוצאותיומודעותתוך,בולתמוךהמבקשתהאינטלקטואלית
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הפרקליטות,כאמור.המקרהשלהמיוחדיםנתוניורקעעלמתעצמתזוביקורת.20

יהסירוב.בצילומםאוהנימוקיםשלהמקוריברישוםלעייןלנאשםלאפשרסירבה
פותרתהיתהלפרקליטותהנאשםשפנית,השלום-משפט-ביתלהנחתבניגודעמד
אך,הנאשםשללזכותובניגודעמדזהסירובכי,קבעחשיןהשופט.מצוקתואת

באבין"האישיתההתנגשות"רקעעל,זהלסירוב"הבנה"גילה

-

העותרשלכוחו-וחוכ

מונעתהנאשםמןהאותנטייםהנימוקיםהסתרתכי,לאמרצריךאין.לפרקליטות
השופטאשרלחשיבותלבבשים.ההחלטה34אתלתקוףאפקטיביתאפשרותממנו
אופרטיביותמסקנותלמשוךיהיהשניתןלהניחיש,אלהלנימוקיםמייחסחשין

צדנוטלותאינןהמאשימותהרשויות.ההליךראויותבחינתבמסגרת,מהצפנתם

הדרישהמוללעמודיכולאינוהולמותלאפניהדרכישלהנימוק.בפעולתןאישי
מעלבוןלהתרשםקשה,חוקתיתלזכותההיזקקותללאאףלמעשה.ראוילהליך

הבנהלגילויאו,זכותולשלילתכטעםכלשהופרטשלהמסויםמסגנונוהרשות

.הרישוםדרישתשלהתכליתעםמתיישבאינוכזהמחשבהקו.זושלילהכלפי
בדרךראשוןצעדלהוותיכולההצדקמןההגנהשלהדוקטרינה,כןכיהנה.21

פתחפותחתכזוגישה.ראויבהליךשעניינםכללייםעקרונותשללהגשמתם
הפעולהדרכיעלפורמליתלהתבוננותמעברהפליליההליךמהלכישללבחינה

לעצםומסוכנתקשהגישההיא,רופפתגם,עצמתהבכלהפורמליות.הרשותשל
הליךשלניהוללמנועהיא,הראויההליךדינישלתכליתם.ההליךראויותבחינת

.ההוגןההליךעקרונותאתהסותרבאופןפועלותהתביעהרשויותבומקוםפלילי
רשויותעמדתגובשהפיהן-על,להנחיותהגישהמניעת,המסויםבמקרה,לכן

פגעההיא.הפליליההליךלניהולהמובילבמסלולחמורדופיהטילה,התביעה
לאשפורמליתהעובדה.פליליהליךשלקיומומעצםלהימנעהנאשםשלביכולתו

ההליךאתשהקיפההמסגרתכאשר.מספיקמענהאינההנאשםשלמצבושונה

במסגרתטובהכתמונהוכמוהו,תרופהמשוםכדיןההליךבניהולאיןנפגמה

יותרטובמענההיתהשיפוטיהליכיםעיכובשלהאפשרותאלהבנסיבות.מעוותת
.ברשויות35"נזיפה"תוךההליךהמשךמאשר

הפעולהבדינימהותייםלפגמיםמצומצמתאינההצדקמןהגנהשלהדוקטרינה
.יותרקטנות"במידות"צדק-אישלבמקריםגםלהתגשםיכולההיא.הרשותשל

היאההנמקהחובת.לבססוהיהניתןשלאחיצוניהדררקבהםהיהשכן,לחדלונםהביאלנמקם
."לעמוד,דעת-שיקולהמפעיל,שופטחייבשבפניהםשבאתגריםמהחשובים

שלהעיגוןמןשמגרהנשיאהסיקשם,1493(1)92עליוןתקרין,י"מ'נקאסם92/91פ"רעראו34

החלטתעלחיצוניתביקורתהמאפשרכמכשירחשיבותהאתראשיתכחקיקהההנמקהחובת
.הרשות

אישוםסעיפיהכללתאודות"הנזיפה"שלגורלההיהזה.מספקתאינהלרשותנזיפה35
שלהניסוחטקטיקת.(14,17(3)לד"פ,י"מ'נראובן76/51פ"עראו)אלטרנטיביים

שימושלמנועכדיאופרטיבייםאמצעיםנחוציםפעםלא.למעשההשתנתהלאהמאשימה
הסיכוןמןגדולהרשעה"להשיג"וכזהשימושלעשותשהפיתויגםאפשר.בסמכויותלרעה
.מרשיעדין-בפסק"אזהרההערת"של
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לאלה.הטרדהאוסחבתכמופרוצדורלייםבמכשוליםאפילולהתבטאיכוליםאלה

.עתהנעבור

בנאשםפרוצדורליתפגיעה

De.בבחינתשהםמנושאיםגםלהתעלםיכולהאינההפרטעלההגנה.22

Minimis

דווקאנמדדתהחירותלעתים.גדולעוולמצוי,הקטניםבפרטיםדווקאלעתים
בפרשת.עקרוניות36בשאלותרקולאקטנותבמנות

pD

p
"- lFumphries37

כלבמהלךנהגלאכיטעןהוא.(רשירןללאנהיגה)תנועהבעבירתהמשיבנאשם

לאחר.זוכההמשיב.במהלכההתרחשהאישוםנשואשהאירוע,הקלנדריתהשנה

שקרבעדותהואשםהוא.הנידונההשנהבמהלךנהגהמשיבכי,התבררמכן
.הצדקאתסותרהיותומחמתבאישוםלדוןאיןכי,היתהטענתו.הראשוןבמשפט

ענייןאותובנסיבותכיאם,האמורההטענהאתלשמועראויכי,היתההרובדעת

זהמקרהשגם,הואעיקרואולם.צדק-אילמשיבנגרםכי,השופטיםשוכנעולא

אינהמסוימתלפרשהשישהציבוריתהחשיבות.חוקתיתחשיבותכבעלהוגדר

לורדואכן.עליהולחול,שוליתשאלהבגיןלהתעורריכולהעיקרון.מכריעה

Salmonשלשפיטותם-איבדברהעיקרוןשלהגדולההחוקתיתחשיבותועלעמד

זהאינטרסעלההקפדהכי,צייןהוא.זהבמקרהדווקא,צודקיםבלתיאישומים

שלהאינטרסאתלקדםנועדהההקפדה.ההליךשלהמשוערתבתוצאהתלויהאינה
אלא,זוגישהלפיההשובההיאהסופיתהתוצאהלא,לכן.הוגןהליךעלשמירה

הוגןלבלתיהמשפטניהולאתהופכותואשר,האישוםמוגששבגדרןהנסיבות

:(528'בע)Salmonלורדאומר.הנאשםכלפי

abuse of the process10חבthe prosecution amounts]1only1511"

oppressive and vexatious that the judge has15of the court and

intervene . Fortunately , such prosecutions are hardly10the power

my115,מprevent them10of

the

courtילסק"זever brought, but the

vlew , of great constitutional importance and should be jealously

the expense of0)be harassed and put10man8preserved . For

15absolute discharge8תlong trial and then given8perhaps

effective substitute for the8תhard

ly

from any point of vle~v

."have referred1which10exercise by the court of

the

power

שם,1(2)מחד"פ,הדרדוררשות'נ(1981)לות"ומושמותקידום93/606צ"בגבהשוואהראו36
אתלשדרהמשיבהחובת-הפרקעלשעמדההסוגייהכי,מיעוטבדעתחשיןהשופטקבע

בדעת,דורנרהשופטת.שיפוטיתהתערבותהצדיקהולאערךקלתהיתה-העותרתפרסומות
,קליםבענייניםאפילויינתןלאהמסחריהביטויחופשאם"כיוקבעה,זוגישהדחתה,הרוב

."?לויוותרווערךמשמעותאילו,וטריוויאלייםערךפעוטי
37.497.E . R1])/2[1976]D .P.P. ". Humphries
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מבחינתהצעדיםבהגינותהם,זהבהקשר,הדוקטרינהשלמעייניה:לבאלויושם
שלמניעיהלכנותחשיבותבהכרחאיןהאמורהכללשליישומולעניין.הנאשם

בהטחתאוהמאשימהבענישתאינוהכללשלעניינו.לכשרותםאוהמאשימה
לב-בתוםהתביעהפעלהאםאף,לכן.נאשמיםשלבמצבםאלא,ברשותביקורת

הגנהשלמבוססתטענההמעלהנאשםשלדרכואתלחסוםכדיבכךיהאלא,גמור

:(535'בע)בהסכמהשםמצטטהמשפט-בית.הצדקמטעם

be0)desire!0תam quite satisfied here that the prosecution do1"

of the!1181the1תthe matter!%100110have1oppressive , but

grant the application of10were1]1results which would accure

fact be bad and"1would)1,judgementתועות...the prosecution

."retrial8allow such10the accused10oppressive

האישום-כתבנסיבותעללהשקיףהמשפט-לביתמאפשרתהדוקטרינה,כןכיהנה.23
שלזההיבט.התביעהשלמבטהמנקודתרקולא,'הנאשם8שלמבטומנקודת

D.ף,Jamaicaבפרשתביטויקיבלהכלל .P.P.עsyilell.נדונוענייןבאותו

ערעורשלהמשפט-ביתהוראתלפי,רביםעיכוביםלאחר,שהוגשואישומים

חמורהחבלה,מזויןשודעלנסבוהאישומים.(קודםבהליךהרשעהביטוללאחר)
לאחרשניםחמשלהיפתחאמורהיההחדשהמשפט.בנשקחוקיתבלתיואחזקה

.קיומועלהורהלערעוריםהמשפט-שביתלאחרשניםושלוש,העבירהביצוע
ההליךנוהלבה-מאיקה'גבחוקתההוראההופרהאלהבנסיבותכי,טעןהנאשם

.המלכהלמועצתהגיעזהעניין."סבירזמןתוךהוגןדיון"לקייםישלפיה-
.הופרהאכןהנאשםשלוכותוכי,קבעההיא.הערעוראתקיבלההמלכהמועצת
מפי,המלכהמועצת.האמורההחוקתיתההוראהעלרקהושתתהלאזוקביעה

בפתיחתסבירבלתיעיכובמתרחשבהןנסיבותכי,קבעהTemplemanלורד
סמכותהמשפט-לביתלפיוהכללשללגדרונופלות,נאשםכנגדפלילייםהליכים

לורד.צדקמטעמיהוגניםבלתיאומטרידיםבאישומיםלדוןשלאטבועה
Templeman(589-590'בע)אלהבמיליםעמדתואתמציג:

any event accept the submission160"0(תTheir Lordships"

aw of Jamaica, applying1the Constitution the10that prior

remedy8provide0)the common law Of England , was powerless

גגור89/935צ"בג)"הציבוריהעניין"מחלקגםמהוותהנאשםשלהאישיותשהנסיכותמובן38
אלא.הפרטשלמיותרתהטרדהבמגיעתציבוריענייןיש.(5!!-485,510(2)מדר"פ,מ"י'נ

וראשונהבראשגורםהדיוןעכוב,למשל.הנאשםשלהמיידימהאינטרסזהענייןמוזןשאז
למעשהבצמודועריכתההחקירהיעילותגםכמודיןעינויימניעתאך.לנאשםדיןעינוי

.חברתיאינטרסהןהעכירה
39.585.E . R!1)/2[1985]D .P.P. o

~

Jamaaca

Bellו
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against unreasonable delay, nor do they accept the alternative

remedy could only be granted

" the accused8submission that

proved some specific prejudice , such as the supervening death

proper case8תו,witness . Their Lordships consider that8of
without positive proof of' prejudice, the courts of Jamaica would

and,ן! thenץ810תן!date85ת80ת16סand could have insisted

"
1,necessary, dismissing the charge for want of

~

' prosecution . Again

proper case , the court could treat

the

renewal ofl' charges after the8

abuse of the process of the8מreasonable time as8lapse of

.courtt"o

בגדרובאים.לזיכויאולהרשעהכיוונית-חדריצהאינוהפליליההליך,כןכיהנה.24
האינטרסתמידאינה,בדיןחייבהיהאפילו,נאשםשלהרשעתו.נוספיםשיקולים

הנסיבותלמכלולהדעתאתלתתיש.חמורותבעבירותכשמדוברגם,העליון
במובןהנאשםמבחינתההליךהגינותאתלבדוקיש.ההליךלפתיחתשהובילו

ניתן.ההליךלפתיחתשהובילוההליכיםתקינותאתלשקוליש.זהביטוישלהרחב
למהלכיםגםלהידרשניתן.השלטונותהתנהגותשלהעקביותמידתאתלבחון

העמדהאוהפליה,הטרדה:כמושאלותולבחוןהאישום-כתבמאחוריהניצבים

שבקיוםהציבוריהאינטרסביןלאזןהיאמגמתה.כוללתהיאהראיה.לדיןהריגה

שימושיעשהשלא-הציבורושל-הפרטשלהאינטרסלביןהפליליההליך

.הפליליבהליךנחוץבלתיאוסבירבלתיאוהוגןבלתי

ALL.493:עודראו40 E. R2[1993]

~

t?aneeronזמןפרקתוךהליךשלקיומישאלת.ו"חן
העיקרוןמכוח.הראויההליךלביןהצדקמןהגנהשלהדוקטרינהביןהקשראתמדגימהסביר

.סבירבלתיעיכובבהגשתםחלאשרכאישומיםלדוןב"בארההמשפט-בתיגםסרבוהאחרון
11602d.P803App(1990)בעניין

~

cation of

Anderson

אתלהעמידהמדינהביקשה

,1974-1975כשניםבוצעולנאשםשיוחסוהמעשים.רצחמעשיארבעהבעווןלדיןהנאשם
חלולאההתיישנותדיני,המדינתיהדיןפי-על.האישוםהגשתמועדלפנישניםעשרה-כחמש

.ביטולםעלוהורהבאישומיםלדוןהמשפט-ביתסירב,זועובדהחרף.הרצחעכירתעל
להחלטההבסיס.מהירלמשפטהחוקתיתבזכותנעוצהאינההחלטתוכי,מסבירהמשפט-בית
מאזהתקופהבמהלך.הראויההליךבעקרונותפוגעהצדקהללאהמשפטשעיכוב,בכךטמון
רשוירתידעו,תקופהאותהכלמשך.חדשותראיותנתגלולאהאישומיםנשואהמעשיםביצוע

מהגשתלהימנעותהממשינימוקסיפקהלאהמדינה.הנאשםשלהימצאומקוםעלהתביעה
.(1163'בעבפירוטראו)האישומיםבוטלו,לפיכך.האישומים
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סיכום

שעניינהמוקדמתן4טענהלהעלאתבסיסלשמשיכולההצדקמןההגנהשלהדוקטרינה

שלטבועהסמכות)מהישןיסודותמשלבתהיא.ראוילהליךהחוקתיתהזכותבשמירת

הזכותלמעשה.(ראוילהליךהחוקתיתהזכות)ומהחדש(הליכיםבעיכובהמשפט-בית

שלהטבועלכוחיותרברורהתוכניתמסגרתואולי,חדשצביוןמעניקההחוקתית

לזהדומההצדקמןההגנהלתורתהראויההליךביןשהיחסלנמרניתן.המשפט-בית
גםקשה.וממצהמדעיתלהגררהנתוןאינו"ראויהליך"המונח.והמכשירהמטרהשבין
שירככוקריטריוניםהפעלתלאפשרכדיבוישזאתעם.אבסולוטיצדקממנולגזור

שלהדוקטרינה.הפלילילתחוםמעברנוספיםשיקוליםבחשבוןויביאוקשותתוצאות
לתוךהנופליםדפוסיםמספרזיהוימאפשרת,כהעדשהופעלהכפי,הצדקמןההגנה
לאאלהחלקיםשלניתוחם.יותררביםמחלקיםמורכבהכללכיברורואולם.הכלל

צדקייגזרממנואפשרימודלפיתוחבכיווןצעדבוישאךבשלמותההתמונהאתחושף

.יותרגבוההברמהיחסי

בטענהמדובראיןכי25הערהלעיל,אפרתיבענייןחשיןהשופטמדברימשתמעלכאורה41
הנוגעיםהדין-בפסקידןלאחשיןהשופטואולם.המשפט-כביתלהשמעשיכולהמוקדמת
הפעלתכמו,מסוימותמוקדמותטענותכי,בקביעתוקושיטמוןמקרהבכל.הצדקמןלהגנה

.צ"לבגעתירהשלבגידרהרקלהעלותניתן,אישום-כתבהגשתעלכהחלטהזריםשיקולים
כלליכי,נקבעכהן,העליוןהמשפט-ביתהלכותעםאחדבקנהעולהאינהזוקביעהכי,דומה
אלהכלליםשלתחולתםהיקף.המשפט-בתיבכלחליםהמינהליהמשפטשלהדעת-שיקול
מוסמךלצדקהגבוההמשפט-ביתרקלא.המסוימתלערכאהבהתאםמתרחבאומצטמצםאינו

,החינוךשר'נאבוסנאןהמקומיתהמועצה92/1399צ"בבגברקהשופטכךעלעמד.להחילם
הדעת-שיקולתורת,כןעל.בתוכןשינויאחריוגורראינוהכלישינוי":כאמרו,234(3)מזד"פ

משפט-ביתבכלחלה,מינהליתסמכותלהפעלתראויותמידהאמותהקובעת,המינהלי
ערכאותלכלהןמשותפות,סבירותחוסראוזרהמטרהכגון,הפסלותעילות.דין-ובית

.(238'ע)"השיפוט
בטענותלדוןהדיוניתהערכאהשלסמכותהצמצוםהמצדיקענייניטעםלמצואקשה,ועודואת

לעתים,להצריךעשויאישום-כתבשלהגשתולנסיבותהנוגעותשאלותשלבירורן.מוקדמות
לטענותגםונכונים,זריםשיקוליםבדברבטענהאמוריםאלהדברים.ראיותשמיעת,קרובות
פניעלטבועהעדיפותהדיוניתלערכאהיש,זהבתחום.הצדקמןההגנהטענתובהן,אחרות
(4)מזד"פובניהלתכנוןהמחוזיתהועדה'נחלפון93/4306צ"בג]לצדקהגבוההמשפט-בית

הטענותלהיקףביחסמרחיבהגישהאימכןמצדיקהדיוניתהערכאהשליתרונהכי,נראה.[37
פעמים.היטבזהענייןמדגימההצדקמןההגנהסוגיית.סמכותהבגדריהמצויותהמוקדמות

אתשלםבאופןלבררניתןזובדרך.ראיותגבייתשלמוקדםהליךזובטענההדיוןמחייברבות
cowtפרשתראו)המסויםהפורוםבפנילדיןנאשםשלהבאתודרךאתהאופפותהעובדות
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באופן.(12בסעיף
הנאשםכלפיהרשותמצגיבדברמימצאיםלקבועמנת-עלנחוציםראיותשמיעתהליכי,דומה

ALL3[1993]Croydonראו)האישום-כתבלהגשתהקודמותזמןבנקודות

~

usNce".ונ
129E. R,עובדתילטיפולאפשרותמונעצ"לבגזהממיןבטענותהדיוןתיעול.(19הערהלעיל
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