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מתפרסמת בזה הצעת חוק־יסוד מטעם הממשלה:

הצעת חוק־יסוד: זכויות בהליך הפלילי

זכויותהיסודשלהאדםבישראלמושתתותעלההכרהבערךהאדםצבקדושתחייוהצעקרונותיסוד
ובהיותובן־חוריןצוהןיכובדוברוחהעקרונותשבהכרזהעלהקמתמדינתישראלצ

חוק־יסודזהצמטרתולהבטיחכיהגשמתתכליותההליךהפליליתיעשהתוךהגנהעל2צמטרה
זכויותהיסודשלהאדםבהליךזהצכדילעגןבחוק־יסודאתערכיהשלמדינתישראל

כמדינהיהודיתודמוקרטית;
בחוק־יסודזהצ"הליךפלילי"צהליךחקירהצהליךמעצרומשפטפליליצ

כלאדםזכאילכךשהליךפלילישהואצדלויהיההוגןצעצהליךהוגן

איןעבירהואיןעונשעליהאלאאםכןנקבעובחוקאולפיוצ4צעיקרוןהחוקיות )א(

לאיישאאדםבאחריותפליליתבשלמעשהאומחדלאםבשעהשביצעאותם )ב(
לאהיוהמעשהאוהמחדלאסוריםבחוקאולפיוצ

לאיוטלעלאדםעונשבשלעבירהשביצעצהחמורמזהשהיהקבועלעבירהצ )ג(
בחוקאולפיוצבשעתביצועהצ

לאתוטלאחריותפליליתבאיןאשמהצצצעיקרוןהאשמה )א(

לאיישאאדםבאחריותפליליתבשלעבירהשעבראדםאחרצ )ב(

כלאדםהואבחזקתחףמפשעכלעודלאנקבעהאשמתובידירשותשיפוטיתצ6צחזקתהחפות

איןלהאשיםאדםבשלמעשהאומחדלשבשלוהורשעאוזוכהבעברבהליךפליליצ7צסיכוןכפול

כלאדםזכאישלאלהפלילאתעצמובעתגבייתהודעתובחקירהפליליתצ8צהפללהעצמית )א(

כלנאשםזכאישלאיכפועליולהעידלפנירשותשיפוטיתבהליךהפליליבעניינוצ )ב(

כלאדםזכאילהיוועץבעורךדיןבנוגעלחקירהפליליתשבההואנחקרכחשודצ9צייצוגמשפטי )א(

כלחשודצנאשםאונידוןזכאילהיותמיוצגבידיעורךדיןולהיוועץבעורךדין )ב(
בכלהליךפליליבעניינולפנירשותשיפוטיתצ

זכויותבהליך
מעצר

מעצרייעשהבדרךשתבטיחשמירהעלכבודושלאדםצעלגופוועלזכויותיולפי0הצ )א(
כלדיןצ

כלעצורזכאישיודיעוהוצבמהלךביצועהמעצרצאתסיבתמעצרוצ )ב(

כלעצורזכאישיביאוהובהקדםהאפשרילפנירשותשיפוטיתצ )ג(

זכויותבהליך
חקירה

חקירתעבירהתיעשהבדרךשתבטיחשמירהעלכבודושלאדםצעלגופוועלההצ )א(
זכויותיולפיכלדיןצ

אדםזכאישיודיעוהואתהחשדהמיוחסלולפניגבייתהודעתוכחשודצ )ב(

אדםזכאישלאיוטלעליועונשגופניצאכזריאולאאנושיצ2הצענישהאסורה

מימושזכויותשל
קטין

מימושהזכויותשלקטיןלפיחוק־יסודזהייעשהגםבהתחשבבגילוובמידתבגרותו;עהצ
היההקטיןחשודצנאשםאונידוןציינתןמשקלראוילטיפולבוולשילובובחברהצבעת

הפעלתסמכויותונקיטתהליכיםכלפיוצ
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התאמותלאדם
עםמוגבלות

אדםעםמוגבלותזכאילכךשיבוצעוההתאמותהנדרשותלולשםמימושזכויותיולפי4הצ
חוק־יסודזהבהליךפלילישהואצדלוצ

התאמותלאדם
שאינודוברהשפה

העברית

אדםשאינודוברהשפההעבריתזכאילכךשיבוצעוההתאמותהנדרשותלולשםצהצ
הבנתהשפהשבהמתנהלהליךפלילישהואצדלוצ

נפגעעבירהכהגדרתובחוקצזכאילכךשההליךהפליליבענייןהעבירהשממנהנפגע6הצנפגעעבירה
יתנהלבאופןשיבטיחשמירהעלזכויותיועלפיכלדיןוהגנהעלכבודוכאדםצ

איןפוגעיםבזכויותשלפיחוק־יסודזהאלאבחוקההולםאתערכיהשלמדינתישראלצ7הצפגיעהבזכויות
שנועדלתכליתראויהצובמידהשאינהעולהעלהנדרשצאולפיחוקכאמורמכוח

הסמכהמפורשתבוצ

כלרשותמרשויותהשלטוןחייבתלכבדאתהזכויותשלפיחוק־יסודזהצ8הצתחולה

איןבכוחןשלתקנותשעת־חירוםלשנותחוק־יסודזהצלהפקיעזמניתאתתוקפואו9הציציבותהחוק
לקבועבותנאים;ואולםבשעהשקייםבמדינהמצבשלחירוםבתוקףהכרזהלפיסעיף
8עלחוק־יסוד:הממשלההצמותרלהתקיןתקנותשעת־חירוםמכוחהסעיףהאמורשיהא
בהןכדילשלולאולהגבילזכויותלפיחוק־יסודזהצובלבדשהשלילהאוההגבלהיהיו

לתכליתראויהולתקופהובמידהשלאיעלועלהנדרשצ

איןלשנותחוק־יסודזהאלאבחוק־יסודשהתקבלברובשלחבריהכנסתצ20צנוקשות

איןבחוק־יסודזהכדילפגועבתוקפושלדיןשהיהקייםערבתחילתושלחוקהיסודצה2צשמירתדינים

אדםעםמוגבלותזכאילכךשיבוצעוההתאמותהנדרשותלולשםמימושזכויותיולפי4הצ
חוק־יסודזהבהליךפלילישהואצדלוצ

התאמותלאדם
עםמוגבלות

אדםשאינודוברהשפההעבריתזכאילכךשיבוצעוההתאמותהנדרשותלולשםצהצ
הבנתהשפהשבהמתנהלהליךפלילישהואצדלוצ

התאמותלאדם
שאינודוברהשפה

העברית

נפגעעבירהכהגדרתובחוקצזכאילכךשההליךהפליליבענייןהעבירהשממנהנפגע6הצ
יתנהלבאופןשיבטיחשמירהעלזכויותיועלפיכלדיןוהגנהעלכבודוכאדםצ

נפגעעבירה

איןפוגעיםבזכויותשלפיחוק־יסודזהאלאבחוקההולםאתערכיהשלמדינתישראלצ7הצ
שנועדלתכליתראויהצובמידהשאינהעולהעלהנדרשצאולפיחוקכאמורמכוח

הסמכהמפורשתבוצ

פגיעהבזכויות

תחולהכלרשותמרשויותהשלטוןחייבתלכבדאתהזכויותשלפיחוק־יסודזהצ8הצ

איןבכוחןשלתקנותשעת־חירוםלשנותחוק־יסודזהצלהפקיעזמניתאתתוקפואו9הצ
לקבועבותנאים;ואולםבשעהשקייםבמדינהמצבשלחירוםבתוקףהכרזהלפיסעיף
8עלחוק־יסוד:הממשלההצמותרלהתקיןתקנותשעת־חירוםמכוחהסעיףהאמורשיהא
בהןכדילשלולאולהגבילזכויותלפיחוק־יסודזהצובלבדשהשלילהאוההגבלהיהיו

לתכליתראויהולתקופהובמידהשלאיעלועלהנדרשצ

יציבותהחוק

נוקשותאיןלשנותחוק־יסודזהאלאבחוק־יסודשהתקבלברובשלחבריהכנסתצ20צ

שמירתדיניםאיןבחוק־יסודזהכדילפגועבתוקפושלדיןשהיהקייםערבתחילתושלחוקהיסודצה2צ

מוסיפה בזה המתפרסמת היסוד חוק הצעת  כללי
מדינת של האדם זכויות במגילת נוסף נדבך 
ישראלצחוק־יסוד:כבודהאדםוחירותווחוק־יסוד:חופש
העיסוקהניחותשתיתחוקתיתרחבהלהגנהעלזכויות
האדםצואולםלאכלהזכויותנזכרואוהתפרשובחוקי
יסודאלהצכפישיפורטלהלןבדבריההסברלסעיפיהצעת
החוקהשוניםצלאורךהשניםפירשביתהמשפטאתזכויות
היסודאשרבחוק־יסוד:כבודהאדםוחירותובאופןשהכיר
בזכויות כלולות אך במפורש בו מנויות שאינן בזכויות
המנויותבוצובראשןהזכויותלכבודולחירותצמטרתהצעת
חוקיסודזוהיאלעגןבאופןמפורשומפורטצבחוקיסודצאת
זכויותהיסודבהליךהפליליובכללזהבחקירההפליליתצ
במעצרובמשפטהפליליצאשרמפרטותאתזכויותהיסוד

לכבודולחירותונובעותמהןצ

נכללוצ הפלילי בהליך אדם זכויות בדבר הוראות
בצורהזואואחרתצבפרקיםהנוגעיםלזכויותהאדםשהיו
חלקמיוזמותלגיבושחוקהלמדינתישראללאורךהשניםצ
זאתעלרקעההכרההאוניברסליתוהטבעיתבצורךלהגן
של העודף כוחה מפני הנאשם או החשוד העצורצ על
המדינהושלרשויותהשיטורוהאכיפהשלהצבעתשהוא
נמצאבמצבפגיעומוחלשכמושאשלחקירהאומשפט
בין־ באמנות מקובלת כאלה בזכויות ההכרה פלילייםצ

לאומיותואזוריות)כגוןאמנתזכויותהאדםהאירופאית(
הגם הדמוקרטיותצ מהמדינות רבות של ובחוקותיהן
שקיימתמטבעהדבריםשונותבמידתהפירוטובהיקףשל

הזכויותהמוכרותצ

בהקשרזהיוזכרכיהכנסתאישרהבקריאהראשונה
)ראו במשפט זכויות חוק־יסוד: הצעת את 996ה בשנת
הצעותחוקצהתשנ"דצעמ'4עע(צשעסקהבנושאיםדומים
לא החקיקה אך זוצ יסוד חוק בהצעת המעוגנים לאלה
הושלמהצוכןהונחולפניהכנסתלאורךהשניםהצעות
חוקיסודנוספותבאותםנושאים)להלןצהצעותקודמות
לחקיקתחוקיסודזכויותבמשפט(צהתייחסותלזכויותאדם
בהליךהפלילינכללהגםבהצעתחוקהבהסכמהרחבהשל

ועדתהחוקהחוקומשפטשלהכנסתבשנת2006צ

המלאכה את להשלים נועדה זו יסוד חוק הצעת
המשפט בתחום מהותיות זכויות של לעיגונן ולהביא
הפליליצבמסגרתחוקיסודהממשיךאתהמהלךהחשוב
האדם לזכויות הנוגעים החוקתיים היסודות הנחת של

במדינתישראלצ

כאמורלעילבחלקהכללילדבריההסברצהצעת  סעיפים
חוקיסודזומוסיפהנדבךנוסףבמגילתזכויות  1 ו־2

האדםשלמדינתישראלצשהתשתיתהחוקתית 
לההונחהבחוק־יסוד:כבודהאדםוחירותוובחוק־יסוד:
חופשהעיסוקצלאורךהשניםפירשביתהמשפטאתזכויות
היסודאשרבחוק־יסוד:כבודהאדםוחירותובאופןשהכיר
בזכויות כלולות אך במפורש בו מנויות שאינן בזכויות
המנויותבוצובראשןהזכויותלכבודולחירותצמטרתהצעת
חוקיסודזולעגןזכויותאלהצכגוןהזכותלהליךהוגןצחזקת
נוגעות שהן ככל נוספותצ וזכויות הייצוג זכות החפותצ

להליךהפליליצבאופןמפורטובדרךהמלךצבחוקיסודצ

ס"חהתשס"אצעמ'8צהצ ה

ר ב ס ה י  ר ב ד
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הצעתהחוקמשתלבתבמארגהחוקתיהקייםצתוך
שהיאמקדמתומרחיבהאתההכרההישירהוהפרטנית
חוזרת בהתאםצ הפליליצ להליך הנוגעות יסוד בזכויות
הצעתהחוקצבהתאמהקלהצעלהסעיפיםהכללייםשל
שניחוקיהיסודהאמוריםצובכללזהעלסעיףעקרונות
היסודוסעיףהמטרה)סעיפיםהו־2להצעתהחוק(וכןעל
הסעיפיםשעניינםפגיעהבזכויותצתחולהציציבותהחוק

ונוקשות)סעיפים7העד20להצעתהחוק(צ

סעיףהמטרהמבטאביןהשאראתהרעיוןכיזכויות
היסודהמפורטותבחוקהיסודהמוצעמיושמותבמסגרת
ההליכיםהפלילייםצאשרמלכתחילהקיומםנועדלהשגת
תכליותשהןהכרחיותבחברהדמוקרטיתבדמותשמירה
על שמירה ובכללם חיוניים ציבוריים אינטרסים על
הביטחוןהאישישלפרטיהחברהועלביטחוןהמדינהצ
הפליליצ הדין ביסוד הניצבות אלהצ תכליות הגשמת
מחייבותאתקיומםהתקיןוהיעילשלהליכיםפליליים
בין האיזון מוגנותצ אדם בזכויות פגיעה ברירה ובלית
ההגנהעלהזכויותהמפורטותבחוקהיסודהמוצעלבין
ההגנהעלהערכיםהחברתייםשאותםמקדמיםההליכים
הפלילייםייבחןצכמקובלבשיטתנוהמשפטיתצלפיהוראות
בזכויות"צ "פגיעה שעניינו היסוד חוק להצעת 7ה סעיף
הזההכאמורלמקביליובחוק־יסוד:כבודהאדםוחירותו

וחוק־יסוד:חופשהעיסוקצ

מטרתושלהסעיףהמוצעהיאלעגןבמפורש  סעיף 3
אתהזכותלהליךהוגןצאשרמהווהעקרוןמרכזי 
בכלהליךמשפטיובכללזהבהליךהפלילישכוללהליך
הבסיס היא זו זכות פליליצ ומשפט מעצר הליך חקירהצ
פרוצדוראליים והסדרים מהותיות זכויות צמחו שממנו
שנקבעובחקיקהאובפסיקהושנועדולהבטיחאתההגנה
עלזכויותאדםשהואצדלהליךהפליליצלאורךכלשלבי
ההליךצבשליחסיהכוחותהבלתישוויונייםביןרשויות
אכיפתהחוקלביןמישההליךהפלילימתנהלנגדוצביסודה
שלזכותזוצעומדיםשיקוליההגינותצהצדקצהשוויוןבפני
החוקומניעתעיוותהדיןכשיקוליםמנחיםבהליךהפלילי
)ראוע"פ98/ה2הציששכרובנ'התובעהצבאיצסא)ה(ה46צ
צ96/0צ4 ע"פ וכן יששכרוב(צ פרשת צ )להלן )2006( 9צצ
רוזנשטייןנ'מדינתישראלצפ"דס)ע(עצע)צ200((צהליךהוגן
משמעותוצביןהשארצשההליךמתנהלבשוויוןצללאמשוא
פניםאועינוידיןצבאופןברורובדרךשמאפשרתלאדם
לממשצהלכהלמעשהצאתזכויותיוהמהותיותוהדיוניות

לפיהדיןצ

המשפטית בשיטתנו הוכרה הוגן להליך הזכות
מתחילתימיהצוקיבלהמשנהתוקףלאחרחקיקתחוק־יסוד:
כבודהאדםוחירותוצכחלקמהתפיסהשהזכותלהליךהוגן
בהליךהפליליצהגםשלאנזכרהבמפורשצכלולהבזכויות
החוקתיותלחירותולכבוד)ראולדוגמהפסקהעלפסקדינו
שלהשופטטירקלבע"פ99/ה74היוסףנ'מדינתישראלצפ"ד
נג)4(0צ7צ)999ה(;פסקה4עלפסקדינהשלהשופטתדורנר
;)2002( 4צע נו)ע( ישראלצ מדינת נ' ברנס 2/99ע0ע במ"ח

פסקה0הלפסקדינושלהשופטלויבבג"ץצ9/0עעההמדינת
ישראלנ'ביתהמשפטהמחוזיבארשבעצסא)ע(ע9)2006(;
אהרןברקכבודהאדםצהזכותהחוקתיתובנותיהצפרק
שלושים)4ה20()להלןצברקצכבודהאדם(;עמנואלגרוס
"הזכויותהדיוניותשלהחשודאוהנאשםעלפיחוק־יסוד:

כבודהאדםוחירותו"מחקרימשפטיגצצהצ69ה)996ה((צ

בחקיקה במפורש עוגנה לא הוגן להליך הזכות
הישראליתעדהיוםצאףעלפישהיוכמההצעותלעגנה
בחוקיסודלאורךהשניםצבמסגרתהצעותקודמותלחקיקת
חוקיסודזכויותבמשפטצואולםהמחוקקהישראליהביא
זכותזולידיביטויבמסגרתהוראותשונותבחוקסדרהדין
הפלילי]נוסחמשולב[צהתשמ"בצ982ה)להלןצחוקסדר
הדיןהפלילי(צובהןההוראותהנוגעותלטענותמקדמיות
שיכוללטעוןהנאשםצטענתהגנהמןהצדק)סעיף49ה)0ה(
לחוקסדרהדיןהפלילי(צהוראותבדברמשךהליכיהחקירה
וההעמדהלדין)סעיף7צאלחוקסדרהדיןהפלילי(צזכות
74לחוקסדרהדיןהפלילי(צ העיוןבחומרחקירה)סעיף
הזכותלנוכחותהנאשםבדיוניםבעניינו)סעיף26הלחוק
סדרהדיןהפלילי(והזכותלערוךחקירהנגדית)סעיף74ה

לחוקסדרהדיןהפלילי(צ

הסדריםנוספיםהמבטאיםהיבטיםשלהזכותלהליך
חדש[צ ]נוסח הראיות פקודת במסגרת גם מצויים הוגן
התשל"אצה97ה)להלןצפקודתהראיות(צובכלליםראייתיים
שגובשוצדוגמתהסמכותלפסילתראיותשהושגושלאכדין
66לפסקדינהשלהשופטתבינישבפרשת )ראובפסקה
יששכרובוכןבהצעתחוקלתיקוןפקודתהראיות)פסילת
ראיה(צהתשפ"בצה202)הצעותחוקהממשלהצהתשפ"ב
עמ'עצ4ה(צאשרהונחהעלשולחןהכנסתלקריאהשנייה־

שלישיתביום2022צ2צ4ה(צ

הזכותלהליךהוגןמוכרתגםבמסגרתהדיןהבין־
במסגרת הוגן להליך הזכות עוגנה למשל כך לאומיצ
The(סעיף0הלהכרזההאוניברסליתבדברזכויותהאדם
UniversalDeclarationofHumanRightsצGARESה2צA
לאמנה 4ה בסעיף צ)ע((צ UN DOC A/80ה AT ה7 )948ה(
)האמנה ומדיניות אזרחיות זכויות בדבר הבין־לאומית
הבין־לאומיתבדברזכויותאזרחיותומדיניותצכ"אהעצ269
האירופית לאמנה 6 ובסעיף ב־966ה((צ לחתימה )נפתחה
Conventionfor(להגנהעלזכויותהאדםוחירויותהיסוד
the protection of Human Rights and Fundamental
)0צ9הצ4צNov(צ00צCETSNoצFreedoms)להלןצהאמנה
האירופיתלזכויותאדם((צכמוכןצעוגנההזכותלהליךהוגן
בחוקותרבותבעולםצכאשרתוכנההפנימימשתנהבין
מדינהלמדינהצבחוקההאמריקניתלדוגמהצקבועהעיקרון
של"dueprocessoflaw"בתיקוןהחמישיובתיקוןהארבע
עשרלחוקהצבחוקתדרוםאפריקהמובטחתהזכותלהליך
הוגןבהוראתסעיףצע)ע(צהקובעתעיקרוןשל"fairtrial"צ
ונעשה הזכות הוכרה הגרמני היסוד לחוק ע0ה ובסעיף

שימושבאותומונחצ
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בהתאםלאמורצמטרתהסעיףהמוצעהיאלעגןאת
הזכותלהליךהוגןצעלתוכנההרחבצכזכותחוקתיתצוזאת
להליך צד שהוא מי של האדם זכויות על לשמור כדי
הרציונלים ברוח הבין־לאומיצ הדין ברוח זאתצ הפליליצ
שבבסיסהדיןהישראליבתחומיסדרהדיןוהראיותצוברוח
הפסיקההישראליתשפיתחהופירשהאתהזכותלהליך

הוגןמכוחחוק־יסוד:כבודהאדםוחירותוצ

הזכותלהליךהוגןבאהלידיביטויגםבמשפטהעבריצ
בתורהנקבעוהוראותהמחייבותאתהשופטיםלערוךהליך
משפטיהוגןצמשהרבנומצייןבנאומוהאחרון:"וֲָאצַּוֶהֶאת
ׁשֹפְטֵיכֶםּבָעֵתַהִהואלֵאמֹרׁשָמֹעַּבֵיןֲאֵחיכֶםּוׁשְפַטְֶּתםצֶֶדק
ּגֵרֹו")דבריםאצטז(צאףמודגשת ָאִחיוּובֵין ּבֵיןִאיׁשּובֵין
בתורהחובתהשופטיםלדרושולחקורהיטבבטרםהוצאת
פסקדין:"וְָדַרׁשְָּתֵהיטֵבוְִהּנֵהֱאֶמתנָכֹוןַהָּדבָר")דבריםיזצד(צ
הליךהוגןכוללאתזכותושלהנאשםלהתגונןולהשמיע
אתטענותיוצכפישנאמרבתלמודהבבלי)סנהדריןזע"ב(
"'שמעביןאחיכםושפטתם'צאמררביחנינא:אזהרהלבית
דיןשלאישמעדבריבעלדיןקודםשיבאבעלדיןחברוצ
ואזהרהלבעלדיןשלאיטעיםדבריולדייןקודםשיבא
בעלדין"צרבימשהאיסרליש)פוליןצהמאההט"ז(כותבכי
עיקרוןזהנלמדמדרכיהאל:"ואףכיזהדברפשוטצנוכל
ללמדומדרכיהשםיתברךכיכלדרכיומשפטודרכיודרכי
נועםונתיבותיושלוםצהתחילבאדםלשאול'מיהגידלך
כיערוםאתה'צוכןלקיןאמרלו'איהבלאחיך'צכדילשמוע
טענותיוצקלוחומרלהדיוטצוכזהדרשורז"לממהשנאמר
'ארדהנאואראה'צלימדלדייניםשלאידונועדשישמעו

ויבינו")שו"תהרמ"אצסימןקח(צ

יובהרכיהזכותלהליךהוגןהיאזכותיסודשלכל
אדםשהואצדלהליךמשפטיולארקלמישהואצדלהליך
פליליצעניינושלחוקיסודמוצעזההואבעיגוןפרקזכויות
היסודבהליךפליליצואיןהואבאלגרועמתוקפןשלזכויות
בהליכיםנוספיםצככלשבעתידהמחוקקהישראלייעגןאת
זכויותהיסודשלאדםבהליךמשפטיבאופןרחביותרצ
מטבעהדבריםיינתןביטויגםלזכותיסודחשובהזוכמו

גםלזכויותנוספותצ

יסודשל עקרונות לעגן מוצע ו־צ 4 בסעיפים  סעיפים  
המשפטהפליליצשהםבגדרמושכלותיסודשל  4 ו־5
באו אשר ובעולםצ בישראל הפלילי המשפט  כללי
לידיביטויבאופניםשוניםצחלקםבאופןישיר 
ומפורשצבחוקהעונשין)תיקוןמס'9ע()חלקמקדמיוחלק
צ )להלן 48ע( עמ' התשנ"דצ )ס"ח התשנ"דצ994ה כללי(צ
9עלחוקהעונשין(צעקרונותיסודתשתיתיים תיקוןמס'
אלהמהוויםכיוםבסיסלקביעתעבירותוהטלתאחריות
פליליתצוכעתמוצעלתתלהםמעמדחוקתיצעקרונותאלה
הם:עקרוןהחוקיותצשממנונגזריםגםהאיסוריםעלהטלת
אחריותפליליתרטרואקטיביתועלענישהרטרואקטיביתצ
ועקרוןהאשמהצשממנונגזרגםעקרוןהאחריותהאישיתצ

עקרוןהחוקיותצהמעוגןבסעיףהלחוקהעונשיןצ  סעיף 4
התשל"זצ977ה)להלןצחוקהעונשין(צהואעיקרון 
ראשוןבמעלהבמסגרתעקרונותהמשפטהפליליהמהותיצ
מפורשות אסור שאינו מעשה כל כי התפיסה ועיקרו
בחקיקהצמותרצבבחינת"איןעונשיןאלאאםכןמזהירין"צ
מכאןנגזרשישלקבועאיסוריםפלילייםבחקיקהבלבדולא
במשתמעצולפרסמםלציבורהרחב;שעלהאיסוריםלהיות
בתוקףבעתביצועההתנהגותהאסורה;ושעלהאיסורים
להיותבהיריםוברוריםדייםצבאופןשיהיהבהםלהכווין

אתהתנהגותהציבורצ

יסודצ "עקרון העיקרון: את הגדיר בספרו פלר ש"ז
ראשוןבמעלהצבדיניעונשיןשלמדינתשלטוןהחוקהוא
חוק על־פי אלא עונש ואין עבירה אין החוקיות; עקרון
שעמדבתקפובעתעשייתהעבירהושחלעליהגםמבחינת
מקוםעשייתה")ראוש"זפלרעקרונותיסודבדיניהעונשיןצ
עמ'4צה2)984ה()להלןצעקרונותיסודבדיניהעונשין(;וכן
יורםרביןויניבואקיצדיניעונשיןכרךא'צעמ'80)התשע"א((צ
כאמורצעיקרוןזהעוגןבחקיקהלראשונהבמסגרתתיקון
מס'9עלחוקהעונשיןצואולםנתפסכעיקרוןחוקתיבמדינת
ישראלעודקודםלחקיקתהחלקהכללישלחוקהעונשיןצ
אשראךנתןלוביטוימפורש)עקרונותיסודבדיניהעונשיןצ

עמ'הה(צוהואעיקרוןמקובלבחוקותרבותבעולםצ

לסעיף קטן )א(

מוצעלעגןאתהדרישהכיעבירהפליליתתיקבע
"בחוקאולפיו"צמשמעצעלהעבירהלהיקבעבחקיקה
מחומרת נובעת זו דרישה משנהצ בחקיקת או ראשית
האיסורהפליליצממשמעותושלהאיסורומהשלכותיהןשל
הטלתאחריותפליליתושלהסנקציהבגיןהפרתהאיסור
עלזכויותיסודכגוןהזכותלחירותצחופשהקנייןצהזכות

לשםטובועוד)עקרונותיסודבדיניהעונשיןצבעמ'הה(צ

האופןשבוניתןלקבועעבירהפליליתבחקיקתמשנה
מוסדרבסעיף2לחוקהעונשיןצסעיף2)א(מגבילאתהעונש
שניתןלהטילעלעבירההקבועהבחקיקתמשנהלשישה
חודשימאסראולקנסהקבועלעבירהלפיסעיףה6)א()ה(
לחוקהעונשיןצסעיף2)ב(מסדיראתהביקורתהפרלמנטרית
עלקביעתעבירותועונשיםבחקיקתמשנהודורשלשם
ועונשים עבירות לקביעת הכנסת של ועדה אישור כך

בחקיקתמשנהצ

עקרוןהחוקיותטבועכהעמוקבמשפטהעבריצעד
שהכתובאינומסתפקבקביעתהעונשאלאהואאףמזהיר
בנפרדמפניעצםהמעשההאסורצכדבריהתלמוד"לאענש
נוע"ב(צופעמים ]הכתוב[אלאאםכןהזהיר")סנהדרין
רבותישאלהתלמוד"עונששמענוצאזהרהמנין?")מכות
הע"ב(צולאזובלבדאלאעלאזהרהזולהיותמפורשת
ואיןלמדיםאותהבדרכיפרשנותצכפישהטעיםהשופט
זילברג)בע"פ4צ/עצאש"דצמרכזזמנילתחבורהנ'היועץ
לחרוג רשאי השופט 787(:"אין עמ' לממשלהצ המשפטי

ר ב ס ה י  ר ב ד

הצעותחוקהממשלהצע2צהצכ"טבאדרא'התשפ"בצ2022צעצ2



 696

כמלואנימהמתחומיהחוקהכתובצולחדשעבירה'משלו'
עלסמךשיקוליהגיוןצהביטויההולםאתהרעיוןהנדון
ניתןבמאמרהתלמודי:״איןעונשיןמןהדין״]יבמותכב
ע"ב[צאיןהשופטחפשילהשתמשבשיקוליההיגיוןשלוצ
בפירוש נאסר לא אשר את אסור לדבר להפוך מנת על

על־ידיהמחוקק"צ

מוצעלעגןאתעקרוןהחוקיותצבנוסחולפיסעיףה
לחוקהעונשיןצבחוקהיסודהמוצעצעלעבירותפליליות
להיקבעבחקיקהראשיתאובחקיקתמשנהצולאבנוהל
ועל החוקהפלילילהיותכלליופומביצ על אובהנחיהצ

איסוריםפלילייםשייקבעולהיותבהיריםוברוריםדייםצ

לסעיפים קטנים )ב( ו–)ג(

היבטנוסףשלעקרוןהחוקיותהואהאיסורעלחקיקה
יישא לא אדם כי לקבוע מוצע רטרואקטיביתצ פלילית
באחריותפליליתבשלמעשהאומחדלאםבשעהשביצע
אותםלאהיוהמעשהאוהמחדלאסוריםבחוקאולפיוצ
וכילאיוטלעלאדםעונשהחמורמזהשהיהקבועבחוק

אולפיוצבשעתביצועהעבירהצלעבירהשביצעצ

ניתן שלא היא החוקיות מעקרון הנגזרת התפיסה
ביצוע בעת קיימת הייתה שלא עבירה לאדם לייחס
ההתנהגותצמאחרשהואלאהוזהרעלידיהמחוקקלפני
ביצועה:"זכותו]שלהפרט[לתבועמהחברהאזהרהמראש
מפיהחוקכדישלאיהיהמופתעעלידיחוקחדשבשל
מונחיםשמו כףהמאזניים התנהגותקודמתצכאשרעל
הטובצרכושוצחירותוואףחייו")עקרונותיסודבדיניעונשיןצ

עמ'6(צ

עקרוןהחוקיותמבטאמעיןאמנהחברתיתביןהחברה
וביןהפרטותורםליציבותולוודאותצהואמבטיחלפרטכי
התנהגותוהמותרתהיוםלאתהווהעילהלהטלתאחריות
פליליתבעתידצכמוכןהואמבטאאתהתפקידהמניעתישל
דיניהעונשיןצתפקידהניתןלמימושרקאםתחולתהאיסור

היאכלפיהעתידלבואולאכלפיהעברצ

איסורעלחקיקהפליליתרטרואקטיביתמקובלברוב
רובןשלחוקותהעולםוהופיעבהצעותקודמותלחקיקת
חוקיסודזכויותבמשפטצכיוםעיקרוןזהמעוגןבסעיףע

לחוקהעונשיןצוזהנוסחו:

"3. אין עונשין למפרע

חיקוקהיוצרעבירהלאיחולעלמעשהשנעשהלפני )א(
יוםפרסומוכדיןאויוםתחילתוצלפיהמאוחרצ

חיקוקהקובעלעבירהעונשחמורמזהשנקבעלה )ב(
בשעתביצועהעבירהצלאיחולעלמעשהשנעשהלפני
פרסומוכדיןאולפניתחילתוצלפיהמאוחר;אךאיןרואים

בעדכוןשיעורושלקנסהחמרהבעונשצ"

מטרתההצעההיאלעגןכזכותחוקתיתאתהעיקרון
הקבועהיוםבסעיףעלחוקהעונשיןצכמובןבלילצמצם
מהפרשנותשניתנהלובפסיקהצויובהרכיקביעתהעיקרון
בחוקיסודאיןבהכדילגרועמההוראהבסעיףע)ב(לחוק
העונשיןצשלפיהאיןרואיםעדכוןשיעורושלקנסהחמרה
זונועדהלהבהיראתהמובןמאליוצואין בעונשצהוראה

מקוםלעגנהבחוקהיסודעצמוצ

שהפלילו וספורים מעטים חוקים ישנם כי יצוין
מעשיםשקדמולחקיקתםצלמשלצחוקלעשייתדיןבנאצים
ובעוזריהםצהתש"יצ0צ9הצוחוקבדברמניעתווענישתושל
הפשעהשמדתעםצהתש"יצ949הצחוקיםאלההםהיוצא
מןהכללהמעידעלהכללצהםעוסקיםבפשעיםחמורים
וכוללים ישראלצ מדינת של לכינונה שקדמו וקיצוניים
בין־לאומי קונצנזוס שקיים העמיםצ משפט נגד מעשים
בדבראי־חוקיותםצחוקיםאלהיעמדובתוקפםנוכחסעיף

שמירתהדיניםהמוצעצ

לסעיף קטן )א( סעיף 5  

הוא הפלילי במשפט נוסף מרכזי עיקרון 
עקרוןהאשמהצלפיעקרוןהאשמהצאיןלהטילעלאדם
אחריותפליליתלמעשהשלאנבעמאשםכלשהושדבק
בהתנהגותוצכגוןמעשהשלאהיהיכוללהימנעמעשייתו
אומעשהשלאהיהשותףלביצועוצולפיכךמוצעלקבוע
כילאתוטלאחריותפליליתבאיןאשמהצהאשמהמשקפת
אתמידתנכונותושלהעושהלפגועבערךהחברתיהמוגן

עלידיהעבירהאולהעמידובסיכוןצ

זה עיקרון מגולם העונשין חוק של הכללי בחלק
הקובעות ההוראות להלן: שיפורט כפי הוראותצ בכמה
הגנותוסייגיםלאחריותפליליתצההוראותהקובעותפטור
מאחריותלניסיוןבמצבשלחרטהצוכןההוראותהדורשות
יסודנפשיבצדהתקיימותהיסודהעובדתיבעבירהפלילית
יג )ראומרדכיקרמניצר"עקרוןהאשמה"מחקרימשפט

09ה)תשנ"ו((צ

לאחריות סייגים שעניינו העונשיןצ לחוק ה'ה פרק
לפליליות סייגים של שורה ב'צ בסימן כוללצ הפליליתצ
הדעתצ אי־שפיות שליטהצ העדר קטינותצ צ המעשה
אלה סייגים וצידוקצ כורח צורךצ עצמיתצ הגנה שכרותצ
פי על אף הנאשםצ של מעשהו שבהם מצבים מגלמים
שהתקיימובויסודותיהשלעבירהפליליתצאינומתאפיין
באשםשמצדיקהטלתאחריותפליליתצהסייגיםמתייחסים
את להבין היכולת מהמבצע נעדרה שבהם למצבים
המעשהאולהימנעמלעשותוצאםבשלחוסרבשלות
התפתחותיתצבשלהעדרשליטהעצמיתפיזיתצבשלחוסר
יכולתמנטליתאובשלמצבתודעתיכתוצאהמשכרות
)שנגרמהשלאמדעתואובהתנהגותוהנשלטת(צסוגנוסף
שלסייגיםמתייחסלמצביםשבהםאיןזהראויאורצוי
בשל אם צ העבירה מביצוע להימנע מהמבצע לדרוש
האינסטינקטהאנושיהטבעיואםבשלהאינטרסהציבורי

הרחביותרצ
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28 בסעיפים המעוגן חרטהצ עקב מאחריות הפטור
ו־4עלחוקהעונשיןצמבטאגםהואאתעקרוןהאשמהצעל
פיסעיפיםאלוצאדםשניסהלעבורעבירהוכןמסייעאו
משדללביצועעבירהצאשרהתחרטועלהעבירהומנעואת
השלמתהאושתרמותרומהשלממשלמניעתהכאמור
באותםסעיפיםצלאיישאובאחריותפליליתבגיןאותה

עבירהצ

ביטוינוסףלעקרוןהאשמהמגולםבביטולצבמסגרת
תיקון9עלחוקהעונשיןצשלהאפשרותלהטילאחריותעל
הקפידהצ באחריות והחלפתה מוחלטת" "אחריות בסיס

הקבועהבסעיף22לחוקהעונשיןצ

בקיום די אין פלילית אחריות להטיל כדי ככללצ
היסודותהעובדתייםשלהעבירהצאלאישצורךגםבקיומו
היסוד לצד נפשיצ ליסוד הדרישה ואכןצ נפשיצ יסוד של
בסימן קבועה פליליתצ אחריות הטלת לצורך העובדתיצ
ב'לחלקד'לחוקהעונשיןצככללצאדםאחראיבפלילים
למעשהשהואעשהתוךמודעותלטיבהמעשהצלנסיבותיו
ליסודות המבצע מודעות התוצאהצ גרימת ולאפשרות
העבירהמגבשתאתהאנטי־חברתיותשמאפיינתאותם
צהיאהאשמהצוהיאשמצדיקהאתהענשתובגינםצלצד
עבירותמסוגשלמחשבהפליליתישנההתייחסותבחלק
הכללישלחוקהעונשיןגםלעבירותמסוגשלרשלנות
ולעבירותאחריותקפידהצאשרמתאפיינותבהעדרמודעות

המבצעליסודותהעבירהצ

עבירותאלהקבועותבסעיפיםה2ו־22לחוקהעונשיןצ
וזהנוסחם:

"21. רשלנות

רשלנותצאימודעותלטיבהמעשהצלקיוםהנסיבות )א(
אולאפשרותהגרימהלתוצאותהמעשהצהנמניםעםפרטי
העבירהצכשאדםמןהיישוביכולהיהצבנסיבותהעניןצ

להיותמודעלאותופרטצובלבדצ

שלעניןהפרטיםהנותריםהיתהלפחותרשלנות )ה(
כאמור;

שבעבירהשעםפרטיהנמניתתוצאהשנגרמה )2(
עלידיהמעשהאוסכנההעלולהלהיגרםבשלוצ
העושהנטלסיכוןבלתיסבירלהתרחשותהתוצאה

אולגרימתהסכנהכאמורצ

רשלנותיכולשתיקבעכיסודנפשימספיקרקלעבירה )ב(
שאיננהמסוגפשעצ

22. אחריות קפידה והיקפה

אדםנושאבאחריותקפידהבשלעבירהצאםנקבע )א(
בחיקוקשהעבירהאינהטעונההוכחתמחשבהפליליתאו
רשלנות;ואולםצאיןבהוראותסעיףקטןזהכדילבטלאת
האחריותבשלעבירותשחוקקוטרםכניסתולתוקףשלחוק
זהונקבעבדיןשאינןטעונותהוכחתמחשבהפליליתאו
רשלנותצלעניןסעיףקטןזהצ"בדין"צלרבותבהלכהפסוקהצ

לאיישאאדםבאחריותלפיסעיףזהאםנהגללא )ב(
מחשבהפליליתוללארשלנותועשהכלשניתןלמנועאת

העבירה;הטועןטענהכאמורצעליוהראיהצ

לעניןאחריותלפיסעיףזהצלאיידוןאדםלמאסרצאלא )ג(
אםכןהוכחהמחשבהפליליתאורשלנותצ"

אשמה במידת מתאפיינות אלה מסוגים עבירות
מופחתתצנוכחהעדרהמודעותצאךהןאינןמתאפיינות
בהעדרמוחלטשלאשמהצבעבירותרשלנותהאשמהבאה
לידיביטויבמודעותבכוחצקריבכךשאדםסבירהיה
יסודות להתקיימות העניין בנסיבות מודע להיות יכול
להתרחשות סביר בלתי סיכון בנטילת וכן העבירהצ
התוצאהצבעבירותאחריותקפידהאדםנושאבאחריות
בלאצורךבהוכחתמחשבהפליליתאורשלנותצואולםלא
ניתןלהטילאחריותעלאדםאםעשהכלשניתןכדילמנוע
מוחלטתצ אחריות מעבירות להבדיל זאתצ העבירהצ את
שכאמורבוטלובמסגרתתיקון9עלחוקהעונשיןצובהןגם
אםאדםעשהככלשניתןלמנועעבירהצהייתהמוטלת
עליוהאחריותהפליליתציובהרכייסודנפשישלרשלנות
אושלאחריותקפידהתואםאתעקרוןהאשמהצשכןאין
זאתצ עם מופחתתצ באשמה אלא אשמה בהעדר מדובר
מאחרשמדוברבאשמהמופחתתצהשימושבעבירותצריך

להיעשותבזהירותותוךהתחשבותבאשמההמופחתתצ

את מגביל החוק האשמה לעקרון בהתאם כן כמו
חומרתהעונששניתןלהטילבעבירותרשלנותובעבירות
שלאחריותקפידהצבשלהעובדהשבוצעובהעדרמחשבה
פליליתצכךצאיןלקבועעבירתרשלנותכעבירהמסוגפשע
ואיןלהטילמאסרבלאהוכחתיסודנפשישלרשלנותאו

שלמחשבהפליליתצ

הענישהבעבירתהניסיוןצהשידולוהסיוע)סעיפים
הבכורה את היא אף משקפת העונשין( לחוק ו־4עד 2ע
שניתנהבחלקהכללישלחוקהעונשיןלמושגהאשמה
בקביעתהאחריותהפלילית)ראומריםגור־אריהצהצעת
חוקהעונשין)חלקמקדמיוחלקכללי(צ992הצמשפטיםכד
9צצעצ7ע)994ה((צלפניתיקוןמס'9עלחוקהעונשיןהעונש
עלסיועלעבירההיההעונשהקבועלעבירההמושלמתצ
ואילוהעונשעלהניסיוןעמדעלמחציתהעונשהקבוע
העונשין לחוק 9ע מס' תיקון המושלמתצ העבירה בצד
הפךאתהיוצרותוקבעכיבנסיבותשבהןאדםמילאאחר
היסודההתנהגותישלהעבירהוהתוצאהלאהתרחשה
בעבירת יורשע הוא ולכן צ בו תלויות שאינן מסיבות
ניסיוןבלבדצמידתהאשמהשלושווהלמידתאשמתו
שלהמבצעהעיקריצולכןהואצפוילעונשזההלזההקבוע
בצדהעבירההמושלמת)לכךמצטרפתההבחנהביןניסיון
למעשההכנהצוהקביעהכימעשההכנהככללאינועניש(צ
באופןדומהצגםעונשושלהמשדלהושווהבמסגרתתיקון
מס'9עלחוקהעונשיןלעונשושלהמבצעהעיקריצזאתצ
הוא עבירה לדבר אחר אדם שהמשדל התפיסה מתוך
בבחינת"אביוהרוחני"שלמעשההעבירהצובלאמעורבותו
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ויוזמתוהמבצעהעיקרילאהיהמחליטלבצעאתהעבירהצ
שהעונש נקבע למסייע ביחס והמשדלצ המנסה לעומת
המרבי העונש מחצית יהיה עליו להטיל שניתן המרבי
שבצדהעבירההעיקריתצזאתצמשוםשמטרתוהיאלסייע

למבצעהעיקריבלבדצ

מקובל חוקתי עיקרון הוא האשמה עקרון כי יצוין
בשיטותמשפטרבותובהןהמשפטהקנדיצהדרוםאפריקאי
והגרמניצאףעלפישלאנוסחבמפורשבאופןהמוצעכאןצ

כיאםנגזרמעקרונותכללייםאחריםצ

לסעיף קטן )ב(

סעיףקטן)ב(המוצעמביאלידיביטויעקרוןיסודנוסף
בפליליםצשהואנגזרתחשובהומרכזיתשלעקרוןהאשמהצ
והואעקרוןהאחריותהאישיתצאישבשלעבירתוייענשצ
משמעותהעיקרוןהיאשלאניתןלהטילעלאדםאחריות
עצמו הוא שביצע מחדל או מעשה בשל אלא פלילית
ולאבשלמעשהאומחדלשלאחרצגםאםקיימתזיקה
או משפחה קרבת מכוח למשל האחרצ לבין האדם בין
עיסוקצעיקרוןזהשוללאתהאפשרותלאחריותפלילית
קולקטיביתאולאחריותשילוחית:"אסורלהדביקאותקלון
כלשהוצהכרוךבביצועעבירהצעלידיאדםאחדעלזולתוצ
בשלזיקהזואואחרתשלולעבריין")עקרונותיסודבדיני
העונשיןצבעמ'ה0ה(צהטלתאחריותעלאדםבגיןביצוע
עבירהעלידיאחררקמכוחזיקתושלאותואדםלמבצע
העבירהאינהעולהבקנהאחדעםעקרוןהאשמהצלפיכך
מוצעלקבועכיאדםלאיישאבאחריותפליליתבגיןעבירה

שעבראדםאחרצ

ענישהפליליתקולקטיביתנתפסתכבלתיחוקתית
מהחוק שנלמד כפי דנאצ מקדמת המשפטית בשיטתנו
לביטולעונשיןקיבוצייםצהתשכ"הצ964ה)ס"חהתשכ"הצ
964החלהפקודתהעונשיןהקיבוציים 4(צעדלשנת עמ'
)חוקיא"יצפרקכ'צעמ'9עה(צאשרהסמיכהאתמושלהמחוז
להטילקנסקיבוציעלתושביאזורמסויםאםנעברהבו
להאמין יסוד לו והיה לרכושצ היזק בו נגרם או עבירה
שותפים היו או העבירהצ את עברו צ האזור תושבי כי
אוסייעולמעשההעבירהצאונמנעומהושיטעזרהכדי
לגלותאתהעברייןצאוסייעולבריחתושלהעברייןאו
עשוקנוניהלהעליםעדותלמעשההעבירהצגםפקודת
הקנסותהקיבוציים)ע"ר6ע9הצתוס'הצמס'8ה6צעמ'ע22(
הסמיכהאתמושלהמחוזלצוותלגבותצעלבסיסחשדות
דומיםצקנסקיבוצימתושביעירצשכונהצכפרצמחנהוכיוצא
בזהצאםבמזומניםצבבקרצבכבשיםצבעיזיםצבבעליחיים
אחריםצבדגןצבתבואהצבסחורהצבכליםוכו'צבדבריההסבר
להצעתהחוקלביטולפקודותאלהנאמרכיסמכויותאלה
לאהופעלומאזקוםהמדינהוכירצוילמחוקאתהפקודות
מספרהחוקים"שכןעצםהאפשרותהניתנתבהלהטיל
סנקציותקיבוציותבאורחכוללעלתושביאזורמסוייםצ
ישבהכדילפגועברגשיהצדקובמושכלותראשונייםשל
התרבותהמשפטיתשלימינו")ראוה"חהתשכ"דצעמ'צ6ה(צ

לעקרוןהאחריותהאישיתשורשיםעמוקיםבמשפט
אבות יומתו "לא החלטי: באופן קובעת התורה העבריצ
עלבניםובניםלאיומתועלאבותצאישבחטאויומתו"
)דבריםכדצטז(צהאדםנדוןעלמעשיוהואוהגמולהוא
אישיצשכןכלאדםנבראבצלםאלוהים)בראשיתאצכז(צ
חוקרימקראמצייניםשהתורהדוחהאתתפיסתהענישה
שהייתהמקובלתבעולםהמסופוטמישלפיההפוגעבבן
משפחתושלחברוצהרישייענשבןמשפחתושלוצכביכול
מידהכנגדמידהצכךבנאישהתרשלוהביתשבנהנפל
והרגאתבןבעלהביתצהרישימיתואתבנושלהבנאי
)חוקיחמורביצ0ע2צראומאירמלולצקובציהדיניםואוספים
משפטייםאחריםמןהמזרחהקדום)חיפהצתש"ע((;האונס
בתולהצהרישאשתותיאנס)חוקיאשורצצצ(;הגורםלהפלת
ולדשלאישהציכואתאשתועדשתפילאתולדה)שםצ
0צ(צמשהגרינברגאףמטעיםכיפירוש"לאיומתואבותעל
בנים"הואעם)=יחד(צוהתורהדוחהענישהקולקטיביתשל
בניהמשפחהכולהבעווןשלאחדמבניה)משהגרינברגצ
נדרשת תורה במקרא"צ הפלילי החוק של יסוד "הנחות
)תשמ"ד(29צ7ע(צאכןמשהואהרןפנואלה'בהקשרלחטאו
העדה כל ועל יחטא אחד "האיש והטעימו: קורח של
תקצוף?")במדברטזצכב(צאףאברהםפנהאלה'בעניין
סדוםוטען:"האףתספהצדיקעםרשע?")בראשיתיחצכד(צ

עםזאתצאיןמשמעותהעיקרוןהואשעלהעבריין
הפלילי כליסודותהעבירהבעצמוצהמשפט לקייםאת
מרחיבאתגבולותיוגםלשותפיםשוניםלביצועהעבירהצ
ובהםהמשדלוהמסייעצוכןלמצביםשבהםשותףלעבירה
של אלה מצבים ואולם נוספתצ או שונה עבירה ביצע
אחריותנגזרתאינםמהוויםחריגלעקרוןהאחריותהאישיתצ
ועלכןהםעוליםבקנהאחדעםההוראההמוצעתצהטלת
האחריותבמקריםאלהמבוססתעלאשמהמצדהעושהצ
שעשויהלבואלידיביטויבמעשיםשאפשרואושתרמו
לביצועהעבירהצובקיומושליסודנפשיביחסלעבירהצ
כךבכלהקשורלצדדיםלביצועהעבירההמפורטיםבסימן
ב'לפרקה'לחוקהעונשיןצוכךאףלגביעבירהלפיסעיף
4עאלחוקהעונשיןצשעניינהעבירהשונהאונוספתצבע"פ
4424/98סילגדונ'מדינתישראלצפד"ינו)צ(29צצבעמ'ה4צ
)2002()להלןצפרשתסילגדו(בחןביתהמשפטהעליוןאת
הטענהכיסעיף4עאלחוקהעונשיןצאינועולהבקנהאחד
עםפסקתההגבלהבחוקיסוד:כבודהאדםוחירותוועל
כןישלבטלוצסעיף4עאקובעכימבצעיםבצוותאיישאו
באחריותלעבירהשונהאונוספתשביצעשותףלעבירהצ
אגבביצועהעבירההמשותפתצאםאדםמןהיישובהיה
יכוללהיותמודעלאפשרותעשייתהצואולםהיסודהנפשי
שניתןלייחסלמבצעיםבצוותאביחסלעבירההשונהאו
הנוספתהואשלאדישותלכלהיותרצולאיחולועליהם
עונשיחובהביחסאליהצהדעותנחלקוביןהשופטיםבאשר
לשאלהאםהוראותחוקהקובעותעבירותפוגעותבזכויות
יסודוצריכותמשוםכךלעמודבפסקתההגבלהצואולם
השופטיםהיותמימידעיםבכךשהלכהלמעשהסעיף4עא
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מבטאנכונהאתמידתהאשמהשבמעשהושלהמבצע
בצוותאולכןעומדבתנאיפסקתההגבלהצהנשיאברקאף
צייןכיהמחוקקבתיקוןמס'9עלחוקהעונשיןהיהרגיש
למגבלותהחוקתיותהמוטלותעליוצוהדברמתבטאבין
השארבהיקףהאחריותבגיןרשלנותובקביעתהאחריות
הקפידהכתחליףלאחריותהמוחלטת)פרשתסילגדוצבעמ'
העונשיןצ חוק של הכללי החלק שהוראות מכאן ה4צ(צ
שנחקקובמסגרתתיקוןמס'9עלחוקהעונשיןצגובשובשים

לבלחוקיהיסודובהתאמהלפסקתההגבלהצ

בעקבותתיקוןמס'9עלחוקהעונשיןבוטלההאחריות
השילוחיתצוהוחלפהבמקריםמסוימיםבחובתפיקוחשל
צהלחוקשמירת נושאמשרהבתאגיד)ראולמשלסעיף
ניקיוןצהתשמ"דצ984ה(צשהפרתהמגבשתעבירהשעונש
עקרון עם אחד בקנה עולה זו החלפה בצידהצ קנס של
לחקיקת שקדם למצב בניגוד שכן האישיתצ האחריות
סעיפיחובתהפיקוחצשלפיוהאחריותשהוטלהעלמעביד
אונושאמשרהבתאגידהייתהלעבירהשביצעהעובדצ
התאגידאועובדשלהתאגידצחובתהפיקוחמטילהחובה
פוזיטיביתעלנושאהמשרהעצמולפקחולמנועביצוע
צ זו בחובתו עמד שלא ככל בתאגידצ מסוימות עבירות
מוטלתעליואחריותעלהעבירהשלהפרתחובתהפיקוחצ

ולאעלהעבירהשאותהלאמנעצ

המקובל עיקרון הוא אף האישית האחריות עקרון
בחוקותמודרניותבעולםצביןהשארבאיטליהובשוויץצ

בסעיףזהמוצעלעגןעקרוןיסודשלהמשפט  סעיף 6
עיקרון בפליליםצ החפות חזקת והוא הפלילי 
מדינות וברוב הדמוקרטיות המדינות בכל מקובל זה
יסוד חוק לחקיקת קודמות בהצעות נכלל ואף העולםצ
זכויותבמשפטצחזקתהחפותבפליליםמבטאתאתהקביעה
הנורמטיביתשלפיהאדםהואחףמפשעעדקביעתאשמתו
בידירשותשיפוטיתצוכיהנטלעלהמדינהלהוכיחאת
אשמתוצ"רשותשיפוטית"משמעהביתמשפטכאמורבחוק
בתיהמשפט]נוסחמשולב[צהתשמ"דצ984הצאוביתדין
צבאיכאמורבחוקהשיפוטהצבאיצהתשט"וצצצ9הצשבו

מתנהליםהליכיםפלילייםצ

בין הכוחות בפערי השארצ בין מקורוצ זה עיקרון
המדינהוביןהאדםשמתנהלנגדוהליךפליליוהואנועד
לאזןחוסרשוויוןזה)ראודןביין"ההגנההחוקתיתעל
חזקתהחפות"עיונימשפטכבההצ2ה)999ה((צהחזקהנועדה
שגויהצ הרשעה מפני הנאשם או החשוד את להבטיח
באמצעותהטלתחובהמוסריתומשפטיתלנהוגבוכחף
מפשעכלעודלאהוכחהאשמתוצולנטרלאתמצגהאשמה
שנוצרלפניביתהמשפטהדןבעניינועקבחקירתוצמעצרו
אוהגשתכתבאישוםנגדו)ראויניבואקיצדיניראיותכרךד
992ה)2020((צחזקתהחפותבפליליםנובעתמעקרוןהפרדת
שהרשות הנורמטיבית הקביעה את ומעגנת הרשויותצ
השיפוטיתהיאהגוףהיחידשמוסמךלקבועאתאשמתו

רשויות כגון אחרים גורמים או רשויות ולא אדםצ של
שעלרשויות זומכתיבהאתהיחס אכיפתהחוקצחזקה
האכיפהלהעניקלאדםשטרםהורשעבדינוצבלאתלות
בהסתברותאשמתוצבמובןזהאיןמדוברבחזקהעובדתית
אשרתלויהבנתוניםעובדתייםבשאלתהסתברותהשל
החפותואשרמתעתדתלנבאאתתוצאותיושלההליך
הפליליצחזקתהחפותבפליליםנועדהבמידהרבהלהגביל
אתכוחהשלהמדינהצשלהמונופולעלנקיטתאמצעי
ענישהצלנקוטאמצעיםפוגענייםכנגדתושביהואזרחיהצ
המדינהרשאיתלנקוטאמצעיענישהפלילייםנגדאדם
רקמשעהשאותואדםנמצאאשםבידירשותשיפוטיתצ
ועדאותהנקודתזמןהאדםמוחזקכחףמפשע)ראורינת
תפקידה פוזיטיביתצ חפות חזקת של "חשיבותה קיטאי
וטיבהבהליכיםהקודמיםלהכרעתהדיןהפלילים"עלי
משפטגצ40צ440)התשס"ד((צמושכלותיסודאלהבאים
לידיביטויכברבפסיקהמוקדמתשלביתהמשפטהעליון:
"איןלייחסלאדםמעשהפליליכלעודלאהוכחהונקבעה
אשמתובהליכיםשיפוטייםכדיןצצצהאישוםהואאישוםצ
החקירההיאחקירהצוההעמדה־לדיןהעמדה־לדיןצוכבודם
ומשקלםוחומרתםבמקומםמונחיםצאבלתהאאשרתהא
מידתהאמוןשמותרואפשרליחסולהםצויהיואשריהיו
המסקנותשמותרואפשרלהסיקמהםצדבראחדאיןבהםצ
ואינויכולמטבעברייתםלעולםלהיותבהםצוהואהוכחה
אוקביעהשלעשייתמעשהפלילימידימאן־דהואצצצזכות
היסודשבחזקת־זכאיניתנתלאדםלארקכדישלאייענש
כלעודלאנשפטצאלאגםכדישכבודוצשמוהטובויתר
זכויותיוצהאישיותוהחומריותצלאייפגעובשלמעשהו
הפליליצבמאומהצכלעודלאנשפט")בג"ץ94/62גולדנ'

שרהפניםצטז846הצהצ8ה)962ה((צ

הישראלי במשפט ביטוי לידי באה החפות חזקת
בסעיף4עכבלחוקהעונשיןצאשרנחקקבמסגרתתיקוןמס'
9עלחוקהעונשיןואשרמעגןיחדאיתוגםאתרףההוכחה
בפליליםצוישהרואיםבשניהעקרונותהאלהשניצדדים

שלאותומטבעצוזהנוסחושלסעיף4עכבהאמור:

נפקותו של ספק "34כב.

לאיישאאדםבאחריותפליליתלעבירהאלאאםכן )א(
היאהוכחהמעברלספקסבירצ

התעוררספקסבירשמאקייםסייגלאחריותפליליתצ )ב(
והספקלאהוסרציחולהסייגצ"

כמוכןהעיקרוןמגולםבסעיפיםשוניםבחוקסדר
הדיןהפליליאשרקובעיםאתאופןניהולההליךהפלילי
מהגשתכתבהאישוםועדלהכרעתהדיןצכךלמשלצביטוי
שלחזקתהחפותמצויבכללהקבועבחוקסדרהדיןהפלילי
שלפיותחילהעלהתביעהלהביאאתראיותיהצואםבסיום
פרשתהתביעהלאהוכחההאשמהולולכאורהצבית
המשפטיזכהאתהנאשם)ראוסעיף8צהלחוקסדרהדין

הפלילי(צ
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הפסיקההישראליתהתייחסהלחזקתהחפותכנדבך
מרכזיבשיטתהמשפטובגדרמושכלותיסודשלהמשפט
9ע הפליליהישראליעודקודםלחקיקתושלתיקוןמס'
לחוקהעונשיןצביןהשארצהפסיקהקשרהביןנטלההוכחה
החפות "חזקת החפות: חזקת ובין התביעה על המוטל
מהווהיסודמיסודותשיטתהמשפטהפליליבישראלמאז
ומתמידצאףבטרםניתןלחזקתהחפותביטוימפורשבחוק
]צצצ[צבבואנו העונשיןהיאנקבעהכעקרוןיסודבפסיקתנו
לפרשהוראתחוקכחורגתמהכללעלפיונטלההוכחה
מוטלתמידעלהתביעהצשומהעלינולנהוגמשנהזהירותצ
שכןכללזהעלפישיטתנוצנגזרישירותמחזקתהחפותצכך
נהגנועודבטרםחוקקתיקון9עואףבטרםנחקקחוק־יסוד:
כבודהאדםוחירותוצוישלנהוגכךאףעתהובמשנהתוקףצ
שכןחזקתהחפותחולשתעלשאלתהאחריותהפלילית
לשאלת 'חיצוניים' מאלמנטים )להבדיל בשלמותה
האחריותהפלילית(")ע"פ97/צ467ישראלרוזובנ'מדינת
ישראלצפ"דנג)4(7עעצפסקהצלפסקדינהשלהשופטת

ביניש)999ה((צ

חזקתהחפותמהווהעקרוןיסודגםבמשפטהעבריצ
עקרוןיסודהואבמשפטהעברישאדםחףמפשעכלעוד
לאהוכחהאשמתובהליךמשפטיהוגןצכפישנאמרבמקרא:
"וְֹלאיָמּותָהֹרצֵַחעַדעְָמדֹולִפְנֵיָהעֵָדהלִַּמׁשְּפָט")במדבר
להציב(צ"עַלּפִיׁשְנַיִםעִֵדיםאֹוׁשְֹלׁשָהעִֵדיםיּוַמתַהֵּמתֹלא
יּוַמתעַלּפִיעֵדֶאָחד")דבריםיזצו(צועודנאמר:"ִמְּדבַרׁשֶֶקר
ַּתֲהֹרגּכִיֹלאַאצְִּדיקָרׁשָע")שמות ַאל וְצִַּדיק וְנָקִי ִּתְרָחק

כגצז(צ

ישחשיבותבעיגוןמפורששלעיקרוןזהבחוקיסוד
המאגדאתהזכויותבהליךהפליליצבהיותומהעקרונות

הבסיסייםביותרבתחוםזהצוכביטוילהליךהוגןצ

יצויןכיבמשפטהישראליישנםמנגנוניםלאכיפת
שמייתרעלפי עבירותמסוימותבדרךמינהליתצבאופן
רובאתהצורךבקיוםהליךפליליכנגדמבצעהעבירהצ
ואולםמנגנוניםאלהעוצבובאופןשאינופוגעאומכרסם
בחזקתהחפותצחוקהעבירותהמינהליותצהתשמ"וצצ98ה
)להלןצחוקהעבירותהמינהליות(צמסדיראתהאכיפה
שלעבירותמינהליותובהתאםלהוראותהקבועותבוניתן
להסמיךגורםאכיפהלהטילקנסמינהליקצובעלמבצע
העבירהצעםזאתצמנגנוןהעבירותהמינהליותמוחלרקעל
עבירותפליליותשמתאימותלכךצעבירותבעלותיסוד
עובדתיברורופשוטצשהפרתןניכרתלגורםהאוכףבמעמד
מיוחדצ נפשי יסוד של בקיומו מותנות שאינן האכיפהצ
ושאינןמתאפיינותבחומרהאובאנטיחברתיותצעבירות
מהסוגמכוחאיסור)malaprohibita(צהנקבעותעלפירוב
במסגרתחקיקהמאסדרת)רגולטורית(שאינהמצדיקהתיוג
פלילי)ראוסעיף4צ2צ2להנחייתהיועץהמשפטילממשלה
ה04עצ4נוהלוהנחיותלהפעלתחוקהעבירותהמינהליותצ
התשמ"וצצ98ה)להלןצהנחייתעבירותמינהליות((צכמו
קנס הוא מינהלית עבירה בגין להטיל שניתן הקנס כן
קצובמראשבחוקצשאינומותנהבשיקולדעתושלהגורם

האוכףצוהואנמוךבהרבהמקנסותשניתןלהטילבמסגרת
הליךפליליצכמוכןצחוקהעבירותהמינהליותמותירבידי
הנקנסאתההחלטהאםלשלםאתהקנסצלבקשאתביטולו
אולהודיעעלרצונולהישפטצמקוםשבוהנקנסהודיע
עלרצונולהישפטציוגשנגדוכתבאישוםשיידוןבהליך
פלילירגילצכךגםשמורההזכותבידיתובעלהגישכתב
שיירשמוצ ומטעמים זאת מצדיקות כשהנסיבות אישום
ההנחיהלגורמיהאכיפההיאכיניתןלהטילקנסמינהלירק
מקוםשבוהיולפניהגורםהאוכףכללהעובדותוהראיות
הצצ סעיף )ראו בעבירה אישום כתב לביסוס הנדרשות
להנחייתעבירותמינהליות(צהסדרדומהקייםלגביעבירות
0ע2לחוקסדרהדיןהפליליצ ה22עד קנסמכוחסעיפים
העולהמהאמורהואכיהמחוקקהישראליעיצבאתמנגנון
העבירותהמינהליותועבירותהקנסבאופןשיאפשראכיפה
יעילהשלעבירותאסדרהוימנעמשניהצדדיםאתהצורך
בקיוםהליךפליליכשאיןבוצורךצאךיחדעםזאתבאופן

שמתחשבבחזקתהחפותועולהבקנהאחדעימהצ

מוצעלעגןבחוקהיסודהמוצעאתעקרוןמניעת  סעיף 7
בשל להאשיםאדם ולפיואין הכפולצ הסיכון 
בהליך בעבר זוכה או הורשע שבגינו מחדל או מעשה
שלא נאשם של זכותו את מעגן המוצע הסעיף פליליצ
יועמדלדיןפליליעלידיהרשויותיותרמפעםאחתבשל
אותומעשהאומחדלצכמוזכויותיסודאחרותהמעוגנות
הפרט על להגן נועדה זו זכות גם המוצעצ היסוד בחוק
מפניהרשויותבהינתןפעריהכוחותביןהשנייםצעקרון
מניעתהסיכוןהכפולנועדלהגבילאתכוחהשלהרשות
מפניהשימושבסמכותהלהעמידאדםלדיןפלילייותר
מפעםאחתצוזאתבשיםלבלכוחהרבשנתוןלרשותלצורך
אכיפתעבירותפליליותצהכוחלהפעילסמכויותחקירהצ
לאסוףראיותצלהחליטמתיובגיןמהלהעמידלדיןנאשםצ
האישוםנגדוצ עם להתמודד נאשםבהליךפלילינדרש
שגובה דבר רבצ זמן אורך שלעיתים משפטוצ את ולנהל
ממנומחיראישיגבוהצגםאםהכרחיצעקרוןמניעתהסיכון
הכפולנועדלאזןאתכוחההרבשלהרשותבכךשניתנת
לההזדמנותאחתלפעולבהליךפליליכלפיהנאשםביחס
למעשהאומחדלמסוימיםצהרשותאינהרשאיתלבצע
"מקצהשיפורים"צולדוןאתהנאשםשניתלאחרזיכויאו
הרשעהצוזאתגםאםהתגלובדיעבדראיותנוספותצהכלל

מעגןאתהעיקרוןהחשובשלסופיותהדיוןצ

צ בסעיף כיום מעוגן הכפול הסיכון מניעת עקרון
לחוקסדרהדיןהפליליצשלפיו"איןדניםאדםעלמעשה
עיקרון שבו"צ עבירה בשל לכן קודם הורשע או שזוכה
זהעוגןלפנישנתצ96הבסעיףה2לפקודתהחוקהפלילי
המנדטוריתשלפיואיןלייחסאחריותפליליתלנאשםעל
מעשהשהורשעאוזוכהממנוצאףכינוסחהסעיףתוקן
מסעיףהמתייחסלאחריותפליליתלסעיףהמהווהחסם
נתפסכנגזרתשל שאף תשתיתיצ דיוניצהכללנותרכלל
הזכותשלהנאשםלהליךהוגן)ראופרשתיששכרובצפסקה

66לפסקדינהשלהשופטתביניש(צ

ר ב ס ה י  ר ב ד

הצעותחוקהממשלהצע2צהצכ"טבאדרא'התשפ"בצ2022צעצ2



ה70 

כ"כלל הכפול הסיכון מניעת עקרון הוכר בפסיקה
Nemo מקדמתדנא"שבאלידיביטויבאמרההלטינית:
DebetBisVexariProUnaEtEademCausaצומטרתו
שלאותוכללברורה:הגנתנאשםבפניניסיונותיהםשל
השלטונותלהביאולדיןפלילייותרמפעםאחתבאותו
העניין)ראוע"פע244/7אורירברנ'מדינתישראלצפד"יכח)ה(
798(צביתהמשפטהדגישכיהרעיוןהעומדמאחוריהאיסור
הואמניעתחשיפתהנאשםלקשייםהפיזייםוהנפשיים
בעבירה להרשיעו ונשנים חוזרים מניסיונות הנגרמים

)ראוע"פ0/94ה29ארנסטיפתנ'מדינתישראלצפד"ינ)2(צ
עצעצבעמ'74ע(צ

האוסר לכלל לרציונלים התייחסות ישנה בספרות
עלהסיכוןהכפול:"טעמיםרביםניתנולאיסורזהצאולם
מסתברשמגמתוהעיקריתצאםלאהבלעדיתצהיאלהעמיד
בלתי שימוש מפני ורשויותיה המדינה בפני וגדר סייג
לדין להעמדה לדיןצ עבריינים להעמיד בסמכותם ראוי
שלאדםישהשפעהקשהעלהנאשםעצמוצמבחינה
נפשיתצחברתיתוכלכליתצולעיתיםקרובותגםעלקרוביוצ
הסבלשבמעצרובחקירותהקודמותלמשפטצהצערהכרוך
במאמץההתגוננותבמהלךהמשפטצההוצאותהכרוכות
בניהולמשפטוהזמןהמוקדשלכךצאי־הנעימותהחברתית
והחששהמכרסםבמשךשבועותוחודשיםמפניתוצאות
צ אשם שהוא ובין מפשע חף שהנאשם בין צ המשפט
נזקםאינומועטצבסופושלדברהריהםסבלהמוטלעל
הנאשםצאףאםאשםהואצמעברלעונששהחוקקבע
כסבלשהואראוילוצאיןצכמובןצמנוסמסבלנוסףזהאם
להעמידאתהעברייןלדיןצ הרשותמקיימתאתחובתה
והצדק אולםמהדין זוצ חובה כרוךבהכרחבמילוי הוא
הואלמנועאותומקוםשאפשרלמנעוצמכאןהאיסורעל
למלא נאותה הזדמנות לשלטון לתת יש האישום: כפל
להציק אין אולם לדיןצ עבריינים בהעמדת תפקידו את
לאזרחעלידימתןיותרמהזדמנותנאותהאחתלכךצואין
להעמידולדיןבאופןחוזרונשנהמבלישיהיהצורךבכךצ
אםהועמדלדיןשובאיןלדונובאותועניןשניתצ")משה
ע22בעמ' גצ שלגיצ"איסורכפל־האישום"צמחקרימשפט
לביטחון הנאשם של זכותו בספרות הודגשה עוד 224(צ
משפטיולתקנתהשביםהמגולמיםבסיכוןהכפול:"איסור
תביעות מפני בדין שעמד נאשם על מגן האישום כפל
נוספותומבטיחאתזכותולביטחוןמשפטיולפתיחתדף
כלפיהנאשםציעילות בחייוצשיקוליםשלהגינות חדש
וחיסכוןבזמןובהוצאותלנאשםולציבורהביאובמדינות
רבותלהיקףרחבשלההגנהמפניכפלהאישוםצ")רותקנאיצ
"ריבויעבירותועונשיםבאירועפליליאחד"מחקרימשפט

גצ247בעמ'249(צ

לעקרוןמניעתהסיכוןהכפולישנוחריגהמעוגןבסעיף
צלחוקסדרהדיןהפלילי:"אולםאםגרםהמעשהלמותו
שלאדםצדניםאותועלכךאףאםהורשעקודםלכןבשל
עבירהאחרתשבאותומעשה;"הרשעה"צלענייןסעיףזהצ
לרבותהעמדהלמבחןללאהרשעהתחילהצ"סייגזהצאשר

משמעותוכיכאשראדםמואשםבגרימתחבלהצולאחר
שהורשעקורבןהעבירהנפטרכתוצאהממעשיוצניתן
להעמידולדיןשובבעבירתגרימתהמוותצעומדבתנאי
פסקתההגבלהואיןבעיגוןהעיקרוןהחוקתישלמניעת
הסיכוןהכפולבהצעתחוקהיסודכדילגרועמתוקפוצגם
אלמלאקיומהשלהוראהבדברשמירתדינים)עמנואל
פי על הנאשם החשודאו של הדיוניות "הזכויות גרוסצ
צצה(צ יגצ חוק־יסוד:כבודהאדםוחירותו"צמחקרימשפט
הסייגהאמורמבטאאתההגנההיתרהעלהערךהחשוב
והמרכזישלחייאדםצערךשפגיעהבובאהלידיביטוי
תוצאהצ עבירות שהן ההמתהצ בעבירות לדין בהעמדה

גםאםהתוצאההקטלניתהתרחשהרקאחריההרשעהצ

בחוקות מעוגן כפול בסיכון להעמדה האיסור
רבותאחרותבעולםצביןהשארבתיקוןהחמישילחוקה
Norshallanypersonbesubjectforthe":האמריקאית
sameoffencetobetwiceput injeopardyof lifeor
Anyperson":בסעיףההלמגילתהזכויותהקנדית;"limb
chargedwithanoffencehastheright:]…[hצiffinally
acquittedoftheoffenceצnottobetriedforitagainandצ
if finallyfoundguiltyandpunishedfortheoffenceצ
nottobetriedorpunishedforitagain";וכןבחוקותשל

דרוםאפריקהצהודוציפןצניו־זילנדצמקסיקוועודצ

מטרתסעיףזהלעגןאתהזכותלהימנעמהפללה  סעיף 8
עצמיתצאשרזוכהכברעתהלהכרהבחקיקה 
הישראליתובעיקרבפקודתהראיותצבפקודתהפרוצדורה
הפלילית)עדות(צבחוקסדרהדיןהפליליצבספרותובפסיקה
הישראליתוברוחהדיןהבין־לאומיצולקבועאותהכזכות
חוקתיתצכלזאתתוךהבחנהביןהזכותלאי־הפללהעצמית
והיקפההעומדתלאדםבמהלךחקירהצלביןהזכותשל
עד של זכותו כי ויובהר המשפטצ ניהול בשלב נאשם
להימנעמהפללהעצמיתאומנםמוכרתבחקיקהצאךחוק

היסודהמוצעאינועוסקבהצ

הספרותהמשפטיתהענפהשעסקהבזכותלהימנע
מהפללהעצמיתקבעהכילזכותזורציונליםרביםושוניםצ
אחדהרציונליםהמרכזייםנוגעלרצוןשלאלהעמידחשוד
ונאשםבפניהטרילמההמוסריתשבמסגרתהייאלצולבחור
ביןהודאתאמתמפלילהצסירובלהעידוסכנהשלביזיון
ביתהמשפטאומתןעדותשקר;רציונלנוסףנובעמכך
פגיעה היא אשמתו את לחשוף אדם על חובה שהטלת
בפרטיותוובאוטונומיההאישיתהנגזרותמהזכותלכבוד
)ראויצחקעמיתחסיונותואינטרסיםמוגניםצהליכיגילוי

ועיוןבמשפטהאזרחיוהפליליע88צ882)ה202((צ

הפסיקההישראליתבנוגעלזכותלהימנעמהפללה
מצוי העברי בדין כבר עמוקיםצ שורשים בעלת עצמית
ב'(צ ט'צ )סנהדרין רשע" עצמו משים אדם "אין העיקרון
כלומרצהפללהעצמיתאינהקבילהכראיהכלל)ראולעניין
זהע"פ094/07הדדוןנ'מדינתישראל)נבו2008צ07צע0(וכן
אהרןקירשנבאוםהרשעהעצמיתבמשפטהעבריצההודאה
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89צה9 היהודית בהלכה העצמית וההפללה בפלילים
הישראלית הפסיקה נסמכה שעליו נוסף מקור )צ200((צ
המשפט הוא עצמית מהפללה להימנע הזכות בביסוס
על במועצה המלך לדבר 46 סעיף באמצעות האנגליצ
ארץישראלצ922ה)ראולמשלע"פע242/6קריתינ'היועץ
המשפטילממשלהצפ"דיח)ע(477צע48צ497)964ה((צבשלב
מאוחריותרצהתבססההפסיקהעלהחקיקההישראלית
תוך עצמיתצ מהפללה להימנע לזכות כמקור המוזכרת
קשורה אשר הוגן להליך מהזכות נובעת זו כי תפיסה
בקשרהדוקלזכותהחוקתיתלכבוד)ראולענייןזהפרשת
יששכרובצ60צ;בג"ץצ9/0עעההמדינתישראלנ'ביתהמשפט
המחוזיבבאר־שבעצפ"דסא)ע(ע9צ4צה)2006(;יצחקעמית
חסיונותואינטרסיםמוגניםצהליכיגילויועיוןבמשפט
האזרחיוהפליליע87)ה202(;ברקצכבודהאדםצבעמ'צ86

)4ה20((צ

במשפט מעוגנת עצמיתצ מהפללה להימנע הזכות
הישראליבסעיף47לפקודתהראיותצבסעיף47)א(צקבועה
זכותושלאדםצחשודצנאשםאועדצלהימנעמהפללה
עצמית:"איןאדםחייבלמסורראייהאםישבההודיה
שבעובדהשהיאיסודמיסודותיהשלעבירהשהואמואשם
בהאועשוילהיותמואשםבה"צעםזאתצהזכותמסויגת
המשפט לבית כי הקובע הראיותצ לפקודת 47)ב( בסעיף
ישסמכותלהסיראתהחיסיוןשלעדבנסיבותמסוימותצ
שימוש ייעשה לא שלפיו שימוש" "חיסיון הענקת תוך
בראיהנגדאותואדםבהליכיםפלילייםעתידייםצבכךצ
איזןהמחוקקביןאינטרסחקרהאמתלביןזכותושלהעד
להימנעמהפללהעצמית)בג"ץצ9/9הע6חכמינ'שופטת
)997ה((צ 764 0צ7צ ביתהמשפטבתלאביב־יפוצפ"דנא)ע(
47)ג(לפקודתהראיותמבהירכיהחיסיוןלאיחול סעיף
עלנאשםשבחרלהעידכעדהגנהבמשפטהמתנהלנגדוצ

לסעיף קטן )א(

בסעיףקטןזהמוצעלעגןאתזכותושלאדםשלא
שלב בחקירהצ הודעתו גביית בעת עצמו את להפליל
נגד ראייתית תשתית בגיבוש קריטי שלב הוא החקירה
אדםצומכאןהחשיבותהרבהבהתווייתגבולותהזכויות
מהפללה להימנע הזכות ובמיוחד לחשודצ העומדות
עצמיתצהזכותלהימנעמהפללהעצמיתנועדהצבעיקרהצ
הטלת באמצעות אדםצ על לכפות מהרשויות למנוע
חובהפוזיטיביתבדיןצלהשיבלשאלותשהתשובותלהן
עשויותלהפלילוצכלאדםנדרשלשתףפעולהעםחקירהצ
כל מסירת באמצעות האמתצ לחקר הגעה שתכליתה
הפרטיםהידועיםלוצואולםחשודצבשלבגבייתההודעה
בחקירהצזכאילשתוקולאלהשיבלשאלותצזכותזועומדת
לוכאשרהודעתונגביתעלידיאישמרותבמסגרתחקירה
פרונטליתצעימותושחזורבזירהשלביצועהמעשיםצעם
זאתצכפישנקבעבפסיקהצהחיסיוןמפניהפללהעצמית
לאחלמקוםשבוהנחקרהיהיכוללבחורשלאלהפראת
שתיקתוולאלמסוראתגרסתוצלמשלכאשרהואבוחר

למסורגרסהשלאלפניאישמרות)ראוע"פ0ה/846בדוי
נ'מדינתישראלצפס'49)4ה20צ7צ4ה(והאסמכתאותשם(צ

כיוםצזכותושלאדםלהימנעמהפללהעצמיתבמהלך
חקירהמעוגנתכאמורבסעיף47לפקודתהראיותונוסףעל
כךבסעיף2)2(לפקודתהפרוצדורההפלילית)עדות(צהקובע
כךצ הנחקר "אדםצ במשטרה פלילית חקירה במהלך כי
יהיהחייבלהשיבנכונהעלכלהשאלות]צצצ[חוץמשאלות
שהתשובותעליהןיהיהבהןכדילהעמידובסכנתאשמה
לעצור ביחס עצמית מהפללה להימנע הזכות פלילית"צ
מעוגנתגםבנוסחהאזהרהשניתנתלעצורטרםהחלטת
הקציןהממונהבענייןמעצרו)ראוסעיף28)א(לחוקסדר
הדיןהפלילי)סמכויותאכיפהצמעצרים(צהתשנ"וצ996ה

)להלןצחוקהמעצרים((צ

זכותושלכלחשודלשתוקבחקירתופותחהבפסיקה
כזכותהנובעתמהחיסיוןמפניהפללהעצמיתצכשמדובר
בחשודבביצועעבירהצהנחקרבידיאישמרותצמתפרשגם
חיסיוןזהצעלדרךההרחבהצכזכותשתיקהמוחלטתצזכות
השתיקההיאלמעשההביטויהמובהקביותרלחיסיוןמפני
הפללהעצמיתומכאןגםחובתהחוקרלהבהירלחשוד
טרםשימסורגרסתוצכיאיןהואחייבלומרדבר)ראוע"פ
99/עה66סמירקנ'מדינתישראלפ"דנו)ע(29צצ44צ)2002(;
רע"אה9/ה8עצחוגלהשיווקבע"מנ'אריאלפ"דמו)ע(78עצ
ה8ע)992ה(והאסמכתאותהמובאותשם(צעםזאתצלשימוש
בזכותהשתיקהישהשלכותלענייןהערכתמהימנותעדותו
שלהחשודשהיאתוצאתלוואיטבעיתשלהשימושבה
)ראוע"פ0/96ע7צראובןגרציאנינ'מדינתישראל)998ה((צ
לצדזאתנפסקכיבכלהנוגעלמסירתמסמכיםצלאעומדת
לחשודזכותשתיקהצקריזכותלאלהשיבולאלמסורדבר
כאשרהואנדרשבצולמסורמסמכיםצכיאםחיסיוןמפני
הפללהעצמיתהניתןלהסרהצזאתמכיווןשמדוברבראיות
אובייקטיביותצולאבראיותבעלותאופישלעדותצולכן
החששלמסירתהודאהכוזבתולנקיטתאמצעיםפסולים
אינורלוונטיצואיןבציווילמסוראתהמסמכיםמשוםהטלת
חובתעשהעלהאדםצמשוםשהנחקראינונדרשליצור
אותםבאופןאקטיבי)ראורע"פע8600/0מדינתישראלנ'
שרוןצפ"דנח)ה(748בעמ'9צ7(ציצויןצכיבמסגרתהצעתחוק
ממשלתיתהוצעלעגןאתההלכהשלפיהלחשודעומדת
השימוש השלכות את לקבוע וכן מלאה שתיקה זכות
בזכותהשתיקהעלהערכתמהימנותעדותובביתהמשפט
בהתאםלפסיקה)ראוסעיףעה)ג(המובאבסעיף6להצעת
9(צ מס' )תיקון חשודים( )חקירת הפלילי הדין סדר חוק

התשע"חצ8ה20)ה"חהתשע"חצ8צ0הצ066ה(צ

לסעיף קטן )ב(

מוצעלעגןבחוקהיסודהמוצעאתזכותושלנאשם
שלאיכפועליולהעידלפנירשותשיפוטיתבהליךהפלילי
בעניינוצבדיןהקייםצבאהלידיביטויהזכותשלנאשם
לנאשם הנתונה באפשרות עצמית מהפללה להימנע
)סעיפים במשפטו להעיד ולא לאישום להשיב שלא
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2צה)א(ו־ה6ה)א()2(לחוקסדרהדיןהפלילי]נוסחמשולב[צ
התשמ"בצ982ה)להלןצחוקסדרהדיןהפלילי((צלהבדיל
משלבהחקירהצבשלבהמשפטצכאשראדםהואנאשם
והעבירותהמיוחסותלומתוארותבכתבהאישוםשהוגש
נגדוצבריכיעדותונועדהלהפריךאתטענותהמאשימהצ
ככל ברםצ להעידצ שלא זה בשלב זכותו עומדת ולפיכך
שבחרהנאשםלהעידצאזילאעומדתלועודהזכותשלא
עלולה להן תשובה אשר מסוימות שאלות על להשיב
נוסף נשאלצ הוא אשר לכל להשיב עליו אלא להפלילוצ
עלכךציהיולשימושבזכותשלאלהשיבלאישוםאושלא
להעידצהשלכותראייתיותצהימנעותהנאשםמלהשיב
לאישוםאולהעידעשויהלשמשחיזוקאוסיועלראיות

התביעה)סעיפים2צה)ב(ו־62הלחוקסדרהדיןהפלילי(צ

מוצעלקבועאתזכותהנאשםשלאיכפועליולהעיד
במשפטצעדותשמעמידהאותובסכנהשלהפללהעצמיתצ
כזכותחוקתיתצנוסחדומהמצויברבותמחוקותהעולםצ
Any":למגילתהזכויותהקנדיתקובע)c(כךלמשלסעיףהה
personchargedwithanoffencehastheright]…[notto
becompelledtobeawitnessinproceedingsagainst

thatpersoninrespectoftheoffenceצ"

להימנע הזכות הוכרה בעולם נוספות בחוקות גם
שונים באופנים הזכות הוכרה כךצ עצמיתצ מהפללה
norshallbe":במסגרתהתיקוןהחמישילחוקההאמריקנית
compelledinanycriminalcasetobeawitnessagainst
צעלחוקההדרוםאפריקאיתצכמוכן ובסעיף himself"צ
נקבעההזכותלהימנעמהפללהעצמיתכאחתמהנגזרות
שלמשפטהוגןושוויוןלפניהחוקלפיסעיף4ה)ע()ז(לאמנה
הבין־לאומיתבדברזכויותאזרחיותומדיניותצכ"אהעצ69ה
)נפתחהלחתימהב־966ה(צוכןפורשהבפסיקתביתהדין
MurrayvצUnited(האירופיכנגזרתממהותההליךההוגן

צ4§צ996ה8Februaryצה9/הע87הnoצ]Kingdom]GC(צ

לסעיף קטן )א( סעיף 9 

מוצעלעגןאתזכותושלאדםלהיוועץבעורך 
דיןבנוגעלחקירהפליליתשבההואנחקרכחשודצחקירה
ככלל הכרוך מורכב אירוע מהווה מרות אנשי ידי על
בלחץרבבעבורחשודצכשהואניצבלבדואלמולחוקריו
ומנותקמסביבתוהטבעיתצההיוועצותבעורךדיןצשהוא
אישאמונושלהחשודובעלמקצועהבקיבהליכיםצהיא
יש החשודצ בחשיבותובעבור להפריז שקשה חיוני כלי
בשלב בעיקר בחקירהצ החשוד שיאמר דברים כי לזכור
הראשוןציכוליםלהיותהריגורלבעבורובהמשךההליכיםצ
מכאןחשיבותהשלזכותההיוועצותבעורךדיןבחקירה
פליליתבשמירהעלזכויותיהםשלהנחקריםצבהבטחת
של לרעה ניצול ובמניעת החקירה הליכי של הגינותם
פעריהכוחותהמובניםביןהחשודלאנשיהמרותהחוקרים
אותוולבקרהעלהליךהחקירה)ראוע"פעה/2868אלישע
חייבטובנ'מדינתישראלעמ'ע7צ74)פורסםבנבו8הצ8צ2(צ

)להלןצפרשתחייבטוב(צ

מטרתזכותההיוועצותהיאלהבטיחשאדםהנחשד
ידי על וחקירה למעצר ומובא פליליתצ עבירה בביצוע
הרשותהחוקרתציזכהלחקירההוגנתצובכללזהיביןבמה
הואחשודצמהןזכויותיובמסגרתההליךהפליליצובייחוד
יהיהמודעלזכותהשתיקהבחקירהולמשמעותהצזכות
ההיוועצותנועדהלאפשרייעוץגםלגביתוכןהחקירה
ומכאןהחשיבותכיהשיחהביןהעצורלעורךדינותיעשה
ביחידותובתנאיםהמבטיחיםאתסודיותה)ראוסעיף4ע)ג(
לחוקהמעצרים(צזכותהיוועצותהיאאפואנדבךחשוב
במארגהזכויותשנועדולהבטיחאתההוגנותשלהליך

החקירהושלההליךהפלילישיבואבעקבותיוצ

זכותההיוועצותבעורךדיןמעוגנתכיוםבסעיפים4ע
ו־צעלחוקהמעצריםצאךזאתביחסלעצוריםבלבדצוהיא
שואבתאתהצדקתהמהזכותשלאתישללחירותבלא
4ע)ב(לחוקהמעצריםקובעכיאם הליךהוגןצכךצסעיף
ביקשעצורלהיפגשעםעורךדיןאואםעורךדינוביקש
זאתציאפשרזאתהאחראיעלהחקירהבלאדיחויצהוראה
2ע)ה(לחוקהמעצריםהקובעתאת זוצלצדהוראתסעיף
החובהליידעאתהעצורעלזכותולהיפגשעםעורךדיןצ
משקפתאתהתפיסהשלפיהכדישזכותההיוועצותתהיה
אפקטיביתישלאפשרלעצורלממשהטרםגבייתהודעתו
כחשודצעלכןנפסקכיבנסיבותשבהןהסנגורמודיעעל
כוונתולהגיעלמיתקןהחקירותבמועדסמוךסבירצהרי
שככללישלהמתיןלבואוכדילאפשרלנחקרלממשאת
זכותולהיוועץבעורךדיןבטרםיימשכוהליכיהחקירה
)ראוע"פצ6/0צ99פרשתאסףשינ'מ"י)2009צההצ4(צבפסקה
)להלן אז(צ )כתוארה ביניש הנשיאה של דינה לפסק צה
צפרשתאסףשי((צעםזאתצזכותההיוועצותככלזכות
אינהמוחלטתוישלהסייגיםשבהתקיימותםניתןלדחותצ
בתנאיםמסוימיםצלזמןקצובאתמימושזכותההיוועצות
)ראוסעיפים4עצצעלחוקהמעצריםוכןסעיפיםצ4או־צ4אה
לפקודתבתיהסוהר]נוסחחדש[צהתשל"בצה97ה(צזאתצבין
ברצף ולפגוע חקירה שיבושפעולות כדילמנוע השאר
הנדרשלצורךניהולההתקיןלשםחשיפתהאמתוהגנה
4הלפסק עלשלוםהציבור)ראופרשתאסףשיצבפסקה
דינהשלהנשיאהביניש)כתוארהאז((צמדוברבנסיבות
שהמחוקקסברכיהןמצדיקותדחייהשלזכותההיוועצות

וכיהפגיעהבעצורבשלדחייהזוהיאפגיעהמידתיתצ

זכותההיוועצותשלעצורהוכרהבפסיקהכזכותיסוד
מרכזית)ראופרשתיששכרוב;ע"פ06/ה0עהעזבוןהמנוח
יוניאלזםז"לנ'מדינתישראלצפ"דסג)2(77הצעמ'7ע2;ע"פ
094/07הדדוןנ'מדינתישראל)2008צ7צע(;ע"פ98/ע20צחסון
נ'מ"יצפד"ינ"ועצ274צסעיף7לדבריהשופטת)כתוארהאז(
נאור(צהפסיקההוסיפהוהכירהבקיומהשלזכותהיוועצות
אףלחשודשאינועצורונמצאברשותהמשטרהלצורך
4הלפסקדינהשל חקירתו)ראופרשתאסףשיצבפסקה
בפסקה יששכרובצ פרשת אז(; )כתוארה ביניש הנשיאה
7הלפסקדינהשלהשופטתביניש)כתוארהאז(;וכןע"פ
8974/07הונצ'יאןליןנ'מ"י)0ה20צההצע(צבפסקהכ"הלפסק
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דינושלהשופטרובינשטיין(צזכותושלחשודשאינועצור
עו סעיף )וראו בחקיקה עוגנה טרם דין בעורך להיוועץ
6להצעתחוקסדרהדיןהפלילי)חקירת המובאבסעיף
חשודים()תיקוןמס'9(צהתשע"חצ8ה20צה"חהתשע"חצ8צ0הצ
067ה(צהסעיףהמוצענועדלהרחיבאתזכותהיוועצותגם
לחשודיםשאינםעצוריםצוזאתלאורתכליותיההאמורותצ

וכפישנקבעגםבפסיקהצ

זכותההיוועצותבעורךדיןהוכרהבארצותהברית
הנגזרת חוקתיתצ כזכות העליון הפדרלי המשפט בבית
מזכותהייצוגלפיהתיקוןהשישילחוקהצוכןמהחיסיון
מפניהפללהעצמיתומהזכותלהליךהוגןהמוגניםבמסגרת
MirandavצArizonaהתיקוןהחמישילחוקה)ראו84עצ
)966ה(6ע4צSצU(צבקנדהובניוזילנדניתןלזכותושלעצור
אומעוכבלהיוועץבעורךדיןמעמדחוקתימפורשצבקנדה
מעוגנתזכותההיוועצותבסעיף0הלצ'רטרבדברזכויות
וחירויותצסעיףזהמעניקלכלאדםהחלמרגעמעצרואו
עיכובוזכותלשכורעורךדיןולהיוועץבודיןבלאעיכוב
ולהיותמיודעעלזכותזוצבניוזילנדמעוגנתהזכותבסעיף
ע2למגילתהזכויותצוזוקובעתצבדומהלקנדהצכילכלעצור

אומעוכבהזכותלהיוועץבעורךדיןבלאדיחויצ

לסעיף קטן )ב( 

מוצעלעגןאתהזכותלייצוגמשפטיולקבועכיכל
אדםשהואחשודצעצוראונאשםצוכןנידוןצשהואאדם
שהורשעונגזרדינוומתקיימיםהליכיםפלילייםשהואצד
להםצלמשלבמסגרתערעוראומשפטחוזרצזכאילהיות
מיוצגעלידיעורךדיןבכלהליךפליליהמתנהלנגדולפני

רשותשיפוטיתצ

הוכרה לפנירשותשלטונית הזכותלייצוגמשפטי
בפסיקהכזכותיסודבעלתמעמדחוקתיצהמעוגנת"בעיקרי
המשפטוהצדקהכלליים")ראובג"ץע9/ע84הרפאלפנחסיצ
סגןשרוחבר־כנסתנ'כנסתישראלצפ"דמט)ה(צה66בעמ'
7ה7)צ99ה(;בג"ץ7/02ע4ההאגודהלזכויותהאזרחבישראל
נ'השרלביטחוןפניםצפ"דנח)2(746צפסקה2לפסקדינה
שלהשופטתחיות)2004()להלןצפרשתהאגודהלזכויות
האזרח((צבכמהפסקידיןנקבעכילצדחשיבותהשלהזכות
מהותיות חוקתיות זכויות על לשמירה כמכשיר לייצוג
)כגוןהזכותלחירותצהזכותלחופשעיסוקוכדו'(צלהיבטים
שוניםשלהזכותלייצוגגםביסוסחוקתיעצמאיבזכויות
זכות ובהן וחירותוצ האדם כבוד בחוק־יסוד: המעוגנות
החירותהאישיתצהזכותלאוטונומיהשלהרצוןהפרטי
והזכותלהליךהוגן)ראובג"ץה2/9ה4עעבדאללהסופיאן
נ'מפקדכוחותצה"לבאזורחבלעזהצפ"דמז)2(ע84צפס'
02/92ע6ד"ר )ע99ה(;בג"ץ 6לפסקדינושלהשופטאלון
מחמודאחמדע'אלרחמאןרומחיהנ'משטרתישראלצפ"ד
9/02ע2עאיאדאסחק )ע99ה(;בג"ץ 2ה2 209צבעמ' )ה( מז
מחמודמרעבנ'מפקדכוחותצה"לבאזוריהודהושומרוןצ
פ"דנז)2(49עצפס'ע4לפסקדינושלהנשיאברק)ע200(;
בג"ץע0/9עע4פרידגאנםנ'ועדמחוזתל־אביבשללשכת

4הלפסקדינושלהנשיא ה22צפס' נ)4( עורכיהדיןצפ"ד
)996ה()להלןצפרשתפרידגאנם(;פרשתהאגודה ברק
לזכויותהאזרחצפס'2לפסקדינהשלהשופטתחיות)2004(;
ע"ע97/ה2ע00עסלומוןיפרחנ'המועצההמקומיתנתיבותצ
עבודהארציצכרךלג)8ה(צהע;ע"ע070/00האנדריבנודיז
נ'ציםחברתהשיטהישראליתבע"מצעבודהארציצכרך

לג)הה(צצע(צ

אדוורסרית היא בישראל הנהוגה המשפט שיטת
ומבוססתעלמסורתהמשפטהמקובלצשבהישלעורךהדין
תפקידחשובבמערכתעשייתהצדקוהואממלאתפקידים
שביתהמשפטאינויכולבהכרחלמלאםצמכאןשחשיבותה
שלהזכותלייצוגהיאגםבשמירהעלשוויוןביןבעליהדיןצ

האדם כבוד חוק־יסוד: חקיקת לפני עוד בישראלצ
חשיבותה על רבות פעמים בית־המשפט עמד וחירותוצ
דין עורך הזכותהמוקניתלאדםלהיותמיוצגבידי של
עמו להיוועץ כך ולשם הפליליצ בהליך בחירתו על־פי
עורכי לשכת לחוק 22 סעיף של כנגזרת חיסיוןצ בתנאי
של כוחו שייפה "אדם כי הקובע התשכ"אצה96הצ הדיןצ
רשויות כל בפני ידיו על מיוצג להיות זכאי דין עורך
המדינה"צוכנגזרתשלסעיפיםעהעד20לחוקסדרהדין
הפלילישעניינםהסדרתייצוגושלנאשםבהליךהפליליצ
כדבריכבודהשופטחייםכהןז"ל:"בעולםמשפטיכשלנוצ
שכלההליכיםמתנהליםבולפיסדרידיןנוקשיםובשפת
הראשונית זכותו והפרוצדורהצ החוק של המסתורין
והיסודיתשלכלנאשםהיאצאוצריכההיאלהיותצשהוא
מיוצגעל־ידימישיודערזיהתורהומדברלשוןהסתרצ
הוראותחוקבדברמינויסניגוריםעלידיביתהמשפטצ
ופעילותהלשכותלמתןסעדמשפטיצהריהןרקבחינת
ראשיתאתחלתאדגאולה")חייםכהן"עלזכויותהנאשם"
נ' הפרקליטכו)תש"ל(42צ49()ראוע"פ4/89עהאברג'יל

מדינתישראלצפ"דמד)4()90צ8צ28צ90צ9צ2ה(ע20(צ

וחירותוצ האדם כבוד חוק־יסוד: שנחקק לאחר
קיבלההזכותלייצוגחשודאונאשםבהליכיםפליליים
הציבורי האינטרס על השומרת כזכות עליונה חשיבות
וכזכות הפליליצ במשפט האדם זכויות על הוגןצ להליך
שמאפשרתהקפדהעלקיוםהזכויותהדיוניותצלענייןזה
יפיםדבריושלהשופטריבליןבפרשתהאגודהלזכויות
לו דרושה לייצוג "הזכות דינו: לפסק 2 בפסקה האזרחצ
לאדםעל־מנתלהבטיחאתמכלולזכויותיוהאחרותצהיא
נחוצהעל־מנתלשמורעלזכותהשתיקה)ראוע"פ96/66
טאונ'היועץהמשפטילממשלהצבעמ'46צ(צהיאדרושה
כדיליתןתוקףלזכותלחירותצלכבודולקנייןצשהריההליך
אובמאסרצכלאלה במעצר השהייה ובוודאי המשפטיצ
חושפיםאתזכויותהאדםלפגיעהצהייצוגהמשפטידרוש
על־מנתלהבטיחכיהפגיעהבזכויותאלהצאםתיעשהצלא
תיעשהאלאלאחרהליךהוגןועל־פיהדין"צ)וראוגםפרשת

חייבטובבעמ'ע7צ74(צ
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יסוד כזכות משפטי לייצוג בזכות להכרה בהתאם
בעלתמעמדחוקתיצנקבעכיכאשרעומדתעלהפרקפגיעה
בזכותושלאדםלקבלשירותיםמשפטייםצהמתחםשבו
נבחנתהפגיעההואמתחםזכויותהיסודצואמותהמידה
הפועלותהןאמותמידהחוקתיות)ראופרשתיששכרובצ
סעיף20לפסקדינהשלהשופטת)כתוארהאז(ביניש;ברקצ

כבודהאדםצע86צ864)4ה20((צ

סיוע לקבלת הנאשם של זכותו של חשיבותה על
בדיני כי נאמר שבה מהמשנהצ גם ללמוד ניתן משפטיצ
נפשות"הכולמלמדיןזכות]עלהנאשם[ואיןהכולמלמדין
חובה")סנהדריןדצא(צרבייצחקברששת)ספרדצהמאה
לו למנות זכאי הנאשם כי המשנה מדברי לומד הי"ד(
)שו"ת זכותו" וילמד בעדו "שיטען )"אנטלר"( מורשה
הריב"שצסימןרלה(צהואמטעיםכיאםהתביעהפועלת
באמצעותעורכידיןאזיבוודאישהנאשםזכאילמנותלו
עורךדיןשילמדעליודבריזכותצבתלמודנקבעכיהסיוע
המשפטיצריךלהינתןלנאשםגםאםהלהאינומבקשוואף
אםהואאינוטועןלחפותובעצמו:"ובדינינפשותצאףעל

גבדלאטעןצטועניןלו")סנהדריןכטע"א(צ

עמדעלכךגםהרמב"םבדבריו:"מצוותעשהלשפוט
השופטבצדקצשנאמר:בצדקתשפוטעמיתך:איזהוצדק
דבר")רמב"םצ בכל דינין בעלי שני השווית זו המשפט?
הלכותסנהדריןצפרקכ"אצהלכותא'צג'()וראופרשתפריד

גאנםצפס'4הלפסקדינושלהנשיאברק)996ה((צ

דיניהמעצריםבישראלמסמיכיםאתהרשות  סעיף 10
מסוימיםצ ותנאים עילות בהתקיים לפגועצ 
בזכותושלאדםלחירותאישיתהמעוגנתבסעיףצלחוק־

יסוד:כבודהאדםוחירותוצעלדרךשלמעצרצבשלהפגיעה
בעצם הטמונה אישית לחירות אדם של בזכותו הקשה
המעצרוהחששמזליגהשלפגיעהזוגםלפגיעהבזכויות
נוספותצישלהבטיחכיזכויותחוקתיותשלהעצורצכמו
זכותולכבודולהגנהעלגופוצכמוגםזכויותנוספותציהיו
מוגנותגםבהליךהמעצרצחוקהמעצריםאשרנחקקבשנת
996הלאחרחקיקתחוק–יסוד:כבודהאדםוחירותוצולאורוצ
משקףבהוראותיואיזוןביןזכותושלאדםלחירותאישית
הציבור שלום ובהם חשובים ציבוריים אינטרסים לבין
וביטחונוצגילויעבירותוחקירתןוהגנהעלתקינותההליך
אפואצ נועדוצ האמור הפליליצההסדריםהקובעיםבחוק
לתפיסת היאצ לחירות בזכות ופגיעתם ראויהצ לתכלית

המחוקקצפגיעהשאינהעולהעלהנדרשצ

העיקרוןהמוצעשלפיומעצרייעשהבדרךשתבטיח
שמירהעלכבודושלאדםצעלגופוועלזכויותיוצהואביטוי
פרטנישלהזכותלחירותהקבועהבסעיףצלחוקיסוד:כבוד
האדםוחירותוצוהזכויותלכבודולשלמותהגוףצולהגנה
2ו־4לחוק־יסוד: מפניפגיעהבהםצהקבועותבסעיפים

כבודהאדםוחירותוצ

הזכות את קובע וחירותו האדם כבוד חוק־יסוד:
את מגבילים ואין נוטלים "אין שלפיה אישיתצ לחירות

דרך בכל או בהסגרה במעצרצ במאסרצ אדם של חירותו
אחרת"צהזכותלחירותאישיתבאהלידיביטויבקביעת
למנוע שנועדו בחוקצ ומוגבלות מפורשות מעצר עילות
מעצרשרירותיצובעיגוןהעיקרוןשלפיואיןלעצוראדםאם
ניתןלהשיגאתמטרתהמעצרבדרךשלשחרורבערובה
ותנאישחרורצשפגיעתםבחירותופחותהצהזכותלקיום
ביקורתשיפוטיתעלהליכיהמעצרנועדהלהבטיחאת

הזכותלחירותולהגנהמפנימעצרשרירותיצ

אנושי וליחס לכבוד ואסירים עצורים של זכותם
הוכרהעודלפניחקיקתחוק־יסוד:כבודהאדםוחירותוצ
עמדעלכךהשופט)כתוארואז(ברקבפרשתקטלן:"הזכות
לשלמותגופניתוכבודהאדםהיאאףזכותושלהעציר
והאסירצחומותהכלאאינןמפרידותביןהעצירלביןכבוד
האדםצמשטרהחייםבביתהסוהרמחייבצמעצםטבעוצ
פגיעהבחירויותרבותמהןנהנההאדםהחופשי)צצצ(אךאין
משטרהחייםבביתהסוהרמחייבשלילתזכותושלהעציר
לשלמותגופוולהגנהבפניפגיעהבכבודוכאדםצהחופש
נשללמהעצירצצלםהאדםלאנלקחממנו")בג"ץ79/צצע
צלפסקדינושלהשופט נ'שרותבתיהסוהרצפס' קטלן

)כתוארואז(ברק)נבו980הצ4צ0ה((צ

זכותזוהוכרהפעמיםרבותנוספותצגםצוביתרשאתצ
992ה)ראולמשלבג"ץ לאחרחקיקתחוקיהיסודבשנת
נ'ממשלת עה/צ842איתןמדיניותהגירהישראליתואח'
)נבו פוגלמן השופט של דינו לפסק 24ה פס' ישראלצ
4ה20צ9צ22((צבפרשתצמחעמדביתהמשפטהעליוןעלכך
שהפגיעהבזכותלחירותעלדרךשלמעצרצישבהכדי
להביאלפגיעהגםבזכויותיסודנוספות:"החירותהאישית
היאזכותחוקתיתמןהמדרגההראשונהצומבחינהמעשיתצ
היאגםתנאילמימושזכויותיסודאחרותצהפגיעהבחירות
האישיתצכמופגיעתאבןבמיםציוצרתמעגלמתרחבשל
פגיעהבזכויותיסודנוספות:לארקבחופשהתנועהצאלא
גםבחופשהביטויצבצנעתהפרטצבזכותהקנייןובזכויות
נוספות")בג"ץצ9/צצ60צמחנ'שרהביטחוןצפ"דנג)צ(ה24צ

פס'7הלפסקדינושלהשופטזמיר)999ה((צ

לסעיף קטן )א( 

הסעיףהמוצעמעוגןכיוםבנוסחדומהבסעיףה)ב(
אדם של ועיכובו "מעצרו כי הקובע המעצריםצ לחוק
יהיובדרךשתבטיחשמירהמרביתעלכבודהאדםועל
זכויותיו"ואשרמטילחובהכפולהעלהרשותהעוצרת:
דיןצ פי על זכויותיו את לעצור להעניק אקטיבית חובה
וחובהפסיביתלהימנעמפגיעהשאינההכרחיתבזכויות
)ה200( ע7 העצור)חיהזנדברגפירושלחוקהמעצריםא
)להלןצפירושלחוקהמעצרים((צהסעיףהמוצעתואםגם
אתההוראההקבועהבסעיף9)א(לחוקהמעצריםצשלפיו
"עצוריוחזקבתנאיםהולמיםשלאיהיהבהםכדילפגוע

בבריאותוובכבודו"צ

ביטוינוסףלשמירהעלזכויותהיסודבמעצרמצוי
בסעיף9אלחוקהמעצריםצהקובעשעצורלאיהיהכבול
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מקרים של סגורה רשימה לפי רק אלא ציבוריצ במקום
המנוייםבחוקצ

לענייןתוכנהשלהזכותצנקבעצעודלפניחקיקתחוק
המעצריםצבפרשתעזאזמי:"כלאסורועצורבישראלצגם
כאשרחופשהתנועהניטלהימנוכדיןוסגורהואמאחורי
סורגובריחצזכאיהואלצורכיאנושמינימאלייםויסודייםצ
עםצרכיםאלהנמניםלארקעצםזכותולאכילהצשתייה
ולינהכדילקייםאתגופומבחינהפיסיתצאלאגםסדרי
אנושתרבותייםמינימאלייםשלאופןסיפוקצרכיםאלהצ
כדילקייםאתכבודוכאדםמבחינהנפשית")בש"פ4/92ע7ע
מדינתישראלנ'עזאזמיצפ"דמו)צ(צפסקאות84צצ8)992ה((צ

מהם 9)ב(צ בסעיף בפירוטצ מתאר המעצרים חוק
התנאיםוהזכויותשלהםזכאיעצורצביןתנאיםאלהמונה
הסעיף:מיטהצתנאיתברואההולמיםצטיפולרפואינאותצ
תנאיתאורהואוורורסביריםבתאצקבלתמבקריםוקיום
קשרטלפוניצציודנקובלשימושוהאישיצמישתיהומזון

בכמותובהרכבהמתאימיםלשמירהעלבריאותוצ

מדינותשונותבעולםעיגנוזכויותדומותבחוקותיהןצ
כךלמשלצהחוקהההולנדיתקובעתכיאדםשנשללהממנו
חירותובאופןחוקיצניתןלהגבילאותוממימושזכויותיסוד
רקעדלמידהשבהמימושאותןזכויותאינהמתיישבתעם

שלילתהחירותצבסעיףצה)4(לחוקהנאמר:

"A person who has been lawfully deprived
of his liberty may be restricted in the exercise of
fundamentalrightsinsofarastheexerciseofsuch
rights is not compatible with the deprivation of
liberty"צ

לסעיף קטן )ב(

בבסיסהוראהמוצעתזוהעיקרוןשלפיואדםזכאי
לדעתמהיהסיבההחוקיתלשלילתחירותובידירשויות
מעצר של דרך על אדם של חירותו שלילת השלטוןצ
מבוססתככללעלחשדשביצעעבירהצולפיכךישליידע
ביצוע במהלך לו המיוחס החשד טיב בדבר האדם את
המעצרצההודעההניתנתלעצורבדברסיבתהמעצרהיא
חיוניתבעבורוכדישיוכללהשמיעאתטענותיולפניהקצין
הממונהוכןלשםקבלתייעוץמשפטיהולםומימושיעיל
שלזכותולהיוועצותצמעברלכךצלאדםצורךבסיסילדעת
מהיהסיבהשבגינההואנעצר)ראורינתקיטאיסנג'רוצ
המעצר:שלילתהחירותטרםהכרעתהדיןצ40צ0ה4)הה20((צ

ברוחזוצסעיף24לחוקהמעצריםקובעכימישעוצר
אדםמחויבלהודיעלואתסיבתהמעצרבהקדםהאפשרי
מהנסיבות אחת בהתקיים אוצ המעצרצ ביצוע במהלך
המיוחדותהמפורטותבסעיףצמוקדםככלהאפשרבחלוף
אותןנסיבותצעודקובעהסעיףצבאופןמפורשצכייידועעצור
בדברסיבתמעצרוצהמעוגנתכיוםבחוקהמעצריםצהיא

חובההמוטלתעלהרשותומהווהתנאילחוקיותהמעצרצ

זכותהעצורלהיותמיודעבדברסיבתמעצרומוכרת
במשפטהמקובלצומעוגנתבחוקותיהןשלמדינותרבות
צ)2( סעיף למשלצ כך בין־לאומיותצ באמנות וכן בעולםצ
זו זכות במפורש מעגן אדםצ לזכויות האירופית לאמנה
בקובעוכיישלהודיעלעצירצבשפהשהואמביןובהקדם

האפשריצאתהסיבותלמעצרוואתההאשמותשישנגדו:

"Everyone who is arrested shall be informed
promptlyצinalanguagewhichheunderstandsצofthe
reasonsforhisarrestandofanychargeagainsthim"צ

אזרחיות זכויות בדבר הבין־לאומית האמנה גם
ומדיניותצעוסקתצביןהשארצבזכויותהעצורצובכללזה
על המעצר בזמן להודיע הרשויות על המוטלת החובה
הסיבותלכךצוכןהחובהלהודיעלעצורעלההאשמותנגדו

בהקדםצכךנקבעבסעיף9לאמנה:

"Anyonewhoisarrestedshallbeinformedצatthe
timeofarrestצofthereasonsforhisarrestandshall
bepromptlyinformedofanychargesagainsthim"צ

כמוכןצהצ'רטרהקנדיקובעצבסעיף0הצאתהחובה
להודיעצבמעצראובעיכובצעלהסיבותלהם:

"Everyonehastherightonarrestordetention:
)a(Tobeinformedpromptlyofthereasonstherefore"צ

עלפימגילתהזכויותשלמדינתניוזילנדצישלהודיע
לכלמישנעצראועוכבאתהסיבותלכךבזמןהמעצרצוכך

נקבעשםבסעיף04ה:

"Everyonewhoisarrestedorwhoisdetained
underanyenactment:)a(Shallbeinformedatthetime
ofthearrestordetentionofthereasonforit"צ

בהתאםלתכליותשפורטולעילצההוראההמוצעת
נועדהלהבטיחכיהעצוריהיהמודעלסיבתמעצרועוד
במהלךביצועהמעצרצזאתכדילמנועמצבשבונשללת
חירותושלאדםבלישהואמודעלסיבהלשלילתהצהוראה
זוכאמורעולהבקנהאחדעםההוראההקיימתכיוםבחוק

המעצריםצ

לסעיף קטן )ג(

חייבת שלפיו לעיקרון ביטוי נותן המוצע הסעיף
להתקייםביקורתשיפוטיתעלהפגיעהבזכותהחוקתית
לחירותצביקורתשיפוטיתעלהליךהמעצרמבטיחהכי
המעצריתבצערקמקוםשהפגיעהבחירותושלהעצור
מוצדקתומידתיתצתוךשנשקלתזכותושלהפרטלחירות
מולהצורךלשמורעלשלוםהציבורוביטחונוצעלצורכי
החקירהועלתקינותההליךהפליליצהעיקרוןשלפיוצריכה
להתקייםביקורתשיפוטיתעלמעצרצבאלידיביטויבסעיף
4לחוקהמעצריםהקובעעיקרוןשלעדיפותלמעצרבצו
שיפוטיצוזולשונו:"מעצראדםיהיהבצושלשופט)צצצ(צאלא
אםכןהוענקהבחוקסמכותלעצורבלאצו")ראופירוש

לחוקהמעצרים4עצצע)התשס"א((צ
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רשות לפני בהקדם מובא להיות עצור של זכותו
שיפוטיתבשלבהמעצרהראשוניצהנגזרתמעקרוןהביקורת
השיפוטיתעלהמעצרצמעוגנתבסעיף29)א(לחוקהמעצרים
הקובעכיאדםשנעצרבלאצוציובאלפנישופטבהקדם
האפשריולאיאוחרמ־24שעותמעתביצועהמעצרצכדי
שיכריעלגביהמשךמעצרוצעםזאתצזכותזואינהמוחלטת
וישלהסייגיםהמנוייםבסעיףצשבהתקיימותםניתןלעכב
אתהבאתהעצורלפנישופטצמדוברבנסיבותשהמחוקק
סברכיהןמצדיקותעיכובבהבאתהעצורבפנישופטוכי
הפגיעהבזכותומידתית)ראוצלמשלצסעיפים29צ0עלחוק

המעצריםוסעיף46לחוקהמאבקבטרורצהתשע"וצ6ה20(צ

המעצרים בחוק המעצר על השיפוטית הביקורת
היאביטוילצוההביאסקורפוס)habeascorpus(צצוזה
התפתחבמאההחמשעשרהבאנגליהצוכברמשלבמוקדם
מעצרים למנוע הייתה המרכזית תכליתו בהתפתחותו
שרירותייםצבתגובהלצוהיהעלהרשויותלהביאצפיזיתצ
יוודאשמעצרו שהשופט המשפטכדי אתהעצורלבית
John(נעשהכדיןואינוניצולשרירותישלהכוחהשלטוני
BakerצTheOxfordHistoryoftheLawsofEnglandצ
Volume IV 94צה9 ;)ע200( Brain Rצ Farrellצ Habeas
)7ה20(24צCorpusinInternationalLaw20(צגםבארצות
הבריתאומץמוסדזהבחוקה)9§צהArticleצצConstצSצU(צ
והוגדרבשורתפסקי־דיןכ־"אמצעיחיונילהגנהעלהזכות
לחירות"וכ–"מגןהמתאיםהיחידיעלהחירותהאישית"
BoumedienevצBushעצצצUצS2008(הע7צע72צ(;ExParte(

)868ה(96צצ8צSצUצ7צYerger(צ

החלמקוםהמדינההבהירביתהמשפטהעליוןאת
חשיבותהביקורתהשיפוטיתעלהמעצריםלשמירהעל
זכויותהאדםצובעיקראתמרכזיותושלצוההביאסקורפוס
לענייןזה:"צומסוג'הביאסקורפוס'נועדלשמשאמצעי
המיידית חירותו את אדם לו יקנה על־פיו אשר יעילצ
ממעצרבלתיחוקיאובלתיצודקצהדגשהואב־'חירותו
דמוקרטיתמצווה מדינה כל אשר שלהאזרח המיידית'
לנצוראותהצאלאאםכןישטעמיםחזקיםלשללהממנו"
)ראובג"ץ0צ/עההרימוןנ'רימוןצפ"דדה78צ784)0צ9ה(וכן
בג"ץ49/צ9אלכורינ'הרמטכ"לצפ"דד)ה(4עצ7עצ8ע)0צ9ה((צ

בחוקותיהןשלהמדינותהשונותניתןלראותביטוי
לעיקרוןהאמורשלביקורתשיפוטיתעלהמעצרבכללצ
הגרמנית החוקה למשלצ כך בפרטצ הראשוני והמעצר
שביצע בחשד המעוכב אדם שלפיה פרוצדורה קובעת
עבירהבת־עונשיןיובאלפנישופטבטווחזמןשליוםאחד
ממעצרוצהשופטיודיעלואתהסיבותלעיכובציחקוראותו
וייתןלואתההזדמנותלהעלותהתנגדותלכךצעלהשופט
להוציאצבלאעיכובצצומעצרהמפרטאתהסיבותלמעצרצ

אולשחרראתהאדםהמעוכבצכךצבסעיף04ה)ע(לחוקה:

"Anypersonprovisionallydetainedonצsuspicion
of having committed a punishable offense must
be brought before a judge at the latest on the day

followingthearrest; thejudgeshall informhimof
thereasonsfordetentionצexaminehimandgivehim
anopportunitytoraiseobjectionsצThejudgemustצ
withoutdelayצeitherissueawarrantofarrestsetting
forththereasonsthereforeororderthereleasefrom
detention"צ

כמוכןצהחוקההיווניתקובעתכיהזמןהמקסימלי
השיפוטי הגורם את לראות בלי אדם לעצור שניתן
)Magistrate(צהוא24שעותצואולםצאםהעבירהבוצעה
מחוץלתחוםשיפוטושלהשופטהבודקצמוארךפרקהזמן
6)2(לחוקה עדלזמןסבירלהגעהלמקוםישיבתוצסעיף

היווניתקובעכך:

"Apersonwhoisarrestedintheactofcommitting
acrimeoronawarrantshallbebroughtbeforethe
competentexaminingmagistratewithintwentyצfour
hoursofhisarrestatthelatest;shouldthearrestbe
madeoutsidetheseatof theexaminingmagistrateצ
within the shortest time required to transfer him
thereto"צ

חירותו שנשללה שאדם קובעת ההולנדית החוקה
בית ידי על להישמע יזכה המשפטצ בית ידי על שלא
סעיף הפרלמנטצ ידי על שתיקבע תקופה בתוך המשפט

צה)2(לחוקהקובעכך:

"Anyonewhohasbeendeprivedofhis liberty
otherthanbyorderofacourtmayrequestacourt
toorderhisreleaseצInsuchacaseheshallbeheard
bythecourtwithinaperiodtobelaiddownbyAct
ofParliamentצThecourtshallorderhis immediate
releaseifitconsidersthedeprivationoflibertytobe
unlawful"צ

חקירהמעצםטבעהמעמידהאתהנחקרבמצב  סעיף 11
שבוהואפגיעונתוןללחציםצוהיאמציבהאותו 
בעמדתנחיתותמולהחוקרצ"כלחקירהצותהאזוההוגנת
מביכיםצ במצבים הנחקר את מעמידה מכולןצ והסבירה
מכבידהעליוצמחטטתבצפונותיוצחודרתלפניולפניםשל
ציפורנפשוויוצרתאצלולחציםנפשייםחמורים")יעקב

קדמיעלהראיותכרךאצ28)תשנ"א((צ

42/04ה4 ברע"פ לוי אדמונד השופט שהבהיר כפי
מילשטייןנ'התובעהצבאיצפ"דסב)ה(78ע)2006(:"חקירה
לרובצ שהואצ מאיימת בסיטואציה הנחקר את מעמידה
אינורגילבהצזוהיסיטואציהכופהמטבעהצהמעמידה
אתהנחקרבפנילחציםרביםצבעיקרבשלהאיוםהמרחף
מעללראשוצשמאייצאאשםוייענשצלאבכדינקבעכי
החקירהצ'אפילואםאיןהיאנעשיתתוךכדישימוש
באמצעיםפיזייםצפוגעתבחירותושלהנחקרצהיאפוגעת
לעיתיםבכבודוובצנעתהפרטשלו'צצצ'בהענקתהסמכות
סכנהצ כרוכה וממילא כוחצ גלום פלילית חקירה לקיים

לפגיעהבפרטיותהנחקריםצבכבודםצבחירותםובקניינם"צ
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בריכיבנסיבותאלהצעולההצורךבהגנהמיוחדתעל
זכויותנחקריםצהדבריםאמוריםביתרשאתלנוכחהפער
האדירביחסיהכוחביןהנחקרלחוקרבמהלךהחקירה)ע"פ

0ה/44ה6טדרוסגטצאונ'מדינתישראל)נבועה20צ04צ0ה((צ

לפיכךצהטעםהעיקרילהסדרהחוקתיתזושלזכויות
בפגיעה הכרוכה ככזו החקירה של טיבה הוא נחקרים
בזכויותצוהחששמפעריהכוחותהמובניםכאמורביןאנשי
המרותצשלהםנתונותסמכויותוכליםשנועדולתכליתשל
פיענוחהעבירותאומניעתןצאלמולהנחקרצהנתוןללחצים

ומחויבלהשיבלשאלותיהםצ

המבטיחה בדרך תיעשה שחקירה כך על עמידה
דין כל לפי וזכויותיו גופו האדםצ כבוד על שמירה
ושחשודידעמהוהחשדהמיוחסלוטרםגבייתהודעתו
כחשודצכמוצעצנועדהלהבטיחאתתקינותםשלהליכי
חשודים הן הנחקריםצ בזכויות פגיעה ולמנוע החקירה
של זכויותיהם את ויבצר יחזק כאמור עיגון עדיםצ והן
נחקריםצחשודיםושאינםחשודיםצויתרוםלהגנהעלכבוד
הנחקריםולקיומושלהליךהוגןציפיםלענייןזהדבריושל
נ'היועץהמשפטי צ264/6ארצי כב'השופטלנדויבע"פ
לממשלהצכ)ה(צ22צ2ע2)צ96ה(:דרכיהחקירההמשטרתית
הנהוגהבמשפטפלוניצצייןהשופטלנדויצ"הןבבואה

דינאמנהשלטיבהמשטרכולו"צ

לסעיף קטן )א(

מוצעלקבועכיחקירהשלחשודאושלעדתיערך
בדרךשתבטיחשמירהמרביתעלכבודהאדםועלזכויותיוצ
הפעלת לעניין כללי עיקרון הקובעים דומים סעיפים
פגיעה משום בהן שיש פלילי הליך במסגרת סמכויות
משמעותיתבזכויותיושלאדםופרטיותוצקיימיםבסעיף
ה)ב(לחוקהמעצריםובסעיף2)ד(לחוקסדרהדיןהפלילי
זיהוי(צ אמצעי ונטילת בגוף חיפוש צ אכיפה )סמכויות

התשנ"וצ996הצ

הרקעלעיגוןהסעיףבחקיקתיסודנעוץבהכרתושל
ביתהמשפטהעליוןבצורךלהבטיחאתהגינותהחקירה
לאורערכיהדמוקרטיהצכבודהאדםוהזכויותהנובעות
ממנוצביתהמשפטהעליוןחזרבפסקידיןרביםעלהצורך
להקפידעלכךשחקירהמשטרתיתתתנהלתוךשמירה
עלכבודהאדםצוהדגישכי"כבודהאדםהואגםכבודו
שלהאדםהנתוןלחקירה")בג"ץ00/94הצהוועדהציבורי
נגדעינוייםבישראלנ'ממשלתישראלצפ"דנג)4(7ה8צ6ע8(

)להלןצבג"ץהוועדהציבורינגדעינויים(צ

כךבבג"ץצ0/צ260המרכזהאקדמילמשפטולעסקיםצ
חטיבתזכויותהאדםנ'שרהאוצרצפ"דסג)2(628צ629צצ4צ
)2009(נאמרכי:"ההליךהפליליצוהרציונלהבסיסיהטמון
ביסודוצבנוייםעלאיזוןהכרחיביןכוחהאכיפההנתון
היסוד זכויות על ההגנה לבין השלטוניתצ הרשות בידי
שלהפרטצהנתוןבהליךזהצצצגורמיהחקירההמשטרתייםצ

המופקדיםעלהשימושבכוחהחקירההפליליתובידיהם
סמכויותחקירהצמעצרוחיפושצכפופיםלמגבלותהשימוש
בכוחותהנתוניםלהםלצורךהגנהעלזכויותהנחקרצ

ובהןצחירותוצכבודוופרטיותו"צ

מחד מתנגשים; ערכים בין באיזון אפוא לנו עניין
גיסאצהרצוןלחשוףאתהאמתובכךלהגשיםאתהאינטרס
הציבוריבגילויעבירותובמניעתןצומאידךגיסאהרצוןלהגן
עלכבודהאדםשלהנחקרועלחירותו)ע"פ82/צההמועדי

נ'מדינתישראלצפ"דלח)ה(97ה)984ה((צ

הסבירהצ החקירה בכללי הצורך עולה זה מאיזון
המשקפיםאמותמידהשלסבירותצשכלישרושמירהעל
כבודושלנחקר)ראודןביין"כלליהחקירההמשטרתית
צהישמקוםלקודיפיקציהשל'חוקיהציד'?"עיונימשפט
יב29ה)987ה((צכפישצייןכב'נשיאביתהמשפטהעליון
עינויים: נגד הציבורי הוועד בבג"ץ ברק בדימוסאהרון
"כלליםאלהשלהחקירהחשוביםהםלמדינהדמוקרטיתצ
משקפיםהםאתאופייהצחקירהשלאכדיןפוגעתבכבוד

האדםשלהנחקרצהיאפוגעתגםבדמותהשלהחברה"צ

לסעיף קטן )ב( 

ההודעהבדברהחשדהמיוחסלחשודנועדהלממש
אתזכותושלחשודלהביןולדעתבאופןברוראתהמיוחס

לווהיאנובעתמזכותולהתגונןצ

ישחשיבותלהודעהכאמורגםכדילממשאתזכות
ההיוועצותבעורךדיןהנתונהלחשודצבהעדרהודעהעל
בידי אין לחשודצ המיוחס החשד בדבר העובדות עיקרי
החשודכדילהביןעדתוםאתהמיוחסלוצולפרטזאת
באוזניסניגורולשםקבלתייעוץמשפטיהולםומימושיעיל

שלזכותולהיוועצותצ

כךגםנודעתחשיבותרבהלעיתויההודעהעלהחשד
האמורצבריכיהטלתהחובהלהביאלידיעתהחשודאת
החשדהמיוחסלוצבטרםגבייתהודעתוצנועדהלאפשר
זכות על שמירה בין יותר מושכל באופן לבחור לחשוד
החיוני במידע המדובר גרסהצ מסירת ובין השתיקה
לחשודלשםגיבושהחלטהרציונליתבדברמימושנכון
שלהזכויותהמוקנותלוצובייחודלמימושזכותולהליך
הוגןצבהתאםלכךצמתןהודעהלאחרתחילתגבייתהודעתו
כחשודעלוללעלותכדיפגיעהבזכותושלהחשודלהימנע

מהפללהעצמיתצ

זכותושלחשודליידועעלהחשדותהמיוחסיםלו
לפניגבייתהודעתוכחשודצטרםעוגנהבמפורשבחקיקה
הדין סדר חוק להצעת 6 בסעיף המובא עז סעיף )וראו
9(צהתשע"חצ8ה20צ הפלילי)חקירתחשודים()תיקוןמס'
ה"חהתשע"חצ8צ0הצ070ה(צאךהוכרהבפסיקה)ראוצלמשלצ
ע"פ0477/09המובארקנ'מדינתישראלצבפסקהה0הלפסק

דינהשלהשופטתנאור)פורסםבנבוצעה20צ4צ0ה((צ
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מוצעלהגבילאתסוגיהעונשיםשניתןלהטילצ  סעיף 12
ולקבועכיכלאדםזכאישלאיוטלעליועונש 

גופניצעונשאכזריצאועונשבלתיאנושיצ

של בסיסי רכיב היא עבריינים להעניש הסמכות
היא פלילי דין גזר במסגרת ענישה הפליליצ המשפט
האמצעיהמרכזישלהמדינההדמוקרטיתלהבטחתהציות
לחוקצוזאתכדילהבטיחאתהשמירהעלערכיםחברתיים
מוגניםצעלשלטוןהחוקצעלשלוםהציבורוביטחונוועל
הסדרהציבוריצהענישההפליליתצמעצםטבעהצפוגעת
שעשויה סנקציהצ עליו וכופה הפרט של באוטונומיה
להתבטאבשלילתחירותבאמצעותעונשמאסרצבפגיעה
בקנייןבאמצעותהטלתקנסותצבפגיעהבחופשהתנועה
באמצעותשלילתרישיוןנהיגהצבפגיעהבחופשהעיסוקצ
ועודצקיומןשלדרכיענישהשונותהואהכרחיכדילאפשר
בהתאם נאשםצ כל על הולם עונש לגזור המשפט לבתי
ביצועהצ לנסיבות לב ובשים שביצעצ העבירה לחומרת
שיקולי שאר ולכל הנאשםצ של האישיות לנסיבותיו
הענישהבהתאםלהוראותהקבועותלענייןזהבסימןא'ה
את ישלקבוע זאת לצד העונשיןצואולם בחוק ו' לפרק
גבולותיהשלסמכותזוצולתחוםאתסמכותושלהמחוקק
בקביעתסוגיעונשיםואתסמכותושלביתהמשפטהמטיל
עונשיםאלהצכךשההכרחלהטילעונשהולםעלנאשםצ
לאיביאלשימושעודףובלתיראויבסמכותהענישהעל

ידיהמדינהצ

לא או אכזרי גופניצ עונש שהוא עונש על האיסור
גם כמו האדםצ לכבוד החוקתית מהזכות נגזר אנושי
2 הגוף)סעיפים שלמות ועל מהזכותלהגנהעלהחיים
ו־4לחוק־יסוד:כבודהאדםוחירותו(צבבסיסושלהאיסור
נגד לנקוט סמכות למדינה אין שלפיה התפיסה מונחת
אדםאמצעיםקיצונייםהפוגעיםבליבתהכבודהאנושיצ
האנושצ בצלם פוגעים או אדם של כבודו את מחללים

ובזכותולהגנהעלחייוצעלגופוועלכבודוצ

ענישהגופניתצענישהאכזריתוענישהלאאנושית
צתכליתןגרימתפגיעהקשהצסבלוכאבצפיזיצנפשיאו
רגשיצאוגרימתהשפלהמכוונתצבאופןהחורגמןהנדרש
כדילהשיגאתתכליותהענישהצואשרלעיתיםקרובות
ישבוכדילבטארגשינקםצבאופןשאינוהולםאתחובתה
שלהמדינהלהטילעונשיםצגםאםחמוריםצתוךאיפוק
והקפדהעלאמותמידהמחייבותצהקפדהעלמגבלותאלה
נועדהלהגןלארקעלהנאשמיםעצמםצאלאגםלשמור
עלצלמהשלהמדינהכגורםאוכףצכדילמנועניצוללרעה
שלסמכותהענישהשלהצולוודאשהשימושבסמכותזו
נעשהבאופןמבוקרומרוסןצהמשקףאתערכיהשלמדינת
ישראלכמדינהיהודיתודמוקרטיתצהמחויבתלהגנהעל

ערךכבודהאדםועלזכויותהאדםצ

המחוקק של הענישה דרכי שלפיה זוצ השקפה
מוגבלותואיןלהטילעלאדםעונשגופניהפוגעבכבודוצ
באהלידיביטויבביטולעונשהמלקות)חוקביטולעונש
מלקותצהתש"יצ0צ9הצס"חהתש"יצעמ'ה26(צמדבריההסבר
לחוקעולהכיעונשהמלקותלאיושםמאזקוםהמדינה

והביטולהואדקלרטיביצ

לאיסורעלענישהאכזריתאולאאנושיתשורשים
צ עמוקיםצהאיסורמעוגןבמשפטהבין־לאומיצכךצסעיף
TheUniversal(להכרזההאוניברסליתעלזכויותהאדם

948הצDeclarationofHumanRights(צקובעכי:

"Nooneshallbesubjectedtotortureortocruelצ
inhumanordegradingtreatmentorpunishment"צ

באופןדומהצקובעסעיף7רישהלאמנהבדברזכויות
אזרחיותופוליטיותצביןהשארצכיאישלאיהיהנתוןלעונש

אכזריצלאאנושיאומשפיל:

"Nooneshallbesubjectedtotortureortocruelצ
inhumanordegradingtreatmentorpunishment"צ

כוללות העולם ממדינות רבות של חוקותיהן
והשיטות התנאים ועל מסוימים ענישה סוגי על איסור
הספציפיותשבהםמבוצעיםעונשיםצוהמשותףלהוראות
הגבלת של העיקרון הוא השוניםצ ניסוחיהן על אלהצ
מחייביםצ לסטנדרטים והכפפתה המדינהצ של סמכותה
המובהק ביטויו את מקבל הכופה כוחה שבו במצב גם
ביותרצבענישההפליליתצוזאתנגדאדםאשרבעצמו
פגעבערכיםהחברתייםהמוגניםצלעיתיםאףבאופןחמורצ
הצורההנפוצהביותרשלאיסורזההיאעלענישהאו
)punishmentortreatment(אכזרייםלאאנושייםצ יחס
בדומהלנוסחהמוצעצכךצלמשלצהתיקוןהשמינילחוקת
Excessive bail shall not be" קובע: הברית ארצות
requiredצnorexcessivefinesimposedצnorcrueland
unusualpunishmentsinflicted"ציחדעםזאתצקיימים
בחוקות שנקבע כפי האיסור בתוכן מסוימים הבדלים
בענישה שימוש על האוסרות מדינות יש כךצ שונותצ
humiliating במונחים שימוש תוך משפילה או מבזה
אוdegradingצישמדינותהאוסרותעלשימושבאמצעי
על אוסרות ואחרות )inhuman/inhumane(צ אנושי לא
שימושבאמצעיאכזריצנוסףעלכךקיימותחוקותהכוללות
איסוריםאחריםבהקשריענישהצכךצישנןחוקותהאוסרות
עלאמצעיםשהםנעדרי־כבוד)undignified(צעלאמצעים
על )brutal(צ ברוטליים אמצעים על )unusual(צ חריגים
)ignominious(צעלאמצעיםמעוררי אמצעיםמחפירים
זלזול)demeaning(צאועלאמצעיםמבישים)debasing(צ

ואולםמינוחיםאלהאינםשכיחיםצ
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מוצעלקבועכימימושהזכויותשלקטיןלפי  סעיף 13
הצעתחוקהיסודצייעשהגםבהתחשבבגילו 
ובמידתבגרותוצוכיביחסלקטיןשהואחשודצנאשםאו
נידוןציינתןמשקלראוילטיפולבוולשילובובחברהצבעת
הפעלתסמכויותונקיטתהליכיםכלפיוצמטרתושלהסעיף
המוצעהיאהבהרתאופןמימושזכויותיהםשלקטינים
בהליךהפליליצובכללזהבהליכיחקירהצמעצרומשפטצ
הצורךבמתןהגנהנוספתומיוחדתבעניינםשלקטינים

נדרשבשלמאפייניהםהייחודייםצ

הוראהדומהמעוגנתכיוםבסעיףהא)א(לחוקהנוער
)שפיטהצענישהודרכיטיפול(צהתשל"אצה97ה)להלןצחוק
הנוער(צשלפיו"מימושזכויותשלקטיןצהפעלתסמכויות
ונקיטתהליכיםכלפיוייעשותוךשמירהעלכבודושל
הקטיןצומתןמשקלראוילשיקוליםשלשיקומוצהטיפולבוצ
שילובובחברהותקנתהשביםצוכןבהתחשבבגילוובמידת
בגרותוצ"יודגשכיאףעלפישהניסוחהמוצעלעיקרוןזה
לחוק הא סעיף של מהניסוח שונה היסוד חוק בהצעת
הנוערהרישמטרתהסעיףלעגןבחוקהיסודהמוצעאת

העקרונותהקבועיםכיוםבסעיףהאהאמורצ

דרכי את הקובעים חוקים כמה נחקקו בישראל
ההתייחסותלקטיניםבמערכתהפליליתצהמרכזייםשבהם:
ילדים(צ )הגנת הראיות דיני לתיקון חוק העונשין; חוק
התשט"וצצצ9ה)להלןצחוקהגנתילדים(;חוקחקירתעדים;
פקודתהמבחן]נוסחחדש[צהתשכ"טצ969הצוהתקנותעל

פיהוכןחוקהנוערצ

חוקהנוערצשהחליףאתפקודתהעברייניםהצעיריםצ
7ע9הצחוקקבשנתה97הצעיקרמטרתושלהחוקהיהלהסדיר
אתזכויותיהםשלהקטינים)בגיל2העד8ה(בהליךהפלילי
בשלושהפרקיםשונים:שפיטהצענישהודרכיטיפולצבכך
נתןהחוקמענהלזכויותיהםשלהקטיניםבהליךהפלילי
והתחשבבצורכיהםהייחודייםצהחלבשלבהחקירהוכלה
במתןטיפולעוקבלאחרשחרורומהמעוןשאליונשלחצ
סדריהדיןשנקבעוהותאמולצורכיהםשלהקטיניםונוסף
גם לצוות המשפט בתי הוסמכו הענישהצ סמכויות על
עלנקיטתאמצעיחינוךושיקום)ראודבריהסברלהצעת
חוקהנוער)שפיטהענישהודרכיטיפול(צהתשכ"טצ969הצ

הצעותחוקהתשכ"טצעמ'60ה(צ

בשנת989האומצהעלידיהעצרתהכלליתשלהאו"ם
אמנתהאו"םבדברזכויותהילד)אמנהבדברזכויותהילדצ
ה22)נפתחהלחתימהב־989ה(()להלןצהאמנה העצ כ"א
בדברזכויותהילד(צובישראלהיאאושרהונכנסהלתוקף
בספטמברה99הצסעיפיםעצ2הצ7עו־40לאמנהבדברזכויות
הילדנוגעיםצביןהשארצלקטיניםעובריחוקולזכויותיהם
בהליךהפליליצעיקרםשלסעיפיםאלהמחייבאתהמדינות
החתומותעלהאמנהלפרושהגנהרחבהעלזכויותיושל
הקטיןבהליךהפליליצבהליךהחקירהובמשפטצומחייב
לשיםדגשעלעקרוןהשיקוםוהטיפולשלהקטין)דניאלה

זלוטניקוורדוינדמן"שיקוםקטיניםוהשתלבותבקהילה
לאחרמאסרוהחזקהבמסגרותנעולותצסקירתספרות"7

)המועצהלשלוםהילדצ8ה20((צ

עלבסיסהאמנהבדברזכויותהילדועלבסיסחוק־יסוד:
כבודהאדםוחירותוצתוקןבשנת2008חוקהנוערצבמסגרת
חוקהנוער)שפיטהצענישהודרכיטיפול()תיקוןמס'4ה(צ
התשס"חצ2008צהעיקרוןשעמדבבסיסהתיקוןהיהשיפור
ההגנהעלזכויותיושלקטיןצחשודאונאשםצתוךהתחשבות
בכישוריוהמתפתחיםוהשאיפהלהחזיראתהנערשמעד
למוטבצכךלמשלעוגנהזכותושלהקטיןלהביעעמדהלעניין
מתןהחלטהבעניינוצוכןנקבעהזכותולהיוועצותבהורהאו
קרובאחרצככלהניתןלפניתחילתחקירתו)ראודבריהסבר
להצעתחוקלתיקוןחוקהנוער)תיקוןמס'4ה(צהתשס"וצ2006

)הצעותחוקהתשס"ועמ'468((צ

כמוכןצלנוכחייחודיותהשלאוכלוסייתהקטינים
בהליךהפליליצהכירהמחוקקבכךשישלהעניקהגנות
ייחודיותנוספותלקטיניםשהםחשודיםאונאשמיםבהליך
הפליליצאךגםלעדיםולנפגעיעבירהצבאמצעותחוקהגנת
ילדיםצחוקחקירתעדיםוכןבסעיף4לחוקזכויותנפגעי
זכויות במימוש לקטינים התאמה דרכי הקובע עבירהצ

נפגעיעבירהצ

לפרוש המחוקק ביקש האמורה החקיקה במסגרת
מעטפתהגנהרחבהעלקטיניםצתוךקביעתשניעקרונות
עיקריים:העיקרוןהראשוןהואמתןהגנהעלזכויותיהםשל
קטינים)חשודיםצנאשמיםצנפגעיעבירהועדים(צשתאפשר
לשמורעלכבודםתוךהתחשבותבגילםובמידתבגרותםצ
הןבהליךהחקירהוהןבהליךהמשפטהפליליצבכךיש
לחייבאתהרשויותלתתאתהדעתלארקלגילוהכרונולוגי
שלהקטיןצאלאלכשריווליכולותיושלכלקטיןוקטיןצזאת
בשלההכרהבפגיעותםהמוגברתשלהקטיניםובהשפעות
שלהחשיפהבחקירההמשטרתיתושלמתןעדותבדרכים
המקובלותצעלשלומםהנפשישלהקטיניםצבהתאםלכךצ
העניקהמחוקקלקטיניםהגנהייחודיתבאמצעותקביעת
הגבלותעלאופןחקירתםהמשפטיתשלקטיניםועלאופן
גבייתעדותםבהליךהמשפטיהפליליצכךנקבעלמשללפי
סעיף4לחוקהגנתילדיםכיחקירתקטיניםמתחתלגיל4ה
תיעשהבאמצעותחוקרילדיםצבסעיף2לחוקהגנתילדים
נקבעצכימתןעדותםבמשפטתתאפשררקלאחרשניתן
אישורושלחוקרהילדיםצכמוכןנקבעותנאיםמיוחדים
שביתהמשפטרשאילקבועבעתשמיעתעדותושלקטין

במשפטבהתאםלחוקחקירתעדיםוחוקהגנתילדיםצ

הנער השבת צ הנוער בחוק נקבע השני העיקרון
והענישה הטיפול דרכי באמצעות למוטב העבריין
המפורטיםבחוקצכךנקבעהאיזוןביןהצורךבמתןטיפול
לקטיןושיקומוכדישיוכללשובולחזורלחברהולקהילהצ

אלמולהצורךבענישהבמקריםהמתאימיםצ
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העליוןצ המשפט בית ידי על אחת לא שנקבע כפי
השיקול הוא קטינים של בענישתם המרכזי השיקול
השיקומיצאשרמבטאאתמחויבותהשלהחברהלעשות
כלשניתןכדילשלבבחברהקטיניםשעברועלהחוקצזאת
בהתבססעלשלושהטעמיםעיקריים:ראשיתצגילוהצעיר
אינן והכרתו תודעתו רבות פעמים שבעטיו הקטין של
מפותחותובשלותמספיק;שניתצהרצוןלהגןעלקטינים
מפנינזקיםהכרוכיםבעצםהכליאהצשכןהשפעתהמאסר
עלקטיןעלולהלהיותחמורהמהשפעהעלעברייןבגיר;
שלישיתצמחויבותהשלהחברהלנסותולמצואדרךלשקם
עוברי שלקטינים הבנה מתוך הקטיניםצ העבריינים את
סיכוייהם מבחינת הן זאת ניכרצ שיקומי פוטנציאל חוק
להשתקםולהשתלבחזרהבקהילהוהןמבחינתהתועלת
העתידיתלחברה)ראובע"פ49/09מדינתישראלנ'פלוני

)נבו2009צעצ8((צ

עםזאתצביתהמשפטהעליוןהבהירלאפעםבפסקי
הדיןכיעצםהקטינותאינהמקימהמחסוםמפניענישה
ראויהצובעיקרכשמדוברבמבצעיפשעיםחמוריםצבמקרים
אלהנקבעכיעלביתהמשפטלהביאבחשבוןאתהנזק
קטיןבעצמוצ הוא לנפגעהעבירהצשלעיתיםאף שנגרם
עלכןבמקריםהמתאימיםביתהמשפטמחויבלהגןעל
על והגנה הרתעה גמולצ נוספים: ושיקולים אינטרסים
הקורבןועלהציבורצולהעדיפםעלפנישיקולהשיקום
נ'מדינתישראלצפ''דנח)ע(77צ )ראוע"פ64/02ה8פלוני
)ע200(;ע"פ4976/20פלונינ'מדינתישראל)נבוה202צעצ4ה(;

ע"פ8ה/ע9צפלונינ'מדינתישראל)נבו8ה20צ4צ7ה((צ

זכויותקטיניםמעוגנותבחוקותרבותאובמסמכייסוד
כגוןסעיףצi(2(למגילתהזכויותשלניוזילנדשבונקבעצ

"Everyonewhoischargedwithanoffencehasצ
in relation to the determination of the chargeצ the
followingminimumrights:]…[therightצinthecaseof
achildצtobedealtwithinamannerthattakesaccount
ofthechild'sage"צ

מוצעלקבועאתהזכותשלאדםעםמוגבלות  סעיף 14
לכךשיבוצעוהתאמותהנדרשותלולשםמימוש 
זכויותיולפיחוקהיסודהמוצעצבהליךפלילישהואצדלוצ

עם אנשים של בזכויותיהם העקרונית ההכרה
מוגבלותעוגנהבחוקשוויוןזכויותלאנשיםעםמוגבלותצ
התשנ"חצ998ה)להלןצחוקשוויוןזכויות(צשבונקבעכי
אחתממטרותהחוקהיא"לעגןאתזכותו]שלאדםעם
מוגבלות[להשתתפותשוויוניתופעילהבחברהבכלתחומי
באופן המיוחדים לצרכיו הולם מענה לתת וכן החייםצ

שיאפשרלולחיותאתחייובעצמאותמרביתצצצ"צ

כמוכןצהכרהזועוגנהבמסגרתהאמנההבין־לאומית
2006צ משנת מוגבלות עם אנשים של זכויותיהם בדבר
Articlesצand(20שאותהאשררהמדינתישראלבשנת2ה

oftheConventionontheRightsofPersonswithעה
2006צ)Disabilities)CRPD(צ

לפיחוקשוויוןזכויותצאדםעםמוגבלותמוגדרכאדם
קוגנטיביתצ לרבות שכליתצ או נפשית פיזיתצ לקות עם
קבועהאוזמניתצאשרבשלהמוגבלתפקודובאופןמהותי
באחדאויותרמתחומיהחייםהעיקריים)סעיףצלחוק(צ
מימוש לחוקשוויוןזכויותקובעצביןהשארצכי 6 סעיף
זכויותומתןשירותיםלאדםעםמוגבלותייעשוביןהשאר
תוךהקפדהעלכבודהאדםוחירותווהגנהעלפרטיותוצ
ייעשו הציבור לכלל והמיועדים הניתנים שירותים וכי
ה' סימן הענייןצ בנסיבות נדרשות התאמות ביצוע תוך
)התאמות מוגבלות עם לאנשים זכויות שוויון לתקנות
נגישותלשירות(צהתשע"גצעה20צקובעהתאמותנגישותצ
לרבותבערכאותשיפוטיותובגופיםבעליסמכותמעין־

ה4לתקנותהאמורותקובעתהתאמות שיפוטיתצותקנה
נגישותלשירותבמיתקנימעצרובשירותבתיהסוהרצ

לשםהגשמתהזכויותלפיחוקהיסודהמוצעצלגבי
אדםעםמוגבלותצישלהתחשבבמוגבלותובעתמימוש
התאמות ולבצע הפליליצ ההליך שלבי בכל זכויותיו

הנדרשותלובשלמוגבלותוצ

חקירה הליכי חוק במסגרת למשל עוגן זה נושא
והעדה)התאמהלאנשיםעםמוגבלותשכליתאונפשית(צ
התשס"וצצ200צשבוהוראותהמחייבותכיחקירתוועדותו
שלאדםעםמוגבלותשכליתאונפשיתתותאםלמגבלותיוצ

בהתאםלתנאיםהקבועיםשםצ

כמוכןצחוקטיפולבחולינפשצהתשנ"אצה99הצוחוק
הסעד)טיפולבאנשיםעםמוגבלותשכלית־התפתחותית(צ
התשכ"טצ969הצכולליםהסדריםשוניםהנוגעיםלשלבי
ההליךהפליליצהחלמשלבהמעצרועדלאחרהמשפט
שכלית־ מוגבלות בעל או חולהצ שנמצא לנאשם ביחס

התפתחותיתצ

מוצעלקבועאתהזכותשלאדםשאינודובר  סעיף 15
ההתאמות שיבוצעו לכך העברית השפה 
הנדרשותלולשםהבנתהשפהשבהמתנהלהליךפלילי

שהואצדלוצ

לביצוע הזכות עומדת עברית מבין שאינו לאדם
התאמותהנדרשותלולשםהבנתההליךשמתנהלנגדו
על אחת לא עמד המשפט בית זכויותיוצ הבטחת ולשם
חשיבותהעובדהשחשודיביןאתמהותהאשמותוטיב
הליכיהחקירההמתנהליםנגדוצוקבעכי"כאשרלאזוכים
החשודאוהנאשםלתרגוםאפקטיביהרישנפגעתזכותם
להליךהוגןצשכןנשללתמהםהזכותלהביןאתאשרהם
מואשמיםבוכמוגםיכולתםלהסביראתעצמםולהתגונן
כנגדההאשמותבאופןשעשויאולילהביאלטיהורשמם"
)ראוע"פ8974/07ליןנ'מדינתישראל)ניתןביום0ה20צההצע(צ
בפסקה8לפסקדינושלהשופטדנציגר(צזכותיסודזועולה
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2לחוקחקירת בקנהאחדעםההוראההקבועהבסעיף
חשודיםצשלפיה"חקירתחשודתתנהלבשפתואובשפה
שהחשודמביןודובראותהצלרבותשפתסימנים"צכמוכןצ
זכותושלנאשםלתרגוםצעלידימתורגמןאועלידיבית
המשפטצבמסגרתההליךהפליליצמעוגנתבסעיף40הלחוק
הקובע האמור לחוק 42ה בסעיף וכן הפליליצ הדין סדר
הוראותלענייןמימוןשכרושלהמתרגםצסעיפיםאחרים
בחוקמסדיריםאתמעורבותוהאישיתשלהנאשםבהליך
)סעיפים26הצ29הצע4הצצ4הצ2צה)א(צ)ג(צה6ה)א(צ)ב(צו־70ה(צ

ביתהמשפטהעליוןהכירבחשיבותניהולהחקירה
נ' באופןהמובןלחשוד)ראוע"פ0ה/0צ2עמדינתישראל
פלוניצפ''דסה)2(482צפסקה47לפסקדינהשלהשופטת
ארבל)2ה20((צביתהמשפטהעליוןאףעמדבפסיקתועל
הסכנההגוברתלהודאותשוואבמקריםשלקושישפתי
)ראוע"פ0ה/9ע79זדורובנ'מדינתישראל)נבוצה20צההצע2(צ

פס'8עהלפסקדינושלהשופטדנציגר(צ

ההליך מתנהל שבה השפה הבנת לנאשםצ ביחס
הפלילימהווהתנאיבסיסילמשפטהוגןצוכךצייןבהקשר

זהביתהמשפטהעליוןבפסיקתו:

"בשבתנולדיןאנונתקליםמעתלעתבמקריםבהם
ונאמר שנטען את מלאה בצורה מבינים הנאשמים אין
במהלךהדיוןצצצבשלתרגוםשאינומתאיםאובשלהיעדרו
שלתרגוםצבמצבדבריםזהכמעטשאיןכלנפקותממשית
להתייצבותושלהנאשםלדיוןצומדוברלטעמיבפגיעה
בזכויותיהםשלנאשמיםשאיןלהשליםעמהצצצמצבדברים
זההינובלתיראויבעלילומנוגדהואלתקינותההליךכמו
גםלכלליהצדקהטבעיאשרמוריםכיעלאדםהעומדבלב
הליךמשפטיצובמיוחדכאשרעסקינןבפליליםצלהביןבמה
הואמואשםצלאןוכיצדמתקדמיםההליכיםבעניינוובפני
מהעליולהתגונן")ע"פ8974/07ליןנ'מדינתישראלצפסקה

4לפסקדינושלהשופטדנציגר(צ

מטרתושלהסעיףהמוצעהיאלעגןבמפורש  סעיף 16 
בחוקהיסודאתזכויותיהםשלנפגעיעבירה 
נוסח ומשפטצ חקירה בהליכי זה ובכלל הפליליצ בהליך
הרשויות על פלילי הליך ניהול בעת כי מבהיר הסעיף
להקפידעלשמירתהזכויותהמוקנותלנפגעהעבירהעל

פיהדיןולהגןעלכבודוכאדםצ

אףעלפישאינםצדבהליךצמעמדםהמיוחדשלנפגעי
ובפסיקה בחקיקה כבר הוכר פליליים בהליכים עבירה
בהליך חלק ליטול האפשרות להם וניתנת הישראלית
)ראופסקדינהשלהשופטתארבלבע"פ0/08צה9מדינת
נפגעי של זכויותיהם )09צ7צע2((צ ביטון איתמר נ' ישראל
עבירהשכוללותצביןהשארצהגנהמפניהחשודצהנאשם
אוהנידוןצקבלתמידעעלזכויותיהםכנפגעיעבירהועל
הדרךשבהמתנהלההליךהפליליצהבעתעמדהבחלק
מןהמקריםופיצויבמסגרתההליךהפליליצנקבעובחוק
זכויותנפגעיעבירהצהתשס"אצה200)להלןצחוקזכויות

נפגעיעבירה(צובחקיקהנוספת)ראולמשלסעיף87הלחוק
סדרהדיןהפלילי;חוקלתיקוןסדריהדין)חקירתעדים(צ
התשי"חצ7צ9ה)להלןצחוקחקירתעדים(;וסעיף77לחוק
כי נקבע עבירה נפגעי זכויות לחוק ה בסעיף העונשין(צ
זכויותיושלנפגעעבירהנקבעובחוקכדילהגןעלכבודו
חשודיםצ פידיןשל על בזכויותיהם לפגוע ובלי כאדםצ

נאשמיםונידוניםצ

עודנקבעבסעיףעלחוקזכויותנפגעיעבירהצכימתן
הזכויותייעשהתוךהתחשבותבנפגעהעבירהובצרכיוצ
סבירצ זמן ובתוך פרטיותו על והגנה כבודו על שמירה
הדרדנציגצרוזנברגודנהפוגץ'צבמאמרן"'הדורהבא'של
זכויותנפגעיעבֵרה:הזכותהחוקתיתלהליךהוגן")עיוני
משפטלו)צה20(צ49צצ604(צמציעותלהקנותמעמדחוקתי
לזכותםשלנפגעיעבירהצכזכותהמגלמתאגדשלזכויות
פרוצדורליותצקיימותועתידיותצהנגזרותמזכותוהחוקתית

שלהנפגעלכבוד)שםצבעמ'602(צ

עודבטרםחקיקתחוקזכויותנפגעיעבירההכירה
הפסיקהבכךשגםלנפגעהעבירהזכויותבהליךהפלילי:
"בזמננונשכחלאאחתצכיכבודהאדםהואלארקכבודו
שלהנאשםאלאגםכבודםשלהמתלונןצהעדצהקורבן;
ההגינותבהליךצאשראחריהאנותריםצהיאלארקהגינות
כלפיהנאשםצאלאגםכלפימישמבקשאתעזרתהשל
החברהכדישתסיקמסקנותמביזויוומהשפלתוכאדם"
נ'מדינת 0/94צ7עפלוני )דבריושלהנשיאשמגרבדנ"פ
ישראלצפ"דמח)4(ה62צ0ע6)994ה(;וכןראודנ"פצ6/9הע2
620 89צצ מט)4( פ"ד ישראלצ מדינת נ' גנימאת עימאד
)צ99ה((צכתוצאהמהכרהזונקבעובחקיקהזכויותדיוניות
שניתנו לזכויות הבסיס כןצ אם העבירהצ לנפגעי שונות
בדיןהישראלילנפגעיעבירההואזכותחוקתיתוישמקום
לעגןזכותעקרוניתזובהצעתחוקיסודזוצהסעיףהמוצע
מבטאאתההכרהבזיקתוההדוקהשלהנפגעלהליךפלילי
המתנהלבקשרלעבירהשממנההואנפגעצוקובעכיראוי
חוקתית הגנה לתת שיש כאינדיבידואל בנפגע להכיר

לזכויותיוצ

מתןהזכויותלנפגעיהעבירהצריךלהיעשותבדרך
שאינהפוגעתבאופןבלתימידתיבזכויותהחשודוהנאשם
)ראועדנהארבל"המהפכההחוקתיתבמשפטהפליליצ
האיזוןשביןזכויותהנאשםצלביןזכויותקורבנותיו"ספר
)יובלשניואח'צ 260צה26 צצ2צ שמגרצמאמריםחלקב'
ע200((צרבותמןהזכויותשניתנולנפגעיעבירהבדיןכוללות
סייגיםוחריגיםמסוגיםשוניםאשרקבועיםבחוקונועדו
לאפשרגמישותבהפעלתןצוהפעלתשיקולדעתמינהלישל

הרשותשעליההוטלההחובהליישוםהזכויותצ

הפעלתסמכויותהמדינהבהליךפלילינגדנאשם
עולותככללבקנהאחדעםטובתהנפגעצואולםצאףעל
באופן בו פגעה שהעבירה מי הוא העבירה שנפגע פי
לו אין לתיקוןצ ניתן ובלתי חריף באופן לעיתים ישירצ
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עה7 

אפשרותמעשיתלשלוטבהליךהפליליולהכריעבשאלות
שמתעוררותבמהלכוצ

בכללותוצ הציבורי האינטרס את לקדם הצורך כךצ
לעיתיםאינוחופףואףבמקריםמסוימיםעשוילהתנגשעם
רצונושלהנפגעצואולםצישבהכרהבפערביןמקומושל
הנפגעביחסלעבירהוהפגיעההפוטנציאליתבובמהלך
ההליךצלביןהעדרהשליטהשלהנפגעבהליךצכדילהצדיק
הכרהבחובהלנהלאתההליךגםבאופןשמבטאהוגנות

כלפיהנפגעצ

זכויותנפגעיעבירהמעוגנותבחוקותשונותבעולםצ
כךצ הבריתצ בארצות מדינות של בחוקות גם זה ובכלל
למשלצסעיף6ה)b(לחוקתפלורידההמתייחסלנפגעיעבירה

נפתחכך:

"To preserve and protect the right of crime
victimstoachievejusticeצensureameaningfulrole
throughoutthecriminalandjuvenilejusticesystems
for crime victimsצ and ensure that crime victims'
rightsandinterestsarerespectedandprotectedby
lawinamannernolessvigorousthanprotections
affordedtocriminaldefendants]…["

סעיףb(28()ה(לחוקתקליפורניהקובעכילנפגעעבירה
הזכותצ

"To be treated with fairness and respect for
hisorherprivacyanddignityצandtobefreefrom
intimidationצharassmentצandabuseצthroughoutthe
criminalorjuvenilejusticeprocessצ"

מוצעלקבועסעיףהמסדיראתהתנאיםלפגיעה  סעיף 17 
היסודצ בחוק המוגנות היסוד בזכויות מותרת 
בדומהלסעיף8לחוק־יסוד:כבודהאדםוחירותוולסעיף4
לחוק־יסוד:חופשהעיסוקצהסעיףאוסרככללעלהפגיעה
בזכויותהיסודהמעוגנותבחוקהיסודצאךמתיראותהרק

בהתקייםתנאיםמסוימיםהמצויניםבמפורשבסעיףצ

)שאותם חוקיהיסודהאמורים בשני אלה סעיפים
ענפה להתייחסות זכו ההגבלה"( "פסקת לכנות נהוג
בפסיקתביתהמשפטהעליוןלאורךעשרותהשניםשחלפו
מאזנחקקוצההלכותשנוצרובפסיקהמפרשותאתרכיבי
הסעיפיםצכגוןמהיפגיעהבזכותיסודומתימתקיימים
התנאיםהמתיריםפגיעהכזאתצואתאופןהיישוםשלהם
לגביפעולותשלרשויותציבוריותהפוגעותבזכויותהיסוד
החוקתיותצפסיקהזותשמשמטבעהדבריםגםבפרשנות
שלסעיף7ההמוצעצשלשונוומהותוזהיםלקודמיוצובכך

תובטחההרמוניהוהעקביותהחוקתיתצ

של בהקשר ההגבלה פסקת של היישום כי יודגש
הצעתחוקיסודזהעניינובאיזוןשביןזכויותיושלנאשםצ

ההליך של תכליותיו לבין הפלילי בהליך וחשוד עצור
חברה בכל חיוני שמימושן אלהצ תכליות עם הפליליצ
דמוקרטיתצמנויותצביןהשארצההגנהעלזכותםשלפרטי
חייהםצ על השאר בין המשתרע אישי לביטחון החברה
גופםורכושםוהגנהעלאינטרסיםציבורייםחשוביםכגון
ביטחוןהמדינהצפעולתהאיזוןהעדיןשנעשתהביישומו
גם שתיעשה צפוי וחירותוצ האדם כבוד חוק־יסוד: של
בקשרליישומושלחוקהיסודהמוצעצאשרממילאמעגן
זכויותיסודשברובןכברנכללובחוק־יסוד:כבודהאדם
וחירותו)בדרךפרשנית(צכלומרקביעתהמרחבהלגיטימי
שלהפגיעהבזכויותהיסודתיבחןבקפידהובזהירותצעל
מול אל ובחולשתו בכבודו האדםצ בערך ההכרה יסוד
כוחותהשלטוןצאךבלילסכלאתהצורךהחיוניבאכיפת
החוקהפליליבדרךצודקתובקיוםהליכיםפלילייםנאותים
ויעיליםצכנדרשלשםהגנהעלביטחונםהאישישלפרטי
החברהועלאינטרסיםציבורייםחשוביםנוספיםצעודיצוין
כיפסיקתביתהמשפטהעליוןעמדהבשורתהזדמנויות
בעברעלתכליותמרכזיותנוספותשלהמשפטהפליליצ
ומנתהצביןהשארצאתהעקרונותהאלה:"חשיפתהאמת
ועשייתצדק")ראוע"פ8/99עעעפקוביץנ'מדינתישראלצ
פס'6)נבו2000צ2הצ20((;שיקוליםשל"גמולצהרתעהצמניעה
היועץ נ' פלונית 699/07צ בג"ץ )ראו העבריין" ושיקום
המשפטילממשלהצפ"דסב)ע(0צצצפס'6ע)2008((;הרחקת
העברייןו"מניעתסכנהמהמשךביצועעבירות")ראובש"פ
948/07אברהםנ'מדינתישראלצפס'6)נבו2007צעצ8((;וכן
הטלתהעונשעלעברייניםבאופןאישיוישיר)ראוע"פ

9/20צעצפלונינ'מדינתישראלצפס'27)נבוה202צ4צעה((צ

המשפט מערכת על גם חלה היסוד חוק הצעת
הצבאיצ השיפוט חוק מכוח שהוקמה הצבאיתצ הפלילי
התשט"וצצצ9הצכמערכתמשפטעצמאיתהפועלתבמקביל
הצורך בשל זאת הכלליתצ הפלילית המשפט למערכת
להבטיחערכיםומאפייניםהייחודייםלמערכתהצבאיתצ
הנובעיםממהותוומאופיושלהשירותבצה"לצבמסגרת
האיזוניםשייערכועלפיהסעיףהמוצעבכלהנוגעליישום
השיפוט במערכת המתנהל פלילי בהליך היסוד זכויות
הצבאיתצבריכייילקחובחשבוןבהקשריםהמתאימים
זווצרכיוהמיוחדיםשל מאפייניםייחודייםשלמערכת
את להבטיח והצורך הצבאית המשמעת לרבות הצבאצ
מוכן להיות הנדרש כגוף בצה"לצ הדין אכיפת יעילות
של ייחודיותה תישמר ובכך ולחימהצ חירום לעיתות
פד"י אגד נ' שפק 87/ע0צ ע"א )ראו הצבאית המערכת
מב)ה(צ62הצבעמ'צ6הובג"ץ96/ע472אביביתעטייהנ'היועץ

המשפטילממשלהואח'צפד"ינא)ע(צ4ה7(צ

מוצעלעגןאתחובתרשויותהשלטוןלכבדאת  סעיף 18 
הה לסעיף בדומה היסודצ חוק שלפי הזכויות 
לחוק־יסוד: צ ולסעיף וחירותו האדם כבוד לחוק־יסוד:

חופשהעיסוקצ

ר ב ס ה י  ר ב ד

הצעותחוקהממשלהצע2צהצכ"טבאדרא'התשפ"בצ2022צעצ2





לבין היסוד חוק שבין היחס את לעגן מוצע  סעיף 19 
תקנותשעתחירוםצלשםהאחידותנעשההדבר 
וחירותוצ האדם כבוד לחוק־יסוד: 2ה לסעיף זהה בנוסח
סעיףדומהנכללגםבחוק־יסוד:חופשהעיסוק)סעיף6(צ
תקנותשעתחירוםאינןעומדותברמההנורמטיביתשל
חוקיהיסודצועלכןמובהרבסעיףזהשלאיהיהבכוחןצכפי
שאיןבכוחושלחוקרגילצלשנותאתחוקהיסודעצמואו
לבטלווכמובןשגםלאלקבועבותנאיםאולהפקיעזמנית
אתתוקפוצעםזאתצכפישמותרלפגועבזכויותהמוגנות
בחוקהיסודבחוקאובתקנותלפיהסמכהמפורשתבחוקצ
מובהרכימותרגםבתקנותשעתחירום)בהתקייםהתנאים
לאמץ להתקנתן( הממשלה מחוק־יסוד: המתחייבים
לתנאים בהתאם היסודצ בזכויות פוגעים אשר הסדרים
ולתקופה ראויה לתכלית צ המוצע 7ה בסעיף המנויים

ובמידהשלאיעלועלהנדרשצ

על החוקתיתצ ברמה מגןצ המוצע היסוד חוק  סעיף 20
זכויותיסודבהליךהפליליצעלכןמוצעכישינוי 
שלהוראותחוקהיסודצייעשהרקבתמיכהשלרובחברי
הכנסתהמבטאיםאתרצוןרובציבורהבוחריםצולאברוב
רגילצהסדרדומהמעוגןבסעיף7לחוק־יסוד:חופשהעיסוקצ
וכןנקבעהדרישתנוקשותדומהגםבחוקיהיסודהחדשים
היהודי העם של הלאום מדינת צ ישראל חוק־יסוד: צ
)סעיףהה(צוחוק־יסוד:משאלעם)סעיףצ(צובמקריםנוספים

שהבולטבהםהואחוק־יסוד:הממשלה)סעיף44(צ

מוצעלקבועכיחוקהיסודהמוצעאינופוגע  סעיף 21 
בתוקפושלדיןשהיהקייםערבתחילתוצזאתצ 
בדומהלהוראהשנקבעהבסעיף0הלחוק־יסוד:כבודהאדם
שמירת הוראת לחקיקתוצ שקדמו לדינים ביחס וחירותו
דיניםזמניתנקבעהגםבחוק־יסוד:חופשהעיסוקצופקעה

בשנתהתשס"בצ

חוקהיסודהמוצעקובעאתזכויותהיסודבתחום
המשפטהפליליצובכללזההואעוסקבעקרונותקביעת
בזכות ובחקירהצ במעצר בזכויות הפליליתצ האחריות

הייצוגצועודצכלהנושאיםהאלההוסדרוצברבותהשניםצ
באופןמפורטבחקיקההישראליתבדבריחקיקהייעודיים
כגוןחוקהעונשיןצחוקסדרהדיןהפליליצחוקהמעצרים
ועודצבחקיקההפרטניתעוגנוזכויותאלהונוצקלהןתוכן
אופןיישומןצ בדבר באמצעותהסדרהמפורטת קונקרטי
המצריכים במצבים קפדניים איזונים וקביעת תיחומןצ
השנים ברבות נוספותצ זכויות או שיקולים שקילת
התבססופרקטיקותאלהבתחוםהמשפטהפליליצהתפתחו
והשתכללוצוכןפורשובפסיקהענפהאשרנדרשהלאיזונים
זהיריםאלהצעליסודמקריםפרטנייםצוביןהשארבראי
חוק־יסוד:כבודהאדםוחירותוצנזכירכירבותמהזכויות
שמוצעעתהלעגןבמפורשבחוקהיסודהחדשצכברהוכרו
כזכויותחוקתיותהמוגנותמכוחחוק־יסוד:כבודהאדם

וחירותוצ

חוקהיסודהמוצעאינובאלחייבדיוןמחודשבכלל
מציאותיצ שאינו דיון צ זה בתחום שנקבעו ההסדרים
זה בתחום החוקיים ההסדרים של בהיקפם בהתחשב
ובריבויהסוגיותוהפרטיםשבהםהםעוסקיםצעלכןמוצע
לקבועכיעצםחקיקתושלהחוקלאתפגעבתוקפושל
דיןשהיהקייםערבתחילתוצמובןכיאיןבסעיףזהכדי
להשפיעעלתחולתושלחוק־יסוד:כבודהאדםוחירותו
ונפקותוהמשפטיתצכלומרצדיןשהיהקייםערבתחילתושל
חוקהיסודהמוצעימשיךלהיבחןלפיהוראותחוק־יסוד:
כבודהאדםוחירותוצחוק־יסוד:חופשהעיסוקאוכלדין
רלוונטיאחרצסעיףשמירתהדיניםתוחםעצמובמפורש
להגנהמפניפגיעהבתוקףשלדיןקייםהנובעתמ"חוק
יסודזה"צלצדהאמוריודגשכיעלפיההלכההפסוקהצגם
דיןקודםשתוקפומוגןבהוראתשמירתהדיניםהכלולה
בחוקהיסודהמוצעצישלפרשוככלהניתןברוחהעקרונות
והערכיםשהותוובחוקהיסודהמאוחרלדיןהקייםצכך
לגביחוק־יסוד:כבודהאדםוחירותווכךגםבנוגעלחוק

היסודהמוצעצ
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