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על פגיעת הקלו בעקרו החוקיות
מאת

עמנואל

גרוס*

‡ 1 ;˙ÂÈ˜ÂÁ‰ ÔÂ¯˜Ú· ÔÂÏ˜‰ ˙ÚÈ‚Ù ÏÚ .· .‰ÈÚ·‰ ˙‚ˆ‰ :‡Â·Ó.על אודותיו של
הקלו ;  .2הקלו בארצות הברית Impeachment .3 .בארצות הברית ובאנגליה;
 .4עקרו החוקיות – מהו? ‚ .1 ;˙ÂÈ˜ÂÁ‰ ÔÂ¯˜ÚÏ ıÚÂ¯Î ÔÂÏ˜‰ .הבעייתיות שעולה
מהיעדר ההגדרה;  .2האי ענישה ,או עברה ,אלא מכוח חוק או על פיו?;  .3בהירות
וודאות? או שמא לוט בערפל?;  .4איסור הרטרואקטיביות – האומנ?;  .5הקלו
כמחלל התכליות .1 ;ÌÈÙÒÂ „ÂÒÈ ˙ÂÂ¯˜Ú· ÔÂÏ˜‰ ˙ÚÈ‚Ù .„ .פגיעת הקלו בזכויות
יסוד בצל פרשת הנגבי;  .2קנת מ והשגותיו מ הקלו .ÍÈÏ‰‰ ÏÂ‰È· ˙ÂÈ˙ÈÈÚ·‰ .‰ .
.˙Â˜ÒÓÂ ÌÂÎÈÒ .Â

א .מבוא :הצגת הבעיה
נדמה כי בעיקר בעיד שבו התנהגות קלוקלת מצד נציגי ציבור הייתה לחזו נפר אי
דר להימנע מיישו אות הקלו שתכליתו העיקרית היא הגנה על טוהר התרבות השלטונית.
מלבד הפגיעות הברורות והישירות שנגרמות מהתנהגות נושאת קלו של אישי ציבור,
קיימות ג תופעות לוואי כגו פגיעה בחשיבות התפקיד שמילא אותו איש ציבור שסרח וכ
הפיכת הרשות שאליה השתיי לחסרת ער בעיני הציבור 1.בשל החשיבות הרבה שיש
לאנשי הרשויות ,כעמודי התוו והאש בקהילה ,תכונות כגו יושר והגינות מקבלות
משמעות מיוחדת בעיקר בקרב אישי אלו.
החקיקה בישראל לא הגדירה במפורש מהי "עבירה שיש עמה קלו " והותירה את
פרשנות המונח בידי בית המשפט .אול בתי המשפט מצד לא הגדירו ,ואולי במתכוו  ,את
המושג "קלו " .כיו המושג "עבירה שיש עמה קלו " הוא בגדר רקמה פתוחה ,הנתונה
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פרופסור מ המניי ,הפקולטה למשפטי  ,אוניברסיטת חיפה .תודתי נתונה לעוזרת המחקר
שלי עו"ד יערה ברזיליכה על תרומתה החשובה.
בג"  ,‰Ï˘ÓÓÏ ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ‰ ' Ô‰Î 103/96פ"ד נ).(1996) 325 ,314 (4

7

עלי משפט יא תשע"ד

עמנואל גרוס

לשינויי על פי השקפות החברה המשתנות 2.ע זאת הפסיקה קבעה למושג מאפייני וא
טבעה את הכלל שלפיו בעברה דבק קלו במקרה של פג מוסרי חמור 3,עד שאי בעליו
יכול לעמוד "בקהל ישרי" ו"חרפתו לא תימחה" 4.כחלק מהמאפייני הללו קבעה הפסיקה
כי הקלו הוא מושג יחסי ,הנמדד לפי הנסיבות המשתנות ממקרה אחד למשנהו לפי סוג
העברה ,תדירותה ,נתוני מבצעה והמדיניות המשפטית הראויה5.
אל מול מושג הקלו העמו ניצב אית עקרו החוקיות ,שהוא מעקרונות היסוד של
המשפט הפלילי .עיקרו זה מכיל קריטריוני המהווי בסיס למערכת המשפט הפלילי :לפיו
אי עברה או ענישה אלא לפי חוק או על פיו 6,על החוק לעמוד במבח הצורני ,להיות ברור
לכולי עלמא ומפורס ,ולכ "אי עונשי  ,אלא א כ מזהירי " .כמו כ לפי עיקרו זה חל
איסור על חקיקה או ענישה למפרע )בכפו לחריגי(7.
יוצא אפוא כי מצדו האחד של המתרס עומד המושג "קלו " אשר נושא חשיבות רבה
לאי שיעור ,שכ בעזרתו מוגנת הדמוקרטיה מפני שחיתות שלטונית ,ומצדו השני עומד –
עקרו החוקיות .אול אות הקלו הוא בבחינת אליה וקו בה ,הואיל ובלא הגדרה נהירה
הוא הופ להיות לרוע לעקרו החוקיות.
במאמר זה אסקור את יסודות עקרו החוקיות ואת מושג הקלו בחקיקה ובפסיקה
בישראל כמו ג במדינות אחרות בעול .כמו כ אציג את הסתירות המהותיות אשר עולות
בי מושג הקלו לעקרו החוקיות ואת הפתרו הראוי לשאלות שמעוררת הסוגיה.

ב .על פגיעת הקלו בעקרו החוקיות
 .1על אודותיו של הקלו
מטרת הקלו היא קביעת כשירותו של אד לכה בתפקיד ציבורי .אי מדובר בקביעת
כשירות מקצועית לתפקיד אלא בכשירות של אישי ציבור שהלכו בדרכי עקלקלות לכה
בתפקיד ציבורי .מניעת מילוי תפקידי ציבוריי ממי שהוטל עליה קלו מסייעת בשמירה
על טוהר השלטו ומחזקת את אמו הציבור במערכות הציבוריות השונות8.
שני היבטי מרכזיי מבליטי את ייחודו של הקלו בעול המשפט :ההיבט הראשו
הוא מיהות עושה העברה ,מעמדו ותפקידו .ההיבט השני הוא מהות העברה והקשר שלה
לתפקיד או לעיסוק .יש להדגיש כי מקור הקלו תלוי במידת שאט הנפש שחש הציבור כלפי
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ש  ,בעמ' .326
ת"פ )שלו ת"א(  ,ÔÂÓ¯ ' Ï‡¯˘È ˙È„Ó 5461/06פס' 15ג )פורס בנבו.(9.11.2010 ,
בג"  ,‰ÈÒ„¯Ù ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰ˆÚÂÓ‰ ˘‡¯ ' Ô¯‰‡ Ô· 436/66פ"ד כא) ;(1967) 561 (1בג"
 ,˙Â¯ÈÁ·‰ ˙„ÚÂ ¯"ÂÈ ÔÈ˘Á Ï‡˘ÈÓ ' ÔÈÏ‚ÈÈÙ 11243/02פז).(2003) 161 ,145 (4
עניי ¯ ,ÔÂÓלעיל ,ה"ש  ,3בפס' 16ד.
ס'  1לחוק העונשי ,התשל"ז–) 1977להל :חוק העונשי(.
ש  ,ס' .3
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אירוע עברייני שביצע איש הציבור .בלשו אחר ,המושג "קלו " מוטבע על ידי תודעת
הציבור 9.תוצאת הקלו עשויה להוביל להרחקה לפרק זמ ארו וא לצמיתות של איש
ציבור מחייו הציבוריי כאשר נקבע בעניינו כי אינו כשיר וכי הוא נושא בקלו 10.
שאלת הקלו מתעוררת בשתי נקודות זמ  :הראשונה ,בטר ממונה אד למשרה
ציבורית ,נבחני עברו הפלילי ומרש הרשעותיו .א לאותו אד עומדת הרשעה בפלילי,
נקבע א העברה אשר בעטייה הורשע היא עברה נושאת קלו ; השנייה ,לאחר מינויו של
אד ,א הוא נחשד בביצוע עברה פלילית וא מורשע בה ,שואל המחוקק א אותו אד,
לאחר החשדתו או הרשעתו ,יוכל להוסי ולכה במשרה הציבורית שאותה הוא נושא11.
כפי שציי הנשיא ברק ,הדיבור על אודות הקלו הוא "דיבור עמו" 12.לראיה ,דברי
החקיקה השוני אינ מכילי כל הגדרה למושג "קלו " .יש הטועני כי הסיבה לכ נעוצה
בעובדה שמקורו של המושג "קלו " הוא בעול המוסר .לפי אלו ,ערכי מעול המוסר
אינ חדמשמעיי ,ולכ אי אפשר להגדיר משפטית 13.יתר על כ  ,קיי שוני מהותי בי
השניי :ערכי מוסרי נמדדי לפי מכלול הנסיבות ,שלא כמו העברה הפלילית ,שלרוב
אינה מתחשבת במניע 14.ע זאת כדי שיהיה אפשר לאכו את כללי המוסר ,ה אמורי
להיות ידועי לכלל בני החברה ולשלוח מסר נהיר 15.כמו כ הקלו הוא מושג משפטי,
שנועד לערו הבחנה בי אירועי עברייניי שוני ולמדוד את מידת איהמוסריות
שלה16.
פלר סבור כי היות הקלו שאוב מעול המוסר אינה הסיבה להיעדר ההגדרה ,שכ
מושגי רבי מתחו המוסר הוגדרו משפטית .לדידו ,הסיבה לכ טמונה בהיותו מושג
"קזואיסטי" ,בלתי נית להכללה ,אשר נגזר מנסיבותיו הקונקרטיות של המקרה 17.בשל
תכונות אלו אי אפשר להגדיר בחיקוק אילו עברות ייכללו בהגדרה "עבירה שיש עמה קלו "
ואילו לא 18.לדברי פלר ,אי "עבירה שיש עימה קלו " ,אלא יש "אירועי עברייני שיש
עימ קלו "19.
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ש"ז פלר  ÔÈ˘ÂÚ ÈÈ„· ˙Â„ÂÒÈכר ג ) (1992) 35להל :פלר כר ג(.
בג"  ,Ï‡¯˘È ˙È„Ó ' ('‡) ˙ÈÂÏÙ 5699/07פס'  31לפסק דינו של השופט לוי )פורס
בנבו.(26.2.2008 ,
ש .
בג"  ‰ÈÏÂ'‚Ï'‚ ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰ˆÚÂÓ‰ ' ‰„ÂÚ 281/88פ"ד מב).(1988) 839 ,837 (4
רות גביזו "עבירה שיש עימה קלו כפסול לכהונה ציבורית"  ÌÈËÙ˘Óא )תשכ"ח( ,בעמ' .182
ש  ,בעמ' .180
ש  ,בעמ' .182
בג"  ,˙ÈÂÏÙלעיל ה"ש  ,10פס'  30לפסק דינו של השופט לוי.
ש .
פלר כר ג ,לעיל ה"ש  ,9בעמ' .50
ש  ,בעמ' .37
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בבחינת החוק נגלה כי חוקי רבי עוסקי בדרישות מנושאי משרה ואנשי ציבור לנהוג
בדר הישר ובתנאי שמעמידי לה 20.תכלית החוקי היא בעלת שני ראשי :הראשו ,

20

10

ס'  6לחוק יסוד :הממשלה; ס'  9לחוק הממשלה ,התשס"א– ;2001ס' 56ב' לחוק הבחירות
לכנסת ]נוסח משולב[ ,התשכ"ט– ;1969ס'  120לפקודת העיריות; ס'  101ו101א' לצו
המועצות המקומיות )א( התשי"א– ;1950ס' 19 ,19 ,10א' 37ג'37 ,1ה' 1לצו המועצות
המקומיות )מועצות אזוריות( ,התשי"ח– ;1958ס' 5א' לחוק הרשויות המקומיות )גמלאות
לראש רשות וסגניו( ,התשל"ז– ;1977ס' 6ב' לחוק המועצות האזוריות )בחירת ראש
המועצה( ,התשמ"ח– ;1988ס'  7לתקנות הרשויות המקומיות )משמעת( )התאמת הוראות(,
התשל"ט– ;1979ס'  4לחוק הרשויות המקומיות )מהנדס רשות מקומית( ,התשנ"ב– ;1991ס'
 20לצו איגוד ערי )הוראות אחידות( ,התשט"ו– ;1955ס' 7א' ו 18לחוק בתי המשפט ] נוסח
משולב[ ,התשמ"ד– ;1984ס' 6א' לחוק הדייני  ,התשט"ו– ;1955ס' 187א'192 ,ד' ו533
לחוק השיפוטי הצבאי ,התשט"ו– ;1955ס'  14לחוק בתי די מינהליי  ,התשנ"ב– ;1992ס'
11א' ו19א' לחוק בתי הדי הדתיי הדרוזי  ,התשכ"ג– ;1962ס'  2–1לחוק בעלי תפקידי
שיפוטיי )תקופת כהונה( ,התשנ"א– ;1991ס'  48 ,47 ,17ו 68לחוק שירות המדינה
)משמעת( ,התשכ"ג– ;1963ס'  76לחוק שירות המדינה )גמלאות( ]נוסח משולב[ ,התש"ל–
 ;1970ס' 12א' לחוק שירותי הדת היהודיי ]נוסח משולב[ ,התשל"א– ;1971ס'  10לחוק
שירות הקבע בצבא הגנה לישראל )גימלאות( ]נוסח משולב[ ,התשמ"ה– ;1985ס' 42 ,23 ,17
לחוק החברות הממשלתיות ,התשל"ה– ;1975ס'  6לתקנות החברות הממשלתיות )כללי
לקביעת נציג נבחר מקרב עובדי החברה כדירקטור( ,התשל"ז– ;1977ס'  33לחוק העמותות,
התש" – ;1980ס'  9לחוק רשות השידור ,התשכ"ה– ;1965ס'  9לחוק הרשות השניה
לטלויזיה ורדיו ,התש"– ;1990ס'  44ו 51לחוק ביטוח בריאות ממלכתי ,התשנ"ד– ;1994ס'
 6ו 29לחוק משק החשמל ,התשנ"ו– ;1996ס'  6לחוק ניירות ער ,התשכ"ח– ;1968ס' 13
לחוק הרשות לשיקו האסיר ,התשמ"ג– ;1983ס' 4ג' ו4ד' לחוק רשות מקרקעי ישראל,
התש"– ;1960ס'  12לחוק הרשות לפיתוח הנגב ,תשנ"ב– ;1991ס'  12לחוק הרשות לפיתוח
הגליל ,התשנ"ג– ;1993ס'  11ו 13לחוק הרשות הלאומית לתרבות היידיש ,תשנ"ו– ;1996ס'
 6לחוק האקדמיה הלאומית הישראלית למדעי  ,התשכ"א– ;1961ס'  4לחוק המוסד העליו
ללשו עברית ,התשי"ג– ;1953ס'  8לחוק רשות העתיקות ,התשמ"ט– ;1989ס'  10ו 12לחוק
רשות שדות התעופה ,התשל"ז– ;1977ס'  5לחוק קליטת חיילי משוחררי  ,התשנ"ד–;1994
ס'  18לחוק המועצה לענ הלול )ייצור ושיווק( ,התשכ"ד– ;1963ס'  19מא' 2לחוק שוויו
זכויות לאנשי ע מוגבלויות ,התשנ"ח– ;1998ס' 16ג' לחוק התביעות של קרבנות השואה
)הסדר הטיפול( ,התשי"ז– ;1957ס'  2לתקנות ארגו הפיקוח על העבודה )מועצת המוסד
לבטיחות ולגיהות( ,התשכ"ג– ;1963ס'  3לתקנות הסדרי במגזר החקלאי המשפחתי
)הוראות בדבר מינוי משקמי ( ,התשנ"ג– ;1992ס'  4לתקנות הביטוח הלאומי )מועצת
המוסד( ,התשי"ח– ;1958ס'  5לתקנות זכויות החולה )דרכי מינוי ,תקופת כהונה ,וסדר עבודה
של ועדות אתיקה( ,התשנ"ז– ;1996ס'  3ו 12לחוק הביקורת הפנימית ,התשנ"ב– ;1992ס'
 75 ,44 ,16ו 78לחוק לשכת עורכי הדי ,התשכ"א– ;1961ס' 44א' לפקודת הרופאי ]נוסח
חדש[ ,התשל"ז– ;1976ס'  5לחוק הרופאי הווטרינרי  ,התשנ"א– ;1991ס' עי  16לחוק
המהנדסי והאדריכלי  ,התשי"ח– ;1958ס'  14לחוק העובדי הסוציאליי  ,התשנ"ו–;1996
ס'  148לחוק הפטנטי  ,התשכ"ז– ;1967ס'  12לחוק רואי חשבו ,התשט"ו– ;1955ס' 21
לתקנות רואי חשבו ,התשט"ז– ;1955ס'  13לחוק העיסוק באופטומטריה ,התשנ"א–;1991
ס'  55לחוק הפסיכולוגי  ,התשל"ז– ;1977ס' 17ב' לחוק הגנת הפרטיות ,התשמ"א– ;1981ס'
 28לחוק הספנות )ימאי ( ,התשל"ג– ;1973ס' )13ב( לחוק שמאי מקרקעי ,התשס"א–;2001
ס'  5לחוק המתווכי במקרקעי ,התשנ"ו– ;1996ס'  12לחוק שירותי תיירות ,התשל"ו–
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מניעה מאיש ציבור לא ישר להמשי ולכה בתפקידו לאחר שדבק בו דופי; השני ,שמירת
יוקרתו ,אמינות ומהימנות של התפקיד או של הרשות הציבורית שאליה השתיי אותו
פרנס שהוכת מוסרית 21.במבט מעמיק בדברי החקיקה הללו אפשר להבחי כי החוקי
שוני זה מזה לפי תחומי העיסוק השוני וההסדרי שנקבעו לכל תחו עיסוק באשר הוא.
ע זאת קיי ביניה ג מכנה משות :הראשו  ,עברה שיש עמה קלו משמעה עברה
שבמבצעה דבק פג מוסרי; 22השני ,הקלו הוא כלי ניפוי .רוצה לומר ,באמצעותו הרשות
מסננת נושאי משרה שסרחו ובכ שומרת על אמו הציבור בה ובנבחריו ומבטיחה יושר
והגינות מאלו הנמני ע שורותיה; 23השלישי ,הקלו תמיד יהיה קשור לנסיבות
הספציפיות של המקרה 24ולא לאיסור הכללי או לכותרת סעי האישו25.
יש להדגיש כי ההכרעה בסוגיית הקלו איננה בלעדית לבית המשפט .בחלק מהמקרי
הסמכות מסורה ליו"ר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ולרשויות המקומיות 26,בפעמי
אחרות אמו על כ נציב שירות המדינה 27,ובמספר לא מועט של מקרי בעל הסמכות
להכריע בסוגיית הקלו הוא היוע המשפטי לממשלה 28.חשוב לציי כי למעשה בית
המשפט )מלבד ההיבט המהותי( נדרש בעיקר למלא תפקיד הצהרתי – א מבחינה מוסרית
העברה נושאת קלו  – 29א אי הוא מורשה לשנות את גזרת המחוקק30.
המחוקק כאמור לא הגדיר חדמשמעית את המושג "קלו " אלא הותיר מלאכה זו לבית
המשפט 31או לגו שד בכ 32.בר בית המשפט ניסה פעמי רבות להגדיר את המושג
ואכ יצר קריטריוני שוני שמטרת לסייע בהגדרה .אול קריטריוני אלו אינ יוצרי
תחלי להגדרה ,שכ אלו ה אב דר בלבד לשביל שבו פוסע המשפט  33.נראה אפוא כי
ג א נחבר את כל הקריטריוני למקשה אחת ,עדיי לא תהיה בידנו הגדרה ממצה למושג

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

 ;1976ס'  34 ,2ו 42לחוק הנוטריוני  ,התשל"ו– ;1976ס'  3לתקנות הפיקוח על עסקי ביטוח
)רשיו לסוכ ביטוח( ,התשכ"ט–.1969
ת"פ )שלו י– (  ,È·‚‰ Î"Á ' Ï‡¯˘È ˙È„Ó 4063/06פס'  13לפסק דינ של השופטי
אריה רומנוב ועודד שח )פורס בנבו.(8.11.2010 ,
ש  ,פס'  18–17לפסק דינ של השופטי אריה רומנוב ועודד שח .
ש  ,פס'  21–19לפסק דינ של השופטי אריה רומנוב ועודד שח .
ש  ,פס'  22לפסק דינ של השופטי אריה רומנוב ועודד שח .
ש  ,פס'  28לפסק דינ של השופטי אריה רומנוב ועודד שח .
בג"  ,˙ÈÂÏÙלעיל ה"ש  ,10בפס'  34לפסק דינו של השופט לוי .ראו ג ס'  6לחוק יסוד:
הכנסת; ס'  6לחוק יסוד :הממשלה; ס'  7לחוק הרשויות המקומיות )בחירות(; ס' )19ד( לצו
המועצות המקומיות )מועצות אזוריות( ,התשי"ח–.1958
ש וג ס' )47א( לחוק שירות המדינה )משמעת( ,התשכ"ג–.1963
ש  ,בעמ'  .34ראו למשל ס'  (5)9לחוק הרשות השניה לטלויזיה ורדיו ,התש"– 1990וס' )5ג(
לחוק קליטת חיילי משוחררי  ,התשנ"ד–.1994
עניי  ,È·‚‰לעיל ה"ש  ,21בפס'  36לפסק דינ של השופטי אריה רומנוב ועודד שח .
ש  ,פס'  27לפסק דינ של השופטי אריה רומנוב ועודד שח .
בג"  ,‰ÈÏÂ‚Ï'‚ ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰ˆÚÂÓ‰ ˘‡¯ ‰„ÂÚ ' ¯Ù‡'‚ 178/81פ"ד לו).(1981) 50 ,40 (1
ש .
עש"מ  ,‰È„Ó‰ ˙Â¯È˘ ·Èˆ – Ï‡¯˘È ˙È„Ó ' ¯Â‡ 4123/95פ"ד מט).(1996) 189 ,184 ,(5
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"קלו " .אול דומה שדעתה של הפסיקה נוחה ע איקיומה של ההגדרה ,והיא א מעדיפה
זאת כ34.
יפי לכ דברי השופט זמיר בפרשת ‡:¯Â
"אמירות אלה ודומות לאלה יוצרות אווירה סביב העבירה; ה מצביעות על
כיוו ללכת בו; ויש בה כדי לסייע לחוש המומחיות של המשפט לצור
קביעה א מעשה או מחדל מסוימי יש בה משו קלו  .אול אמירות
אלה ,כל אחת לחוד וא כול יחד ,עדיי אינ נותנות הגדרה ממצה או מבח
ברור .ייתכ שאיאפשר אחרת ,ואולי א עדי כ .ידוע כי בתחיקה
מפוזרי מושגי עמומי ,כמו צדק ותולב ,שאי זה ראוי להקי סביב
חומה נוקשה של הגדרה ,ג א הדבר אפשרי .עדי להשאיר בה קצוות
פתוחי ,כדי שנית יהיה להכניס דרכ ג נסיבות מיוחדות של מקרי בלתי
צפויי .וכ א לגבי מושג הקלו ".
נשאלת השאלה מהי הסוגיה המונחת לפתחו של בית המשפט כאשר עולה מושג הקלו .
השופטי אריה רומנוב ועודד שח סבורי כי –
"השאלה העומדת בפנינו אינה רק שאלה ערכית .השאלה העומדת בפנינו
נוגעת למעמדה של הכנסת ,לכבודה ,ליוקרתה ,ולאמו הציבור הנושא אליה
את עיניו ,ומצפה לראות בנבחריו דוגמא ומופת של מידות טובות ,תו לב
ונטילת אחריות .יוצא ,אפוא ,כי שאלת הקלו אינה רק עניינו של הנגבי.
שאלת הקלו היא ג ,ואולי בעיקר ,עניינה של הכנסת .היא ג ,ואולי
בעיקר ,עניינ של חברי הכנסת .היא ג ואולי בעיקר ,עניינו של הציבור
כולו .שהרי הכנסת היא תמצית דמותו"35.
ומדבריו של השופט ברק:
"אמו הציבור ברשויות השלטו הוא מנכסיה החשובי של הרשות
השלטונית ושל המדינה .כאשר הציבור מאבד את אמונו ברשויות השלטו ,
הוא מאבד את אמונו באמנה החברתית המשמשת בסיס לחיי
משותפי"36.
א כ  ,נדמה כי בראש ובראשונה יש להכריע בשאלה ערכית :איזו חברה אנו רוצי
לעצמנו? מהו החינו שאנו רוצי להעניק לילדינו? בהכרעה זו על בית המשפט לזכור כי
מנהיגינו משמשי דוגמה לחברה כולה .לפיכ בקביעת הקלו אנו נדרשי לשאלות
נורמטיביות – מהי ההתנהגות הנדרשת מאזרחי המדינה? ובעיקר מה אמות המידה של

34
35
36
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ההתנהגות שלה אנו מצפי ממנהיגינו? ע זאת אי מדובר בשאלה ערכית בלבד אלא ג
במעמד הרשות שאליה השתיי אותו פרנס סורר ,וזוהי שאלה לא רק של בית המשפט אלא
של החברה כולה 37.כמו כ יש להביא בחשבו ג את חשיבות אמו הציבור ברשות
ציבורית ,היות שללא אמו זה תתפורר האמנה החברתית והחיי המשותפי יינזקו קשות38.
בעבר המבח הקבוע היה א מדובר בעברה אשר "יש עמה קלו " ,אול ע הזמ
התברר כי קיימות עברות שאינ פליליות שעשויות להיכלל בהגדרה זו .דוגמה לכ ה
עברות פיסקליות הכלולות בתחו האזרחי 39.יתרה מזאת ,כפועל יוצא של בחינת מהות
העברה יוחס קלו רק לעברות שיש בה מחשבה פלילית .משתנה נוס היה העונש בגינה
לפי שתי גישות :האחת טוענת שיש לבחו את העונש המרבי של העברה שבגינה הורשע
אד .אחרת טוענת כי מבח העונש מודד את העונש שהוטל בפועל על ידי בית המשפט40.
אול בחינת המחשבה הפלילית ובחינת העונש אינ מבחני ראויי41.
בחיפוש אחר קריטריוני להגדרה חילקה הפסיקה את העברות לשלושה סוגי:
"א .עבירות שמטבע בריית יש עמ קלו  ,א יכול שהנסיבות המיוחדות
בה נעברה העבירה ישללו את פג הקלו .
ב .עבירות שמטבע בריית אי עמ קלו  ,ושו נסיבות שבעול לא יהפכו
עבירות אלה לעבירות שיש בה קלו  ,כגו העבירות שבגינ נושאי
באחריות מוחלטת א ללא כוונה פלילית.
ג .עבירות גבוליות שאי עמ קלו  ,א יש שבנסיבות מיוחדות יהיה בה
משו קלו .
זו ההנחיה והיתר זיל גמור על פי נסיבותיו של כל מקרה ומקרה"42.

בעניי החלוקה הזאת יש להבהיר כמה דברי :אשר לסוג העברות הראשו ראוי להביא
ג את דברי השופט שמגר ,אשר סובר כי קיימות עברות שאי מנוס מלהמיט קלו בגינ ,
למשל עברת השוחד 43.כמו כ נמתחה על חלוקה זו ביקורת ,ולפיה קיימות עברות שאינ
עברות קלו ובכל זאת עלולות להפו לכאלו בנסיבות מסוימות .לכ לא ברור אפוא מה
הטע לחלק לסוג עברות זה כאשר הכול תלוי בנסיבותיו של כל מקרה ומקרה44.

37
38
39
40
41
42
43
44

עניי  ,È·‚‰לעיל ה"ש  ,21בפס'  57לפסק דינ של השופטי אריה רומנוב ועודד שח .
עניי ‡ ,¯Âלעיל ה"ש  ,33בעמ' .193
גביזו ,לעיל ה"ש  ,13בעמ' .177
ש .
ש  ,בעמ' .180
עניי ‚'‡ ,¯Ùלעיל ה"ש  ,31בעמ' .50
ס'  290לחוק העונשי.
גביזו ,לעיל ה"ש  ,13בעמ' .178–177
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למעשה כחלק מהחלוקה הזאת קבעה הפסיקה כי הקלו הוא מונח יחסי ,אשר נבח לפי
הקשר הדברי ונסיבות המקרה ,מאחר שלא כל מעשי הקלו קורצו מאותו החומר .בקבלת
ההחלטה מביאי בחשבו את מהות העברה ,את חומרתה ,את תדירותה וא דבק בה פג
מוסרי ושיקולי מדיניות משפטית ראויה 45.כמו כ נבחני נתוניו האישיי של מבצע
העברה ,ובה מהות התפקיד שבו כיה  ,מעמדו ,הל רוחו בעת ביצוע העברה ולאחריה46
ומידת הפגיעה בקרבנות העברה 47.לפי הפסיקה ,כאשר בוחני א בהתנהגותו של איש
ציבור דבק קלו  ,בוחני ראשית א מדובר בסוג עברה הנושא קלו  ,א הנסיבות שבה
בוצעה העברה מקימות קלו ואת הנסיבות התלויות בתפקיד עצמו48.
נשאלת השאלה מי צרי לבחו את הנסיבות הללו .השופט כה השתמש בביטוי "הבוחר
הסביר" .להל מובאה מדבריו:
"הקלו גור ,בנוהג שבעול ,להתרחקות בני האד מ הנקלה :א לא
יתחברו אליו ,די הוא שלא יבחרו בו כנבחר .זאת היא ההנחה המונחת
ביסוד ההוראה שהקלו פוסל לכהונה של חבר מועצה מקומית :ומכלל לאו
אתה שומע ה  ,שמקו ואיש לא היה מעלה על הדעת שלא לבחור במועמד
פלוני ,מחמת עבירה שהורשע בה ,ממילא לא נדבק בו קלו הפוסל אותו.
קנה המידה אשר על ביתהמשפט למדוד בו בכגו דא ,הוא טעמו וגישתו
של הבוחר 'הסביר' ,אשר דתו נתונה לייצוגו היעיל והנאמ במועצה
המקומית – ולא טעמ של מתקני עול או שיקול דעת של שופטי
נאורי"49.
נקבע כי בבחינת "הבוחר הסביר" יש לבחו את ההתנהגות ביחס למקצוע קונקרטי50.
בפסק די אחר המבח שנקבע הוא מבח "האד הסביר" ,51היות שאותו "אד סביר" הוא

למעשה הציבור בכללותו אשר לדבריו בית המשפט שוא להאזי " :האד הסביר הוא
דמות דמיונית )יש אומרי מיתולוגית( המייצגת את דרכי ההתנהגות וערכי המוסר
המקובלי בציבור" .אול "בפועל האד הסביר הוא ,בלית ברירה ,בית המשפט .בית
המשפט משמש פה לאד הסביר .בשמו של האד הסביר הוא קובע את דרכי ההתנהגות
הראויה ואת ערכי המוסר המחייבי".
השופט לנדוי גורס כי על הקלו להיבח כראות עיניו של בית המשפט 52והוסי כי אינו
רואה כל פסול בכ שבית המשפט מקבל עליו תפקיד מחנ .להל דבריו:

45
46
47
48
49
50
51
52
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בג"  ,˙ÒÎÏ ˙Â¯ÈÁ·‰ ˙„ÚÂ ¯"ÂÈ ' ÏÂÙÈ· 4524/03פ"ד נז).(2004) 862 ,857 (4
ש .
בג"  ,˙ÈÂÏÙלעיל ה"ש  ,10בפס'  36לפסק דינה של הנשיאה ביניש.
עניי ‡ ,¯Âלעיל ה"ש  ,33בעמ' .190
עניי · ,ÔÂ¯‰‡ Ôלעיל ה"ש  ,4בעמ' .565
עניי ‡ ,¯Âלעיל ה"ש  ,33בעמ' .184
ש  ,בעמ' .192
גביזו ,לעיל ה"ש  ,13בעמ' .179
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"אינני רואה כל פג בכ שבקבעו רמות התנהגות תו כדי מלאכת
הפרשנות המשפטית ממלא ביתהמשפט ג תפקיד מחנ .כא קיימת
סנקציה יעילה בסילוקו של שליח הציבור .אשר סרח ,ויש לקוות שהפעלת
הסנקציה הזאת במקרה מתאי תזהיר נציגי ציבור אחרי שינצרו לשונ
מרע .פ יאבדו את כסא"53.
במילוי תפקיד זה בית המשפט נות ביטוי ,כדברי המשנה לנשיא ברק:
"לתפיסות היסוד האוביקטיביות של החברה .הוא משק את ערכי היסוד
ואושיות היסוד של השירות הציבורי ויחסיו ע הציבור"54.
יש להדגיש כי שני הביטויי "הבוחר הסביר" ו"האד הסביר" הולכי שלובי יד ביד
ושניה יחדיו נועדו לעזור לבית המשפט לקבוע א התנהגות עושה העברה הייתה סבירה
בעיני ציבור הבוחרי.
 .2הקלו בארצות הברית
בארצות הברית קיימות עברות קלו החלות ג על אזרחי מ השורה ולא רק על אישי
ציבור .מדובר בעברות בשלושה הקשרי :הדחת עד ,הגירה ושלילת רישיו לעסוק
במקצוע .יש להדגיש כי בעברות אלו נבח הקלו על ידי בית המשפט55.
בדומה לישראל ,הקלו בארצות הברית אינו מוגדר והוא מושג עמו .ההגדרה השגורה
למושג בארצות הברית דומה לזו הקיימת בהוצאות המוקדמות של המילו Black’s Law
:Dictionary
“[An] act of baseness, vileness, or the depravity in private and social
duties which man owes to his fellow man, or to society in general,
contrary to the accepted and customary rule of right and duty between
man and man... Act or behavior that gravely violates moral sentiment or
accepted moral standards of community and is a morally culpable quality
held to be present in some criminal offenses as distinguished from
others”.

53
54
55

עניי · ,ÔÂ¯‰‡ Ôלעיל ה"ש  ,4בעמ' .566
עניי ‡ ,¯Âלעיל ה"ש  ,33בעמ' .192
Nate Carter, Shocking the Conscience of Mankind: Using International Law to Define
“Crimes Involving Moral Turpitude” in Immigration Law, 10 LEWIS & CLARK L. REV.
).955, 960 (2006
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בסיכומ של דברי מדובר במעשה חסר מוסר ,שפל ומנוגד לתפיסת הנכו והמחייב
בהתנהגות שבי אד לחברו .מדובר במעשה המפר את התפיסה המוסרית או נורמות
חברתיות .מעשה שבשל תכניו מובדל ממעשי פליליי אחרי56.
המחוז החמישי של בית המשפט הפדרלי לערעורי ) (L.A.במקרה של Hamdan v.
 57INSהגדיר את המושג במה שנראה כניסוח מחדש של :Black’s
“conduct that shocks the public conscience as being inherently base, vile,
or depraved, and contrary to the accepted rules of morality and the duties
owed between persons or to society in general”.

בית המשפט הסביר את המושג בציינו שהוא הוגדר כאקט שהוא כשלעצמו מגונה
מוסרית ואסור מטבעו:
“moral turpitude has been defined as an act which is per se morally
reprehensible and intrinsically wrong”.

בית המשפט הפדרלי לערעורי הגדיר את המושג ככל דבר שנעשה בניגוד לצדק,
הגינות או מוסר .בתי משפט אחרי לערעורי השתמשו בהגדרות דומות 58.בתי משפט
מסוימי הגדירו את המושג – מי שמפר את הקוד המוסרי של האנושות הפרה חמורה:
“grievously [offend] the moral code of mankind”.59

בתי משפט אחרי השתמשו במושג המשפט המקובל 60בהגדרות שלה ,בהגדיר את
העברות כאקטי שה באופ טבעי או מוסרי אסורי מבחינת המשפט המקובל:
“at common law intrinsically or morally wrong”.

כלומר ,קיימת קשת רחבה של הגדרות משפטיות שונות ,וזו מוכיחה את הקושי שבו
נתקלו בתי המשפט בקביעה אילו עברות נכללות במושג61.
אפשר לומר כי במרבית המקרי בארצות הברית מחולקת התנהגות "שיש עמה קלו "
לשתי קטגוריות משנה :עברות מרמה ועברות בעלות יסוד מוסרי פוגעני במיוחד ,קרי חסר

56
57
58
59
60
61
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מוסר ,שפל או ירוד 62.הבחנה זו הכרחית לבחינת טענת העמימות הואיל והקטגוריה השנייה
בעייתית מהראשונה .זאת משו שרוב בתי המשפט תמימי דעי בנוגע להנחה שמרבית
מעברות המרמה מקימות קלו  63.לעומת זאת קיימי לא מעט מקרי שבה קיימת לכאורה
התנהגות חסרת מוסר ,שפלה או ירודה ,אול ממצא הקלו במקרי אלו אינו קבוע ואי
אפשר לצפות באילו מקרי יוטל קלו ובאילו לאו64.
למעשה כשבית המשפט בוח א עברה נושאת קלו  ,הוא סוקר את ההיסטוריה
החקיקתית ,את ההגדרה הלשונית במילו ואת ההבנה המקובלת של השפה המשפטית.
באופ זה בית המשפט יוצק תוכ למושגי .בר הקונגרס מעול לא הגדיר את המושג
"קלו " ,ונראה כי ההגדרה המילונית אינה שופכת עליו אור .ג בדיקת משמעות המושגי
"חסר מוסר"" ,שפל" ו"ירוד" מעלה חרס .משמעות המושגי הללו תלויה במי ,מה ,מתי,
היכ וכיצד משתמשי בה 65.למרבה הצער ,המבחני הקטגוריאליי הקצרי שבתי
המשפט אימצו לזיהוי עברה שיש עמה קלו יוצרי אכיפה שרירותית ומפלה ותוצאות שאי
אפשר לחזות מראש66.
במש כמעט  100שני ,עד החלטת היוע המשפטי לממשלה ב 67,2008יישמו
שופטי את המבח הדושלבי כדי לקבוע א העברה נושאת עמה קלו  68.הצעד הראשו
היה בדיקה קטגוריאלית של השוואת יסודות העברה להגדרת המושג .א אפשר לעבור על
החוק ה באמצעות עברה שיש עמה קלו וה באמצעות עברה שאי עמה קלו  ,אזי
ההרשעה אינה עברה שיש עמה קלו במסגרת בדיקה זו 69.א בשלב הראשו לא נמצאה
העברה ככזו שיש עמה קלו  ,בית המשפט ממשי לשלב השני ,הכולל בדיקה קטגוריאלית
מותאמת ,ולפיה בית המשפט בוח  ,מלבד לשו החוק ,ג סט מסמכי צר וספציפי שהוא
חלק מרשומת ההרשעה70.
השופט  ,Andersonבדעת מיעוט בעניי  71,Tillinghast v. Edmeadהציע גישה שלפיה יש
לחלק את העברות ,בדומה לחלוקה הישראלית ,לשלוש קטגוריות :הראשונה ,עברות
שמעצ טבע יש עמ קלו ; השנייה ,עברות שאי עמ קלו ; השלישית ,עברות שיש או אי
עמ קלו לפי נסיבות המקרה:

62
63
64
65
66
67
68
69
70
71

Amy Wolper, Unconstitutional and Unnecessary: A Cost/Benefit Analysis of Crimes
Involving Moral Turpitude in the Immigration and Nationality Act, 31 CARDOZO L. REV
).1907, 1913 (2008

ש
ש
ש
ש
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.
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ש .
ש  ,בעמ' .1925–1924
).Tillinghast v. Edmead, 31 F.2d 81 (3d. Cir 1956

17

עלי משפט יא תשע"ד

עמנואל גרוס

“(1) crimes inherently involving moral turpitude,
(2) crimes that do not involve moral turpitude, and
(3) crimes that may or may not involve moral turpitude, depending upon
the circumstances of the case”.

השופט  ,Eiseleשנחשב לתומ בגישה זו ,מוסי:
“the court should look to the actual circumstances and underlying facts of
the case”.

במילי אחרות ,כאשר המקרה נופל בקטגוריה השלישית ,על בית המשפט לבחו את
נסיבותיו ועובדותיו של המקרה .אול גישה זו לא אומצה על ידי בתי המשפט הפדרליי,
והבדיקה הקטגוריאלית נותרה ההלכה72.
המבח החדשני יותר הוא מבח  .Silva-Trevinoמבח זה משמר את שני השלבי
הראשוני של הבדיקה המסורתית אלא שבשלב הראשו הוא הופ את החזקה של הבדיקה
הקטגוריאלית באופ שהקביעה שעברה נושאת עמה קלו היא הבדיקה הקטגוריאלית ,וזאת
אלא א קיימת אפשרות מעשית שהחוק ייוש במקרה שאינו נושא קלו 73.
מבח  Silva-Trevinoהוסי ג שלב שלישי על הניתוח המסורתי ,ולפיו הבדיקות
הקטגוריאליות והמותאמות אינ מספיקות כדי לקבוע א עברה נושאת עמה קלו  ,ולכ
הבוח רשאי להתחשב בכל חומר ראיות ראוי כדי לקבוע במדויק את שאלת הקלו 74.
ג בארצות הברית ספג הקלו ביקורת רבה עוד מראשיתו בשל עמימותו .אול חר
הביקורות והבעיות הפרקטיות העולות ביישומו מרבית בתי המשפט קיבלו את הסטנדרט
הלקוי הזה75.
 Impeachment .3בארצות הברית ובאנגליה
בארצות הברית ,נוס על עברות נושאות קלו כאמור לעיל שחלות על כל אזרח ,קיי
עוד הלי המקביל להלי הקלו הנוגע לאישי ציבור – ה") Impeachmentעבירה בת
הדחה"(.
לפי חוקת ארצות הברית:
“The President, Vice President and all civil Officers of the United States,
shall be removed from Office on Impeachment for, and Conviction of,
Treason, Bribery, or other high Crimes and Misdemeanors”.

72
73
74
75

18

 ,Mooreלעיל ה"ש  ,56בעמ' .820
 ,Wolperלעיל ה"ש  ,62בעמ' .1925
עניי  ,Silva-Trevinoלעיל ה"ש  ,67בעמ' .699
 ,Wolperלעיל ה"ש  ,62בעמ' .1912

עלי משפט יא תשע"ד

הקלו כרוע לעקרו החוקיות :על פגיעת הקלו בעקרו החוקיות

מטרת ההלי היא שמירה על טוהר השלטו  ,הגנה על תפקוד המוסדות והפרדת
רשויות 76,בדומה להלי הקלו הנפו במחוזותינו.
ההלי הוא ב שני שלבי :בשלב הראשו קובע הקונגרס את סעיפי ההדחה לפי עברות,
ובשלב השני ד הקונגרס בהדחתו של חבר הנבחרי .לש ההדחה בהלי זה יש צור ברוב
של שני שלישי לכל הפחות מחברי הסנאט הנוכחי .כמו כ יש בידו של הסנאט למנוע
מחבר בית הנבחרי לכה בתפקיד ציבורי ג בעתיד77.
מקור הלי ה Impeachmentבמאה הארבעעשרה ,באנגליה .באמצע המאה החמש
עשרה חדלו מלהשתמש בהלי זה באנגליה ,ובתחילת המאה השבעעשרה חזר ההלי
לשימוש .המשפט האמריקאי אימ הלי זה לחוקתו ב 78.1788נראה כי עוד בטר חיקוקו
הסעיר ההלי את הרוחות ועורר מחלוקות ה בשאלה מהו הפורו הנאות לניהולו )כפי
שאפרט בהמש( וה בנוגע לשאלה מה גודל היריעה שיש לפרוס כחלק מההגדרה של הלי
ה ,Impeachmentהלי שבו יהיה אפשר להדיח אישי ציבור בשל התנהגות קלוקלת ,בדומה
לקלו 79.
כחלק מהוויכוח שהתנהל בי  Masonל Madisonהציע לבסו  Madisonלכלול בהגדרה,
נוס על בגידה ושוחד ,ג את המונח "פשעי ועברות אחרות" נגד המדינה .בסופו של דבר
הוחלט להסיר את הביטוי "נגד המדינה"80.
נראה אפוא כי למרות ההתלבטות והרצו שלא ליצור הגדרה רחבה מדי ,בפועל יצרו
מנסחי החוקה מסגרת רחבה מאוד להלי באופ שאי הגדרה מפורשת לצמד המילי high
 81.crimes and misdemeanorsלמעשה ,משנת  1789ועד היו הגדרה זו הייתה לעי הסערה
בכל הלי  Impeachmentשנוהל מהראשו ועד לאחרו  82.המחלוקת נסבה על השאלה א
הכוונה להפרת חוק כתוב או שמא די בהתנהגות לא כשרה 83.בניסיו ה Impeachmentשלא
צלח ,שבו ניסו לסלק את אחד משופטי בית המשפט העליו )השופט  ,(Douglasנקבע על ידי
המחוקק  Gerald Fordכי עברה בת הדחה היא כל מה שרוב הבית התחתו חושב שהיא בכל

76
77
78
79
80
81
82
83

.U.S. Const. art. II § 4
עניי  ,È·‚‰לעיל ה"ש  ,21בפס'  10לפסק דינו של השופט יואל צור.
אתר הסנאט של ארצות הברית )להל :אתר הסנאט( ,זמי ב .senate.gov/artandhistory/
.history/common/briefing/Senate_Impeachment_Role.htm
ש .
Laurence Tribe, Defining “High Crimes and Misdemeanors”: Basic Principles, 67 GEO.
).WASH. L. REV. 712, 718–720 (1999
לדיו בהגדרות השונות האפשריות ראו Gary McDowell, “High Crimes and
Misdemeanors”: Recovering the Intentions of the Founders, 67 GEO. WASH. L. REV. 626
) ,Tribe ;(1999לעיל ה"ש  ;80אתר הסנאט ,לעיל ה"ש .78
Joseph Isenbergh, Impeaqchment and Presidential Immunity from Judical Process, 29
YALE L.& POL’Y REV. 53, 62–77 (1999); Akhil Reed Mamar, On Impeaching
) ;Presidents, 28 HOFSTRA L. REV. 291, 323 (1999אתר הסנאט ,לעיל ה"ש .78
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רגע מסוי בהיסטוריה 84.מה שאומר כי כל עברה ,כמו בישראל ,ג בארצות הברית ,יכולה
להיות עברה נושאת קלו  ,או במקרה של ארצות הברית – עברה שתגרור הדחה .אול
בארצות הברית נוצר מצב משפטי לא ברור ,שכ ייתכ שג התנהגות שאינה מוגדרת
"עברה" בספר החוקי יש בה כדי להיות קלו שיפעיל את ההלי .ובמה הדברי
אמורי85:
שופט בית המשפט העליו ) Samuel Chaseבשנת  (1805והנשיא Andrew Johnson
)בשנת  (1868זוכו בהלי  Impeachmentכי התקבל הפירוש הצר להגדרה 86.לעומת זאת
שתי ההרשעות הראשונות של המאה העשרי של השופט ) Robert Archbaldבשנת (1913
והשופט ) Halsted Ritterבשנת  (1936קבעו כי אפשר להפעיל נגד  Impeachmentא על פי
שאלו לא ביצעו מעשי פליליי שהיה אפשר להגיש בגינ כתבי אישו87.
הוויכוח נמש ג בשנת  ,1974כאשר החלו לחקור את הנשיא  .Nixonהנשיא הואש
בכ שיחידה שהקי ,המכונה יחידת ה"שרברבי" ,שתפקידה היה מניעת הדלפות
לתקשורת לאור אירועי עבר ,שתלה במלו ווטרגייט ,שהיה המטה של המפלגה
הדמוקרטית ,מכשירי ציתות .לאחר שהבי ניקסו כי הוא בסיכו  ,ניסו הוא ואנשיו לשבש
הליכי משפט ולהשמיד ראיות בניגוד לחוק .כחלק מפעולות אלו מסרו אלה עדות שקר
וסירבו למסור את ההקלטות המפלילות שברשות .ועדת החוק והחוקה של הבית התחתו
טענה לפירוש רחב של ההלי ,ואילו עור דינו טע לפירוש הצר 88.בפרשת הנשיא Nixon
נית ביטוי ניכר להתנגשות בי המושגי קלו )או ליתר דיוק – עברה בת הדחה( ובי עקרו
החוקיות .אול השאלה לא באה על פתרונה ג בפרשה זו ,מאחר שלאחר שכל מעשיו
למניעת העברת הקלטות עלו בתוהו ,נחשפה אשמתו ,והנשיא התפטר מתפקידו עוד בטר
התקבלה הכרעה בנושא89.
אשר להמטת קלו )או הלי מקביל לו( על אישי ציבור סוררי במדינות השונות
בארצות הברית ,ההלי יכול להיות זהה או דומה להלי שמתנהל בקונגרס )מאחר שההלי
בקונגרס נשאב מההלי שהיה קבוע בחוקת  13המדינות הראשונות שיוסדו בארצות
הברית( ,או יכול להשתנות לפי החוקה של אותה מדינה .ניטול לדוגמה את יוטה.
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ביוטה קיימות כמה דרכי להעביר עובדי ציבור מתפקיד ,והדבר תלוי במעמד העובד
בממשל .למשל ,המושל ושופטי ניתני להדחה בהלי  impeachmentבסנאט של המדינה,
א זהו הלי ההדחה השמור לעובדי ממשל מדינתיי רמי דרג90:
“liable to impeachment for high crimes, misdemeanors, or malfeasance in
office; but judgment in such cases shall extend only to removal from
office”.

המושל והשופטי ביוטה ניתני להדחה בגי פשעי ,עוונות וחטאי ,עברה או מעשה
פסול בתפקיד .יש להדגיש כי תוצאת ההלי היא הדחה מהמשרה ואי מדובר בהרשעה
פלילית 91.ביוטה ,לבית הנבחרי סמכות בלעדית על ה .Impeachmentלצור כ נדרש רוב
של שני שלישי מהבית )הבית התחתו בקונגרס המדינה( .א בית הנבחרי מדיח את בעל
המשרה ,העניי עובר לשיפוט הסנאט .א הסנאט מרשיע את הנאש ברוב של שני
שלישי ,הכרעת הדי יכולה להיות שבעל המשרה יושעה ,או יודח ,מ התפקיד וייפסל
מלכה בכל משרה של כבוד ,אמו או רווח במדינה .בי שבעל המשרה הורשע ובי שלאו,
הוא עדיי יהיה חשו לניהול הלי פלילי נגדו בגי כל עברה שהייתה בסיס להליכי
ההדחה 92.בישראל למשל ראשית מרשיעי בעברה פלילית ורק לאחריה אפשר להפעיל את
הקלו .
פרק חוקתי נוס יוחד לחבר בבית הנבחרי המדינתי .בפרק זה נקבע כי כל אחד מבתי
הנבחרי בקונגרס המדינתי )עליו או תחתו ( יהיה למעי שופט שיבח את כישורי החבר,
ויש בידו להעניש חבר על התנהגות פרועה ולהרחיק חבר ,ברוב של שני שלישי של כל
החברי הנבחרי:
“[e]ach house shall be the judge of the election and qualifications of its
members, and may punish them for disorderly conduct, and with the
concurrence of two-thirds of all the members elected, expel a member for
cause”.

לא למותר לציי כי מעול לא הושעה חבר ,ונראה כי הלכה למעשה נוצר מצב שלאזרחי
יוטה אי דר להעביר נבחרי ציבור רמי דרג מתפקיד בשל התנהגות נושאת קלו אלא
באמצעות הצבעת בקלפי .ע זאת עובדי ציבור אחרי ברמה המדינתית וברמה המקומית
ניתני להדחה באמצעות יזמות של אזרחי93.

90
91
92
93
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קיימות שתי קטגוריות המאפשרי לאזרחי ליזו הדחת עובדי ציבור מחוזיי
ומוניציפליי ,והדר לעשות זאת היא באמצעות עתירה לערכאה שיפוטית94:
בקטגוריה האתית ,קיי ה ,Municipal Officers and Employees Ethics Actהחל על
בעלי תפקיד בעירייה ועל אלה בלבד .חוק זה מאפשר לתבוע בעלי משרה שהשתמשו לרעה
במשרותיה לש השגת טובות הנאה שיש סיכו כי יגרמו לסטייה ממילוי התפקיד
בנאמנות ומשירות החובות הציבוריות.
“influence a reasonable person in the person’s position to depart from the
faithful and impartial discharge of the person’s public duties”.

בעל משרה שמפר את החוק האמור אפשר שיואש בעברה מדרגה שנייה או שלישית
ויועבר מתפקידו .שלא כמו בהלי ה ,Impeachmentכל אזרח בתחו המוניציפלי יכול
להגיש תלונה נגד בעל המשרה .אול עד היו לא ידוע במדויק כמה בעלי משרה הודחו
באמצעות מסלול זה ,הואיל ומדינת יוטה לא ערכה כל רישו של ההלי95.
בקטגוריה השנייה הדנה בפשעי ועבירות אחרות ,שופטי שלו ובעלי משרה במחוזות
ובערי )שאינ חשופי להלי  (Impeachmentיכולי להיות מועברי מתפקיד בגי אלה:
“for high crimes and misdemeanors or malfeasance in office”.

אול אי אפשר להעביר בעלי משרה מתפקיד רק משו שביצעו עברות או מעשי
פסולי במילוי התפקיד .התנאי הוא שהמעשה הפסול בוצע בתפקיד ,כלומר פעל “under
”96.color of office
א מהו אותו "מעשה פסול"? הפסיקה שעוסקת במונח מיושנת ודי מצומצמת .בפסק
די  Madsen v. Brownמשנת  1985צוטט פסק הדי  ,State v. Guertsמשנת 97:1961
“[M]alfeasance in office’ has acquired a commonly understood meaning:
it requires an intentional act or omission relating to the duties of a public
office, which amounts to a crime, or which involves a substantial breach
of the trust imposed upon the official by the nature of his office, and
which conduct is of such a character as to offend against the commonly
accepted standards of honesty and morality”.

לפי מובאה זו ,מעשה פסול בעת תפקיד הוא בעל משמעות מובנת בציבור :יש צור
במעשה או במחדל מכוו הקשור לחובות התפקיד הציבורי שעולה לכדי עברה ,או מערב
הפרה בוטה של האמו שנית בבעל המשרה מאופי משרתו ,ושהתנהגות כזו היא בעלת

94
95
96
97
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אופי שפוגע בסטנדרטי המקובלי של יושר ומוסריות 98.נראה אפוא כי המכנה המשות
של כל ההליכי שנסקרו עד כה הוא שרוב ככול חוטאי בהגדרה ברורה ונהירה של
עברה נושאת קלו  ,או במקרה זה מעשה פסול במילוי התפקיד ,והוא יכול להיות כל דבר.
 Packטוע כי ביוטה קשה מאוד להדיח נבחרי בגלל המסלולי הבעייתיי המוצגי
מעלה ,ולכ הוא מציע מסלול נוס שאפשר לראות בו אמצעי מקביל לקלו הישראלי
להדחת אישי ציבור מוניציפליי – והוא הלי 99:recall
מדובר בכלי של דמוקרטיה ישירה שמאפשר לאזרחי להעביר בעלי משרה מתפקיד
באמצעות הצבעה כללית ,בדומה להחתמת עצומות ,א דורש מספר רב של חותמי )בדר
כלל  30%מאלו שהצביעו בבחירות האחרונות( ,וכמעט תמיד דורש בחירות מיוחדות100.
נראה כי אי מדובר בהלי נפו במיוחד :בקליפורניה בשני  1994–1911התחילו בכ
 107הליכי  recallא הדיחו בה רק שני חברי קונגרס .במישיג הודחו שני סנטורי ברמת
המדינה בשנת  ,1983ובאורגו הודח חבר קונגרס בשנת  .1988אול הלי זה נפו בהרבה
ברמה העירונית והמחוזית101.
הליכי  recallנגד בעלי משרה מדינתיי קיימי בכ 19מדינות ,ונגד בעלי משרה
מקומיי בכ 36מדינות102.
בקרוליינה הצפונית החוק אינו קובע פרוצדורה להדחת נבחרי ציבור מוניציפליי.
קיימת סמכות לפיטורי באשר לעובדי ציבור שאינ נבחריו ,והסמכות נתונה לראש העיר.
כאשר מדובר בנבחרי ציבור ,דר הפעולה המקובלת לפי המשפט המקובל בקרוליינה
הצפונית הוא הלי שנקרא  103.Amotionזהו הלי המאפשר לגו מוניציפלי שלטוני להדיח
נבחר ציבור בעילה של סבירות וצדק .ככלל ,ג  Amotionהפ להלי שבו אפשר להדיח
נבחרי ציבור שסרחו ,בדומה לקלו הישראלי  .הדחה מעי זו היא זכות אינהרנטית בכל
תאגיד ,ולכ זמינה ג לרשויות מקומיות 104.בתחילת המאה הקודמת הכירו שני פסקי די
של בית המשפט העליו של קרוליינה הצפונית בדוקטרינה וביארו את משמעותה.
ב Ellison v. Aldermen of Raleighמשנת  1883הכיר בית המשפט בדוקטרינה לעיל
בהקשר של תאגידי מוניציפליי ,על סמ עילה סבירה וצודקת105.
 State ex rel. Burke v. Jenkinsמשנת  1908הוא עוד נדב חשוב בהכרה בסמכות
האינהרנטית להדחה .לפי פסיקה זו ,קיימת חובת יידוע ושימוע ,כדי שתינת לנבחר שסרח

.Madsen v. Brown, 701 P.2d 1086, 1090 (Utah 1985) 98
 ,Pack 99לעיל ה"ש  ,90בעמ' .692
 100ש  ,בעמ' .675
 101ש  ,בעמ' .680–678
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ההזדמנות להשמיע את דבריו )בכפו לחריגי( ,וכ קיימת חובה להראות עילה מספקת
להדחה106.
 McQuillinבמהדורה המקורית של  The Law of Municipal Corporationsקבע כי –
“[u]nless mentioned in the constitution, municipal officers are corporate
officers and not constitutional officers, and the power to remove such
officers for just cause, whether so declared in the charter or applicable
legislative act or not, is inherent in municipal corporations”.

לשו אחר ,א לא נקבע אחרת בחוקה ,בעלי תפקיד מוניציפליי ה בעלי תפקידי
תאגידיי ולא חוקתיי ,והכוח להדיח בעלי תפקיד אלה מקורו בעילה מוצדקת ,בי
שהוצהר בחוק או בחקיקת משנה ובי שלאו107.
בפסק הדי  Stephens v. Dowellמשנת  1935ציטט בית המשפט העליו את פסק די
 Jenkinsוהדגיש את הצור לתת הודעה מוקדמת וזכות טיעו בטר הדחת נבחר ציבור
מוניציפלי על סמ עילה סבירה ומוצדקת וכ ביטל את החלטת ההדחה על סמ נימוק
זה 108.נראה כי קביעה זו מצמצמת במעט את הפגיעה בעקרו החוקיות .א נראה כי ג כא
ההגדרה עמומה ,ולא ברור מהי אותה עילה סבירה או מוצדקת שבגינה יהיה אפשר להדיח
איש ציבור.
א שפסק די  Dowellהוא פסק די ארכאי והאחרו שבו שימש המונח  amotionבהקשר
של הדחת בעל תפקיד מוניציפלי ,שתי החלטות של בית המשפט העליו שהתקבלו
לאחרונה הכירו במשתמע בהמש קיומו של מונח זה:
“…corrective action for ‘offending officials’ including ‘the removal of
those who were elected’…”.109

יש לציי כי להלי אי פרק זמ מוגדר אשר בו יש להעלותו ,ולכ אפשר להעלותו בכל
נקודת זמ לאחר איוש המשרה וא עובר לאיושה110.
בקרוליינה הצפונית קיי הלי שאפשר לסווגו כהלי שמטרתו המטת קלו  .זהו הלי
ה .warranto Quoמטרתו ליצור הזדמנות לאד המעוניי בתפקידו של נושא המשרה לקרוא
תיגר על תואר בעל התפקיד או על סמכותו החוקית או על כשירותו להיות בעל תפקיד.
כלומר ,אד המעוניי בתפקיד יכול לטעו נגד אופ הניהול א ג – ובהקשר שלנו – נגד
התנהגות לא כשרה שנושאת קלו  .בהלי זה הדרישה היא לא רק להעלות את הטענה בתו

.State ex rel. Burke v. Jenkins, 61 S.E 608, 609 (N.C 1908) 106
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 90ימי מכניסת הנבחר לתפקידו ,אלא ג להגיש העתירה ולקבל צו להתייצבות בפני בית
המשפט באותה תקופה111.
אפשר להגיש את העתירה הזאת בש המדינה ) (1515או על ידי אד פרטי ללא הגשת
התנגדות מצד המדינה )112.(5516
בפסק די  State ex rel. Barker v. Ellisקבע בית המשפט לערעורי שלמועמד לרשות
עיר ניתנה הזדמנות להישמע ואי נשללת ממנו הזכות להלי הוג  ,א אי ניתנת ארכה
למגבלת  90הימי להגשת 113.quo warranto
יש להבדיל בי הלי  quo warrantoלבי הלי אחר – ה .mandamusפסק די Lyon v.
 Commissioners of Granville Countyמבדיל בי השניי ,ולפיו כשמדובר במשרה שמכה
בה אחר ,מגישי  .quo warrantoאול א העתירה היא מטע בעל המשרה המקורי
שמעוניי לחזור למשרה שבה החזיק והיא כעת אינה מאוישת באחר ,על בעל המשרה
המקורי להראות כי קיימת זכות חוקית ,ברורה ועכשווית לתפקיד – זהו 114.mandamus
המצב המשפטי שתואר לעיל קיי ג במדינות אחרות מלבד קרוליינה הצפונית ,ובית
המשפט מקפיד בה על ההלי ההוג כלפי נבחר מוניציפאלי מודח:
פסק די  .People ex rel. City of Kankakee v. Morrisמשנת  1984ד בעניינו של חבר
מועצה מקומית במדינת אילינוי לאחר שהודה בגנבה ונדו ל 18חודשי על תנאי .המדינה
הגישה  quo warrantoבטענה שהרשעה פלילית פוסלת אותו מלכה בתפקיד .בית המשפט
הפדרלי קבע שאפשר להדיחו ממשרתו בעטייה של עברת הגנבה א שלא נשפט לתקופת
מאסר בפועל ,בנימוק שהחזקה במשרה ציבורית היא פריווילגיה ולא זכות .נקבע כי
האינטרס הציבורי עולה על זכויותיו של אותו איש ציבור .זאת ועוד ,נקבע כי ההדחה
כשלעצמה איננה עונש אלא השלכה על כישלונו של הנבחר לקיי ממשל ציבורי נאות:
“[t]he expectation of attaining or holding public office... is a privilege, not
a civil right. Neither the right to governmental employment nor the right
to hold an elective office is fundamental. We are more concerned with the
public interest in good government and confidence in our public officers
than defendant’s privilege in holding his office. A conviction for an
infamous crime destroys the public confidence in an elected official.
Removal from office for committing an infamous crime is not a
punishment. Rather, it is simply a consequence of the officer’s failure to

 111ש  ,בעמ' .84–81
 112ש  ,בעמ' .85

.State ex rel. Barker v. Ellis, 547 S.E.2d 166, 167–169 (N.C Ct. App. 2001) 113
.Lyon v. Bd. Of Comm’rs of Granville County, 26 S.E 929, 930 (N.C 1897) 114

25

עלי משפט יא תשע"ד

עמנואל גרוס

meet a condition imposed on him in furtherance of the public interest in
good government”.115

 במדינת ניו המפשייר עתר ראש עיר1967  משנתQuinn v. City of Concord בפסק די
 בית משפט קמא קבע נוהל הלי.לבית המשפט בבקשה להפסיק את הלי הדחתו מתפקידו
 בערעור116. ראש העיר נמצא אש לאחר שימוע בהתנהגות שאינה הולמת והודח. הוג
 א בערעור התהפכה ההחלטה ונקבע כי הביקורת השיפוטית לא,ראשו השתנתה ההחלטה
:תעסוק בממצאי עובדתיי אלא תתמקד בשאלה א ההחלטה סבירה
“The Trial Court correctly held that certiorari may not be invoked to
review findings of fact and that the Court was limited to an inquiry of law
whether the finding or verdict could reasonably be made. Unless the
evidence shows that the conclusion could not have been reasonably
reached, the action taken will be held valid”.117

 עולות בקנה אחד ע ההלכהMorris וQuinn יש לציי כי ההחלטות בפסקי די
 אשר לפיה א ננקטי הצעדי הדרושי למת הודעה מוקדמת,שבקרוליינה הצפונית
 אפשר להדיח נבחרי ציבור על ידי גו מוניציפלי דר ההלי של, והזדמנות לשימוע הוג
118.Amotion
 מציעה לאור הפסיקה המוצגת ובשל החשיבות שיש להעניקCathryn Little עורכת הדי
:  כדלקמ,להלי ההוג המתנהל נגד איש ציבור
“1. Give Adequate Notice of the Scheduled Proceeding and Pending
Charges
2. Provide Meaningful Opportunity to Be Heard and to Produce
Testimony in Defense
3. Make Determination Only Following a Full and Fair Hearing on the
Merits Regarding Just Cause
4. Maintain Recorded Minutes of Removal-related Meetings.
Since the process of amotion is considered judicial or quasi-judicial in
character, the ousted municipal official should be entitled to have the
action reviewed in superior court through subsequent certiorari review,

.People ex. Rel City of Kankakee v. Morris, 467 N.E.2d 589, 590 (III. App. Ct. 1984)
. ש
.Quinn v. City of Concord, 233 A.2d 106, 107 (N.H 1967)
.96 ' בעמ,103  לעיל ה"ש,Little
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which should be limited to an inquiry of law regarding whether the
finding could reasonably have been made”.119

כלומר ,בטר הדחת איש ציבור מתפקידו בשל ביצוע מעשה שיש בו קלו היא למעשה
מציעה לתת הודעה מוקדמת ומפורטת ,מת אפשרות לטעו ולהציג ראיות ,לקבל את
ההחלטה על סמ איכותה של העילה ולפי התשתית הראייתית שמבססת אותה וכ לתעד את
ההלי בפרוטוקול כאשר המטרה היא פגיעה קטנה ככל האפשר בעקרו החוקיות .יש לציי
כי במקרי שבה יש הליכי ספציפיי והנחיות בחקיקת משנה וכדומה ,יש לפעול לפי
החקיקה הזאת120.
כאמור ,עוד מראשיתו בשיטה האנגלית ,ה Impeachmentהיה איזו לרשות המבצעת
והיה לכלי חשוב במיוחד באנגליה ,בעיקר בשל המחסור בכלי הפוליטיי שהיו קיימי
באותה עת ובשל הצור להטיל אחריות על בעלי תפקיד מטעמו של הכתר .הImpeachment
הגיע לשיא לפני המהפכה הפרוטסטנטית 121.לפיכ כשהדמוקרטיה והשלטו הפרלמנטרי
הכו שורש באנגליה ,השימוש בכלי ה Impeachmentהל ופחת .פרופ'  Hofferופרופ' Hull
טועני במחקר רב ההשפעה כדלקמ :
“parliamentary fascination with impeachment flagged [once] other
political forms emerged to allow a quieter and more efficient test of
ministerial popularity and influence”.122

הכלי שימש פחות ופחות ע הרפורמות הפוליטיות ,א רפורמות אלו לא נגעו
לקולוניות .בהיעדר שיטות אופקיות של ייצוג בקולוניות ראו ב Impeachmentכלי אד הוק
בעל חשיבות מכרעת123.
באנגליה ההלי העוסק ב ,impeachmentבדומה לארצות הברית ,מתנהל בבית הלורדי
לאחר שהפרלמנט עור מסמ המציג את כל האשמות העולות נגד חבר הפרלמנט העומד
בפני ההדחה124.
 Daviesו Gay-מתארי בעבודת את ההלי בבריטניה 125לאו דווקא כהעברה מתפקיד
– מדובר בהצהרה פורמלית של האישומי בלבד .מרגע שאד הועמד להלי ה

 119ש  ,בעמ' .101–98
 120ש  ,בעמ' .98

Jonathan Turley, Congress as Grand Jury: The Role of the House of Representatives in 121
the Impeachment of an American President, 67 Geo. Wash. L. Rev 735, 763–764
).(1999

 122ש .
 123ש .

Nerys Davies & Oonagh Gay, Impeachment (last updated 16 November 2011), 2, House 124
.of Commons Library, available at www.parliament.uk

 125ש .
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 ,Impeachmentהוא הועמד בפני האפשרות של הרשעה שתיפסק על פי הצבעת בית
המחוקקי .הרשעה מובילה להעברה מהתפקיד של האד126.
ג המשפט האנגלי חוטא בעמימות ,שכ חר ניסיונות אי ספור כשל ג המשפט
האנגלי ולא הגדיר מהי "עברה בת הדחה" 127,היכולה להיות בי היתר עברת קלו
לשיטתנו .אול בניגוד לארצות הברית ,לא נעשה שימוש בהלי ה impeachmentבאנגליה
זה  150שנה .אמנ הפרלמנט מחזיק בכוח ה Impeachmentמאז ימי הביניי ,א מתו 70
המקרי שנדונו בבריטניה הרוב היו בתקופתו של  ,Charles Iושימוע  Impeachmentמלא לא
נער מאז  .1806בשנה זו  ,Henry Dundasהלורד הראשו של ה ,Admiraltyזוכה ממעילה
בכספי הציבור 128.נראה אפוא כי ההלי קיי ,א נחשב לכזה שאבד עליו קלח ,וא ועדת
משנה של הבית התחתו המליצה לבטלו פעמי מספר129.
א שמדובר בהלי מיוש ביותר ,בעת האחרונה זרח כוכבו כאשר ניסו להדיח
באמצעותו את ראש הממשלה טוני בלייר בגי מעורבתו במלחמה בעיראק בדיו שנקבע ,א
מעול לא התקיי .כ נראה שבאנגליה ,כמו ג בארצות הברית ,אפשר להפעיל את ההלי
לא רק בהקשר של קלו אלא ג ממניעי פוליטיי130.

נראה אפוא כי הדר המועדפת באנגליה בעניי אישי ציבור היא הצבעת אי אמו
בממשלה.
יש לציי כי קיי הלי המעוג ב  standing ordersשל הפרלמנט ,שבדומה לקלו ג הוא
נועד לשמירה על טוהר השלטו  .לפיו הנציב הפרלמנטרי לסטנדרטי הוא האד הממונה
לתפקיד והוא אינו חבר פרלמנט .הנציב יכול לפעול מטע עצמו וכ מטע תלונה שקיבל
מהציבור ,א על החלטתו לפעול ועל התלונה להיות מעוגנות בתשתית ראייתית .עיקר
חקירותיו עוסקות בניגוד ענייני ובשימוש לרעה בתקציבי131.
על חבר הפרלנט למסור את תגובתו להאשמות לנציב .לש כ הוא יכול להיעזר ,על
חשבונו הפרטי ,בעור די  .במקרי בעייתיי במיוחד יש בידו של הנציב להורות לוועדה
להקי חבר דיו חקירתי שיהיה מורכב מהנציב ,ממשפט ומחבר פרלמנט שמונה על ידי
יו"ר הפרלמנט132.
בתו החקירה הנציב מגיש את ממצאיו בדוח לוועדה שרשאית לקבל ,או לדחות ,את
המלצותיו .יש להדגיש כי המלצה על הטלת עונש נעשית על ידי הוועדה ,ובה היא ממליצה

Catherine MacLeod & Douglas Fraser, Nationalist MPs Unveil Plans to Impeach Blair, 126
.THE HERALD (Glasgow) Aug. 26, 2004

 127עניי ‚'‡ ,¯Ùלעיל ה"ש  ,31בעמ' .46–45
 ,MacLeod & Fraser 128לעיל ה"ש .126
 ,Davies & Gay 129לעיל ה"ש .124

.Lawyers Say PM Could be Impeached over Iraq, THE GUARDIAN Sep. 23, 2004 130
 131דינה צדוק ,יובל וורג וליאור ב דוד ÏÚ ˙ÚÓ˘ÓÂ ‰˜È˙‡ ÈÏÏÎ ˙ÙÈÎ‡ :‡˘Â· ‰ÂÂ˘Ó ‰¯È˜Ò
) 4 ËÓÏ¯Ù È¯·Áהכנסת – מרכז מחקר ומידע ,הוגש לוועדת החוקה ,חוק ומשפט,
 ,(22.6.2005זמי ב.www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m01133.pdf :
 132ש .
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על השעיה זמנית של חבר הפרלמנט בפני הפרלמנט .מוב שעומד לפרלמנט הלי
ה ,Impeachment-א כאמור הוא אינו בשימוש133.
חשוב לציי כי באנגליה נקבע כי ההליכי המנוהלי בפני הוועדה ובפני הפרלמנט אינ
יכולי לעמוד לביקורת של בית המשפט ,שכ אלו מוגני על ידי פריווילגיה
פרלמנטרית134.
ע זאת יש לזכור כי באנגליה חברי הכנסת אינ נהני מחסינות כשאר המדינות
באירופה אלא מחסינות מהותית בלבד ,ולכ אפשר להעמיד לדי פלילי בכל זמ 135.
 .4עקרו החוקיות – מהו?
כאמור לעיל ,אל מול הקלו עומד עקרו החוקיות ,שהוא עקרו יסוד העובר כחוט השני
במשפט הפלילי והגדרתו מצויה בחלק המקדמי של חוק זה 136.למעשה ,לעקרו החוקיות
שני מושאי :העברה והעונש ,והוא חל על שניה .לפי עיקרו זה ,אי עברה או עונש בגינה
אלא לפי חוק או על פיו .הווה אומר ,לא תחול עברה או ענישה אלא א זו נקבעה בדבר
חקיקה ראשי ,או לפחות בדבר חקיקה משני שהוסמ בחקיקה ראשית 137.מלבד זאת לפי
שלושת הקריטריוני של עקרו היציבות והוודאות :על העברה לעמוד במבח הצורני
שלפיו החוק התקבל על פי ההוראות שבתקנו הכנסת .כמו כ את החיקוק יש לפרס ,ועליו
להיות ברור לכל אד בר עונשי  .כל אלו על פי מהות העיקרו כי "אי עונשי  ,אלא א כ
מזהירי " 138.בנוס ,העיקרו שולל תחולה רטרואקטיבית של עברה או של עונש139.
יש להדגיש כי לעיקרו זה עלו התנגדויות לא מעטות .ויליאמס איגד את שלוש הטענות
המרכזיות שעולות נגד עקרו החוקיות :הראשונה ,הואיל ורוב האנשי אינ משפטני ,ה
לרוב אינ מביני את מהות האיסור ,ולפיכ העיקרו אינו מכווי את התנהגות; השנייה,
קיימות התנהגויות לא מוסריות שאינ מאוזכרות בדי  .לו הייתה בידי המבצעי ידיעה כי
התנהגות הלא מוסרית תגרור עונש א שאינה מצויה בספר החוקי ,ה היו נמנעי
מעשייתה; 140השלישית ,הקושי של בית המשפט למתוח את הגבול בי מה שחורג
מגבולות עקרו החוקיות למה שלאו141.
חר אלו ,עוד מקדמת דנא ,מדינות ואמנות בי לאומיות הושיבו את עקרו החוקיות על
כס של כבוד ועיגנו אותו בחוקיה .העיקרו הוגדר למשל בס'  8ל"הצהרת צרפת בדבר

ש  ,בעמ' .5
ש  ,בעמ' .5
ש  ,בעמ' .3
חוק העונשי.
ס'  1לחוק העונשי וס'  8לחוק יסוד :כבוד האד וחירותו.
יובל לוי "היבטי על עיקרו החוקיות בדיני עונשי"  ËÙ˘Ó ÈÂÈÚד .(1975) 23 ,22
ס'  3לחוק העונשי.

133
134
135
136
137
138
139
GLANVILLE LLEWELYN WILLIAMS, CRIMINAL LAW, THE GENERAL PART 575, 600–606 140

).(2nd ed. 1961
 141ש ; לוי ,לעיל ה"ש  ,138בעמ' .27
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זכויות אד ואזרח" ,בשנת  142.1789כמו כ ב"הצהרה האוניברסאלית לזכויות אד"
שהתקבלה על ידי האו" ב 143."1948ג "האמנה האירופית בדבר זכויות אד וחירות
היסוד" ,שהתקבלה בשנת  ,1950עסקה בו 144.העיקרו מצא עיגו בחוקת ארצות הברית145,
בגרמניה 146ובחוקיה של מדינות רבות אחרות ,וכ הוכר בפסיקת בית המשפט שבהאג147.
אי ספק כי לאור כל האמור לעיל קיי דיסוננס ניכר בי הקלו לעקרו החוקיות .בפרק
הבא אמשי ואחקור את הפערי בי השניי.

ג .הקלו כרוע לעיקרו החוקיות
 .1הבעייתיות שעולה מהיעדר ההגדרה
כנזכר לעיל ,אי בחקיקה או בפסיקה הגדרה נהירה שיש בה כדי לפזר את הערפל
שאופ את אות הקלו  .הפסיקה כאמור קבעה כמה קריטריוני ,אול כל מקרה נבח לגופו
לפי הנסיבות המשתנות של אותו אירוע .הא אפשר לרקו הגדרה שתסייע בקביעת קלו ?
הפסיקה קבעה כי עמימותו של הקלו נובעת בחלקה מהיות הקלו דינמי ומשתנה מזמ
לזמ  ,ממקו למקו וא משופט למשנהו 148.ג חלו הזמ עשוי להיות משתנה בעל
משקל ,שכ בחלו זמ רב מזמ ביצוע העברה עשוי למרק את מעשה הקלו  149.קיימי
הבדלי ג בי הוראת חוק אחת לאחרת 150:ייתכ מצב שבו התנהגות מסוימת תלווה
בקלו לפי הוראת חוק אחד ,א לא לפי הוראת חוק אחר 151.זאת ועוד ,ההחלטה משתנה
לפי הגו אשר ד בה 152וג מתפקיד אחד לאחר 153.למשל ,התייחסות בית משפט לנבחר
ציבור שונה מהתייחסותו לעובד מדינה .השוני נובע מהעובדה שנבחר ציבור ,כשמו כ הוא,
נבחר על ידי הציבור .בהמטת קלו על הנבחר נפגעת זכות הציבור לבחור כרצונו .לא כ
עובד מדינה.לכ ייתכ מקרה שבו השניי יעברו אותה עברה ,בנסיבות דומות ,ועל אחד
.La Déclaration des Droits de L'homme et du Citoyen (Aug. 26 1789) 142
Universal Declaration of Human Rights, G.A. res. 217A (III), U.N. Doc A/810 at 71 143
).(1948
Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, Nov. 4, 144
.1950, 213 UNTS 222

 145לוי ,לעיל ה"ש  ,138בעמ'  ,26ובלשו פרק  ,1סעיפי  (1)10 ,(3)9לחוקת ארצות הברית:
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מה יומט קלו ועל האחר לאו 154.יתר על כ  ,א שכל עובדי המדינה כפופי לאותו החוק,
ה נבדלי אלו מאלו בסוגיית הקלו  :ככל שמשרתו של עובד המדינה בכירה יותר ,כ
הציפייה ממנו להקפיד על הכללי והחוקי רבה יותר 155.ג כשמדובר באותו עובד מדינה,
יש הבדל בי מקרה שבו העברה נעברה במילוי התפקיד ובי מקרה שבו העברה נעברה שלא
בעת מילוי התפקיד .המקרה הראשו הוא החמור יותר156.
אחת מטענות ההתגוננות של בית המשפט היא כי בשל ההבדלי בי משרה למשרה לא
ייתכ שבית המשפט ינבא את העתיד לגבי כל התפקידי באשר ה 157.יתר על כ  ,רוח
הזמ היא בעלת חשיבות רבה כאשר נבחנת סוגיית הקלו  ,היות שתפיסות חברה משתנות
וה מחוללות תמורות ג במדיניות המשפטית 158.טענת התגוננות נוספת כאמור היא היות
הקלו שאוב מעול המוסר ,ולכ אי אפשר להגדירו159.
קיימות טענות נוספות שעל פיה אפשר להיות סלחניי כלפי חוקי עמומי .אחת
הטענות היא כי אפשר לסלוח על איהדיוק בנסיבות מסוימות ,וכי אפשר לחוס על חוקי
מסוימי חר עמימות הואיל וייתכ שבמרוצת הזמ יימצאו סטנדרטי משפטיי ישימי
שיבטלו את איהבהירות שבניסוח 160.כמו כ ייתכ שע הזמ העמימות משיגה את
התכלית החקיקתית ,ואולי המטרה מקדשת את האמצעי 161.בנוס ,יש לזכור כי בתי
המשפט יכולי לפרש את החוק לפי ההיסטוריה שבחקיקתו ,לאמ פרשנות מצרה ואת
ההבנה המקובלת של הלשו ובכ לצמצ את הפגיעה 162.אי להתעל ג ממבח האיזו :
לפיו העמימות שווה יותר מס כל חלקיה .לפי מבח זה ,נער איזו ג בי האינטרסי של
המחוקקי ובי אלו שעליה החוק חל 163.ג אי להתעל מיתרונות העמימות ,שכ
חקיקה לא מדויקת לעתי אפקטיבית יותר ועשויה להיות כלי עזר יעיל לצור פיצוי על אי
הוודאות של המחוקק באשר לעתיד לקרות .למרות כל אלו נראה כי החסרונות ה בלתי
נסבלי לעומת התועלת לאלו הכפופי לחוק164.
בארצות הברית א שבית המשפט היה יכול למצוא את המושג כלא חוקתי בשל אי
עמידתו ב"הגדרה מדויקת מספיק" ,בית המשפט העליו האמריקאי לא עשה זאת עד כה165.
בפסק די  Jordan v. De Georgeהייתה הבדיקה המרכזית א קשירת הקשר לעבור עברה
של מרמה במסי החלי על אלכוהול בארצות הברית ,היא עברה שיש עמה קלו  166.דעת
154
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160
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ש .
ש .
ש .
בג"  ,˙ÈÂÏÙלעיל ה"ש  ,10בפס'  32לפסק דינו של השופט לוי.
ש .
ש  ,פס'  35לפסק דינו של השופט לוי.
 ,Wolperלעיל ה"ש  ,62בעמ' .1918
ש .
ש .
ש  ,בעמ' .1919
ש  ,בעמ' .1919–1918
 ,Mooreלעיל ה"ש  ,56בעמ' .815
).Jordan v. De George, 341 U.S. 223 (1951
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הרוב קבעה ש“decided cases make it plain that crimes in which fraud was an ingredient :
” .have always been regarded as involving moral turpitudeלפיכ הסיק בית המשפט כי

הוא הבהיר היטב כי עברת מרמה היא עברה שיש עמה קלו  .בפסק די זה קבע בית המשפט
שקשירת הקשר )לעבור עברה של מרמה( היא עברה שיש עמה קלו  167.בנוס ,נדונה ג
שאלת עמימות המושג ,א בעניי זה פסק הדי אינו חדמשמעי :ראשית ,נשארת פתוחה
האפשרות שהמושג נשאר עמו באופ לא סביר לגבי הקטגוריות הכלליות יותר של עברות
לא מוסריות ושפלות .שנית ,דעת הרוב אישרה את החוק העמו ללא התייחסות לאכיפה
שרירותית ומפלה ,שיקול שהפ למרכזי בדוקטרינת העמימות בארצות הברית מאז מקרה
זה 168.הביקורת העיקרית היא שהקביעה במקרה הזה צרה מאוד ומתייחסת רק לסוג העברה
הספציפי169.
 .2האי ענישה ,או עברה ,אלא לפי חוק או על פיו?
החוק הפלילי עוסק בדיני נפשות ,ועצ יישומו עלול לפגוע בזכויות יסוד .לפיכ אי
ליישמו אלא באמצעות דבר חקיקה ראשי 170או באמצעות חקיקת משנה שהוסמכה על ידי
דבר חקיקה ראשי .כשהפגיעה נעשית על ידי חקיקת המשנה ,תקופת המאסר אינה עולה על
שישה חודשי והקנס בגי העברה מוגבל לגבוה מוגדר .כמו כ התקנה מותנית באישור של
ועדה מוועדות הכנסת171.
נראה לכאורה כי קיימת הסמכה להשתמש במושג "קלו " היות שקיימת התייחסות
למושג זה בחיקוקי לא מעטי .בר לדעתי בהיעדר ההגדרה יש טע לפג ,שכ ההגדרה
עצמה לא נקבעה על ידי הכנסת .במצב הדברי היו אי כל חיקוק המגדיר מהי "עבירה
שיש עמה קלו " ,ולכ בכל עברה עשוי לדבוק קלו  .יתרה מזאת ,אי – ולו בדבר חקיקה
אחד – תיאור מפורט של עברה נושאת קלו  .מכא שהמושג "קלו " אינו עומד בהגדרה
הראשונה של עקרו החוקיות.
 .3בהירות וודאות? או שמא לוט בערפל?

עקרו החוקיות הוא בעל היבט חוקתי לפי ס'  8לחוק יסוד :כבוד האד וחירותו.
לעקרו הבהירות והוודאות שלושה מבחני מצטברי :הראשו  ,מבח צורני – לפיו ,החוק
התקבל לפי הדרישות בתקנו הכנסת; השני ,מבח מהותי – החוק כתוב נהיר וברור ,באופ
שכל בר עונשי מבי כי קיי איסור ומהו מהותו של איסור זה ,באופ שמשגר אזהרה נאותה
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168
169
170
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לציבור .כל אלה ה פועל יוצא של הכלל" :אי עונשי  ,אלא א כ מזהירי "; 172השלישי,
פומביות ופרסו – אי לחוק תחולה אלא א הוא פורס והוא נגיש לציבור .יש להדגיש כי
בית המשפט אינו יכול להרחיב את החוק על דר הפרשנות ,ועליו לפעול באופ מצמצ173
ולטובת הנאש .כחלק מעיקרו זה הפסיקה אינה יכולה לחדש עברות באמצעות
אנלוגיה174.
לדעתי ,היותו של הקלו מושג עמו סותר מכול וכול את עקרו הבהירות והוודאות.
אמנ כל החוקי שבה מופיע מושג זה עברו את המבח  ,א ההגדרה עצמה לא עברה
תחת ידה של הכנסת ,ולפיכ אי למעשה עמידה במבח זה .במבח המהותי – לא כל שכ ,
הואיל וכל עברה יכולה להיות נושאת קלו  ,ולמעשה אי אפשר לצפות בגי איזו פעולה
ימיט בית המשפט קלו ובגי איזו לאו .עובדה זו מערערת את הוודאות בקרב מבצע
העברה .בנוס ,אי משוגרת אזהרה ראויה הואיל והגדרת הקלו אינה מפורסמת כלל .כל
אלו בעייתיי במיוחד ,שכ נוצר מצב שבו דווקא לאנשי הרמי ביותר בחברתנו איננו
משגרי אזהרה נאותה .הא אפשר להתגבר על העמימות באמצעות פרטנות?
החוק האמריקאי ,בדומה לחוק הישראלי ,אינו מקבל עמימות בחקיקה ,וג בארצות
הברית עלתה טענת ביטול הקלו נגד אזרחי מ השורה מטעמי של עמימות .מקור הטענה
נעו בזכות להלי הוג  ,המעוגנת בתיקוני הרביעי והחמישי לחוקה האמריקאית175.
עקרו הבהירות והוודאות הוכר בתיקו הארבעהעשר לחוקה האמריקאית ,והוא מטיל
חובה לניהול הלי תקי  .הפסיקה קבעה כי ניסוח עמו של חוק פוגע בתיקו זה 176.החוקה
דורשת שחוקי ינוסחו במדויק ,כדי שאד יוכל לקבוע על מי חל החוק ,מהי ההתנהגות
שנאסרת ומהו העונש שמוטל בגינה .ע זאת בית המשפט העליו פסק כי “impossible
”… .standards of specificity are not requiredהמלומדת  Wolperמסיקה כי לשו חוק
עמומה אינה לא חוקתית כשלעצמה ,הואיל וקיימי יתרונות מוסדיי ברורי לחוסר דיוק
מסוי בחוק שעולה מ הפרקטיקה“…Vague statutory language is not per se :
unconstitutional because there are clear institutional advantages to having some

”177.imprecision in the law, and as a practical matter, some uncertainty is unavoidable

לפי הלכה זו ,טענת ה"בטל מטע עמימות" שמורה למקרי חריגי .אול קיי קושי
רב בניסיו למתוח קו מפריד בי עמו מקובל לעמו לא נסבל .בסופו של דבר בית המשפט
בוח את היתרונות מול החסרונות באידיוק בחוק ומאז בי האינטרסי של מנסחי החוק
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177

ע"פ  ,Ï‡¯˘È ˙Ï˘ÓÓÏ ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ‰ ' ‰¯Â·Á˙Ï ÈÓÊ ÊÎ¯Ó ,„˘"‡ 53/54פ"ד ח 785
).(1954
לוי ,לעיל ה"ש  ,138בעמ' .32
ש  ,בעמ' .28
 ,Wolperלעיל ה"ש  ,62בעמ' .1913
דיו בדוקטרינה ראו Andrew E. Goldsmith, The Void-For-Vagueness Doctrine in the
).Supreme Court, Revisited, 30 AM. J. CRIM. L. 279 (2003
 ,Wolperלעיל ה"ש  ,62בעמ' .1914
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לאלו שעליה החוק חל 178.בכפו לכ ,כדי שחוק יימצא לא חוקתי כ"בטל מטע
עמימות" ,יש למלא אחד משני התנאי :הראשו  ,החוק נכשל במת יידוע הול להתנהגות
שאותה הוא אוסר – התנאי דורש שהחוק ינוסח במדויק מראש כדי שפרטי יקבלו אזהרה
הוגנת באשר למה שאסור .השני ,יש בו פוטנציאל שייאכ באופ שרירותי ומפלה – באופ
זה ביטול חוקי עמומי ממזער את הפוטנציאל לאכיפה בררנית וסלקטיבית179.
בית המשפט העליו האמריקאי מכיר בשמונה טענות הגנה נגד "בטל מטע עמימות":
פרשנות משפטית מצמצמת את החוק ,היסטוריה חקיקתית מבהירה את הכוונה ,הגדרות
ספציפיות מבהירות את המושג ,ההבנה המקובלת של הלשו מבהירה את המושג ,הנסיבות
של ההתנהגות האסורה מבהירות את המושג ,גורמי אכיפת החוק נתנו למושג משמעות
מתאימה ,החוק מצרי מומחיות מיוחדת והחוק נית ליישו בקלות180.
קיימות דוקטרינות נוספות להתמודדות ע העמימות :האחת ,סוג העונש – קיי קשר
ברור בי חומרת העונש בחוק למוכנות בית המשפט לבטל את החוק מטע של עמימות.
לש ביטול יש צור ב"עונשי קשי הסוטי מהחוק"; 181השנייה ,צור – דרישת הצור
מאזנת בי האינטרס החקיקתי לבי האפשרות להיות מדויקי יותר בניסוח החוק .העובדה
ש“…no other language would achieve the goals of the legislation in question is a :
” .powerful argument in favor of [upholding] arguably vague statutory languageבר בית
המשפט האמריקאי פסק לאחרונה ש“as weighty as [concern with criminal activity] is ... :
it cannot justify legislation that would otherwise fail to meet constitutional standards for
”…182.definiteness and clarity

 .4איסור רטרואקטיביות – האומנ?
לפי עקרו החוקיות ,עברה חדשה יכולה לחול רק מרגע חיקוקה ואיל ,ולכ למעשה
אי חקיקה למפרע 183.באותו האופ  ,חיקוק הקובע לעברה עונש חמור מזה שנקבע לה בעת
ביצועה לא יחול )למעט במקרי של קנס כספי( 184.יתר על כ  ,כאשר מבוטלת עברה,
מתבטלת האחריות הפלילית לעשייתה ,ההליכי מופסקי ,וא ההרשעה תימחק 185.יש
להדגיש בהקשר הזה כי ייתכ מצב שבו העברה לא שונתה ,א הגדרתה שונתה .למקרה כזה
שתי אפשריות :הראשונה ,א טר נית פסק די חלוט ,מוחל החיקוק המקל במקרה של

 178ש .
 179ש  ,בעמ' .1915
 ,Moore 180לעיל ה"ש  ,56בעמ' .841

Robert H. Wright, Today’s Scandal Can Be Tomorrow’s Vogue: Why Section 2(A) of the 181
Lanham Law Act is Unconstitutionally Void for Vagueness, 48 HOW. L.J. 659, 665
).(2005
 ,Wolper 182לעיל ה"ש  ,62בעמ' .1917

 183ס' )3א( לחוק העונשי.
 184ס' )3ב( לחוק העונשי
 185ס'  4לחוק העונשי.
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שינוי; השנייה ,א נית פסק די חלוט ,ההקלה תתקבל ,א רק באשר לעונש 186.בפסק די
‡˘ 187Ûנקבע לראשונה איסור על רטרואקטיביות .היו איסור זה מעוג בס'  6–3לחוק
העונשי והוא בגדר הוראות מהותיות .לפיו ,תיקו מקל יחול רטרואקטיבית ,ואילו תיקו
מחמיר לא יחול .יש לכ חריג כשמדובר בדי דיוני 188,שבו למעשה ההחלה אקטיבית189.
לכאורה נראה שהקלו אינו חל רטרואקטיבית ,הרי החוקי העוסקי בקלו נחקקו
מבעוד מועד .ע זאת הפסיקה קבעה בחלוקה לעיל כי הפרה של כל חוק עלולה להפו
לעברה שדבק בה קלו  ,שכ ג הוראות שמטבע ובריית אינ אמורות לשאת קלו עשויות
להפו לעברות קלו בנסיבות מסוימות .באופ זה נוצר מצב שמבצע העברה אינו יודע א
העברה שעבר נושאת קלו  ,עד שהדבר מוכרע על ידי בית המשפט )או גו אחר שד בכ(
על סמ נסיבות האירוע .רוצה לומר ,הידיעה א העברה נושאת קלו מתקבלת רק לאחר
ביצועה .ייתכ שזוהי אינה תחולה רטרואקטיבית ,אולי מדובר בתחולה אקטיבית ,א אי
כל ספק כי קיי פער בי הקלו לעקרו איסור החקיקה למפרע ,ובפער זה יש לטפל.
כאמור ,כחלק מהכלל שאוסר חקיקה למפרע קיי איסור ג על ענישה למפרע .נשאלת
השאלה א אי בקביעת קלו והסנקציות הכרוכות בו לאחר בחינת העברה ונסיבותיה מעי
ענישה למפרע .לפי הפסיקה ,מטרתהעל של הקלו היא הגנה על הציבור ולא ענישה .בתי
המשפט קבעו כי הענישה היא תוצאת לוואי בלבד למטרה זו 190.סבורני כי ג א המטרה
אינה ענישה ,זוהי בפועל התוצאה ,וענישה זו סותרת את עקרו החוקיות ותנאיו .הסנקצייה
שעומדת כיו בפני איש ציבור שסרח היא שבע שנות השעיה מהשירות הציבורי .לא זו א
זו ,בעת האחרונה הוצעה הצעת חוק על רקע הצהרתו של ח"כ דרעי כי הוא מעוניי לחזור
לחיי הציבוריי .מוצע כי נושא משרה שדבק בו קלו יושעה לצמיתות מחייו
הפוליטיי 191.יש לציי כי עוד בטר הוצעה הצעת החוק התעוררו תגובות שונות כאשר
דרעי ביקש להתמודד לרשות עיריית ירושלי .התנועה לאיכות השלטו פנתה ליוע
המשפטי לממשלה ,לראש המממשלה וליו"ר ועדת הבחירות המרכזית בשאלה ממתי
נחשבת תקופת הקלו  .הא היא חלה מרגע השחרור בפועל או מרגע השחרור שעתיד היה
להיות א אותו איש ציבור היה יושב את מלוא ימי המחבוש שנגזרו עליו? 192מאלו אפשר
להסיק כי דרעי ודאי לא היה מודע לסנקציות ההלו בעת שביצע את העברות ,וייתכ שאלו
יחולו עליו רטרואקטיבית193.
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 .5חילול התכליות
לעקרו החוקיות שלוש מטרות עיקריות :הראשונה ,הגנה על הפרט – אפשר שזכויות
הפרט תיפגענה במצב שבו הפרט נושא באחריות בפלילית בשל עברה שלא הייתה קיימת
בעת ביצועה .באותה מידה ,א כי באופ חמור פחות ,אפשר שהפרט ייפגע א העונש בגי
העברה שביצע הוחמר לאחר ביצוע העברה 194.עצ הפרסו מונע שרירות שלטונית195.
למעשה מהות העיקרו בהגנה על הפרט היא שמירה על חירותו ,וכ כל מה שאינו אסור
במפורש – מותר196.
בנסיבות כיו הפרט תמיד יוכל לטעו כי אילו היה מודע לעברה או להחמרה בעונש ,לא
היה מבצע את העברה 197.מלבד זאת בלא איסור מפורש ,למשל כזה המגדיר מהי "עברה
שיש עמה קלו " ,מופר חופש הפרט ,וכ נמנעת ממנו האפשרות להישאר נאמ לחוק198.
המטרה השנייה היא הגנה על החברה – ראשית פגיעה בפרט ובזכויותיו היסודיות היא
פגיעה בחברה כולה 199.מלבד זאת הפרטי בחברה אינ חשי בביטחו הראוי ,מאחר
שכול חשופי וכול עלולי לשאת באחריות פלילית על עברה שלא הייתה קיימת ולא
הייתה לה כל מודעות לגביה עובר לביצועה 200.קביעת אמות מידה ברורות נוסכת ביטחו
משפטי בקרב הפרטי בחברה 201.זאת ועוד ,אחד התפקידי המכריעי של דיני העונשי
הוא הכוונת התנהגות .תפקיד זה נית להגשמה רק א האיסור ידוע ,ברור ומפורס לכולי
עלמא .החלת עברות למפרע יוצרת עבריינות במקו מניעה .מ התכלית הזו נובע הכלל
השגור כי "אי עונשי  ,אלא א כ מזהירי " .בנוס ,עונש אשר נקבע או מוחמר לאחר
ביצוע העברה מחמי את ייעודו המוסרי ,ההרתעתי ומביא לידי איצדק202.
הקלו אינו שולח אזהרה כאמור ומערער את תחושת היציבות של הפרטי בחברה.
הבעיה מתעוררת ביתר שאת כאשר איננו משגרי אזהרה דווקא לבעלי הדעה .בנוס,
סבורני כי יש בקלו סוג של החמרה עונשית כאמור ,וכ הקלו מחמי את ייעודו המוסרי
כאמור לעיל ,הואיל ואי מושגת הרתעה אפקטיבית.
במשפט האמריקאי בעיה זו מתעוררת ביתר שאת ,משו שמלבד חוסר אחדות שיפוטית
בי המחוזות במקרי שבה יש להטיל קלו  ,קיי מצב של חוסר אחדות ג בי מדינות,
וכ פרט יכול להיות מורשע במדינה מסוימת בעברה שאינה קיימת כלל במדינה אחרת203,
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ש .
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וא קיימי חילוקי דעות רחבי בי בתי המשפט הפדרליי לערעורי בשאלה א עברה
פלונית היא כזו שיש עמה קלו  .בשנת  2007למשל המחוז החמישי קבע ששימוש לא חוקי
במספר הביטוח הלאומי הוא עברה שיש עמה קלו  ,בניגוד ישיר לפסיקת המחוז
התשיעי 204.המחוז החמישי הפנה להחלטת המחוז התשיעי וסירב לפסוק לפיה בהסבירו
שאי מדובר בהלכה אלא בהרחבה יתרה של החריג ,והיא אינה עולה בקנה אחד ע
המדיניות השיפוטית הקודמת של המחוז החמישי205.
בהקשר זה יש להדגיש כי קיימי מקרי שבה כל המחוזות תמימי דעי באשר לשאלת
הקלו  :עברות מרמה ,גנבה או כוונה לפגוע באד או בחפ ה עברות שיש עמ קלו  .חלק
מבתי המשפט משלבי יחדיו את שני האלמנטי – כוונה לפגוע באנשי או ברכוש –
בקטגוריה גנרית אחת )מעשי חמורי של חוסר מוסריות או הידרדרות( 206.בדומה לכ,
מחלקת יחסי החו של ארצות הברית מסווגת עברות שיש עמ קלו לשלוש קטגוריות:
עברות נגד רכוש ,עברות נגד הממשל ועברות נגד אד ,כגו יחסי משפחתיי ומוסר מיני.
עברות שמערבות מרמה נגד פרטי או נגד הממשל נתפסו כעברות שיש עמ קלו  .ג
ניסיו  ,סיוע ,ביצוע בצוותא וקשירת קשר לביצוע פשע ה עברות שיש עמ קלו א
העברות המיועדות לביצוע ה כאלה .עברות שבוצעו נגד אד – בעניי יחסי משפחתיי
או מוסר מיני – לרוב אינ עברות שיש עמ קלו כשמדובר בעברות מי קלות ,או כשיסודות
העברה אינ דורשי "כוונה רעה"207.
כנזכר ,בעניי אישי ציבור מדינתיי ההליכי משתני לפי החוק באותה המדינה ,והדבר
כמוב יוצר חוסר אחדות.
המטרה השלישית של עקרו החוקיות היא הפרדה בי הרשות השופטת לרשות
המחוקקת – אי תפקידה של הרשות השופטת לחוקק אלא לייש את החוק208.
נראה כי העובדה שבית המשפט הוא שאמו על הגדרת הקלו בעייתית ואינה מיישמת
את המטרה השלישית של עקרו החוקיות כאמור לעיל .אפשר ללמוד זאת מדברי ההסבר
של תיקו  39המתייחס לס'  1לחוק העונשי  ,אשר קובע כי אי ענישה או עברה אלא לפי
חוק או על פיו ,שהלכה למעשה מצמצ את שיקול הדעת של בית המשפט ואינו מאפשר לו
ליצור עברות יש מאי  209.אשר לחידוש עברות על דר ההיקש נקבע כאמור כי אי מחוקק
לבד מהמחוקק והשופט שיכול ליצור עברה חדשה על דר ההיקש או מקל וחומר210.
ג בארצות הברית קבע בית המשפט העליו תוצאה זהה ,ולכ אי לבתי המשפט סמכות
לקבוע חיוב חדש על דר "קל וחומר" 211.כ ג באנגליה ,אשר קבעה כי יש להעדי את
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הפירוש המצמצ 212.יש להדגיש כי באר ,בארצות הברית ובאנגליה מעדיפי את פירוש
לשו החוק ג א הוא אינו עולה בקנה אחד ע כוונת המחוקק213.
בהקשר זה ברצוני להתייחס לסוגיה נוספת :בעבר קבע ס'  42לחוק יסוד :הכנסת 214כי
הסמכות לביטול כהונתו של חבר כנסת נתונה לרשות המחוקקת 215.יתרה מזו ,הפרוצדורה
הייתה שונה ,ולפיה הוגשה קובלנה על ידי עשרה חברי כנסת לפחות לוועדת הכנסת ,והקלו
היה נקבע א הוחלט ברוב של כשני שלישי מחברי הכנסת כי יש לעשות כ  216,וכ נדרש
עונש מאסר של שנה אחת לפחות .במצב הדברי היו הפרוצדורה בוטלה ,וכל שנדרש
לש קביעת הקלו הוא פסק די סופי 217.לדעת השופט צור )בדעת מיעוט בפרשת ,(È·‚‰
היה ראוי שהקלו ייוש רק לאחר פסק די חלוט 218.יש לציי כי ע שינוי החוק בוטל ג
עיכוב הביצוע שהיה קיי ,וכיו הקלו מופעל מיד 219.בעניי זה טע השופט צור כי הדבר
פוגע בזכותו המעי חוקתית של איש הציבור לערעור220.
אני כשלעצמי סבור כי את הדיו בשאלה א העברה נושאת קלו יש להותיר בידי בית
המשפט .לדידי ,מצב שבו הרשות המחוקקת צריכה להכריז כי באחד מחבריה דבק קלו
בעייתי מאחר שאפשר שאלה יהיו מונעי משיקולי פוליטיי או חברתיי .לשיטתי ,ראוי
שתהיה הפרדה בי הרשויות ,וכ הרשות השופטת תימנע מלהפו רשות מחוקקת ,וקביעת
הגדרת הקלו תיעשה רק על ידי המחוקק .א על השאלה א בהתנהגותו של פלוני דבק
קלו יענה בית המשפט .א כ  ,על א ההפרדה ראוי שהרשויות השונות יפעלו במתכונת
הידועה של "איזוני ובלמי" ,שלפיה הרשויות מופרדות א מבקרות האחת את חברתה.
זאת ועוד ,אני מסכי ע טענת המלומדי  Bergerו ,Raoulכי לבית הנבחרי אי המיומנות
המשפטית ,הניסיו והזמ לעסוק בסוגיות המשפטיות הללו221.
כאמור ,עוד בטר אומ הלי ה Impeachmentלחוקה האמריקאית כבר התעוררה
סערה ,בי היתר בנוגע לשאלה מהו הפורו הנאות להלי James Madison 222.ו Charles
 Cotesworth Pinckneyטענו כי ניהול ההלי בפני פורו זה יהפו את הנשיא לתלוי מדי
ברשות המחוקקת ,ולכ הציעו כחלופה את בית המשפט העליו או את נשיא בית המשפט
העליו של המדינות Hamilton 223.ואחרי סברו שגופי אלה קטני מדי ,ולכ יהיו
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חשופי לשחיתות .לבסו ,מנסחי החוקה בחרו בקונגרס להיות פורו הול לניהול
ההלי224.
בפרשת  ÔÂÒ˜Èבשאלת הקלטות המפלילות נטע כי ההלי יוצר מתח חוקתי בי הרשות
השופטת למבצעת 225.בסופו של דבר בית המשפט העליו פסק כי על הנשיא למסור את
הקלטות כאמור ,והוא התפטר כחודשיי לאחר מכ 226.
בהלי ה Impeachmentשל השופט  Charles Swayneעולה לראשונה ההצעה כי בהלי
זה תמונה ועדה שתהיה אחראית לשמיעת הראיות .לאחר מכ בעקבות הפרשה הארוכה
והמפרכת של השופט  ,Harold Louderbackשבה הוצגו במש שנתיי ראיות בפני מליאה
ריקה ,קיבל הסנאט את הכלל האחדעשר שלפיו הסנאט יכול למנות ועדה לשמיעת
הראיות227.
השופט  Walter Nixon Jr.ניסה לתקו בבית המשפט העליו את הרעיו של הוועדה
המיוחדת וטע כי הקונגרס כולו צרי לדו בהלי ,בר טענתו נדחתה ,ובית המשפט אשרר
את ההלי228.
בפרשת ˜ ÔÂËÈÏהודגשה הבעייתיות מעצ ניהול ההלי בפני הקונגרס .אחת הטענות
שעלתה נגד הלי זה הייתה כי כל ניהול ההלי התבסס על רצו הרפובליקני לתפוס את
השלטו 229.

בראשיתו של הלי ה  Impeachmentשל קלינטו קיימה ועדת החוקה של הבית התחתו
שימוע על הרקע ההיסטורי של ה 230.Impeachmentהסברה הייתה שסטנדרט ה
 Impeachmentצרי להיות מוגדר הגדרה צרה כדי שמעשי פליליי שאינ קשורי ישירות
לפונקצייה הביצועית יוצאו ממנה 231.זאת כדי להימנע מדומיננטיות של הרשות המחוקקת
ביחס לרשות המבצעת232.
 Turleyסבור כי כל רשות חייבת לשמור על עצמאותה .על כ יש להגדיר את ה
 Impeachmentהגדרה צרה .הוא מגדיר גישה זו כ .executive function theory :אול ייתכ
שסטנדרט רחב דווקא יגרו ל"אפקט מצנ " של נשיאי עתידיי .זאת ועוד ,מאחר
שהקונגרס אינו כפו לביקורת שיפוטית ,נראה שאי אפשר יהיה להגבילו בעזרת הגדרה.
בנוס ,א מנסחי החוקה התכוונו כי כלי ה Impeachmentיהיה כלי אקטיבי בשיטת
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האיזוני והבלמי ,פירוש צר יגרו דווקא להגברת כוחו של הנשיא 233.בישראל ,מאחר
שהפורו שמנהל את ההלי הוא בית המשפט העליו  ,נראה כי קט החשש כי מניעי
פוליטיי יניעו את ההחלטה בדבר הקלו  ,ולכ סבורני כי הפורו הנאות להלי הוא אכ
בית המשפט העליו  .ע זאת אני מסכי כי יש לצמצ את הגדרת הקלו  ,בדומה לצמצו
הגדרת ה.impeachment
בהקשר זה אוסי כי יש שגורסי כי אפשר לייש את הלי ה Impeachmentג
כשהאד אינו מחזיק עוד במשרה ,לש הרתעה .בישראל בי שאד ממשי להחזיק
במשרה ובי שלאו דבק בו קלו לתקופה של שבע שני ,לבל יחזור לכיסאו לאחר מעשיו
הנלוזי.
במאמר מוסגר נאמר כי כחלק מצלע המחלוקת הנזכרת לעיל ,העוסקת בשאלה מהי
ההגדרה הנאותה לצמד המילי  ,high crimes and misdemeanorקיימות כמה גישות לשאלה
אימתי אפשר להדיח נושא משרה שידו הייתה במעל .הראשונה גורסת כי אפשר להדיח רק
כאשר איש הציבור עבר את העברה בעת מילוי תפקידו .גישה שנייה סוברת שאפשר להדיח
בכל עת א העברה בוצעה בעת מילוי התפקיד .לפי גישה שלישית ,אפשר להדיח על עברה,
ולא משנה מתי בוצעה ,א האד החזיק בתפקיד ציבורי בזמ כלשהו בחייו .לפי Brian
 ,Kaltא שמדובר באפשרות חוקית ,הסיכויי שינהלו הלי  Impeachmentלאחר שאד
מתפטר מתפקידו קלושי 234.בישראל נתוני המעידי שנושא המשרה ביצע את העברה
בעת מילוי תפקידו או שעברתו בוצעה מכוח תפקידו ,ה נתוני לחומרה ואינ קשורי
לשאלה א ככלל יש לנהל את ההלי ,והוא ינוהל בכל מקרה235.
ברקע פרשת ˜ ÔÂËÈÏנכתבו שני מכתבי מרשימי :האחד נחת על ידי היסטוריוני,
והשני נחת על ידי פרופסורי למשפטי 236.שני המכתבי ההלו שטחו את הביקורת
שעלתה בפרשת ˜ ÔÂËÈÏבכל הנוגע להפרדת רשויות .נראה כי המכתבי הגיעו למסקנות
זהות ,כי יש להגביל את העברות בנות ההדחה לעברות הקשורות לתפקיד או לשימוש
בסמכות שלטונית 237.ע זאת היו בי השניי הבדלי ניכרי :ההיסטוריוני טענו
שההלי חל רק בנוגע להתנהגות פסולה או מעשה פלילי שה שלוחה של הסמכות ושל
הכוח הביצועיי .לכ אפשר לומר כי ההיסטוריוני אימצו למעשה את התאוריה של
 executive functionטהורה 238.הפרופסורי למשפטי טענו כי יכול שההלי יכלול ג
התנהגות שהיא לכאורה פרטית ,א מדובר בהתנהגות "נתעבת"239.
גישת ההיסטוריוני בעייתית מכמה טעמי :ראשית ,לא ברור מה ההשלכות ארוכות
הטווח של גישת ,שכ יישומה יוביל לכ שלנשיא מותר לשקר בשבועה בענייני
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מסוימי ,כהתנהגות פרטית ,תו התעלמות מכ שמעשי פליליי לרוב נעשי מסיבות
אישיות 240.כמו כ לפי תאוריה זו ,ג רצח או התעללות מינית שלא בוצעו בתפקיד ,שה
ודאי עברות נושאות קלו  ,לא יהיו סיבה מספקת לניהול ההלי ,והדבר יפגע בתפקוד
המערכת ,שכ תיווצר הבחנה מלאכותית241.

נדמה אפוא כי למרות הביקורת הלי ה  Impeachmentחיוני ליצירת הרתעה מפני
התנהגות נשיאותית קלוקלת ,משו שזהו האמצעי החוקתי היחיד שיכול להעביר נשיא
מתפקידו לפני סו כהונתו ,ולכ הוא בל יחיד להתנהגותו של הנשיא ,ובית הנבחרי
בתפקיד קריטי להרתעתו 242.זאת א שלפי ההגדרה הכוללנית האמורה לעיל אפשר להסיק
כי ג מושג זה עודנו עמו ולא הוגדר בחקיקה האמריקאית ,בדיוק כמו הקלו בישראל.
לא למותר לציי כי כחלק משאלת הפורו נשאלת השאלה א אפשר להפעיל ביקורת
שיפוטית על הלי ה Impeachmentשנוהל בקונגרס .כאמור ,באנגליה ביקורת שיפוטית
מעי זו היא בלתי אפשרית 243.בארצות הברית ,כנזכר ,בפרשת השופט Walter Nixon Jr.
מרבית השופטי )כשישה במספר( סברו כי אל לו לבית המשפט להתערב בהדחה 244.ע
זאת בפסק הדי היו רמיזות של שני שופטי בנושא .האחד טע כי ייתכנו מקרי ,למשל
במקרי הקשורי לפרוצדורה )כאשר יש חריגה מהגבלות החוקה( ,שבה יהיה בידו של
בית המשפט לבקר את הלי ההדחה .האחר סבר שיש לבחו כל מקרה לגופוBerger 245.
 Raoulטוע שיש לבקר ביקורת שיפוטית ,שכ לא ייתכ כי לא יופעלו איזוני ובלמי על
סמכותו של הקונגרס .יצוי כי אשר לסמכות העליונה ביותר של הקונגרס )סמכות החקיקה(
חלה ביקורת שיפוטית ,ולכ אולי אפשר להסיק ביקורת מכוח "הקל וחומר" .בנוס ,לדידו,
לא זו הייתה כוונת של מנסחי החוקה בעת חיקוקה246.
מאז מקרה השופט ניקסו לא הוגשה עתירה שבוחנת את סמכותה של הרשות השופטת
לבקר את ההלי.

ד .פגיעת הקלו בעקרונות יסוד נוספי
 .1פגיעה בזכויות יסוד בצל פרשת הנגבי
לצד החוקי העוסקי בקלו עומדי חוקי יסוד נוספי שהקלו פוגע בה פגיעה
ניכרת .בי היתר הקלו פוגע בזכות לכבוד ,בחופש העיסוק ובזכות לש טוב 247.לפי

ש  ,בעמ' .747
ש  ,בעמ' .748
ש  ,בעמ' .778
צדוק ,וורג וב דוד ,לעיל ה"ש  ,131בעמ' .5
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השופט צור ,לעול לא יהיה איזו ראוי בי הפגיעה בחברי הכנסת לבי חוקי היסוד.
לדבריו ,ייתכ כי תהיה תכלית ראויה והלימה לערכיה של מדינה ישראל כמדינה יהודית
ודמוקרטית ,א הפגיעה לעול לא תהיה מידתית248.
ע זאת מאחר שהקלו הוא מונח כה מושרש בדברי החקיקה השוני ,מוטלת חובה
להשתמש בו ,אול יש לעשות כ במקרי קיצוניי בלבד249.
השופט צור סבור כי עצ ניהול ההלי על פני פרק זמ ממוש ,באופ ציבורי ,כמו
במקרה של ח"כ הנגבי ,הוא פגיעה בפני עצמה בחבר הכנסת250:
"יש לזכור שבצד הרשעתו של חבר כנסת בדי  ,חבר כנסת סובל מפגיעות
נלוות רבות הרבה יותר מאד שאינו חבר כנסת :שכ נכתב עליו בכל
רשתות התקשורת והקלו לגביו הוא עצ הפרסומי הרבי בעניינו וזאת
שלא בדומה לאד מהיישוב שאינו נושא תפקיד כזה ,שלא נכתב עליו ולא
מתפרס עניינו ברבי כפי שנעשה הדבר לגבי חבר כנסת .עצ הפרסו
פוגע בחבר הכנסת עצמו ובמשפחתו .לגבי חבר כנסת העומד לדי  ,עצ
העמדתו לדי וישיבתו על ספסל הנאשמי יש בה משו הטלת קלו  ,מבלי
שיוטל ' .'ÈÏ‡Ó¯ÂÙ‰ ÔÂÏ˜‰בה במידה ,עצ הרשעתו בדי מהווה עונש בפני
עצמו .אלה ,כשלעצמ ,ה עונשי שאינ כתובי עלי ספר ,א מי
שמשמש כחבר כנסת נושא בה ויש בה כדי להעצי את עונשו ואת סבלו.
יש לזכור כי אות 'עונשי' שאינ כתובי עלי ספר אינ מהווי עונש לכל
עבריי ועבריי  .אד שיש מאחוריו עבר פלילי מכביד ,עצ ישיבתו על
ספסל הנאשמי או הרשעתו בדי תהווה עבורו עונש קט הרבה יותר מאשר
אד שזו הפע הראשונה שהוא עומד לדי או שעברו הפלילי אינו 'מכביד'
על מנת לאז את הפגיעות הללו ,יש להפעיל את הקלו באופ מידתי"251.
מנגד ,יש הסוברי כי עצ הצרת צעדיו של מבצע העברה מהווה איזו ראוי בי הזכויות
השונות ובי הצור להרחיק אותו אד מהתפקיד שבו עבד252.
בנוס ,דווקא בהלי הקלו  ,להבדיל מההלי הפלילי ,לא ראוי שבית המשפט ינהג לפי
מידת הרחמי ,שכ עבור מידה זו ישל הציבור שחטאו היחיד הוא בחירת הפרנס253.
להל דבריו של השופט חשי בבג" :Ô‰Î
"כלל של דברי :שעה שנמל הוא בדעתו א יפתח בהלי של קלו נגד
ראש רשות שהורשע בעבירה פלילית ,אמור היוע המשפטי לשקול –
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בראש ובראשונה ,ובעיקר את שיקולי הקהילה ואת טובת הציבור ,לאמור:
הא נכו וראוי הוא שאותו ראש רשות ימשי וינהיג את הקהילה כבעבר?
ולא הרי הליכי קלו כהרי ההלי הפלילי .בגדרי ההלי הפלילי נוכל לנהוג
ברחמי ולפני משורת הדי  .לא כ בהלי הקלו  .בהלי זה ראוי לנו כי
נישמר מ הרחמי .את מחיר הרחמי תשל הקהילה שאותו ראש רשות
מנהיג ,והקהילה לא חטאה שנשית עליה עונש".
מקריאת פסק הדי של השופט צור בפרשת  È·‚‰עולה כי אותו שופט כה סולד ממונח
הקלו של ימינו ,עד כדי כ שהוא סבור כי יש למחקו כליל מספר החוקי מאחר שהוא אינו
מתאי עוד לרוח הזמ  .לדבריו ,כל עוד הקלו עודנו חלק מספר החוקי ,יש לכל הפחות
לנהוג ביישומו בצמצו כאמור254.
להל דבריו:
"¯‡'‡42 ÛÈÚÒ· Â˘Ú˘ ÌÈÂ˜È˙‰ ˙‡ Ì„˜‰‰ ÏÎ· ˜Â„·˙ ˙ÒÎ‰˘ ÈÂ
ÛÈÚÒÏ ¯Â˘˜‰ ÏÎ· ,ÏÂ˜˘˙Â ÍÏÈ‡Â 1995 ˙˘Ó ÏÁ‰ ˙ÒÎ‰ :„ÂÒÈ ˜ÂÁÏ
 ,ÂÎ ÏÚ 1995 ˙˘Ï Ì„˜˘ ·ˆÓ‰ ˙¯ÊÁ‰ ˙‡ Ï"‰ '‡42היינו תשקול את
החזרת הזכות לכנסת לקבוע את הפסקת כהונתו של חבר כנסת שהורשע ולא
תותיר זאת לבית המשפט )היינו תחזיר את המצב המשפטי שהיה בי השני
 ,(1995–1981וזאת בשל מעמדו המיוחד של חבר כנסת .בנוס תשקול את
ביטול הקשר שבי הקלו לבי שלילת הזכות להמשי בעיסוק מסויי או
להתחיל בעיסוק מסויי )לא רק לגבי חברי כנסת ,אלא בכל אות חוקי
שבה מופיע המוסד של קלו ( וזאת ע"י ביטול הסנקציה של '˜ 'ÔÂÏאשר
מנוגדת ל' 'Ì„‡‰ „Â·Îותותיר בדברי החקיקה השוני את מה שעומד
מאחורי הקלו והוא הענקת סמכות לבית המשפט )או לגור המוסמ
שנקבע בדברי החקיקה השוני( לקבוע לצד הרשעתו של נושא התפקיד
הרלוונטי ,הא ראוי שימשי בתפקידו )ככל שהורשע בעת היותו נושא
באחד מהתפקידי שהוזכרו בחוקי למיניה או הא ראוי שלא יורשה
לעסוק בתפקידי מסויימי בשל נסיבות ההרשעה בטר שהחל לשאת
באחד מהתפקידי הנ"ל(; כל זאת ,ללא שתוטבע בו קביעה שיש בעבירה
משו ˜ .ÔÂÏמפני שה'˜ 'ÔÂÏהוא מושג שלא ראוי שיהיה בספר החוקי של
מדינת ישראל במאה ה 21בשנת ."2010
אני כשלעצמי סבור כי דווקא בימינו יש מקו למונח זה ,א יש ליישמו באופ שיעלה
בקנה אחד ע עקרו החוקיות כפי שאציע בהמש.
יש להדגיש כי א שפרשת  È·‚‰הכתה גלי בעול המשפט ,נראה כי קביעת הקלו
בעניינו איננה שוללת ממנו את האפשרות להיבחר לכנסת הבאה ,משו שלא הורשע למאסר
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בפועל לתקופה של מעל לשלושה חודשי .וכ למעשה הנגבי לא נענש במלוא החומרה
וא זכה במחילת הציבור 255.יתר על כ  ,אי נשללת מהנגבי ג האפשרות לכה כשר מאחר
שאי בהרשעתו עונש מאסר בפועל .אול אפשר שמינויו יישלל א תוגש עתירה בעניי
כשרותו המשפטית 256.בכל הנוגע לזכויות יסוד ,נראה כי הקלו פוגע בי היתר ג בזכות
הציבור לבחור כרצונו .ייתכ כי חר התנהגותו הקלוקלת של איש הציבור החליט הציבור
במודע לבחור בו .לפיכ יש לנהוג בקביעה זו במשנה זהירות .במסגרת זהירות זו על בית
המשפט להתחשב ג במציאות החיי שדחפה את איש הציבור לנהוג באופ שבו נהג257.
יש להדגיש כי על א האמור לעיל קיי אינטרס נוס והוא שמירה על רמת מוסריות בקרב
נבחרי הציבור ושמירה על המוניטי של הרשויות השונות 258.אי להתעל מכ שמעבר
לטובת קהילת הבוחרי עומדת ג הטובה הכללית והיא שיגור מסר חדמשמעי וברור לכל
נבחרי הציבור באשר ה – לנהוג במוסריות ,במקצועיות ובאתיקה ציבורית259.
כפי שעולה מדבריו של חשי בפסק די :Ô‰Î
"כל כ לעניינ של קהל וקהילה פלוני ,אות קהל וקהילה שראש הרשות
הנהיג ומבקש להמשי ולהנהיג .לא למותר להוסי – הדברי ברורי
מאליה – כי בצד טובתה של הקהילה הספציפית שבה מדובר ,יוסי היוע
המשפטי וישקול בדעתו את אינטרס הכלל ,להודיע בקול לכל באי עול מה
ה כללי התנהגות ראויי שיאמצו לה האומרי להנהיג קהל ועדה ,מה ה
סטנדרטי של אתיקה ציבורית שכוח יפה כלפי כולי עלמא .אכ  ,חייב הוא
היוע המשפטי לעשות כדי שהנגע לא יפשה .שיקול הכלל משקלו עמו,
ומשקל כבד הוא".
נשאלת השאלה א באות מקרי שבה מוטל הקלו אי מדובר בענישה כפולה היות
שאותו נבחר ציבור כבר שיל את חובו לחברה כאשר מוצו ההליכי הפליליי כלפיו .מ
הפסיקה עולה כי אי בקלו ענישה כפולה הואיל והמטרה של הלי זה אינה להעניש את
אותו איש ציבור אלא לשמור על טובת הציבור שאותו שירת260.
 .2קנת מ וגישתו לקלו
קנת מ סבור כי הקלו טומ בחובו בעייתיות ,משלושה טעמי מרכזיי :הטע
הראשו  ,כאשר הפסיקה קובעת כי אי בעברה מסוימת קלו  ,היא מפיצה מסר שיפוטי סותר

 255זאב סגל "הטלת קלו על צחי הנגבי = השעיה מיידית" www.haaretz.co.il/8.11.2010 ı¯‡‰
.hasite/spages/1197587.html
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ולמעשה הופכת את ערכה של ההרשעה הפלילית לחסרת ער כקליפת השו .לפי קנת מ ,
בעברות שבה אי קלו  ,אי צור לערו הלי פלילי כלל וכלל 261.על דברי אלו השיב
בית המשפט בטענה שזו לא הייתה כוונת המחוקק כאשר הוא חשב על "קלו משפטי".
הקלו המשפטי ד במצבי שבה הפגיעה חמורה מהרגיל בעקרונות המוסר 262.אפשר
ללמוד על כ ג מגישתה של השופטת פרוקצ'יה ,המדברת על אלמנט שלילי נוס על
הפרת החוק 263.להל דבריה:
"'קלו ' הנלווה לעבירה מוסי לה יסוד של שלילה החורג מממד הפרת
החוק גרדא .זהו מונח הנושא עמו מטע מוסריערכי שלילי ,בבחינת דופי
מוסרי ,הניזו מתפיסות ערכיות ומאמות מידה מוסריות הרווחות בחברה.
זהו מושג רבפני הלובש צורה ופושט צורה בהתייחס לאופי העבירה
הנעברת ונסיבותיה ולהקשר הדברי המיוחד שבו הוא עומד למבח  .מכא ,
שלא הרי 'קלו ' הדבק בעבירה בהקשר של פסילת אד לכהונה ציבורית או
המשפיע על מידת כשירותו של אד לעסוק במקצוע שעניינו מת שירות
לציבור ,כהרי 'קלו ' בהקשר של מועמדות אד לבחירות".
הטע השני – הבעייתיות בהגדרה .לעומת פלר ,שטוע כי הסיבה לבעייתיות ההגדרה
נעוצה בעובדה שהקלו נקבע לפי הנסיבות המשתנות של כל מקרה ומקרה .קנת מ סבור כי
באופ זה נית בידי השופטי שיקול דעת רחב מדי ,ולכ אי אפשר לצפות את החלטתו של
בית המשפט .הדבר מוביל לפגיעה בעקרונות יסוד לא מעטי כמו למשל עקרו הוודאות,
אחידות הדי ושוויו 264.
הטע השלישי – קנת מ סבור כי שאלת הקלו איננה שאלה לבית המשפט הפלילי,
מכמה סיבות :ראשית אי זה מתפקידו של בית המשפט שד בענייני פליליי לדו בהיותו
של אד נושא קלו לאחר שהוכחה אשמתו בפניו מעבר לספק סביר .כביכול ,שאלת הקלו
נוגעת לזמ עבר ,אול למעשה היא נוגעת לכשרותו של אד בעתיד .אל נכו  ,כל העברות
הפליליות כוללות בתוכ קלו  ,אול רק הציבור יחליט א עברה כזו או אחרת נושאת קלו .
לאמור ,לגישתו של קנת ,למעשה התפקיד לקבוע זאת הוא של הרשות המבצעת265.
בעניי ניהול הלי הקלו על ידי בית המשפט לענייני פליליי נאמר בפסיקה כי בי
שני ההליכי האלו קיימת זיקה ,אול היא אינה יכולה לקד את מטרותיו של ההלי
הפלילי כחלק מהלי הקלו  ,ואי ביכולתו של "הישג פלילי" של התביעה לבטל את שאלת
הקלו  266.יש להדגיש כי לעומת ההלי הפלילי שבו עיקר הדגש הוא בהרתעה ,בגמול
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עמנואל גרוס

ובשיקו ,בסיסו של הלי הקלו הוא מוסריערכי ,ומקורו בתחו המשפט המנהלי
ציבורי 267.אני כאמור סבור כי יש לנהל את ההלי בפני בית המשפט.

ה .בעייתיות בניהול ההלי
לדעתי ,כאשר בוחני את העברת הקלו ראוי להתייחס אולי לאיחוד ההליכי .מ הפ
הדיוני נראה שג הציבור וג הנאש יוצאי כשיד בשכר ,שכ הציבור נמנע ממצב שבו
איש ציבור סורר ממשי להחזיק במשרתו הציבורית כאשר כבר הורשע בדי הפלילי עד
שמתברר א עברתו נושאת קלו א לאו .הנאש מצדו מרוויח מניהול מהיר של ההלי,
ובכ נמנע ממנו עינוי די  .נוס על כל אלו ייחס ג זמ שיפוטי יקר .א כ נראה כי
מבחינה דיונית ראוי לצר את הלי הקלו אל ההלי הפלילי268.
מ הפ המהותי יש הסוברי כי אי לאחד את ההליכי וא יש להיזהר מלעשות כ .
ראשית ,יש להדגיש את העובדה שהלי הקלו אינו שאוב מהמשפט הפלילי אלא מקורו
בעול הממשל והמנהל ,וכל הלי בעל אופי שונה .אפשר שאיחוד יוביל לכ שלא יישמר
אופיו הייחודי של ההלי כפלילי או כמנהלי .עולה סכנה נוספת בצירו ההליכי והיא
שהאחד ישפיע על האחר .למשל ,הטלת קלו על אד אולי תפחית מהעונש שיוטל עליו269.
לטעמי ,אי ספק כי הרווח העולה מאיחוד ההלי מ ההיבט הדיוני הוא רב .בנוס,
לדעתי ,עולה הרווח על ההפסד ג מ ההיבט המהותי .ייתכ כי דווקא מנקודת מבט
שמתחשבת בפגיעה בעקרו החוקיות ,דווקא איחוד ההליכי עשוי לצמצ את הפער שבי
שני המושגי .אפשר שבשל איחוד זה יובא הקלו בחשבו בגזר הדי  ,וכ עונשו של
הנאש יופחת והפגיעה בו תקט )אפשר להעלות טענה הפוכה ,ולפיה יש לנהל את ההלי
בבית המשפט לענייני מנהליי בשל השוני שבי שני ההליכי(.

ו .סיכו ומסקנות
בחיבור זה בחנתי את המצב החוקי הקיי בישראל ובמדינות אחרות בעול בכל הנוגע
לקלו ולעקרו החוקיות .כמו כ הצגתי את הבעיות הנוספות שאפשר שיתעוררו בשל הלי
בעייתי זה .סבורני כי חשפתי את הבעיה הקשה שמתעוררת מעצ הפעלת הקלו אל מול
עקרו החוקיות.
אי עוררי כי המושג "קלו " חיוני לש ניהול משטר דמוקרטי תקי ונקי משחיתויות.
הל נודעת חשיבות רבה להרתעת של אישי ציבור ,שמא ילכו בדרכי עקלקלות.
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 268בג"  ,Ô‰Îלעיל ה"ש  ,1בעמ' .323
 269ש  ,בעמ' .324

46

עלי משפט יא תשע"ד

הקלו כרוע לעקרו החוקיות :על פגיעת הקלו בעקרו החוקיות

אול בהטלת הקלו אי כדי לבטל את עקרו החוקיות ,שהוא אב פינה במשפט
הישראלי הפלילי .עיקרו זה קובע כללי ברורי הנוגעי לעברה ולעונש ולא בכדי אלו
נקבעו ,שכ התכליות של העיקרו ה בעלות חשיבות רבה לאי שיעור וה בבחינת יסודות
איתני לניהול משטר דמוקרטי תקי .
אל נכו  ,אישי ציבור ה בעלי הדעה ,וברשות משאבי רבי להתמודד ע שערורייה
כזו או אחרת ,אול עובדה זו אינה נותנת לגיטימציה לפגיעה בזכויותיה .אדגיש כי אי
בכוונתי להפו למלי יושר של אישי ציבור סורחי ,א אי להתעל מהעובדה שבמצב
הדברי היו המושג "קלו " סותר את עקרו החוקיות מ המסד ועד הטפחות ,והדבר
מצרי פתרו מידי.
יש הסוברי ,ואני מסכי עמ ,כי ראוי ,בעיקר בשל עקרו החוקיות ,כי ינוסחו כללי
ברורי ,כדי שתישלח אזהרה ברורה ונהירה לאישי הציבור באשר ה ,שתעלה בקנה אחד
ע עקרו החוקיות .אני מסכי ע המשפטני בפרשת ˜ ÔÂËÈÏכי אי להגביל את הקלו רק
למסגרת הצרה של התנהגות בעת מילוי התפקיד ,וכי אפשר לכלול התנהגות פרטית ,א זאת
רק כאשר מדובר בהתנהגות נתעבת ושערורייתית במיוחד .בנוס ,לדעתי ,יש לאמ חזקה
אשר לפיה א יש ספק בעניי הקלו  ,אזי העברה אינה עברה שיש עמה קלו  .לשיטתי ,יש
להכי רשימה פתוחה של עברות שיש בה קלו  .אני סבור כי ראוי כי הרשימה תכלול עברות
חמורות במיוחד כגו רצח או אונס .אשר לעברות אלו ,יש לאמ לדעתי גישה המטילה קלו
נצחי ,זולת מבמקרי חריגי .יתר על כ  ,לדידי ,יש לכלול ברשימה את כל העברות
הקשורות לגנבה ,שוחד ,מרמה וכיוצא באלו וכ את מרבית עברות המי  ,שבגינ הקלו אינו
צמית.
סבורני כי על עברות שנכללות ברשימה יש להטיל קלו בדומה לעונש חובה ,וכ א
אד מורשע באחת מאלו יש להטביע על מצחו אות קלו באופ אוטומטי )אלא במקרי
חריגי במיוחד( .הטעמי לכ ה אלה :ראשית ,א אלו יהיו פני הדברי ,שופטי ישקלו
שוב ושוב בטר ירשיעו עובד ציבור שסרח ,וא ייתכ כי יתחשבו בהטלת הקלו בעונש,
ובכ תתאז הפגיעה בעקרו החוקיות .שנית ,באופ זה תישלח אזהרה חדמשמעית לאישי
הציבור ,והדבר יחזק את מעמדו של עקרו החוקיות .שלישית ,לפחות בכל הנוגע לעברות
אלו ,לא תהיה עוד תחולה רטרואקטיבית בהפעלת הקלו .
זאת ועוד ,לשיטתי ,רצוי כי סמכות הדיו תהיה נתונה לבית המשפט שייש את הכללי
שקבע המחוקק ולא להעביר סמכות זו לידי הכנסת ,שאינה חסרת פניות בהלי ,וזהו אינו
תחו מומחיותה.
עד לתיקו החוק ובשל ההשפעה הרבה על פני פרק זמ ממוש של הקלו  ,ראוי כי בתי
המשפט ינהגו בזהירות יתרה כאשר מונחת לפתח שאלת הקלו  .לאמור ,יש לקבוע קלו
במקרי מובהקי בלבד 270כדי לצמצ את הפגיעה בעקרו החוקיות ובזכויות אחרות.
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