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 רה: הזכות החוקתית להליך הוגןעבֵ של זכויות נפגעי  "הדור הבא"

 מאת

 **דנה פוגץ' *,רוזנברג-הדר דנציג

 תקציר

חוק זכויות נפגעי עֵברה מקנה אומנם לנפגעי עֵברה זכויות פרוצדורליות ואחרות, אך אלה אינן 

חקיקה אינו שולל את נאכפות דיין והיקפן מצומצם וחסר. הואיל ועיגונן של זכויות נפגעי עֵברה ב

תחולתן של זכויות האדם העומדות לנפגעי העֵברה, החקיקה הקיימת קובעת רק את רף המינימום 

של הזכויות המגיעות כיום לנפגעים. המאמר מציע להכיר בזכותם של נפגעי עֵברה להליך הוגן 

החוקתי  כזכות בעלת מעמד חוקתי הנגזרת מזכותו החוקתית של הנפגע לכבוד. הכרה במעמדה

של הזכות להליך הוגן לנפגעי עֵברה תבטיח כי זכויות נפגעים לא יוכלו להירמס בלא בקרה ובלא 

יכולת להשיג על פגיעה בהן. המאמר מציג שלוש הצדקות עקרוניות ושתי הצדקות בעלות אופי 

הן מעשי לעיגונן של זכויות נפגעי עֵברה כזכויות חוקתיות דווקא. שלוש ההצדקות העקרוניות 

חובת המדינה כלפי נפגעי עֵברה הנובעת מן הפגיעה האפשרית בכבודם במסגרת ההליך הפלילי; 

הצורך להגן על זכויותיהם של נפגעים כקבוצת מיעוט הנעדרת ייצוג וכוח בהליכים פוליטיים; 

והחשיבות הסמלית הגלומה בהעברת מסרים באמצעות זכויות חוקתיות. שתי הצדקות נוספות, 

דעתה הרחב של התביעה בהליך הפלילי, בהעדר ביקורת שיפוטית; -י מעשי, הן שיקולבעלות אופ

אכיפה. -והצורך להבטיח אכיפה של זכויות נפגעים במציאות שבה זכויות אלה לוקות בתת

המאמר מנהיר מדוע ראוי לאגד את הזכויות החוקתיות הפרוצדורליות המגיעות לנפגעים תחת 

אודות היקף הזכות -ומכשיר את הקרקע לכתיבה עתידית עלהזכות החוקתית להליך הוגן, 

 ומשמעותה הקונקרטית בהקשרים שונים הנוגעים בנפגעי עֵברה.

 

 

 אילן.-למשפטים, אוניברסיטת בר מרצה, הפקולטה *
המרכז  –ראש משותפת של "נגה -פקולטה למשפטים, הקריה האקדמית אונו. מייסדת ויושבתמרצה בכירה, ה **

 ל הקריה האקדמית אונו.הישראלי לזכויות נפגעי פשיעה" מיסודה ש

 Meg-ל, Douglas Beloof-לאריאל צמח, לברנדס, -ובסקיתמר הוסטלאריאל בנדור, לתודה לאורי אהרונסון, 

Garvinלאומי -, למשתתפי הכנס הבין“Victims of Crime in the Public and Legal Arenas: A Multi-

Disciplinary Approach”,  אילן ובפקולטה -אוניברסיטת ברשל בפקולטה למשפטים  2012שהתקיים במרס

פקולטה במפלילי עד חוקתי"  ולמשתתפי סדנת "משפט המדינה: ,הקריה האקדמית אונושל למשפטים 

תודה חמה  על הערות חשובות שסייעו לנו בחידוד הטיעונים במאמר. –אילן -אוניברסיטת ברשל למשפטים 

רומי מרטין ולחברי המערכת גלעד זוהרי, מיה טולידאנו ואסף וינר על הערות והצעות  עיוני משפטלעורכת 

ידי מרכז מינרבה לזכויות האדם -זה נתמך עלמחקר  עיניים, ולאסף דהן על סיוע במחקר.-מאירות

 באוניברסיטה העברית בירושלים.
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 מבוא
 הצדקות לעיגון זכויות פרוצדורליות של נפגעי עֵברה כזכויות חוקתיות א.

 רה להליך הוגןעבֵ של נפגעי  יהםהצדקות עקרוניות להקניית מעמד חוקתי לזכויות .1
רה הנובעת מן הפגיעה האפשרית בכבודם במסגרת ההליך עבֵ חובת המדינה כלפי נפגעי  )(א

 הפלילי
נפגעים כקבוצת מיעוט הנעדרת ייצוג וכוח בהליכים  יהם שלהצורך להגן על זכויות (ב)

 פוליטיים
 חינוכית-ליתסמהצדקה  (ג)

 רהעבֵ י של נפגע יהםזכויותלמעמד חוקתי להקניית הצדקות בעלות אופי מעשי  .2
עדר ביקורת בהדעתה של התביעה בהליך הפלילי הינו רחב ביותר -בו שיקולשעידן  (א)

 שיפוטית
 רהעבֵ הצורך להבטיח אכיפה של זכויות נפגעי  (ב)

 רה להליך הוגןעבֵ הזכות החוקתית של נפגעי  ב.
 הזכות החוקתית להליך הוגן .1
 רהעבֵ נפגעי המוקנה לתכולתו של סל זכויות ההליך ההוגן  .2

 סיכום ומבט לעתיד

 מבוא

פרקטיקה, באשר בחשיבה המשפטית, ובתוך כך גם בשינוי עצום מתרחש בעשורים האחרונים 

לאורך עצמאיות. אישיות זכויות  לשרה בהליך הפלילי כמושאים עבֵ למעמדם של נפגעי 

ואר כמת ,רהעבֵ הההיסטוריה הארוכה של המשפט הפלילי חלו שינויים רבים במעמדו של נפגע 

עוסקת בהיסטוריה זו: ממודל פרטי של משפט פלילי, עד לפני כמאתיים שנה, הרבה הכתיבה ב

גישת המודל הציבורי המובהק,  ה שלהתפתחותאת ההליך, ועד עצמו במסגרתו ניהל הנפגע ש

רה נתפסה כפוגעת באינטרס ציבורי עד והעבֵ במסגרתו נכנסה המדינה לנעלי התובע מול הנאשם, ש

 "קורבן ציבורי"המדינה עברה לפעול בשמו של בספרות הודגש כי  1האינטרס הפרטי.כדי זניחת 

שנוצר למעשה נתק מוחלט בין התביעה לבין הנפגע הספציפי. התובע ראה כך מזוהה, עד כדי -בלתי

או ד היותר עֵ -מוחשיים, והנפגע שימש לכל-בלתי "אינטרסים ציבוריים"לנגד עיניו רק אותם 

רה נכתב בשנים האחרונות, העבֵ נפגעי בתולדות לפי שעה הפרק האחרון  2ת.אמצעי להשגת ראיו

לא במערכת האדוורסרית הנוהגת עם זאת,  3ועניינו במתן זכויות עצמאיות מסוימות לנפגעים.

 ).1984( 108כרך א  יסודות בדיני עונשיןלהצגת מודל התביעה הציבורית כמודל היחיד ראו, למשל, ש"ז פלר  1

, Kozinsky, דברי השופט Kenna v. U.S. District Court, 435 F.3d 1011, 1013 (9th Cir. 2006)ראו:  2

סמך ההנחה כי הנפגע צריך להתנהג כ"ילד -לפיו מערכת המשפט הפלילי התנהלה לאורך זמן רב עלש

 ה' ד"ר וד' פ'). –(התרגום שלנו  "נראה אך לא נשמע" –ויקטוריאני טוב" 

 VICTIMS OF CRIME: A NEW DEAL? (Mikeהברית ראו, למשל: -לכתיבה המתארת התפתחות זו בארצות 3

Maguire & John Pointing eds., Milton Keynes: Open University Press 1988); LESLIE SEBBA, 

THIRD PARTIES – VICTIMS AND THE CRIMINAL JUSTICE SYSTEM (Ohio State University Press 

1996); GWYNN DAVIS, MAKING AMENDS: MEDIATION AND REPARATION IN CRIMINAL JUSTICE ch. 

1 (London 1992) ראו:  – נפגעים בהליכים הפליליים למציאות ם שלהשתתפותנהפכה . כיוםErin A. 

O’Hara, Victim Participation in the Criminal Process, 13 J. L. & POL’Y 229 (2005) לאמירה כי .
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היותר משתתף במקטעים רלוונטיים -המקרים הוא לכל. ברוב הנפגע לצד נוסף לתביעהנהפך עדיין 

 4בהליך.
חשיבה המנחה את השינוי במעמדם ב, כי אם היסטוריה כשלעצמהאינו ב העניינו של מאמר ז

בסיסים כמה גן באמצעות רה בהליך הפלילי. בעוד שמודל התביעה הציבורית עּועבֵ השל נפגעי 

רים לרבות תיאוריית האמנה החברתית והצורך בענישה עקבית ואחידה של המפֵ  –תיאורטיים 

חשיבה תיאורטית ידי -עלודל הציבורי המובהק הונע השינוי המתחולל בפניו של המ –אותה 

 5בחשבון שיקולים נוספים.להביא מתפתחת שביקשה 

מאמר זה יבקש להתחקות אחר חשיבה זו ולפתח את הטענות התומכות בהכרה בזכויות 

רה נהנים עבֵ כיום רבים מן האינטרסים של נפגעי  6רה בהליך הפלילי.עבֵ נפגעי  לש ליותפרוצדור

נבקש להצעיד את הדיון לנוכח זאת  7פטי של זכויות במדינות רבות, לרבות ישראל.ממעמד מש

באמצעות הנחת תשתית תיאורטית תומכת, מדוע אין להסתפק אך  ,צעד נוסף קדימה ולשכנע

גם הצדקות -עקרוניות, כמו-רה. נציע הצדקות נורמטיביותעבֵ חוקתיות לנפגעי -במתן זכויות תת

 Erin C. Blondel, Victims’ Rights in an Adversary System, 58אדוורסרי טהור ראו: עוד ההליך אינו 

DUKE L.J. 237 (2008). 

בהן נוהג הליך פלילי אדוורסרי. בשיטות משפט ש ,אמריקניות-הדיון במאמר זה מוגבל לשיטות משפט אנגלו 4

על מקומם של נפגעים. כך, למשל,  ,בין היתר ,משליכיםאשר קונטיננטליות ההליך נושא מאפיינים שונים, 

 Anat: ול להצטרף להליך כתובע נוסף במקרים מסוימים. ראורה יכהעבֵ במערכות משפט אינקוויזיטוריות נפגע 

Horovitz & Thomas Weigend, Human Dignity and Victims’ Rights in the German and Israeli 

Criminal Process, 44 ISR. L. REV. 263, 290–291 (2011); GEORGE P. FLETCHER, WITH JUSTICE 

FOR SOME: VICTIMS’ RIGHTS IN CRIMINAL TRIALS 193–197 (Massachusetts 1995) בחנתו את ה. ראו

 Douglas Evan Beloof, The בהליך לבין נפגע שהוא צד להליך: "משתתףשהוא בגדר "בין נפגע  Beloofשל 

Third Wave of Crime Victims’ Rights: Standing, Remedy and Review, BYU L. REV. 255, 352 

 .)Beloof, The Third Wave of Crime Victims’ Rights(להלן:  (2005)

 Sue Anna Moss Cellini, The Proposed Victims’ Rights Amendment to the Constitution of theראו:  5

United States: Opening the Door of the Criminal Justice System to the Victim, 14 ARIZ. J. INT’L & 

COMP. L. 839, 844–847 (1997)הערכים של של מודל התביעה הציבורית ו םאודות הרקע לאימוצ-. על

בדבר מודל מיגור הפשיעה ומודל ההליך  Packerהעומדים ביסודו ניתן ללמוד גם מהתיאוריה המשפיעה של 

ם ההוגן, כשני מודלים המשקפים ערכים מתחרים המשפיעים על מערכת המשפט הפלילי, אשר בשניהם אין מקו

–Herbert L. Packer, Two Models of the Criminal Process, 113 U. PA. L. REV. 1, 9 (1964: לנפגע

 זכות להליך הוגן.ה לש. לתיאוריה זו נתייחס בהמשך בהקשר (1965

-לחוק זכויות נפגעי עבירה, התשס"א 2נדגיש כי לצורך דיון זה אנו מסכימות עם הגדרת "נפגע עבירה" בס'  6

לפיה נפגע הוא "מי שנפגע במישרין מעבירה, וכן בן משפחה ש(להלן: חוק זכויות נפגעי עֵברה),  183ס"ח , 2001

את המדרג  ,לחוק 22של מי שהעבירה גרמה למותו, למעט החשוד, הנאשם או הנידון". על כך נוסף ס' 

סופי של נפגעים, אלא נאיפי קרבתם לנפטר. לאור הגדרה זו אין מדובר בטווח -בני משפחה על יהם שלזכויות

בקבוצה מתוחמת היטב. גם הפסיקה האמריקנית אימצה את מבחן הפגיעה "במישרין" וסירבה להכיר בנפגעים 

 .United States v. Hunter, 2008 U.S Dist. LEXIS 1323 (D. Utah, Jan. 8, 2008)מרוחקים. ראו, למשל: 

 רה.עבֵ פגעי ן המרכזי של זכויות אלה ראו חוק זכויות ננלעיגו 7
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רה בהליך הפלילי כזכויות בעלות עבֵ שיש להקנות לנפגעי  ליותהפרוצדורמעשיות, להכרה בזכויות 

 מעמד חוקתי, על כלל ההשלכות הנלוות להכרה כזו.

רה ניתן למפות שתי עבֵ כלל התיאוריות התומכות במתן קול עצמאי לנפגעי בהתבוננות על 

ית זכויות האחת מתבססת על התועלת שתפיק המדינה מהקני :קטגוריות מרכזיות של טיעונים

האדם של  מתבססת על הכרה בערכן של הזכויות כאינהרנטיות לכבודוהאחרת  ,רהעבֵ הלנפגעי 

, לא נרחיב במסגרת יםתועלת למדינה, על פניו השונהטיעון המתבסס על נוגע להנפגעים עצמם. ב

נפגעים, המזהות את זכויותיהם -הטיעונים שנציע יישענו על תיאוריות מבוססות 8מאמר זה.

גם במסגרת תיאוריות  9ההליך על מצבם. יו שלהשלכותביטוי לכבודם, לרבות בכל הנוגע כב

מצומצם יותר, גורס ההאחד,  :נפגעים מוכרים שני טיעונים המובחנים זה מזה בהיקפם-מבוססות

רחב יותר, דורש להעניק זכויות ה, ואילו האחר 10;של הנפגע ריכי יש לתת מקום לנזקו הפרטיקול

אנו נטען כי יש  11הנפוצה בהליכים פליליים. "ת המשניתנּוהקורּב"ת ינפגעים את חווימן השימנעו 

מתחולתם של ייגזרו יחד. זכויות אלה -הנגזרות משני הטיעונים גם ליותלהכיר בזכויות פרוצדור

צד להליך הפלילי אך אומנם אינם אשר רה, העבֵ העקרונות החוקתיים על עניינם של נפגעי 

 ידה רבה וישירה.מושפעים ממנו במ

רה נעגן בזכויות אדם כלליות עבֵ לנפגעי  ליותאת הבסיס להכרה בזכויות חוקתיות פרוצדור

פינה במאבק להגנה על זכויות נפגעים -הפכה לאבןנאמירה ש 12האדם וחירותו. יסוד: כבוד-ובחוק

ו של בזמננו נשכח לא אחת, כי כבוד האדם הוא לא רק כבוד"כי היא אמירתו של הנשיא שמגר 

פעולה מצד -ספות תועלות של שיתוףוֹ מפיק מיתהנפגע שתועלת הפרטית ה לעלפיהם שלטיעונים תועלתניים,  8

 .LeRoy Lהמשפט ומתן אפשרות לתובעים ולשופטים לקבל מידע מלא יותר, ראו, למשל: הנפגעים עם מערכת 

Lamborn, Victim Participation in the Criminal Justice Process: The Proposals for a 

Constitutional Amendment, 34 WAYNE L. REV. 125, 147 (1987–1988) דנה פוגץ' "'מהפכת ;

(להלן:  )2004( 229ד  קרית המשפטהיום שאחרי: לקראת מודל המכיר בשיקולי ענישה פרטיים?"  –הקורבנות' 

דינה של השופטת -לפסק 51–50, 46, פס' גנאמה מדינת ישראל נ' 10349/08; רע"ב )"פוגץ' "מהפכת הקורבנות

ת את וכמשרתבצד ערכן מידע,  ותספקמכ "נפגעצהרות ה"של  ןלעניין ערכ ).20.7.2009(פורסם בנבו, פרוקצ'יה 

 Edna Erez, Who’s Afraid of the Big Bad Victim? Victim Impact Statements as: ראו ,הנפגע עצמו

Victim Empowerment and Enhancement of Justice, CRIM. L. REV. 545 (1999). 

 .144, בעמ' שם, Lambornראו  9

 Douglas Evan Beloof, Weighing Crime Victims’ Interests in Judicially Craftedראו, למשל:  10

Criminal Procedure, 56 CATH. U. L. REV. 1135, 1149 (2007). 

 Douglas Evan Beloof, The Third Model of Criminal Process: The Victim Participationראו, למשל:  11

Model, 1999 UTAH L. REV. 289  :להלן)Beloof, The Third Model of Criminal Process( ."ת נּורּבוק

היוועצות -מסירת מידע ואי-נאות של המערכת כלפי הנפגע, לרבות אי-לאהיא פגיעה הנובעת מיחס  "משנית

: מקורות מהותיים ראוכמה רות מין. לסקירה של עבֵ נפגעי  לשוח במיוחד בהקשר השימוש במושג רוֹ  .עימו

MARTIN WASIK, THOMAS GIBBONS & MIKE REDMAYNE, CRIMINAL JUSTICE: TEXT AND 

MATERIALS 98 ff. (London 1999)ראו המשפט במושג-. להכרת בתי: State v. Sheline, 955 S.W.2d 42, 

44 (Tenn. 1997)  להלן: עניין)Sheline( דינו של -לפסק 10פס'  ,מדינת ישראל נ' פלוני 8706/07. כן ראו בש"פ

 ).27.11.2007השופט פוגלמן (פורסם בנבו, 
 .150 בתשנ"היסוד: כבוד האדם וחירותו, ס"ח -חוק 12
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דיון חסר אולם עיון בספרות מלמד כי  13".הנאשם אלא גם כבודו של המתלונן, העד, הקורבן

נציע פרשנות לתחולתו של מושג זה כמשתקף באגד  רה.העבֵ שיטתי במשמעות כבודו זה של נפגע 

המאמר יציג תיאוריה חדשה המשתמשת במושגים שהשתרשו רה. עבֵ הליך הוגן לנפגעי לזכויות ה

זכות "ו "חובת המדינה", "הזכות להליך הוגן"יסוד בהקשרים מסוימים, ביניהם -מושגיזה כבר כ

בהקשרים נוספים, חרף השינוי העצום מקיפה בחינה מחודשת ב. מושגים אלה טרם זכו "הטיעון

למשל, הכתיבה העוסקת בזכויות הפרט בהליך  ,נפגעים. כך יהם שלבתפיסות בדבר זכויותשחל 

בזכות להליך הוגן, יישמה מושגים אלה בעיקר על זכויות נאשמים. גם השיח הפלילי, וביתר שאת 

החוקתי במשפט הפלילי התפתח בעיקר סביב ההכרה בזכויותיהם החוקתיות של חשודים 

ונאשמים, תוך התעלמות יחסית, בעיקר במישור הכתיבה התיאורטית, מן הרלוונטיות שיש לשיח 

דונו בעיקר במסגרת המשפט יה וזכות הטיעון של הפרט נחובות המדינ 14זה על זכויות הנפגעים.

, כמו בענייננו. באופן מאודנהלי, ולא פותחו דיין בהקשרים נוספים שבהם הן רלוונטיות המ

אודות זכויות חוקתיות של נפגעים -על מפרספקטיבה תיאורטית ועקרוניתמתמיה למדי, הכתיבה 

תכנים ניכרים מן הכתיבה והפסיקה שף . אכאחד בארץ ובעולם –בהליך הפלילי הינה דלה 

רה עשויים להיכלל מבחינה רעיונית תחת הזכות עבֵ נפגעי  יהם שלהחדשות העוסקות בזכויות

לא רה להליך הוגן, הקישור התיאורטי בין הסוגיות טרם נעשה, וממילא עבֵ החוקתית של נפגעי 

ד לפיתוח הכתיבה העתידית . מאמר זה מבקש ליטול על עצמו אתגר זה, כנקודת מוצא בלבּפּותח

לפרש יאפשרו רה להליך הוגן עבֵ ההצדקות שנציע להכרה בזכותם החוקתית של נפגעי בנושא. 

פנייתנו, במצב המשפטי את הקרקע לקראת הכרה בזכויות עתידיות. ויכשירו זכויות קיימות 

רך בפרשנות , קיים צויעשהחקיקה, ככל שיבשינוי ייעשה הנתון, הינה לכלל הרשויות. עד אשר 

כבר  כך נעשהו ,משפטית של החוק הקיים ובאכיפה. כך נעשה לעניין זכויות חשודים ונאשמים

מאמר זה יספק את הבסיס הנורמטיבי  15.לעיתים רחוקות יותר, אם כי כיום גם לעניין נפגעים

 לפרשנות זו וירמוז גם על תכניה.

שלבי. בשלב -רה מחייב דיון תלתעבֵ ככלל, ביסוס הטענה בדבר הכרה בזכויות חוקתיות לנפגעי 

רה כבעלי מעמד של עבֵ להכיר באינטרסים של נפגעי ראוי הראשון והמקדמי יש לשכנע מדוע 

הכרה באינטרסים של המצדיקים קיימים שיקולים חזקים שאכן בהנחה  16זכויות משפטיות.

ראו עוד  .)1994שמגר (הנשיא של דינו -לפסק 8, פס' 621) 4פ"ד מח( ,פלוני נ' מדינת ישראל 3750/94ראו דנ"פ  13

); 1995שמגר (הנשיא לשעבר דינו של -לפסק 10-ו 3, פס' 589) 4פ"ד מט( ,גנימאת נ' מדינת ישראל 2316/95דנ"פ 

), שם 1993דינו של הנשיא שמגר (-לפסק 10, סוף פס' 661) 3פ"ד מז( ,מדינת ישראל נ' חג' יחיא 4390/91דנ"פ 

 ."בכוח-למעשה ושל הקורבנות-הקורבנות"זכויותיהם של  הוא מזכיר את הצורך לשמור על
 ).2002( 375, 354) 3פ"ד נו( ,ברנס נ' מדינת ישראל 3032/99ראו, למשל, מ"ח  14
, שם. הדוגמה הבולטת היא של פרשנות זכותם החוקתית של נפגעים ברנסעניין נושא זה בראו התייחסות ל 15

דנה פוגץ' "חשופה לעין כל: על זכותה של נפגעת עבירה לפרטיות  לפרטיות אגב דיון בחשיפת חומרי חקירה. ראו

ילה ואברק  ןאהרבעריכת מצא אליהו בספר לכבודו של השופט בדימוס  2014-בלהתפרסם צפוי בהליך הפלילי" (

 Hadar Dancig-Rosenberg & Dana Pugach, Between ‘Secondary Victimization’ and; פרוקצ'יה)

Positive Victimology: The Case of Crime Victims’ Right of Privacy, in POSITIVE VICTIMOLOGY 

(Natti Ronel & Dana Segev eds., Routledge, forthcoming 2015). 
. המושג הראשון הינו "אינטרס"לבין המושג  "זכות"הספרות הפילוסופית והמשפטית מבחינה בין המושג  16

יכול כן -ועל ,לעומתו, אינו נורמטיבי בהכרח ,הוא בעל ערך מוסרי. המושג השניוככזה  ,נורמטיבי מעצם טיבו
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מטיבי של זכויות למעמד נורראויות לנמק מדוע זכויות אלה מחייב נפגעים כזכויות, השלב השני 

זכויות נפגעים, השלב השלישי למעמד חוקתי להקניית בהינתן הצדקה חזקה  17חוקתיות דווקא.

באילו תנאים ובאיזה היקף ניתן  ,לדון בהיקפן של הזכויות ובשאלת גבולותיהן, דהיינומחייב 

 .חוקתית-מבלי שהפגיעה תיחשב בלתילפגוע בזכויות אלה 

לשכנע מדוע אין להסתפק דהיינו, בניסיון בשלב השני,  בקש להתמקד כאמורממאמר זה 

להקנות להן מעמד נורמטיבי של זכויות אלא יש חוקתיות, -במעמדן של זכויות נפגעים כזכויות תת

שני השלבים האחרים, שחשיבות הדיון י בלגזאת לא נרחיב במסגרת מאמר זה לנוכח חוקתיות. 

עסקה בהנמקות שהמועטה יחסית,  ,יבההכתמרבית פיתוח נפרד. ומחייבת בהם נכבדת 

ולא  18לטיעונים העוסקים בשלב המקדמי דווקא, התיאורטיות להכרה בזכויות נפגעים התייחס

בשאלת מעמדן של זכויות אלה כחוקתיות. מכאן תרומתו של מאמר זה, המתמקד בפיתוח הדיון 

 בשלב השני, שבו השיח עודנו דל ומותיר חלל גדול למילוי.

של המאמר נציג שלוש הצדקות עקרוניות ושתי הצדקות בעלות אופי מעשי  וןחלקו הראשב

רה (קיימות ונטענות) כזכויות חוקתיות דווקא. שלוש ההצדקות עבֵ לעיגונן של זכויות נפגעי 

רה הנובעת מן הפגיעה האפשרית בכבודם במסגרת עבֵ העקרוניות הן חובת המדינה כלפי נפגעי 

נפגעים כקבוצת מיעוט הנעדרת ייצוג וכוח בהליכים  יהם שלל זכויותההליך הפלילי; הצורך להגן ע

לית הגלומה בהעברת מסרים באמצעות זכויות חוקתיות. שתי הצדקות הסמפוליטיים; והחשיבות 

עדר ביקורת בהדעתה הרחב של התביעה בהליך הפלילי, -נוספות, בעלות אופי מעשי, הן שיקול

שקלול ערכים ואיזון לתאר משהו שטוב למישהו אך שאינו מהווה בסיס לשיקול מוסרי. להרחבה ראו ראם שגב 

 ).2008(המכון הישראלי לדמוקרטיה,  49–44 אינטרסים
היסוד על -עליונותן של זכויות המעוגנות בחוקיבלכות הנוגעות ת כידוע השזכות נלווֹ למעמד חוקתי להקניית  17

המשפט החוקתי של מדינת ישראל: חקיקה "רגילה". ראו אמנון רובינשטיין וברק מדינה אלה המעוגנות ב

). עליונות זו באה 2010ה, י(מהדורה שני 164כרך א  הסמכות המינהלית); יצחק זמיר 2005( 98 עקרונות יסוד

יסוד לבין הוראה -כמה אופנים עיקריים. ראשית, בכל מקרה של סתירה בין הוראה הכלולה בחוקלידי ביטוי ב

היסוד). ראו -נקבע במפורש אחרת בחוקכן יסוד גוברת (אלא אם -ההוראה הקבועה בחוק ,הכלולה בחוק "רגיל"

-התאם לאמור, בית). ב1995( 221) 4פ"ד מט(, בנק המזרחי המאוחד בע"מ נ' מגדל כפר שיתופי 6821/93ע"א 

היסוד. ראו, למשל, -המשפט רשאי להכריז על בטלותן של הוראות שונות בחקיקה הסותרות את האמור בחוקי

צמח נ' שר  6055/95); בג"ץ 1997( 367) 4פ"ד נא( ,לשכת מנהלי ההשקעות בישראל נ' שר האוצר 1715/97בג"ץ 

). שנית, דבר חקיקה 2002( 640) 3פ"ד נו( ,ממשלת ישראל אורון נ' 1030/99); בג"ץ 1999( 241) 5פ"ד נג( ,הבטחון

חברת  73/53חוקתיים. ראו בג"ץ -חוקי משליך על פרשנותם של דברי חקיקה תת-הנהנה ממעמד חוקתי על

יש כי במלאכת פרשנותם של חוקים  א). משמעות הדבר הי1953( 871פ"ד ז  ,"קול העם" בע"מ נ' שר הפנים

 םהיסוד רק בהתקיי-של זכויות חוקתיות. שלישית, ניתן לסטות מן האמור בחוקי ולפרשנות ללהיזקק לרציונ

תנאים מיוחדים הקבועים בפסקת ההגבלה, המגבילים את כוחה של הכנסת כרשות מחוקקת. ההגבלות עשויות 

–99, בעמ' לעילשל החקיקה. ראו רובינשטיין ומדינה,  חקיקה כאמור או לתוכנּה ה שללהתייחס לאופן קבלת

100. 
רק ומובנת מאליה, כאל אמירה  לפיה לנפגעים מגיעות זכויותשלעיתים קרובות מתייחסים כיום לאמירה  18

 ,Hadar Dancig-Rosenberg & Dana Pugachהטווח והמהות של זכויות אלה שנויים במחלוקת. ראו, למשל: 

Pain, Love and Voice: The Place of Domestic Violence Victims in Sentencing, 18(2) MICH. J. 

GENDER & L. 423 (2012). 
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-תתלוקות בבה זכויות אלה שזכויות נפגעים במציאות והצורך להבטיח אכיפה של  19שיפוטית;

נכון וראוי לאגד את הזכויות החוקתיות סביר מדוע של המאמר נ חלקו השניאכיפה. ב

המגיעות לנפגעים תחת הזכות החוקתית להליך הוגן. בחלק זה של המאמר גם  ליותהפרוצדור

ינוסחו בסיכום  20יפולי.ולתורת המשפט הט לינקשר את האמור לתיאוריות של צדק פרוצדור

בהכללה מסקנות המאמר, ויוצגו אתגרים לכתיבה עתידית בנושא זכויותיהם החוקתיות של נפגעי 

 רה.עבֵ ה

 רה כזכויות חוקתיותעבֵ של נפגעי  ליותהצדקות לעיגון זכויות פרוצדורא. 

געי של נפ ליותחלק זה ידון בשאלת המעמד הנורמטיבי שראוי להקנות לזכויותיהם הפרוצדור

מוקד הדיון בפרק זה יפסח על הנמקות תיאורטיות כפי שהוסבר במבוא, רה בהליך הפלילי. עבֵ 

עיגונם של האינטרסים כזכויות. חלף זאת נבקש להתמקד בביסוסן של הצדקות את המצדיקות 

רה בהליך הפלילי כזכויות עבֵ שיש להקנות לנפגעי  ליותזכויות פרוצדוראותן נורמטיביות להכרה ב

עם זאת, כדי להניח תשתית לדיוננו בשאלת הצורך להכיר בזכויות חוקי. -ת מעמד חוקתי עלבעלו

נפגעים כחוקתיות דווקא, נתייחס בקצרה לשאלה המקדמית בדבר הצורך להכיר באינטרסים של 

 רה כזכויות בהליך הפלילי.עבֵ געי נפ

 ,ורמי המדינהמהו אפוא עניינו של הנפגע הפרטני בהליך הפלילי, המתנהל באמצעות ג

מנם נטלה לידיה את ניהול ההליך ומונופול על הפעלתו? המדינה אאת הבידיהם המחזיקים 

והדירה באופן מלאכותי את הנפגע מניהולו, אך לנפגע הפרטני נותרו אינטרסים חזקים 

העשויים לבוא לידי ביטוי במהלכו. מלבד הנאשם, הנפגע הוא הפרט היחיד בציבור  ,ולגיטימיים

שאיפה מתוך לא מתוך סקרנות גרידא ואף לא  –ו עניין אישי ישיר בתוצאות ההליך הפלילי לשיש 

המשפט לבטל חוק של רשות נבחרת -בית ו שלרוב ביחס לסמכות-פי-במושג "ביקורת שיפוטית" משתמשים על 19

דונה אף השאלה אם סמכות הביקורת יסתירה לחוקה. במסגרת הספרות העוסקת במשמעותו של המושג נבגלל 

המשפט לא רק לבטל חוקים שהפרלמנט חוקק, אלא גם להורות לו -שר לביתהשיפוטית החוקתית עשויה לאפ

הגנה. במאמר זה נשתמש לרוב במונח בלחוקק, בהנחה שזו הדרך היחידה להגן על זכות חוקתית שאינה זוכה 

על המשפט על פעולות שלטוניות באופן כללי, ובפרט -כביקורת של בית –בהקשר נוסף  "ביקורת שיפוטית"

 הליות.מנפעולות 

 Edna Erez, Michael Kilchling & Jo-Anne Wemmers, Therapeutic Jurisprudence and Victim: ראו 20

Participation in Justice: An Introduction, in THERAPEUTIC JURISPRUDENCE AND VICTIM 

PARTICIPATION IN JUSTICE: INTERNATIONAL PERSPECTIVES ix (Edna Erez, Michael Kilchling & 

Jo-Anne Wemmers eds., Carolina Academic Press 2011)גישת הצדק  ה שלולפיתוח מה. ליישו

 :Mary M. Giannini, Redeeming an Empty Promise: זכויות נפגעים ראושל הפרוצדורלי בהקשר 

Procedural Justice, The Crime Victims’ Rights Act, and the Victim’s Right to be Reasonably 

Protected from the Accused, 78 TENN. L. REV. 47, 85–103 (2010). 
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הנפגע הוא מי שלא זכה  22בהיותו נושא הסבל. ,הנפגע הוא הצד המעוניין ביותר 21."צדק כלליל"

את השלכותיה על חייו, על גופו, על נפשו. כעת נושא אשר ו ,הגנת המדינה מפני הפגיעה הפליליתב

מנת שההליך יתנהל -שתף פעולה עם הרשויות עלשהוא יו מושא הפגיעה הפלילית, מצופה בהיות

האישית של הנפגע לסיפור הפשע, ניתן  תוביעילות ובאופן שיקדם את גילוי האמת. מכוח זיק

ע עמדה יבהם יהיו לו אינטרסים ברורים להבשהליך הפלילי צמתים רבים הלאתר לאורכו של 

מצורך נפשי. ראשית, לנפגע עשוי ולעיתים  )דוגמת הגנה(תים מצורך פיזי , הנובעים לעיףהשתתלו

הוא עשוי לרצות להיות אינטרס לראות שהאדם שפגע בו מובא לדין, נמצא אשם ובא על עונשו. 

כך, אם המדינה מחליטה לסגור את  23להיות מעורב בתיק "שלו" ולהבטיח שהסיפור המלא יסופר.

ק לבדוק מדוע, לערער ולקבל את החומר לצורך תביעה אזרחית יהיה לנפגע אינטרס חז ,התיק

(באשר לו עצמו אסור לחקור). שנית, לנפגע עשוי להיות אינטרס להבטיח את שלומו האישי, בין 

לאחריו. שלישית, לנפגע עשוי להיות ובין הדין -בשלב גזרבין  ,חשוד ממעצרה ו שלבשלב שחרור

ב, העלולים להיפגע במהלך ההליך הפלילי. רביעית, לנפגע אינטרס להגן על פרטיותו ועל שמו הטו

, לבסוף 24נזקים.שכן כנפגע ישיר הוסבו לו בהכרח קבל פיצוי מאת הנאשם, לעשוי להיות אינטרס 

ד למעשה, דוגמת הורה של נרצח, עשוי לרצות ללמוד כמה שיותר על שאירע, נפגע שלא היה עֵ 

 25באמצעות מעקב אחר ההליך.

כביטוי וזאת חוקתיות, -רסים המוזכרים לעיל כבר מוכרים כיום כזכויות תתרבים מן האינט

-הם, המקים הצדקה חזקה להקנות להם מימד משפטיילאלהכרה בערך המוסרי הנלווה 

צרכים לגיטימיים יש רה, עבֵ הרה, בהיותו בעל עניין ישיר שהושפע מביצוע עבֵ נפגע ל 26נורמטיבי.

צרכים אלה קיימים או מוכרים, כיום הם לא היו בר רה. גם אם בעעבֵ ההנובעים מביצוע 

מתחדדים ביתר שאת בשל שינויים והתפתחויות שחלו בעידן האחרון בפניו של המשפט הפלילי. 

ר שא ,הטיעון-המשפט, באמצעות מוסד הסדרי-תלי ביתומחוץ לכהמתנהלים עם ריבוי ההליכים 

ולא כזכויות  ,לחשיבות הדיון בנושא זכויות נפגעים כזכויות פרט .144, בעמ' 8, לעיל ה"ש Lambornראו  21

 101, 97מא  משפטיםציבוריים כזכויות חוקתיות?" אייל ואמנון רייכמן "אינטרסים -ראו אורן גזל ,קבוצה

)2011.( 

22 STEPHANOS BIBAS, THE MACHINERY OF CRIMINAL LAW 90 (Oxford 2012). 

23 Beloof  ראו  .הנפגע כי האמת תיחשף וכי כתב האישום שיוגש ישקף אותהשל אינטרס המגדיר אתBeloof, 

The Third Model of Criminal Process295, בעמ' 11"ש , לעיל ה. 

, לעיל Lambornהדין בדבר השלכות הפשע. ראו -השופט בשלב גזרליידע את , למשל, הוא עשוי לרצות כךעקב  24

קיקה את הברית בח-מדינות שונות בארצותקבעו  של המאה העשרים שנות השמוניםב. החל 144, בעמ' 8ה"ש 

מטעמים שיירשמו. ראו, לדוגמה: אם כן נמצא כי אין מקום לכך השופט לפסוק פיצויים לנפגע, אלא  ו שלחובת

Mich. Comp. Laws Ann. § 780.766(3) (West Supp. 1987) האפשרות לפסוק פיצויים הוצגה גם בחוק .

 .Witness Protection Act of 1982, 18 U.S.C. § 3579(a)(1) (1982)הפדרלי: 

 .146, בעמ' 8, לעיל ה"ש Lambornראו  25

. יודגש כי 506, ה"ח 2001-דברי ההסבר להצעת חוק זכויות נפגעי עבירות בהליך הפלילי, התשס"אאת ראו  26

 ת נוספות.ורה, אלא קיימת גם במסגרעבֵ ההכרה בזכויות נפגעים אינה מסתכמת בקיומו של חוק זכויות נפגעי 
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 28פתרונות לסגירת תיקים מהירה; עם עומס תיקים שמכוון את המערכת למציאת 27הפך לכלל;נ

גברו האינטרסים של נפגע  – 29רהעבֵ הנפגע לבין המדינה בין זהות האינטרסים -איבועם ההכרה 

 רה וחידדו את ההצדקה להכיר בהם כזכויות.עבֵ ה

, בישראל חלק מן הזכויות הללו מעוגנות כיום הלכה למעשה כזכויות חוקתיות ויתרה מז

תחולתה עליהן בין בדרך את  ׂשתורסוד: כבוד האדם וחירותו. הגנה זו ּפי-הגנה מכוח חוקבהזוכות 

הפריזמה הצרה יותר של זכויות המנויות באמצעות המשקפת הרחבה של הזכות לכבוד ובין 

כגון הזכות לפרטיות או ההגנה על שלמות הגוף והחיים. אולם קיימים עדיין הבדלים  30במפורש,

רה בהליך, כפי העבֵ מצומצמת של נפגע  "מעורבות"ם בין מבוטלי-לאואידיאולוגיים מעשיים 

בהן נוהג מודל התביעה הציבורית, לבין השתתפות שמוכרת כיום בשיטות המשפט היא ש

קריטיים, כפי שנבקש להציע בהמשך. מאמרנו יתמקד במעמדן  םעצמאית, משמעותית, בצמתי

 31רה לאורך ההליך הפליליבֵ עראוי להקנות לנפגעי ש ליותפרוצדורהזכויות ההנורמטיבי של 

מונופול על ניהול ההליך. המחזיקות בידיהן את הכזכויות הצומחות מחובתן של רשויות המדינה, 

מחזקת, כפי  32ההכרה במודל התביעה הציבורית כמסגרת שבתוכה מתנהל ההליך הפלילי

 שנסביר, את תוקפה של התיאוריה התומכת במתן זכויות חוקתיות דווקא לנפגעים.

 רה להליך הוגןעבֵ של נפגעי  יהםהצדקות עקרוניות להקניית מעמד חוקתי לזכויות .1

נדרשות הצדקות חזקות  ,לנוכח ההשלכות הנלוות לעיגונן של זכויות כבעלות מעמד חוקתי

רה (קיימות ונטענות) כזכויות חוקתיות דווקא. להלן נציע שלוש עבֵ לעיגונן של זכויות נפגעי 

 הראשונה :רה להליך הוגןעבֵ של נפגעי  יהםיית מעמד חוקתי לזכויותהצדקות עקרוניות להקנ

רה הנובעת מן הפגיעה האפשרית בכבודם במסגרת עבֵ מבוססת על חובת המדינה כלפי נפגעי 

נפגעים כקבוצת מיעוט  יהם שלהצורך להגן על זכויותמבוססת על  השנייהההליך הפלילי; 

); מרדכי קרמניצר וליאת לבנון 2005( 6, ה"ש 7, 1לה  משפטיםראו אורן גזל "הסדרי טיעון ובעיית החף"  27

מגמות בדיני ראיות ובסדר " שראלידינת מ 'פלוני נ 1958/98"ביקורת שיפוטית על הסדרי טיעון בעקבות ע"פ 

 ).2009ים, ענת הורוויץ ומרדכי קרמניצר עורכ( 318, 289 הדין הפלילי
בחינת הזיקה לאור הצעת  – ראו רותם קדוש "הערת חקיקה: סגירה מותנית של תיקים פליליים והסדרי טיעון 28

 ).2011( 4, 1 חוקים בקצרה" 2008-) (הסדר לסגירת תיק מותנית) התשס"ט61חוק סדר הדין הפלילי (תיקון מס' 
על דילמת ההתחשבות בבקשתן של נשים החיות בצל  רוזנברג ודנה פוגץ' "'כשאהבה כואבת':-ראו הדר דנציג 29

). לפסיקה המכירה בהעדר זהות 2010( 591–590, 589כו  מחקרי משפטהאלימות להקל בענישת הפוגע" 

מח -תק ,מדינת ישראל נ' א' י' 1039/05) ת"ארה ראו תפ"ח (מחוזי העבֵ נפגע בין אינטרסים בין המדינה ל

 ל השופטת רוטלוי.דינה ש-לפסק 6, פס' 4497) 4(2005
 ברנדס "כבוד האדם במשפט הישראלי" (טרם פורסם, טיוטה שמורה אצל המחברות).-ראו תמר הוסטובסקי 30
 האמור, זכויות מהותיות או אחרות, דוגמת סיוע כלכלי ושיקום, ייוותרו מחוץ לדיון הנוכחי.לנוכח  31
יששכר ס אליו. להפעלת כוח מונופוליסטית זו ראו ולפיכך לא נתייח ,החריג של קובלנה פלילית פרטית הינו נדיר 32

 William); 2009( 499, 489לח  משפטיםבר לאזרחי ולפלילי: סדר חדש לסדרי הדין" עֵ צבי וטליה פישר "מֵ -רוזן

J. Stuntz, Substance, Process, and the Civil-Criminal Line, 7 J. CONTEMP. LEGAL ISSUES 1, 23 

(1996); Max Weber, Politics as Vocation (1919), in FROM MAX WEBER: ESSAYS IN SOCIOLOGY 

77, 78 (H.H. Gerth & C. Wright Mills eds., 2001). 
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. נדון חינוכית-ליתסמהצדקה מבוססת על  לישיתהשו; הנעדרת ייצוג וכוח בהליכים פוליטיים

 עתה בשלוש ההצדקות לפי סדרן.

רה הנובעת מן הפגיעה האפשרית בכבודם במסגרת ההליך עבֵ חובת המדינה כלפי נפגעי (א) 
 הפלילי

בחובת המדינה התמקדה עד כה פגיעה בזכויות הפרט בהליך הפלילי העוסקת בהכתיבה עיקר 

התיאוריה הליברלית, על רקע מן יות חוקתיות של נאשמים נולדה ההכרה בזכו .כלפי נאשמים

כתיבה בדבר חובתה של המדינה  33יסוד של הפרט.-כוחה של המדינה לפגוע בחירויות ובזכויות

הינה דלה יחסית.  ,יסוד-מבט תיאורטית הנשענת על פגיעה בזכויות-מנקודת ,רהעבֵ כלפי נפגעי 

רה נובעת מהפגיעה האינהרנטית של עבֵ ל זכויות נפגעי הצדקה מרכזית ראשונה לעיגון חוקתי ש

הנפגעים לכבוד. בישראל, כמו במדינות רבות אחרות, לזכות לכבוד  ם שלההליך הפלילי בזכות

נתון מעמד חוקתי. פגיעה בזכות חוקתית מולידה זכויות הנהנות ממעמד נורמטיבי הזהה למעמדה 

אדם וחירותו מטיל על המדינה חובה להגן על כבוד יסוד: כבוד ה-לחוק 4סעיף של הזכות הנפגעת. 

ידי המדינה עצמה, -האדם. כך בכלל, וכך במיוחד בנסיבות שבהן הפגיעה עלולה להיגרם על

ההליך הפלילי בזכותם החוקתית  ו האפשרית שלהאמור, מפגיעתלנוכח השולטת בהליך הפלילי. 

 ם שלמדינה, השולטת בהליך, על כבודשל נפגעים לכבוד, כפי שיוסבר להלן, מתחייבת הגנה של ה

-בלתימהווה חלק ההנפגעים. הגנה זו ראוי שתוענק באמצעות החלתה של הזכות להליך הוגן, 

 34.מעמד חוקתיבכן זוכה -ועל הזכות לכבודנפרד מן 

פי -. עלהמקימים חובה מצד המדינה כלפי הנפגעים בהקשר זה יש להבחין בין שני טיעונים

הגנה לאזרחיה, בהבטחת הפגיעה הפלילית מעידה על כישלון של המדינה  הטיעון הראשון, עצם

אדם העֵברה על עצמה את תפקיד השיטור. תפיסה מתפתחת זו רואה בקורבן שהרי היא נטלה 

 35שהמדינה לא הצליחה למלא את חובתה כלפיו להגן עליו מפני פגיעה ולשמור על בטחונו האישי.

על כוחה המונופוליסטי של המדינה  .499בעמ'  ,שםצבי ופישר, -בהליך הפלילי ראו רוזןלתיאור פערי הכוחות  33

 .שם, Stuntzבהפעלת כוח לגיטימית ראו 
על הכבוד, המהוות  נהרה מולידה גם זכויות פרוצדורליות להגהעבֵ טענה שלפיה הפגיעה בכבוד האדם של נפגע ה 34

שהוכר בפסיקה ובספרות בהקשר אחר,  לכן נהנות ממעמד חוקתי, מבוססת על רציונ-חלק מן הזכות לכבוד ועל

החוקתי של  הקור אפשרי למעמדאשר ניתן להקיש ממנו לענייננו. אחת הגישות בספרות ובפסיקה גורסת כי מ

זכות הגישה לערכאות הוא בזכויות המהותיות הנתבעות. כך, אם לאדם יש זכות לקניין, לכבוד, לחירות או כל 

זכות חוקתית אחרת, הזכות המהותית כוללת גם זכות לגשת לערכאות כדי להגן על הזכות המהותית. משום 

לוין "חוק יסוד: כבוד האדם מעמד חוקתי. ראו שלמה באף היא  זו, זכות הגישה לערכאות זוכהפי ראייה כך, ל

 34 תורת הפרוצדורה האזרחית); שלמה לוין 1996( 453, 451ב מ הפרקליטוסדרי הדין האזרחיים"  וחירותו

מדינת ישראל נ' עיזבון  2146/04רע"א עמדתו של השופט גרוניס באת ראו גם  .)2008ה, י(מהדורה שני

של הנשיאה ביניש  הדינ-לפסק 19 'פס ,כהן נ' יו"ר הכנסת 2171/06 ץ); בג"2004( 868, 865) 5(, פ"ד נחאיברהים

). הצדקה דומה חלה בענייננו: הפגיעה האפשרית בכבוד הנפגע מולידה זכויות 29.8.2011(פורסם בנבו, 

 נפרד מן הזכות לכבוד.-על הכבוד, שהן חלק בלתי נהדורליות להגפרוצ
המשפט במסגרת ההליך הפלילי, -לביתמגיע הפגיעה בירור . כאשר 8, לעיל ה"ש "מהפכת הקורבנות"ראו פוגץ'  35

מדינת  253/01"פ (חי') זו אלא "הגנה שבדיעבד לאחר שהפגיעה הקשה נעשתה ואין חזרה ממנה". ראו תאין 

המשפט בזכותה של אישה להיות מוגנת מפני -. במקרה זה הכיר בית5526) 3(2002מח -תק ,ישראל נ' עדואן

 הדין.-גזרמסגרת על הקורבן ב יה של הפגיעהבחשבון את השלכותלהביא המשפט, יש -אונס. משנפגעה, קבע בית

                                                 

http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=%D7%A8%D7%A2%D7%90%202146/04&Pvol=%D7%A0%D7%97
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=%D7%A8%D7%A2%D7%90%202146/04&Pvol=%D7%A0%D7%97
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ה מונופול על ניהול ההליך הפלילי ובחרה למנוע מאזרחיה פי הטיעון השני, משנטלה המדינ-על

 36לרבות סעד עצמי, הגנה עצמית וככלל ניהול הליכים פליליים עצמאיים –פנייה לאפיקים אחרים 

 מונופול זה מחייב אותה אל מול הנפגעים. –

ו מתמקדת בטיעון השני, שעניינעוסק בה זה שחלק ההצדקה שנציג עתה את שני הטיעונים. אף 

קיומה של להתבסס על  יבלמחובת המדינה להעניק זכויות פרוצדורליות לנפגעים בהליך הפלילי (

מחייבת גם דיון הבנתה רה), בעבֵ פגיעה בהם של המדינה להגן על אזרחיה מפני אפריורית  החוב

 בטיעון הראשון.

הנפגעים  מבוססים על כך שעיצובו של המשפט הפלילי כולו, לרבות מקומם של שני הטיעונים

פרט ובאשר לתפקידה של בין הבין המדינה לשבו, תלוי במידה רבה בתפיסות באשר ליחסים 

תפקיד שמשמעותה  "אמנה חברתית"המדינה. כך, למשל, תפיסה הנשענת על רעיון קיומה של 

אשר ויתרו על זכותם להגנה עצמית ולסעדים עצמיים,  ,המדינה, בין היתר, הוא להגן על האזרחים

משמעותה  "אמנה חברתית"אולם האם תפיסה בדבר  37.שפגעו בהםהחוק  רייש את מפֵ ולהענ

 הטיעון הראשון עולה השאלהלעניין  38הפרט ויתר על כל זכויותיו תמורת הגנתה של המדינה?ש

מופרת מרגע אשר לנפגע קיימת זכות חוקתית להגנה מצד המדינה, שאם תפיסה זו משמעותה 

ונה לשכנע ּוהמשפט הפלילי ּכהתפתחותו של מבחינה היסטורית,  39?רה פליליתעבֵ כלפיו שבוצעה 

דם בתביעה פרטית ה-את החוק לידיהם, בתחילה בדרך של החלפת נקמתליטול את האזרחים לא 

נטלה המדינה , אפשריתפי גישה -על 40החלפת התביעה הפרטית בציבורית.אמצעות מכן ב-ולאחר

של הדין, תוך דחיקת הנפגע לתפקיד -ומבצע גזרהחוקר, התובע, השופט  יעל עצמה את תפקיד

ובמהלך  עשרה-שמונהבסוף המאה ה Beccariaד בלבד, עם התפשטות תפיסתו של מוסר מידע ועֵ 

ת לפגוע בפוגעים בהם ונתנו על כך את הדין, תוך הדגשת ניתן למצוא בפסיקה דּוגמות של אנשים שבחרו לנסו 36

 מדינת ישראל נ' פלוני 3169/05המדינה כתובעת, כגוזרת הדין וכמבצעת אותו. ראו, למשל, ע"פ  ה שלייחודיות

 .840) 68(2008דינים עליון  ,נ' עאסלה שראלידינת מ 3914/08); 14.7.2005(פורסם בנבו, 

 Liliya Abramchayev, A Social :את רעיון האמנה החברתית ראו, למשללתיאוריות שונות המתארות  37

Contract Argument for the State’s Duty to Protect from Private Violence, 18 ST. JOHN’S J. LEGAL 

COMMENT 849, 853, 863 (2004); Lynne Henderson, Revisiting Victim’s Rights, 1999 UTAH L. 

REV. 383, 391–393 זה כמרכזי בממשל האמריקני מראשיתו ראו ברעיון . לדיוןGiannini 20, לעיל ה"ש ,

. גם בחוקה האמריקנית קיימת התייחסות לרעיון האמנתי: 853, בעמ' לעיל, Abramchayev, וכן 52בעמ' 

“...That to secure these rights, Governments are instituted among Men, deriving their just powers 

from the consent of the governed”, THE DECLARATION OF INDEPENDENCE para. 2 (U.S. 1776). 

 ןפלילי ולזכויות אדם לבין הגותם של ג'ון לוק, תומס הובס וז'הבין תפיסות אמנתיות באשר למשפט שלקשר  38

 Wilfried Bottke, Rule of Law or Due Process as a Common Feature of Criminal: רוסו ראו קז'

Process in Western Democratic Societies, 51 U. PITT. L. REV. 419, 426–427 (1990). 

קונטרם  164/97הרשות במשפט המנהלי ראו בג"ץ  יה שלהאמנה החברתית בהתוויית חובות ה שללחשיבות 39

 ).1998דינו של השופט זמיר (-לפסק 23, פס' 289) 1פ"ד נב( ,אגף המכס והמע"מ ,משרד האוצר נ' בע"מ

40 William F. McDonald, Towards a Bicentennial Revolution in Criminal Justice: The Return of the 

Victim, 13 AM. CRIM. L. REV. 649, 664 (1975–1976) נאשמים(. לדוגמה לראיית עשיית דין עצמית 

, לעיל ה"ש עאסלה העונש, ראו פרשתלקּולה, בעת גזירת מרה, ולא כגורם לחּו) תקפו אדם שלטענתם גנב מהםש

 דינו של השופט רובינשטיין.-, פס' יג לפסק36
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לפיה רק המדינה היא שנפגעת מהפשע, משום גרימתו של נזק לערך חברתי ש, עשרה-תשעהמאה ה

כי אם  ,לנפגע להיפרע מהפוגעכן תפקידה של מערכת המשפט הפלילי אינו לעזור -על 41מופשט.

ציונליות הרבה הודגשו שעדנה בתקופה בהחברה. גישה זו זכתה של אינטרס הלקדם את 

במקביל התפתחה הגישה בדבר חובות המדינה בהליך הפלילי כלפי הנאשם,  42והתועלתנות.

 43כנובעות מכוחה הרב אל מול הסכנה לחירותו.

יהם החוקתיות, כרוכה אפוא בהכרה בפגיעה הכרה בזכויות נפגעים, וביתר שאת בזכויות

 וזאת לעניין ,האישית בקורבן כגורם בעל חשיבות, ובהגדרה חדשה של היחסים בינו לבין המדינה

להשתמש מנפגע המדינה, כבעלת המונופול על ההליך הפלילי, מגבילה את ה 44שני הטיעונים.

עצמו. הנפגע מנוע כיום ו עה נוספת במנת למנוע פגי-עלאף בו או ממי שפגע מנת להיפרע -בכוחו על

נזיקין, למשל, הנפגע הדיני שמאפשרות לכאורה שימוש בבנסיבות גם מלפעול במישור הפלילי. 

שעה שמתנהל הליך פלילי, שכן הדבר מתפרש כשיבוש הליכים או כהטרדת באינו רשאי לחקור 

שונה של תפקיד  מוסיף על כך קריאה McDonaldמכאן חובתה של המדינה כלפיו.  45עדים.

 "צדקה"רי החוק. תפקיד התובע הוא גם לשרת את התובע, החורג אך מהעמדה לדין של מפֵ 

ען ורחיק לכת וטמ Dubber 46ולסייע במניעת פנייה לנקמה פרטית. מכאן נגזרת מחויבותו לנפגע.

 ולא ,הפרטיםשל  האוטונומיההמרכזי של המדינה הדמוקרטית הוא להגן על שתפקידה כי מאחר 

 .656–654, בעמ' שם, McDonaldראו  41

ה את החברה האנושית כמושתתת על אמנה רא Beccaria. גם 656–654, בעמ' שםלתיאור היסטורי ראו  42

הסדר והביטחון של חבריה. לטענתו, הפשע מפר על  הלהבטיח שמיר ןזמב-שמטרתה להגן על זכויות הפרט ובו

 .655סדר זה ומחייב את המדינה לטפל בכך. גישתו נסמכת על החתירה למקסום תועלות. שם, בעמ' 

 Frederick Mark Gedicks, An: , במגנה כרטה. ראו1215בסיס לגישה זו ניתן למצוא כמובן עוד בשנת  43

Originalist Defense of Substantive Due Process: Magna Carta, Higher-Law Constitutionalism, 

and the Fifth Amendment, 58 EMORY L.J. 585, 596 (2009)הנפגעים, על  הם של. לתיאור דחיקת רגלי

, והצורך לאזן את כוח המדינה באמצעות מתן זכויות Bentham-ו Beccariaיסוד אימוץ גישתם של 

 .89, בעמ' 22, לעיל ה"ש BIBASפרוצדורליות לנאשמים, ראו 

רה לרעיון האמנה החברתית באמצעות הטיעון הבא: כאשר העבֵ יש המקשרים את חובת המדינה כלפי נפגעי  44

 ה שלפשע ומשתף פעולה עם רשויות האכיפה, הוא בוחר, כסוכן חופשי, להכיר בעליונותרה מדווח על עבֵ נפגע 

רכי אכיפת ורה ונעזרת בו לצהעבֵ ון שהמדינה מסתמכת על נפגע וכימהמדינה ובסמכויותיה כלפי הפרטים שבה. 

ראו היא חבה לו "בתמורה" חובה מיוחדת.  – הכללשל אינטרס הבו לטובת דהיינו, "משתמשת"  –החוק 

Henderson 394–392, בעמ' 37, לעיל ה"ש .Henderson המערערת  ,מבט קהילתנית-מבקרת טיעון זה מנקודת

נכון לתאר את הסתייעותה של אין זה פי התפיסה הרפובליקנית שהיא מציגה, -על התפיסה הליברלית. על

רה, כחבר העבֵ לטובת הכלל. נפגע שלו שימוש" בו או כ"ניצול" רכי אכיפת החוק כ"ורה לצהעבֵ המדינה בנפגע 

בקהילה, אינו רק בעל זכויות; הוא גם נושא בחובות. כחבר קהילה, הנפגע חב אחריות לחברי הקהילה האחרים 

 הקהילה. שם.של אינטרס המנת להיטיב עם -לשתף פעולה בהליך הפלילי, על

החל הליך פלילי, הוא מחריג סעדים אחרים, דוגמת משיון כי המשפט העל-אמירתו הברורה של ביתאת ראו  45

-לפסק 27–24, פס' 97) 5פ"ד נז( ,לוטונט מועדון חברים בע"מ 'מפעל הפיס נ 610/02סעד הצהרתי אזרחי: ע"א 

 ).2003דינו של השופט אנגלרד (

 .664, בעמ' 40, לעיל ה"ש McDonaldראו  46
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לתמוך  – ולא רק בפרוצדורה שלו ,בתכניו – על המשפט הפלילי ,אינטרסים של המדינההעל 

 47עבור הנפגע.בעבור הנאשם הן בבזכויות הפרט, הן 

לא רק להגנה  – בהקשר זה הטיעון הראשון, שאלה חשובה היא אם חובות המדינה לעניין

נובעות  –רה מעבֵ מי שנפגעו ליות למתן זכויות פרוצדורל אלא אף ,רהעבֵ מלכתחילה מפני ביצוע 

דגיש את מ Aynesרה פלילית. עבֵ מעצם זכותם של הנפגעים לא להיפגע מלכתחילה מביצועה של 

לפעול לצמצומו של תואמת חובה למדינה רה כמקימה עבֵ זכותו של האזרח לא להיפגע מביצוע 

פרת החוזה החברתי, את הקריאה למתן זכויות חוקתיות לנפגעים להמקשר  Aynesסיכון כאמור. 

 48לדאוג לשלומם של אזרחיה.מחויבת במסגרתו המדינה ש

רה ניתן לעגן, בישראל, עבֵ את הטענה בדבר חובת המדינה להגן מפני פגיעה הנובעת מביצוע 

יסוד: כבוד האדם וחירותו, הקובעת כי "כל אדם זכאי להגנה על חייו, על -לחוק 4בהוראת סעיף 

שלפיו  ,היסוד-לחוק 2מרחיב את ההגנה הקיימת לזכויות אלה בסעיף  גופו ועל כבודו". סעיף זה

ניתן לפרש את הזכות שאו בכבודו של אדם באשר הוא אדם". בהנחה  ,"אין פוגעים בחייו, בגופו

הן חובה לנקוט אמצעים למדינה זכות המקימה כדהיינו,  –כזכות חיובית  4הקבועה בסעיף 

את מסעיף זה ניתן לגזור  –לפגוע בה מנוע פרטים אחרים שיאפשרו לפרט להגשימה, הן חובה למ

 49על אזרחיה גם מפני פגיעות של פרטים אחרים בחייהם, בגופם ובכבודם. חובת המדינה להגן

שלונה של המדינה למלא חובת הגנה זו. כרה עשוי להעיד במקרים מסוימים על עבֵ ביצוע מעשה 

הפגיעה לא היו במידה הנדרשת. במקרים  אלה מקרים שבהם האמצעים שהמדינה נקטה למניעת

זכויות לנפגעים רה ראוי שיוליד עבֵ שלונה של המדינה להגן מפני ביצוע כאלה ניתן לטעון כי 

מקורן של זכויות הנפגעים הוא אפוא בעצם הפגיעה  ,חוקתיות בהליך הפלילי. לפי גישה זו

 הפלילית, בהיותה הפרה של חובת הגנה חוקתית החלה על המדינה.

 ’MARKUS DIRK DUBBER, VICTIMS IN THE WAR ON CRIME: THE USE AND ABUSE OF VICTIMS :ראו 47

RIGHTS ch. 4 (NYU Press 2002)החדש הוא המדינה, אל מול הנפגע והנאשם כאחד.  "אויב". לדבריו, ה

גע אינו הנפואשר גורמות נזק שכאלה  –רות חמורות נגד אנשים בלבד לעבֵ לשיטתו, יש לצמצם המשפט הפלילי 

. 6-ו 5; ויש לחייב פיצוי של המדינה כלפי נפגעים. שם, פרקים "רות חסרות קורבן"עבֵ ; אין לחוקק להן מסכים

 זכויות הנפגעים ולתיקון חוקתי ספציפי.לרוב מתנגד  Dubberאגב -בהערת

 Richard L. Aynes, Constitutional Considerations: Government Responsibility and the Right :ראו 48

Not to Be a Victim, 11 PEPP. L. REV. 63, 69–73 (1984) הגנה על אזרחיה ב. לטענה כי המדינה חבה

 .869, 859, בעמ' 37, לעיל ה"ש Abramchayevכנגזרת מקיומה של אמנה חברתית ראו גם 
הזכויות החוקתיות כזכויות שליליות מספקות הגנה צרה לפיה שמקורה של גישת הזכויות החיוביות בתפיסה  49

 status(מדי. על רקע הכרה זו החלה להתגבש ההכרה בזכויות חוקתיות חיוביות או בזכויות חוקתיות לפעולה 

positivus( . תוכנן של אלה הוא חובתו של השלטון לפעול להגנה על הפרט. הזכויות החוקתיות החיוביות

להבטיח שלום וסדר; לספק שירותים חיוניים;  –לשרת את הציבור  בי "השלטון... מחוימבוססות על התפיסה כ

-לפסק 23פס' , 39, לעיל ה"ש קונטרםלהגן על הכבוד והחירות של כל אזרח", כדבריו של השופט זמיר בבג"ץ 

. לגישתו, כל אדם נהנה 13, לעיל ה"ש גנימאת שמגר בפרשתהנשיא לשעבר דינו. גישה זו מצאה תימוכין בדברי 

לפעול  חובה של המדינהעומדת  זכות זו כנגדו ,מזכות חוקתית לא להיות חשוף לפגיעה בחייו, בגופו או בקניינו

מביצוע  המדינה תגן עליו מפני פגיעה כאמור הנובעתשזכות חוקתית יש . במסגרת זאת, לכל אדם למימושה

זכות חוקתית לתבוע מן המדינה לפעול לצמצומו של סיכון יש גישה זו היא כי לכל אדם  ה שלרה. משמעותעבֵ 

 פסקת ההגבלה. ה שלראה כי הפגיעה עומדת בתנאיכאמור, והמדינה תוכל לפגוע בזכות זו רק אם תַ 
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המצדדת גישה את האייל ורייכמן תקפו -גזל 50כנגד גישה זו, יש השוללים חובת הגנה כאמור.

-בטענה כי היא סותרת הן תפיסות מוסריות, הן תפיסות משפטיותבזכויות חוקתיות חיוביות 

המדינה מאפשרת לפרטים לפגוע בזכויות ר שאלגישתם, כ 51פוזיטיביסטיות, הן תפיסות מוסדיות.

ברק דחה את  'פרופגם פוגעת בזכותו החוקתית של הפרט הנפגע. כהיא לא תיחשב  של פרט אחר,

רה, עבֵ ידי צד ג המבצע -עלהטענה כי על המדינה חלה חובה להגן על חירות האזרח מפני פגיעה 

 52חיובית.ולא הזכות לחירות כזכות שלילית,  של על בסיס פרשנותוזאת 

 על המדינהלא חלה ישה מצמצמת ומניחים כי כך או כך, אנו טוענות כי גם אם מאמצים ג

רה, אין פירוש הדבר עבֵ ידי צד ג שמבצע -על, ברמה החוקתית, להגן על האזרח מפני פגיעה חובה

-עלרה עבֵ המדינה נעדרת חובה למנוע פגיעה נוספת בקורבן, לאחר שהאחרון כבר נפגע מביצוע ש

המדינה המחייבת את ה של חובת אכיפה, ן בין שאלת קיומיבחלהטיעון אחרון זה מבקש ידי אחר. 

לבין שאלת ההכרה בזכויות חוקתיות  53,רהעבֵ ידי צד ג המבצע -עללהגן על האזרח מפני פגיעה 

וזאת עקב החשש מפני  ,רהעבֵ של מי שכבר נפגעו מביצוע (המולידות חובות תואמות של המדינה) 

ההליך הפלילי. מן השאלה הראשונה  ידי הרשויות עצמן לאורך-עלפגיעה בנפגע ות משנית נּוקורּב

 54?רות פליליותעבֵ משנה נוספות. כך, למשל, האם חלה על המדינה חובה לחוקק -נגזרות שאלות

מנת לאפשר לנפגע לממש את זכותו -רה פלילית עלעבֵ את המדינה לחוקק יחייבו אילו פגיעות 

רה עבֵ בן כתוצאה מביצוע מתי תהיה המדינה אחראית בנזיקין משנגרמה פגיעה לקור ?להליך הוגן

מי  ו שלידימאו למנוע פגיעות  המשפט העליון האמריקני קבע כי אין על המדינה חובה להגן על האזרח-בית 50

 .Susan Bandes, Victim Standing, 1999 UTAH L. REV. 331, text to n :שפגע בעבר. לפסיקה כאמור ראו

 ,הברית גורסת כי החוקה אינה מכירה בקיומן של זכויות חיוביות-הגישה הפרשנית המקובלת בארצות .6–5

, 380 הפגיעה בזכות החוקתית והגבלותיה – מידתיות במשפטברק  ןבזכויות שליליות. ראו אהראך ורק אלא 

גם . Jackson v. City of Joliet, 465 U.S. 1049 (1982)ראו: . כן )מידתיות במשפט(להלן: ברק  )2010( 515

Henderson  עלרות עבֵ שוללת קיומה של חובה חוקתית מצד המדינה להגן על נפגעים פוטנציאליים מפני ביצוע-

הכרה באשר אינם זוכים  ,השוואה לנפגעי מלחמהבאמצעות אחרים. את עמדתה היא מנמקת ידי פרטים 

-שנעשו עלפליה או גזענות המעשי מ םבזכויות חוקתיות אף שהמדינה אחראית לפגיעה שנגרמה להם, או לנפגעי

 .392, 390, בעמ' 37, לעיל ה"ש Hendersonהגנה דומה. ראו באינם זוכים אף הם ר שא ,ידי פרטים אחרים
 .136–116בעמ' , 21אייל ורייכמן, לעיל ה"ש -ראו גזל 51

חיובית לבין זכויות זכויות שליליות של ברק בין . להבחנה 49בדומה לגישת המשפט האמריקני, ראו לעיל ה"ש  52

סית לזכויות החוקתיות גורסת כי הקל. הגישה 516–513, בעמ' 50, לעיל ה"ש מידתיות במשפטראו ברק 

. )status negativus(תפקידן הוא להגן על הפרט מפני פגיעה מפעולות השלטון. מכאן כינוין "זכויות שליליות" 

 Dieter Grimm, The Protective Function of the State, in EUROPEAN AND US: ראו

CONSTITUTIONALISM 137 (Georg Nolte ed., 2005); ROBERT ALEXY, A THEORY OF 

CONSTITUTIONAL RIGHTS 289 (Julian Rivers trans., 2002). 

סוקרת פסיקה  Giannini. 55–54, בעמ' 20, לעיל ה"ש Gianniniלדיון בחובת ההגנה הפוזיטיבית ראו  53

אמריקנית הקובעת כי הגנת הממשל מפני מעשי עוולה של צדדים שלישיים אינה נופלת בגדר זכויות האדם 

כוחה של המדינה את ש כמגביל וַר ּפהוא הגנה חוקתית. ההליך ההוגן לא הוכר כרלוונטי משום שבהזוכות 

 ידי צד ג.-עליפגעו ילא לפעול, ולא כמטיל חובת פעולה להבטיח כי ערכים אלה 
יב  משפט מחקרי רות ראו, למשל, דן ביין "חוקי היסוד והעבירות הספציפיות"עבֵ לדיון בשאלת החובה לחוקק  54

 ).1994( 365פרשנות חוקתית  –כרך שלישי  פרשנות במשפטברק  ן); אהר1995( 255, 251
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צריך "המשנה הנובעות ממנה, נבקש אפוא להותיר ב-את השאלה הראשונה, על שאלות 55?פלילית

 ."עיון

כלפי אדם, עניינו בחובת המדינה עוסק בה  משנה זה-פרקששביסוד ההצדקה  הטיעון השני

בהליך  ליותהפרוצדוררה" קונקרטי, לעניין זכויותיו עבֵ הפך ל"נפגע נידי אחר ומנפגע הוא מרגע ש

ידי צד ג, אשר -ידי רשויות המדינה עצמן או על-הפלילי. במקרים אלה הנזק עלול להיגרם על

תיק שבמוקדו אישום בגין המדינה מחליטה לסגור כאשר לדוגמה, פגיעתו עשויה להיות צפויה. 

נפגע לה הקשורה יבמסגרתו הפרשישטיעון -מגיעה להסדרהיא רה בנפגע או כאשר עבֵ ביצוע 

היא כשלעצמה אין מכתב האישום המתוקן, הפגיעה בנפגע הינה ישירה ואישית, אף אם נמחקת 

המשפט חשיפת חומרים פרטיים אישיים של -פגיעה בזכות חוקתית. כך גם כאשר מתבקשת בבית

זו של הנפגע לתוכנו של ההליך  וחרד מכך. זיקתוהנפגע ממאסר משתחרר הנפגע או כאשר הפוגע 

על  56על המדינה חובה מיוחדת כלפיו. יםשמטיל םה הרשויותעם קשר האישי של הנפגע וההפלילי 

רה" עבֵ תו ל"נפגע וכהפיהלאחר שרה בשלב העבֵ בסיס הטענה בדבר חובתה של המדינה כלפי נפגע 

 ליותזכויות פרוצדורשל נבקש לשכנע בצורך להכיר בזכותו החוקתית להליך הוגן, המגלמת אגד 

ל כבודו, על חירותו ועל פרטיותו בהליך הפלילי. בטיבה של זכות זו נדון המבטיחות שמירה ע

 בהרחבה בחלקו השני של המאמר.

ידי הרשויות עצמן כמצדיק מתן זכויות (לרבות -עלפגיעה בנפגע ות משנית נּוקורּבהחשש מפני 

כי  םה, אדונו בכתיבי, נבהליך הפלילי ףהשתתובכלל זה זכות לרה, העבֵ זכויות חוקתיות) לנפגע 

קש להדגיש בכתיבתו את הפגיעה מב Beloofללא דיון רחב בבסיס החוקתי להצדקה זו. 

כדי כך הנזק שנגרם לנפגע עלול להיות משמעותי עד לדבריו, יש מי שסבורים כי  57המשנית.

ישור הנזיקי האזרחי דווקא. להחלטה במ ועיקרבהמדינה מצוי  ה שליישום הדיון בשאלת חובתשמעניין  55

את לעומתה ראו  .A. v. UK, 25599/94 (1998) E.C.H.R. 85 :קבעה חובת הגנה במשפט האירופי ראוש

המשפט העליון האמריקני אשר סירבה לקבוע חובה כזו לעניין מחדל של רשויות הרווחה: -בית ו שלהחלטת

Deshaney v. Winnebago County Dep’t of Social Services, 489 U.S. 189 (1989)משפט -. בתי

רות עבֵ מביצוע לנזקים שנגרמו המדינה  ה שלאת אחריות , במסגרת תביעות נזיקיות,אזרחיים שללו לא פעם

 Milli Kanani Hansen, Testing Justice: Prospects for ;50, לעיל ה"ש Bandesראו פליליות. 

Constitutional Claims by Victims Whose Rape Kits Remain Untested, 42 COLUM. HUM. RTS. L. 

REV. 943 (2011) .ון שדיון זה חורג מהיקפו של המאמר הנוכחי, נציין בקצרה כי ניתן לצאת נגד עמדה זו וכימ

-חות, זכות ברמה התתהפ-פריורית להגנה, עומדת לו, לכל-גם אם אין עומדת לאזרח זכות חוקתית אשבטענה 

תענישם כראוי. חובה זו ורות אפשריות, תחשוף את מבצעיהן, תעמידם לדין עבֵ חוקתית שהמדינה תגן עליו מפני 

לחוק סדר הדין  11ס' וב ,17, דמ"י 1971-לפקודת המשטרה [נוסח חדש], התשל"א 3ס' בשל המדינה משתקפת 

יך את התביעה הכללית להיות הגוף בעל סמכות , המסמ43, ס"ח 1982-הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב

 ההעמדה לדין.
הטלת גם בדיני הנזיקין הוכרה החובה המיוחדת אל מול אזרח מסוים, כחריג לדוקטרינה השוללת ככלל  56

 .60, בעמ' 20לעיל ה"ש  ,Gianniniאחריות על השירות הציבורי. ראו 

 ,Douglas E. Beloof; 352, בעמ' 4, לעיל ה"ש Beloof, The Third Wave of Crime Victims’ Rightsראו  57

Constitutional Civil Rights of Crime Victim Participation: The Emergence of Secondary Harm as 

a Rational Principle, in VICTIMS IN CRIMINAL PROCEDURE 10 (1999). 
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עצם  58לבינו כאזרח. נההחוזה החברתי בישל  ההווה הפרתידי המדינה -עלההליכים ן שהדרתו מ

ידי מערכת המשפט עצמה אינו מוטל כיום בספק. עוצמתה של -עלגיעה המשנית קיומה של הפ

תים יבמחקרים המצביעים על ההשלכות הדסטרוקטיביות הנלוות לעזו מומחשת פגיעה 

 59הפשע עצמו.שגרם לו בהליך, מעבר לנזק המשמעותי של הנפגע להשתתפות למעורבות או 

-לאנובעת מיחס  –ת המשנית נּוהקורּב –עה זו ויקטימולוגיה מלמדים כי פגיומחקרים מתחום ה

שיתופו -אי 60.עימוהיוועצות -מסירת מידע ואי-נאות של רשויות האכיפה כלפי הנפגע, לרבות אי

שימוש בנפגע כאמצעי בלבד. בגדר ו ומשפיעות על חייו הינו בשל הנפגע בהחלטות אשר נוגעות 

רשנות שהעניקה להיקף הזכות לכבוד. הפסיקה בישראל אימצה את המבחן הקנטיאני במסגרת הפ

פי מבחן זה, "הזכות לכבוד האדם מהווה אגד של זכויות ששמירתן נדרשת כדי לקיים את -על

הכבוד... ביסוד כבוד האדם עומדים האוטונומיה של הרצון הפרטי, חופש הבחירה וחופש הפעולה 

והרוחנית של האדם,  של האדם כיצור חופשי. כבוד האדם נשען על ההכרה בשלמותו הפיזית

לנוכח  61באנושיותו, בערכו כאדם, וכל זאת בלא קשר למידת התועלת הצומחת ממנו לאחרים".

אשר מתהליכי קבלת ההחלטות בעניינו, בהדרתו הטמונה האמור, הפגיעה בכבודו של הנפגע 

 .Mike Mansfield, Justice for the Victims of Crime, 9 HOUS. L. REV. 75, 77 (1971) :וכן ,שםראו  58

59 Dean G. Kilpatrick & Randy K. Otto, Constitutionally Guaranteed Participation in Criminal 

Proceedings for Victims: Potential Effects on Psychological Functioning, 34 WAYNE L. REV. 7 

. המחברים מזכירים מחקרים המראים כי נפגעים בוחרים לא לדווח על פשע עקב ציפייה ליחס (1988–1987)

שהפגין מכבד -אודות יחס שיפוטי מזלזל ובלתי-הולם מצד הרשויות. לעדותה של נפגעת תקיפה מינית על-לא

נפגעות ונפגעי  –חוק וצדק ו העידה כמתלוננת, ראו ליאת "הצדק" המשפט במסגרת הליך פלילי שב-ביתכלפיה 

ולנפגעי תקיפה מינית איגוד מרכזי הסיוע לנפגעות תקיפה מינית ( 36 תקיפה מינית ומערכת אכיפת החוק

המשפט לא אחת אף -). על הפגיעה הישירה בנפגע העלולה להתלוות להחלטה שיפוטית למדו בתי2007 ,בישראל

) 12(2012דינים עליון  ,הפצ"ר נ' הועדה הצבאית לעיון בעונש 6067/11עת מקצועיות. ראו בג"ץ ד-תמתוך חווֹ 

 .)שמיעת נפגעת לפני שחרור מוקדם של הפוגע בה מהכלא, מחשש לפגיעה בשיקומהשל חשיבות הלעניין ( 1346

 ,MARTIN WASIKלמשל: ת המשנית של נפגעים בהליך הפלילי. ראו, נּוית הקורּביספרות ענפה מתעדת את חוו 60

THOMAS GIBBONS & MIKE REDMAYNE, CRIMINAL JUSTICE – TEXT AND MATERIALS 98 (London, 

ת נּוית הקורּבינפגעות תקיפה מינית המתארות את חוו לשכתיבה בנושא נפוצה במיוחד בהקשר  .(1999

 5961/07המשפט, כמצוטט בבג"ץ -מכתבה של נפגעת תקיפה מינית לביתאת כ"אונס שני". ראו, למשל, המשנית 

), לאחר שחשה כי לא שיתפו אותה כראוי בהליכים לקראת 2007( 206) 3פ"ד סב( ,פלונית נ' פרקליט המדינה

ת המשנית של נפגעות תקיפה מינית בהליך נּוטיעון עם הפוגע. לדיון רחב בביטויי הקורּבה-חתימה על הסדרה

, ולדיון מלכתחילה על נכונותן של נפגעות לפנות לרשויות האכיפהשל קורּבנּות זו הפלילי, לרבות השלכתה 

 ,Hadar Dancig-Rosenbergעבורן, ראו: בנוח יותר לאת ההליך למאפשר ושיהפכו בצורך לפתח אסטרטגיות 

Sexual Assault Victims – Empowerment or Re-victimization? The Need for a Therapeutic 

Jurisprudence Model, in TRENDS AND ISSUES IN VICTIMOLOGY 150 (Natti Ronel, K. Jaishankar & 

Moshe Bensimon eds., Cambridge Scholars Publishing 2008); Morrison Torrey, When Will We Be 

Believed? Rape, Myths and the Idea of a Fair Trial in Rape Prosecutions, 24 U.C. DAVIS. L. REV. 

, בעמ' 11, לעיל ה"ש Shelineראו עניין  "ת משניתנּוקורּב"המשפט במושג -בתישל . להכרה (1991–1990) 1013

 דינו של השופט פוגלמן.-לפסק 10פס' , 11לעיל ה"ש , פלונימדינת ישראל נ'  8706/07 בש"פראו . בישראל 44
דינו של הנשיא -לפסק 35, פס' 1559) 2(2006על -תק ,לאיכות השלטון בישראל נ' הכנסת התנועה 6427/02בג"ץ  61

 ברק.
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ויות מולידה חובה של המדינה להעניק לו זכ ,התייחסות אליו כאל אמצעי בלבדעל כאמור מעידה 

בזכות החוקתית שיגולמו  ,השתתפות פרוצדורליותכפי שנציע בהמשך, הענקת זכויות חוקתיות. 

 לריפוי פגיעה זו.הראוי ה"סעד"  תהווה ,להליך הוגן

במנותק משיקולים תוצאתניים התומכים בהענקת זכויות נפגעים ככלי להשאת זאת ועוד, 

רה העבֵ  ינפגע ם שלהפשיעה, השתתפות הגברת מיגורלהליך עצמו והציבוריות מן הת והתועל

שיקול זה מדגיש את הערך האינטרינזי הגלום בהטבת  62.שיקומםבבהליכים עשויה אף לסייע 

השאלה אם שיקול זה ראוי להוות מצבם של הנפגעים כשיקול דאונטולוגי העומד בפני עצמו. 

להכריע בה כאן. כל ואין בכוונתנו  ,בסיס להעלאת זכות לדרגה חוקתית מחייבת פיתוח נפרד

שנבקש הוא להעלות שיקול זה כחומר למחשבה. מעורבות מוגברת בהליך הפלילי עשויה לסייע 

טענה תיאורטית זו מגובה במחקרים אמפיריים. לעניין  63גם למערכת עצמה.-, כמוולנפגע ולקרובי

ההסדר,  ומתן לקראת-רה נכחו במהלך המשאהעבֵ , נמצא כי כאשר נפגעי הלדוגמ טיעון,-הסדרי

הסבר לממצאים אלה מספקת תורת המשפט הטיפולי,  64מהם הסכימו עם ההסדר העונשי. 86%

גישה זו מעריכה הליכים  65עבור קהליו.בהמזהה את המשפט כסוכן בעל פוטנציאל תרפויטי 

בקרב משפחות שנערך . לממצאים דומים בעקבות מחקר אמפירי 59, לעיל ה"ש Kilpatrick & Ottoראו  62

 ,Angelynne Amick-McMullan, Dean G. Kilpatrick, Lois J. Veronen & Susan Smith :נרצחים ראו

Family Survivors of Homicide Victims: Theoretical Perspectives and an Exploratory Study, 2 J. 

TRAUMATIC STRESS 21, 21–35 (1989) רות מין המלמדות על הפוטנציאל עבֵ . לתיאור עדויות של נפגעי

הנפגעים, ראו מחקרו של אורי ינאי את מכבדת השעה שהוא מתנהל בדרך בהליך פלילי השיקומי הטמון ב

מגמות ידי שירות המבחן למבוגרים" -"חידוש במשפט הפלילי: הגשת 'תסקיר נפגע עבירת מין' על

 יסלחובב, ל איר(מ 235 לכבוד ד"ר מנחם הורוויץ בהגיעו לגבורות –בקרימינולוגיה: תיאוריה, מדיניות ויישום 

עבור נפגעות תקיפה ב). לדיון בפוטנציאל התרפויטי הטמון בהליך הפלילי 2003אמיר עורכים,  נחםסבה ומ

 .155–152, בעמ' 60, לעיל ה"ש Dancig-Rosenbergמינית ראו 

63 Kilpatrick & Otto 26, בעמ' 59, לעיל ה"ש ;Dancig-Rosenberg חוקרים  .169–168, 152, בעמ' 60, לעיל ה"ש

 יהם שלאודות השלכות-תהיה הרחבת ידיעותיהם של שופטים עלאחת אלה טוענים כי השלכה חיובית עקיפה 

עת הקורבן רה, לרבות מאפייני הטראומה הנלווית לסוגים שונים של פגיעות. שמיעבֵ מעשי פשע על נפגעי 

בהן הוא דן, שהסוגיות  ן שלמורכבותבדבר השופט ולהבנתו של לידע יתרמו והשתתפות משמעותית שלו בהליך 

מטעים כי הדרך המיטבית לשקם  Bibasלתחושת הנפגע. ויתרמו בהליך השיפוטי ובחשיפת האמת  וסייעי

הסכסוך הוא בירור עניינם. בנוגע כוח היא להעניק להם תפקיד משמעותי יותר בהליך הפלילי ה נפגעים חסרי

 .86, בעמ' 22, לעיל ה"ש BIBASהזדמנות להישמע, לספר את הסיפור, להתווכח, להאזין, ללמד וללמוד. ראו 

 :Karen Gorbach Rebrovich, Factors Affecting the Plea-Bargaining Process in Erie County :ראו 64

Some Tentative Findings, 26 BUFF. L. REV. 693 (1976–1977) זאת ועוד, לעניין ההתנגדות הטכנית .

חוקי זכויות נחקקו טרם ב, מחקר מוקדם שנערך שמעורבותם של נפגעים בהליך עלולה לגרום שיהויהבדבר 

משפט. -הסדר קדםנפגעים היו מעורבים בהליך מיוחד לשנפגעים מצא כי תיקים נסגרו מהר יותר דווקא מקום 

 Wayne A. Krestetter & Anne M. Heinz, Pretrial Settlement Conference: Evaluation of a :ראו

Reform in Plea Bargaining, 13 LAW & SOC’Y REV. 349, 365 (1979). 

 DAVID B. WEXLER & BRUCE J. WINICK, LAW IN A THERAPEUTIC KEY: DEVELOPMENTS IN: ראו 65

THERAPEUTIC JURISPRUDENCE (Durham 1996);  "דיוויד ב' וקסלר "תורת המשפט הטיפולי: סקירה

 ).2010( 367כו  מחקרי משפט
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קהילה, ביחס לערך זה יכול שיהיה  66תרפויטי.-או האנטי לימשפטיים לפי ערכם התרפויטי, הניטר

תורת המשפט הטיפולי הוא הצורך בשמיעת במוטיב מרכזי  67עבריין עצמו.ביחס לע או נפגביחס ל

גם גישת  68תחושת כוח ושליטה. נפגעלמשיבה המעצימה והנפגע, כפעולה מאששת  ו שלעמדת

מדגישה את ההשפעות שיש לשיח מכבד, המאפשר השתתפות ומשקף  ליהצדק הפרוצדור

אם נקשר זאת לבסיס  69צדדים בהליך המשפטי.ה לשהרצון -, על תחושת שביעותליותניטר

כי מכוח האמנה החברתית, מכוח הזכות לכבוד ומכוח המונופול על ההליכים נטען הנחנו, ש

רות למנוע העבֵ קמה חובתה החוקתית כלפי האזרחים נפגעי  –נטלה לעצמה המדינה שהפליליים 

 70פגיעה משנית בהם, ואולי אף לקדם את שיקומם.

ה תחובזה מיס טענה זו, גם אם מאמצים את הגישה המצמצמת ומניחים כי אין לסיכום, על בס

על המדינה חובה למנוע פגיעה חלה ידי צד ג, ברי כי -עלהמדינה להגן על האזרח מפני פגיעה של 

רה. חובתה למנוע העבֵ ידי צד ג במסגרת ביצוע ממשנית שלה בקורבן לאחר שהאחרון כבר נפגע 

בהליך שמן העובדה  ,סגרת ההליך הפלילי נובעת, בראש ובראשונהפגיעה בנפגע המסוים במ

בהינתן המונופול שנטלה לעצמה המדינה נפגעים, ובהפלילי מתקבלות החלטות הנוגעות במישרין 

 .20, לעיל ה"ש Erez, Kilchling & Wemmersראו  66

67 WEXLER & WINICK 65ל ה"ש וקסלר, לעי ;65, לעיל ה"ש. 

68 Dancig-Rosenberg 169–165, בעמ' 60, לעיל ה"ש ;Bruce J. Winick, A Therapeutic Jurisprudence 

OCIETY SROTECTING P in, Analysis of Sex Offender Registration and Community Notification Laws

FROM SEXUALLY DANGEROUS OFFENDERS: LAW, JUSTICE, AND THERAPY 213 (Bruce J. Winick & 

John Q. LaFond eds., 2003) ,למחקר אמפירי המלמד על הפוטנציאל המעצים הגלום בשמיעת הנפגע .

 :ראו שנחתמו מבלי לשתפם בתהליך,טיעון -הפגיעה שחוו נפגעים אשר למדו באיחור על הסדריבהסתמך על 

Edna Erez, Peter R. Ibarra & Daniel M. Downs, Victim Welfare and Participation Reforms in the 

United States: A Therapeutic Jurisprudence Perspective, in THERAPEUTIC JURISPRUDENCE AND 

VICTIM PARTICIPATION IN JUSTICE: INTERNATIONAL PERSPECTIVES 15 (Edna Erez, Michael 

Kilchling & Jo-Anne Wemmers eds., 2011). 

69 Tom R. Tyler, Restorative Justice and Procedural Justice: Dealing with Rule Breaking, 62 J. SOC. 

ISSUES 307 (2006)הנשמעות בעולם בשני העשורים  ,צדק מאחה ם של. קריאות התמיכה באימוץ הליכי

ניסיון  .גם בקרב נאשמים)-רה (כמועבֵ ות, בין היתר, מן הניסיון האמפירי שהצטבר בקרב נפגעי נובע ,האחרונים

רכיהם של ולצכהליך מחליש (במקום מעצים) שאינו נותן מענה הנחווה  ,מלמד על אכזבה מן ההליך הפליליזה 

 Hadar Dancig-Rosenberg & Tali Gal, Restorative Criminal Justice, 34הקהלים המעורבים בו. ראו: 

CARDOZO L. REV. 2313 (2013). 

רה לצורך אכיפת החוק, זיקתו הישירה של הנפגע לתוכנן של ההחלטות העבֵ בנפגע עושה המדינה שה"שימוש"  70

את המונופול שיש למדינה בניהול ההליך הפלילי (אשר מונע מן הנפגע והמתקבלות במסגרת ההליך הפלילי 

במובחן  –מדוע דווקא נפגעי עֵברה  ים יחדיוכדי לבוא חשבון עם הפוגע) מסביר כוחואת להפעיל האפשרות 

ר שאנגזרת מן הזכות לכבוד ושראויים לזכות חוקתית  –מקבוצות אחרות, כגון עדים שאינם נפגעי עֵברה 

יסוד -נדרשת כדי לקיים את הכבוד. לביקורת היוצאת נגד עיגון זכויות נפגעים בחוקה על בסיס הכרה בזכויות

תוך הימנעות מהקנייתן גם רה עבֵ להצדיק הקניית זכויות כאלה לנפגעי בטענה שקשה מהותיות המוקנות להם, 

, לעיל ה"ש Hendersonאחרים שבאו במגע עם הרשויות, ראו לאו שלישי ידי צד -עלאחרים שנגרם להם עוול ל

 .397, בעמ' 37
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. אלה החלטותשל  ןשיתופם בהליכי קבלת-אילפגיעה בכבודם ולחשופים בניהול ההליך, הנפגעים 

בהם כאמצעי בלבד. מניעת פגיעה משנית בקורבן פירושה שימוש התנהלות זו של המדינה מהווה 

פרטיותו במסגרת ההליך הפלילי, בכפוף להוראותיה של ועל טחונו ובשלומו על כבודו, שמירה על 

דרך מתן זכויות חיוביות, כגון הזכות -בוא לידי ביטוי גם עלתאלה שמירה על כל פסקת ההגבלה. 

 מידע, זכות הטיעון וזכות השימוע.ל

 נפגעים כקבוצת מיעוט הנעדרת ייצוג וכוח בהליכים פוליטיים יהם שלהצורך להגן על זכויות (ב)

רה היא העבֵ של נפגע  ליותההצדקה השנייה לנחיצותו של עיגון חוקתי לזכויותיו הפרוצדור

העשויה להיות  71תיאוריה אינסטרומנטלית מריטוקרטית. פוליטי היות הנפגעים קבוצת מיעוט

רה היא עבֵ של נפגעי  ליותקת ההכרה בהקניית מעמד חוקתי לזכויותיהם הפרוצדוררלוונטית להצד

תיאוריה זו משקפת תפיסה מצמצמת ושמרנית באשר  John Hart Ely.72התיאוריה שפיתח 

מבוססת על הצורך לשמור על זכויותיהן של קבוצות מיעוט ו 73,להיקף הביקורת השיפוטית

, תכליתה של החוקה היא להגן על Elyלגישתו של ים. נעדרות ייצוג או כוח בהליכים פוליטי

). הראל מבחין בין תיאוריות 2010( 249–248, 239מ  משפטיםזכות לביקורת שיפוטית" ראו אלון הראל "ה 71

אינסטרומנטליות מריטוקרטיות לבין תיאוריות אינסטרומנטליות שאינן מריטוקרטיות. תיאוריות המשתייכות 

ולתם המשפט צפוי לממש ערכים חוקתיים באופן מוצלח במיוחד, משום יכ-לקבוצה הראשונה מניחות כי בית

זכויות אדם. תיאוריות המשתייכות לקבוצה כגון  ,העדיפה של שופטים להחליט החלטות בתחומים מסוימים

השנייה אינן מניחות כי שופטים מחליטים החלטות טובות יותר ככלל, אך נשענות על התוצאות החיוביות 

חוסר יציבות המונעת לוקות הנלוות לביקורת שיפוטית (כגון טיוב איכותו של הדיון הציבורי או השתקת מח

 פוליטית).

72 JOHN HART ELY, DEMOCRACY AND DISTRUST: A THEORY OF JUDICIAL REVIEW 73–101 (1980). 
הצורך להבטיח ביקורת שיפוטית על פגיעה הוא כאמור, אחד השיקולים להקניית מעמד חוקתי לזכויות  73

ון ששופטים אינם וכימדמוקרטית. -י היא אנטיבזכויות אלה. ביקורת שיפוטית גררה אחריה האשמות כ

, החלטה שיפוטית לפסול חוק נתפסת בקרב מתנגדי הביקורת השיפוטית כפוגעת בזכות ידי הציבור-על נבחרים

רואה בזכות זו את הבסיס להתקפתו על  Jeremy Waldronההשתתפות הפוליטית. הפילוסוף הפוליטי 

ידי -חס להיקף הזכויות ולעוצמתן צריכות להיות מוכרעות עללגישתו, מחלוקות בי הביקורת השיפוטית.

היסוד של האזרחים -האזרחים בהליכי ההשתתפות הדמוקרטיים. ביקורת שיפוטית פוגעת אפוא בזכות

 JEREMY WALDRON, LAW AND DISAGREEMENT: ראו להשתתף בהחלטות על היקף הזכויות ועל עוצמתן.

232 (1999); Jeremy Waldron, A Right-Based Critique of Constitutional Rights, OXFORD J. L. 

STUD. 19, 24 (1993) לביקורת ברוח דומה בישראל ראו רות גביזון "מעורבות ציבורית של בג"ץ: מבט .

(רות גביזון, מרדכי  94–93, 69 מקומו של בג"ץ בחברה הישראלית –אקטיביזם שיפוטי: בעד ונגד ביקורתי" 

שונים להצדיק את מוסד הביקורת  איםאל מול דעה זו ביקשו תיאורטיק. )2000ב דותן עורכים, קרמניצר ויוא

, 71לסקירה ולטיפולוגיה של תיאוריות שונות המצדיקות ביקורת שיפוטית ראו הראל, לעיל ה"ש השיפוטית. 

תשובה נפוצה של חסידי הביקורת השיפוטית . 135–128, בעמ' 21אייל ורייכמן, לעיל ה"ש -; גזל253–246בעמ' 

ביקורת שיפוטית הינה מכשיר להבטחת שלטיעון הדמוקרטי בדבר פגיעה בזכות ההשתתפות הפוליטית היא 

 RONALD DWORKIN, FREEDOM’S LAW: THE :לתמיכה בעמדה זו ראו, למשלתוצאות ראויות או נכונות. 

MORAL READING OF THE AMERICAN CONSTITUTION 34 (1996); ADRIAN VERMEULE, JUDGING 

UNDER UNCERTAINTY: AN INSTITUTIONAL THEORY OF LEGAL INTERPRETATION 5 (2006). 
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הביקורת השיפוטית היא לוודא כי  ה שלתכלית 74הדמוקרטיה ועל זכות ההשתתפות הדמוקרטית.

בחשבון האינטרסים של כל אחת מן הקבוצות המרכיבות את מובאים בתהליכי קבלת החלטות 

חשופות בוצות מעוטות כוח פוליטי החברה, לפי חלקן היחסי, כפי שנדרש בדמוקרטיה מהותית. ק

דעות קדומות בהליכי ההשתתפות הדמוקרטיים, ולפיכך ופליה הסר, חֶ -ייצוגגבוה יותר של סיכון ל

חלקן בטובין באוכלוסייה ואילו גדול מחלקן  להיותעלול בהקצאת הסיכונים החברתיים  ןחלק

ואליציה ולהיות שותפים . הקושי להשתלב בקעלול להיות נמוך מחלקן באוכלוסייה החברתיים

מיוצגות מבחינה -מאורגנות או בלתי-לאבתהליכי קבלת ההחלטות, משום מעמדן כקבוצות 

המשפט לדרוש הצדקה חזקה מן המדינה -פוליטית, הוא שמצדיק ביקורת שיפוטית. על בית

במקרים שבהם נדמה כי רשויותיה הקצו סיכויים או סיכונים באופן מפלה או מרע כלפי קבוצת 

מנת לוודא כי הקצאה זו אינה נובעת מכשלים או -מיעוט המבקשת לממש את זכויותיה, וזאת על

 מהטיות בהליכי ההשתתפות.

נטען כי  75מעניין שבכתיבה הוקדש דיון נרחב לבחינת מצבם היחסי של נאשמים בהליך הפלילי.

הולם בכנסת קבוצת הנאשמים סובלת לא אחת מדעות קדומות ומיכולת מוגבלת לזכות בייצוג 

אל קבוצת הנפגעים התייחסו כאל אותן "קבוצות  76ביחס ליכולתן של קבוצות אחרות בחברה.

ידי -הכלל, המיוצג עלשל אינטרס ההתפיסה כי על בסיס אחרות" הנהנות מייצוג הולם בכנסת, 

התביעה הכללית והפרקליטות המשתתפות בהליכי החקיקה בכנסת, משקף את האינטרסים של 

נבלע באינטרס שרה ככזה העבֵ נפגעי של אינטרס נתפס הבמשך שנים  77נפגעים השונות.קבוצות ה

אולם בפועל, במקרים רבים עמדת הפרקליטות אינה מייצגת את האינטרס של נפגעי  78הציבורי.

74 ELY , 74בעמ'  ,72לעיל ה"ש. 
בהצעת שנחמדים': הערות על מגילת הזכויות הרזה -ה ראויה על 'אנשים לאראו, למשל, יואב ספיר "הגנ 75

 ).2007( 571י  משפט וממשלהחוקה" 
 שם. 76
כי לא כל קבוצות אומנם סבורים אשר , 95ה"ש ליד , 133, בעמ' 21אייל ורייכמן, לעיל ה"ש -גזלגם ראו  .שם 77

אך מסכימים כי  ,ר להן לגבור על נאשמים מבחינת הייצוג בהליכים הפוליטייםהנפגעים נהנות מכוח המאפש

הכלל מבטא את האינטרסים של כל קבוצות הנפגעים השונות. לטיעון החולק על של אינטרס באופן כללי ה

רה ראו להלן העבֵ ידי התביעה, משקף את האינטרסים של נפגעי -על, המיוצג יאינטרס הציבורהלפיה שההנחה 

מתנגד לטענה  Pacioccoהדעת הרחב של התביעה. -עיגון חוקתי לנוכח שיקול ו של, העוסק בנחיצות(א)2א חלק

לדבריו ציבור הנפגעים דווקא ש, משום ןרה הינם מיעוט פוליטי הזקוק להגנה חוקתית מפני רוב עויעבֵ כי נפגעי 

ת סלידה. זהו, לדעתו, ההסבר בוז ותחושמופנים  כלפי ציבור החשודים והנאשמיםבזמן ש, תיהאמפבזוכה 

במידה שהיה הם, הם נתפסו פגיעים פילכהאהדה -איעקב סטורי להולדתן של זכויות חוקתיות לנאשמים: יהה

 David M. Paciocco, Why the Constitutionalization of Victimכדי להצדיק מתן הגנה חוקתית. ראו: בה 

Rights Should Not Occur, 49 CRIM. L.Q. 393, 404–405 (2004–2005). 

השתקפה למשל, באופן  ,ידי התביעה-המיוצג על ,הנפגע נבלע באינטרס הציבורישל אינטרס הלפיה שהתפיסה  78

המשפט לאינטרס הפרטי של -למצוא כמעט התייחסות של ביתאפשר מסורתי, בשלב הענישה. בעבר לא היה 

י בשלב הענישה, מעבר להנחות כלליות בדבר אופיו שיקול נפרד מן האינטרס הציבורי הכללכאל רה העבֵ נפגע 

-ידי בית-הנפגע נבלע במה שכונה עלשל אינטרס הנזק הנגרם בשל פגיעה מסוימת, דוגמת פגיעה מינית. השל 

רוזנברג ופוגץ', -תים רחוקות הובאו ראיות בנוגע לנזק הספציפי. ראו דנציגילערק רה", והעבֵ המשפט "חומרת 

רה, בהכללה, כסוכני נקמה המבקשים להשית על עבֵ הוצגו לא אחת נפגעי  . גם בספרות612, בעמ' 29לעיל ה"ש 

ממדית -חד ההצגלהנאשם עונש חמור, לצד הפרקליטות המבקשת להחמיר בענישה בשם האינטרס הציבורי. 

                                                 



 המצוינים ישתנו לכשיתפרסם הכרך המודפס. מאמר זה טרם עבר עימוד סופי ומספרי העמודים
 נוספים.צפויים שינויים 

 

 21 

 ה שלני רבים המנחים את מדיניותמרה הינו רק שיקול אחד העבֵ נפגעי של אינטרס ה 79רה.העבֵ 

תים בין עמדת הנפגע לבין עמדת יא על רקע ניגוד האינטרסים הקיים לעהתביעה הכללית. דווק

ייצוג בהליכי ההשתתפות -רה סובלים באופן מסורתי ושיטתי מתתעבֵ הפרקליטות, נפגעי 

 80הפוליטיים.

מבוטל משתתפות בהליכי החקיקה, אך המרכזיות -לאקבוצות חברתיות בעלות כוח פוליטי 

הדין דואגת להשמיע -רה. כך, למשל, לשכת עורכיעבֵ של נפגעי ביניהן אינן מקדמות אינטרסים מ

האגודה לזכויות גם  81סנגוריאליות.-את קולה בהליכי החקיקה, אך משקפת ככלל עמדות פרו

לא פעלה כלל לקידום זכויותיהם של נפגעי , הארגון המרכזי העוסק בזכויות אדםשהיא  ,האזרח

של האגודה עמדותיה  82רגל.-ן לפעילות האגודה דריסתרה. זהו תחום בולט, כמעט יחיד, שבו איעבֵ 

ה ברורה בכל הנוגע יסימטרי-, קיימת אומשקפות ככלל תמיכה בקידום זכויות נאשמים. יתרה מז

, משום הרה בהליכים אלעבֵ ייצוג נאשמים בהליכי השתתפות פוליטיים בהשוואה לייצוג נפגעי ב

ן עקבי בהליכי חקיקה ונהנית ממעמד של משתתפת באופאשר קיומה של הסנגוריה הציבורית, 

ייצוג או ברה אינם זוכים עבֵ נפגעי רוב מימון מוסדי מלא. בישראל ברשות מדינתית הזוכה 

פרוצדורה, כל עוד אין הגם לעניין המשפט המהותי וגם לעניין  83תמיכה מוסדית מדינתית.ב

 Heidi M. Hurd, Punishment and :לענישה חמורה ודרקונית ראו, למשלשחותרים רה כמי עבֵ של נפגעי 

Crime: Expressing Doubts About Expressivism, U. CHI. LEGAL F. 405, 408 (2005). 
טיעון, עיכוב הליכים ויישום -הסדרי לש יםניגודי אינטרסים כאמור מתגלעים למשל, באופן טיפוסי, בהקשר 79

. במקרים 6, ס"ח 2004-נפגע העבירה, התשס"ה לסביבת מין ןעברייחזרתו של חוק מגבלות על  יו שלהוראות

בהם נפגעת ש ,רה. מקרים הפוכיםהעבֵ לה בעיניהם של נפגעי ימקכאלה התביעה נוקטת לא אחת עמדה הנתפסת 

רה העבֵ תים בשלב הענישה, כאשר נפגעת ימתגלעים לע ,לתביעהבהשוואה לה ירה עשויה לנקוט עמדה מקעבֵ 

 זוגה האלים.-ת או של בןרות מין בילדּועבֵ שביצע בה  משפחה-קרובמבקשת להקל בעונשו של 
מעיד הם בגדר חריג הרות מין, עבֵ קבוצות נפגעים מזוהות, דוגמת נפגעי של נדמה כי דווקא מאבקים ספציפיים  80

להן אינטרס חשוב בקידום זכויות, דוגמת נפגעי שיש של קבוצות נפגעים שלמות  ןנוכחות-על הכלל, וניכרת אי

אוכלוסיות מוחלשות נפגעים עֵברות הנמנים עם נפגעי המורה כי סף ביסוס מחקרי וֹ מיתכך  לעמה. רות מרעבֵ 

, 4, לעיל ה"ש Beloof, The Third Wave of Crime Victims’ Rightsידי מערכת המשפט באופן שיטתי. ראו מ

 .352בעמ' 
-המשפט המחוזי באר-מדינת ישראל נ' בית 11339/05הדין בבג"ץ -כיעמדתה של לשכת עוראת ראו, למשל,  81

יתה בין המשיבות לעתירה לביטול הלכת קינזי לצד הסנגוריה י. הלשכה, שה1286) 57(2006דינים עליון  ,שבע

פוגעת זו , בטענה כי החלטה ההלכהבג"ץ לבטל את  הציבורית, מתחה בתקשורת ביקורת חריפה על החלטת

נאשמים  יהם שלזכויותאת המצמצמות  ומצטרפת בכך לשורה של פגיעות ,ים להליך הוגןבזכויות נאשמ

ומנע  –כתבתו של ניר חסון "בג"ץ ביטל הלכת קינזי את המשפט בישראל. ראו -על חפותם בבתיבמלחמה 

 .www.haaretz.co.il/misc/1.1143131 7.10.2006הארץ שחרור חשודים ברצח" 
), האגודה לזכויות האזרח מעולם לא 1.8.2013( ן של שורות אלהנכון למועד כתיבתמבירור שערכנו עולה כי  82

רה. ראו בהמשך, עבֵ בהם עלו לדיון זכויותיהם של נפגעי שהמשפט בתיקים -הגישה בקשת הצטרפות כידיד בית

פגעים ההכרה בזכויות נ ה שלהתפתחותאת תיאור , )1פרק ב-(בתת הליך הוגןבזכות החוקתית לבמסגרת דיוננו 

 כזכויות אדם.

 Office for – הברית, לעומת זאת, קיימת במשרד המשפטים מחלקה האחראית לייצוג נפגעים-בארצות 83

Victims of Crime יחידות סיוע הוקמו כי לאחרונה  םגוף מקביל, אאין . במשרד המשפטים בישראל

נפגעי עם עמידה בקשר ולרה עבֵ נפגעי יישום חוק זכויות לבפרקליטויות המחוז ובפרקליטות המדינה האחראיות 

בטענה כי נפגעים הצליחו  ,הברית-נפגעים בארצות לששוללת הכרה בזכויות חוקתיות  Hendersonעֵברה. 
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ולא  ,נגד מתן זכויות לנפגעיםלנפגעים ייצוג ממשי בכנסת, המערכת הפוליטית עלולה להיות מוטה 

זאת ועוד, בישראל, בעוד הסנגוריה  84חקיקה קיימת.ב םתיקוניבואה לערוך בחשבון בלהביאם 

יכולה לקבץ מידע לגבי הנעשה בתיקיה, פיזורם של  ,הציבורית, כגוף המייצג רבים מן הנאשמים

קיימים כיום . הנפגעים גורם להחלשת כוחם ולחוסר יכולת להתבונן על התמונה בכללותה

ארגונים וולונטריים העוסקים בקידום זכויות נפגעים, אך ארגונים אלה משתייכים לרוב למגזר 

של  ליעדר מעמד פורמוהעדר תמיכה תקציבית מספקת ההם גיבוי מוסדי מדינתי. אין לו ,השלישי

יכולתם להשתתף באופן אפקטיבי ומשמעותי בהליכי ספקות לגבי רשות מוסדית מעלים 

קיומן את מנת להבטיח -טוען כי עיגון חוקתי של זכויות נפגעים נדרש על Eikenberry 85קצאה.הה

עיגון חוקתי נועד למנוע מרוב אופורטוניסטי  86לשינויים.שכפוף של זכויות אלה באקלים פוליטי 

להקצות את המשאבים החברתיים או את הסיכונים באופן שמפלה קבוצות מיעוט את האפשרות 

, Ely. הנה כי כן, גם לפי התיאוריה המצמצמת של בהן או פוגע ליצוג מסודר או פורמנעדרות יי

ם תוצריהמנת לוודא כי -המציאות הפוליטית המתוארת מחזקת את הצורך בפיקוח על הכנסת, על

הם שסר הייצוג היחסי חומפאת רה העבֵ הליכי ההקצאה הפוליטיים אינם מוטים לרעת נפגעי  של

 .ממנו סובלים

במאבקים לשינוי חקיקה, מה שמלמד כי הם אינם קבוצה נרדפת או מיעוט שהשתתפותו בהליך נחסמה. ראו 

Henderson פופולרי הזקוק להגנה -לאהגורסת כי נפגעים אינם מיעוט  ,. לדעה דומה400, בעמ' 37, לעיל ה"ש

 .405, בעמ' 77, לעיל ה"ש Pacioccoמפני רוב עוין, ראו 

דה המכוננת ייצוג בישיבות הוועברה עבֵ בקנדה לא זכו נפגעי להתבונן על הניסיון הקנדי. מעניין בהקשר זה  84

של המאה  תחילת שנות השמונים –שבאותה תקופה משום וזאת המשותפת שעמלה על ניסוח הצ'רטר הקנדי, 

רה בחיתוליה. כך, בהעדר ייצוג, לא נכללו זכויות נפגעים בצ'רטר. ראו: העבֵ תנועת נפגעי הייתה  –העשרים 

Kent Roach, Victims’ Rights and the Charter, 49 CRIM. L.Q. 474, 475–477 (2004–2005). 

במציאות יש חשיבות ניכרת רה עבֵ נפגעי  יהם שלפעילותם של ארגונים וולונטריים העוסקים בקידום זכויותל 85

של שפעילותם שבה רבים מן החוקים המעגנים זכויות נפגעים הם פרי יוזמה של ארגונים אלה. אין ספק 

ה על נס זכויות נפגעים, אך הדבר מבליט ביתר תעלשהנשאה פירות חשובים בתחום החקיקה אלה ארגונים 

נתון לחסדי הייצוג לו היה איבאופן וולונטרי (קרי, הייצוג קיים התלולא כן אישאת את הצורך בייצוג כזה, ש

ספק אם זכויות שונות המעוגנות  ,יוזמתם של שחקנים מוסדיים המשתתפים בהליכי ההשתתפות הפוליטיים)

אשר בייזומו רה, עבֵ מעוגנות בה. כדוגמה נזכיר את תהליך חקיקתו של חוק זכויות נפגעי כיום בחקיקה אכן היו 

"קואליציית הארגונים לקידום זכויותיהם של נפגעי עבירה יחדיו לארגונים שחברו כמה ובניסוחו היו מעורבים 

בירת אלימות), הצגת תסקיר לנפגע בע –בישראל". דוגמה נוספת היא הצעת חוק סדר הדין הפלילי (תיקון 

יסודה של הקריה ימ ",לזכויות נפגעי פשיעההישראלי המרכז  –נגה "ידי -נמסרה עלר שא ,2006-התשס"ו

המשפט -. הצעת חוק זו אפשרה לבתי2007והתקבלה כחוק ביולי  ,זהבה גלאון נסתכה-ברתלח ,האקדמית אונו

אלימות חמורה. דוגמה אחרת של  רותבעבֵ אלא גם  ,רות מיןבעבֵ להורות על הצגת תסקירי נפגע לא רק 

הם  ,ידי ארגון חברתי-עלוזמו ונוסחו ר נשאו ,רהעבֵ לחיקוקים שביקשו להרחיב את ההכרה בזכותם של נפגעי 

. 1977-, התשל"זלחוק העונשין 354רות מין שבוצעו בקטין, הקבוע בס' בעבֵ התיקונים לסייג ההתיישנות 

ולנפגעי תקיפה מינית בישראל, תקיפה מינית רכזי הסיוע לנפגעות ידי איגוד מ-וזמו ונוסחו עלנתיקונים אלה 

ין תקופת ההתיישנות מיום ירות מין שבוצעו בקטין, מתוך הכרה כי מנבעבֵ וקבעו תקופות התיישנות מיוחדות 

של הממשית המקרים את יכולתו ברוב נפגע היה קטין מעקר ר השאבהם היא בוצעה כשרה במקרים העבֵ ביצוע 

 יש תלונה במשטרה נגד תוקפו.הנפגע להג

 Kenneth O. Eikenberry, Victims of Crime/Victims of Justice, 34 WAYNE L. REV. 29, 33–36ראו:  86

(1987). 
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ות הובעה הדעה כי החסרונות הנלווים לעיגונן של זכויות כבעלות מעמד חוקתי גוברים בספר

המתנגדים לשדרוג זכויות לרמה  אים, מהתיאורטיקWaldron 87.כזה ןעל היתרונות הנלווים לעיגו

החוקתית, שוטח טיעונים עקרוניים המבקשים לשכנע מדוע אין זה ראוי, ככלל, להקנות לזכויות 

נשען על הקושי המעשי ביצירת סעיף חדש בחוקה או בעיגונה של  טיעון אחד 88מעמד חוקתי.

של  ליותבמקרה של הכרה בזכויות פרוצדור 89קיים בחוקה.שכבר זכות, בדרך פרשנית, בסעיף 

רה כזכויות חוקתיות נדמה שקושי זה אינו מתעורר. כפי שנציע בחלקו השני של המאמר, עבֵ נפגעי 

להליך הוגן של נפגעי עֵברה הזכות החוקתית לכלול במסגרת ראוי ש ותליאגד הזכויות הפרוצדור

 90האדם וחירותו. יסוד: כבוד-קשור בטבורו לזכות לכבוד, המעוגנת זה כבר בחוק

נשען על החשש שמא זכות שתחסה תחת אחד מסעיפי החוקה הקיימים תהא  נוסףטיעון 

מלכוד לשוני באשר להיקף ולפרשנות  כבולה לניסוח המילולי של אותו סעיף, והדבר עלול להוות

מדגים את החשש באמצעות התיקון הראשון לחוקת  Waldronהראויים של הזכות עצמה. 

פת הדגל שרפורנוגרפיה או כגון המגן על חופש הדיבור. ניסוחו מאפשר לביטויים  ,הברית-ארצות

חוקתית  יתה לתת הגנהילחסות תחת הזכות החוקתית, אף שספק אם הכוונה המקורית ה

ו מפריך את החשש המתואר. נוקשות מילולית בניסוח ניישום טיעון זה על עניינ 91לביטויים כאלה.

רה אינה יוצרת עבֵ לנפגעי  ליותהזכות החוקתית לכבוד כזכות הכוללת אגד של זכויות פרוצדור

יה יתר על פעולות שהמדינה עשו-מלכוד לשוני בנוגע להיקף הזכות, באופן העלול לפרוש הגנת

להסתייג מתחולתו של החוק עליהן, משום שהזכות לכבוד מנוסחת באופן גמיש המאפשר לצקת 

שבה הבחינה  –פי ההקשר. דווקא בשיטת המשפט הישראלית -לתוכה פרשנות ראויה על

עצם  –השיטה החוקתית האמריקנית של מבנה הלהבדיל מ ,מבוססת על שני שלביםהחוקתית 

שוללת כל  האינלהליך הוגן חוקתית של נפגעי עֵברה של זכות הקביעה בדבר קיומה הלכאורי 

-, אם הפגיעה תעמוד בתנאיה של פסקת ההגבלה הקבועה בחוקהאדרב 92לפגוע בזכות.אפשרות 

 תוכשר ותהא חוקתית.היא  ,האדם וחירותו כבוד :יסוד

 .70, לעיל ה"ש Waldron, A Right-Based Critique of Constitutional Rightsראו, למשל,  87
 שם. 88

 .25בעמ' שם,  89
 הדיון בחלקו השני של המאמר.את ראו להלן  90

91 Waldron, A Right-Based Critique of Constitutional Rights26 , בעמ'70 , לעיל ה"ש. 
הברית אין ככלל הבחנה חדה בין היקף הזכות לבין גבולות ההגנה עליה. במסגרת הקטגוריה של -בארצות 92

 Frederic :. ראו, לדוגמהאליהזכות, כפי שהיא מוגדרת בלשון החוקה, נפתרות כל השאלות הקשורות ה

Schauer, Categories and the First Amendment: A Play in Three Acts, 34 VAND. L. REV. 265, 292 

ה (פירוש של הזכות פיהם הסוגיה הראשונ-היסוד הישראליים, שעל-. מודל זה אינו מתיישב עם חוקי(1981)

פגיעה בה) טעונה דיון משמעותי נפרד מהסוגיה השנייה (מהות התנאים שבהם פגיעה בזכות היא הושל מהות 

תכלית ביניהם סקת ההגבלה, בפמותרת). אלה, כאמור, מאפשרים לפגוע בזכות בתנאים מסוימים הקבועים 

נטיים לעצם ההגדרה של הזכות. כך, השאלה רלוואינם  ראויה ומידתיות. ממילא, תנאים אלה לפגיעה בזכות

ידי הזכות, ואם פגיעה נתונה בערך זה היא במידה שאינה -אם קיימת תכלית ראויה לפגיעה בערך המוגן על

שקיימת זכויות שאלת ההגדרה של הזכות. גם בהיסוד, -נוגעת, לפי המבנה של חוקיאינה עולה על הנדרש, 

איזון במידתיות הנוגע הלרבות בהיבט של  –היא מידתית ונה שלהן נת ההגבלר שאתכלית ראויה להגבלתן ו

עשויות, לפי המודל המקובל בישראל, להיכנס לגדר זכות חוקתית.  –תכלית הגבלתה בין בין הזכות לש
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גון עי 93בחוקה. המזהיר מפני חוסר היכולת לשנות את הזכות לאחר שזו עוגנ טיעון שלישי

להשפיע על קביעת בבואם ציבור בוחריו בדורות הבאים וחוקתי כובל את ידי המחוקק העתידי 

תים. נוקשותה של החוקה יעשויים להשתנות בחלוף העאשר  ,הערכים שראוי לתת להם הגנה

כבילת ידיו של המחוקק העתידי, לנוכח וחוסר היכולת להתאים את עצמה לרוחות הנושבות, 

המשפט, בהיותו המוסד שזוכה בסמכות לפרש את החוקה ובכך -של בית מעצימים את כוחו

במסגרתה ש, מצב דברים זה פוגע באופן חמור בדמוקרטיה האזרחית, Waldronלעדכנה. לדעת 

אמורים להיות שותפים מלאים להליכי  –המחוקק הנבחר  כוחם-באמצעות בא –האזרחים 

וקה משקף יחס של חוסר אמון באזרחים. הצורך לדידו, עיגון זכויות בח 94ההשתתפות הפוליטיים.

מנת להגן על הזכות, וזאת באמצעות עיגון חוקתי, משקף -לכבול את ידיו של המחוקק העתידי על

התשובה לטיעון זה  95הטלת ספק ביכולתו של האדם להיות סוכן פוליטי הנהנה מאוטונומיה.

האדם הם בהחלט יצורים -. בניElyמצויה, לתפיסתנו, בהנמקה שמספקת התיאוריה של 

נעים מאינטרסים שונים. בהליכי החקיקה אינטרסים אלה מקבלים ביטוי אוטונומיים, אך הם מּו

קבוצות בעלי האינטרסים השונות. עיגון חוקתי נועד כאמור למנוע של ביחס ישר לכוח הפוליטי 

ים באופן להקצות את המשאבים החברתיים או את הסיכונאת האפשרות מרוב אופורטוניסטי 

הפוגע בקבוצות מיעוט. בכך אין כדי לשקף חוסר אמון באזרחים, כי אם להבטיח חלוקה צודקת 

, עיגון זכויות ברמה החוקתית אינו מחייב לפרוט את הזכויות על כך של הכוח הפוליטי. נוסף

 ,לילתכנים קונקרטיים העלולים ליצור מרחב כובל. עיגון הזכויות בחוקה צריך שייעשה באופן כל

חוקתית -לצקת בדברי חקיקה ברמה התתאפשר כך שיתווה שלד עקרוני. את התכנים עצמם יהיה 

נוצרו ופותחו זכויות נאשמים במשפט אכן המשפט. מעניין שכך -ובאמצעות פרשנות של בתי

 96חוקתיים.-האמריקני. הזכות להליך הוגן קיבלה ביטוי מעשי בפסיקה ובדברי חקיקה תת

 ינוכיתח-ליתסמהצדקה  (ג)

 ,רה נעוצה במימד החינוכי, הסמליעבֵ ההצדקה השלישית למתן מעמד חוקתי לזכויות נפגעי 

רשויות החוק קרי, הטבוע במעמד חוקתי, כמבטא את חשיבות הזכות בעיני יוצריה ומפרשיה, 

ונת להשגת והמשפט. ההתייחסות לערך חינוכי כמצדיק הקניית מעמד חוקתי לזכויות אינה מכּו

, לוואי, גם להגשמתן של תכליות תועלתניות-עשויה להוביל, כתוצרהיא ועלתניות (אף שתכליות ת

 המסר הגלום בהעלאתה של זכות לדרגה חוקתית.עצם עניינה הוא  ;)דוגמת אכיפה מוגברת

רוזנברג "עבירות פליליות -אמריקני ראו אריאל בנדור והדר דנציגבין זה הלהשוואה בין המודל הישראלי ל

 ).2015, משפט וממשלת" (צפוי להתפרסם בוזכויות חוקתיו

93 Waldron, A Right-Based Critique of Constitutional Rights 27, בעמ' 70, לעיל ה"ש. 
 .36עמ' בשם, החל  94
 שם. 95
יות נפגעים במסגרתה פורשו זכושראו בהמשך דיון רחב בזכות להליך הוגן. להתפתחות במשפט האמריקני  96

, לעיל Beloof, The Third Wave of Crime Victims’ Rightsבהן הוכרו זכויות אלה בחוקות ראו שבמדינות 

 .269, בעמ' 4ה"ש 
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מצדיקים הקניית מעמד חוקתי כליים מוכרים בספרות ובפסיקה סמשיקולים חינוכיים או 

בחנה הלי של חוקה אל מול ערכה המשפטי גרידא, תוך הסמרכה מדגיש את ע Grimm 97לזכויות.

מנחילה ערכים כבין תפקידה הנורמטיבי של חוקה לבין תפקידה האינטגרטיבי, המאחד, 

נלווה לה מימד שערך אינטגרטיבי רק מקום יש , לחוקה Grimmלטענתו של  98משותפים לקהילה.

מציעה כאשר היא ם בחברה הנתונה, לי, קרי, כאשר היא משקפת ערכים ושאיפות בסיסייסמ

וכאשר החברה עצמה תופסת כך את  ,לציבור ערכים אטרקטיביים מספיק להזדהות איתם

שיקולים חינוכיים הינם חשובים הן מטעמים דאונטולוגיים הן מטעמים תועלתניים.  99החוקה.

תם תרומליים משמעותית לא רק משום סמרה חשיבותם של שיקולים עבֵ נפגעי  לשבהקשר 

ידי הרשויות המנהליות, אלא גם משום השפעתם על הקהילה ועל -עלחיזוק האכיפה להאפשרית 

יעד בפני עצמו. מסרים הנלווים לעיגון חוקתי של זכויות נפגעים מדגישים -רה כקהלהעבֵ נפגעי 

רה. קיבוע מעמדן של הזכויות כבעלות עבֵ לציבור את האחריות החברתית כלפי מי שנפגעו מביצוע 

טומן בחובו מסר משל עצמו בדבר חשיבותו של הנפגע לקהילה כולה.  –מעמד חוקתי  –על -דמעמ

מסר לכלל הגורמים מעבירה מערכת המשפט  ,רהעבֵ נפגעי  יהם שלמעמד חוקתי לזכויות ותהבהקנ

עם הנפגע ובחשיבות הביטוי הגומלין -של התייחסותהרלוונטיים, שמשמעותו הכרה בלגיטימיות 

חשיבותו של מסר זה  100נפגע.מעוררת אצל הרה העבֵ של התחושות המוסריות הסובייקטיבי ש

וכן בג"ץ  ;129–128, בעמ' 21ש אייל ורייכמן, לעיל ה"-; גזל403, בעמ' 77, לעיל ה"ש Pacioccoראו, למשל,  97

, (שם נאמר )7.4.2011(פורסם בנבו,  השופט רובינשטייןשל דינו -לפסקח  'פס ,און נ' כנסת ישראל-בר 4908/10

"חוקה שלמה תשדרג ותעצים במישור החינוכי כי  ,חוקתי-השלמת החוקה גם במשטר מעין ה שללעניין חשיבות

 .)ה לדורות, ועל כן ראוי לה שתבוא לעולם"ובראי

. בדומה לרעיון Dieter Grimm, Integration by Constitution, 3 INT’L J. CONST. L. 193 (2005) :ראו 98

ולא לאמנות  לכינון חוקה כזו,כי הקריאה  Grimmבהתייחסו לרעיון של חוקה אירופית, מציין והמקודם כאן, 

טבע האינטגרטיבי האפשרי של חוקה. לחוקה יש קונוטציה לאלא  ,משפטי כלשהו צורךלנוספות, אינה קשורה 

 .11שם, המקורות בה"ש ראו ויש לה יתרונות קולקטיביים משמעותיים.  ,חיובית, היא יכולה לעורר תמיכה
סעיף האת  ,כדוגמה ,. בהקשר זה ניתן להזכיר"טובהכ". הדבר תלוי בתפיסת החוקה 12–11ה"ש ליד שם,  99

רה, אשר ניכר כי ניסוחו מעיד בדיוק על הכוונה להדגיש את עבֵ נפגעי העוסק בזכויותיהם של  וקת קליפורניהבח

 CAL. CONST. art 1. sec. 28(1): “...The rights of victims of crimeהאזרחים עם החוקה:  ם שלהזדהות

and their families in criminal prosecutions are a subject of grave statewide concern”כנס כאן י. לא נ

, בעיקר בחברות על רקע יחס זהפרשנות החוקה בדבר כלל לשאלות בדבר היחס בין חוקה לבין זהות האומה, ו

 Mark Tushnet, How Do Constitutions Constitute Constitutional :ראוזה הטרוגניות. לדיון בנושא 

Identity?, 8 INT’L J. CONST. L. 193 (2010). 

 ה שלועומדת בבסיס ,חוקתי-באמצעות המשפט מוכרת היטב גם במישור התתחשיבותם של מסרים העוברים  100

קשר פלילי בולט שבמסגרתו פותחה התיאוריה האקספרסיבית ויושמה הוא שלב התיאוריה האקספרסיבית. הֶ 

 .Dan M. ראו, למשל: מהם ידהוסל הענישה, בהיות העונש כלי להעברת מסרים של גינוי מעשיו של העבריין

Kahan, The Anatomy of Disgust in Criminal Law, 96 MICH. L REV. 1621 (1998)בכתיבה קודמת . 

להביא , את ההצדקה לשמיעת קולו של הנפגע כשיקול שיש Diane Whiteleyפיתחנו, על בסיס עבודתה של 

נפגע הפרטני אצל הרה העבֵ ולות בעקבות מעשה עהמשום התחושות המוסריות  ,בחשבון בין שיקולי הענישה

-בעל מסרים משל עצמו. ראו דנציגבזמן כ-בויעד למסרים וידינו כ-עלוצג הקהילה בכללותה. הנפגע קרב הוב

התיאוריה  יה של. אולם השלכות18, לעיל ה"ש Dancig-Rosenberg & Pugach; 29רוזנברג ופוגץ', לעיל ה"ש 
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נאכפות באופן מספק, כפי שיתואר אינן נפגעים  יהם שלמתעצמת במציאות שבה זכויות

אכיפה המסר המועבר לכלל קהליו של המשפט הפלילי הוא כי נפגעי -במצב של תת 101בהמשך.

מעמד הקניית ההצהרתית, -ליתהסמצדקה פי הה-רה אינם חשובים למערכת המשפט. עלהעבֵ 

 ור, ולהעביר תחתיו מסר פוזיטיבי.זכויות נפגעים עשויה לסכל מסר כאמחוקתי ל

המסר הנלווה למימוש הזכות להליך הוגן, באופן ספציפי, הוכרה בהקשר רחב  ו שלחשיבות

יבות דגישה את חשמ Burke Robertsonיותר, לא רק כלפי הקהילה המקומית בחברה נתונה. 

מימושה של הזכות להליך הוגן במערכת המשפט האמריקנית כמעבירה מסר כלפי הקהילה 

משפטי אינו רק ההליך ה, תניהאמריקבתודעה "אודות מערכת המשפט המקומית: -העולמית על

לעולם  'מציגיםבאמצעותו אנו מנגנון שזהו  ;סכסוכים בין פרטיםהמשמש אותנו ליישוב אמצעי 

זכויות ההליך  102".חברה שלנו'ובנוגע לעצמנו בנוגע לינו, ערכינו ותפיסתנו משהו בדבר אמונות

בה אנו שהדרך וההוגן משקפות ומעבירות אפוא מסר בדבר זהות לאומית, סולם ערכים קיבוצי 

 ידי אחרים.-עלאו מעוניינים להיתפס תופסים את עצמנו 

עשויה מערכת המשפט שות בד בבד מתקיימת זיקה בין ההצדקה החינוכית הטהורה לבין תועל

. כך, מבחינה תועלתנית ניתן לטעון כי מסרים חזקים נפגעיםעל לזכויות -להפיק ממתן מעמד

רה לשתף פעולה עם העבֵ בדבר חשיבות השמעת קולו של הנפגע משפיעים על נכונותו של נפגע 

נים רשויות האכיפה ולפנות לקבלת מזור ממערכת המשפט הפלילי. מסרים חזקים כאמור מק

במקומו  –באמצעות עיגון חוקתי של זכויות  –אחריות ומוכנה להכיר נוטלת תחושה כי החברה 

האקספרסיבית על המשפט הפלילי משתרעות מעבר לשלב הענישה; המסרים עוברים בין הקהלים השונים בכל 

רה: מהפוגע אל הנפגע ואל הקהילה בעצם מעשהו; מהקהילה אל העבֵ ואף לפניו, מרגע ביצוע  ,שלבי המשפט

צמו, המעביר את מסריו אל הפוגע ואל הקהילה. לכתיבה ומהנפגע ע ;הפוגע ואל הנפגע באמצעות המשפט

מציעה לראות בו קהל נפרד ממערכת אשר ו ,מתארת את שלל תפקידיו של הציבור בהליך הפלילישמוקדמת 

 Judith Resnik, Due Process: A: מסרים העוברים בנושא ההליך ההוגן, ראובהמשפט ומהנאשם בכל הנוגע 

Public Dimension, 39 FLA. L. REV. 405, 407–408 (1987) הזכויות הפרוצדורליות מושא מאמר זה הן .

זכויות של אגד החוקתי. כפי שנפרט בהמשך, -הכלים המאפשרים העברת מסרים מורכבת זו גם במישור התת

רה לקבל מידע ולהשמיע קול בנקודות הקריטיות העבֵ ההליך ההוגן הוא בבסיסו סך הזכויות המאפשרות לנפגע 

את ך ההליך הפלילי. הקהילה, באמצעות תמיכתה בזכויות הללו, מאששת את זכותו של הנפגע להשמיע לאור

עצמה, כקהל, לשמיעת קול זה. הנפגע עצמו, באמצעות מימוש הזכות, מעביר את את , ופותחת האישיקולו 

. היא מספקת את המסר האישי שלו לפוגע ולקהילה. מערכת המשפט פועלת כמתווך בין הגורמים השונים הללו

אנשי  –יעד נוסף ובעל חשיבות -ואף מכוננת קהל ,אמצעי הקומוניקציה ואת דרכי העברת המסרים ביניהם

אחראית לא רק לפכת נההמדינה  ,עצמה את המונופולין על ניהול המשפט הפליליבנוטלה למערכת המשפט. 

היכולת להעביר מסרים לכל אחד מן  אלא גם לעצם הקניית ,לתוכן המסרים (הגינוי הגלום במשפט הפלילי)

הן באמצעות  –הקהלים. כמנהלת ההליך, היא מחויבת לדאוג למימוש זכותו של הנפגע להעביר את מסריו 

. המימד הסמלי חשוב ביתר שאת בהליך ממנה אליוהן באמצעות העברת מידע , שמיעת קולו, כתובעת וכשופטת

 ."בשם הציבור", המתיימר לפעול הפלילי, משום טיבו הציבורי של המשפט הפלילי
 .(ב)2בחלק אהדיון את ראו להלן  101

 Cassandra Burke Robertson, Due Process in the American Identity, 64 ALA. L. REV. 255, 262ראו:  102

 לשה' ד"ר וד' פ'). בשנים האחרונות נשמעים טיעונים מעין אלה בעיקר בהקשר  –(התרגום שלנו  (2012)

 .Robert N :ראו .הגנה על בטחון המדינהמשיקולים של הליך הוגן ללוותר על זכויות אפשר אם  שאלהה

Strassfeld, Responses to Ten Questions, 37 WM. MITCHELL L. REV. 5133, 5148 (2011). 
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ובמעמדו של הנפגע כגורם בעל עניין יסודי בניהול ההליך הפלילי נגד מי שנחשד או מואשם בפגיעה 

לא ימהרו להניח שהם וסביר  ,מרגישים פגועיםהללו שיתוף נפגעים, שאין מקום  –פך ולהבו. 

 103לשתף פעולה עם המערכת.

תהליך  –הנחה דומה ליוותה את תהליך ההכרה בזכויותיהם החוקתיות של נאשמים 

חשיבותם של הערכים המיוצגים באמצעות בדבר רטוריקה הצהרתית ברורה אליו ה תלווהתש

קרו את ו, בספרחיכך, למשל, ניתן להבין גם את דבריו של השופט לוי בעניין  104זכויות אלה.

נאשמים: "בהגנה על הזכות להליך הוגן קיים גם  לשלהליך הוגן כמשמעותה בהקשר  הזכות

בהיות כל אדם נאשם  –אינטרס ציבורי הנוגע לאמון הציבור בטהרת הליכי המשפט ולידיעתו 

 105."..כי הוגנות ההליך הפלילי נתונה לשבט הביקורת השיפוטית –פוטנציאלי 

בעל ערך הצהרתי עלתנית, אולם קיים גם פן מבחינה תוגם מנם ואחשוב אמון הציבור 

של זכויות בהליך הפלילי.  )קיומן-אימאו (המסר העובר לציבור כולו מקיומן  –אינטרינזי משלו 

רה לעבֵ שכל אדם עלול ליפול קורבן בהינתן , כשלעצמו חשוב דיואינו  האם אמון הציבור ברשויות

למימוש זכויותיו אם יקרה תרחיש זה? ו ידאגרשויות המשפט שלהיות מובטח כן מעוניין -ועל

גם לעולם, מסר המכיר בחשיבות שמיעת -ישראל כמו-חיוני להעביר, לקהילה במדינתהאין זה 

קולו של הנפגע? דומה כי פרשה דוגמת הדרתם של בני משפחתה של שחר גרינשפן, אשר נפגעה 

ת ההד הציבורי למסר ההליכים נגד הפוגע מדגימה בצורה הקשה ביותר אן דרכים, מ-בתאונת

 106בדבר התעלמות המדינה מהנפגעים.

 רהעבֵ של נפגעי  יהםזכויותלמעמד חוקתי להקניית . הצדקות בעלות אופי מעשי 2

רה אנו עבֵ של נפגעי  יהםתיומעמד חוקתי לזכולהקניית לשלוש ההצדקות העקרוניות האמורות 

רק אלא חלות  וורסליות,ן אונישאינ –מעשי בעלות אופי  –נוספות שתי הצדקות לצרף מציעות 

הדעת הרחב של התביעה, ושנית, -בישראל ובשיטות קרובות. הצדקות אלה הן, ראשית, שיקול

רה ככל שאלה מעוגנות בחקיקה רגילה. הצדקות אלה אינן בעלות עבֵ אכיפה של זכויות נפגעי -תתה

בלא שימוש גם ה לשנות הקיים של המערכת, שאותו ניתן לכאור יהמימד עקרוני, שכן יסודן באופי

הדרך להתמודד עם  ,ששינויים כאלה אינם מעשייםכיוון בכלים חוקתיים. עם זאת, בפועל, מ

. נדון בשתי ההצדקות הנפגעים זכויותהקניית מעמד חוקתי לידי -עלהמערכת הקיימת היא 

 המעשיות האמורות לפי סדרן.

 עדר ביקורת שיפוטיתבהרחב ביותר  דעתה של התביעה בהליך הפלילי הינו-בו שיקולשעידן (א) 

הדעת הרחב -בשיקולנעוצה רה עבֵ הצדקה מעשית חשובה להענקת זכויות משמעותיות לנפגעי 

המקרים, הרחק מעינו של ברוב בו ההליך הפלילי מתנהל, שהנתון לרשויות התביעה, בעידן 

באיחור למדו שמצביע, למשל, על הפגיעה בנפגעים אשר ו ,זכות השימוע ה שלתומך בחשיבותשלמחקר אמפירי  103

 .68, לעיל ה"ש Erez, Ibarra & Downsראו בהם, לא שותפו שהם טיעון -על הסדרי

 .102, לעיל ה"ש Strassfeld; 102, לעיל ה"ש Burke Robertsonראו  104
 ).1.8.2011דינו של השופט לוי (פורסם בנבו, -לפסק 9, פס' ינת ישראלפרחי נ' מד 4988/08ע"פ  105

 ).19.9.2012(פורסם בנבו,  גרינשפן נ' היועץ המשפטי לממשלה 681/12ראו בג"ץ  106
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ויות, מתחדדת הרש יהן שלהציבור. חשיבותה של ביקורת שיפוטית, כמנגנון בקרה על החלטות

מדינה לפגוע בזכויותיו בהליך מאפשרים לרה, ההעבֵ בהינתן פערי הכוחות בין המדינה לבין נפגע 

נכון גם  "גוליבר בארץ הענקיםכ"את הנאשם בתארו השופט חשין שנקט דימוי הציורי ההפלילי. 

פער הכוחות  107מיוצג וחסר סיוע מוסדי.-ביתר שאת, בהיותו יחיד, בלתיאף לגבי הנפגע, ולעיתים 

ולנוכח מקומה בהליך, כפי  נוכח התגברות כוחה של התביעהלמשמעותי במיוחד בתקופתנו, נעשה 

 .להלן שנתאר

רה מן ההליך לעליית כוחה של התביעה. עבֵ הנפגע  ו שלגם מבחינה היסטורית קושרה הדרת

McDonald  כוחה של רה לבין עליית העבֵ מדגיש את הקשר ההדוק בין דחיקת מקומו של נפגע

בשנות השבעים של המאה העשרים  108התביעה הציבורית והתמקצעות המשטרה לאורך הזמן.

צל של "הברית ההכרה כי מקומו של הנפגע במערכת המשפט הפלילי אינו אלא -התפתחה בארצות

רה היה המחליט והמרוויח העיקרי העבֵ בהם נפגע שזמנים  – נית"מקומו לפני המהפכה האמריק

 109מן ההליך.

ראה  Stuntz 110בר שימש כוחה של המדינה להצדקת נחיצותן של זכויות חוקתיות לנאשם.בע

ואף העלה דרישה  ,פרוצדורה פלילית ם מיוחדים שלכללי ןבכוחה של המדינה הצדקה לכינו

נימוקיו נכונים במידה רבה  111המשפט הפלילי המהותי.של טווח בנוגע ללקביעת מגבלות מיוחדות 

השלטון עם הגשמת האינטרס הציבורי משמעותה גם זניחת  ו שלהתמודדותגם לביסוס טיעוננו. 

האינטרס הפרטי של הנפגע, בעיקר כאשר זה אינו עולה בקנה אחד עם מה שהתובע רואה כ"נכון". 

ידי -עלרה המסוים חשוף לפגיעה בזכויותיו העבֵ ון שגם נפגע וכיממדובר אפוא בהטיה מוסדית. 

מעמד חוקתי הקניית ידי -של המדינה לפגוע בזכויות אלה על הרשויות, יש להגביל את כוחה

בה כוחה של התביעה רב ואף מתחרה לא אחת שהמגיעות לו, במציאות  ליותזכויות הפרוצדורל

 בכוח השיפוטי, כפי שנדגים.

האמירה כי בכך שוככל שמכירים  ,נפגעה לשככל שמכירים בזכויות ובאינטרסים המיוחדים 

בולטת הבעייתיות במצב  ןבבחינת פיקציה, כהינה  "הקורבןשל אינטרס ההתביעה מייצגת את "

המשפט ובין הנפגע לבין מיצוי -, בין הנפגע לבין ביתכמעט עביר-בו התביעה מהווה חיץ, בלתיש

מתאר את המתח  Bibas זכויותיו בשלביו השונים של ההליך, לרבות בשלביו המוקדמים ביותר.

לבין ה"צופים מבחוץ", הכוללים את  – ”Insiders“א מכנה אותם הוש –בין סוכני המערכת 

לטענתו, סוכני  Outsiders”.112“אותם הוא מכנה ש ,רה ואת הנאשמיםהעבֵ נפגעי הציבור, את 

ייצוג או סיוע  דינו של השופט חשין. לדיון במעמדו של הנפגע, הנעדר-לפסק 25, פס' 39, לעיל ה"ש קונטרםבג"ץ  107

נפגעים כקבוצת מיעוט הנעדרת ייצוג וכוח  יהם שלבצורך להגן על זכויותהעוסק  (ב),1חלק אמוסדי, ראו 

 .בהליכים פוליטיים

 .668–659, בעמ' 40, לעיל ה"ש McDonaldראו  108
 שם. 109
 .130, בעמ' 21אייל ורייכמן, לעיל ה"ש -ראו גזל 110

111 Stuntz 32, לעיל ה"ש. 

112 BIBAS 53–29, בעמ' 22, לעיל ה"ש. 
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בהיותם סוכנים הנדרשים לייצג  113.תובעים, לוקים בבעיית הנציגהמיוחד בהמערכת, ו

וקנות להם לקידום אינטרסים בפעולותיהם את הציבור, הם משתמשים בפועל בסמכויות המ

תובעים אינם מייצגים נאמנה את אנשי החוץ, ומערכת היחסים של סוכן ומיוצג הינה , כךעצמיים. 

אנשי של סיונות ננחזית בלבד. ההשלכות באות לידי ביטוי במאבק מתמשך בין הצדדים, בדמות 

המערכת לחתור תחת סוכני של סיונות מקבילים ונהחוץ להגביל את כוחם של סוכני המערכת 

האפקטיביות מערפלת את היא  –גוררת אחריה עלויות גבוהות מגבלות אלה. דינמיקה זו 

 114.פיקוח דמוקרטי על הממשל תומונע ,והלגיטימיות של המשפט הפלילי

כוחה ההולך וגובר של התביעה הציבורית בא לידי ביטוי מכריע בנקודות קריטיות לאורכו של 

-שיקול לשטענתנו, נתייחס להלן לשתי החלטות מכריעות בהקשר את דגים ההליך הפלילי. כדי לה

עניינה בהחלטה והאחרת התביעה: האחת עניינה בהכרעה אם להגיש כתב אישום; של  הדעת

 115טיעון עם הנאשם.-להגיע להסדר

את ההצעה  Lambornהמשפט. לא בכדי ביקר -שלב טרוםבלבד מוקדשת ללב מועטה -תשומת

הברית, אשר העניקה זכות טיעון לנפגעים רק ב"הליכים -של חוקת ארצות הראשונה לתיקון

עבור הנפגע, במשפטיים עשויים להיות קריטיים -דווקא הליכים טרום 116משפטיים משמעותיים".

ציגה, מאבירם  117המשטרה לא לחקור תלונה לעומקה או לא לעצור חשוד.של דוגמת החלטות 

לניצול חשוף שג דעות קדומות ליך החקירה, כהליך ספּוראייה חשדנית של הבהקשר של נאשמים, 

לדעות  ,ידי הרשות-עלהאם נפגעים, במיוחד מאוכלוסיות חלשות, אינם חשופים לפגיעה  118לרעה.

 לשלילת זכויות כבר בשלבים ראשוניים אלה?ו קדומות

לסגור את וההחלטה לא להגיש כתב אישום  –בכלל זה מצויה גם ההחלטה החשובה ביותר 

משקל מדוע לא יוגשו כתבי אישום בכל התיקים הנפתחים -יק. קיימים שיקולים כבדיהת

במשטרה, אולם החלטה לסגור תיק עלולה לגרור השלכות קשות ומוחשיות על נפגע שתיק הפגיעה 

הגשת כתב אישום. מעמדם הנחתמים לפני הטיעון -בו נסגר. לסוגיה זו ניתן לצרף גם את הסדרי

 ,ע עמדה לגביהם, בעוד לנאשם עומדת זכות השימועיולנפגע אין זכות להב ,של אלה אינו ברור

ופעמים  ,זכות להגיש תלונה במשטרה על הפגיעה בואומנם לנפגע יש  119המובילה לעיתים להסדר.

 .30–29שם, בעמ'  113
 .52–49שם, בעמ'  114
השיפוטית הראויה  הביקורתמבחינת שני סוגי ההחלטות בין ה ייובהר כי אין אנו סבורות שקיימת סימטרי 115

 וכי אנו דנות אך במעמדו של הנפגע בהשגה עליהן. בעניינן,

תובע לסגור תיק של לא תחול על החלטות המוצעת . כפי שטוען המחבר, ההוראה 8, לעיל ה"ש Lambornראו  116

להניח שהמשטרה אפשר -איים כי מלמדהמחקרים לנוכח חמור זה מצב דברים ו ,טיעון-על הסדרלחתום  וא

התיקים הפליליים רוב מציאות עובדה שבהוכן לנוכח  ,הלב הראויה-תלונות כולן במלוא תשומתמתייחסת ל

אינה מעניקה זכות  פי לשונה,-, עלשל ההליך, ההוראההאחר . מעברו 195טיעון. שם, בעמ' -נסגרים בהסדרי

 שחרור מוקדם מן הכלא.. ם שלשימוע גם בשלבי

 שם. 117

118 Hadar Aviram, Packer in Context: Formalism and Fairness in the Due Process Model, 36 LAW & 

SOC. INQUIRY 237 (2011). 

 Elliot Smith, Is There a Pre-Charge Conferral Right in the CVRA?, U. CHI. LEGAL F. 407 :ראו 119

, זכות ההיוועצות עם In re Dean, 527 F.3d 391 (5th Cir. 2008)תבסס על הלכת מ, הSmithלטענת . (2010)

                                                 



 המצוינים ישתנו לכשיתפרסם הכרך המודפס. מאמר זה טרם עבר עימוד סופי ומספרי העמודים
 נוספים.צפויים שינויים 

 

 30 

את גלגלי ההליך הפלילי כולו. עם זאת, אין לו זכות להשתתף  התניעשמתלונה זו היא רבות 

בשנת כבר  120את תלונתו, לעצור חשוד או לסגור את התיק.הדעת אם לחקור -בהפעלת שיקול

הן  –חרף השלכותיהן על המערכת כולה  –כי החלטות משטרה לא לחקור  Goldsteinכתב  1960

התביעה אינו של דעת ה-לכאורה, שיקול 121לביקורת כלשהי.כפופות נראות לחלוטין ואינן -בלתי

סגירת תיק. אולם זכות ערר זו מתמצית משום שקיימת לנפגע בישראל זכות ערר על  ,מוחלט

מעבר לכך ייאלץ הנפגע לפנות  122המשפט.-פני רשויות התביעה, הרחק מעינו של ביתלבהשגה 

המשפט בהחלטת -בית של התערבותל יםסיכויההמשפט הגבוה לצדק, אולם -בהליך מנהלי לבית

 123התביעה קלושים ביותר.

הדעת הרחב של התביעה, אל -לת שיקולצורך להתמודד עם שאאפוא האמור מתעורר לנוכח 

את ההגנה הגורפת מתארת  Bandes רה, בכל שלבי ההליך הפלילי.העבֵ נפגעי  יהם שלמול זכויות

בין בדרך של העדר בקרה שיפוטית ובין בדרך של  –דעתה -על התביעה מפני פגיעה כלשהי בשיקול

הדעת -דושת שיקול"קומכנה אותה  – האו מחדלי הבגין מעשיעליה הטלת אחריות -אי

הברית רק -נפגעים נחלו הצלחה בארצות יהם שללטענתה, מאבקים להרחבת זכויות 124התביעתי".

בישראל,  125, במקרים של החמרת ענישה.למשל – של התביעה עצמהיום -סדרקידמו הם כאשר 

חלה  – The Crime Victims’ Rights Act of 2004, 18 U.S.C. § 3771 (2004)-המוקנית לנפגעים ב –התובע 

רות עבֵ הזכות לעניין  ה שלחשיבותאת מדגיש  Smithהגשת כתב אישום. נציין כי המתקיים לפני גם על הליך זה, 

פלונית נ' היועץ המשפטי  5699/07בות נפגעים. לדיון בסוגיה זו בפסיקה הישראלית ראו בג"ץ מרמה ר

דינה של הנשיאה ביניש -לפסק 35פס' ודינו של השופט לוי -לפסק 29, פס' 1282) 12(2008דינים עליון  ,לממשלה

עות, בהתבסס על כללי להרחיב את זכות הטיעון של הנפגאפשר -אי). השופטים הסכימו כי קצב(להלן: פרשת 

 רה.עבֵ הצדק הטבעי, מעבר לקבוע בחוק זכויות נפגעי 
ההכרה בזכויות נפגעים, כי לאזרח פרטי אין אינטרס מוכר לפני המשפט העליון האמריקני אף קבע בעבר, -בית 120

 .Linda R.S. v. Richard D., 410 U.S :משפטית בהעמדתו לדין של אחר, דהיינו, באכיפת דיני העונשין. ראו

614, 619 (1973). 

 Joseph Goldstein, Police Discretion Not to Invoke the Criminal Process: Low-Visibility :ראו 121

Decisions in the Administration of Justice, 69 YALE L.J. 543 (1960).  'לחוק סדר הדין  59ראו ס

המסמיך קצין משטרה לסגור תיק שאינו  דר הדין הפלילי),(להלן: חוק ס 1982-התשמ"ב ,הפלילי [נוסח משולב]

 פשע.
לחוק מקנה את זכות הערר. הזכות  64ס' ו ,סגירת תיקשל  הפרוצדורהלחוק סדר הדין הפלילי קובע את  62ס'  122

התשובה לערר תימסר, ככלל, בתוך שישה חדשים מיום היא שרות מין ואלימות עבֵ שניתנה לנפגעי  "יתרה"ה

 לחוק. א65ס'  הגשתו. ראו
 1299/05בג"ץ ); 2003( 55בעמ'  ותוהאסמכת 49) 6(פ"ד נז ,נמרודי נ' היועץ המשפטי לממשלה 1689/02בג"ץ  123

 .1439) 3(2007דינים עליון  ,י נ' היועץ המשפטי לממשלהפלונ

הרשות התובעת של דעת ה-. הכותבת מציגה את שיקול346–343, 332, בעמ' 50, לעיל ה"ש Bandesראו  124

חלטות הרשות השופטת למעט ככל האפשר בהתערבות בה ה שלחדירה. לעניין מדיניות-בלתי "שחורה הקופסכ"

 .Wayte v. United States, 470 U.S. 598, 608 (1985)בדבר העמדה לדין ראו, למשל: 

125 Bandes , 50לעיל ה"ש .Mosteller  עבור התביעה, וכך, במזהיר כי עיגון זכויות בחוקה עלול להצמיח יתרונות

-חשבונם של נאשמים, מבלי שייפגע שיקול-וח לנפגעים עלבמקום להעביר כוח מן התביעה לנפגעים, יועבר כ

 Robert P. Mosteller, Victims’ Rights and the Constitution: Moving fromהתביעה. ראו: של  הדעת

Guaranteeing Participatory Rights to Benefiting the Prosecution, 29 ST. MARY’S L.J. 1053, 

                                                                                                                                            

http://www.nevo.co.il/Psika_word/elyon/0201689-padi.doc
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=%D7%91%D7%92%D7%A5%201299/05
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ערר נבחן לפני גורם בכיר יותר ברשות שכך נדמה, המצב אינו שונה במידה משמעותית. בהינתן 

קובעת שחומר חקירה יימסר לנפגע אך בהן הנחיית פרקליט המדינה שהתובעת עצמה, ובנסיבות 

ספק אם  ,תוך מתן הסבר כי מסירה זו עלולה לפגוע בסיכוייו של תיק אשר נסגר מחוסר ראיות

 126.באופן מעשי התביעה אכן חדירשל דעת ה-שיקול
בה ניהול משפט שלנורמה במציאות הפכו ר נשאטיעון, -הערכת מצב זו נכונה גם לגבי הסדרי

רק טיעון -רה מקנה זכות להבעת עמדה בעניין הסדרעבֵ חוק זכויות נפגעי  127הפך לחריג.נ

הבעת עמדה זו תיעשה, כן, -כמו 128רות חמורות בלבד.עבֵ נפגעי  –לאוכלוסיות נפגעים מצומצמות 

היא  –וא לה כך אם אפשר לקר –האמור, הביקורת לנוכח  129פני פרקליט בכיר.להיותר, -לכל

טיעון נדחו -המשפט לצורך ביקורת שיפוטית על הסדרי-פנימית בלבד גם בנושא זה. פניות לבתי

ון וכימ 131בישראל אין השופט בודק ככלל אף את הבסיס העובדתי להסדר. 130רוב.-פי-על

בהן שהרחק מעין הציבור, ללא יתרונות ההליך הפומבי ובנסיבות נחתמים שהסדרים אלה 

(ד) 17סעיף ש? כל מופרות המשפט הינה מינימלית, לאן יפנה הנפגע כאשר זכויותיו-ביתהצדקתם ב

1058–1064 (1998); Robert P. Mosteller, The Unnecessary Victims’ Rights Amendment, 1999 

UTAH L. REV. 443, 454. 
 14–13ס'  14.8 הנחיות פרקליט המדינהחקירה"  בתיק המצוי במידע לעיין שונים גורמים מצד ראו "בקשה 126

מתנדבים  –יש דין "ן ארגו 5090/11 ץההנחיה תוקנה בעקבות בג" ).30.3.2014-ן לאחרונה בדכוע, 2.1.1994(

מסירת -איהייתה המחדל עובר לתיקון -). בררת13.2.2014פורסם בנבו, ( נ' פרקליט המדינה "למען זכויות אדם

בהעדר חומר קשה כמובן מכל מקום, החומר לנפגע. כיום ההנחיה מספקת תמריץ לנפגע לא לבקש את החומר. 

 לראות כיצד יוכל הנפגע לכתוב ערר משמעותי.

 Rachel E. Barkow, Separation of Powers and the Criminal Law, 58ם במערכת האמריקנית: כך ג 127

STAN. L. REV. 989, 1033 (2006) 27; גזל, לעיל ה"ש. 
 רה.עבֵ לחוק זכויות נפגעי  17ס'  128

 שם. 129
 1958/98ע"פ בשניתן טיעון -ין המנחה בנושא הסדריהד-פסקלמן דין רבים -אמירות ברוח זו ניתן למצוא בפסקי 130

מדינת  'טבאגה נ 3193/07). ראו, למשל, ע"פ פלוני) (להלן: פרשת 2002( 577) 1(פ"ד נז ,פלוני נ' מדינת ישראל

דינו של -לפסק 3, פס' . כן ראו שםדינו של השופט דנציגר-לפסק 1, פס' 195) 36(2009דינים עליון  ,ישראל

טיעון -הסדריבתחום של המשפט -בה הוא אף משווה את ההתערבות המצומצמת של ביתש ,השופט גרוניס

תגלעה בין השופטים גרוניס ודנציגר לבין שהלהתערבותו המצומצמת בהגשת כתבי אישום. מעניינת המחלוקת 

טיעון הנחתם לאחר הרשעה תהא הביקורת -דעת הרוב כי אף לגבי הסדררה שבמסגרתה סבהשופטת ארבל, 

(להלן:  1428) 96(2011דינים עליון  ,מדינת ישראל 'יונה נ 11141/08דופן ראו ע"א -מועטה. לדוגמה יוצאת

טיעון לטובת -משפט מחוזי אשר סטה מהסדר-דין של בית-), שם התקבל ערעורו של נאשם על פסקיונהפרשת 

הברית. לאמירה כללית בדבר כוחה הבלעדי של התביעה -רה. מציאות דומה שוררת גם בארצותהעבֵ נפגעי 

 .United States v :ראו ,על כל הרוצה לטעון נגדההמוטל ד וובדבר הנטל הכבד מא ,בשלבי ההליך השונים

Armstrong, 517 U.S. 456, 464, 458 (1996)פי -. עלBarkowסדר יש בסיס , כל שהשופט בודק הוא אם לה

 Barkow, Separation of Powers and the Criminalאם ההסדר נעשה ביודעין ומרצון חופשי. ראו ועובדתי 

Law כך קובעים גם כללי הפרוצדורה הפלילית:1026, בעמ' 127, לעיל ה"ש . Fed. R. Crim. P. 11(a)(1) . ראו

 Santobello v. New York, 404 U.S. 257, 260 טיעון:-עניין הצורך לעודד הסדריהדין המנחה ל-פסקאת גם 

(1971). 

 דינה של הנשיאה ביניש.-לפסק 11, פס' 119, לעיל ה"ש קצבראו פרשת  131

                                                                                                                                            

http://www.nevo.co.il/Psika_word/elyon/9801958.doc
http://www.nevo.co.il/Psika_word/elyon/9801958.doc
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, "יברר בית המשפט האם קוימו הוראות שעם הצגת ההסדרהוא קובע רה עבֵ לחוק זכויות נפגעי 

חוק זה לעניין זכויותיו של נפגע עבירת מין או אלימות חמורה לפי סעיף זה, לרבות האם הובאו 

משמעות הדבר  .הטיעון המוצג לפניו, כאמור בסעיף זה, לפני נפגע עבירה כאמור" דרפרטיו של הס

בהן שלחוק, בנסיבות  17ע עמדה מכוחו של סעיף יהנפגע להב ו שלשיפוטי דל על זכות פיקוח אהי

 טיעון-לעניין הסדריוהתמונה התמונה לעניין סגירת תיקים כוחה של התביעה מוחלט כמעט. 

, אף כמעט פעולתה) אינו חדיר-הדעת של התביעה בפעולתה (או באי-. שיקולאם כן למדידומות 

 132.שיפוטי מבחינת השלכתו על ההליך הפלילי-דעת מעין-שמדובר בשיקול

הדעת העצום של הרשות התובעת לבין זכויות נפגעים ניתן לבקר גם -את היחס בין שיקול

, במשפט הפלילי נפגע עקרון Barkowפי התיאוריה שהציגה -במסגרת תיאורטית רחבה יותר. על

מגיעה להחלטות בעלות טבע שיפוטי ללא  –התביעה  –הפרדת הרשויות, באשר הרשות המבצעת 

מציינת כי הפרדת הרשויות החוקתית, וביתר שאת מעמדה  Barkow 133מנגנוני בקרה מוסדרים.

 ,המדינה ה שלחכומפני להגן על פרטים וחברי קבוצות חלשות החזק של הרשות השופטת, נועדו 

להכניע יריבים פוליטיים באמצעות המשפט צפוי לנסות הרוב, אשר  ו שללמנוע את רודנותו

עדרה המעשי של ובה ,ז בידיו כוח של רשות מבצעת ושופטת כאחדהתובע מרּכֵ שמקום  134הפלילי.

מכירים אין אם  135זכויות הפרט הקבועות בחוקה. אבקרה שיפוטית, ההגנה היחידה הנותרת הי

זה אינו קבוע  פני שופט. הליךלהמתקיים  "גישור בפליליםה"לאחרונה ניתן לצרף לרשימה זו גם את הליך  132

מנת -טיעון. על-ערך להסדר-כלל, אף שתוצאותיו עשויות להיות שוות ומעמדו של הנפגע בו אינו ברור ,בחוק

המשפט -עתירה לביתלהגשת  םבדרך המנהלית, דהיינו, לעמוד בתנאילצעוד ייאלץ הנפגע  ,המשפט-להגיע לבית

, לעיל קצבדעתה של התביעה. ראו פרשת -להתערבותו בשיקואת ד ומא-עדכאמור הגבוה לצדק, אשר מצמצם 

דינה של הנשיאה ביניש, לעניין ההבדל בין ביקורת -לפסק 11דינו של השופט גרוניס ופס' -לפסק 8, פס' 119ה"ש 

ם נגד הליכיבמשפחת נפגע על החלטה לא להמשיך במקרה שבו ערערה בערכאה דיונית לבין מבחנו של בג"ץ. גם 

 ,רה, משמעעבֵ המשפט העליון כי לנפגעים אין מעמד כלשהו מכוח חוק זכויות נפגעי -נאשם חולה נפש קבע בית

דינים  ,חמוד נ' מדינת ישראל 2393/06בדרך המנהלית. ראו ע"פ הדרך היחידה הפתוחה לפניהם היא ללכת 

). למיטב ידיעתנו, רק לעיתים נדירות חמודדינו של השופט לוי (להלן: פרשת -לפסק 5, פס' 1108) 58(2007עליון 

, לתוקף רהעבֵ חוק זכויות נפגעי נכנס טרם בביותר הוכרה זכותם של נפגעים להצטרף לערעור הפלילי עצמו. עוד 

ע"פ חריגותו. ראו את תוך שהוא מציין אך טיעון, -המשפט העליון לדון בערעור של נפגע על הסדר-הסכים בית

, יונהפרשת דינו של השופט לוי. ב-לפסק 10, פס' 691) 21(2005דינים עליון , נת ישראלפירסטטר נ' מדי 2046/04

טיעון. -המשפט המחוזי סטה מהסדר-, צורפו הנפגעים לערעור על רכיב הפיצוי בלבד, לאחר שבית130לעיל ה"ש 

פי הפסיקה עליו לצרף את הנפגע או -ועל ,יצויהנאשם הוא שמערער על רכיב פשדופן הוא מקום -יוצאמקרה 

 ).22.6.2011, בנבו (פורסם אפרתי נ' מדינת ישראל 6616/10ראו, למשל, ע"פ  ידון.ישערעורו לא 

המצב בין משווה  Barkow. 127, לעיל ה"ש Barkow, Separation of Powers and the Criminal Lawראו  133

ולכן  ,להיות קשה יותרעלולה בו הפגיעה שדווקא בתחום וטוענת כי תחום המנהלי, בין המצב בם הפלילי לבתחו

 תר, קיים מחסור חמור בהגנות נגד שימוש לרעה בסמכות.וירבה מחייבת זהירות 

מפרטת את ההגנות החוקתיות הנתונות לנאשם במשפט הפלילי,  Barkow. ואילך 1012עמ' וב 994שם, בעמ'  134

תביעה המשך ב ,חקירההחל ב –במיוחד במגילת הזכויות המסדירה את כל היבטי הכוח הפלילי של הממשל 

 .1016סיום ההליך המשפטי. שם, בעמ' וכלה ב
אין המשפט עצמם יגנו מפני חדירה לתחומם אולם -להניח כי בתיאפשר לפיה היה שמעניינת במיוחד אמירתה  135

כי המערכת השיפוטית "מכורה  תציינמ Gardina. גם 1036שם, בעמ' טיעון. -הסדריבזה המצב בכל הנוגע 
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צדק ושימוש -אימפני נותרים בלא הגנה מספקת הללו  ,רהעבֵ זכויות חוקתיות העומדות לנפגעי ב

 לרעה בכוח.

מתוך שלפיה רסרית האדוונסתרת ההנחה הגלומה בבסיסה של המערכת גם במצב דברים זה 

-הסדריובידי רשות מנהלית מרוכז בה הכוח שבמערכת  136המאבק בין הצדדים תצא האמת לאור.

 ליותצבי ופישר מציינים כי זכאויות פרוצדור-, להנחה זו אין שחר. רוזןבים כל כךר הטיעון

אלא גם על הסדרי  ,במסגרת ההליך השיפוטי משפיעות לא רק על התוצאה השיפוטית גופה

אמירה זו נכונה לא רק במשפט האזרחי.  137המשפט.-תלי ביתוהפשרה הצפויים להתגבש מחוץ לכ

טיעון או -עניין הסדרבאכיפה להבעת עמדה -בתכות משמעותית וקיומה של זשמתקבל על הדעת 

-בה ינהל הנאשם את עניינו, במיוחד לגבי הסדרשלהשתתפות בטיעונים לעונש ישפיע גם על הדרך 

 מה את צאת האמת לאור.-מידתב לקרב טיעון. התנהלות זו עשויה אולי

בני גדול במיוחד דווקא צדק מ-היא כי הפוטנציאל לניצול לרעה ולאי Barkowמסקנתה של 

בו כוחה של המדינה מאיים ביותר. מכאן נולד הצורך בחשיבה מחודשת בדבר ש ,בתחום הפלילי

הגשת כתבי אישום וחתימה על  ם שלמוגבל כמעט, בנושאי-הדעת התביעתי, הבלתי-שיקול

טיעון, משום הצורך לצקת משמעות אמיתית לזכותם של נפגעים להשתתף בהחלטות כה -הסדרי

סית המדגישה זכויות קלבוחנת את המצב מפרספקטיבה  Barkowנציין כי  138עבורם.בקריטיות 

המשפט, אלא אף -בקרה של ביתידי -עללא רק נאשמים. לטענתה, כוחה של התביעה אינו מוגבל 

שופטים אינו חזק. הבקרה פוליטית, הואיל וכוחם הפוליטי של הנאשמים דל וגם כוחם של ידי -על

אינטרס שונות -בהם ניתן למצוא קבוצותש ,למישורי חקיקה רגולטוריים אחרים זאת, בניגוד

ביתר שאת יהיו נכונים אף  Barkowלשיטתנו, טיעוניה של  139ממשל.ל ותנגדהמתונות ומגּו

-איאייל בדבר -גם ביקורתו של גזלוכך רה, במיוחד בישראל כיום, עבֵ מבטם של נפגעי -מנקודת

דווקא  140טיעון לעניין העובדות והאישומים.-ותית על הסדריקיומה של בקרה שיפוטית משמע

טיעון שאינו כולל -בהסדרובין בין בסגירת התיק  –יכול להיגרם להם נזק כבד ביותר שמקום 

 Jackie Gardina, Compromising Liberty: A Structural: טיעון בדיוק כמו משרד המשפטים". ראו-להסדרי

Critique of the Sentencing Guidelines, 38 U. MICH. J. L. REFORM 345, 373 (2005). 

 .510בעמ'  ,32ופישר, לעיל ה"ש צבי -ראו, למשל, רוזן 136
 שם. 137

פי השלכותיהן על המשתתפים לעניין הזכות להליך -לפיה החלטות הממשל אמורות להיבחן גם עלשלתיאוריה  138

תח את הקשר בין פַ הְמ  ,Mashawבכתיבתו של  Dignitary Theory-האת , ראו "סבירותן"פי -הוגן, ולא רק על

 Jerry L. Mashaw, Administrative Due Process: The Quest for a בוד לבין הליך הוגן במשפט המנהלי:כ

Dignitary Theory, 61 BU L. REV. 885 (1981). 

 ,Rachel E. Barkow :אינטרס לעניין ענישה ראו-. להשוואה בין קבוצות1030–1028, 995שם, בעמ'  139

Administering Crime, 52 UCLA L. REV. 715, 725–727 (2005) דיוננו לעילאת . בהקשר זה ראו גם, 

 רה כקבוצה חסרת כוח פוליטי משמעותי.העבֵ במקומם של נפגעי (ב), 1בחלק א
 .78–75, בעמ' 27גזל, לעיל ה"ש  140
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הבקרה השיפוטית ופני רשויות התביעה עצמן, לאלא זכות ערר אין לנפגעי העֵברה  –אותם, למשל 

 141.כמעט אינה מעשית

הדעת המוחלט של התביעה בצמתים חשובים בהליך הפלילי יובילו, -קולטענותינו לעניין שי

אכיפותן של זכויות הנפגעים הקיימות, ולדיון רחב בזכות -בהמשך המאמר, לדיון באי

 שמשמעה – safeguards-להליך הוגן כזכות ליידוע ולשימוע וכן בדרישה להגנת ה ליתהפרוצדור

גם אם חוק זכויות  142בישראל כיום.לגביהם ת אשר אינה מתמלא –כוחה של הרשות לבלמים 

, האם הספק אם כך הדבר. לדוגמ ,את תכניור בוחנים שאכרה יצר מנגנון ראוי לכאורה, עבֵ נפגעי 

רה ערב הדיון ומודיע לה עבֵ כאשר פרקליט מתקשר לנפגעת מוגשמת כהלכה זכות להבעת עמדה ה

יודע כי היא הוא דינה אף ש-ורכימבלי שיפנה לעוזאת הוא מצפה לתשובתה בתוך דקות, כי 

פני מי תוכל אותה נפגעת להשיג על הפרת זכותה כאשר תבין את פשר המחטף? ל 143מיוצגת?

 הנמחקבמקרה שבו מסתבר לה כי היא לפרקליט המחוז של נפגעת אפשרות פנייה די במנם והא

חשש הלבין  טיעון-לחלוטין מכתב אישום, משמע, נסגר למעשה התיק בעניינה? היחס בין הסדר

המשפט העליון עצמו, בדבריה של השופטת ביניש -ידי בית-עלרה הוכר העבֵ פגיעה משנית בנפגע ל

מקטינה את  ]'פ' ר וד"ד' ה –רה עבֵ לחוק זכויות נפגעי  17סעיף [חוק זו  : "הוראתפלוניבפרשת 

ר החשש מפגיעה נוספת בנפגע העבירה ומהנזק הנפשי העלול להיגרם לו מעצם עריכת הסד

 145.ןאכן קטֵ  ספק אם במתכונת הנתונה חשש זה 144".הטיעון
הדעת -בקרה על שיקולנוסף לזכויות נפגעים עשויה אם כן לספק מנגנון למעמד חוקתי הקניית 

פי גישתה של -גם על יתהכרחבתחום זה, שהינה פתח לביקורת שיפוטית ולהוות  ,התביעהשל 

Barkow. אכיפה כלל) עלולה לפגוע בנפגעים שתיקיהם של -אי –רנית (או נכון יותר יִר אכיפה ּב

-ולאעמדו לדין. הציפייה לשימוש הוגן ונאשמים שימאשר בהפוגעים בהם ייסגרו לא פחות 

התביעה קיימת גם מצד הנפגע, וכך גם הצורך באכיפה משמעותית של של דעת ה-שרירותי בשיקול

בנושאים כך שי דבישראל, עד כ דעתה של התביעה מוגן כאמור במידה רבה גם-זכויותיו. שיקול

טיעון נכונה -עדר השקיפות המלווה הסדריהמסוימים לא נמסר מידע חשוב לציבור. הביקורת על 

ון, לרבות על רקע הפליית טיע-בהקשר של הסדרי שוויון מהותי-לפיה גם נפגעים סובלים מאישלטענה  141

 Douglas E. Beloof, Dignity, Equality, and Public Interest forנפגעים, ראו: מסוימות של קטגוריות 

Defendants and Crime Victims in Plea Bargains, 91 MARQ. L. REV. 349, 351 (2007). 
-להתפתחות הזכות בארצות כוחה של הרשות.לם ראו דיון בפרק הבא לעניין מהותה של הזכות להליך הוגן כבל 142

 .138, לעיל ה"ש Mashawהברית למן סוף שנות השישים של המאה העשרים ראו, למשל, 
הישראלי המרכז  –הדּוגמות המובאות כאן אינן היפותטיות. הן נסמכות על ניסיון בייצוג נפגעים במסגרת "נגה  143

 עי פשיעה".לזכויות נפג

 דינה של השופטת ביניש.-לפסק 18, פס' 130, לעיל ה"ש פלוניפרשת  144
 5961/07. ראו בג"ץ 17סיונה של השופטת ארבל, בדעת יחיד, לצקת תוכן להוראות ס' נלעניין זה נזכיר את  145

זו. ראו גם  הואילך. בפועל קשה להעריך את ערכה של הנחי 9, פס' 60לעיל ה"ש  ,נ' פרקליט המדינה תפלוני

נקבע שם דינו של השופט אלון, -לפסק 7, פס' 295) 27(2007דינים עליון , פלוני נ' פרקליט המדינה 2477/07בג"ץ 

תידרש לחזור הסיכויים שהתביעה כן  יותר בהליך הפלילי מאוחרבשלב  הטיעון-נגד הסדרטוען הנפגע שכי ככל 

 אם התביעה הפרה את כל חובותיה כלפי הנפגע.אף , גובר אינטרס ההסתמכות של הנאשםקֵטנים ובה 
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זכות שימוע לעניין הגשת כתב יש נאשם ל, בעוד על כך נוסף 146רה.העבֵ במיוחד באשר לנפגע 

ים נתון ב דבראישום, לרבות בחירה אם להסכים להסדר או להמשיך למשפט, הנפגע מקבל מצ

 ללא יכולת להתמודד איתו.

חלקן מאתגרות את הסדר הקיים, לרבות השבת שמבקרי המציאות המתוארת העלו הצעות 

מנת להעניק לנפגע מענה ולתקן את העוול הנגרם -על ,מעמדה הקודם של זכות התביעה הפרטית

חיב כאן בעניין לא נר 147.הציבוריים תובעיםהשל כמעט מוחלט הדעתם -כתוצאה מהפעלת שיקול

המדינה היא שזה, כפי שאיננו מרחיבות בנושא הליכים חלופיים, מתוך תפיסתנו כי מקום 

נפגעים בפרספקטיבה זו, מבלי הזכויות ראוי לבחון את שמנהלת את ההליך הפלילי כמונופול 

קרובה לעמדתנו הוליכה אחרים להציע כי לנפגע יהיה מעמד חשיבה  148להטיל עליהם נטל כבד.

עמדתו את יידרש להצדיק מנת שהתובע -צד בהליך משפטי של ערעור על סגירת תיק, וזאת על של

להצעתנו, בחלקו של  וובילילהצעה זו וראייתה בהקשר רחב יותר  להבנת הרציונ 149בצורה ראויה.

לדיוננו בזכויות היידוע כן השני של המאמר, להכיר בזכותו החוקתית של הנפגע להליך הוגן, ו

של נושא הההחלטה אם להגיש כתב אישום ו –דונו לעיל ישנ ותגמנדגיש כי את הדּו 150והשימוע.

דעתה הרחב של התביעה. יש -מנת להמחיש טענתנו בדבר שיקול-בחרנו רק על –טיעון -הסדרי

 של החלטות והליכים נוספים.מגוון דברינו על את ליישם אפשר להניח כי בעתיד יהיה 

להתעלם מן השינוי אפשר -אירה עבֵ ן וטיבן של זכויות נפגעי הערכת נחיצותמסגרת לסיכום, ב

בקרה ממשית של ללא שחל במעמדה של התביעה אל עבר תפקיד בעל השלכות שיפוטיות במהותן 

נגיע אפוא למסקנה  ,רהעבֵ על מצבם של נפגעי  Barkowהמשפט. אם נחיל את ביקורתה של -בית

יגונה של זכות חוקתית הניתנת לבחינה שיפוטית כי הקניית מעמד משמעותי לנפגעים, באמצעות ע

מנגנון חשוב גם תיצור לפחות בנקודות קריטיות אלה, לא רק תרפא מצב קשה מבחינתם, אלא 

 .ן של זכויות נפגעיםהרשות ותייצר לה תמריץ לפעול ליישומ ה שלפעולתלבקרת 

 .Ronald Wright & Marc Miller, Honesty and Opacity in Charge Bargains, 55 STAN. L. REV :ראו 146

1409, 1415 (2003). 

 Note, Private Prosecution: A Remedy for District Attorneys’ Unwarranted Inaction, 65 YALE :ראו 147

L.J. 209 (1955) . ההליך הפרטי ראו גם לתולדותLamborn מנם ו. בארץ קיימת א138, בעמ' 8, לעיל ה"ש

ספר ד בתחולתה, באשר היא ישימה לגבי מואולם היא מוגבלת מא ,האפשרות של קובלנה פלילית פרטית

 רות על חוקי בחירות.עבֵ דוגמת  ",רות חסרות נפגעים"עבֵ רבות מהן אשר רות, עבֵ ד של ומצומצם מא

 Juan Cardenas, The Crime Victim in theהצעותיהם של המחברים הבאים: את ראו, למשל,  148

Prosecutorial Process, 9 HARV. J. L. & PUB. POL’Y 357, 392–398 (1986); Josephine Gittler, 

Expanding the Role of the Victim in a Criminal Action: An Overview of Issues and Problems, 11 

PEPP. L. REV. 117, 150–163 (1984). 

 .Abraham S. Goldstein, Defining the Role of the Victim in Criminal Prosecution, 52 MISSראו:  149

L.J. 515, 557 (1982) .גם ו ראAynes 107–97, בעמ' 48, לעיל ה"ש. 

בהקשר ספציפי זה חשובה אמירתו של הראל בדבר זכות השימוע כערך עצמאי המצדיק ביקורת שיפוטית;  150

וזאת נה על האינטרס הבסיסי של פרטים לקבל הנמקה מהרשות בעקבות החלטה הפוגעת בהם, יכזכות המג

מבט שאינה אינסטרומנטלית. -יותר, דהיינו, מנקודת "נכונהכ"ערכתה של הביקורת השיפוטית ללא קשר לה

מנם לביקורת שיפוטית במובנה הראשון ו. כתיבתו של הראל מתייחסת א261בעמ' , 71ראו הראל, לעיל ה"ש 

 היסוד להישמע.-זכותאת לנפגעים שאין נותנים לה חשיבות רבה מקום יש לשיטתנו  אולם ,)19(ראו לעיל ה"ש 
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 רהעבֵ הצורך להבטיח אכיפה של זכויות נפגעי (ב) 

אכיפה -תתהמרה נובעת עבֵ זכויות נפגעי למעמד חוקתי להקניית הצדקה מעשית נוספת 

חוקתי. היבט זה הוזכר בקצרה במסגרת -מעוגנות במישור התתאלה כאשר הן זכויות המאפיינת 

עדר מנגנון בקרה שיפוטי משמעותי שעשוי הנוכח לדעתה הרחב של התביעה, -הדיון בשיקול

החוק המרכזי המעגן שהינו רה, עבֵ וק זכויות נפגעי לתמרצה לפעול להגנת זכויותיהם של נפגעים. ח

ד ומוגבלות מאהן זכויותיהם, מקנה זכויות המהוות למעשה זכויות להליך הוגן, אף אם את 

הזכויות המנויות רוב את  151בהיקפן ובתחולתן ומוקנות לאוכלוסיות נפגעים מסוימות בלבד.

עמדה בצמתים  עתלילי וכזכויות להבמידע לאורך ההליך הפ תבחוק ניתן לקטלג כזכויות לקבל

 152פני רשויות המדינה.למסוימים של ההליך הפלילי 

חוזרים ומצהירים על אחדים אשר רה כולל סעיפים עבֵ מבחינה פורמלית, חוק זכויות נפגעי 

הן רה כפי שעבֵ נפגעי  יהם שלחובתן של רשויות המדינה לנקוט צעדים הדרושים להבטחת זכויות

לחוק קובע כי "בתי המשפט והרשויות, כל אחד בתחומו, ינקטו צעדים  5סעיף  קבועות בחוק. כך,

יחידות סיוע כי יוקמו לחוק קובע  23הדרושים להבטחת זכויות נפגע עבירה לפי חוק זה". סעיף 

נפגע  יו שללהבטיח את מימוש זכויותיהיה בפרקליטות המדינה ובפרקליטויות המחוז, שתפקידן 

להבטיח את העברת המידע מהפרקליטויות לנפגעי ) 1"(: ובכלל זהוק זה, רה לפי הוראות חהעבֵ 

להנחות את עובדי הפרקליטויות ולסייע להם ) 2(העבירות ומנפגעי העבירות לפרקליטויות; 

לאסוף מידע עדכני בדבר שירותי סיוע לנפגעי עבירות, ולהפיצו ) 3(ביישום ההוראות לפי חוק זה; 

לחוק קובע כי משטרת ישראל תמנה שוטרים אחראים לעניין  24ף . סעי"לעובדי הפרקליטויות

: ובכלל זה ,רה לפי הוראות חוק זההעבֵ להבטיח את מימוש זכויות נפגע יהיה חוק זה, שתפקידם 

) 2(להבטיח את העברת המידע מהמשטרה לנפגעי העבירות ומנפגעי העבירות למשטרה; ) 1"(

לאסוף מידע עדכני בדבר שירותי ) 3(ות לפי חוק זה; להנחות שוטרים ולסייע להם ביישום ההורא

 ."לנפגעי עבירות ולהפיצו לשוטרים סיוע

יתר על כן, סעיף  153.לצד הוראות אלה אולם החוק אינו קובע מנגנוני בקרה שיפוטיים כלשהם

כי "אי קיום זכות  וקובעב ,אכיפתן של הזכויות הקבועות בו-לחוק שולל תרופות בשל אי 21

הקבועות בחוק זה אין בו כשלעצמו כדי לפסול הליך פלילי, או כדי להוות עילה למשפט מהזכויות 

רות תעבורה. הזכויות עבֵ אינן ורות שאינן חטא עבֵ רה, החוק כולו חל רק על עבֵ לחוק זכויות נפגעי  2פי ס' -על 151

של ו "ין ואלימותרות מ"עבֵ של הגדרות את הראו  רות החמורות ביותר.העבֵ נפגעי להמהותיות ביותר מוגבלות 

רה אינן עבֵ רה. זכויות נפגעי עבֵ בתוספת הראשונה כולה לחוק זכויות נפגעי  "רות מין ואלימות חמורות"עבֵ 

 דבר החקיקה המרכזי המעגן זכויות אלה.אל מתמצות בחוק זה, אולם ההתייחסות אליו היא כ

זכויות להבעת הלעניין לחוק  20–16וס'  מידעקבלת ת ליורה לעניין הזכועבֵ לחוק זכויות נפגעי  11–8ראו ס'  152

 עמדה.
במסגרתו על השופט לוודא ש –בלבד  טיעון-מוגבל להסדריה –קובע מנגנון אשר  ,(ד)17החריג היחיד מעוגן בס'  153

פניו פרטי לוכי הובאו  ,פני התובע לפני קבלת החלטה בענייןלעמדתו את כי הנפגע אכן קיבל הזדמנות להביע 

פלוני נ'  2477/07ואינו מבטיח הפעלה של ביקורת מהותית. ראו בג"ץ  ,הינו טכני בעיקרו זהההסדר. מנגנון 

המצביעה על כך שזכויות הנפגעים נקבעו בחוק דינה של השופטת ביניש, -, פסק145לעיל ה"ש  ,פרקליט המדינה

ת מהפגיעה או ההפרה של זכויות הנפגעים, ביחס מהן התוצאות הנובעובלא שהמחוקק קבע "באופן הצהרתי, 

להליך הפלילי של אלה שפגעו בהם. עניין זה מעורר קשיים רבים שטרם נידונו בפסיקתנו ויש להניח כי עוד 

 .נצטרך להתמודד עם קשיים אלה בעתיד"
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פלילי או אזרחי נגד רשות ציבורית או עובד ציבור", למעט בדין המשמעתי. המשמעות היא 

חוקתית מכוח חוק זכויות נפגעי -מעוגנות ברמה התתהן רה, כפי שעבֵ נפגעי  יהם שלשהפרת זכויות

החוק אינו מתמרץ את הרשות למנוע הפרת  154ררת אחריה סעד מכוחו של החוק.רה, אינה גועבֵ 

, בחוק לא על כך נוסף הזכויות, או את הנפגעים שזכותם הופרה לפנות לעזרת הערכאות.ן זכות מ

האמריקני, המאפשר  ליבמשפט הפדר mandamus-קבוע שום מנגנון ערעור בדומה למנגנון ה

נפגע  ו שלורה לרשות הרלוונטית לקיים את זכותשיביניים -עדלפנות לערכאת הערעור בבקשה לס

ומותיר את מימוש זכויותיהם של נפגעי  ,בכך נותר החוק בישראל "חסר שיניים" 155רה.העבֵ 

מור בקנה אחד הן אינם עולים כאם שלאינטרסיהתים ירה לרצונן הטוב של הרשויות, אשר לעהעבֵ 

 הנפגעים.של אינטרס העם 

הקושי במישור  –מאז נחקק החוק לימד על אחת הבעיות המרכזיות בו , העשור שחלף אכן

ובהקפדה כי בחוק האכיפה. המציאות מלמדת על קושי ממשי באכיפתן של הזכויות המוקנות 

רה בהליכים פליליים אנו עבֵ בליווי נפגעי המעשי בהוראותיו. מנסיוננו יפגעו רשויות המדינה לא 

 קבועות עליהן ם לא מומשו זכויותיהם של נפגעים כפי שבהשיכולות להעיד על מקרים רבים 

במקרים אחרים,  נמצא בו; התיקשרה מסוימים לא יודעו בדבר השלב עבֵ למשל, נפגעי  ,כך 156חוק.

רה לעיין בכתב האישום או לקבל העתק ממנו, מאחר עבֵ נפגעי לא זכו לחוק,  9 עיףאף הוראת ס-על

במקרים נוספים לא  ;לא ידעו בדבר הוראה זופשוט ם הנפגעיו ,בבקשתם השמימוש זכות זו מותנ

לא יודעו הם מקנה להם זכות כאמור, בין משום שהחוק להביע עמדה בצמתים שבהם נפגעים זכו 

לא קיבלו את מלוא המידע הנדרש לשם הבעת עמדה הם בדבר השלב הרלוונטי ובין משום ש

עדיין במידה רבה בנכונותם, ברגישותם מושכלת. באופן מעשי, מימוש זכויותיהם של נפגעים תלוי 

זה אפוא הפער בין  157עימם הם עומדים בקשר.שרשות ב ם המסוימיםאנשיהובגמישותם של 

 ".בפעולה"החוק בספרים" לבין "החוק 

לא ישנה  החוק משאיר למעשה את ההליך המשמעתי נגד עובד הרשות כסעד יחיד בידיו של הנפגע. סעד זה 154

 בו נפגעו זכויותיו.שכמובן את מהלכו של ההליך הפלילי 

155 mandamus  ידי רשות מרשויות השלטון, לרבות בית-עלסעד בגין הפרת הוראת חוק הניתן כהוא צו שיפוטי-

זכויותיהם שרה עבֵ המשפט או התביעה. בחוק זכויות נפגעי עֵברה האמריקני הפדרלי עוגן סעד זה כזמין לנפגעי 

 ’The Crime Victims :ראו .אותו יש לבקש מערכאת הערעורשביניים בהליך הפלילי -רו בהליך, כסעדהופ

Rights Act of 2004, 18 U.S.C. § 3771 s. (d)(3) (2004)החלטתו את המשפט לערעורים חייב לתת -. בית

 . שם.מחמישה ימיםיותר שעות מהגשת הבקשה, ובכל מקרה לא יעוכבו ההליכים בתיק  72בתוך 

 ,Lawrence H. Tribe & Paul J. Cassell ;90, בעמ' 22, לעיל ה"ש BIBASהברית ראו -לניסיון דומה בארצות 156

Embed the Rights of Victims in the Constitution, in VICTIMS IN CRIMINAL PROCEDURE 776, 777 

(Douglas E. Beloof, Paul G. Cassell & Steven J. Twist eds., 2010) לדּוגמות לדיון בעניין ראו .

של  2); פרוטוקול ישיבה מס' 17.1.2008( 17-של ועדת החוקה, חוק ומשפט, הכנסת ה 424פרוטוקול ישיבה מס' 

 ).13.5.2009( 18-ועדת החוקה, חוק ומשפט, הכנסת ה

את מעורבותו של  Hall , תיארמקנים זכויות לנפגעיםהחוקים הרוב חקיקת לפני , 1975עוד בשנת מעניין כי  157

 Donald J. Hall, The: בראש ובראשונה בנכונותם של אנשי הרשות לשתפו. ראו ההנפגע בהליך הפלילי כתלוי

Role of the Victim in the Prosecution and Disposition of a Criminal Case, 28 VAND. L. REV. 931, 

 חוק? בו זכויות הנפגעים מעוגנות עלישיום, בעידן גם כמציאות זו נכונה שעל הדעת  המתקבל. (1975) 981
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חקיקת זכויות שאין סעד  158מצד הרשות.תואמות זכויות "אמיתיות" חייבות לגרור חובות 

ת נוספת של נפגעי נּווסר אונים, העדר שליטה וקורּבבגין הפרתן עלולה לגרום לתחושות של ח

כי עדיף לא להקנות זכויות כלל מאשר לחוקק  Otto-ו Kilpatrickמסיבה זו טוענים  159רה.העבֵ 

זכויות ערר ועיון חוזר, שיאפשרו להשיג  ותהקנל יבלמזכויות "על הנייר" בלא תרופות על הפרתן, ו

כי זכויות משמעותיות לנפגעים חייבות  Beloofכדי ציין לא ב 160ידי הרשויות.-על ןעל אופן מיצוי

קבוע בחוק זכויות כביקורת שיפוטית, לא וסעד למקרה של פגיעה וכן ות זכות עמידה, להיות מלּו

 161רה.עבֵ נפגעי 

חוקתיות אינן נאכפות בפועל, הפתרון הראוי אינו חקיקת זכויות -זכויות תתאם ניתן לטעון כי 

האכיפה, ואם יש צורך, אזי תיקון של החוק או חקיקה -הסיבות לאי כי אם בירור ,חוקתיות

אולם כאשר  .לשיטתנו ,חוקתי. טיעון זה כשלעצמו נראה נכון-מחדש של החוק במישור התת

דונו ית כהצדקה מעשית נלווית, המצטרפת להצדקות המהותיות שנהאכיפּו-מצרפים את בעיית אי

 ור בפתרון המקנה לזכויות נפגעים מעמד חוקתי.הצורך לבחאת חזק הדבר מלעיל, נדמה כי 

לשינויים  ,של חוסר יכולת לאכוף זכויות נפגעים ,מצב דומההוביל הברית -בארצות

של  ןתואכיפ-איאת קבע שהדין המרכזי -החקיקתיים המרכזיים של שנות האלפיים. כך, בפסק

המשפט -, הסתמך ביתלאוכפה היכולת-בגין אי קיומה של זכות ערעור-איאת ו ,רהעבֵ נפגעי זכויות 

לא ייצור עילת תביעה מקום  Victims’ Rights and Restitution Act162-הכי על קביעת הקונגרס 

המשפט, בהסתמך -המשמעות המעשית של קביעת בית 163הזכויות המנויות בו.ן הופרה זכות מש

הפרתן אם הרי על קביעת הקונגרס, היא כי זכויות הנפגעים הן בעיקרן בעלות ערך הצהרתי, ש

ת של האכיפּו-ית איבעימה המשמעות של היותן "זכויות"?! אזי  ,אינה מצמיחה עילת תביעה

מנם, וא 2004.164המשמעותי בשנת  לירקע לחקיקת החוק הפדרהאת היוותה זכויות הנפגעים 

 ,WESLEY NEWCOMB HOHFELDפי טבלת הופלד: -בין זכות לבין חובה עלאת ההתאמה ראו  158

FUNDAMENTAL LEGAL CONCEPTIONS AS APPLIED IN JUDICIAL REASONING, AND OTHER LEGAL 

ESSAYS (1919), available at 

http://archive.org/stream/fundamentallegal00hohfuoft#page/40/mode/2up. 

159 Kilpatrick & Otto 27, בעמ' 59, לעיל ה"ש. 
 שם. 160

 .Douglas E; ואילך 275' עמב, 4, לעיל ה"ש Beloof, The Third Wave of Crime Victims’ Rightsראו  161

Beloof, Enabling Rape Shield Procedures Under Crime Victims’ Constitutional Privacy Rights, 

38 SUFFOLK U. L. REV. 291, 292 (2005). 

162 18 U.S.C. 3663. 

163 United States v. McVeigh, 106 F.3d 325, 335 (10th Cir. 1997). 

 Jon Kyl, Steven J. Twist & Stephen Higgins, On the Wings of Their Angels: The Scottראו:  164

Campbell, Stephanie Roper, Wendy Preston, Louarna Gillis, and Nila Lynn Crime Victims’ Rights 

Act, 9 LEWIS & CLARK L. REV. 581 (2005) זכויות חוקתיות ש. מחקרים אמפיריים מצביעים על כך

 ,David Beatty, Susan Smith Howley & Dean G. Kilpatrickראו: חוקתיות. -פות יותר מזכויות תתנאכ
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רה העבֵ הברית עיגנו את זכויות נפגעי -מדינות ארצותרוב לא תוקנה, אך  ניתהחוקה האמריק

, ליתהצדיקו הכרה בזכות חוקתית פדר ,Cassell-ו Tribeדוגמת  ,תיהן, וכותבים מרכזייםבחוקו

 165הזכויות המדינתיות החוקתיות אינן נאכפות דיין.שגם ק ומיעל בסיס הנ

מעבר למסר הנלווה לעיגונה של זכות כבעלת מעמד חוקתי, קיים יסוד סביר להניח כי הוראות 

את ההסתברות לאכיפה  וגביריובי מוגבר לפעול ליישומן, וכך תמריץ חיייצרו לרשויות חוקתיות 

מדובר בזכויות "חזקות" ר שכאמשמעותית יותר. הרשויות עשויות להגיב באכיפה מוגברת 

מצהירות מעצם מעמדן על חשיבותם של הערכים ן הבאשר מעמד נורמטיבי גבוה יותר, בהזוכות 

בחקיקה נקבעו בהן שהברית העלה כי במדינות -בארצותשנערך הגלומים בהן. אכן, מחקר אמפירי 

של הסתמנה היענות מוגברת  ,דוגמת זכויות חוקתיות ,רה בעלות מעמד "חזק"עבֵ זכויות נפגעי 

היסוד -לא מתקיימת הנחתשמגמה זו עשויה להתחזק ביתר שאת מקום  166.לאוכפןהרשויות 

ה לערכאות, הן מכוחם של יש זכות טיעון וזכות גיששחוקתי מובן מאליו -במישור התתלפיה ש

עם זאת, דברי חקיקה ספציפיים הן מכוח העקרונות הכלליים של השיטה ושל המשפט המנהלי. 

מספיק להבטחת -המחקר ביקש להדגיש כי תיקוני חקיקה "חזקים" הם תנאי הכרחי אך בלתי

 קרבב ההגנה על זכויות נפגעים. נוסף על עיגון משפטי "חזק" הודגש צורך בפיתוח מודעות

מחשבתי, בהקצאת מימון מתאים לקידום הנושא -הרשויות באמצעות יצירת שינוי ארגוני

 חקיקה חזקה. ,כבסיסאשר מחייב, שלבי, -ובאכיפה בפועל. מדובר אפוא בתהליך רב

לא  הרה תבטיח כי אלעבֵ המגיעות לנפגעי  ליותזכויות פרוצדורלמעמד חוקתי הקניית לסיכום, 

ובלא יכולת להשיג על פגיעה בהן. פגיעה בזכויות אלה תידרש לעמוד להירמס בלא בקרה יוכלו 

תוכל להיעשות רק בחוק ההולם את ערכיה של ישראל היא  ,דהיינו –פסקת ההגבלה  ה שלבתנאי

תהא ו –הנדרש על כמדינה יהודית ודמוקרטית, רק לשם תכלית ראויה ורק במידה שאינה עולה 

 חשופה אפוא לביקורת שיפוטית.

Impact of Constitutional and Statutory Protection on Crime Victims’ Rights in Four States in the 

United States, 1995 (ICPSR version), http://doi.org/10.3886/ICPSR02467.v1. 

כדי  האכיפ-בנות. מובן שגם על הזכויות החוקתיות להיות 777, בעמ' 156, לעיל ה"ש Tribe & Cassellראו  165

הן חוקות בעלות סיכוי טוב  האכיפ-בנותומסקנתו כי חוקות  Grimmניתוחו של את בעלות כוח. ראו שיהיו 

 .200, בעמ' 98, לעיל ה"ש Grimm, Integration by Constitutionיותר לקדם אינטגרציה של החברה. 

 – Dean G. Kilpatrick, David Beatty & Susan Smith Howley, The Rights of Crime Victimsראו:  166

Does Legal Protection Make a Difference?, NATIONAL INSTITUTE OF JUSTICE: RESEARCH IN BRIEF 

(1998), available at http://www.ncjrs.gov/pdffiles/173839.pdf מחקר זה הינו היחיד שמצאנו בהקשר .

"חוזקן" של הזכויות לא רק באמצעות מעמדן במדרג נקבע . נציין כי במחקר זה 1998זה, והוא נכון לשנת 

מחקר חדש יותר מצא . ההוראות ן שלימותכגון מידת מסו ,סמך פרמטרים אחרים-הנורמטיבי, אלא גם על

אולם מדובר בזכויות נאשמים אגב הלכת  ,מנם כי הכרזה על זכות כחוקתית לא חיזקה בפועל את אכיפתהוא

 Binyamin Blum, “Exclude Evidence You Excludeיתכן שההבדל משמעותי: י, ו177, להלן ה"ש יששכרוב

Justice?” A Critical Evaluation of Israel’s Exclusionary Rule After Issacharov, 16 SW. J. INT’L L. 

385 (2010). 
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 רה להליך הוגןעבֵ כות החוקתית של נפגעי הזב. 

נכון וראוי, לטעמנו, לאגד את הזכויות החוקתיות בחלק זה של המאמר נבקש להסביר מדוע 

ליבה של הזכות  ."הזכות להליך הוגן"כותרת של ההפרוצדורליות המגיעות לנפגעים תחת 

בטרם תשלול המדינה החוקתית להליך הוגן הוא בזכות ליידוע ולהזדמנות משמעותית להישמע 

הרקע לזכות זו נעוץ  167אינם שנויים במחלוקת.אלה ליבה -כללי .כבוד, חירות או רכוש של אדם

נכונים, לטענתנו, בשינויים המחויבים, גם לעניינו אשר בפערי הכוחות בין המדינה לבין הנאשם, 

שהמודל במערכת  הפוגע בו,ן מנת להיפרע מ-של הנפגע, בהיותו חסר כוח לפעול באופן פרטי על

 168כפי שתיארנו לעיל. ,מודל התביעה הציבוריתבה הוא שולט ה

 . הזכות החוקתית להליך הוגן1

 ההליך הוגן על נפגעים, נשוב להגדרלזכויות האגד  ו שלכדי להבין את הטענה בדבר תחולת

ודת מהווה עדיין נק Packerהליך הוגן, בתחולתו על חשודים ונאשמים. כתיבתו של הקלסית של 

הגדיר  Packer 169יסוד במשפט הפלילי.-עקרונותעל אולוגיה או יאידעל מבוסס ההמוצא לכל דיון 

על  ליותלהחיל מגבלות פרוצדורמוכנה המערכת שבו  ,"מסלול מכשוליםכ"את מודל ההליך ההוגן 

בבסיס המודל  170יישום הדין הפלילי, אף אם מגבלות אלה עלולות להגביל את יעילות החלתו.

 ה שלכוח תגבלהזכויות הפרט והרעיון המשלים של  ן שלם האידיאולוגיה בדבר עליונותמונחי

שמטרתה לוודא כי המדינה. זכויות ההליך ההוגן הן אפוא, בבסיסן, חלק ממערכת הבקרה 

 לרעה. את כוחה תנצלאינה מהמדינה 

של המדינה מניח כי כוחה הוא של ההליך ההוגן הינו מוגבל מטיבו, שכן  סיהמודל הקלאולם 

לאומי -הביןבכתיבתה על זכויות נפגעים במשפט אכן, הנאשם. של אינטרס המצוי תמיד אל מול 

 אינו שולט בהן עקרון החוקיותשבמדינות אלא שכי הנחה זו בולטת במיוחד.  Sorochinskyציינה 

שעה שהפוגע הינו גורם בהנפגע של אינטרס העצמה נגד את המדינה תשים שקיים חשש ממשי 

כפי שהדגמנו לעיל, גם בישראל אנו עדים לכך  171רשויות המדינה. ן שלשמי או כזה הפועל בחסותר

, על אחת כמה לעיתים קרובות זהות האינטרסים בין התביעה לבין הנפגע נסתרתבדבר  ההנחהש

 .Niki Kuckes, Civil Due Process, Criminal Due Process, 25 YALE L. & POL’Y REV. 1 (2006) :ראו 167
 .499, בעמ' 32צבי ופישר, לעיל ה"ש -ראו רוזן 168

169 Herbert L. Packer, Two Models of the Criminal Process, 113 U. PA. L. REV. 1 (1964) . ,לדוגמה

Sorochinsky משקפי התיאוריה של עד לבמלאומיים לזכויות אדם -בוחנת החלטות של הטריבונלים הבין

Packer. לאומית מעבירה מסר מבלבל למערכות משפט מקומיות, האמורות -לדבריה, מערכת המשפט הבין

מודל הוא מרות על הליך הוגן לנאשמים. הפתרון שהיא מציעה ליישם את ההגנות הרחבות לנפגעים בעודן שו

 Mykola Sorochinsky Prosecuting Torturers, Protecting: משפט פלילי המבוסס על איזון כוחות. ראו

“Child Molesters”: Toward a Power Balance Model of Criminal Process for International 

Human Rights Law, 31 MICH. J. INT’L L. 157 (2009). 

170 Packer, .שם 

171 Sorochinsky,  33ה"ש ליד , 169לעיל ה"ש. 

                                                 

https://a.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=0287500087&pubNum=1268&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
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מציאות זו  172.טיעון-ולא רק בהקשר המובהק של הסדריוכמה עם עליית כוחה של התביעה, 

ולא להסתפק ביישומו המכני על נאשמים בלבד.  ,ורשיו של רעיון ההליך ההוגןמחייבת לרדת לש

הצגנו כתומכים בזכויות החוקתיות נמצאים ברקע ההכרה בזכות יסודית זו, שהנימוקים נראה כי 

הדוק לרעיון של הליך הוגן, בדומה להליך ההוגן באופן ואגד הזכויות המגיעות לנפגעים קשור 

הליך "בין אבירם בחנתה של הבהקשר זה נזכיר גם את  173יים המחויבים.המוקנה לנאשם, בשינו

), "החבילה החוקתית"(במגילת הזכויות , הכרוך בהיצמדות לזכויות הקבועות "סטיליהוגן פורמ

הכרה רק השחקנים בזוכים  סטילי. בהליך הפורמ"ותהליך הוגן המדגיש את ההגינ"לבין 

הינו גמיש  "תהוגנּו"לעומתו, ההליך המבוסס על  בעים.סנגורים וחבר המושהבעיקר המסורתיים, 

, עשוי לכלול גם שחקנים דוגמת קציני מבחן, ועשוי לחול על שלבים רחבים יותר, לרבות לפני יותר

רה באמצעות עבֵ גם על נפגעי  את רעיון ההליך ההוגן אנו סבורות כי יש להחיל 174.המשפט ולאחריו

, באשר יש בהן כדי להבטיח הגינות כאמור בדרך ליותוצדורזכויותיהם הפרלמעמד חוקתי הקניית 

 המשפטית החזקה ביותר.

ההצדקה העיקרית להכרה בזכות להליך הוגן, המבוססת על פערי הכוחות בין המדינה לבין 

רה. זה האחרון חסר כוח העבֵ הנאשם, נכונה כאמור, בשינויים המחויבים, גם לעניינו של נפגע 

הוא בה שהמודל השולט הפוגע בו במישור הפלילי, במערכת ן נת להיפרע ממ-לפעול באופן פרטי על

גם האמנה החברתית,  175.בה ו אינם מיוצגיםם שלאינטרסיהאשר ומודל התביעה הציבורית 

 ו שלבישראל זכות 176חובת המדינה לנפגעים, קושרה לרעיון ההליך ההוגן. ה שלהניצבת בבסיס

חשיבות מיוחדת מאז ביסוד, והיא זוכה -מעולם כזכותלהליך הוגן הוכרה בפסיקה מאז והנאשם 

רגיש אשר במשפט הפלילי,  177יסוד: כבוד האדם וחירותו.-עוגנה כזכות מפורשת מכוח חוק

והיא ראויה להשתרע,  178ביתר שאת,מודגשת לשינויים חוקתיים בזכויות האדם, זכות זו 

הבסיס באשר לצורך בזכויות עצמאיות לנפגעים היא העדר זהות אינטרסים בינם לבין המדינה. -אחת מהנחות 172

 של התביעה. דעתה הרחב-קולי, העוסק בש(א)2חלק אראו בהרחבה לעיל 
יאנוס נ' מדינת  5877/99רק כלפי נאשמים ראו רע"פ לא ונת לפיה הגינות הליכית מכּושלהכרה בתפיסה  173

, שם מצוטטים דבריו הבאים של הנשיא )2004דינו של השופט חשין (-לפסק 25, פס' 97) 2, פ"ד נט(ישראל

כלפי הנאשם, אלא גם כלפי מי שמבקש את ההגינות בהליך, אשר אחריה אנו תרים, היא לא רק הגינות ": שמגר

 "עזרתה של החברה כדי שתסיק מסקנות מביזויו ומהשפלתו כאדם.

174 Aviram 118, לעיל ה"ש. 
 .499, בעמ' 32צבי ופישר, לעיל ה"ש -רוזן 175

 .855, בעמ' 37, לעיל ה"ש Abramchayevהאמנה החברתית ראו ת ילקישור בין ההליך ההוגן לבין תיאורי 176
על -תק ,יששכרוב נ' התובע הצבאי הראשי 5121/98על מעמדה החוקתי של הזכות להליך פלילי הוגן ראו ע"פ  177

דינה של השופטת דורנר; -, פסק14, לעיל ה"ש ברנסדינה של הנשיאה ביניש; עניין -לפסק 67, פס' 1093 )2(2006

יוסף  1741/99); ע"פ 2003דינו של הנשיא ברק (-, פסק263, 253) 4פ"ד נז( ,דרעי נ' מדינת ישראל 8483/00מ"ח 

התנועה למען איכות  6972/96); בג"ץ 1999דינו של השופט טירקל (-, פסק767, 750) 4פ"ד נג( ,נ' מדינת ישראל

ברק  ן); אהר1997כהן (-דינה של השופטת שטרסברג-, פסק782, 757) 2פ"ד נא( ,ון נ' היועץ המשפטיהשלט

 ).1994( 281, 271מא  הפרקליט"כבוד האדם כזכות חוקתית" 
דינו של השופט רובינשטיין -) לפסק3, פס' ח(385) 6פ"ד נט( ,מדינת ישראל 'חסיד נ 1000/05ראו בש"פ  178

). נזכיר בהקשר זה אף את הרחבתה של ההגנה מן הצדק. ראו סקירה בבר"ש 2005(והמקורות המופיעים שם 

דינו של השופט רובינשטיין, -טז לפסק–, פס' יג486) 102(2011דינים עליון  ,פרלמוטר 'מדינת ישראל נ 2736/11

 תחולתה על הדין המשמעתי. השם נקבע
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חשיבותה של הזכות להליך על כן, רה. יתר עבֵ השל נפגע  לייםלטענתנו, גם על ענייניו הפרוצדור

סמך -, המעריכה הליכים משפטיים לא רק עלליהוגן משתקפת גם במסגרת גישת הצדק הפרוצדור

אינו קולו ובו הנפגע אינו מקבל מידע שהליך  179.שבה התנהלו סמך הדרך-תוצאתם, כי אם גם על

אף אם כהוגן בהיבט זה פס של הנפגע ייתישמע קולו יבו שהליך לעומתו,  .הוגן-ייתפס כבלתינשמע 

קושרו הללו ש יבלמזכויות נפגעים, אף של לא תתקבל דעתו. הצעות שהוצעו בכתיבה למערך 

עולות בקנה אחד עם מודל ההליך ההוגן שהציע לניתוח הבסיס החוקתי של זכויות נפגעים, 

Packer 180כבוד האדם, כפי שנפרט.של רעיון ה, במובן זה שכולם מדגישים את 

, אישיותנפגע, הרואות את זכויות הנפגע כזכויות -עוננו נעוצה בתיאוריות מבוססותליבת טי

הצורך  181ההליך על מצבו של הנפגע. יו שלהשלכותבאינהרנטיות לכבודו כאדם, לרבות בכל הנוגע 

מכאן  182הטיפולי.תורת המשפט של  יהת משנית נתמך, כאמור לעיל, בעקרונותנּולמנוע קורּב

זכות בין האדם ובין תפיסת כבוד האדם להזכויות בין בין זכויות הנפגע ל הקשריםחשיבותם של 

רה הן פן של שיח זכויות עבֵ החשיבה כי זכויות נפגעי באופן מפתיע,  להליך הוגן הנובעת מתוכה.

אשר זיהתה באופן מוחלט זכויות אדם במשפט  ,סיתהקלחלק מן התפיסה הליברלית  אינהאדם ה

 183ם בלבד.הפלילי עם זכויות נאשמי

, באה לידי של המאה העשרים סוף שנות השבעיםבהרחבת המושג "זכויות אדם", שהחלה 

, לראשונה, בהצהרת האו"ם בדבר עקרונות הצדק היה כך 184לאומי.-הביןבמישור ביטוי גם 

תחת הכותרת  ,. בהצהרה נקבע1985תקבלה בשנת שהרבנות פשע וניצול כוח, והבסיסיים למען ק

, היתררכי נפגעים, בין וצ לע, כי על מערכת המשפט להגיב "יחס הוגןלדק וגישה לצאפשרות "

לאומי התפתח מסוף שנות -במישור הבין 185באמצעות זכויות שבמהותן הינן זכויות להליך הוגן.

 .103–85, בעמ' 20, לעיל ה"ש Gianniniם ראו גישת הצדק הפרוצדורלי לעניין זכויות נפגעי ה שללפיתוח 179

 Beloof, The Third. ראו Beloofהשתתפות הנפגע שהציע של מודל הוא הבולט במיוחד בהקשר זה מודל  180

Model of Criminal Process ברט פאקר: מבחן הזמן והביקורת" ; לסלי סבה "המודלים של הר11, לעיל ה"ש

(ענת  261, 221 אסופת מאמרים לכבודו של פרופסור אליהו הרנון –מגמות בדיני ראיות ובסדר הדין הפלילי 

 ).2009הורוויץ ומרדכי קרמניצר עורכים, 

181 Lamborn 144, בעמ' 8, לעיל ה"ש. 

 .20, לעיל ה"ש Erez, Kilchling & Wemmersלגישת המשפט הטיפולי ראו  182
 .110, בעמ' 21ל ורייכמן, לעיל ה"ש איי-שיח זכויות האדם בכללותו ראו גזל ו שללעליית נראות 183

 ’JONATHAN DOAK, VICTIMS :המשפט באנגליה ראו-לאומי בבתי-ליישום עקרונות שהתפתחו במשפט הבין 184

RIGHTS, HUMAN RIGHTS AND CRIMINAL JUSTICE: RECONCEIVING THE ROLE OF THIRD PARTIES 

מציינת כי ה ,169, לעיל ה"ש Sorochinsky. לסקירה ביקורתית ראו (2008) 179–177 ,175–172 ,47–45

 .לדיןהפוגע  אף זכויות מהותיות של נפגעים, דוגמת הזכות להעמדת נידונותלאומי -במשפט זכויות האדם הבין

 .ואילך 184בעמ' שם, 

 Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power, s. 6(b) :ראו 185

(1985), available at http://www.un.org/documents/ga/res/40/a40r034.htm: “Allowing the views 

and concerns of victims to be presented and considered at appropriate stages of the proceedings 

where their personal interests are affected, without prejudice to the accused and consistent with 

the relevant national criminal justice system” הצהרת האו"ם).: (להלן 
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ואיתו  ,זכות להגנת המשפט הפלילייש זכויות אדם של הפרות מ םהרעיון כי לנפגעי שבעיםה

טהורות שעניינן הליך הוגן, דוגמת זכות היידוע  ליותהתפתחה הכרה בזכויות פרוצדור

אפקטיבי ראוי וחקר באופן יהפגיעה תשלצד הכרה בזכויות מהותיות, דוגמת הזכות  ,וההשתתפות

זכויות אלה ניצבו טיעונים בעלי זיקה הדוקה לטיעונינו.  ן שלברקע 186הפוגע ייענש.שוהזכות 

Sorochinsky כוחה של המדינה להגביל את זכויות המגבילות מסבירה כי זכויות אדם התפתחו כ

החיבור המוצע במאמרנו זה  187את חירות נתיניה, ומתוך רצון להפחית שרירותיות בהפעלת כוחה.

אדם אוטונומיים הראויים להגנה -המדינה לבין פגיעה בנפגעים דווקא, כבני ה שלבין הפעלת כוח –

לאומי. גם כיום חיבור רעיוני זה -הביןמישור הרעיון ב ו שללא הוכר אפוא בכתיבה עד התפתחות –

 188.המשפט הפלילי המדינתישל לאומי, ולא בהקשר -הביןדון באופן ישיר בעיקר בהקשר ינ

זכויותיהם של הנפגעים היא אם כן יתר וכן ההליך ההוגן  ואליה נקשרשהזכות המרכזית 

כבוד "ורכב זה של במהלך השנים הוצגו פרשנויות שונות ורבות למושג מ 189הזכות לכבוד.

כנו של המושג. ורשימה זו לא תתיימר, כמובן, לסקור את הספרות הענפה העוסקת בת 190."האדם

חלף זאת נסתפק באזכור ההכרה בכבוד האדם כזכות עצמאית, ונדגיש שקיימת הסכמה רחבה כי 

נפגעי  יהם שלאין ספק שרבות מזכויות 191חוסה תחת כנפי הפגיעה בכבוד. "השפלה"מושג ה

כמשפילים. מצב דברים זה חווים הנפגעים שמקורן באירועים  –הקיימות והדרושות  –רה עבֵ ה

-מהווים, אליבא דהוסטובסקיאשר  ,מתחדד עקב פערי הכוחות העצומים בינם לבין המדינה

 192ברנדס, פרמטר מובהק בהכרעה אם מדובר בהשפלה.

186 Sorochinsky 169, לעיל ה"ש. 
 .103ה"ש ליד  ,174שם, בעמ'  187

לעצם טיבו של המשפט  –הרחיק לכת עד כדי טענה  Dubber. 47, לעיל ה"ש DUBBERחריג לכך הוא ספרו של  188

. ברוח זו הוא "נפגע"מכך, ולא מהיותו  כל, ולגזור את זכויותיו-קודםכאדם ת הנפגע כי יש לראות א –הפלילי 

 .”Law of Personhood“ביקש לכנות את המשפט הפלילי 

: "אין עוד חולק שלפחות דינו-לפסק 9, פס' 105, לעיל ה"ש פרחיבעניין  השופט לוי ו שלראו הכרה בכך בדברי 189

 צבג"(האדם -נסיבות מסוימות, פגיעה מהותית בזכות להליך הוגן תעלה כדי פגיעה בזכות החוקתית לכבודב

יהיו  לצד הזכות לכבוד ".))2005( 609, 481) 2פ"ד נט( ,המועצה האזורית חוף עזה נ' ראש הממשלה 1661/05

יסוד: -וד האחרות המנויות בחוקהיס-ידי המדינה, גם זכויותמת משנית נּורלוונטיות, בהקשר של מניעת קורּב

ברק ציין במפורש את  'פרופ רותו, ובעיקר ההגנה על החיים, על שלמות הגוף ועל הפרטיות.כבוד האדם וחי

גם השוויון.  , לדידו,יכללו בכבוד האדם. כךיהפגיעה בחיים או בשלמות הגופנית כאחד מארבעת העניינים אשר 

 ).2004(הוצאת כתר,  138 שופט בחברה דמוקרטית ברק ןראו אהר

זכות זו כזכות עצמאית, ראו, בדבר האופן שבו יש לפרש ולטענות  ,נות הזכות לכבודלסקירה היסטורית של פרש 190

 .30ברנדס, לעיל ה"ש -למשל, הוסטובסקי
דינים עליון  ,האוצר שר 'נ םחטיבת זכויות האד –ועסקים  למשפט האקדמי המרכז 2605/05 ראו, למשל, בג"ץ 191

דינה של השופטת ארבל (להלן: בג"ץ -לפסק 3פס' ודינה של הנשיאה ביניש -לפסק 39–38, פס' 135) 112(2009

 ).2001( 541כד  משפט עיוניכבוד"  של מונחים סטטמן "שני ); דניהמרכז האקדמי

. גם Evelin Lindnerעל כתיבתה של הנשענת בקביעתה זו , 60ה"ש ליד , 30ברנדס, לעיל ה"ש -ראו הוסטובסקי 192

השנים של -רות. לפירוט העיסוק ארוךעבֵ נפגעי כמובן להכבוד כזכות לאוטונומיה עשוי להיות רלוונטי של  נומוב

Lindner  ראו  "השפלה"במושגhttp://www.humiliationstudies.org/whoweare/evelin.php. 

                                                 



 המצוינים ישתנו לכשיתפרסם הכרך המודפס. מאמר זה טרם עבר עימוד סופי ומספרי העמודים
 נוספים.צפויים שינויים 

 

 44 

למתן  הדרישההסביר את יישומה עשוי לר שארייכמן מציע פרשנות אחרת של כבוד האדם, 

 193דרישה שההצדקה לה חורגת מן הפגיעה הפלילית עצמה.כרה אל מול המדינה עבֵ זכויות לנפגעי 

החברה האזרחית ר שאהאנוש, -המוסרית של בני ת בקהילהפרשנות זו רואה בכבוד ביטוי לחברּו

. "נפגע" הנפגע ממלא תפקיד מסוים בחברה האזרחית. תפקידו הוא של 194הגשמי. ההיא ביטוי

ושיתף פעולה עם הרשויות כדי שמבצעה כלפיו רה שבוצעה עבֵ במקרים רבים הוא זה שהתלונן על 

ההליך ו –מוגדרת רה כולה העבֵ לא התלונן, עדיין הוא גם אם אולם . ויוענשלדין  דעמוייתפס, י

אין  בלא נפגעשהרי  ,נמצא במוקד ההתייחסות החברתית "נפגעכ"כאשר תפקידו  –מתנהל הפלילי 

תפקידיהן את הממלאות  ,נמצאות רשויות מערכת המשפט הפליליהנפגע גם פוגע ואין פגיעה. מול 

פי גישתו של רייכמן, ביישומה -עונשו. עלמילוי כמונופול משלב חשיפת הפוגע ועד שלב הפיקוח על 

דו. על ענייננו, הנפגע יהיה זכאי ליחס העולה בקנה אחד עם מערכת היחסים המכוננת את תפקי

הנפגע אינו רק  195ולא כאמצעי. ,הבחינה נעשית לאור הציווי הקנטיאני לנהוג באדם כמטרה

כדבריו של הנשיא  196. בראש ובראשונה הוא אדם.כלשהו תפקיד משפטי אחרבעל ד או מתלונן, עֵ 

ולא אמצעי להשגת מטרות של הכלל  ",ברק, "כל אדם... הוא עולם בפני עצמו, ומטרה בפני עצמה

 198."ונאמנות מחייבת הגינות"לעומתו, הוא נאמן בלבד, השלטון,  197רטים אחרים.או של פ

בהתייחס לחברה ולתפקידו של האדם בה, מאפשרת  "כבוד"מושג הגישה זו, הבוחנת את 

פי נסיבותיו הסובייקטיביות. היא נראית מתאימה ביתר -לכל אדם על ריתהתייחסות פרטיקול

פי -ידי הרשויות על-עלמוגדר בהקשרנו בות בעל הזכות שלעיתים קרובהינתן שאת לענייננו, 

 פליליתהתחילתו בפגיעה שההליך ן . הנפגע מודר מציון שמואף ללא  – "הנפגע" –תפקידו בלבד 

התייחסותה של הרשות הוא זוכה ב. , כפי שאכן קורה לרובהחל בזכותו, וזאת גם כאשר ההליך בו

פי רייכמן, תפקידו של הנפגע בחברה האזרחית -על ד.אם הוא עֵ רק  –וגם זאת בצורה מוגבלת  –

צדק. סבל לו סבל ללא הֶ שיגרום הרשות לא תשתמש בכוח הנתון לה באופן שמכונן זכות בסיסית 

ידי -עלהנגרמת לו  "ת המשניתנּוהקורּב"זה בא לידי ביטוי לא אחת, כפי שתיארנו לעיל, בחוויית 

כדי  ;ידי מתן חירות שלילית-עלקרי, פוגעים בו,  בכך שאיןרק המערכת. כבוד האדם אינו מתמצה 

 469ז  וממשל משפט המוסרית" בקהילייה כחברות לכבוד הזכות עולם: מלא האדם "כבוד ייכמןר אמנון 193

)2004.( 
 שם. רייכמן, 194

כאשר רואים בו אובייקט בלבד, בתפיסה שלפיה כבודו של אדם נפגע דהיינו,  – "נוסחת האובייקטב"לדיון  195

ם תפיסה זו קשורה להשפלה או שאלה אוב –מאבד את זהותו הסובייקטיבית הוא כאשר קרי, אמצעי, 

האם  –כבוד האדם כערך חוקתי עליון ומוחלט במשפט הגרמני לאוטונומיה ראו מרדכי קרמניצר ומיכל קרמר 

המרכז בג"ץ גם ). ראו 2011, המכון הישראלי לדמוקרטיה, 85(מחקר מדיניות מס' ואילך  40 גם בישראל?

 .191, לעיל ה"ש האקדמי
את ההכרה בזכותו של נפגע אומנם ד או של נפגע ישיר מחזק במילים אחרות, המעמד המיוחד של מתלונן, של עֵ  196

שהוא  הפגיעהמכונן אותה. הגורם המכונן אותה הוא עצם לא הוא אך  ,רה להליך הוגן, כנגזרת מזכותו לכבודעבֵ 

 הרה, אשר אינעבֵ חוק זכויות נפגעי ל 2בירה" בס' "נפגע עכאדם. תימוכין לכך ניתן למצוא אף בהגדרת חווה 

 מנת שיוקנו לנפגע זכויותיו.-דורשת כלל תפקיד במשפט הפלילי על
דינו של הנשיא -לפסק 3, פס' 769) 2פ"ד נ( ,ברקי פטה המפריס (ישראל) בע"מ נ' מדינת ישראל 7357/95בג"ץ  197

, 177, לעיל ה"ש יששכרוב; עניין 137, בעמ' 189ש , לעיל ה"שופט בחברה דמוקרטית). עוד ראו ברק 1996ברק (

 דינה של הנשיאה ביניש.-לפסק 34פס' 
 דינו של הנשיא ברק.-לפסק 2, פס' 39, לעיל ה"ש קונטרםבג"ץ  198
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פעולות חיוביות. מכאן שמכבוד האדם, המהווה מושא להגנה לנקוט יש  ,לקיים את כבוד האדם

לנוכח  199.מימושןרה, נובעות זכויות ההליך ההוגן ודרכי עבֵ לחוק זכויות נפגעי  1גם לפי סעיף 

לנפגעים, יש אפוא להכיר בזכותו של הנפגע  האמור, ולנוכח ההצדקות להכרה בזכויות חוקתיות

 200.הזכות החוקתיתמשרת את  לילהליך הוגן, כאשר הכלי הפרוצדור

 עֵברהנפגעי המוקנה ל. תכולתו של סל זכויות ההליך ההוגן 2

אגד של אמצעים, הסדרים כ"של זכויות,  "ריףצְ מעשה תַ כ"הזכות להליך הוגן הוכרה זה כבר 

האמור לנוכח  201כניהם משתנים.ותר שאו "ותיות המתקיימים בצוותאפרוצדוראליים וזכויות מה

הבסיס של סל זכויות זה. את הפירוט -אלא נציג את אבני ,לא נתיימר לסקור זכויות אלה כולן

והשימוע, הנגזרות  יבה עתידית. בליבן של זכויות ההליך ההוגן ניצבות זכויות היידוענשאיר לכת

להליך הוגן ניתן לקשר גם לחובת ההנמקה והשימוע במשפט מכללי הצדק הטבעי. את הדרישה 

ההחלטות הקריטיות רוב מציאות בדה שבוהערלוונטית לענייננו לנוכח זו סוגיה  .המנהלי

הזכות  ה שלביבל 202המשפט.-ידי בית-עלולא  –רשויות התביעה  –ידי גורם מנהלי -עלמתקבלות 

הדברים שהזכות  ,המכריע פני הגורםלמגולמות הזכות להישמע במשפט המנהלי להליך הוגן 

מוסיפה כי זכות  Harlow 203פני שופט נטול פניות והזכות לקבלת החלטות מנומקות.ליושמעו 

זכות אחרונה זו, כפי שהראינו, אינה ניתנת  204ההליך ההוגן מלווה את זכות הגישה לערכאות.

פט הפלילי ליבה של רבות מן הזכויות המשמעותיות של הנפגעים. גם במשבהקשר של למיצוי 

הוא בזכות ליידוע ולהזדמנות משמעותית להישמע בטרם  ליהזכות החוקתית להליך הוגן פרוצדור

ערך ה מתלהגש לייםזכויות היידוע והשימוע הן הכלים הפרוצדור 205יסוד.-תפגע המדינה בזכויות

שר להליך מידע באמתן . משלההשמעת קולו של הנפגע, הנתפס כמטרה בעלת ערך אינטרינזי של 

מול כל הנאשם, אלא מול לשמירה על הליך הוגן, לא רק  לייםהם האמצעים המינימושמיעת הקול 

; דוד וינר "בעקבות פרשת עמוס ברנס: הזכות 281בעמ'  ,177, לעיל ה"ש ת"ברק "כבוד האדם כזכות חוקתי 199

 ).2004( 169ד  המשפט תקריהחוקתית להליך פלילי הוגן" 
, 14, לעיל ה"ש ברנסכבוד האדם וחירותו לבין הזכות להליך הוגן ראו עוד עניין  :יסוד-לחוק 4-ו 2לקשר בין ס'  200

" הליכים שיפוטי; בעז אוקון ועודד שחם "הליך ראוי ועיכוב דינה של השופטת דורנר-לפסק 34, פס' 375בעמ' 

 ).1996( 265ג  המשפט
 24 ', פס81לעיל ה"ש  ,שבע-המשפט המחוזי באר-מדינת ישראל נ' בית 11339/05דברי השופט לוי בבג"ץ  201

 .דינו-לפסק
). נציין כי גם 2002( 5יט  מחקרי משפטראו יואב דותן "חובת ההנמקה של רשויות מינהל וגופים נבחרים"  202

כי החלטת הרשות תינתן על  ההבטיחב ,הרשות יה שלבמשפט המנהלי הוכרה החובה כתורמת לטיב החלטות

 265 המינהלי הישראלי המשפטזהב -ות. רענן הרהמידע הרלוונטי ותוך שקילת כל העובדות והנסיב בסיס כל

)1987.( 

 Carol: לאומי ואל מול שיח זכויות האדם ראו-זכות להליך הוגן במישור הביןבין העל הקשר בין משפט מנהלי ל 203

Harlow, Global Administrative Law: The Quest for Principles and Values, 17.1 EUR. J. INT’L. L. 

187, 190 (2006). 

 שם. 204

 .2, בעמ' 167, לעיל ה"ש Kuckesראו  205
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הזכות החוקתית להליך הוגן היא אפוא  206צד שזכויותיו עלולות להיפגע בצורה כה חמורה.

בעיקרה, גם באשר לנפגעים, הזכות ליידוע ולהשתתפות הוגנת בהליכים העלולים לפגוע 

רק בהתקיימן של  207חשופה לביקורת שיפוטית בכל אחד מן השלבים.וזכות זו , בזכויותיהם

 אלה תתאפשר השמעת קולו של הנפגע. ליותזכויות פרוצדור

העל של זכויות ההליך ההוגן, נראה כי הזכות למידע על ההליך, לרבות מידע -מבין קטגוריות

אינה מתנגשת היא , משום שלרוב במחלוקתפחות על הזכויות המוקנות מכוחו לנפגע, הינה שנויה 

חשיבות רבה, שהרי אין משמעות לזכות טיעון בלא מידע יש עם זכויות הנאשם. לזכות זו 

זכותה של הנפגעת  ,כך, למשל, כאשר נאשם מבקש לחשוף רשומות רפואיות של נפגעת 208.םקדומ

פגע להשתתף זכותו של הנ אאינה מתנגשת עם זכות הנאשם. זכות אחרת היזו לדעת על בקשתו 

זכות  209רשויות האכיפה והמשפט. –פני כלל הרשויות הרלוונטיות לבהליכים, לרבות זכות הטיעון 

פני פגיעה פוטנציאלית מ נותמהווה אמצעי להתגונהיא זו חיונית בתיאוריה כשלנו, משום ש

יות בזכויותיו של הנפגע בצמתים חשובים לאורכו של ההליך הפלילי. בלעדי זכות הטיעון, הזכו

 210מתי ההליך הפלילי עלולות להיוותר חסרות משמעות.והחשופות לפגיעה בצ

ביישום זכות זו לעניינם של  211כנגד זכות הטיעון של האזרח ניצבת חובת השמיעה של הרשות.

בחשבון את רכיביה ואת דרכי יישומה. הראל ואילון מטעימים כי לזכות להביא רה יש עבֵ נפגעי 

ים: ההזדמנות לקורבן ההפרה להשמיע את עמדתו; החובה של הפוגע שלושה מאפייניש השימוע 

ת עקרונית לכבד את הזכות אם יתגלה בהתדיינות כי הפגיעה בזכות לספק הסבר סביר; ונכונּו

זכות השימוע תהא אמיתית ששנית תימנע, כך נטען, רק מקום ת המנּוהקורּב 212אינה מוצדקת.

אך  ,אינה גוררת חובה להעדיף את דעתו של הנפגעהזכות להישמע  תלווה הנמקה.להחלטה תשו

אולם כדי  ,הנפגע רשאי כמובן לוותר על זכותו זו 213מעו.והחובה לששל היא מחייבת מימוש 

השוו טענה זו עם האמירה במשפט האמריקני בדבר הצורך ליידע ולשתף צדדים שזכויותיהם עלולות להיות  206

 .Fuentes v. Shevin, 407 U.S. 67, 80 (1972)מושפעות: 

207 Yuval Eylon & Alon Harel, The Right to Judicial Review, 92 VA. L. REV. 991 (2006). 
). מובן שגם לעניין המידע יהיו מקרים של 1981( 185) 3פ"ד לה( ,אבו רומי נ' שר הבריאות 656/80ראו בג"ץ  208

, למשל, כאשר נפגע מבקש חומר רפואי או פסיכיאטרי המתייחס זה המצבאיזון. שתחייב התנגשות בין זכויות 

דינים מחוזי  ,ששון נ' מדינת ישראל 1070/07ת"א) מחוזי ( הנאשם לצורך תביעה אזרחית. ראו תפ"חלמצבו של 

תביעה  ה שלזכות לגיטימית לקבל גם חומרים אלה לצורך שקילת הגשתיש בו נקבע כי לנפגעים ש, 360) 83(2009

 אזרחית.

זכויות "בחנה בין לה. 207לעיל ה"ש  ,Eylon & Harel לאמירה כי ההכרה בזכויות שלובה בזכות השימוע ראו 209

, המקנות לנפגע הזדמנות להשפיע על ההליך באמצעות "זכויות הליכיות"(לרבות סיוע ויידוע) לבין  "לשירותים

 .Andrew Ashworth, Victim Impact Statements and Sentencing, 1993 CRIM. L :ראו ,השתתפות בו

REV. 498, 499. 

 Beloof, Enabling Rape Shield Procedures Under Crime Victims’ Constitutional Privacyראו  210

Rights כי רק מעמד יאפשר לנפגעים לאכוף זכות חוקתית זו.הגורס , 292, בעמ' 161, לעיל ה"ש 
 .263, בעמ' 202זהב, לעיל ה"ש -הר 211

 .207, לעיל ה"ש Eylon & Harelראו  212

, לעיל Lambornראו של המאה העשרים הברית בשנות השמונים -לסקירת הזכות להישמע במדינות ארצות 213

ידי -על, היתררכי הנפגע, בין וצ לעקובע כי יש להגיב  ,185או"ם, לעיל ה"ש הת להצהר 6. ס' 151, בעמ' 8ה"ש 
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על הנפגע להיות מודע למתרחש בשלבי ההליך ולהשלכותיו  ,שהזכות תיוותר משמעותית

ות ככזו המבטאת את הזכשל  מההאפשריות. גם במשפט המנהלי מוקנית חשיבות לדרך יישו

בלב פתוח "שימוע אמיתי מבטיח שיקול  214.הפרט היחס האנושי והסביר לרגשותיו ולכבודו של

האירוע  יו שלנסיבותבהתאם לפרטנית ומחייב את המדינה לערוך בחינה  215,"ובנפש חפצה

 216.ריהפרטיקול

 217השימוע. נוסיף אנו הוא הביקורת השיפוטית, המבטיחה את מימושה של זכותשרכיב חיוני 

לכך מצטרפת גם זכות הערעור. הפסיקה העניקה זכות טיעון ואף זכות ערעור לצד שלישי אשר 

רוח ראוי ליתן גם זכות ערעור לנפגע שניתנה לו זכות הטיעון. אותה ב 218נפגע מהחלטה שיפוטית.

דה, ות זכות עמי, זכויות חוקתיות משמעותיות לנפגעים חייבות להיות מלּוBeloofכפי שהסביר 

שאין חשיבותה של אמירה זו מתחדדת מקום  219ביקורת שיפוטית.וסעד למקרה של פגיעה וכן 

פני הרשות עצמה לסדרי דין ויש לטעון להם או לקדמם בחקיקה, או מקום שזכות הטיעון נתונה 

-ביתהכיר לעניין פגיעה בפרטיות , ההנפגע מבקש לפנות לערכאה שיפוטית. כך, לדוגמאילו ו

 220רה, אף שהדבר אינו מוסדר בחוק.עבֵ ון בישראל בזכות טיעון הנתונה לנפגע המשפט העלי

נאשמים לחשיפת חומרים של מקרים אלה התעוררו הן לעניין איסורי פרסום הן לעניין בקשות 

תים יהמשפט כי אף שלע-מתן מעמד עצמאי לנפגע מבטא הכרה של בית 221.של הנפגעים אישיים

בלי דעה אך מושפעים,  שלו הפרטיים םאינטרסיהבהם ש ךדברו בשלבי ההליאת היתר לנפגע להשמיע מתן 

קובע את זכות הגישה להצהרה  4קדומה נגד הנאשם ובהתאם למערכת המשפט הפלילי המקומית. ס' 

 רכאות.לע
, להתיישבות חקלאית בע"מ כפר שיתופי –דור נ' רמת הדר  10419/03. ראו גם ע"א 202דותן, לעיל ה"ש ראו  214

 ).1978( 168, 161) 3פ"ד לב(, דרעי נ' ועדת השחרורים 598/77בג"ץ ); 2005( 277) 2פ"ד ס(
דינו של -פסקל 28פס' , 496) 3פ"ד נד( ,נטריים נ' נשיא המדינהפורום היוצרים הדוקומ 5933/98ראו בג"ץ  215

. ראו גם 266, בעמ' 71בעניין זכות ההתייעצות במשפט המנהלי). ראו הראל, לעיל ה"ש ) (2000(השופט חשין 

דינה של השופטת ארבל, שם השתמשה -לפסק 7, פס' 60, לעיל ה"ש נ' פרקליט המדינה תפלוני 5961/07בג"ץ 

 טיעון.-הסדרל געלעניין חובת התביעה לשמוע את הנפגעת בנו "בלב פתוח ונפש חפצה"בביטוי השופטת 

זכות השימוע , כי Tribe. הכותב מבהיר, תוך התייחסות לכתיבתו החוקתית של 268, בעמ' 71הראל, לעיל ה"ש  216

 .267רק בין פרטים, אלא גם מול המדינה. שם, בעמ' לא חלה 

 .269שם, בעמ'  217
למתן זכות טיעון למי שעלול להיפגע  במבחניםדיון ל). 1991( 670) 1פ"ד מה(, חסן נ' מדינת ישראל 658/88בש"פ  218

, פס' 99) 110(2011עליון  דינים ,חברת חזקיהו בע"מ נ' הרפנס 1502/11רע"א ראו  מהחלטה של רשות מנהלית

 דינו של השופט גרוניס.-לפסק 10–6

 ,Beloof; ואילך 275עמ' ב, 4, לעיל ה"ש Beloof, The Third Wave of Crime Victims’ Rightsראו  219

Enabling Rape Shield Procedures Under Crime Victims’ Constitutional Privacy Rights לעיל ה"ש ,

 .292, בעמ' 161
דון ירה, המדינה היא שהעלתה את טיעון הפגיעה בפרטיות, ולא נעבֵ בהם לא דובר בנפגעי שבמקרים אחרים,  220

) 5פ"ד נד( ,יחזקאלי נ' מדינת ישראל 4481/00פרטיותו נפגעה כטוען עצמאי. ראו בש"פ שאדם אותו מעמדו של 

 ).2007( 684) 1פ"ד סב( ,בניזרי נ' מדינת ישראל 5881/06); בש"פ 2000( 245
ם) -משפט הפוגעים בפרטיותה ראו, למשל, ב"ש (מחוזי י-לצירוף הנפגעת לדיון בעניין פרסום חומרים מתיק בית 221

ש"פ . לעניין חשיפת חומרים אישיים ראו ב999) 45(2004דינים מחוזי  ,מיטלמן נ' מדינת ישראל 6843/04

דינים עליון  ,פלוני נ' מדינת ישראל 8555/06); בש"פ 2000( 459, 454) 2ד(נפ"ד  ,פלוני נ' מדינת ישראל 8467/99
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אינטרס אישי  השיש לה לזו של הנפגעת, הנפגעת היא היחידה להביע עמדה הדומעשויה התביעה 

בפרטיותה, בהגנה על גופה ונפשה ובשיקומה. זכות הטיעון מתחייבת מאופיו של ההליך, באשר 

רוב, -פי-כן אינו מודע, על-הנאשם מבקש חומרים המצויים בידיו של גורם שאינו צד למשפט ועל

 222עלולה לפגוע פגיעה אנושה בזכותו לפרטיות. חשיפת המידער שאאף לבקשה עצמה. זאת, כ

ויש להחיל את הזכות להליך הוגן על כלל זכויותיהם  ,לטענתנו, אין להסתפק בהחלטות אלה

זכויות קיימות,  ן שלפרשנותמסגרת בחשבון את זכותם החוקתית לכבוד בלהביא של הנפגעים. יש 

 הדוגמ 223היסוד.-ויות מכוחם של חוקיזכשמדובר בזכויות נפגעים ספציפיות ובין שמדובר בבין 

כי באותו מקרה משפט קבע ה-בפסיקה האמריקנית. ביתמצויה  , למשל,להכרה בזכות ערעור

משפט קמא לא -ביתשל  וביניים, על החלטת-זכות ערעור עצמאית, בהחלטתיש רת מין עבֵ לנפגעת 

ת פרשנות תכליתית באמצעו 224החיל עליה את ההגנות הקבועות בחוק באשר לחשיפת עבר מיני.ל

המגן לטובת הנפגעים. לפיכך, -את זכות הערעור בכך שהקונגרס חוקק את חוקהמשפט -ביתעיגן 

המשפט כי היא משתמעת כנלווית להגנה -אף שזכות הערעור אינה מופיעה בו במפורש, קבע ביתו

שליטת יעילות ההליך ו –הערכים המתחרים  225עליו ביקש הקונגרס להגן.שעל אינטרס הפרטיות 

 הנפגע. ו שלמה, מפני הפגיעה בפרטיות-לפחות לזמן ,נסוגים –התביעה במשפט הפלילי 

, אולם לילעקרונות של צדק פרוצדורממילא הזכויות המוקנות לנפגעים כבר כיום קשורות רוב 

ביקורת שיפוטית וערעור. זכויות אלה מבקשות להעניק  ם שלעדר מנגנוניבההן אינן מספיקות, 

אותה אנו שטיעון. הזכות להליך הוגן, -צמאי, דוגמת הזכות להביע עמדה לעניין הסדרלהם קול ע

מנת להבטיח גם את אכיפותה -ערכאות עלפנות לשל הנפגע ללאפשרותו מבקשות להחיל, תדאג 

נפגעים בהם יבקשו שלא נאכפה. מעבר לכך, יהיו מקרים שהיא , לרבות ערעור מקום הזכותשל 

קיומה של זכות. כפי שמטעים הראל, זכות דבר עצם מנת לשכנע ב-עללממש את זכות הטיעון 

סביב שאלת הפגיעה בזכות, אלא גם סב ויכוח והשימוע קיימת במלוא חוזקה לא רק כאשר ה

 226הזכות.של  מהקיימת מחלוקת לעניין עצם קיושמקום 

הדין -התובע הצבאי הראשי נ' בית 620/02דינו של השופט רובינשטיין; בג"ץ -) לפסק5, פס' ז(835) 63(2006

 ).2003ינה של השופטת ביניש (ד-לפסק 10פס'  663–639, 625) 4פ"ד נז( ,הצבאי לערעורים
: . ראופגיעה אפשרית בפרטיות, בהקשרים שונים, הוכרה כחשובה בפני עצמהבנוגע להזכות להביע עמדה  222

Michele Estrin Gilman, Welfare, Privacy, and Feminism, 39 U. BALT. L.F. 1, 18 (2008). 
דינו של -לפסק 6, פס' 1303) 39(2012דינים עליון  ,ראלמדינת יש 'פלוני נ 9468/10ע"פ  ,ראו למשל, לאחרונה 223

חקירה בדבר עבר מיני לאורן של הזכויות לכבוד ולפרטיות. השופט האוסרת השופט הנדל, המפרש את ההוראה 

. (שם) הנפגעתעל הנאשם ועל , דהיינו, "מטריית כבוד האדם רחבה דיה כדי להגן על שניהם"הנדל מטעים כי 

דינו של השופט מלצר, שם הוא -לפסק 19פס'  ,2482) 4(2010על -תק ,פלונית נ' אלמוני 7057/09ראו גם בש"פ 

מהווה זכות מסביבת מגוריה הרחקת הפוגע את את השאלה אם זכותה של נפגעת לבקש  "צריך עיון"משאיר ב

 –האפשר)  חוקתית, "הנגזרת מהזכות לשלמות הגוף (והנפש), או מהזכות לכבוד (לחזור לחיים תקינים, ככל

יסוד: כבוד האדם וחירותו ואשר עשויות לחייב נוסחאות איזון עם  לחוק 4-ו 2זכויות המעוגנות בסעיפים 

 הדגשים שונים".

224 Doe v. United States, 666 F.2d 43, 45 (4th Cir. 1981)ביניים, -המשפט הורה על ערעור מיידי כהליך-. בית

 .הזאת דהיינו, ערעור רק על ההחלטה הספציפית
 שם. 225
, 79ה"ש ליד  ,127, בעמ' 21אייל ורייכמן, לעיל ה"ש -גזלטענתם של את . כן ראו 267, בעמ' 71הראל, לעיל ה"ש  226

 .גם העדר ייצוג בהליך אין משמעו שזכות זו אינה קיימתכי 

                                                                                                                                            



 המצוינים ישתנו לכשיתפרסם הכרך המודפס. מאמר זה טרם עבר עימוד סופי ומספרי העמודים
 נוספים.צפויים שינויים 

 

 49 

ומר חש יבלמלמשל, האם ניתן לראות בערר פנימי על סגירת תיק המוגש לפרקליטות  ,כך

ריקה  ליתלזכות פורמ הפני העורר משום זכות טיעון אפקטיבית? האין זו דוגממונח להחקירה 

הנפגע, כבודו של  האוטונומיה –עליהם יש להגן שה לערכאות? הערכים ימתוכן המצדיקה פני

מגיעה בה הרשות שפי הדרך -עשויים להיות מקודמים או להיפגע על –העצמי או השוויון 

בישראל הזכות להליך הוגן ביחס למשל,  ,הברית-זכיר עוד כי לא כמו בארצותנ 227להחלטותיה.

פרשנות אשר תקנה לנפגעים  228המשפט.-ביתשל דרך פרשנות -עלהיסוד, -לנאשמים נגזרה מחוק

את מלוא זכויותיהם תתבסס גם היא על פרשנות תכליתית ותשקף תנאים חברתיים וציפיות 

טמון בזכות להליך הוגן, כשיקופם של ערכים חברתיים, אם עמדנו לעיל על המסר ה 229משתנות.

אלא  ,ריקה הבחינת סיסמב הבה שמיעת קולו של הנפגע אינשמתן זכות זו לנפגעים ישקף חברה 

זכות משפטית בעלת תוכן, ללא מורא ממתיחת ביקורת על רשויות התביעה או מעיכוב מסוים 

ראוי כפוגע בכבוד האדם -טיעון בלתי-ראמירה נדירה המכירה בהסדבהתנהלות ההליך הפלילי. 

יש לגזור מהכרה זו, לדידנו,  230.גרינשפןשל הנפגע ניתן למצוא בדבריה של השופטת חיות בפרשת 

 גם את ההשלכות המשפטיות המחייבות.

לסיום, נדגיש כי דיוננו כאן הינו כללי ועקרוני. כל שביקשנו הוא להציג מתווה כללי תוך שימוש 

כפי שזכויות ההליך ההוגן בעניינם של חשודים ונאשמים אינן מוגדרות ותחומות בלבד.  ותגמבדּו

מאמר זה מבקש אפוא לפתוח את הפתח לכתיבה  231באופן מוחלט, כך גם בעניינם של נפגעים.

 רות.עבֵ נפגעי בים שונים הנוגעים היקף הזכות ומשמעותה הקונקרטית בהקשר לעעתידית 

 סיכום ומבט לעתיד

ואחרות, אך אלה, כפי  ליותרה זכויות פרוצדורעבֵ לנפגעי מנם וארה מקנה עבֵ געי חוק זכויות נפ

קיומן של זכויות אלה אינו גורע והיקפן מצומצם וחסר.  ,שתואר, אינן ממצות, אינן נאכפות תמיד

רה ולצידו עבֵ רה. לפיכך חוק זכויות נפגעי העבֵ מקיומן של זכויות אדם העומדות בפני עצמן לנפגעי 

קיקה נוספים קובעים את רף המינימום של הזכויות המגיעות כיום לנפגעים, אך בוודאי דברי ח

 .886, בעמ' 138, לעיל ה"ש Mashawראו  227
 .14, לעיל ה"ש ברנסראו עניין  228

 Patricia Hughes, Defining Access to Justice: The Charter and the Courts (and the Law :ראו 229

Commission of Ontario), 29 NAT’L J. CONST. L. 119 (2011) . מציינת כי כבוד האדם הוכר המחברת

כקונספט המונח בבסיסן של רבות מן הזכויות המוקנות בצ'רטר זכויות האדם הקנדי, אך הוא עצמו אינו 

 בישראל זכות זו מוכרת במפורש, כך שלא מתעורר קושי כאמור. בבחינת זכות.
 לדברי השופטת חיות. 2, פס' 106, לעיל ה"ש גרינשפןפרשת  230

כמובן שוני רב בין מדינות בהגנות המוקנות להם. עם זאת, בלב ההגנה ניתן למצוא את קיים לגבי נאשמים  231

הגנה מפני חיפושים את הזכות העימות, את זכות הייצוג, את הגנה מפני הפללה עצמית, את החזקת החפות, 

הגנה מפני סיכון כפול. לסקירה של זכויות אלה כפי שהוכרו את הע וחקיקה למפרהאיסור את סבירים, -בלתי

 BEN EMMERSON, ANDREW ASHWORTH & ALISON :המשפט האירופי לזכויות אדם, למשל, ראו-בבית

MACDONALD, HUMAN RIGHTS AND CRIMINAL JUSTICE 273, 348, 440, 615 (2nd ed., 2007) להיותה .

דינה של -לפסק 67, פס' 177, לעיל ה"ש יששכרובראו עניין  "רקמה פתוחה"בעלת להליך הוגן של הזכות 

 הנשיאה ביניש.
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במאמר זה הצגנו מתווה תיאורטי התומך  232.המרביאו מסמנים את הרף אותן אינם ממצים 

זכויות של להליך הוגן, כזכות המגלמת אגד  ם של נפגעי עֵברהזכותלמעמד חוקתי הקניית ב

ידיות, הנגזרות מזכותו החוקתית של הנפגע לכבוד. ההצדקה להכרה , קיימות ועתליותפרוצדור

מפני  רירה הפרטיקולהעבֵ בזכות חוקתית כזו נשענת, בין היתר, על חובת המדינה להגן על נפגע 

ידי רשויותיה במהלך ניהולו של ההליך הפלילי נגד החשוד או -עלפגיעה משנית שעלולה להיגרם לו 

מיעוט הנעדר ייצוג וכוח הם רה עבֵ נפגעי העובדה שר שאת לנוכח הנאשם. הכרה זו חיונית בית

מספיקים בהליכי ההשתתפות הפוליטיים, ויש בה כדי להעביר מסר חינוכי וסמלי חשוב בדבר 

 חשיבותן של זכויות הנפגעים.

יוכלו להליך הוגן תבטיח כי זכויות נפגעים לא  ם של נפגעי עֵברהזכותלמעמד חוקתי הקניית 

אגד הזכויות היא תבטיח כי כל פגיעה בלא בקרה ובלא יכולת להשיג על פגיעה בהן. להירמס ב

תוכל היא  ,פסקת ההגבלה, דהיינו ה שלהמגולמות בזכות להליך הוגן תידרש לעמוד בתנאי

לתכלית ראויה ובמידה שאינה עולה על הנדרש. כך, למשל, אם במסגרת הדיונים רק להיעשות 

בלא  ,ו של נפגע להביע עמדה לעניין העונש באמצעות הצהרת נפגעפגע זכותיבהבניית ענישה ת

 לביקורת שיפוטית.חשופה פגיעה זו בחשבון חשיבות הנושא, תהא שתובא 

רה להליך הוגן עבֵ חשיבותן של ההצדקות התיאורטיות להכרה בזכות החוקתית של נפגעי 

רה, הן עכשוויות הן עבֵ ה נפגעי יהם שלמשתקפת ביצירת מסגרת נורמטיבית לבחינת כלל זכויות

עתידיות, בין בפרשנות ובין בחקיקה. מסגרת זו היא הדרך המיטבית לצקת את מלוא המשמעות 

להתייחס לנפגע כאל כלי שרת בלבד בידי אין לפיה שלתפיסה הקנטיאנית של הזכות לכבוד, 

והגברת שעניינן קידום תלונות עתידיות  –מטרות תועלתניות שלמערכת המשפט הפלילי. אף 

נלוות אך  הרבה, מטרות אליש חשיבות  –לה של נפגעים פוטנציאליים עם המערכת והפע-שיתוף

 רה.העבֵ למטרה הראשונית, שעניינה מתן משמעות אמיתית ומלאה לזכויות האדם של נפגעי 

רה אינו ממצה את זכויות עבֵ הכרה בכך שחוק זכויות נפגעי ממנה משתמעת שהובעה עמדה אחדים דין -פסקיב 232

רה, עבֵ לחוק זכויות נפגעי  19דון ס' י, נ8לעיל ה"ש , גנאמה יןד-קכי אם קובע רף מינימום בלבד. בפס ,הנפגע

פני ועדת השחרורים לעניין הסיכון הכרוך בשחרור ל בכתברה זכאים להביע את עמדתם עבֵ נפגעי  הקובע כי

תי זה כי דינה) כי אין להסיק מהסדר חקיק-לפסק 19בס' שם, מוקדם של האסיר. השופטת פרוקצ'יה קבעה (

של נפגע, ובתוך כך להיזקק גם לנושאים החורגים מהיבט הסיכון  הפ-להוועדה מנועה מלהידרש לטיעונים בע

מנם אין לנפגע ו, קבעו השופטות ביניש ופרוקצ'יה כי א119, לעיל ה"ש קצבהצפוי משחרור האסיר. בפרשת 

לחוק סדר הדין  64של תיק חקירה עובר להחלטה אלא במסגרת ערר לפי ס'  רה זכות טיעון לעניין סגירתועבֵ 

רה אף מעבר לחובה הקבועה בחוק, גם עבֵ נפגע  ו שללהידרש לעמדתמהפלילי, אך לשון החוק אינה מונעת תובע 

 10 דון ס'י) נ20.3.2009(פורסם בנבו,  מדינת ישראל נ' פלוני 2476/09לחייבו לעשות כן. בבש"פ אפשר -איאם 

רת מין או אלימות לבקש עדכון בדבר מאסרו או שהייתו עבֵ המאפשר לנפגעת  ,רהעבֵ לחוק זכויות נפגעי 

מנם אינו מקנה זכות להביע עמדה לעניין ובמשמורת חוקית של חשוד. השופט רובינשטיין קבע כי החוק א

-תלבקש מביאת האפשרות ת החשוד לחלופת מעצר, אך העדר זכות זו אינו מונע מהנפגע ו שלאו שחרור ומעצר

בשאלת המעצר. לצורך הכרעה עמדתה של הנפגעת תהיה הכרחית שמיעת תים ילתת דעתו לעמדתה. לע פטהמש

רה אינו קיים בגדר עבֵ אל מול פסיקות אלה ניתן למצוא פסיקה הקובעת כי מה שאינו מנוי בחוק זכויות נפגעי 

רה לא עומדת עבֵ דינו של השופט לוי. לבני משפחתו של נפגע -, פסק132, לעיל ה"ש חמוד"זכות". ראו פרשת 

תישמע עמדתם לעניין הפסקת הליכים נגד הנאשם בפגיעה בקרובם קודם שתתקבל שזכות מוכרת בדין 

ל רה נשמע הלאו באשר להיבטים אחרים שעבֵ חוק זכויות נפגעי  יו שלהחלטה. מכלל ה"הן" שמשמיעות הוראות

 מעורבות נפגעים בהליך המתנהל.
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רה משקפת אפוא תפיסה ליברלית של זכויות האדם. עבֵ קריאתנו להכיר בזכויות חוקתיות לנפגעי 

מכוחו הוצדקו זכויות חוקתיות לנאשמים אנו ששל ליברליזם עכשווי  לס אותו רציונעל בסי

 233מבקשות להצדיק הכרה בזכויות חוקתיות לנפגעים.

הכרה בזכויות חוקתיות לנפגעים הוא הפגיעה בזכויות  לשאחד החששות המועלים בהקשר 

רה עבֵ לבין זכויות נפגעי  נאשמים העלולה להילוות להכרה זו. אולם האיזון בין זכויות נאשמים

רה העבֵ תים זכויות נפגע יאינו מהווה בהכרח משחק "סכום אפס". אלה ואלה חשובות וראויות. לע

הנאשם של הנפגע ושל  יםאינטרסהעם זכויות הנאשם. כך, למשל, כאשר כלל אינן מתנגשות 

על זכויותיו של הנפגע הוא בקבלת מידע שאינו משפיע של אינטרס האו כאשר  234עולים בקנה אחד

רק באותם מתעוררות אם כן  עריכת האיזונים בין הזכויותהנלוות להנאשם. השאלות הקשות 

 בהם הן מתנגשות.שמקרים 

רה. אתגר זה עומד עבֵ נפגעי שיש להעניק לבמאמר זה לא דנו בגבולות הזכות להליך הוגן 

להגבילה? ראוי י יהיה ומת ,לפתחה של הכתיבה העתידית בתחום. מהו היקפה הראוי של הזכות

הפגיעה בזכות? כראשית מחשבה,  ה שלמנת לקבוע את חוקתיות-מידה ראוי לאמץ על-אילו אמות

ראוי לערוך איזונים באמצעות מתן זכויות שונות יהיה יתכן שיהמחייבת פיתוח ועיון מעמיקים, 

רלוונטיים. בשלביו השונים של ההליך, בהתאם לתחולתה ולעוצמתה של חזקת החפות בשלבים ה

, תיסוג זכותו עדיין חזקת החפות חלהר שכאכך, למשל, ניתן להציע כי עד שלב ההרשעה, 

זכויות בין תנגשות של הרה מפני זכותו החוקתית של הנאשם במקרים העבֵ החוקתית של נפגע 

בין הזכויות, שונה איזון ייערך לעומת זאת, בשלבים שלאחר ההרשעה  235בעלות תחולה אנכית.

שווה. אפשרות -איזון אופקי המאפשר לתת משקל לשתי הזכויות, גם אם באופן בלתידוגמת 

פי עוצמת האינטרסים של הנפגע -אחרת היא לקבוע את היקפן האפשרי של זכויות הנפגע על

הנפגע לשמוע את הסיפור של אינטרס המטעים כי  Lamborn 236בשלביו השונים של ההליך.

, לפחות לעניין זכותו להיות נוכח. לעומת מבחינתולקריטי במלואו הופך כמעט כל שלב שיפוטי 

משפטיים ולעניין -טחונו האישי יהיה רלוונטי בשלבי מעצר טרוםבבהנפגע של אינטרס הזאת, 

ראו פרשת  נותם הן על קורבמייסוד: כבוד האדם וחירותו במשפט הפלילי הן על נאש-להכרה בתחולתו של חוק 233

-ולביקורת על האיזון הבלתי ,ברק. עוד בהקשר זההנשיא דינו של -לפסק 11–10, פס' 13לעיל ה"ש  ,גנימאת

האיזון  –ראו עדנה ארבל "המהפכה החוקתית במשפט הפלילי  ,כבוד הנפגעבין עדיין שבין כבוד הנאשם ל ראוי

הפרדתן של ). לטיעון המסביר מדוע 2003( 255ב  חלק ספר שמגרשבין זכויות הנאשם לזכויות קורבנותיו" 

 Sam Garkawe, Victims Rights are :ראו היא מלאכותית ואין לה מקוםזכויות נפגעים מזכויות אדם 

Human Rights (presentation on the 20th anniversary celebration of the 1985 UN Victims 

Declaration, Canberra, 2005). 

האב בה נאסרו לפרסום חומרי חקירה מחקירתו של ש, 221, לעיל ה"ש מיטלמןעניין את ההחלטה בראו, למשל,  234

פרסום לנגד התעצמו הנאשם המשפט קיבל את טענותיה של אם הנרצחת, אולם גם -. ביתשהואשם ברצח בתו

, 1022) 56(2012דינים עליון  ,הסניגורית הציבורית הארצית נ' מדינת ישראל 5968/11החומרים. ראו גם בג"ץ 

הסכימה לכך, וכן מקרים לאחר שנפגעת העֵברה  DNA ראיותשל הפרקליטות למתן דגימות בו הסכימה ש

 הדין.-רה מבקש להקל בעונשו של הפוגע בשלב גזרהעבֵ  בהם נפגעש

, 50לעיל ה"ש  ,מידתיות במשפטלדיון בשאלות הקשורות לפתרון התנגשויות בין זכויות חוקתיות ראו ברק  235

 .123–115בעמ' 

236 Lamborn 199–198, בעמ' 8, לעיל ה"ש. 
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הנפגע כי הסיפור המלא יישמע משפיע גם על זכותו של אינטרס התנאי מעצרו של החשוד. לדעתו, 

 237דין.-המשפט ועד לגזר-ים של ההליך, מטרוםבשלבים רב –לא רק להיות נוכח ו –להישמע 

להקרין אפוא על היקפן של  ותעוצמותיהם המשתנות של האינטרסים בשלבים השונים עשוי

רה מכיר עבֵ חוק זכויות נפגעי  בהם הן מתנגשות עם זכויות הנאשם.שהזכויות באותם מקרים 

ה לבין היקפן של הזכויות. רהעבֵ התאמה בין חומרת תוך כיום בזכויות שונות לנפגעים שונים, 

האם משתמע מקריאתנו להכיר בזכותם החוקתית של נפגעים להליך הוגן כי על זכות זו לחול על 

ן יבחלהממנה נפגעו? האם ראוי שרה העבֵ פי חומרת -רות, בלא הבחנה ביניהם עלהעבֵ כלל נפגעי 

השלכה על תחולתה של  זכות עשויה להיותלמעמד חוקתי להקניית רות שונות? עבֵ בין נפגעים של 

הצהרת האו"ם, למשל, קבעה כי זכותם של הנפגעים שהזכות בהיבט של עקרון השוויון. מעניין 

בהם הפגיעה נבעה מביצוע שבעניינם תחול במיוחד במקרים המתנהלים ליידוע באשר להליכים 

כוש רות רעבֵ רות שאינן בהכרח החמורות ביותר, דוגמת עבֵ תים גם יאולם לע 238פשע חמור.

ומרמה, עלולות לגרום נזקים קשים דווקא לאוכלוסיות חלשות הזקוקות להגנה מוגברת, דוגמת 

מחקר עתידי בשאלות אלה ואחרות הנובעות מן הטענה למאמר זה פותח את הפתח  239קשישים.

 ביקשנו לבסס במסגרת זו בדבר הצורך להכיר בזכותם החוקתית של נפגעים להליך הוגן.ש

 

 שם. 237
. גם תחולת זכויותיו של נאשם עשויה להיקבע בהתאם לחומרת 6, ס' 185ראו הצהרת האו"ם, לעיל ה"ש  238

המשפט העליון האמריקני כי זכות לייצוג (הקבועה בתיקון השישי לחוקה) תחול -רתו. כך, למשל, פסק ביתעבֵ 

 .Scott v. Illinois, 440 U.S. 367, 373–374 (1979) :לעונש מאסרצפוי הנאשם שעוונות רק מקום  על

 .130, לעיל ה"ש יונהפרשת ברה העבֵ נזקיהם של נפגעי את ראו, למשל,  239
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