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 דני גימשי

 בשיקולים זרים הקשורים לגופו של האיש(דרעי) ולא לגופו
 של עניין. לדבריהם ההחלטה להעמיד לדין את דרעי אינה
 צודקת מכיוון שאינה עומדת במבחן השיקולים האובייקטיביים

 ההוגנים.
 אכיפת התוק, ובייתוד הענשתם של אנשים שביצעו עבירות
 פליליות, יוצרת תחושות עמוקות של צדק ואי צדק. המעשה

 כאשר החליט היועץ המשפטי להעמיד לדין את אריה דרעי
 בפרשח "בראון - חברון", טענו פרקליטיו של דרעי כי לא
 ייתכן שבפרשה שהיו מעורבים בה ארבעה אנשים, יועמד לדין
 רק אריה דרעי, ובלשונם "כיצד ייתכן שארבעה שטו בטירה
 שהתהפכה ורק אחד נרטב(דרעי)״? הטיעון של פרקליטי דרעי
 הוא שהייתה כאן החלטה לא הוגנת, ולא שוויונית הנגועה

S 



ם דני גימשי ו פ י ז י ע של ם ל ס ה ו ־ י ל י ל  צדק פ

1 
 ״אכיפת החוק" בישראל, מבטא הבדל משמעותי באוריינטציה
 הבסיסית של המערכות בשתי המדינות. מערכת אכיפת החוק
 ממוקדת בעיקר באכיפת החוק, באמצעות הענשתו של העבריין
 מפר החוק. מערכת הצדק ממוקדת ב״עשיית צדק״ כלפי
 המעורבים באירוע הפלילי(עבריין, קרבן, חברה). "עשיית
 הצדק״ כוללח מרכיבים של ענישה יחד עם שיקום, טיפול
Schmallger, 2). מערכת אכיפת החוק במקרא 0 0 1  ומניעה (
 מופיעה כמערכת צדק, והדבר מוצא את ביטויו לדוגמה במצווה
 למנות שוטרים ושופטים לשם עשיית צדק, כפי שנאמר
 "שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך...ושפטו את העם

 משפט צדק".

 |מהו צדק?

 על מנת לדון במאפייני הצדק של מערכת אכיפת החוק עלינו
 להבין את מהותו של מושג הצדק ואת טימניו המובהקים.
 סוקרטט, ברפובליקה של אפלטון, שואל ״מה זה צדק?״ ומאז
 ועד היום השאלה הזו היא דילמה מרכזיח בחשיבה החברתית
 לדורותיה. היא קשורה לשאלות פילוסופיות רחבות כמו: מהי
 מהותו של אלוהים? מהי חברה טובה? או מהו טבעו של
 ממשל לגיטימי? השאלות האלו, ובמיותר שאלת הצדק ניכרות
 בהקשר החזק שיש להן לאיכותם של היי האדם. אפלטון,
 אהיסטו והוגי דעות רבים אחרים טענו כי הצדק הוא המעלה
) החשובה ביותר של ההברה האנושית, אך רבים v i r t ue ) 
 תילוקי הדעות ביתס למהותה, מאפייניה ומרכיביה המרכזיים
 של המעלה הזו. ישנם אפילו הטוענים כי "הצדק משרת תמיד
 את שליטי החברה והוא (הצדק) יתרונו של התזק על פני

. (Solomon & Murphy, 1990)החלש״ 
 אחד ההקשרים הראשוניים והמרכזיים של מושג הצדק הוא
 לתטא, למשפט ולעונש הניתן בעקבותיו במסגרת פעילותה
 של מערכת אכיפת התוק. "משפט צדק״, "מאזני צדק ואבני
 צדק״(ויקרא יט 36), ״צדק ומשפס מכון כיסאך״(תהילים
 פט 15), ״צדק ומשפט ומישרים" (משלי א 3), הם רק תלק
 מזערי מהקישור המקראי בין אכיפת התוק ומשפט לבין
 צדק. המונה צדק מופיע במקרא לרוב כביטוי לתגמול
 ולנקמה . "עין תחת עין״ והריסת סדום ועמורה הן שתי
ם גם באיליאדה צאי ו מו  דוגמאות לגישה זו אותה אנ
 להומרוס (800 לפני הספירה), כאשר הוא מתאר את
 מלחמות היוונים בטרויה. התפיסה הנוצרית, שהתפתתה
 מאותר יותר, הדגישה בענישה את מרכיב הרתמים יותר

 מאשר תגמול ונקמה.
 לא ניתן במסגרת היבור זה להיכנס לדיון מעמיק בטבעו,
 במאפייניו ובמשמעויותיו המגוונות של מושג הצדק. אנו
(John Raw ls  נאמץ את גישתו של ג׳והן ראולס (1971 ,
. ( j u s t i c e a s f a i r n e s s  המתייתם לצדק כאל הוגנות (
 הנאשם, הקרבן, התביעה וההגנה צריכים לתפוס את ההליך
 הפלילי ובייתוד את הענישה הפלילית כמתבצעים בצורה

 הוגנת.

 הענישה הפלילית וצידוקה

 פרק ו׳ בחוק העונשין, תשל״ז - 1977, מפרט את דרכי הענישה
 המקובלות כיום במדינת ישראל. סוגי העונש העיקריים הנם:

 הפלילי עצמו מהווה לעתים קרובות אירוע בעל משמעויות
 עמוקוח ביחס לצדק אישי ולצדק חברתי. מרבית האנשים
 יסכימו כי פשעים כמו רצח ילדים, אונס ילדות או התעללות
 פיזיח בקשישים, הם מעשים רעים לכשעצמם ואין להם כל
 הצדקה. אולם לגבי החלק הארי של מעשי הפשיעה, כולל
 החמורים ביותר, יהיו לרוב חילוקי דעות וחוסר הסכמה. חלק
 מתושבי מדינת ישראל חושב כי רצח ראש הממשלה יצחק
 רבין בשנת 995ו היה מעשה צודק ונכון. תלק מתושבי מדינת
 ישראל ורבים מתושבי הרשות הפלשתינית יצדיקו את רצת
 השר רחבעם זאבי בטענה כי"הרצת הוא תגובה הולמת
. נער שרצח " י ד מ  וצודקת בגין עמדותיו הקיצוניוח של "
 לאתהונה את אביו ״הצדיק״ אח הרצח בכך שהאב התעלל בו

 ובבני משפתתו.

 ןאכיפת התוק

 התגובה המוסדית העיקרית להפרת התוק ולביצוע עבירות
 פליליות נתונה בידי מערכת אכיפת התוק, הכוללת בעיקר את
 המשטרה, את מערך התביעה, את בתי המשפט ואת מערך
 בתי הסוהר. פעילותם של מוסדות אלו מעוררת בקרב
 העבריינים ובקרב הקרבנות תתושות עזות, ביחס לאופן
 הצודק או הבלתי צודק של פעילותם. תתושות אלו נובעות
 מהעיסוק הרתב של מוסדות אלו בנושאים התשובים, הרגישים

 והאינטימיים ביותר של האדם.
 ההחלטות המתקבלות במערכת אכיפת ההוק משפיעות
 באופן ישיר ומהותי על איכות חיי האנשים, ופוגעות לעתים
 קרובות בזכויות האדם והאזרח הבסיסיות ביותר. מעצר על
 ידי המשטרה פוגע בזכוח לחירות, וכך גם ההתלטה שמחליט
 שופט, להטיל על אדם עונש מאסר, שמבוצע על ידי שירות
 בתי הסוהר. עריכת תיפוש בביתו(מבצרו) של אדם פוגעח
 בזכות לפרטיות וכך הדבר גם בעת ביצוע האזנת סתר, או
 כשנעשה חיפוש על גופו או בתוך גופו של אדם. איסור לקיים
 הפגנה פוגע בזכות לחופש ביטוי ומניעת רוכלות בצדי הדרכים
 על ידי המשטרה פוגע בזכוח לחופש העיסוק. פגיעות אלו
 ואחרוח בזכויוח אדם ואזרח נעשות על ידי מערכת אכיפח
 התוק, לרוב בצורה תוקית ומוצדקת בעיני המערכת ומקבלי
 ההתלטות. אולם פעולות אלו נתפסות לרוב כפעולות בלתי
 צודקות על ידי נשוא הפעולה. לעתים קרובות אנשים אלו
 יחושו שאוכפי החוק השתמשו בסמכותם בצורה מוגזמת,

 בלתי שוויונית ובלתי הוגנח.

 ןמערכת צדק

 האתגר המרכזי של תברה דמוקרטית הוא להפעיל את מערכת
 אכיפת החוק כמערכת של צדק פלילי. בארה״ב ובמדינות
 נוטפות מערכת המשפט מכונה ״מערכת הצדק", משרד
( J u s t i c e D e p a r t m e n t ) " ק ד צ  המשפטים הוא ״משרד ה
criminal)ומערכת אכיפת התוק היא ״מערכת הצדק הפלילי״ 
) בארה״ב מתייתט just ice)"המושג"צדק . (justice system 
 למערכת אכיפת החוק במובנה הרתב. ״מערכת הצדק" כוללת
 את כלל הארגונים העוסקים באכיפת התוק, במניעת עבריינות,

 בהענשה ובשיקום.
 השימוש במושג"צדק״ בארה״ב לעומת השימוש במושג



 חיים בלעהו".
 ב. גמול: קיימת חובה מוסרית להעניש את העבריין בגין
 מעשיו העבריינים. גישה אחרת רואה בעונש ״נקם ושילם״,
 במובן סיפוק יצר הנקם של הקרבן ושל כלל החברה.
 ג. מניעה: המטרה היא להפסיק את פעילותו העבריינית של
 האדם באמצעות הגבלות פיזיות. המאסר, לדוגמה, מרחיק את
ו לפגוע בחברה במהלך תקופת ע ממנ נ מו ן ו י י  העבר

 מאסרו.
 ד. טיפול ושיקום: גישה זו טוענת, כי הטיפול בעבריין הוא
 הדרך היעילה ביותר להפטקת התנהגותו העבריינית ולשיקומו,
 וכן זו הדרך הטובה ביוחר להגנה על החברה. חסידי גישה זו
 טוענים, כי ענישה המבוססת על תגמול, על הרתעה או על
 מניעה, מקבעת אצל העבריין דפוסי התנהגות עבריינית לטוות
 רחוק. במחצית שנות ה-70 התפרסמו מחקרים רתבי היקף
 שמםקנתם הכוללת הייתה, כי כל שיטת טיפול בעבריינים
. ( M a r t i n s o n , 1 9 7 4  אינה מצליחה להפחית רצידיביזם (
 ה. פיצוי ופיוס: פיצוי לקרבן העברה אינו נכלל, לעתים, בארבע
 הקבוצות העיקריות של תכלית הענישה(בזק, 1998:56). אולם,
 מרכיב הפיוט והטיהור יחד עם ההשבה ופיצוי הקרבן, היוו בעבר
 מרכיבים משובים של הענישה הפלילית. שוהם ושביט(1997:8)
 מבחינים בין שלושה היבטים של הפיצוי: פיצוי ריגושי, פיצוי
 ישיר(כספי) ופיצוי יצירתי. הפיצוי הריגושי נותן סיפוק לקרבן
 העברה. הפיצוי הישיר שואף לתקן את הנזק שנגרם לקרבן,
 והפיצוי היצירתי מאפשר לעבריין לפצות את החברה על הפגיעה

 בערכיה ועל הפרת הסדר והאיזון.

 |מערכת אכיפת החוק כמערכת צדק

 כפי שראינו לעיל, פעילותה של מערכת אכיפת התוק כוללת
 בתוכה מרכיבים מובנים הפוגעים בזכויות האדם והאזרח
 החשובות ביותר כמו שלילת חירותו של אדם, פגיעה בזכות
 לפרטיות, פגיעה בזכות לחופש ביטוי, פגיעה בזכות לחופש
 תנועה ועוד ופגיעות נוספות. הצידוק לפגיעות אלו מבוסט על
 ההנתה כי ניתן לפגוע בזכויות של פרט אחד על מנת לשמור

 על הסדר הציבורי ועל ביטחון הציבור.
 על מנת שמערכת אכיפת התוק תיתפס כ״מערכת צדק״ היא
 צריכה לתפקד בצורה הוגנת והיא צריכה להיתפס ככזו על ידי
 כל הצדדים השותפים בתהליך: נאשם, קרבן, תובע, שופט,
 עדים תקשורת וכלל הציבור. דרישה זו היא כמעט בלתי
 אפשרית להשגה, מכיוון שלצדדים המעורבים בהליך הפלילי
 ישנם לרוב גישות סותרות ואינטרסים נוגדים ומתנגשים. ניתן
 לומר שלכל אחד מהמעורבים יש את ה״אמת שלו״ - דבר
 המקשה על חפיסח החהליך כהוגן ומכאן גם כצודק.

 כדי שמערכת אכיפת החוק תהיה מערכת צדק יש להבנות
 בפעילות המערכת ארבעה עקרונות מרכזיים. העקרונות
 האלה צריכים למצוא את ביטויים הבולט והקבוע בפעילות
נים, של המוסדות ושל ומית של האנשים בארגו ומי  הי

 התהליכים המתקיימים שם.
 הוגנות המערכת צריכה להיבתן לאור היישום המעשי של

 ארבעת העקרונות שלהלן:

 מאסר, מאסר על תנאי, נשיאת מאסר בעבודות שירות, תשלום
 קנס, התתייבות להימנע מעבירות, שירות לתועלת הציבור,
 תשלום פיצויים והוצאות. העונש המוסל על הנאשם במסגרת
 הליך פלילי הוא ״בעל אופי מרתיע, מוגדר בחוק, מוטל על
 אדם על-פי התלטת הרשות השיפוטית של המדינה, בעקבות
 הרשעתו בדין בשל מעשה פלילי שעשה" (בזק 1998:19).
 תורת העונשין (פנולוגיה) עוסקת בחקר העונשין ובלימוד
ישה. ת הענ ו להשיג את מטרו עד ו  דרכי הענישה, שנ
 מטרות אלו ואמצעי הענישה המתקיימים בחברה דמוקרטית,
 צריכים להתבסס על תשתית מוסרית, שהיא הצידוק לסבל
 הנגרם לאדם על-ידי פעולת העונשין(שוהם ושביט 1997:28).
 הצידוק לענישה מבוסס על קיומה של "אמנה חברתית" (לוק,
 רוסו, קאנס), שבמסגרתה האדם מקבל על עצמו להתנהג
 בהתאם לכללי האמנה, ובייחוד לא לפגוע באחר. הפרת התוק
 על-ידי העבריין, פוגעת באיזון שנוצר על-ידי האמנה, בין

 חובות לבין זכויות.
 העונש הניתן לעבריין הוא מוצדק, מכיוון שהוא מחזיר את
 האיזון שהופר בעקבות ההתנהגות העבריינית (1971:1

. קאנט (1724-1804) מצדיק את העונש כ״ציווי ( R a w l s 
 מוחלט" של הענשת העבריין וכתובה מוטרית, מכיוון שהוא
 פשע (קאנט תשכ״ט). הגל(1770-1831) מצדיק את הענישה
 הממשית והפוגעת בהביאה לידי ביטוי את "הצדק המוטרי״,
 ובגינוי שהיא מגנה את הפגיעה הרעה שנגרמה עקב מעשה
 העבירה (הגל תשל״א). "גישת הזכויות" מתייחסת לצדק כאל
 הוגנות, ומדגישה את זכות האדם לחירות אישית, הנובעת

 מהסכמתם הכללית של בני-האדם.
 ייעודם העיקרי של החוקים הוא להבטיח את זכויות האנשים

 ומעשה הפשע נחפס כפגיעה בפרט ובזכויותיו.
 הצידוק לענישה מושתת על קיומה של חברה יציבה, שבה
. לפי הגישה ( R a w l s 1971:24) נשמרות זכויות האדם 
 התועלתית ניתן להגביל את זכויות האדם למען"תועלת
 החברה", כלומר, כדי לספק את מרב האושר למרב האנשים
Mil) .בנתהם(1748-1832) גרס,כי כל עונש l  בחברה (1859 ,
 הוא דבר רע, וניתן להטיל עונש רק כדי למנוע רע גדול יוחר
 (אצל שוהם ושביט 1997:32). קיימת גישה נוספת השוללת
 כל צידוק לענישה. גישה רדיקלית זו שוללת הפעלת סמכות
 של כל אדם על אדם אחר, וטענת המצדדים בה היא, כי
 סמכותה של המדינה להעניש היא ביטוי לכוחה המדכא, ולכן

.(Walter, 1979) אין לסמכות זו כל צידוק 

 ןמטרות הענישה

 מטרות הענישה מעוגנות בצידוק המוטרי הקיים לעצם מושג
 הענישה. מטרות הענישה משתנות במשך ההתפתחות
 ההיסטורית והן משקפות את ערכי החברה, את צורכיה, את
 המאפיינים של מוקדי הכות שבה ואת מאפייניה התרבותיים.
 מקובל לחלק את מטרות הענישה לארבע קבוצות עיקריות

 (בזק, 1998:56):
 א. הרתעה: זוהי מטרה תועלתית, שתכליתה להרתיע את
 האדם הספציפי באמצעות הטלת עונש שגורם לסבל. הרתעת

 הכלל מכוונת לעבריינים פוטנציאליים במובן"יראו וייראו״.
 ההנתה היא, כי"אלמלא מוראה של מלכות איש את אחיו



ס דני גימשי ו פ י ז י ע של ם ל ס ה ו ־ ־ י ל י ל  צדק פ

 אכיפת החוק מובנים גורמים הפוגעים באופן משמעותי
 בתהליך עשיית הצדק. קהלת הקצין את הבעיה וטען כי ״..
 ועוד ראיתי תתת השמש מקום המשפט שמה הרשע ומקום

 הצדק שמה הרשע ..." (קהלת ג 16).
 על מנת שמערכת אכיפת התוק תתפקד כ״מערכת צדק״ יש
 צורך במאמץ קבוע ושיטתי שיתזק ויפתת את מרכיבי הצדק
 וההוגנות בפעילותה היומיומית של מערכת אכיפת החוק
 בישראל. שמירה קפדנית על זכויות האדם והאזרת, שמירה על
 שלטון התוק ועקרון התוקיות, התייתסות שוויונית לכל אדם
 ללא הבדל של דת, לאום, אזרחות או מעמד חברתי, אכיפה
 אפקטיבית של חוקי המדינה ושמירה על ביטתונו של האזרת
- הם המרכיבים המרכזיים בהפיכתה של מערכת אכיפת
 התוק למערכת צדק. אולם אפילו מרכיבים אלו אינם נמצאים
 בהלימה מלאה וגם ביניהם יש לעתים קונפליקט וסתירה.
 מכאן, שהחתירה לצדק במערכת אכיפת החוק משולה לסלע
 שסיזיפוס דוחף במעלה ההר - והסלע חוזר ומתדרדר. מחד
 תכליתה של מערכת אכיפת החוק היא עשיית צדק ומאידך
 מובנים במהות פעילותה גורמים משמעותיים הפוגעים בצדק.
 מה שנותר הוא לעשות מאמץ בלתי פוסק לעיגון ויישום
 מרכיבי הצדק בפעילותה של מערכת אכיפת התוק, או בלשון

 המקרא "...צדק צדק תרדוף למען תהיה..."
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 עקרון השוויון
 למעורבים בהליך הפלילי חייבת להיות תחושה כי מערכת
 אכיפת התוק מתייחסת אליהם בצורה שוויונית ואינה מפלה
 על רקע דתי, עדתי, תברתי לאומי או אישי. לדוגמה, האם זה
 הוגן(צודק) לתת אפשרות שימוע לאישי ציבור בעוד שהדבר

 נמנע מבני תמותה רגילים?

 עקרון זכויות האדם והאזרח
 האיזון בין זכויות האדם לבין השמירה על הסדר הציבורי ועל
 הביטחון צריך לעמוד ביסוד פעילותה של מערכת אכיפת
 החוק. השמירה על זכויות האדם והאזרח צריכה להיות מרכיב
 יסודי ובולט בהליך אכיפת החוק. מעצר חשודים, השימוש
 בכוח כלפי אזרחים, ביצוע חיפוש בבית או על גופו של אדם,
 ייעשו בצורה השומרח על כבוד האדם, ורק כאשר אין בנמצא
 אלטרנסיבה אחרת כדי להגן על אדם אתר או על מנת לשמור

 על הטדר הציבורי.

 עקרון החוקיות ושלטון החוק
 התפיסה המהותית של שלטון התוק טוענת כי פעילותה של
 המערכת המשפטית ותוכנם של התוקים תייבים להיות
 מעוגנים בעקרונות של מוסר ושל צדק ראויים. אין עבירה
 וכמובן שלא ניחן להטיל עונש אלא אם נקבע בחוק ואך ורק
 על פי החוק. רק הסדר משפטי הקבוע מראש יכול להכתיב
ן 1991:262). י  איסורים והיחרים מחייבים (רובינשטי
 מרכיב ״ודאות החוק״ מבטא את הגישה כי לא ניתן להעניש
 אדם על מעשה שלא היווה עבירה בעח ביצוע המעשה. התוק
 חייב להיוח פומבי והמדינה צריכה להביא לידיעח האנשים

 את המותר והאטור(רובינשטיין 1991).

 עקרון המערכת היעילה
 מערכת אכיפת החוק צריכה לתפקד בצורה יעילה ולהיתפס
 ככזו על ידי האזרתים. המשמעות האמיתית של מרכיבי הצדק
 נקבעת על ידי פעילותם והתנהגותם של הארגונים והאנשים
 הפועלים במסגרח מערכח אכיפח החוק. אופן קבלת ההחלטות,
 תוכן ההחלטוח ואופן יישומן בחיי יומיום הם אלו המעצבים
 את משמעות מושג הצדק במערכת אכיפח החוק. מערכת
 רשלנית, בלתי מקצועית ובלתי יעילה אינה יכולה לתפקד
 כמערכת צדק, ובוודאי שלא תיתפס ככזו על ידי התושבים.
 מערכת אכיפת תוק שאינה מצליתה להקנות ביטתון אישי
 ברמה טבירה לתושבים, עלולה לפגוע בלגיטימיות של אכיפת

 החוק ואף בלגיטימיות של המשטר בכלל.

 מהנאמר עד כאן עולה כי קיים קונפליקט מובנה בין ממד הצדק
 בפעילותה של מערכת אכיפת החוק לבין מרכיבים ומאפיינים
 מרכזיים של מערכת אכיפת התוק העומדים בסתירה לצדק.
 תכלית קיומה של מערכת אכיפת התוק כמערכת צדק, הוא
 עשיית צדק כלפי כל המעורבים באירוע הפלילי וגם כלפי כלל
 החברה. קביעה זו שונה באופן מהותי מהגישה הרואה את
 תכלית מערכת אכיפת החוק בהענשה ובאכיפח החוק.
 מאידך ראינו כי בהליך אכיפת התוק ובפעילותה של מערכת


