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המשפט, במסגרת טענה להגנה מן הצדק, לא ישמש כ"תובע על" -. בית3

הדעת של הפרקליטות בהחלטתה ויש -הבוחן את הקרביים של שיקול
 484 .......... פה בחזקת תקינות המעשה המינהלילהחזיק את רשויות האכי

 486 ...................... . לא ניתן להכריע בטענות המבקשת בהליך המקדמי4
ידי הנאשמת בהליך אחר, זאת -. טענת ההגנה מן הצדק עשויה לעלות על5

ככל שתידרש לחזור ולעמוד למשפט פלילי באותו עניין בו עוסקת 
 489 ..................................................................................... הקובלנה

. הגם שהנאשם הצביע על פסול אף בהתנהלות הקובל, אין בכך כדי 6
 491 ...................... להקים לו הגנה מן הצדק כנגד הקביעה כי בצע עבירה

-דעת התביעה, אשר הפעילה שיקול-. אין מקום להתערבות בשיקול7
 492 ............................................................................ דעתה בסבירות

. המחדל לא מצדיק הענקת סעד קיצוני בדמות ביטול כתב האישום 8
 494 .......................................................... מטעמים של הגנה מן הצדק

. האם וכיצד משליכה התנהגותו של מעורב על מעשיו ואשמתו של 9
 495 ....................................................................................... הנאשם

. עיקר עניינה של ההגנה מן הצדק הוא בהבטחת קיומו של הליך פלילי 10
 497 ................................................................................... ראוי והוגן

רון . שיהוי ניכר בהגשת כתב האישום עשוי להביא להחלתו של עק11
ההגנה מן הצדק. אולם החלטה מסוג זה שמורה למקרים חריגים, 

 499 ................................................ ובהתקיים מספר תנאים מצטברים



 תוכן עניינים

 ז 

, מבלי להניח תשתית . לא ניתן לטעון לקיומה של אפליה כזו או אחרת12
 501 ..................... עובדתית המקימה, לכל הפחות, בסיס ראשוני לקיומה

. מקרים דומים לזה של הנאשמת, בהם נמנעה המאשימה, מהעמדה 13
אכפה כלל, הפרת הסדרי ראייה, מטעמי מדיניות של אופן  לדין או לא

 501 ............ אכיפתן הנכון עשוי הדבר להקים למבקשת "הגנה מן הצדק"
כן היא -בררנית שיסודה בטעמים מפלים ועל. יש להבחין בין אכיפה 14

 503 ..................... פסולה, לבין אכיפה חלקית המבוססת על נימוק ענייני
ילית, יש להרחיב . במסגרת טענת הגנה מן הצדק בהליך של קובלנה פל15

 506 ................................המשפט-את "ארגז הכלים" העומד לרשות בית
האם הרשות הפלתה בין הנאשם לבין נאשמים  -. אכיפה בררנית 16

 508 ........... מידה-פיהם לא ננקטה אותה אמתפוטנציאליים אחרים, שכל
. דוקטרינת ההגנה מן הצדק יוצרת תריס ומגן מפני ניהול משפט פלילי 17

באופן מהותי עקרונות של נגד אדם אם ניהול המשפט הפלילי נגדו סותר 
 509 ........................................................................... הגינות משפטית

. אין להפוך את ההגנה מן הצדק למכשיר לקיצור תקופת ההתיישנות 18
שתיוותר מכשיר להגשמת עקרונות של הקבועה בחוק ויש להקפיד על כך 

 511 ................................................................................ הגינות וצדק
. אדם זכאי לכך שהחלטת הרשויות בעניינו תתקבל מתוך יחס של 19

 513 .................... היא החלטה פסולהשוויון כלפיו, ומשכך החלטה מפלה 
הדעת שהוביל להחלטה שלא -. משלא הצביע הקובל על פגם בשיקול20

הרי שאין מקום לאפשר לקובל להתעמר בנאשם  -להגיש כתב אישום 
 516 ........................................... פנות בדרך של הגשת קובלנה פליליתול
. נפל פגם בהתנהלות המדינה כלפי הנאשם, אשר מעורר תחושה של 21

 518 .........................................................פגיעה בצדק ובהגינות ההליך
. ברור הוא שאין בפנינו מקרה המצדיק את ביטולו של כתב האישום, 22

ולמעשה קבלה של טענת "הגנה מן הצדק" כטענה מהותית שיש בה כדי 
 520 ................................................... המערערלהשפיע על הרשעתו של 

ביטול כתב האישום מחמת "טענה מן  -סטיה מהן -. הנחיות מינהליות 23
 522 ....................................................................................... הצדק"

 524 . . אפליה בין נאשמים וביטול כתב אישום מחמת "טענה מן הצדק"24
 526 ...................... ת כתב האישום בעקבות ערר על סגירת התיק. הגש25
 530 ....................................................................... . אכיפה בררנית26
 539 ............................................................. . אכיפה בררנית ושיהוי27
 552 ...................... חקירתיות לא בוצעו פעולות -. תלונה שלא נחקרה 28
 566 ............... . התנהגות המאשימה, נטען, עולה כדי מרמה ומצג שווא29
 578 .................................. . פגיעה ממשית בצדק ובהגינות המשפטית30
        . שיקול של אכיפה בררנית עשוי להצדיק הקלה בעונשו של 31

 579 ....................................................................................... הנאשם
 



 תוכן עניינים

 ח 

במקרה הנדון, לא התקיים המבחן שנקבע בפסיקה להתגבשותה של  .32
 580 ........................................................................... ההגנה מן הצדק

לב -. בהצטבר הפגיעה בזכויות הנאשמת בהיותה חשודה, בשים33
רבות באופן ביצוע החקירה, ניהול ההליך הפלילי במקרה דנן לתקלות ה

 587 ............. עומד בסתירה מהותית לעקרונות של צדק והגינות משפטית
 593 .... משפט לענייני תעבורה-בית -: דוגמאות ההלכה הפסוקה פרק י"א

 593 ........ זיכוי בשל טענת הגנה מן הצדק בשלב שמיעת הראיות\ביטול. 1
 594 ................... הסתמכות על מצג רשמי של המדינה -. הגנה מן הצדק 2
מתן אפשרות לנאשם לנהל משפט -די להצביע על אי -. הגנה מן הצדק 3

גדו פגיעה חריפה וממשית בתחושת הוגן, או שיש בניהול המשפט כנ
 595 ........................................................................... ההגינות והצדק

. הגשת כתב אישום בטרם התבררה תמונת הראיות וטרם ידועה זהותם 4
 596 ........................................ ן הצדקהגנה מ -של העדים איננה ראויה 

 598 .............................. אין להעלותה כדבר שבשגרה -. הגנה מן הצדק 5
. הגשת כתב האישום או ניהול ההליך הפלילי עומדים בסתירה מהותית 6

 598 ....................... הגנה מן הצדק -לעקרונות של צדק והגינות משפטית 
 600 ................................................. הגנה מן הצדק -. אכיפה בררנית 7
. היעדר חקירה במשטרה של הנאשם, טרם הגשת כתב האישום, אינה 8

 601 ................. מצדיקה ביטול כתב האישום מטעמים של הגנה מן הצדק
בהם ההפליה היא פרי  למקרים . הרחבת עקרון ההגנה מן הצדק גם9

של  מקרים -הדעת מצד הרשות -מעשה מחדל ורשלנות או, טעות בשיקול
 602 ................................................ אכיפה מפלה שלא מתוך כוונת זדון

 603 .......................... רק במקרים נדירים ובמשורה -. הגנה מן הצדק 10
החלטת רשויות האכיפה להעמיד לדין את פלוני ובו בעת להימנע . 11

מהגשת כתב אישום נגד אלמוני, החשוד אף באותה פרשה, אינה מקימה 
 605 ....................... בהכרח טענה להגנה מן הצדק על רקע אכיפה בררנית

נסבלת -. שימוש בהגנה מן הצדק לביטול כתב האישום: התנהגות בלתי12
של הרשות, התנהגות שערורייתית שיש בה משום רדיפה, דיכוי 

 606 ................... והתעמרות בנאשם. טענה שתתקבל רק במקרים נדירים
. משניתנה הסכמת המאשימה לביטולו של כתב האישום, לא היה 13

 607 .......................................... צורך בטיעון המתייחס להגנה מן הצדק
 608 .............................. . שלושה שלבים לבחינת טענת הגנה מן הצדק14
יימת זכות לערור על סגירת תיק כך גם התביעה . כשם שלמעורבים ק15

דעתה בין אם נתגלו עובדות -פי שיקול-רשאית לשנות החלטתה על
 609 ............................................ חדשות או מבחינת האינטרס הציבורי

לא די להוכיח כי רק כנגד הנאשם הוגש כתב אישום,  -אכיפה בררנית  .16
אלא שעל הנאשם להוכיח כי בבסיס ההבחנה בינו לבין אחרים, הדומים 

 611 ....... לו בנסיבותיהם, שבגינה הוגש כנגדו כתב אישום ניצב מניע פסול
 



 תוכן עניינים

 ט 

. הגנה מן הצדק היא טענה שיש לקבלה במשורה במקום בו יש לתקן 17
      עוול ממשי שנעשה כלפי הנאשם במעשיה הנפסדים של רשויות 

 612 ...................................................................................... התביעה
. חובתה של התביעה היא לבחור באופציה הנורמטיבית, עונשית 18

ההולמת ביותר את טיבו של האירוע הפלילי כפי שהוא מתואר בפרשת 
 613 ............................................................... העובדות בכתב האישום

. על הטוען כנגד סבירות פעולת הרשות הנטל להראות כי נערכה 19
 614 .............................................. לכאורה הבחנה לא ראויה בין שווים

דין בורוביץ לקיומה של -. לא התקיימו שלושת השלבים שנקבעו בפסק20
 615 ............................................................................. הגנה מן הצדק

 617 ...................................................... הדין לעבודה-פרק י"ב: בית
 617 ........................... . שיהוי בהגשת כתב האישום וגרימת נזק ראייתי1
-. בנסיבות האמורות של הגשת כתב האישום לא היתה התנהגות בלתי2

נסבלת של הרשות אשר עולה כדי פגיעה בזכויות מהותיות או דיוניות של 
 619 ................. י כתב האישוםהנאשמים או ביכולתם להתגונן כראוי בפנ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


