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 המעמד של חתימת הקיו� במסגרת הלי� החנינה
  1)שר המשפטי'  זוהר נ�10021/06 "בעקבות בג(

  מאת

  *יוסי נחושת�

מאמר זה ד� בשאלת המעמד של חתימת הקיו� על מסמ� שעניינו הקלה בעונש או 

המכונה במאמר גישת , לפי הגישה המוצעת. ידי נשיא המדינה חנינה שניתנה על

המעמד של נשיא המדינה יחד ע� האופי המיוחד של , "דעתהביקורת על שיקול ה"

סמכות החנינה מחייבי� הפעלה זהירה במיוחד של שיקול הדעת של שר המשפטי� 

גישה זו מחייבת הפעלה זהירה של , בהתא�. בבואו לסרב להוסי� את חתימת הקיו�

לסרב גישה זו מאפשרת לשר המשפטי� , ע� זאת. ביקורת שיפוטית על החלטת החנינה

להוסי� את חתימת הקיו� א� לדעתו נפל פג� משפטי מהותי בשיקול הדעת של נשיא 

במאמר .  ובאמצעות סירוב זה לקבוע שהחלטת החנינה נעדרת תוק� חוקי–המדינה 

, "הסמכות המקבילה"גישת , האחת: מתוארות שלוש גישות חליפיות לגישה המוצעת

, השנייה. ת� מלא בהחלטה לחו�לפיה חתימת הקיו� הופכת את שר המשפטי� לשו

לפיה השר רשאי לסרב להוסי� את חתימת הקיו� רק א� , "הביקורת על ההלי�"גישת 

עולה חשש שבפני הנשיא לא עמדה תשתית עובדתית מלאה ומדויקת עובר לקבלת 

לפיה חתימת השר היא , "טכנית�הסמכות הפורמלית"גישת , השלישית. ההחלטה לחו�

החלטת החנינה תקפה ג� , לחלופי�. ויב לחתו� על החלטת הנשיאעניי� טכני והוא מח

פניה�  המאמר ד� בגישות אלה ומסביר כי יש לדחות� ולהעדי� על. ללא חתימת הקיו�

  ".הביקורת על שיקול הדעת"את גישת 

  
‡ .‡Â·Ó .· .‰�È„Ó‰ ‡È˘� Ï˘ „ÁÂÈÓ‰ „ÓÚÓ‰ .‚ .ÌÂÈ˜‰ ˙ÓÈ˙Á Ï˘ ˙ÈÏÎ˙‰ .
„. ÈËÙ˘Ó‰ ¯˘ Ô‰·˘ ˙Â·ÈÒ�‰ÌÂÈ˜‰ ˙ÓÈ˙Á ˙‡ ÛÈÒÂ‰Ï ·¯ÒÏ È‡˘¯ Ì .‰ . Â˙„ÓÚ

‰ÈÏÚ ˙¯Â˜È·Â ¯‰ÂÊ ÔÈÈ�Ú· ËÙ˘Ó‰ ˙È· Ï˘. 1 . היעדר קשר בי� מהותה של סמכות
תלות של נשיא המדינה ברשות �הצור� באי. 2; החנינה לבי� זהותו של מפעיל הסמכות

ש המשפט החוקתי כמענה לתרחי. 4; חתימת הקיו� וביקורת שיפוטית. 3; המבצעת
. ·Â .‰ÏÈ·˜Ó‰ ˙ÂÎÓÒ‰ ˙˘È‚ ÔÈ·Ï ˙Ú„‰ ÏÂ˜È˘ ÏÚ ˙¯Â˜È·‰ ˙˘È‚ ÔÈ; הגרוע ביותר

Ê. ÌÂÎÈÒ È�ÙÏ :‰�È„Ó‰ ‡È˘� Ï˘ ˙Â�ÈÒÁ‰ Û˜È‰ ÏÚ ‰¯ÈÙÎ È¯Â‰¯‰ .Á .ÌÂÎÈÒ.  
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  מבוא. א

חיבור זה ד� בשאלת המעמד של חתימת הקיו� על מסמ שעניינו הקלה בעונש או חנינה 
ע� האופי המיוחד , מעמדו של נשיא המדינה, המוצעתלפי הגישה . שקבע נשיא המדינה

מחייבי� הפעלה זהירה במיוחד של שיקול הדעת של שר המשפטי� , של סמכות החנינה

כמו ג� הפעלה זהירה של ביקורת שיפוטית על , בבואו לסרב להוסי� את חתימת הקיו�

טי� לסרב ה� אינ� מחייבי� את שלילת הסמכות של שר המשפ, ע� זאת. החלטת החנינה

להוסי� את חתימת הקיו� א� לדעתו נפל פג� משפטי מהותי בשיקול הדעת של נשיא 

  . המדינה

לנשיא המדינה נתונה הסמכות לחו� "נשיא המדינה קובע כי : יסוד�לחוק) ב(11סעי� 

 לחוק היסוד קובע כי 12סעי� ". עברייני� ולהקל בעונשי� על ידי הפחתת� או המרת�

דינה על מסמ רשמי טעונה חתימת קיו� של ראש הממשלה או חתימתו של נשיא המ"
זולת מסמ הקשור בכינו� הממשלה או בפיזור , של שר אחר שהחליטה עליו הממשלה

לצור הנוחות . הוא שר המשפטי�" שר אחר"אותו , מכוח החלטת הממשלה". הכנסת

א� , יזו עילההשאלה היא למעשה בא. ידובר להל� בחנינה כמונח הכולל ג� הקלה בעונש

לחלופי� ; רשאי שר המשפטי� לסרב להוסי� את חתימת הקיו� לכתב החנינה, בכלל

תהא החנינה תקפה ג� בהיעדרה של חתימת הקיו� , ובאילו נסיבות, אפשר לשאול א�

  .האמורה

כפי שציי� השופט לוי בעניי� , למעשה; לכאורה מדובר בשאלות צרות ונקודתיות

¯‰ÂÊ ,"ה� משליכות לא רק על דמות� .  לשורשיו של משפטנו החוקתישאלות אלו יורדות

 שלטו� –אלא על עקרונות יסוד של דמוקרטיה , של מוסד הנשיאות ושל מוסד החנינה
 עד לאחרונה הייתה שאלת מעמדה של חתימת 2".החוק והפרדה ראויה בי� רשויות

 חנינה שהעניק שכ� לא זכור מקרה שבו סירב שר לחתו� על כתב, הקיו� תאורטית בלבד

המשפט , ע� זאת; כאלה שסברו ששאלה זו תישאר תאורטית, מ� הסת�, היו. הנשיא

נאל� להתמודד מעת לעת ע� שאלות שנדמה היה שלעול� , כהרגלו, החוקתי הישראלי

השאלה בדבר מעמדה של חתימת הקיו� התעוררה לפני כשנה , בענייננו. לא תעלינה

10021/06� "בבג � ¯‰ÂÊ 'Ù˘Ó‰ ¯˘ÌÈË.3במקרה זה הורשע העותר בעבירות של רצח  ,

במש תקופת מאסרו ביצע . דינו נגזר למאסר עול�. אינוס וחטיפה לש� עבירת מי�

 ביקש העותר כי תיקצב תקופת 2004בשנת . העותר עבירות רבות נוספות והורשע בגינ�

� וכ� ועדת השחרורי, באמצעות מחלקת החנינות במשרדה, שרת המשפטי�. מאסרו
בניגוד להמלצות אלו החליט . המליצו לנשיא המדינה לא להיעתר לבקשה, המיוחדת

כתב ההקלה בעונש הועבר .  שני�32נשיא המדינה לקצוב את עונש המאסר לתקופה של 

השרה ביקשה לדעת מה פשר הפער בי� ההמלצות . לחתימתה של שרת המשפטי�

 
  .ינו של השופט לוי לפסק ד4' בפס, ש�   2

  . 1ש "לעיל ה   3
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ר העיקרי שנית� היה השיפור ההסב. ששללו הקלה בעונש לבי� ההקלה שניתנה בפועל

 נדמה – ועל פי ההמלצות האמורות –א� על פי שבפועל , שחל בהתנהגותו של העותר
שרת המשפטי� ושרי המשפטי� שבאו אחריה סירבו . היה שמדובר בטעות עובדתית

בעתירה התבקש בית המשפט להורות לשר המשפטי� . לחתו� על כתב ההקלה בעונש

לחלופי� התבקש בית המשפט לקבוע שכתב ; ל נשיא המדינהלהוסי� את חתימתו לזו ש

, בית המשפט דחה את העתירה פה אחד. ההקלה בעונש תק� א� בלא חתימתו של השר

  . א דעות השופטי� נחלקו לגבי מעמדה של חתימת הקיו�

לאחר מכ� תתוארנה הגישות ; במאמר זה יידונו תחילה המטרות של חתימת הקיו�

עמדה המשפטי ובהמש תתואר הגישה שאימצה דעת הרוב בעניי� האפשריות בנוגע למ

¯‰ÂÊ ,בעניי� זה את דעת . על נימוקיה �לבסו� ייטע� כי גישה זו אינה רצויה וכי יש לאמ

  . מנימוקיה ומנימוקי� נוספי�, ÂÊ‰¯המיעוט בעניי� 
נדמה . לכל אלה נקדי� דברי� על המעמד של נשיא המדינה כמוסד וכרשות שלטונית

ל עמדה בנוגע לתכלית של חתימת הקיו� ובנוגע למעמדה המשפטי נסמכת במידה שכ

בכלל ואל מול  –מסוימת על הנחת מוצא מוקדמת באשר למעמד של נשיא המדינה 

ג� למחלוקת , כפי שיפורט בהמש, דברי� אלה נכוני�. רשויות שלטו� אחרות בפרט

  .  ÂÊ‰¯שהתגלעה בי� השופטי� בעניי�

  ד של נשיא המדינה המעמד המיוח. ב

, התפיסה המרוממת את מעמדו של הנשיא ומעמידה אותו כמעט מעל לכל ביקורת

בפסיקה הישנה והחדשה אפשר . היא תפיסה שעבר זמנה, פרלמנטרית או שיפוטית

 Ó˙‡�‰בעניי� . למצוא תיאורי� נשגבי� למעמד של מוסד הנשיאות ושל הנשיא עצמו

 השני� שחלפו מאותה 4".ל� באישיותו את המדינהמג"קבע השופט חיי� כה� כי הנשיא 

מבטא "קבע השופט לוי כי נשיא המדינה ÂÊ‰¯ בעניי� . פרשה לא הקהו את התפיסה הזו

את היסודות המשותפי� שחולקי� , את ערכי הלבה שלה, בעשייתו את רוח האומה

  השופט לוי הביא ג� מדברי השופטת5".מרכיביה השוני� ואת הנרטיב המכונ� שלה

  :שקבעה בעניי� אחר כדלקמ�, יה'פרוקצ

הוא . ואת ערכיה המוסריי� והדמוקרטיי�, הנשיא מסמל את המדינה
ומייצג ערכי� של מוסר חברתי , עומד נישא מעל למאבקי הכוח במדינה

 
השופט כה� חזר על ). 1962 (465, 430ד טז "פ, Ï˘ÓÓÏ ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ‰ '‰�‡˙Ó‰ � 13/60נ "ד   4

 ÌÈËÙ˘Ó" שיח בנושא החנינה�רב"ראו חיי� כה� מתו� , דברי� אלה יותר מעשרי� שנה מאוחר יותר

  ). 1985 (14, 9טו 

  . לפסק דינו של השופט לוי10' בפס, 1ש "לעיל ה,  ÂÊ‰¯עניי�   5
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הוא מייצג במעמדו את . [...] שאינ� שנויי� במחלוקת פוליטית

גיה השוני� של ואת הקווי� המאחדי� והקושרי� בי� פל, הממלכתיות

הערכי , היפה, הוא אמור לשק� באישיותו את הטוב. החברה הישראלית
   6.והייחודי המאפייני� את הציבור בישראל

נדמה שהדברי� שלעיל משקפי� בעיקר משאלת לב ולא את המצב , ע� כל הכבוד

א כשה� משמשות בסיס לגיבוש דוקטרינות ,  אי� כל פסול במשאלות מסוג זה7.הקיי�

  :הטעי� השופט חיי� כה�, למשל, כ. נוחות מסוימת�טיות הדבר מעורר אימשפ

המגל� באישיותו ובמעמדו את המדינה , אי� ל רשות כנשיא המדינה

 ומה –אשר נית� להפקיד בידיו הנאמנות סמכות רחבה עד בלי די , עצמה

 תו כדי ביטחו� גמור שלא ישתמש בסמכות זו אלא –שבחסד � ג� סמכות

   8.ובגבולותיה ההגיוניי� והמינהליי�, בשעתהבמקומה ו

סבורני כי אי� בנמצא אד� או רשות שלטונית כלשהי שאפשר לומר לגביה� בביטחו� 

ג� א� יש . נשיא המדינה אינו יוצא דופ� בהקשר זה. גמור שלא ינצלו את סמכות� לרעה

ונטיי� נדמה שה� רלו, טע� בתיאורי� הנשגבי� של מוסד הנשיאות ושל הנשיא עצמו

א לא להיותו , בעיקר למעמד הסמלי של מוסד הנשיאות ולתפקידיו הסמליי� של הנשיא

 
5699/07� "בג   6 � ‡ ˙È�ÂÏÙ '‰Ï˘ÓÓÏ ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ‰ ,יה ' לפסק דינה של השופטת פרוקצ1' פס

9631/07� "ראו ג� את הדברי� שכתב השופט פוגלמ� בבג). 26.2.2008, פורס� בנבו( � ıÎ ' ‡È˘�

‰�È„Ó‰ ,כפי שהפנה אליה� השופט לוי בעניי� , )14.4.2008, פורס� בנבו( לפסק דינו 15' פס¯‰ÂÊ .  

באתר הרשמי של . ראיות הלקוחות מהתרבות הפופולרית ומהציבור הישראלי תומכות בטענה זו   7

התבטאויותיו  מעט ביקורת בשל נבחר לנשיא המדינה וזכה ללא 1993�ב"הכנסת נכתב על עזר ויצמ� כי 

 השוביניסטיות וההומופוביות נראה שמפאת כבוד הנשיא נמנעו מלאזכר את התבטאויותיו". הפוליטיות

)www.knesset.gov.il/Mk/heb/mk_print.asp?mk_individual_id_t=690 .(ששמר פחות על  מי

, למשל, ראו.  עתשיא באותהשנדמה ששיקפו את תדמית הנ, כבוד הנשיא היו תכניות סאטירה שונות

 /ÂË˜È¯˜Â Ò˜ÈÓÂ˜ 15) 2010 (bezalel.secured.co.il/zope/home¯‰" עיצוב דמות"צחי פרבר 
he/1262585125" :בשני� ."כזק� סנילי, שהיה כבר נשיא המדינה, הוצג עזר ויצמ�' חרצופי�'ב 

לא של הנשיא קצב בתדמיתו המעורערת ממי" אר� נהדרת" התעמרה תכנית המערכוני� 2009�2007

. ג� כא� נדמה שהתכנית יצרה מציאות ושיקפה אותה כאחד. עילג ועבריי� מי�, והציגה אותו כבור

 חש� 2007מדד הדמוקרטיה לשנת , לאחר שהתעוררו החשדות בנוגע לנשיא המדינה משה קצב

 2000שנת ב.  מהציבור הביע אמו� בנשיא22%רק : ירידה במידת האמו� שהציבור נת� בנשיא המדינה

אמו� הציבור הישראלי "ראו יעל הדר ; 60% – 2009ובשנת , 58%הייתה מידת האמו� בנשיא 

 /Ë�ÓÏ¯Ù63) 2009 (www.idi.org.il/Parliament/2009 " במוסדות השלטו� בעשור האחרו�
Pages/2009_63/B/b_63.aspx . בהתעל� משנות הכהונה של הנשיא קצב מדובר במידת אמו� גבוהה

מסיבה זו או ,  מהאוכלוסייה אינ� נותני� אמו� בנשיא המדינה40%�א� אי� להתעל� מכ� שכ, יחסית

   .וממילא יקשה עליה� להזדהות ע� התיאור של מוסד הנשיאות שהובא בפסקי הדי� שלעיל, אחרת

  . 15�14' בעמ, 4ש "לעיל ה, כה�   8
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על רקע מחלוקת לגבי ההיק� של סמכות , ·¯ÈÏÈÊבפרשת . בעל סמכויות שלטוניות

היפי� ג� , אמר השופט ברק את הדברי� החשובי� הבאי�, החנינה של נשיא המדינה
  :לענייננו

אי� מגבשי� עקרונות . טוציוניות על יסוד תקוותנורמות קונסטי אי� בוני�

כל : נהפו הוא. כי הכול יתנהל כשורה, הנחות יסוד ממלכתיי� על בסיס

כי דברי� עשויי� לא להתנהל  ,המבנה הקונסטיטוציוני מבוסס על ההנחה

 התבנית"א� אמנ� . כ� יש להציב גבולות וגדרות� ועל, כשורה

שאי� בה� , וש לסמכויות הנשיאמחייבת מת� פיר" הקונסטיטוציונית

אי� זה רצוי כלל ועיקר להשיג מטרה זו , אחרות משו� תחרות לסמכויות

ומה הדי� א� . יפעיל את סמכותו כי הנשיא יתאפק ולא, בדר של תקווה

  9?ממלכתיות הא� נית� כ לבנות מערכות יסוד? הנשיא לא יתאפק

אי� לבנות דוקטרינות , ת המצויבצורה דומה אפשר לקבוע כי א� הראוי אינו משק� א

 משפטיות על סמ משאלות לגבי האופ� שבו נשיא המדינה אמור להתנהל ועל סמ

 פסע השופט רובינשטיי� ÂÊ‰¯בעניי� . של מוסד הנשיאות –ראויה ככל שתהא  –תפיסה 

, הרי להלכה יתכ� מקרה שבו יפעפעו חלילה"בזהירות בדר שסלל השופט ברק וכתב כי 

. ג� א� יהא זה חריג קיצוני, שיקולי� בעייתיי� להחלטתו של נשיא, או אחרמטע� זה 

 נדמה שהשופט 10".הדברי� נאמרי� כמוב� לא כלפי נשיא ספציפי אלא בגישה עקרונית

לפני היותו נשיא ולפני היותו , נשיא המדינה. רובינשטיי� נקט בדבריו זהירות מופלגת

ובכל מקרה בעל סמכות , בעברו" פוליטי" בדר כלל אד� –הוא אד� , מוסד שלטוני
ג� הוא עלול לטעות בתו� לב או , ככל אד�. חנינה שהיא סמכות שלטונית מרחיקת לכת

 –ככל אד� פוליטי .  והיו דברי� מעול�– ובעבירות חמורות –א� להיחשד בפלילי� 

וההיסטוריה הישראלית מלמדת שהנשיאי� מגיעי� למשרת� הרמה מתו המדמנה 

ככל בעל סמכות שלטונית הוא ;  הוא עלול לשקול שיקולי� פוליטיי� זרי�–ת הפוליטי

ככל בעל סמכות ; עלול לנצל לרעה את סמכותו או להפעילה באופ� המנוגד לחוק

כבכל מקרה שבו , לבסו�; שלטונית יש לנהוג בו במידה מעורבת של אמו� ושל חשד

 לעול� מרח� החשד –נסת  במקרה זה הכ–אד� ממונה לתפקיד על ידי גו� פוליטי 

ימי� יגידו א� חשש זה . שייבחר למוסד הנשיאות אד� שאינו ראוי למשרה הרמה

א א� אכ� יתממש יהיה זה בעייתי ומלאכותי לזהות באופ� מלא את הנשיא , יתממש
ובצורה שתקשה , על התיאורי� הנשגבי� שהובאו לעיל, המסוי� ע� מוסד הנשיאות כולו

  . ונית על פעולותיואו תמנע ביקורת חיצ

דאגה למעמדו של נשיא המדינה עומדת בבסיס העמדה השוללת את הגישה שלפיה 

אקצי� . יש לשר המשפטי� שיקול דעת בבואו להוסי� את חתימת הקיו� לכתב החנינה

 
428/86� "בג   9 � ÈÏÈÊ¯· 'Ï‡¯˘È ˙Ï˘ÓÓ ,1986 (606, 505) 3(ד מ"פ.(  

  .י לפסק דינו של השופט רובינשטיי�' בפס, 1ש "לעיל ה,  ÂÊ‰¯עניי�   10
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נוכח תפקידיו וסמכויותיו של הנשיא . [...] מופרזת לכל הדעות"טע� כי גישה כזו היא 

אמו� מוחלט בו � היא משפילה את כבודו עד כדי אי, ו הכיהמוגבלי� בלא, בישראל

.  נדמה שדווקא עמדה זו היא המופרזת קמעא11".'הנשיא�אסיר בבית'והופכת אותו ל
המרחק בי� מת� שיקול דעת לשר המשפטי� בבואו להוסי� את חתימת הקיו� לבי� 

עת כזה ג� הטענה שלפיה שיקול ד; השפלת כבודו של נשיא המדינה הוא גדול מאוד

� מבטא אילכל היותר היא מבטאת את הצור . אמו� מוחלט בנשיא אי� לה על מה לסמו

  . החשוב בבקרה ובפיקוח על כל בעל סמכות שלטונית

  התכלית של חתימת הקיו. ג

לש� מה דרושה חתימת קיו� של ראש הממשלה או של שר על כתב חנינה של נשיא 

 התכלית של חתימת הקיו� לבי� שאלת ברי כי יש קשר הדוק בי� מציאת? המדינה

יש שלוש תכליות אפשריות למוסד של חתימת . מעמדה נגזר מתו תכליתה: מעמדה

תכלית הביקורת הציבורית והפוליטית ותכלית הביקורת , תכלית האימות: הקיו�

  . השיפוטית

המקור . נדמה שתכלית האימות היא התכלית ההיסטורית של חתימת הקיו�

עשרה חתימה של פקיד � ש� נדרשה עד המאה השמונה, נמצא באנגליהההיסטורי לה 

מוסכ� על הכול כי תכלית זו אינה רלוונטית . בכיר לש� אימות של חתימת המל

 יש הסבורי� כי התכלית הרלוונטית לימינו היא תכלית הביקורת הציבורית 12.בימינו

� התפתחות המשטר ע,  אכ�13.פרלמנטרית על החלטותיו של נשיא המדינה� והפוליטית

הפרלמנטרי התפתחה התפיסה שלפיה החות� של חתימת הקיו� אחראי מבחינה 

כפי שציינו המלומדי� . להחלטת החנינה) א לא משפטית(פוליטית וציבורית 
אחריות זו היא בעלת משמעות רק א� יש לחות� שיקול דעת בעניי� , רובינשטיי� ומדינה

 נדמה שמדבריה� של רובינשטיי� 14.וע החנינהזה וא� חתימת הקיו� היא תנאי לביצ

 
  ).ו"תשכ (Â‡�È„Ó·Â ËÙ˘Ó· ˙ÂÈ‚ÂÒ 176˙בנימי� אקצי�    11

 242�241, 227 ח ÌÈËÙ˘Ó"  של נשיא המדינה פררוגטיבה–סמכות החנינה האישית "לסלי סבה ' א   12

" שיח בנושא החנינה�רב"קלוד קליי� מתו� "). סמכות החנינה האישית"סבה : להל�) (1977(

ÌÈËÙ˘Ó ראו ג� בעניי� ). 1985 (17�16, 9 טו¯‰ÂÊ ,לפסק דינו של השופט 26�25' בפס, 1ש "לעיל ה 

  .מקורות המובאי� ש�לוי וה

שניאור ; )1985 (9 טו ÌÈËÙ˘Ó" שיח בנושא החנינה�רב"חיי� צדוק מתו� ; 17' בעמ, ש�, קליי�   13

 22ש "ראו ג� במקורות בה). 1985 (13, 9 טו ÌÈËÙ˘Ó" שיח בנושא החנינה�רב"זלמ� פלר מתו� 

  .להל�

רשויות השלטו� ואזרחות :  כר� ב‰Ï‡¯˘È ˙�È„Ó Ï˘ È˙˜ÂÁ‰ ËÙ˘Ó וברק מדינה אמנו� רובינשטיי�   14

שלפיה אפשר להטיל על השר אחריות , לדעה שונה). 2005, מהדורה שישית (1063�1062
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מכיוו� שהשר נושא באחריות פרלמנטרית : ומדינה א� עולה הקשר הסיבתי הבא

יש לו , )ומכא� עשוי להשתמע שזו ג� תכליתה של חתימת הקיו�(וציבורית לחתימתו 
סבורני שא� יש לשר .  להוסי� את חתימתוÈÈÁ·שיקול דעת בעניי� זה ואי� הוא 

אי� זאת רק משו� שהוא נושא באחריות פרלמנטרית , � שיקול דעת בעניי� זההמשפטי

אלא בעיקר בשל הצור לסייג את סמכות החנינה של הנשיא ולפקח , וציבורית לחתימתו

כ . ייתכ� ג� שכ יש להבי� עמדת� של רובינשטיי� ומדינה בכללה. עליה בצורה יעילה

אי� ספק שעליו , רית ופרלמנטרית לחתימתוא� אכ� השר נושא באחריות ציבו, או אחרת

 אי� צור – וזה העיקר –אול� . ליהנות משיקול דעת בבואו להחליט א� להוסי� אותה

, משכ. בחתימת קיו� כדי לאפשר ביקורת ציבורית ופרלמנטרית על החלטות החנינה

 תכלית הביקורת הציבורית והפרלמנטרית אינה יכולה להיות התכלית היחידה או א�

לגבי הביקורת הציבורית על החלטת הנשיא להעניק חנינה . העיקרית של חתימת הקיו�
החלטות הנשיא אינ� , בהקשר זה. ברי כי היא אינה תלויה בחתימת קיו� של מא� דהוא

או שמא  –כול� עומדות למשפט הציבור . שונות מהחלטות של כל רשות שלטונית אחרת

כל "חסינות הנשיא מפני , ת הפרלמנטריתבנוגע לביקור. למשפט התקשורת: נאמר

אינה חלה על ביקורת , נשיא המדינה: יסוד�לחוק) א(13כאמור בסעי� " פעולה משפטית

עקרו� הפרדת הרשויות אינו צרי למנוע : יתרה מזו. פרלמנטרית המופנית כלפיו

בעניי� . מהכנסת למתוח ביקורת פוליטית או אחרת על החלטת חנינה של נשיא המדינה

. זה צריכי� לחול הכללי� החלי� על מערכת היחסי� בי� הכנסת לבי� הרשות השופטת

הכנסת צריכה להימנע מהפעלת לח� על הרשות השופטת ועל נשיא המדינה בבוא� 

על הכנסת להימנע מהבעת עמדה בנוגע , כמו כ�. להחליט בעניי� מסוי� המובא בפניה�
ע� . יהא זה שופט או נשיא המדינה, טהלאותו עניי� א� מטרתה להשפיע על מקבל ההחל

הכנסת בהחלט רשאית לבקר בדיעבד ובצורה נאותה החלטה שיפוטית מסוימת כמו , זאת

הוספת . כולל החלטה להעניק חנינה או לסרב להעניקה, ג� החלטה נשיאותית מסוימת

. חתימת קיו� של רשות פוליטית על מסמ החנינה אינה מורידה ואינה מעלה בהקשר זה

). accountability(אי� סמכות ללא אחריותיות , למצער. אי� סמכות ללא אחריות, אכ�

להחלטותיו ) accountableבמוב� של (נשיא המדינה נושא באחריות ציבורית , לפיכ

נכו� . פוליטית בענייני� אלה� בענייני חנינה ונוס� על כ הוא חשו� לביקורת פרלמנטרית

יות הפוליטית של נשיא המדינה להחלטותיו פחות הוא שמבחינה מעשית היק� האחר

, אינו חייב בדי� וחשבו� לכנסת, הנשיא אינו חייב להופיע בכנסת: מזה של שר המשפטי�
דברי� דומי� אפשר לומר על . אינו עומד לבחירה מחדש וקשה מאוד להעבירו מתפקידו

 נושאי� אפשר לטעו� ברצינות שמשו� כ השופטי� אינ�� ואי–השופטי� בישראל 

אפשר ג� אפשר . באחריות להחלטותיה� ואי� למתוח עליה� ביקורת ציבורית ופוליטית

.  וכל זאת ללא שנדרשת חתימת קיו� של שר המשפטי� על פסקי די� של בתי המשפט–

 
לעיל , "סמכות החנינה האישית"ראו סבה , פרלמנטרית ג� א� הוא מחויב להוסי� את חתימת הקיו�

  . 244�243' בעמ, 12ש "ה
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למעשה הוא פחות בהיקפו מזה ; היק� האחריותיות של נשיא המדינה אמנ� אינו מספק

ו מחייב את הנשיא לנמק את החלטותיו והמידע החוק אינ. הקיי� בנוגע לשופטי�

ממילא אי� בחתימת ,  ע� זאת15.השוט� על היק� השימוש בסמכות החנינה לוקה בחסר
  . את פתרונ� יש למצוא במקו� אחר. הקיו� לרפא בעיות אלה

א� תכלית האימות אינה רלוונטית לימינו וא� חתימת הקיו� כמעט אינה , א� כ

נותרת רק תכלית הביקורת , ל הביקורת הציבורית והפוליטיתנחוצה להשגת תכליתה ש

תכליתה , וככל שיש לה משמעות כלשהי, כל עוד חתימת הקיו� נדרשת. השיפוטית

,  היא לאפשר ביקורת חיצונית– ולמצער בישראל –העיקרית בדמוקרטיה המודרנית 

נשיא : יסוד�לחוק) א(13סעי� . על החלטות החנינה של נשיא המדינה, בעיקר שיפוטית

בית המשפט פירש חסינות זו ". כל פעולה משפטית"המדינה קובע כי הנשיא חסי� מפני 

. כחס� המונע עתירה המכוונת ישירות נגד נשיא המדינה בנוגע להחלטתו להעניק חנינה

חתימת הקיו� היא הכלי המאפשר ביקורת שיפוטית על החלטה של , בהינת� פרשנות זו
שכ� היא מאפשרת לבית המשפט לתקו� את הסכמתו או , נינהנשיא המדינה להעניק ח

 קבע השופט לוי שתכליתה של  ÂÊ‰¯בעניי�. את סירובו של שר המשפטי� להוסיפה

לביקורת חיצונית ושאפשר להשיג את תכלית " צינור"חתימת הקיו� אינה להוות 

,  בהמשכפי שתפורט,  לגישתו של השופט לוי16.הביקורת החיצונית ג� בדרכי� אחרות

תכליתה של חתימת הקיו� היא להבטיח שעמדה בפני הנשיא התשתית העובדתית 

 נדמה שאפילו לפי גישה זו 17.המלאה והמדויקת לצור קבלת החלטה בנוגע לחנינה

אלא שעילת הביקורת , לביקורת חיצונית על החלטת הנשיא" צינור"חתימת הקיו� היא 

  . העובדתיתמתוחמת לנושא הצר הנוגע לאיסו� התשתית 

  הנסיבות שבה� שר המשפטי רשאי לסרב להוסי� . ד
  את חתימת הקיו

על , בעיקר שיפוטית, תכליתה של חתימת הקיו� היא לאפשר ביקורת חיצונית, א� כ�

כיצד קביעה זו משליכה על ההיק� של שיקול הדעת הנית� . החלטותיו של נשיא המדינה

 חתימתו כחתימת קיו� להחלטות של לשר המשפטי� בבואו להחליט א� להוסי� את

 
; )1985 (19, 9 טו ÌÈËÙ˘Ó" שיח בנושא החנינה�רב"לביקורת על כ� ראו אצל לסלי סבה מתו�    15

  . ובמקורות המובאי� ש�1062�1061' בעמ, 14ש "לעיל ה, רובינשטיי� ומדינה

  .  לפסק דינו של השופט לוי24�20' בפס, 1ש "לעיל ה, ÂÊ‰¯עניי�    16

נהל התקיימו "   17                                                                    ִ            חתימת הקיו� נועדה להבטיח כי כל הפעולות המקדימות לה� נדרשי� גורמי המ 

וכי הכלי� עליה� אמונות , כי כל החומר הרלוואנטי נאס� והועבר לעיונו של נשיא המדינה, כסדר�

 לפסק דינו של השופט 28' בפס, ש�" (ניתנו בידיו, ודרושי� לנשיא לצור� הכרעה, ות המנהלרשוי

  ).לוי
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רשאי שר המשפטי� לסרב להוסי� את חתימת , א� בכלל, באילו נסיבות? נשיא המדינה

גישת : מהפסיקה ומהכתיבה האקדמית עולות ארבע גישות עיקריות בעניי� זה? הקיו�
גישת הביקורת על ההלי וגישת , גישת הביקורת על שיקול הדעת, הסמכות המקבילה

  .טכנית�הפורמליתהסמכות 

חתימת הקיו� הופכת את שר המשפטי� לשות� מלא , ‚ÏÈ·˜Ó‰ ˙ÂÎÓÒ‰ ˙˘È‰לפי 

בהיק� דומה לשיקול הדעת , בהחלטה לחו� וככזה הוא נהנה משיקול דעת רחב בעניי� זה

השר רשאי לסרב להוסי� , ‚Ú„‰ ÏÂ˜È˘ ÏÚ ˙¯Â˜È·‰ ˙˘È˙ לפי 18.הנית� לנשיא המדינה

� קיצוניי� שבה� הוא מתנגד נחרצות לחנינה ולאחר את חתימת הקיו� רק במקרי

בשונה מגישת הסמכות , לפי גישה זו. שנכשל בניסיונו לשכנע את הנשיא להימנע מחנינה

שר המשפטי� אינו שות� מלא להחלטת החנינה ושיקול הדעת שלו אינו רחב , המקבילה

 של חתימת לא כל מחלוקת על צדקת החנינה תאפשר לו להימנע מהוספה. בהקשר זה
בדומה לעילת הסבירות .  רק מחלוקת עמוקה וקיצונית תצדיק הימנעות כזו–הקיו� 

ייתכ� שמה שנדרש כא� הוא עמדה של השר שלפיה החלטת החנינה , במשפט המנהלי

גישה זו מאפשרת , כ או אחרת". סת�"אינה סבירה במידה קיצונית ולא רק מוטעית 

.  ולהימנע מהוספה של חתימת הקיו� בעילה זולשר המשפטי� לבחו� את תוכ� ההחלטה

 חשוב להעיר כי לא תמיד ÂÊ .19‰¯גישה זו אומצה על ידי השופט רובינשטיי� בעניי�

ברורה ההבחנה בי� התומכי� בגישת הסמכות המקבילה לבי� התומכי� בגישת הביקורת 

 נעשתה התמיכה בפסיקה במי מהגישות ÂÊ‰¯מכיוו� שעד פרשת . על שיקול הדעת

לא תמיד ברור מאמרות אלה מה ההיק� של שיקול הדעת הנית� לשר , באמרות אגב

 
 Ï‡¯˘È· ‰�È�Á‰ ÏÚ ÔÂÈÊÂÙÓÈÒ 6" מסגרת קונסטיטוציונית של החנינה"יצחק הנס קלינגהופר    18

 Baruch Bracha, Theכ� ראו . 1062' מבע, 14ש "לעיל ה, רובינשטיי� ומדינה; )1968(

Constitutional Position, The Pardoning Power and Other Powers of The President of The 

State of Israel, 9 ISRAEL YEARBOOK ON HUMAN RIGHTS 190, 214 (Yoram Dinstein ed., 

ראו .  לפסק דינו של השופט לוי6' בפס, 1ש "לעיל ה, ÂÊ‰¯מקורות אלה מובאי� בעניי� . (1979

  .את גישת הסמכות המקבילה, באמרות אגב, בהמש� דבריו פסיקה ישראלית שאימצה

, 4.4002א� הנחיית היוע� המשפטי לממשלה : "ח לפסק דינו של השופט רובינשטיי�' בפס, ש�   19

, )מאיר שמגר, לימי� שופט ונשיא בבית משפט זה, � המשפטיבימי היוע(ה "שראשיתה בשנת תשל

מפרשת כי , ) בימי כהונתי כיוע� משפטי לממשלה–למע� הגילוי הנאות (ג "ואשר עודכנה בתשס

לעניי� דברי שר המשפטי� דב יוס� בדיו� בכנסת על חוק היסוד . בידי השר לסרב לחתו� חתימת קיו�

ל בו השר יגלה דעתו לנשיא שאי� הוא מוכ� לתת חתימת דומה שהיוצא מ� הכל': אומרת ההנחיה

קיו� צרי� להיות אותו מקרה חריג וקיצוני בו חש השר שמבחינה מצפונית אינו יכול לתת ידו לאקט 

הכלל הוא כאמור מת� . ואשר לא יוכל להג� עליו כל עיקר מבחינה ציבורית או פרלמנטרית, החנינה

משרד המשפטי� אימ� עמדה : " לפסק דינו של השופט לוי6' בפס, ראו ג� ש�". 'חתימת הקיו�

נדרש השר לחתו� על , ככלל, א� כי מתונה יותר ולפיה, ]'נ' י; לעמדת הסמכות המקבילה[דומה 

למעט מקרי� קיצוניי� בה� הוא מתקשה להשלי� ע� פעולת החנינה ולא עלה בידו , החלטות הנשיא

  )".1.6.03 מיו� 4.4002' י לממשלה מסהנחית היוע� המשפט(לשנות מדעתו של הנשיא 
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 בהמש יובהרו ההבדל בי� 20.המשפטי� בבואו להחליט א� להוסי� את חתימת הקיו�

‚È˘˙ , לפי הגישה השלישית. הגישות ועדיפותה של גישת הביקורת על שיקול הדעת
ÍÈÏ‰‰ ÏÚ ˙¯Â˜È·‰ ,מת הקיו� רק א� עולה חשש שלא השר רשאי לסרב להוסי� את חתי

השר . עמדה לפני הנשיא תשתית עובדתית מלאה ומדויקת עובר לקבלת ההחלטה לחו�

ג� א� , אינו רשאי לסרב לחתו� רק משו� שהוא אינו מסכי� ע� תוכ� ההחלטה

זו הייתה עמדת� של השופטי� לוי ודנציגר . ההסכמה יורדת לשורש� של דברי�� אי

�ÈÏÓ¯ÂÙ‰ ˙ÂÎÓÒ‰ ˙˘È˙‚ לפי ÂÊ .21‰¯בעניי�˙È�ÎË , חתימת השר היא עניי� טכני והוא

החלטת החנינה תקפה ג� ללא חתימת , לחלופי�; מחויב לחתו� על החלטת הנשיא

 יש לשי� לב כי המחזיקי� בעמדה זו עורכי� לעתי� הבחנה בי� התפקידי� 22.הקיו�

חתימת קיו� , שה זולפי גי. הסמליי� או הטקסיי� של הנשיא לבי� סמכויותיו המהותיות

על החלטת הנשיא בעניי� סמלי או טקסי משמעה נטילת אחריות מלאה ושותפות 

 – כולל החלטת חנינה –להחלטה ואילו חתימת קיו� על החלטה מהותית של הנשיא 
בעוד . נועדה רק לאמת את חתימת הנשיא ולהטיל על החות� אחריות פוליטית מוגבלת

יש לדחות את גישת , אחת משלוש הגישות הקודמותשיש טעמי� טובי� התומכי� בכל 

נדמה שכיו� אי� צור בחתימת , כפי שנטע� לעיל. טכנית מכול וכול�הסמכות הפורמלית

, כמו כ�. קיו� כדי לאמת את חתימת הנשיא כ שתכלית האימות אינה רלוונטית עוד

קול דעת  על מי שלא נהנה משי– ולו מוגבלת –אפשר להטיל אחריות פרלמנטרית � אי

אי� צור בחתימת , לבסו�. בהלי החנינה והוא מחויב להוסי� את חתימתו לכתב החנינה

ביקורת כזו , כפי שהוער לעיל. קיו� כדי לאפשר ביקורת פרלמנטרית על החלטת החנינה

 
, 4ש "לעיל ה, Ó˙‡�‰הכוונה בעיקר לפסיקה שהביא השופט לוי ש� ובה דברי השופט ברנזו� בעניי�    20

 בדיעבד המוצאת את ]של הרשות המבצעת [ובלי הסכמתה[...] בכל החלטה ס�ציפית  ":472' בעמ

 השופט אגרנטדברי ; "אי� בכוחו של נשיא המדינה להעניק חנינה,  בחתימת הקיו� של השרביטויה

[...]  ]א�[חייבת להיות החלטתו האישית של הנשיא [...] ההחלטה לחו� ": 454' בעמ, באותה פרשה

177/50� "בגב דברי השופט אגרנט; "היא ג� מותנית בהמלצת השר � Ô·Â‡¯ 'ÂÈ" ‰ˆÚÂÓ‰ È¯·ÁÂ ¯

ÈËÙ˘Ó‰˙ ,את , א� הנהו רואה לנכו� לעשות כ�, מוסמ� לקיי�] השר[": )1951 (756, 737) 1(ד ה"פ

706/94� "השופט חשי� בבגדברי , ולבסו�; "חתימת הנשיא בכתב החנינה � Ô�Â¯ ' ÍÂ�ÈÁ‰ ¯˘

˙Â·¯˙‰Â ,מעשה חנינה או הקלה בעונש הוא אפוא צירו� דעה לדעה: ")1999 (412, 389) 5(ד נג"פ :

  ".רק בצירו� דעות זה יקומו ויהיו חנינה או הקלה בעונש. עתו של שר לדעתו של הנשיאצירו� ד

  . לפסק דינו של השופט לוי28' בפס, 1ש "לעיל ה, ÂÊ‰¯עניי�    21

תכלית חתימת הקיו� היא סמלית ועיקרה הצור� , ישתו של כה�לג (15' בעמ, 4ש "לעיל ה, כה�   22

סבה ; )ממילא היעדרה אינו משפיע על התוק� המשפטי של החנינה". לכבד את נשיא המדינה"

יש לשי� לב כי  (19' בעמ, 15ש "לעיל ה, סבה; 249' בעמ, 12ש "לעיל ה, "סמכות החנינה האישית"

הוא א� טוע� ; מחד גיסא סבה טוע� כי אי� לשר המשפטי� שיקול דעת בנוגע להוספת חתימת הקיו�

מאיד� גיסא הוא מזכיר את התפקיד של . כי חתימת הקיו� מיותרת ויש לשקול לבטל את הדרישה לה

ש "לעיל ה, ראו ג� אצל אקצי�).  על החלטות הנשיאחתימת הקיו� ככלי המאפשר ביקורת שיפוטית

  . 176' בעמ, 11
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כל עוד הדבר נעשה , אפשר למתוח ישירות על החלטת החנינה וא� על הנשיא עצמו

 אימי� על הנשיאבאופ� ראוי ואי� מטרתו להל .  

  עמדתו של בית המשפט בעניי� זוהר וביקורת עליה. ה

מול ) השופטי� לוי ודנציגר(ברוב של שני שופטי� ,  נקבע באופ� תקדימיÂÊ‰¯בעניי� 

שלפיה השר , כי יש לאמ� את גישת הביקורת על ההלי, )השופט רובינשטיי�(אחד 

חשש שלא עמדה לפני הנשיא רשאי לסרב להוסי� את חתימת הקיו� רק א� עולה 

שלושה נימוקי� עיקריי� . תשתית עובדתית מלאה ומדויקת עובר לקבלת ההחלטה לחו�

מי שהוסמ להעניק חנינה , בשונה מכל מדינות העול�, ראשית. הובאו להצדקת גישה זו
: היינו, שהוא רשות בפני עצמה, בישראל אינו ראש הרשות המבצעת אלא נשיא המדינה

ינה אינה סמכות ביצוע של רשות מבצעת אלא סמכות מיוחדת של רשות סמכות החנ

תלותו ברשויות � הצור לשמור על עצמאות הנשיא ועל אי, שנית; פוליטית� א, מיוחדת

אי� צור בחתימת הקיו� כדי לקיי� ביקורת חיצונית על החלטות , שלישית; האחרות

ומטרתה , ת הלי החנינה עצמובמסגר, פועלה הוא כלפי פני�, משכ. החנינה של הנשיא

לאשר שהגופי� המסייעי� לנשיא באיסו� החומר לצור קבלת ההחלטה פעלו בצורה 

  . תקינה

אני סבור שנימוקי� אלה אינ� משכנעי� וכי יש להעדי� במקרה זה את דעת היחיד 

לפי גישה , כאמור. המאמצת את גישת הביקורת על שיקול הדעת, של השופט רובינשטיי�
ר המשפטי� רשאי לסרב להוסי� את חתימת הקיו� א� לדעתו החלטת החנינה לוקה ש, זו

להל� ייבחנו . סבירות קיצונית או א� הוא סבור ששיקולי� זרי� הובילו להחלטה זו�באי

וממילא יוסבר מדוע יש להעדי� את גישת , ÂÊ‰¯ויידחו נימוקיה של דעת הרוב בעניי� 

  .הביקורת על שיקול הדעת בעניי� זה

  היעדר קשר בי� מהותה של סמכות החנינה לבי� זהותו   .1

  של מפעיל הסמכות 

יש להדגיש שבכל מקרה סמכות החנינה אינה סמכות , כהבהרה מושגית, ראשית

 הפריד השופט לוי בי� המצב במדינות שבה� ניתנה סמכות החנינה ÂÊ‰¯בעניי� . ביצועית
פוליטי � ינה לנשיא המדינה כגו� אשבה ניתנה סמכות החנ, לרשות המבצעת לבי� ישראל

הבחנה זו תקפה א המשמעות שנת� לה השופט לוי אינה . שאינו חלק מהרשות המבצעת

במדינות שבה� ניתנה סמכות החנינה לרשות , נדמה שלפי עמדת השופט לוי. מדויקת

המבצעת היא ניתנה כסמכות ביצועית ופעולת החנינה היא פעולה שאופייה הדומיננטי 
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,  מכיוו� שסמכות החנינה ניתנה לנשיא המדינה– לעומת זאת בישראל 23.צועיהוא בי

אי� קשר הכרחי בי� ,  למעשה24. סמכות החנינה אינה ביצועית–שאינו רשות מבצעת 

סמכות לעשיית , במשפט הציבורי. אופי הגו� המפעיל את הסמכות לבי� אופי הסמכות
ללא קשר , טה או סמכות ביצועסמכות שפי, דבר מסוי� יכולה להיות סמכות חקיקה

אופי הסמכות נובע ממהותה ולא מזהות . לאופייה של הרשות המפעילה את הסמכות

במסגרת הלי של (שיפוטיות � הכנסת מפעילה סמכויות מעי�, למשל, כ. המחזיק בה

שרי� מפעילי� סמכויות , )הענקת החסינות ובמסגרת פעילותה של ועדת האתיקה בכנסת

ורשויות מבצעות מפעילות סמכויות שפיטה ) ת התקנת תקנותבאמצעו(חקיקה 

במקרה , אמנ�). הליכי שימוע וכדומה, טריבונלי� שיפוטיי�, באמצעות ועדות ערר(

הרגיל ובאופ� טבעי כל רשות מחזיקה בסמכויות שמהות� מותאמת לזהות הרשות 

 לרשות סמכויות ביצוע לרשות המבצעת וסמכויות שפיטה, סמכויות חקיקה לכנסת(

לא הקצאת סמכות לרשות בעלת אופי מסוי� קובעת את אופי , ובכל זאת). השופטת
סמכות , כ או אחרת. אופי הסמכות הוא שקובע איזו רשות ראוי שתחזיק בה: הסמכות

  . שלטונית אינה משנה את אופייה בהתא� לזהות הרשות השלטונית המחזיקה בה

 יש בה יש בה יסודות ביצועיי� 25:על סמכות החנינה אפשר לומר שהיא מיוחדת

יהא אופייה אשר .  היא ודאי אינה סמכות ביצועית מובהקת26;שיפוטיי�� ויסודות מעי�

אפשר לקבל את � לכ� אי. הוא אינו משתנה ואינו תלוי באופי הרשות המחזיקה בה, יהא

, שלפיה מכיוו� שסמכות החנינה ניתנה בישראל לנשיא המדינה, הקביעה של השופט לוי

 בעוד שאותה סמכות בדיוק –סמכות החנינה אינה סמכות ביצועית , שאינו רשות מבצעת

ֵ                     שמופעלת על ידי רשויות מבצעות בנ כר היא סמכות ביצועית                                .  

בי� שהמחזיק בסמכות החנינה הוא ראש הרשות המבצעת בנכר או נשיא המדינה 
, וליטיי�פ� הדעה המקובלת היא שבעל הסמכות צרי לשקול שיקולי� א, בישראל

�במדינות רבות , אמנ�. חסד ורחמי�, ובעיקר שיקולי� של צדק, משפטיי��לעתי� חו

 
, אוסטרליה, ניו זילנד, ש� מוזכרות קנדה,  לפסק דינו של השופט לוי5' בפס, 1ש "לעיל ה, ÂÊ‰¯עניי�    23

  . ית וצרפתארצות הבר, הודו

   . לפסק דינו של השופט לוי10�9' בפס, ש�   24

קשה אפוא לקבוע : "230�229' בעמ, 12ש "לעיל ה, "סמכות החנינה האישית"אצל סבה , למשל, ראו   25

כות החנינה את סמ[...] משמעי אי� מסווגת ההיסטוריה של האומות את סמכות החנינה � באופ� חד

�נדמה שיש להבי� [...]". במסגרת א� אחת מ� הרשויות , מבחינת אופייה הקונסטיטוציוני, אי� לשב

אלא , ביצוע או שפיטה, דברי� אלה כתומכי� בטענה שסמכות החנינה אינה במהותה סמכות חקיקה

  . מיוחדת, סמכות אחרת

3/58� "ראו בגשיפוטית �על ההבחנה בי� סמכות ביצוע לבי� סמכות מעי�   26 � ÔÓ¯· '¯˘�ÌÈ�Ù‰ ,ד "פ

, שיפוטי הוא כל שנצר� לממצא קוד��אדמיניסטרטיבי מעי� מעשה): "1958 (11' פס, 1493) 2(יב

של אותו ' פונקציה' היא –הצו המצווה או הקונסטיטוטיבי  – וההכרעה שבו, עובדתי או משפטי

� בטענה שלפיה ההבחנה אינה כה יש טע". לכא� בנכונות הממצא תלויה לכא� או: כלומר, ממצא

  . טענות אלה לא יידונו כא�. חדה וכ� בטענה החלופית שהשלכות ההבחנה אינ� כה משמעותיות
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א בהעניקו חנינה הוא לא פועל כראש , בעל סמכות החנינה הוא ראש הרשות המבצעת

 מהטרמינולוגיה בהשאלה. פוליטית�הרשות המבצעת ולמצער לא מפעיל סמכות ביצועית
פשר לראות את ראש הרשות המבצעת כחובש שני באות� מדינות א, של השופט ברק

 וככזה עליו לשקול שיקולי� –בכובעו האחד הוא ראש הרשות המבצעת : כובעי�

בכובעו האחר הוא מפעיל סמכות ; מסוימי� בעת הפעלה של סמכויותיו הביצועיות

ובעת הפעלתה עליו לשקול , א� בכלל, חנינה ייחודית שאינה סמכות ביצועית רגילה

אי� קשר הכרחי בי� זהותה של הרשות השלטונית , אכ�. י� מסוג אחר לחלוטי�שיקול

  . המחזיקה בסמכות החנינה לבי� השיקולי� שיש לשקול ושנשקלי� בפועל בעת הפעלתה

כפי שנעשה בפסק הדי� של , זיהוי של סוג הסמכות ע� אופי הרשות המחזיקה בה

 על עמדתו בדבר המעמד של שכ� נדמה שהוא משלי, משמעות�הוא רב, השופט לוי

הרשות המבצעת בישראל בהלי החנינה ובדבר השיקולי� שהיא מוסמכת לשקול 
יש סיבות טובות התומכות בטענה שהרשות המבצעת אינה צריכה . במסגרת הלי זה

הטיעו� שלפיו בניגוד למדינות אחרות , ע� זאת. למלא תפקיד דומיננטי בהלי החנינה

 מכיוו� שבישראל היא ניתנה לנשיא –אינה סמכות ביצועית סמכות החנינה בישראל 

  . אינו טיעו� התומ בהצרת תפקידה של הרשות המבצעת בהלי החנינה–המדינה 

כסמכות : היינו, יש המסווגי� את סמכות החנינה כסמכות פררוגטיבית, לבסו�

קובלת שלטונית המעניקה למחזיק הבלעדי בה שיקול דעת רחב במיוחד ולפי הגישה המ

 ע� זאת חשוב להבהיר כי בשונה מסיווג של סמכות מסוימת 27. שיקול דעת מוחלט–

סמכות פררוגטיבית אינה כזו במהותה או מעצ� , ביצוע או שפיטה, כסמכות חקיקה

הכרה בסמכות , במילי� אחרות. היא כזו א� יש טעמי� טובי� להכיר בה ככזו. טיבה
הכרה בסמכות .  היא תוצר של ניתוח אנליטיביצוע או שפיטה, מסוימת כסמכות חקיקה

היא תוצר של נימוקי� נורמטיביי� ; מסוימת כסמכות פררוגטיבית היא עמדה נורמטיבית

טענה שלפיה חתימת הקיו� , משכ. התומכי� בהענקת שיקול דעת רחב לבעל הסמכות

 של שר המשפטי� אינה תנאי לתוק� החנינה משו� שסמכות החנינה היא פררוגטיבית

ניסוח מדויק יאמר כי א� סמכות החנינה היא . היא טענה המניחה את המבוקש

בשאלה א� . חתימת הקיו� של שר המשפטי� אינה תנאי לתוק� החנינה, פררוגטיבית

בשאלת היקפו של שיקול הדעת :  וליתר דיוק–סמכות החנינה היא סמכות פררוגטיבית 

  . רי� הבאי� יעסקו הדב–הנית� לנשיא המדינה בהלי החנינה 

  תלות של נשיא המדינה ברשות המבצעת� הצור� באי  .2

. תלות של נשיא המדינה ברשות המבצעת� הדגיש השופט לוי את הצור באי ÂÊ‰¯בעניי�

תלות זו אינו נסמ רק על שיקולי� בדבר המעמד של מוסד הנשיאות �נדמה שהצור באי

 
  .249' בעמ, 12ש "לעיל ה, "סמכות החנינה האישית"סבה    27
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  ÂÊ‰¯בעניי�. להלי החנינהאלא בעיקר על הצור במניעת פלישה של שיקולי� זרי� 

  : אמר השופט לוי אמר כדלקמ�

, על הכרעות הנשיא בידיה� של גורמי� אחרי�" וטו"הפקדת ה, אכ�
עלולה לפגוע במעמדו של מוסד הנשיאות עד כדי עיקורו מ� הייחוד 

שיפגע , היא עלולה לאפשר מנו� ללח� פסול על הנשיא. המאפיי� אותו

ה של פוליטיקה מפלגתית בהחלטות עירוב. דעתו החופשי� בשיקול

הוא מתכו� לערעור יסודותיה של שיטתנו , חלוטות של הרשות השופטת

הוא עלול להוביל לזילות . הדמוקרטית ושל שלטו� החוק במובנו המהותי

לערער את תחושת הצדק ולפגוע קשות באמו� הציבורי , ההלי השיפוטי

ייב שבי� הרשות בנוגסו בחי� המתח, יתרה מכ. ברשויות השלטו�

תוצאות אלו אינ� . מאיי� הוא לעוות משפט, המשפט� המבצעת לבתי
  28.ואי� לאפשר�, ראויות

ראייה של . סבורני שהחששות המובאי� בדברי� אלה אינ� מבוססי�, ע� כל הכבוד

 ראשית –חתימת הקיו� ככלי משפטי המאפשר ביקורת על שיקול הדעת של הנשיא 

 אינה פוגעת בעצמאות – מכ� באמצעות בית המשפט באמצעות שר המשפטי� ולאחר

זרי� �ואינה מגבירה את הסיכו� לשיקולי� פוליטיי�, א� בכלל, הנשיא באופ� מהותי

. אי� בה ג� דבר המוביל לתוצאות השליליות האחרות שתיאר השופט לוי. בהלי החנינה

שפטי� היא הסמכות הנתונה לשר המ, ג� לפי גישת הביקורת על שיקול הדעת, ראשית

 לכ� אי� כל 29.סמכות שלא לאשר חנינה ולא סמכות לחייב את הנשיא להעניק חנינה

חשש שגישת הביקורת על שיקול הדעת תוביל להענקת חנינה מטעמי� פסולי� או 
שר ". שיפגע בשיקול דעתו החופשי, מנו� להפעלת לח� פסול על הנשיא"תשמש 

 כ או אחרת ולמעשה אינו צרי להפעיל המשפטי� אינו יכול לכפות על הנשיא להחליט

א� ממילא עומדת לו הסמכות לסרב להוסי� את חתימת הקיו� לכתב , עליו לח� כלשהו

מכיוו� שהסמכות הנתונה לשר המשפטי� היא סמכות לא לאשר חנינה , שנית. החנינה

כלל לא ברור כיצד סמכות זו תגרור , ולא סמכות לחייב את הנשיא להעניק חנינה

תערער את , "ובה של פוליטיקה מפלגתית בהחלטות חלוטות של הרשות השופטתעיר"

תוביל לזילות , "יסודותיה של שיטתנו הדמוקרטית ושל שלטו� החוק במובנו המהותי"

לערעור תחושת הצדק ולפגיעה קשה באמו� הציבורי ברשויות , ההלי השיפוטי

 
בפסק דינו של השופט , ראו ג� ש�.  לפסק דינו של השופט לוי16' בפס, 1ש "לעיל ה,  ÂÊ‰¯עניי�   28

עליו , ג� א� שר המשפטי� אינו מסכי� ע� החלטתו של נשיא המדינה בדבר החנינה: "דנציגר

וזאת בדומה לחובתו לחתו� חתימת קיו� בהתייחס להפעלת סמכויות , לחתו� את חתימת הקיו�

על הכרעות ' וטו'תינת� לנציג הרשות המבצעת מעי� זכות , שא� לא כ�; שיקול דעתהנשיא שאי� בה� 

  ".דבר שייפגע באמו� הציבור במוסד הנשיאות, נשיא המדינה בתחו� המסור לשיקול דעתו הבלעדי

  .1063' בעמ, 14ש "לעיל ה, רובינשטיי� ומדינה   29
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בחי� המתחייב שבי� "סת כלל לא ברור כיצד סמכותו של שר המשפטי� נוג. השלטו�

סמכות שר המשפטי� ". לעוות משפט"וא� מאיימת " המשפט� הרשות המבצעת לבתי
בעניי� זה אינה מעניקה לו את הכוח להתערב בענייניה של הרשות השופטת 

כל שהיא עושה ; היא כלל אינה מתערבת בתחומה של הרשות השופטת. ובהחלטותיה

העימות השלטוני הפוטנציאלי הוא בי� . המדינההוא לרס� את סמכות החנינה של נשיא 

ולעימות זה אי� נגיעה למערכת היחסי� בי�  –הרשות המבצעת לבי� נשיא המדינה 

כל החששות הכבדי� שפירט , באופ� אירוני. הרשות המבצעת לבי� הרשות השופטת

השופט לוי עלולי� להתממש דווקא במקרי� שבה� יחו� נשיא המדינה מי שאי� לחו� 

כל החששות הללו צפויי� מהענקת . תו או יפעיל את סמכות החנינה בניגוד לחוקאו

בי� ( ולא מסירוב של שר המשפטי� להוסי� את חתימת הקיו� –חנינה לא חוקית 

יש להניח שרק במקרי� נדירי� , שלישית). שסירוב השר הוא כשלעצמו חוקי ובי� שלא
הדבר , עד כה.  להחלטת החנינהביותר יסרב שר המשפטי� להוסי� את חתימת הקיו�

לא התרצה לבסו� שר המשפטי� והמחלוקת ÂÊ‰¯ מה� רק בעניי� , קרה רק שלוש פעמי�

יש להניח שבאות� מקרי� נדירי� יגיש ,  רביעית30.הונחה לפתחו של בית המשפט

: היינו, האסיר עתירה לבית המשפט שתתקו� את סירוב השר להוסי� את חתימת הקיו�

נדמה שבית המשפט ידרוש נימוקי� . ר לנמק בבית המשפט את סירובוהשר הסרב� יצט

א� . דופ� באופיי� ובמשקל� כדי לקבוע שסירוב השר סביר מבחינה משפטית יוצאי

יקשה , ג� א� נסתרי�, סירוב השר להוסי� את חתימת הקיו� נסמ על טעמי� פסולי�

, חמישית.  אינה חוקיתעליו מאוד לשכנע את בית המשפט שהחנינה שהוא מבקש למנוע

סירוב של שר המשפטי� להוסי� את חתימת הקיו� אינו עומד לבדו במערכה מול רצו� 
שכ� אי� מדובר באקט העומד לבדו , אי� כא� הטלת וטו במוב� הרגיל. הנשיא בחנינה

בית המשפט הוא זה שיצטר להכריע א� סירוב השר להוסי� . וגורר את סופיות ההלי

בהלי החנינה משתתפות רשויות : יתרה מזו.  הוא חוקי או לאאת חתימת הקיו�

מחלקת החנינות במשרד המשפטי� (מקצועיות האוספות מידע ומייעצות לנשיא המדינה 

המלצת הרשויות המקצועיות להעניק ).  ועדת השחרורי� המיוחדת–ובמקרי� מסוימי� 

 
ושרי , שרת המשפטי� דאז,  עמדו בסירוב� להוסי� את חתימת הקיו� ציפי לבניÊ¯‰Âבעניי�    30

סירבה שרת המשפטי� ציפי לבני לחתו� על החלטה של , בעניי� אחר, 2006בשנת . המשפטי� מאז

 תחנת הרדיו ה שלשהורשעו בהפעללכמה עברייני� את תקופות ההתיישנות הנשיא קצב לקצר 

 �מכרז להפעלת רדיו אזורי ביהודה ב לטה הייתה לאפשר לה� להתמודדמטרת ההח. 7הפירטית ערו

יובל ( הוסי� את חתימתו להחלטת הנשיא ,חיי� רמו�, שר המשפטי� שכיה� אחריה,  לבסו�.ושומרו�

 ‚Ò·ÂÏ" הא� שר המשפטי� חייב לחתו� על החלטת חנינה של הנשיא: צ יכריע"בג"יועז 

התנגד שר המשפטי� מאיר שטרית לבקשה של מרגלית , 2001בשנת , בעניי� קוד�). 8.12.2009

בכל זאת הוסי� , א� משניתנה ההקלה בעונש על ידי נשיא המדינה משה קצב, שפי להקל בעונשה�הר

קצב החליט "גדעו� אלו� ויוסי ורטר , דליה שחורי(שר המשפטי� את חתימת הקיו� להחלטת הנשיא 

  ).ı¯‡‰ 19.7.2001" שפי�להעניק חנינה למרגלית הר
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. את חתימת הקיו�חנינה תקשה א� יותר על שר המשפטי� לנמק את סירובו להוסי� 

שר המשפטי� ובית המשפט , סביר להניח שרק א� הרשויות המקצועיות, במילי� אחרות

החנינה לא תישאר , עצמו יסברו שהחנינה שניתנה היא כל כ בלתי מתקבלת על הדעת
שלפיו , החשש שהביעו המתנגדי� לגישת הביקורת על שיקול הדעת, לפיכ. על כנה

ונתו� לניצול פוליטי , סכנות� המשפטי� בעניי� זה הוא הרה� תפקידו ומעמדו של משרד"

אי� בכוחו של שר המשפטי� לעצור לבדו .  הוא חשש לא מבוסס31,"ומפלגתי פסול

במקרה הרגיל הוא יצטר להסתמ על התשתית . חנינה שהחליט נשיא המדינה להעניק

יצטר לצלוח ובכל מקרה הוא , העובדתית שאספו הגורמי� המקצועיי� ועל חוות דעת�

  . את הביקורת השיפוטית שתקוי� בעניי� זה

החשש האמיתי הוא שבהיעדר סמכות לשר המשפטי� לסרב להוסי� את חתימת , אכ�

ומתו כ בהיעדר ביקורת שיפוטית על , לפי גישת הביקורת על שיקול הדעת, הקיו�

א יכולת  סמכות החנינה של הנשיא תופעל בצורה פסולה לל–שיקול הדעת של הנשיא 
  .אמיתית לרסנה

 ביקש השופט לוי לחסו� את החשש לזליגת השיקולי� ÂÊ‰¯בעניי� , כאמור

הדר הראויה לעשות זאת היא צמצו� של שיקול , לגישתו. הפוליטיי� להלי החנינה

לפי גישת השופט .  בהלי החנינה– נציג הרשות הפוליטית –הדעת של שר המשפטי� 

פטי� לסרב להוסי� את חתימת הקיו� בשל פג� חמור מת� סמכות לשר המש� אי, לוי

סבירות קיצונית או בשקילת שיקולי� �המתבטא באי(בשיקול הדעת של נשיא המדינה 

כדי לחזק את . יקטי� את הסיכו� של זליגת השיקולי� הפוליטיי� להלי החנינה) זרי�

  :דבריו הפנה השופט לוי לדוגמה האמריקנית ואמר

ריעו רבי� מפני חדירת� של שיקולי� פוליטיי� ג� בשיח האמריקני הת
ל� , כי סמכותו הגורפת של הנשיא, נטע�. לפעולת החנינה הנשיאותית

, דעת רחב מאד ואי� הוא מחויב בהנמקה של החלטותיו�מסור שיקול

סללה את הדר לניצולו לרעה של מוסד החנינה ופגעה במעמדו ובתכלית 

   32.לשמה נהגה מלכתחילה

ישת השופט לוי מבססת בישראל את המודל האמריקני שממנו השופט לוי ג? אלא מאי

 הוא המודל שבו יש לנשיא סמכות גורפת הכרוכה בשיקול דעת רחב מאוד –חושש 

נשיא ארצות , אמנ�. ואינה כרוכה בחובה לנמק את אופ� הפעלתה ואת תוצרי הפעלתה

ויש בכ , פוליטית� אהברית הוא ראש הרשות המבצעת ואילו נשיא המדינה הוא רשות
. א אי� זה העיקר כא�; כדי להקטי� את החשש לפוליטיזציה של הלי החנינה בישראל

העיקר הוא שהאמצעי שבחר השופט לוי כדי להקטי� את הסיכוי ששיקולי� זרי� ישפיעו 

; על הלי החנינה עשוי להגביר את הסיכויי� להשפעת שיקולי� זרי� על הלי החנינה

 
  .15' בעמ, 4ש "לעיל ה, כה�   31

  . לפסק דינו של השופט לוי15' בפס, 1ש "לעיל ה,  ÂÊ‰¯עניי�   32
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וא א� עלול למנוע ביקורת שיפוטית במקרי� שבה� יעלה חשש ששיקולי� ה: יתרה מזו

החשש מפני ניצול לרעה של סמכות ומפני , עקרונית. זרי� אכ� השפיעו על הלי החנינה
, שיקולי� לא ראויי� בהפעלת סמכות אינו תלוי רק או בעיקר בזהות של מפעיל הסמכות

לא זהותו של .  או שר המשפטי�נשיא המדינה בישראל, יהא זה הנשיא האמריקני

, המחליט האחרו� היא החשובה אלא זהות הגופי� הלוקחי� חלק בהלי קבלת ההחלטה

הפוליטיזציה .  ועצ� קיומ� של כל אלה–זהות הגופי� המפקחי� על מקבל ההחלטה 

החלקית של החנינה בחלק ממדינות העול� נובעת לא רק מריכוז של כוח ההחלטה בידי 

מהיותו של אותו אד� משוחרר מריסוני� מוסדיי� , ואולי בעיקר, אלא ג�אד� פוליטי 

החשש מזליגת שיקולי� פוליטיי� למערכת החנינות קיי� . ומביקורת חיצונית אפקטיבית

א לא בשל אופייה של הרשות בעלת הסמכות לקבלת ההחלטה , בצורה פחותה בישראל

יקולי� פוליטיי� אינו העובדה מה שמונע מנשיא המדינה להעניק חנינה מש. הסופית
אלא בעיקר העובדה שנשיא המדינה פועל , שהוא אינו אד� פוליטי או רשות פוליטית

תחת ריסוני� מוסדיי� שמפעילות הרשויות המקצועיות הממליצות על הענקת חנינה 

כמו ג� שר , )ועדת השחרורי� –מחלקת החנינות במשרד המשפטי� ובמקרי� מיוחדי� (

דווקא הענקת מעמד מוגבר לחתימת , כפי שנראה בהמש, לכ�. ת המשפטהמשפטי� ובי

הקיו� של שר המשפטי� תפחית את החשש לפוליטיזציה של הלי החנינה ולשקילת 

  . שיקולי� זרי� במסגרתו

  חתימת הקיו� וביקורת שיפוטית. 3

כלפי א� על פי שפועלה הוא ,  קבע השופט לוי כי גישת הביקורת על ההליÂÊ‰¯בעניי� 
ג� ,  אינה חוסמת ביקורת חיצונית– בי� נשיא המדינה לבי� שר המשפטי� –פני� 

אי� מחלוקת לגבי חשיבותה של הביקורת . על תוכנה של החלטת החנינה, שיפוטית

 ציטט השופט לוי ÂÊ‰¯בעניי� . השיפוטית על החלטות החנינה של נשיא המדינה

השיפוטית על סמכות החנינה היא שלפיה� הביקורת , בהסכמה את דברי השופט ברק

סמכויות בלתי . לבלתי מוגבלת, הלכה למעשה, בלעדיה הופכת הסמכות"חיונית שכ� 

 נדמה שג� 33".מוגבלות של רשויות השלטו� נוגדות את האופי הדמוקרטי של המשטר

אי� מחלוקת שא� על פי שהיק� הביקורת השיפוטית על סמכות החנינה הוא צר מאוד 

הביקורת השיפוטית על סמכות החנינה ,  מתח� רחב של שיקול דעתומותיר לנשיא

היק� . מקיפה כמעט את כל עילות הביקורת השיפוטית המוכרות במשפט המנהלי
הביקורת על הפעלתה של סמכות החנינה הוא אמנ� צר ובדר כלל יצטמצ� למקרי� של 

 את סבירותה א בית המשפט הכיר בסמכותו לבחו� ג�, חריגה מסמכות ומעשי מרמה

 
 לפסק דינו של 21' בפס, 1ש "לעיל ה,  ÂÊ‰¯כפי שהובא בעניי�, 588' בעמ, 9ש "לעיל ה, ·¯ÈÏÈÊעניי�    33

  .השופט לוי
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ומקל וחומר יש  (34את סבירות שיקול הדעת של הנשיא: כלומר, של הפעלת הסמכות

  ). להניח שבית המשפט יבח� ג� את הרלוונטיות של השיקולי� ששקל הנשיא

בכל זאת הוא קבע שתכליתה .  לא שלל השופט לוי את כל האמור לעילÂÊ‰¯בעניי� 
, שיפוטית על סמכות החנינה של הנשיאשל חתימת הקיו� אינה לאפשר את הביקורת ה

התכלית של חתימת , לפי השופט לוי; שכ� ביקורת חיונית זו מתאפשרת בדרכי� אחרות

הקיו� מתמצה במת� אישור על כ שלצור קבלת ההחלטה עמדה לפני הנשיא תשתית 

זו מתאפשרת , אשר לביקורת השיפוטית על החלטת החנינה. עובדתית מלאה ומדויקת

 בחינה של חוקיות הפעולה של הרשויות המנהליות המוציאות לפועל את באמצעות

  :לדברי השופט לוי. החלטת החנינה

 וממילא רק אז מצוי דבר אשר –משנתקבלה החלטה בדבר מת� חנינה 

מצרי יישומה של ההחלטה את פעולת� של גורמי� , נית� לקיימו
דה בכללי לביקורת שיסו, ללא קושי, אלה עומדי�. מנהליי� שוני�

על פעולת� היא המנו� לביקורת ) הישירה(הביקורת . המשפט הציבורי

את עיקר המשא שמבקשי� להטיל על [...] על הכרעות הנשיא ) העקיפה(

. נושאות ממילא ההלכות שנסקרו ללא קושי, שכמה של חתימת הקיו�

מייעודיה של חתימת הקיו� לאפשר ביקורת חיצונית על , אפוא, אי� זה

   35.לא זו הסיבה שלשמה בא לעול� מוסד משפטי זה. חנינההלי ה

לאחר שהחליט הנשיא על הענקת חנינה ולאחר ששר , לפי גישתו של השופט לוי, א� כ

המשפטי� הוסי� את חתימת הקיו� המאשרת שעמדה לפני הנשיא תשתית עובדתית 

נהלית כל דכפי� יכול לעתור נגד הפעולות המשלימות של רשות מ, מלאה ומדויקת
א� על פי שהשופט לוי לא הזכיר בדבריו את . המוציאה לפועל את החלטת החנינה

נדמה שלפי גישתו הרשות המנהלית יכולה ג� לסרב להוציא לפועל את , הדברי� הבאי�

 ביקורת שיפוטית עקיפה על – באמצעות עתירה נגד הסירוב –החנינה וכ לאפשר 

ענה שלפיה ביקורת שיפוטית עקיפה על סבורני שהט, ע� כל הכבוד. החלטת הנשיא

נשיא המדינה מתאפשרת באותה מידה ג� ללא הסתייעות בכלי של חתימת הקיו� 

  . אינה עומדת במבח� הביקורת, וחתימת הקיו� אינה מוסיפה דבר בעניי� זה

על סמ תשתית עובדתית . לצור הדוגמה נניח שלנשיא המדינה מוגשת בקשת חנינה

במקרה (ועדת השחרורי� המיוחדת ,  מחלקת החנינות–ומדויקת נניח שהיא מלאה  –

נשיא המדינה בכל . ושר המשפטי� ממליצי� לנשיא המדינה לא להעניק חנינה) המתאי�
יכול שבעיני שר המשפטי� החלטת החנינה אינה סבירה . זאת מחליט להעניק חנינה

 
6230/95� "בג; 1067' בעמ, 14ש "לעיל ה, רובינשטיי� ומדינה   34 � È·ÈË 'Ï‡¯˘È ˙Ï˘ÓÓ ,2' פס 

;  לפסק דינו של השופט חשי�33�32' בפס, 20ש "לעיל ה, ¯Ô�Âעניי� ; )18.10.1995, פורס� בנבו(

  ).פסק דינו של השופט שמגר (557' בעמ, 9ש "לעיל ה, ·¯ÈÏÈÊעניי� 

  . לפסק דינו של השופט לוי24�23' בפס, 1ש "לעיל ה,  ÂÊ‰¯עניי�   35
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לפי גישת , זאתע� . ייתכ� שעולה חשש שהושפעה משיקולי� זרי�; במידה קיצונית

בנקודה זו . שר המשפטי� חייב להוסי� את חתימת הקיו� לכתב החנינה, השופט לוי
אפשר יהיה לעתור לבית � אי, חשוב להדגיש שא� נקבל את גישת הביקורת על ההלי

אי� . שהרי לפי גישה זו השר חייב להוסי� אותה, המשפט נגד הוספה של חתימת הקיו�

 ובה בעת לתקו� את –השר עשה את שהיה חייב לעשות כל היגיו� משפטי בקביעה ש

השופט לוי היה . שעשה באמצעות ביקורת עקיפה על שיקול הדעת של נשיא המדינה

  :  הוא הסכי� כיÂÊ‰¯בעניי� . מודע לקושי זה

ק א� נית� להכיר באחריותו של הגור� הנוס�[...]  ֵ                                        ספ  בלא , הוא השר,  

בהיעדר . חלטה שהתקבלהשיוענק בידיו כוח בעיצוב דמותה של הה

כיצד זה יוכל השר לעמוד , יכולת מצדו לבקר את החלטת הנשיא לגופה

�כלו� יוכל הוא להראות למקטרגיו כי פעל ? בעצמו לביקורת מ� החו
באמצעות בחינתה , ומדוע זה יתאפשר[...] ? לתיקונה של החלטה פגומה

 את לרשויות המחוקקת והשופטת לבקר בעקיפי�, של חתימת הקיו�

 המנועה –א חלקה של הרשות המבצעת , תוכנה של החלטת הנשיא

  36?ייגרע, דעת באשר לתוכ� ההחלטה�מהפעלת שיקול

התשובה של השופט לוי לקושי זה מתמצה בכ שהתקיפה העקיפה של סמכות החנינה 

כלל לא צריכה להיעשות באמצעות עתירה נגד שר המשפטי� על שהוסי� את חתימת 

א� חתימת הקיו� אינה הכלי . סבורני שזו מסקנה מוטעית. י� אחרותהקיו� אלא בדרכ

באילו נסיבות אפשר יהיה לתקו� , המאפשר ביקורת שיפוטית עקיפה על סמכות החנינה
בפסק דינו הפנה השופט לוי לשני ? בתקיפה עקיפה את שיקול הדעת של נשיא המדינה

ההלכות שנפסקו במקרי� אלה , לגישת השופט לוי. ·¯ÈÏÈÊ ופרשת Ó˙‡�‰פרשת : מקרי�

מוכיחות כי למעשה אי� צור בחתימת הקיו� כדי לקיי� ביקורת שיפוטית עקיפה על 

 נדונה סמכותו של נשיא המדינה להמיר עונש Ó˙‡�‰בפרשת . החלטת חנינה של הנשיא

 העניי� נדו� לאחר שהעונש המותנה הופעל על ידי 37.מאסר בפועל בעונש מאסר על תנאי

שאת חלקו ( שד� בעבירה שביצע האסיר לאחר שהשתחרר ממאסרו הראשו� בית המשפט

 
  . לפסק דינו של השופט לוי22' בפס, ש�   36

בערעור הפלילי התקבלה הטענה של מתאנה שלפיה אי� לנשיא המדינה . 4ש "לעיל ה, Ó˙‡�‰עניי�    37

,  לחוק המעבר6' ס(החוק דאז . אסר בפועל בעונש מאסר על תנאיסמכות להמיר עונש מ

בית המשפט קבע כי ". לחו� עברייני� ולהפחית עונשי�"הסמי� את הנשיא ) 1ח "ס, 1949�ט"התש

עונש כוללת ג� המרה " הפחתת"בדיו� הנוס� נהפכה ההחלטה ונקבע כי ". המרה"אינה " הפחתה"

למותר לציי� כי לא הייתה מחלוקת בי� השופטי� . נאישל עונש מאסר בפועל בעונש מאסר על ת

, בנוגע לסמכותו של בית המשפט לבחו� א� נשיא המדינה פעל במסגרת הסמכות שניתנה לו בחוק

 לא הייתה מחלוקת כי על בית המשפט ורשויות האכיפה להימנע –וא� פעל הנשיא ללא סמכות 

   .מהוצאה לפועל של החלטתו
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 נדונה הסמכות של נשיא המדינה לחו� מי ·¯ÈÏÈÊבפרשת ). המיר הנשיא למאסר על תנאי

העניי� נדו� אגב עתירה נגד היוע� . שטר� הוגש נגדו כתב אישו� וממילא טר� הורשע

,  א� כ38. החנינה שהוענקהשהפסיק את חקירת המשטרה בעקבות, המשפטי לממשלה
בפרשות אלה שני הגורמי� שהוציאו לפועל את חנינת הנשיא ושפעולת� שימשה 

לביקורת שיפוטית עקיפה על סמכות החנינה היו בית המשפט עצמו והיוע� " צינור"

חתימת הקיו� של שר המשפטי� לא מילאה תפקיד במקרי� , אכ�. המשפטי לממשלה

אלו אינ� .  אינ� דוגמאות מייצגות בהקשר זה·¯ÈÏÈÊופרשת  Ó˙‡�‰פרשת , ע� זאת. אלה

העובדה שבמקרי� אלה לא היה צרי להיתלות בחתימת . בהכרח המקרי� הרגילי�

הקיו� של שר המשפטי� כדי לתקו� את חוקיות החנינה אינה מלמדת שכ הדבר בכל 

 בניגוד מקרה שבו נשיא המדינה מחליט להעניק חנינה, למשל, ייתכ�. מקרה ומקרה

ועולה חשש שהחלטת הנשיא אינה , להמלצת הגורמי� המקצועיי� או שר המשפטי�

כיצד אפשר יהיה לתקו� את . סבירה בצורה קיצונית או שהושפעה משיקולי� זרי�
היא , לפי גישת השופט לוי, נדמה שהדר היחידה שתיוותר? החלטת הנשיא במקרה כזה

ר את האסיר או תקיפת הנכונות של שירות תקיפת הסירוב של שירות בתי הסוהר לשחר

  . על תוצאה זו נית� לומר שלושה דברי�. בתי הסוהר לשחררו

בהנחה סבירה ששירות בתי הסוהר יביע את כוונתו לשחרר את מי שזכה , ראשית

בי� (הרי א� לא יימצא מי שיעתור לבית המשפט נגד כוונה זו , לחנינה מנשיא המדינה

, )בי� שאי� בנמצא עותר ציבורי המוכ� לשאת בנטל העתירהשאי� נפגע ישיר ממנה ו

שהרי פגמי� רבי� בפעולות , לכאורה אי� כא� קושי מיוחד. אפשר יהיה למונעה� אי

אול� ג� א� . המינהל הציבורי והשלטו� אינ� נרפאי� בהיעדר עותר לבית המשפט

א להתיר לשר  הו– ג� א� חלקי –פתרו� . הקושי המובא אינו מיוחד הוא עדיי� קושי
המשפטי� לסרב להוסי� את חתימת הקיו� א� הוא סבור שנפל פג� משמעותי בשיקול 

שלפיה שר המשפטי� ואולי ג� הרשויות המייעצות , החלופה. הדעת של נשיא המדינה

לנשיא משוכנעי� שנפל פג� מהותי בשיקול הדעת של הנשיא א אי� ביד� להביא את 

  .  בעייתיתהיא, העניי� לבירור בבית המשפט

הקושי של היעדר עתירה והיעדר בירור שיפוטי ייפתר במקרי� שבה� יסרב , שנית

שהרי במקרה כזה ודאי תוגש עתירה לבית , שירות בתי הסוהר לשחרר את האסיר

על פני הדברי� ברור , ע� זאת. שיטע� נגד הסירוב לשחררו, המשפט על ידי האסיר עצמו

שה להעלות על הדעת סירוב של שירות בתי הסוהר ק. שמדובר בתרחיש לא סביר בעליל

 –בתמיכה , או של מנהל בית סוהר לשחרר ממאסר אסיר שזכה לחנינה מנשיא המדינה
, שלפי גישת השופט לוי נדמה שסירוב זה, דא עקא. של שר המשפטי� –ולו פורמלית 

הוא למעשה הדר היחידה המבטיחה ביקורת , שקשה להעלות על הדעת את קיומו

  . יפוטית עקיפה על שיקול הדעת של נשיא המדינה במקרה כזהש

 
  . 9ש " הלעיל, ·¯ÈÏÈÊעניי�    38



  המעמד של חתימת הקיו
 במסגרת הלי� החנינה  ע"ב תש משפטי
 על אתר

    

45  

נניח שמפקד בית הסוהר בכל זאת מסרב , בהסתמ על הדוגמה שלעיל, שלישית

יש להניח שהאסיר ימהר . לציית להחלטת החנינה ומורה לפקודיו לא לשחרר את האסיר
 חוקיות במסגרת העתירה יבח� בית המשפט את. לעתור לבית המשפט נגד החלטה זו

שהרי הוא מלמד כי לא , לכאורה תרחיש זה מחזק את העמדה של השופט לוי. החנינה

חתימת הקיו� מאפשרת את הביקורת השיפוטית העקיפה על סמכות החנינה אלא מעשיה 

בחינה . ומחדליה של הרשות המנהלית המוציאה לפועל את החנינה או מסרבת לעשות כ�

מכוח איזו עילה רשאי מנהל בית הסוהר : טרידותנוספת של תרחיש זה מעלה שאלות מ

הא� מנהל בית הסוהר רשאי לעשות זאת ? לסרב לבצע החלטת חנינה של נשיא המדינה

? מפני שבעיניו החלטת החנינה אינה סבירה במידה קיצונית או הושפעה משיקולי� זרי�

משפט לפי האחת יקבע בית ה. לפני בית המשפט תעמודנה במקרה זה שתי אפשרויות

שמנהל בית הסוהר כלל אינו רשאי לסרב לבצע את החלטת החנינה או שאינו רשאי לסרב 
שכ� היא חוסמת , אפשרות זו אינה סבירה ולמצער אינה רצויה. מהסיבות שהובאו לעיל

לפי האפשרות האחרת . לחלוטי� ביקורת שיפוטית עקיפה על שיקול הדעת של הנשיא

ל מנהל בית הסוהר כדי לקיי� ביקורת עקיפה על יוכל בית המשפט להשתמש בסירוב ש

נדמה ג� שזו ; נדמה שזו הדר שבה יבחר בית המשפט. שיקול הדעת של נשיא המדינה

מעשי הרשויות המנהליות שאמורות , שהרי לפי גישתו, הדר שבה יל השופט לוי

ה� הכלי המאפשר ביקורת ) או מחדלי הרשויות(להוציא לפועל את החלטת החנינה 

מה , לפי גישת השופט לוי: כא� עולה שאלה שאי� לה תשובה. עקיפה על החלטת החנינה

שהראשו� רשאי לסכל את החלטת החנינה א�  ,מותר מנהל בית הסוהר משר המשפטי�

) כפו� לאישור שיפוטי מאוחר(הוא סבור שנפל פג� בשיקול הדעת של נשיא המדינה 
יח שגישתו של השופט לוי תתקבל כהלכה ננ: זאת ועוד? והשני אינו רשאי לעשות זאת

א שר משפטי� פלוני בכל זאת יסרב להוסי� את חתימת הקיו� להחלטת חנינה , מחייבת

. מסוימת מפני שבעיניו היא אינה סבירה במידה קיצונית או הושפעה משיקולי� זרי�

הא� בעתירה נגד החלטתו של השר יעצו� בית המשפט את עיניו ולא יבח� לגופ� את 

הא� יקבע בית המשפט שהשר כלל לא רשאי לשקול שיקולי� מסוג זה ? טענות השר

הסבירות והשיקולי� �  רק כדי לבחו� את חוקיותה בעילות אי–ויאשר את חוקיות החנינה 

? הזרי� שיפורטו בעתירה שתוגש נגד מנהל בית הסוהר שיסרב לשחרר את האסיר

  .תמהני

ת על ניתוק הקשר בי� עילות הביקורת התמיהה בעניי� זה מתמצה למעשה בביקור
השיפוטית על סמכות החנינה של נשיא המדינה לבי� השיקולי� ששר המשפטי� רשאי 

כפי , הניתוק הזה, ע� כל הכבוד. לשקול במסגרת סירובו להוסי� את חתימת הקיו�

הוא בעייתי מבחינה , ÂÊ‰¯שנעשה בפסק הדי� של השופטי� לוי ודנציגר בעניי� 

� מוסכ� שבית המשפט רשאי לבחו� את שיקול הדעת של נשיא המדינה א. משפטית

א� מוסכ� שהחלטה להעניק חנינה אינה חוקית א� , במסגרת החלטתו להעניק חנינה

הרי שמבחינה , היא אינה סבירה במידה קיצונית או א� היא הושפעה משיקולי� זרי�
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 הוא –ו� לחנינה כזו משפטית שר המשפטי� לא רק רשאי לסרב להוסי� את חתימת הקי

שר המשפטי� , לפי גישת השופטי� לוי ודנציגר, לעומת זאת. א� מחויב לסרב להוסיפה

מחויב להוסי� את חתימת הקיו� להחלטת חנינה א� על פי שהוא משוכנע שהיא אינה 
חיוב השר להוסי� את : יתרה מזו. וא� על פי שייתכ� שהיא אכ� אינה חוקית, חוקית

ע מבית המשפט לבחו� בעצמו את חוקיות החנינה א� לא יימצא מי חתימת הקיו� מונ

שר המשפטי� חייב , לגישתי. כ ששלטו� החוק עשוי להיפגע ללא תקנה, שיעתור נגדה

לסרב להוסי� את חתימת הקיו� א� הוא משוכנע שהחנינה אינה  –ולמצער רשאי  –

זה בהכרח ייבח� על ידי כל סירוב כ. סבירה במידה קיצונית או הושפעה משיקולי� זרי�

כ שהחשש לפגיעה בשלטו� החוק , בית המשפט במסגרת עתירה של אסיר שנפגע

  . נמוג –במקרה זה 

  המשפט החוקתי כמענה לתרחיש הגרוע ביותר. 4

מדובר במקרה חריג , מאיד גיסא.  נוגעת בשאלות יסוד חוקתיותÂÊ‰¯פרשת , מחד גיסא

הא� .  להניח שניתקל במעטי� כמוהו בעתידלא היה כמוהו בעבר וסביר. שבחריגי�

חריגותו של המקרה היא שיקול המטה את הכ� לכיוו� גישת הביקורת על ההלי או אולי 

מצדדי גישת הביקורת על ההלי עשויי� לטעו� ? לכיוו� גישת הביקורת על שיקול הדעת

יצונית שהסיכויי� שהחלטתו של נשיא המדינה להעניק חנינה תהא לא סבירה במידה ק

אי� צור , לפיכ. או מושפעת משיקולי� זרי� ה� כה קלושי� עד שאי� להתחשב בה�

ודי לו לשר שיפקח רק על כ , במינוי שר המשפטי� כמפקח על שיקול הדעת של הנשיא

נהל התקיימו כסדר�"ש כי כל החומר ,                                        ִ                 כל הפעולות המקדימות לה� נדרשי� גורמי המ 
וכי הכלי� עליה� אמונות רשויות , של נשיא המדינההרלוואנטי נאס� והועבר לעיונו 

 אי� להכחיש שיש טע� בטענה 39".ניתנו בידיו, ודרושי� לנשיא לצור הכרעה, המנהל

מצדדי גישת הביקורת על שיקול הדעת עשויי� לטעו� באותה מידה כי , ע� זאת. זו

, ל סמכותוהסיכויי� ששר המשפטי� יסרב להוסי� את חתימת הקיו� תו ניצול לרעה ש

תו טענה לא תמת לב שהחנינה שהעניק הנשיא אינה סבירה במידה קיצונית או מושפעת 

 ולפיכ אי� מניעה להעניק –משיקולי� זרי� ג� ה� קלושי� עד שאי� להתחשב בה� 

הטענות אינ� מקזזות זו את רעותה ואינ� מאזנות . ג� בטענה זו יש טע�. לשר סמכות זו

נביא בחשבו� את העובדה שיש סיכויי� קלושי� שנשיא ג� א� . האחת את רעותה

המדינה ינצל לרעה את סמכות החנינה שלו או יפעילה בצורה לא סבירה במידה קיצונית 
 כפי שיש סיכויי� קלושי� ששר המשפטי� ינצל לרעה או יפעיל באופ� מוטעה בעליל –

וברת גישת הביקורת  עדיי� ג–את שיקול הדעת הנית� לו לסרב להוסי� את חתימת הקיו� 

כמעט , שהוא(בשל הצור לבחו� את התרחיש הגרוע מהשניי� , זאת. על שיקול הדעת

  ).תרחיש של מקרה חריג, על פי הגדרה

 
  . לפסק דינו של השופט לוי28' בפס, 1ש "לעיל ה,  ÂÊ‰¯עניי�   39
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התרחיש הגרוע ביותר ביישו� של גישת הביקורת על שיקול הדעת הוא ששר 

. יקההמשפטי� ינצל לרעה את סמכותו ויסרב להוסי� את חתימת הקיו� ללא עילה מספ
האפשרות . בכל מקרה תוגש עתירה לבית המשפט על ידי האסיר הנפגע, במצב דברי� זה

שבית המשפט יקבל את עמדת השר במקרה זה היא כה קלושה עד שהיא יוצאת מגדרי 

 ובו אכ� –התרחיש הגרוע ביותר ונכנסת לגדרי התרחיש שכלל אינו מתקבל על הדעת 

שת הביקורת על שיקול הדעת על ידי שר ניצול לרעה של גי, משכ. אי� להתחשב

  . המשפטי� צפוי לעבור תחת ביקורת שיפוטית ולהיפסל על ידי בית המשפט

התרחיש הגרוע ביותר ביישו� של גישת הביקורת על ההלי הוא שנשיא , לעומת זאת

, המדינה ינצל לרעה את סמכות החנינה שלו או שיעניק חנינה בתו� לב א בניגוד לחוק

 המשפטי� יהא מוסמ לסרב להוסי� את חתימת הקיו� ובהיעדר מא� דהוא בלא ששר

במצב דברי� זה לא יוכל בית המשפט לבחו� את חוקיות . שיעתור נגד החלטת החנינה
הדר . זהו התרחיש הגרוע ביותר שיש למנוע. החנינה וזו תיהפ לעובדה מוגמרת

, ביקורת על שיקול הדעתהטובה ביותר לעשות זאת היא באמצעות אימו� של גישת ה

גישת הביקורת על שיקול הדעת . ÂÊ‰¯כפי שהוצעה על ידי השופט רובינשטיי� בעניי� 

. היא לא יותר מיישו� ספציפי של עקרו� הפרדת הרשויות כעקרו� יסוד חוקתי בישראל

בתרחיש הגרוע ביותר שיש להיער , בי� השאר, מתו מבט רחב ומתו התחשבות

מעמדו ועצמאותו לבי� , ת באופ� ראוי בי� הסמכות של נשיא המדינההיא מאזנ, לקראתו

. הצור בביקורת יעילה על הפעלה של סמכות החנינה במקרי� המתאימי� והנדירי�

 קבע השופט ברק כי עקרונות היסוד החוקתיי� אינ� מבוססי� על ההנחה ·¯ÈÏÈÊבעניי� 

ברי� אינ� מתנהלי� מטרת� לספק פתרו� למקרי� בה� הד.  יתנהל כשורהלשהכו
בניגוד לגישת .  גישת הביקורת על שיקול הדעת מספקת פתרו� למקרי� אלה40.כשורה

הביקורת על ההלי היא מאפשרת ביקורת שיפוטית במקרי� שבה� שר המשפטי� 

במשטר דמוקרטי אי� בידי הנשיא "א� אכ� . חוקיותה של החלטת החנינה�משוכנע באי

וא� הוא כפו� , באילו נסיבות יש להעניק חנינהסמכות להחליט באופ� שרירותי 

 אזי גישת הביקורת על שיקול הדעת מוודאת 41,"לעקרונות יסוד של המשפט הציבורי

  . בצורה הטובה ביותר כפיפות זו של הנשיא לשלטו� החוק

  בי� גישת הביקורת על שיקול הדעת לבי� . ו
  גישת הסמכות המקבילה

שת הביקורת על שיקול הדעת ולדחות את גישת עד כה הובהר מדוע יש לקבל את גי

 הא� הנימוקי� ). טכנית�ומקל וחומר את גישת הסמכות הפורמלית(הביקורת על ההלי

 
  .606' בעמ, 9ש "לעיל ה, ·¯ÈÏÈÊעניי�    40

  .1061' בעמ, 14ש "לעיל ה, מדינהרובינשטיי� ו   41
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התומכי� בגישת הביקורת על שיקול הדעת אינ� תומכי� בצורה דומה בגישת הסמכות 

י� חתימת הקיו� הופכת את שר המשפט, לפי גישת הסמכות המקבילה, כזכור? המקבילה

, לפי גישה זו. לשות� מלא בהחלטה לחו� וככזה הוא נהנה משיקול דעת רחב בעניי� זה
מרגע , א� על פי שנשיא המדינה הוא היחיד שרשאי ליזו� את ההחלטה להעניק חנינה

, הוא נכנס בנעלי הנשיא: 'שהחלטה זו התקבלה שר המשפטי� פועל כמעי� נשיא ב

ל שיקול דעת ורשאי למנוע את החנינה רק משו� נהנה מאותו היק� ש, שוקל את שיקוליו

נדמה שגישה זו . שדעתו שונה מדעת הנשיא ובלי שנפל פג� משפטי בהחלטת הנשיא

, כמו כ�. נשיא המדינה וע� תכליתו: יסוד�אינה עולה בקנה אחד ע� לשונו של חוק

 מגישת הסמכות המקבילה עולות בעיות לא פשוטות שאינ� עולות מגישת הביקורת על

  . שיקול הדעת

". לנשיא המדינה נתונה הסמכות לחו� עברייני�"לחוק היסוד קובע כי ) ב(11סעי� 

. בהסכמתו או באישורו,  ולא לנשיא המדינה בשיתו� שר כזה או אחר–לנשיא המדינה 
המשפט הציבורי יוצר לעתי� מצבי� שיש בה� סמכות מקבילה או משותפת וכ� מצבי� 

במקרי� אלה לשו� .  כפופות לאישור של רשות אחרתשבה� החלטות של רשות אחת

הנוסח . החוק מלמדת במפורש שמדובר בסמכות מקבילה או בסמכות הכפופה לאישור

המקובל הוא שרשות פלונית רשאית לעשות דבר מה בהסכמת רשות אלמונית או 

יסוד לרשות �הניתנת בחוק,  כשמדובר בסמכות מיוחדת כמו סמכות החנינה42.באישורה

היינו מצפי� למצוא אמירה מפורשת שלפיה נשיא המדינה , וחדת כמו נשיא המדינהמי

בהיעדר לשו� מפורשת . מוסמ לחו� עברייני� בהסכמת שר המשפטי� או באישורו

: היינו; כאמור יש לשאול מה� הנימוקי� המהותיי� התומכי� בגישת הסמכות המקבילה

סמכות החנינה תיחשב כסמכות מהי התכלית שלשמה יש לפרש את חוק היסוד כ ש
נדמה שהנימוקי� התומכי� בגישת . מקבילה של נשיא המדינה ושל שר המשפטי�

עיקר� . הסמכות המקבילה ה� הנימוקי� התומכי� בגישת הביקורת על שיקול הדעת

הצור לאפשר ביקורת חיצונית אפקטיבית על שיקול הדעת של נשיא המדינה וצמצו� 

סבורני שהתכליות הללו מושגות במלוא� . של סמכות החנינההחשש מפני ניצול לרעה 

לפי גישת הביקורת על שיקול הדעת וכי גישת הסמכות המקבילה אינה מוסיפה דבר 

גישת . נהפו הוא; אי� ללמוד מכ שההשלכות של שתי הגישות זהות. בהקשר זה

יקורת על לפי גישת הב. הסמכות המקבילה טומנת בחובה סכנה אמיתית למוסד החנינה

 
 ,שר המשפטי�"הקובע כי , 307ח "ס, 1965�ה"התשכ, ד לחוק התכנו� והבניה12' ס, למשל, ראו   42

, חוק בתי משפט לעניני� מינהליי� ל7' ס; "יקבע את סדרי הדי� בועדות הערר, בהסכמת שר הפני�

בהסכמת נשיא בית המשפט העליו� ובאישור , המשפטי� שר"הקובע כי , 190ח "ס, 2000�ס"התש

ובכלל זה להרחיב� , לשנות את התוספות לחוק זה, בצו, רשאי ,ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת

 רשאי שר"[...] הקובע כי , 142ח "ס, 1984�ד"התשמ, חוק שמירת הניקיו�א ל13' ס; "או לגרוע מה�

בסעי�  לקבוע שיעור קנס העולה על סכו� הקנס הקבוע,  השר לאיכות הסביבהבהסכמת, המשפטי�

   [...]".האמור לעבירה לפי חוק זה שנקבעה כעבירת קנס
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שר משפטי� המסרב להוסי� את חתימת הקיו� למסמ החנינה חייב , שיקול הדעת

לשכנע את בית המשפט שהחלטת החנינה של הנשיא פגומה במידה קיצונית מבחינה 
קובעת שהחלטת החנינה ) או חזקת החוקיות(חזקת הכשרות , לפי גישה זו. משפטית

. וכחה במקרי� אלה יהיה גבוה במיוחדיש להניח שר� הה. חוקית עד שלא יוכח אחרת

שר משפטי� המסרב להוסי� את חתימת , לפי גישת הסמכות המקבילה, לעומת זאת

הקיו� למסמ החנינה אינו חייב לשכנע את בית המשפט שהחלטת החנינה של הנשיא 

מכיוו� שלפי גישה זו שר המשפטי� הוא שות� . פגומה במידה קיצונית מבחינה משפטית

די בכ , טת החנינה ולמעשה נכנס בנעלי הנשיא כגור� מסכי� או מאשרמלא להחל

במקרה . שהוא חולק על החלטת הנשיא ואי� הוא נדרש להצביע על פגמי� משפטיי� בה

חזקת הכשרות קובעת שהחלטתו של שר המשפטי� חוקית ועל העותר נגדה יוטל , זה

כות החנינה היא סמכות סמ. במקרה הרגיל זהו נטל כבד מנשוא. הנטל להוכיח אחרת
אולי , במקרי� רבי�. המפעיל אותה נהנה ממתח� רחב במיוחד של שיקול דעת. מיוחדת

 יהיו סבירות – לחו� ולסרב להעניק חנינה –שתי החלטות הפוכות , אפילו במקרה הרגיל

. א� אחת מה� לא תהיה בהכרח בלתי סבירה במידה קיצונית, למצער. במידה דומה

סמכות כזו היא סמכות .  יימצא קנה מידה משפטי שיבדיל ביניה�במקרה הרגיל לא

פוטנציאל זה טמו� ביכולת להפעיל את הסמכות . שפוטנציאל ניצולה לרעה הוא רב

בצורה בררנית ופסולה וביכולת להסתיר בקלות יחסית מניעי� פסולי� להענקת חנינה או 

י� שבה� נשיא המדינה גישת הסמכות המקבילה עשויה ליצור מצב. לסירוב להעניקה

שר המשפטי� מצדו יסרב להוסי� את , יעניק חנינה שאינה בלתי חוקית או בלתי סבירה

ולא תימצא עילה משפטית להתערבות , חתימתו משיקולי� פוליטיי� זרי� וסמויי�
אפשר יהיה להוכיח את קיומו � שבו אי, שכ� במקרה הרגיל, בהחלטתו של שר המשפטי�

במילי� . אפשר יהיה לטעו� לקיומו של פג� אחר בהחלטה�איג� , של השיקול הזר

 יוצרת – שלא כמו גישת הביקורת על שיקול הדעת –גישת הסמכות המקבילה , אחרות

די בכ . חשש אמיתי ששיקולי� פוליטיי� ישפיעו על הלי החנינה ועל החלטות החנינה

ג� א� חמורה , וספתיש בגישה זו בעיה נ. א בכ לא מסתיימי� כשליה, כדי לדחותה

  .פחות

, המשפט הציבורי מכיר בקיומ� של סמכויות מקבילות או משותפות, כאמור לעיל

, א� תתקבל גישת הסמכות המקבילה. אול� המקרה שלפנינו הוא מקרה מיוחד ובעייתי

 שר –הבעלי� המשותפי� של סמכות החנינה יהיו שתי רשויות שונות בתכלית 
יש לכ משמעות לגבי . טית מזה ונשיא המדינה מזהפולי�המשפטי� כרשות מבצעת

לפי גישת הסמכות היחסית הנהוגה . היק� הביקורת השיפוטית על החלטות החנינה

בי� , היק� הביקורת השיפוטית על הפעלתה של סמכות מסוימת תלוי, במשפט המנהלי

ול  אי� די� התערבות בשיק43.באופי הסמכות ובזהות של בעל הסמכות, השאר ובעיקר

 
2624/97� "לתיאור ממצה של גישת הסמכות היחסית ראו בג   43 � „È„È 'Ï‡¯˘È ˙Ï˘ÓÓ ,71) 3(ד נא"פ ,

השאלה א� נפל פג� משפטי : "9' סובעיקר בפ, )1997( לפסק דינו של השופט זמיר 10�8' פס
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אפילו , הדעת של שר המשפטי� כדי� התערבות בשיקול הדעת של נשיא המדינה

מה יהא היק� הביקורת השיפוטית על סירוב שר . מפעילי� ה� אותה סמכות בדיוק

המשפטי� להוסי� את חתימת הקיו� להחלטת חנינה של הנשיא לפי גישת הסמכות 
?  לזה של נשיא המדינההא� ייהנה השר ממתח� שיקול דעת זהה בהיקפו? המקבילה

שהרי בכל , הא� ייטה בית המשפט להתערב בשיקול הדעת של השר במידה רבה יותר

המצדדי� בגישת הסמכות המקבילה לא ? ג� א� בכירה, "רגילה"זאת הוא רשות מנהלית 

א� . נדמה שכל תשובה אפשרית לה� תיצור קשיי� נוספי�. התמודדו ע� שאלות אלה

חוזרת ועולה הסכנה , בדומה לזה של נשיא המדינה, ל דעת רחבייהנה השר ממתח� שיקו

, א� ייהנה השר ממתח� שיקול דעת צר יותר. לזליגת שיקולי� פוליטיי� להלי החנינה

כדי למנוע תסבוכת . אזי סמכות החנינה אינה כה מקבילה או משותפת למרות הכול

� את גישת הביקורת על יש להעדי, משפטית זו ולאור הנימוקי� הנוספי� שהובאו לעיל

א� על פי ששתיה� אינ� מעוגנות במפורש . שיקול הדעת על פני גישת הסמכות המקבילה
גישת הביקורת על שיקול הדעת מגשימה תכליות ראויות , בלשונו של חוק היסוד

 תכליות זהות לאלה העומדות בבסיס גישת הסמכות –הקשורות להלי החנינה 

  . שליליות שיש לזו האחרונהא ללא ההשלכות ה, המקבילה

  הרהורי כפירה על היק� החסינות : לפני סיכו. ז
  של נשיא המדינה

היא שחתימת הקיו�  ,ÂÊ‰¯כמו ג� של כל השופטי� בעניי� , הנחת המוצא של חיבור זה
נדמה שהמחלוקת בנוגע למהות . המחלוקת היא רק בנוגע לתכלית החתימה; אכ� נחוצה

שה נגזרת של מחלוקת בנוגע לצור בביקורת שיפוטית על של חתימת הקיו� היא למע

נדמה שיש הסכמה רחבה . נשיא המדינה ובעיקר בנוגע להיק� הביקורת ולעילותיה

כל הנימוקי� שהובאו לעיל לתמיכה . שביקורת שיפוטית על הלי החנינה היא ראויה

נינה של בגישת הביקורת על שיקול הדעת תומכי� בביקורת שיפוטית על החלטות הח

בי� התומכי� בביקורת שיפוטית זו יש מחלוקת הנוגעת להיק� הביקורת . נשיא המדינה

הקושי המשות� העומד לפני אלה הסבורי� שיש לקיי� ביקורת שיפוטית . ולעילותיה

נשיא : יסוד� לחוק) א(13כלשהי על החלטות החנינה של נשיא המדינה הוא סעי� 

דינה את הדי� לפני כל בית משפט או בית די� בשל לא ית� נשיא המ"הקובע כי , המדינה
ויהיה חסי� בפני כל פעולה משפטית בשל דבר , דבר הקשור בתפקידיו או בסמכויותיו

 
מוכרעת בהתא� למאפייני� המיוחדי� של , כגו� שיקולי� זרי� או חוסר סבירות, בהחלטה המינהלית

לעיל , ·¯ÈÏÈÊראו ג� את דברי השופט שמגר בעניי� ". ועוד, מהות הסמכות, מיהות הרשות: הסמכות

מיתח� שמידותיו נקבעות בהתחשב ע� , כאמור, הוא[...] מיתח� הסבירות : "557' בעמ, 9ש "ה

   ".מעמדה של הרשות השלטונית וע� אופי סמכויותיה
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הפרשנות המקובלת של סעי� זה היא שלא נית� לעתור ישירות נגד נשיא המדינה ". כזה

טות חנינה של עתירות נגד החל, חסינות זו" לעקו�"כדי . בשל החלטתו להעניק חנינה
בית המשפט של הערכאה (הנשיא מוגשות נגד אלו המבצעי� את החלטת החנינה 

כפי שנעשה בעניי� , היוע� המשפטי לממשלה; Ó˙‡�‰כפי שנעשה בעניי� , הדיונית

ÈÏÈÊ¯· ( או נגד שר המשפטי� בשל נכונותו או סירובו להוסי� את חתימת הקיו�

  ).ÂÊ‰¯ ובעניי� ˘�ÈÒכפי שנעשה בעניי� (להחלטת החנינה 

לשקול את צמצו� חסינותו של ", בלי לפרט, לפני כעשרי� וחמש שני� הציע סבה

 ייתכ� שהגיעה 44".הנשיא בתחו� זה כדי להגביר את האפשרות של ביקורת שיפוטית

השעה לשקול הצעה זו בכובד ראש ולאפשר ביקורת שיפוטית ישירה על הפעלת שיקול 

היתרו� . יש להצעה זו שני יתרונות ניכרי�. נינההדעת של נשיא המדינה בהלי הח

הראשו� והחשוב יותר הוא שמת� אפשרות לעתור לבית המשפט ישירות נגד נשיא 
עתירה נגד החלטת (המדינה בגי� החלטתו להעניק חנינה ימסד פרקטיקה הקיימת ממילא 

רה נגד בדמות עתי, שלא לומר מתחכמות, בלי לפנות לדרכי� עוקפות) חנינה של הנשיא

היתרו� השני הוא שהמחלוקת בנוגע למעמד של . אלו המקיימי� את החלטת החנינה

  .חתימת הקיו� תיהפ למיותרת

החשש מפני פגיעה במעמד של , ראשית. החשש העיקרי מפני הצעה זו הוא כפול

נשיא המדינה א� אפשר יהיה לתקו� את החלטתו בתקיפה ישירה בבית המשפט וא� 

החשש מפני , שנית. אותו כמשיב עיקרי או א� יחיד לעתירהאפשר יהיה לציי� 

החשש מפני התערבות יתר : היינו, של הלי החנינה" שיפוטיזציה"או " משפטיזציה"

, ראשית. סבורני שאי� לחששות אלה על מה לסמו. של בית המשפט בהלי ובתוצאותיו
נשיא מוגשת נגד שבמסגרתו עתירה נגד החלטת חנינה של ה, ג� במצב המשפטי הקיי�

הנוהג הוא , חות� חתימת הקיו� או נגד בעל תפקיד אחר המייש� את החלטת החנינה

שהנשיא מנמק בפני בית המשפט את החלטתו ולמעשה משיב בעקיפי� לעתירה המופנית 

מת� אפשרות לעתור ישירות נגד הנשיא לא ישנה דבר מהפרקטיקה , לפיכ. נגד החלטתו

לא ברור מה בציו� נשיא המדינה כמשיב לעתירה פוגע במעמד , שנית. הקיימת בעניי� זה

, בעתירה נגד החלטת החנינה של הנשיא הוא אינו נדרש להופיע בבית המשפט. הנשיא

נציגי הפרקליטות , כרגיל בעתירות במשפט הציבורי. להעיד או להיות חשו� לחקירה

 קשה לראות בעצ� .במקרה זה ה� יטענו בש� הנשיא. טועני� בש� הרשות השלטונית

ברוח הדברי� שנכתבו בתחילת החיבור . הוספת הנשיא כמשיב משו� פיחות במעמדו
ללא , יש להיזהר שלא ניזהר בכבודו יתר על המידה, בנוגע למעמד של נשיא המדינה

מיסוד האפשרות לקיי� ביקורת , שלישית. על חשבו� תכליות מהותיות חשובות, הצדקה

 החנינה של נשיא המדינה דווקא יחזק את מעמדו כרשות שיפוטית ישירה על החלטות

ובהיעדר אפשרות לקיי� ביקורת שיפוטית , במקרי� רבי�? הכיצד. עצמאית ונפרדת
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אי� מנוס אלא לתקו� את החלטות החנינה באמצעות תקיפת החלטתו של , ישירה כאמור

שר במקרה כזה יש להעניק ל. שר המשפטי� תו שימוש בכלי של חתימת הקיו�

התוצאה היא מת� מעמד מהותי לרשות . המשפטי� שיקול דעת א� להוסי� את חתימתו
יש הסוברי� שיש בכ פגיעה במעמד נשיא , כאמור. המבצעת במסגרת הלי החנינה

האפשרות לתקו� את החלטות נשיא המדינה בתקיפה ישירה תייתר את הצור . המדינה

החלטת החנינה . � את חתימת הקיו�להעניק לשר המשפטי� שיקול דעת בבואו להוסי

א ללא מת� זכות וטו ,  אמנ� תו התחשבות ברשויות המייעצות–תהא כולה של הנשיא 

ג� א� אפשר יהיה לעתור ישירות נגד החלטות חנינה של , רביעית. לרשות המבצעת

בית . אי� מקו� לחשש שבית המשפט יתערב יתר על המידה בהחלטות אלה, הנשיא

להמשי להפעיל ריסו� שיפוטי מיוחד ולהתערב רק במקרי� נדירי� המשפט צפוי 

 סיכ� השופט חשי� את ההלכה בעניי� זה באומרו כי ¯Ô�Âבעניי� . שבנדירי�

אלא , המשפט קנה סמכות ורשאי הוא לבחו� את חוקיות פעולותיו של הנשיא�בית"
קיות המוחל בהקשר זה הינו מצומצ� בתחו� התפרשותו ממושג החו' חוקיות'שמושג ה

  45".בביקורת על פעולותיה� של רשויות ממשל ומינהל אחרות
כיצד בדיוק יש לעשות , א� אכ� יש לשקול את צמצו� החסינות של נשיא המדינה

כ שיובהר שהחסינות , נשיא המדינה: יסוד�ייתכ� שדר המל היא תיקו� חוק? זאת
ירה התוקפת בתקיפה במילוי תפקיד המוענקת לנשיא אי� משמעה חסינות מפני עת

די . אי� צור בתיקו� חוק היסוד כדי להגיע לתוצאה זו, ע� זאת. ישירה החלטות חנינה
:  קבע השופט חשי� את הדברי� החשובי� הבאי� ¯Ô�Âבעניי�. בפרשנות של חוק היסוד

 של הנשיא זוכי� ÂÈ˘ÚÓהחוק לא הורנו כי ;  זוכה לחסינות‰�˘È‡החוק הורנו כי "
 לא מעל למשפט ולא –מעשי הנשיא בתחו� המשפט ה� , �ואמנ. לחסינות

 על א� 46".המשפט� ומכא� שנתוני� ה� לביקורת שיפוטית של בתי–למשפט �חוצה
הדברי� הללו הזכיר השופט חשי� בהסכמה את ההלכה המושרשת שלפיה החסינות 

. המוענקת לנשיא משמעה שלא נית� לתקו� במישרי� מעשה חנינה או הקלה בעונש
אי� דבר בחוק היסוד המונע תקיפה ישירה , למצער; ני שזו אינה מסקנה מתבקשתסבור

במיוחד א� נקבל את עמדת השופט חשי� שלפיה הנשיא זוכה , של החלטות הנשיא
אפשר לפרש את חוק היסוד כ שהחסינות המוענקת . לחסינות א מעשיו אינ� חסיני�

חסינות האישית קובעת שלא נית� ה. לנשיא המדינה תוב� כחסינות אישית ולא מוסדית
הלי או פעולה :  היינו–לנהל הלי משפטי או לבצע פעולה משפטית נגד הנשיא כאד� 

 כל זאת בשל דבר הקשור –שיש לה� או לתוצאותיה� השלכות אישיות על הנשיא כאד� 
בדומה לחסינות המהותית המוענקת לחברי הכנסת , זאת. בתפקידיו או בסמכויותיו

 אי� 47 .1951�א"התשי, זכויותיה� וחובותיה�, לחוק חסינות חברי הכנסת 1בסעי� 
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,  נגד נשיא המדינה כמוסד–הגשת עתירה :  לענייננו–חסינות זו מונעת הלי משפטי 
שלפיו , לחוק היסוד) ג(13 פרשנות זו נתמכת בלשונו של סעי� 48.כרשות שלטונית

� לאחר שחדל מהיות נשיא חסינותו של נשיא המדינה לפי סעי� זה תעמוד לו ג"
א� (נדמה שסעי� זה הוא בעל משמעות רק לגבי החסינות האישית של הנשיא ". המדינה

כי נית� לסבור שלמרות חלותו על החסינות האישית של הנשיא אי� הוא מוציא מכלל 
.  הפרשנות המוצעת אינה פרשנות קלה49).אפשרות שהנשיא נהנה ג� מחסינות מוסדית

 נדמה שהיא –וחשוב מכ , קה מבחינה לשונית א היא בהחלט אפשריתייתכ� שהיא דחו
  . כפי שמוסכ� על הכול, הפרשנות המתחייבת א� אכ� מעשי הנשיא אינ� זוכי� בחסינות

הדברי� נאמרו , א� על פי שהאמור לעיל קשור לוויכוח על המעמד של חתימת הקיו�
. ות ע� נימוקי� לכא� ולכא�ההצעה שלעיל מחייבת דיו� מעמיק והתמודד. אגב אורחא

) לא בהכרח השיפוטית(יש לשקול הצעות טובות אחרות שמטרת� להגביר את הביקורת 
 על הלי החנינה ולחלופי� לצמצ� את מתח� שיקול הדעת של הנשיא במסגרת הלי

  .  לעת עתה אשאיר סוגיות סבוכות אלה לעתיד לבוא50.החנינה

  סיכו. ח

ט להכריע לראשונה במפורש בדבר המעמד של חתימת  ביקש בית המשפÂÊ‰¯בעניי� 
. הקיו� של שר המשפטי� על כתב חנינה או הקלה בעונש שנית� על ידי נשיא המדינה

שכונתה בחיבור זה גישת , לפי גישת השופט רובינשטיי�. בפסק הדי� נחלקו הדעות
� השר רשאי לסרב להוסי� את חתימת הקיו� רק במקרי, הביקורת על שיקול הדעת

משו� פג� שנפל : היינו, קיצוניי� שבה� הוא מתנגד נחרצות לחנינה משו� תוכנה

 
במקרה של חריגה , לתמיכה בעמדה שלפיה אי� מניעה לתקו� את החלטת הנשיא בתקיפה ישירה   48

; )ÂÒÈ ˜ÂÁ : ‰�È„Ó‰ ‡È˘�52) 1994„ראו משה לנדוי , בוטה וקיצונית מהסמכות שניתנה לו בחוק

ש� , )1979 (243, 238 ז ËÙ˘Ó È�ÂÈÚ" יא המדינההערה להיק� חסינותו של נש"אביגדור קלגסבלד 

נטע� שיש לאפשר ביקורת שיפוטית ישירה על נשיא המדינה רק במקרי� שבה� הנשיא חרג מסמכותו 

   .ורק א� הסעד שנית� הוא סעד הצהרתי) בנפרד מהשיקולי� ששקל(

יהיה חסי� בפני  "שלפיה הקביעה שנשיא המדינה, 243�240' בעמ, ש�, השוו לעמדתו של קלגסבלד   49

והעובדה שנוסח זה שנקבע בעת , בשל דבר הקשור בתפקידיו ובסמכויותיו" כל פעולה משפטית

, נשיא המדינה לא היה קיי� בהסדר הקוד� שעוג� בחוק כהונת נשיא המדינה: יסוד�חקיקת חוק

א מלמדות על כ� שבית המשפט רשאי לקיי� ביקורת ישירה על החלטות של נשי, 1951�ב"התשי

   ).א� כי רק בעילה של חוסר סמכות(המדינה 

שלפיה הפעלה של סמכות החנינה של הנשיא , את ההצעה המעניינת של מרדכי קרמניצר, למשל, ראו   50

כ� שהנשיא לא יהיה מוסמ� לחו� ללא , תותנה בהמלצה להעניק חנינה שתינת� על ידי ועדת מומחי�

 החלטות בדבר –קוח שיפוטי על ההלי� הפלילי פי: רב שיח"מרדכי קרמניצר מתו� : המלצה כזו

במצב דברי� זה יתייתר הצור� , לדעת קרמניצר). 1996 (26, 15 ג ‰ËÙ˘Ó" העמדה לדי� וחנינות
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שכונתה גישת , לפי גישת השופטי� לוי ודנציגר. בשיקול הדעת של נשיא המדינה
השר רשאי לסרב להוסי� את חתימת הקיו� רק א� עולה חשש שלא , הביקורת על ההלי

השר . קת עובר לקבלת ההחלטה לחו�עמדה לפני הנשיא תשתית עובדתית מלאה ומדוי
אינו רשאי לסרב לחתו� רק משו� שהוא אינו מסכי� ע� תוכ� ההחלטה או משו� שהוא 

  . סבור שנפל פג� בשיקול הדעת של הנשיא
, ראשית:  בשלושה נימוקי� עיקריי�ÂÊ‰¯גישת הביקורת על ההלי נתמכה בעניי� 

 של רשות מבצעת אלא סמכות מכיוו� שבישראל סמכות החנינה אינה סמכות ביצוע
יש לצמצ� את מעורבותה של הרשות המבצעת , פוליטית� א, מיוחדת של רשות מיוחדת

תלותו � הצור לשמור על עצמאות הנשיא ועל אי, שנית. בהלי קבלת החלטת החנינה
מחייב ג� הוא לצמצ� את שיקול הדעת הנית� לשר המשפטי� בהלי קבלתה של 

אי� צור בחתימת הקיו� כדי לקיי� ביקורת שיפוטית על , שלישית. החלטת החנינה
  . החלטות החנינה של הנשיא

בחיבור זה נטע� שנימוקי� אלה אינ� מדויקי� או שאינ� יכולי� להצדיק העדפה של 
כמו כ� נטע� שתפיסה . גישת הביקורת על ההלי על פני גישת הביקורת על שיקול הדעת

למזער את נזקי התרחיש , בי� השאר, שמטרתה –נכונה של הפרדת הרשויות בישראל 
 מחייבת להעדי� –הגרוע ביותר האפשרי במסגרתו רשות שלטונית פועלת בניגוד לחוק 

  . את גישת הביקורת על שיקול הדעת
חתימת הקיו� "הוא מבהיר ש.  הוא פסק די� חשובÂÊ‰¯פסק הדי� של השופט לוי בעניי� 

נהל התקיימו להבטיח כי כל הפעולות ה, אפוא, נועדה                            ִ            מקדימות לה� נדרשי� גורמי המ 
וכי הכלי� , כי כל החומר הרלוואנטי נאס� והועבר לעיונו של נשיא המדינה, כסדר�

,  ע� זאת51".ניתנו בידיו, ודרושי� לנשיא לצור הכרעה, עליה� אמונות רשויות המנהל
ראי לכ שר המשפטי� אכ� אח. הוא הכרחי א אי� הוא מספיק; זהו רק המסד הראשו�

שתעמוד לפני נשיא המדינה תשתית עובדתית מלאה ומדויקת לצור קבלת החלטת 
שר : גישת הביקורת על שיקול הדעת מוסיפה על כ את המסד הנחו� הבא. החנינה

המשפטי� חייב להשתכנע שנשיא המדינה קיבל את החלטתו רק על סמ התשתית 
סמכות שניתנה לו בחוק ושאינה שהחלטתו אינה חורגת מה, העובדתית שנאספה עבורו

זהו התפקיד של בית , היה ושגה שר המשפטי� בהערכתו. בלתי סבירה במידה קיצונית
ריכוז של סמכות החנינה בידי נשיא המדינה ומת� . המשפט לתק� את הדרוש תיקו�

סמכות לרשות המבצעת ולרשות השופטת לרס� סמכות זו במקרי� הנדירי� שבה� הדבר 
מנגנו� כזה אינו פוגע במעמדו . � את הסכנה שחנינה תוענק בניגוד לחוקיידרש מקטיני

: אלא רק מבהיר את הברור מאליו, תלותו ברשויות האחרות� של מוסד הנשיאות ובאי
מיוחדת ככל שתהא ורחבה , ג� סמכות החנינה של נשיא המדינה, ככל סמכות שלטונית

המשפט הציבורי ולביקורת צריכה להיות כפופה באופ� מלא לעקרונות , ככל תהא
  .חיצונית אפקטיבית

 
  . לפסק דינו של השופט לוי28' בפס, 1ש "לעיל ה,  ÂÊ‰¯עניי�   51




