
 מכתבים למערכת

 שיקול־דעת מוחלט ז

 מאת

 מגל קדניאל*

 ביום 29.3.1988, בבית־המשפט העליון, ניתן מפי כבוד השופט מ׳ אלון(כתוארו אז),
 פסק־דין בבג״צ 740/87 בנטלי נ׳ שר הפנים, פ״ד מב(1) 444.

 בהחלטה קצרה דחה כבוד השופט את עתירתו של מר בנטלי כנגד גירושו מהארץ
 ובקשתו לקבלת אשרת שהייה כתייר לתקופה של שישה חודשים.

 וכך קבע כבוד השופט בהחלטתו:

 כלל גדול בפםיקתנו, על־פי הוראות חוק הכניסה לישראל, תשי״ב-1952, כי אין
 לשום אדם שאינו אזרח ישראלי או עולה לפי חוק השבות, תש״י-1950 , כל זכות
 להיכנס לישראל או לשהות בה ללא אשרה כדין, שניתנה על־ידי שר הפנים או
 על־ידי מי שהוא הסמיך לכך. שיקול הדעת של שר הפנים והבאים מכוחו לעניין
 זה הוא שיקול דעת מוחלט והחלטתו אף אינה טעונה הנמקה. משום כך בלבד מן

 הדין הוא כי העתירה שלפנינו תידחה.

 כדי להפיס את דעתה של באת־כוח העותר ואת דעת קוראי פםק־הדין, כבוד השופט
 מוסיף ש״גם בגוף טענותיה לא מצאנו עילה״.

 כך כתב, והשאיר אותנו כתמיהה: מה היתה הכרעתו לו היה מוצא בטענותיה של
 באת־כוח העותר צילה הסותרת את נימוקי המשיב.

 לכאורה, ועל־פי הנמקתו העיקרית, נוכח שיקול־דעתו המוחלט של שר־הפנים בית־
 המשפט היה דוחה את העתירה.

 תוצאה זו אינה מתקבלת על הדעת.
 ניתן להניח, שכבוד השופט אלון לא בא לקבוע הלכה חדשה שלפיה שיקול־דעתו

 של שר־הפנים יכול שיופעל בשרירות או בחוסר תום־לב.
 השופט מאזכר את בג״צ 100/85, 136, 137 גדעון בן ישראל ואח׳ נ׳ מדינת ישראל,
 פד״י לט(2) 45, 47, שבו נקבע באותו עניין: ״חרף סמכות רחבה זו, עדיין מסורה לבית

 משפט זה האפשרות לבקר החלטות כאלה של שר הפנים״.
 כלומר: שיקול־דעתו המוחלט של השר אינו סותם את הגולל על הביקורת

 השיפוטית.

 תלמיד לתואר מוסמך, הפקולטה למשפטים, האוניברסיטה העברית בירושלים.
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 יובל קרניאל משפסים י״ט, תשמ״ס

 קביעתו של שופט בבית־המשפט העליון, כי ״משום כך בלבד מן הדין הוא כי
 העתירה שלפנינו תידחה״, כשכוונתו לשיקול־דעתו המוחלט של השר, לא רק שאינה
 מדויקת אלא גם עלולה להטעות. הלכה היא, ש״שיקול דעת מוחלט״ אינו מתיר
 שרירות, אפליה, שחיתות וחוסר תום־לב ואינו שולל ביקורת שיפוטית ובדיקה עניינית
 של טענות העותר. ייתכן שלא היה כלום בטענות העותר, אך בדיקתן של טענות אלה
 לגופן אינו רק ״כדי להפיס דעתה של באת־כוח העותר״, אלא היא חובתו ותפקידו של

 בג ״צ.
 האופן שבו בית־המשפט העליון מנסח את דבריו חשוב גס מההיבט הציבורי־חינוכי
 ולא מיותר להדגיש בפסק־דין, כי גם שר־הפנים המפעיל שיקולידעת מוחלט אינו כל־

 יכול ואינו חסין מפני ביקורת.
 לא חלפו ימים רבים ושאלת סמכותו של שר־הפנים לפי חוק הכניסה לישראל שוב
 עלתה על מדוכתו של בית־המשפט הגבוה לצדק. בפסק־דין שניתן ביום 5.6.1988
 בבג״צ 282/88 עווד נ׳ ראש הממשלה ושר הפנים, פד״י מב(2) 434, התייחס השופט

 ברק לשיקול־הדעת המוחלט, וכך קבע:

 סמכותו של שר הפנים׳ להורות על גירושו של אדם המצוי בישראל בלא רשיון
 ישיבה, רחבה היא. עם זאת, אין זו סמכות ללא גבול. ככל סמכות שלטונית
 חייבת היא לפערל במסגרת מטרות החוק המסמיך. השיקולים הכלליים הפוסלים
 כל שיקול דעת מינהלי פוסלים גם את שיקול דעתו של שר הפנים לענין גירושו

 של אדם מישראל...
 סיכומו של רבר: החלטת המשיב לגרש את העותר נעשתה במסגרת סמכותו על
 פי חוק הכניסה לישראל ולא מצאנו כי היא נגועה באי־חוקיות המביאה

 לבטלותה.

 לכאורה, שתי החלטות הדוחות את העתירה, אך ההבדל אינו רק משפטי־צורני, אלא
 גם ציבורי־חינוכי. גם כבוד השופט בדק, כמו חברו השופט אלון, לא מצא כלום בטענות
 העותר, אך הבדיקה שנעשתה לגופן של טענות והדברים הנכוחים בעניין סמכות השר,
 מעבירים מסר ברור וחשוב: שלטון החוק וביקורת שיפוטית גם על ״שיקול דעת

 מוחלט״ שאינו סמכות ללא גבול.

228 




