
 דיון נוסף מס׳ 13/60

 היועץ המשפטי לממשלה נגד אהרן מתאנה

 בבית־המשפט העליון
[23.2.62 ,2.1.60] 

, ' י ו ד נ , ל  לפני מ״מ הנשיא (. א ג ר נ ט ) , והשופטים ז י ל ב ר ג
ן : ה , כ ן ו ז נ ר  ב

י ם 6, 7 ח 1, ע׳ 1 ], ס ע י פ ״ ה ס 9 1 • ן 4 9 ־ 8 * » , ת ע ב ד מ  ח ו ק ה

ף י ע א 652, ע׳ 263 ן, ס ״ ס ו ת ] 1 936 , י ל י ל פ ק ה ו ח ת ה ד ו ק  — פ

ם .212 י פ י ע ס ת ד ( כ ס ד 105), מ ם 79 ע י פ י ע ס ק יא ( ר , פ ( א ) 222 

ך ג, ע׳ 2738], ר , כ י ״ א ח ] 1 922 , ה צ ע ו מ ב ־ ו ל מ ה ־ ר ב ד 262) — ד  ע

N . Benwich, Legislation of ה א ר ך מ י ו ם 14.8.22 ( ל ן 16 — ה ו ר א ו ת ה מ ׳ פ י  ס

ם — 26סימן 1.1,1932 ו י , מ ת ו כ ל ת מ ו א ר ו ) ה , p2. Palestine, V o l . 529 
־ ז ״ י ש , ת ט פ ש מ , ק ב ת י־ ד ו ן כח — ח מ י ו ג, ע׳ 2845], ס י , כ י ׳ ׳ א ז ו ] 

ן ו ט ל ש ' ה י ר ד ת ס ד ו ק ף 33(ב) — פ י ע , ס { 1 4 ח 233, ע׳ 8 ״ ה ס ] 1957 

— י ם 14, 11 י י פ י ע , ס א 1, ע׳ 1] ״ ס ו ת ] 1 9 4 8 י ן ן ״ ש , ת ט פ ש מ ה  ו

ח . ״ ה ס ״ ד־ 9,54 1 . ן , ת ש י ( ה ש י נ י ע כ ר ד ן ( י ש נ ו ע י ה נ י ן ד ו ק י ת ק ל ו  ח

, י א ב צ ט ה ו פ י ש ק ה ו ם 17, 18 (ב), 13 — ח י פ י ע  166, עי. 234], ס

ת ד ו ק ם 509, 513 — פ י פ י ע ח 189, ע׳ 171],* ס ״ ה ס 9 1 ן 5 5 י ו ״ ט ש  ת

־ ו ר פ ת ה ד ו ק א 50, ע׳ 173] — פ ״ ם ו ת ־ 949 1 [ ט ״ ש , ת ת י ל ל ה כ נ י נ  ח

ך א, ר , כ י י א ת ] ( ם ו ש י ב א ת י כ פ ־ ל ה ע ט י פ ש ת ( י ל י ל פ ה ה ד ו ר  צ י

ף !6. י ע . ע׳ 446], ס , ו ק ל ר  פ

 אדם הורשע בנסיון לרצח. ׳'ונידון• לשלוש שנות מאסר. הוא שוחרר 'ממאסר כעבור שישה־

ת את ת עונשין״ ביו נאמר שהנשיא הפחי ת ח פ  עשר חודש כאשר נשיא המדינה. הוציא ״כתב ה

 עונש הנאשם לשישה־עשר חודש מאסר ממש ולעשרים חודש מאסר־על־תנאי. לאחר מכן הורשע

גם הפעיל,  הנאשם שנית בנסיון לרצח ובית־המשפט הטיל עליו עונש של ארבע שנות מאסר ו

 כעונש מצטבר, את עשרים חדשי המאסר־על־תנאי, הנאשם עירער ובית־המשפט העליון, ב־ע״פ

 185/59, ביטל את חלק גזר־הדין המפעיל את המאסר־על־תנאי. היועץ המשפטי לממשלה הגיש.

ף ובקשתו נתקבלה. ס  בקשה לדיון מ

ו את פםק־הדין  ביתיהמשפט - העליון, בשנותו את פסק־דינו ב־ע״פ 185/59 ובהחזירו על כנ

 של בית־המשפט המחוזי, פסק —

 א, אין לפרש את הסעיף 6 לחוק המעבר, תש״ט־1949, על־יוי עריכת השוזאד, בינו

 לבין סימן 16 לדבר־המלך־במועצה, כי שני החוקים הם בעלי אופי שונה, ולא הרי זה

 כהרי זה.

ך טז, תשכ״ב/תשכ״ג־1962 ר  430 ״פסקי־דיף, כ
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, , הרף אפיו העראי והפרגמנסרי ו נ ו ז  ־ ב. (1) חוק המעבר, תש״ט־1949, טומן מ

 הוראות שהן, מבחינה מהותית, בעלות משמעות קונסטיטוציונית מובהקת.

ת החנינה, הנתונה לנשיא המרינה לפי סעיף 6 לחוק המעבר, תש״ ט־ ו כ מ  (2) ס

ת ״ראשונית״ אשד מקומר, יכירנה במסמך המהווה ״חוקה בזעיר אנפץ״  1949, היא סמבו

קת יסוד ומצדיק ת הזאת הוא ״אפייני״ לחו  של מדינה עצמאית, והניסוח הכללי של הסמכו

 פירוש רחב.

 ג. (1) סמכות החנינה והפחתת ענשימ שניתנה לנשיא המדינה כוללת לא רק

ת ההמרה של עונש אחד בעונש אחר, שגם היא נכנסת סמכו  סמכות ההפחתה של העונש ו

ללת גם סמכות המחילה הנכנסת בגדר ״חנינת ת ענשים״, אלא היא כו ת ח פ ה  בגדר ,

 עבריינים״, כמשמעותן בסעיף 6 .הנ״ל.

 (2) הפחתת העונש והחלפת העונש הינן, מבחינה מהותית רחבה, הימו ד,ך בי

ם לעבריין מכות העונש שהטיל עליו בית־המשפט. ר ג נ ש ' ל ב ס : להקטין את ה ת ח  . . מטרתן א

 (3) בידו של נשיא המדינה להמיר את .העונש, שקבע כית־המשפט, בעונש

, ובלבד שהעונש החדש נמנה עם אלה שנקבעו בחוק לגבי העבירה שכה הורשע  קל ממנו

 האדם שניחן.

 (4) גם הפחתת ענשים אינה אלא מעשה חסד, מעשה ״חנינה״, והיא נבדלת

 מן החנינה המלאה ומן המחילה על העונש כולו במידה ובמשקל לבד, אך לא בטיבה

 . ובטבעה.

ר: להפחית את ענשו של בו ת החנינה נעוץ בטובת הצי  ד. הצידוק לשימוש בסמכו

 העבריין בנסיבות מצדיקות, ולשקם את האסיר לאחר שרצה חלק מענשו כאשר הנסיבות

 מראות, שאין עוד תועלת לציבור בהמשכת מאסרו ושקיים סיכוי שיחזור להיות אזרה

 שומר חוק.

 ה. (1) המגמה לקדם את האינטרס הציבורי — והשאיפה לשקם את האסיר בפרט

ת לחנינה יהיה רשאי להציב תנאים למתן החנינה, ובלבד ותנת שבעל הסמכו - היא הנ  ־

 שהתנאי יהיה חוקי, מוסרי וניתן לבצוע.

 (2) כל גישה אחרת המכניסה את מידת השימוש בסמכות ל״מיטת סדום״

 עלולה להיות לא רק בעוכרי האסירים הראויים להמתקת דינם, אלא גם לרעת הציבור

 בכללו.

ת לדחות את ביצוע גזר־הדין של בית־המשפט אינה בלולה בסעיף 6  ו. הסמכו

סמר לכך.  הנ״ל, ונשיא המרינה אינו מו

 ז. במקדה שלפנינו, תובע כלל הפרשנות, של״כתב הפחתת עונשין״ יינתן פירוש

ית בתנאי מאוחר, שאם  המקנה לו תוקף, והוא, כי לאסיר ניתנה חנינה חלקית מותנ

 יקרה המאורע נשוא התנאי היא תתבטל והמצב יוחזר לקדמותו, כמו שהיה לפני הזמינה.

 החנינה המםויינת הזאת בדין יסודה.

ך, כרך סז, תשכ״ב/תשכ״ג־962נ 431 ־די  ״פסקי
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 פסקי־דין ישראליים שאוזכרו:

 [1] ע״פ 105/59 — אהרן מת»נה נגד היועץ המשפטי לממשלה: פד״י, כרך יד, תש״ך/
 תשכ״אי1960, ע׳ 970, 976, 977, 973, 974, 978, 979 ; פי״ם, כרך מו, תש״ך־1960,

 ע׳ 364.
 [2] ע״פ 272/55 — היועץ המשפטי לממשלה נגד אהרן מתאנה, ואח׳: פד״י, כרך י,

 תש ט״ז/תשי״ז־ 1956, ע׳ 142 ־, פי״ם, כרך כב, תשט״7־1956, ע׳ 9.
 [3] בג״צ 177/50 — ראובן נגד יו׳׳ר וחברי המועצה המשפטית: פדיי, כרך ה, תשי״#/
 תשי״ב־1951, ע׳ 737, 751, 747, 750, 745 ואילך; פי״ם, כרך ה, תש״ט/תשייג־

 1949/52, ע׳ 6.
 [4] בג״צ 125/50־127/50 — קבוצות החוגים בית־השיטה בט״מ, ואח׳ נגד בית־דין
 לםניעת הפקעת שערים וספסרות, חיפה, ואח׳: פד״י", כרך ה, השי״א/תש״ב־ 1951,

 ע׳ 113, 132 ; פי״ס, כדך ג, תשי״א־ 1950/51, ע׳ 423.
 [5] בג״צ 166/59 — יעקב נשרי נגד היועץ המשפטי לנדמשלה, 1־2 אח׳: פד״י, כרך יד,

 תש״ך/תשכ״א־1960, ע׳ 264, 266; 9י״ם,־כרך מג, תש״ך־1960, ע׳ 335.

 פםקי־דין א״י שאוזכרו:

[6] H . C . 67/41 — Gustav N a t h a n v. Inspector-General 0/ Police and Prisons 
and o r s . : ( 1 9 4 1 ) , P . L . R . V o l 8, p . 363, 367; ( 1 9 4 1 ) , S.C.J. (אס״ק)׳ 
V o l . 2, p . 321 ; (1941 ) , C t . L . R . V o l . 10, p . 1 4 9 , 

 פסקי־דין אנגליים שאוזכרו:

[7] S i r Anthony M u s g r a v e v. ]osé Ignaciv P u l i d o : ( 1 8 7 9 ) , 5 A p p . Cas. 102, 
107, 1 1 1 ; 49 L . J . P . C . 20; 41 L . T . 629 ; 28 W.R. 373, P . C . 

[8] I n the matter of the A p p l i c a t i o n oj Foster and a n . v. The Great Western 
Ralway Company : ( 1 8 8 2 ) , 8 Q . B . D . 515, 522 ; 51 L . J . Q . B . 233 ; 46 L . T . 74 ; 
30 W.R. 398; 4 Ry. & C a n . T r . Cas. 58, C . A . 

 פסקי־דץ אמריקניים שאוזכרו:

[9] Youngstown Sheet and Tube C o . et al v. Charles Sawyer et a l • : ( 1 9 5 2 ) , 
26 A . L . R . 2d 1378, 1413, 1399, 1409; 343 U.S. 579 ; 9 6 Law Ed. 1153; 
72 S. C t . 863. 

[10] M ' C u l l o c h v. M a r y l a n d : 4 L a w Ed. 5 7 9 , 602; 17 U.S. 316; 4 Wheat. 316. 
[11] Ex p a r t e W i l l i a m W e l l s : ( 1 8 5 5 ) 1 15 L a w Ed. 4 2 1 , 426, 423-425, 428, 4 2 9 ; 

18 H o w . 307 ; 59 U.S. 307. 
[12] Chapman y . Scott; ( 1 9 2 5 ) , 10 F . ( 2 d ) 156, 159-160. 

, תשב״ב/תשכ״ג־1962  432 ״פסקי־דיז״, בדך 0ז
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[13] K a r a l m y . W h i t e ; ( 1 9 3 0 ) , 44 F . ( 2 d ) 4 9 , 5 1 . 
[14] B i d d t e r. V u g o P e r o v k h ; ( 1 9 2 7 ) , 71 L a w Ed. 1 1 6 1 , 1 1 6 3 , 1164. 
[15] Ex parte K e l l y : (!90S). 155 C a l . 3 9 . 

 מובא בתמצית ב־ .m,4x.R ע׳ ,60 1412
[16] Ex parte G r o s s m a n : ( 1 9 2 5 ) , 69 Law Ed. 527r 5 3 5 - 5 3 6 ; 267 U.S. 87; 

38 A . L . R . 131 ;45 S. C t . R. 3 3 2 . 
[17] L u p o v. Z e r b s t et al. ; ( 1 9 3 7 ) , 92 F . (2d) 3 6 2 , 3 6 4 . 
[18] S t r o u d y . J o h n s t o n : ( 1 9 4 3 ) 139 F . ( 2 d ) 1 7 1 , 1 7 2 . 
[19] Ex p a r t e H a r l a n , C.C., 180 F . 119, 127. \ X m ם י ד ק ת  הובאו ב
[20] Ex parte W e a t h e r s , D . C . 33 F . ( 2 d ) , 294, 295 j 172 ב־ע׳ 

 חוקים.אנגליים שאוזכרו:
Foreign Jurisdiction A c t , 1890 ( 5 3 & 54 V i c t . c. 3 7 ) , s . l . 
Criminal Justice A c t , 1948 ( 1 1 & 12 G e o . 6 c. 5 8 ) , s, 6 9 , T e n t h Schedule. 
Transportation• A c t , 1830 (11 G e o . 4 & 1 W i l l . 4 c . 3 9 ) . 

 חוקים איטלקיים שאוזכרו:

C o n s t i t u t i o n of t h e I t a l i a n Republic, 1948, A r t . 87. 
C o n s t i t u t i o n s of N a t i o n s by Amos J. Peaslee, 1950, The Rumford ראה 

Press Concord, N ׳ . H . V 0 1 . 2. p . 279 a t p . 290. 

 חוקים אידלנדיים שאוזכרו:

C o n s t i t u t i o n of Ireland, 1937, A r t . 1 3 ( 6 ) 
Peaslee, V o l . 2, p . 239 at p . 4 2 3  דאה .

 חוקים אמריקניים שאוזכרו:

C o n s t i t u t i o n of t h e U n i t e d States of A m e r i c a , dated 17 September, 1787, 
A r t i c l e I I , Section 2. 

 חוקים בלגיים שאוזכרו:

C o n s t i t u t i o n du 7 Février, 1 8 3 1 , A r t . 7 3 . 
Peaslee, V o l . 1 , p . 127 a t p  ראה .136 .

 חוקים ברזיליאניים שאוזכרו:

C ־ o n s t i t u t i o n of t h e U n i t e d States, of Brazil, 1946, A r t . 87 ( X I X ) . 
Peaslee, V o l . 1 , p . 181 at p  ראי׳ .196 .

 ״פסקי־דין״״ כרך טז, השכ״ב/תשכ״ג־1962 .433
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 חוקים גרמניים שאוזכרו:

Die Verfassung des D e u t s c h e n Reichs Vom 11. A u g u s t 1919 ( R G B l . N r . 152, 
S. 1383 ff.), A r t . 4 9 . 

 חוקים הולנדיים שאוזכרו:

C o n s t i t u t i o n of the K i n g d o m , •of t h e N e t h e r l a n d s , A d o p t e d 2 4 t h August, 
1815, Reissued by Decree N o . H 2 8 of the 22nd January," 1947, A r t . 70 

Peaslee, V o l , 2, p . 5 1 3 , at p . 5 2 0  ראה .

 חוקים צרפתיים •שאוזכרו:

C o n s t i t u t i o n de la République Française, d u 28 Septembre, 1946, A r t . 3 5 . 
, at p8. 13ראה. Peaslee, V o l . 2, p 

 מקורות המשפט העברי שאוזכרו:
 (לפי סדר אזכורם)

 [א] שמות, ל״ג, י״ט.
 [ב] רש׳״־, שמות, ל׳׳ג, י״ט,
 ןג] שמות רבה, פרשה מ׳יה.

 [ד] מדרש תנחומא על שמוח, ל״ג, י״ם,
 [ה] ר׳ שלמה בובר על מדרש תנחומא, שמות, ל״ג, י״ט.

 [ו] ברכות, דף ז׳, ע״א,
 [ז] מדרש לקח טוב, פרשת תשא.

 [ח] קןהלת, גי, י״ז.

 הערות:
: ד ו  1. (א) על הכוח לחון, היקפו ומקורו עיין ע

Peter Brett — Conditional Pardons and the Commutation of Death Sentences. 
(1957), 20 Modern Law Review 131. 
O. R. Marshall — The Prerogative of Mercy (1948), Current Legal Problems, 
p. 104. 

 (ב) עיין גפ :

Kenny's Outlines of Criminal Law, 17th Ed., pp. 588-89; 
Words and Phrases, Permanent Ed., Vol. 31, p. 83 ff. 

 (ג) ראד. גם ביבליוגרפיה ב־

Encyclopedia of the Social Sciences, Vol. 11, p. 572. 
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 מ׳׳נז הנשיא (אגרנט)

 דיון נוסף בענין שפםק בו בית־המשפט העליון "בשלושה, ביום 23.6.60, ב־ע״פ
 185/59. נ1), לפיו נתקבל ערעורו של המשיב על אותו חלק של גזד־הדין של. בית־המש־
 פט המחוזי, תל־אביב־יפו, מיום 28.6.59, ב־תי״פ 44/59 בו הופעלו נגדו 20 חדשי מאסר־
 על־תנאי שהוטלו עליו לפי כתב־הפחתת־עונשין של נשיא המדינה בעת שהמתיק ענשו
 של הנאשם שנידון לשלוש שנות מאסר ב־ע״פ 272/55, [12 הוחלט ברוב דעות כנגד
 דטותיהט של השופטים לנדוי, ברנזון, להחזיר על.כנו את גזריהדין של ביתחזמשפט

 המתתי ב־תי״פ 44/59 הנ״ל .

 ג. האוזנר ו־צ. טרלו, סגן פרקליט המדינה — בשם המבקש!
 א. י. הייק — בשם המשיב

ן י ד  פסק ־

: סעיף 6 לחוק המעבר, תש״ט־1949, קובע לאמור: ( ט נ ר ג א א ( י ש נ מ ה ד  נ

— וכן נתונה לו (הכוונה לנשיא המדינה) הסמכות לחון עבריינים . ׳ , 
 ולהפחית ענשים.״

 הבעיה הרחבה שנתעוררה בדיון הנוסף, שנתקיים לפנינו בפסק־הדין שניתן ב־ע״פ
 185/59, (1), סובבת על היקפה של הסמכות האמורה, וממדיה! הבעיה המצומצמת והםפ־
 ציפית היא — ועל הצגתה באור זה עוד אעמוד להלן — אם ביד הנשיא להתנות את מתן

 החנינה במקרה מסויים — או את הפחתת העונש בו — בתנאים כל־שהם.

 • העובדות הצריכות להכרעה באותה בעיה, על שני חלקיה, הן:

 1. ביום 28.6.59 נמצא המשיב, על־ידי בית־המשפט המחוזי, תל־אביב־יפו, אשם
 בעבירה של נםיון לרצח, לפי סעיף 222. (א) לפקודת החוק הפלילי, 1936, ונידון אז לארבע

 שנות מאסר (תיק פלילי 44/59).

 2, הלה כבר הורשע בעבר על עבירה דומה של נסיון לרצח, וביום 23.1.56 נידון,
 בשל כך, על־ידי בית־המשפט העליון, לשלוש שנות מאסר (ע׳־פ 272/55, (2». אולם, אחרי
 שריצה בבית־הסוהר שישה־עשר חדשים מתקופת המאסר הזאת, .הוציא נשיא המדינה,

 ביום 30.4.57, ״כתב הפחתת עונשיך, האומר, וזו לשונו:

 ״בתוקף סמכותי לפי סעיף 6 לחוק המעבר. תש״ט־1949, אני, יצחק
 בן צבי, נשיא המדינה, מפחית בזאת את •העונש של שלוש שנות מאסר אשר
 הוטל על אהרן בן משה מתאנה על־ידי בית־המשפט העליון ביום 12.1.56 *
 בתיק ערעור פלילי •מסי 272/55, ומעמידו על מאסר של שנה וארבעה
 חדשים וכן מאסר לתקופה של שנה ושמונה חדשים על־תנאי שהנאשם לא

 * *"ל 23.1.56.
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 ד״נ 13/60 היועץ המשפטי לממשלה נגד אהרן מתאנה

 נד״נז הנשיא (אגרנס)

 ישא בענשו אלא אם כן יעבור כל עבירה שהיא פשע או עבירה על פרק י״א
 או מסכת ד׳ לפקודת החוק הפלילי, 1936, תוך תקופה של שלוש שנים

 מהיום.
 ניתן בירושלים ביום כ״ט בניסן תשי״ז(30.4.57)

 (חתום) י. בן צבי
 נשיא המדינה.״ א

 3 מכוח הכתב הזה שוחרר המשיב ממאסרו ובתקופה שלאחר מכן הוא ביצע את
 העבירה השניה של נסיון לרצח, שבגללה נגזר עליו העונש של ארבע שנות מאסר בתיק
 פלילי 44/59. באותו גזר־דין ציווה בית־המשפט המחוזי ״להפעיל נגדו עשרים חדשי

 המאסר-על־ תנאי שהוטלו עליו לפי כתב־הפחתת־עונשין של נשיא המדינה בעת שהמתיק ב
 ענשו של הנאשם, הוא עונש שלוש שנות מאסר שנגזר עליו לפי פםק־הדין של בית־
 המשפט העליון ב־ע״פ 272/55, 23), מיום 23.1.56״. עוד הורה בית־המשפט המחוזי כי

 ״עונש זד־ יהיה מצטבר עם העונש לפי פסק־דיננו זה״.

 4. המשיב הגיש ערעור על גזר ־הדין הזה לבית־ המשפט העליון, בטענו, כי לא היה ג
 בסמכות הנשיא להמיר את העונש של שלוש שנות מאסר ממש בעונש של עשרים חדשי
 המאסר-על־ תנאי ן ממילא לא היה בסמכות בית־המשפט המחוזי לצוות, בגזר־הדץ שנתן
 בתיק פלילי 44/59, על הפעלת המאסר־על־תנאי. הטענה הזאת נראתה לבית־המשפט
 העליון ולפיכך החליט לקבל את הערעור על הפעלת המאסר־על־תנאי ולבטל חלק זה

 ממר־הדין של בית־המשפט המחוזי (ע״פ 135/59, פד״י, כרך יד, ע׳ 970, נ1)). ד

 עד כאן העובדות. ההשקפה, שעליה סמך בית־ המשפט העליון את מסקנתו האמורה,
 היא: בסעיף 6 לחוק המעבר הביע המחוקק הישראלי את רצונו ״לצמצם את סמכות
 • החנינה של נשיא המדינה ־ולהעמידה על שניים אלה בלבד: חנינה מלאה ללא תנאי,

 והפחתת עונש, גם היא ללא תנאי״ (שם, נ1), ב־ע׳ 976, ליד אות השוליים א). מכאן, שאין ה
;  בכוחו.להתנות במקרה מסרים את מתן החנינה — או הפחתת העונש — בתנאים כל־שהם
 מכאן גם, שאין בסמכותו להחליף את העונש, שקבע בית־המשפט לגבי עבריין פלוני,
 בעונש אחר, שכן ״הפחתת עונש והחלפת עונש הם שני דברים שונים״ (שם, נ ח, ב־ע׳

 977, ליד אות השוליים ג).
 ו

 בהביעו את הדעה הזאת, הסתייג בית־המשפט העליון באורח מוחלט מדעת היחיד
 שהבעתי אני בפסק־דיני במשפט בנ״צ 177/50, ראובן נ. יו״ ר וחברי המועצה הנזשפסית,

 פדי׳י, כרך ה, ע׳ 737, 751- נ3), והיא:

 ״ כוח זה מקביל, לפי מהותו והתוצאות• הנובעות מהפעלתו, ץ
 לסמכות החנינה בה משתמש המלך באנגליה לנשיא הכוח לחון
 עבריינים גם לפני, גם אחרי ההרשעה, בין ללא תנאי כלשהו, בין בצורה

 מסוייגת ״.

 436 ״פסקי־דץ״, כרך 10, וןשכ״ב/תשכ״ג־1962



 ד״נ 13/60 היועץ המשפטי לממשלה נגד או׳רן מתאנה

 מ״ מ הנשיא (אגרנט)

 נוכח הניגוד הזה שבין שתי הדעות, ביקש היועץ המשפטי לממשלה דיון נוסף בפסק־
 הדין שניתן ב־ע״פ 165/59, (1)־, ומבוקשו ניתן לו. לאחר שהרהרתי היטב בנימוקים כבדי
ן, שמפיו ניתן אותו פסק־דין, ואחרי שחשבתי ו  המשקל של חברי הנכבד, השופט בתז
 מחדש על הבעיה הנדונה וחקרתי בה חקירה נוספת, באתי לידי מסקנה בדורה, שאין

 עלי לשנות, כל עיקר, את דעתי האמורה. אבאר את דברי.

ן, נעוץ בהש  א. הנימוק הראשון — ואולי העיקרי — שעליו הסתמך השופט במזו
 וואת הנוסח של סעיף 6 לחוק המעבר אל זה של סימן 16 לדבר־המלך־במועצה, 1922 —
 לאמור: בעוד שבסעיף 6 הנ״ל הסתפק המחוקק הישראלי ״בנוסח מקוצר שאינו אומר
 במפורש שהחנינה יכולה להיות מלאה או מםדיגת״, הרי קובע סימן 16 לדבר־המלך

 במפורש ובמפורט שהנציב העליון —

"may gnantto any offender convicted of any crime or offence in 
any court or before any Ju<̂ g־e, or Magistrate, within Palestine 
a pardon, either free or subject to lawful conditions, or any re¬
mission of the sentence passed on any offender, or any respite of 
the execution of such sentence, for such period as the High Com¬
missioner thinks fit, and may; as he shall see occasion, remit any 
fines, penalties or forfeiture which may accrue or become payaSMe 
in virtue of the judgment of any Court or Magistrate in Palestine." 

 לדעת חברי, יש להבין כי הנוסח הזה היה לנגד עיני המחוקק הישראלי בעת שעמד לקבוע־
 את סמכות החנינה של הנשיא ו״שלא בכדי וודאי לא מתוך היסה הדעת״ נמנע מלחזור
 עליו בסעיף 6 לחוק המעבר, ובתר בנוסח המקוצר, שהוזכר לעיל. יש לראות ״את ההש־
 מטה הזאת״ אמר חברי, ״בהבעת רצונו של המחוקק הישראלי לצמצם את סמכות החנינה
 של נשיא המדינה ולהעמידה על שניים אלה בלבד: חנינה מלאה ללא תנאי והפחתת עונש

 גם הוא ללא תנאי״ (שם, (1), ע׳ 976). ובמקום אחר הדגיש:

 ״לעיני הכנסת הראשונה, שחוקקה את חוק המעבר, היה נוסחו של סימן
 16 לדבר־המלך־במועצד. והיא בחרה שלא לחזור עליו כמות שהוא אלא
 לקצץ בהוראותיו. כלום אין בכך סימן ברור שלא רצתה ליצור רציפות
 מוחלטת ושלמה עם מה ששרד מתקופת המנדט על םמך הפררוגטיבה של
 המלך באנגליה? סעיף 6 של חוק המעבר, תש״ט־1949, לא זו בלבד שאינו
 מעניק במפורש סמכות לחנינה מסוייגת, אלא מחמת סטייתו הברוךה מהנוסח
 שהיה קיים לפניו שהכיל כוח זד. אין, לדעתי, גם להגיע לתוצאה זו על דרך

 ההיקש״ (שם, נ1), ע׳ 977, ליד אות השוליים א).
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 ד״נ 13/60 היועץ המשפטי לממשלה נגד אהרן מתאנה

 א

 נו׳״נז הנשיא (אגרנט)

 לא אוכל, בכל הכבוד הראוי, להסכים לשיטה זו של פרשנות חוקים, שבה הלך חברי.
 הטעם לדבר הוא: המדובר כאן בשני חוקים בעלי אופי שונה; ולא הרי זה כהרי זה.

 (1) דבר־המזך־במועצה, 1922, אם גם מבחינת החוק הביךלאומי הפומבי, ראו את
 ארץ־ישראל, בתקופת השלטון הבריטי, כ״ארץ מנדט מסוג א׳״ — כלומר, ארץ אשר
 השלטון בה ״הופקד״ בידי הממלכה המאוחדת כנאמנה מטעם חבר־הלאומים עד לזמן
 שהיא תהפוך למדינה עצמאית (הולסברי־היילשאם, כרך 11, ע׳ 156—157), הרי מבחינת
 החוק המוניציפלי האנגלי, סמכויות השלטון, שהיו מצויות בידי המלך באשר לארץיישראל,
 כמוהן בסמכויות השלטון שהיו לו בכל טריטוריה שנספחה או נרכשה על־ידיו (סעיף
 1 ל־ Foreign Jurisdiction Act, 1890). לא ייפלא איפוא שמתכונת השלטון המקומי,
 שנקבעה לארץ־ישראל בתקופה האמורה, דומה לזו שנקבעה למושבה בריטית או לפרוטק־
 טורט אנגלי. במתכונת כזאת אין רואים את מושל המושבה (או הנציב העליון בפרוטק־
 טורט) כמשנה־למלך ואין הוא מהזיק בסמכויות הריבוניות הרחבות המוקנות למלך, כי אם

 סמכויותיו הן רק אלה שהועברו לו במפורש מכוח שלושת המסמכים הבאים:

"(1) Letters Patent under the Great Seal of the United King¬
dom, formally constituting the office of Governor : in the 
case of Protectorates, O r d e r s - i n - C o u n c i l take the place of Letters 
Patent; 

(2) Instructions under the sign manual and signet; 
(3) The Commission under the sign manual and signed appoint¬

ing the officer to act according to the two previous instruments." 

 (הולבסרייהיילשאם, שם, ע׳ 165—166).

 מכיון שהסמכויות של המושל (או הנציב העליון) אינן אלא סמכויות נאצלות
 (delegated powers). הכלל הוא שיש לפרשן פירוש מצמצם. בענין זה כתוב בספר

 האמור (ע׳ 166, סעיף 304):

"The governor of a colony holds but a limited authority from 
the Crown. He cannot be regarded as viceroy, nor can it be 
assumed that he possesses general sovereign power. His autho¬
rity is derived from his commission and confined to the powers 
thereby expressly or impliedly entrusted to him, including such 
prerogatives as may be delegated and the statutory power of the 
office. These w i l l not be interpreted on the assumption that wide 
authority w i l l n a t u r a l l y be bestowed." 

.(Musgrave v. Pulido; (1879), 5 App . Cas. 107, 111,(7) ,ראה גם) 
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 ד״נ 13/60 היועץ המשפטי לממשלה נגד אהרן מתאנה

 מ׳׳נז הנשיא (אגרנט<

 כידוע׳ נקבעו סמכויות הנציב העליון. לארץ־ישראל בדבר־המלך־במועצה :מיום
 10.8.22 (חוקי א״י, כרך ג, ע׳ 2738 ואילך) ובהוראות המלך מיום 14.8.22 (בנטוויץ,
אי׳י, כרך 2, ע׳ 529) אשר במקומן באו הוראות המלך מיום 1.1.32 (חוקי א״י, שם,  תחיקת:
 ע׳ 2845). סמכות החנינה הוענקה לו, כאמור, בסימן 16 לדבר־המלך ואילו בסימן 26
 להוראות המלך משנת 1922 (שבמקומו בא סימן 28 להוראות המלך משנת 1932) נקבע —
 כהגבלה על השימוש באותה סמכות — שאין על הנציב העליון לתת חנינה או דמיה
 (reprieve) לאדם שנידון לעונש מיתה אלא לאחר :שקיבל דין־וחשבון מאת השופט
 שישב ראש במשפט, והתייעץ עם המועצה האכסקוטיביח, הגם שמחובתו להחליט .בדבר

 מתן החנינה או הדחיה לאדם כנ״ל אך ורק על־פי שיקול־דעתו הוא.

 זאת ועוד, מן המפורסמות היא, כי סמכות החנינה, הנתונה בידי המלך באנגליה,
 יונקת מהפררוגטיבה המצויה בו. בפסק־דיני ביבג״צ 177/50, פד״י, כרך ה, ב־ע׳ 747, נ3),
 תורגם הקטע מהיילשאמ (כרך 6, ע׳ 477—479) — בו תואר היקפה של הסמכות הזאת

 בזו הלשון:

 ״בדרך כלל אפשר לתת חנינה לפני או אחרי ההרשעה החנינה
(conditional) או מםוייגת . . ״  תוכל להיות מלאה (free בלע״ז) .

 זו (החנינה המסוייגת) ניתנת, על־פי הרגיל, מקום שהומר עונש המוות
. ,מתן הנינה תחת החותמת הגדולה׳ (כלומר חנינה מלאה) . . .  (במאסר) .
 יש בו כדי לטהר את האדם מכל גנאי ומכל התוצאות ־הצומחות מהעבירה
 שלגביה ניתנת החנינה, ומכל פסול (disqualification) סטטוטורי או אחר.
 החנינה הופכת אותו להיות אדם חדש ועושהו כשד לתבוע אחדי־כן כנגד
 אדם המוציא עליו דיבה בקשר לעבירה שבה הורשע, ובימים שבהם היה
 בביצוע עבירה פלילית כדי לפסול אדם כעד, הסירה ממנו החנינה פסול

 זה.״

 היוצא מכל זה, בי סמכות החנינה, שהוענקה בזמנו לנציב העליון לפי סימן 16 לדבר־
 המלך (כולל ההגבלה הנזכרת בהוראות המלכותיות), אינה אלא סמכות שהמלך אצל לו
 מתוך זו הנתונה לו בתוקף הפררוגטיבה, דבר שעליו עמד בית־המשפט העליון (בתקופת

 המנדט) ב־בנ״צ 67/41, פל״ר, כרך 5, ע׳ 363, 367, נ6], באמרו:

-"• I do not think that the High Commissioner can exercise 
on behalf of His Majesty any prerogative of the Crown in the 
sense in which that term is generally used in the text books, un¬
less the power so to do is expressly delegated to him, c.f. Palestine 
Order-in-Council, 1922, Article 16, which deals with the pever to 
grant pardon." 
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 א

 נז״מ הנשיא (אגתם)

 יתר על כן, נוכח כלל הפרשנות, שהוזכר לעיל, המחייב לתת פירוש מצמצם לסמכויות
 ״הנאצלות״ של מי שיש לו המעמד של מושל במושבה בריטית, היה הכרח להגדיר, בצורה
 ברורה וחד־משמעית, את גבולות הסמכות שנאצלה, בשטח הנדון, לנציב העליון; מכאן
 הנוסח המפורט והמדוייק של סימן 16 הנ״ל. האמת ניתנת להיאמר, שםמכות־החנינה של
 המלך האנגלי לא נאצלה מעולם, בהיקפה הכולאת לנציב העליון. והא ראיה: בעוד שהקטע
 הנ״ל, שתורגם מהיילשאם, מלמד כי ביד המלך לתת חנינה גם ״לפני ההרשעה״, הרי קובע
 סימן 16 לדבר־המלך שהנציב העליון רשאי להשתמש בכוח זה אך לגבי ״עבריין שהורשע

 בפשע או בעבירה בבית־משפט איזה שהוא או בפני שופט או שופט־שלום״.

 (2) חוק המעבר, תש״ט־1949. חוק זה — פרי יצירתו של המחוקק הישראלי — נועד
 לשמש, במשך תקופת ״מעבר״, מסגרת משפטית למוסדות של השלטון המחוקק והמבצע
 במדינה וכן למשרת הנשיא, המסמל אותה, ולםמכויותיו. על־כן, חרף אפיו הארעי — ואם
 תמצי לומר: המקוטע — של החוק הזה׳ הרי הוא מהווה, מבחינה ״מטריאלית״, ״חוקה״
 בזעיר אנפין(ראה את האבחנה בין חוקה במובן ״המטריאלי״ לבין חוקה במובן ״הפורמלי״
 במאמרו של פרופ׳ ב. אקצין: ״חוקי יסוד וחוקים משוריינים בישראל״, שנתפרסם
institutions ב״הפרקליט״ לחודש מאי 1961, כרך יד, ע׳ 230—231; עיין גם בספר 

ה כי נ ה M - Dttverger( < ע׳ 5, מאת , 1 9 6 0 ( P o l i t i q u e s et Droit Constitutionnel ) 
"Constitutions of Nations") באוסף המכיל את נוסחי החוקות של אומות העולם 
"smaii מובא הנוסח של חוק המעבר, תש״ט־1949, תחת הכותרת (Peasiee מאת 
 •constitution of ismer (שם, כרך 2, ע׳ 272). בסכמו את תובן המסמך הזה, מציין

 המחבר (ע׳ 269) כי —

"Israël, at the time of our going to press, is operating under 
a 'Small Constitution,' adopted by the Israël Assembly on February 
17, 1949." 

 לאחר שהוא מציין ש״חוקה זו שבזעיר אנפין״ קובעת את המוסדות של בית מחוקקים,
 נשיא וממשלה, הוא מסיים:

"This form of temporary organisation continues presum¬
ably until the adoption of a définitive Constitution." 

 הכל יודעים שעד היום לא נתקיימה הנבואה הזאת, אך מצאתי לנכון להביא את
 הדברים הנ״ל על־מנת להטעים שהמסמך, אשר בשם ״חוק המעבר, תש׳׳ט־1949״ ייקרא,
 טומן בחובו, חרף אפיו הארעי והפרגמנטרי, הוראות שהן, מבחינה מהותית, בעלות משמ
 עות קונסטיטוציונית מובהקת, העובדה היא, כי זה יותר משלוש־עשרה שנה שהשלטון
 מתנהל על־פי ההסדר ה״חוקתי״ שנקבע במסמך האמור ולכן הולמים את המצב הזה דברי
 אקצין (במאמרו "On the Stabllity and Reality of Constitutions" שנתפרסם

 ב־ Scripta Hierosolymitana" (1955)",. כרך 3, ע׳ 313, 339), כי —
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 ד״נ 13/60 היועץ המשפטי לממשלה נגד אהרן מתאנה

 מינו הננטיא (אגדנט)

" . . . . . whether a document or a aeries of documents purporting 
to fill the functions of a Constitution is to be regarded as ft!l־ 
filling those functions should be left to cognition rather than 
enactment certainly for purposes of political science and perhaps 
even for purposes of legal theory." 

 .על רקע זה יש לבאר את הלשון המקוצרת והכללית שאליה נזקק המחוקק הישראלי
 בחוק הנדון, ביהוד בכל הנוגע לקביעת תפקידיו וסמכויותיו של מוםד שלטוני זה או
 אחר, לרבות אלה של הנשיא. יצרין, כי אפילו להוראותיה של חוקת ארצות־הברית —
 וכאן המדובר במסמך המכיל קונסטיטוציה ״פורמלית״ אשד רבים רואים אותה כ״קרובה

 לשלמות״ — נתן בר־סמכא חשוב אחד את התיאור:

"Like all legal provisions without a fixed technical meaning, 
they are ambulant, adaptable to the changes of time." 

 (מדברי פליקס פרנקפורטר במאמרו "Marshall and the judicial Function", שנת
 פרסם ב־ Harvard Law Review, כרך 69, ע׳ 217, 229). לשון דומה נקט גם השופט
Youngstown Sheet and Tube Co, v. Sawyer; (1952),כאשר במשפט Jackson 

 A.L.R. 2d. 1378, 1413 ,(9) כתב על 26 —

"The vagueness and generality of the clauses that set forth 
presidential powers.,..." 

 אמת, כי בשנים האחרונות בלטה במדינות אחדות הנטיה להקנות לחוקותיהן תוכן
 מפורט (עיין במאמר של אקצין, "codification in a New state,,; נתפרסם ב־
 American Journal of Comparative Law לשנת 1956, כרך 5, ע׳ 44 74). אולם
 אין זו שיטה מקובלת של ניסוח חוקת יסוד נוכח המגמה שהוראותיה ישאו אופי ״גמיש״
Duverger כדי,שאפשר יהיה לפרשן בהתאם לתנאים המשתנים. כך, למשל, קובל פרופ׳ 

 בספרו הנזכר (ע׳ 504) כי נסחי החוקה של הרפובליקה הצרפתית החמישית היו —

"plus attachés aux détails qu'aux ensembles, plus aninaturistes 
qu'architectes." 

 מכל מקום׳ אין לייחס את הנטיה הנ״ל לחברי ועדת החוקה של מועצת המדינה הזמנית
 בשעה שהכינו את החומר ששימש בסיס לדיונים שבהם נתגבש הנוסח של חוק המעבר,
 תש״ט־1949 (דאה דברי הפתיחה של י. אידלסון, יושב־ראש ועדת החוקה של הכנסת
 הראשונה: ״השתמשנו בחומר שהוגש לנו על־ידיהם׳׳־ — דברי הכנסת לשנת תשייט,
 כרך 1, ע׳ 28). למשל׳ בתזכיר שהגיש א. ויטה (היועץ המדעי לוועדה הראשונה) על

 הצעת החוקה של דייר יהזדד. פנחס כהן כתוב:

, תשכ״ב/ת?זכ״ג־1962 441 ך סו ר , כ ך י ו ־ י ק ם פ . 



 ד״נ 13/60 היועץ המשפטי לממשלה נגד אהרן מתאנה

 נז׳׳בו הנשיא נאגתט)

. אין םפק כי הגמישות היא יתרון לחוקה החוקה תכלול , . , .  ״
 כמה עקרונות עיקריים שיש לקבעם ולהגדירם במלים ספורות וברורות,
 וכל שאלה צדדית או כל שאלה המתעוררת בקשר להוצאה לפועל של העק*
/  .רונות הנ״ל — תמצא את מקומה הנכון בחוקים הרגילים״ (ראה חוברת ה
 ע׳ 39, מסדרת הפרסומים על דיוני ועדת החוקה של מועצת המדינה

 הזמנית.)

 הלך רוחות זהה בא לידי ביטוי בדברי אחד מחברי הוועדה הזאת, בהם הציע ״להכניס
 בחוקה רק את העקרונות והדברים הנחוצים ביותר, בלי להיכנס לפרטים״ (שם, חוברת

/ ע׳ 10).  א

 לדעתי, עמדה מגמה דומה — בנתון לשינויים המחריבים על־ידי אפיו הארעי של
 חוק המעבר, תש״ט־1949 — גם מאחורי עיבוד הנוסח של המסמך הזה, כאשר הסביר
 יושב־ראש ועדת החוקה של הכנסת הראשונה בעת שהביא בפניה את הצעת החוק:
 ״ את הדברים העיקריים, המאפשרים לנו לאחד קבלת החוק הזה לגשת לעבודה
 מתמדת,- מסודרת וליגלית של הבית והשלטון במדינה, קבענו בחוקת המוגשת לכם״ (דברי
 הכנסת, תשייט, כרך אי, ע׳ 28) : ״עלינו לבחור בדבר שיסביר לכל אזרח בבהירות את
 יסודות הממשל שלנו״ (שם, ע׳ 34). כאמור, אינני מתעלם מן העובדה, כי אותו חוק נועד
 לשמש ״הוקת״מעבר״ גרידא ושיש להתחשב בגורם זה בעת שבאים לפרש את הוראותיו
 השונות. אולם, מאידך גיסא, אותה עובדה היא גם הנותנת שחברי הכנסת הראשונה נהגו,
 באשר לניסוח החוקה הזאת, מתוך השיקול, שמוטב למעט, ככל האפשר, בפרטים (״אני
 מציע להסתפק עכשיו בניסוח סמכויות הנשיא בתחום חוקת המעבר, בדברים ההכרחיים

 לעבודתנו היום, ולא לעסוק בדברים נוספים״ — מדברי יושב־ראש הוועדה בע׳ 37).

 . בשים לב לתכנו הקונסטיטוציוני המובהק של החוק האמור, ובהתחשב במגמה
 שמאחורי הניסוח המקוצר והכללי של הסמכויות המוזכרות בו, הריני סבור, שהדרך לפרש
 את אלה האחרונות אינה חייבת להיות זו של מתן פירוש מצמצם דוקא. בזמנו הזהיר
 זקן־השופטים האמריקני John Marshaii שיש להביא בחשבון, שעה שבאים לפרש חלק
 זה או אחר מחוקת ארצות־הברית, כי "it is a constitution we are expoundmg״

. ( L a w Ed4 M'Culloch v. Maryland; . 579, 60210( , ) 

 משמעות האימרה הזאת היא — ביאר השופט פרנקפורטר (Frankfurter) במשפט
 Youngstown הנ״ל (שם, m ע׳ 1399) — כי כאשד הענין נוגע במסמך הקובע את
(spacious view) מסגרת השלטון במדינה, על בית־המשפט להשקיף מתוך ״מבט רחב״ 

 על הסמכויות האמורות בו.

 וכן דברי השופט ג׳קםון (שם, נ9), ע׳ 1409) :

ו מז, ו;שכ״ב/תשכ״נ־1962 ר  442 «פםקי־דין״, ב



 ד״נ 13/60 היועץ המשפטי לממשלה נגד אהרן מתאנה

 מ״נז הנשיא (אגרנט)

 because the President does not enjoy unmentioned powers ״
dpes not mean that the mentioned ones should be narrowed by a 
nigrgardly construction " 

 אכן, הייעוד של החוק, נשוא עניננו, לשמש חוקת מעבר בלבד, אמנם יש בו כדי
 למנוע בעדנו מלנקוט גישה זהה, באשר לפירוש הוראותיו השונות, ״לכל אורך.החזית״.
 אולם, מאידך גיסא, יש לה מקום לפחות כאשר מדובר בסמכות־החנינה שניתנה לנשיא
 המדינה לפי סעיף 6 לחוק. הטעם לדבר הוא: הניסוח של הסמכות הזאת נתגבש, בעיקרו
 של דבר, כבר בדיוני ועדת החוקה של מועצת המדינה הזמנית. בפרוטוקול הוועדה (חוב

 רת ד׳, ע׳ 18).כתוב:

. ורהפטיג: אני מציע: הנשיא נותן חנינה ומפחית עונשין. נתקבל.״ ״ז  י

 באמור, נועדו דיוני הוועדה הזאת להכין הצעה של חוקת־יסוד למדינה והחומר שהוכן
 על־ידיה שימש בסיס לעיבוד חוק המעבר, תש״ט־1949 (ראה לעיל). הנוסח•.שנקבע בסעיף
 6 לחוק הזה — ״וכן נתונה לו הסמכות לחון עבריינים ולהפחית ענשים״ — הולך בעקבות
 ההצעה האמורה ואינה מהווה כל סטיה עקרונית ממנה. יתר־על־כן, הנוסח האמור (או
 נוסח דומה) מקומו יכירנו גם בחוקות־היםוד של אומות אחרות כגון, למשל, באלה של
 בלגיה (סעיף Peasiee ;73 כרך 1׳ ע׳ 136); ברזיל (סעיף 87 שם, ע׳ 196){•אירלנדיה
 (סעיף (6)11 ! שם, כרך 2, ע׳ 243) ; ואיטליה (סעיף 87, שם, ע׳ 290). אסתפק כאן בהבאת

 ההוראה האיטלקית:

: "He (the President of the Repufblic) may. grant pardons and 
commute sentences." 

 מה שברצוני להדגיש הוא, כי הנוסח של סעיף 6 המקומי אינו אפייני לחוקת־מעבר דוקא
 ושעל ־כן, מובל תכנו ״הקונסטיטוציוני״ פירוש מרחיב.

 (3) הפועל״יוצא מהניתוח הנ״ל הוא, כי ההיזקקות לשיטה של עריכת השוואה בין
 הנוסח של סימן 16 לדבר־ המלך לבין זה של סעיף 6 לחוק המעבר, תש״ט־1949, למען
 תהות על כוונת המחוקק הישראלי בסעיפו שלו — ההיזקקות לשיטה זו של פרשנות אינה
 במקומה. כאמור, סמכות החנינה, שעליה דובר במסמך המנדטורי, נמנית עם סוג הסמכו
 יות שאצל המלך למושלי המושבות הבריטיות ואשד יש לפרשן פירוש מצמצם, דבר
 המבאר את הניסוח המפורט והמדוייק של אותה סמכות בסימן 16 הנ״ל. בשונה מזה,
 סמכות החנינה, הנתונה לנשיא לפי סעיף 6 לחוק המעבר, היא סמכות ״ראשונית״, אשר
 מקומה יכירנה במסמך המהווה ״חוקה בזעיר אנפין״ של מדינה עצמאית! הניסוח הכללי
 של הסמכות הזאת הוא ״אפייני״ לחוקת יסוד ומצדיק פירוש מרחיב. ניתן לומר איפוא על
 שתי ההוראות האמורות — המנדטורית והישראלית — שהן בבחינת ״לא דמיא מילתא
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 ד״נ 13/60 היועץ המשפטי לממשלה :גד אהרן מתאנה

 מ״ מ הנשיא (אגרבט)

 למילתא״. לשון אחר, הכלל של m pari materia, ששימש נר לרגלי השופט במזון,
 אינו מתאים למקרה הזה, הואיל וחסר בו ״האלמנט של שוויון״ (in pan) (ראה כגזירה
, נ4». a 132 13 שווה את דברי הנשיא ד״ר זמורה ב־בג״צ 125/50־27ז, פד״י, כרך ה, ע׳ 

 סיכומו של דבר: ״ההשמטה״, שבה ראה חברי אח הבעת רצונו של המחוקק הישראלי
 ״לקצץ בהוראותיו״ של סימן 16 לדבר־המלך ולצמצם לפיכך את סמכות החנינה של
 הנשיא, אינה מהווה ראיה למגמה כזאת, כל עיקר. יותר נכון יהיה לומד — כפי שאמר
 הנשיא ד״ר זמורה בהקשר אחר (שם, נ4]) — שהמחוקק הישראלי ״לא העתיק ולא השמיט,

 כי אם בנה את חוקו מבנה עצמאי״.

 ב. עד כאן השתדלתי להראות שהניסוח של סימן 16 לדבר־המלך אינו צריך למנוע ב
 בעד מתן פירוש רחב לסמכות החנינה של הנשיא ושהניםוח של סמכות זו בסעיף 6 לחוק
 המעבר ״סובל״ פירוש כזה. השאלה בעינה עומדת: האם קיימת הצדקה חיובית לזאת ועד
 היכן מן הדין למתוח את הקו י כדי להשיב על שאלה זו, יש לעמוד קודם על מהות

j סמכויות החנינה למיניהן, ולצורך זה נובל להיעזר, כנקודת מוצא, בדברי ההסבר של 
: ך , כרך יד, ע׳ 973—974, נו], בהם סיווג אותן כ י  השופט במזון, ב־ע״פ 185/59, פד׳

 (א) ״חנינה מלאה וללא תנאי״, אשר ״פוטרת מהעונש ומוחקת, ללא השארת זכר
 כלשהו, את האשמה״.

 ,(ב) ״חנינה מסריגת״, הפועלת ״רק באותו היקף שתחמו לו הסייגים ואינה נכנסת ^
 לתוקף עד שלא קויימו התנאים שבהם היא מסוייגת״ (תנאי מוקדם) ״או שהיא מתבטלת
 בקרות מאורע מסויים שנקבע בה" (תנאי מאוחר); כמו־כן, לא תיכנס חנינה מסוייגת לתוקף

 אלא אס הנידון יסכים לקבלה.

 ר
 (ג) ״הפחתת העונש״ משמעותה שמוחלים חלק ״מאותו עונש שעל הנידון לשאת
 בו״ וגם היא יכולה ״להיות מםדיגת ומלווה תנאים, על התוצאות האמורות הנובעות מכך״.

 (ד) ״חילוף הדין״ (commutation of sentence) שבו מוחלף עונש בעונש, בדרך
 כלל קל ממנו. ההבדל העיקרי בינו לבין הפחתת עונש מסוייגת הוא בזה, שחילוף הדין ן

 ״יכול להיעשות גם שלא ברצונו ובלי הסכמתו של העבריין הנוגע בדבר״. כמו־כן, נבדל
 חילוף הדין מהפחתת העונש בכך, שהראשון טומן בחובו ״שני מעשים: המתקת או ביטול

 העונש של בית־המשפט והטלת אחד במקומו״ (שם,(1), ע׳ 977).

 ברצוני להעיר על ההסבר הזה — והוא שאוב, רובו ככולו, מתוך הפסיקה האמרי־ ך
 קנית (American jurisprudence) כרך 39, ע׳ 544 ואילך) ובמידה מסויימת: מרעת

Laiw Ed15 , )1855(Ex parte Weils; . 4 2 1 , 4 2 6 M c L e a n ט פ ש מ  המיעוט של השופט , )11(, ב
 — את ההערות הבאות:
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 ד״נ 13/60 היועץ המשפטי לממשלה נגד אהרן מתאנה

 מ״ מ הנשיא (אגרנט)

 ראשית׳ הרעיון המקורי שמאחורי מוסד החנינה — וכבר עמדתי על ענין זד. בפסק־
 דיני הקודם — הוא׳ שיש בשימוש בסמכות זו נימה של סליחה וכפרה; דבר הפעלתה נעוץ
 במידת הרחמים׳ להבדיל ממידת הדין! משמעות המעשה הזה היא שנעשה חסד עם האדם
 שניחן. למשל, סמכות החנינה של המלך האנגלי — על כל האספקטים שלה — יסודה

 מונח בנוסח של שבועת הכתר, לפיו שומה עליו לענות ״הן״ לשאלה:

191 mercy, to be"will you to your power cause Law and Justice, 
111).executed in your judgments (Iwi: Laws and F)aws", p. 

"Royal prerogative הכינוי הרשמי, המשמש עד היום באנגליה לאותה סמכות׳ הוא הכינוי) 
 "of Mercy — דו״ח הוועדה המלכותית משנת 1953, ע׳ 11). מכיון שהרחמים והחסד
 אין להם גבול או שיעור, הרי שהחנינה ״המלאה״ פועלת, בפי שראינו, לא רק כדי לפטור
 מעונש אלא גם למחות .את העבירה, באופן שמכוחה הופך מקבל החנינה להיות ״אדם
 חדש״. אכן, בל סמכויות־החנינה האחרות (ראה פיםקאות־קטנות (ב), (ג) ו־(ד))אינן אלא
 יונקות מהסמכות ״המלאה״! הן מהוות אך ״אינצידנטים״ הנובעים מכוח החנינה ״הכללי״.
ם  טול את חוקוח־היםוד של אחדות מהאומות האחרות ותימצא למד, כי הנסח הסתפק ש
 בהוראה כללית ביותר, כגון ההודאה, כי לראש המדינה (הנשיא או המלך) תהיה קנויה
 זכות מתן החנינה; וכן, כי במידה שהיא נתונה להגבלה זו או אחרת, באה הוראה מפורשת
 ברוח זו בחוקה (ראה סעיף 35 לחוקת הרפובליקה הצרפתית הרביעית, easiee> בדך 2,
 ע׳ 13! חוקת הולנד, סעיף 70, שם, ע׳ 520): בדרך זו הלך גם ד״ר יהודה פנחס בהן
 כאשר ניסח את סמכות החנינה בסעיף 59 להצעת־החוקה שהכין למדינת ישראל). והנה,
 לא יעלה כלל על הדעת, שהוראה כללית שכזאת אינה מתפשטת גם על הסמכות להפחית
 ענשים. והרי ראיה נוספת: האמצעי הבדוק, ששימש מאז ומתמיד באנגליה כדי להביא
 לידי הפחתת העונש שהטיל בית־המשפט, היה להשיג חנינה ״מסוייגת״ ואילו סמכותו של
 המלך לתת חנינה כזאת זו השקפת המשפט המקובל — ברוכה בכוח הכללי, שיש לו,
A מהדורה רביעית, כרך ,commentaries) להושיט חסד ורחמים. בספר של בלקסטון 

 ע׳ 458) כתוב בענין זה:

"A pardon may also be conditional, that is, the King may ex-
tend his mercy upon what terms he pleases; and may annex 
to his bounty a condition either precedent or subsequent on the 
performance whereof the validity of the pardon will depend; 
and this by the common law." 

 כן מציין Robson (בספר Justice and Administrative Law, מהדורה שלישית,
 ע׳ 26) שהחנינה המסוייגת באנגליה תוצאתה היא ״להפחית את מידת העונש״
 (conditional pardon which mitigated the penalty). העקרון המנחה — מסבירה

 הפסיקה האמריקנית — הוא שהכוח הרחב לפטור מן העונש ולמחות את העבירה מכיל
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א (אגרנט) י ש נ מ ה ״  מ

;  בקרבו בהכרח את כוחות־החנינה החלקיים או פחותי הדרגה (להתנות את החנינה בתנאים
 להפחית את העונש, עם או בלי תנאים! להמירו בעונש קל ממנו). ובלשון המסכמת את

 הגישה הזאת:

"The general power necessarily contains in it the lesser 
power of remission or commutation. / / the whole offense may be 
pardoned, a fortiori, a part of the punishment may be remitted 
or the sentence commuted." 

 כמו־כן:

" Since the greater includes the less, a general power to 
grant •pardons carries with it, as incidental thereto, the right to . 
impose conditions limiting operation of such pardon." 

 (המובאות הנ״ל מתוך American jurisprudence, כרך 39, ע׳ 558, 560 ! ראה
) ;d2. (F10 , ( ,159-160, 156) chapman v. Scott והמובאות שם! 1 9 2 5 ) 1 2  גם, נ

. ( d 2 . (F44 , )1930( ,]13[ ,51, 49) Kavalin v. White; וכן 

 לפי השקפה זו יוצא, שהכוח ״לחון עבריינים״ מאפשר גם להתנות את החנינה בתנ
 אים! והסמכות.״להפחית ענשים״ טומנת בחובה גם את האפשרות לסייג את דבר הפחתתה

 בסייגים.

 שנית, מבחינה משפטית־מהותית, אין זה נכון לומר, ש״הפחתת עונש והחלפת עונש
ן באמרו כי ו ז מ ט ב פ ו ש  (חילוף הדין) הם שני דברים שונים״. (1) אפשר להסכים עם ה
 בסוג אחד של מקרים המדובר הוא ב״הקטנה של אותו העונש ממש הוטל על־ידי בית־
 המשפט כמו הורדת מספר שנות המאסר״ ואילו בסוג האחר המדובר ב״המתקת או ביטול
 העונש של בית־המשפם והטלת אחר במקזמז״ (ע׳ 977, (1)). אולם, בשני המקרים גם יחד
ל שנגרם לעבריין מכוח העונש שהטיל עליו בית־ ב ס ת ה ן א י ט ק ה  המטרה והתוצאה הן ל
 המשפט ולפיכך גם החלפת עונש אחד (מאסר) בעונש אחר, קל ממנו (קנם), כמוה
 כ״הפחתת״ העונש הראשון; וכן נהפוך הדבר: כאשר בכתב־החנינה מוקטן העונש
 ממש שהטיל בית־המשפט (כמו הורדת שנות המאסר), אזי למעשה ״ביטל" בעל הסמכות
"Commutation" את העונש של ביתיהמשפט והטיל במקומו עונש ״אחר״. יצדין, שהמונח 
 מתפשט — במשפט האנגלו־האמריקני — גם על הפחתת העונש (במובן הצר) גם על
 החלפתו בעונש קל ממנו (ראה הספר הנזכר, ע׳ 163). לפיכך קובעת ההלכה האמריקנית,
ה מ ו ך ן את ידיו בדברי ההסבר הנזכרים, ש״חילוף הדין״ _ ב ו ז מ ט ב פ ו ש  עליה סמך ה
 להורדת חלק מאותו העונש ובשונה מחנינה מסוייגת — אינו מצריך את הסכמת העבריץ.
 הנה בי כן, במשפט chapman הנ״ל (שם, נ12), ע׳ 1159 אימץ בית־המשפט את ההש

 קפה כי —
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 ד״נ 13/60 היועץ המשפטי לממשלה נגד אהרן.מתאנה•

 נו״מ הנשיא (אגרנמ)

"A commutation is the suibstitution of a less for a greater 
punishment, by authority of law, and may be imposed upon the 
convict without his acceptance, and against his consent." 

 . אבן, סבור אני בי זהו אחד המקרים שבהם הגורמים, הכמותי והאיכותי, נפגשים
 ומזדהים — לאמור: העונש הפחות חמור (המאסר המופחת) הופך להיות עונש שונה,

 ואילו העונש השונה (קנס במקם מאסר) נחשב עונש פחות,

 (2) הנני נעזר, באשר לדעה זו, בדוגמה של החלפת עונש מוות .במאסר. באנגליה
 היו משיגים תוצאה זו — וכך גם היום — באמצעות החנינה המםוייגת, והתנאי היה כי
 העברית ירצה את המאסר שבא במקום עונש המוות (בלקסטון, שם? הולםברי־היילשאם,
 כרך 6, ע׳ 477, הערה (b) כזאת היתד. בתחילה גם התפיטה של המשפט האמריקני(דעת
E שם, (11), ננ׳ 423—425). בתקופה האחרונה חלה באותן X parte weiis הרוב במשפט 
 הארצות תמורה גדולה בתפיסה האמורה. למשל, הכותרת המשמשת שם עתה למעשה חנינה
"Commutation of death sentence to sentence of imprisonment" כנ״ל היא זו של 
Biddle v. Perovich; או כותרת דומה (Criminal Justice Act, 1948 סעיף 69 ל־) 
. כי אין זה ענין של כותרת בלבד אלא גם שינוי ( i j a w Ed 71 (1927. 1161, 1162 ,(14) 
 בגישה — דבר.זה עולה מהכתוב בגוף ההוראה האנגלית האמורה, דהיינו, שבמקום שחנן
 המלך את הנידון למוות ב״תנאי״ שירצה עונש מאסר במשך תקופה מםויימת, רואים את
 זה האחרון במי שנידון למאסר לאותה תקופה על־ידי בית־המשפט שהרשיע אותו! הווה
 .אומד, שעונש המוות ״הוחלף״ במאסר. כמו־כן, בעוד, שמקודם היתה דרושה (לפחות באר־
 צות־הברית) הסכמתו מראש של הנידון למוות לתנאי (ריצוי המאסר) שנקבע בכתב
 . החנינה המסוייגת (Ex pare weiis, שם, נ11), ע׳ 425—426), הרי אומרת ההלכה שנפ
 סקה על־ידי בית־המשפט העליון של ארצות־הברית בשנת 1926, שהחלפת עונש המוות
 במאסר אינה מצריכה כלל הסכמה מוקדמת מצדו, וזאת מפני שלדעת הכל, מאסר עולם
 הינהו עונש ״פחות״ ממוות. במשפט, נBiddie ,(14 הנ״ל, אמר השופט Holmes ב־ע׳

:1163—1164 

"When we come to the commutation of death to imprisonment 
for life it is hard to see how consent has any more to do with it 
than It has In the oases first put By common understand-
ing imprisonment is a less penalty than death The opposite 
answer would permit the President to decide that justice requires 
the diminution of a term or a fine without consulting the convict, 
ibut would deprive him of the power in the most important cases 
and require him to permit an execution to take place unless the 
chiange is agreed to by one who on no sound principle ought to 
have any voice in what the law should do for the welfare of the 
whole." 
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 ד״נ 13/60 היועץ המשפטי לממשלה נגד אהרן מתאנה

 ט״מ הנשיא (אגרנט)

 יש לשים לב שבקטע הזה משווה השופט המלומד את הענין של המתקת עונש המוות
 להקטנת תקופת המאםר או להפחתת סכום הקנס״.

 והנה, ניתן לומר, שגם חילוף הדין בסוג זה של מקרים משמעותו היא, עשיית שני
 מעשים שונים: האחד מהמ הוא ביטול עונש המוות, שקבע בית־המשפט, ואילו האחר
 נעוץ בהטלת העונש השונה של מאסר. אין תימה איפוא שהשופט במזון, בלכתו לפי
 שיטה זו וכדי לא להגיע לתוצאה הבלתי רצויה, אשר אליה הגיעה דעת המיעוט במשפט

 , Ex parte Wells)111 ():428שם, ב־ע׳

•'There is nothing• in the case which countenances the power 
of the President to commute the punishment of death for 
confinement during life." 

 נאלץ לראות בקיום הכוח של הנשיא להמיר את עונש המוות במאסר משום ״יוצא מן
 הכלל״ להשקפתו היסודית, ש״הפחתת עונש והחלפת עונש הם שני דברים שונים״. ההצ
 דקה לסייג האמור — כך נימק — מונחת בתופעה, ש״אין דרגות בעונש מוות ולדעת הכל
 כל עונש אחר טוב ממוות״. ואולם, אם מחוייבים אנו — במוצא יחיד מן הסבך—להיזקק
 לגירםת ה״יוצא מן הכלל״, כי אז פירוש הדבר הוא, שנפגעה שלמותו של הכלל עצמו
 ונחלש כוח ההגיון העומד מאחוריו. לעומת זה, בו ברגע שאנו מקבלים שחילוף הדין
 והפחתת העונש הינם, מבחינה מהותית־רחבה, היינו הך ואין להבחין ביניהם הבחנה מש
 פטית, שוב לא קיים הצורך להיזקק לגירסה הנזכרת כדי שאפשר יהיה להכשיר את סמכות
 הנשיא להמתיק את הדין של עונש מוות, כי אם לשם כך די בהשקפה — והיא נעוצה

 בהגיון ובפירוש רחב — שכוח זה שייך במישרין לסמכותו ״להפחית עונשין״.

 (3) בהקשר זה, עלי לציץ שלא מצאתי חיזוק לדברי חברי (שם, ו1], ע׳ 977—976)
 ש״אפילו באנגליה, עם כל הפררוגטיביות של הכתר בנוגע לחנינה ולהמתקת הדין, הסמ
 כות להחליף ענשיס נובעת מהוראות חוקי הפרלמנט״ וכי באמצעותם ״מובטחת
 ביקורת משפטית על השימוש בסמכות זו ואין היא מבוצעת אלא בגושפנקה של בית־משפט
 מוסמך״. החוקים החרותים הללו — והם בוטלו בינתיים על־ידי החוק הקרוי שם
 criminal justice. Act, 1948 (תוספת עשירית) — דנים בנושא של המתקת עונש
ן מאזכרם מתוך דעת ו  המוות במקרים ספציפיים שונים. אשר לחוקים, אשר השופט במז
E (שם, ג 11), ע׳ 428—429), הדי כולם יוצאים במפורש X parte weiis המיעוט במשפט 
 מתוך ההנחה, שהמלך החליט ״להושיט את חסדו״ לנידון למוות על דרך מתן החנינה
 המסוייגת לזה האחרון! המטרה היחידה, שעמדה מאחוריהם, היתה להקל את דבר הביצוע

 של החנינה הזאת, כאשר הבהיר בלקסטון(כרך 4 ע׳ 458) באמרו:

"Which prerogative is daily exerted in the pardon of felons, 
on condition of being confined to hard labour for a stated time, 
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 ד״נ 13/60 היועץ המשפטי לממשלה •1גד אהרן מתאנה

 מ״ מ הנשיא (אגרנמ)

or oí transportation for life or for a term of years;..... 
such imjprlsoninent or transportation (!being) rendered more easy 
and effectual by statutes " 

 ואשר לחוק המאוזכר כאסמכתה האחרת של חברי(הולסברי־היילשאם, ברך 6, ע׳ 177—
 478, הערה (b)), המדובר הוא בהוראה המצויה ב־ Transportation Act, 1830 והקו
 בעת שיש להודיע לבית־המשפט על ..מתן החגיגה המסוימת על־ידי המלך ולרשום את
 ההודעה הזאת בתיקיה אולם, גם הוראה זו מטרתה היחידה היתה להבטיח את דבר ביצוע
 העונש החדש כאילו הוטל על-ידי בית־המשפט. אכן׳ אף אחד מהחוקים החרותים האמורים
 לא נועד להקנות לבית־המשפט את הכוח לבקר את מעשה החנינה של המלך, כי אם זה
 האחרון פועל, שעה שהוא משתמש בו, על־פי עצתו של שר־הפנים! ומשהוצא כתבי־
 החנינה בהתאם לעצה זו, הופך מעשה החנינה להיות סופי ואינו נתון לביקורת של בתי-
 המשפט (ראה רובסון, הספר הנזכר, ע׳ 26, הערה 1^ דו׳׳ח הוועדה המלכותית, ע׳ 11,

 סעיף 36).

 (4) ולבסוף, אינני תמים דעים עם דברי ההגדרה של חברי, שבחילוף הדין ״מוחלף
 עונש בעונש, בדרך כלל קל ממנו״ (ההדגשה שלי), שכן המלים ״בדרך כלל״ הן, לדעתי,
 מיותרות. הלא בשעה שמדובר במעשה חנינה מסוג זה, לא זו בלבד שהתחליף צריך
 להיות תמיד אחד הענשים הנמנים עם אלה שנקבעו בגין העבירה הנדונה בסולם הענשים
 של החוק, אלא הוא גם חייב להיות עונש שרואים אותו בפחות חמור מזה שבמקומו הוא
 בא? למשל, העונש של קנס נחשב, בדרך כלל, כפחות חמור מזה של מאסר. הנני מדגיש
 את הדברים הללו, הואיל ובחלק אחר מפםק־דינו גרס הע1ו3ט ברנזון שפעולת החנינה
 במקרה של המשיב הביאה לידי כך, ש״בסופו של דבר ענשו לא הופחת כלל׳ כי אם

 להיפך״. לענין זה אשוב.

 מסקנתי השניה היא איפוא שבידו של נשיא המדינה להמיר את העונש, שקבע בית-
 המשפט, בעונש קל ממנו, ובלבד שהעונש החדש נמנה עם אלה שנקבעו בחוק לגבי
 העבירה שבה הורשע האדם שניחן. מסקנה זו אמנם אין לה שייכות ישירה, כפי שיתבהר
 להלן, למקרה הקונקרטי, בו עסקינן! אך מצאתי לנכון לקבוע אותה ולבססה, הואיל והיא
 מחזקת את הדעה, כי הוראת החנינה, הבאה בסעיף 6 לחוק׳ לא רק ״סובלת״ אלא אף
 מחייבת פירוש רחב. מכאן גם חיזוק בעקיפין למסקנה הראשונה, שהבעתי בחלק זה
 מפסק־דיני, היא המסקנה שדבר החנינה — או הפחתת העונש — יכול להיות מותנה

 בתנאים, ובלבד שהתנאי יהיה חוקי, מוסרי וניתן לביצוע.

 ג. הנני תומך את יתדותי, באשר למסקנות הללו, גם בטעמים ענינייםיתועלתיים,
 כדלקמן:
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 in 13/60 היועץ המשפטי לממשלה נגד אהרן מתאנה

 מ״נז הנשיא (אגרנם)

 (1) בעוד שבעבר היו רואים את מעשה החנינה אך באור של עשיית חסד על־ידי
 בעל הסמכות עם האדם שניחן, הרי אומרת ההשקפה המודרנית שהצידוק לשימוש בסמכות
 זו נעוץ בטובת הציבור. ״המטרה הראשונית מאחורי המוסד הנ״ל — כך צויין בפםק-דיני
— הוא ״לתקן את המעוות שנגרם לאדם שהורשע על ט  הקודם, פד״י, כרך ה, ב־ע׳ 751, נ
 לא עוול בכפו, והמטרה השניה היא להפחית את ענשו של העבריין בנסיבות
 המצדיקות זאת״. אשר למטרה הראשונה, הקשר שבינה לבין טובת הציבור אינו מוטל
 בספק, הגם ייתכן שחשיבותה ירדה במקצת בישראל, אחרי שנקבעה בחוק בתי־המשפט,
 תשיי׳ז־1957, התרופה של משפט חוזר. ואשר למטרה השניה, הנני מטעים את האספקט
 של השאיפה לשקם את האסיר לאחר שריצה חלק מענשו וכאשר הנסיבות החדשות מראות
 שמצד אחד, אין עוד תועלת לציבור בהמשכת מאסרו, ומהצד האחר, קיים הסיכוי שיחזור
 להיות אזרה שומר חוק. למותר להטעים שגם המגמה הזאת—שיקום האסיר — יש לה
 זיקה, ביסודו של דבר, לאינטרס׳ הציבורי. בענין זה ראויים לתשומתיהלב דברי השופנו

 הולנזס במשפט Eiddie הנ״ל (שוס, נ14), ע׳ 1163) :

"A ,pardon in our days is not a private act erf grexe from an 
individual happening• to possess power, it is a part of the consti-
tutlonal scheme. When granted, it is the determination of the 
ultimate authority that the public welfare will be better served 
by inflicting less than what the judgment fixed." 

 ראה גם הדעה שהובאה בספר corpus Juris secundum (כרך 6, ע׳ 183):

 the object of commutation is the rehabilitation of the ״
criminal offender." 

 וכן המובאות בעי 571, הערה 26.

 אכן, המגמה לקדם את האינטרס הציבורי — ובפרט כאשר מדובר בשאיפה לשקם
 את האסיר — היא הנותנת שבעל הסמכות הנדונה יהיה רשאי להציב תנאים למתן
 החנינה, ובלבד שהתנאי, אשר הציב, יהיה חוקי, מוסרי וניתן לביצוע. בנקודה זו כתוב

 בספר האמור (ע׳ 592—593) :

"A conditional pardon has for its object the reformation of 
the convict The condition may be of any nature the par¬
doning power deems advisable, and either precedent or sulbse-
quent, as long !as it is not illegal, immoral, or impossible of 
performance." 
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 די׳נ13/60 היועץ המשפטי לממשלה נגד אהרן מתאנה

 0מ״ מ הנשיא (א!גתנ

 אחד מסוגי התנאים, שבהם נוהגים להתנות את י המתקת. העונש ואשר הפסיקה של
 בתי־המשפט בארצות־הבדית סומכת את ידיה עליו, הוא התנאי כי הניחן . לא יעבור
 עבירה במשך תקופה מסויימת (שם, ע׳ 580 ! ראה כדוגמה. את תמצית פסק־הדין במשפט
.44.12 'P ,60 ־n:3,A.I״.R. שהובאה בספר ,Ex parte Kelly; (1908), 155 Cal. 39,(15). 
 והנה, אין להעלות כלל על הדעת מצב דברים שבו היה רואה בעל סמכות החנינה מקום
 לשחרר מעונש המאסר אדם שריצה חלק ממנו, אילו היה אפשר להציב לשחרור הזה
 תנאי כני׳ל כדי להרתיעו מלחזור לסורו,.אך שמחוסר סמכות לעשות כן, היה נאלץ לוותר
 בכלל על מתן החנינה. מכאן פסק־הדין שהוזכר לעיל ואשר תמציתו הובאה בלשון הבאה:

"Ex parte Kelly ,(ן5ך, involved a conditional pardon or commu¬
tation of sentence, whereby a prisoner was pardoned on the 
condition that if, after his discharge, he should be convicted of any 
felony, the pardon should become void, and, in addition to the 
penalty which •might be imposed for said felony, he should ibe 
compelled to serve so much of tihe sentence of his ,aforesaid orl-
ginal conviction as he had not served at the time of his discharge. 

The court held that since the power of the governor to 
g r a n t pardons and, commutations was absolute under the constitu¬
t i o n , except in oases of prior, conviction, he had power to annex 
any reasonable conodition; therefore, the detention of the prisonoer 
•was not unlawful." 

 לדעתי, כל גישה אחרת פירושה היה רק להצר יתר על המידה את תחומי הסמכות
 הנדונה ולהכניס את מידת השימוש בה ל״מיטת סדום׳׳, דבר העלול להיות לא רק בעוכרי
 האסירים הראויים להמתקת דינם, אלא גם לרעת הציבור בכללו. וגם זאת לדעת: אמנם
 נזקקתי כאן לדוגמה הקרובה לעובדות המקרה שלנו! אך חיוניותה של השיטה, הנעוצה
(או תנאים) למעשה־החנינה, אינה מוגבלת לסוג זה של מקדים בלבד. רצוני  בהצבת תנאי
 לומר: אפשר לשער בנקל כי הצורך להשתמש בה יתעורר גם כאשר האינטרס הציבורי —
 ולאו דוקא זה של האסיר — הוא בלבד מחייב לשחררו מן המאסר שנגזר עליו. כדוגמה:
 ייתכן. שיהיה מקום להוציא לחפשי אסיר שהוא אזרח של מדינת האויב, בתנאי שיעזוב
 את גבולות ישראל לאלתר ולצמיתות, כדי לאפשר הסדר בין־לאומי שלפיו יובטח, כנגד

ך היושב בכלא של אותה מדינה. ו  מעשה חנינה שכזה, שחרורו המיידי של ״אסיר צי

 (2) אמת, כי הפחתת עונש מסוייגת תוצאתה היא התערבות בגזר־הדין של בית-
 המשפט וכמוה כמתן ״דיםפנסציה״ מתחולת החוק הרגיל. אולם תופעה זו אפיינית גם
 לחנינה המוחלטת, גם להפחתת העונש המוחלטת. משום כך גרסו אמנם אחדים שאין מקום
Beecaria בכלל למוסד החנינה ה״אקזקוטיבית״ במסגרת השלטון של המדינה (ראה דברי 
 המובאים בספרו של הולדםוורת, ״תולדות המשפט האנגלי״, כדך 1.1, ע׳ 577). על־בן, סבר
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 ד״נ 13/60 היועץ המשפטי לממשלה נגד אהרן מתאנה

 נז״מ הנש-יא (»גרנס)

 גם בלקסטון בזמנו שקיום המוסד הזה יאה למדינה בעלת משטר מלוכני אך לא לזו
 שיסודותיה הם דמוקרטיים (ספרו, כרך 4 ע׳ 454). אף־על־פי־כן, עינינו הרואות, שגם
 המדינות, המושתתות על משטר מהסוג השני, הכירו בצורך להקנות את הזכות למתן
 החנינה בידי מי שעומד בראש המדינה או מסמל אותה, וזאת מהטעם — וכאן חוזר אני
 על הדברים שאמרתי בפםק־דיני הקודם (שם, נ3), ע׳ 751) — כי ״טרם נוצרה, באיזו
 ארץ שהיא, מערבת משפט העשויה לפעול בשלמות וללא תקלה ולעשות צדק מוחלט בכל
 מקרה ומקרה״ ולכן ״מן ההכרח כי תהא בנמצא סמכות רזרבית כנ״ל, כדי למנוע
 תוצאות מזיקות למי שאינו ראוי להן וכן לשם הפחתת ענשו של אדם כשהעובדות
E X parte Grossman; במשפט Taft מחייבות או מרשות זאת״. ובלשון זקךהשופטים 

: ( L a w Ed 69 ,(25&1. 527, 5 3 5 י 1 6 ) , 5 3 6 ) 

"The administration of justice i>y the court Is not necessarily 
always wise or certainly considerate of circumstances which may 
properly mitigate guilt. To 'afford a remedy, it has always been 
thought essential in popular governments, as well as in monar-
chies, to vest in some other authority than the courts power to 
ameliorate or avoid particular criminal judgments. It is a check 
entrusted to the Executive for special eases. To exercise it to the 
extent of destroying the deterrent effect of judicial punishment 
would ׳be to pervert it; but whoever is to make i t useful must 
have full discretion to exercise it." 

 ד. בדחותו את לקח הפסיקה האמריקנית כראיה המחזקת את הדעה, שכוח החנינה
 של הנשיא בישראל מקביל, מבחינת היקפו, לזה של המלך באנגליה, נימק השופט ברנזון
 את השגתו זו בכך, שבתי־המשפט בארצות־הברית פסקו דין דומה ״בשים לב ללשון
 ולמסורת המשותפת״ לשתי הארצות הללו, דבר שהשפיע עליהם ״לפרש את סמכות החני
 נה של הנשיא ומושלי המדינות לאור המשפט המקובל והתקדימים האנגליים

 (שם, נ1), ע׳ 976). הוא מוסיף ומנמק:

 ״אינני יכול לאמור שהמחוקק הישראלי, בהעניקו סמכות החנינה לנשיא
 המדינה בלשון העברית נתכוון לכלול בה התוכן המלא שקיבל במשך
 הדורות מושג החנינה במשפט האנגלי, חנינה שהיא כולה בידי הכתר ללא
 סייג וגבול בתוקף הפררוגטיבה המלכותית עתיקת היומין — אין כל דמיון
 וגבול בין מעמדו של הנשיא בארצנו לבין מעמד הכתר באנגליה. הנשיא
 הוא יציר החוק וסמכויותיו מוגדרות בחוק. ככל אדם אחר בארץ, אין הוא
 נהנה משום זכות או פריבילגיה שלא ניתנו לו על ־פי חוקי המדינה וכל אקט

 של שררה שלו החורג מתחומי החוק הוא כאין וכאפס.״
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 ד״נ 13/60 היועץ המשפטי לממשלה נגד אהרן מתאנה

 מ״נז המטין* (אגמט)

 תשובתי לדברי השגה אלה היא כפולה. ראשית, גם אס אין לזלזל בשיקול, כי
 ההוראה המקומית נוסחה בלשון העברית, גם לא מן הנכון הוא לתת לו, לשיקול זה, ערד
 מופרז t שהרי המושגים ״חנינה״ ו״הפחתת ענשיס״ הם מושגים בעלי משמעות אוניברס
 לית, ולא עוד, אלא סמכות החנינה, בהיקף שניתן לה במשפט המקובל, היא הסמכות
 שעברה, בתוקף סעיף 14 לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש״ח־1948, לממשלה הזמנית

 והיתד, ידועה למשפטנים דכאן בעת שנוסחה ההוראה הנזכרת.

 שנית, חשיבותו של לקח הפסיקה האמריקנית עולה מן העובדה, כי אף־על־פי
 שמגמתם הברורה של מנסחי החוקה של ארצות־הברית היתד. דוקא להבטיח — באמצעות
 ההוראה המטילה על הנשיא את התפקיד להשגיח על ביצוע כל חוקי המדינה בדיד נאמנה
 —שלא יישאר כל זכר לאותם כוחות הפררוגטיבה, אשד שימשו בידי המלך אמצעי להתיר
 את כבליהם של דינים וחוקים שונים, הם בכל זאת השאירו בעינה את סמכות החנינה
 בתחום של דיני העונשין וקבעו הוראה מפורשת, המקנה אותה בידי נשיא המדינה (ראה
politics and the constitution in בספרו crosskey ברוח זו דברי הביאור של פרופ׳ 
 .the History of the u.s כדך 1, ע׳ 346). הם נהגו בדרך הזאת — כך מלמדים דבריו
 הנ״ל של זקרהשופטיס טפט — הואיל ונוכחו לדעת שמציאות כוח .כזה בידי הרשות
 המבצעת היא חיונית ליעילותו של כל משטר מדיני. אבן, גם שופטי הרוב במשפט
ן לצורך ו E נש!ם, נ11), ע׳ 423—429), שעל דבריהם הצביע השןפט במז x parte weiis 
 השקפתו האמורה, מצאו את הצידוק העיקרי להשוואה של סמכות החנינה של הנשיא לזו

 של המלך, בנימוק העניני־ התועלתי:

"not because it was a prerogative •power, but as incidents of 
the power to pardon, particularly when the circumstances of 
any case disclosed such uncertainties as !made it doubtful if 
there should have been a conviction of the criminal, or when they 
are such as to show that there might have been a mitigation of 
the punishment without lessening the obligation off vindicatory 
justice." 

 בא־כוח המשיב, בשללו, אף הוא, את ערך הראיה הנעוצה בגישה האמריקנית לענין
 של מהות הסמכות הנדונה, הסתמך על הטענה, שאינו דומה מעמדו של נשיא המדינה.
 בישראל למעמד של נשיא ארצות־הבריתז ולא הרי זה בהרי זה. ההבדל ביניהם הוא:
 בעוד שתפקיד הראשון הינהו, בעיקר, ״לסמל״ את המדינה, הרי מוטל על השני גם
 התפקיד לנהל את עניניד״ התשובה לטענה הזאת היא: גם בצרפת, זמיר לפחות עד לשנת
 1958 היד׳ מעמד הנשיא שם דומה, ביסודם של דברים, לזה של הנשיא בישראל, ראו
Duverger צורך להעניק לנשיא הרפובליקה את הזכות למתן החנינה, זכות אשר 
 — בדברו על ההוראה בסעיף 35 לחוקה משנת 1946 — מתאר אותה (בספרו, ע׳ 534),

 בתורת —
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 ד״נ 13/60. היועץ המשפטי לממשלה נגד אהרן מתאנה

 מיינו הנשיא (»גרנט)

"une survivance de la monarchie, un reste des prerogatives 
re essentiellement personnelè" regaliennes, à caract 

Maiezjeux עיין גם בספר ״הקונסטיטוציה של הרפובליקה הצרפתית״ מאת) 
 ו־ Rousseau, ע׳ 533).

 היוצא מזה, כי הנימוק בדבר חוסר כל דמיון או השוואה בין מעמדו של הנשיא
 בארצנו לבין מעמד הכתר באנגליה (או לזה של נשיא ארצות־הברית) הוא מוטעה.

 (3) לא התעלמתי מן השיקול, כי מדיניות העונשין נתונה בידי בתי־המשפט, וכן,
 במידה מםויימת, בידי הוועדות הפועלות לפי סעיף 17 לחוק לתיקון דיני העונשין (דרכי
 ענישה), תשי״ד־1954, וסעיף 509 לחוק השיפוט הצבאי, תשט״ו־1955. אולם, כנגד זה
 יש לומר, כי המדובר הוא, באשר לסמכות החנינה של הנשיא על כל צורותיה, בסמכות
 ״רזרבית״ t ההנחה היא שהנשיא ישתמש בה רק ״במקרים יוצאים מן הכלל״ וכאשר

 ״הנסיבות מצדיקות זאת״ (השווה סעיף 513 לחוק משנת תשט״ו).

 כמו־כן, לא התעלמתי מן השיקול, שהקניית התוכן ״המלא״ לסמכות הנדונה עשויה
 להביא לשימוש יתיר בה, דבר הטומן בחובו את הסכנה של החלשת מרותו של המשפט
 בעיני הבריות, אולם תגובתי לשיקול הזה היא: כל אקט של חנינה מצד הנשיא זקוק
 לחתימת הקיום של ראש הממשלה או אחד משריה (סעיף 7 לחוק המעבר, תש״ט־1949).
 פירושו של דבר, כי אף אם ההחלטה לחון או להפחית את העונש חייבת להיות החלטתו
 האישית של הנשיא, הרי היא גם מותנית בהמלצת השר הנוגע בדבר. שר זה יהיה, על־פי
 הרגיל, שר־המשפטים, אשר בידיו הכלים לערוך חקירה מדוקדקת בנסיבות המקרה בטרם
 יביא' את המלצתו בפני הנשיא. ברי, שהמלצה זו — ולכן גם החלטת החנינה—נתונה
 לביקורת של הכנסת ובאפשרות זו יש לראות את הערובה שקבע החוק נגד הסכנה

 האמור ה

 ה. לפני שאעבור לדון במקרה הקונקרטי שלפנינו, שומה עלי להבהיר נקודה נוספת.
 אפשר להשיג על הפירוש הרחב, שבו דגלתי כאן, ולומר: אילו הסתפק המחוקק בנוסחה
 כעין זו שנכללה בסעיף 59 להצעת החוקה של יהודה פנחס כהן ואשד גם היא היתד,
 מקובלת מאז ומתמיד בקונסטיטוציות שונות (סעיף 35 לחוקה הצרפתית משנת 1946 ;
 סעיף 49 לחוקת ויימאר משנת 1919) — ניחא; כי אז היה מקום לראות בדיבור הרחב
) מושג שנאצלים " d r o i t de grace"Begn&digung-srecht"; "  הזה ;״זכות מתן החנינה״ ;
 ממנו גם כל ״האינצידנטים״ הנזכרים, כולל חנינה (או הפחתת עונש) מסייגת. אולם,
 כאשר בחר המחוקק בדיבור המיוחד: ״לחון עבריינים ולהפחית ענשים״ — האין ללמוד
 מזה בהכרח על כוונתו לצמצם את השימוש בסמכות הנדונה לשני סוגי פעולות בלבד:

 לחון באורח מוחלט ולהפחית את העונש באורח מוחלט; זאת ותו לא.
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 ד״נ 13/60 היועץ המשפטי לממשלה נגד אהרן מתאנה

א (אגרנמ) י ש נ ז ה  מ״נ

 שלושה הסברים בפי לבחירת הנוסחה הזאת על־ידי המחוקק המקומי, וכל אחד מהם
 מהווה תשובה מספקת להשגה האמורה.

: המונח ״חנינה״ או /,לחון״ מעורר, על־פי הרגיל, את המחשבה של ! ן ש א ר ר ה ב ס ה  ה
 מחילת •העונש כולו, להבדיל מהפהתתו או המרתו בעונש קל ממנו,׳ הרעיון העולה תיכף
 בראשו של כל אחד, כאשר משמיעים באזניו דיבור זה, הוא הרעיון של חנינה שלמה,
 להבדיל מהגינה חלקית. הלך מחשבות שכזה יימצא, למשל, בדברי בית־המשפט האמריקני

: d 2 . (F92 ) 1937(Lupo v. Zerbst; ,)17( ,364, 362) במשפט 

"We think it is inmaterial in this case whether the President's 
act of !grace is denominated a pardon or a comimultation of sen-
tence; the former term being used to describe a complete and 
total cancellation of punishment, the latter a substitution of a 
lesser or p a r t i a l punishment." 

 כדי להסיר את הספק, שמא הסמכות הנדונה מוגבלת לפעולה של מחילת העונש כולו
 (הנינה ״שלמה״), ראה המחוקק צורך, לדעתי, לפרט שהכוח הוא גם ״לחוף ובו׳/ גם
 ״להפחית״ וכוי. והלא המגמה שמאחורי ניסוח ההוראות בחוק המעבר היתד. — זאת למדנו
 מדברי ההסבר של יושב־ראש ועדת החוקה לכנסת הראשונה — ״לבחור בדבר שיסביר

 לכל אזרח בבהירות את יסודות הממשל שלנו״.

 ההסבר השני: יש להבין, כי בשעה שהעניקה הכנסת הראשונה את סמכות החנינה
 לנשיא, כוונתה היתד• שיפעיל אותה אך במקרים אינדיבידואליים ולא שיהיה בכוחו להכריז
 על.אקט של חנינה כללית, אשר תוצאתו היא לחון את כל העבריינים הנמצאים אז במדינה
 או קבוצות שלמות מהם! כי כוונתה היתה לשמור לרשות המחוקקת עצמה את הזכות
 למתן החנינה הכללית. יצויין, בהקשר זה, כי באנגליה שמורה אמנם למלך בלבד, מכוח
 הפררוגטיבה של הכתר, הזכות להציע לפרלמנט את דבר מתן החנינה הכללית
 (general pardon or act of grace), אך יחד עם ואת טעונה הצעתו אישור של שני
,Erskine May מאת "Parliamentary Procedure" בתי המוסד האמור (ראה הספר 
 מהדורה עשירית, ע׳ 435—436). סבור אני, שמחמת החשש, פן כלליותה היתירה של
 הנוסחה, דוגמת זו שנכללה בהצעת כהן, תהיה עלולה לתת'מקום לפירוש, שהסמכות
 המוענקת לנשיא מתפשטת גם על מתן החנינה הכללית, העדיפו חברי הכנסת. הראשונה
 להשתמש בנוסחה המצויה היום בסעיף 6 לחוק. סעיף זה ניתן לפרשו — ובכך מושגת
 המטרה של שלילת האפשרות נשוא החשש האמור — כך: ״לחון עבריינים״ — משמע,
 לחון עבריינים יחידים: ״להפחית ענשים״ — משמע, להפחיתם במקרים יחידים. יוזכר
 כאן— והעובדה הזאת מתיישבת עם הפירוש האמור — כי בשעה שחפצו קברניטי המדינה
 להביא לידי מתן החנינה לרוב המכריע של האנשים שהיו אז נאשמים או נידונים על
 עבירות פליליות, הם• השיגו את משימתם זו דוקא באמצעות מעשה חקיקה של הכנסת

 (ראה פקודת חנינה כללית, תש״ט־1949).
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 ד״נ 13/60 היועץ המשפטי לממשלה ננד אהרן מתאנה

 נז״מ הנשיא (אגרנס)

 חיזוק מה להסבר זה להעדפת ההוראה, המצויה בסעיף 6 לחוק, על הנוסחה בהצעת
 כהן, מוצא אני בתזכיר של היועץ המדעי (א. ויטא) לוועדת החוקה של מועצת המדינה
 הזמנית על ההצעה הזאת (חוברת ה׳ לםידרת הפרסומים מטעם הוועדה). בעי 20 לתזכיר
 מציין המחבר כי ״דייר כהן מטפל בתפקידי הנשיא בסעיפים 56—60״ והצעתו היא כי
 התפקידים הללו ירוכזו בסעיף אחד. אחד מהם יהיה ״להשתמש בזכות החנינה ולהקטין

 את העונש״ (ע׳ 21) ובענין זה מעיר הוא — וכאן הראיה שעליה רמזתי לעיל — (שם): א

 ״הערה א׳: סמכות הנשיא צריכה להיות מוגבלת למקרים אינדיבידואליים,
 מתן חנינה כללית או אפילו חלקית נתונה בסמכות בית־
 הנבחרים בלבד, והוא יוציאנה לפועל עליידי חוק פורמלי,״

 לפיכך מציע המחבר את הנוסחה הנזכרת בעי 47: ״לתת חנינה ולהפחית עונשין״. והלא
 התזכיר הנ״ל נמנה, כזכור, עם החומר ששימש בסיס לדיוני ועדת החוקה לכנסת

 הראשונה.

 ההסבר השלישי: כפי שצויץ בפיסקה ב׳ שלעיל, התוצאה של הפחתת העונש, ג
 שנקבעה על־ידי בית־המשפט, הושגה באנגליה באמצעות המתכונת של תנינה מסוייגת.
 אכן, זוהי מתבונת מלאכותית למדי ולפיכך סבור אני שבהוראה המקומית, כפי שנוסחה
 בסעיף 6 לחוק, יש לראות את הבעת רצונו של המחוקק הישראלי, שאין להיזקק לאותה

 מתכונת בניסוח כתב־החנינה, כאשר המטרה היא הפחתת העונש, להבדיל ממתילתו ך
 הגמורה; הווה אומר, שבמקרה כזה יש לפרש באותו מסמך שהעונש הופחת — פשוטו

 כמשמעו.
 בל אחד מההסברים הללו די בו כדי לתרץ את העדפת הנוסח של ההוראה הבאה
 בסעיף 6 הנ״ל על הנוסח האחר. אולם, עלי לחזור ולהטעים שהנוסח הראשון, כשלעצמו,

 הוא רחב די הצורך באשר להצדקת הפירוש שעליו סמכתי את ידי. ך

 ו. בבואי עתה לדון במקרה המיוחד שלנו, הריני מזכיר את אשר צויין בפתח דברי:
 כי השאלה המצומצמת, שעמדה כאן לדיון ואשר נתתי לה בינתיים תשובה חיובית, היא,
 אם לנשיא המדינה הסמכות להתנות את מתן החנינה במקרה מסויים — או את הפחתת

 העונש בו — בתנאים כל־שהם, הצגת הבעיה באור זה תובן עכשיו אם נעיין היטב בכתבי ן
 החנינה, שתבנו הובא בחלק הראשון מפסק־דיני, הואיל וכאשר נעשה כן, ניווכח לדעת
 שמשמעותו האמיתית היא לזכות את המשיב בהפחתת עונש מסוייגת. כזכור, הוצא המסמך
 הזה— תחת הכותרת: ״כתב הפחתת עדנשיך— בזמן שהמשיב הספיק לרצות שישה־עשר
 חדשי מאסר מתוך התקופה של שלוש שנים, שעזרה עליו על־ידי בית־משפט זה ב־פרעןר

 פלילי 272/55, נ2). הקטע בגוף המסמך, שהוא חשוב לעניננו, מנוסח בלשון הבאה: ן

 ״ מפחית בזאת את העונש של שלוש שנות מאסר ומעמידו
 על מאסר לתקופה של שנה וארבעה חדשים ובן מאסר לתקופה של שנה
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ד אהרן מתאנה ג נ 13/60 היועץ המשפטי לממשלה נ  די

א (אגרננו) י ש נ  מ״מ ה

 ושמונה חדשים על־תנאי שהנאשם לא ישא בענשו אלא אם־כן יעבור על
 עבירה״ וכוי ״תוך תקופה של שלוש שנים מהיום.״

 הניסוח הזה איננו מוצלת כל עיקר ויש בו כדי ליצור את הרושם שהכוונה היתה
 :להמיר את העונש של מאסר ממש במאסר־על־תנאי. אולם, נוכח המלים ״מפחית בזאת
 את העונש של שלוש שנים״, שהן, לדעתי, המלים ״האופרטיביות״ בקטע הנ״ל, מן הדין
 לתת לכתוב בו אך את המובן, שתקופת. המאסר המקורית הופחתה בעשרים חודש (הזמן
 שנותר למשיב לרצותו), בנתון לתנאי, שהמשיב לא יעבור, במשך התקופה הנזכרת באותו
(condition קטע, עבירה מהעבירות הנקובות בו. תנאי זה יש לראותו כתנאי ״מאוחר״ 

 (subsequent ומשמעותו היא, כפי שראינו בפיסקה א׳ שלעיל, בי ברגע שיופר התנאי —
 כלומר, כאשר יקרה המאורע נשוא התנאי — ״מתבטלת החנינה״' (הפחתת העונש) והמצב
 חוזר לקדמותו מלפני. החנינה כאילו לא היתה מעולם״ * הווה אומר, שבעניננו חוזרת
 לישנה תקופת המאסר המקורית של שלוש שנים. דאה סיכום ההלכה לגבי החנינה

, כדך 20, ע׳ 1419 : A . L . R  המםוייגת בסייג ״מאוחר״ ב־ .

"If the condition imposed is subsequent in its nature, the 
pardon takes effect as soon as it is delivered and accepted; but 
any subsequent violation of the conondition will work a forfeiture 
ot the pardon, and will render the grantee liable to arrest and 
to recomartftment under the original sentence." 

 לפנינו איפוא מקרה של חנינה חלקית (הפחתת העונש), הכפופה לתנאי מאוחר, ויש
 להבדיל בינו לבין המקרה של מאםר־על־תנאי, וזהו ההבדל:

ה עונש מאסר על כ ל ה  (1) במקרה השני (מאסר ־על י תנאי) גוזר בית־המשפט ל
ה עד לזמן שבו יתמלא התנאי — והוא תנאי ״מוקדם״ ח ד ע המאסר נ ו צ י ב  הנאשם, אלא ש
 (condition precedent) — שהנידון ביצע פשע או עבירה מסויימת אחרת בתקופה
 שהוזכרה בגזר־הדין. המלים ״לא ישא את ענשו, אלא עם עבר״ וכוי — המלים הבאות
 בסעיף 18 (ב) לחוק לתיקון דיני העונשין (דרבי ענישה), תשי״ד־1954 — משמעותן
ס עבר וכוי; ומכאן שהן טומנות בחובן תנאי מוקדם, א את ענשו, א ש  האמיתית היא: י
 כאמור. נכון הדבר, שאם במשך התקופה, שנקבעה בגזר־הדין, לא עבר הנידון עבירה
 כנ״ל, כי אז לא יבוצע נגדו לעולם עונש המאסר. אולם, גם בנסיבות אלו, אין מוחקים
ה נשאר העונש עומד בעינו (השווה את כ ל ה  את העונש ואין מוחלים לו עליו, כי אם ל
la condamnation conditionnelle או sursir המוסד הצרפתי המקביל, הקרוי בשם 
 ואשר לפיו מקבל הנידון, לאחר שהתנהג כשורה במשך תקופה מםויימת, טיהור מלאז עיין

 בספר "Droit Penal" מאת Eouzet, ע׳ 516).

 (2) בשונה מזה, כאשר מדובר בחנינה (או הפחתת עונש) מםוייגת כנ״ל, התוצאה
 המשפטית היא, שהחנינה הזאת נכנסת לתקפה ברגע שהניחן קיבל על עצמו את התנאי
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 ד״נ 13/60 היועץ המשפטי לממשלה נגד אהרן מתאנה

 מ״מ הנשיא (אגרנט)

 המאוחר, ואזי גם נמחק המאסר (או המאסר שנוכה) ונמחל לו עליו; אלא שאם לאחר מכן
 אירע המאורע, נשוא התנאי, מתבטלת, כאמור, החנינה והעונש המקורי חוזר לקדמותו.
 התוצאה המשפטית הזאת אין פירושה איפוא דחיית ביצוע העונש אלא מדזילתו, הגם

 שמחילה זו הופכת להיות כאין וכאפס עם הפרת התנאי.

 נוכח ההבדל הנ״ל בין שני סוגי הפעולות, מתחזק אני בדעה, שהמטרה מאחורי
 הקטע, שצוטט מתוך המסמך הנדון, היתה לזכות את המשיב בחנינה חלקית, המותנית
 בתנאי המאוחר האמור, להבדיל מהמטרה להחליף את העונש של שלוש שנות מאסר ממש
 בעשרים חדשי מאסר־על־תנאי. שאם לא תאמר כן, אינך אלא מייחם לנשיא המדינה את
 הכוונה לדחות את ביצוע חלק מן המאסר שגזר בית־המשפט על המשיב, תחת לייחס לו
 את הכוונה למחול לו עליו מחילה מיידית. האמת ניתנת להיאמר, כי דבר החלפת העונש
 של בית־המשפט ב&אסר־על־תנאי אינו נמנה — וכאן תמים דעים אני עם חברי השופט
 ברנזןן — עם סמכויות החנינה של הנשיא. הטעם לזאת הוא: בסעיף 6 לחוק כתוב רק
 שלנשיא הכוח ״לחון עבריינים ולהפחית עבשים״ ואילו הכוה לדחות את ביצוע גזר־הדין
 של בית־המשפט מהווה סמבות נפרדת ואינה נזכרת שם (סמכות מסוג זה מוקנית למלך
,"reprieve" האנגלי בתוקף הפררוגטיבה ולנשיא ארצות־הברלת מכוח הביטוי המפורש 
 הנזכר בסימן 0, סעיף 2 לחוקה). אכן, תובע בלל הפרשנות שכתב־החנינה בעניננו יקבל,
 במידת האפשר, אותו פירוש המקנה לו תוקף ולא פירוש השולל את תקפו. לפיכך, בשים
 לב למלים האופרטיביות הנזכרות, אין מנוס מהמסקנה, שמדובר כאן בהפחתת עונש

 מסוייגת ולא בהחלפת העונש של בית־ המשפט במאםר־על־תנאי.

 אם המסקנה הזאת היא נכונה, יש לקבוע שחלה טעות בפםק־הדין, שניתן על־ידי
 בית־המשפט הזה בשלב הערעור, כאשר נאמר בו ש״החנינה התייחסה לעשרים חדשי
 מאסר, החדשים הנותרים שהוחלפו בתקופה דומה של מאםר־על־תנאי (ע׳ 979, (1)), אף
 השופט המלומד בערכאה הראשונה לא גילה פנים כהלכה בתוכן המסמך הנדון כאשר
 בגזר־דינו ״ציווה להפעיל נגדו 20 חדשי המאסר־על־תנאי שהוטלו עליו לפי כתב־הפחתת־
 עונשין של נשיא המדינה״. אכן, הטעות הזאת היא שהולידה את מסקנת חברי, שהמשיב

 ״הפסיד על־ידי החנינה״ על סמך החישוב הבא:

 ״אילו תפסה החנינה המסוייגת של הנשיא, משהופר התנאי על־ידיו
 היה עליו לרצות כעת תקופה זו של מאסר״ (עשרים חודש), ״ואחרי שהיה
 נושא שני שלישים ממנה היה יכול לזכות בשחרור מהשליש הנותר, דהיינו
 היה זוכה ב־ן6 חדשים. לעומת זאת, אילו לא נעשה חסד החנינה המסוייגת
 עמו והיה מרצה באופן רצוף העונש המלא של שלוש שנים, היה יכול לזכות

 בשחרור משנה תמימה של מאסר״ ןשס, נז), ב־ע׳ 979).

 חישוב .זה בטעות יסודו באשר הוא מתבסס על ההנחה שהוחלף העונש של שלוש
 שנות מאסר ממש בעונש של עשרים חדשי מאסר־על־תנאי. אולם, אם הנחתנו חייבת

 458 ״פסקי־דיך׳, כרך טז, תשכ״ב/תשכ״ג־1962
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י ו ד , מ ג ר ב ל י , ז ם י ט פ ו ש  ה

 להיות, כפי שמצאתי, שפעולת החנינה במקרה דנא משמעותה .היא, שהעונש של שילוש
 שנות מאסר הופחת בעשרים חרשים, בנתון לתנאי המאוחר הנזכר, כי אז יהיה החישוב
 הנכון כד: משהופר התנאי (על־ידי ביצוע העבידה השניה של נסיון לרצח), חזר העונש
 המקורי של שלוש שנות מאסר לישנו; ומכיון שמתוך התקופה הזאת כבר ריצה שישה־
 ^ עשר חדשי מאסר, הרי שעליו להיות כלוא שמונה חדשים נוספים, כדי שיוכל לזכות
 בשחרור משנה תמימה מתוך תקופת המאסר המקורית. נמצא, שהמשיב לא הפסיד, כלל
 ועיקר, על־ידי החנינה המסוייגת ז מצד אחד, אילולי הפר את התנאי, היה משוחרר מלרצות
 את עשרים חדשי המאסר שנותרו מתוך התקופה של שלוש שנים! מהצד האחר, עתה,

 משהפר את התנאי, שוב לא חזר אלא למצב שבו היה .נתון לפני שניתנה החנינה.

 י־ המסקנה הסופית, שאליה הגעתי, היא איפוא שהחנינה המםוייגת במקרה דנא בדין
 יסודה. אין חולק על כך, שבזמן שעמד המשיב להשתחרר בהתאם לכתב־הפחתת־העונשין
 הנדון, הוא קיבל עליו את התנאי המאוחר הנזכר בו. לפיכך צריכה התוצאה להיות שעליו
 לרצות — בנוסף לעונש של ארבע שנות מאסר, שהוטל עליו לפי גזר־הדין השני — את

 ג עשרים חדשי המאסר שנותרו לו מגזר־הדין הראשון.

 הייתי פוסק את הדין ברוח זו.

 במוף דברי עלי להזכיר שני דברים, והם :

 1 (1) היועץ המשפטי לממשלה הצהיר לפנינו שהיה מעוניין אך בקביעת ההלכה בענין

 זה ושאם יתקבל הדין שהצעתי, הוא יהיה נכון להמליץ בפני נשיא המדינה שהמשיב יהנה
 מתוצאת פסק־הדין שניתן על־ידי בית־משפט זה בשלב של בירור הערעור.

 ה (2) במהלך הדיון שלפנינו, הצהיר היועץ המשפטי שהוא מושך את ידיו מהדיון

 הנוסף בהלכה האחדת שנקבעה בפסק־הדין הקודם, היא ההלכה שאין על בית־המשפט
 להושיט יד־עזר לביצועה של פעולת נשיא המדינה, שנעשתה ללא סמכות.

ג י. מצטרף אני לפםק־דינו של חברי הנכבד, מ״מ הנשיא, השופט ר ב ל י ט ז פ ו ש  ה
 ן אגדנט, מן הטעם שנתבאר על־ידו בפיסקה א׳ של פסקידינו, היינו ההבדל — לגבי דרכי
 הפרשנות — בין סמכות נאצלת לבין סמכות מקורית ועצמאית. דברי חברי שכנעוני
 בנכונות הבחנה זו, ולכן חוזר אני בי מן הדעה שהבעתי ב־ע״פ 185/59, [1], מסכים אני
 גם לקונסטרוקציה שמייחס חברי בפיםקה ה׳ של פסק־דינו ל״כתב־הפחתת־העונשין״
 שיצא מלפני נשיא המדינה ביום 30.4.57 אך מעיר אני שרצוי הדבר כי בעתיד ינוסח

 ז הכתב בצורה המבליטה ביתר בהירות את האופי הרזולטיבי של התנאי.

: עיינתי בפמק־דינו המפורט של מ״מ הנשיא, ובכל רחשי הכבוד כמוהו ו י ר ט ל נ פ ו ש  ה
 כן גם אני אינני רואה טעם מספיק לשנות את דעתי הקודמת, אותה הבעתי על־ידי הצטרפותי
 אל פסק־הדין של השופט ברנזון, שגרם לדיון נוסף זה. ארשום בקצרה את הנימוקים
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י ו ד נ  השופט ל

 שהביאוני למסקנה זו, ואתחיל מן הסוף: הנני חולק, בכל הכבוד, על הפירוש שמ״מ הנשיא
 נותן ל״כתב־הפחתת־העונשין״ בענין שלפנינו. לדעתי הפירוש הסביר של מסמך זה הוא
 ״הפחתת עונשין״ בדרך המרת הלק מעונש המאסר לעונש של מאםר־על־תנאי. מסמך זה

 נוסח איפוא על יסוד הסברה—שהינה סברתו של מ״מ הנשיא — כי ״העונש השונה
 נחשב עונש פחות״. אם נלך לפי שיטתו של מ״מ הנשיא, הרי טעותו של נשיא המדינה
 היתה רק בכך שהוא ראה גם בדחיית הביצוע של העונש ״הפחתה״ של העונש. אך דעתי
 היתד״ ומוסיפה להיות, שלצורך הסעיף 6 של חוק המעבר, תש״ט־1949, הפחתת העונש
 — פשוטו כמשמעו, היינו הקטנה של מידת העונש שהוטל על־ידי בית־המשפט, אך ללא
 שינוי מהותו של העונש, פרס למקרה היחיד של עונש מוות, שהוא לכל הדעות הגדול
 שבעונשין. נכון, שענין עונש המוות יוצא מן הכלל, אך בעיני אין בו כדי לסתור את

 הכלל עצמו.

 אמנם יש צד שווה בין הפחתת עונש ובין המרת עונש, היינו ההקלה הניתנת לעבריין,
 אבל לדעתי אין להפריז בחשיבות הצד השווה עד לטשטוש ההבדל המהותי בין השתיים.

ט במזון, מפני שסימן 16 של דבר־ פ ו ש  מ״מ הנשיא מותח ביקורת על פסק־דינו של ה
 המלך־במועצה קבע לנציב העליון סמכויות ״נאצלות״ בענין החנינה, בעוד שסעיף 6 של
 חוק המעבר מעניק לנשיא המדינה ״סמכות ראשונית*. יורשה לי להעיר שגם בדבריו של
, נ13, ב־ע׳ ם צ 177/50, נ3), טרם נעשתה הבחנה זאת, אלא נאמר ש ״ ג ב ־  מ״מ הנשיא. ב

 750, כי —

 ״דין סמכות החנינה שהית ה נתונה לנציב כדין סמכות החנינה

 המצויה בידי המלך באנגליה,״

 ו־בנב 751:

 ״ יש לראות את דין כוח החנינה הנתון לנשיא כדין הסמכות
 שהיתה מצויה מקודם בידי הנציב העליון.״

 לעצם הענין, אני מסכים שקיים הבדל בין שתי הוראות חוק אלו מבחינת דרגתן
 בסולם החקיקה, והבדל זה עלול להשפיע גם על דרכי הפרשנות של שתי ההוראות. אך
 מצד שני, לא הייתי אומר ששתי ההוראות אינן pan materia ט1• גם הוראות חוק
Re Foster v. ,ראה׳ למשל) in pari materia בעלות דרגה שונה עשויות להיות 
< ולדעתי העובדה שמתן חנינת בנתון לתנאים Q . B . D 8 , )1882 ,522, 515. G . W . R . ; ( ( 8 1 
 חוקיים אינו נזכר בסימן 6 של חוק המעבר, שבא במקום הסימן 16 — עובדה זו אינה

 נעדרת משמעות.
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נ 13/60 היועץ המשפטי לממשלה נגד אהרן מתאנה י  ד

 ! השופט כהן

 מ״מ הנשיא גודם שיש לפרש את חוק המעבר פירוש מרהיב, אם בי לא ״לאורך כל
 החזית״, היות והמדובר במעשה חקיקה בעל משמעות חוקתית. מסופקני אם עלינו ללכת
 בנדון זה בעקבות הפסיקה של בתי־המשפט בארצות־הברית, כאשר אלה פירשו את החוקה•
 שלהם. אם נכונה גישה זו, הרי פקודת סדרי השלטון והמשפט, תש*ח־1948, היא ״חוקה
 קטנה״ לא פחות מחוק המעבר! אך עד כה לא נהגו בתי־המשפט שלנו לפרש את הפקודה
 ההיא על־פי כללי פרשנות שונים מן הנהוגים לגבי כל חוק אחר, ובמיוחד באשר
 לסמכויותיו של נשיא המדינה שלנו ושל נשיא ארצות־הברית קיים ועומד בעיני ההבדל
 היסודי במהות המוסד החוקתי הזה כאן ושם, המונע כל אפשרות של הקשת היקשים מזה

 על זה.

 . טעמי העיקרי נגד הפירוש המרהיב, אותו מציע מ״מ הנשיא, הוא שעניני ענישה
 בפלילים הם מסמכותם של בתי״המשפט. ברי שבצד הסמכות הזאת דרושה הסמכות
 המיוחדת של מתן חנינה, כדי לתקן טעות חמורה שנעשתה על־ידי בית־משפט, ושאץ
ן כמעשה חסד, אחדי שהעבריין נשא בחלק מענשו. אולם לשם כ ו ,  לתקנה בדרך אחרת
 השגת שתי המטרות הללו במקרים המיוחדים, בהם מן הצדק לנהוג כך, די בסמכות למתן
 חנינה מלאה ולהפחתת העונש פשוטו כמשמעו. החלפת• סוג העונש בעונש אחר, שלא
 בדרך ההליך השיפוטי הרגיל, נראית לי בהסגת־ גבול של התחום שמוטב לשמרו לבית־
 המשפט. יתר־על־בן, הסמכות לחון בכל -מיני תנאים, ובלבד שהתנאי יהיה חוקי, מוסרי
 וניתן לביצוע, עלולה ליצור מצב בלתי־רצוי לחלוטין. מ״מ הנשיא מדגיש. אמנם שעונש
 חדש, המוטל על־ידי נשיא המדינה, חייב להימנות על הענשים שנקבעו בחוק, לגבי העבירה
 בה הורשע העבריין, אך חוששני שהתחומים בין הטלת .עונש ובין קביעת תנאי להענקת
 חנינה אינם ניתנים להגדרה ברורה. למשל, אני מניח, שהטלת תנאי שהעבריין יגור רק
 בעיר מסויימת ייראה כתנאי חוקי, מוסרי וניתן וביצוע, שבו מותר להתנות מתן חנינה
 או הפחתת העונש — והרי לך עונש הגליה שנשיא המדינה יוכל להטילו בעקיפין. אינני
 דואה כל תכלית שתוכל להצדיק שיבוש כזה של דרכי הענישה ושל חלוקת הסמכויות
 בין רשויות המדינה. אשר לדוגמה של עבריין, אזרח של מדינה אויבת, שירצו להחליפו
 באסיר ציון, אפשר להגשים את ההסדר הרצוי במקרה כזה על־ידי מתן צו־גירוש מן

 המדינה נגד העבריין.

 קראתי את פסק־דינו של חברי השופט ברנזון בענין שלפנינו, וברצוני להביע את
 הסכמתי־ הגמורה לדבריו.

: לפי סעיף 6 לחוק המעבר, תש״ט־1949, מוסמך נשיא המדינה לחון ן ה ט כ פ ו ש  ה
 עבריינים ולהפחית ענשים. בסמכותם זו השתמשו נשיאי המדינה, מאז 1949 ועד יום מתן
 פםק־הדין ב־ע״פ 125/59, כ €1 (23.6.60), בדרך שהותוותה להם בפסק־דינו של בית־משפט
ך 1¿ ע׳ 737, ב־ע׳ 745 ר צ 177/50, פד״י, כ ״ ג ב ־ , ב ט נ ר ג ט א פ ו ש  זה, מפי חברי הנכבד, ה
; בלומר, גם נשיא המדינה, גם שר־המשפטים אשד החלטת הנשיא , נ3) ו י ר ח ם א י א ב ה  ו
 טעונה חתימת קיומו לפי החוק, וגם כל ציבור האזרחים הרב שנזקק לחסדי הנשיא, ראו

 ״פםקי־דין״, כרך ט.ז, תשכ״ב/תשכ״ג־1962 461
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 השופט כהן

 תמיד בסמכות זו המוקנית בידי הנשיא, סמכות אשר היא שווה ומקבילה בטיבה ובהיקפה
 לסמכות החנינה והפחתת הענשים הנתונים בידי מלכה של אנגליה ואשר היתה נתונה
 בידי הנציב העליון לארץ־ישראל. בבר נאמר לא פעם על־ידי בית־משפט זה (גם בתקופת
 המנדט וגם לאחר קום המדינה), שבית־המשפט יהסס היסוס רב מהפוך על פיה פרקטיקה
 פלונית שהשתרשה במרוצת השנים! ואם דברים אלה נאמרו לגבי ענינים שבנוהג, שלא
 היו להם םמוכין בפסיקה של בתי־המשפט, על־אחת־כמה־וכמה אמורים הם לענין נוהג
 הנשען על פסיקה מפורשת של בית־המשפט העליון. וכשלעצמי, אפילו הייתי נוטה לדעה
 אשר חברי הנכבדים, השופטים ברנזון ולנדוי, דוגלים בה, שיש במנהגו זה אשר הוא נהוג
 בידי נשיא המדינה מימים ימימה כדי פירוש רחב יתר על המידה של הוראת סעיף 6 לחוק
 המעבד, תש״ט־1949, אפילו אז לא הייתי בא היום לשנות ממנהג זה, אשר קיבל גושפנקה
 של המחוקק לפחות על־ידי שתיקתו; ומה גם שאין בו, באותו מנהג הנהוג בידי נשיא

 המדינה, אלא משום הגדלת חסדו לאזרחיה.

 אבל אין בלבי ספק שההוראה האמורה בסעיף 6, מן הדין לפרשה על דרך ההרחבה
 ולא על דרך הצמצום. אילולא ההלכה הפסוקה ב־בג׳״צ 177/50, (ט, הנ׳׳ל, אשר חברי
 הנכבד מ״מ הנשיא חוזר ומאמצה לעצמו גם בפםק־דינו המאלף בדיון נוסף זה, אולי הייתי
 מרחיק לכת ומפרש את ההוראה הנדונה אף ללא זיקה לסמכויות הנתונות לפי המשפט
 המקובל בידי מלך אנגליה ואשר היו נתונות לפי דבר־המלך־במועצה, 1922, בידי הנציב
 העליון לארץ־ישראל. אך לענין ההכרעה בדיון שלפנינו דייני גם אני בהלכה הפסוקה
 ההיא! ואני מגיע לידי אותן המסקנות שאליהן הגיע חברי הנכבד, מ״מ הנשיא, אף מבלי

 להיזקק לאסמכתאות האנגליות והאמריקניות אשר הוא מביא בפסק־דינו.

 סעיף 16 של דבריהמלך־במועצה, 1922, קובע וזו לשונו:

 ״נעברה עבירה באו־ץ־ישראל, או נעברה עבירה אשר העבריין יכול
 להישפט עליה בארץ־ישראל, רשאי הנציב העליון, ככל שיראה הזדמנות לכך,
 לחון כל מי שהיה לו חלק בעבירה כאמור, אשר יתן ידיעות וראיות המובילות
; ד ח א  להרשעתו של העבריין העיקרי או של עבריינים אחדים אם היו יותר מ
 ועוד רשאי הוא לחון כל עבריץ שהורשע בעבירה בכל בית־משפט או לפני
 כל שופט או שופטישלום בארץ־ישראל חנינה מלאה או חנינה הכפופה
 לתנאים חוקיים, או רשאי הוא להפחית את העונש שהוטל על העבריין
 באמור, או לדחות ביצועו של כל עונש בזה לכל תקופה אשר יראה לנכון,
 וכן הוא רשאי, ככל שיראה הזדמנות לכך, למחול על כל קנסות, חילוטים
 והחרמות הנובעים מכל פסק־דין של בית־משפט בארץ־ישראל או שיש

 לשלמם לפי כל פס ק־ דין כאמור.״

 אם נצא מן ההנחה, כאמור, כי הסמכות הכללית ״לחון עבריינים ולהפחית ענשים״
 היא היא הסמכות כפי שהיא מפורטת בסעיף 16 הנ״ל, כי אז יוצא, לעניננו שלנו, כי חנינה
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 השופט כהן

 יכולה להינתן בתנאי או ללא תנאי (ובלבד שהתנאי יהיה ״הוקי״), ושהפחתת העונש•
 כוללת דחיית ביצועו; ובהמרת המאםריעל־תנאי אפשר לראות, לענין זה, משום דחיית

. י  ביצוע המאסר עד אשר הנשפט יעבור עבירה אחרת. י

 ואמנם נאמר מפורשות בסעיף 61 לפקודת הפדוצידודה הפלילית (שפיטה על־פי
 כתב־אישום) — שהוחקה כשנתיים לאחר דבר־המלך־במועצה, 1922 — לאמור:

 ״גזר־דין שניתן עליידי בית־משפט מחוזי לא ישונה, לא יומה
 ולא יימחל, כולו או מקצתו, זולת על־ידי פסקידין של בית־המשפט העליון

 ב בשבתו כבית־משפט לערעורים, או על־פי צו בכתב של הנציב העליון.״

 סעיף זה עודנו בתקפו עומד; ולאור הוראת סעין* 6 לחוק המעבר, תש״ט־1949, יש
 לדעתי לקרוא במקום ״הנציב העליון״ עתה ״נשיא המדינה״.

 ג משמע, שסמכות החנינה והפחתת־ הענשים שהיתר, בידי הנציב העליון ואשר היא עתה

 בידי נשיא המדינה, מקבילה, בכל הנוגע לביטול העונש ולהקלה בעונש, לסמכותו של
 בית־ משפט לערעורים: אלא כוללת היא לא רק סמכות השינוי של העונש וסמכות ההמרה
 של עונש אחד בעונש אחר — שהן הסמכויות הרגילות שבידי ביתימשפט לערעורים —
 כי אם גם סמכות המחילה, שהיא סמכות המיוחדת לרשות המחוננת. לדידי אין ספק
 ך ששינוי העונש והמרת עונש בעונש אחר, נכנסים בגדר ״הפחתת ענשים״ כמשמעותה
 בסעיף 6, ואילו המחילה נכנסת בגדר ״חנינת עבריינים״ כמשמעותה בסעיף ההוא; אלא
 אין עוד בשלוש הסמכויות הללו, האמורות בסעיף 61 לפקודת הפרוצידורה הפלילית
 (שפיטה על־פי בתב־אישום), כדי למצות את כל תוכן החנינה כולו. בענין המיוחד שלפנינו
 אינה מתעוררת שאלה הנוגעת לסמכות החנינה והמחילה, להבדילה מסמכות הפחתת
 ק הענשים, ועל־כן אין מן הצורך הפעם להרחיב את הדיבור עליה! אומר רק זאת, שגם
 הפחתת הענשים אינה אלא מעשה חסד של הרשות המחוננת, כלומר מעשה ״הנינה״, והיא
 נבדלת מן החנינה המלאה ומן המחילה על העונש כולו במידה ובמשקל בלבד, אך לא

 בטיבה ובטבעה.

 ן במושג ״החנינה״ שבלשון העברית טמון היה מקדמת דנא אלמנט של רצון חפשי
 ובלתי־מסוייג, אפילו של שרירות־לב; הדיבור ״וחנותי את אשר אחון וריחמתי את אשר
 ארחם (שמות ל״ג, י״ט),.פירש רש״י, אחון אותן פעמים שארצה לחון, והמדרש רואה קשר
 .לשוני בין ״החנינה״ ובין מתנת ״חינם״, לאמור:״מי שאץ לו, אני עושה לו חינם ונותן לו
 מזה, שנאמר וחנותי את אשר אחון — למי שאני מבקש לחון״ (שמות רבה, פרשה מ״ה);
 ן והתנחומא מוסיף חו לשונו: ״אשר נחון אין כתיב, אלא אשר אוזון״, ופירש ר׳ שלמה.
 בובר, ״זמיר נחון — משמע שהוא כבר נחון על־ידי מעשיו הטובים של עצמו, אבל את
 אשר אחון — פירוש אח אשר יכמרו רחמי עליו לשעה ואפילו שאינו כדאי״. וכן למדנו
 בגמרא, ר׳ מאיר אומר, וחנותי את אשר אחון, אף־על־פי שאינו הגון, וריחמתי את אשר
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 ארחם, אף־על־פי שאינו הגון (ברכות, זי, ע״א) ן ומוסיף מדרש לקח טוב ואומר; ״ואי־
 אתה רשאי להרהר אחרי מידותי ולומר, מפני מה יש צדיק וטוב לו, ויש צדיק ורע לו,
/ י״ז^  יש רשע וטוב לו, ויש רשע ורע לו, בי עת לבל חפץ ועל בל המעשה שם (קוהלת, ג
 ללמד לכל באי העולם כי יש.דין וחשבון, ולא יתייאש אדם מיום הדין״(פרשת תשא, שם).

 כל עוד קיימת סמכות החנינה בידי רשות מחוננת, אין אדם צריך להתייאש מיום א
 הדין. בעיני בית־המשפט הדן דין צדק לאמיתו, ייתכן והוא רשע, וייתכן ששורת־הדין
; ואילו הרשות המחוננת אשר תחון את אשר תחון ותרחם את אשר ו  נותנת שיהא רע ל

 תרחם — ברצותה תטיב גם לרשע, ואין מהרהרים אחר מידותיה.

 ב
 אשד על־כן נראה לי גם כי השאלה מהי, במקרה מסרים, ״הפחתה״ של עונש,
 נתונה כולה לש יקלל־ דעתה של הרשות המחוננת. לגבי עבריין פלזני, קנס בסכום גבוה
 הוא עונש חמור יותר מאשר מאסר לתקופה קצרה,׳ לגבי עבריין פלמוני, מאסר יום אחד
 חמור הוא מקנם רבבות לירות. יש מהם שחושבים שמאםר־עולם הוא עונש חמור מעונש

 המוות! ויש מהם המוכנים לשלם כל קנם, ובלבד שלא יישלל מהם דשיון־הנהיגה אפילו ג
 לחודש אחד. הקשיים אינם מתעוררים כשעומדת לפני נשיא המדינה בקשה להפחית
 תקופת המאסר בלבד או להוריד מסכום הקנס: בכגון דא כולי עלמא לא פליגי שהבקשה
 היא להפחתת העונש ממש. אבל דוב הבקשות המופנות לנשיא המדינה אינן ברורות
; ומי שלא ראה בעיניו וחזה בבשרו מה רב החסד אשר נשיא המדינה ך  ופשוטות כל כ

 הואיל לעשותו בהמירו עונש אחד בעונש אחר, אם מאסר בקנס או קנס במאסר, ואם ך
 מאסר במאםר־על־תנאי, וכל כיוצא באלה, לא ידע ״הפחתת עונש״ מהי. למעשה אינו
 פועל הנשיא בחלל ריק, ואינו עושה את אשר עושה לפי שרירות־לבו או נדיבותו האישית:
 הכלל הוא שאין הנשיא משתמש בסמכותו האמורה אלא כשמוגשת אליו בקשה לכך, אם
 מצד העבריין עצמו, ואם מצד קרוב או ידיד, ואם — כפי שקורה לפעמים — מצד

; כמו במשפט הכנסייתי הקדום, כן גס אצלנו, אין הרשות המחוננת פועלת אלא ה  השלטונות
^ הרוצים בכך והמבקשים כך! ועצם הבקשה לחסדי e t 01611163 ! ^ !  לטובת ^
 הנשיא, אשר עתירתה היא להמיר עונש זה בעונש אחד תוך כדי שימוש בסמכות להפחית
 ענשים, מעידה על כך שאמנם המדובר הוא, בעיני הנוגע בדבר, בהפחתה ובהקלה של

 העונש שהוטל עליו, ולא רק בהמרתו, ובוודאי לא בהתמדתו.

 ו
 סמכות הענישה שבידי בתי־המשפט, טומנת בחובה לא רק אחריות רבה אלא גם
 סכנות מרובות. מטבע הדברים הוא שאם העונש אשר בית־המשפט מטיל על עבריין
 פלוני, עשוי להשיג מטרה אחת ממטרות הענישה, כמו חינוכו ושיקומו שלו, אין הוא
 משיג מטרות אחרות, כמו הרתעת עבריינים בכוח! ויש ענישה שאין בה כדי להועיל

 לעבריין או לציבור בל עיקר, ויש בה רק כדי להזיק ולפגוע בחפים מפשע! ויש לעתים ז
 קרובות ואחרי מתן גזר־הדין של בית־המשפט משתנות נסיבות מן הקצה אל הקצה.
 ומחייבות שיקולים אשר בשעת מתן גזר־הדין בית־המשפט לא יכול הי־ לשקלן. ואף גם
 זאת: החרב החדה המונחת על צווארו של השופט תמיד כשהוא ממלא תפקיד הענישה
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 המוטל עליו, וכל הזהירות והתבונה והידע אשר מביא השופט למילוי תפקיד קשה זה —
 אין בידם למנוע•שמה. ולא הרי הענישה כהרי מעשה שפיטה אחר, שבכל מעשה שפיטה
 עשוי אתה לפגוע בנכסי האזרח ובזכויותיו המשקיות או החוקתיות, ואילו בענישה פוגע
 אתה בגופו ובנפש אשתו וילדיו ובשלומם של יתר התלויים בו. אילולא הםמכות האמורה
 שבידי נשיא המרינה, הפותחת פתח לתיקון מעוות ולהסיר מכשול, ולו רק כמעשה חסד
 לפנים־משורת־הדין — לא היתד, תקומה לשופט בעל מצפון ורגש מפני היסוסים וספקות
 שמא הפריז והחמיר בענשו של פלוני יתר על ד,מידר״ דוקא קיום הסמכות הזאת, והפקדתה
 בידיו הנאמנות של נשיא המדינה, הוא הנותן לשופט כוח ובטחון, והמטיל עליו חובה,
 לנהוג בעבריינים המובאים לפניו בכל חומרתו של.הדין! ואם כי דחוק מאתי והלאה לומר
 שאין גם השופט רשאי לנהוג רחמים בדין ולהקל עם עבריין פלוני בהתחשב עם נסיבותיו
 המיוחדות, הרי על־כל־פנים קשור וכבול השופט בהוראות החוק, לא רק בגבולות
 מינימליים אשר חוקים אחדים קובעים לענישה בשל עבירה פלונית, אלא גם באותן המידות
 של הענשים שנקבעו בחוק כגבולות מבסימליים: תפקידו הראשוני של השופט — גם
 לענין הענישה — הוא ביצוע החוק, וכל יתר השיקולים אינם מותרים לו אלא במידה

 שעולים הם בקנה אחד עם מילוי תפקיד ראשוני זה, והדברים גלויים וידועים.

 אין אני חושש כל עיקר מפני פגיעה, כביכול, בסמכות השפיטה והענישה של בית־
 המשפט, במידה ויש סמכות בידי נשיא המדינה לשנות ולבטל תוצאת שפיטתם זו. יכלתי
 לראות שמץ חשש וטעם לפגם, אילו הסמכות הנדונה היתה בידי הממשלה או אחת
 מרשויותיה, או אפיא אילו היתה בידי הכנסת: כי אז אולי היה בכר משום ערבוב
 התחומים שבין הרשות השיפוטית מכאן והרשות המבצעת או המחוקקת מכאן. אבל נשיא
 המדינה עומד מעל לכל שלוש הרשויות האלו. הוא מגלם באישיותו את המדינה עצמה,
 והמדינה היא אשר בשמה ומטעמה שופטת הדשות השופטת, וממנה היא יונקת כל כוחה
 וסמכויותיה. קיים הבדל איכותי, אבל אינו קיים הבדל מהותי, בין שופטי אנגליה השופטים
 בשם המלך ומטעמו, ובין שופטי ישראל השופטים בשם המדינה ומטעמה! וכשם שהמלך
 שמר לעצמו מקדמת דנא סמכות התיקון של תוצאת שפיטה על-ידי מעשה חסד, כן סמבות
 תיקון צריכה להיות קיימת בידי המדינה אצלנו, ואין לך רשות טובה ונאותה לשימוש
 בסמכות זו מאשר נשיא המדינה. ולא עוד אלא, כפי שכבר אמרתי, סמכות החנינה לא דק
 אינה פוגעת בסמכות השפיטה, אלא היא דרושה לה, ולפי מיטב הכרתי אין סמכות הענישה
 יכולה בלעדיה: ומה סמכות החנינה כללית ורחבה ומקיפה יותר, כן תהיה הענישה של

 בתי־ המשפט תקינה ובטוחה ויעילה יותר.

 לא באתי בדברים אלה לחדש חידושים: מאז ומקדם היתה החנינה, כשהיא נתונה
 בחסדי רשות •מחוננת לא־שיפוטית, פונקציה של הענישה השיפוטית. בתחילת המאה
,ssibiiityàrem ם את ה־ ג B e n t h a m ן ה י נ י מ  התשע־עשרה מנה כבר , בין סגולות העונש ל
 לאמור, עונש אשר אינו ניתן להפחתה ולמחילה, הוא עונש דע, כשם שעונש בלתי־ צודק
( C h a p . P r i n c i p l e s of Morals and Legislation (1823). אי בלתי־יעיל הוא עונש רע 

. וההבחנה בין סנקציות אזרחיות. לבין:סנקציות פליליות, הרי היא, לפי p a r a 1 5 . 25) 
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 השופט כהן

 Austin, בכף שהםנקציות הפליליות אינן מבוצעות אלא לפי שיקול־רעת הריבון, ברצותו —
.(Leetnres on jurisprudence, Lecture 27) מבצען, ברצותו — מוחל עליהן או על מקצתן 
 והיו שכינו את החנינה ״כלי ־ש ר ת של המשפט הצודק׳/ שבלעדיה אין צדק בדין
 (Stammler, Lehre vom rich tig-en Rechte (1902) p. 131) ; והיא המשמשת ליעילות

 האינדיבידואלית הצודקת תריס ומגן מפני השוויון האוטומטי והמיכני של החוק א
(Raäbrueh, Rechtsphilosophie, 3 EM. (1932) Chap. 24) 

 אמת נכון הדבר שהיו גס ששללו את ערך החנינה כליל. בקאריה, החוזה והאידיא־
 ליםטן הקרימינולוגי הגדול מן המאה השמונה־ עש רה, כתב וזו לשונו:

2  

 ״במידה והענשים קלים יותר, רחמים וחנינה נחוצים פחות. אשרי העם
 שיראה סכנתם! בחקיקה מושלמת שענשיה קלים, אין מקום לחנינות

 זאת היא אמת אכזרית בעיני בני אותן המדינות שחוקיהן פגומים וענשיהי
 חמורים. אמנם אתת הזכויות הנשגבות ביותר של הכתר היא לחון — אך

 בכל חנינה יש משום שלילה של החוק. הרחמים — מוטב ויהיו סגולות ג
 המחוקק, ולא סגולות מבצע החוק; סגולה הזוהרת בספר החוקים, ולא
 בהחלטות אישיות. כשאתה מראה לציבור שיש עבירות נמהלות, ושהעונש
 אינו תוצאה הכרחית מהן — אתה מעודד תקוות חסינות וגורם לכך שבכל

 מעשה ענישה ייראה מעשה דיכוי ואי־צדק ״.
 (Beccaria, An Essay on Crime and Punishment, Chap. 46) ך

 נתקיימו נבואותיו של בקאריה והענשים האכזריים של הימים ההם הוחלפו בספרי
 החוקים בענשים קלים ואנושיים יותר; ולא נתקיימה נבואתו לענין ההנינות. מה שנראה
 בעיניו נחוץ רק מחמת אכזריות החוק, נראה בעינינו נחוץ לא פחות מחמת כלליותו

 ותחולתו המכנית של החוק על כל אדם. ומתברר שחששו של בקאריה השש־שוא היה, ה
 שמוסד החנינה חי וקיים, ואין איש הרואה במעשי הענישה משום מעשי דיכוי ואי־צדק.
 נסיון חיי האנושות הוכיח כי ״החקיקה המושלמת״ שבחזונו של בקאריה אינה אלא
 אשליה: ויהיו דייני הענשים חכמים ונבונים ורחמנים כאשר יהיו, אין הצדק ניתן להיעשות

 בשטח הענישה אלא כשקיימת ונפעלת סמבות רחבה ויעילה של תנינה.
 ו

 אחרי שכתבתי את הדברים האלה הגיעני פסק־דינו החדש של חברי הנכבד, השופט
 ברנזון. אם אין אני שותף לדעתו בענין שלפנינו, שותף אני לצערו על הפער שבין גישותינו
 השונות; אלא מתנחם אני בכף כי שוני זה אף הוא אחד מסימני ההיכר של אי־תלות
 השופטים ועצמאותם — ומה גם שמקצת חילוקי הדעות שבינינו נוגעים לעצם הגישה של

 שופט לאחד מתפקידיו העיקריים, הוא הענישה. בין כה וכה ניגש כל שופט לתפקיד ז
 השפיטה גישה אינדיבידואלית, והדברים האמורים מכם בית־המשפט העליון יכולים רק
 לשמש הנחיה והארה בדרכיו שלו: מוטב שימצא כל אחד הנחיה והארה כמידתו ובנטייתו

 שלו, ולא יהיו שופטי ישראל בגדוד חיילים הצועדים בסך לפי פקודה אחת.
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ן ו  השופט במז

: מונחים לפני פםקי־הדין של חברי הנכבדים, מ״מ הנשיא, השופט ן ו ז נ ר ט ב פ ו ש  ה
 לנדוי והשופט כהן, כדרכו העמיק מ״מ הנשיא לחקור בבעיה הנדונה ופרש לפנינו יריעה
 רחבה וססגונית להסברת עמדתו. ברם בבר אז, כאשר שקלתי את הענין ב־ע״פ 105/59, נ 1),
 העומד כעת לדיון נוסף, היו דעתו ורוב נימוקיו ידועים לי מפסק־דינו הקודם ביבג״צ
 א 177/50, נש, ואני מצטער לאמור שלא נשתבנעתי גם הפעם כדי לבטל את דעתי מפני

 דעתו. השופט לנדוי, שנשאר גם הוא נאמן לדעתו הקודמת, דן בפסק־דינו ברוב הענינים
 והנימוקים שהועלו על־ידי מ״מ הנשיא, והואיל ואני מסכים עמו אין בדעתי לשוב ולדון
 באלה בהרחבה ואסתפק במספר הערות נוספות. אשר לפםק־דינו של חברי השופט כהן,
 צר לי לאמור שכל גישתו לענין אינה נראית לי וכמעט שלא מצאתי אצלו דבר שאני יכול

 ,- לחתום.עליו.
 ב

 נימוקו העיקרי של מ״מ הנשיא למתן פירוש מרחיב לסמכות החנינה של נשיא
 המדינה בטעיף 6 לחוק ׳המעבר הוא, שמבחינה מטריאלית מהווה חוק זה חוקה בזעיר אנפץ
 של מדינת ישראל ושעל־כן על בית־המשפט להשקיף על הוראותיו תוך ״מבט רחב״.
 ג נימוק זה לקוח בעיקר מדברי שופטים וחכמי־משפט אמריקנים אשר כידוע פיתחו שיטת

 פרשנות מיוחדת ועניפה מסביב לחוקת ארצם וההוראות השונות שבה. אבל דוקא בענין
 זה לא הייתי הולך ללמוד מהם. ארצות־הברית היא בעלת משטר פדרלי המבוסם על חוקה
 פורמלית נוקשה, שהיא בעלת מעמד של עדיפות בהשוואה לחוקים רגילים, ותהליכי
 השינוי של החוקה הם מיוחדים במינם. התיאור שניתן בארצות־הברית להוראות החוקה
״ ייתכן שהוא הולם את הוראות a n t , adaptable, tp the changes of time"am!bu1ך שלהן 
 החוקה הזאת, שהיא חוקה פורמלית. קביעותה, יציבותה ואריכות־ ימיה של החוקה, והקושי
 הגדול הכרוך בשינויה, הם שחייבו נקיטת שיטת פרשנות מיוחדת שתהלום את התנאים
 המשתנים במרוצת הדורות, אצלנו הכל שונה. הייתי חושב שאם לעשות השוואות עם
 ארצות אחרות, כי אז אנגליה היא הקרובה אלינו ביותר מבחינה רעיונית. באנגליה כמו
 ך! אצלנו אין חוקה פורמלית אך ישנם חוקים בודדים בעלי תוכן קונסטיטוציוני, אך לא נטען

 בפנינו שלגבי חוקים כאלה חלים כללי פרשנות מיוחדים השונים מהכללים המקובלים.

 בפסק־דיני ב־ע״פ 165/59, נ1), המשמש יסוד לדיון הנוסף הנוכחי הבהרתי עד כמה
 יש לדקדק בנוסח הממשי של ההוראה העומדת לפירוש. בפסק־הדין.האמריקני המנחה של
) ;Law Ed15 , ,421. Ex parte weiis שממנו.שואב מ״מ הנשיא השראה רבה 1 8 5 5 ) ( 1 1  ן נ
 לדעתו, עמד הרוב על ענין זה ושם עליו דגש גדול. הרוב הבדיל את הנוסח שבחוקה
, שהוא בלשון רבים, מנוסח אפשרי אחר ״ . . . .  ״הנשיא יהא בכוחו לתת דחיות וחנינות .

 ״הנשיא יהא בכוחו לדחות ולחון״; וייחם להבדל זה חשיבות רבה באמרו:

 ץ ״על־פי פירוש זה של החוקה, על־ידי נתינת המובן הנכון למלים
 שהשתמשה בהן, הכוח לחון בתנאי אינו מושג כלל בתולדת היקש אלא הוא

."(In terms) מוענק במלים מפורשות 
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ן ו ז נ ר  השופט ב

 אילו הסתפק המחוקק שלנו בהוראה כללית בלבד ביחס לסמכות החנינה של הנשיא
 כנהוג וכמקובל בחוקות שונות, כי אז הייתי נוטה להסכים לדעתו של מ״מ הנשיא שיש
 לפרשה פירוש רחב. אבל הנוסח בחוק שלנו הוא מיוחד ואינו מן המקובלים. לא בכדי
 באה התוספת ״להפחית ענשים״. הפחתה רגילה.של עונש כלולה כבר במושג הרחב של

 חנינה, שלכל הדעות היא יכולה להיות מלאה או חלקית. חושבני שנתקיים כאן הכלל: א
 כל המוסיף גורע. התוספת ״להפחית ענשים״ בצירוף למלים ״לחון עבריינים״ מראה,

 לדעתי, שהכוונה לא יכלה להיות לבל סוגי החבינות האפשריות.

 מ״מ הנשיא סבור אמנם אחרת ומגיע לכלל מסקנה, שסמכות החנינה של נשיא
 המדינה כוללת גס החלפת עונש, יחד עם זאת מגביל הוא את השימוש בכוח הזה בכך, 2

 שהעונש החדש נמנה עם הענשים שנקבעו בחוק לגבי העבירה שבה הורשע, אך כשלעצמי
C נאמר, כי סמכות 67 J . S  אינני יודע על סמך־מה נקבעה הגבלה זו בהיקף כזה. ב־ 585 .

 ״החלפת עונש״ היא הכוח לשנות עונש גדול בעונש קל ממנו, ״ששניהם ידועים בחוק״.
 זה איננו בדיוק מה שנקבע על־ידי מ״מ הנשיא. מאידך, ישנם פסקי־דין אמריקנים

 המראים כי ביצועו של העונש המוחלף אינו מושפע מכך שמלכתחילה לא יכול היה בית־ ג
stroud v. Johnston: (1943), המשפט שדן את האיש להטיל עונש כזה. לדוגמה, במשפט 

: 1 3  18נ), F(2d) 171, 172 נאמר 9

"In an old ease, Ex parte Wells, 59 U.S. 307, 18 How. 307, 
15 Law Ed. 421, ,(11], the Supreme Court held that the President 
of the United States had the power to commute a death sentence 
to a sentence of life imprisonment or attach any other condition 
to such commutation. In Ex parte Marian, C.C. 180 F.119,127, (19), 
it was held that where the original sentence is valid and the Presi-

¬dent having the power to commute sentences, the commuted sen ן-
tence cannot be unlawful merely because the statutes do not 
authorize the courts to fix such punishment in the first instance. 
In this case, the Attorney-General construed the President's 
commutation to mean solitary confinement for life and the appel-

 lant entered upon the service of the sentence and it became ן
binding upon him. E x parte Weathers, B . C . , 33 F. 2d 294, 295 ,(20), 
also E x parte Wells, supra, 59 U.S. 307, 18 H o w . 307, 15 L . 
Ed. 421 ,[11). 

T זאת ועוד אחרת. מ״מ הנשיא בדעה כי סמכות החנינה של הנשיא כוללת את בל 
 צורות החנינה, לרבות הפחתת ענשים והחלפת ענשים, בין ללא תנאי כלשהו ובין בצורה
 מסוייגת. אכן, חנינה מםוייגת עשויה לשמש בעקיפין מכשיר להטלת ענשים שבכלל אינם
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 השופט ברנזון

 ידועים לבתי־המשפט. אמנם בל תנאי שבו יכולה להיות מותנית הפחתה או החלפה
 מםוייגת של עונש חייב להיות חוקי, מוסרי וניתן לביצוע. מובנו של המונח ״חוקי״ הוא
 שאין לדרוש מהניחן שיבצע מעשה בלתי־ חוקי בתנאי לזכיה- בחנינה. אבל מותר לדרוש
 ממנו כל דבר שאינו נוגד את החוק. בהתאם לכך, הוכרו על־ידי בתי־המשפט בארצות־
 א הברית כתנאים ״חוקיים״ דברים מדברים שונים, שאמנם חוק המדינה אינו מכיר בהם

 בענשים פליליים אך במהותם הם ענשים חמורים ביותר. למשל, הוכרו דרישות שהניחן
 יעזוב את מקום מגוריו הנוכחי ויעבור לגור במקום אחר בארץ, או שילך לגלות אל מחוץ
 לארץ לתקופת זמן או לצמיתות בלי שיוכל אי־ פעם לשוב ארצה. לדעתי, מתן כוח כזה
 . בידי נשיא המדינה, שיוכל באמצעותו לא רק לגלוש לתחום הענישה המקובלת, שהוא
 ב מיוחד לבחי־המשפט, אלא אף לחרוג ממסגרתה המוכרת בחוק׳ מחייב גישת פרשנות

 זהירה, ואינני מוכן להסיק מציאותו של כוח כזה אלא על־ סמך הוראה ברורה על כך בחוק.

 אין מדרבי להתווכח עם חברי לדין בגוף פסקי־הדין, אך הפעם אינני רואה מנוס
 מניהול ויכוח כזה עם חברי השופט כהן. הוא פותח את דבריו בהנחה שפסק־דינו של
ט ב־בג״צ 177/50, (3), היווה הלכה פסוקה של בית־משפט זה, אשר בדין ת ג  ג השופט א

 נהגו הכל לפיה עד שבא פםק־הדין ב־ע״פ 185/59, נ1), והפך את הקערה על פיה, ונשמעת
 בדבריו נימה של ביקורת על שהדבר נעשה. ובכן, עובדה היא שדעתו של השופט אגדנט
 באותו משפט בענין הנדון היתד, דעת יחיד שהובעה אגב־אורחא והשופטים האחרים.לא
 מצאו לנכון לטפל בענין זה שלא לצורך. שנית, אפילו ראינו צורך לשנות הלכה פסוקה,
 ך מה יש להתרעם על כך כשהדבר נתון לבית־משפט זה בתוקף סעיף 33 (ב) לחוק בתי־

 המשפט, תשי״ז־1957?

 אשר לדעתו של השופט כהן, כי במשך הזמן נשתרש נוהג לראות בסמכות החנינה
 של נשיא המדינה לפי סעיף 6 לחוק המעבר ״סמכות אשר היא שווה ומקבילה בטיבה
 ק ובהיקפה לסמכות החנינה והפחתת הענשים הנתונים בידי מלכה של אנגליה ואשר היתה
 נתונה בידי הנציב העליון לארץ־ישראל״, פטור אני מלהצביע על אי־דיוק אחד שבה,
 שעליו כבר הצביע מ״מ הנשיא כשהבדיל בין סמכות החנינה הבלתי מוגבלת של הכתר
 הבריטי לבין הסמכות שנאצלה בזמנו לנציב העליון לארץ־ישראל. זאת ועוד, במובן
 מסרים רחבה סמכות החנינה של נשיא המדינה מהסמכות שהיתה נתונה בידי הנציב
 ן העליון. בעוד שהנציב העליון לא היה יכול למחול עבירה לפני שהעבריין הובא לדין
 והורשע אלא אם הוא הפך לעד מדינה והביא להרשעת שותפיו לפשע (סימן 16 לדבר־
 המלך־במועצה, חלק ראשון)׳ אץ הנשיא מוגבל בתנאי זה ונראה לי שכוחו יפה לחון כל

 עבריין גם לפני שהובא לדין.

 'י הנוהג שלדעת השופט כהן נשתרש מאז בג״צ 177/50, (3), לפרש את סמכות הנשיא
 על דדך ההרחבה, לא נשען, כאמור, על הלכה מחייבת של בית־משפט זה ולא היתד, מניעה

 חוקית או מעשית לשנותו. מוסיף השופט כהן ואומר:
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 ד״נ 13/60 היועץ המשפטי לממשלה נגד אהרן מתאנה

 השופט ברנזון

 ״כשלעצמי, אפילו הייתי נוטה לדעה שיש במנהגו זה אשר הוא
 נהוג בידי נשיא המדינה מימים ימימה כדי פירוש רחב יתר על המידה של
 הוראת סעיף 6 לחוק המעבר, תשייט־1949, אפילו אז לא הייתי בא היום
 לשנות ממנהג זה, אשר קיבל גושפנקה של המחוקק לפחות על־ידי
 שתיקתו? ומה גם שאין בו, באותו מנהג הנהוג בידי נשיא המדינה, אלא

 משום הגדלת חסדו לאזרחיה.״ א

 היכן מצינו שהמחוקק יכול על־ידי שתיקתו ואפם־מעשהו להטביע את הגושפנקה
 שלו על דרך פעולה מםויימת של רשות מרשויות המדינה? כן תמוה בעיני, שרשות
 מרשויות המדינה תהא מסוגלת להמשיך ולקיים מנהג הנהוג בידה לא מפני שהוא מבוסס

 על החוק אלא מפני שיש בו משום הגדלת חסדה לאזרחי המדינה. ב

 חידוש הלכה אחר, שנתחדש בבית־מדרשו של חברי השופט בהן ושלצערי אינני יכול
 להסכים לו, הוא ש״הפתתת העונש כוללת דחיית ביצועו; בהמרת המאסר במאסר־על־
 תנאי אפשר לראות, לענין זה, משום דחיית ביצוע המאסר עד אשר הנשפט יעבור עבירה
 אחרת״. ראינו שבחוקת ארצות־הברית, אף שסמכות החנינה של הנשיא פורשה בהרחבה
 רבה עד שהושוותה לזו של המלך באנגליה, ראו מנסחיה לנכון להזכיר במפורש את סמכות
 דחיית הביצוע של פסק־דין ("to grant reprieves and pardons") ללמדך שחנינה
 שלמה או חלקית ודחיית ביצוע אינם היינו הך. אצלנו, לגבי בתי־המשפט, ראה המחוקק

 צורך להקנות להם סמכות כזאת במפורש (חוק לתיקון דיני העונשין (דרכי ענישה), ך
 תשי״ד־1954, סעיף 13), ובית־משפט זה פירש אותה על דרך הצמצום כשהחליט שאפשר
 להשתמש בה לא יותר מפעם אחת בכל מקדה. במה שנוגע ליחס שבין מאסר ומאסר־על־
 תנאי, גם על כך כבר הוחלט שהם שני ענשים שונים ונפרדים נבג״צ 166/59, פד״י,
 כרך יד, ע׳ 264, 266, (5), וראיית האחד כדחיית הביצוע של השני יש בה משום מלאכו

 תיות בולטת. ך

 הסתמכותו של השופט כהן על סעיף 61 לפקודת הפרוצידורה הפלילית (שפיטה על
 פי כתב־אישום) אינני רואה מהי מועילה. כאשר הוחק הסעיף הזה, כשנתיים לאחר דבר־
 המלך־במועצה שאצל לנציב העליון סמכות מפורשת לתת חנינות מכל המינים לרבות

 המתקת עונש, התאימו נוסחו ותכנו של הסעיף למצב החוקי שהיה שורר באותו זמן. אולם ן
 משקמה המדינה הופקדה סמבות החנינה בידי נשיא המדינה בנוסח אחר ושונה מנוסחו
 של סימן 16 לדבר־המלך־במועצה. הרי שסעיף 61 הנ״ל אמנם עודנו עומד בתקפו על
 יסוד סעיף 11 לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש״ח־1948, אבל לפי אותו סעיף הריהו
 כפוף לחוקים שהוחקו אחרי קום המדינה ולשינויים הנובעים מהקמת המדינה ורשויותיה.

 אין לדעתי ללמוד ולא כלום על היקף סמכות החנינה של הנשיא מנוסחו של סעיף 61 ז
 לפקודת הפרוצידורה הפלילית (שפיטה על־פי כתב־אישום).
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 ד׳׳נ 13/60 היועץ המשפטי לממשלה נגד אהרן מתאנה

 הנ10פט ברנזון

 כאשר השופט כהן מוכיח את נחיצותו של מוסד החנינה ומעלהו לדרגה. שאין למעלה
 הימנה, הריהו מוריד את הוויכוח מפםיו הנכונים, איש אינו כופר בנחיצותו ובחשיבותו של
 מוסד החנינה לכלל ולפרט גם יחד כאמצעי מועיל לתיקון טעויות משפטיות הקורות
 למרבה הצער גם אצל שופטים, שאינם אלא בשר־ודם, או לתיקון חומרת הדין בנסיבות
 מיוחדות העשויות להצדיק זאת. כן חושבני שאיש מאתנו אינו חשוד על כך שאינו. מכיר
 ומוקיר את גודל חסדם של נשיאינו, שהם רתומים וחנונים ומוכנים תמיד לכפר עוונות
 ולמחול ענשים. לא על אלה נטוש הוויכוח. הוויכוח הוא על היקף הסמכות שהכנסת
 נתכוונה לתת לנשיא המדינה, ובמישור זה של הוויכוח המשפטי בינינו נראה לי, מהטעמים
 שעמדתי עליהם בפרטות בפסק־דיני ב־ע״פ 85/59ז,.נח, כי הפירוש המצמצם שנקטנו

 כ בו שם הוא הנכון.

 מסכים אני כי מוסד הנשיא הוא מעל לרשויות השונות במדינה במובן זה שהוא מסמל
 את המדינה.כולה על כל מוסדותיה• ורשויותיה, אבל הוא איננו. מעל לשום מוסד או רשות
 במובן זה שהוא רשאי למלא את חסרונה או לחדור לתחומה או להתערב בפעולתה. אם
 ג דיני הענשים הם חמורים ואכזריים ואם דרכי הענישה אינם מתוקנים •דיים, תבוא הכנסת

 ותעשם ראויים ומתוקנים. מוסד החנינה אינו צריך ואינו.יכול לשמש תחליף לבך. אם
 בתי־המשפט מתעמרים בעבריינים ומחמירים בענשיהם, תבוא הכנסת ותתקן את החוקים
 שידריכו את בתי־המשפט בדרכים טובות ואנושיות. מוסד החנינה לא נועד ואינו מסוגל
 למנוע תופעה חברתית כללית בלתי־רצויה. מטבעה של החנינה שהיא עוסקת במקרים
 ך אינדיבידואליים ומושיטה באופן יוצא מהכלל חסד ורחמים למי שראוי לכך. אבל אין
 היא יכולה ליהפך למוסד לתיקון שיטת הענישה הנהוגה בידי בתי־המשפט או לתיקון

 האסיר ולשיקומו.

 כמו־כן, מעיז אני לכפור במה שנאמר על־ ידי חברי השופט כהן, כי שופט בעל־מצפון
 ןק ורגש לא היה מוצא מנוח לנפשו במילוי תפקיד הענישה ולא היה מגלה את הכוח והבטחון
 הדרושים להטיל את העונש הראוי, ״אילולא הסמכות האמורה שבידי נשיא המדינה
 הפותחת פתח לתיקון מעוות ולהסיר מכשול״. בסדר הקיים אצלנו בדיני הענשים, החוקים
 הקובעים ענשים אינם אוטומטיים ומבניים, והשופטים ודאי שאינם מכונה להטלת ענשים.
 לרשות בית־ המשפט עומד בדרך כלל מבחר של.ענשים ובתוך כל עונש מן המעט שבמעט
 ן ועד המכסימום החוקי. ואם ישנם חוקים מעטים הקובעים עונש מינימום שבית־המשפט
 נאלץ להטילו בכל. מקרה, הרי זה משום שבית־המחוקקים קבע שכך נאה. ובך יאה. כל
 שופט ישר ובעל רגש, בבואו למלא את תפקיד הענישה שאין קשה ואחראי ממנו, הריהו
 שואב את הכוח והבטחון הדרושים לכך ממעמקי חביון נפשו ואישיותו ומטיל את העונש
 המתאים והראוי שמצפונו ודאגתו הכפולה לפרט ולכלל מכתיבים לו. אם זאת לא יעשה,
 ז שום סמבות חנינה מורחבת לא תעמוד לו. שופט ראוי לשמו הנושא על שכמו את הכהונה
 הרמה והאחראית הזאת, איננו נושא את עיניו לכוח החנינה שבידי נשיא המדינה שיבוא
 ויתקן את אשר הוא עלול לעוות, ואילו היה עושה כן היה מקום להרהר אם בכלל מסוגל
 וראוי הוא להיות שופט. אין כל חובה חוקית או מוסרית על השופט לנהוג עם עבריין בכל
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 ד״ נ 13/60 היועץ המשפטי לממשלה נגד אהרן מתאטז

 א

ן ו  השופכו בתז

 חומרתו של הדין. מידת הרחמים יפה לשופט כמו לכל אדם אחר, ושמם של שופטי ישראל
 הולך לפניהם שלרוב מידת הרחמים גוברת אצלם על חומרת הדין, ולא להיפך. אינני מביא
 זאת כגנאי להם אלא לשבחם, אך במידה שמידה זו או אחרת של השופטים ראויה לביקורת
 היא חייבת להיעשות בדרכים החוקיות שנקבעו לכך. סמכות החנינה אינה מיועדת ואינה
 מסוגלת לשמש מוסד לביקורת על בתי־המשפט, ובמיוחד לא על־ידי החלפת ענשיהם

 בענשים אחרים, אלא במקרים מיוחדים נדירים ביותר.

 דרכי הטיפול בבקשות חנינה וההמלצה עליהן אינם קבועים בחוק. כל מה שהחוק
 מחייב הוא שכתב־חנינה של הנשיא ישא חתימת קיום של שר משרי הממשלה, והממשלה
 קבעה לענין זה את שד־המשפטיס. לא היתה לי הזכות לעמוד במקומו של חברי השופט
 כהן כיועץ משפטי לממשלה וכשר־המשפטים, שנהירים לו שבילי הענין שלפנינו, ואינני
 יכול לאמור שאני מכיר ויודע על בודים את דרכי הטיפול וההמלצה בבקשות חנינה, עד
 כמה שידוע, הטיפול המעשי הוא בידי משרד־ המשפטים (שד ־המשפטים וחבר עוזריו).
 ההחלטה הסופית היא בידי הנשיא, אבל מסתבר שהוא מונחה על־ידי החקירה ודרישה
 ופעולת ההבנה הנעשות על־ידי הרשות הממשלתית האמורה והוא פועל על־פי עצתה.
 יוצא, שמבחינה מעשית ידה של רשות זו רב לה בכל החלמה ספציפית ובמדיניות החנינה
 הכללית ועל־כל־פנים בלי הסכמתה בדיעבד המוצאת את ביטויה בחתימת הקיום של השר,
 אין בכוחו של נשיא המדינה להעניק חנינה. ניתן איפוא בידה של הרשות המבצעת במדינה
 באמצעות החנינה של הנשיא, אם היא תבחר להשתמש בה ביד רחבה, ובייחוד אם היא
 כוללת את הסמכות להחליף ענשים, להיכנס למעשה לתחום השפיטה ולשבש את ארחותיה
 במידה רבה. אינני מביע כאן את דעתי האישית אם דבר זה הוא רצוי או לא. דעתי
 האישית אינה תשובה כלל לענין זה. מצאתי לנכון להצביע על האפשרויות הג-ל מבחינה
 מעשית ולהפשיט את הענין מכמה ממחלצותיו כדי שייראה כמו שהוא בפרספקטיבה נכונה.

 לפיכך, דעתי היא שפסק־דינו של בית־משפט זה ב־ע״פ 165/59, (1), בדין יסודו.

 לפיכך הוחלט, ברוב דעות, לשנות את פסק־הדין שניתן ב־ננ״פ 155/59, נ1), במובן
 זה, שלאחר שיגמור המשיב לרצות את העונש של ארבע שנות מאסר, שהוטל עליו לפי
 גזר־הדין השני (מיום 28.6.59), עליו לרצות אח 20 חדשי המאסר שנותרו לו מגזר־הדין
 הראשון(מיום 23.1.56), רשמנו לפנינו את הצהרת היועץ המשפטי לממשלה בדבר נכונותו

 להמליץ על חנינה, כפי שנזכר בסוף פסק־הדין של מ״מ הנשיא.

 ניתן היום, י״ט באדר א׳ תשכ״ב (23.2.1962).
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