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בומתנהליםההליכיםשכל,כשלנומשפטיבעולם"
החוקשלהמסתוריןובשפתנוקשיםדיןסדרילפי

כלשלוהיסודיתהראשוניתזכותו,והפרוצדורה

מיוצגיהאשהוא,להיותהיאצריכהאו,היאנאשם
הוראות.הסתרלשוןומדברהתורהרזישיודעמיי"ע

,המשפט-ביתידי-עלסניגוריםמינויבדברהחוק

רקהןהרי,משפטיסעדלמתןהלשכותופעילות

.1"דגאולהאתחלתאראשיתבבחינת

אזרחיבהליךמשפטיוסיועלייצוגהזכות
שושן2בן'נשושןבן97/6810א"רעבעקבות

*רביןיורם

מבוא

לרוחבהתאם,האחרונותבשניםכי,יודעהישראליהמשפטבעולםהמצויכל
עלהעליוןהמשפטביתשלהחשוביםדיניופסקימשתרעים,המנשבתהתקופה

חשיבותואשר,דיןפסקלגלותמפתיעזובעתדווקא.עמודיםשלרבותעשרותפני
,טירקלהשופטשלשושןבןבענייןהדיןפסקכזהו.לאורכוהפוךביחסעומדת

בשל,הדיןפסקמעודרוראשוניחלוציבאופן.בלבדעמודיםארבעהעלהמשתרע
לייצוגהזכות"שלהחשובההחוקתיתהסוגיהאת,בוכלולשאינוובשלבוהכלול
.האזרחיבהליך("לייצוגהזכות":להלן)"משפטיוסיוע

כענייןהדיןפסקיוצגהרשימהשלהראשוןבחלקה.חלקיםמספרזולרשימה
בהליךלייצוגבזכות,לראשונה,העליוןהמשפטביתדןבואשר,שושןבן

קבועהאיננהאשרזכות)"מנויהבלתיזכות"הנהזוזכות.חוקתיתכזכותאזרחי
האדםכבוד:יסוד-חוק,האדםבזכויותהעוסקהמרכזיהיסוד-בחוק(במפורש
.דיתכלכהעדנערךלאשלהובהקשר,וחירותו

המכללהשלהאקדמיהמסלול,למשפטיםהספרבביתהקבועההוראהסגלוחברמרצה* למינהל
השנהתלמידת,אלקטוראיריסהמסורההמחקרלעוורתלהודותמבקשהריני.
.למינהלהמכללהשללמשפטיםהספרבביתהרביעית

.42,49(ל"תש)כוהפרקליט"הנאשםזכויותעל"כהן'ה'ח1
.(שושןבןעניין:להלן)375(5)נאד"פ,שושןבן'נשוקעבן97/6810א"רע2
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האירופיהמשפט-המשווהבמשפטלוכוחבקשרקצרדיוןייערךהשניבחלק
בהליךלייצוגהזכותמתוךהזכותהתפתחהכיצדלבדוקננסה.האמריקאיוהמשפט

בנושאלארץ-בחוץחלוציתפסיקהכי,המעניינתהעובדהעלנעמודוכן,הפלילי
לתביעותנגעה,הרשימהנשואהדיןפסקגםכמו,אזרחיבהליךהייצוגזכות

בהליךלייצוגבזכותהכירונסקורשאותןהמשפטשיטות.משפחהדיניבנושא
,החוקתיבטקסטמפורשעיגוןללאגםוזאתחוקית-עלחוקתיתכזכותהאזרחי

.זהבכיווןהישראליהמשפטשללפיתוחוהשראהמקורלשמשיכולותהןכןועל
להצביעננסהזהבחלק.בישראללמצבנקדישהרשימהשלהשלישיהחלקאת

שהיאכפיהאזרחיבהליךלייצוגהזכותאתנסקור,ראונית:ענייניםמספרעל
שושןבןבענייןהדיןפסקבעקבות,שנית;הרגילההחקיקהבמישורכיוםקיימת
האדםכבוד:יסוד-בחוקחוקתיתכזכותאזרחיבהליךהייצוגזכותאתלבססננסה

הרציונאלאך,משפחהבדינילכאורהעוסקשושןבןבענייןהדיןפסק.וחירותו

בהקשררקלא,לייצוגחוקתיתבזכותלהכירמאפשרהדיןפסקשלבבסיסוהמונח

בהינתן,שלירוית;האזרחיהמשפטשלהרחבבהקשראלאמשפחהדינישלהצר
.וגבולותיההיקפהעללעמודננסהאזרחיבהליךלייצוגחוקתיתזכות

הדיןופסקהעובדות-שושןבןפרשת.1

,("הבעל":להלן)שושןבןומר,שרטתעלעלושושןבןהזוגבנישלהנישואיןחיי
בבקשה(משפחהלעמינימשפטכביתבשבתו)באילתהשלוםמשפטביתאלפנה

לבקשתונעתרמשפחהלענייניהמשפטבית.המשותפתבדירתםשיתוףלפירוק
נכסיםכבונםהבעלכוחבאאתומינה,בדירההשיתוףאתלפרקוהורההבעלשל

לפניהדיןפסקעלערערה,("האישה":להלן)שושןבןגברת.הפירוקביצועלצורך
טוענתכשהיא,מכאן.ערעורהאתמחקאשר,שבע-בבארהמחוזיהמשפטבית

עללערערלהלהרשותבבקשההעליוןהמשפטביתאלהאישהפנתה,לעצמה
,(ערעורוהוגשהרשותניתנהכאילו)בבקשהדןאשר,טירקלהשופט.הדיןפסק
לענייניהמשפטביתושלהמחוזיהמשפטביתשלדינםפסקיאתלבטללנכוןמצא

שיחזורמנתעלמשפחהלענייניהמשפטלביתהדיוןאתלהחזירוהורה,משפחה
תהיהשהמבקשתלאחר,הדיןבעלישלהמגוריםבדירתהשיתוףבפירוקוידון

בביתלדיוןשקדמובהליכים:ויחידאחדמטעםוזאת,דיןעורךידיעלמיוצגת
לבעלהבניגודוזאת,דיןעורךידיעלמיוצגתהאישההייתהלא,העליוןהמשפט

,המשפטיהסיועחוקמכוחעבורושמונתהדיןעורכתידיעללייצוגזכהאשר
בקוקשהבאופןפגעהזועובדה.("המשפטיהסיועחוק":להלן)1972-ב"תשל

הדבריםאתטירקלהשופטאומרכךועללהתגונןהאישהשלוביכולתההגנתה
:3הבאים

המבקשתחזרההמחוזיהמשפטבביתוכןמשפחהלענייניהמשפט-בבית"

.377'בע,2הערהלכיל,שושןכןעניין3
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אחרי,דברשלבסופו.דיןעורךמינוילצורךהדיוניםאתלדחותוביקשה
נאלצהוהמבקשת,עודהדיוניםנדחולאהועילושלאדחיותשלפרשות

שונותובפניותבפרוטוקולים,הדין-בפסקיהעיוןמגלהעוד.לעצמהלטעון
לפניהןהובאולאכי,הקודמותהערכאותבתיקיהמצויות,המבקשתשל

שעורךנוספותטענותוכןהמבקשתבפישהיוהטענותכלהדיוניםבמהלך
,כן-על-יתר.לטעוןמשכילהסתםמןהיהדאכגוןבמחלוקותהבקיאדין

דבריםשלגיבוב',המחוזיהמשפט-ביתכלשון,היובעצמהשטענההדברים
.'"מבולבלים

שתיעלדינופסקאתטירקלהשופטמבסס,מפורשבאופןלאכיאף,למעשה
חוקתיתזכותאורחיבהליךלאדםשקמהייתכןבהןנסיבותישנן,האחת:קביעות
:המדינה4חשבוןעללייצוג

לאורהייצוגזכותבענייןהעיר,לוין'שלנשיאהמשנה,הנכבדחברי"
לבחוןצורךשיהיהשאלה'כי,וחירותוהאדםכבוד:יסוד-חוקהוראות
הוראתלאור,הראוימןזהאיןאם...היסודחוקהוראותלאור,בעתידאותה
בהליכיםדין-עורךלמנותהמשפט-ביתשלסמכותואתלקבוע,היסודחוק

."'החרותהחוקלהוראותמעברגםאזרחיים
המדינהחשבוןעללייצוגדיןבעלשלבזכותוהכרההמצדיקותנסיבות,השנייה

:5משפחהבענייניסכסוכים,מסוימותבנסיבות,הנם

משפחהבענייניהליכים.נוסףענייןעללעמודלעצמיחובהאנירואה"
בישראל...כמשמעוהרי,כפשוטולאאם;ממש'נפשותדיני'בעיניהם

במקריםדין-עורךידי-עלמיוצגלהיותנאשםשלבזכותוהמחוקקהכיר
שלזכותוגםשתוכרלכךהצדקהישלדעתי.מסוימיםובהליכיםמסוימים

באופייםההכרהבעקבות.מיוצגלהיותמשפחהבענייניבסכסוךדין-בעל
למתדייניםמיוחדסיועלהעניקהצורךועקב,אלההליכיםשלהמיוחד
,משפחהלענייניהמשפטביתלחוק5סעיףהוראות,היתרביןנקבעו,כאלה
יש.משפחהלענייניהמשפטבביתסיועיחידתהקמתבדבר,1995-ה"תשנ
מסיועפחותלאהמשפטיהסיועחיונירביםשמקריםכךעלהדעתאתלתת
המשפט-בתישעלסבורני,דברואתהמחוקקיאמרבטרם,כךאוכך...אחר
בהליכיםדין-עורךידי-עלהייצוגלחשיבותמבעבריותררבמשקללייחס
לענייןמכךהמשתמעכלעל,אחריםבהליכיםגםואולי,משפחהבענייני
."לפניהםהבירור

אופיבעלותחלקן,חשובותסוגיותמספרמעוררטירקלהשופטשלהדיןפסק

כזכותאזרחיבהליךמשפטילסיועבזכותלהכירראויהאם:כגון,עקרוניחוקתי

.378'בע,שם4
.378-379'בע,שם5
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חשבוןעלאזרחיבהליךמשפטיסיועלהענקתהחוקתיהבסיסמהו?חוקתית
?הזכותשלהיקפהומההמדינה

המשווההמשפט-אזרחיבהליךמשפטיולסיועלייצוגהזכות.2

בשיטותבעברכברנדוןאשרנושאהנהאזרחיבהליךמשפטיוסיועלייצוגהזכות
כזכותתחילההייצוגזכותהתפתחה,כללבדרך,המשווהבמשפט.ורות6משפט

ההתפתחותשלנוסףמאפיין.האזרחי7בהליךכזכותמכןלאחרורקהפליליבהליך
אשר,המשווהבמשפטשונותבשיטותגםכי,המעניינתהעובדההנהלעילהנזכרת
וסיועלייצוגהזכותשלההתפתחותהחלה,רעותהעםהאחתקשורותאינןלכאורה
תתרכזשלהלןהסקירה.8משפחהבדיניעסקואשרדיןמפסקיאזרחיכהליךמשפטי
.חוקתית9כזכותאזרחיבהליךמשפטיוסיועלייצוגבזכות

,אנגליה:בארצות(הרגילהבחקיקהבעיקר)המשפטיהסיועשלמעודכנתהשוואתיתלסקירה6
,וגרמניהשוויצדיה,הולנד,פורטוגל,ספרד,יוון,ברזיל,צרפת,אסליה,יפן,מלזיה,אוסטרליה

Jrises:הבאבספרהמאמריםקובץאתראו - Comparative Perspective(דןCiviI Jastice

(1999,of

civil

Procedare (Oxfordt ed . by A.A.S . Zuckerman.סיועבנושאנוספתלסקירה

Cooper:ראוהעולםברחבימשפטי Education)

for

Jasfice Arownd The.711L .G . Trubek

(1999,World (AIdershot.
.מיוחדדיוןלהנקדישלאולכןהתפתחותשלראשוןבשלבעדייןמצויה,נראהכך,קנדה7

חובהבומצוינתלאאך,דיןבעורךלהיוועץזכותלנאשםמקנההקנדירטר'לצ(6)10סעיף
לשכוריכולשאינולעצורמשפטיסיועלהעניקאומיוצגשאינולנאשםדיןעורךלמנות

משפטילסיוענאשםשלזכותואתלגזורניתןמלומדיםשללדעתם.דיןעורךשלשירותיו
למנותחייביהיההמשפטביתמסוימיםובמקרים,רטר'לצ11שבסעיף,הוגןלמשפטמהזכות
:יסוד-חוקפיעלהנאשםאוהחשודשלהדיוניותהזכויות"גרוס'ע:ראו)דיןעורךלנאשם

חוקתיתזכותבמועל,ואולם.(155,166[ו"תשנ]יגמשפטמחקרי"וחירותוהאדםכבוד
לייצוגהזכות"מגן'א:ראו)נקבעהלאאמצעיםלמחוסרלסניגורלדאוגהמדינהאתלחייב

לייצוגהחוקתיתלזכותבהקשר,מקוםמכל.(243,251[ט"תשנ]מדהפרקליט"בפלילים
.התייחסותכל,כהעד,הקנדיהחוקתיבמשפטנמצאהלאאזרחיבהליךמשפטיולסיוע

בדיניעסקואשרדיןבפסקיההשוואתיתהסקירהמתרכזתשושןבןלענייןישירכהמשך8
.משפחה

,נעסוקלאבהואשר,בחוקתהמשפטיוסיועלייצוגהזכותאתקבעהאשר,נוספתמדינה9
:כךקובעאיטליהשללחוקתה24סעיף.איטליההיא

]courtתוHeard66שRight[24AIticle"

pr~tect their rights under

~

civil10]66]0מגIaw01couft8case befole8may bring411(1)

.and adminisbative law

.every stage and

:

instance of

legal

proceedingsא

;

inviolable right860תDefence

,

shall(2)

meansתס6ש0[ for0שק[ז6ק,thr~ugh special pruvisions,66604ת,shall be]00קThe(3)

1defenceם84%. befole

The law lays down the conditions and means for obtaining reparation for judicial(4)

ן0[0[5".

CiViIטParadoxes1:48ן1(81180:ראובאיטליהלייצוגהזכותעל lustice and""10]618).5

,Prvcedureס,(4עצCrises - Comparative PerspecNve7חPerspective" Civil Justice

6supra,אע.263 noe.
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במפורשמופיעהאינהכיאףעל,לערכאותהגישהזכות-האירופיהמשפט.א
לזכויותהאירופיתבאמנהמפורשבאופןהמוגדרותוהחירויותהזכויותשללצדן
כנגזרת,lo(-olderבענייןהמפורסםהדיןבפסקהאירופיבמשפטהוכרה,האדם
lבעניין.הוגןלמשפטהזכותאתהמבטיחלאמנה(1)6סעיףשל

~

ireyביתצעד

לייצוגהזכותלעברלערכאותהגישהזכותאתבהרחיבונוסףצעדהאירופיהדין
,ילדיםלארבעהואםנשואהאישה,מאירלנדAireyגברת,העותרת.משפטיוסיוע

לאחר,מבעלהפירודצולקבלבכדיהמשפטביתאללפנותמעוניינתהייתה

,הדלההכנסתהעקב.הפירודלצורךהדרושיםהמסמכיםעללחתוםסירבשזה

וכן,מבעלהקיבלהאותןלשבועסטרלינגלירותעשריםשלוסכוםאבטלהדמי
לשכורהעותרתהייתהיכולהלא,משפחתהבניעלהמרובותהוצאותיהעקב
המשפטיבהליךבהצלחהלהמשיךבאפשרותההיהולאמשפטייםשירותיםכל

היהלאהעתבאותה.דיןעורךמטעםמקצועימשפטיוייעוץעזרהללאהאמור
,אלובנסיבות.אזרחיותבתביעותלנזקקיםכלכלילסיועחוקיהסדרכלבאירלנד

,יכולתה-איכי,בטענהאדםלזכויותהאירופיתלנציבותבתלונההעותרתפנתה
אתהפרהשאירלנדכךעקבנגרמהמבעלהפירודצולהשיג,הנוכחיבמצבה
.שבה(1)6סעיףמכוחלערכאותהגישהזכותאתולרבותהאמנהמכוחזכויותיה
:!כדלקמן2קבעה,העותרתעמדתאתבקבלה,האדםלזכויותהאירופיתהנציבות

merely8the courts cannot be understood asשright of access4יי

general right which could be made ineffective by economic and other

must be6of the opinion that articleיobstacles . . . the commission

secure proper access0)the state0תobligation8תimpose0)understood

."by removing such obstacles

באופןלהינתןצריךאיננוכלכליסיועכי,דעתהאתהנציבותהביעה,בנוסף

לפתרון,הרצויהבהכרחאו,היחידההדרךאינוהואמקוםמכלוכיאוטומטי
הנציבותמצביעה,כןעלאשר.השיפוטיותהערכאותאל"גישהחוסר"שלהבעיה

:3ןנוספותדרכיםעל

0)requirement of free legal aid80)amount)0תdoe's66188ת"Tis

cases . . . this complaint0111ץor otherת451טbe granted automatically

Golder.!5ן[.א.86,41(!975)10 " U. K(עניין:להלןGolderאוGolder case(.
82.א.305.8.8(1979)11

:

kelandאAirey(עניין:להלןAirey0850אוAirey(.הגישהזכותעל
0.:ראוAireyלענייןבהקשרוכמיוחד,האדםלזכויותהאירופיתהאמנהמכוחלערכאות

,T.P. Thornsbeny "Poverty;88(1984)2.1,]Dublin6Whyte "And Justice for some ,
Inter29"European[ימעל2.( Perspective24-Litigation and Fundamental Rights

Human Rightsתם

~

couns - The:

European

~ Convention0!Cousins "Access.
(!980)250;ן(

Dublin14"and[1ן.1(!992)52 European Community Law.
12Whyte, ibid,ח"הדו.77סעיף,!977למרס9ביוםשאומץ,הנציבותח"לדומפנהאשך

10Golderעלרבהבמידההתבסס case, supra note.
13Whyte, ibid,80בסעיף,שםהנציבותח"לדומפנהאשר
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0)effective access8ת"When such assistance proves indispensable for

15rendered compulsory, as15couft either because legal representation

done by domestic law of certain Contracting States for various types

of the0זof litigation, or by reason of the complexity of the procedure

."case

לערכאותהאפקטיביתהגישהמזכותהעותרתנהנתהלא,הנדוןבמקרהכי,נקבע

.זובנקודההאמנהאתהפרהאירלנדוכי,לאמנה(1)6מסעיףהמתחייבכפי
מספרלבצעאירלנדממשלתנחלצהAireyבענייןהדיןביתשללפסיקתוכתגובה
.6יהאזרחיבתחוםמשפטיסיועשלחדשותמסגרותמספרוקבעה,בחוקרפורמות

וחזיתיישירבאופןנדוןלא,אזרחימשפטיבסיועהדןYAireyכענייןנוסףמקרה
המערביםדומיםמקריםמספר,זאתעם.פרשהאותהמאזהאירופיהדיןבבית

מחוותאשר,אדםלזכויותהאירופיתהנציבותבפנינדונומשפטילסיועתוכניות

:!הכוללתיגישתהאתלסכםניתןdtireyענייןעלהנשענת,דעתה

לכפותניתןAireyבענייןשהתקיימואלהלמשלכמו,מסוימיםבתנאים(1
במתןההחלטהלצורך,לבדוקניתן,בנוסף.לנזקקיםמשפטיסיועמתןמדינהעל

.ההליךשלההצלחהסיכוייאת,הסיוע
נדרשאינומשפטיסיועמתןכי,הואהנציבותחות"בדוונשנהשחזרעיקרון(2
כדייעלהלאכאמורסיועמתן-אי,סבוכיםאינםשההליכיםמקום.מקרהבכל

.לאמנה(1)6סעיףהפרת
חייבותאינןהרעלשוןשלתביעותכי,בנוסףעולההנציבותחות"מדו(3

.הסיועתוכניותבמסגרתלהיכלל

התפתחולערכאותהגישהזכותוכןלייצוגהזכות-האמריקאיהמשפט.ב
המשפטביתקבע1963בשנת.הפליליהמשפטמןהאמריקאיהחוקתיבמשפט
פליליבהליךהנאשםכיהמורה,לחוקההשישיהתיקוןמכוחכי,הפדרליהעליון
,פשעבעבירותלפחות,אמצעיםחסרלנאשםלסניגורהזכות,לסניגורזכאייהיה
בית.!הפדרליים8המשפטבבתיוהןהמדינתייםהמשפטבבתיהןמוחלטתהנה

Scheme":כגון16 of Civil Lega] Aid and Advice"מסגרותוהקמתבאירלנדהרפורמותעל
0ת(110:ראומשפטילסיוע

Shrhyte

, supra;11Cousins, supra note.
Humanת60חסנ0,שלבספרוראו17 rightsאHarris IAVW of

the

Eur~pean (anvention.7.ם
:הבאהלפסיקהמפנהאשר1995)

.U.21מ.95ןSweden"%82/9649:(1980)(1982)85.א.א.א.292;83/10547 K8/8158ך%ו

;unreported,(1986)July0!,:(1985)58.א.1.8(.84/10871:268ל["[,נ% , Sweden

.U.(1983)86.א.ח.א.120;181/9444חU.K.(1983)86.א.א.ן.136; KאWebb81/9353

158DR52.U.K1Munno83/10594(1987)810.א.א.א.503.

הדיןלביתמרירותהועברווסמכויותיההאירופיתהנציבותבוטלה1998בשנתכי,לצייןיש
.האדםלזכויותהאירופי

372ט.335.5(1963)18

,

Wainwright1Gideon,בענייןהדיןפסקניתן1972בשנת:Argersin

~

er

407ט.25.5(1972)

,

Hamlin1.גםקיימתפליליבהליךלייצוגהזכותכי,נקבעזהדיןברן
אפילו,בפועלמאסרלהטלתלגרוםעלולהשהרשעהובלבדחטאאועווןמסוגעבירותלגבי
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המדינותעלגםחלסניגורלמינויהנוגעלחוקההשישיהתיקוןכי,פסקהמשפט

המעגןלחוקהעשר-הארבעהתיקוןמכוחוזאת(הפדרליבמישוררקולא)השונות

Due(ראוילהליךהזכותאת Process

(

המשפטביתניצבהשבעיםשנותבראשית.

הדיוניותהזכויותאתלהרחיברצויהאם,השאלהבפני,הברית-בארצותהעליון
גם,והנה.האזרחי9יהמשפטשדהעבראלהפליליהשדהמןבפליליםהנאשםשל

.משפחהלדיניהנוגעתבפרשההאזרחיהמשפטאלהדרךנפרצההברית-בארצות
oבענייןהדיןפסק

~

odd

"

2eגירושיןתביעתלהגישממנונמנעאשר,סעדבנזקקעסק

,קונטיקטבמדינתהמשפטביתאגרתאתלשלםבאפשרותוהיהשלאמהטעם

העותרשלטענתו.ההליךלפתיחתתנאיהיוותהואשרדולרשישיםשלבסך
הנוהתביעהלהגשתהכספיהמחסוםכי,הייתההפדרליהעליוןהמשפטבבית

המשפטבית.המשפטלביתהגישהזכותאתמגבילשהנומהטעם"חוקתילא"
לזכותהתכחשהקונטיקטמדינתכי,קבעHarlanהשופטשלמפיו,הפדרליהעליון

Due(י2"הנאותההליך" Process(להגישממנונמנעאשר,לבתםעותרשל
החוקכי,נקבע.הנדרשתהאגרהבתשלוםלעמודיכללאשכן,גירושיןתביעת
לסכםניתןהדיןמפסקהעולהההלכהאת."חוקתילא=הנוהאגרהאתהמטיל

:כך

האדםבניכי,קבעההפדרליהעליוןהמשפטביתשלקודמתפסיקה(1
זכאים,המשפטבתיבמערכתוחובותיהםלזכויותיהםבקשרלהתדייןאולצואשר

.ולהישמע22טענותיהםלטעוןמהותיתלהזדמנות
להתדייןשאולץמקוםלהישמעהזכותעומדתלאדםכי,הגורסהעיקרון(2

.נתבעיםלגביכללבדרךנכון,המשפטבתיבמערכתוחובותיולזכויותיובקשר
אותולגרורניתןשבהבעמדהכללבדרךנמצא,לתובעבניגוד,שנתבעהואהטעם

אתלראותניתןBodkiieבענייןואולם.המשפטבביתלהתדייןאותולאלץאו
יכוללאהגירושיןתביעתהגשתללאשכן,"נתבע"כמוהתובענהמגישהעותר

.הנישואיןקשראתלהתירהעותרהיה
ניתןלא,הנישואיןסטטוסשלשינוי,העותרידיעלהמבוקשהסעדאת(3

מערבהסעד.המשפטבביתגירושיןלהליךלפנייהפרטאחרתדרךבכללהשיג
כעקרונותבעברהוכרואשרהאמריקאיתבחברהעליונהחשיבותבעליאינטרסים

'ק:ראוהברית-בארצותהפליליבהליךהחוקתיתהייצוגזכותעל.קצרבמאסרמדובראם
ופיתוחהאמריקאיבמשפטהיצוגזכות:הפליליבהליךיסודוערכישיפוטיתביקורת"מן

.557(ח"תשמ)יגמשפטעיוני"הישראליהמשפט
.Cohm~1322(1966):ראווומגמהעל19 ]. Re66civil LitigationמןCounsel0).The Ridht

20(1971)371.u .s401,ConnecticutאBoddie(עניין:להלןBoddieאוBodiiie Case(ראווכן:

Duke21"Jonnecticut(ץA .B. Lafi~nce "ConstihJtional Law Reform forlthe Poor: Boddie

RL. spstor ttThe Heirs of

Boddie

: coult Access for' Indigents Af

~

er;487(1971)]~7]

.וודוע)ת1

Right

~

] Rev'04ש

aH

rvandI

8

,,"Kras and Ortwein.
אKeJly:ראוהאמריקאיהחוקתיבמשפטנאותמשפטיהליךהמונחהגדרתלעניץ21

~

Goldhel

(1970)254.U . S397,1011]].905.
22.20supra note,0856be heard" Bodilieשgiven % meaningfi)I opporUmitf66

:

Must"
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לעולםילדיםהבאת,זוגבןשלחופשיתבחירה:כגון,חוקתיתהגנההמצדיקים
.23וגידולם

מוגנתזכותמקפחהואבוספציפיבמקרה"חוקתילא"כלהיקבעיכולחוק(4
.במחלוקתשנויהבלתילהיותיכולההחוקשלהכלליתתקפותוכיאףעל,פרטשל

אתמקפחת,פניהעלתקינהשהנה,האגרהדרישת,העותרשלהספציפיבעניינו
Due-להעותרשלזכותו ProcesYהעותרשלהזדמנותועלהגוללאתסותמתשכן

.24להישמע
הטלתלהצדקת(המשיבה)קונטיקטמדינתידיעלשהובאוהטעמיםכל(5

המשפטביתהצפתמניעת:כגוןטעמים)העותרכגון"כולחסרי"עלהאגרה
זכותםכנגדעומדיםאינם,(ההליכיםלמימוןכספיםהקצאתאופזיזותבתביעות

t(DIIe(-נאותלהליךושכמותוהעותרשל Process

כמו,8!88מח6השופט.8[ם8תמ0-וDouglasהרובשופטיהצטרפווולתוצאה
Due,~-העקרוןעללבססישהתוצאהאתכיסבר,Harlanהשופט Processdue

השוויוןעקרוןעלדווקאההחלטהאתלבססשישסברDouglasהשופטואולם

)Equal Protection(ופסקיהגישהזכותבנושאהפלילייםהדיןמפסקישעלהכפי
השופטשלהיחידההמיעוטדעתניצבההרובדעתכנגד.בעקבותיושבאוהדין

Blackאלהפליליבמשפטיושמואשרהעקרונותאתלהעתיקאיןכי,סבראשר
,להביןהיהניתןBoddieענייןלאחר.האזרחיכמשפטושונהאחרמשפטשדה
שדהאל,הפליליהמשפטמןהורחבהלערכאותהגישהשלהחוקתיתהזכותכי

,ואולם.דלמטה26המשפטבתיהדבריםפניאתהבינוגםכך.האזרחיתהמשפט
(בשלישיתגםמכןולאחר)העליתהמשפטביתאלבשניתהנושאהגיעכאשר

.27מיוחדתהלכהונותרהההלכהצומצמה
פעםנתקבלהבוואשר,המשפחהלדיניהואאףהנוגעיותרמאוחרדיןפסק
"שאStreater1הנואזרחיבהליךמשפטילסיועזכותשלהטענהנוספת

281.
ומתדייןמשתתףכצד,ונדרשאבהותבתביעתמעורבהעותרעצמומצאזובפרשה
המשפטבית.עבורהולשלםאבהותבדיקתלעבור,המדינהחוקמכוח,בהליך
השופטכבודמפי,(אחדפה)קבעהעליון

~
Burge,חסרמתדייןהמחייבהחוקכי

Due~-ההליךאתהמפרחוקהנו,הבדיקהבעלותלשאתאמצעים Processהחוקתי.
הקודמותההלכותשלאבחונןותוךBodklieהלכתעלבהתבססשניתן,הדיןפסק
:כדלקמןקבע,זהמסוגבקשותנדחובהן

1614אק.23.376

811614ע.24.379

Meltzerא2IdCrawשע.936.5(1971).25

26.860(1991,.ed*12)Gunter Constiavtional

Id

~W.0 ביתמאגרתלפטורהעותרשלבקשתונדחתהשםtu~s.אKrasש4ט.434.5(1973):ראו27

Onweinא:וכן.רגלבפשיטתחובותלסילוקוולונטריתבקשהשלההליךוהוצאותמשפט

(1973)656.5.1)410Schwab,אשר,סעדנזקקשלרעוד?מאגרתלפטוךבקשהנדחתהשם
.אורגוןבמדינתלערעוריםהמשפטביתהחלטתעלערעורלהגישמעונייןהיה

Liale,452ט.1.5(1981).28 " Stltater
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Quasi(באופיו"פלילימעין"בהליךהמדובר(1 Criminal(שהוגדראףעל

אופיישנוהאבהותלבדיקת.הפרשהנדונהשםקונטיקטבמדינתאזרחיכהליך
.ומכריעהבולטתהיאבהליךהמדינהשלומעורבותה"מזכהראיה"של

,המשפטיבהליךהמדינהכנגדגםהמתמודדהאמצעיםחסרהמתגונן(2
איןאם,להישמעזכותמשוללהנו,אבהותו-איאתלהוכיחלמעשהוהמחויב

.Boddieבענייןלעותרבדומהוזאת,הבדיקהבעלויותלשאתבאפשרותו
גםכמו,שלווהאינטרסחלופיהתדיינותלפורוםאלטרנטיבהכלאיןלנתבע(3
כי,נקבעכןעלאשר.חוקתיאופיבעלהנו,האבהותסכסוךנשואהילדשלזה

.האבהותבדיקתבעלויותתישאהמדינה

משפטילסיועהחוקתיתהזכותשלהסוגיהמסקירת-המשווההמשפטסיכום.ג
:כךלסכםניתןזרותמשפטשיטותבשתיאזרחייםבהליכיםולייצוג

בזכותו,מסוימותבנסיבותהמשפטבתיהכירושנסקרוהזריםהדיןבפסקי(1
בהליךהמדינהחשבוןעלוייצוגמשפטילסיועאמצעיםחסרמתדייןשלהחוקתית

.("הזכות":להלן)אזרחי
,המחוקקידיעלבמפורשנקבעהלאמשפטיוסיועלייצוגהחוקתיתהזכות(2
בטקסטמפורשעיגוןללאגםהזכותשלקיומהאתהסיקוהמשפטבתיאך

.החוקתי
לזכויותהאירופיהדיןבית.דרכיםבכמהלגזורניתןלייצוגהזכותאת(3

הברית-בארצותהמשפטבית.לערכאותהגישהמזכותלייצוגהזכותאתגזרהאדם
שבתיקוןלשוויתהחוקתיתהזכותאוראוילהליךמהזכותלייצוגהזכותאתגזר

.לחוקהעשר-הארבעה
אבהות,גירושין,נישואיןענייני)משפחהבעניינילהתדייןוהזכותהאינטרס(4

זכותמתן,מסוימותבנסיבות,המצדיקיםמובהקחוקתיאופיבעליהנם(וכדומה
.אמצעיםלחסריייצוגזכותאומשפטילסיועחוקתית

דווקאמשפטיוסיועלייצוגהחוקתיתהזכותאתהגבילולאהמשפטבתי(5
למקריםמדויקיםגבולותמלקבוענמנעואך,משפחהלענייניהנוגעיםלהליכים
.זווכותלפרטקמהבהןעתידיים

הישראליהמשפט-אזרחיבהליךמשפטיוסיועלייצוגהזכות.3

כלבפנימיוצגלהיותהפרטשלזכותו-דיןעורךידיעללייצוגהזכות.א
22בסעיףקבועה,אזרחייםבהליכיםוהןפלילייםבהליכיםהן,המדינהרשויות

:הקובע1961-א"תשכ,הדיןעורכילשכתלחוק

רשויותכלבפניידיועלמיוצגלהיותזכאידין-עורךשלכוחושייפהאדם"
עלציבורייםתפקידיםהממלאיםואנשיםוגופיםמקומיותרשויות,המדינה

."דיןפי
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זכותהנהדיןעורךידיעללייצוגאדםשלזכותוכי,נקבערבותשניםלפניכבר
לייצוגהפרטשלהזכות.הטבעי29הצדקמכלליאחדאתבהלראותישאשריסוד
רשויותלמולהייצוגכי,מההכרההנובעתמוכרתדיוניתזכותהנהדיןעורךידיעל

דיןעורך.כראוילעשותהיכולהפרטאיןאשרסבוכהמלאכהפעמיםהנההמדינה
האינטרסיםעללהגןיותרמוכשר,בכךושמלאכתו,ודיןדתשיודע,לכךשהוכשר

ייצוגללאשבהםסבוכיםמשפטייםהליכיםישנם,לכן.עצמוהואמאשרשולחושל
.הולםבאופןהערכאותבפניעניינואתלהביאאדםיוכללא,דיןעורךידיעלהולם
בשלמאדםנשללתשהיאוישיחסיתאלאמוחלטתבזכותמדובראין,זאתעם

כנסתחברשלזכותונשללהלמשלכך.חוקהוראתמכוחאומיוחדותנסיבות
.חסינותו30הסרתלהליכישנגעוהכנסתמליאתבדיונידיןעורךידיעללייצוג
,[משולבנוסח]המשפטבתילחוק63בסעיףהקבועהההוראההנהנוספתדוגמא
ידיעלקטנותלתביעותמשפטבביתדיןבעליצוגכי,הקובעת,1984-ד"תשמ
.שירשמומיוחדיםומטעמיםהמשפטביתברשותרקיהיהדיןעורך

שלחשיבותומהי-המדינהשלחשבונהעלוייצוגמשפטילסיועהזכות.ב
המודרניתהסעדבמדינת,שראינוכפי?האזרחיכהליךהמשפטיוהסיועהייצוג
שלשירותיואתלשכורהחירות.3!דיאיןלבדההייצוגבזכותכי,ההכרהחדרה
הכלכליותהעלויותאתלשלםמשגתידואיןאשרלאדםמסייעתאינהדיןעורך

:משפטיים32שירותיםעבורהכבדות

לכלהםפתוחיםולהלכההמדינהחשבתעלאמנםהוקמוהמשפטבתי"
,ראשית.כספיתבהוצאהכללבדרךכרוכהאליהםהגישהאולם,ואזרחאזרח
יש,העיקרוזה,ושנית;המשפטלביתמסלשלםישמשפטיהליךכלעבור
שירותועבוראוהמשפטבביתהאזרחשלייצוגועבורד"לעוט"שכלשלם
אפואנשאלת.משפטיתוהדרכהייעוץשלכדרךש"לביהממחוץלאזרח
הדרושיםהכספייםהאמצעיםלואיןאשראזרחאותויעשהמההשאלה

,שוויוןשלזהלעיקרתותועלתיתמעשיתמשמעותכלאיןדידולגבי.לכך
ייצגאשרמיאיןאם,והעשירהחוקמתנגדווביןבינו,החוקבעיניהקים

אתלשלםבידואיןכאשראו,המשפטיותזכויותיובדבראותוידריךאו
."המשפט-ביתמסי

א"ע;169,171(2)כטד"פהחוקרותהצבאיתהמשטרהמפקד'נפיות74/515צ"בג:ראו29
.739,751יבד"פ,ספיר'נמ"בע(ד.ש.א)"אגד"57/44

lד"פ,אראל"מדעת'נפוחסי93/1843צ"בג30 )DD(661,717ואילך.
מיעוטישללערכאותהגססהלבעיתוהחברתיתהמשפטיתהמודעותשלההתעוררותעל31

זול,עממי,לשישהמשפטשלהפיכחולצורךשונותבמדינותשננקטווהרפורמותהיכולת
.ואילך37(1997)חוקרותבזכותלערכאותהגרטהזכותרבין'י:ראו,ופשוט

.313(א"תשכ)יזהפרקליט"החוקבעיניוהעשירהעני"מלנט'א32



רכיןיורם236

ניתןשמהםאמפירייםמחקריםבנמצאאיןהאזרחיבמישורמשפטיסיועלגבי
אמפירייםמחקרים.וחשיבותואזרחיבהליךהייצוגשלהאפקטיביותעלללמוד

הפליליהמישורלגביבישראללמצואניתןהייצוגשלחשיבותואתהמוכיחים
הולםמשפטישייצוג,האינטואיטיביתבתחושהממשישכי,ברורואתעם.33בלבד
.אזרחיבהליךלמתדייןגםחיוניהנוכוללחסרימשפטיוסיוע

בישראלקיימיםהמדינהשלחשבונהעלוייצוגמשפטילסיועהזכותלעניין
לייצוגהפרטזכאיהפליליבמישור.האזרחיולענףהפלילילענףנפרדיםהסדרים

,1995-ו"תשנ,הציבוריתהסנגוריהבחוקלקבועבהתאםהמדינהשלחשבונהעל
לקריטריוניםבהתאםייצוגשירותיהמעניקהציבוריתסנגוריההוקמהמכוחואשר

מטעםמשפטילסיועהפרטזכאיהאורחיבמישור.ובתקנות34בחוקהקבועים
רבותשניםשנחקק,המשפטיהסיועחוק.המשפטיהסיועחוקמכוחהמדינה
הבריתת-ארצותכגון,אחרותמתקדמותבארצותמקבילהחקיקהלאחר

.7הערהלעיל,מגן33
ח"דו:ראוכךעל.הרשימהממסגרתחורגהפליליבהליךולסיועליצוגבזכותהדיון34

משפטיסיועהרנון'א;(1985-ו"תשמ)פלילייםבענייניםהמשפטיהסיועלבדיקתהוועדה
,31הערהלעיל,רבין;(1983-ג"תשמ)השוואתירקעעללמעשההלכהפלילייםבהליכים

הפליליבמישוראךהייצוגזכותלהרחבתמגמהניכרתלאחרונהכילצייןיש.116-119'בע
זכותלהרחבתתוכניתלגבשהמשפטיםלמשרדהורההעליון"ציטרין'צ'בראו.בלבד
לזכויותהאגודהידיעלעתירההוגשהנושאבאותו,2[.2000.5הארץ"לנאשמיםהייצוג
תוכניתלגבשהמשפטיםלמשרדהעליוןהמשפטביתהורהתקדימיתוכהחלטההאזרח

מספרלפנידיווח,מןקנת'פרופ,הארציהציבוריהסנגור".לנאשמיםהייצוגזכותלהרחבת
להציגהזדמנותלהםשניתנהבליכפועלמאסרלעונשינשפטיםרביםנאשמיםכיחודשים

,רובינשטייןאליקים,לממשלההמשפטיליועץפנהמן'פרופנאותהובצורהטענותיהםאת
בישראלהאזרחלזכויותהאגודה99/3823צ"בגראו."לבעיהפתרוןבמציאתשיסייעבבקשה

.2000.5.8מיוםההלטה(פורסםטרם)המשפטיםשר'נ
,המאהבראשיתעודנעשולנזקקיםהסיועבעייתאתלפתורהכרית-בארצותראשוניםניסיונות35

הנזכרתההתפתחותשלעיקרה,למעשהאך,הקודמתבסאהעודהופיעואלולניסיונותוניצנים
שוניםמאמציםבעקבות.הנוכחיתהמאהשלוהשישיםהחמישיםשנותבסוףהתרחשהלעיל
1966Act-ה1966שנתבסוףחוקקוולונטרייםגופיםשל

"
ובמסגרתו,Economicסקקם[1תש

0Officeקק0[ש"ש-ההוקם For Economic(להלן:"t( t'OEOמפעלילממןעצמועלשנטל

כנוייםהיולעילהנזכריםהמוסדות.עצמההרשותמכספימומןואשר,למיניהםמשפטיסיוע
כללבדרך)המקומיהמשפטניםארגתמאנשימורכבנאמניםחברידיעלשנשלטובאופן
.לסיועהנזקקיםשלסמליתנציגותועםההזדמנויותמשרדנציגיעםיחד,(הדיןעורכילשכת
פעולהשיתוףעלהוכיח080-הבמסגרתהמשפטיהסיועמוסדותהפעלתשלהכלליהניסיון
פעולהשיתפואשר,למשפטיםהספרבתיעםוכןוהארציהמקומי88[-הארגוניעםמוצלח
האמריקאיהמשפטיהסיועשיטתעל.ומגווניםשוניםבתפקידיםבהתנדבותנמרץבאופן
:ראווכן,145,146(ה"תשל)דמשפטעיוני"משפטילסעדהזכות"כהן'ש:ראו

"Stateא.מוChallenge and O

~

portunitf forשידחססקServices For0881-1"Greenwalt.)1

Waggoner, "Neighbourhood Law Offices: The New Wave.];10](1966)1%438הץצ

.805(1967-1966).Rev.2.flarv80"the Poor0!Lega] Services1ח

The:החוקאתהולידהאשרהשמוניםשנותמאמצעהחקיקהפעילותאתלצייןישבנוסף

(1985)Justice Act0!Equal Access-בהחזרלזכותניתןפיועלאשד,פדרליחוק
.(הברית-ארצות)המדינהכנגדהמוגשיםשוניםמינהלייםבהליכיםהמשפטיותההוצאות
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שידולמי...בוהכרוכותההוצאותלרבות,משפטיומירות"להעניקנועד,36ואנגליה
.37"בהןלשאתמשגתאינה

המשפטיהסעדמערךעלשנמתחהחריפהביקורתלאחרנולדהישראליההסדר
שופטבראשות)המשפטיםשרמינהאותהועדהובעקבותהמדינהידיעלהמקוים

לשיפורםוהדרכיםהאמצעיםאתבדקהאשר,(קיסטר'יהעליוןהמשפטבית
מסגרתחוקחוקקהוועדההמלצתבעקבות.38והיקפםהמשפטיהסעדשירותישל

לשכותלהקיםהמשפטיםשראתהמסמיך,המשפטיהסיועחוק,ביותרכללי
שיתנוהמשפטיהסעדהיקףאת,הפעלתןדרךאתבתקנותולקבועמשפטיתסעד
הסיועתקנותאתהמשפטיםשרהתקיןזוסמכותומכוח.לנתינתו40התנאיםואת

התנאיםאתהקובעות,("המשפטיהסיועתקנות":להלן)1973-ג"תשל,המשפטי
עלנוקבתביקורתנמתחהזההסדרעלגם.המשפטיהסיועלקבלתהמדויקים

.4'משנהבחקיקתאלאהראשיתבחקיקההמדויקיםהקריטריוניםאתקובעשאינו
,הרשויותכנגדתובענותלהגיש"זעיריםעסקים"ולאזרחיםלאפשר,הנההחוקשלמטרתו
:ראוכךעל.ההליךבניהולהכרוכותהמשפטיותמההוצאותחששללא
Ariz19"Justice.מג Act10Analysis and Explanation of the Equal Access8)11111"ע.L.L

1.תא70(1987)229.

theץ10:ראווגרממההביית-ארצות,באנגליהזוסוגיהעל36 courts10Hi~e "Access.א ,thelUnited

Ki

ingdomתו

Comparative

,: Analysisl; oftheLegal; Framework

i

.4:JPersons11ת6180ח

Inter.1"ם.(1991)91 and conv40"00ותפתחUnited States and.
הסעדחוקהצעת"גינת'ג:ראוכלליבאופןזהחוקעל.המשפטיהסיועלחוק2סעיף37

.368(א"תשל)אמשפטעיוני"1970-א"תשל,המשפטי
.1970-א"תשל,907ח"בהשפורסמו,משפטילסיועהחוקלהצעתהסברדבריראו38
באזהשחוקאלאמשפטילסיועהחוקבטרםקיימותהיובארץהמשפטיהסיועלשכות39

,המשפטיהסעדחוקלהצעת1לסעיףההסברבדבריראו.ברורחוקיכסיסעללקיימן
כלבראשכינקבעהמשפטיהסיועבחוק.(1970.11.1א"תשל,907ח"ה)1970-א"תשל
.הדיןעורכילשכתחבריעמודמשפטיסיועלשכת

:כדלקפןקובעהמשפטיהסיועלחוק7סעיף40

ומשפטחוקהחוקועדתבאישור,רשאיוהוא,זהחוקשלכיצועועלממונההמשפטיםשר"
-לרבות,לביצועוהנוגעבכלתקנותלהתקין,הכנסתשל

.משפטיסיועלשכותהקמת(1)
.משפטייםשירותיםיינתששבהםהעניינים(2)
.אלהשירותיםלמתןוהכללים,למבקשיםשינתנולסוגיהםהמשפטייםהשירותיםהיקף(3)
והנסיבות,בושהוחלשירותמחןשיופסקלהורותהלשכהראשרשאישבהןהנסיכות(4)

.שניתנושירותיםעלהוציאהשהלשכההוצאותלהחזירמשפטישירותהמקבלחייבשבהן
סיועלשכתמעובדישאינםדין-עורכיבידיזהחוקלפימשפטישירותלמתןהסדרים(5)

.אלהדיןלעורכיוהוצאותטרחהשכרולתשלוםמשפטי
ותקנות,האוצרשרעםבהתייעצותהמשפטיםשריתקין(4)עד(1)פסקאותלענייןתקנות
."הדץ-עורכילשכתעםבהתיעצות(5)-ו(3)פסקאותלעניין

:166-167'בע,35הערהלעיל,במאמרוכהןכךעלאומר41

שיתןהשירותיםוהיקףהעניניםלסוגהנוגעבכלחלקדףהחוקמשאירמפתיעבאופן"
זוגישה.המשפטיםלשרשמורהאלובעניניםלקבועהסמכות.המשפטיהסעדמערך
המוקבלתזכותולא,חסדמשפטיסיועבמתןהרואההתפיסהשלהשתקפותהאלאאיננה
איננוהחוקאמנם...שווהמשפטי'זעוקיקולאזרחיהלאפשרהסעדטדינתמטעםבחובה
להרחבתפתוחההדלתאתמשאירואף,בלבדסעדלנזקקיינתןשהסיועבמפורשמצין
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ללשכתיגישמשפטיסיועהמבקש:כדלקמןהנוהסיועלקבלתההסדרשלעיקרו
כינקבעלגביהםאשר,המסוימיםבענייניםלסיועבכתב42בקשההמשפטיהסיוע

ועריכתמשפטייערןהנו,הסיועבמסגרתשיינתןהשירות.משפטי43סיועיינתן
תשלוםוכןלפועלהוצאהולשכותדיןבתי,משפטבתיבפניייצרי,משפטייםמסמכים
.44להוציאןהכרחהיההלשכהראששלדעת,השירותבמתןהכרוכותההוצאות
לחקירהבהתאםהמשפטיהסיועלשכתראשיכריעלסיועהבקשהבגורל
להגשתובכפוף,(2תקנה)המשפטיהסיועתקנותקובעותאותםומבחניםודרישה
שידו,לכאורהראייהתשמשאשר,מקומיתרשותשלהסעדלשכתמטעםתעודה

לדחותרשאיהלשכהראש.השירות45בהוצאותלשאתמשגתאינההמבקששל
המחוזיהמשפטביתבפנילערעורניתנתזווהחלטהמשפטי46לשירותהבקשהאת

.47הלשכהנמצאתסמכותושבתחום(יחידדן)
הסיועלשכתשלדיןעורכיידיעלהשירותיינתןהבקשהשלקבלתהעם

הלשכהעובדאיננואשרדיןעורךידיעלאו,(מדינהעובדיהםאלה)המשפטי
שכרוואשר,48(השירותנותנידיןעורכילרשימתלהיכנסשהסכיםפרטידיןעורך)

.49המשפטיהסיועבתקנותשנקבעולתעריפיםבהתאםהמדינהאוצרידיעלישולם

אתלהעניקדהיינו,הקייםהמצבעללשמורהיאשהמגמהדומהאולם,המסתייעיםהיקף
למדינכבדהמשכבהלחלוטיןלהתעלםלהמשיךובכךסעדלנזקקימשפטילסיועהזכות
למסגרתנכנסתשאיננהאף,ידהבהישגאינןמשפטישירותשהוצאותהאוכלוסייהשל
זכותהיאמשפטילסיועהזכותאמנםאם.הסעדמשרדידיעלכהגדרתםסעדנזקקישל

המשנהלמחוקקלהשאירשאיןהרי,סעדבמדינתאזרחלכלהשמורהקונסטיטוציונית
איןמסגרתאפילושלמעשהאלא-בלבדזולא.זוזכותשלהגומה"היקףעללהחליט
ונושאיהיקףלגבי(המשפטיםשר)המשנהלמחוקקשהןהנחיותכלבואיןשכן,בחוק

."המשפטיהסעדמערךכמסגרתשיינתןהשירות
בכלחינםשיימסרבטופסערוכהתהאהבקשה,המשפטיהסיועלתקנות1לתקנהבהתאם42

.המשפטיהסיועלשכות
משפחהעמית:הבאיםבענייניםענוקהשירות,המשפטיהסיועלתקנות5לתקנהבהתאם43

,למגוריםהנוגעותזכויותהגנת,1995-ה"תשנ,משפחהלעטיניהמשפטביתבחוקכמשמעותם
למעט,המושכרותיקונימפתחדמי,שכירותדמי,ידסילוקאופינויתביעות,בעלותלרבות
לרבות,כספייםעניינים;לכךבקשראחרתפעולהכלאובמקרקעיןזכותהקנייתרישום
מסחוק,1975-ו"תשל,מוסףערךמסחוק,הכנסהמספקודתלפיענייניםלמעט)נזיקין
עניינים;(1963-ג"תשכ,מקרקעיןשבחמסחוקאו,1961-א"תשכ,פיצוייםוקרןרכוש
המעניקחיקוקפיעלתביעות;(פלילייםענייניםלמעט)כעםלדוןמוסמךלעבודהדיןשכית

ענייןבכלתביעות;נספיםלמשפחותאולנכיםאחרותזכויותאו,שיקום,מענקים,גמלאות
,האזרחותחוק,1950-י"תש,השבותחוקלפיתביעות;משוחרריםחייליםלזכויותהנטע
אועיסוקים,עסקיםרישויענייני;1965-ה"תשכ,אוכלוסיןמרשםוחוק1972-ב"תשי

.חיקוקמכוחוהסדרתםמקצועות
.המשפטיהסיועלתקנות6תקנה44
.המשפטיהסיועלהוק3סעיף45
.המשפטיהסיועלחוק4סעיף46
.המשפטיהסיועלחוק5סעיף47
,משפטילטיחיהלשכה,י"מ'נדור81/383צ"בג:וראוהמשפטיהסיוצלתקנות4תקנה48

.167(1)לור"פ
.המשפטיהסיועלתקנות1תקנה49
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יש.50הסיועלשכתלראשבלעדיבאופןנתונההשירותנותןיהאמילקבועהזכות
וולונטרייםארגוניםשללפעילותםפתחפותחואיננומסדיראיננוהחוקכילצייץ

.51החוקבמסגרתשהואסוגמכל(משפטילסיוע)
עלעומדאזרחיבהליךהמשפטיהסיועתקציבהרשימהכתיבתלתאריךנכון

אלףוחמשבכשלושיםמטפלהמשפטיהסיוע.לשנהשקליםמליוןכארבעים

שרהגיש2000מרץבחודש.לשנה%20-כהואהשנתיהגידולוקצבבשנהפניות

:167-168'בע,35הערהלעיל,כהן:ראו.מלומדיםידיעלביקורתנמתחהיהעיקרתעלגם50

להצטרףשביקשודין-עורכירשימתמתוךהדיןעורךאתהפונהיבחר,כאמור,באנגליה"
התפיסהשלתוצאה,שוב,הינהלפונהדיןעורךשלשרירותיתקביעה.המוסדלפעולת
בשכבותובמיוחד-שיהיההראוימן,דיןעורך.זכותולאחסדמשפטיסיועבמתןהרואה

נאמןאישגםאלא,המשפטיהיועץרקלא-הנוכחיבהקשרמדוברכהןאוכלוסייה
."בתקנותלאאפילואדםעללכפותניתןלאאלואת.וידיד

וחוק1995-ו"תשנ,הציבוריתהסנגוריהחוק-החוקיותלמסגרותפרטכי,לצייןראוי51
(זהחוקמכוחפועליםשאינם)וולנטרייםגופיםמספרבישראלקיימים,המשפטיהסיוע

סוציאליתכעזרההסיועאתמעניקיםמהגופיםחלק.וייצוגייעוץשלמשסטיסיועהמעניקים
משפטיייעוץבמתןעוסקזהגוף."בפליליםמשפטילסיועהמרכז"כגון,אמצעיםלחסרי
הנזקקיםלפוניםניתןהסיוע.אמצעיםמחוסריולנאשמיםלעצוריםהמשפטבבתיייצוג
הנו"בפליליםמשפטילסיועהמרכז".פלילייםבענייניםהמשפטבבתיוייצוגמשפטילייעדן

וכןהמשפטיםמשרדבאמצעותישראלמדינתשלהעזבונותקרןידיעלהממומן,עצמאיגוף
אוניברסיטתשללמשפטיםבפקולטהממוקםהוא.אחרותופרטיותמוסדיותתרומותידיעל
מהפקולטהמתקדמיםסטודנטיםשלהוולונטריתבעזרתםהסיועאתומעניקאביב-תל

האגודה"כגת,נוספיםגופיםקיימיםוהאזרחהאדםזכויותבנושא.שבאוניברסיטהלמשפטים
בפקולטההפועלנוסףגוף)"האזרחבזכויותמשפטילסיועהמרכז"ו"האזרחלזכויות

,האזרחזכויותבנושאתשלוםללאמשפטיסיועוהמעניקאביב-תלבאוניברסיטתלמשפטים
,גופיםמספרכןגםפועליםמיעוטיםזכויותכנושא.(למשפטיםמהפקולטהסטודנטיםבעזרת
לזכויותארגון-"עדאלה"ו(הערביהמיעוטלבנימשפטיסיוע)"הארבעיםאגודת":כגון

אופוניםשלשוניםלסוגיםמשפטיסיועבמתןעוסקיםמהגופיםחלק.הערביהמיעוט
ישהנשיםזכויותעלבהגנה,למשלכך.לקדםאלהגופיםבאיםשאותםמסוימיםכנושאים
.(כארץשוניםבמוקדיםלנשיםמשפטיסיועהנותנת)"נעמת"ו"הנשיםשדולת"אתלהזכיר
"בזכות",הילדלזכויותבינלאומיתאגודה-"י"אב":הבאיםהגופיםאתלהזכירניתןכנוסף
למלחמההתנועה-"ב"הל",(ומנטליתפיזיתנכות)מוגבליםלאנשיםמשפטיסיוע-

משפטיסיוע)"ודיןטבעאדם","הילדלשלוםהמועצה","הפרטלהגנתהמוקד",בעוני
,הפועליםמועצותלציוןראויות,כןכמו."יהודילפלורליזםהמרכז"ו(הסביבהאיכותבנושאי
כל.ועבודהתעסוקהבנושאימשפטיסיועלקבלהסתגרותחברייכוליםבמסגרתןאשר

ושאר)הערכאותבפניהשוניםהפוניםאתמייצגיםהשארביןאשר,לעילהמצויניםהגופים
מטבעאשרעובדה,המשפטיהייצוגלצורךדיןעורכילהעסיקנאלצים,(המדינהרשויות
מהדרישהנובעזהאילוץ.אלהגופיםמעניקיםאותוהשירותאתומחקרתמסבכתהדברים
גוףכלאו)משפטבתילפניהצוגשלשפעולות,הדיןעורכילשכתבחוקהקבועההחוקית

גורמתזועובדה.בלבדדיןעורךיזרעליעשה(שיפוטיתמעיןאושיפוטיתסמכותבעלאחר
חסרילטובתהערכאותבפנימשפטילייצוגהוולנטריותהסיועפעולותגםכי,לכךהשארבין

בדרךהוולונטרייםהגופיםפועלים,כךעקב.מבוטלותבלתיעלויותבעלותהנן,אמצעים
מתחיביםאינםוהם,תקשורתיאוציבוריאופיבעליתיקיםאו,חמורים"תיקיםבחירת"של

גם,כןעלאשר.קשוחותסידהאמותפיעלותיקתיקבכלהטיפולאתעצמםעללקבל
והםאמצעיםחסרישלהיצוגלבעיתסופיאומספקמענהנוהניםאינםהוולונטרייםהגופים
.המדינהשלמתקציבהסדירמשפטיסיועאוציבוריתסניגוריהשלבמקומהבאיםאינם
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בגובהאגרותלהטילומשפטחוקחוקהבוועדתשנדונהבקשהבייליןיוסיהמשפטים
הנזקקיםעל(להכנסהבהתאם)שקליםוחמישיםומאהשקליםוחמישהשבעיםשל

והאוצרהמשפטיםמשרדנציגישללהערכתם.המשפטיהסיועלשירותיהפונים
,דברשלבסופו.לשנהח"שמליוןכחמישההנההאגרהמגבייתהצפויהההכנסה
הוועדהחברילדעת.ומשפטחוק,החוקהועדתידיעלההצעהנדחתה,שכךוטוב

לשירותיםהנזקקגדולציבורכי,לכךתגרוםבאגרהמשפטילסיועהפנייההתניית
.52לייצוגהבסיסיתזכותותפגעובכךבאגרהיחויבאםסיועלקבלתיפנהלאאלה

שלמבטומנקודת-חוקתיתכזכותאזרחיבהליךמשפטיוסיועלייצוגהזכות.ג
משפטילסיועהזכותבדברלשאלהמרובהחשיבותישנה,היכולתחסרהאורח

בחוקתהמעוגניםחוקתייםעקרונותמכוחלאזרחהעומדמינימליחוקתיכסטנדרט
:טעמיםמשניוזאת,המדינה

שהותקנו,בתקנותכיוםקבועותמשפטיסיועלקבלתהמידהאמות,כאמור(1
אתולהקשיתהתקנותאתלשנות,בכךרצונואם,הרשאי,המשפטיםשרידיעל

.הסיועלהענקתהמידהאמות
זכותשלקיומהבדבר,מתאימותבנסיבות,העליוןהמשפטביתשלקביעה(2
מכוחהמוענקהמשפטימהסיועיותררחבהזכותלהעניקיכולהחוקתיתייצוג
מעברמינימליחוקתיסטנדרטלקביעתאפשרותקיימת,קרי.המשפטיהסיועחוק

.החרותהחוקלהוראות
האדםכבוד:יסוד-חוקהנולענייננוהרלוונטיהיחידיהחוקתיהטקסט,אולם
53פליליבהליךהן,למתדייןהמקנהמפורשתהוראהכלכוללאינואשר,וחירותו

זכותאתלבססניתןכיצד.משפטילסיועאולייצוגהזכותאת,אזרחיבהליךוהן
בענייןהוזכרהשאךווסוגיה?וחירותוהאדםכבוד:יסוד-בחוקהחוקתיתהייצוג

מעוררתוהיאזובפרשהועומדתתלויהנשארה,טירקלהשופטידיעלשושןבן
:סוגיותמספרלדיון

שנצטברהלאחר,כיום-היסוד-בחוקבמפורשמנוחהאינההייצוגזכות(א
חידושכלעודאין,החדשיםהיסוד-חוקיבנושאמחקריתוספרות,רבהפסיקה
בומצוינותאינןאשרזכויותמכילוחירותוהאדםכבוד:יסוד-חוקכי,בעמדה

כזכות"פישכיץ'ע:גםוראו.ומשפטחוקחוקהועדתשלהאינטרנטמאתרהוצאזהמידע52
.2000.2.25,הארץ"חינםלאכברהמשפטיהסיוע,ביילין

דעותהובעווחירותוהאדםכבוד:יסוד-חוקלאורפליליבהליךדיןעורךלמינויהזכותלגבי53
זכותואתלהסיקניתןאדםשלמכבודו"כי,הדעהאתבספרוהביעברק'א'פרופ.שונות
,ד"תשנ)במשפטפרסמותברק'א,"דיןעינויולמניעתהוגןלמשפטזכותוואתדץ-לעורך
סניגורלמינויהחוקתיתהזכותכי,סבורשחר"'פרופ;432,(חוקתיתפרשנות:גכרך

המשפטשלהעשהספר"פלילידין-סדר"שחר'י,לשוויוןהחוקתיתמהזכותלנבועיכולה
,7הערהלעיל,גרוסראווכן.375,399-400(ג"תשנ-ב"תשנ,עורךצבי-רחן'א)בישראל

בעקבותולהתרחבלהשתנותצריכהאינהסניגורלמינויהזכותהאחרוןשללדעתו.168'בע
שלחקיקתולאחרהובעהזודעה)הרגילבחוקלקבועמעבר,וחירותוהאדםכבוד:יסוד-חוק
חורגתהפליליבהליךליצוגהחוקתיתהוכוחסוגיית,מקוםמכל.(הציבוריתהסנגוריהחוק

.זורשימהממסגרת
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האדםכבוד:יסוד-חוקכי,אחתלאפסקכברהעליוןהמשפטבית,ואכן.במפורש
אזכורה-באיאין,כןעלאשר.54במפורשבומצוינותאינןאשרזכויותמעגןוחירותו
מכשוללהציבבכדיוחירותוהאדםכבוד:יסוד-בחוקהייצוגזכותשלהמפורש

.כןלעשותתאורטיותהצדקותישנןכאשר,בזכותהכרהבפניאמיתי
מכילכלליבאופן-"עשה"חובותהמדיבהעלמטילההייצוגזכות(ב
.נגטיביאופיבעלותקלאסיותליברליותזכויותוחירותוהאדםכבוד:יסוד-חוק
אוהזולתשלזכותהיעדרעומדתכנגדןאשר(חירויותגםהקרויות)זכויות,קרי
גםהמכונות,חברתיות-פוזיטיביותלזכויותבניגוד,זאת.55בהןלפגועהמדינהשל

וסיועלייצוגהזכות.המדינה56על"עשהחובות"המטילות,"שנימדורזכויות"
חובותהמדינהעלהמטילההפוזיטיביתמהקטגוריהחברתיתוכותהנהמשפטי

עד.(המדינהחשבוןעלדיןעורךיכולתחסרלמתדייןלמנותהחובה:כגון)"עשה"
המטילותפוזיטיביות-חברתיותבזכויותמלהכירהעליוןהמשפטביתנרתעהיום

המשפטביתשלזולגישההצדקהכלאיןלדעתנו.57המדינהעל"עשה"חובות

שלעיגונהלעניין.271(ג"תשנ)מאהפרקליט"חוקתיתכזכותהאדםכבוד"ברק'א:ראו54
צ"כג;501(5)מהד"פ,ישראלממשלת'נהנקרםשדולת94/453צ"בג-לשוויוןהזכות

94/4541צ"ובג;353(3)מחד"פ,ולגבורהלשואההזיכרוןרשות,ושםיד'נהופרט92/5394

93/2481צ"בג-האסיפהזכותשלעיגונהלעניין;94(4)מטד"פ,הביטחוןשר'נמילר

,המרחיבההגישהלצדכי,לצייןיש.456,468(2)מחד"פ,ירושליםמחוזמפקד'נדיין
שלתחולתוהרחבתתהליך,פיהעלמצמצמתבגישההמצדדיםקולותלאחרונהנשמעים

איננו-במפורשבומנויותהבלחיהזכויותעלשיחולכך,וחירותוהאדםכבוד:יסוד-חוק
משפטים"החוקתיתהמהפכהשלהיקפהעל-מנויותהבלתיהזכויות"סומר'ה:ראו.רצוי
.257(ז"תשנ)כח

זכאיאדםכל":הקובעתוחירותוהאדםכבוד:יסוד-לחוק4סעיףהוראתהנהלכךחריג55
."כבודוועלגופועל,חייועללהגנה

,לעבודההזכות,לבריאותהזכות,לחינוךהזכות:הנןפוזיטיביותחברתיותלזכויותדוגמא56
-חברתיותזכויות"מונדלק'ג:ראובישראלהחברתיותהזכויותעל.וכדומהלשינוןהזנות

שנתון"האדםזכויותשלהחברתילממדחברתיותמזכויות:החדשהחוקתיבשיחכלכליות
.65(1999)זהעבודהמשפט

,2,25-26(ת3ד"פ,והחרכותהחקקךשר'נגילתשוחריעמותת95/1554צ"כבג,למשלכך57
כבוד:יסוד-מחוקהנגזרתפחיטיביתכזכותלחינוךבזכותלהכירהעליוןהמשפטביתסירב
.לחינוךחוקתיתיסודזכותבשיטתנוקימתכיהמסקנהאתלחייבכדיאין":וחירותוהאדם
ממנו,חוקתימקורשלאיתורמחיבהעותריםשלטיעונם.עיגוןטעונהחוקתיתיסודזכות
לטיעוןרלוונטילהיותעשויאשרהיחידהחוקתיהמסמך.לחינוךהחוקתיתהיסודזכותנגזרת

.לחינוךהזכותאתבמפורשמעגןאינוזהחוק.וחירותוהאדםכבוד:יסוד-חוקהוא,זה
הזכותגםכלולה,זהכחוקהמעגנת,לכבודאדםכלשלזכוהובמסגרתכי,לטעוןניתןהאם

...ניכרקושימעוררכזהמגרל.לכבודהזכותבפרשנות'רחבמודל'מניחהכזוטענה?לחיתך
יסודזכותשלקיומהאתלכבודאדםשלמזכותולגזורשאיןסבורהנני,אלהדבריםברוח

ספק":423'בע,53הערהלעיל,ברק:בנוסףוראו.(.ר.י-שליההדגשה)"לחיתךחוקתית
יחד.חברתיתולרווחהלבריאות,להשכלה,לחינוךזכותהאדםמכבודלהסיקניתןאםבעיני
וזוהי."אנושילקיוםבסיסייםצרכיםלסיפוקהזכותאתהאדםמכבודלהסיקניתן,זאתעם
'א:ראו,ברקהנשיאעלבהסתמכם,מדעה'בר"ודרוכעשטין'א'פרופשלדעתםגם

,ז"תשנ,חמישיתמהדורה)ישראלמדעתשלהקתסטיטחרוניהמשפטמדינה'וברובינשטין
.930-931(בכרך
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דינהאין,בנוסף.58האקדמיהבחוגינוקבתביקורתנשמעהכברעליהאשר,העליון
הולםלמימושתנאיהנההייצוגזכות.החברתיותהזכרותשארכדיןהייצוגזכותשל
האזרחשלגישתונחסמתהולםייצוגללא.השופטתהרשותבפניהטיעוןזכותשל

הזכויותלרבות,זכויותיועלכראוילהגןהיכולתמהאזרחונמנעתהמשפטלבית
הזכות:כגון,במחלוקתשנויהאינההצדקתןאשר,(הנגטיביות)המוכרותהחוקתיות

.וחירותוהאדםכבוד!יסוד-בחוקהמנויותהזכויותושארלפרטיותהזכות,לקניין
בסיסיתנאיאלאכלכליתלרווחהחברתיתזכותרקאינההערכאותבפניהולםייצוג
האזרחשלהגישהיכולתעלולשמירהחופשיתבמדינההפרטזכויותכלעללהגנה

.59לערכאות

משקפתוהיאמוצדקתאינהזוגישהכי,הטענהאתישראל-בן'ר'פרופהכיעהלמשלכך58
שלהציבורמחלקיהתנכרותתוךבישראלהמבוססותהשכבותשלהעולםתפיסתאתלמעשה
אלהמביןכנטתחברי,שופטים:כגון)ההכרעהבצמתימיוצגיםשאינם,החלשותהשכבות
.(התקשורתעולםשלבכיריםנציגיםאו,הכנסתשלומשפטחוקחוקהבוועדתהמכהנים
.החדשיםהיסוד-חוקיאתברקהנשיאשלפרשנותודרךאתישראל-בן'פרופמבקרתבייחוד

'בע,53הערהלעיל,בישראלהמשפטשלהשגהספר"עבודהדיני"ישראל-בן'ר:ראו
אימתכלהאדםזכויותאבירשהינו,ברקשהשופט,מתמיהאףואולי,מאודמצער":339

הציבורשלהיסוד-תפישותבמסגרתכלללא,פוליטיהאזרחיבתחוםאדםבזכויותשמדובר
במדינהוחירותוהאדםכבודהמושגפרשנותאתמכווןהואפיהן-שעל,בישראלהנאור
אתלפרטשטרחפי-על-אף.החברתיותהאדםמזכויותאחתלאאף,ודמוקרטית-יהודית
זכויותזובמסגרתכלללא,המושגשלהמלאהבמשמעותלדעתונכללותשאכןהאדםזכויות
,עולהברקהשופטשלהכתובהממשנתו,בקיצור...החברתיבתחוםאוניוורסליותאדם
תפישותאתככאלההמשקפים,ודמוקרטיתיהודיתכמדינה,ישראל-מדינתשלערכיהכי

נובעתהמשמעותיתהמסקנה...החברתיותהאדםזכויותאתכולליםאינם,האומהשלהיסוד
הרלוונטיותשהן,האומהשלהיסודבתפישותהגלומותהכלכליותהחברתיותמהתפישות

,אראל"-מדינתשלערכיהכי,נראהזהויבטמד.העבודהכחוקיהיסודחוקייישוםלגבי
,אינדיווידואלית,ליברלית-ניאושהיאבגישהלמעשהמעוגנים,ודמוקרטיתיהודיתכמדינה
."לרצונותיומרביתוקףלתתשיש'עליתגורםבפרטהרואה

,629,ןך5(3)נאר"פ,מ"בעתערבותקליל'נמ"בעאלומיניוםארכל95/733א"ע:ראו59
יסודזכותהיאאיןהמשפט-לביתהגישהזכותכי,היאשלידעתי":חשיןהשופטקובעשם

ניתן.המשפטבשיטתאחרנורמותלמסדרהיאשייכת.יסודזכותהמושגשלהרגילבמובנו
תנאיהינושקיומהאלא,עודלא.יסודזכותעלהיאנעלהכי-אניאומרוכך-לומר
החייםצינורהינההמשפט-לכיחהגדמהזכות.היסודזכויותשארשללקיומןוחיוניהכרחי
נשתנתהבזאת.החוקשלטוןושלהשופטתהרשותשללקיומםהתשתית.המשפט-ביתשל

אלוששתי-המבצעתוהרשותהמחוקקתהרשות-אחיותיהמשתיהשופטתהרשות
הרשותאשרבעוד,המעשההתחוםואםהחקיקהבתחוםאם,ועושותיוזמותהאחרונות
.הכרעותיהואתדעתהחוותאתלקבלאליהיבואוכיומצפהמושבהעליושבתהשופטת
מןמשהעלהעםויעמודהעםאתלשפוטמשהוישבממחרתתהי':משהעלוכנאמר
מושבועלהיושבשופט:לשיפוטהנדרשיםהםאלהשניים.(יג,יחשמות)'הערבעדהבוקר

משפט-ובית,מעשוחסרבטלהמשפט-ביתישבמתדייניםבאין.לפניוהעומדיםומתדיינים
-משפט-לביתהדרךחסימתכי,מכאןנדע.היה-לא-כמוכמוהושעריועלמתדפקיםשאין
raison~-התחתחותרת,חלקיבאורחולו-בעקיפיןביןבמישריןבין d'etreהרשותשל

רשותבאין.המדינהשלהדמוקרטיביסודפגיעהפירושההשופטתברשותופגיעה.השופטת
ביקורתבאין.ממלכהותאבדעםייפרע,והשלטךהפרטטעשיעלביקורתבאין,שופטת

ייעלםמשפט-לביתהדרךבחסימת...היסודזכויותותיעלמנההחוקשלטליאבדשיפוטית
."עימוהדיןאףייעלםדייןובאין,הדייןואיננו



243אזרחיבהליךמשפטיוסיועלייצוגהזכות

-היסוד-בחוקהחוקתיתהיצוגזכותאתלגזורניתןממנוהראויהבסיס(ג
החוקתיתהייצרגזכותאתממנולגזורהראויהבסיסמהו,היאנוספתשאלה
זובסוגיהלהכריעצורךוללאנמרץבקיצור?וחירותוהאדםכבוד:יסוד-בחוק
:אפשרייםפתרונותכמהעללהצביעניתן,כעת

הגישהזכותשלכפן(אזרחיבהליך)היצוגזכותעללהשקיףהיאאחתדרך
,העליוןהמשפטביתשלפסיקתומכוח,להיכנסזכתהלאחרונהשאך,לערכאות

זכות.וחירותו60האדםכבוד:יסוד-שבהוקמנויותהבלחיהחוקתיותהזכויותלחוג
קיבולכליהמשמשתדיוניתחוקתיתמסגרתזכותהיא,נטעןכך,לערכאותהגישה

אשר,האזרחיבמישורוהןהפליליבמישורהן,דיוניותזכויותשלסגורהלאלרשימה

אתולמצותלערכאותלפנותהפרטשלהמהותיתיכולתואתלקדםבאותכאחתכולן

לאעדייןעצמההגישהזכותשלאופייהומהמקורהמה,השאלה.המשפטבביתיומו
.6!משפטיוסיועלייצוגהזכותשלהיקפהעללהשפיעכדיבהויש,הוכרעה
.האדםלכבודהמסגרתמזכותישירבאופןהייצוגזכותאתלגזורהיאשניהדרך
יכולתוסמךעלתינתןלאדיןבעלשלבעניינוהכרעהכידורשהאדםכבוד

דיןבעלשלממצבוהנובעתההשפלה.שייצגומיומןפרקליטלשכורהכלכלית
אתלהציגאולהתגונןמתקשהכךובשלייצוגולממןיכולשאינו,אמצעיםחסר

יורשעוהעםשפשוטיהאפשרות.בכבודופוגעת,ומקצועימיומןבאופןתביעתו
שלמעיניהםשינהשתדירהדיןמןממונםבזכותנחלציםהארץששועיבמקום

.62הציבורפרנסי
.לשוויוןהחוקתיתמהזכותהייצוגזכותאתלגזורהאפשרותהיאשלישיתדרך
חסרהמתדייןניצבהולםייצוגללאכי,בהשקפהנעוצההתשובה?מדועשוויון

המינימליהשוויוןמתערערובכךהמיוצגלצדביחסנחיתותבעמדתהאמצעים
הדיןבפסקאףלמצואניתןזהלנימוקרמז.המשפטיההליךקיוםבעתהנדרש

עלמיוצגהיההבעלואילומיוצגתהאישההייתהלאכאמורשם,שושןבןבעניין

:63טירקלהשופטאומר.המשפטיהסיועחוקלפיעבורושמונתהדיןעורכתידי

אתלקבועבבואו,ומכופלתכפולהבזהירותהמשפט-ביתחייבכאן"

"חוקתיתלזכותרגילהמזכות-לערכאותהגישהזכות"רבין'י:ראוזהדיןפסקעל,שם60
חוק"לוין'ש:ראולערכאותהגישהזכותשלחשיבותהעלעוד.217(ס"תש)ההמשפט

תורתלוין'ש;451(ו"תשנ)מבהפרקליט"האזרחייםהדיןוסדריוחירותוהאדםכבוד:יסוד
מנשה'ד;31הערהלעיל,רבין;39(1999)יסודועקרותהמבוא,האזרחיתהפרוצדורה

כבמשפטעיוני"חוקתיתפרספקטיבהשלכינונהלקראתמרכזיותמגמות:אזרחידיןסדר"
.205(ט"תשנ)

הליךאו)נאותלהליךמהזכותהחוקתיתהתצוגזכותאתלגזורהאפשרותהיאדומהדרך61
.נוספותדיוניותזכויותלגזורממנהדיוניתמסגרתזכותהנהנאותלהליךהזכותגם.(ראוי

ואףדיוניותזכויותבנושאענפהלפסיקהבסיסנאותלהליךהזכותשימשההברית-בארצות
.מהותיות

יפיםאולם,הפליליבמשפטלדיתכהקשרנאמרואלודברים.398'בע,53הערהלעיל,שחר62
.לעניינינוגםהם

378'בע,2הערהלעיל,שושןבןעניין
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זאתזהירותחובת.מסקנותיואתיסיקבטרםאותםלשקולובבואוממצאיו
,המתדייניםביןכזהקיצונישוויוןחוסרשלבמצבלהתקייםיכולהאינה
פרקליטיםבלשון,השניואילועילגיםבלשוןלעצמוטועןמהםאחדכאשר

אינו(סו,אדברים)'צדקושפטתםאחיכםביןשמוע'שלהציווי.מלומדת
."כזהבמצבלהתקייםיכול

חשיבותו.השיפוטיבהליךהשוויוןאתמקדםהאמצעיםלחסרמשפטיוסיועייצוג
האדברסריתבשיטהדווקאתוקףמשנהמקבלהמשפטבניהולהשוויוןעקרוןשל
לרדתנוטהאינווהשופט,המשפטיותלטענותיובאחריותצרכלנושאבהאשר
היעדר,זהבמצב.הצדדיםעבודתאתולעשות,המשפטיתההתגוששותזירתאל

מיוצגהבלחיהצדאתיעמידאשר,השוויוןבעקרוןלפגיעהלגרוםעלולהייצוג
שללמצבלהובילעלולכזהשוויוןחוסר.המיוצגהצדלעומתנחותהבעמדה
,מוצלחתלתוצאהערובהאינוהמדינהשלחשבונהעלייצוגאמנם.דיןעיוות
נפרדבלתיכחלק,ההליךשלושוויוניהולםלניהולמסוימתהבטחהבוישאולם

הראשונה.בעיותשתיבחובוטומןהשוויוןעקרון,זאתעם.64הצדקעשייתמתהליך
החשובההשאלההוכרעהלאעדייןהעליוןהמשפטבבית.השוויוןלעקרוןנוגעת
.וחירותוהאדםכבוד:יסוד-בחוקהכלולחוקתיעיקרוןהנוהשוויוןעקרוןהאם
האם,היאהשאלה.הייצוגלזכותנוגעתהשניה.65הרשימהממסגרתחורגתזוסוגיה
יכולתשלחוקתיסטנדרטלהציבאמורההמדינהשלחשבונהעללייצוגהזכות
הייצוגליכולתביחסלהימדדצריכהלייצוגהזכותהאםאוופרטפרטלכלייצוג
אתמדגישהשוויוןעקרוןבאמצעותהייצוגזכותביסוסכי,ברור.שכנגדהצדשל
הצדשלהייצוגיכולתאתרקלאלמדודדורשתזודרך.הייצוגזכותשלהיחסיהפן
.שכנגדהצדשלהייצוגיכולתאתגםאלאהאמצעיםחסר

לגזורניתןהמדינהשלחשבונהעללייצוגהזכותאתכי,ולומרלסכםניתן
כל,כאמור.השוויוןמעקרוןוהןלכבודמהזכותהן,לערכאותהגישהמזכותהן
באחתמללכתמניעהאיןיסוד-בחוקמפורשבאופןלייצוגהזכותתקבעלאעוד

אפשרותמכללמוציאהאינהאחתבדרךפסיעהכיאםלעילהצבענועליההדרכים
הייצוגבזכותלהכירהמשפטביתוירצהבמידה,למשלכך.האחרותהדרכיםאת
קשרכלללאוזאת,ייצוגובעלויותלשאתיכולאינואשראמצעיםחסרשל

זכותמכוחלייצוגהראשוןשלבזכותולהכיריהיהניתן,שכנגדהצדשלליכולתו

.הדיולפסק6בפסקה,(פורסםטרם)הראל"מדינת'נרפאלי99/1362(ם-י)פ"ע64
וממשלמשפט"החוקבפניהשוויון"סובול'ומזמיר"השופטשלהחדשמאמרםראוכךעל65

מבחינה.חוקית-עלזכותשללמדרגהיעלההשויוןכירצוי,אכן":165,211(ס"תש)ה
,הארץאתלצאתמהזכותאוהקנייןמזכות,לדוגמא,כחשיבותונופלהשוויוןאיןמהותית
חופשאתוכן)השוויוןאתלכלולוראףנכוןאם,היאשאלה,זאתעם.כזהלמעמדכברשזנו

שבסופוייתכן.עולםחובקתהיתהכאילו,לכבודהזכותבגדר(נוספותאדםוזכויותהביטוי
אך.לשוויוןלזכותאחרתחוקתיתאכסניהתימצאלאאם,זהמצעדמנוסיהיהלאדברשל

המשפטשלהנוכחיההתפתחותכנצלבככרהמהלךאתלבצעוראוינכלאםספקעדיין
,סומר,בנוסףוראו.208-213'בע,שם:ראוזהבנושאהפסיקהלסקירת."בישראלהחוקתי
.54הערהלשול
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שוללתאיננהזודרך,זאתעם.וכדומההאדםלכבודהזכות,לערכאותהגישה

חוסרבשלהמדינהשלחשבונהעללייצוגפרטשלבזכותולהכירהאפשרותאת
הללוהדרכיםלכלרמז.למשפטהצדדיםשניביןהכלכלייםבאמצעיםבולטאיזון
.שושןבןבענייןהדיןבפסקלמצואניתן
חשיבותהעלעמדנו-משפטיוסיועלייצוגהחוקתיתהזכותשלהיקפה.ד
בזכותלהכירהצורךעל,הרגילההחקיקהבמישורמשפטיוסיועלייצוגהזכותשל

הזכותאתלגזורניתןשמהןהשונותוהדרכים,החוקתיבמישורכזכותהייצוג

ולסיועלייצוגחוקתיתזכותבהינתן,בנוסף.וחירותוהאדםכבוד:יסוד-מחוק

הראויהתפרסותההיקף.הזכותשלהראויהיקפהעלולעמודלנסותיש,משפטי
נעמודעליהםמישוריםלמספרנוגעמשפטיוסיועלייצוגהחוקתיתהזכותשל
.כעת

-בארצותכי,לצייןמעניין.הפליליבהליךלייצוגהזכותלגביבהערהנפתח
בהקשרבתחילההתפתחהמשפטירלסיועלייצוגהזכות,בישראלגםכמו,הברית
מהמשפטשונההפליליהמשפטכי,ההשקפההנולדברהטעם.הפלילילהליך

עוסק(האזרחימהמשפטלהבדיל)הפליליהמשפט(1):היבטיםבכמההאזרחי
שלא,לערכאותהאזרחאתגוררתהמדינההפליליבהליך(2);נפשותבדיני

,והחזקההגדולההמדינהאתמעמידהפליליהמשפט,ולבסוף(3);בטובתו
השוויוןנפגםובכך,החלשהקטןהאורחלמול,החוקאכיפתמנגנוניכלשלצידה
שהוכרוזכויותמספרשלבבסיסןעומדיםאלוטעמים.המשפטיבהליךהבסיסי
שלבחלקםכיאף.משפטיוסיועלייצוגהנאשםשלהזכותהשארובין,לנאשם
מאפייניםעודאינםהם,משפטיובסיועבייצוגהצורךאתלהסבירכדיישהטעמים
.אזרחיותבהתדיינויותגםרביםבמקריםמתקיימיםוהם,הפלילילהליךייחודיים

החוקתיתהזכותשלהיקפהעלולעמודלנסותכדיאלובטעמיםלהיעזרניתן
.האזרחיבהליךלייצרג

במשפטהענייניםסוגיאתלתחוםבניסיוןהזכותשלהיקפהנוגעת,ראשית
בעניין.משפטיוסיועלייצוגחוקתיתבזכותלהכירמוצדקיהיהלגביהםהאזרחי

דיני'בעיניהםמשפחהבענייניהליכים":כי,טירקלהשופטכבודקובעשושןבן
שתוכרלכךהצדקהישלדעתי...כמשמעוהרי,כפשוטולאאם;ממש'נפשות

בענייןהדיןפקק.66"מיוצגלהיותמשפחהבענייניבסכסוךדין-בעלשלזכותוגם

עם.המשפחהדינילענףשייךהסמכותדינימבחינתאשר,דיןפסקהנושושןבן
בקשהאוילדיםאימתןכגון,המשפחהדיניבלבשהנובנושאהמדובראין,זאת

המשותפתבדירההשיתוףלפירוקבבקשההמדוברהענייןבנסיבות.גטלקבלת
נפשותדיני"בהיותוההליךשלהחשיבותאתתולהטירקלהשופט.הזרגבנישל

"ממונותדיני"בבחינתהואבדירהשיתוףפירוקפורמליתמבחינהכיאף."ממש
אדםשללמדורוהנוגעתשהשאלה,חולקאין,(הפירודשלהממוניותההשלכות)

כי,להכרהראשוןפתחישנוזהבצעד.ואדםאדםלכלונוגעתביותרחשובההנה

.2הערה,לעיל,שושןכןעניין66
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,פעמיםהנו,ממונותבדיניעוסקפורמליתשמבחינהאףעל,האזרחיהמשפטגם
."ממשנפשותדיני"בבחינת,המשפטבביתהמתדייןהפרטשלמבטומנקודת
ביןהנכוןהמבחיןאיננולאזרחיהפליליהמשפטביןהמסורתישהסיווג,מכאן

המעמידשקליםמיליונישלאזרחיחוב,למשלכך."ממונותדיני"ל"נפשותדיני"
קשהבאופןאדםאותושלגורלועללהשפיעעלולרגלפשיטתשלבסכנהאדם
זאתעם.מופרזתבמהירותנהיגהשלתעבורהבעבירתפליליאישוםמאשריותר
אינהלייצוגהחוקתיתהזכות,ולכן,ערךפחותיאזרחייםענייניםישנםכי,ברור

ניתן.(פליליהליךבכללפרטעומדתאיננהשהיאכמו)אזרחיהליךבכלעומדת
ולאהפליליבהליךרקלאלפרטעומדתלייצוגהחוקתיתהזכוהכי,ולומרלסכם

בבחינתשהואגורלימשפטיהליךבכלאלא,משפחהלדיניהנוגעאזרחיבהליךרק

אתלרעהולשנותהפרטעלקשהבאופןלהשפיעהיכול,"ממשנפשותדית"
.וחובותיוזכויותיומערכת
גםאלא,הענייניםלסוגיביחסרקנקבעתאינהלייצוגהחוקתיתהזכות,שנית

זכותתקוםלהםהמתדייניםלסוגינוגעהשניהמישור,לכן.המתדייניםלסוגיביחס
שהואלנתבערקתעמודהזכותהאם.המדינהשלחשבונהעללייצוגחוקתית
,כאמור?המשפטלביתהפניהאתהיוזםלתובעגםאו"לערכאותנגרר"בבחינת

אלנגררבבחינתהפרטשלהיותוהנההפליליבהליךהזכותשלהטעמיםאחד
ביתכךעלעמד.האזרחיבהליךבהכרחנכוןאיננוזהטעם.המדינהידיעלההליך

עללהשקיףניתןפעמיםכי,קבעאשר,Boddieבענייןהאמריקאיהעליוןהמשפט
התחייבויותיואתמפרצדכאשר,למשלכך."הערכאותאלנגרר"בבחינתתובע

זכויותיועללשמורדרךכלהמקייםלצדמשאיראינואשר,בוטהבאופןהחוויות
איןזהבמצב.אכיפהלסעדבבקשההמשפטלביתפניהשלבדרךאלאהחוזיות

כללבדרךהיאהמשפטביתאלפניהשכן,ונתבעתובעביןאמיתיהבדלכל
תובעים)המתדייניםכןאםמיהם.התובעשלזכויותיועללהגנההאחרוןהמוצא

חסרמתדייןהואהראשוןהסוג?לייצוגהחוקתיתהזכותתקוםשלהם(נתבעיםאו
.ההתדיינותבעלויותלעמודאודיןעורךשירותילשכוריכולאיננואשר,אמצעים

בהחלטזהבמצב.כולחסרהואאףהשניהצדאםמורידאומעלההדברואין
זהבמקרההזכאותכי,לכךהטעם.סיועלקבלזכאותתהיההצדדיםלשניכיייתכן
בסטנדרטהקשההפגיעהמכוחאלאהצדדיםביןשוויוןחוסרמתוךנובעתאיננה

הואהשניהסוג.בחברהפרטכלשל"בערכאותההתדיינותיכולת"שלהמינימלי
כלפיבולטתכלכליתבנחיתותנמצאאך,כולחסרבהכרחאיננואשר,מתדיין
זמןלאורךההליךאתלנהליהקשהההליךשלמורכבותובשלואשר,שכנגדהצד

,לשוויוןלזכותמתקשרזהמצב.המדינהמצדמשפטיסיועללאהולםובאופן
.לעילננענובהןבעיותולמספר

בקשר.הזכותבצלזכאייהיהלהןהשוניםהסיועסוגיאתלקבועיש,שלישית
במובןדיןעורךלשירותיבזכותדווקאהמדובראין.מסמרותלקבועאיןזולכך
מסמכיםעריכת,משפטיייעוץ:כגת,הרחבבמובןמשפטילסיועאלא,הצר
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השירותבמתןהכרוכותההוצאותמשלום,!שונריערכאותבפניייצוג,משפטיים

.וכדומההמשפטי

סיכום

בןבענייןכאמורייצוגחובתבקובעוהעליקהמשפטביתצעדוחשובנכוןצעד
בדרךחשובצעדמשוםבהיש,דייהמבוססתאינהזושקביעהאףעל.שושן

סוגיית,כאמור.וחירותוהאדםכבוד:יסוד-חוקמכוחלייצוגחוקתיתזכותלביסוס
עליהן,עליונהחשיבותבעלותחוקתיותשאלותמספרלדיוןמעוררתהייצוגזכות
המשפטביתעליהא,בנוסף.לבואבעתידלהשיבהעליוןהמשפטביתיידרש
מקריםבאיזהולהחליטאזרחיבהליךהייצוגזכותשלהיקפהאתלקבועהעליון
הנוגעתבשאלה.המדינהחשבוןעללייצוגחוקתיתזכותלפרטקמהנוספים
אין,"המזלגבקצה"נגענובהןהעקרוניותמהשאלותלהבדיל,הזכותשללהיקפה
.למקרהממקרהמחושבתבזהירותלפסועאלא,מסמרותלקבוע




