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 ו. פתיחה
 עיקרי הצדק הטבעי משמשים ערובה להבטחת הגינות לאזרח וממלאים תפקיד חשוב
 בהגבלת רשויות המדינה בהגשמת סמכויותיהן. מהותם, היקף תחולתם ותוצאות
 הפרתם של עיקרי הצדק הטבעי הן שאלות סבוכות שאין עליהן מענה חד וחלק1. יתרה

 מזו, עיקרי הצדק הטבעי נמצאים בתהליך מתמיד של התפתחות.

 1. לניתוח הדין בנושא כללי הצדק הטבעי ראה ש׳ שטרית, ״היחס בין כללי הצדק הטבעי והוראות
 דיוניות מן החקיקה״ הפרקליט לא(תשמ״א) 42.
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 שמעון שטרית הפרקליט לז, חובות ג

 בשנים האחרונות חלה התפתחות חשובה בסוגיית תוצאות הפרת עיקרי הצדק. כמו
 כן, חלה התפתחות ונוצרו דגשים מיוחדים בשאלת תחולת עיקרי הצדק הטבעי ובגישת
 הפרשנות להוראות חקיקה דיוניות לאור עיקרי הצדק הטבעי. מטרת מאמר זה לדון
 בהתפתחויות הללו. בשנה האחרונה חוברה על־ידי פרופ׳ יצחק קלינגהופר הצעת חוק
 סדרי מינהל על־פי בקשת משרד המשפטים. במהלך הדיון בסוגיות השונות נעמוד על

 הוראות החוק המוצע, המתייחסות לעיקרי הצדק הטבעי וננתחן.

 2. תחולת עיקרי הצדק הטבעי
 א. למהותם של עיקרי הצדק הטבעי

 עיקרי הצדק הטבעי אינם מוגדרים באופן נוקשה.
 שניים הם היסודות המרכזיים של עיקרי הצדק הטבעי:

 1. הכלל האוסר על אדם לדון בענין שלגביו קיים חשש למשוא פנים.
 2. הכלל המטיל חובה לשמוע את האזרח בטרם דנים בענינו2.

 אל שני יסודות מרכזיים אלה מצטרפים כללים דיוניים רבים שהפסיקה ראתה אותם
 כחלק מעיקרי הצדק הטבעי. חלק מכללים דיוניים אלו נגזרים מזכות השמיעה.
 במסגרת זו ניתן להזכיר את החובה ליתן לאזרח הזדמנות נאותה להציג את ענינו
 ביעילות, וליתן לו הודעה מוקדמת על טיב הטענות המועלות נגדו3, וכן החובה לאפשר
 לו לעיין בראיות שעליהן מסתמכים נגדו4 ולהציג ראיות משלו5. חלק מהכללים
 הריוניים עומדים בפני עצמם ואינם נגזרים מזכות השמיעה. מבחן העדות המינהלי
 עליפיו חייבת רשות מינהלית להעריך את הראיות המונחות לפניה מהווה עליפי
 הפסיקה אחד מעיקרי הצדק הטבעי6. זכותו של האזרח לעיון בחומר המצוי בידי הרשות
 המינהלית והנוגע לסכסוך בינו ובין הרשות מחוייבת על־פי עיקרי הצדק הטבעי7, אף

.8 ,  זכות הייצוג עליידי עורךידין מעוגנת ב״עיקרי המשפט והצדק הכלליים,
 כללו של דבר: עיקרי הצדק הטבעי אינם מצומצמים לזכות השמיעה ולאיסור על
 קיום חשש למשוא פנים מצד הפוסק בענין. יתרה מזו, ״אין לראות את רשימת כללי

 הצדק הטבעי כרשימה סגורה שאין מוסיפים עליה עוד״9.

 2. ע״א 104/62 לנגלייב נ׳ מלמד, פ״ד טז 1888,1886,1875.
 3. ע״א 228/58 רוטשטיץ נ׳ מלמד, פ״ד יב 1441,1439 (דברי השופט חשין); ראה גם בג״צ 3/75

 דבוש נ׳ נציבות שרות המדינה, פ״ד ל(1) 234,231.
 4. בג״צ 442/71 לנסקי נ׳ שר הפנים, פ״ד כו(2) 354,337 (להלן: ענין לנםקי).

 5. בג״צ 174/65 דיאמנטן נ׳ ועדת השחרורים לצורך נכי רדיפות הנאצים, פ״ד יט(4) 166,161.
R.v. Deputy industrial injury :6. ענין לנםנןי, לעיל הערה 3, בע׳ 394. השווה פסיקה אנגלית 

. Q.B1 ) , 456. Commissioner ( 1 9 6 5 4 8 3 
 7. בג״צ 337/66 פיטל נ׳ ועדת השומה לעירית חולון, פ״ד כא(1) 71,69? בג״צ 142/70 שפירא
 נ׳ הועד המחוזי של לשכת עורכי הדין, פ״ד כה(1) 325, י׳ זמיר, סדרי המינהל בישראל וםימן

 46 לדבר המלך(תשל״ד) 46 והערה 116 .
 8. בג״צ 515/74 פלוני נ׳ מפסד משטרה צבאית חוכןרת, פ״ד כט(2) 171,169 (השופט ויתקון),
 וראה עש״מ 3/75 דבוש נ׳ נציבות שרות המדינה, פ״ד ל(1) 236, 241 (״הבטחת סניגוריה היא
, דברי השופט שמגר). וכן ראה עש״מ 7/78 פניכרגר נ׳ נציב שרות ך ג  מיסודותיו של משפט הו

 המדינה, פ״ד לד(3) 216; ע״פ 634/76 מכלוף נ׳ מדינת ישראל, פ״ד לא(2) 192.
 9. בג״צ 91/74 ג׳בארה נ׳ בית המשפט המחוזי ת״א-יפו, פ״ד כ״ח(2) 526,519.

3 2 6 



 הפרקליט א, חוברת ג מגמות חדשות בעיקרי הצדק

 חשוב לציין כי בתיאור מהותם של עיקרי הצדק הטבעי מציינים בתי המשפט את
1. צדק והגינות 1 ולמנוע ״קיפוח הצדק מאת בעל הדין״1  החובה ״לקיים בירור הוגן״0

 הם, על כן, יסודותיהם של עיקרי הצדק הטבעי.
 בניתוח שיובא להלן נדון בהתפתחויות שבפסיקה באשר לתחולת עיקרי הצדק

 הטבעי על שלוש הפונקציות השלטוניות; שפיטה, חקיקה ומעשים מינהליים.

 ב. תחולת איםור החשש למשוא פנים
 באיסור משוא פנים יש להבחין בין שלושה יסודות. שניים מן היסודות הם דיוניים:
 האיסור על רשות מינהלית לדון בענין כאשר קיים חשש למשוא פנים מצד הרשות12
 והאיסור להימצא במצב של ניגוד ענינים13. היסוד השלישי הוא מהותי: האיסור להטות
 פנים בקבלת ההחלטה המהותית. כאן עסקינן בשני היסודות הריוניים של איסור משוא
 פנים, העומדים בפני עצמם ואינם קשורים כלל להחלטה המהותית. כדי להצליח בטענת
 חשש למשוא פנים אין צורך להוכיח כי בפועל עובד הציבור היטה פנים, אלא די אם
 יוכח כי היתה קיימת אפשרות ממשית לקיומו של חשש משוא פנים או ניגוד ענינים14.
 לעומת זאת, כדי להצליח בטענת משוא פנים מהותי על הטוען להוכיח כי הפוסק היטה

 פנים בהחלטתו המהותית.
 באופן שגרתי, מקובל לומר, כי הכלל האוסר חשש למשוא פנים חל על הליכים
 שיפוטיים או מעין־שיפוטיים14א. עד לאחרונה, לא נפסקה הלכה ברורה ופסקנית
 בשאלה אם הכלל חל גם על פונקציות מינהליות. לאחרונה, מסתמנת מגמה ברורה
 בפסיקה להרחיב את הכלל מעבר להליכים שיפוטיים ולהחילו על הליכים אשר אף אם
 אינם נופלים במסגרת ההגדרה של הליך שיפוטי או מעיךשיפוטי, לפי טיבם דורשים
 עמדה נייטרלית מצד מי שפוסק בהם. מבחן זה משתמע מן ההלכה שאיסור החשש
 למשוא פנים חל בהליכי מכרז15, ומן ההלכה שאיסור ניגוד הענינים חל על חברות
 בועדת ביקורת16. על יסוד מבחן זה ניתן להשתית הלכות נוספות לענין הרחבת תחולת
 שני היסודות בדבר איסור חשש משוא פנים מעבר לפונקציות שיפוטיות על הליכים

 שלפי טיבם דורשים עמדה נייטרלית מצד עובד הציבור.
 בפסק דינו של השופט ברק בענין סיעת הליכוד17 ניתן למצוא אמירות התומכות
 בפרופוזיציה רחבה יותר לגבי תחולת איסור החשש למשוא פנים. לדידו של השופט
 ברק ״על־פי כללי הצדק הטבעי, אסור לו לעובד הציבור להימצא במצב בו קיימת

 10. ענין לנסקי, לעיל הערה 4, בע׳ 354.
 11. ע״א228/58 רוטשםיין נ׳מלמד, פ״ד יב1439, 1441.

, רשות מוסמכת, ואח׳, פ״ד ט 459.  12. בג״צ 174/54 שימל נ
, פ״ד לד(2) 566, ,  13. בג״צ 531/79 םיעת הליכוד בעירית פ״ת נ׳ מועצת עירית פתח תקווה, ואח

 573 (להלן: ענין סיעת הליכוד ).
 14. ראה, למשל, ב״ש 75 / 48 ידיד נ׳ מדינת ישראל, פ״ד כט(2) 371.

 14א. ראה: בג״צ 219/60 אולמי גיל נ׳ עירית תל־אכיב, פ״ד טו 673; בג״צ 293/64 רג׳א עלי
 חוסיין נ׳ רשות מוסמכת, פ״ד יט(1) 572; בג״צ 124/54 שימל נ׳ רשות מוסמכת, פ״ד ט 459.

 ראה גם בג״צ 233/86 בן יצחק נ׳ שר הפנים, פ״ד מ(4) 516,505.
 15. בג״צ 74 / 334 ואליד חג׳ יחיא נ׳ המועצה המקומית טייבה, פ״ד כט(1) 462,457. ראה גם לענין

 דמוי מכרז בג״צ 35/82 ישפאר נ׳ שר הבטחון, פ״ד לז(2) 505.
 16. סיעת הליכוד, לעיל הערה 13.

 17. שם, בע׳ 569.
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 אפשרות ממשית של משוא פנים או דעה משוחדת(בג״צ 174/54[1]). תחום פעולתו
 העיקרי של כלל זה הוא לענין עובד ציבור המבצע תפקיד שיפוטי או כעין שיפוטי. אך
 אין הכלל מוגבל למקרים אלה בלבד. כל גוף ציבורי, יהא תפקידו אשר יהיה, חייב
 לבצע את תפקידו ללא דעה קדומה ומשוחדת, ללא פניות וללא משוא פנים (בג״צ
 292/61[2]); בג״צ 685/78[3])״. משמעות הפרופוזיציה הרחבה היא שכלל איסור
 חשש למשוא פנים יחול על פונקציות חקיקתיות ומינהליות ולא רק על פונקציות

 שיפוטיות, כפי שמקובל היה עד כה.
 נראה לנו, כי בשלב זה אין בפסיקת בית המשפט העליון תמיכה פסקנית
 בפרופוזיציה רחבה זו. בענין סיעת הליכוד חלק השופט בכור על חוות דעתו של השופט
 ברק, והשופט ח׳ כהן, שהצטרף לשופט ברק, ביסס את פסק דינו על רעיון העמדה
 הנייטרלית הנדרשת בתפקיד חבר ועדת הביקורת לאור המשתמע מהחוק הנדון.
 בהקשר לכך מן הדין לבחון היטב את פסק־דין וירשובםקי18. עליפי עובדות המקרה
 וההכרעה האופרטיבית ניתן להכניס את הלכת וירשובםקי לגדר המבחן המצומצם יותר
 העולה מן הפסיקה דהיינו: איסור חשש משוא פנים חל על פונקציה שלפי טיבה מחייבת
 עמדה נייטרלית. בענין וירשובםקי מדובר היה בחברות בועדת המינויים לשופטים.
 ההלכה המצומצמת שנפסקה בדעת הרוב היתה כי המשך כהונתו של חבר כנסת בועדת
 המינויים עם היבחר כנסת חדשה מכח הוראת רציפות, גם לאחר שנבחר לכהן כסגן שר
 בכנסת החדשה, אינה מהווה ניגוד ענינים מוסדי. השופט י׳ כהן בדעת הרוב נמנע
 במפורש מלהכריע בשאלה אם בחירתו, מלכתחילה, של סגן שר כנציג הכנסת בועדת
, והשופט בייםקי בהערות נוספות שהוסיף מעבר לחלק א 1  המינויים יוצרת ניגוד ענינים8
 האופרטיבי של חוות דעתו, רמז בבירור כי דעתו לא היתה משתנה אף אילו היה מדובר
 בכשירותו מבחינת ניגוד הענינים של סגן שר לכהן מלכתחילה כחבר ועדת המינויים19.
 כאמור, לדעתנו, מבחינת ההכרעה האופרטיבית נופל פםקידין וירשובםקי לגדר
 המבחן המצומצם. ברי כי הרכב ועדת מינויים לשופטים שואף לשקף איזון דעות
 מסויים על יסוד חברות אישית על־פי מפתח מוסדי. שני חברי ממשלה, שני חברי
 כנסת, שלושה שופטים עליונים ושני עורכי דין. כפיפות סגן שר לממשלה או קשר
 מיוחד שלו עמה עלולים לפגוע בנייטרליות שלו מבחינת יכולתו לבטא את האינטרס
 המוסדי של הרשות המחוקקת(אףיכי באספקלריה האישית שלו) כמצופה ממנו. למרות
 זאת, דעת הרוב, כאמור, פסקה כי אין במצב זה כדי ליצור חשש סביר לניגוד ענינים
 מוסדי. כזכור, בנסיבות הענין הכהונה בועדת המינויים והכהונה כסגן־שר, בו זמנית,
 נוצרו מכוח הוראת רציפות השומרת על הרכב הועדה באשר לחברי הכנסת עד בחירת
 נציגים חדשים בהיבחר כנסת חדשה. החלת איסור החשש למשוא פנים בנסיבות אלו
 יסודה בהכרה כי טיב הפונקציה מחייב נייטרליות מבחינת השתקפות ראויה של
 האינטרסים המוסדיים של הגופים הבוחרים נציגים לועדה. ואולם פרשנות מרחיבה של
 פסקידין וירשובםקי עשויה להוביל למסקנה שיש בה משום מתן תמיכה במשתמע
 לפרופוזיציה הרחבה כגרסת השופט ברק. שופטי הרוב הסתמכו על פסק דינו של
א ומ״מ הנשיא, השופט י׳ כהן ציטט את עיקרי ההלכה 1  השופט ברק בענין סיעת הליכוד9

 18. בג״צ 9/78 וירשובסר!י נ׳ שר המשפטים, פ״ד לו(1) 645 (להלן: ענין דירשובםיןי).
 18א. שם, בע׳ 649 מול האותיות ד־ה(השופט י׳ כהן).

 19. שם, בע׳ 652״655(פסקאות 2־4 לפסק דינו של השופט בייםקי).
 19א. סיעת הליכוד, לעיל הערה 13.
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 שנפסקה מפי השופט ברק באותו פםק־דין20. מכאן ניתן לומר שהפרופוזיציה הרחבה
 שהוצגה על״ידי השופט ברק זכתה לתמיכה משתמעת בדעת הרוב בפסק־דין
 וירשובםקי. יש להבהיר כי הפרופוזיציה הרחבה, דהיינו תחולת איסור חשש משוא
 פנים על עובד ציבור יהא אשר יהא תפקידו, לא אוזכרה במפורש, וגישה מצמצמת
 עשויה להסיק כי ההימנעות מלאזכר במפורש את הפרופוזיציה הרחבה יש בה כדי
 להשמיע דווקא על דחייתה. מסקנה זו לא נראית בעיני מבוססת כהלכה משום שנסיבות
 הענין בפרשת וירשובםקי לא הצריכו התייחסות ישירה ומיוחדת לפרופוזיציה הרחבה,
 ועליכן הימנעות מאזכורה, אין בה כדי ללמד על דחייתה. כללו של דבר: כל אשר ניתן
 לומר לגבי פסלךדין וירשובםקי הוא שניתנה בו תמיכה משתמעת לפרופוזיציה הרחבה

 הנזכרת, אך עדיין אין לראות בפרופוזיציה הרחבה הלכה פסוקה.
א ניכרת מגמה לתמיכה בפרופוזיציה הרחבה שהוצגה על־ידי 2  בפסקידין מלאך0
 השופט ברק בפסלךדין סיעת הליכוד. השופט בייסקי מצטט בהסכמה את דברי השופט
 ברק שהובאו לעיל, ובהמשך חוות דעתו מציין כי ״העיקרון של דעה קדומה או משוא
 פנים עיקרון יסוד בדיני מינהל, וכאשר הוא קיים, יש בכוחו לשמש עילה לפםלותו של
3. באותו ענין קובע השופט ש׳ לוין, אף הוא, כי ״שומה 2  האקט המינהלי או השיפוטי״0
 על הרשות בין שהיא מינהלית ובין שהיא שיפוטית או מעין שיפוטית, לנהוג בהגינות
. ג 2  ובאופן שיאפשר לה לבצע ביעילות את התפקידים שהוטלו עליה מכוח החוק״0
 בהמשך דבריו מציין השופט ש׳ לוין את החובה לנהוג בהגינות בין כשמדובר בגוף
 מינהלי ובין כשמדובר בגוף שיפוטי או מעין־שיפוטי. מן הדין להצהיר כי השופט לוין
 משתמש בלשון הכללית של החובה לנהוג בהגינות, ואינו מדבר על תחולת עקרון
 החשש למשוא פנים או עיקרי הצדק הטבעי שהינם מושגים מדוייקים יותר. במובן זה
 דבריו מהווים תמיכה פחות חדימשמעית בפרופוזיציה הרחבה כגרסת השופט ברק.
 יתרה מזו, השופט ש׳ לוין מדגיש שמדובר ברשות שהוקנו לה בחוק סממנים חיצוניים

. י 2  של ערכאה שיפוטית או מעיךשיפוטית0
 למרות דברי התמיכה בהלכת םיעת הליכוד כאמור, נראה לי כי לאור עובדות
 המקרה בפסקידין מלאך(גוף בעל סממנים שיפוטיים) קשה לראות בפסק־דין זה אימוץ
 ברור וחד־משמעי של הפרופוזיציה הרחבה של השופט ברק. בענין מלאך נדונה
 השתתפות של מי שנגוע בחשש משוא פנים (דעת מוקדמת נחרצת) בישיבות ועדה
 מחוזית בדונה בהתנגדות לתוכנית בנייה. שאלת תחולתה שלהפרופוזיציה הרחבה לא
 התעוררה כשאלה מרכזית וישירה, משום שאף לפי ההלכה היותר מצומצמת יחול על
 עובדות המקרה כלל החשש למשוא פנים. בפסיקה מאוחרת מצינו מגמה לקבל את

. ה 2  הפרופוזיציה הרחבה יותר0

 20. וירשובסקי, לעיל הערה 18, בע׳ 650 (השופט י׳ כהן); בע׳ 654 (השופט בייסקי). השופט לוין,
 בדעת מיעוט מאזכר גם את סיעת הליכוד בנשימה אחת עם פסק־דין קודם הדן בתפקיד שיפוטי
- בג״צ 64 / 293 רג׳א עלי חוסיין נ׳ הרשות המוסמכת, פ״ד יט(1) 672. ראה גם וירשובסקי, שם,

 בע׳ 656.
 20א. בג״צ 701/81 מלאך, ואח׳ נ׳ רפאל לוי, יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ובנייה, ירושלים,

 ואח׳, פ״ד לו(3) 1.
 20ב. שם, בע׳ 8.

 20ג. שם, בע׳ 12.
 20ד. שם, בע׳ 14.

 20ה. ראה בג״צ 733,508/83 מעוף נ׳ שר התחבורה, פ״ד לח(3) 533; וראה גם בג״צ 524/85, ד״נ
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 בהקשר לאיסור ניגוד הענינים מן הראוי להזכיר את כללי ניגוד הענינים החלים על
 שרים וסגני שרים שנתקבלו לראשונה בהחלטת ממשלה בשנת 211977 בעקבות
. לפי גרסת השופט 2  המלצות ועדת אשר, ואחריכך תוקנו ברוח המלצות ועדת קנת2
 ברק עיקרי הכללים נובעים מן הדין, וגם בהיעדרם היו השרים מנועים מלהימצא במצב
 של ניגוד ענינים. לפי המבחן המצומצם יותר, האיסור חל רק על תפקידים שלפי טיבם

 דורשים עמדה נייטרלית.
 אנו תומכים בהדגשת שיקולי ההגינות ובהרחבת תחולת עיקרי הצדק הטבעי,
 לרבות איסור חשש משוא פנים וניגוד ענינים על תפקידים ציבוריים, יהא אשר יהא
 טיבם, וזאת כדי להגן על האזרחים מפני עריצות המינהל, שרירות לבו ונוקשותו, וכדי
 להבטיח רמת התנהגות נאותה מצד עובדי הציבור ורשויות המדינה בהגשמת
 סמכויותיהן החקיקתיות, השפיטתיות והמינהליות. עליפי השקפתנו עדיף לקבוע
 עקרון מרחיב שיסוייג ויוגדר במשך הזמן לאור שיקולי צדק ויעילות, מאשר לקבוע
 עקרון נוקשה שהרחבתו גם אם צרכי הצדק יחייבו זאת, תהיה כרוכה בקשיים או

 שתהיה בלתי אפשרית.
 הוראות הצעת חוק סדרי המינהל שהוגשה עליידי פרופ, קלינגהופר ראויה לעיון
 נוסף במספר היבטים בסוגיית איסור חשש למשוא פנים. ההצעה משתמשת במונח זהה
- משוא פנים - הן לעקרון המהותי, המתייחס לאיסור משוא פנים בהחלטה גופה, והן
 לאיסור חשש למשוא פנים, העקרון הדיוני23. מן הדין להבחין בין שני העקרונות ולא
 להשתמש בחוק באותו מונח לשני העקרונות כפי שנעשה בהצעה24, כמו־כן ההצעה
 אינה מתייחסת כלל לסוגיית ניגוד הענינים, ואף לא לאיסור חשש משוא פנים מוסדי
 הנובע מכך שעובד הציבור נושא בשני התפקידים השלטוניים הנוגדים24, או מעורב
 בשתי מחלקות מינהליות באופן שמעורבותו יוצרת חשש למשוא פנים מוסדי25. מן הדין
 שהוראות הצעת החוק יבהירו את ההיבטים הללו של הסוגיה. החוק המוצע מגדיר הליך
 ככל הליך המכוון לקבלת החלטה לרבות עצם קבלת ההחלטה, (למעט חקיקה מינהלית
 או מינהל פנימי). החוק המוצע מחיל את הכלל בדבר איסור החשש למשוא פנים גם על
 הפעלת פונקציה מינהלית. במובן זה, יש בהגדרה זו משום הבהרה חדימשמעית בדבר
 תחולת הכלל על פונקציה מינהלית דבר שלא היה ברור די צרכו26. מאידך גיסא,
 המגמה היא בכיוון החלת כלל ניגוד הענינים, הנגזר מכלל איסור חשש למשוא פנים,
 גם על תפקיד חקיקתי27, והוצאה חדימשמעית של חקיקה מינהלית מתחולת כללי הדיון

 הקבועים בחוק המוצע יש בה משום נסיגה מבחינת הפסיקה הקיימת.
 אנו מציעים להטיל מגבלות מבחינת איסור ניגוד ענינים גם בהתקנת תקנות. אין

 6/86 (פרשת שולמן, טרם פורסם). וראה בענין החשש למשוא פנים גם בג״צ 233/86 כן יצחק
 נ׳ שר הפנים, פ״ד מ(4) 514-513,505.

 21. י״פ תשל״ח 2382. ראה גם כללי אתיקה של חבר כנסת, י״פ תשמ״ד 3000.
 22. דין וחשבון ועדת קנת לבדיקת כללי ניגוד הענינים.

 23. ראה סעיף 8 לחוק המוצע כפי שפורסם במשפטים יב(תשמ״ב) 334, וראה פרק 5. כן ראה ש׳
 שטרית, ״על הצעת חוק סדר המינהל״ משפטים יד(תשמ״ה) 367,«387י391.

 24. סיעת הליכוד, לעיל הערה 13.
 25. בג״צ 293/64 חסין נ׳ הרשות המוסמכת, פ״ד יט(1) 572.

 26. ראה הדיון בסוגיה זו לעיל.
 27. סיעת הליכוד, לעיל הערה 13, בע׳ 569, השווה וירשובפקי, לעיל הערה 18, וראה לעיל טקסט

 הצמוד להערות 17י18.
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 הצדקה להבחין בין אקט אינדיבידואלי, שלגביו אוסרים אנו על עובד ציבור או רשות
 מינהלית לפעול במקרה של ניגוד ענינים, ובין אקט כללי שלגביו נותנים אנו לשר
 היתר להתקין תקנות, אף במקרה של ניגוד ענינים. אנו מציעים כי נושא זה יובהר

 בניסוח מתאים בהצעת החוק.
 הוראות החוק המוצע לענין איסור משוא פנים קובעות פסילה אוטומטית של עובד
 הציבור לגבי הקטיגוריה של נגיעה אישית או טובת הנאה חומרית של העובד או
 קרובו, מבלי להתחשב בטיב הנגיעה או טובת ההנאה (סעיף 12). אף אם לא חלה
 הפסילה האוטומטית בשל נגיעה אישית או טובת הנאה חומרית כאמור, קובעת ההצעה
 כי עובד הציבור יפסול עצמו על-פי דרישת צד, אם קיים יסוד סביר לחשש שלא ינהג
 בהליך ללא משוא פנים (סעיף 18). סעיף 13 מגבש את ההלכה הנובעת מפסק הדין
2. לדעתנו, עדיף לנסח את ההצעה כך שבכל המקרים שאלת פסילתו של  בענין שימל8
 עובד ציבור מחמת חשש למשוא פנים תהא כפופה למבחן זהה. המבחן, לענין זה, יכול
 להיות אם בנסיבות הענין קיימת אפשרות ממשית כי החלטתו תושפע מהנגיעה

 האישית או מטובת ההנאה החומרית שיש לו או לקרובו בענין.
/ המוצעת להשלמת הוראת סעיף 13 בחוק המוצע, שונה מהגדרת  הגדרת ״קרוב,
 מונח זה המצויה בהוראות חקיקה אחרות29. לדעתנו עדיף שלא להגדיר כלל ״קרוב״
 ולהשאיר את הקביעה איזה קירבה משפחתית תפסול, להכרעה שיפוטית במסגרת
 הכללית של נגיעה אישית, במישרין או בעקיפין, שתפםול עובד ציבור. יתכן גם
 שהפסיקה תרחיב את הגדרת ה״קרוב״ מעבר לקירבה משפחתית, כך שתחול גם על
 קירבה מסוגים אחרים, כגון, קירבה עסקית. רצוי לקבוע כי בקשת צד לפסילת עובד
 הציבור תוגש במועד מוקדם ככל האפשר עם היוודע לו על הנסיבות היוצרות את

 העילה לפסילה30.
 בשאלת הפטור מתחולת הכלל יש לעגן בחוק את ״עקרון הצורך״ המאפשר לנושא
 משרה לפעול, למרות קיום חשש למשוא פנים, כאשר אין אפשרות חוקית אחרת
 להפעיל אותה סמכות על״ידי מי שאינו פסול מחמת חשש למשוא פנים31. לגבי עצם
 תחולת הכלל בנסיבות מסויימות יתכן שכדאי לשקול קביעת הוראה מפורשת בדבר אי
 תחולת הכלל על צעדים משמעתיים מצד בעלי סמכות שלפי טיבם צריכים להיות
 מופעלים על אתר עליידי מי שלפי הכללים הרגילים של איסור חשש משוא פנים פסול
 מלנקוט בהם. כך, למשל, מורה המעניש תלמיד בהוצאה מן הכיתה בשל הפרעה עשוי
 להיות פסול מלנקוט בצעד כזה, משום שנכון לומר כי יש לו נגיעה אישית במידה
 היוצרת חשש סביר או אפשרות ממשית כי הוא יהיה מושפע מכך בקבלת ההחלטה.
 ההבחנה בין צעד משמעתי מן הסוג הזה שלגביו אין להחיל את כלל איסור החשש
 למשוא פנים ובין הליך משמעתי יותר פורמלי, הכפוף לכלל יכולה להסביר את פסק

 28. בג״צ 174/54 שימל נ׳ רשות מוסמכת לצורך הסדר חכירת מקרקעין, פ״ד ט 462,459.
 29. השווה סעיף 47 לחוק התכנון והבנייה, תשכ״ה-1965, ס״ח 307, הכולל גם איגוד שהוא מנהלו
 או שיש לו חלק בו בשעור העולה על 5%. השווה כמו כן סעיף 15 לחוק רשות שדות התעופה,
 תשל״זי1977, ם״ח 182, הכולל את בן זוגו, סוכנו או שותפו וראה גם סעיף 122 לפקודת העיריות
 [נוסח חדש], נ״ח תשכ״די1973; סעיף 103 לצו המועצות המקומיות (א), תשי״אי1950, ם״ח
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 30. ע״א 607/72 מדור בהר שלום בע״מ נ׳ הממונה על מס רכוש, פ״ד כח(1) 480.

 31. ע״פ 500/75 ברנס נ׳ מדינת ישראל, פ״ד ל(1) 208.
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3 בענין אי תחולת האיסור לחשש משוא פנים בדין המשמעתי  הדין בפרשת בר עד2
 הצבאי מבלי להזקק כלל ״לעקרון הצורך/

 סעיף 18 מתנה את פסילתו של עובד הציבור, כאשר אין הפסילה נופלת לגדר
 הקטגוריה של נגיעה אישית או טובת הנאה חומרית המחייבת פסילה אוטומטית,
 בדרישה מאת צד. ניסוח זה מתעלם מן האפשרות, התדירה מאוד בהליכים מינהליים,
 שרק צד אחד עומד מול עובד הציבור, ואם היסוד לחשש למשוא פנים הוא לטובת הצד,
 אין לשער שהוא ידרוש את פסילתו של עובד הציבור. הכרחי על־כן להוסיף חובה על
 עובד הציבור לפסול עצמו מיוזמתו, ולאו דווקא עליפי בקשת צד, אם קיימת נגיעה
 אישית או טובת הנאה חומרית, לו או לקרוביו, היוצרת בנסיבות הענין אפשרות

 ממשית או חשש סביר למשוא פנים.

 ג. תחולת זכות השמיעה
 בעוד שבסוגיית תחולת הכלל האוסר חשש למשוא פנים ההלכות לא היו ברורות,
 ובשנים האחרונות התגלו בהן מגמות מחדשות, הרי שבסוגיית זכות השמיעה

 מצטיירת, באופן כללי, תמונה של יציבות יחסית.
 עוד בשלהי שנות החמישים נפסקה ההלכה כי זכות השמיעה אינה מצומצמת
 להליכים שיפוטיים ומעיךשיפוטיים, אלא, חלה גם על מעשה מינהלי כאשר יש בו
 משום פגיעה ברכושו, מעמדו או מקצועו של האזרח33. מנגד, נפסק, כי זכות השמיעה
3. על הלכה זו ככל  אינה חלה על הליכי חקיקה, הן חקיקה ראשית והן חקיקת משנה4
 שנוגעת לחקיקת משנה נמתחה ביקורת והוצע להטיל על מחוקק המשנה, חובה להתקין
 תקנות בדרך שאינה פוגעת בעיקרי הצדק הטבעי, ולקבוע כי אין תקנה יכולה לסתור

 את עיקרי הצדק הטבעי35.
 בפסיקה ניכרת מגמה להחיל את חובת השמיעה גם על אקטים כלליים36, ולא רק על
 אקטים אינדיבידואליים. במובן זה נוטה הפסיקה לזנוח את הגישה שהחילה את חובת
, 3  השמיעה רק על אקטים אינדיבידואליים. מן הראוי להבהיר כי בפםק־דין שאבו7
 המשקף את המגמה הנזכרת, לא היה מדובר בחקיקת משנה, אלא בהנהגת הסדר חדש
 הפוגע באיסור לעסוק ברוכלות. בית המשפט פסק כי הנהגת הסדר כזה, מחיבת מתן
 הודעה מוקדמת אףיאם מדובר בהסדר חוץ חוקי. מכל מקום, יש בכך כדי להראות
 אפשרות של גמישות פסיקתית להחלת חובת שמיעה גם כשמדובר באקטים כלליים
 בעלי אופי חקיקתי. לדעתנו, צריכה לחול חובת שמיעה בהתקנת תקנות כאשר
 האיסורים או החובות המוטלים בהן מתייחסים לציבור הניתן לזיהוי מראש. צורת

 השמיעה תיקבע לפי נסיבות הענין ולאור שיקולי יעילות.

 32. בג״צ 74 / 405 כר עד נ׳ מדר, פ״ד כט(1) 54.
 33. בג״צ 9/58,3/58 כרמן נ׳ שר הפנים, פ״ד יב 1439.

 34. שם, בע׳ 1509 ,׳ בג״צ 68 / 335 המועצה הישראלית לצרכנות, ואח׳, נ׳ יריד ועדת החקירה לענין
 מן שירותי גז(א׳ ש׳ שמרון), ואח׳, פ״ד כג(1) 324. כמו כן אין זכות שמיעה במקרה של דיון כללי

 להבדיל מדיון בבעיה ספציפית, בג״צ 81 / 274 בן ברוך נ׳ שר הבינוי והשיכון, פ״ד לו(1) 124.
 35. לעיל הערה 1, בע׳ 48, וראה: א׳ ברק, ״פיקוח בתי המשפט על חקיקת משנה״ הפרקליט כא

 (תשכ״ה) 472,463־473.
 36. אקט כללי משמע שהאקט מתייחס לציבור בלתי מםויים: ע״פ 213/56 היועמ״ש נ׳

 אלכסנדרוביץ, פ״ד יא 695, 701.
 37. בג״צ 272/79 שאבו נ׳ ראש עירית תל־אביב-יפו, פ״ד לד(3) 5י6.
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 שאלה דומה מתעוררת בהקשר לחובת שמיעה לפני הפקעת מקרקעין. מצינו
 בפסיקה האחרונה הבעת חוסר שביעות רצון מהיעדר זכות שמיעה לפני הפקעה, על־פי
 הדין הקיים. הנשיא, השופט שמגר, הצר על הליקוי בחוק הקיים על־פי הפרשנות
, והמליץ לתקן את א 3  שניתנה לו בבתי המשפט38, השולל זכות שמיעה לפני הפקעה8
 החוק כדי להבטיח זכות שמיעה לפני הפקעה. ברור שיתכנו מצבים שבהם מופקעת
 קרקע השייכת למספר גדול מאוד של בעלים. בפסק הדין בו השמיע השופט שמגר את
 המלצתו דובר ב־3,500 בעלים שמקרקעיהם הופקעו, ואף־עליפייכן לא היה במספר זה
 כדי לשלול את זכות השמיעה מבחינת הדין הרצוי. ההבדל הוא שמספר גדול של
 נפגעים בכוח ממעשה שלטוני יחייב הנהגת צורות שמיעה וצורות הודעה שיתאימו
 למצב זה. למשל, על״ידי שמיעה בכתב והודעה בעתונות. יש לציין כי גם ללא תיקון
 החוק ניתן אולי להחיל זכות שמיעה בהליכי הפקעה. בפסק־דין מסויים השאיר השופט
 ברק את השאלה אם ניתן לפרש את החוק הקיים כמחייב מתן זכות שמיעה לפני הפקעה

. ב 3  בצריך עיון8
 בכל הכבוד, אף אנו נוטים לדעה שגם לפי החוק הקיים ניתן לייסד פרשנות המטילה
 חובת שמיעה לפני הפקעת רכושו של אדם פלוני לצורך מטרה ציבורית. אם כי איננו
 סבורים שקיימת זכות שמיעה בשאלה אם מטרה פלונית ראויה להיות מטרה ציבורית
 שלשמה יש להפקיע מקרקעין על־פי החוק. נטייתנו זו מיוסדת על העקרונות המהותיים
 והפרשניים שגובשו על־ידי בתי המשפט בפירוש חיקוקים הנוגעים לעיקרי הצדק

 הטבעי, ועל הצורך להדגיש את ערך ההגינות ושמירת אימון הציבור במינהל.
 בסוגיה אחת הנוגעת ליחס שבין פטור מחובת ההנמקה ובין חובת השמיעה חלה
 ראשית התפתחות חיובית לפי דעתנו. ההלכה המקובלת היתה כי קיומו של שיקול דעת
. אולם בפסיקה מן ג 3  מוחלט הפוטר מחובת ההנמקה פוטר גם מחובת שמיעת האזרח8
ד הובעה העמדה כי פטור מחובת ההנמקה אינו פוטר את 3  השנים האחרונות בפרשת זיזי8
 הרשות מחובותיה היסודיות לקיים דיון הוגן בעניניו של האזרח ובכלל זה לשמוע
 אותו. יש לברך על עמדה זו שהרי העדר חובת הנמקה הוא הנותן שיש להקפיד בחובת

 השמיעה.
 הפסיקה מן הזמן האחרון הבהירה את ההבדל שבין שמיעה קיבוצית של ארגון
 עובדים על־ידי נציגי העובדים39, ובין שמיעה אינדיבידואלית בענינו האישי של

 העובד שקיומה אינו מתגשם, אלא בשמיעה אישית של העובד40.
 אנו מבקשים להציע מספר הערות לגבי הוראות הצעת חוק סדרי המינהל בסוגיית
א. החוק המוצע (סעיף 40) מתייחס רק לשאלת קיום זכות השמיעה, 4  זכות השמיעה0
 אולם אין בנוסח המוצע, התייחסות מפורשת לשאלת היקף זכות השמיעה. אמנם סעיף

 38. בג״צ 5/54 יונס נ׳ שר האוצר, פ״ד ח 314.
 38א. בג״צ 307/82 לוביאנקר נ׳ שר האוצר, פ״דלו(2) 150,141.

 38ב. בג״צ 79 / 67 שמואלזון נ׳ מדינת ישראל, פ״ד לד(1) 281. אולם ראה דעתו החולקת של השופט
 שמגר, ביבג״צ 307/82 לוכיאנקר נ׳ שר האוצר, פ״ד לו(2) 149,141.

 38ג. ראה בג״צ 371/76 קריגר נ׳ שר הפנים, פ״ד לא(1) 290,287.
 38ד. בג״צ 222/81 זיזי נ׳ שד הפנים והמשטרה, פ״ד לו(2) 191,186־192.

 39. בג״צ 289/79 רשות הנמלים נ׳ ביה״ד הארצי לעבודה, פ״ד לד(2) 141.
 40. בג״צ 654/78 גיינגולד נ׳ כיה״ד הארצי לעבודה, פ״ד לה(2) 649.

 40א. ראה שטרית, לעיל הערה 23, בע׳ 391י394.
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 40(ב) קובע כי זכות השמיעה ״תהיה נתונה לצד בשאלות של עובדה ושל דין׳/ אולם
 קביעה זו אינה מובאת בקשר עם קביעת היקף זכות השמיעה, אלא יותר כדי להדגיש
 שאין השתתפותו של האזרח בבירור לפי הגדרת החוק המוצע משום קיום זכות שמיעה.
 יתרה מזו, מתן זכות.השמיעה בשאלות של עובדה ושל דין יש בו משום צמצום היקף
 זכות השמיעה, משום שמביטוי זה משתמע כי שאלות של הערכה יצאו מכלל השאלות
 שלגביהן קיימת זכות שמיעה. בכך יש נסיגה מן הפסיקה41. לגבי המבחן לקיום זכות
 השמיעה קובעת ההצעה כי נדרשת פגיעה ״בזכויותיו של צד או אינטרס שלו שעל פי
ך  הדין״. בכל הכבוד, מסתייגים אנו מן השימוש במונח ״זכות״ או ״אינטרס על פי די
 כאבן בוחן להגדרת זכויות דיוניות של האזרח בהליך המינהלי, ומעדיפים את השימוש
 במונח ״עניך. אנו מציעים עליכן כי פגיעה צפויה בענינו של אדם תחייב מתן זכות

 שמיעה.
 לגבי סדרי השמיעה, או היקף זכות השמיעה, הצעתנו היא כי המבחן הכללי צריך
 להיות שהיקף השמיעה ייקבע עליידי עובד הציבור לאור אופיו של ההליך ולאור
 דרישות הצדק והיעילות, וכי תיקבע הוראה מפורשת בענין זה בנוסח החוק. כמו כן,
 בכפוף לשיקולי צדק ויעילות יש להזכיר במפורש כי סדרי השמיעה כוללים: צורת
 השמיעה אם בכתב ואם בעל־פה, נוכחות בעת גביית ראיות או חקירת עדים, שמיעה
 נוספת, הגשת ראיות לביסוס הטענות, והודעה מוקדמת על השמיעה במועד סביר

 שיאפשר לאזרח להכין ביעילות את הצגת טיעוניו וראיותיו41א.
 לענין הפטור מחובת השמיעה, אין נוסח סעיף 40(ג) המוצע ממצה את מכלול
 הסוגיות המתעוררות. מן הראוי להכליל במסגרת הפטורים את הפטור משמיעה כאשר
 מדובר בפעולות בעלות אופי שלטוני ריבוני המתייחסות לציבור גדול, כגון החלטת
 ממשלה בדבר הפחתת מטבע או שינויים כלכליים. צעד כזה ללא ספק יגרור אחריו
 פגיעה בזכויותיו או בעניניו של האזרח, אולם ברור שאין מקום להחלת זכות השמיעה
. יש להניח שיתעוררו שאלות בקשר להגדרת ״ציבור גדול״ אותן יש 4  בהקשר זה2
 להשאיר להכרעה שיפוטית43. באשר לתחולת זכות השמיעה על תהליך התקנת תקנות,
 לפי הדין הקיים אין זכות זו מוכרת44. זוהי גם עמדת ההצעה המוציאה ״חקיקה
 מינרלית״ מגדר תחולת סדרי הדין שיקבעו בחוק המוצע. המצב הקיים אינו מניח את
 הדעת. כפי שכבר ציינתי לעיל בהקשר לאיסור חשש משוא פנים45, אין הצדקה לעשות
 הבחנה בין אקט מינהלי אינדבידואלי לאקט כללי ולשלול לחלוטין זכויות דיוניות
 כשמדובר באקטים מינהליים כלליים. אנו נוטים לדעה התומכת במתן זכות שמיעה
 לציבור הניתן לזיהוי העשוי להיפגע מהתקנות. אנו מציעים שכאשר תקנות פוגעות
 בציבור הניתן לזיהוי מראש, מן הדין שהשר המתקין את התקנות, יודיע לאותו ציבור

 על טיוטת התקנות ויזמין את נציגיו להעיר את הערותיהם בעליפה או בכתב46.

 41. בג״צ 685/78 עומרי מחמוד נ׳ שר החינוך והתרבות, פ״ד לג(1) 767.
 41א. ע״א 530/78 מיפרומאל ירושלים נ׳ מנהל אגף המכס והבלו, פ״ד לה(2) 169.

 42. בג״צ 319/58 כרמן נ׳ שר הפנים, פ״ד יב 1493.
 43. ראה בענין זה הלכה הסוטה במקצת מכיוון זה לטובת האזרחים המושפעים מהחלטת הרשות:

 בג״צ 272/79 שאבו נ׳ ראש עירית תל־אביב-יפו, פ״ד לד(3) 5,1־6.
 44. בג״צ 296/68 המועצה הישראלית לצרכנות, ואח׳, נ׳ ועדת החקירה לענין מתן שירות גז(א׳

 ש׳ שמרון), ואח׳, פ״ד כג(1) 321.
 45. השווה א׳ ברק, ״פיקוח בתי המשפט על חקיקת משנה״ הפרקליט כא(תשכ״ה) 463.

Federal Administrative Procedure Act 5 :46. השווה חוק הפרוצדורה המנהלית בארה״ב 
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 3. תוצאות הפרת עיקרי הצדק הטבעי
 בשנים האחרונות חלה התפתחות חשובה בסוגיית תוצאות הפרת עיקרי הצדק הטבעי.
 ההלכה לפיה כל הפרה של עיקרי הצדק הטבעי גוררת אחריה בטלות מדעיקרא, (תורת
 הבטלות המוחלטת) נהפכה ובמקומה נתקבלה תורת הבטלות היחסית, שעל־פיה המבחן
 אינו נוקשה. דהיינו, לא כל הפרה גוררת אחריה בטלות מעיקרא, אלא הדברים תלויים
 במידת החומרה של ההפרה ובנסיבותיה. כך יתכן שהרשות לא קיימה דרישה דיונית
 מן החוק או מן הפסיקה, המהווה חלק מעיקרי הצדק הטבעי, ואףיעל־פי־כן לא תיפסל
 החלטתה כבטלה מדעיקרא, משום שההפרה לא היתה חמורה ולא גרמה לעיוות דין.

 להלן נסקור את הרקע ושלבי התפתחות הדין בסוגיה זו.
 א. שרשי ההתפתחות

 במשפט המינהלי נוהגים להבחין בין פגמים בהליך המינהלי הגוררים אחריהם בטלות
 המעשה המינהלי ובין פגמים שאינם מבטלים את המעשה מדעיקרא, אלא רק נותנים בו
 פגם המאפשר את ביטולו של המעשה המינהלי. הלכה פסוקה היא כי מעשה מינהלי או
 הליך שיפוטי הנעשים מתוך הפרת כללי הצדק הטבעי - בטלים מדעיקרא47. מבחינה
 עיונית מגיעים לתוצאה זו עליידי כך שרואים בפגיעה בעיקרי הצדק הטבעי כחריגה
 מסמכות, וחריגה מסמכות בדרךיכלל, גוררת אחריה בטלות מוחלטת. אולם בישראל,
 שלא כמו באנגליה, אין צורך להגיע לבטלות &וחלטת מתוך השוואת פגיעה בעיקרי
 הצדק הטבעי לחריגה מסמכות, ובתי המשפט יכולים לראות בהפרת עיקרי הצדק

 הטבעי משום עילה עצמאית ונפרדת לבטלות ההליך48.
 בחמישה דברים נבדל הליך שנפסל כבטל מעיקרא מהליך שנפל בו פגם הגורר אחריו
 פסלות הניתנת לביטול(נפסד = voidable). ראשית, בהליכים שהפגם שנפל בהם
 גורר אחריו פסלות מדעיקרא, אין לבית המשפט שיקולידעת להכשיר ההליך, בעוד
 שכאשר מדובר בהליך נפסד, מכשיר, לעיתים, בית המשפט את ההליך למרות הפגם.
 שנית, כאשר ההליך בטל מדעיקרא, בית המשפט הגבוה לצדק יתערב להושיט סעד,
 למרות קיומה של מגבלה תחיקתית השוללת ביקורת שיפוטית. לעומת זאת, בית
 המשפט הגבוה לצדק לא יתערב כאשר מדובר בהליך הניתן לביטול, אם קיימת מגבלה
 תחיקתית. שלישית, כאשר ההליך בטל מדעיקרא, יש אפשרות לתקיפה עקיפה, ואילו
 הליך שנפל בו פגם הגורר אחריו פסלות מסוג נפסדות ניתן לתקוף אותו רק בתקיפה
 ישירה49. רביעית, מעשה או הליך בטל מדעיקרא בטל כלפי כולי עלמא, ולכל אדם יש
 מעמד לתקוף את תקפותו, ואילו מעשה ניתן לביטול רק בעלי אינטרס יכולים לתקוף
 אותו. חמישית, מבחינת עיתוי הפסלות, מעשה הבטל מדעיקרא, בטל מלכתחילה ואם
 הוכרז כבטל בדיעבד הריהו בטל למפרע משעת יצירתו, ואילו מעשה ניתן לביטול
א. זוהי בתמצית ההלכה המסורתית שהיתה 4  נפסל מכאן ולהבא מיום הכרזת פםלותו9

 u.s.c. § 553. בשנת 1985 הוציא היועץ המשפטי לממשלה, פרופ׳ יצחק זמיר הנחיות וקבע
 הסדר לפרסום מוקדם של טיוטת התקנות - הנחיות היועץ המשפטי לממשלה 60.012 סעיף 21

.(1/11/85) 
 47. ע״א 183/69 עירית פ״ת נ׳ טחן, פ״ד כג(2) 398 (להלן: ענין טחן).

 48. שם, בע׳ 403; י׳ זמיר, השפיטה כענינים מנהליים(המכון למחקרי חקיקה ולמשפט השוואתי ע״ש
 הרי סאקר, תשמ״ב) 24־25.

 49. שטרית, לעיל הערה 1, בע׳ 53.
 49א. במאמר הנזכר לעיל, מנינו את שלושת ההבדלים הראשונים בלבד, מתוך הנחה שההבדל
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 מקובלת במשך שנים רבות בסוגיית ההבחנה בין פגמים הגורמים פסלות מסוג בטלות
 מעיקרא, ובין פגמים הגורמים רק פסלות מסוג ניתן לביטול.

 ניתוח הפסיקה שערכנו בנושא זה לפני מספר שנים (1977), גילה חוסר עקביות
 ביישום הפסיקתי של ההבחנה בין פגמים הגורמים בטלות מדעיקרא ופגמים הגוררים
 פסלות מסוג ניתן לביטול. לעיתים, הכשירו בתי המשפט הליכים שנעשו תוך הפרת
 עיקרי הצדק הטבעי, על־פי אותה מערכת שיקולים שעל פיה בוחנים אם להכשיר הליך
 שנפל בו פגם שאינו מהווה חלק מעיקרי הצדק הטבעי, ובין השאר אם לא נגרם עיוות
 דין כתוצאה מההפרה50. כמו־כן מצינו שפגמים הגורמים פסלות הניתנת לביטול שימשו

 בסיס להתקפה עקיפה51.
 בשנת 1977 סיכמנו את המצב המשפטי בסוגיה זו, לאחר סקירת הפסיקה הסוטה

 מההלכה הכללית, כדלהלן:
 ״לאור פסקי דין אלה, יש לסייג את ההלכה הכללית, שפגיעה בעיקרי הצדק
 הטבעי גוררת אחריה בטלות מדעיקרא של ההליך ושוללת את האפשרות שבית
 המשפט יכשיר את ההליך משיקולים שונים. הסייג הוא כי במקרים קיצוניים,
 משיקולי יעילות ובהשפעת צרכי עשיית צדק בענין הנדון בתי המשפט סוטים
 מן ההלכה הכללית ומכשירים הליך שנעשה מתוך פגיעה בעיקרי הצדק הטבעי.
 נוהג זה של בתי המשפט מצטרף לנימוקים האחרים הקיימים למען ביטול
 ההבחנה בין void ו׳ voidable שכן הסטייה מההלכה הכללית מרבה את
 המבוכה בין עורכי הדין הצריכים לייעץ ללקוחותיהם, ובין השופטים בערכאות
 הראשונות, אשר צריכים לחרוץ משפט בענינים המעוררים בעיות אלו. סייג
 נוסף הוא שכאשר מדובר בהפרה של מרכיבים פחות חשובים של עיקרי הצדק
 הטבעי ישקול בית המשפט את ההפרה לפי אותה מערכת שהוא שוקל פגמים

. 5 2  הגורמים אחריהם פסלות מסוג voidable ״
 מהם השיקולים לפיהם בוחן בית המשפט את השאלה אם לבטל הליך הניתן לביטול?
 אם הפגם היה הפרת דרישה דיונית הקבועה בחוק, יבדוק בית המשפט את לשון החוק
 ואת שיקולי המדיניות העולים מנסיבות הענין. אם מלשון החוק וממהות הענין ניתן
 ללמוד כי ההוראה שהופרה היתה הוראה מנחה בלבד, יתן בית המשפט תוקף להליך
 ולא יפסלנו, למרות הפגם בו. לא תמיד ההבחנה בין הוראת חוק מנחה והוראת חוק
 מחייבת מכריעה את הכף. לעתים קרובות מתעלם בית המשפט מיסוד זה ובוחן את
 מדיניות המחוקק ואת התקלות העלולות להיגרם כתוצאה מפסילת ההליך, ובמקרים
 שהנזק לאינטרס החברתי והציבורי גדול, נותן בית המשפט תוקף להליך למרות הפגם.
 שיקול מרכזי וחשוב העולה מן הפסיקה הוא: האם נגרם עיוות דין או נזק כתוצאה
 מהפרת ההוראה הריונית. נגרם עיוות דין, יבטל בית המשפט את ההליך. לא נגרם
 עיוות דין - יכשיר בית המשפט את ההליך למרות הפגם. כאשר הפרת הוראה דיונית
 מנעה מהאזרח אפשרות לשנות את ההחלטה שנתקבלה באותו הליך, יראה בית המשפט

 הרביעי והחמישי מובלעים באופן טבעי באפשרות ההתקפה העקיפה. בעיון נוסף בנושא, ולאור
 ההתפתחות בפסיקה, נראה לי שהצגה שלמה ויותר מדוייקת של הענין מחייבת ציון חמישה

 הבדלים כפי שביארתי בגוף המאמר.
 50. שם,בע׳53י62.

 51. ע״א 120/60 הלפרין נ׳ קוצ׳ינסיזי, פ״ד טו 705! זמיר, לעיל הערה 48, בע׳ 6״31.
 52. שטרית, לעיל הערה 1, בע׳ 62.
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 בכך עיוות דין וההליך יפסל. לעומת זאת, אם לא היתה אפשרות לשנות את ההחלטה
 או שהפגם לא מנע את אפשרות השינוי, לא יפסל ההליך, למרות הפגם53.

 מאז סיכום ההלכה כפי שהוצגה עלייתו ב־1977 חלו התפתחויות חשובות בסוגיית
 ההבחנה בין פגמים הגוררים לבטלות מדעיקרא של ההליך, ובין פגמים הגוררים
 אחריהם פסלות מסוג voidable. פסק הדין הראשון שהתייחס במישרין לצורך בשינוי
 מפורש בהלכה בנושא זה, הוא פסק דינו של השופט י׳ כהן(כתארו אז) בפרשת דרעי
 נ׳ ועדת השחרורים54. בהתייחסו ליישומה, הלכה למעשה של הלכת הבטלות
 המוחלטת, כפי שסוכמה במאמרנו הנזכר לעיל, הציע השופט כהן לזנוח את העקרון של
 בטלות מוחלטת ולאמץ את התפיסה של בטלות יחסית. משמעות הדבר היא שאין זה
 הכרחי לפסול הליך אם היתה הפרה של כללי הצדק הטבעי, כאשר לגופו של ענין לא
 נגרם לו עוול בשל ההפרה, כגון שלא שמעו אותו ומתברר שלא היה לו מה לטעון. בפסק
 דין דרעי לא הצטרפו השופטים האחרים שישבו בדין לדעתו של השופט כהן. השופט
 ש׳ לוין מגן על ההלכה בדבר בטלות מדע'יקרא54א, והשופט לנדוי אינו מתייחם לסוגיה

 העקרונית ומצטרף לנימוקי השופט לוין לגבי הנמקת דחיית העתירה באותו מקרה.
 פםקידין דרעי לא היה הראשון שבו הובעה אי שביעות רצון מן ההלכה המסורתית
5 הביע  לפיה הפרת עיקרי הצדק הטבעי גוררת אחריה בטלות מדעיקרא. בפרשת טחן5
 השופט זוםמן את דעתו כי מן הראוי שהפרת עיקרי הצדק הטבעי תגרור פסלות נפסדת
 בלבד, והביא מספר טעמים לעמדתו זו. ראשית, ההלכה המסורתית גורמת לאי
 םימטריה משפטית משום שמעשה בטל מעיקרא ניתן לתקיפה עקיפה בפני בתי המשפט
 במסגרת סמכותם הנגררת, וכתוצאה מכך עקב אי תחולת מעשה ביתידין על הכרעות
 אינצינדנטליות, יתכן מצב שבתיימשפט שונים יכריעו באותה שאלה ממש בדרך
 שונה, ונמצא שפסקי הדין מדברים בכמה לשונות שאינן מתיישבות זו עם זו. מצב אי
 הסימטריה יכול להתעורר גם כאשר בית המשפט הגבוה לצדק יסרב להושיט סעד נגד
 מעשה מינהלי מטעמים שביושר או בעילה אחרת שאינה לגוף הענין, והעותר יוכל,
 למרות זאת, לטעון לפסלות המעשה המינהלי במסגרת התקפה עקיפה בביתימשפט
 אחר, שכן דחיית עתירה שלא לגוף הענין אינה יוצרת מעשה בית־דין56. השופט זוסמן,
 גם סבר ששיקולי צדק מחייבים התייחסות להפרת עיקרי הצדק הטבעי כנפסדות
 בלבד. אם רשות מינהלית פוגעת בזכותו של פלוני, דין הוא שהמעשה יהא בטל כלפי
 פלוני, ולא כלפי כולי עלמא57. למרות כל זאת, לא היה השופט זוסמן מוכן, לסטות מן
 ההלכה המסורתית, ולמרות ההתלבטויות לגבי תבונתה של ההלכה, ראה עצמו כבול
 לתקדימים שקבעו אותה. פסקידינו של השופט י׳ כהן בענין דרעי היה הראשון שנתן
 להתלבטויות ביטוי ממשי בפסיקתו האופרטיבית, אולם השופט כהן לא הלך בכיוון של
 מעבר מבטלות מדעיקרא לנפסדות, אלא הציע את פתרון הביניים המבוסם על רעיון

 הבטלות היחסית57".

 53. שם,בע׳54י55.
 54. בג״צ 598/77, דרעי נ׳ ועדת השחרורים, פ״ד לב(3) 161.

 54א. להלכת הבטלות ״שרשים כה עמוקים בפסיקתנו שקשה לתאר שנוכל לסטות ממנה״( שם, בע׳
 164, דברי השופט ש׳ לוין).

 55. טחן, לעיל הערה 47, בע׳ 404.
 56. ע״א 292/71 בני, איגוד לישראל בע״מ נ׳ מדינת ישראל, פ״ד כז(1) 245, 252-251.

 57. טחן, לעיל הערה 55, בע׳ 404.
 57א. גישה דומה מצאנו גם בפסק דינו של השופט י׳ כהן בענין בג״צ 76/ 361 ״המגדר - ברזלית״
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 תמיכה ברעיון הבטלות היחסית 1:הקשר לדיני הסמכות, מצינו בפםק״דינו של
5. בענין דדה נתקיים דיון בפני שופט דן יחיד באישום בעבירה  השופט ברק בענין דדה8
 שעל־פי החוק צריכה להישפט בפני הרכב של שלושה שופטים. בשלב מםויים תוקן
 כתב האישום לאישום בעבירה הנידונה בפני דן יחיד. השאלה היתה אם תיקון כתב
 האישום מכשיר את הדיון שהתקיים בפני השופט לפני תיקון כתב האישום, לצורך
 הרשעת הנאשם באישום המצוי בגדר סמכותו של דן יחיד. דעת הרוב היתה שהדיון
 היה בטל ומבוטל מחמת חוסר סמכות ואין בתיקון כתב האישום כדי להכשיר את הדיון.
 השופט ברק פסק, בדעת מיעוט, כי ״רעיון חוסר הסמכות ועקרון הבטלות הנגזר ממנו
 אינם רעיונות ועקרונות מוחלטים, אלא יחסיים בלבד. סוגים שונים של חוסר סמכות
 מופיעים בספרות המשפטית, ובעקבותיה מוכרים סוגים שונים של בטלות... המקרה
 החריף ביותר של חוסר סמכות הוא זה בו ניתנה ההחלטה עליידי אורגן שלא היה זה
 מתפקידו לתת את ההחלטה האמורה... על מקרה כגון זה אנו אומרים כי פסקיהדין בטל
 וממילא הראיות שנגבו בו בטלות ומבוטלות. ניתן להצהיר על כך בתקיפה ישירה
 ועקיפה... הענין שלפנינו אינו נופל לקטיגוריה זו. ביתיהמשפט שהכריע את הדין
 בענין שלפנינו - דן היחיד - היה ביתיהמשפט אשר תפקיד ההכרעה בענין בו הוכרע
 הוטל עליו על־ידי החוק. הכרעת־הדין אינה חורגת מהסמכות. מכיוון שכך, אין פסק
 הדין בטל ומבוטל. השאלה היא אם הראיות שנגבו בתקופת חוסר הסמכות קבילות הן,
 שכן נגבו בשעה שלא היתה סמכות. כפי שראינו, ניתן לבסס את קבילותן, אם
 באמצעות ההכרה בקיומו של עקרון מהותי המכשיר ראיות אלה, ואם באמצעות הכרה
 בעקרון טכני הנותן להן תוקף. בכל המקרים הללו, תנאי הוא שלא נגרם עיוות דין

 לנאשם, דהיינו, שלא נפגמה הגנתו״58".

 ב. רעיון הבטלות היחסית
 פסק דינו של השופט י׳ כהן בענין דרעי ודברי השופט ברק בענין דדה הכינו את
 התשתית ההלכתית להתפתחות פסיקתית בכיוון קבלת רעיון הבטלות היחסית.
 התפתחות זו באה בפםיךדין גרינשטיין59. מה שהשתמע מכללא מפסקי הדין כפי
 שסוכמו במאמרנו הנזכר, ומה שפסק השופט כהן בענין דרעי, הפך להלכה מפורשת.
 וכך מציג את הדברים השופט לנדוי, נשיא בית המשפט העליון(שלפםק דינו הסכימו

 השופטים בייםקי ושמגר, שישבו עמו בדין):
 ״את טענתו של מר אמיתי, שהדיון בטל מיניה וביה, אינני מוכן לקבל. היא
 מבוססת על גירסה, שאמנם יש לה מהלכים בפסיקתו של ביתימשפט זה,
 שפגיעה בכללי הצדק הריוניים מביאה לידי בטלות ההחלטה אשר נתקבלה ולא
 רק לבטלותה. כך סבר השופט זוסמן בע״א 183/69 (ענין טחן) למרות
 הספקות שהביע שם, ובעקבותיו הלך לאחרונה השופט לוין ביחס לחובת
 השמיעה בבג״צ 598/77 (ענין דרעי). אך יש גם דעה אחרת הנראית לי

 נ׳ רפאלי, פ״ד ל״א(3) 7,281י291. והשווה ע״א 530/78 מיפרומאל נ׳ מנהל המכס, פ׳׳ד
 לה(2) 169, 177.

 58. ע״פ 313/79 דדה נ׳ מ״י, פ״ד לד(2) 57 (להלן: ענין דדה).
 58א. שם, בע׳ 72.

 59. בג״צ 118/80 גרינשטיין נ׳ פצ״ר, פ״ד לה(1) 239 (להלן: ענין גרינשטיין). ענין גרינשטיין
 הסתמך בין השאר, על פסק הדין בענין דרעי הנזכר לעיל.
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 הפרקליט לז, חוברת ג

, כהן בבג״צ 598/77 הנ״ל(וכן דברי  עדיפה. היא נומקה על־ידי השופט י
 השופט ברק בע״פ 79 / 313 (דדה), בעמ׳ 72, והסקירה המקיפה של ש׳ שטרית,
 ״היחס בין כללי הצדק הטבעי והוראות דיוניות מן החקיקה״ הפרקליט ל׳׳א
 (תשל״ז-ל״ח)(42). דעה זו אומרת שלא תמיד גורמת הפרת אחד מכללי הצדק
 לבטלות הדיון מעיקרא. המבחן אינו נוקשה אלא גמיש, ויחסי הדברים תלויים

 במידת החומרה של ההפרה ונסיבותיה״60. (ההדגשות במקור).
. הנשיא לנדוי שמפיו נפסקה ההלכה, א 6  תורת הבטלות היחסית יושמה גם בענין פרץ0
 ואליו הצטרפו השופטת בן־פורת והשופט שילה, מציין כי מתן ההודעה באיחור על
 דחיית התנגדותם של העותרים לא פגם בהליך משום שלא נגרם להם עיוות דין, שכן
 לא היתה נתונה להם זכות ערר על ההחלטה. אולם, מוסיף הנשיא לנדוי, ״אפילו היה
 באי־מתן ההודעה על דחיית התנגדותם בעוד מועד פגם, הינרד לשורש התוכנית עד
 כדי בטלותה - ואין אני סבור כך - לא יתערב ביתימשפט זה בדבר, משלא נתגלה, שיש
 בתוכנית זו דבר הפוגע באינטרס העותרים מעבר לפגיעה, שכבר היתה קיימת קודם
 לכן, לפי התוכנית המקורית...״. הטעם לתוצאה זו הוא בתורת הבטלות היחסית
 שנתמכה בהלכת גרינשטיין, ולפני כן בדברי השופט יצחק כהן בפסק־דין דרעי,
 ובדברי השופט ברק בענין דדה, וכך מנמק הנשיא לנדוי את מסקנתו האמורה בענין

 פרץ:
 ״עצם העיקרון בדבר בטלותה של החלטה, שנתקבלה בניגוד לכללי הצדק אינו
 עיקרון נוקשה, אלא הוא גמיש והוא לא יופעל, כאשר מתברר לבית המשפט
 מטיעונו של העותר כי ״המלך עירום״ ואין העותר יכול להצביע על טענה טובה

. ב 6  שיש לו נגד ההחלטה לגופה״0
 פסק־דין גרינשטיין ובעקבותיו פסלףדין פרץ קבעו כהלכה ברורה - לגבי ההבדל
 הראשון שהוזכר בתחילת הדברים בין פגמים מסוג בטלות מדעיקרא ופגמים מסוג ניתן
 לביטול(היעדר שיקול דעת להכשיר את ההליך) - שאין עוד פסילה אוטומטית של
 ההליך גם אם היתה הפרה של כללי הצדק הטבעי. עדיין נשארה השאלה מה דין
 ההבדלים האחרים: אפשרות התקפה עקיפה, עיתוי הפסלות, המעמד לתקוף תקפות
 ההליך וביקורת בית המשפט הגבוה לצדק במקרה של מגבלה תחיקתית. תשובה על
. פםק״דין זה עוסק 6  השאלה(בחלקה ישירה ובחלקה משתמעת) נתן פםקידין שפירא1
 בשאלה האם מעשה מינהלי שנעשה מתוך הפרת כללי הצדק הטבעי עדיין ניתן
 להתקפה עקיפה לאחר קבלת התפיסה של בטלות יחסית. ההתקפה העקיפה שבה היה
 מדובר בפסקידין שפירא היתה העלאת טענה על־ידי המדינה, כי היתרי הבנייה שעל
, כהן חיווה את דעתו כי מעשה שנעשה מתוך  סמכם נבנו המבנים היו בטלים. הנשיא י
 הפרה של כללי הצדק הטבעי על־פי תפיסת הבטלות היחסית, עומד בתוקפו אלא־אם־כן
 בוטל ביוזמת מי שנפגע מהפרת עיקרי הצדק הטבעי. לא בוטל אותו מעשה - הוא עומד

 בתוקפו ואין אפשרות לתקפו בהתקפה עקיפה:

 60. שם, בע׳ 245־246. ראה גם בג״צ 320/80 קוואסמה נ׳ שר הבטחון, פ״ד לה(3) 121,113.
 60א. בג״צ 547/80 פרץ, ואח׳, נ׳ שר הפנים, ואח׳, פ״ד לו(2) 236 (להלן: ענין פרץ).

 60ב. שם, שם. ראה גם בג״צ 591/82 קשוע נ׳ מנכ״ל משרד החינוך והתרבות, פ״ד לז(ד) 571, ובו
 יישום של הלכת הבטלות היחסית, וכן ראה 71/84 אלגרה ללו נ׳ הועדה המקומית לתכנון

 ובנייה רמת השרון, פ״ד מ(2) 782,774.
 61. ע״פ 80 / 768 ש׳ שפירא ושות׳, חברה קבלנית בנתניה בע״מ, ואח׳, נ׳ מ״י וערעור שכנגד, פ״ד

 לו(1) 337; ד״נ 12/81, פ״ד לו(3) 645 (להלן: ענין שפירא וד״נ שפירא).
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 שמעון שטרית הפרקליט לז, חובות ג

 ׳/..פגיעה בעיקרי הצדק הטבעי אמנם מביאה, לפי מה שנפסק אצלנו, לבטלות
 מעשה הרשות, אך אין זו בטלות מוחלטת, אלא בטלות יחסית, ולפיכך, אם אותו
 אדם, שזכות הטיעון נשללה ממנו, לא עשה כל פעולה לביטול מעשה הרשות,

.6  יעמוד המעשה בתוקפו על־אף הפגיעה בעיקרי הצדק הטבעי״2
 בדעה דומה החזיקה השופטת בךפורת. לדידה אין הבדל בין ״ניתן לביטול״ ל״בטל
 יחסית״ ועד לביטול ההחלטה היא ״קיימת לכל דבר״, לבטח בשטח הפלילי ואולי גם

 בשטח האזרחי63.
 השופט ברק היה בדעה שונה לגמרי; לדבריו:

 ״בטלות ההחלטה היא פונקציה של מהות הפגם, ואין מהות הפגם נגזרת
 מתוצאות הפרתו. כשם שסוגי הפגמים הם רבים ומגוונים, גם סוגי הבטלות הם
 רבים ומגוונים. הדבקת תווית של בטלות אין בה כדי לפתור בעיה המתעוררת.
 ייטען בודאי, כי גישה ״יחסית״ זו לעקרון הבטלות יש בה כדי לטשטש את
(Void) ההבחנה בין בטלות ונפסדות, ויש בה כדי להפוך החלטה בטלה 
 להחלטה נפסדת (Voidable), הניתנת לביטול. טענה זו אין בידי לקבלה.

 יחסיות הבטלות אינה שקולה כנגד נפסדות ההחלטה...״
 מסקנתו של השופט ברק לענין התקיפה העקיפה הפוכה מזו של חבריו:

 ״עליכן החלטה בטלה, אפילו בטלותה היא יחסית, ניתנת לתקיפה, בתקיפה
 עקיפה, ולא רק בתקיפה ישירה. נמצא כי בכל הענין יש לבחון את מהות הפגם,

.6  את תוקף הסעד, את סוג ההליך ואת זיהויו של בעל העניין״4
 תפיסת השופט ברק את הבטלות היחסית היא שתוכנו של הכלל בדבר זכות השמיעה
 או בדבר חשש משוא פנים או ניגוד ענינים הוא כזה שלא כל פגיעה בו תחשב כהפרתו.
 כך, למשל, ניתן לקבל החלטות מםויימות ללא שמיעת האזרח וההחלטה תהיה שרירה
 וקיימת, כגון החלטה עליפי צד אחד בצו ביניים, או במקרה של תחולת עקרון הצורך
 בסוגיית החשש למשוא פנים. אולם משעה שנקבע כי בנסיבות הענין שמיעה אכן
 דרושה, אי קיום חובת השמיעה גורר בטלות מוחלטת. עליכן אין קושי להצדיק גם

 תקיפה עקיפה.
 השופטים כהן ובןיפורת תפסו את הבטלות היחסית במובן זה שהמעשה המינהלי
 שנעשה מתוך הפרת עיקרי הצדק עומד בתוקפו עד שיוכרז על בטלותו, ואם נמצא מי
 שזכאי לתקוף אותו יכול בית המשפט המוסמך לבטלו. אם לא נמצא מי שזכאי לתקוף
 אותו הרי הוא עומד בתוקפו ואין אפשרות לתקוף אותו. דברי השופט כהן אינם
 פםקניים ואינם חלים כנראה בכל מצב. יתכן אפילו לומר על סמך קטע אחד בחוות
 דעתו, ששלילת התקפה עקיפה בהיעדר מי שזכאי לתקוף, מצומצמת להליכים פליליים
 שבהם קיימים שיקולים מיוחדים של דיני נפשות ושבהם מן הראוי להקפיד מפני
 הרחבת האחריות הפלילית.65 ואילו בהליכים אזרחיים, לפי גישת הנשיא כהן, לא
 תישלל התקפה עקיפה של מעשה שנעשה מתוך הפרת עיקרי הצדק הטבעי. בענין זה
 נבדלת גישתו של הנשיא כהן מגישתה של השופטת בןיפורת המגלה נטיה להחיל אותה
 גישה גם בתחום הנשיא האזרחי66. לפי הנשיא כהן והשופטת בן־פורת קיימת הגבלת

 62. ענין שפירא, שם, בע׳ 352.
 63. שם, בע׳ 370־371.

 64. שם, בע׳ 363.

 65. שם, בע׳ 354.
 66. שם, בע׳ 371-370.
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 הפרקליט א, חוברת ג מגמות חדשות בעיקרי הצדק

 המעמד לתקוף תקפותו של הליך שנעשה תוך הפרת עיקרי הצדק הטבעי, לבעל
 אינטרס. הגבלת המעמד לתקוף תקפות ההליך משנה באופן מהותי את תוצאות הפגם.
 הגבלת המעמד לתקוף התקפות משמע - שהמעשה בטל רק כלפי פלוני שנפגע ממנו,
 ולא כלפי כולי עלמא. הבטלות היחסית בהקשר זה אינה במובן זה שבית המשפט מכריע
 אם פגם פלוני גורר אחריו בטלות מדעיקרא, או שאין הוא מצדיק כלל פסילת ההליך.
 היחסיות כאן היא, שכלפי פלוני, שנפדע מהנעשה, אם פעל לביטולו - המעשה יהיה

 בטל, ואילו כלפי יתר הציבור ובכל המצבים האחרים - המעשה תקף.
 גישתם של שופטי הרוב בפרשת שפירא נתמכה עליידי בית המשפט העליון בענין

. א 6  אלגרהלאלו6
 גישה זו, של שופטי הרוב בפרשת שפירא, אשר כאמור, זכתה לחיזוק בפסיקה
 מאוחרת יותר, מצמצמת את האפשרות לתקוף הליך פגום בשל הפרת עיקרי הצדק
 הטבעי, רק לבעלי אינטרס או למי שנפגע מההפרה. כתוצאה מכך מתבטלת כמעט כליל
 אפשרות ההתקפה העקיפה במקרה של הפרת עיקרי הצדק הטבעי. מבחינת המדיניות
 המשפטית תוצאה זו יש בה משום שלילת ההנמקות הבסיסיות שבעטיין גובש העיקרון
 של פסלות חמורה - בטלות מדעיקרא - למקרים של הפרת עיקרי הצדק הטבעי. והן:
 הדגשת החשיבות הרבה שהמשפט הישראלי מייחס לשמירה על עיקרי הצדק הטבעי,
 הענקת גושפנקה לפיקוח שיפוטי על המינהל על־יסוד ההנחה שהמחוקק הסמיך את
 הרשויות להפעיל סמכותו רק תוך הקפדה על עיקרי הצדק הטבעי, והרחבת הפיקוח
 השיפוטי על המינהל הן בתקיפה ישירה עליידי בית המשפט הגבוה לצדק, אפילו
. בכל הכבוד, לא נראית לנו א 6  במקרים של מגבלה תחיקתית, והן בתקיפה עקיפה6
 הגישה הדוחה שיקולים חשובים אלו של מדיניות משפטית. ועליכן נראת לנו יותר

 גישתו של השופט ברק.
 אין ספק מה תהיה גישתו של השופט ברק לגבי אפשרות הפיקוח השיפוטי במסגרת
 בית המשפט הגבוה לצדק במקרה של מגבלה חקיקתית לאחר קבלת התפיסה של
 בטלות יחסית. השופט ברק יגרום כי לבית המשפט הגבוה לצדק נתונה הסמכות
 לביקורת שיפוטית במקרה של הפרת עיקרי הצדק הטבעי במקרה של הגבלה
 תחיקתית. לעומת זאת; כנראה יהיה קשה להצדיק ביקורת שיפוטית במקרה של מגבלה
 תחיקתית לפי תפיסת השופטת בןיפורת, שהרי התערבות בית המשפט הגבוה לצדק
 מבוססת על רעיון דומה לזה של התקיפה העקיפה67. אולם בעלי מעמד יוכלו להיזקק

 לבקורת שיפוטית במקרה של הגבלה תחיקתית.
 יש לציין שבניגוד למחלוקת לגבי הדין במקרה של הפרת עיקרי הצדק הטבעי, אין
 מחלוקת לגבי פעולה של רשות בחריגה מסמכות פונקציונלית. במקרה זה לכולי עלמא,
6 והשופטת בן־פורת69 והמעשה בטל, והמגבלות הנובעות  גם לדידו של הנשיא כהן8
 מתפיסת הבטלות היחסית לא יחולו. בהפרת עיקרי הצדק הטבעי קיימת סמכות
 פונקציונלית, והוויכוח מתעורר בשל הפרת ההוראות המסדירות את צורת הפעלת
 הסמכות. בכל הכבוד, איננו מקבלים את גישתם של השופטת בןיפורת והנשיא כהן. אם

 66א. ע״א 71/84 אלגרה לאלו נ׳ הועדה המקומית לתכנון ובנייה, פ״ד מ(2) 783-782,774.
 66ב. ענין שפירא, שם, בע׳ 365-364.

 67. לעיל הערה 1, בע׳ 66-62.
 68. שם, בע׳ 353.

 69. שם, בע׳ 370. ראה דברי השופט לנדוי בפסק הדין גרינשטיין, לעיל הערה 59, בע׳ 246.
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 חוש הצדק נפגע מכך שאדם פעל על סמך היתר מאת השלטון ואחריכך הוא מועמד לדין
 בגין אותה פעולה מבלי שהיה מעורב בקנוניה בקבלת אותו היתר, הפתרון לאי צדק זה
 צריך לבוא מתחם הדין הפלילי. כדי להגיע לתוצאה זו לא רצוי לשבש את הדין המינהלי
 על״ידי צמצום ההתקפה העקיפה במקומ שהיתה מקובלת ומושרשת במשך שנים רבות.
 יתרה מזו, חסימת ההתקפה העקיפה על מעשי המינהל עלולה להזיק בעיקרו של דבר
 לאזרח. צמצום ההתקפה העקיפה יכול להביא, למשל, לידי תוצאה שאזרח לא יוכל
 לתקוף תקנות בהתקפה עקיפה כאשר יועמד לדין פלילי על עבירה על תקנות שהותקנו
 תוך הפרה של דיני המינהל הציבורי שאינם מהווים חריגה מסמכות מבחינה
 פונקציונלית (כגון שיקולים זרים, חוסר סבירות או אפליה). והרי המצבים שבהם
 המדינה תוקפת באופן עקיף מעשה שלטוני הם חריגים. ברוב המקרים האזרח הוא
 המנצל דרך זו לתקוף את מעשי השלטון. והוא הדין בתביעות לתשלום מסים או
 היטלים. לפי חוות דעתם של השופטים כהן ובךפורת, לא ברור אם אזרח כזה, שחיכה
 עד שיתבע לדין על אי תשלום ההיטל או המם, יוכל בתקיפה עקיפה לעורר את שאלת
 תוקפו של ההלטל או המס(אם הפגם שעליו הוא מסתמך איננו חריגה מסמכות מבחינה
 פונקציונלית). כללו של דבר: צמצום ההתקפה העקיפה פוגע ברוב המקרים דווקא

 באזרח ולא בשלטון.
 המודל הרצוי הוא שההתקפה העקיפה ואפשרות הביקורת של בית המשפט הגבוה
 לצדק על מעשי המינהל ומעשי השפיטה גם במקרה של מגבלות תחיקתיות, ימשיכו
 להתקיים במקרה של הפרת עיקרי הצדק הטבעי או הפרות אחרות המהוות חריגה
 מסמכות הן פונקציונלית והן בצורות אחרות. עם זאת הבטלות היחסית תתבטא בכך
 שיש צורך בהכרעה שיפוטית הן בהתקפה ישירה והן בהתקפה עקיפה אם הפגם הנטען

 מצדיק הכרזת ההליך המותקף כבטל מדעיקרא.
 הצעת חוק סדרי המינהל שהוגשה על־ידי פרופ׳ קלינגהופר מתייחסת לסוגיית
 תוצאות פגמים בהליך המינהלי. ההצעה הולכת בעקבות ההבחנה המסורתית שבין
 פגמים הגוררים אחריהם פסלות מסוג בטלות מדעיקרא, ופגמים הגוררים רק פסלות
 מסוג ניתן לביטול. סעיף 52 לחוק המוצע קובע כי החלטה שאינה בטלה מדעיקרא
 תעמוד בתוקפה כל עוד לא בוטלה כדין או לא התבטלה מכח הוראה מפורשת עקב הזמן
 או נסיבות אחרות, או כל עוד לא הושג או לא נתמצה יעדה במלואו. סעיף 83 המוצע
 קובע כי החלטה שעובד הציבור לא היה מוסמך לקבלה או שחרג מסמכותו בקבלתה,
 וכן החלטה שנתקבלה תוך הפרת סדרי דין שדינה כדין חוסר סמכות, או חריגה מסמכות
- בטלה מעיקרא. סעיף 59 קובע כי סטייה קלה שאין בה כדי לפגוע בעיקר מסדרי דין

 שנקבעו בחוק זה או על־פיו אינה פוסלת את ההליך.
 בכל הכבוד, נראה לנו שהוראות החוק המוצע ראויות לעיון נוסף. גלוי לעין
 שהוראות החוק אינן משקפות את הדין הפםיקתי. אמנם אין בנקודה זו כשלעצמה,
 משום ראיה, שכן ייתכן שההתפתחות בפסיקה היא בלתי רצויה, ותפקידו של המחוקק
 לשפר את הדין הקיים. אולם משוכנעים אנו כי תורת הבטלות היחסית עדיפה על תורת
 הבטלות המוחלטת. חוסר האפשרות ליישם את תורת הבטלות המוחלטת הלכה למעשה
 משום שהשופטים ביקשו לשרת את צרכי עשית הצדק במקרים האינדיבידואליים היא
 הוכחה ניצחת בדבר עדיפות תורת הבטלות היחסית. אשריעל־כן נראה לנו, שסעיף 53
 לחוק המוצע טעון שינוי במובן זה שיתן ביטוי לגישת הבטלות היחסית. בנוסחו הנוכחי
 הסעיף מגבש לחקיקה את ההלכה המסורתית בטרם התרחשו ההתפתחויות בפסיקה
 בסוגיה זו. התוצאה תהיה שבמוצהר תחול ההלכה המסורתית, ובפועל ינהגו בתי
 המשפט אחרת כפי שעשו לפני פסק־דין גרינשטיין. עדיף ליתן ביטוי יותר בהיר
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 לרעיון הבטלות היחסית, לגבי אפשרות הכשרת הליכים מםויימים גם כאשר מדובר
 בהפרת סדרי מינהל שדינה כדין חריגה מסמכות, שהוא ההגדרה שנבחרה בהצעה
 לפגמים הגוררים חריגה מסמכות שאיננה פונקציונלית. זאת, תוך שמירת האפשרות
 לתקיפה עקיפה ולביקורת בית המשפט הגבוה לצדק גם במקרים של מגבלה חקיקתית.

 4. תוצאות פגמים בהליך: ממיון דואלי למיון משולש
 לפני ההתפתחות הפסיקתית שעליה עמדנו לעיל, מיון הפגמים בהליך עליפי
 תוצאותיהם היה מבוסם על שתי קבוצות בלבד: פגמים הגוררים אחריהם בטלות
 מוחלטת, ופגמים הגוררים פסלות נפסדת(ניתן לביטול). לאחר קבלת תורת הבטלות
 היחסית ולאור ההתפתחות הפסיקתית מן הזמן האחרון, מיון הפגמים בהליך מבחינת
 תוצאותיהם מבוסם כיום על שלוש קבוצות מיון: האחת, פגמים הגוררים אחריהם
 חריגה מסמכות פונקציונלית שתוצאתם בטלות מוחלטת. השניה, היא קבוצת הביניים,
 פגמים הגוררים אחריהם בטלות יחסית והשלישית, פגמים הגוררים אחריהם פסלות
 מסוג נפסדות (ניתן לביטול). הפרת עיקרי הצדק הטבעי נכללת בקבוצה השניה,
 בקבוצת הביניים. פסקי הדין שעסקו בסוגיה זו בשנים האחרונות לרבות פסקי הדין
7, יצרו מבוך של הלכות משפטיות, המקשה על קביעה ברורה של הדין  בענין שפירא1
 בסוגיה פלונית. למרות קושי זה ננסה בדיון להלן להציג את הדין לאור הפסיקה

 האחרונה בכל אחד מן המרכיבים שלו.
 כאמור, המיון כיום מבוסס על שלוש קבוצות מיון: בטלות מוחלטת מחמת חריגה
 מסמכות פונקציונלית, בטלות יחסית ונפסדות. במה שנוגע לנפםדות(ניתן לביטול) לא
 התרחש שינוי הראוי לציון. הדינים ומערכות השיקולים שחלו בעבר בפסיקה על
 פגמים מסוג נפסדות, ממשיכים לחול, ועליכן יוקדש הדיון להבהרת ההבדלים שבין
 בטלות מוחלטת ובין בטלות יחסית. לשם הבהרת התמונה נזכיר את המרכיבים של
 תוצאות פגמים בהליך. חמישה הם המרכיבים ואלו הם: שיקול הדעת של בית המשפט
 להכשיר הליך פגום, פיקוח שיפוטי במקרה של מגבלה תחיקתית, צורת התקיפה של
 הליך פגום, המעמד לתקוף ההליך, ועיתוי הפסלות. להלן נדון במרכיבים הללו אחד

 לאחד.

 א. ההבדלים בין בטלות מוחלטת ובטלות יחסית
 (1) שיקול הדעת השיפוטי להכשיר הליך פגום

 כשנפל פגם בהליך ובית המשפט צריך להכריע בדבר תוצאות הפגם, תתעורר השאלה
 אם יש לבית המשפט הדן בענין שיקול דעת להכשיר את ההליך הפגום. ההלכה
 המסורתית קבעה כי כאשר מדובר בפגם, שעליפי המיון המקובל גורר אחריו בטלות
 מדעיקרא, אין לבית המשפט שיקול דעת להכשיר את ההליך, ובית המשפט יפסול הליך
 כזה, אם תקפותו של ההליך תותקף בבית המשפט. על־פי המיון המקובל חוסר סמכות
 או חריגה מסמכות וכן הפרת עיקרי הצדק הטבעי גררו אחריהן בטלות מדעיקרא,
 ועליכן אם הותקפו מעשים שנעשו תוך חוסר סמכות, חריגה מסמכות או הפרת עיקרי
 הצדק הטבעי, בית המשפט לא היה רשאי להכשיר את המעשים והיה עליו להכריז על

 בטלותם.
 באשר להפרת עיקרי הצדק הטבעי, בתי המשפט לא נהגו כן באופן דווקני. כתוצאה

 71. לעיל הערה 61.

343 



 שמעון שטרית הפרקליט לז, חובות ג

 מההתפתחות הפסיקתית, כפי שבוארה לעיל, נקבעה ההלכה כי הפרת עיקרי הצדק
 הטבעי אינה מחייבת פסילה אוטומטית של ההליך, אלא גוררת אחריה בטלות יחסית.
 דהיינו, שאלת פםלותו של הליך שנעשה תוך הפרת עיקרי הצדק הטבעי תלויה בחומרת
 ההפרה ובנסיבותיה. בית המשפט אינו מוגבל בשיקול דעתו להכשיר הליך, אף אם
 היתה הפרה של עיקרי הצדק הטבעי, אם היה סבור שההפרה אינה חמורה, ולא נגרם
 עיוות דין לאזרח. בנקודה זו, אין חילוקי דעות בין השופטים. על דעת כולם מקובל
 שהפרת עיקרי הצדק הטבעי הוא פגם, שאינו מגביל את שיקול דעתו של בית המשפט

.7  להכשיר ההליך אם ההפרה לא היתה חמורה, ולא נגרם עיוות דין2
 בעוד שהפרת עיקרי הצדק הטבעי גוררת רק בטלות יחסית, הרי חריגה מסמכות
 פונקציונלית מצויה בקבוצת המיון הראשונה הגוררת בטלות מוחלטת. לפיכך, אף
 שבית המשפט לא אמר זאת במפורש, רשאים אנו לצאת מן ההנחה, שבית המשפט לא

 יוכל להכשיר הליך שנעשה בחריגה מסמכות פונקציונלית73.

 (2) המעמד לתקוף ההליך
 הליך פגום בפגם הגורר אחריו בטלות מוחלטת, נתפס כבטל כלפי כולי עלמא. עליכן
 אין הגבלה של הזכאים לתקוף את תקפותו. לא כן הדבר עליפי פסקידין שפירא באשר
 להפרת עיקרי הצדק הטבעי. דעת הרוב בערעור הפלילי גרסה כי במקרה של הפרת
 עיקרי הצדק הטבעי, עומד המעשה בתוקפו אלאיאםיכן בוטל עליפי תביעה של מי
 שנפגע מההפרה. מדברי הנשיא י׳ כהן דומה כי דין זה המגביל את המעמד לתקוף תוקפו
 של הליך רק לבעל אינטרס, יחול רק בהליכים פליליים74. אולם השופטת בןיפורת,
 נוטה לדעה שהגבלת המעמד לבעל אינטרס בלבד חלה גם בתחום האזרחי75. הנשיא
 לנדוי, שהצטרף להרכב שישב בדיון הנוסף בפרשת שפירא, אף הוא גורס הגבלת

.7  המעמד לתקוף תקפות ההליך למי שנפגע6
 בדעה אחרת מחזיקים השופט ברק והשופט בייסקי. השופט ברק שישב בהרכב
 המקורי פסק כי לא רק למי שנפגע יש מעמד לתקוף תקפות הליך שנעשה תוך הפרת
 עיקרי הצדק הטבעי. מבלי להביע דעה לגבי הרשימה השלמה של בעלי המעמד, מציין
 השופט ברק כי ליועץ המשפטי יש אינטרס כמייצג הציבור לתקוף תקפות מעשה
 שנעשה מתוך הפרת עיקרי הצדק הטבעי77. לדעה.זו הצטרף בדיון הנוסף השופט
 בייסקי78. העולה מן האמור הוא שבמקרה של הפרת עיקרי הצדק הטבעי בטרם יוכל
 אדם לתקוף תוקפו של הליך, עליו להוכיח אינטרס. לגבי דעת הרוב(השופטים לנדוי,
 י׳ כהן ובןיפורת) הגישה תהיה דווקנית, דבר הנלמד מאי ההכרה ביועץ המשפטי כמי
 שיכול לתקוף תקפותו של הליך פלילי. באשר לדעת המיעוט(השופטים ברק ובייסקי)
 אףיכי הם מקבלים עליהם את הצורך באינטרס, הרי גישתם גמישה באשר לקביעת
 בעלי המעמד. לפי גישת הנשיא יצחק כהן, בהליכים אזרחיים לא יוגבל, כנראה,

 72. גרינשטיין, לעיל הערה 59! פרץ, לעיל הערה 60א, וראה ענין שפירא, לעיל הערה 61.
 73. ענין שפירא, שם.

 74. שם, בע׳ 435.

 75. שם, בע׳ 370.
 76. ד״נ שפירא, לעיל הערה 61, בע׳ 661, השופט לנדוי לא סייג במפורש את דרישת המעמד

 להליכים פליליים.
 77. ענין שפירא, לעיל הערה 61, בע׳ 8־367.

 78. ד״נ שפירא, לעיל הערה 61, בע׳ 668.
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 המעמד לתקוף תקפות ההליך לבעל אינטרס79. מן הראוי לציין כי גישת שופטי הרוב
. א 7  בענין שפירא יושמה מתוך הסכמה בפרשת אלגרה לאלו9

 (3) צורת התקיפה
 ניתן לתקוף תקפותם של הליכים בפגמים הגוררים אחריהם בטלות מוחלטת, הן
 בהתקפה עקיפה והן בהתקפה ישירה. האם במקרה של הפרת כללי הצדק הטבעי,
 הממויינת כפגם הגורר בטלות יחסית, התקיפה יכולה להיות גם בהתקפה עקיפה?
 השופט ברק אמר במפורש שניתן לתקוף פגם זה גם בתקיפה עקיפה80, וכך גרס גם
 השופט בייסקי81. השופט לנדוי, אף כי דגל בדעה שונה מזו של השופטים ברק ובייםקי
 בשאלת המעמד, אמר במפורש כי ניתן לתקוף גם בתקיפה עקיפה82. השופט כהן
 והשופטת בךפורת לא התייחסו במפורש לשאלה אם התקיפה(שלפי גירסתם בנסיבות
 מםויימות מוגבלת לבעל אינטרס) יכולה להיות תקיפה עקיפה. אולם מפסק הדין נובע

א. 8  כי בעל מעמד יכול לתקוף בתקיפה עקיפה2
 כללו של דבר: נראה שהדעה המכרעת מבחינת הדין המחייב כיום היא שבבטלות

 יחסית יש אפשרות לתקיפה עקיפה.

 (4) עיתוי הפסלות
 הליכים הפגומים בפגמים הגורמים בטלות מוחלטת, אם הותקפו, ובית המשפט קיבל את
 התביעה, הם יוכרזו כבטלים מלכתחילה, מרגע יצירתם. ימה הדין לענין עיתוי הבטלות

 בהפרת עיקרי הצדק הטבעי הממויינת כפגם הגורר בטלות יחסית?
 השופט ברק והשופטת בן־פורת מציינים כי משהותקף מעשה שנעשה מתוך הפרת
 עיקרי הצדק הטבעי(ולדידה של השופטת בן״פורת ההתקפה צריכה להיות על־ידי בעל
 אינטרס שייקבע על־פי תפיסה דווקנית יותר מתפיסתו של השופט ברק), ובית המשפט
 מקבל את טענות התוקף בדבר פסלות במעשה, הרי הפסלות תהא למפרע מרגע
 יצירתו. השופט ברק גורס שהבטלות מדעיקרא83, ואילו השופטת בףפורת גורסת

 שהפסלות יכולה להיות למפרע84.
 השופטים לנדוי, כהן ובייסקי אינם מתייחסים לסוגיה זו וניתן רק להניח מה תהיה
 דעתם לאור חוות דעתם וגישתם הכללית לסוגיה. אולם מכיוון שאין לבסס את ההצהרה

 על הדין המחייב על הנחות, לא נוכל לעשות שימוש בהנחות.
 התוצאה היא: שעל יסוד חוות הדעת של השופטים שהביעו דעתם במפורש בנקודה
 זו, עיתוי הפסלות יכול להיות למפרע מתחילת יצירת המעשה, ולא רק מכאן ולהבא.

 79. ענין שפירא, לעיל הערה 61, בע׳ 354.
 79א. לעיל הערה 66א. ההלכה נפסקה מפי השופט חלימה. השופט אלון הסכים עמו ללא סייג;
 השופטת נתניהו הסכימה עמו מבלי שהצטרפה לכל נימוקיו. ההתייחסות לשאלת המעמד לתקוף
 הפרת עיקרי הצדק הטבעי בהתקפה עקיפה, לא היתה צריכה באופן הכרחי להכרעת הערעור,

 ועל כן לא הצטרפה השופטת נתניהו לדברי השופט חלימה בענין זה.
 80. שם, בע׳ 363.

 81. ד״נ שפירא, לעיל הערה 61 בע׳ 668.
 82. שם, בע׳ 661.

 82א. ראה ד״נ שפירא, שם, בע׳ 655 (השופט לנדוי).
 83. ענין שפירא, לעיל הערה 61, בע׳ 365-364.

 84. ״בנסיבות מתאימות הביטול יהיה למפרע ויכריז על המעשה כאין וכאפס״ שם, בע׳ 371.
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 (5) ביקורת שיפוטית במקרה של מעבלה תחיקתית
 מן הפסיקה עולה כי מקום שהחוק קובע כי החלטתו של טריבונל מנהלי היא סופית, אין
 הוראה כזו מוציאה ביקורת שיפוטית של בית המשפט הגבוה לצדק, אם הטריבונל חרג
 מסמכותו, או אם הפר את עיקרי הצדק הטבעי. הוא הדין אם קיימת מגבלה תחיקתית
 אחרת על ביקורת שיפוטית, כגון ההוראה האמורה בסעיף 15(ד)(3) לחוק יסוד:
 השפיטה. ראה גם בג״צ 691/81 בן יעקב נ׳ שירות בתי הסוהר, פ״ד לו(ד) 246
 המוציאה את ״בתי משפט שחוק זה דן בהם״ ממסגרת הביקורת השיפוטית של בית
 המשפט הגבוה לצדק. גם במקרה כזה, אם ההחלטה סופית ואין עליה עוד ערעור והיא
 מהווה חריגה מסמכות או הפרת עיקרי הצדק הטבעי, בית המשפט הגבוה לצדק יפעיל

 את סמכות הביקורת השיפוטית שלו, למרות המיגבלה התחיקתית האמורה85.
 כאשר הפסיקה ראתה בהפרת עיקרי הצדק הטבעי כגוררת בטלות מוחלטת, לא היה
 מקום לשאלה, אם הרחבת הביקורת השיפוטית גם במקרים של הוראות סופיות או
 מגבלה תחיקתית תחול על מצבים של בטלות יחסית, כתוצאה מהפרת עיקרי הצדק
 הטבעי. כיום קמה שאלה זאת וניצבת לפנינו, ואין עליה מענה ישיר או התייחסות
 במישרין בפסיקה. על״פי גזירה שווה מהתייחםותם של השופטים לסוגיית התקיפה
 העקיפה, ולסוגיית שיקול הדעת להכשיר הליך, נראה כי אם הכריע בית המשפט כי
 הפגם החמור פוסל את ההליך, הרי גם כאשר מדובר כבטלות יחסית, יפעיל בית המשפט
 את סמכות הביקורת השיפוטית, אף במקרה של מיגבלה תחיקתית. לענין זה לא יהיה
 הבדל בין בטלות מוחלטת ובטלות יחסית, מרגע שבית המשפט פסק כי הפגם הוא חמור

 ואינו מאפשר הכשרת ההליך.

 (6) מבט כולל
 מהדיון לעיל עולה המסקנה כי לפי הדין באשר לפגם הגורר בטלות יחסית, לדעת כל
 השופטים יש לבית המשפט שיקול דעת להכשיר הליך פגום. באשר למעמד לתקוף
 תקפות ההליך, נראה כי הוא מוגבל לבעל אינטרס, אולם הגדרת בעל האינטרס אינה
 מגובשת דיה. כמו־כן בעוד שבהליכים פליליים דרישת המעמד מגובשת, אין הלכה
 מגובשת בבירור לגבי תחולת דרישת המעמד גם בהליכים אזרחיים. לענין צורת
 התקיפה, גישת הרוב העולה מן הפסיקה היא כי יש אפשרות לתקיפה עקיפה כבטלות
 יחסית. בשאלת עיתוי הפסלות, יש סימוכין לדעה כי מעשה שנעשה מתוך הפרה של
 כללי דיון הגוררים בטלות יחסית, יכול להיות מוכרז כבטל למפרע מרגע יצירתו, ולא
 רק מכאן ולהבא. ולבסוף - לגבי אפשרות הביקורת השיפוטית במקרה של מיגבלה
 תחיקתית, דעתי היא שהפסיקה לא חסמה אותה גם במקרה של בטלות יחסית. יוצא, אם
 כן, כי באופן מגובש הבטלות המוחלטת נבדלת מהבטלות היחסית בדרישת המעמד
 בהליכים הפליליים ואולי אף בהליכים אזרחיים ובקיומו של שיקול דעת להכשיר הליך
 פגום. באופן כללי מסתמנת מגמה של גמישות ונזילות מםויימת בעמדת ההלכה לגבי
 אפשרות ההתקפה העקיפה, עיתוי הבטלות והביקורת השיפוטית במקרה של מיגבלה
 תחיקתית. זאת, משום שמסקנותינו לגבי שאלות אלו, אינן מיוסדות במלואן על הצהרה

 מפורשת וישירה של רוב השופטים, אלא על היקש וגזירה שווה.
 דעתנו היא שהדין לגבי פגם הגורר בטלות יחסית צריך להיות מבוסס על השאלה
 הראשונית של תוצאת הפגם. אם נמצא שהפגם אינו חמור ולא נגרם עיוות דין, ההליך

 85. לעיל הערה 1, בע׳ 62־65. ראה גם בג״צ 81 / 691 בן יעקב נ׳ שירות בתי הסוהר, פ״ד לו(3) 246.
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 המותקף לא יפסל אפילו ניתן למיין את הפגם לגדר הפגמים הגוררים אחריהם בטלות
 יחסית. אם, לעומת זאת, נקבע כי הפגם אינו בלתי חמור, ויש ליתן לו נפקות, יכול
 ויחולו כל התוצאות הנובעות מפגם המוגדר כגורר בטלות מוחלטת. אולם החלה
 לחצאין של התוצאות של בטלות מוחלטת על בטלות יחסית תיצור מבוכה גדולה יותר

 מזו ששררה במה שקשור להבדלים בין בטלות מוחלטת ונפסדות.

 ב. בטלות מוחלטת ובטלות יחסית: יסודות המיון והצדקתם
 ראוי להדגיש כי ההלכה המסורתית קבעה כי חריגה מסמכות פונקציונלית והפרת

 עיקרי הצדק הטבעי, דין אחד להם לענין תוצאותיהם - הם גוררים בטלות מוחלטת.
 בטלות מוחלטת משמע חמישה יסודות: ראשית - שאין לבית המשפט שיקול דעת
 להכשיר הליך שנעשה בחריגה מסמכות פונקציונלית או מתוך הפרת עיקרי הצדק
 הטבעי; שנית - שההליך בטל כלפי כולי עלמא והמעמד לתקוף הליך כזה אינו מוגבל
 לבעלי אינטרס, אלא נתון לכל אדם; שלישית - תוקף הביטול הוא מלכתחילה; רביעית
- צורת התקיפה יכולה להיות ישירה או עקיפה וחמישית - ביקורת שיפוטית של בית
 המשפט הגבוה לצדק אפשרית במקרה של הליך כזה אף כאשר קיימת מגבלה חקיקתית

 על ביקורת שיפוטית.
8 התפתחה גישה חדשה המתייחסת באורח שונה לחריגה  בפסקי הדין בענין שפירא6
 מסמכות פונקציונלית מצד אחד, ולהפרת עיקרי הצדק הטבעי, מצד שני. בעוד
 שחריגה מסמכות פונקציונלית עליפי גישת הרוב בפסיקה, גוררת אחריה בטלות
 מוחלטת, וההלכה המסורתית האמורה תחול, הפרת עיקרי הצדק הטבעי גוררת בטלות
 יחסית, ויחולו דינים השונים בכמה היבטים כפי שביארנו לעיל. יש להזכיר כי הגדרת
 חוסר הסמכות מבוססת על המבחן שגיבש השופט אגרנט בפםק־דין רובינסקי87,
 והמכונה המבחן הפונקציונלי(ומכאן הביטוי לעיל ״חריגה מסמכות פונקציונלית״).
 עליפי מבחן זה הגדרת חוסר הסמכות תלויה בשאלה אם התפקיד (או הפונקציה)
 שמילאה הרשות הוא התפקיד שהוטל עליה על־פי החוק. אם התשובה חיובית, הרשות
 פעלה במסגרת סמכותה. אם התשובה שלילית, הרי הרשות חרגה מסמכותה ופעלה

 בחוסר סמכות.
 השאלה היא, האם יש הצדקה לחלוקה בין פגמים המהווים חריגה מסמכות
 פונקציונלית, הגוררים בטלות מוחלטת, ובין פגמים אחרים כגון הפרת עיקרי הצדק
 הטבעי, הממויינ״ים בפגמים הגוררים בטלות יחסית. שאלת המיון בין בטלות יחסית
 ובטלות מוחלטת מעוררת בעיה דומה שניצבה באשר למיון בין נפסדות(ניתן לביטול)
 ובין בטלות. גם בעבר מיון הפגמים הגוררים אחריהם בטלות מוחלטת לעומת פגמים
 הגוררים אחריהם רק נפסדות, לא היה מבוסם על קריטריון ברור. המיון, בעיקרו של
 דבר, נעוץ ״בשיקולים היסטוריים ונימוקים ערכיים וחברתיים״88. נראה שכך הדבר
 גם בשאלת המיון בין בטלות מוחלטת ובין בטלות יחסית. ראוי להדגיש בתחילת
 הדברים, כי החלוקה בין קבוצת הבטלות המוחלטת וקבוצת הבטלות היחסית אינה
 מקובלת על דעת כל השופטים. השופט לנדוי אינו גורם הבחנה חדה בין חריגה מסמכות
 פונקציונלית, מצד אחד, ובין הפרת עיקרי הצדק הטבעי, מצד שני. לדידו, אפילו

 86. לעיל הערה 61.
 87. בג״צ 203/57 רוכינסקי נ׳ הפקיד המוסמך לפי חול! הכתים המשותפים, פ״ד יב 1674,1668.

 88. שטרית, לעיל הערה 1, בע׳ 51.
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 חריגה מסמכות פונקציונלית אינה גוררת תמיד בטלות מוחלטת, אלא אף היא כפופה
 למבחן היחסיות, וטעונה בדיקה מדוקדקת לגבי טיבה ואופיה ואף כמותה, בטרם יכריע
 בית המשפט בדבר תוצאותיה לגבי ההליך. השופט לנדוי מציע, במקום ההבחנה
 האמורה בין חריגה מסמכות פונקציונלית ובין הפרת עיקרי הצדק הטבעי, את מבחן
 ״ההפרה הזועקת בקול״. רק הפרה הזועקת בקול תגרור בטלות מוחלטת89. המבחן
 המוצע על־ידי השופט לנדוי של ״ההפרה הזועקת בקול״ לא התקבל על ליבם של
 השופטים שישבו בדין בדיון הנוסף בענין שפירא. השופטים שהתייחסו לענין זה

.9  במפורש העדיפו את ההבחנה המבוססת על המבחן הפונקציונלי כפי שבואר שם0

 ג. ביקורת המיון
 יצירת ההבחנה בין חריגה מסמכות פונקציונלית לבין הפרות אחרות, כולל הפרת
 עיקרי הצדק הטבעי, לא לוותה בהנמקה משכנעת בפסקי הדין בענין שפירא. חוסר
 סמכות או חריגה מסמכות אינם העילה היחידה הגוררת אחריה בטלות מעיקרא. אי
 פרסום ברשומות של תקנות בנות פועל תחיקתי כנדרש בחוק גוררת בטלות, אף כי אין
א. עד ההתפתחות הפםיקתית מן הזמן האחרון הפרת 9  מגדירים זאת כחוסר םמכות0
 עיקרי הצדק הטבעי גררה בטלות מוחלטת91. בשעה זו אין זה ברור אם התפתחות
 פסיקתית זו מבשרת מיון מחדש של פגמים נוספים והעברתם מהקבוצה הראשונה
 הגוררת בטלות מוחלטת, לקבוצה השניה של פגמים, הגוררת בטלות יחסית. הדברים
 אמורים, למשל, לגבי אי פרסום תקנות בנות פועל תחיקתי92, החלטה מנהלית

 משיקולים זרים93 ואי קיום חובת התיעצות94.
 ההגיון המשפטי אינו מחייב לצמצם את הבטלות המוחלטת רק לחוסר סמכות או
 חריגה מסמכות. כדברי פרופ׳ זמיר: ״ההגיון אומר כי התוצאה החמורה של בטלות
 מוחלטת תהיה צמודה לפגם חמור, אולם אין זה רצוי לומר, כי רק מה שמסווג על פי
 הגדרה זאת או אחרת, כחוסר סמכות, כגון פסול במינוי או בהרכב של הרשות, הרי הוא
 פגם חמור עד כדי כך, שיגרום לבטלות מוחלטת. ייתכנו פגמים אחרים, שקשה מבחינה
 הגיונית לסווגם כחוסר סמכות, אך הם נראים חמורים עד כדי כך שיגרמו ביטול

 ההחלטה מעיקרה״95.
 יתרה מזו, הנימוקים להחלת רעיון הבטלות היחסית על הפרת עיקרי הצדק הטבעי,
 קיימים גם בסוגיית חריגה מסמכות. כשם שאין הכרח לומר שכל הפרה של עיקרי הצדק
 הטבעי גוררת אחריה בטלות מוחלטת, והדבר תלוי בחומרת ההפרה ונסיבותיה96, כך
 אין הכרח לומר שכל פגם שניתן למיינו כחריגה מסמכות או כחוסר סמכות צריך לגרור

 89. ד״נ שפירא, לעיל הערה 61, בע׳ 654י655.
 90. ראה שם, בע׳ 669 (השופט בייסקי), בעי 662 (הנשיא כהן).

 90א. ע״פ 213/56 היועמ״ש נ׳ אלכםנדרוביץ, פ״ד יא 695.
 91. שטרית, לעיל הערה 1.

 92. אלכםנדרוביץ, לעיל הערה 90.
 93. ע״א 120/60 קוצ׳ינסקי נ׳ הלפרין, פ״ד טו 705.

 94. בג״צ 384/66 פוקסמן נ׳ המפקח על התעבורה, פ״ד כא(2) 221, 225; בג״צ 265/68 אגודת
 האינג׳ינריס נ׳ שר העבודה, פ״ד כג(1) 139,132 : ״מקום שהחוק מסמיך את הרשות לחוקק אחר

 התייעצות מוקדמת עם פלוני, והיא לא קיימה חובת התייעצות, דבר חקיקת המשנה בטל״.
 95. זמיר, לעיל הערה 48, בע׳ 27.

 96. גרינשטיין, לעיל הערה 59.
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 אחריו בטלות מוחלטת. כדברי השופט ברק בענין דדה-״רעיון חוסר הסמכות ועקרון
.9  הבטלות הנגרר ממנו אינם רעיונות ועקרונות מוחלטים, אלא יחסיים בלבד״7

 היישום הבלתי דווקני, הלכה למעשה, של תורת הבטלות המוחלטת על הפרות של
, שימש אחד היסודות להתפתחות א 9  עיקרי הצדק הטבעי, שאותו סקרנו במקום אחר7
 הפםיקתית שהנהיגה את רעיון הבטלות היחסית על הפרות של עיקרי הצדק הטבעי.
 אולם המסקנה שאליה הגענו בסוגיית תוצאות הפרת עיקרי הצדק הטבעי, אינה נעדרת
 אחיזה גם בהקשר לסוגיית חוסר הסמכות. לפחות במה שנוגע לפגמים לא חמורים
 במינוי ובהםמכה, בתי המשפט לא נהגו בדווקנות ולא פסלו הליכים בשל פגמים
 בהסמכה. כך, למשל, כאשר נפלה טעות בשמו שלעובד הציבור בפרסום ההסמכה, בית
 המשפט סירב לפסול את ההסמכה ולהכריז עליה כבטלה98. בענין זה מצטרפים אנו

 לעמדתו שלפרופ, זמיר כי:
 ״אין הכרח לומר שכל פגם אשר ניתן לסווגו מבחינה פורמאלית כחריגה
 מסמכות או כחוסר סמכות אכן יגרום לבטלות מוחלטת של ההחלטה המינהלית.
 כך, לדוגמא, מקובל לומר שפגם במינוי או בהרכב הרשות המינהלית שולל
 ממנה את הסמכות ועושה את החלטותיה בטלות מעיקרן. אך אם פגם במינוי או
 בהרכב אינו חמור, כגון שחל איחור קטן בפרסום המינוי, או שנפל פגם אחר
 בפרסום המינוי, לא יהיה זה סביר לומר כי בשל כך בלבד תהיינה החלטות
 הרשות בטלות מעיקרן. סביר יותר כי במקרה כזה יאמר בית המשפט כי הפגם,
 אף שהוא נוגע למינוי או להרכב הרשות, אינו יורד לשורש הסמכות, או שלא

.9  היה בו כדי לגרום עוות ולכן אין תוצאתו חמורה כל כך״9
 אם כך הוא הדבר, קשה לקבל את ההבחנה החדה והנוקשה העולה מן הפסיקה בין
 חריגה מסמכות פונקציונאלית, מצד אחד, ובין הפרת עיקרי הצדק הטבעי, מצד שני,
 שהראשונה גוררת בטלות מוחלטת והשניה השייכת לקבוצת המיון השניה הגוררת

 בטלות יחסית.
 נראה על כן, כי למרות שעל פניו נראה המבחן שהציע השופט לנדוי ״מבחן ההפרה
 הזועקת בקול״, כמבח4 גמיש מדי, שאין בו יסודות ברורים להנחיה מראש, הריהו
 משקף יותר את המציאות המשפטית. עדיף שבית המשפט יתמודד עם מציאות זו על־ידי
 ניסוח הלכות במסגרת המבחן, מאשר להיצמד להבחנה נוקשה בין מבחן פונקציונלי
 ובין הפרות אחרות, שכבר עתה ברור שהיא מסתמכת על הנחה מוטעית כאילו המבחן

 הפונקציונלי איננו יחסי.

 5. חקיקה דיוניה ועיקרי הצדק הטבעי
 א. תחומי המגע

 לעתים קרובות נוצרים תחומי מגע בין עיקרי הצדק הטבעי והוראות חוק דיוניות.
 נקודות המגע עשויות להתעורר בחמישה מצבים. האחד: החיקוק אינו קובע כל הוראה
 דיונית החלה בענין. השני: החיקוק מתייחם באופן חלקי לדרישות הריוניות שיחולו
 באותו ענין. השלישי: החיקוק קובע זכויות דיוניות זהות לאלה הנדרשות עליפי עיקרי

 97. דדה, לעיל הערה 58, בע׳ 72.
 97א. שטרית, לעיל הערה 1.

 98. ע״א 309/65 ריינר נ׳ פליישמן, פ״ד יט(3) 687.
 99. זמיר, לעיל הערה 48, בע׳ 25, הערה 18.
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 הצדק הטבעי. הרביעי: החיקוק מעניק זכויות דיוניות רחבות יותר מהדרוש על־פי
 עיקרי הצדק הטבעי. והחמישי: החיקוק קובע זכויות דיוניות מצומצמות יותר

 מהמתחייב על־פי עיקרי הצדק הטבעי.
 בכל אחד מן המצבים יש נפקות משפטית לעיקרי הצדק הטבעי. כאשר החיקוק אינו
 קובע כל הוראה דיונית שתחול בענין(מצב ראשון), הדין הוא כי ״באין הוראה
 מפורשת בחוק בו עסקינן, חייבים אנו לקבוע את זכויותיו הריוניות של העותר על פי
. כמויכן, כאשר חיקוק ניתן לשני פירושים, האחד מתיישב 1 0  עקרונות הצדק הטבעי״0
. (וריאציה 1 0  עם עיקרי הצדק הטבעי והשני אינו מתישב עמם, ידו של הראשון תגבר1
 של מצב חמישי). זאת עליפי העקרון של גישה פרשנית התומכת ככל האפשר בהחלת
 עיקרי הצדק הטבעי, מפרשת בהרחבה הוראות המעניקות זכויות דיוניות102 ומפרשת
1. ברור כי אם גילה המחוקק את 0  בצמצום הוראות השוללות את עיקרי הצדק הטבעי3
 דעתו הנחרצת כי הזכויות הריוניות בענין פלוני, צריכות להיות מצומצמות מהנדרש
 על־פי עיקרי הצדק הטבעי, או שלל אותן לחלוטין בהוראה מפורשת שאינה ניתנת
, 1 0  לשני פירושים - הוראת החוק תכריע. והוא הדין אפילו אם מדובר בחקיקת משנה4
 אם כי במקרה של תקנות הגישה הפרשנית תביא כמעט תמיד לידי תוצאה שהחיקוק

.1 0  יפורש כך שאינו סותר את עיקרי הצדק הטבעי5
 אף אם דרישות עיקרי הצדק הטבעי וההוראות הריוניות הקבועות בחיקוק זהות
 (מצב שלישי), או שההוראות הריוניות מן החוק רחבות יותר מהדרוש על־פי עיקרי
 הצדק הטבעי(מצב רביעי), יש משמעות לעיקרי הצדק הטבעי. שכן, בעוד שהפרת
 עיקרי הצדק הטבעי, בין שעוגנו בחוק ובין אם לאו גוררת אחריה לפי הדין כאמור106
 תוצאה מיוחדת: בטלות יחסית של ההליך, הפרת הוראת חיקוק הקובעת סדרי דין או
 כללים דיוניים אחרים, שאינם מעיקרי הצדק הטבעי, אינה גוררת אחריה בטלות יחסית
 של ההליך. לפיכך, בכל מקרה שדרישה דיונית מן החוק מופרת, יש צורך להגדיר האם
 ההוראה שהופרה מהווה יסוד מעיקרי הצדק הטבעי, שהפרתה גוררת תוצאה מיוחדת

 כאמור, או שמא אינה אלא הוראה דיונית שהפרתה אינה מביאה לתוצאה מיוחדת.

 ב. עיקרי הצדק בעקרונות מהותיים
 בתחום זה של הגדרת היחס בין עיקרי הצדק הטבעי והוראות חקיקה דיוניות, מאז 1977
 לא חל שינוי בגישת הפסיקה, אולם, ראויים לציון דגשים מיוחדים שהפסיקה נתנה

 בכמה היבטים של הסוגיה.
 בסוגיית ההלכה כי עיקרי הצדק הטבעי יחולו גם בהיעדר הוראה מפורשת, קיבלה
 הפסיקה את העמדה שהובעה על ידנו במקום אחר כי ״עקרון זה יותר משהוא עקרון

 100. בג״צ 174/65 דיאמנטן נ׳ ועדת העררים לצורך חול, נכי רדיפות הנאצים, פ״ד יט(4) 166,161.
 ראה גם בג״צ 668/81 מעדי נ׳ שר הפנים, פ״ד לז(1) 744, 751, דברי השופט בך.

 101. ראה שטרית, לעיל הערה 1, בע׳ 66, והאסמכתאות המוזכרות שם.
 102. שס,בע׳67־68.
 103. שם, בע׳ 70״71.

 104. עמ״מ 9/55 פלוני נ׳ יו״ר וחברי המועצה המשפטית, פ״ד י 1733,1720.
 105. ראה בג״צ 74/74 עזרא נ׳ שר התחבורה, פ״ד כח(2) 729 וראה על כך, שטרית, לעיל הערה 1,

 בע׳ 76-29.
 106. ראה לעיל פרק 3.
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1. בהתייחסו לתחולת איסור ניגוד הענינים גם בהיעדר 0  פרשני הוא כלל מהותי״7
 הוראה מפורשת, קבע השופט ברק בענין סיעת הליכוד כי ״אין העקרון בדבר ניגוד
 הענינים מתמצה בכלל פרשנות בלבד, זהו עקרון מהותי, המהווה חלק מהמשפט
 הציבורי, ואשר ממנו נגזרות זכויות הפרט מזה וסמכויות השלטון מזה. (ראה שטרית,
 ״היחס בין כללי הצדק הטבעי והוראות דיוניות מן החקיקה״ הפרקליט ל״א 42,

 66)״108.

 ג. דין הסדר חקיקתי חלקי
 פנים חדשות בסוגיית היחס בין חקיקה ועיקרי הצדק הטבעי, מגלה פםקידין סיעת
1, הדן במצב ב׳ שהוזכר לעיל, דהיינו, שהחוק מתייחם באופן חלקי לסדרי 0  הליכוד9
 הדיון החלים בענין מםויים. שאלה זו לא התעוררה ולא הוכרעה בעבר. גדר הספקות
 היא שהתייחסות חלקית של הוראות החוק לכללי הדיון שיחולו בענין מםויים יכול
 שתיראה כהסדר שלילי לגבי אותו חלק שלא נקבע לגביו הסדר בהוראות החוק. מכלל
 הן לגבי החלק שהמחוקק מסדירו ומחיל עליו דרישות דיוניות המחויבות על־פי עיקרי
 הצדק הטבעי, אתה שומע לאו לגבי אותו חלק שהמחוקק לא החיל עליו את הדרישות
 הריוניות. כנגד זה, ניתן לצאת מן ההנחה שבהיעדר כל הוראה דיונית מן החוק, כללי
 הצדק הטבעי חלים על הענין, והתייחסות חלקית של המחוקק להסדרת הדרישות
 הריוניות, אין בה כדי להשמיע ״לאו״,־ שכן ההנחה היא שה״הן״ קיים מכח העקרון
 המהותי שהוזכר, שעיקרי הצדק הטבעי חלים אף בהיעדר הוראה מפורשת. דעת הרוב
1. פסקי הדין של דעת הרוב ובעיקר חוות דעתו של 1  העדיפה את הגירסה השניה0
 השופט ברק, בענין סיעת הליכה/מחזקים את הגישה הפרשנית המרחיבה שהסתמנה
 בפסיקה באופן יציב, ונותנים דגש נוסף לתפקידם המרכזי של עיקרי הצדק הטבעי לא
 רק בפרשנות חקיקה דיונית אלא גם ביצירת חזקות מהותיות בדבר תחולת זכויות
 ואיסורים דיוניים מכח עיקרי הצדק הטבעי. כדברי השופט ברק בפםק־דין סיעת
 הליכוד ״המגמה הפרשנית צריכה להיות כי כללי הצדק הטבעי - עד כמה שלא שונו
 במפורש - ממשיכים לחול לצידו של החוק, והוראה םטטוטורית העוסקת בכללי הצדק
 הטבעי, אף שאינה מקיפה אותם, יש להתייחס אליה, בנסיבות אלה כאל הוראה

. 1 1  משלימה ומדגישה, אך לא כאל הוראה ממצה״1
 בענין מלאך אישר את בית המשפט העליון את הלכת סיעת הליכוד בנקודה זו, ותוך
 ציטוט הקטע שהובא לעיל פסק כי קיומם של סעיפים אחדים בחוק הנדון האוסרים על
 חבר בגוף תכנון לקחת חלק בדיונים בנסיבות מסויימות, אין בהם ״כדי לבטל או
 לצמצם עקרונות אחרים, המושתתים על כללי הצדק הטבעי במובן הרחב, ואשר
 מחייבים כל גוף ציבורי ובעלי תפקידים בו לפעול על פיהם, בין אם כתובים הם על ספר

. 1 1  החוקים ובין אם לאו״2

 107. ראה שטרית, לעיל הערה 1, בע׳ 66.
 108. ראה סיעת הליכוד, לעיל הערה 13.

 109. שפ.
 110. שטרית, לעיל הערה 1, בע׳ 66י67 והאסמכתאות שם.

 111. סיעת הליכוד, לעיל הערה 13, בע׳ 575.
 112. בג״צ 701/81 מלאך נ׳ יו״ר הועדה המחוזית לתכנון ובנייה, פ״ד לו(3) 6,1־7.
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 ד. הצעת פרופ׳ קלינגהופר
 הצעת חוק סדרי מינהל שהוגשה על־ידי פרופ׳ קלינגהופר מתייחסת לסוגיית עיקרי
 הצדק הטבעי הן בהוראות כלליות לגבי כללי הצדק הטבעי והן באופן ספציפי לזכות
. כבר התייחסנו לעיל לכמה היבטים בהסדר א 1 1  השמיעה ולאיסור חשש למשוא פנים 2
 הםפיציפי של זכות השמיעה, ואיסור החשש למשוא פנים. הוראות ההצעה המתייחסות

 לכללי הצדק הטבעי באופן כללי אף הן ראויות לעיון מחודש בכמה נקודות.
 סעיף 3 להצעת החוק קובע כי ״כללי הצדק הטבעי ידריכו את רשויות המינהל
 בשימוש בםמכויותיהן ובמילוי תפקידיהן״. נוסח ההוראה הזו מעורר מספר קשיים.
 מאי משמע ״ידריכו״? אפשרות אחת היא כי כללי הצדק הטבעי הם בבחינת כללים
 מדריכים ומנחים בלבד ואינם בבחינת הוראות מחייבות. זוהי המסקנה הטבעית מלשון
 ההוראה במיוחד אם משווים אותה עם לשון הוראות סעיפים 1, 2, 4, 6 המנוסחות

 בלשון ציווי מחייב כגון: ״ינהגו״, ״ישרת״.
 לא נראית לנו ההשקפה הרואה בכללי הצדק הטבעי ככללים מדריכים בלבד. אדרבה
 אם יש כללים שמן הדין שיהיו מחייבים, הרי הם כללי הצדק הטבעי. ועל־פי הפסיקה
 כאמור, כללים אלו חלים אף בהיעדר קביעה מיוחדת בחיקוק113 ואין תחולתם נשללת
 אלא על־פי הוראה מפורשת114. היינו מציעים, איפוא, לקבוע הוראה כללית בלשון
 ציווי כי עובדי הציבור ינהגו עליפי עיקרי הצדק הטבעי. בהמשך לקו שננקט בהצעה
 אף אני סבור שאין צורך להגדיר בנוקשות את המונח ״כללי הצדק הטבעי״. עיקרי
1 ולא יהיה זה מן התבונה להקפיא 1  הצדק הטבעי הם מושג גמיש, אינם רשימה סגורה5

 את תוכנם של כללי הצדק הטבעי על־ידי הגדרה חקיקתית.
 באשר ליחס שבין כללי הצדק הטבעי וחיקוקים דיוניים אנו מציעים שתיקבע הוראה
 מפורשת כי תקנה לא תסתור את כללי הצדק הטבעי. הפסיקה בענין זה צעדה צעד
1 אולם, 1  מרשים בכיוון הפיכת ההלכה המכשירה תקנה הסותרת את כללי הצדק הטבעי6
 ההלכה המקורית עדיין עומדת בעיקרו של דבר על כנה, ולא מן הנמנע שיהיו שופטים
 שילכו בעקבותיה אף אם כוחה המחייב הותש במידה רבה. למען הבהרת הסוגיה

 ותמיכה ברורה בעקרון, מן הדין לקבוע הוראה מפורשת.
 השקפתנו לגבי תקנות שהתקינה הרשות המבצעת היא, שאין ליתן להן חסינות מפני
 ביקורת מהותית במה שקשור בעקרונות יסוד. עליפי הפסיקה, ההבחנה בין אקט
 מינהלי אינדיבידואלי שדינו להיפסל בשל פגיעה בכללי הצדק הטבעי, ואקט מינהלי
 כללי בן פועל תחיקתי העומד בתוקפו, אם אם הוא פוגע בעיקרי הצדק הטבעי, היא
 אבחנה מלאכותית ונטולת הצדקה. כפי שכתבנו במקום אחר, ״בכל העילות הפוסלות
 אקט מינהלי אין מבחינים בין אקט אינדיבידואלי ואקט כללי, מטרה זרה או הפליה,
 למשל, תפסול מעשה מינהלי בין שהוא נורמה אינדיבידואלית, ובין שהוא מעוגן

 112א. ראה דיון כללי בהוראות ההצעה, שטרית, לעיל הערה 23.
 113. שטרית, לעיל הערה 1, בע׳ 70, וראה הלכה מפורשת: בג״צ סיעת הליכוד, לעיל הערה 13, בע׳

.573 
 114. שטרית, שס, שם.

 115. שטרית, שם, בע׳ 44-46.
 116. ראה בג״צ 74/74 עזרא נ׳ שר התחבורה, פ׳׳ד כח(2) 729 לעומת עמ״מ 9/55 פלוני נ׳ ידיר
 וחברי המועצה המשפטית, פ״ד י 1720, 1733. ראה ניתוח סוגיה זו אצל שטרית, לעיל הערה

 1, בע׳ 76י79.
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 בתקנה שהיא נורמה כללית. מה טעם, איפוא, להבחין בין אקט אינדיבידואלי ואקט
1 אשר־עליכן מן 1 7? ,  כללי לענין פסלות מעשה מינהלי בשל פגיעה בעיקרי הצדק הטבעי,
 הדין להסיר הספקות בסוגיה ולקבוע הוראה מפורשת הקובעת כי ״תקנה לא תסתור את

 כללי הצדק הטבעי״.
 ענין אחר הנוגע לכללי הצדק הטבעי אף הוא טעון השלמה. נראה לנו שמן הראוי
 לקבוע במפורש בחוק את העקרון שגובש בפסיקה כי כללי הצדק הטבעי חלים גם
1. הכללת 1  בהיעדר הוראה מפורשת ואינם נשללים, אלא עליידי הוראת חוק מפורשת8
 הוראה זו תדגיש את המחוייבות הגבוהה של המחוקק לערך של שמירת כללי הצדק
 הטבעי, ותשמש הכוונה לבתי המשפט לנקוט גישה מרחיבה כאשר הם ניצבים בפני
 הכרעה בסוגיות משפטיות שיש בהן פנים לכאן או לכאן. פרשת סיעת הליכוד מדגימה

 היטב את החשיבות של הכללת הוראה זו במפורש בחוק.

 סיום
 המגמות החדשות בפסיקה משקפות המשך המדיניות הפסיקתית של הרחבת הזכויות
 הריוניות בהליך המינהלי והקפדה על ערך ההגינות הריונית כלפי האזרח. ניכרת מגמה
 להרחבת תחולת עיקרי הצדק הטבעי בתחומים שלא הוכרו בעבר בכפופים לעיקרי
 הצדק הטבעי. התפתחות חשובה חלה בנושא תוצאות הפרת עיקרי הצדק הטבעי, והיא
 המעבר מתורת הבטלות המוחלטת לרעיון הבטלות היחסית. הפסיקה עדיין לא הבהירה
 היטב את כל יסודותיו של רעיון הבטלות היחסית ומצינו הבדלי דעות בין השופטים
 באשר למשמעותה של תורת הבטלות היחסית. יש לקוות שעם חלוף הזמן תצומצם אי
 הבהירות שכרגע קיימת לגבי המשמעות המדויקת של תורת הבטלות היחסית, אם כי
 אין לצפות שבסוגיה סבוכה זו נגיע אי פעם למצב שבו יוסרו לחלוטין אי הבהירות

 והספקות.
 הצעת פרופ׳ קלינגהופר מהווה שלב חשוב במעבר מדין פםיקתי המסדיר בעיקרו של
 דבר את סדרי הדיון המינהלי, אל קודיפיקציה של החקיקה הריונית המינהלית. הצענו
 מספר הצעות לעיון במגמה לשנות את נוסח הוראות החוק המוצע, בין השאר, הצענו
 לשקול מחדש את שאלת תחולת עיקרי הצדק הטבעי. כפי שהערנו, מן הראוי שהוראות
 ההצעה יתנו ביטוי להלכת הבטלות היחסית שהתקבלה בפסיקה, וכי תובהר תחולת
 עיקרי הצדק הטבעי גם בהיעדר הוראת חיקוק המורה על כך. בנושא תחולת עיקרי
 הצדק הטבעי, הצעת פרופ, קלינגהופר מגדירה הליך שעליו יחולו סדרי המינהל,
 לרבות איסור חשש למשוא פנים וחובת השמיעה, בהגדרה הכוללת הן פונקציה
 מינהלית והן פונקציות שיפוטיות, אך מוציאה מתחולת סדרי הדין שיקבעו בחוק
 המוצע, חקיקה מינהלית ומינהל פנימי. כאמור, הוצאת חקיקת משנה מכלל תחולת
 עיקרי הצדק הטבעי ראויה לעיון מחודש. יש לברך על המגמה המרחיבה בהחלת סדרי
 הדין המינהלי גם על פונקציות מינהליות. הרחבה זו מחייבת כי היקף הכללים, להבדיל
 מעצם תחולתם, יהיה תלוי בנסיבות הענין. חזקה על הפסיקה שתפתח הלכות שיגדירו
 את ההיקף בצורה נאותה בהתאם לנסיבות. כך, למשל, אף שהכלל חל על פונקציה
 שיפוטית ומינהלית כאחד, בהליכים פורמליים יותר יש לקבוע היקף רחב יותר לתחולת

 117. שטרית, שם, בע׳ 77.
 118. בג״צ 174/65 דיאמנטן נ׳ ועדת העררים לצורך חוק נכי רדיפות הנאצים, פ״ד יט(4) 161,

 166־167; שטרית, לעיל הערה 1, בע׳ 66־67.
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 עיקרי הצדק הטבעי בפרט וסדרי הדין המינהלי בכלל. כמו כן הצענו הצעות אחדות
 לעיון מחודש בהיבטים אחדים של סוגיית איסור החשש למשוא פנים וסוגיית זכות

 השמיעה.
 לסיום, הערות אחדות לגבי תפקיד בית המשפט בפיתוח ״המשפט המקובל
 הישראלי״ בתחום דיני המינהל הציבורי. ההלכות בנושא עיקרי הצדק הטבעי,
 ממשיכות להיות מורכבות וסבוכות. לפני ההתפתחות הפסיקתית שהנהיגה את תורת
 הבטלות היחסית הדין היה סבוך וההבחנות בין בטל וניתן לביטול נשארו לעתים
 קרובות במישור ההלכה הערטילאית העיונית. בפועל לא יושמו ההבחנות באופן עקבי.
 לאחר אימוץ תורת הבטלות היחסית נוסף למערכת ההלכות נדבך נוסף של דינים
 סבוכים. אין תימה שאנו מוצאים משאלות בפי שופטי ישראל להתרת הסבך. משאלה
 כזו הובעה עליידי הנשיא י׳ כהן המנוח, שתרם יותר מכל שופט אחר להתפתחות
 הפםיקתית, שיצרה םימטריה בין ההלכה המוצהרת ובין ישומה בפועל, על־ידי אימוץ
 תורת הבטלות היחסית. הנשיא י׳ כהן, ז״ל, הביע בפסק־דין שפירא את הדעה כי
 ״הגיעה השעה לחשוב על שינוי יסודי בדרכי הפיקוח של בית המשפט על פעולות
 הממשל, ואם שינוי זה לא יבוא בדרך חקיקה, מן הראוי שבית משפט זה ינסה לקבוע
 הלכות חדשות וברורות, שיתירו את הקשרים הסבוכים, שנוצרו ברבות הימים בשטח
 המשפט המינהלי, ואשר כפי שנראה בערעור שלפנינו, יש להם גם השלכות, לעתים לא
1. אנו משוכנעים שהישועה לא תוכל לבוא בהסדר 1  רצויות, לשטחי משפט אחרים״9
 חקיקתי. מטבען של תורות עיוניות מן הסוג הזה - תוצאות פגמים בהליך - שאינן
 ניתנות להגדרה חקיקתית מדוייקת, ובמקום שהמחוקק נגע בסוגיה זו הוא העדיף
 להשתמש בניסוח שהשאיר בידי בית המשפט את מרכז הכובד של ההכרעה בדבר
 תוצאות הפגמים בהליך. כך נהג המחוקק בסעיף 215 לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח
 משולב] כאשר קבע כי ״בית המשפט רשאי לדחות ערעור אף אם קיבל טענה שנטענה,
 אם היה סבור כי לא נגרם עיוות דין״. ואף תקנות סדר הדין האזרחי, תשכ״ג־1963
 קובעות כי ״אי קיום תקנות אלה או כל נוהג הקיים אותה שעה אינו פוסל שום הליך,
 אלא את הורה כך בית המשפט״(תקנה 491). והוא הדין בחוק הפרשנות, תשמ״אי1981
 (סעיף 26) ובקודמתו בפקודת הפרשנות [נוסח חדש](סעיף 39) הקובעים כי טופס
 שנקבע בחיקוק, סטייה קלה ממנו, שאין בה כדי לפגוע בעיקר, או להטעות, אינה

 פוסלת את הנעשה לפיו.
 על־כן, נראה שהמשימה של פיתוח ההלכות ויצירת הרמוניה עיונית ביניהן בסוגיה
 זו נופלת בחלקה המכריע על כתפי בתי המשפט. אין זו משימה קלה, ואין לצפות כי
 ההלכות והמבחנים שיפותחו יהיו פחות סבוכים מבעבר. כפי שציין השופט ברק בענין
 שפירא, אין לצפות כי ההלכות יהיו ברורות ויתירו את סבך הקשרים שנוצרו בעבר.
 ״מערכת היחסים בין הממשל לבין היחיד היא כה סבוכה וכה מורכבת שתהא זו תמימות
 לחשוב שניתן להסדירה בדרך פשוטה וברורה. נוכל לבטל הבחנות ישנות שאבד עליהן
 הכלח, אך מטבע הדברים, שניצור הבחנות חדשות, שאינן פשוטות מהישנות. לא
 הפשטות צריכה להיות מטרתנו, אלא הצורך ליצור כלים, שיהיה בהם כדי ליתן תשובה
 לבעיות שיתעוררו בעתיד, וזאת מתוך ידיעה ברורה שגם כלים אלה תגי 1 שעתם, והיא
 מקום ליצירתם של כלים חדשים, טובים מהם״. ״אכן״, מסכם השופט ברק, ״חיי משפט

 119. ענין שפירא, לעיל הערה 61, בע׳ 357.
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 אינם מתנהלים על מי מנוחות, אלא הם מצויים בהתפתחות תמידית, במאבק בלתי
. 1 2  פוסק, ובהתחדשות מתמדת״0

 אף כי דברי השופט ברק אכן משקפים מציאות, דווקא פרשת שפירא מוכיחה כי
, כהן המנוח להסרת הסבך ממערכת הדינים בנושא תוצאות פגמים  משאלתו של הנשיא י
 בהליך, ראוי לה שתעמוד לנגד עיני השופטים בבואם לעצב הלכותיהם. בענין שפירא
 הדיון הנוסף שהתקיים לא הוסיף בהירות, ואם בכלל הוסיף, הרי על סבך הדינים
 בנושא, ועל שלל הדעות השיפוטיות שהובעו בדיון הראשון בבית המשפט העליון, הוא
 הוסיף גוונים נוספים של גישות שיפוטיות. אחד מיעדי המשפט חייב להיות הנחיית
 בעליידין ועורכי דינם בניהול עניניהם, ובמקרה דנא גם הנחיית רשויות השלטון ובתי
 המשפט בהגשמת סמכויותיהם. יעד זה אינו יכול להתקיים אם הכלים שבית המשפט
 העליון יוצר כתשובה לבעיות, הם כלים מורכבים ומסוקכים שרק מתי מעט ויחידי
 סגולה יכולים להתמצא בהוראות השימוש הנילוות אליהם. כלים כאלה אינם משרתים
 את החברה, אלא מטילים עליה נטל כבד. הנטל מתבטא בריבוי דיונים משפטיים סביב
 שאלות סבוכות שכל צד מאמין שגרסתו לגביהן טובה יותר. הנטל מתבטא גם בהיעדר
 אפשרות ליתן הדרכה משפטית למי שחייב להחליט כיצד לנהוג בענין פלוני, והוא
 נאלץ לפעול בתוך ערפל משפטי. רמה מסויימת של סיבוך לעולם תתקיים בכל הסדר
 משפטי, ואין לצפות שהוראות השימוש בכלים המשפטיים יהיו פשוטות ומובנות לכל
 בר־ביירב. אולם מידת הסבך המציינת את הלכות המשפט המינהלי בתחום תוצאות
 הפרת פגמים בהליך וכן בהיבטים אחדים של הלכות עיקרי הצדק הטבעי הגיעה למעלה
 כזו שגם יודעי דבר מתקשים להתמצא בנבכיה, דבר הגורר אחריו פגיעה ביעדים

 שהמשפט ממלא בחברה.
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