עי
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מ"מ י פ4ש*-54
ציקורח שיפוטית
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ההלקה
אבו עדח ,ת"ז*
 (,נעצר בצו ,המאריך את מעצרו חמנחלי,
)
מיום  9נספטמגר  2005עד יום  25לדצמבר  ,2005ביין היורנו פעיל פח"ע אשר לך עוינות ביצוע
פיגיעים חמורים ,חמשיב נתוך במעצר מנחלי מאי נובמבר פנ 20י
העצור הובא גרי  044ביקורתי שיפוטית על מעצרו המנחלי ,ברחמים לוזוראת חצו בדבר מעצרים
מנהליים חוראת) שעה( יאגור יהודה וחשומרןן( מס f(1zze ),תגימ"ח  .1988 -הדיון בעניינו מהלק
לחלק גטי ,במעמד שני הצדדיים ,ולחלק חסוי ,בלשכתי ללא מכחות הצדדים.
התובע ציין ,כי לא התקבל מידע חדש בעניינו של העצרר,ןאף ר"4א מי חצצור מוהוק מעל שלוש
והצי שמס ,עם ואת ,ולמרות כי בצו מעצר עשירי עסקינן ,מבקעיה התביעה וזצבאית כי אאשר את
חצו במלואו,
הספורית תמטמדת תילקח את טענוהיה לשני חלקים ,הלק פרוצדורלי ,והלק מחותי.
בחלק הראשוך של טעגורניה הטעימה הסנגורית כי  %מרשת להשתחרר מיד ,וזאת לנוגח העובדה
כי חחויתו אסורת לאור חעובדה כי לא התקיימו בעניינו וזודאותיו שב סעיף א )41לצו בדבר
מעצרים מבתליים ,כטרוניה העיקרית של הסנגורית מופגות ננד ווחג אשר תשתרש בבית משפט
הצבאי גקציעות ,עהג אשר מהותו היני קביעת דיונים הנקרן"יס דיוני" דחיית" ,דיונים אשר
נקלעים משתהילה לדחייה ,וואת רק על מגת לעמוד גדרישות של היתעיף הנ"ל טועיה חסנגוריה
כימומשה זה אינו עוגה על הדיישות כאמור
אדון ראשית כל בטפה  ,11שחרי אם יהברר כי מותיק העצור ו-ניגוד לחוק אין ספק שמסקנה וו
תששיע רבוה על ענייל של העצור ,סעיף אא יצו ברבר מעצרים מנוהליים קובע כדלתלן י
מצר אדם לפי צו זה ,יונא חי  8יאי* עת* פיצהו באמור לפס  walwפ"שמעו
גיגר הוראות בטחון גיחנתה והשאו'וה ס ,)378 '(8התש"ל *
ב(3ףיעי )2%3לצו
גסהוהנ ~aba1שדרגתי לא תפחת מדרגת דט"וי
 2916גיסיו! ולצי בוגר הוראות
השופט רשאי לאשר .את צו הפעצר לגטלו או לקצו את תקופת תפעצד~1SW
לא חיטא העציר לפגי " ua1Wוגא הוחל גליון לפניו הזך  8יפים שאמול,
העציר ,יולת אי קייטת עילה אחרת למעצרי לפי צל יין ותהיית גששון,

לר""9י

עולה באופן מפורש כי עצור מנהלי חייג להיות מוכא בסכי שופט ,וחדיוך בפכי השופט
מסעיף זח
חייב להתחיל ,גטרט יוזלפו  8ימים מעת הוצאת צו המעצר.
חשילת ופדיון  -מאי משמע?

אין בתחיקת הביטחון חגריה למונה זה ,יאף בחוטה של פסוקת בתו המשפט בישראל אינו מוזדש
נשאלה ואת רבות .עם ואת ,מפסק הדין המובא לחש גיתן לויבחין במגמה אחת ברורת ,נטיית
להרהיב את וחש9שפ של הכיסוי דיוך.
נך א"ע 2מ98ל1הרי(  9 ~bNddעו"ד יףי *6ייפ* ואא' '*

עפי ןה . nwa 3תתטפח) ב,80023

וטלחחב 1אשר נסיבה סביב השאלה מה נכנס לגדרהמושג דיון תמופיע בסעיף  13לינוק איסור
לשוןהרע ;
פ*ם9תיב* קפא p*h1 ,יין מו* 98ישג ",דהה אח תאוגענת בקבעי ,כי לאשים
עשירתוהתשה)9(23 n*vwawקה51ל י91יא לשון הרע ,השוללת קימה של עילה
יפשפש אימהי גניןפרשוםשגעשה נישגרת הליייפ אעיפטיים ,לוצות פרעום עלי
י 9פשי חדין או פאי"נוהפ ,סיד פר' ייוןרומ69כ .אפנסתמחשב לא נשלהבמסגרת
של קירור התוגענה ,אך צדץהשומם המלועד יתייגו ,כי הוזלפה היה9םה הרהיבה
את פשמעהע המונה דיון"" יפיפת פחודו את גל מה עימתרחש במסגרת התליך,
התזל מפוכרי היעטוש וכלח םימופייו*ah~sw 4
חאס כל הליזי גפני שופט יכול להיחשב כדיון? למרזנו הדגריב הערלים מפסק וודין הנ"ל ,אינני
סבור שניתן לראות בישיבה הנקראות דיון" דחייה" דיונים עכל ממש ,ואין היא ממראו $אחר
דרישותסשהף א(" לצי ,ואבהיר אה

יבויי.

באמור ,למרות ההרחבה של חמתה דיון ,לא כיתן לצקת תוכן למתח משפטי במנותק מהקשרו.
סעוף א )1,לצו בדבר וכעצרים מנהליים נחקק מתוך מטרה ברורה ,מטרה אשר עולה בבירוך
מחחובח אשר היא מכבלה על המצרבת המשפטית ,המפיד וצבאי ,סבר ,ואין אני נכני עתה
וולויו6%

כי ו %צורך

בביקורת

שיפוטית

מהירח על

צווי מעצר

נונהליים ,על מכת

להבכיה

ביקרות

מהירה ,11קבע המפקד הצבאי בצו ,כו תדווך בעניינו של העצור חל .תיך  6ימים מסועי מעצרו של
העצור על פי הצו.
אם לביקורת שיפוטיונ מהירה ואפקטיבית תתכוון המפער ,האט יוצאים ידי חוגה בהבאת העצור
בפגי  DNWכך שבית המשפט יבשר לו שאין הוא מקיים דיון ,אין חוא מעיין בחומר ,ואין הוא
למששת מכיר את תמידע העומד שכסיס מעצרוז תאם פטורים אנו ממצוות המחוקק או בגלל
שעיכיכו רמו את חעצורו אכן ,גס אני בהודשיס האהרוגים נהותי ד ,3וגם אני פניתי לעצורים
והודעתי להם כי לא יתקיים היום דיון בעניינה כלל ,ילמעשה עגיינס לא נקבע לשמיעת לגופו של
סיע ,אד כעת אני סבוך גי מעשים אלת אינם מבוססים ,וסותרים את הוראות הצו.

בעיליי כי הבוונח תעומדת בבסיס הוראות הגו בדב *,מעצרים מנחלהס היגה ני בית
אין ספק
המשפט יהווה ערכאת ביקורת על תתלסות כוגתליוה ,וכי סבור חמפקד הצבאי שיש מקובו ששופט

מקצועי יבוא גם הוא את תצורן בהוצאת הצו כמי כן סבר המהוקק במקרה הוה כי על ביקורת וו
לחתקיים תוך ומן קצר ביותר ,עם ואת ,ברור הוא שלא כל דיון יכול למתחיל ולחסתיים באותו

מעמד ,וגרור גס שלא ניחן לודיב מתן החלטה ביום תדיון גמקרים
המפקד י 3הדיון חייב לחסתייס תוך  6ימים .לוזסתייס לא -אד להתחיל תתחלח ממשית כן,

מסוימים ,ולכן לא קבע

לאור חאטור אני עבוך גי אין מגוס לקבוע דוון ,ללא תיאום עם הסנגור ,אשר כל מהותו
מלבתהילח נועד לדחייה ,עט ואת ,אין פסול בערני בקביעת י9.ומ ,בתיאום עם סכגורו של העצור,
כך שהדיון בנוכחות הסעור יתקיים מעל  8ימים מחיום שנכמן רוצו כשיוקף ,וברגתני שתוך שמונה
ימים

פ"י של תעצור יובא בפני שופט ,והשופט יבהן אם קיימת תצדקה; אף לכאוו.חן להוצאת

הצו .
אם כן ,חאתי  %%מסקנה כי דיוגי דחייה איכס עומויס בדרי,צונ הצו ,אה 0זה אומר כי העצור
סוהזק עתח שלא כדין ,התשובח חיא שלא ,מוכרונ הפסיקה חקיבעת כי אף אם מוחות אדט שלא
נדין בשלב כלשהו במעברו ,אין עובדה  11פועזלוצ לגמרי את האפשרוה המשפטית להורות על
המשך מעצרו אם תדבר מוצז.ק .עב ואת ,החוקת אז'ם שלא כז'ין באמור החוות משקל בבל דיון
המשך במעצרו_
במקרה היופחו מוהוק תעצור כארבע שניס בהתגשם על חומר אשר לאסף לפכי כחמישום חודש,
ואשר על פיר שלה חשד ממשי שהעצור התכוון לבצע פתוע התאביות,
בם"מ  ,1*93,05בעניינו של '

בנאוג ,כתבתי את חדבריס הבאים :

הלעז ייפרק או* כשעצר מנהלי 1שאלה זו עלתה רבד בפלוא הייפותה יעמידו שי
עשיר יה עצ*צ ,גחש"א ענ 2*984שגידף  *anaגמוד ושיא תי 4ט8שםה הצבאי
לערעורים ,ע* 8'.שאול גורדתי בערר זה עפע תנשיא שינוה פבהנו עור אשר יסייעו
לפסקי התגאי W~1Whגפאט להנריע בשאלה המשי הו,:עצר.
פתור  ~)hsaעור אלח ,שלושה ניתן להגדירם
תאהר*ט ניחך לתסדיר יימשטידפ ,18לתה הגתגח1
 ~nwva#לעושה ילטפו הפושע היזם

מסטינים ,נתישר אאר שלושת
שששת

פבהיים אשר נשקליט

םינה4םה

ושתעיט

 "wasהשאת צו

האעצר תראשי ,רשין הם משתמם רצות לאויך זמן .יעומת זאת ,שני מבהוים
נאופים ,ההקום והזמן היגה משתפיס ,שעל אף שאין להמר ני בהצרה משתגים עם
ן18ה ,לא פן תנענע שפך יהיהי לבסוף קיים מתהן שיזפיה משתנה משקלו בנע
דון ,יהא

כסוי הלוף תופן.

נאשר בוחג*ם את שלושת המהדהם האחרתים ואח השייגהים בהם ,ויהל להגחין
הף81תצ*עגונה 811ישירות לענייגמ .םישיוה 4םי14רהאה אנו עזים לרגיעת מיזיפת
האמגג הלוהטתי בו היינו גהאיט בשמם האתרוווהו עי אף ני עוד מחעדט לקפוע אס
המשיעות הגוראיס אשר פקיו

אא הלה אצי יפיפיני שיג" של מאש ,אין שפק כי
אוהיו הישגע יבקיים לאי שנתיים שלוש ,ר4פ אינם

והרהשיט* באותה ההידהד.

תאריל 19/9/05 .

מ"מ 2522/05 :
בייורה שפוטיה
שבדגש אצו מגשת הן למבחן תמקש ,והן שפחן הזמן,
אאנן צעי וסף* לקראת חירעה ינעפ" 1של העציר.

 *Mhחנק9פ זו פפואה

 /Wtdס 6יחליף הזפן השאעה על שאית  "wanמעצרו של העצור* במשהנה זח
לא הלת טנה גדא יתשית ליית הקשם נשונן TW,בראיה באלת על הסעיר הגו8תח
תעולה השאקשח ח .518ואע4נ 4לעיל ,העצור ~ Wthlבמעצר מנהלי זה שלוש שנים.

ת81יסנ 4אלח הלוף ן8י" י8נ בניעו עוז שנקת נפערית השיקליים ,אלאהשיקצף
הח" 1הגדיעה.
לאחר עין בחומר החסוי אשר חוגג בפניי ובחתחשב ה1ינכדעב גילו ,בהתחשב בתקופת מוגצרו של
תעצור ,ובשגרת כי ערם לו עוול כפי שצוין בהרחבה עגיל ,הגעתי לכלל מטקנח כי לא יתיח ניתן
לתאריך את מעצרו של החשוד פעם נוספת ללא שיוצג חומר חז.ש ומשמעיתי אשר יגול לחמשיך
ולבסס את מעצרו.
הנ81ל ף81אה אני רצ9פ באופן מחופי את שו המעצר אשר נחתם בעגינת של תעצור נך מהעמוד
על

הודשי"י,השתשיימו ביהם נט.25/11/90

נאתומה 84צ*ןג0וט ,5שלא בטעמם

השיייס,

לציייס עהל 4ערשו נאמוד ביין.

רססן פנחפ ליברלי
 w~wמיאי

