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 פתח דבר

במזיגה של יצירה מקומית של , כשיטת משפטנו, השיח המשפטי בישראל מתאפיי

השיח המשפטי בישראל מתפתח . ביטויי� וייבוא של מושגי� משיטות משפט זרות

ק בתופעות חברתיות שונות שלה נצרכות מערכות ונבנה בעיקר במסגרת דיו ועיסו

ככל שיח , השיח המשפטי, א� לא רק. המשפט השונות ובראש מערכת בתי המשפט

מההקשרי� , מהמטע התרבותי של החברה בישראל, יונק מההוויה הישראלית, בישראל

 .הלשוניי� והמשמעויות הנלוות למושגי� ולביטויי� בשפה העברית על רבדיה השוני�

ייבוא של תכני� ומושגי� מעבר י� מנתק לא אחת את המושג או הרעיו המשפטי 

, משמעויות ישראליות, ע� הזמ, מהקשריו המקומיי� באר� מכורתו ועשוי להעניק לו

  .אשר שונות מאלה המוכרות בשיטת המשפט ממנה יובא המושג

וק זו נדרש די. כאמצעי תקשורת מקצועי צרי� לשאו� לדיוק לשוני, השיח המשפטי

של רעיונות משפטיי� ומחשבות בענייני , נוכח היות השיח חזות מרכזית ולעתי� יחידה

ברבדי� חברתיי� , דווקא בתקופה שבה מאופיינת הלשו העברית הנוהגת. המשפט

יש לשאו� לחידוד , "כזה"ו, "כאילו"בשימוש תכו� בביטויי� דוגמת , שוני� בישראל

על מנת שהשיח המשפטי , ט ולהבהרת מושגי שסתו�רגו המקצועי בתחו� המשפ'הז

בהירות ומובנות של השיח המשפטי בכלל ומושגי� במשפט ועקרונות . יהיה ברור ומוב

יקדמו את עבודתו של המשפט ואת מטרת המשפט לכוו את התנהגות , משפטיי� בפרט

  .החברה בישראל

משפט הישראלית אשר יובאו לשיטת ה, הוא אחד המושגי�" עיוות די"המושג 

. Miscarriage of Justice –מקור מושג זה במושג האנגלי . משיטת המשפט האנגלית

המושג משמש ה בהוראות סדרי . המושג רווח בענפי משפט רבי� ובהקשרי� שוני�

במישור הדי הפלילי נעשה שימוש . ה בהוראות חוק המסדירות חובות וזכויות, הדי

נוכח ריבוי השימוש במושג . ל הרשעות שווא א� לא רקתכו� במושג לתאור מצבי� ש

  ?השאלה מה משמעותו של מושג זה, כמעצמה, עולה

אורטי להבנת החיבור מבקש להציג בסיס ת. לה זוהחיבור להל מבקש לענות על שא

,  למשפטתבסיס תאורטי זה נשע על גישה סוציולוגי. המושג עיוות די בהלי� הפלילי

נובלס ושי� ' ועל עבודת� של פרופ, Autopoietic Law והמכונה ,אשר פותחה בגרמניה

האחרוני� חקרו את היווצרות� של מקרי עיוות די נוכח .  לכלכלה בלונדות הספרמבי

המשבר שבא בעקבות גילויי� אלה , �20גילויי הרשעות שווא באנגליה של סו� המאה ה

מולי� , המושג עיוות דילהבנת , בסיס תאורטי זה. והתמודדות מערכת המשפט עמ�

דעתה �להגדרה חדשה של המושג במסגרת ההלי� הפלילי וליישו� הדברי� על שיקול

במוב זה מצטר� . של ערכאת הערעור בהלי� הפלילי ועל הלי� המשפט החוזר בפלילי�

חיבור זה לחיבורי� רבי� אחרי� ומציע כי נית וראוי לייש� הבחנות תאורטיות ורעיונות 
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יי� במשפטנו הנוהג הלכה למעשה וכי שימוש מושכל בתיאוריה עשוי משפט�תורת

  .להבהיר את השיח המשפטי

אשר הגשתי לסנט האוניברסיטה העברית , חיבור זה נות אור לעבודת דוקטור

הדרי� אותי בכתיבת , אליהו הרנו' פרופ, זכיתי ומורי. ה"בירושלי� בשנת תשס

עדה ועוד אני מבקש להודות לחברי הו. וקהעל הדרכתו והערותיו תודתי העמ. העבודה

 שחר על עצות ועל קושיות שתרמו לתכני העבודה 'י'  קרמניצר ופרופ'מ' המלווה פרופ

, "נבו"חובה נעימה היא לי להודות לטלי פלד ולבית ההוצאה לאור , לבסו�. וכתיבתה

  .אשר טרחו ועשו להוצאת ספר ביכורי זה

  

  ח"תשרי תשס, חיפה

  עופר גוט
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  מבוא

משפט . מעטי� המושגי� בעול� המשפט שטעוני� מטע� כה שלילי כמושג עיוות די�

צבאות בית ' כי כר� ה": כדברי הנביא ישעיהו, צדק ועיוות די� נחשבי� לדבר והיפוכו

 ,ישעיהו ("ישראל ואיש יהודה נטע שעשועיו ויקו למשפט והנה משפח לצדקה והנה צעקה

ה� לא רק לקויי� ,  טריבונל שיפוטי אשר נגועי� בעיוות די�הלי� שיפוטי והחלטה של).  ז,ה

  . אלא נחשבי� ג� להלי� ולהחלטה אשר פגומי� בפג� מוסרי וערכי, משפטית

ה� בהוראות חוק של ; המושג עיוות די� מופיע בחקיקה האזרחית ובחקיקה הפלילית

רשו למושג בתי המשפט נד.  ה� בהוראות חוק של המשפט הפרוצדוראלי,המשפט המהותי

 משמש בנוס�. בלי לקבוע למושג הגדרה כוללת או ממצהמ, זה פעמי� רבות בפסיקת�

,  מעשיה� ומחדליה�,המושג עיוות די� אב� בוח� בהערכה הביקורתית של רשויות השלטו�

ידי מערכות חברתיות  השימוש במושג זה נעשה א� על. ובניתוח ההחלטות של בתי המשפט

 המקנה למושג עיוות די� שימוש ,כגו� התקשורת או הפוליטיקה, חיצוניות למערכת המשפט

  .משפטיות�ג� משמעויות לבר

כ� מגלי�  משו�. מוסריות וציבוריות, להרשעתו של אד� בפלילי� יש השלכות אישיות

שהרי בעיוות די� יש כדי ; בתי המשפט רגישות למקרי� של עיוות די� בהלי� הפלילי

 עתי�ל.  שלה השלכות כבדות משקל,החלטת בית המשפטאת , ערכית ומוסרית, להכתי�

  .יש ג� תהודה ציבורית רחבהלמקרי� אלה 

אורטי במשמעות תהשער הראשו� נפתח בדיו�  :חיבור זה מורכב מארבעה שערי�

 מיושמת בשער השני.  המקובלות עד כהזוהמושג עיוות די� ומוצעת בו הגדרה שונה מ

טענה קבלה הת ערעור א� א� דחיית –  הערעורההצעה על אחת מסמכויותיה של ערכאת

 לחוק 215 עי�ס(כנכונה וזאת כאשר ערכאת הערעור סבורה שלא נגר� עיוות די� שנטענה 

 מיושמת ההגדרה בשער השלישי. )1982�ב" תשמ,]נוסח משולב[סדר הדי� הפלילי 

 31 �עיס(בה� נגר� עיוות די� שכסעד למקרי� , שמוצעת למושג על הלי� המשפט החוזר

,  מסכ� את המחקר כולוהשער הרביעי). 1984�ד"תשמ, ]נוסח משולב[לחוק בתי המשפט 

  . בדבר הדי� הרצויאחדות מוצגות בו מסקנות שונות מהדיו� ומועלות הצעות 

  : כוללת את הטיעוני� הבאי�בחיבורזה שמוצגת הת

 ,ת אותוכוללה מושג משפטי ג� במנותק מהוראת הדי�  שלתו חשיבות להגדרקיימת  .א

  .והגדרה כזאת היא אפשרית לעניות דעתי

 .ההגדרות שניתנו עד כה למושג עיוות די� לוקות בפגמי� שוני� שיפורטו בהמש�  .ב
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 להגדיר עיוות די� בהלי� הפלילי כפגיעה בערכי� המקדמי� את הלגיטימיות ראוי  .ג

 .אשר ניתנה בעקבותיו, של ההלי� הפלילי ושל ההחלטה השיפוטית

הגדרה למושג עיוות די� שמוצעת בחיבור זה נית� לייש� על שני ההסדרי� את ה  .ד

האחת כי עיוות : יישו� ההגדרה יביא לידי שתי מסקנות מרכזיות. החקיקתיי� שצוינו לעיל

שא ולהתערבותה של ערכאת הערעור בהחלטה נ, א� לא הכרחי, די� הוא תנאי מספיק

 היווצרותו של עיוות די� היא תנאי המסקנה האחרת היא כי הוכחת אפשרות. הערעור

  .  להורות על עריכתו של משפט חוזר בפלילי�על מנת, א� לא מספיק, הכרחי

  על תכליתה של מושגיות תאורטית   .א

וודאי לא להגדרה , לא זכה עד כה להגדרה של ממש" עיוות די�"מסתבר כי המושג 

 למושגי� משפטיי� רבי� בדומה. בשיטתנו המשפטית בכלל ובמשפט הפלילי בפרט, ממצה

בתי המשפט והספרות המשפטית נזקקו לדיו� במושג עיוות די� בהקשר , המחוקק, אחרי�

, נסב) בספרות או בפסיקה(הדיו� המשפטי . להוראת די� מסוימת או להלכה פסוקה נתונה

בבחינת התמקדות במכלול ,  מופיע המושג עיוות די�שבהסביב הוראת די� , 1כלל�בדר�

הדיו� התמקד בהוראה כמקשה אחת מבלי , במילי� אחרות. ולא במרכיביהההוראה 

יש א� שיאמרו כי . להידרש למשמעות או פרשנות המושגי� אשר כלולי� בהוראת הדי�

מה טע� לדו� במושג , ימשיכו ויאמרו, לפיכ�. 2מובנ� של מושגי� משפטיי� נובע מיישומ�

  : משפטי בנפרד מהוראת החוק

לפי ,  כל ביטוי יש לו משמעות מיוחדת בהקשר מסויי�,מבחינה עקרונית"

...  המשמעות של אותו ביטוי עצמו עשויה להשתנות,לפיכ�. אותו הקשר

שיקולי� פרשניי� ולפי ... התכליתלפי ... לפי הסביבה שבה הביטוי חי

 יש מקו� להנחה ]'ג'  ע– מכא�[... אומנ� ראוי לשאו� להרמוניה... אחרי�

 

�ב� 7558/97ח "את התייחסות הנשיא ברק למושג עיוות די� במ,  לדוגמהאור; � לא תמידא  1
עמדת הנשיא ברק היא . 445, )ב� ארי פרשת –להל�  (433) 1(ד נג"פ, דינת ישראל מ'ארי נ

בה הוא ששאי� צור� לית� למושג זה הגדרה כללית ופרשנותו תיעשה בשי� לב להוראת החוק 
 .5ש " להל� הטקסט מעל האו ר.כלול

 רוש המילי� המרכיבות את המשפט עלינו פיהי(על דר� שיטת הפרשנות הדקונסטרטקטיבית    2
, "מסמ� בכתב" לפי שיטת השופט זמיר ,לדוגמה או ר,)פי המוב� המיוחס למשפט כולו

ג� בניי� , בנסיבות מסוימות, יכול להוות, המופיע בדרישת הדי� בעניי� עיסקה במקרקעי�
עמדת השופטת את  ג� אור. )185) 1(ד נ"פ,  גיא'קלמר נ 986/93א "ע ()בניי� כמסמ� בכתב(

א "רע( במקרי� מסוימי� ,כולל ג� עובד עצמאי" מעביד"לפיה המושג שכה� �שטרסברג
 .)162, 145) 5( נגד"פ, ל"עיזבו� המנוח משה תמר ז' מ נ"מנורה חברה לביטוח בע 686/97
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פיע בחוקי� שוני� כי אותו ביטוי המו, הנחה חזקהאולי א� , פרשנית

   .3"�מתפרש באותו מוב

היא בבחינת הרצוי שאינו מצוי תמיד באותו , לשיטתו של השופט זמיר, א� הנחה זו

משפחות "מבחי� בי� , באותה פרשה, חשי�' מהשופט . 4בדיני� שוני�" קל וחומר", חיקוק

" אב"די� : אשכול קיימת היררכיה בי� הדיני�בכל ". אשכולות) "בדימוי אחר(או , "דיני�

דיני� אשר הממנו יונקי� תכני� ומובני� ) בלשו� השופט" חוק מאסטר"או " חוק מפתח("

וגומר לדי� " נכדי� ונכדות" "בני� ובנות"דיני� שה� בבחינת (נמוכי� ממנו בדרגת� 

זהו צופ� הנתו� א� . המוב� עובר בי� הדיני� בתו� האשכול כמעי� צופ� גנטי). הבכיר

תו� "�ו" דינית�בי�" "הזנה. "ה� בי� הדיני� ה� בהוראות כל די�") מוטציות("לשינויי� 

המופיע בהוראות החוק , קירבה במובנו של מושג אחד, מאליה, זו היוצרתהיא " דינית

מובנו של מושג פלוני ייקבע בשי� לב להוראת , חשי�' מע� זאת סיכ� השופט . השונות

  . משפחות דיני� או אשכולות דיני� ה� כלי עזר בהבנת המושג בלבד. מצויוא הבה שהדי� 

  :חשי� כי' מתו� ציטוט מדברי השופט , בסוגיה זו כתב הנשיא ברק

:  נית� להגדרה ולתיחו� כלליי�'עיוות די�'אי� הביטוי , בו וטבעומעצ� טי"

: ופופי נסיבותיו של מקרה לג�על,  והגדרתו ייעשו ממקרה למקרהוזיהוי

ובית המשפט יעשה , 'עיוות די�'צופנת הפענח הוא בצירו� התיבות '

  .5"'כחוכמתו וכמצפונו

מסקנות דיו� מעי� זה , לשיטה זו". עיוות די�"דיו� במושג , במידה רבה, עמדה זו מייתרת

  . מסקנות אלה יהוו כלי פרשני מוגבל ומשני. תהיינה תלויות על בלימה

מה ,  דבר אשר אי� יודעי� מהולחפשכיצד נית� : בעיתית אהינראה כי עמדה אחרונה זו 

א� אי� יודעי� אחר ! זאת באשר אי� הדבר נית� להגדרה ולו באורח כללי? דמות לו וצורה

לש� מה , לא זו א� זו. עלול המחפש למצוא עצמו עוסק ביצירה ולא בחיפוש, מה תרי�

במובח� (שימוש במושג עיוות די�  תכלית להיעדרב, לומר כי מקרה מסוי� מהווה עיוות די�

 

) 2(ד נא"פ, הדי� הארצי לעבודה� בית'החדשה נהכללית הסתדרות העובדי�  7029/95 �"גב  3
 861, 856) 4(ד נו"פ, וינבוי�ד "עו ' נראשו� לציו�עיריית  7037/00א " ג� רעאור; 98, 97, 63
ג� לדברי השוו .  הגדרה ממצההיעדרב, פי הקשרו הענייני יתפרש על" מחזיק"לפיו המושג ש

תוכנו ,  אינו בעל משמעות מונוליטית'עילת תובענה' המונח"לפיה�  יה'השופטת פרוקצ
זהו מונח . משתנה בהתא� למסגרת הדברי� ולתכלית ההסדר המשפטי במסגרתו הוא עולה

 'זיסר נ 1650/00א "ע(" לה נזקקי� לצור� הגדרתושפי המטרה �מסגרת שמהותו משתנה על
 ).175, 166) 5(ד נז"פ ,משרד הבינוי והשיכו�

 .581) 1(ד מח"פ, דינת ישראל מ'תלמי נ 4912/91פ "ע  4
 .1הערה  לעיל ,ב� ארירשת פ  5
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על מלוא כובד משקלו , המושג עיוות די�" הדבקת"דומה כי ? )מהוראת חוק שכוללת אותו

 היא,  מוב� עצמאי למושג עיוות די�היעדרב, לצירו� נסיבות נתו�, הסגולי של המושג

שטמונה , הדבר עלול לתרו� למתח בי� סמנטיקה מחמירה. לכל היותר" תרגיל סמנטי"

, אשר במקרי� אחרי� לא יוכתר בהכרח כעיוות די�, לבי� חומרת הפג�, במושג עיוות די�

  . דעתו האישי של כל שופט ונסיבות כל מקרה ומקרה�לפי שיקול

. עמדה זו מכוונת עצמה אל מגמה של התפתחות המשפט על דר� ההפשטה, כ� כמו

ט לבחו� את התאמת� של כאשר קיי� כלל משפטי או הגדרה למושג משפטי כי אז על השופ

כאשר אי� כלל משפטי או אי� הגדרה . לכלל או להגדרה, שלפניו, עובדות מקרה מסוי�

דעת רחב מאוד לקבוע א� �יש לשופט שיקול, על משפטי�למושג משפטי אלא רק עקרו�

שלילת מוב� כללי , במילי� אחרות. העל�מסכת העובדות אשר לפניו עונה אחר עקרו�

מקדמת מגמה של התפתחות , במנותק מהשימוש במושג במקרה מסוי�, למושג עיוות די�

 יש לעשות את הצודק והישר על פיוקרו� אחד יהמשפט מאוס� של כללי� אל עבר ע

 , עדיפהת ליינרא, המגמה ההפוכה. 6כדברי השופט אנגלרד, הדי��בנסיבות העניי� בי� בעלי

  .חו� סדרי הדי� במיוחד בת,7דהיינו התפתחות אל עבר כללי� פרטניי�

הוראה . המושג ובי� ההוראה, כיווני שבי� המילה�אי� להתעל� מהיחס הדו, מכל מקו�

א עקרונות משפטיי� של שיטת  חלק� מבט;ת בנויה על נדבכי� משפטיי� שוני�משפטי

אליו היא ש חלק� מבטא מהות וכללי� ייחודיי� להוראה או לענ� המשפטי ,המשפט

ובה בעת מובנה נובע ממוב� המילי� , ת ממכלול לשונההוראת הדי� נלמד. משתייכת

פרדוקס מכלול הטקסט למול , בפרדוקס זה. שמרכיבי� אותה) הביטויי� או המושגי�(

הבנת , בהתא� לתורה זו. 8(Hermeneutics)דנה תורת ההרמנויטיקה , מה� הוא בנוישחלקיו 

, "לוח חלק"עשית כמתו� אינה נ, ככל טקסט אחר ובכלל זה הוראות הדי�, הטקסט המשפטי

מכא� הטע� בעמידה על . לוגי ולשוני, על הקורא להיות מצויד תחילה במטע� משפטיאלא 

  :בנושא אחר, בלשונו של הנשיא ברק. מובנ� של מושגי� משפטיי�

 

) 4(ד נב" פ,מ"פורו� אביזרי� ומוצרי צריכה בע' יבוא יצור והפצה נ. ר.י.ש.א 5768/94א "רע  6
 . עמד על הסכנה בהתפתחות המשפט בכיוו� זהבה�, 440�439, ).ר.י.ש.א פרשת –להל�  (289

, הכוונת התנהגות על ידי משפט, עדיפות המתבטאת בקידו� סדר חברתי באמצעות המשפט  7
המעדיפה כללי� , ש� ,.ר.י.ש.א עמדת השופט אנגלרד בעניי� אור. טחו� כלכלי ומסחרייב

 .משפטיי� על פני עקרו� משפטי רחב אחד
חלק מהעוסקי� בענ� זה של ). ספרות(והבנתו של טקסט תורה זו עוסקת בפרשנותו   8

 ,פרשנות במשפט ברק ' אאולדיו� כללי וקצר ר. הפילוסופיה עסק א� בהבנת הטקסט המשפטי
 "הלכה ואגדה, משפט וספרות" אלמוג 'ש;  ואיל�68 ,)1992( תורת הפרשנות הכללית, כר� א

 .418, 413 )ז"תשנ�ו"תשנ( יגמחקרי משפט 



  מבוא

17  

z:\books\got\07-12-10\got-01.doc 4/9/2008 10:59:00 AM  

היא מסכמת .  מרובה]'ג' ע –  חשיבות'ל' צ[למושגיות התיאורטית חשיבה "

  .9"ת מוצא נוחה לעיו� ולבחינההיא נקוד. את הניסיו� האנושי המצטבר

 משמש מערכות חברתיות שהואככל שמושג אוצר בקרבו מטע� ערכי או , לא זו א� זו

כ� גובר העניי� בבחינת המושג , )הדתית או המדעית, כדוגמת המערכת הכלכלית(אחרות 

הבנת� של מושגי� משפטיי� משרתת ה� את הבנת הטקסט . ומקומו בעול� המשפט

 – את המתבונ�; ה� את הלי� חקיקת הדי�, הוראות הדי� וההלכה הפסוקהקרי , המשפטי

 העושה שימוש בשפה לית� דמות נחזית לרעיו� – ואת היוצר, הלומד את הוראת הדי�

,  הנוטלי� חלק במעשה החקיקהעל ידי, עיו� מושכל במשמעות ביטויי� משפטיי�. משפטי

, ית בעריכתו של דיו� במושג עיוות די�יש טע� ותכל, הנה כי כ�. יקד� הרמוניה חקיקתית

  .  בה הוא נכלל ולו באורח בסיסישבהגדרתו במנותק מההוראה המשפטית 

  הגדרת המושג עיוות די�  .ב

נדרשו למובנו של המושג עיוות די� בהלי� , באר� ובמדינות אחרות, הפסיקה והספרות

אול� .  חוק נתונהאגב דיו� בסוגיה משפטית מסוימת או הוראת, רובי פ  על,הפלילי

  :לוקי� בפגמי� שוני� ובה�, או המובני� אשר נקשרו למושג, ההגדרות

א� ,  להחלטה אשר ניתנהאוההגדרות או המובני� מתייחסי� לדר� התנהלות ההלי�   .1

  .לא לשניה� ג� יחד

דוגמת ,  הסבר�חלק מההגדרות כוללות מושגי� מוקשי� אחרי� שה� עצמ� טעוני  .2

 ".צדק"וות די� באמצעות המושג הגדרת המושג עי

לפיה שלמשל קביעה (של המושג  חלק מההגדרות מגבירות את רמת ההפשטה  .3

למשל קביעה (במקו� להנמיכה ) הרשעה שנתקבלה בדר� לא ראויה מהווה עיוות די�

 ).לפיה הרשעה שהתקבלה בהלי� ללא סניגור מהווה עיוות די�ש

 .תמקדי� בנקודת מבטו של הנאש� בלבד קרובות ההגדרות או המובני� מעתי�ל  .4

לדוגמה , חלק מההגדרות מפנות מבט� אל נתוני� שמצויי� מחו� לעול� המשפט  .5

 . קביעה לפיה עיוות די� נוצר עקב פער בי� האמת המשפטית לבי� האמת להווייתה

, למשל(המובני� עושי� שימוש במדדי� כמותיי� של פגמי� מחלק מההגדרות או   .6

אינו גור� לעיוות ו פג� חמור מאוד שגור� לעיוות די� ובי� פג� שאינו חמור בחנה בי�ה

 

 .א241, 199) 4(ד נג"פ,  אהרונוב'נמ "בעבנק אוצר החייל  189/95א "ע  9
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לבי� אלה שאינ� , שגורמי� לעיוות די�, למרות שיש פער איכותי בי� טעות או פג�, )די�

  .גורמי� לעיוות די�

ותו סועל היק� התפר, כל אחד מפגמי� אלה מקשה על הבנת המושג עיוות די� בכללותו

  .במשפט

אשר , קרי המערכת החברתית(במושג עיוות די� על ידי מערכת המשפט השימוש 

, גוריה ציבוריתיסנ, התביעה הכללית, מורכבת ממוסדות משפטיי� שוני� כגו� בתי המשפט

, ומערכות חברתיות אחרות) האקדמיה המשפטית, קהילת עורכי הדי� ולשכת עורכי הדי�

טה פגומה או לדר� קבלת החלטה פגומה מלמד כי אלה מייחדות את המושג עיוות די� להחל

בעוד מערכת המשפט מוכנה לקבל טעויות ופגמי� שוני� בהלי� . אותה יש לשנות או לתק�

עיוות די� . העולי� כדי עיוות די�, בהלי�, אי� היא מוכנה לקבל טעויות או פגמי�, הפלילי

  . מחייב נקיטת פעולה לש� תיקונו

וביתר דיוק , לעניינה של מערכת המשפט(וע זה שמוצגת בחיבור זה מציעה לקבהת

 כי עיוות די� נגר� כאשר )כמוסדות המרכזיי� של מערכת המשפט, לעניינ� של בתי המשפט

ששומרי� על הנכונות , נוגע לפרמטרי� או לערכי�, אשר נפל במסגרת ההלי� הפלילי, הפג�

התזה , לי� אחרותבמי. תנה במסגרתויהכללית להשלי� ע� ההלי� הפלילי וההחלטה אשר נ

של הלי� משפטי והחלטה " לגיטימיות"מציעה לקשור את המושג עיוות די� ע� המושג 

  – כפי שזו נבחנה והוגדרה בתיאוריה מתחו� הסוציולוגיה של המשפט המכונה, משפטית
“Autopoietic Law” .אוריה זו רואה את החברה האנושית כמורכבת ממערכות חברתיות ת

 בעלת מידה היאכל מערכת חברתית . שאחת מה� היא מערכת המשפט, שונות ועצמאיות

התאוריה בוחנת את יחסי הגומלי� שבי� מערכות חברתיות . שונה של סגירות ופתיחות

, רי� האחרוני�כפועל יוצא מהדב. שונות ואת התנהגותה העצמאית של כל מערכת

ובהתבסס על התאוריה האמורה והתייחסותה ללגיטימיות של הליכי� משפטיי� והחלטות 

מציעה התזה להגדיר את המושג עיוות די� בהלי� הפלילי כפגיעה בערכי� , משפטיות

המקדמי� את לגיטימיות ההלי� הפלילי ואת לגיטימיות ההחלטה השיפוטית בהלי� 

  . הפלילי

דמי� את לגיטימיות ההלי� הפלילי וההחלטה המשפטית אשר בבסיס הערכי� המק

קרו� יער� שמבטא את ע(חשש מהרשעת הח� : תנה במסגרתו נית� לזהות כיו� שלושהינ

מערכי� אלה נגזרי� . הגינות דיונית ורציונליזציה של ההלי�, )הטיית ההלי� לטובת הנאש�

נית� לעצב זכויות דיוניות , ה�והערכי� שנגזרי� מ, באמצעות ערכי הבסיס. ערכי� נוספי�

  . וכללי דיו� שוני�

ג� במערכת , אול�.  מערכת לגיטימיתהיאמערכת משפט ששומרת על ערכי� אלה 

אשר יגרמו , לגיטימית עלולי� ליפול פגמי� בהליכי� מסוימי� או בהחלטות מסוימות
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יש לבחו� , כאשר נופל פג� בהלי� הפלילי או נופלת טעות בהחלטה שיפוטית. לעיוות די�

א� נפגע . א� כתוצאה מהפג� או הטעות נפגע ער� שמקד� את לגיטימיות ההלי� וההחלטה

בשי� , ויש לית� סעד לש� תיקו� עיוות הדי�, אירע עיוות די�, ער� שמקד� את הלגיטימיות

  . לנפקותו והשפעתו על ההלי� וההחלטה, לב לער� שנפגע

שני הסדרי� אשר נועדו לית� סעד רה על מיושמת ההגדלאחר הגדרת המושג עיוות די� 

  .  בה� נגר� עיוות די�שאו במקרי� , בגי� פגמי� שנפלו בהלי� הפלילי

  משפט חוזר ועיוות די�, דעת בקבלת ערעור�שיקול  .ג

.  מעניינ� המובהק של הליכי ביקורת ההלי� וההחלטההואמת� סעד בגי� טעות או פג� 

יבח� היחס בי� הגדרת המושג עיוות די� ובי� שני  ילאחר דיו� בהגדרת המושג עיוות די�

ההסדר האחד הוא דחיית ערעור על : להליכי ביקורת במשפטנו, לכאורה, הסדרי� הנוגעי�

ההסדר האחר הוא משפט חוזר . א� קבלת טענה מטענות הערעור מאחר ולא נגר� עיוות די�

מצבי� של  איבחו�בבמסגרת זו אבקש לבחו� עד כמה ממוקדי� הסדרי� אלה . בפלילי�

והא� רצוי שהסדרי� אלה יתמקדו בטיפול במצבי� של , עיוות די� ומת� סעד לש� תיקונ�

  .עיוות די�

של ערכאת הערעור ) והחלטתה(דעתה � בהתוויית שיקולהואעניינו של ההסדר הראשו� 

דעתה של ערכאת הערעור �שיקול. שא הערעורונוכח פגמי� שהתגלו בהלי� או בהחלטה נ

במשפטנו . בשי� לב לסמכותה של ערכאת הערעור ולתפקידה,  בראש ובראשונה,נקבע

ערכאת הערעור במשפטנו מוסמכת לית� את : נתונה לערכאת הערעור סמכות רחבה

ומתפקידה , בכפו� לסייגי� מצומצמי�, ההחלטה אשר היה על הערכאה הדיונית לתתה

נוכח . תנו במסגרתויאשר נלערו� ביקורת על דר� התנהלות ההלי� הפלילי וההחלטות 

קרו� שפיטה ידוגמת ע,  הגדרה של עילות ערעור בחוק ומגבלות חוקתיותהיעדרוב, האמור

ספק רב א� התמקדות במצבי� של עיוותי די� עולה בקנה אחד ע� , מושבעי� על ידי חבר

בייחוד כאשר הסדר משפטי זה . תפקידה של ערכאת הערעור וסמכויותיה, מטרות הערעור

  . בחנההל ערעור ראשו� וערעור שני ללא כל חל ע

מתמקד באיתור מקרי� של אינו התזה מציעה לקבוע כי תפקידה של ערכאת הערעור 

או (לתק� ולשנות מהחלטתה של הערכאה הדיונית , דעתה להתערב�עיוות די� ושיקול

לפי . צרי� להיות מודר� על ידי משמעות המושג עיוות די�אינו , )ערכאת ערעור קודמת לה

א� היא רשאית , ערכאת הערעור חייבת להתערב ולית� סעד במקרי� של עיוות די�, תזה זו

להתערב בהחלטה ולתק� כל פג� ג� א� לא נגר� עיוות די� אלא א� כ� היא סבורה שאי� 

לפי שיטה זו עיוות די� מהווה . לשנות מההחלטה או שאי� להוסי� ולדו� בעניינו של הנאש�

  .א הכרחי לש� התערבותה של ערכאת הערעורתנאי מספיק א� ל
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בהתא� לתיאור , הסדר זה. לכאורה שוני� הדברי� בכל הקשור למשפט החוזר בפלילי�

קרו� זה יככל שנכיר בחשיבות ע. מהווה סייג לעקרו� סופיות הדיו�, שרווח בפסיקה ובספרות

  . כ� ניטה להגביל את השימוש במשפט החוזר, ובמשקלו

שינויי� אלה נעשו . ילי� עבר בשני� האחרונות שינויי� במשפטנוהמשפט החוזר בפל

יש הסוברי� כי מיעוט . את אפשרות השימוש בהלי� זה, או להרחיב, במטרה להגמיש

ינו נוקב במספר של משפטי� אול� איש א, השימוש בהלי� זה גור� להנצחת עיוותי די�

את הדעת ומסיר כל חשש מפני  אשר היה מניח –  מתו� מטרה להביא לידי זיכוי– חוזרי�

או גידול במספר הזיכויי� היה גורר אחריו ביקורת חריפה , כ� דומה כי ריבוי כמו. עיוותי די�

. ביקורת אשר תכופות מושמעת במסגרת הדיו� בהלי� המשפט החוזר. כנגד רשויות התביעה

ייבח� , אחריולפני תיקו� החוק ול, לצד הצגת נתוני� אמפיריי� בדבר השימוש במשפט חוזר

עד כמה מותאמות העילות לעריכת משפט חוזר : ההסדר המשפטי הקיי� במשפטנו

עד כמה יש בהלי� המשפט החוזר לשמש ? בה� נגר� עיוות די�שלאיתור� של כלל המקרי� 

לב להגדרה  בשי�, כל זאת? סעד כולל וראוי להרשעות ועונשי� שכרוכי� בעיוות די�

דוגמת העמדת , זיקה להליכי� ומוסדות משפטיי� אחרי�וב, שמוצעת למושג עיוות די�

  .חנינה ורהביליטציה,  שר המשפטי�על ידישאלה 

לפיו המשפט החוזר מהווה מעשה איזו� ש, בניגוד לתיאור שרווח בפסיקה ובספרות

, גילוי האמת וביטול הרשעות שווא מזה וסופיות הדיו� מזה: ושקלול בי� מטרות נוגדות

ר זה לראות במשפט החוזר פרי פועל� של הערכי� שמקדמי� את מציעה התזה בחיבו

מוצע לראות במשפט , במילי� אחרות. לגיטימיות ההלי� הפלילי וההחלטה השיפוטית

בה� נגר� עיוות די� עקב פגיעה באחד מהערכי� שמקדמי� את שהחוזר סעד למקרי� 

צרי� , 10 וההחלטהכער� שמקד� את לגיטימיות ההלי�, ער� סופיות הדיו�. הלגיטימיות

א� נפגע ער� . בה� לא נפגעו ערכי� אחרי� שמקדמי� את הלגיטימיותשלחול על הליכי� 

שמקד� את הלגיטימיות יש לתק� פגיעה זו במסגרת ההלי� הפלילי קוד� להחלתו של ער� 

כאשר לא נפגע אחד מהערכי� , עריכת משפט חוזר, מנגד. אשר מונע ריפוי כאמור, הסופיות

שכ� היא פוגעת , לעיוות די�, כשלעצמה, ת לגיטימיות ההלי� וההחלטה גורמתשמקדמי� א

מדובר באיזו� בי� הנה כי כ� אי� . � את הלגיטימיותבער� סופיות הדיו� כער� המקד

כי א� פועל יוצא של היחס ההדדי בי� הערכי� השוני� שמקדמי� את , אינטרסי� נוגדי�

  .הלגיטימיות

כ� תנאי הכרחי א� לא מספיק  מהווה על, צעת בחיבור זהבהתא� לתזה שמו, עיוות די�

, באמצעות משפט חוזר,  אפשרות להיטיב ע� הנידו�היעדרב. לש� עריכתו של משפט חוזר

  . אי� לערו� משפט חוזר

 

 ).הלי� לאי� ק� אינו הלי� רציונלי( ער� סופיות הדיו� נגזר מער� רציונליות ההלי� הפלילי   10



  מבוא

21  

z:\books\got\07-12-10\got-01.doc 4/9/2008 10:59:00 AM  

תוצע פרשנות להסדר המשפטי ,  השני והשלישי לחיבור זהמהשערי�בסופו של כל אחד 

ו תיקונו בשי� לב לתכליותיו ולהגדרת המושג עיוות ויוצעו הצעות לשינויו א, אשר נדו� בו

  .די�

  מבנה החיבור ודר� ביצוע המחקר  .ד

במנותק מהקשרו , תאורטי במשמעות המושג עיוות די�� נפתח בדיו� מושגישער ראשו�

בשערי� השני . מתו� או מהשתלבותו בהוראת חוק מסוישל המושג בהסדר משפטי נת

ההסדר האחד הוא דחיית : ל שני הסדרי� במשפטנומוצעת עהה  תיוש� ההגדרוהשלישי

 האחר הוא ההסדר. ערעור על א� קבלת טענה מטענות הערעור מאחר ולא נגר� עיוות די�

זה בוחנת הסדרי� אלה נוכח ההגדרה שמוצעת למושג עיוות די� הת. משפט חוזר בפלילי�

 היסטורי של במבט: הסדרי� משפטיי� אלה ייבחנו מנקודות מבט שונות. ונפקויותיה

מנקודת מבט השוואתית על דרכי התמודדות� של שיטות משפט ; התפתחות הסדרי� אלה

בשי� לב לנתוני� אמפיריי� שנאספו בדבר ; בה� מטפלי� ההסדרי�שזרות ע� הסוגיות 

�שמצויי� , ונוכח הסדרי� משפטיי� אחרי�, השימוש בהלי� המשפט החוזר בפלילי� באר

בחינה רחבה זו נעשתה ג� על מנת לאשש או . ני ההסדרי�בסביבת� הנורמטיבית של ש

יש בבחינה רחבה זו כדי לסייע בהבנת , כ� כמו. במושג עיוות די�לסתור את מסקנות הדיו� 

ומידת התאמת� , בה הוא נכללשיחסי הגומלי� שבי� המושג עיוות די� לבי� הוראת החוק 

  .11 בגינוומת� סעדבה� נגר� עיוות די� ששל ההסדרי� לאבחונ� של מקרי� 

 

אמצעי מרכזי באיתור� של מקרי� כההגדרה שמוצעת למושג עיוות די� יכולה לשמש ג�   11
ממסגרתו אול� נושאי� אלה חורגי� . להיווצרות�ולדיו� בגורמי� , בה� נגרמו עיוותי די�ש

 .של חיבור זה



  

  שער ראשו�

  למהותו של המושג עיוות די� בהלי� הפלילי

  תכלית ומבנה השער

   השימוש במושג עיוות די� בחקיקה בפסיקה ובספרות  :ראשו�פרק 
  המשפטית והגדרות שונות שהוצעו למושג זה

  תאוריית המערכות העצמאיות והמושג עיוות די�  :שניפרק 

  תכני� ונפקות, הגדרה  :שלישיפרק 
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  ה השערתכלית ומבנ

הגדרה .  היא להציע הגדרה חדשה למושג עיוות די� בהלי הפלילישער זהתכליתו של 

נעשה בה� שאו המושג  נקשר שאליה� מכל הוראת חוק או סוגיה משפטית תמנותקה

  .שימוש במושג

. הדיו� ייפתח בעיו� בתכני� ובמשמעויות אשר נקשרו למושג עיוות די� במשפטנו

, ו המשמעויות למושג עיוות די� בהלי הפלילי הרווחות במשפטנולאחריו יוצגו ההגדרות א

ההגדרות הרווחות על ביקורת הלצד הצגה זו יפורטו טעמי ). האנגלי(ובמשפט המקובל 

  .והצור לנסות ולהגדיר את המושג עיוות די� בהלי הפלילי במנותק מהסדר משפטי מסוי�

יה של תאוריית המערכות יוית הראבפרק השני מוצע לעיי� במושג עיוות די� מתו זו

בפתחו של פרק זה . האחרונה נמנית על התאוריות הסוציולוגיות של המשפט. העצמאיות

לאחריה תאור קצר של מחקר� של הפרופסורי� נובלס ומובאת סקירה קצרה של תאוריה זו 

להבנת , בתאוריית המערכות העצמאיות, לראשונה, מחקר תקדימי זה עושה שימוש. ושי�

בי� שהפרק ממשי בדיו� על הקשר . 1היווצרות� של עיוותי די� במערכת המשפט האנגלי

הדיו� יתמקד . בי� התוכ� המוקנה לה� כתוצאה מהשימושלהשימוש בתבניות לשו� 

בי� מובנ� של מושגי� אלה לבהשפעה ההדדית בי� מובנ� של מושגי� בעול� המשפט 

ת בחלק זה מבהיר את הכשל הקבוע שימוש בתאוריית המערכו. מחו� לעול� המשפט

נוכח כשל זה ק� הצור לנסות . בקריאה של מסר המועבר ממערכת חברתית אחת לרעותה

ולשפר את התקשורת בי� מערכות חברתיות שונות באמצעות העברת תכני� האצורי� 

  .כדוגמת המושג עיוות די�" מורכבי�"במושגי� 

רכות חברתיות שונות תמקד את הדיו� שלילת האפשרות להקנות מוב� אחיד למושג במע

בהיעדר אפשרות להגדיר עיוות די� .  לפניה� מתנהל עיקר הדיו� הפלילי אשרבבתי המשפט

ינותב , על ידי ייחוד סוג של טעויות המתרחשות בהלי המשפטי או בהחלטות השיפוטיות

ית כמובנה על פי תאורי(בי� לגיטימיות ההחלטה השיפוטית שהדיו� לבחינת הקשר 

תוכ� ההחלטה השיפוטית , בי� הלי קבלת החלטה שיפוטיתל) המערכות העצמאיות

  . והמושג עיוות די�

 במהלכו של הפרק יוצע להגדיר עיוות די� בהלי הפלילי כפגיעה בלגיטימיות ההלי

יוצע להגדיר עיוות די� כפגיעה בער הנמנה על , ליתר דיוק. הפלילי וההחלטה השיפוטית

  . י� את לגיטימיות ההחלטה השיפוטיתהערכי� המקדמ

 

, ינאמריק�בעול� האנגלו, ב ידיעתו של כותב שורות אלה זהו המחקר הראשו
 והיחידלמיט  1

 .העושה שימוש בתאורית המערכות העצמאיות לש� הבנת היווצרות� של עיוותי די
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בהמשכו . תבח� הצעה זו ביחס לתפיסות של צדק דיוני, לשערבפרק השלישי והאחרו� 

, אשר פגיעה בה� גורמת להיווצרות עיוות די�, של הפרק יוצעו סימני� לזיהוי הערכי�

יות אשר נית� לזהות� כערכי� המקדמי� את לגיטימ, ויוצגו ערכי בסיס וערכי� נגזרי�

בסופו של פרק זה ייבחנו מספר היבטי� . מבחינת בתי המשפט, ההחלטה השיפוטית

בשני . דר הוכחת גרימתו של עיוות די� ומידת ההוכחה הדרושה, שנובעי� מההגדרה

 זה ביחס לשני הסדרי� במשפטנו שער יבחנו וייושמו מסקנות השערי� העוקבי� לשער זה

  . 2המצוי

 

דחיית ערעור על א� קבלת טענה מטענות הערעור מאחר ולא נגר� עיוות די
 : הסדרי� אלה ה�  2
 .די
ומשפט חוזר כסעד למקרי עיוות 
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  פרק ראשו�

   עיוות די� בחקיקה בפסיקה ובספרותהשימוש במושג 
  המשפטית והגדרות שונות שהוצעו למושג זה

  על השימוש במושג עיוות די� בחקיקה ובפסיקה  .א

, "עיוות די�"חמישי� שנות משפט בישראל לא הביאו לידי הגדרה ממצה למושג 

נ�  המושגי� אשר אי�עיוות די� נמנה ע. בשיטתנו המשפטית בכלל ובמשפט הפלילי בפרט

. כדי לסייע רבות" די�"ו" עיוות"לותיו של המושג יא� אי� בשתי מ. מוגדרי� בדי� החקוק

כפי , זאת ועוד. 3הרכבה מכנית של שני המובני� של מילות המושג אינה מבהירה דבר

יישו� הדי� נעשי� כדי להימנע �שינוי או אי, לעתי� דווקא סטייה, שיודג� בהמש הדברי�

  . מעיוות די�

עמוד על השימוש במושג זה נ, וות די�יולפני דיו� בהגדרתו של המושג ע, כלראשית 

די� בפסיקת בתי  במסגרת זו ייסקר בקצרה השימוש במושג עיוות. בדי� ובפסיקה בכלל

 לעמוד על נקודות שיתו� או השקה בשימוש על מנת זאת ,המשפט בענייני� אזרחיי�

 בבחינת עמידה ,ובנו או תכנו של המושגשיתו� או השקה אלה עשויי� ללמד על מ. במושג

מידה  שאי� השימוש מהווה בהכרח אמת, ע� זאת ייאמר כבר מיד. על המושג מתו הקשרו

  .אי� לשלול אפשרות של שימוש שגוי או מוטעה במושג. להגדרת המושג עיוות די�

  4המושג עיוות די� בחקיקה  .1

את הוראות די� אלה .  עיוות די�בה� נזכר המושגשנית� למנות למעלה משלושי� דיני� 

  : נית� למיי� לקבוצות הבאות

לש� ,  לסדרי הדי� או לדיני הראיות5חריגשקובעות  כוללת הוראות – קבוצה אחת

מתירות חריגה מדיני הראיות שקבוצת משנה בקבוצה זו כוללת הוראות . מניעת עיוות די�

 

ש� נדחתה , 421) 1(ד כח"פ,  מילוסלבסקי'נ" יסוד המעלה "המקומיתהמועצה  449/73א "ע  3
 פירוש זה מופר� כיבית המשפט קבע .  את הדי
מעוותי�הטענה כי עיוות די
 נוצר כאשר 

 ".אי צדק"השופט אשר הוסי� וציי
 כי עיוות די
 במובנו השגור הוא . מעיקרו
 .דהיינו בחקיקה הראשית ובחקיקת המשנה על דרגותיה השונות ,חקיקה להבדיל מפסיקה  4
, ]נוסח חדש[ לפקודת הראיות 20סעי� : עשרה ההוראות הבאות�על קבוצה זו נמנות שתי�  5

דעת מומחה בכתב ותעודת רופא �מתיר קבלת חוותש, ) פקודת הראיות– להל
 (�1971א"תשל
,  לפקודת הראיות23סעי� ב לה קבועה  הוראה דומה.א� אי
 חשש לעיוות די
 בקבלת� כראיה

הבאת ראיות , כחריג,  לפקודת הראיות מתירהג42עי� ס. בעניינה של תעודת עובד ציבור
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כדי לעיוות די� יש ודי בחשש ; ומסדרי הדי� ובלבד שלא יהא בכ כדי לגרו� לעיוות די�

מאחר וניסוח סעיפי הוראות אלה מלמד כי החריגה מדיני הראיות או . לאסור על החריגה

 ייעשה) חריג לחריג (מער הזכויות הדיוניות הכולללמד כי שינוי בנ, סדרי הדי� היא הכלל

  .לש� מניעת עיוות די�

למרות , ליהתוצאת האת או  מכשירות הלי שר א,הוראותכלולות  6הישניהבוצה בק

הפגמי� עולה ) או פעולת(זאת א� אי� תוצאת . טעויות ופגמי� שנפלו בהלי או בתוצאה

  .כדי עיוות די�

 

למנוע , כאמור בסעי�, מטרת החריג. מצאי פסק די
 חלוט בפלילי� ומסקנותיוילסתירת מ

מתיר קבלת ראיות  �1955ו"תשט, )הגנת ילדי�( לחוק לתיקו
 דיני ראיות א11סעי�  .עיוות די

 אוור; כשהדבר דרוש לטובת הילד או למניעת עיוות די
, כחריג לכללי הקבילות הכלליי�
,  לחוק ההוצאה לפועל16סעי�  .115 ,)ס"תש (ילדי� ונוער בראי המשפט סטרשנוב 'לעניינה א

; מסמי� את ראש ההוצאה לפועל לפטור חייב מערובה לש� מניעת עיוות די
, �1967ז"תשכ
, 4מהדורה  (הוצאה לפועל הליכי� והלכותבר אופיר '  דאוובה בהליכי הוצאה לפועל רלער

2000( ,525. 
,  לתקנות הוצאה לפועל)ב(א17תקנה , א� בנסיבות אחרות, בדומה לאחרו
 מסמיכה א� היא את ראש ההוצאה לפועל לפטור חייב מערובה לש� מניעת ��1979"תש


אשר , מתירה לשנות החלטה, �1984ד"תשמ, די
 האזרחי לתקנות סדר ה149תקנה  .עיוות די
 לחוק בתי )2א(77סעי�  .לש� מניעת עיוות די
, תנה במסגרת קד� משפט בהלי� אזרחיינ

, מתיר לשופט לדו
 בעניי
 כאשר קיימת עילה לפוסלו, �1984ד"תשמ, ]נוסח משולב[המשפט 
ת ההלי� לפני שופט אחר ועלול א� מפאת דחיפות העניי
 לא נית
 לקיי� א, מחמת משוא פני�


, ]נוסח משולב[ לחוק סדר הדי
 הפלילי 89סעי� הוראת . להיגר� עיוות דיו
 מהשהיית הדיו
, במשפט שהופרד, את הדיו
מתירה להמשי� , ) חוק סדר הדי
 הפלילי– להל
 (�1982ב"תשמ

, ה לאחרונהבסוגיה קרוב .עיוות די
ל הדבר לא יגרו�א� ,  ערב ההפרדהאליו הגיעשלב המ
אליו הגיע שלהמשי� בדיו
 מהשלב , �1992ב"תשנ,  לחוק בתי די
 מינהליי�17סעי� מתיר 

 לחוק )ג(16סעי�  .זאת א� סבר המותב שלא ייגר� עיוות די
. ערב מינויו של חבר חדש למותב
א� אי
 , בהמשכו של הדיו
, אשר נעדר מהדיו
, מתיר השתתפות חבר מותב, בתי די
 מינהליי�

 דמשפטי�  "די
 מינהליי��הרכב חסר בבתי" זמיר 'י אור; צטרפותו כדי לגרו� לעיוות די
בה
הוראה דומה  .197) 6(ד נו"פ,  שירות המדינה'פלאח נ 1168/02מ "עש; 585) ג"תשל�ב"תשל(

סדרי ( לתקנות המהנדסי� והאדריכלי� 22תקנה בעניי
 דיו
 לפני מותב חסר קבועה בלאחרונה 
  .�1999ס"תש, ) ועדת האתיקהדי
 בדיו
 לפני

�ח"תשכ,  לחוק הבוררות26סעי� : ואלה ה
, עשרה הוראות די
 מנויות על קבוצה זו�אחת  6
דעת זה �שיקול. דעת לבית המשפט לדחות בקשה לביטול פסק בורר�מקנה שיקולאשר  1968

פט בית המש. מאפשר לבית המשפט לא לבטל פסק בורר א� א� הוכחה עילת ביטול פסק בורר
 לחוק השיפוט 440סעי�  .א� לא נגר� עיוות די
, במקרה זה, רשאי שלא לבטל פסק בורר

,  מתיר לדחות ערעור למרות פג� משפטי בפסק הדי
 עליו הוגש ערעור�1955ו"תשט, הצבאי

 לחוק שירות המדינה 43סעי� הוראה דומה לאחרונה קבועה ב .א� אי
 בפג� משו� עיוות די

סמיכה את ערכאת הערעור לדחות ערעור א� א� נתקבלה מההוראה . �1963ג" תשכ,)משמעת(
נציב שירות ' מוטיל נ 6978/00מ " עשאור; א� לא נגר� עיוות די
, טענה מטענות הערעור

 לחוק הרשויות 24סעי� הוראה זהה לאחרונה קבועה ב. 871, 865) 4(ד נד"פ, המדינה
;  לחוק סדר הדי
 הפלילי215סעי� בסדר זהה נקבע ה .�1978ח"תשל, )משמעת(המקומיות 
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דהיינו . אמונות על שמירת סדרי הדי� וזכויות דיוניותש כוללת הוראות 7קבוצה שלישית

 

 לתקנות 13תקנה בתבנית האחרונה נקבעה א� הוראת  . בשער השני לחיבור זהאו זו רהלהורא
�ט"תשמ, )סדרי די
 בערעור לבית המשפט העליו
 לפי חוק לשכת עורכי הדי
(בתי המשפט 

 הדי
 סדרי די
 בבתי( לכללי לשכת עורכי הדי
 )1(66כלל אותו הסדר נקבע ב. 1988
לחוק סדר הדי
  238 סעי� .אשר נוצר בדמות� של האחרוני�, �1962ב"תשכ, )המשמעתיי�

. פיו אינו פוג� בתוק� ההלי� על, פי חוק ליקוי טכני בעריכתו של מסמ� על קובע כי הפלילי
 לפקודת 238סעי� קובע , בדומה לכ� .זאת זולת א� יש חשש לגרימת עיוות די
 לנאש�

 שאי
 בפג� שבצורה או בשיבוש שנפל בהלי� פשיטת רגל כדי ,] חדשנוסח [רגלהפשיטת 
שאינו נית
 לתיקו
 בהוראת בית , גרמו אלה לעיוות די
 ממשי, אול�. לפסול את ההלי�

סדרי די
 בבתי ( לכללי לשכת עורכי הדי
 78כלל עוד לעניי
 זה נקבע ב .ייפסל ההלי�, המשפט
א� שאינ� , התאמה בי
 מסמ� למסמ�� או איכי ליקוי במסמ� משפטי) הדי
 המשמעתיי�

ינקוט בית הדי
 פעולות להסרת , הרי שא� יש בדבר חשש לעיוות דינו של הנאש�, פוגמי�
קובעת כי , �1962ב"תשכ, )עבירות ושיפוט( לחוק למניעת הסתננות 24סעי� הוראת  .החשש

החליט שהדבר עלול אלא א� , בית משפט לא יזדקק לטענת פג� בהזמנה לדי
 או בכתב אישו�

  .לגרו� לעיוות די

לחוק סדר הדי
 הפלילי מתנה איחוד דיוני�  90סעי� : ואלה שמונה ההוראות בקבוצה זו  7
היעילות וההגינות " זנדברג ' חאולדיו
 בסוגיה ר; ידי הצירו� גרימת עיוות די
 על�נפרדי� באי

סעי�  ).ט"רושלי� תשני, במשפטי�דוקטור חיבור לש� קבלת תואר  ("שבצירו� נאשמי�
א� לא יהא , לבקשתו,  לחוק סדר הדי
 הפלילי מתיר ניהול הלי� שלא בנוכחות הנאש�)2(128
 לחוק )ד(130סעי� בהמש� להוראה האחרונה מגביל  .עיוות די
) כלשו
 הסעי�, "משו�("בכ� 

� שלא בכ, סדר הדי
 הפלילי את הסמכות להמשי� לדו
 ולגזור דינו של נאש� שלא בנוכחותו
 לחוק סדר הדי
 הפלילי מקנה לבית )ח(130סעי�  .עדרויייגר� לנאש� עיוות די
 מחמת ה

א� ראה , עדר הנאש�יהכרעת די
 וא� גזר די
 שנתנו בה, דעת לבטל דיו
�המשפט שיקול

דינת  מ'איטליא נ 9142/01פ " רעאולדיו
 בהוראה זו ר. שהדבר דרוש כדי למנוע עיוות די

. את הזכות לנוכחות בהלי�, שלא בצדק, פסק הדי
 מצמצ�כי דומה . 793) 6(ד נז"פ, ישראל
פני הגשת ערעור  נוכח נפקות החלטה זו נראה כי עדי� שהדיו
 יתקיי� במעמד הנאש� על

 178והערה  10 ג� הטקסט מעל הערה אולער� השתתפות מועילה בהלי� ר. שיישמע בנוכחותו

הדעת לקיי� דיו
 ללא נוכחות �את שיקולמגביל  לחוק סדר הדי
 הפלילי )3(240סעי� . להל

 לחוק סדר א208סעי� . כ� עיוות די
 בכ� שלא יגר� לנאש� בשל, בעבירות קלות, הנאש�
שדוחה את ערעור הנאש� מחמת , הדי
 הפלילי קובע כי בית המשפט מוסמ� לבטל החלטה

הוראה דומה לעניי
 דיו
 שלא בנוכחות הנאש� קבועה . 
התיצבותו כדי למנוע עיוות די�אי
 .�1999ס"תש, )סדרי די
 בדיו
 לפני ועדת האתיקה( לתקנות המהנדסי� והאדריכלי� 34סעי� ב

חקירה בדבר עבר  אוסר על, �1957ח"תשי, )חקירת עדי�( לחוק לתיקו
 סדרי הדי
 א2סעי� 
 לעניינה של .ה לגרו� לנאש� עיוות די
עלול איסור ז למעט א�, כמפורט בו, מיני של נפגע

בדבר  כי חקירה 901, 873) 3(ד נה"פ, מדינת ישראל 'אזולאי נ 5938/00פ "בע הוראה זו נקבע
 
תלונות חוזרות ונשנות מפי הקורב
 שהתבררו תותר מקו� בו הוגשו עבר המיני של הקורב

י בדבר שיטה של כחסרות בסיס ועיו
 בה
 מלמד על דמיו
 משמעותי המעלה חשש רצינ
 .עלילה
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ראות אלה שומרות על הו. 9די� כאמצעי למניעת עיוות, 8שמירה על מער הזכויות הדיוניות
זכות לחקירה נגדית , זכות להישמע: השתתפות מועילה. זכות הנאש� להשתתפות בהלי

  . 10וזכות לערער

על גרימת עיוות די� ,  בדיני העונשי�,איסור:  נורמות מהותיות11בקבוצה הרביעית
קה הראשו� פורש בפסי. שלילת תרופה במשפט אזרחי מנושה אשר זכותו כרוכה בעיוות די�ו

למשפט או לביצוע הוראות , כאיסור רחב על כל מעשה שנעשה בכוונה להפריע לחקירה
,  לחוק העונשי�244בסעי� , בשי� לב לפרשנות זו נראה כי המושג עיוות די�. 12בית משפט

   .13"להכשיל הלי שיפוטי"על המשפט למעשה חוזר , 1977�ז"תשל

בעות כי חשש לגרימת עיוות די� קוהוראות ש מנויות 14על הקבוצה החמישית והאחרונה
  . מהווה עילה לעריכתו של משפט חוזר

המושג מהווה טע� , מנגד. מיו� זה מגלה כי עיוות די� מהווה טע� לשמירה על זכויות
עתי� מבטו אל להמושג עיוות די� מפנה . או ממער הזכויות, בזכויות) 15?לפגוע(לשנות 

 

בו נקבע כי מאחר ש,  בנבופורס�, מ"ס בע אורסי' נמדינת ישראל 1349/98) א"ת(פ " ג� תאור  8
שאי
 לנאש� זכות בסדר רישו� הנאשמי� בכתב האישו� ומכא
 ג� לא בסדר הצגת מסכת 

 .אי
 בסדר זה להוות שיקול בהפרדת הדיו
, ההגנה מטעמ�
ות אלה כמתירה סטייה מהכללי� א� אי
 בסטייה לגרו� לעיוות די
 נית
 לתאר את פעולת הורא  9

עדי� בעיני התאור אשר הובא בטקסט על פני התאור האחרו
 ). תאור הופכי לתאור שבטקסט(
בבחינת הדגשת מה ; שכ
 הוא מבליט את פעולת המושג עיוות די
 בשמירה על כללי� וזכויות

 .ומד מאחורי הסטייה מהכללי�שעומד מאחורי המושג עיוות די
 ולא מה שע
 היאזכות הנוכחות במשפט . לחוק סדר הדי
 הפלילי) 2(128בה
 היא הוראת סעי� שהמרכזית   10

 לחוק 126 עי�סב כאמור,  איסור לדו
 שלא בפני הנאש�:כה חזקה עד כי היא הופכת לאיסור
, דינת ישראלמ 'מ נ"בע) ישראל(המפריס  ברקי פטה 7375/95 �" בגראו; סדר הדי
 הפלילי

 . 178ולהל
 הערה , 769) 2(ד נ"פ
קובע נורמה פלילית אשר , �1979ז"תשל,  לחוק העונשי
244סעי� : בקבוצה זו שתי הוראות  11

��"תש, ]נוסח חדש[ לפקודת פשיטת רגל 13סעי�  .אוסרת על גרימה מכוונת של עיוות די
ש
רשאי בית המשפט לברר א� היה עיוות , פי הפקודה על, שת נושהקובע כי בדונו בבק, 1980


  .הקשור לזכות הנושה, די

 .485) 3(ד מד"פ, מדינת ישראל' איזמ� נ 236/88פ "ע  12
מהבחינה , התנהגות שאינה עולה: לכל היותר המדובר בתוספת קטנה של דפוס התנהגות  13

מדובר , בכל מקרה. להלי� הפרעהכדי הכשלה א� מספיקה כדי להוות , האובייקטיבית
  .עדר רכיב תוצאתי בהגדרה של העבירהיבשי� לב לה, בתוספת מצומצמת

14  �קובע כעילה לעריכתו של , �1984ד"תשמ, ]נוסח משולב[לחוק בתי המשפט ) 4)(א(31 סעי
 לחוק 7סעי� .  הוראה זו נדונה בשער השלישי.חשש ממשי לעיוות די
 בהרשעה, משפט חוזר

 קובע כי א� נגר� עיוות די
 חמור עקב �1971א"תשל, )ענישה ודרכי טיפולשפיטה (הנוער 
רשאי נשיא בית המשפט העליו
 להורות , שלא בפני הערכאה המתאימה לגילו, שפיטת נאש�

  .על עריכתו של משפט חוזר
א� החלטה , לדוגמה, כ�. שהרי א� משני� ממער� הזכויות בהכרח פוגעי� בזכותו של אחר  15

זכות אשר נדחית מחמת . שינוייה�הדי
 באי� סופית יש זכות למי מבעליהיאבקד� משפט 

 .עיוות די
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 אינו ממוקד בה אלא מתרכז בדר או, עתי� הוא אדיש לתוצאהול 16תוצאת ההלי
עוד נלמד שבכל הקבוצות המושג עיוות די� מכוו� למצב דברי� . 17התנהלות ההלי

ובעת , כדי למנוע עיוות די�) תרופה( טיפול המתבטא בהענקת סעד ,שמצרי טיפול משפטי
   . לרפא את השפעתו– היווצרותו

  יי�המושג עיוות די� בפסיקת בתי המשפט בהליכי� אזרח  .2

בשלוש , למושג עיוות די�, בענייני� אזרחיי�, נית� לאפיי� את התייחסות הפסיקה

  :גישות

לגישה זו עיוות די� מהווה עילה . עניינה בשמירה על אובייקטיביות שיפוטית, האחת

 היעדר עיוות די� מהווה אות לכ שאי� זה ראוי לפסול שופט לעומת זאת. 18לפסלות שופט

  ".אובייקטיביות שיפוטית"ה להל� גישה זו תכונ. מלדו�

יה משתמשת במושג עיוות די� כאמת מידה בבחינת מידת הפגיעה בזכויות יגישה שנ

באמצעות המושג מבקשת גישה זו לשמור על ביטויה המזערי של . די��דיוניות של בעליה

 כדי פגיעה המגעת. תותר פגיעה בזכות כל עוד אי� היא עולה כדי עיוות די�: הזכות הדיונית

לש� שמירה ) לית� סעד( במצב של פגיעה כאמור יש לנקוט פעולה , אסורההיאעיוות די� 

 נמנות על זכויות 20 וזכות להביא ראיות ולטעו� טענות19זכות לחקירה שכנגד. על הזכות

  ".זכויות דיוניות" גישה זו תכונה להל� .דיוניות אלה

 

 .או ההוראות שכלולות בקבוצה השנייהר  16
בהיעדר אפשרות לקבוע כי דר� התנהלות מסוימת תשפיע במידת וודאות כזו או אחרת על   17

ההוראה הדנה נוכחות נאש� או , ההוראות בדבר הפרדה או איחוד משפטי�. תוצאת ההלי�
הוא של הוראות אלו עניינ
 המיידי . אינ
 מכוונות לתוצאת ההלי�, בהיק� החקירה הנגדית

נית
 לטעו
 כי הדבר משפיע על תוצאת ההלי� א� קשה . אפשרות הנאש� לנהל את הגנתו
 להבדיל מהנחה או .הלי� מסוי� אלה על תוצאת � שלמוד את השפעתאאו למראש להוכיח 

לפיה
 הוראות אלה משפרות את נכונות או אמיתות שניסיו
 מצטבר מהסקה שנובעת מ
 .ההחלטה

 'נמ "שרותי כוח אד� בעתנופה  2730/98א "ע; פורס� בנבו , מושנוב'שחר נ 4160/96א "ע  18
 .427) 2(ד נב"פ, גיאורגיצאנו

מ "ה ראוב� בע'פליצ' חב 259/99א "רע; פורס� בנבו,  שטרית' נדינת ישראלמ 2065/94א "רע  19
 .396�394, 385) 3(ד נה"פ, סופיוב' נ

א "בש; )רזי� עניי
 –להל
  (136) 5(ד נב" פ,מ"חברה לבטוח בע,  המג�'רזי� נ 3497/98א "רע  20
 מרכזי למכונות  סלו�'נדב נב 1958/00א "רע; פורס� בנבו,  אמבר'מרגלית נ 3720/99) 'חי(

 .ב48, 43) 5(ד נה"פ, כביסה וטלוויזיה בבית אל על
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ו החלטה לא רצויה בהלי גישה שלישית קושרת את המושג עיוות די� ע� תוצאה א

גישה זו תכונה . עיוות די� כגור� למת� החלטות אות� יש לבטל, במילי� אחרות. 21המשפטי

  ".סיבתיות"להל� 

ג 42רושו של סעי� יגישת הסיבתיות וגישת הזכויות הדיוניות שמשו את הפסיקה בפ

במסגרת , די� חלוט בפלילי� נפסק כי רשות להביא ראיות לסתור פסק: לפקודת הראיות

 ה� כדי להימנע מלקפח את ,תינת� ה� כדי למנוע תוצאה בלתי צודקת בעליל, הלי אזרחי

  . 22הנתבע בהגנתו

 לחוק 16 עי�גישת הזכויות הדיוניות עומדת ביסוד החלת המושג עיוות בהוראת ס

ההוראה פוטרת חייב מהפקדת ערובה כתנאי לעריכת דיו� . 1967�ז"תשכ, ההוצאה לפועל

��"תש, לתקנות ההוצאה לפועל) ב(א17גישת הסיבתיות מאפיינת את תקנה . 23ובטענותי 

האחרונה פוטרת את החייב ממת� ערובה א� קיי� חשש שהזוכה גבה יותר מכפי . 1979

  ). כלומר כדי למנוע החלטה המתירה גבייה שלא כדי�(זכותו 

, לחוק הבוררות 26רוש אשר נית� לסעי� יגישת הזכויות הדיוניות מאפיינת א� את הפ

כלל את נוהלי הבוררות �דרבבהתייחסה לסעי� זה בחנה הפסיקה . 196824�ח"תשכ

 בדיקת התוצאה התרכזה בבחינת ,ע� זאת לעתי� נבדקה תוצאת הבוררות. והליכותיה

  .25סבירות ההחלטה ולא בבדיקת נכונות ההחלטה

, � האזרחי לתקנות סדר הדי149שדנות בהוראת תקנה , בפסיקה ובספרות המשפטית

לפיה התקנה מהווה כלי לניתוב הדיו� המשפטי אל שנית� לזהות מגמה , 1984�ד"תשמ

החלטת (נית� לייחס מגמה זו לגישת הסיבתיות . המחלוקות האמיתיות הדורשות הכרעה

מעבר לגישה זו ).  תשונה– שפוגמת ביכולת בית המשפט לדו� במחלוקת האמיתית, ביניי�

  .26שיקולי ייעילות הדיו�, זובפרשנות הוראה , בולטי�

 

 .פורס� בנבו,  מנסור'כיו� נ 5823/00א " לעיל וכ
 רערזי� עניי
 ואר  21
 .780) א"תשנ, חלק שני (על הראיות קדמי ' יאולסיכו� הפסיקה ר  22
 .169) 4(ד לט"פ,  קמר'ביר� נ 573/85ע "ר  23
 . בראשית פרק זהעל מנת להימנע מכפילות וסרבול לא מפורטות הוראות חוק אשר פורטו  24
 .488�482 ,)א" תשנ,3מהדורה  (וררות די� ונוהלב אוטולנגי 'ס  25
 קד� משפט אזר 'ע; 460 ,)1995,  לוי
 עור�' ש,7מהדורה  (סדרי הדי� האזרחי זוסמ
 'י  26

כמות , כמו כ
. על ידי הצדדי�) הסכמי� דיוניי�(ההלי� האזרחי פתוח להתניה . 347 ,)ט"תשנ(
 שיקולי� .וכה מאשר בהלי� פליליהמשאבי� שהחברה מוכנה להשקיע בסכסו� היחיד היא נמ

גישה אחרת תאמר כי הדגשת היעילות .  מגדילי� את חשיבות ייעילות ההלי�אחרוני� אלה

, לסרבל ולהקשות על הדיו
, נובעת משימוש בטקטיקות דיוניות נפסדות שנועדו למשו� זמ

 .שתי הגישות דרות זו ע� זו בשלו�. די
 החושש מתוצאות ההלי��מצד בעל
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הפסיקה נקטה בגישת ,  לפקודת הראיות23� ו20לעניי� המושג עיוות די� בסעיפי� 

הדעת התקבלו כל עוד לא היה בכ כדי �תעודת עובד ציבור וחוות,  דהיינו,הזכויות הדיוניות

  .27בה�שכחקירה נגדית והשמעת טענות לפגמי� , לפגוע בזכויות דיוניות

  וות די� בפסיקת בתי המשפט בהליכי� פליליי�המושג עי  .3

נית� לחלק את השימוש במושג עיוות די� בפסיקה , בדומה לפסיקה בהליכי� אזרחיי�

  : בהלי הפלילי לשלוש קבוצות

  . 28)אובייקטיביות הגו� המכריע בהלי(עיוות די� כעילה לפסלות שופט , האחת

השתתפות ממשית (לערו ולנהל הגנה עיוות די� במוב� שלילת הזדמנות נאותה , השנייה

וא� בעניי� זה התמקדה הפסיקה בשאלה א� נפגעה הגנתו של הנאש� ). מועילה בהליו

  . 29נשללה ממנו האפשרות לטעו� טענות או להביא ראיות לתמיכת�

 

 .859) 2(ד כב"פ, דיד א'אהרו� נ 214/68א " ע;302, 216, )ז" תשל,כר� ב ( דיני ראיותהרנו
 'א  27
בירור פרטי שיז� וער� השופט גר� לעיוות  (17ד ו "פ, היוע� המשפטי 'טריפוס נ 152/51פ "ע  28


אי
 חשש לעיוות די
 בקביעת  (859) 5(ד מו"פ, מדינת ישראל ' נבאבו סול 1296/90פ "ע; )די
 28/98פ "ע; )בה ד
 אותו הרכב בעברשב שופטי� אחד לדו
 במסכת מעשי� זהה לזו הרכ

די
 גורמת לעיוות בהשתחררות בלתי ראויה של שופט מלשבת (פורס� בנבו ,  דורי'אסר� נ

בתו� פרשת . 781) 2(ד מד"פ, מדינת ישראל 'גרשוני נ 1816/90פ "מקרה מעניי
 נדו
 בע). די

לאחר מכ
 , הדי
 כי לא הוכחו כל יסודות העבירה�עתה לפני בעליוותה השופטת דיהתביעה ח
במקרה זה יכול היה הנאש� לטעו
 כי אי
 להשיב . פסלה עצמה השופטת מלהמשי� לדו
 בתיק

העברת הדיו
 לשופט . נוכח עמדת השופטת טובי� היו סיכוייה של הטענה להתקבל. לאשמה
ית
 וכ� יתאפשר לתביעה לתק
 את אחר מצמיחה את האפשרות כי ישמעו הראיות מראש

בית המשפט קבע כי בכ� נוצר חשש לעיוות די
 למערער וקיבל את ערעורו נגד פסילת . טעותה
זכות שלא יהא ניצב בפני , אכ
, לנאש� יש. ספק בעיני א� אכ
 יש כא
 עיוות די
. השופטת

, ובר בהלי� אחדבעניי
 האחרו
 מד. סכנת הרשעה בפלילי� בגי
 מעשה אחד יותר מפע� אחת

ספק א� במצב דברי� זה יש בהחלטת . לפני הערכאה הדיונית אשר לא הסתיי� בפסק די

�אי
 לנאש� זכות למנוע מהתביעה לתק
 טעויות כאשר סדר . הפסילה כדי ליצור סיכו
 נוס
ספק א� אי
 בטענת המערער משו� ניצול לא הגו
 ולא צודק של שגיאות . הדי
 מתיר זאת

פ "הדי
 ומקומו של השופט בדיו
 בע�שווה התייחסות הפסיקה למחדלי בעליה(ומחדלי� 
 'קניר נ 951/80פ "ובע )צייגר פרשת –להל
 ( 505) 1(ד כז"פ, מדינת ישראל 'צייגר נ 21/72

לפיה מבח
 פסילת שופט שעמדה שונה . ))קניר פרשת –להל
  (505) 3(ד לה"פ, מדינת ישראל
 ,מדינת ישראל 'גרינוולד נ 371/83פ "ל עיוות די
 הובעה בעאינו קשור לקיומו או היעדרו ש

 ?האי
 קיומו של משוא פני� יוצר מניה וביה עיוות די
, דעה זו מוקשית בעיני. 303) 4(ד לז"פ
תנה מחו� יקבלת הודאת נאש� שנ (95) 1(ד כד"פ, דינת ישראל מ'טקסו� נ 467/69פ "ע  29

מדינת  'מ� נ'תורג 690/79פ "ע; )גנת הנאש�לכותלי בית המשפט ללא משפט זוטא פגעה בה
מניעת העלאת טענת אליבי פגעה בזכות הנאש� להתגונ
 וגרמה לו  (808) 1(ד לד"פ, ישראל


פסילת שאלה בחקירה נגדית  (113) 3(ד ל"פ, מדית ישראל 'סאל� נ 474/75פ "ע; )עיוות די
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. 30גישה שלישית ואחרונה קושרת עיוות די� להחלטה או מעשה פגומי� או שגויי�

בי� טענה לפג� ובי� שמתמקדת בקשר , הראשונה: ות משנהגישה זו נחלקת לשתי קבוצ

או בהתעל� , גישה זו בוחנת א� לולא הפג�. אש�נתוצאת ההלי מזווית הראיה של ה

להטיב ע� (קיימת אפשרות ממשית לשנות את תוצאת ההלי לטובת הנאש� , מהפג�

 כדי לגרו�  א� לא קיימת אפשרות כאמור כי אז לגישה זו אי� בפג� אשר נפל,)הנאש�

 

; )פשרית כל טענת הגנהמטע� הנאש� לא גרמה לעיוות די
 שכ
 לא נית
 לתלות בתשובה א
הגבלת חקירה נגדית לא מנעה  (341) 2(ד כז"פ, מדינת ישראל 'סלטו� נ 414/71פ "ע

ד "פ, מדינת ישראל 'ברנס נ 253/78פ "ע; )מהסניגורי� חקירה הוגנת בכל נושא אשר חפצו
פירוט הנסיבות המחמירות בכתב האישו� לא גר� לעיוות די
 מאחר ואלה היו �אי (757) 3(לב

נאש� גילה בקיאות  (189) 1(ד לג"פ, מדינת ישראל 'לוי נ 799/78פ "ע; )רורות לנאש�ב
בסדרי הדי
 ולכ
 לא נגר� לו עיוות די
 עקב כ� שהשופט לא הסביר לו שאי
 הוא חייב 

פה ולא  בקשה בעל (425) 1(ד נב"פ, מדינת ישראל 'רומנובסקי נ 531/98פ "בש; )להעיד
 ,מדינת ישראל 'משול� נ 4603/97פ "דנ; )ה גרמת לעיוות די
בכתב למעצר לאחר הרשעה אינ

 172/82פ "ע; )יש להקפיד על זכויות הנאש� כדי לא לגרו� לו לעיוות די
 (160) 3(ד נא"פ
ליקוי בכתב האישו� והגשת ראיה לאחר הכרעת די
  (22) 3(ד לו"פ, מדינת ישראל 'אטיאס נ


מדינת  329/68פ " עאוובאותו עניי
 ר) נ
באשר מנעו מהנאש� מלהתגו, גרמו לעיוות די
פ "ע; 505) 2(ד כח"פ, מדינת ישראל 'לביא נ 79/73פ "ע; 372) 2(ד כב"פ,  כדורי' נישראל

פגיעה בזכות הנאש� לעיי
 במלוא חומר  (481) 3(ד מ"פ, ל' אנג' נמדינת ישראל 400/84

)  טענות ולהציג ראיותהחקירה עלולה לגרו� לעיוות די
 א� היא שללה ממנו אפשרות לטעו

פ "ע; 239) 1(ד לה"פ, פרקליט צבאי ראשי' גרינשטיי� נ 118/80 �" בגאוובאותו עניי
 ר
קבלת עדות של חוקר ילדי� והודאת  (758, 774) 4(ד נו"פ, מדינת ישראל 'פלוני נ 8538/00

ק שכ
 על פי החו, ו לא פגעה בזכויות הנאש� ולא גרמה לעיוות די
יילד שנגבתה על יד
, מדינת ישראל 'אני נ'דג 5329/98פ "ע; )לאשורו אי
 לנאש� טענה כנגד קבילות ראיות אלה

התערבות בית המשפט בחקירה נגדית על ידי הסניגור או פגיעה בזכות  (273) 2(ד נז"פ
 
לחקירה נגדית לא יביאו בהכרח לפסילת ראיה אלא יש לבחו
 א� הפגיעה גרמה לעיוות די

, 817) 3(ד נז"פ,  לוי'מדינת ישראל נ 7113/02מ "עש; ) בזכות להתגונ
במוב
 פגיעה מהותית
 פרקטיקה פסולה מחשש לפגיעה בזכות הואתחקור שנעשה על ידי תובע ולא נרש�  (842

יתה השפעה בפועל יכולתו של הנאש� יבעיו
 של הנאש� א� למעשה זה במקרה דנ
 לא ה

נקבע כי עיוות די
 , 46, 25) 5(ד נו"פ, ישראלמדינת  'רודמ� נ 446/01פ "לבסו� בע). להתגונ

הדברי� התייחסו לאפשרות . הוא פגיעה בזכות נאש� המגדילה הסתברותה של הרשעת שווא
 .הנאש� להביא ראיות לחפותו

: 165, 160) 5(ד נב"פ, מדינת ישראל 'אמסלו נ 1057/96פ " עאולביטוי מובהק של גישה זו ר  30
ועל הטוע
 שנגר� לו ; תוצאתי�די
 הוא סיבתי�של עיוותהמבח
 להכרעה בשאלת גרימתו "

שנקט , כי אלמלא מהל� מוטעה, מוטל להראות, הול��בשל ייצוג משפטי בלתי, די
�עיוות
ח " ג� מאור ."אפשר שבית המשפט היה מגיע לתוצאה שונה, עור� הדי
 שייצג אותו במשפטו

סופו של יו� לא הראה המבקש קשר ב": 414, 403) 5(ד נה" פ,מדינת ישראל 'כה� נ 1888/01
 .כ
 לא נגר� לו עיוות די
  על,"סיבתי בי
 הכשל בייצוג ובי
 תוצאת המשפט
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. 32יה בוחנת את השפעת הפג� על נכונות או אמיתות התוצאהיקבוצה שנ תת .31לעיוות די�

 דהינו עיוות די� כגור� ,קבוצה זו קושרת בי� גרימתו של עיוות די� ובי� החלטה מוטעית תת

רוב  על פי. בי� א� יש בהחלטה להרע ע� נאש� ובי� א� לאו, לטעות בהחלטה שיפוטית

. ה זו בפסיקת בתי המשפט כאשר יש בשינוי ההחלטה כדי להרע ע� הנאש�מבוטאת גיש

שימוש המכוו� למסקנה כי יש ": עיוות די� לציבור"גישה זו מאופיינת בשימוש במושג 

  .לשנות מהתוצאה ולהרע ע� הנאש� על מנת שהציבור לא ייפגע

שמירה על "יה יהשנ, "אובייקטיביות שיפוטית"תכונה הגישה הראשונה , לש� הנוחות

  .33והשלישית גישת הסיבתיות" זכויות הנאש�

 

, היוע� המשפטי 'דימנשטיי� נ 67/52פ "ע; 1413 ד ה"פ, היוע� המשפטי 'חדד נ 117/50פ "ע  31
 'שולמ� נ 252/73פ " ע;120) 2(ד מו"פ, מדינת ישראל 'פאדה נ אבו 1335/91פ "ע; 804ד ו "פ

ד "פ, מדינת ישראל 'רביבו נ 455/74פ "ע; עציוני' עמדת ש, 29) 1(ד כח"פ, מדינת ישראל
שרבובה של ראיה בדבר  (587) 1(ד כט"פ, מדינת ישראל 'שאבי נ 409/74פ "ע; 778) 1(כט

די
 נוכח הספק שמא השפיעה על דעתו הסופית של  עברו הפלילי של הנאש� גרמה לעיוות
�לא נגר� עיוות די
 באי (263) 3(ד לא"פ, מדינת ישראל 'אוחנה נ 821/76פ "ע; )בית המשפט

, שכ
 העונש שהוטל עליו בערעור היה קל, גור הנאש� לדיו
 בערעור על גזר הדי
יזימו
 סנ

מקרה מעניי
 הוא ; 1) 1(ד לט"פ, מדינת ישראל 'מורי נ 470/83פ "ע; )לפני� משורת הדי

 בית המשפט הודיע לעדי� ,263) 3(ד ל"פ, מדינת ישראל 'י נהיב 27/76א "המקרה שנדו
 בע
העדי� לא חזרו . כי א� יסתרו את הודעותיה� במשטרה ה� צפויי� להרשעה בפלילי� ומאסר

א� שהתנהגות בית . על הודעותיה� א� נמנעו מלית
 תשובות ברורות ומסרו גרסאות סותרות
. שכ
 העדי� לא אמרו דבר לרעתו,  די
נקבע שלא נגר� למערער עיוות, המשפט נמצאה פסולה

חקירת נער שלא על פי נוהלי המשטרה , פורס� בנבו, מדינת ישראל 'סמרי נ 3635/01ח "מ
שקושרות אותו לביצוע העבירה אי
 , זולת הודאתו, מהווה אמנ� פג� א� נוכח ראיות אחרות


לפיו תותר ש 249) 4(נהד "פ, מדינת ישראל 'לזרובסקי נ 5874/00פ " ג� עאור. בכ� עיוות די
הגשת ראיות מטע� הנאש� לאחר הכרעת הדי
 ובשלב הערעור א� יש בכ� כדי למנוע עיוות 

 .די
 במוב
 שינוי תוצאת המשפט לטובת הנאש�
היוע� המשפטי  'דיאמנט נ 164/62פ " עאוקבוצות אלה ר�על המתח הקיי� ב
 שתי תת  32

, היוע� המשפטי 'הרשקובי� נ 289/58פ " עאויה ריקבוצה שנ�לתת. 2359ד טז "פ, לממשלה
ד "פ,  שעשוע' נמדינת ישראל 330/84פ "ע; 28הערה לעיל , קניר פרשת; 627) 1(ד יד"פ

 'עביט נ 5875/93פ "ע; 543) 4(ד מא"פ, מדינת ישראל 'גינדיל נ 332/86פ "ע; 85) 1(לט
א לחוק לתיקו
 דיני ראיות 11צה זו שייכת הוראת סעי� לתת קבו. 801) 5(ד נ"פ, מדינת ישראל

 .�1955ו"תשט, )הגנת ילדי�(
 אור, ה והשלישיתיהפגמי� הטכניי� שאי
 בה� כדי להשפיע כלולי� במסגרת הגישה השני  33

 769) 4(ד נד"פ, מדינת ישראל 'איפרג� נ 3416/98פ " ע וכ
 לחוק סדר הדי
 הפלילי238 עי�ס
 פג� טכני גרידא שכ
 במבוא לגזר הדי
 אומצו היאחד על הכרעת הדי
 היעדר חתימת שופט א(

 ).עיקרי הכרעת הדי
 ועליו חתמו כל השופטי�
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נדרשה הפסיקה , שנוגעות לסדרי הדי� ודיני הראיות בהליכי� הפליליי�, בסוגיות שונות
בה� אי� שבתי המשפט השתמשו במושג עיוות די� ג� בענייני� . למושג עיוות די�, לא אחת

  :י� הבאי�על רוחב היריעה יעידו הדבר. הוראת חוק מכילה מושג זה

. ח� לבדיקת שיעור הפגיעה בזכויות הנאש�ועיוות די� משמש לעתי� קרובות אב� ב  .א
הפסיקה . 34שיעור הפגיעה נדרש ה� לגישת השמירה על זכויות הנאש� ה� לגישת הסיבתיות

.  א לא בהכרח–  מנקודת הנחה כי פגיעה בזכויות הנאש� עלולה לגרו� לעיוות די�יוצאת
א� נגר� לנאש� עיוות די� עקב פגיעה בזכויות דיוניות שונות דקת בולפיכ הפסיקה 
 זכות העיו� בחומר חקירה ,35הזכות לדעת את טיב האשמה המיוחסת לו: הנתונות לו בה�

 זכות ,37 זכות לחקירה שכנגד,36)ובכלל זה בדיקת תוקפו של חיסיו� על חומר החקירה(
בדיקה זו נעשתה ללא כל . 39די��עור זכות לייצוג על ידי ,38להביא עדי� ולטעו� טענות

  . או את אפשרות הפגיעה בה� למושג עיוות די�, הוראת חוק המכפיפה זכויות אלה

 

אכ
 בפסיקת בית המשפט אחוזי� או דבוקי� זה לזה מבח
 אפשרות שינוי התוצאה וסוגיית   34
יש שפגיעה קשה בזכות של הנאש� העבירה את הנטל על התביעה . מידת הפגיעה בזכות


, מדינת ישראל 'נ' ג'חג 383/87פ " ע:או ר,במוב
 תוצאת הדיו
, להראות שלא נגר� עיוות די
 כה
 'צ,  שלגי' וג� מ,533) 3(ד מב"פ, מדינת ישראל 'גרסטל נ 64/87פ " ע;54) 4(ד מב"פ

לפיה אפשרות שלא נית
 לבטל גישה נוספת . 11�10 ,)א"תשס, 2מהדורה (סדר הדי� הפלילי 
 כאשר המושג עיוות , משמשת את בית המשפט לבדיקת מידת הפגיעה בזכותשינוי התוצאה

ד "פ, מדינת ישראל ' עמיאל נ307/72פ " הדיו
 בעאור. לאחד מהשניי�, סמנטית, די
 נלווה
 .622) 1(כח

 4283/97פ "ער; 29הערה לעיל , 253/78פ "ע; 123ד ד "פ, היוע� המשפטי 'מפ� נ 45/49פ "ע  35
בו נפסק כי קריאת כתב האישו� שלא בנוכחות ש, פורס� בנבו, מדינת ישראל 'אבו גאבר נ


כשההקראה נעשתה בנוכחות , הנאש� לא גרמה לעיוות די
 באישו� בעבירה מסוג עוו
שהודיע כי תוכ
 האישו� הוסבר לנאש� ולא נשמעה כל טענה לפני הערכאה הדיונית , הסניגור

 . נכח הנאש�בה
שבישיבות 
, מדינת ישראל 'ואנונו נ 64/87ש " ב;688) 2(ד לד"פ, ברי�' ג' נמדינת ישראל 179/79פ "ע  36

לבני  838/84ש "ב; פורס� בנבו, מדינת ישראל ' נ)קנדי (נחו� 497/92פ "ע; 533) 3(ד מא"פ
. בנבופורס� ,  אלעמורי' נמדינת ישראל 312/92) ��י(פ "ת; 729) 3(ד לח"פ, מדינת ישראל 'נ

,  חמדא�' נמדינת ישראל 621/01פ " עאולברירה בי
 חשיפת ראיה חסויה ובי
 חזרה מאישו� ר
 .823) 2(ד נה"פ

, מדינת ישראל 'ה נ'עווג 53/76פ "ע; 785) 1(ד מד" פ,מדינת ישראל 'אסר� נ 173/88פ "ע  37
פ " ע;219�218, 150) 2(ד נה" פ,מדינת ישראל 'מנבר נ 6411/98פ "ע; 141) 1(ד לא"פ

 .302) 2(ד כח"פ, מדינת ישראל 'אבו מחסא� נ 107/74
, מדינת ישראל 'נבולי נ 2030/00) ��י(פ " ע;פורס� בנבו, מדינת ישראל 'לוי� נ 7539/00פ "ע  38

 א� אי
 פירושה של זכות ,פורס� בנבו, מדינת ישראל 'סול� נ 1073/98) 'חי(פ "ע ;פורס� בנבו
 747/86פ " ע:אור, וי הגנתו או לנקוט מהלכי� טקטיי�זו מת
 אפשרות לנאש� לשנות את קו

 ;פורס� בנבו ,מדינת ישראל 'לוי נ 3404/90פ " ע;447) 3(ד מב" פ,מדינת ישראל' נאייזנמ� 
 .פורס� בנבו ,מדינת ישראל 'נוריאל נ 4006/93פ "ע

 'סוקולובסקיה נ 5731/91פ "ע; 34ה הערלעיל , 383/87פ "ע; 34הערה לעיל , 64/87פ "ע  39
) 2(ט"מ תשנ"פ, מדינת ישראל 'רפאלי נ 1362/99) ��י( פ"ע; 1) 1(ד מח"פ, מדינת ישראל

711 .
חלק מהדיו
 , נוס� על כ� שהנאש� לא היה מיוצג התקבלו ראיות לא קבילות, באחרו
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 ,40 מרכזיהואשיקול מניעת עיוות די� , כבהפרדת�, נפסק כי באיחוד משפטי�  .ב

 שהמחוקק השתמש במושג עיוות די� רק בהוראת החוק שמתייחסת לאיחוד למרות

קשור להפרדת משפטי� נקשר המושג עיוות די� לחשש שהנאש� ייאל� בכל ה. 41משפטי�

לאחר ,  לדוגמה;)גישת השמירה על הזכויות(לגלות את הגנתו קוד� לפתיחת פרשת ההגנה 

חשש אחר הוא . במשפט האחר) כעד(הפרדת הדיו� עלול הנאש� להיקרא להעיד 

שנשמעו )  הסיבתיותגישת(עדויות המהימנות ומשקל המהאפשרות ששופט יטעה בהערכת 

נקשר המושג עיוות די� , באשר לאיחוד משפטי�. 42לפני שופט אחר לפני הפרדת הדיו�

לחשש מפני פגיעה בהגנת הנאש� מחמת חשיפת אופיו באמצעות ראיות שמתייחסות 

  .לנאשמי� אחרי� או בהכבדת נטל ההגנה עקב הצירו�

הובעה הדעה , איה פסולהאשר נסמכה ג� על ר, במסגרת דיו� בתוקפה של הרשעה  .ג

, הותרת ההרשעה או לחלופי�. א� ההרשעה גרמה להיווצרותו של עיוות די�הכי יש לבחו� 

 , עיוות די� לציבור בזיכוי האש�,מנת למנוע תוצאה המהווה עיוות די� ביטולה ייעשו על

  .עמדה זו מבטאת גישה סיבתית למושג עיוות די�. 43עיוות די� לנאש� בהרשעת הח�

  .44ניעת עיוות די� מהווה טע� להארכת מועד להגשת ערעורמ  .ד

בשלושה הקשרי� שוני� נעשה שימוש במושג עיוות די� בהתייחס לסמכותו של   .ה

, תייחס לסמכות בית המשפט לקרוא לעדי� מטעמומ, הראשו�. בית המשפט בהלי הפלילי

יוצג ולמנוע ניצול לסייע לנאש� שאינו מ, נפסק כי סמכות זו נועדה להציל עשוק מעושקו

 

 שבאפשרותו לבקש את הסרת החיסיו
 שהוטל על ,נער� שלא בנוכחות הנאש� ולא הודע לו
 .חלק מחומר החקירה

דינת ישראל מ 1349/98) א"ת(פ "ת; פורס� בנבו ,מדינת ישראל 'מוישאשוילי נ 597/87פ "ע  40
 .פורס� בנבו, מ"בע אורסיט 'נ

 . לחוק סדר הדי
 הפלילי90 עי�ס  41
אליו הועבר דיו
 שהחל שט  לחוק סדר הדי
 הפלילי המתירה לשופ233 עי�השווה הוראת ס  42

פ "ע, בה הופסק הדיו
 לפני השופט הקוד�שלהמשי� ולדו
 מהנקודה , לפני שופט אחר
מקריאת פסק הדי
 מתקבל הרוש� כי לפני . 764) 4(ד נא"פ, מדינת ישראל 'עמר נ 8703/96

השופטת דורנר מזה והשופט חשי
 מזה עמדו לערעור פסקי די
 שוני� בתכלית השינוי 
כל שכ
 השופטי� מסכימי� על העקרונות והכללי� המשפטיי� א� ). ינה העובדתיתמהבח(

 ,)ח"תשנ, כר� ב (על סדר הדי� בפלילי� קדמי ' יאועוד לסוגיה זו ר. דר� יישומ�על חלוקי� 
601. 

א� אי
 בדברי� . 1 )2(ד נא"פ,  אבוטבול' נמדינת ישראל 188/94פ "עמדת השופט חשי
 בדנ  43
לדיו
 בסוגיה זו . 225) 3(ד נ"פ,  פלוני' נמדינת ישראל 827/93פ " עאור, הלהוות הלכה פסוק

 . להל
107' או עמר
מדינת  'חמידא� נ 1207/97פ "בש; 256) 3(ד לב"פ, מדינת ישראל 'סעדיה נ 229/78פ "ע  44

 .פורס� בנבו, ישראל
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, הדברי� אינ� ברורי�. 45לא הגו� ולא צודק של שגיאות ומחדלי� אשר יביא לעיוות די�

לא (או שמא לתוצאה לא צודקת ) אמיתית(הא� כיוו� בית המשפט לתוצאה לא נכונה 

  ? )ראויה

. ההקשר השני כר את המושג עיוות די� לדיו� בסמכותו העניינית של בית המשפט

לפיה היעדר סמכות עניינית לערכאה הדיונית שרונות מסתמנת מגמה בפסיקה בשני� האח

בדומה לכ נפסק כי דיו� לפני ד� יחיד . 46לדו� בכתב האישו� אינה יוצרת בהכרח עיוות די�

בשתי הסוגיות . 47בו צרי היה לקיימו לפני מותב שופטי� אינו גור� לעיוות די�שמקו� 

  . ו של עיוות די� מתו גישה סיבתיתהאחרונות נבחנה אפשרות היווצרות

ההקשר השלישי והאחרו� קושר את המושג עיוות די� ע� סמכותו של בית המשפט 

כא� נפסק כי נית� לדחות ערר . לערעורי� לדחות עררי� על החלטה לעצור עד תו� ההליכי�

א� לא נגר� , א� א� נתקבלה טענה מטענות העורר, על החלטה לעצור עד תו� ההליכי�

השימוש במושג עיוות די� . הלכה זו נקבעה בהיעדר הוראת חקיקה בעניי� זה. יוות די�ע

  .48מגלה ג� כא� גישה סיבתית למושג

  

 

בכל הקשור לסמכות בית , 28הערה לעיל  ,נירקפרשת  שונתה ב28הערה לעיל , צייגרהלכת   45
ע� זאת עדיי
 נותר . המשפט לקרוא לעדי� ולאפשרות להביא ראיות לאחר סיו� פרשת ההגנה

 דומה כי ,לוט בערפל א� כוונו הדברי� למניעת תוצאה לא ראויה או למניעת תוצאה לא נכונה
 .רונההשופט ברק כיוו
 דבריו לאח

שפיטת נער שלא בפני בית משפט  (441) 5(ד מה"פ, דינת ישראל מ' ישי נ3251/91פ "רע  46
שפיטה ענישה ודרכי ( לחוק הנוער 7 עי�לנוער בעבירת תנועה אינה מהווה עיוות די
 לפי ס

, מדינת ישראל 'סוס� נ 866/95פ "ע; )ולכ
 אי
 לבטל את ההרשעה, �1971א"תשל, )טיפול
, לדעת שניי� מתו� שלושת שופטי ההרכב ג� א� נפל פג� בצירו� אישומי�( 793) 1(ד נ"פ

אי
 לבטל את ההרשעה שכ
 לא נגר� לנאש� עיוות , שאינ� בסמכותו של בית המשפט המחוזי

כאשר נדרש בית המשפט , אול� יש להיות ערי� כי בפסיקה קודמת; )818�817, 810' עמ, די

 קשה להניח כי – י חוסר סמכות עניינית מביא לבטלותנפסק כ, לסוגיה עצמה ולא באמרת אגב
 57) 2(ד לד"פ, מדינת ישראל 'דדה נ 313/79פ " עאו ר,בית המשפט יחזור כיו� על פסיקה זו

מגמה זו של הימנעות . 820) 5(ד נ"פ, חמד�' מ נ"בע) 1988(דור אנרגיה  1049/94א "ומנגד ע
ת החקיקה באורח שמעניק סמכות ולא מפסילת הלי� בשל חוסר סמכות מסתמנת ג� בפרשנו

שופט בית המשפט המחוזי בתל אביב ,  השופט עמית'שרגא נ 282/93 �" בגאור, שולל אותה
חבלי " מלול 'ע,  כה
'צ; 295) 6(ד נו"פ,  חיי�'חיי� נ 1662/99א "ע; 375) 1(ד מז"פ, יפו

 .14) ד"תשנ (19הרשות השופטת  " תרתי משמע– פרשנות
 בית  סג� נשיא'הלפרי� נ 583/87 �"בג; 539) 2(ד מו"פ, מדינת ישראל 'זל נבר 752/90פ "ע  47

 . 683) 4(ד מא"פ, המשפט המחוזי בירושלי�
  . להל
103' או עמלדיו
 בסוגייה זו ר  48
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  מגמות בפסיקה אשר דנה במושג עיוות די�   .4

די� בהלי האזרחי ובהלי  ממבט כולל על פסיקת בתי המשפט שדנה במושג עיוות

חת עוסקת בהיווצרות עיוות די� בדר ניהול הא: נית� לעמוד על שתי מגמות, הפלילי

המגמה האחרת מתרכזת בתוצאת .  היווצרות אשר אינה תלויה בתוצאת ההלי,ההלי

מחד גיסא נית� לזהות , במילי� אחרות). ערכית(נכונותה או מידת היותה ראויה , ההלי

 לנכונות או וללא קשר, בפסיקה דיו� בעיוות די� שנגר� עקב דר התנהלות ההלי המשפטי

הפסיקה דנה בשאלת היווצרותו של עיוות די� בהתייחס , מאיד גיסא. אמיתות ההחלטה

  . למידת נכונותה או אמיתותה של ההחלטה השיפוטית

כא� . הדיו� בעיוות די� הנעו� בהחלטה מאופיי� בגישה הסיבתית למושג עיוות די�

  .ובי� ההחלטה השיפוטיתהפסיקה מבקשת לעמוד על קשר סיבתי בי� אירוע או טענה 

 . מאפיי� את גישת האובייקטיביות השיפוטית) ולא בהחלטה(הדיו� בעיוות די� בהלי

  . שפיטת אב את בנו מהווה עיוות די� ללא קשר לנכונות ההחלטה,  למשלכ

, למשל. או על זכויות הנאש� נקשרת לשתי המגמות, הגישה השומרת על זכויות דיוניות

די� תהווה עיוות �לחקור עדי� ולהציג ראיות מבעל, אפשרות לטעו�שלילה מוחלטת של ה

ג� א� פסק בורר סביר לא יהווה עיוות די� , לעומת זאת. די� ללא קשר לנכונות ההחלטה

הראשו� מהווה דוגמה למגמה הקושרת עיוות די� . 49חרג הבורר מהמוסכ� בהסכ� הבוררות

 הקושרת את המושג עיוות די� השני מהווה דוגמה למגמה. לצורת התנהלות ההלי

  ).אמיתותה או סבירותה, נכונותה(תנה בהלי ילהחלטה שנ

קיומ� של מגמות משותפות להלי הפלילי והאזרחי בפסיקת בית המשפט שדנה במושג 

עיוות די� עלול . מלמדות כי עיוות די� אינה תופעה ייחודית לסוג הלי מסוי�, עיוות די�

 זאת מאפייני� יחודיי� להלי משפיעי� על ע� ,כאה שיפוטיתלהיווצר בכל הלי לפני ער

כ מעמד� של זכויות הנאש� בהלי הפלילי או החשש מפני הרשעת הח� . השיח המשפטי

בהיעדר מקבילה לשניי� . משפיעי� על הדיו� בהיווצרות� של עיוותי די� בהלי הפלילי

 שבוחנת היווצרותו של עיוות לא קיימת גישה בפסיקה בהלי האזרחי, אלה בהלי האזרחי

  . הדי��די� בהתייחס לאפשרות שינוי תוצאת ההלי לטובת מי מבעלי

 עוד נמצא ,המשות� לשתי המגמות הוא ששתיה� בוחנות או מעריכות פגמי� וטעויות

 טעות של הנוטל צד להלי המשפטי , שאי� עיוות די� ללא טעות הואמשות� לשתי המגמות

, לבסו�. א כל פג� ולא כל טעות גורמי� להיווצרותו של עיוות די� א ל,או של מי מטעמו

 

 .פורס� בנבו, ארנוולד 'קר� הבני� של תנועת בית יעקב נ 453/96) ��י(פ "ה  49
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שלוש הגישות ושתי המגמות עומדות על הצור לטפל במקרי� של עיוות די� ולתקנ� 

  .50במסגרתו של ההלי המשפטי

להגדרת המושג עיוות די� בהלי� הפלילי ומובנו בפסיקת בתי המשפט   .ב
  ובספרות המשפטית

   עיו� וביקורת– ות די�הגדרות למושג עיו  .1

נדרשה הפסיקה והספרות המשפטית למובנו של המושג עיוות די� בהלי , רוב על פי

הדברי� אמורי� ביחס . הוראת חוק נתונהבהפלילי אגב דיו� בסוגיה משפטית מסוימת או 

. הברית�לפסיקה ולספרות המשפטית באר� ובמדינות המשפט המקובל למעט ארצות

�למושג עקב שימוש במושגי� אחרי� כהאחרונה לא נדרשה Harmless Error או Judicial 

Error ,שמשמשי� לתכליות דומות.  

נית� ללמוד על הגדרות או מובני� רווחי� , כאמור, מתו הפסיקה והספרות המשפטית

  :ואלה ה�. שנקשרי� למושג עיוות די� בהלי הפלילי

 .51 של המורשע הרשעת הח� או החמרה קשה בעונשוהואעיוות די�   .א

�בי� עקב איועיוות די� הוא הרשעתו של מי שאי� להרשיעו בי� שהוא ח� עובדתית   .ב

  . 52שמירה על הוראות הדי� בדבר התנהלות ההלי הפלילי

ובתו כ הרשעת (עובדתית או משפטית ,  כל החלטה שאינה נכונההואעיוות די�   .ג

ער בי� האמת השיפוטית ובי� האמת בדומה לה מוגדר עיוות די� כפ). הח� וזיכוי האש�

עובדתית או ,  החלטה שאינה נכונההוא עיוות די� ,לפיהקרובה לה ההגדרה . להוויתה

  .53באורח מהותי או באורח בולט, משפטית

 

 לעמדתו ,137, 129) ג"תשמ�ב"תשמ (משפטי� יב "? מהי ואימתי– רטרואקטיביות"ז פלר "ש  50
, בו נפגע ההלי� הפלילי בהפרתה של נורמה משפטית המסדירה אותושפלר מקו� ' של פרופ

, כולו או מקצתו, יש לפסול את ההלי�, א� כ
. א� נגר� עיוות די
 כלשהו, ראשית, יש לבדוק
 .ול שנעשהלפי היק� הפג� שגר� עיוות הדי
 ולנקוט צעדי� לש� הסרת העו

51   
זהו ג� המוב
 שנקשר .  למאה העשרי��90רווח באנגליה של מחצית שנות השזהו המוב
 .בשער השלישי 446 הערה אועל כ� ר, �CCRCלמושג על ידי ה

52  R. v. Mullen [2004] U.K.H.L. 18. 
 .195 הערה וכ
 32 הערה אור  53
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 קרובה ,55שלו� בהשגת תוצאה צודקת בהלי הפליליי או כ54צדק� איהואעיוות די�   .ד

הצדקת החפות או ההרשעה היא לקויה או בו שלפיה עיוות די� נוצר מקו� שלה ההגדרה 

  .56לוקה בפגמי� קשי�

בזכויותיו ובכלל זה בזכות למשפט , בנאש�) חמורה( פגיעה קשה הואעיוות די�   .ה

  .57הוג�

חלק : יחד ולחוד, נהני� מייתרונות שוני�, אשר צוינו לעיל, ההגדרות או המובני�

אפשר ליצוק בה� תוכ� בהתא� דבר שמ, "מרקמה פתוחה"מההגדרות או מהמובני� נהני� 

, בחלק מההגדרות יש כדי לקד� מטרות משפטיות חשובות כאכיפת החוק. לסוגיה הנדונה

שתי ההגדרות או שני ). דיני העונשי�(הכוונת התנהגות ויישו� המשפט הפלילי המהותי 

ההגדרה הראשונה מדגישה את הצור להימנע . המובני� האחרוני� מקדמי� הגינות דיונית

נראה כי , אינטיאוטיבית. הדעת השיפוטי�החלטות לא רצויות ובכ היא מכוונת את שיקולמ

אות� היינו שמצבור כל ההגדרות או המובני� אשר הוצגו יחדיו עולה בקנה אחד ע� מקרי� 

מצבור ההגדרות והמובני� משקפי� מצבי� , במילי� אחרות. מבקשי� לזהות כעיוות די�

, כעיוות די� משו� שאנו מעונייני� להימנע מה� מחד גיסאאות� היינו מבקשי� לזהות 

  .ומאיד גיסא בהתרחשות� ק� הצור לתק� את המעוות

  :הגדרות אלה לוקות באחד או יותר מהפגמי� או החסרונות הבאי�, מנגד

א� שאינטואיטיבית נית� לחוש כי תוצאה , התייחסות לתוצאת ההלי הפלילי בלבד  .א

  .58שיר הלי משפטי פגו� מיסודונכונה אינה יכולה להכ

הגדרת המושג באמצעות מונחי� , לפיכ. ברי כי עיוות די� הוא פג� חמור וקשה  .ב

צדק אינה מקדמת את הבנתו והיא בבחינת הנחת �טעות חמורה או אי, כפגיעה קשה

  . "מעגל שוטה"המבוקש או 

 

 .3הערה לעיל , 449/73א "כעמדת השופט אשר בע  54
55  C. Walker “Miscarriages of Justice” in The Criminal justice Process (Oxford University 

Press, M. McConville, G. Wilson ed., 2002) 505.  
56  S. Greer “Miscarriages of Justice Reconsideration” 57 M.L.R. (1994) 58.  
57  C. Walker “Miscarriages of Justice in Principle and Practice” in Miscarriages of Justice, 

A Review of Justice in Error (London, C. Walker, K. Stramer ed., 1999) (Hereinafter 
cited as Miscarriages of Justice) 33; I. Dennis “Fair Trails and Safe Conviction” [2003] 

C.L.P 211, 236.  
 מגמות בפלילי� "מניעת ראיה חיונית להגנת הנאש�: חיסיו
 ראייתי במשפט פלילי"זלצמ
 ' נ  58

 .376, 371) א" תשס, לדרמ
 עור�'א(
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 נתוני� ל מערכתאיה אל מחו� לשיח המשפטי יההגדרה או המשמעות מפנה פנ  .ג

הערכת ההלי וההחלטה על ידי קריטריו� חיצוני שאינו ). האמת להוויתה(בלתי ידועה 

  . מציבה סימ� שאלה על כל החלטה שיפוטית, רוב על פי, ידוע

 הגדרה או ,ראוי להגדיר או לית� משמעות למושג עיוות די� מתו השיח המשפטי  .ד

, הפנותו אל מחו� למערכת המשפטמשמעות שיכולות לשמש את המשפט� בעבודתו מבלי ל

יש צור בהגדרה אשר תגביר . קרי אל מערכות חברתיות אחרות דוגמת המוסר או הכלכלה

מתו הבנה כי ההלי המשפטי מתנהל במידה לא , תלות המשפט בענייני� חיצוניי��את אי

  ).עובדתית ומשפטית כאחת(וודאות �מעטה של אי

שמצרי בחינה ועיו� , ות מושג מוקשה אחרבאמצע" עיוות די�"הגדרת המושג   .ה

  .יש צור בהגדרה שיורדת במידת הפשטתה. אי� בה לקד� את הבנת המושג ותוכנו, רחבי�

מטשטשת את ההבחנה בי� עיוות די� , קשירת המושג עיוות די� למבח� של מידתיות  .ו

ת יש בו כדי כ� מבח� של מידתיו כמו. 59בחנה שהיא איכותית ולא כמותיתה ,ובי� פג� אחר

לדחות את הדיו� במשמעות המושג עיוות די� לדיו� בסוגיה של מהי חריגה מהמידה העולה 

יש צור להגדיר לא רק מהי : דהינו במצב דברי� זה נוצר מעי� מעגל שוטה. כדי עיוות די�

קיימת זהות מובני� בי� , לחלופי�. חריגה מהמידה אלא מהי חריגה העולה כדי עיוות די�

דבר שאינו , שניה� בני רמת הפשטה זהה. עיוות די� ובי� המושג חריגה מהמידההמושג 

 . מקד� את הבנת המושג עיוות די�

  . בסוגיות ערכיותולהתמקד, ראוי להימנע ממבח� של מידתיות  .ז

  סיכו�  .2

 בהמשכו ,פרק זה נפתח בסקירת השימוש במושג עיוות די� בפסיקה ובספרות המשפטית

, בשי� לב למובני� וההגדרות. שיטות משפט זרותבות למושג באר� והוצגו הגדרות שונ

שנקשרי� למושג עיוות די� וחסרונותיה� ולשימוש במושג , בפסיקה ובספרות המשפטית

ק� הצור לנסות ולחפש אחר הגדרה אחרת למושג עיוות די� , בחקיקה ובפסיקה במשפטנו

לזהות מצבי� של עיוות די�  הגדרה אשר יהיה בה לקד� את היכולת :בהלי הפלילי

, אשר תקד� אפיו� וייחוד של המושג עיוות די� משאר טעויות ופגמי�הגדרה  ;והטיפול בה�

 הגדרה שתסייע במניעת היווצרותו ;שעלולי� ליפול בהלי או בהחלטה, קשי� ככל שיהיו

.�בפרקי� הבאי� של חלק זה תוצע ותוסבר הגדרה אחרת למושג עיוות די. של עיוות די�

 

בפסיקה מקובל להשתמש במושג עיוות די
 כאשר מדובר בפג� חמור בהלי� הפלילי או   59
 'עיוות די
'כגו
 (יש לנהוג חסכו
 בביטויי� בוטי� ...: "כדברי הנשיא שמגר, ת ההלי�בתוצא

�שמא יישחקו ויהפכו למטבע, ולחסכ� לאות� מקרי� אשר באמת ראויי� לה�) ודומיה�
 .652, 644) 2(ד מו"פ, מדינת ישראל 'לחמני נ 1501/92פ "רע" לטוע
�עובר
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  פרק שני

  תאוריית המערכות העצמאיות והמושג עיוות די�

  תאוריית המערכות העצמאיות  .א

בדבר משמעותו , אשר ייער להל�, בשל מרכזיות תאוריית המערכות העצמאיות לדיו�

  .אודות תאוריה זועל מובאת להל� סקירה קצרה , והגדרתו של המושג עיוות די�

אחת . מ� בתופעה המשפטית ובהליכי� משפטיי�סוציולוגי� של המשפט עוסקי� מזה ז

התאוריות למשפט שפותחה על ידי סוציולוגיי� של המשפט מתבססת על התבוננות בחברה 

 – להל� (”Systems Theory“ תאוריה זו מכונה ,האנושית כחברה מפולגת רב מערכתית

, ברתיהתאוריה נוטשת את ההנחה בדבר קיומו של קונסנזוס ח. 60")תאוריה מערכתית"

אחד . תרבותית ומפולגת� רבכחברהחברה האנושית התאוריה מציגה את ה. בהווה או בעבר

קיימת אפשרות שפעילות , לפי רעיו� זה. הרעיונות המרכזיי� בתאוריה הוא רעיו� ההיתכנות

 היתכנות זו עלולה לגרו� ,מסוימת תעשה בדרכי� שונות ועל ידי מוסדות חברתיי� שוני�

עקרו� ההיתכנות , משו� כ. תקבלו על ידי מערכות ומוסדות שוני�י שסותרותהלקביעות 

, כלכלה: דוגמת, מעמיד את התקשורת בי� מערכות חברתיות שמרכיבות את החברה

תקשורת . כער מרכזי להשגת סדר חברתי והתפתחות החברה המודרנית, חינו, פוליטיקה

ותקד� שיתו� פעולה , נוגדתטובה בי� מערכות חברתיות שונות תמנע פעילות כפולה ו

בקריאת פעולות או אמירות של מערכת ) שגיאה קבועה(התאוריה עומדת על כשל . חברתי

אמירה מסוימת של איש כלכלה ,  לדוגמה,חברתית אחת על ידי מערכות חברתיות אחרות

. התעשיי� והעיתונאי, באורח שונה על ידי הפוליטיקאי) פעולת ההתמרה(תיקלט ותתורג� 

עול� , השפה: חד מהאחרוני� מתרג� ומבי� את אמירת הכלכל� בהתא� לעולמו שלוכל א

, גורסת התאוריה, מכא�. של המערכת החברתית בה הוא פועל, ב"הדימויי� וכיוצ, הערכי�

 

 G. Teubner Law as an Autopoietic System (Oxford, 1993); Autopoietic: אולתאוריה זו ר  60
Law: A New Approach to Law and Society (Berlin, 1988); Kai-D. Bussman “The 
Procedural Justice Approach in the Context of Systems Theory: The Theoretical Impact 
of Law As Symbolic Generalized Medium of Communication” in Procedural Justice 
(K.F. Röhl, S. Machura ed., Oñati international series in law and society, 1997) 
(Hereinafter cited as Procedural Justice) 59; B.Z. Tamanada A General Jurisprudence 

of Law & Society (Oxford, 2001), 186-191.  
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בשיפור . יש להיות ערי� לכשל תקשורתי זה ולנסות לשפר את התקשורת הבינמערכתית

  :י הישגי� מבניי�התקשורת בינמערכתית נודעת חשיבות לשנ

לא �חוקי; לא לתשלו��לתשלו�; לא נכו��נכו�; אסור�מותר: לדוגמה. הכללה סמלית. א

  .חוקי

  ).רגו� מקצועי'ז(יצירת קודי� . ב

אלה מפחיתי� את . הפחתת קשיי תקשורת נעשית ג� על ידי אמצעי תקשורת חברתיי�

ימי� אמצעי תקשורת בחברה קי. קשיי התקשורת בי� המערכות ובתו מערכות חברתיות

א� , המשפט מהווה). משפחתיות: למשל(מחויבויות , השפעה, כוח פוליטי, כס�: שוני�

רגו� מקצועי או תוספות לשפה 'ההפחתה מושגת על ידי ז. אמצעי תקשורת, הוא

סכסו משפחתי שנדו� באמצעות כס� וכוח מועבר להלי משפטי ,  כ לדוגמה,)לתקשורת(

במקרה זה (מוצא עצמו מחויב לכלל משפטי של שיוויו� , משפטמחו� ל, בו הצד החזק

השיוויו� הוא תוס� משפטי שמשנה את אורח ). די��שיוויו� בזכויות דיוניות בי� בעלי

  . התקשורת בי� הנצי�

יותר ענייני� נתוני� במחלוקת : כל סכסו בחברה נוטה להתרחב ולהתפשט, לא זו א� זו

כאמצעי , המשפט. 61עלות על מסלול של הסלמה ואלימות סכסו נוטה ל,בי� יותר אנשי�

פועל לביטול תופעה זו על ידי בידוד והגבלת מספר הענייני� ) 62מדיו� תקשורתי(תקשורת 

ההלי המשפטי א� מנטרל . בדיו� המשפטי – וקבוצת האנשי� שמעורבי� במחלוקת

  .אווירה חברתית עויינת שנוצרת סביב המחלוקת

לשו� (מתרג� אירועי� חיצוניי� לו למונחי� משפטיי� , תכמערכת תקשור, המשפט

אשר מועברת ) לא חוקי�חוקי(לאחר פעולת התרגו� נעשית פעולת הכללה ). משפטית

 לתקשר בינ� ובי� –  בהתא� לה עליה� לנהוג ואשרלצדדי� לסכסו כעמדת המשפט

  .עצמ�

מוסדיות זו . דיעליו להיות מוס, ממשיכה התאוריה, על מנת שאמצעי תקשורת יעבוד

רשויות המשפט . במשפט מבוטאת על ידי רשויות המשפט ובראש� הרשות השופטת

 

 ".נקמת ד�"מנהג של לדוגמה מסורת או   61
על מקומה של , מנקודת מבט חדשה, הבנת המשפט כמדיו� תקשורתי יש בה כדי להאיר  62

 ככל ."עסקות טיעו
"דבר שמשפיע ג� על הבנת מקומ
 של . ההסכמה בהלי� המשפטי
לשמש כשפה מקשרת בי
 קבוצות (שמטרתו החברתית של המשפט היא להגדיל הבנה 

. בו קיימת הבנהש וליישב סכסוכי� כי אז אי
 צור� במשפט מקו� למת
 חיכוכי�, )אוכלוסייה

 .מכל מקו� סוגיות אלה ה
 מחו� לגדרי הדיו
 כא
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 אמירות משפטיות או קביעות משפטיות ,)דברו של המשפט(מייצרות אמירות משפטיות 

  .אומרות למערכות האחרות מהו המשפט לעניינ�

מאוחר יותר ו, ייסודה של תאוריית המערכות העצמאיות, פיתוח תאוריית המערכות

 של המאה החולפת בעיקר 70� נעשה בשנות ה(Autopoietic Law) במשפט יישומה

 Theory of)התפתחות תאוריה זו נעשתה בעקבות תאוריה מתחו� הביולוגיה . בגרמניה

Autopoisis) . התאוריה עומדת על היחס בי� יכולתו של אורגניז� ליצור מתוכו את הדרוש לו

מתארת התאוריה את החברה האנושית ,  בתחו� הסוציולוגיה.למול הסתגלות סביבתית

פועלת על רקע פעילות ) אורגניז�( כל מערכת ,כבנויה ממערכות נפרדות ועצמאיות

.  פעילות כל מערכת היא עצמאית והכרחית לתפקוד החברה כולה,המערכות האחרות

חד המרכזיי�  א,התאוריה הסוציולוגית מתמקדת בפרדוכסי� שוני� של התנהגות מערכות

 מערכת היוצרת מתוכה את כל –  סגירות.סגירות מערכתית�בה� הוא פרדוכס פתיחות

כל מערכת .  רגישות לסביבה והשתנות בהתא� לתנאי הסביבה–  פתיחות.הדרוש לקיומה

  . מאופיינת בסגירות מחד ופתיחות מאיד

� למערכת ה� כלפי התרחשויות מחו, לעניי� מערכת המשפט, פתיחות וסגירות אלה

  ללא סגירות וללא גבולות למערכת מסוימת,מגדירה את המערכתוהסגירות יוצרת . המשפט

. סגירות תורמת לאפשרות המערכת לתפקד ולמלא את ייעודה החברתיה.  אי� מערכת–

העילות המשפטיות . על ידי עילות משפטיות, בי� היתר, סגירות מערכת המשפט מושגת

עולת המערכת המשפטית ביחס למאורעות שאירעו במערכות מגדירות תנאי� מוקדמי� לפ

סגירות זו היא תנאי לפתיחות המערכת לאירועי� ). ובתו המערכת המשפטית(אחרות 

נאמר כי המשפט יכול להיות ) מאבות התאוריה(בכתיבת� של לומ� וטבנר . 63חיצוני� לה

על דר . ורמטיביתא חייב להיות בעל סגירות נ) קוגניטיבית(בעל פתיחות תפיסתית 

לא כל התרחשות (המשפט שומע על ידי יצירת חירשות חלקית לרעשי� מסביבו : המטפורה

פ� אחר ).  לא כל עובדה משמשת את מערכת המשפט בפעולתה,יוצרת עילה משפטית

לסגירות המערכתית נובע מכללי� משפטיי� בדבר האנשי� או התאגידי� אשר רשאי� 

  .64להשתת� בהלי השיפוטי

 

נית
 לראות ביטוי להגבלה זו ג� בכלל . א� לא לכל המתרחש מחו� למערכת המשפטית  63
כ� ג� בפסיקה מצויות התבטאויות בדבר הגבלת הפתיחות של המערכת . הסוביודיצה

 התבטאויות אלה נאמרות אגב עמידה על הצור� למנוע ניסיו
 להשפיע על עמדת ,המשפטית
 יש דר� השפעה ,די
 מנסה להשפיע על בית המשפט�כל בעל. בית המשפט בדר� פסולה

פ "ע; 62) 2(ד נג" פ,ראש המטה הכללי 'פלונית נ 1284/99 �" בגאו ר,מותרת ויש שאינה
 ).שלילת משפט שדה ציבורי (565) 2(ד לז"פ, מדינת ישראל 'אזולאי נ 696/81

על כללי� אלה נמני� כללי המעמד לפני בית המשפט הגבוה לצדק והכללי� בדבר הכרה   64
 .(Amicus Curiae) בידיד בית המשפט
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צד מערכת המשפט קיימות מערכות חברתיות אחרות שעוסקות ובוחנות את ההתנהגות ל

שנזכר , בהתא� לעקרו� ההתכנות). חינו כדוגמאות בלבד, פוליטיקה, כלכלה(האנושית 

קיימת אפשרות שהתנהגות אנושית אחת תוער בצורה שונה על ידי , בפתח הדברי�

התנהגות מסוימת של , במילי� אחרות. בכלל� מערכת המשפט, מערכות חברתיות שונות

מכיוו� שכ אותה . אד� או קבוצת אנשי� נתונה להערכה על ידי מערכות חברתיות שונות

הפרת , למשל. התנהגות יכולה להיות מוערכת באורח שונה על ידי מערכות חברתיות שונות

לעומת זאת ו, הבנה פוליטית בי� מפלגות שונות יכולה להתקבל בהבנה במערכת הפוליטית

אפשרות קיומ� של הערכות שונות לאותה התנהגות . בחוסר הבנה וא� בגינוי על ידי הדת

  . יוצרת לח� על מערכת המשפט

באמצעות הקוד תמיר . מערכת המשפט פועלת באמצעות קוד משפטי והליכי� משפטיי�

ת מושגי� וסמנטיקה של מערכו, המערכת המשפטית תפיסות אחרות של נורמות התנהגות

החלטת .  תוצאות התמרה זו יבוטאו בהחלטתה,חברתיות חיצוניות למושגי המשפט

  . המערכת המשפטית נקראת על ידי מערכות חברתיות אחרות באמצעות קוד פעולת� ה�

כדי ליצור , המשפט כמערכת נוטה להימתח על מכלול מושגי� ערכיי� רחב מאוד

� וסמנטיקה של מערכות חברתיות  התמרה של מושגיבאמצעות. סגירות מערכתית גבוהה

על אמו� מערכות חברתיות שונות , אחרות מבקשת המערכת המשפטית לשמור על מעמדה

על ידי שימוש במושג צדק בקוד , לדוגמה, כ. 65בקרה על פעולותיההנייטרליות והעל , בה

מבקשת המערכת המשפטית למנוע התנגשות בי� החלטותיה ובי� רעיונות של , המשפטי

  .ממערכות אחרותצדק 

  

 

מנחה  "גבולות מוסריי� לאכיפת המשפט הפלילי" גרוס ' עאולדוגמאות להימתחות זו ר  65
. )מגבלות משפטיות הנובעות מקוד מוסרי (409) ט"תשנ,  שאווה עורכי�'מ,  ברק'ש(ליצחק 

 721) 2(ד נו"פ, שר הפני�' נעמת תנועת נשי� עובדות ומתנדבות נ 5070/95 �" ג� בגאור
�ת נשיא בי'יצחק נ 1622/00 �"בג; )במשפט ומחוצה לו" גיור"והמושג " יהודי"המושג (

) 3(ד נד"פ, מדינת ישראל 'ננמר  2788/00פ "רע; 63, 54) 2(ד נד"פ, ברק' א,  העליו�פטהמש
ד "פ, מדינת ישראל 'טייב נ 115/00פ "ע; )בקשה לפסול שופט בהסתמ� על כללי אתיקה (385

יסוד הכפייה בעבירת האינוס  (888 ' בעמ,7הערה לעיל , 5938/00פ "ע; 328, 289) 3(נד
היחס  (865) 5(ד נה"פ,  חלו�'פלוס נ 5653/98א "ע; )בחברה כיו�) כבודה(ומעמד האישה 

) מוסריות וחברתיות של עיתונאי�, הלב בתביעה בגי
 לשו
 הרע וחובות אתיות�בי
 הגנת תו�
ידיעות  7325/95א " דבריו הציוריי� של השופט חשי
 בדנאוליחס בי
 מוסר למשפט ר

פר�  5464/00א "ע; )המוסר כמקור הזנה למשפט (73, 1) 3(ד נב"פ,  קראוס'נמ "בעאחרונות 
 ).היבטי� כלכליי� בדיני ביטוח (481) 4(ד נז"פ,  קינ�'נמ "מהנדסי� בע. ג.ג
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  גישת� של נובלס ושי� לתופעה של עיוות די� בהלי� הפלילי

נוכח סיקור עיתונאי רחב , )1996 עד 1987בי� השני�  (20�באנגליה של סו� המאה ה

 ,ביטל בית המשפט לערעורי� שורת הרשעות בפלילי�, ודיוני� ערי� במערכת הפוליטית

 הסיקור העיתונאי ,פני בית המשפט לערעורי�הדיו� ל. ו בעברייד אושרו על הרשעות אשר

עוררו תחושה בקרב מערכות חברתיות שונות כי , הער והקמתה של ועדת חקירה ממלכתית

.  באנגליה וויילס מצוייה במשבר קשה(Criminal Justice System)מערכת המשפט הפלילי 

כפי שהשתקפו , ילינובלס ושי� חקרו את סיבות היגרמות� של עיוותי די� בהלי הפל' פרופ

או המשוב (במחקר� ה� מבקשי� לעמוד על פעולות הגומלי� . 66ובמשבר ואת שורשי

פעולות גומלי� , מערכת המשפט והפוליטיקאי� במאה החולפת, בי� העיתונות) ההדדי

לצד אלה נבחנה מעמדה של הראיה . המהוות מעי� רישומי ססמוגר� של משברי� ורפורמות

רבה יותר של בתי המשפט על ראיות מדעיות תמנע היווצרות� של הא� הסתמכות (המדעית 

  .והתייחסות מערכת המשפט הפלילי למחקר המדעי ולראיות המדעיות) ?די� עיוות

 ה� סבורי� כי עיוות די� יכול ,אי� החוקרי� מבקשי� להגדיר את המושג עיוות די�

עיוות , מה הפילוסופיתובר, לשיטת�. בהתא� לרצו� המגדיר, להיות מוגדר בדרכי� רבות

החוקרי� . דבר שאי� בדעת� לעסוק בו, צדק מחייב הגדרה של מהו צדק�די� במוב� אי

". העול� האמיתי" מושג מקשר בי� עול� המשפט ובי� הואמוצאי� כי המושג עיוות די� 

: לא נית� למצוא הגדרה שתענה על דרישות כל מערכות החברה השונות, לדעת�, א

לאחר שלילת הכוונה להגדיר עיוות די� באורח שיניח את דעת� . יקה ועודפוליט, עיתונות

.  הרשעת שוואהוארכי מחקר� עיוות די� ושל כל מערכות החברה קובעי� החוקרי� כי לצ

  .כל כ שכ� זהו המוב� הרווח בציבוריות האנגלית בימי� אלה

 

 Richard Nobles & David Schiff, Law Department, London)ארד נובלס ודייויד שי� 'ריצ  66
School of Economic) ;פרסמו שורה של מאמרי� בכתבי עת שוני� בה� פיתחו את עמדת� .

 ,Understanding Miscarriages of Justice): שאינו אסופת מאמריה�(סתכ� בספר� מחקר� ה
Law, The Media, and the Inevitability of Crisis (Oxford, 2000) . בהקדמה לספר� עמד

דרכה מוצע , יה החדשה שמוצגת בויאשוורט על תקדימיות המחקר ועל זווית הרא' פרופ
 של המאה �90רכת הצדק הפלילי באנגליה בראשית שנות הלהתבונ
 ולחקור את המשבר במע

מתמקדי� בעבודתה של הוועדה לבדיקת , מאמריה� האחרוני� של נובלס ושי�. החולפת
אשר הוקמה כחלק מתגובת המערכת , (CCRC)ווילס וצפו
 אירלנד , תיקי� פליליי� באנגליה

מעניי
 לציי
 כי . ורי�ויחסיה ע� בית המשפט לערע, הפוליטית והמשפטית למשבר הנזכר
) לדעת� הריאלית(מול הנימה הסקפטית , מחקריה� האחרוני� מתאפייני� בנימה אופטימית

 .שאפיינה את פרסומיה� הקודמי�
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בתאוריה של  ו(Autopoietic Systems)מחקר� נעזר בתאוריית המערכות העצמאיות 

  :במחקר� הגיעו נובלס ושי� למסקנות הבאות. (Tragic Choices) 67ברירות טראגיות

: ההלי הפלילי מציב בפני בית המשפט לערעורי� ברירה טראגית בשני מישורי�

 ושניה� יחד (Due Process)בי� גילוי האמת ובי� שמירה על הגינות ההלי שברירה ה, האחד

ברי� סבורי� כי האמת מהווה ער יסוד בהלי הפלילי אול� המח. כנגד עלויות ההלי

  : בלשונ�, באותה מידה שמירה על זכויות הנאש� וכללי הדיו� מהווי� ער יסוד

“To search for legal truth without agreed standards on the conduct of that 

search (due process) is like trying to generate scientific truth without 

agreed standards for test”68. 

 איזו� זה על ידי בית המשפט , אלולשיטת� כל בית משפט חייב לאז� בי� ערכי�

, לטעמ�, לערעורי� באנגליה נוטה בבירור לצד ער ההלי ההוג� תו פגיעה קשה מידי

כ�  כמו. עצמ� כל איזו� בי� שני ערכי יסוד אלה פוגע קשות בערכי�. 69בער גילוי האמת

  ). יישו�(ובי� פרקטיקה ) סמליות(יש בו כדי ליצור פער בי� רטוריקה 

, התערבות. (workability)בי� התערבות ובי� ביצועיות שבמישור השני ניצבת הברירה 

 התערבות בהכרעת ,מהבחינה החוקתית,  ביתר קושי,דהיינו שינוי החלטת הערכאה הדיונית

ות זו קיי� הצור בשמירה על יכולת המערכת לתפקד ולבצע כנגד התערב. חבר המושבעי�

בית המשפט לערעורי� כחלק מהמערכת השיפוטית . את ייעודה באמצעות הערכאה הדיונית

כ� מטבע  על. לגיטימיות פעולתה והחלטותיה, נדרש לשמור על סמכותה של המערכת

צור אחרו� זה . ניתהדברי� נדרש בית המשפט לערעורי� לשמור על הרשעות הערכאה הדיו

 

 G. Calabresi, P. Bobbit Tragic Choices אועל האחרת ר. נסקרה לעילהראשונה התאוריה   67
(New York, 1978), 17.  

 ,R. Nobles, D. Schiff Understanding Miscarriages of Justice, Law, The Media בספר�  68
and the Inevitability of Crisis (Oxford, 2000) (hereinafter cited as Nobles & Schiff 

2000), 257.  
 לא נעשה משו� שבית המשפט מצא כי Birmingham Sixזיכוי הנאשמי� בפרשת , לדוגמה, כ�  69

 1974בשנת ' גילדפורד וולוויצ, אשר פוצצו מטעני חבלה בברמינגה�המערערי� ה� לא אלה 
בית המשפט א� לא קבע כי הודעות המערערי� הוצאו מה� .  נפשות28וגרמו למות� של 

 
באלימות כטענת� או כי הראיות המדעיות בדבר התעסקות� של המערערי� בחומר נפ� אינ
משו� שהמשטרה לא ,  אולי אשמי�,בית המשפט לערעורי� היה נכו
 לזכות אנשי�. אמת

לפיה ה� שמרו על רישומי חקירות אשר שעדות� של שוטרי� : שמרה על כללי� פרוצדורליי�
 , לשיטת בית המשפט לערעורי�,התנהגות נפסדת זו.  נמצאה שיקרית–
 נערכו במהלכ

מוב
 . McIlkenny and others (1991) 93 Cr. App. R. 287 אור. הצדיקה את ביטול ההרשעה
כי הקביעה השיפוטית לא מנעה מהתקשורת לדווח כי החפי� מפשע זוכו וייתכ
 מאוד שכ� 

 !הוא
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ככל שבית המשפט לערעורי� . מזוהה על ידי כותבי� אחרי� כער הסופיות בהלי השיפוטי

כ ייחלש , מצאי� העובדתיי�יייטה לבדוק את התשתית הראייתית ולשנות מהמסקנות והמ

במקרה הקיצוני ייראה הדיו� . מעמדה של הערכאה הדיונית ומעמדו של חבר המושבעי�

מערכת המשפט הפלילי לא . אה הדיונית כחזרה גנראלית לפני הדיו� בערעורלפני הערכ

  . במצב דברי� זה, להבנת הנפשות הפועלות בה,תוכל לתפקד

מ� ההיבט של התאוריה המערכתית מסיקי� החוקרי� כי קיימת שגיאה קבועה בקריאת 

 האחרונות .והמערכת הפוליטית) העיתונות(החלטות המערכת השיפוטית על ידי התקשורת 

את ער סופיות ההחלטה השיפוטית א� לא את , אינ� מחשיבות את ער ההגינות הדיונית

. הער הטמו� בהכרעת חבר המושבעי� והכבוד אשר בית המשפט לערעורי� מעניק לו

יתרה מזו קריאת� של . התקשורת קוראת תיגר על מונופול בית המשפט בקביעת האמת

: מצאי אמתי החלטת בית המשפט היא קריאה של מהתקשורת והמערכת הפוליטית את

בעוד בית המשפט מבקש לקבוע כי בהתא� לדי� הוכח כי .  מעשה עבירה מסוי�עשהפלוני 

לפי , כזכור.  אינהרנטית לתורת המערכותהיאשגיאה זו .  בעבירה מסוימתאש�פלוני 

כת אחת לקרוא לעול� לא תוכל מער. תאוריה זו קיימי� קשיי תקשורת בי� מערכות שונות

דוגמת , "מערכת�אי"או לקרוא נתוני� מתו (ע� מערכת אחרת ) לתקשר ללא טעות(כיאות 

סגירות (מקיומה של סגירות מערכתית , בי� היתר,  שגיאת קריאה זו נובעת,)כלל הציבור

 דהיינו קריאת ,לה� היא מגיבהשהתנאי� וכל מערכת קובעת את האירועי� ). נורמטיבית

שגיאה זו נובעת ג� משו� שכל .  סלקטיבית וסובייקטיביתאניי� למערכת היאירועי� חיצו

מערכת המשפט פועלת : מערכת פועלת לפי קוד התנהגות מסוי� ושונה משאר המערכות

המדע פועל לפי ; חדשה לא/חדשה: התקשורת פועלת לפי קוד; לא חוקי/לפי הקוד חוקי

אה זו קיימת ביחסי� בי� בתי המשפט נובלס ושי� מצאו כי שגי' פרופ. לא אמת/קוד אמת

 המדע אינו כה מדוייק ואובייקטיבי כפי ,בתי המשפט שוגי� בקריאת קביעות מדעיות. למדע

. מדעני� שוני� מפרשי� אחרת תופעות טבע ומתודות מדעיות. שהוא מצטייר בעיני המשפט

בדיקה . ע� המדע חוזר ובודק את עמדתו מידי פע� בפ,כ� למדע אי� צור בסופיות כמו

  . חוזרת ונשנית זו אינה יכולה להתקבל כשיטת עבודה על ידי המערכת המשפטית

קיומו של קוד התנהגות ותקשורת שונה , שגיאת קריאה זו, למסקנת הפרופסורי�

גורמי� להיווצרות� של , יחד ע� הצור בבחירה טראגית בי� ערכי יסוד, למערכות השונות

  . עיוותי די� ומשברי�

לפיה עיוותי וסקפטית  – האחת: רוא את מחקר� של נובלס ושי� במספר דרכי�נית� לק

לפיה הבעיה אינה ייחודית ו יותראופטימית , היהשני. די� ומשברי� ה� בלתי נמנעי�

 כי יש להבחי� בי� היווצרותו של עיוות די� לבי� לעניות דעתיו, השלישית. למשפט האנגלי

נתו� , המשפט כחלק מהמערכות החברתיות. לח� חיצוני על מערכת המשפט ומשבר

על ידי פעולת , בי� היתר,  היכולי� להיגר�,שינויי� חברתיי� חיצוניי� לו ללחצי� עקב
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חוסר "לחצי� אלה עלולי� ליצור . דוגמת גרימתו של עיוות די�, מערכת המשפט הפלילי

להשתנות , הבמצב דברי� ז, על מערכת המשפט. בי� מערכות חברתיות שונות" שיווי משקל

  . בשלו� ע� שאר המערכות החברתיות) קיו��מלשו� דו(קיו� �על מנת לחזור מצב של רב

 כל מערכת שומרת על קוד ,קיו� זה אינו מכפי� מערכת אחת כלפי רעותה�רב

משו� כ יש טע� רב .  למושגי� שוני�תהתכני� המוקני� באמצעוהתקשורת שלה ועל הה

 על תוכ� המושג מתו מערכת המשפט פנימה ולמענה בהגדרת המושג עיוות די� ועמידה

להגדיר לעצמה מהו עיוות די� וכיצד עליה צריכה מערכת המשפט . כחלק מקוד התנהגותה

 הטעמי� לפגיעה בסופיות את מגדירה עילות תביעה או כש� שהיא, להתנהג בהיווצרותו

צעת למושג עיוות נוכח הדברי� האחרוני� וקוד� להצגת ההגדרה המו. ההחלטה השיפוטית

 מ� הראוי לעמוד על היחס בי� משמעות מושגי� בתו עול� המשפט ,די� בהלי הפלילי

  .ובי� משמעות� מחוצה לו

  על מושגי� במשפט ומחוצה לו  .ב

" דג"למושגי� ,  למשל;70מחו� למשפט") חיות"או (יש מושגי� משפטיי� לה� מוב� 

 אשר אינה חופפת במובנה למוב� 71יש הגדרה בחוק" אד�", "קלטת", "רכב", "דירה"

מושגי� אלה קשורי� לעצמי� . הרווח של מושגי� אלה בשפה המשמשת בחיי היומיו�

השפה היומיומית והעצ� הממשי שנקשר למושג מקריני� על מובנ� המשפטי . 72ממשיי�

א עדיי� יש ,  מושגי� משפטיי� שאינ� קשורי� לעצ� ממשיכמו כ� קיימי�. של המושגי�

מוב� שונה " שנה"ו" חטא"למושגי� ,  כ למשל,ב� מחו� לעול� המשפטלה� מו

, ]נוסח חדש[במסורת דתית או תרבותית נתונה מאשר בפקודת הפרשנות , בתיאולוגיה

" משכו�"ו" פטנט" במידה דומה למושגי� .1981�א"תשמ,  או בחוק הפרשנות1954�ד"תשי

1967�ז"תשכ, י חוק הפטנטי�פ שאינו בהכרח חופ� למובנ� על, מוב� בשפה המדוברת 

 

70   
ייצור החי "לפיו הדי
 הוא שעול� הנורמות המשפטיות בעקבות הדימוי של השופט זוסמ
 התייחסותו של או ג�ר, 513, 447) 2(ד כג"פ, שר הפני� 'שליט נ 58/68 �" בג"בסביבתו

, ית נצרת עליתי עיר'נמ "קבלני� בערא� מהנדסי�  105/92א "בע) תוארו אזכ(השופט ברק 
 ".ומושפעת ממנה, משפיעה עליה, נורמה משפטית משתלבת בסביבתה, אכ
: "189) 5(ד מז"פ

 
רש בית המשפט דבר חקיקה בשי� לב לערכי� חברתיי� כפי שנתפסו על יפל "הנבפסקי הדי
 .וייד

 1 עי�ס, �1969ט"תשכ,  לחוק המקרקעי
52 עי�ס, 1937 ,דיגבפקודת ה" דג"הגדרת המושג   71
 4 עי�ב לפקודת זכות יוצרי� וס3 עי�ס, �1975ה"תשל, לחוק פיצויי� לנפגעי תאונות דרכי�

 . בהתאמה�1981א"תשמ, לחוק הפרשנות
עצ� ממשי אפשר וייכלל בשני מושגי� משפטיי� או שתי הגדרות , יה שונהימזווית רא  72

חפ� " ה
 בהגדרת ,"חפ� אישי"מכשיר טלוויזיה ייכלל ה
 בהגדרת , לדוגמה, �כ. נורמטיביות
 .112) 1(ד נד"פ, מ"מנהל המכס ומע' מ נ"שק� בע 551/99 �" בג,בדיני המס" ביתי
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" פשע"של המושגי� , בשפה היומיומית, כ ג� מובנ�. 1967�ז"וחוק המשכו� תשכ

מובני� שוני� למושגי� , ג� בדוגמאות האחרונות. 73שונה ממובנ� המשפטי" צוואה"ו

 בנוס�. 74מחו� לעול� המשפטי משפיעי� על מובנ� ודר הגדרת� של אלה בעול� המשפט

 על מושגי� ,לה� מוב� משפטי א ה� נעדרי� מוב� מחו� לעול� המשפטש קיימי� מושגי�

רגו� ' זהו ז– "טע� ביניי�"ו" תצהיר", "תקדי� מחייב", "פלוגתא פסוקה"אלה נית� למנות 

 מובנ� של מושגי� משפטיי� נתקבל והוטמע בשפה ,מצב של זהות מובני�ב. מקצועי

  ". קטי�", "ירושה", "חוזה"המושגי� לדוגמה , היומיומית

,  די בהדגמות אלה כדי לעמוד על משמעויות שונות,מער מיוני� זה אינו כולל וממצה

, מדע" (למערכת החברתית"או " סביבה"בשי� לב ל, ומשמעויות נלוות שיש למושגי�

עול� המשפט נפרד ממערכות חברתיות . 75בה� נעשה השימוש במושגש) מדיה, משפט

ת וקשירות מערכתית זו יוצרת השפעה הדדית על השפה  סגירו,שונות א לא מנותק מה�

 משפת המשפט על  וכ� את ההשלכההנורמות המשפטיות, המשפטעול� המשמשת את 

יש להיות ערי� ליחסי� הדדיי� אלה עת בוחני� מובנו . מערכות חברתיות אחרות שפת� של

  .76במשפט, כל מושג, של מושג

  מושגי משפט כחוליות קישור

 כ ,מיצוי ופירוט שוני�, הפשטה, � שוני� מוגדרי� ברמות הכללהמושגי� משפטיי

 הגדרה שהיא – 1977�ז"תשל, הגדרה בחוק העונשי�" חבלה", "לילה", "פשע"למושגי� 

 

כדי לתאר " פשע"לעתי� נעשה שימוש במושג ". במות� ציוו לנו חיי�"כ� מוכר הביטוי   73
 .�1981א"תשמ, ו בחוק הפרשנותמעשה מקומ� א� שאינו מהווה פשע כהגדרת

 60, 49) 2(ד נו"פ, מ" חברה לביטוח הע מנורה'מזרחי נ 1109/00א "מעניי
 לציי
 כי בע  74
עמד השופט חשי
 על הצור� לשמור על קשר בי
 מוב
 מושג במשפט ובי
 מובנו מחו� , ל�איו

 על מנת לשמור על תחושת האמת והשכל הישר שכה דרושי� לשופט, לעול� המשפט
 .במלאכת השיפוט

על . הזרות אחת לשנייה, כי המדע והמשפט מדברי� בשתי שפות שונות, יש הטועני�" :השווה  75
נטע
 כי המשפט מייחס משמעות מעוותת לראיות , בנוס�. הבלבול במונחי� כבר עמדנו

 לפסק דינה 41פיסקה , 215) 5(ד נח"פ,  קרישוב'קיבו� מעיי� צבי נ 1639/01א "ע ,"מדעיות
האר�  "עותרי� מנוגה, שופטי� ממאדי�" יועז ' כתבתו של יאוכמו כ
 ר.  השופטת נאורשל

לפיה אנשי כיכר הלח� כשלו במאבק� המשפטי משו� שמערכת המשפט ש )3ב, 26.12.2004(
מהווה עבור� תרבות אחרת שאי
 בינה ובינ� שפה משותפת ומשו� כ� ה� לא ידעו כיצד 

 .השיפוטיותלהביא את עניינ� לפני הערכאות 
בו נדו
 שה 655, 625) 1(פד נג, היוע� המשפטי לממשלה 'שינביי� נ 6182/98פ " ג� עאור  76

הדיו
 התמקד בשאלה הא� . בו בוצעה העבירהשרכי הסגרת עבריי
 למדינה והמושג אזרח לצ
זכה לאזרחות מכוח ובה נמלט לישראל מאימת הדי
 והברית �יהודי שחשוד ברצח בארצות

דומה כי הדיו
 בשאלה זו הושפע ממשמעות . וא אזרח לצור� דיני ההסגרהחוק השבות ה
 .המושג אזרחות במערכת הדיפלומטית ובמערכת התקשורת
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מאופייני� , "קלו�"ו, "לב�תו�", "עבריי�"מושגי� כ, מנגד. ברורה וממצה במידה רבה

 מושגי� משפטיי� אשר אוצרי� שנ�בנוס� י. 77שאינ� גודרות את המושג, בהגדרות עמומות

או (מקנה למושג משמעויות נוספות ה) תרבותית(מוסרית או חברתית , בתוכ� עמדה ערכית

בי� " חוליית קישור"עמימות נובעת ג� מהיות המושג ה. ובכ מגבירה את עמימותו) נלוות

או " התקשורת"המערכת המשפטית ובי� מערכת או מערכות חברתיות אחרות כדוגמת 

תכני� או " ייצא"ול" ייבא"חוליית קישור מהווה אמצעי של מערכת אחת ל". הדת"

 ייבוא זה מקד� התאמה בינמערכתית וממת� בעיות ,משמעויות ממערכת אחת לאחרת

חוליות קישור מקדמות פתיחות והתאמה של המשפט , כדבר נגזר. תקשורת בי� מערכות

נות לח� אפשרי על מערכת המשפט מצד חוליות קישור ממת. לשינויי� חברתיי�, כמערכת

 הא� ,כא� עולה השאלה. 78מערכות חיצוניות שמבקשות לשנות קביעות משפטיות

התאמה ? ית הקישור מתאי� עצמו המשפט למערכות חברתית אחרותיבאמצעות חול

 התאמה לש� שמירה על המשפט ,שדרושה להבנת המשפט על ידי המערכת האחרת

באמצעות , מנגד, או שמא? המגיב להתפתחויות חיצוניות לוכמכשיר חברתי דרוש ויעיל 

מבקש המשפט לשנות ולהשפיע על מערכות חברתיות חיצוניות , כחוליית קישור, המושג

מושגי� ה � של די להיות ערי� לייחודיות,אי� צור לענות על השאלה, בשלב זה. לו

  ".חוליות קישור"המהווי� 

אי� פירושו כי , "חוליות קישור"מושגי� המהווי� ייבוא תכני� או משמעויות באמצעות 

.  תורת המערכות מכוונת לתוצאה הפוכה,למושגי� תהא משמעות זהה במערכות השונות

בקריאת פעולות ואמירות חיצוניי� למערכת מולי למסקנה ) שגיאה קבועה(קיומו של כשל 

שינוי והתאמה של כי תהלי של ייבוא תכני� ומשמעויות מחו� למערכת נושא בחובו ג� 

  . אלה על ידי המערכת המייבאת

 

פלוני  2169/98א " עאולסוגיה זו ר. יש שיאמרו כי רמת עמימות בהגדרה מאיינת את ההגדרה  77
 שג עמו� המשתרע עלכמו" אימו� פתוח("ו 262, 241) 1(ד נג"פ, היוע� המשפטי לממשלה' נ

�יש ומייחסי� עמימות למושג על מנת להתיר גמישות ). פני מצבי� שוני� של צורות אימו
, שינביי� בעניי
 י
הדק  דעת הרוב בפסאור, )טכניקה פרשנית על ידי עמימות המושג(פרשנית 

 המחוקק אינה משתנה על ידיגדרה כפי שהו, "אזרח"לפיה משמעות המושג ש 76 הערה לעיל
 מושג עמו� אשר משמעותו נקבעת בשי� הואדעת המיעוט סברה כי אזרח . מחיקוק לחיקוק

השפעת שיקולי הסגרת עברייני� על הגדרת ג� את  אורלעניי
 זה . בו הוא מצוישלב לחיקוק 
) 5(ד נה"פ, היוע� המשפטי לממשלה 'ברגר נ 8612/00פ "לצור� הסגרה בדנ" תושב"המושג 

" אוחז כשורה"ש� נדו
 המושג , 132) 1(ד נג"פ,  זלמה'יהודה נ 1886/97א "ע; 463�456, 439
 ,"טכנית"לאחר ניתוח מהותי של המושג נצר� הנשיא ברק להתמודד ע� בעיה . בשטר

הפתרו
 לבעיה נמצא על ידי יצירת .  מילות החוק שמגדירות מיהו אוחז כשורה–" פורמלית"
תורת הפרשנות  ג� ברק או ר,ת שאפשרה לסטות מהגדרת המושג בחוקעמימות מושגי

 ת לשיט,137�136, )ג"תשנ( פרשנות החקיקה ,כר� בוב, 241�239 'עמ, 8הערה לעיל , הכללית
 ".מושגי שסתו�"ברק מכוני� מושגי� אלה ' פרופ

  .60 הערה לעיל, Procedural Justice אור  78
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 :השימוש בושל הדברי� האחרוני� מכווני� להבנה טובה יותר של המושג עיוות די� ו

. על ידי שימוש במושג מביעות מערכות חברתיות שונות עמדה ביחס לפעולת בתי המשפט

 נכונות להשלי� השימוש במושג עיוות די� על ידי מערכות חברתיות שונות מעיד על חוסר

 באמצעות המושג מועברת ביקורת על – ע� ההלי השיפוטי או ע� ההחלטה השיפוטית

ביקורת זו וחוסר הנכונות להשלי� ע� החלטת בית המשפט . פעולת� של בתי המשפט

כפי שאלה נתפסי� על ידי מערכת חברתית מסוימת ובי� , נעוצי� בפער בי� הרצוי או הראוי

המושג עיוות די� אוצר בתוכו תכני� בדבר שמכא� . ל ידי אותה מערכתכפי שנקלט ע, המצוי

להעברת קשירת תכני� למושג עיוות די� גורמת . דר התנהלות הדיו� או ההחלטה הראויי�

שימוש זה במושג עיוות . מערכות חברתיות שונות אחת לאחרת ע� השימוש במושגמתכני� 

.  מהווה חוליית קישורעצמוד כי המושג די� לש� העברת תכני� בי� מערכות שונות מלמ

 בה� בתי ,באמצעות העברה זו של תכני� מתקיי� קשר בי� מערכת המשפט ומוסדותיה

קשר זה חשו� .  ובי� מערכות ומוסדות חיצוניי� לבתי המשפט ולמערכת המשפט,המשפט

  .ונתו� לקשיי תקשורת עליה� עומדת תורת המערכות

 די� על ידי מערכות שונות מלמד על ריבוי נעשה במושג עיוותשעיו� בשימוש 

בית משפט : שיובהר בדוגמה הבאהכפי , המשמעויות של המושג ופועלו כחוליית קישור

לערעורי� מקבל את ערעורו של מורשע בדי� ומזכה אותו מחמת פג� בסדרי הדי� או בדיני 

פשע התקשורת מדווחת על מקרה זה כעל מקרה של הרשעה שגויה של ח� מ. הראיות

ורפורמטי� באקדמיה או ברשויות השלטו� מציעי� תיקוני חקיקה נוכח עיוות די� שגר� 

א אינה , כל אחת מהקבוצות מאבחנת היווצרותו של עיוות די�. 79להרשעה הראשונה

התקשורת מזהה עיוות די� בכ שהיא מציעה : מקבלת באופ� זהה את המושג עיוות די�

שורי� לפשע ושאינ� תואמי� למורשעי� בדי� מהל אירועי� וזהות אנשי� אשר ק

רפורמטורי� מדברי� על סיבות לגרימת . ולקביעות השיפוטיות אשר הביאו להרשעת�

, לבסו�. 80מעט מאוד באשר לחפות או אשמה של נדו� מסוי�יאמרו עיוות די� א לרוב 

 

בה
 נטע
 להרשעת חפי� ש למאה החולפת שודרו מספר כתבות �90כ� במהל� שנות ה  79
בה
 נטע
 שדוגמה אחרת עניינה בכתבות . ל והחיילת דפנה כרמו
"בפרשות רצח הנער דני כ� ז

הרשעת קצי
 משטרה אשר השלי� קרש ע� על רוכב אופנוע �לדוגמה אי: הרשעת האש��לאי
למות האופנוע
 ושוטרת נוספת אשר עמדה בקרבת מקו� , עקב כ�, מטרה לעוצרו וגר�ב
 .)29.8.2003חדשות הערו� השני מיו� (

חוק : עקב חשש לגרימת עיוות די
, במשפטנו, להל
 שתי דוגמאות להצעות לשינויי חקיקה  80
עשרה �ו ארבע קובע לגבי ילד שטר� מלאו ל�1965ו"תשט, )הגנת ילדי�(לתיקו
 דיני ראיות 

יש הטועני� . בשורה של עבירות המנויות בו, שני� דר� ייחודית לחקירתו ולגביית עדות ממנו

עדות ילדי� בעבירות " הרנו
 ' אאור, כי דר� זו מגדילה את ההסתברות לגרימתו של עיוות די


 ,151) ה"תשנ�ד"תשנ(כד משפטי�  "הא� לא הגיעה השעה לעיי
 מחדש בהסדר הישראלי, מי
מב הפרקליט  " גישה אחרת– העדת ילדי� בבית המשפט בעבירות מי
" סטרשנוב 'א; 174

א לפקודת 10בדומה לכ� נשמעה ביקורת על פרשנות הפסיקה לסעי� . 484) ו"תשנ�ה"תשנ(




  למהותו של המושג עיוות די
 בהלי� הפלילי: שער ראשו

54 

z:\books\got\07-12-10\got-02.doc 4/10/2008 11:38:00 AM  

 עובדתית  קובע מערכת,כלל�דרב ,כאשר בית המשפט מזכה נידו� מחמת עיוות די� אי� הוא

כל מערכת מזהה היווצרותו של עיוות די� . וזהות עברייני� אשר שוללות את אשמת הנידו�

וממילא אי� הגדרה זהה , מערכת ומבחנה שלה לאבחו� מצבי עיוות די�כל  – מטעמי� שוני�

  .81למושג עיוות די� בי� המערכות השונות

ש לנסות לתור אחר מכנה נית� היה לסבור כי בחיפוש אחר הגדרה למושג עיוות די� י

אול� . אות� יזהו מערכות חברתיות שונות כעיוות די�שאו אחר קבוצת המקרי� , משות�

בה� מערכות חיצוניות למערכת המשפט יזהו עיוותי די� לא רק שרטוט מלוא המקרי� ס

מכל מקו� נוכח כשלי� תקשורתיי� אי� . 82היא אולי בלתי אפשרית,  משימה קשההיאש

  . קריאתוכ� ג� בוט זה שכ� בעריכתו טמונה בהכרח טעות ורטסטע� רב ב

יישומית להגדרת המושג עיוות �ועל מנת להקנות נפקות מעשית, בשי� לב לאמור עד כה

  . ומתו השיח המשפטי, יש למקד את הדיו� במושג למובנו בתו מערכת בתי המשפט, די�

עיוות די� פונקציה של ככל שמבקשי� להקנות למושג , בד בבד ע� הדברי� האחרוני�

 ככל שמבוקש לאפשר קשר בי� בתי המשפט ובי� מוסדות משפטיי� אחרי� ,חוליית קישור

, ומערכות חברתיות חיצוניות למערכת המשפט באמצעות תכני� הנקשרי� למושג עיוות די�

יש צור בממד של עמימות שמאפשרת העברת . יש להימנע מלית� למושג הגדרה קשיחה

  .ויות בי� מערכות חברתיות שונות באמצעות המושג עיוות די�תכני� ומשמע

 הגדרה עמומה אינה ,עמימות אינה נוגדת את המטרה לית� הגדרה למושג עיוות די�

יש רגליי� לסברה כי הגדרה סגורה של חוליות קישור עלולה , לא זו א� זו. 83חוסר הגדרה

 

התפתחות חיובית או סכנה של : א לפקודת הראיות ופירושו10סעי� " שטיי
 ' אאור, הראיות

באנגליה נמתחה ביקורת רבה על . 325 )ב"תשנ�א"תשנ(כא פטי� מש "סימפוזיו
? עיוות די

אשר ) Prevention of Terrorism Acts and Emergency Provisions Acts(חקיקת חירו� 
נטע
 כי חקיקה זו . �IRAבעיקר על ידי ה,  למאה החולפת�70נעשתה נוכח גל טרור בשנות ה

 B. Dickson “Miscarriages אור. עיוות די
 מקור לא מהווהפוגעת בזכויות החשוד והנאש� והי
of Justice in Northern Ireland” in Miscarriages of Justice 288, 293-298; Murray v. U.K. 

(1996) 22 EHRR 29 ; �להשלמת התמונה יצויי
 כי חקיקת משנה זו בוטלה ע� כניסתה לתוק
ויות רחבות לרשויות החקירה ואלה האחרונה מעניקה סמכ. �The Terrorism Act (2000)של ה

 J.J. Rowe “The Terrorism Act 2000” [2001]אומהוות מקור לביקורת מחשש לעיוות די
 ר
Crim.L.R. 527. 

81  R. Nobles, D. Schiff “Miscarriage of Justice: A Systems Approach” 58 M.L.R. (1995) 
299 (hereinafter cited as Nobles & Schiff).  

82  � .47'  ראו עמלדעת� של נובלס ושי
ג� ביטוי . ביטוי עמו� אינו בהכרח ביטוי סתו�": על דר� ההשאלה מדברו של השופט זמיר  83


 התבהרות הנובעת מגיבוש� של שיקולי� על דר� איתור ,"עמו� עשוי להתבהר במש� הזמ
 .481) 1(ד נא"פ, מדינת ישראל 'רייש נ 7826/96פ "ע, מכנה משות� בפסיקה
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ע� זאת דרושה . � המשפטלפגוע בפעולת� כמגשרות בי� מערכות חברתיות שונות ובי

   . לית� מוב� ומהות למושגבמטרההגדרה כלשהי 

  לגיטימיות ועיוות די�, טעות  .ג

  טעות ועיוות די�  .1

למשל בידוי , ג� א� מדובר בטעות שנעשתה בכוונת מכוו�(עיוות די� כרו בטעות 

 טעות ביישו� הדי� או, טעות בקביעת עובדות,  טעות בדר ניהול ההלי:)84ראיות

, מדעני� ומומחי�,  הטעות יכולה להיגר� עקב מעשה או מחדל של חוקרי�.בפרשנותו

. חשודי� ונאשמי� שנטלו חלק בהלי הפלילי, עדי�, מתלונני�, שופטי�, גורי�יסנ, תובעי�

�טעות יכולה להיגר� בתו�. � זאת התמקדות בסוג הטעות אינה מלמדת על נפקותהע לב א

. עצמאית ועוד, נגררת, מורכבת, טכנית, נסתרת, לה להיות ברורה היא יכו,ג� בכוונת תחילה

 היא א� עלולה לנבוע מכללי משפט ,הטעות יכולה להיווצר במהלכו של ההלי הפלילי

 ,86לטעות יכולה להיות נפקות גדולה או מזערית על ההלי הפלילי. 85שגויי� או פגומי�

 

נמצא כי , פורס� בנבו, היוע� המשפטי לממשלה 'סולמי נ 4181/02ח "במ, לדוגמה, כ�  84
בית , יתה נבדקת כייאות על ידי הסניגוריהרשעת שווא בוססה על ראיה בדוייה אשר לו ה

, כלומר במקרה זה על טעות מכוונת. נכונותה�יתה מתגלית אייהמשפט או א� התביעה ה
ההגנה , ברשלנות של התביעה, נוספו טעויות, וקרי המשטרהשנגרמה ככל הנראה על ידי ח

 .ובית המשפט
טעות ). דיני העונשי
(כלל שמסדיר את התנהלות הדיו
 או כלל הקובע איסור בפלילי�   85

באשר היא חיצונית להלי� הפלילי ואינה קשורה " טעות חיצונית"בקביעת הכלל נית
 לכנות 
טעות " שקשורה לצד להלי� הפלילי נית
 לכנות טעות. לצדדי� שמשתתפי� בהלי� הפלילי

בחנה בי
 פרשנות הדי
 ובי
 הלצור� שמירת ה. חיבור זה יתמקד בטעויות פנימיות". פנימית

די להסתפק בקביעה כי ההלי� הפלילי מתמקד ביישו� הדי
 , יצירת הדי
 ולצור� הדיו
 כא

עוד ראוי לציי
 כי יש . הזאת א� א� ביישו� הדי
 יש משו� תוספת יציר. ולא בקביעתו
 S. Greer “Miscarriages of אור, הטועני� לגרימת עיוות די
 עקב טעות בקביעת כלל משפטי

Justice Reconsideration” 57 M.L.R. (1994) 58  ;מדינת  'פלונית נ 4596/98פ " ג� עאור
 K. Roach “The Effects of the Canadian Charter of,  וכ
192�191, 145) 1(ד נד"פ, ישראל

Rights on Criminal Justice” 33 Is.L.R. (1999) 607, 626; M. Kremintzer 
“Constitutionalization of Substantive Criminal Law: A Realistic View” 33 Is.L.R. (1999) 

 .כאמור סוגיה זו חורגת מגבולות חיבור זה. 720
אשר נפלו בהלי� ) טעויות(יחסית ג� על פגמי� דוקטרינת הבטלות ה, במשפטנו, כ� הוכלה  86

דוקטרינה זו מבחינה בי
 הפג� ובי
 נפקותו וקובעת כי הסעד יינת
 בשי� לב לנפקות . הפלילי
מדינת ' הראל נ 4398/99פ "רע; 46 הערה לעיל, 866/95פ " עאור, הפג� ולא סוג הפג�

 אור; 673) 4(נהד "פ, התובע הצבאי הראשי 'גיספ� נ 2413/99פ "רע; 637) 3(ד נד"פ, ישראל
ג� הערתו של השופט אור בדבר רציותו של כלל האוסר על העלאת טענת חוסר סמכות 

. 46 הערה לעיל ,1049/94א "ע, בערעור ככל שמדובר במערכת בתי המשפט הכלליי�




  למהותו של המושג עיוות די
 בהלי� הפלילי: שער ראשו

56 

z:\books\got\07-12-10\got-02.doc 4/10/2008 11:38:00 AM  

א� רצ� טעויות שמבטלות האחת את אי� לשלול וחסרת נפקות כלשהי ג� עשויה להיות היא 

על . 87תנאי מספיק להיווצרותו של עיוות די�אפוא אינה  קיומה של טעות. נפקות רעותה

  .הגדרת עיוות די� להתמקד בנפקות הטעות

, ומערכות אחרות, מערכת המשפט, השימוש במושג עיוות די� על ידי בתי המשפט

טה ולדר קבלת החלטה פגומות אות� מלמד כי אלה מייחדות את המושג עיוות די� להחל

בעוד מערכת המשפט מוכנה להשלי� ע� טעויות ופגמי� שוני� בהלי  . לתק�,יש לשנות

אי� היא מוכנה להשלי� ע� טעויות או פגמי� בהלי ובהחלטה העולי� כדי עיוות , הפלילי

. וההחלטהעיוות די� מחייב נקיטת פעולה לש� תיקונו ובשי� לב לנפקותו על הדיו� . די�

, ג� מערכות חברתיות חיצוניות למערכת המשפט ומוסדות נפרדי� מבתי המשפט, בדומה

.  אותו יש לשנות– בכוונ� למצב דברי� עמו אי� להשלי�" עיוות די�"משתמשי� במושג 

אינה מוכנה להשלי� ע� הלי , כמערכות חברתיות אחרות, נית� לומר כי מערכת המשפט

  .עיוות די�לגורמות או  כותהכרוהפלילי לו במסגרת ההלי החלטות שהתקבוע� פלילי 

אשר (מכא� נית� להסיק לגבי בתי המשפט כי עיוות די� נגר� כאשר הפג� או הטעות 

אות� מזהי� שנוגעי� או קשורי� לאות� פרמטרי� או גורמי� ) נפלו במסגרת ההלי הפלילי

לי הפלילי וההחלטה אשר בתי המשפט כמקדמי� או שומרי� על הנכונות להשלי� ע� הה

  . תנה במסגרתוינ

  .בפירושה של האמירה האחרונה ייעסקו הדברי� הבאי�

 

חות אשר גרמו להרשעת חפי� והסתברות הרשעות שווא למחקרי� בדבר הטעויות השכי
 & C.R. Huff et al “Guilty Until Proved Innocent” 32 Crime או רהברית�בארצות

Delinquency (1986) 518; S. Wisotsky “Miscarriages of Justice” 9 St. Thomas L.R. 
למחקר בארצנו בעניי
 ; 262 )ג"תשנ( ג פלילי� "הרשעות שלא בצדק" רטנר 'א; 547 (1997)

 ימחקרי משפט  "ההשפעה של גודל ההרכב על נכונות פסק הדי
" קרוטקי
 ' דאוקרוב ר
טעויות בזיהוי " עאסי 'ר,  מנשה' לאחרונה דאו למסדר זיהוי כגור� לטעויות ר.243 )ג"תשנ(

    .205) ה"תשס(לה משפטי�  "חזותי של חשודי�
בעניי
 זה נקבע כי ראיות . 32 הערה לעיל, 5875/93פ " ע: המקרי� הבאי� במשפטנואו אתר  87

 לעיל, 330/84פ "בע. אול� לא נגר� עיוות די
, התקבלו בחריגה מסדרי הדי
 ודיני הראיות
. � עיוות די
נקבע כי דחיית בקשה להעיד עד מטע� ההגנה היה משגה א� לא נגר 32הערה 

נמצא כי בית משפט כללי ד
 בעניי
 שמצוי בסמכותו של בית , 46 הערה לעיל, 3251/91פ "בע
 22 עי�עוד נקבע כי עונשו של נער נגזר מבלי שהוגש תסקיר מבח
 כמצוות ס. משפט לנוער
� טעויות אלה נקבע כי לא נגר� חר. �1971א" תשל,)ענישה ודרכי טיפול, שפיטה(לחוק הנוער 

 כל הערעורי� שנזכרו נדחו חר� טעויות שנמצאו מאחר ,עיוות די
 חמור והערעור נדחה

וכ
 הטקסט , 11�10 'עמ, 34הערה לעיל  ,כה
ו עוד שלגי אור. שנקבע שלא נגר� עיוות די

  .8 הערהמעל 



  תאוריית המערכות העצמאיות והמושג עיוות די
: פרק שני

57  

z:\books\got\07-12-10\got-02.doc 4/10/2008 11:38:00 AM  

  לגיטימיות ועיוות די�  .2

התאוריה המערכתית של המשפט מלמדת כי מערכות חברתיות מזהות את עמדת 

עובדות על ידי זיהוי אמירות של מוסדות משפטיי� ולענייננו להמשפט ביחס לאירועי� ו

התייחסות מוסד משפטי לעובדות ואירועי� חיצוניי� לו נעשית . משפט שנתנו בעניינ�בתי ה

אשר על כ� לש� קבלת עמדה או אמירה . במסגרת של הלי המזוהה כהלי משפטי

דפוסי את ) בית משפט(שיפוטי המוסד את הכמשקפות את עמדת המשפט יש לזהות 

דרכו או באמצעותו אשר ) ילי למשלהלי פל(הלי שיפוטי את הפעולה של אותו מוסד וה

זיהוי או קבלה של עמדת המשפט . מתייחס המוסד לאירועי� ועובדות שה� חיצוניי� לו

 תוצאה של לגיטימיות המוקנית להחלטות בתי המשפט על ידי הואהמשפט  באמצעות בית

 דפוסי עבודה והלי, לגיטימיות זו תלויה בקיומו של מוסד. המערכות החברתיות השונות

שמוכרי� ומקובלי� על ידי מערכות חברתיות שונות כיוצרי� אמירה המשקפת את עמדת 

  . המשפט ביחס לאירועי� ועובדות נתוני�

או " לגיטימיות באמצעות הליכי�"מצב דברי� זה מכונה על ידי התאוריה המערכתית 

"נונ� של בהנחה שקיי� מוסד משפטי מוכר עדיי� יש צור בכי". לגיטימיות על ידי הלי

להחלטה המשקפת , או מוליכי�, דפוסי עבודה והלי אשר יוכרו או יזוהו ככאלה היוצרי�

נוכח האמור עד כה נמצא כי לגיטימיות של . את עמדת המשפט ביחס לאירועי� ועובדות

  .החלטות בתי המשפט אינה מובטחת מראש ותמיד

קיימת די הלי היא כי לומ� הסביר כי הגדרה מדוייקת יותר ללגיטימיות על י' פרופ

הגדרה זו . 88בגבולות סובלנות נתוני�, נכונות כללית להשלי� ע� החלטות שטר� נתקבלו

  .מצריכה מספר הבהרות

 עניינה של זו בנכונות – "נכונות כללית להשלי� ע� החלטות"ראשית ולעניי� האמירה 

נכונות . לומערכת המשפט שטר� התקבשל מערכות חברתיות שונות להשלי� ע� החלטות 

שהרי אי� לדעת איזו החלטה , נכונותה או אמיתותה, זו אינה מתייחסת לתוכ� ההחלטה

 

88  S. Machura “The Individual in the Shadow of Powerful Institutions: Nikals Luhmann`s 
Legitimation by Procedure As Seen by Critics Procedural Justice” in Miscarriages of 

Justice 181 .כוחה המחייב של ההחלטה 
. בד בבד יש להבחי
 בי
 לגיטימיות ההחלטה ובי
א� א� אינה לגיטימית תהא מחייבת כל עוד קיימת תחושה שאי
 אפשרות להתנגד , החלטה
לגיטימציה של �במילי� אחרות יש לאבח
 בי
 דה. קרי למערכת המשפט בענייננו, לממסד

 J.L. Gibson “Understandings: אולעמדות שונות בסוגיה זו ר. כפיפות לה
-החלטות לבי
 אי
of Justice: Institutional Legitimacy, Procedural Justice, and Political Tolerance” 23 Law 
& Society (1989) 468; T.R. Tyler, K.A. Rasinski “Procedural justice, Institutional 
Legitimacy, and the Acceptance of Unpopular U.S. Supreme Court Decisions: A Reply 

to Gibson” 25 Law & Society (1991) 621.  
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אני נכו� לקבל רק החלטות שה� החלטות "אי� כל משמעות לאמירה , לא זו א� זו. תינת�

או שהיא אינה חורגת (החלטה שאני רואה אותה נכונה   פשיטא שאני אשלי� ע�,"נכונות

  ). ונות האפשריותממתח� ההחלטות הנכ

משמעה , על ידי מוסדות ומערכות אחרות, בדיקת נכונות ההחלטה של בתי המשפט

שמערכת חיצונית למערכת המשפט מבצעת פעילות במנותק מההתרחשות במערכת 

לפיו מערכות חברתיות שונות יכולות לבצע אותה פעילות שעיקרו� ההיתכנות (המשפט 

י� מדובר בהשלמה ע� החלטת מערכת המשפט אלא דברי� זה א במצב). 89בדרכי� שונות

  . בקבלת החלטה שהיא פרי פעולה של מערכת חיצונית למערכת המשפט

לש� . משמעות קיומה של נכונות להשלי� ע� החלטות אינה דווקא נכונות להסכי� לה�

 די ,קבלת החלטה אי� צור בפעולה של מערכת חברתית או מוסד שחיצוניי� לבתי המשפט

מערכות חיצוניות מזהות ). מעביר מסר( בית המשפט מקבל החלטה –  בית המשפטבפעולת

  . החלטה זו ע� עמדת המשפט

מקיומה של שגיאת קריאה קבועה של החלטה או אמירה של מערכת , לא זו א� זו

נובע שהחלטות בתי המשפט יובנו על ידי , חברתית אחת על ידי מערכת חברתית אחרת

 ,ת המשפט בצורה שונה מהמסר אותו בקשו בתי המשפט להעבירמערכות חיצוניות למערכ

לפיכ בדיקת נכונות . דהינו שגיאת הקריאה משנה את תוכנה של ההחלטה השיפוטית

  .ההחלטה על ידי מערכות חיצוניות נתונה מיסודה לטעות

 אולא בדידות (סגירות מערכתית של המשפט גורסת כי כ� התאוריה המערכתית  כמו

הערכות , לגיטימיות החלטות בתי המשפט לא תהיה קשורה להחלטותשייבת מח) אטימות

 היאלגיטימיות ההחלטה השיפוטית ). למשל מערכת פוליטית(או ערכי� חיצוניי� למשפט 

  .90 (self-legitimization)לגיטימיות עצמית של בתי המשפט 

ת להשלי� ע� היא נכונו, מהאמור עד כה נובע כי משמעות קיומה של לגיטימיות כאמור

מצאי� יהחלטות הקובעות מ(או לא אמיתיות ) מבחינת יישו� הדי�(החלטות לא נכונות 

  ). עובדתיי� שגויי�

ניתוק לגיטימיות ההחלטה השיפוטית משאלת נכונותה או אמיתותה נקשר היטב למצב 

בהלי . בו נתוני� ההלי הפלילי ודר קבלת ההחלטה השיפוטיתשחוסר וודאות של 

וודאות מובנית בדבר ההתרחשות � בכלל ובהלי הפלילי בפרט קיימת איהמשפטי

 

 .43' או עמר  89
90  R. Lempert “The Autonomy of Law: Two Visions Compared” in Autopoietic Law: A 

New Approach to Law and Society (Berlin, G. Tebuner ed., 1987) 152, 159. 
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כ�  על. 91) המשפט החל על העובדות,הדי�(העובדתית נושא ההלי וההחלטה השיפוטית 

בניתוק לגיטימיות ההחלטה משאלת נכונותה יש כדי להסיר סימ� שאלה מעל לגיטימיות 

  .וודאות נכונותה או אמיתותה�ההחלטה בשל אי

 נכונות מערכות חברתיות שונות להשלי� ע� – "גבולות סובלנות נתוני�" לאמירה מכא�

ג� לנכונות להשלי� ע� החלטות יהא תוכנ� ונכונות� , דהינו. החלטה אינה בלתי מוגבלת

סכנת , הסתברות צדקת ההחלטה, גבול זה מתייחס לדר קבלת החלטה. יש גבול, אשר יהא

פני סוג או סוגי�  העדפת סוג מסוי� של טעויות על(היווצרותה של טעות וסוג הטעות 

  ). אחרי� של טעויות

את גבולות ושגודרי� את נכונות קבלת ההחלטה השיפוטית , גבולות הסובלנות

גבולות הסובלנות אינ� . ה� פרי מוסכמות חברתיות, לגיטימיות ההחלטה השיפוטית

, ניי� בדבר צורת ההליגבולות אלה קובעי� עקרונות ראשו. קובעי� כללי� משפטיי�

). או סוג של טעות(הסתברות צדקת ההחלטה השיפוטית והסתברות התרחשותה של טעות 

  .92גבולות אלה מתורגמי� או נשמרי� באמצעות כללי� דיוניי� שוני�

 מוסכמות , היא פרי אקלי� חברתי מסוי�,מלמדת התאוריה המערכתית, הלגיטימיות

לומ� רואה בלגיטימיות על ידי הלי ' פרופ. סובלנותחברתיות אשר קובעות את גבולות ה

פי   הגבלת ציפיות של הפרט על ידי הלי תקשורתי המתנהל על,למידתיתהלי ) פרוצדורה(

לגיטימיות מושגת באמצעות כללי דיו� ). המשפט כמדיו� תקשורתי(כללי� משפטיי� 

� המשפטי מהווי� מרכיב  והדיו)פרוצדורה(סדרי הדי� . 93סדרי די� ודיני ראיות: נאותי�

באמצעות סדרי הדי� מועברי� מושגי� וסמנטיקה ממערכות . הכרחי ביישו� קוד המשפט

. על מנת לחזור לחברה כעמדת המשפט) לבית המשפט(חברתיות אחרות לעול� המשפט 

 סדרי הדיו� מעניקי� לגיטימציה להחלטה בהגדיל� את הסיכוי (Kriele)לדעת קירליה 

 מוצדקת שהיאקולי� הרלוונטיי� וקביעת סדר עדיפויות בדר להתחשב בכל השי

  .94סדרי די� מסוג זה מגדילי� את הסתברות קבלת תוצאה צודקת. ורציונלית

 

 S. Trechsel אור, וודאות העובדות�וודאות שאינה פחותה מאי�נכונות יישו� הדי
 נתונה באי  91
“Why Must Trails Be Fair?” 31 Is.L.R. (1997) 94, 103.  

 . להל
79' ראו עמ  92
אשר , בכלל� כללי� בדבר פסילת ראיות(אי
 הכוונה כא
 לכללי דיו
 או דיני ראיות מסוימי�   93

מבט : ראיות שהושגו שלא כדי
" הרנו
 ' אאור, בשיטות משפט שונות, קיימי� בצורות שונות
 ).983) ה"תשנ,  מזוז עורכי�'א,  ברק' א,בכר� (ספר לנדוי  "השוואתי

94  Machura , לא רק זכות השמיעה והאיסור בדבר ": השווה לדברי הנשיא ברק. 88הערה לעיל
המושג רחב ובוודאי שכולל הוא בחובו ג� זכויות . משוא פני� ה� מעיקרי הצדק הטבעי

החלטה שיפוטית הניתנת לאחר שמיעת ושקילת טענות . המוענקות לבעל די
דיוניות נוספות 
היא לא רק החלטה צודקת יותר ונראית , ללא משוא פני� ותו� קיו� הלי� נאות, שני הצדדי�
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 א , לגיטימציה לפעולת� של בתי המשפטגבולות הסובלנות יוצרי� מסגרת שמעניקה

לבי� , שפטיש להבחי� בי� לגיטימציה של בתי המשפט כמוסדות מרכזיי� של מערכת המ

כאשר נתונה לגיטימציה לפעולת� . לגיטימיות של הלי שיפוטי מסוי� או החלטה נתונה

עלולה להיפגע וא� להישלל הלגיטימיות של הליכי� מסוימי� או , של בתי המשפט

בכ אי� . א� נמצא כי לא נשמרו בעניינ� גבולות הסובלנות, החלטות שיפוטיות מסוימות

  . ל פועל� של בתי המשפטכדי להשלי בהכרח על כל

 אשר תפגע ה לא רק בהסתברות נפילתה של טעות של בתי המשפט תלוי95הלגיטימציה

) או צודקת(בסיכויי קבלתה של תוצאה צודקת אלא ג� בקיומה של חקיקה לגיטימית 

אשר משפיעי� על הסתברות קבלתה של תוצאה צודקת ,  ובשיוויו� באכיפתה96וברורה

עלול להיווצר פער בהבנת , ר חקיקה לגיטימית ושיוויו� באכיפתהבהיעד. בהלי השיפוטי

 פער, גבולות הסובלנות בי� בתי המשפט לבי� מערכות חברתיות ומוסדות חברתיי� אחרי�

הלי השיפוטי ע� זאת ריבוי טעויות ב. שיביא לפגיעה בלגיטימציה של בתי המשפט

� ועקרונות שמשקפי� את כללי שמירה על�לי� אחרות אייבמו ובהחלטות בתי המשפט

  .97 עלולה לגרו� יותר מכל לפגיעה בלגיטימציה של בתי המשפט,גבולות הסובלנות

אי� . כ� יש להבחי� בי� לגיטימיות לבי� אהדה או מידת האמו� במערכת המשפט כמו

או היעדר (או פופולריות של מערכת המשפט ע� לגיטימיות , לזהות שיעורו של אמו�

  : בדבריו הבאי�, דומה שלכ התכוו� השופט ברק. 98יה�החלטות) לגיטימיות

תנאי חיוני לקיומה של רשות שופטת עצמאית בלתי תלויה הוא באמו� "

. זהו אמו� הציבור בכ כי הרשות השופטת עושה צדק על פי הדי�. הציבור

תו מת� יחס שווה , זהו אמו� הצבור כי השפיטה נעשית באופ� הוג� נוטרלי

זהו אמו� הציבור ברמתה . ל אבק של עני� אישי בתוצאהוללא כ, לצדדי�

 

' בוכבינדר נ 610/94א "ע "אלא ג� יעילה יותר בחשיפת האמת, בעיני הציבור צודקת יותר
  .305�304 ,289 )4(ד נז"פ, בנק צפו� אמריקהכונס הנכסי� הרשמי בתפקידו כמפרק 

אי
 הדברי� מתייחסי� ללגיטימציה מוסרית אשר תלויה בהערכה ערכית ג� על ידי מערכות   95
א� אי
 הדברי� מתייחסי� למתח� ההחלטות הסבירות שנתונות . חיצוניות למערכת המשפט

כנ
 של החלטות בתי האחרוני� מתייחסי� לתו. להכרעת בית המשפט או לשפיטות המחלוקת
באמצעות� ה� מבקשי� לבחו
 א� יש לגיטימציה לבתי המשפט , המשפט ולצדקת החקיקה

 .R.H. Fallon Jr אור; אותה ה� מזהי� ע� המונח לגיטימציה, ואת צדקת ההחלטה השיפוטית
“Legitimacy and The Constitution” 118 Harv. L. Rev. (2005) 1787.  

לצור� החיבור אניח כי ). 85 הערה אור(חקיקה לא יעסוק חיבור זה בהיבט זה של צדקת ה  96
צודקת ולו /לבתי המשפט נתונה לגיטימציה ולפיכ� שה� פועלי� לפי מערכת חוקי� לגיטימית

 . במידה המינימלית ביותר שדרושה
97  B. Forst Errors of Justice (Cambridge, 2004), 214-215.  
 . 213'  עמ,ש�  98
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בלא אמו� הציבור לא תוכל הרשות . המוסרית הגבוהה של השפיטה

.  הצור באמו� הציבור אי� פירושו הצור בפופולריות...השופטת לפעול

הצור להבטיח אמו� פירושו הצור לקיי� את תחושת הציבור כי ההכרעה 

  .99"ללא נטיה, נוטרלי, אוביקטיבי, �השיפוטית נעשית באופ� הוג

הדברי� . משבר אמו� בפעולת בתי המשפט עלול לפגוע בלגיטימציה של בתי המשפט

בפרשה זו נמצא בי� היתר כי חוקרי שירות הביטחו� הכללי נהגו . נאפסוביטוי בפרשת מצאו 

. תבמטרה לגבות מה� הודאו, בה� נקטו כלפי חשודי�שלהעיד שקר בדבר דרכי החקירה 

  :בהתייחס לגילוי זה אמר בית המשפט

מעשי� אלו נושאי� בחוב� פגיעה מרחיקת לכת באמינות� של שליחיה "

ניטלה בכ מבית הדי� היכולת להכריע . של הזרוע הממלכתית האמורה

בעניינו של המערער על יסוד נתוני אמת ונפגמו מעמדו וכוחו של בית הדי� 

המעשה החמור שנתגלה . וקרי�אשר הול שולל על ידי דבריה� של הח

במקרה דנ� ואשר כתוצאה הימנו נשע� בית הדי� בממצאיו ובמסקנותיו על 

הודאות אשר לגביה� נמסרו לבית הדי� עובדות לא נכונות בקשר לאופ� 

, מחייבת נקיטת� של צעדי� החלטיי� כדי לשרש תופעה כגו� זו, גביית�

   .100" לממשלהואנו מפני� לכ תשומת ליבו של היוע� המשפטי

עוררו שפרשיות אחרות ב ו101צ"מע ,נאפסות ואי� להקל ראש בחומרת הגילויי� בפרש

אי� . הד תקשורתי והיוו נושא לדיו� במוסדות חברתיי� שוני� ובמערכות חברתיות שונות

אול� לא נית� . דוגמת התקשורת בבתי המשפט, למעט בפגיעה באמו� מערכות חברתיות

לא נית� ללמוד על . גיעה בלגיטימציה של בתי המשפט בישראללזהות בעטיה של הפרשה פ

 

 . 149�148 ,141) 4(ד מ"פ, השר לענייני דתות' צב� נ 732/84 �"בג  99
בעקבות פרשה זו . 637�636, 631) 2(ד מא"פ,  התובע הצבאי הראשי'נאפסו נ 124/87פ "ע  100

הושלמה הורתה הממשלה על הקמת ועדת חקירה ממלכתית זו לפני שו משטרה תנפתחה חקיר
 ומת
 עדות בבית, כ בנושא פעילות חבלנית עויינת"חקירה של השבלעניי
 שיטות ונהלי ה

,  מזוז עורכי�'א,  ברק'א, כר� א (בספר לנדוי אוועדה רולדוח ה. המשפט בקשר לחקירות אלה
הפרשה ודוח הוועדה היוו נושא לדיוני� ומחלוקות בענייני� שאינ� כלולי� . 269) ה"תשנ

ציי
 כי ג� נגע אלימות שוטרי� מהווה גור� להרשעות בשולי עניי
 זה יש ל. במסגרת חיבור זה
דוח ;  ואיל�18 ,)1994 (דוח הוועדה בנושא הטיפול המערכתי באלימות שוטרי� אור, שוא

 .544 ,)ה"תשמ( 36' מבקר המדינה מס
 החלטה מיו� , בנבופורס� ( הררי' נמדינת ישראל) 792/78ח "תפ (4063/98) א"ת (ח"תפ  101

, בי
 היתר, זיכוי זה נבע. ו במשפט חוזר מי שהורשעו בשורה של הצתותבו זוכ) 15.12.1998
מעדות חוקר משטרה בדבר מעשי התעללות קשי� אשר ביצעו שוטרי� בנידוני� במהל� 

 . בשער השלישי258 הערה או לפרשה זו ר,הכתבת הודאות ושכתוב
, מסכת שקרי�, חקירת�
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חוסר נכונות להשלי� ע� החלטות בתי המשפט מצד מערכות חברתיות שונות בישראל 

מערכות חברתיות המשיכו לפנות אל בית המשפט לש� קבלת עמדת . נאפסולאחר פרשת 

. עמדת המשפט כי ה� מקבלות את פסקי הדי� כמשקפי� את �המשפט וגילו בהתנהגות

 יש שיאמרו .המש מילוי תפקיד� החברתי של בית המשפט מעיד על קיומה של לגיטימציה

מכווני� בחיבור זה מכל מקו� , כי זוהי לגיטמציה במוב� החלש או לגיטימציה מינימלית

נוכח האמור נראה כי אי� בגילוי מספר לא קט� של הרשעות שווא כדי לשנות . אליההדברי� 

לגיטימיות החלטות בתי המשפט תשמר כל עוד ה� , במילי� אחרות. הכוללתאת התמונה 

חריגה מגבולות הסובלנות תשלול את הלגיטימיות של החלטה . פועלי� בגבולות הסובלנות

מסוימת או הלי מסוי� א לא תגרו� בהכרח לשלילת הלגיטימציה המוסדית של בית 

מתנהלי� לפני בתי המשפט  לשלילת הלגיטימציה של כלל ההליכי� ש אוהמשפט

  .והחלטותיה�

כבתי משפט , הדברי� האחרוני� מבוססי� על ההנחה כי לבתי המשפט בישראל

 מחייב הוכחה נית� להניח , לכאורה, א� שהדבר.נתונה לגיטימציה, במדינות רבות במערב

מערכות הלפיו שהנחה זו מבוססת על מצב הדברי� בישראל . רכי חיבור זהואת קיומה לצ

ברתיות השונות פונות לבתי המשפט על מנת שאלה יאמרו לה� את עמדת המשפט ביחס הח

לגיטימיות , הלכה למעשה, בכ נמצאת מוקנית. לעובדות נתונות או אירועי� מסוימי�

נית� ללמוד לגיטימציה זו ג� מקיומה של תגובה . כהגדרתה לעיל, להחלטות בית המשפט

בטאת בפגיעה בשמו הטוב של הנאש� בפלילי�  תגובה שמת,ציבורית להרשעה בפלילי�

  .102הימנעות הציבור מליצור קשרי� ע� מי שהורשע בפלילי� והצור ברהביליטציהוב

מוליכה " לגיטימיות באמצעות הליכי�"קשירת המושג עיוות די� ע� הדוקטרינה בדבר 

, אחרותבמילי� . למסקנה כי עיוות די� נגר� כאשר נפגמת לגיטימיות הלי פלילי מסוי�

עיוות די� נגר� כאשר הלי והחלטה מסוימי� כרוכי� בחריגה מגבולות הסובלנות 

כמושג , המושג עיוות די�. שבמסגרת� נתונה לגיטימציה לפעולת� של בתי המשפט

 ,מפנה מבטו לא רק אל בתי המשפט אלא א� אל מערכות חיצוניות למשפט, הלגיטימיות

להל� . תכני� ומסרי� בי� מערכות חברתיות שונותככזה הוא משמש חוליית קישור להעברת 

  . מספר דוגמאות לפעולתו הקישורית של המושג עיוות די�

  

 

ס "דוגמת תגובת ציבור תומכי מפלגת ש, מקרי� חריגי�. לפחות ברוב רוב� של המקרי�  102
רק מדגישי� , "הוא זכאי"תגובה אשר אופיינה בקריאה , להרשעת מנהיג התנועה אריה דרעי

 .את לגיטימיות
 של רוב רוב
 של ההחלטות
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  פעולתו הקישורית של המושג עיוות די�  .ד

  עיוות די� כחוליית קישור  .1

כמושג אשר באמצעותו ,  עומד המושג עיוות די�103במרכז מחקר� של נובלס ושי�

. באנגליה להשפיע על פעולת בתי המשפט וההלי הפליליביקשו מערכות חברתיות שונות 

מר למערכות ובאמצעות השימוש בעיוות די� ביקשה מערכת המשפט האנגלית ל, מנגד

במחקר� עמדו . אחרות כי היא שוקדת על שיפור פעולתה וקידו� לגיטימיות החלטתה

 Criminal ( המערכת הפוליטית ובי� בתי המשפט,החוקרי� על המשוב ההדדי בי� המדיה

Justice System (ד� רפורמותציחסי גומלי� אלה מאופייני� במשברי� אשר ל. באנגליה :

 בדבר הצור לית� 20�ראשית המאה הו 19�טענות של המערכת הפוליטית בסו� המאה ה

הובילה בסופו של יו� להקמת , סעד למקרי� של עיוות די� לצד גילויי� של הרשעות שווא

לאחר , גילויי� של הרשעות שווא. בהסכמת בתי המשפט, � פליליי�בית המשפט לערעורי

בכל , על ידי המערכת הפוליטית, הביאה לתיקוני חקיקה, הקמת בית המשפט לערעורי�

החוקרי� מזהי� כי לאחר גל , יתרה מזו. הקשור להליכי ביקורת ותיקו� הרשעות בפלילי�

, רת מצד המדיה והמערכת הפוליטיתגל אשר זכה לפרסו� וביקו, של גילויי הרשעות שווא

להרגעת "הגביר בית המשפט לערעורי� את התערבותו בהחלטות הערכאה הדיונית עד 

סופ� ואולי שיא� . כל זאת תו שימוש ברטוריקה של גילוי ותיקו� עיוותי די�. 104"הרוחות

 בשני� אלה , למאה החולפת90�של משברי� ורפורמות אלה היה בראשית� של שנות ה

בתקשורת פורסמו כתבות שעסקו בהרשעות . ל בית המשפט לערעורי� שורת הרשעותביט

הסיקור התקשורתי וביטול ההרשעות הביאו לביקורת של פוליטיקאי� . ובמאבק לביטול�

נוכח אלה נערכה . על שופטי� ובתי המשפט ולפרישתו של נשיא בית המשפט לערעורי�

 מבתי המשפט קמה רשות עצמאית ונפרדתוהורפורמה בסדרי עבודתה של ערכאת הערעור 

 לחקור טענות וחשדות לעיוותי די� ולהביא� לפני בית המשפט האשר מתפקידוהממשלה 

והגברת התערבותו של בית המשפט לערעורי� בהחלטות , רפורמה זו. 105לערעורי�

לפיו בית ש אל מערכות חברתיות שונות ,לדעת נובלס ושי�, הערכאה הדיונית נשאו מסר

קש בית המשפט לקד� יבפעולות אלה ב. ט שוקד על גילויי� של עיוותי די� ותיקונ�המשפ

  .את לגיטימיות פעולתו

, )22' תיקו� מס( בחוק בתי המשפט בעקבות תיקו� חוק בתי המשפט. מאנגליה לישראל

המשנה לנשיא או שופט אחר שקבע לכ , הוסמ נשיא בית המשפט העליו�, 1996�ו"תשנ

 

 .66 הערה לעיל אור  103
 . לשער השני והטקסט מעליה61 הערה ג� אור  104
 299'  לרשות זו וסמכותה ראו עמCriminal Cases Review Commission רשות זו קרויה  105

 .ואיל�
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על עריכתו של משפט חוזר עקב חשש של ממש כי בהרשעה נגר� לנידו� להורות , הנשיא

קשר הנשיא ברק בי� , בהתבסס על תיקו� זה לחוק, בהורותו על משפט חוזר. 106עיוות די�

. 107הצור לברר טענות לגרימתו של עיוות די� ובי� בסיס אמו� הציבור במערכת השפיטה

המשפט עושי� לשיפור פעולת� כי ה� לפיו בתי שנושאת מסר , קביעה זו של הנשיא ברק

צדקת החלטותיה� ולכ� על על ערי� לצור לשמור על קיומו של הלי משפטי ראוי ו

   .המערכות החברתיות השונות לכבד את ההלי השיפוטי ואת ההחלטות אשר נתנו במסגרתו

 נית�. באופ� דומה נית� לאפיי� את השימוש במושג עיוות די� בסוגיה של פסלות שופט

לומר שבתי המשפט מבקשי� לקד� את נכונות� של מערכות חברתיות אחרות לקבל את 

ההלי המשפטי ואת החלטותיה� על ידי זיהוי פגיעה באובייקטיביות השופטי� ע� 

לפיו בית המשפט עומד על משמר דר שבזיהוי זה מועבר מסר . היווצרותו של עיוות די�

מערכות חיצוניות למערכת המשפט נית� למצוא שפונה אל , דוגמה לרטוריקה זו. פעולתו

השתחררות בלתי ראויה של השופט מדיו� במשפט פוגעת בהגינות , אכ�: "בדברי� הבאי�

באותה המידה כמו המשכת הדיו� בעניי� , באמו� הציבור וגוררת אחריה עיוות די�, המשפט

יצחק ' ר נ אורי שח4160/96פ "ע: השוו(שמ� הראוי הוא לשופט לפסול עצמו ממנו 

באימו� , יסודה של מערכת השפיטה בישראל בעצמאותה" ,108))"לא פורס�(מושונוב 

  .109"בתחושת הציבור כי השופט עושה צדק על פי משפט"שהציבור רוחש לה ו

באורח דומה עושה בית המשפט שימוש במושג עיוות די� כאמצעי לקידו� אמונ� של 

אמונו של הציבור בהלי הפלילי : "ילימערכות חברתיות שונות באפקטיביות ההלי הפל

יגבר ויתחזק בא� משפטו של נאש� יתברר וייפסק ללא עינוי די� כתוצאה מהמשכות זמ� 

  .110"וללא עיוות די� כתוצאה ממעצרו בטר� משפט, הדיו� העולה על הרצוי והמותר

דוגמה נוספת ואחרונה לפעולה הקישורית של המושג עיוות די� נית� להדגי� בפרשת 

 הטיפול המשפטי ברצח הילד דני כ� הוא מ� הפרשיות שלה�. צח הילד דני כ� עליו השלו�ר

פתחי , סמיר גנאמה, ברצח זה הואשמו והורשעו אחמד כוזלי.  פרסו� רב בתקשורתהיה

הפעולה הקישורית של המושג מבוטאת בדבריו של . עלי גנאי� ועאט� סביחי, גנאמה

 

 . ואיל�210' או עמלהסדר חקיקתי זה ר  106
אי
 בהחלטה על , במקרה שלפנינו" :529) 1(ד נג"פ, מדינת ישראל 'קוזלי נ 7929/96ח "מ  107

ות לסטות יש בה את אותה הנכונ, בה בעת. קיומו של משפט חוזר משו� הכרה בטעות בהכרח

היא העומדת בבסיס אמו
 הציבור , נכונות זו. בהתקיי� העילות שבחוק, מעיקרו
 סופיות הדיו

עריכתו של משפט חוזר במקרי� , ולעיתי� המחייבת, היא המאפשרת. במערכת השפיטה
  ).ד572' עמ ("המתאימי� לכ�

 .פורס� בנבו, דינת ישראל מ'אבראמוב נ 4067/01פ "ע   108
 .פורס� בנבו,  מנהל בתי המשפט'ב� ארי נ 2491/02 �"בג  109
 . 694�693, 677) 1(ד מו"פ, מדינת ישראל' יעקב אביד� נ 5700/91פ "בש  110
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� פסק הדי� המרשיע של בית המשפט המחוזי בתללאחר הינת�, ר תו� שגב"העיתונאי ד

 סבר כי הרשעת נאשמי הילד דני כ� בבית המשפט 112ר שגב"ד. 111אביב במשפט החוזר

נעשתה על רקע תופעת הכהניזי� אשר ראתה בערבי� כמבקשי , לראשונה, המחוזי בחיפה

או (תנה על רקע ינ, לדעתו, ההחלטה בדבר המשפט החוזר. 113נפש� של היהודי� בישראל

הסכמי אוסלו אשר סמנו נכונות לא רק לפיוס בי� יהודי� וערבי� אלא ג� נכונות ) באווירה

ההרשעה בתו� . 114ולשנות�, לא נכונות או לא מוצדקות, לבדוק תפיסות ועמדות ישנות

תנה במהלכו של גל מעשי טרור ואיבה ינ, ר שגב"לדעת ד, המשפט החוזר בבית המשפט

באווירה ר שגב "לדברי ד"). אקצה�אינתפאדת אל"דע בש� שנו (2000אשר פר� בספטמבר 

ציבורית עויינת לערבי� בית המשפט המחוזי לא רק חזר והרשיע ברצח אלא הבליט בפסק 

אי� בפסק הדי� לדעתו שאלא . רצח ילד יהודי באשר הוא יהודי: דינו את המניע הלאומני

את , לשיטתו, אופפי�שנית� בתו� המשפט החוזר להסיר את סימני השאלה שאפפו וה

סימני שאלה אשר לדבריו מעלי� ספק בהרשעה ומלמדי� שיש לזכות את . ההרשעה ברצח

 חלק הואשלצור ענייננו (ר שגב "נוכח דעתו זו של ד. הנאשמי� בדי� מחמת הספק

, ובשי� לב לכ כי הנשיא ברק הורה על משפט חוזר)  העיתונות– ממערכת התקשורת

ר שגב "נית� לומר כי לדעת ד, ותי לגרימתו של עיוות די� בהרשעהבשל חשש מה, בפרשה זו

�בסוגיית יחסי ערבי�(להעברת עמדות חברתיות , "עיוות די�"נעשה שימוש במושג  

המושג עיוות די� . אל מערכת בית המשפט וממנה אל מערכות חברתיות אחרות) ישראלי�

י� ממערכות חברתיות דוגמת שימש בפרשה זו כלי קיבול להעברת מסרי� מדיניי� חברתי

היוע� המשפטי , בתוכה עורכי דוח קרפ(הפוליטיקה או התקשורת אל מערכת המשפט 

 

  .פורס� בנבו,  קוזלי' נמדינת ישראל 5052/99 )א"ת (ח" בתפ25.2.2002 הכרעת די
 מיו� אור  111
המניע " שגב ' ג� תאור.  בטלוויזיה החינוכית25.2.2001מיו� , "ערב חדש"במסגרת התוכנית   112

האר� ( " מה נשאר– רצח דני כ�" שגב 'ת; )26.2.2002האר� ( "הלאומני נותר תמוה
הכרעת הדי
 שפורסמה השבוע ג� ממקמת את הפרשה ": ש� כתב מר שגב, )1.3.2002

בהיותה ג� פרשה פוליטית היא מעוררת מטבע הדברי� . בתולדות היחסי� בי
 יהודי� לערבי�
החקירה והמשפט היו מתנהלי� באותה דר� אילו היו הנאשמי� יהודי� והילד את השאלה א� 

בוקר יו� מת
 הכרעת הדי
 בהיות הנאשמי� בקוד� לכ
 ציי
 מר שגב כי  ,"הנרצח ערבי
היו� ההכרעה במשפט החוזר של רוצחי הילד דני "בבחינת זכאי� הופיעה במעריב הכותרת 

�חי� אלה מדגימי� כשל תקשורתי בי
 המערכות  ניסו– ל" כ� ג� אמר הקריי
 בגלי צה"כ
 . השונות

 ,ל"היא פרשת רצח דפנה כרמו
 ז, אשר נדונה בסמיכות זמני�, פרשה נוספת של רצח בכרמל  113
 157/87פ " עאו ר,ל"חלק מנאשמי רצח הילד דני כ� הואשמו והורשעו ברצח דפנה כרמו
 ז

 .642) 2(ד נד" פ,מדינת ישראל 'יחי נסב 2478/99ח "מ; פורס� בנבו, מדינת ישראל 'סביחי נ
שנערכה במשרד , נראה כי הדברי� כוונו לדוח קרפ שסיכ� חקירה פנימית של הפרשה  114

הדוח הוגש לשר המשפטי� . משנה ליוע� המשפטי לממשלה,  קרפ'י'  הגבעל ידיהמשפטי� 
 .1995בחודש אוגוסט 
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האחרוני� בחנו טענות לפגמי� . ובכללה אל בתי המשפט)  לשעבר מר ב� יאירלממשלה

תוצאות בחינה זו מבוטאי� בהחלטה . בהלי שנוהל ובהרשעה בשי� לב למסרי� אלה

  .ובתוצאות המשפט החוזר מאיד גיסא, שפט חוזר מחד גיסאבדבר עריכתו של מ

  והתפתחות הדיו� הפלילי באירופה, שינויי� חברתיי�, תפיסות תרבותיות  .2

בה� נתונה לגיטימיות להחלטה שגבולות הסובלנות ש טוענת התאוריה המערכתית

יי� אמורי� לפיכ שינויי� חברת.  פרי אקלי� תרבותי,השיפוטית ה� פרי מוסכמות חברתיות

סדרי די� שלא נחשבו כגורמי� ,  עקב שינוי חברתי– להשתק� בשינויי� בהלי הפלילי

לעיוות די� עלולי� להיחשב ככאלה וק� הצור לשנות� על מנת לשמור על לגיטימיות 

בחינת התפתחות ההלי המשפטי באירופה ובאנגליה מימי הביניי� ועד . ההלי וההחלטה

על עיצוב ההלי ) מוסכמות חברתיות(גי� השפעתה של תרבות יש בה כדי להד, ימינו

  . על המושג עיוות די� ככלי קיבול לעמדות חברתיותו על גבולות הסובלנות ,115הפלילי

יה באירופה הסתמנה במעבר מחריצת די� בהתבסס על גורל או שבועה אל יהאל� השנ

ה פלילי והמצביעות על הלי של איסו� ובדיקת ראיות חיצוניות שמלמדות על ביצוע מעש

התפתחות זו הושפעה מעמדות תרבויות ופוליטיות אשר יצרו שני אבות . אחריות בפלילי�

, ")הקונטיננט("השיטה האינקויזטורית במדינות יבשת אירופה : טיפוס של שיטות משפט

הביאה , )אנגליה" (אי"ל" היבשת"התקרבות תרבותית בי� . והשיטה האדוורסרית באנגליה

להשפעת� , לתהלי זה.  השני� לייבוא של צורות דיו� מהיבשת לאי ומהאי ליבשתבמהל

תוקדש הסקירה הקצרה , תרבותיי� באירופה על סדר הדי� הפלילי�של שינויי� חברתיי�

  .להל�

שיטת הוכחה , ובכלל זה באנגליה, א� קוד� לנפילת האמפרייה הרומית שלטה באירופה

אי� צור . ההנחה שהאמת מתגלית על ידי האל יודע כלהשיטה התבססה על . גרמנית עתיקה

שכ� האל יחשו� את האמת על ידי אותות , לאסו� ראיות להוכחת אשמתו של חשוד בעבירה

 במניעת מלחמות שבטיות, מש רוב ימי הביניי� התרכז השלטו� במדינות אירופה. מסוימי�

. היה עניי� הפרט והכנסייה, פלילי או אזרחי, סכסויישוב . או בי� המשפחות הגדולות

באנגליה החלה התפתחות חשובה בימיו . האחרונה התעסקה יותר בעבירות על חוקי הדת

 

 J. Jackson “Theories of Truth Finding in: הסקירה הקצרה מבוססת על המקורות הבאי�  115
Criminal Procedure: An Evolutionary Approach” 10 Cardozo L.R. (1988) 475, 486-496; 
J. Briggs, C. Harrison, A. McInnes Crime and Punishment in England: An Introductory 
History (1996); M. Damaska The Face of Justice and State Authority (Yale, 1986), 186-
194; J. Langbien Prosecuting Crime in The Renaissance: England, Germany, France 
(Cambridge, 1974), 129-139; J.H. Langbien “Historical Foundations of The Law of 

Evidence: A View From The Ryder Sources” 96 Columbia L.R. (1996) 1168.  
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הקרקעות אשר ) בעלי(המל ביקש לגבות מס בייעילות ממחזיקי ). 1166(של הנרי הראשו� 

, מקומיי�, כ פשוטי ע� הושבעו אבירי� ואחר, לש� בירור זהות הבעלי�. מספר� גדל

בדר זו . אשר מתו היכרות� את הנסיבות המקומיות קבעו מי הבעלי�, י הממלכהברחב

המושבעי� שמשו . שיטה זו הועתקה ג� למשפט הפלילי ע� הזמ�. נוסדה שיטת המושבעי�

 ,)אותות האל( המושבעי� בצורת� הראשונית החליפו את דבר האל ,כמכריעי� ומפשרי�

בדר זו .  לשמוע אלא כדי להשמיע את דבר� התכנסו במשפט לא כדי,ה� ידעו את האמת

 החל להתפתח מוסד שופטי 14�במאה ה, מאוחר יותר. החל מתפתח המשפט המקובל

. נטלמני� מקומיי� אשר פעלו לשמירת הסדר הציבורי מטע� המל'היו אלה ג. השלו�

זו בדר . לימי� נתבקשו אלה לאכו� חוקי� שוני�. נטלמני� מקומיי� ולא אנשי האצולה'ג

מוסד אשר חשיבותו באכיפת החוק הפלילי עלתה . (Magistrate)סטרייט 'התפתח מוסד המג

 מהמשפטי� 90%�באנגליה וויילס למעלה מ, כיו�,  לפניו נערכי�,מש השני�ב

  .116הפליליי�

משפט .  באירופה השתכלל במהל ימי הביניי� המשפט הקאנוני של הכנסייה הקתולית

דואליות זו נובעת מדואליות . ה� כשופטי�,  שמשו ה� כחוקרי�זה התבסס על כוהני דת אשר

.  ה� כמנהיג רוחני שקובע כיצד על האנשי� לנהוג,התפקיד של הכומר ה� כעור הווידוי

מערכת שיפוטית זו התאפיינה בהיררכיה וריכוזיות בהתבסס על דר פעולת הכנסייה 

בשנת , ההכרעה על ידי אותות האלע� נטישת ). אפיפיור, ארכיבישופי�, בישופי�, כמרי�(

ומעבר להוכחה על בסיס ראיות חיצוניות אומצה ברבות ממדינות יבשת אירופה , 1215

  .שיטת הדיו� וההכרעה מהמשפט הקאנוני

קלפר וגלילאו נתנו את , התפתחות בפילוסופיה של מדעי הטבע על ידי קופרניקוס

. מד� של המושבעי� כיודעי אמת נפג�מע. אותותיה� על סדרי הדי� ודיני הראיות באנגליה

נוכח שינויי� . בעקבות מדעי הטבע עלתה הדרישה להוכחת המציאות על ידי עדי� וראיות

לימי� (מעתה ה� יקבעו א� יש להעמיד פלוני לדי� בפלילי� , אלה שונה תפקיד המושבעי�
Grand Jury .( לקביעת האשמה הוק� חבר מושבעי� נוס�(Petit Jury)יו הובאו  אשר לפנ

 

116   
פסגת שיטת הדיו
 וההחלטה "ע� זאת הלי� לפני מושבעי� נחשב כהלי� ראוי ונכו
הדעה . רוב הספרות המשפטית מתייחסת לשפיטה על ידי מושבעי�. באנגליה" השיפוטית

הרווחת בקרב הציבור באנגליה וויילס רואה בשפיטה על ידי מושבעי� כהלי� הוג
 יותר 
בשלב זה די לציי
 כי בשפיטה על . � דיו
 ער בעניי
 זהקיי. מאשר שפיטה בבית משפט השלו�

 הגנה , דר� דמוקרטית,שפיטה על ידי שווה מעמד: ידי מושבעי� קיימי� היתרונות הבאי�
. דיכוי על ידי חקיקה ונגישה על ידי רשויות התביעה, מפני שימוש לרעה בכוח הסמכות

לי� הפלילי הצרפתי בצרפת כטענות נגד הה, האחרוני� מועלי� ולא ללא בסיס עובדתי
 J. Jackson “Trial Procedures” in Miscarriages of או ר,ובמדינות רבות בעול� אשר אימצוהו

Justice, 187; Comparative Criminal Procedure (London J. Hatchard, B. Huber, 
R. Volger ed., 1996), 8-13.  
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בתחילה היה לשופט האנגלי מעמד מרכזי בניהול הדיו� וחקירת . ראיות ונשמעו העדי�

פיתוח דיני הראיות והכרה בזכויות דיוניות , באנגליה, התמקצעות העוסקי� במשפט. העדי�

שהיה נציג (הביאו לחיזוק מעמד הסניגור מזה והתובע ) 19�במהל המאה ה(של הנאש� 

בד בבד ע� צמצו� , כמנהלי הדיו� וכמי שעוסקי� בחקירת העדי�, מזה) קורב� העבירה

  .תפקידו של השופט בענייני� אלה

�הקמתו של הStar Chamber קבלתה של השיטה את  היוותה הזדמנות לבחו�

נסלור ליטול חלק בשיפוט 'היה זה ניסיו� של בית המלוכה והצ. האינקוויזטורית באנגליה

. בבית משפט זה לא יישבו מושבעי�. מעמדו של המלכחלק ממהל לחיזוק , הפלילי

בהיתר המל היה בית משפט זה מוסמ . הנאש� היה נחקר במהל הדיו� על ידי השופטי�

והיותו כלי , השימוש בעינויי� על ידי בית משפט זה. רכי החקירהולהשתמש ג� בעינויי� לצ

, של מאבק בי� המל לפרלמנטבסופו , בידי חצר המלכות לדיכוי מתנגדי� פוליטיי� הביאה

תוצאות מאבק זה ניכרו בשלילת משטרה בעלת מבנה הררכי וריכוזי וכ� בשלילת . לביטולו

  .שלילה אשר נשמרה שני� ארוכות. מערכת תביעה מרכזית

דרישה לנטישת ) 1789( מהצד השני של התעלה הביאה עמה המהפכה הצרפתית 

" האדוורסרי�" ואימו� סדרי הדיו� השיטה הישנה אשר זוהתה ע� המשטר המלוכני

לפי המשפט הקאנוני . יתה זיהוי השיטה הישנה ע� עינויי�יגור� מרכזי לדרישה זו ה. מאנגליה

הכנסייה העניקה לגיטימיות . לא נית� להוכיח אשמה אלא על ידי שני עדי� או הודאה באשמה

בימי� של .  האריכה ימי�מהפכה זו לא. שהיוו כלי מרכזי להוכחת עבירת המיניות, לעינויי�

. לש� שמירה על הסדר הציבורי ולבססה, שקט חברתי היה קשה להנחיל מערכת משפטית�אי

חזרה אשר הוכרזה . שמונה שני� בלבד לאחר המהפכה הסתמנה מגמת חזרה לשיטה הישנה

בי� . א המהפכה השנייה לא מחקה כליל את המהפכה הראשונה. 1808לאחר המהפכה בשנת 

ומוסד , התרת ייצוג הנאש� על ידי סניגור, � החשובי� יש לציי� את פומביות הדיו�השינויי

  .117 (Cour d'assise)המושבעי� בבית המשפט לפשעי� חמורי� 

את אותותיה� על  תהליכי אירופיזציה וגלוביזציה נותני� כיו�, התקרבות תרבותית

ידה הדדית והעתקת נית� לזהות תהלי של למ. המערכת הפלילית באירופה ובאנגליה

. הסדרי� בעיקר נוכח גילויי הרשעות שווא וקריאות לרפורמה עקב מקרי� של עיוות די�

 באנגליה הוקמה תביעה ממלכתית וקיימת מגמה הולכת וגדלה של פיקוח שיפוטי על דר

ראויה לציו� היא מינוי המגמה נוספת באנגליה . 118עבודת המשטרה והתביעה הכללית

מעמד� ותפקיד� , באירופה, מהעבר השני. 119 בעלי השכלה משפטיתשופטי שלו� מקרב

 

 .75�73' עמ, לעיל  117
 .ירידת חשיבותה של זכות השתיקה, לדוגמה. ני הראיותמגמה זו מסתמנת ג� בדי  118
119  C. Walker “The Judiciary” in Miscarriages of Justice, 204-212.  
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. של התובעי� והסניגורי� גדל לצד כרסו� בתפקיד השופט בכלל והשופט החוקר בפרט

� היתר בהתרחבות התופעה של עסקות טיעו� במדינות אירופה דוגמת ימתבטא בזה שינוי 

בססי� התנגדות ערה לשינויי� ע� זאת שיקולי מסורת ותרבות משפטית מ. גרמניה ואיטליה

במדינה שדוגלת בהלי , כ לדוגמה. 120קיצוניי� באנגליה ובמדינות אירופה כאחד

תפקידו של הסניגור עדיי� נתפס כמצומצ� והגנה על זכויות , דוגמת צרפת, אינקווזיטורי

  . 121הנאש� נתפסת כדבר נסבל א� שאינו מתקבל בברכה

, באנגליה מזה ובמדינות כצרפת וכגרמניה מזהתפיסות תרבותיות שונות , הנה כי כ�

התקרבות . מש השני� בהתייחס להלי ולהרשעה בפלילי�בעיצבו גבולות סובלנות שוני� 

 תרבותית ושינוי במוסכמות חברתיות נתנו את אותותיה� על מוסדות שנוטלי� חלק בהלי

  .הפלילי וצורת התנהלותו

  לי� הפלילי ההגדרה המוצעת לעיוות די� בה– סיכו�  .3

במסקנה כי עיוות די� בהלי הפלילי נגר�  122הדיו� בטעות ועיוות די�הסתיי� , כזכור

 ההלי נכונות קבלתאשר מקדמי� או שומרי� על , כאשר נפגעו גורמי� או פרמטרי�

, Autopoietic Law בשי� לב למוב� המושג לגיטימיות לפי תאורית. וההחלטה השיפוטית

מוצע להסיק ולומר כי עיוות די� נוצר , מיות באמצעות הליכי�ולדוקטרינה בדבר לגיטי

הלי והחלטה של  לגיטימיותששומרי� או מקדמי� , כאשר נפגעי� גורמי� או פרמטרי�

פגיעה בלגיטימיות של הלי והחלטה מסוימי� במובח� מפגיעה בלגיטימציה של . מסוימי�

 

120  J. Belll “The French Pre-Trial System” in Miscarriages of Justice, 354; S. Field 
“Judicial Supervision and the Pre-Trial Process” 21 Journal Of Law And Society (1994) 
119; N. Jörg, S. Field, C. Brants “Are Inquisitorial and Adversarial Converging?” in 
Criminal Justice in Europe (Oxford, 1995) 41; S. Field, A. West “A Tale of Two 
Reforms” 6 Criminal Law Forum (1995) 473; Comparative Criminal Procedure, supra 

note 116, 85-92, 168; W.G. Runciman “An Outsider’s View of the Criminal Justice 
System” 57 M.L.R. (1994) 1; The Criminal Process and Human Rights (Dordrecht, M. 

Delmas-Marty ed., 1995), 187-198.  
 הצרפתית התנגדות גדולה לאימו�  הביעה שרת המשפטי�2000במסגרת הרפורמה של שנת   121

התנגדות זו . אלמנטי� משיטת הדיו
 האדוורסרית ובכלל זה הגדלת תפקידו של הסניגור
זאת . שה� לדעתה צודקי� ויעילי� יותר, נעשתה נוכח העדפת כללי הדיו
 המסורתיי� בצרפת

, � באירופהא� שצרפת נדרשה לרפורמות נוכח מספר פסקי די
 קשי� של בית הדי
 לזכויות אד
ג� לאחר רפורמות אלה . בה� נקבע כי צרפת הפרה את האמנה האירופית בדבר זכויות אד�ש

נותר הפיקוח השיפוטי האקטיבי על פעולות החקירה בבחינת המודל האידיאלי במשפט 
הצרפתי תו� דחיית האפשרות לית
 מעמד מוביל לסניגור בביקורת על פעולות רשויות 

 J. Hodgson “Codified Criminal Procedure אורת על הליכי המעצר רהחקירה ובכלל זה ביקו
and Human Rights” [2003] Crim.L.R. 165, 175-176. 

 . 62'  עמלעיל   122
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גמה מבלי להוכיחה כי לפועל� שהוד, המשכו של חיבור זה יתבסס על ההנחה. בתי המשפט

לגיטימציה . נתונה לגיטימציה, כבמדינות רבות במערב, ופעולת� של בתי המשפט בישראל

 יישמרו הערכי� ,זו אינה מבטיחה כי בכל הלי ובכל החלטה יישמרו גבולות הסובלנות

  . הלי והחלטה מסוימי�של לגיטימיות האשר מקדמי� את 

מיות ההלי וההחלטה מתייחסי� לדר התנהלות הערכי� אשר מקדמי� את לגיטי

 ה� מכווני� לקידומה של נכונות ההחלטה (ההלי א ג� להסתברות תוצאות ההלי

אול� ערכי� אלה אינ� . דהינו ג� ערכי� תוצאתיי�, פול בויעלולות להולטעויות ) וצדקתה

טימיות  מעקרו� הלגיתכנובע, מתייחסי� לנכונותה או אמיתותה של החלטה מסוימת

  .באמצעות הליכי�

של  פרי ואה, כגבולות הסובלנות של לגיטימיות ההלי וההחלטה השיפוטית, עיוות די�

ככזה אוצר בתוכו המושג עיוות די� תכני� ממערכות . מוסכמות חברתיות, "אקלי� חברתי"

באמצעות תכני� אלה משמש המושג עיוות די� . חברתיות חיצוניות למערכת המשפט

 מסרי� ותכני� אשר השפיעו על ,ני� ומסרי� בי� מערכות חברתיות שונותלהעברת תכ

המושג עיוות די� , הנה כי כ�. פעולת מערכת המשפט ועל עיצוב כללי הדיו� בהלי הפלילי

  . מהווה חוליית קישור בי� מערכת המשפט ומערכות חברתיות אחרות

הפרמטרי� אשר ההגדרה המוצעת למושג עיוות די� מלמדת על הצור לאתר את 

על מנת , כ� כמו. שומרי� או מקדמי� את לגיטימיות ההחלטה השיפוטית בהלי הפלילי

לעמוד על תוכנה של ההגדרה המוצעת יש לבחו� כיצד מתיישבת הגדרת המושג עיוות די� 

על אלה ועל ענייני� נוספי� . ע� מובנו הרווח של המושג בפסיקה ובספרות המשפטית

  .בפרק הבא
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  שיפרק שלי

  תכני� ונפקות, הגדרה

  הגדרת המושג עיוות די� וערכי� המקדמי� את הלגיטימיות   .א

 פג� בלגיטימיות ההלי וההחלטה הואמסקנת הדברי� עד כה היא כי עיוות די� 

פגיעה או , בהתא� להגדרה של לגיטימיות החלטה שיפוטית? כיצד נוצר פג� זה. השיפוטית

גבולות הסובלנות עוסקי� . ריה פגיעה בלגיטימיותחריגה מגבולות הסובלנות גוררת אח

בה רשות שלטונית שדר לגבולות הסובלנות מתייחסי� לאמצעי� ו. בדר קבלת ההחלטה

עניינ� של גבולות . לחייבו בפלילי� ולהטיל עליו סנקציות, רשאית לפעול כנגד היחיד

פלתה של טעות ובכלל זה סיכויי נ, הסובלנות ג� בהסתברות צדקת ההחלטה השיפוטית

 בהנחה שעלולה ליפול טעות ,לא די בהסתברות צדקת ההחלטה. בהחלטה וסוג הטעות

  .פני אחר יש לברר א� קיימת העדפה של סוג טעות אחד על, בהחלטה השיפוטית

כה להיעשות מחו� לשיח ילכאורה נית� לומר כי בדיקת� של גבולות הסובלנות צר

ולות אלה מתייחסי� לעמדות של מערכות שהרי גב. מחו� למערכת המשפט, המשפטי

מושג ה תמטרתה של הגדר, אול�. חברתיות חיצוניות לבתי המשפט ולמערכת המשפט

למערכת המשפט באמצעותו ו לית� כלי שימושי לבתי המשפט יאעיוות די� בהלי הפלילי ה

ת משו� כ יש ללמוד על גבולו. יוכלו לבחו� את הלי עבודת� ופעולת� של בתי המשפט

 כלומר לעמוד על גבולות הסובלנות כפי שאלה מזוהי� ,הסובלנות מתו השיח המשפטי

לזהות את הגורמי� צריכי� בתי המשפט . 123ומובני� על ידי מערכת המשפט ובתי המשפט

 מתו השיח  ולכ�שמקדמי� את לגיטימיות ההחלטה השיפוטית כדי לשמור עליה�

וכיצד צריכי� ה� ( מטפלי� ושומרי� ,המשפטי נית� ללמוד כיצד בתי המשפט מזהי�

  . על לגיטימיות החלטותיה�– על גבולות הסובלנות) לעשות כ�

אינה מלמדת כי הגדרת המושג עיוות די� זהה , פעולתו הקישורית של המושג עיוות די�

לכל המשמעויות הנודעות , גדרתו מהווה את המכנה המשות�הבכל מערכת ומערכת או כי 

סגירות מערכתית ועקרו� ההיתכנות מכווני� לכ שכל מערכת . חברתיתלמושג בכל מערכת 

כל שמבוקש לומר הוא . רגו� המקצועי שלה'מגדירה לעצמה את מושגיה המהווי� חלק מהז

כי פעולתו הקישורית של המושג משפיעה על השימוש במושג וכפועל נלווה לכ על מהותו 

קיומה של פעולה קישורית מלמדת , מהלדוג, כ. בבתי המשפטווהגדרתו במערכת המשפט 

 

 . לעיל82 הערה ג� את הנימוקי� בטקסט מעל אור  123
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כי תוכנו של המושג נתו� לשינויי� שנובעי� מלחצי� של מערכות חברתיות חיצוניות 

למשפט על המשפט ומרצו� בתי המשפט להעביר מסר למערכות חיצוניות באמצעות 

  .124המושג

אי� בהתמקדות בשיח המשפטי משו� העלמת עי� ממערכות חברתיות חיצוניות 

,  בעקרו� ההיתכנות ונפקותו,הכרה בכשל תקשורתי בי� מערכות חברתיות. משפטלמערכת ה

לצד קיומה של לגיטימציה לבתי המשפט בישראל , עליה� עומדת התאוריה המערכתית

מכוונת לכ כי יהא זה מעשי ונכו� ללמוד על גבולות הסובלנות , 125ובארצות רבות אחרות

מכל האמור עד כה נית� וא� רצוי ללמוד .  מתו פסיקת בתי המשפט,מתו מערכת המשפט

 השיח המשפטי עלוכ� על גבולות הסובלנות של הליכי� משפטיי� והחלטות בתי המשפט 

  . 126של בתי משפט שנהני� מלגיטימציה

על גבולות הסובלנות אשר , מתו שיח משפטי זה, כיצד ומה נית� ללמוד, א� כ�

  ? במסגרת� קיימת לגיטימיות להחלטה השיפוטית

לעמוד על הקשר בי� גבולות הסובלנות ככל שאלה מתייחסי� , תחילה, מ� הראוי

  .ודר קבלתה) אמיתותה, נכונותה(תוכ� ההחלטה , להסתברות צדקת ההחלטה

 בלב מערכת אכיפת החוק הנעשית 127ללא קשר למודל נתו� של ההלי הפלילי

יפוטית בדבר אשמתו  ניצבת דרישה להצדקה נאותה של קביעה ש,באמצעות ההלי הפלילי

הצדקת , האחד: להצדקה זו שני היבטי�). פלילי�בהצדקת הרשעה (בפלילי� של אד� 

.  הצדקת קביעה שיפוטית שמטילה אחריות בפלילי� על אד� מסוי�, השני;האיסור הפלילי

, האחת:  שונותלהצדקת קביעה שיפוטית נית� לייחס שתי משמעויות. ענייננו מתרכז באחרו�

  .128הצדקת דר קבלת ההחלטה וזהות המחליט, האחרת. � ההחלטההצדקת תוכ

הא� הדבר מבטיח החלטה , בהנחה שהקביעות העובדתיות בהלי הפלילי ה� אמת

החלטה שיפוטית בהלי הפלילי ככל החלטה משפטית אינה ? שיפוטית צודקת בכל מקרה

דיני העונשי� יישו� . העובדות משמשות בסיס ליישו� דיני העונשי�. החלטה עובדתית

נית� להשיג על צדקת הרשעה בפלילי� , לדוגמה, כ. משפיע על צדקת ההחלטה השיפוטית

או מהטע� שההחלטה , בנימוק שההחלטה מפרשת לא נכונה את הנורמה הפלילית האוסרת

אי� די , לפיכ. יישמה לא נכונה את כללי דיני העונשי� בדבר שותפות למעשה עבירה

 

 .207' או עמ לחלו� הזמ
 ועיוות די
 ר.69�63'  בעמ הדוגמאותאור  124
 .96 הערה הטקסט מעל או אתר  125
 .62' להנחה בדבר לגיטימציה זו ראו עמ   126
 .מודל טיפולי, פיקוח פשיעה, הלי� הוג
, אינקוויזיטורי, אדוורסרי: לפי כל מיו
 אפשרי  127
עניינו של התובע  (2057�2056, 2017ד יב "פ,  גרינוולד' נהיוע� המשפטי 232/55פ "השווה ע  128

 )."כי א� הרשעה שמידת הצדק תובעת אותה, � הרשעהלהשיג סת"אינו 
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. ש� הצדקת החלטה שיפוטית בדבר הרשעתו של אד� בפלילי�בקביעת עובדות אמת ל

 היאהא� החלטה שיפוטית שהיא אמת ושנתקבלה לאחר יישו� נכו� של דיני העונשי� 

  ?בהכרח צודקת

נית� לבחו� את ערכ� על ידי , מאחר שאמיתות ההחלטה ונכונותה ה� מדדי� תוצאתיי�

יבות לדר קבלת ההחלטה  חשא� ישדהיינו יש לשאול . התעלמות מתוכ� ההחלטה

אב בדי� במשפטו של ישב בו שבמקרה , בניסוח אחר. השיפוטית בהתעל� מתוכ� ההחלטה

ללא כל הלי ומבלי " אד� עליו�"בו הורשע נאש� על ידי שאו במקרה , בנו והרשיעו

 ובהנחה שבכל אחת מהדוגמאות נתקבלה 129שניתנה התראה לנאש� ואפשרות להישמע

  .הא� הרשעות אלה ה� צודקות,  אמתאשהי, ההחלטה שיפוטית נכונ

  : את הדוגמה האחרונה בסיו� אחד ממאמריו, קצרות, דוורקי� בח�' פרופ

“Suppose someone is punished for a crime we are absolutely certain he 

did commit, but with no trial whatsoever. We feel he has suffered an 

injustice, but it is artificial, I think, to suppose that this has much to do 

with the risk that he would be convicted though innocent. For we are 

certain that the risk was exactly nothing. No doubt our sense of injustice 

here is connected to the idea that people must be heard before society 

officially reaches certain sorts of conclusions about them”130. 

 

129  R.S. Summers “Evaluating and Improving Legal Process - A Plea for ‘Process Values’” 
60 Coronell L. R. (1974) 1 (Hereinafter cited as Summers) . סוג דוגמאות זה כונה על ידי

הצדקת תוצאה . Dickson, supra note 80 אור, (’wrong law‘)" משפט שגוי"דיקסו
 ' פרופ
 סוגיה הקשורה לא רק להלי� הפלילי או להלי� השיפוטי אלא נוגעת להכרעות שונות היא

 'הסופר א.  לדוגמה בחירות לרשות המחוקקת או למשרה ממלכתית בכירה,בחברה האנושית
רות על חברה לעמוד על השפעת היעדר הלי� בחי" זכות הצבעה"אסימוב ניסה בסיפור 

מדע המחשבי� והסטטיסטיקה השתכלל עד כי נית
 לקבוע את , לפי הסיפור. אנושית עתידנית
על ידי הצגת מספר שאלות לאזרח אחד אשר זהותו , ללא כל טעות, תוצאת הבחירות לנשיאות

אשר זהותו נקבעה על ידי , ביו� הבחירות מתבקש האזרח האחד. נקבעת על ידי המחשב
, ביטחו
,  למרכז מחשבי� על מנת לענות על מספר שאלות בנושאי כלכלהלהגיע, המחשב

בערבו של .  קט
 והתשובות ניתנות על ידי אותו האזרחהואמספר השאלות . ב"תעסוקה וכיוצ
בדבר זהות המועמד לנשיאות אשר , שהיא לעול� אמת, יו� מוציא המחשב קביעה סטטיסטית

התחושה הברורה . הנשיא החדש" נבחר"כ� . היה נבחר על ידי כלל בעלי זכות הבחירה
האד� אינו . תנה למחשבישעולה מהסיפור היא כי בעול� כזה זכות הבחירה נטלה מהאד� ונ

 אי
 דמוקרטיה במוב
 של שלטו
 על ידי ,אלא בורג קט
 במכונה שמפוקחת על ידי המחשב
 'עברית ח( גדול ורחב הוא העול� אסימוב ' אאו ר, הע� הוחל� על ידי המחשב,הע�


 .58, )1977, גליקשטיי
130  R. Dworkin “Principle, Policy, Procedure” in A Matter of Principle (London, 1985) 103.  




  למהותו של המושג עיוות די
 בהלי� הפלילי: שער ראשו

74 

z:\books\got\07-12-10\got-02.doc 4/10/2008 11:38:00 AM  

). דוורקי�' שטר� נמצאה בכתביו של פרופ(לאחר הצגת הבעיה הותר פתרונה לעת מצוא 

. נבדקה במסגרת מחקרי� סוציולוגיי�, דוורקי�' אותה מניח פרופ, הצדק�הרגשת אי

מחקרי� שנערכו . המחקרי� בקשו לעמוד על יחס הציבור להלי המשפטי ולפסקי הדי�

 התאמה בי� מידת קבלת החלטה על ידי מורשעי� הברית מצאו�באנגליה ובארצות, בגרמניה

הגינות ההלי . 131 ההלי הפלילי אותו עברו כהלי הוג�ראייתלבי� בהליכי� פליליי� 

נית� לומר כי המחקרי� בדקו צדק דיוני  ,כ� על. מזוהה במחקרי� אלה ע� המונח צדק

. קטיבית של צדקדומה כי פרופסור דוורקי� כיוו� דבריו לאמת מידה אוביי. סובייקטיבי

הברית מכווני� �אנגליה וארצות, כתוצאות המחקרי� בגרמניה, דוורקי�' עמדתו של פרופ

  . לקשר שבי� צדקת ההחלטה ובי� הצדקת דר קבלת ההחלטה

, דהינו. לא נית� להצדיק את הרשעת הח� א� א� נתקבלה בדר הצודקת ביותר, בד בבד

כקביעתו של , הרשעת הח� גורמת. צדקתהאי� להתעל� מהקשר בי� תוכ� ההחלטה ובי� 

משו� כ על דר קבלת ההחלטה בדבר . צדק� לאי– לנזק מוסרי עימו אי� להשלי�, דוורקי�

על ההלי . אשמתו של אד� בפלילי� לבטא את זכותו של כל אד� ח� שלא להיות מורשע

 מחייבי� את הערכה ויישו� אלה. הפלילי להיות עקבי בהערכת סיכו� זה וליישמו בשיוויו�

עדיי� תהיה מוצדקת א� היא , החלטה שאינה אמת, מכא�. הטיית ההלי לטובת הנאש�

אכ� ידועות האמרות . 132מבטאת נכונה שקילה ואיזו� של הנזק המוסרי בהרשעת הח�

; 133"מלהרוג נקי אחד ביו� מ� הימי�, יותר טוב ויותר רצוי לפטור אל� חוטאי�": הבאות

“It is better that ten guilty persons escape than that one innocent suffer”134 . אול� אי�

בהינת� שתי : נית� להבהיר את הדברי� בדוגמה הבאה. או כמותית, מדובר בסוגיה מספרית

במערכת אחת על כל תשעה . מערכות משפט ע� מספר זהה של נאשמי� חפי� ואשמי�

ה על כל שמונה יבשני. זוכי�מפשע אחד מורשע ושאר החפי� מ אשמי� מורשעי� ח�

. שני אשמי� מזוכי� וכל שאר האשמי� מורשעי� בדי�, מפשע מזוכי� נאשמי� חפי�

. היהמערכת הראשונה נותנת תוצאת אמת ביותר מקרי� מאשר המערכת השני, הסתברותית

ההלי . 135יה נותנת תוצאה צודקת יותר פעמי� מהמערכת הראשונהיהמערכת השנ, אול�

 מכא� נית� לומר כי צדק . להיות מכוו� להגדלת הסיכוי לתוצאה צודקתהפלילי צרי

 

131  K.F. Röhl “Procedural Justice: Introduction & Overview” in Procedural Justice, 9, 17.  
132  
טע� זה משמש את השוללי� אפשרות שלישית להכרעת די
 של . 130 ערה הלעיל ,דוורקי

 R. Dworkin “Taking Rights Seriously” in ג� אור. כמצוי במשפט הסקוטי" לא הוכח"
Taking Rights Seriously (1977) 186.  

 . רצ, לא תעשה,ספר המצוות, �"הרמב  133
134  W. Blackstone Commentaries on the Law of England (vol. iv, 1765-9), 27, as quoted in 

Walker “Miscarriage of Justice in Principle and Practice” supra note 57, p. 33; Nobles & 
Schiff 2000, supra note 66, p. 33. 

135  Jackson , 115הערה לעיל. 
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די� שאמור להגביר את הסיכוי לפסק די�  הוא יישו� נכו� של סדר, אובייקטיבי, פרוצדורלי

  . 136צודק

סיכומ� של דברי� עד כה הוא שנכונות או אמיתות ההחלטה השיפוטית אינה תנאי 

כפי , לשמירת גבולות הסובלנות) לטה לגיטימיתזיכוי מחמת הספק כהח(מספיק או הכרחי 

לעניינה של לגיטימיות ההחלטה נתונה חשיבות לסוג . שאלה מזוהי� בשיח המשפטי

נתונה העדפה לזיכוי האש� על פני , ביתר דיוק. הטעות העלולה ליפול בהחלטה השיפוטית

הי� על ידי בתי כפי שאלו מזו, העדפה זו מהווה מאפיי� של גבולות הסובלנות. הרשעת הח�

  .בשיח המשפטיוהמשפט 

  צדק דיוני ולגיטימיות ההחלטה השיפוטית, טעות  .ב

כאמור הסתיי� הדיו� ביחס בי� תוכ� ההחלטה השיפוטית ובי� לגיטימיות ההחלטה 

האחת כי לגיטימיות ההחלטה השיפוטית אינה תלויה תמיד : בשתי המסקנות הבאות

 כי קיי� צור להצדיק את ההחלטה השיפוטית ג� יהיהשנ; ההחלטה) או אמיתות(בנכונות 

  . באמצעות הלי קבלתה

לפיה� אד� יוכל שהמסקנה האחרונה נתמכת ג� במחקרי� פסיכולוגיי� וסוציולוגיי� 

אשר נית� , א� התקבלה בדר נאותה) או החלטה שגויה(להשלי� ע� החלטה שאינה לרוחו 

לטה אשר התקבלה בדר שנויה א יהא זה מעבר ליכולתו לשאת בהח. לסמו עליה

  . 137במחלוקת

  בו נתו�ש בשל מצב חוסר הוודאות ,138בלתי נמנעתלעתי�  היאטעות בתוצאת ההלי

הטעות . עקב משאבי� מוגבלי� והליכי חקירה ודיו� לא מושלמי� מטבע�, השופט

  . מתבטאת בקביעת עובדות שגויות או ביישו� שגוי של כללי� משפטיי�

 

; ז755, 750) 3(ד נא"פ, יפו�אביב� בתל השלו�משפט� שופטת בית'חכמי נ 6319/95 �"בג  136
 .7' עמ, 34הערה לעיל  ,כה
ושלגי 

137  V.H. Schmidt “Procedural Aspects of Distributive Justice” in Procedural Justice, 161, 
169; T.R. Tyler “What Is Procedural Justice? Criteria Used By Citizens to Assess the 
Fairness of Legal Procedure” 22 Law and Society (1988) 103; M. Bayles Procedural 

Justice (Dordrecht, 1990), 131.  
לא נית
 לבטל את . 737ד ה "פ, ר וחברי המועצה המשפטית" יו'ראוב� נ 177/50 �"בג  138

,  הטעויות באמצעות סדרי הדי
 והראיותנית
 להקטי
 את מספר. אפשרות היווצרותה של טעות
 A. Ashworth The Criminal Process (Oxford, 2nd או ר,חינו� ואימו
 א� לא לבטל
, הנחיות

ed., 1998), 17-18 .�הברית הנושאי� עיניה� לעבר �באנגליה ובארצות, יש משפטני� באר
אלה טמו
 מרפא לחוליי סדרי די
 בארצות בעלות מסורת אינקוויזיטורית מתו� השקפה כי ב

מעניי
 . חוליי� שמתבטאי� בזיכוי האש� או חמור הימנו בהרשעת הח�. השיטה האדוורסרית
שתי .  בעלת מסורת משפטית אינקוויזיטורית אובחנו חוליי� דומי�אשהי, לציי
 כי בצרפת
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טעות גורמת להוצאת כספי� המבחינת הקהילה :  נפקויות שונותלטעות בתוצאת ההלי

 הטעות יכולה לגרו� לפגיעה ;מבלי שהושגו המטרות החברתיות לשמ� מוקצי� כספי� אלה

פגיעה , בריאותית, נפשית, כלכלית: מוסרית בחלק מהקהילה ולפגוע באד� בצורות שונות

  .פוחצדק וקי�בש� הטוב ופגיעה מוסרית שנגרמת מתחושת אי

גאליגא� סבור כי סכנת הטעות תקט� על ' פרופ. כאמור לא נית� לבטל את סכנת הטעות

. 139ידי יצירת הליכי� אשר על פי הידע והניסיו� המצטבר ה� אמיני� ונית� לסמו עליה�

,  למשל,השגת מטרות חברתיות ושמירה על זכויות היאסדרי הדי� בהלי הפלילי מטרת 

הכרה במגבלות ההליכי� מוליכה להכרה כי כל הלי עלול . זכות הח� לא להיות מורשע

יש לעשות כל מאמ� על מנת לכונ� את . א� לשלול זכויות וליצור עוול מוסריולפגוע 

. בכפו� למגבלות המשאבי� שהוקצו למטרה זו, ההליכי� הטובי� ביותר שנית� לקבוע

 נסלחת היא)  האש�כזיכוי(א� א� אינה מוצדקת , מאמ� זה מבטיח כי החלטה מוטעית

את סכנת הטעות בהתא� ליחסיות הזכויות המהותיות יש לשקלל . משו� היותה בלתי נמנעת

' סבור פרופ, הערכה זו.  זהו עקרו� המידתיות– שעלולות להיפגע מהחלטה מוטעית

צריכה להיעשות על ידי הערכת חשיבות העוול המוסרי שעלול להתהוות לצד , גאליגא�

שקלול זה . 140חברתיות הקשורות להליהמטרות העוול האמור ובי� הערכת היחס בי� ה

מלמד כי יש להגדיל באמצעות סדרי הדי� את ההסתברות לזיכוי שגוי מאשר הרשעה שגויה 

כיבוד ערכי� אלה . א� א� אינ� תורמי� לנכונות התוצאה, ולכבד ערכי� דיוניי� מסוימי�

ערכי� אחרוני� . הצדקת הרשעה בפלילי� תנאי לא הגינות שהי,נדרש כחלק מהגינות ההלי

   .141אלה נשעני� על מוסר נוהג או על תרבות של חברה נתונה

להטיית ההלי הפלילי לטובת הנאש� ולהכרה בערכי� דיוניי� יש ג� הצדקה 

נודעת חשיבות , בה המשאבי� הכלכליי� מצומצמי� ומוגבלי�שבחברה  .142כלכלית

 – י משפטי מצרי הוצאת משאבי� לש� עריכתוכל הל. למניעת בזבוז משאבי� כלכליי�

 

 של המאה �90 וה�80פרשיות של הרשעת חפי� זכו לתהודה ציבורית רחבה בצרפת בשנות ה
 נשמעו קולות רמי� �בעקבות חשיפת. ”Raddad“� ו”Villemin“ אלה נודעו בש� ,חולפתה

לרפורמה רחבה שתקרב את סדרי הדיו
 ,  שלא במפתיע,בקרב משפטני� בצרפת אשר קראו
 ,Comparative Criminal Procedure אור. לשיטות המשפט בעלות המסורת האדוורסרית

supra note 116, p. 2.  
139  D.J. Galligan Due Process and Fair Procedure (Oxford, 1996) (Hereinafter cited as 

Galligan), 112-116 ;בג"�ד "פ,  באזור יהודה ושומרו�ל" מפקד כוחות צה'וב נ'ארג 87/85 
  .372, 353) 1(מב

 .120'  עמש�  140
 . 124' וג� עמ,  ואיל�79, 37'  עמש�  141
 M. Bayles “Principles For Legal Procedure” 5 Law & Philosophy: חלק זה מתבסס על  142

(1986) 33; Bayles, supra note 137, p. 124.  
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א� ההלי מסתיי� בהחלטה מוטעית כי אז לעלות הישירה של . אלה ה� עלויות ישירות

מתווספת העלות , א� הטעות מתבטאת בהרשעת הח�. ההלי מצטרפת עלות הטעות

 נובע שיש להטות את אלומדברי� . 143בהרשעת הח�שהמוסרית שנובעת מהפג� המוסרי 

י הפלילי לטובת הנאש� כ שתגדל הסתברות זיכויו על פני הסתברות הרשעתו כדי ההל

לעלויות אלה מצטרפת עלות כלכלית נוספת אותה מכנה . להקטי� את העלות המוסרית

ערכי� דיוניי� ה� ערכי� שאינ� משפיעי� על תוצאת . ביילס עלות הערכי� הדיוניי�' פרופ

מסביר , הקטנה זו. קטינה את העלות הישירה של ההליהיא מו שלילית היא עלות זו ,ההלי

נובעת מהעדיפות שמוקנית על ידי האנשי� לדר התנהלות מסוימת של ההלי , ביילס

מהאמור עד כה נית� לתאר את סכו� עלויות ההלי הפלילי . פני דרכי� אחרות הפלילי על

  . ת הערכי� הדיוניי�עלו) –(עלות מוסרית (+) עלות הטעות (+) עלות ישירה : כדלהל�

מצדיק את הטיית ההלי לטובת הנאש� על מנת , כמתואר לעיל, סכו� עלויות ההלי

סכו� זה מצדיק הכרה בערכי� , בייליס' לדעת פרופ. להימנע מעלות הטעות המוסרית

ערכי� דיוניי� אלה מקדמי� את לגיטימיות . א� א� אינ� תורמי� לנכונות ההחלטה, דיוניי�

כי� אלה קשורי� לדר קבלת ההחלטה וככאלה ה� מבטאי� את גבולות  ער,ההחלטה

נראה כי הבחנה בי� ערכי� דיוניי� שמשפיעי� על תוצאת הדיו� ובי� ערכי� . הסובלנות

דוגמת , אמנ� קשה להצביע על תרומת� של ערכי� דיוניי�.  מוקשיתאשאינ� משפיעי� הי

אול� ,  לנכונות החלטה פלונית144עולותסופיות הדיו� או תזמו� פ, שלוות התנהלות ההלי

�דומה כי ג� ערכי� אלה וודאי ערכי� דוגמת אי, משוא פני� או השתתפות מועילה בהלי

מקדמי� את הסתברות נכונות ההחלטות שיתקבלו בהליכי� פליליי� ובכ מקדמי� את 

 בעל היבט תוצאתי אשר מתייחס הואבמוב� זה ער דיוני . הצדקת ההלי וההחלטה

סתברות נכונות החלטות אשר יתקבלו בהלי וצדקת� במובח� מנכונותה או צדקתה של לה

  .145החלטה מסוימת

הגינות דיונית ולגיטימציה על ידי הליכי� עולות בקנה אחד ע� תאוריות של צדק 

לשיפוט , פריורית�א, תרבותי כשלנו א� קבוצה לא יכולה לטעו��בעול� רב. 146חלוקתי

 

עלות הרשעת הח� מתבטאת ג� בהיעדר השפעה הרתעתית להחלטה ובעליית רמת הפשיעה   143
 . בשל היעדר הרתעה

יש הסוברי� כי שני ערכי� דיוניי� אלה מונעי� .  בהתאמה�172 ו171 הערות להל
 אור  144
  או ר, טקטיקות דיוניות ומדגישי� את אחריות השופט ובכ� תורמי� לנכונות ההחלטה

 . להל
83�82' עמ
 . להל
163 הערה ג� אור  145
בצדק דיוני בפרט הוצגו על ידי  שעוסקות בצדק בכלל ו�20תאוריות מרכזיות במאה ה  146

 ;J. Rawls A Theory of Justice (Oxford, 1972), 85 או לאלה ר,הפילוסופי� רולס והאברמאס
A. Tschentscher “The Function of Procedural Justice in Theories of Justice” in 

Procedural Justice 105.  
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תרבותי �בעול� רב. מה צודק ומה לא,  ולכ� לקבוע מה מוסריוראייה עליוני� על הכלל

כל קונספציה יוצרת ארגו� מוסדי . קיימות מספר קונספציות בנות הגנה כצודקות ונכונות

מכא� אי� זה סביר . זכויות ונטלי� בחברה, עושר, אחר וצורות חלוקה שונות של טובי�

א בהחלט נית� . שמקובלת על הכלתפיסות שונות יגיעו להחלטה  להניח כי אנשי� בעלי

, להסכי� על סדרי דיו� אשר תוצאתו א� שלא תשק� את הערכי� והאינטרסי� של הכל

צדק . 147תתקבל כמחייבת וכמוסרית משו� שנתקבלה בדר המוכרת כהוגנת על ידי הכל

וקות ולתיאו� דיוני בדומה לצדק חלוקתי מבטא העדפה של כללי דיו� הוגני� ליישוב מחל

עקרונות מהותיי� שעיקר� השגת ל פנייה ,פני כללי� מהותיי�  עלאינטרסי� שוני�בי� 

   .החלטות אמת

  ערכי� המקדמי� את לגיטימיות ההחלטה השיפוטית  .ג

עיוות די� בהלי הפלילי פירושו פגיעה בלגיטימיות ההלי וההחלטה השיפוטית 

טימיות זו מותנית לגי. )148 וכל החלטה אחרת גזר די�,הכרעת די�, החלטה, החלטה(

  . בשמירה על גבולות הסובלנות כפי שאלה מזוהי� על ידי בתי המשפט

מסקנה נוספת היא כי שמירה על גבולות הסובלנות נעשית באמצעות עקרונות ראשוניי� 

ההחלטה השיפוטית מגדילי� את הסתברות ) אמיתות(אשר לצד קידו� הסתברות נכונות 

  . הרשעת הח�זיכויו של האש� על פני הסתברות 

לבסו� נמצא כי שמירה על לגיטימיות הדיו� נעשית ג� על ידי הטמעת עקרונות 

  .149ראשוניי� של הגינות דיונית בהלי הפלילי

 

147  Schmidt ,137 הערה לעיל .
הגדרת , אי
 הדברי� האחרוני� מתייחסי� להצדקת דיני העונשי
 סוגיית גבול הציות לחוק ויחסי הגומלי
 בי
 פרשנות הדי
 .העבירות ודיני האחריות בפלילי�

הנחת הדיו
 בחיבור זה היא כי במסגרת הדיו
 . לחקיקתו ה� מחו� להיקפו של חיבור זה
 . צודקת על ידי יישו� נכו
 של הדי
 העונשיהפלילי נית
 להשיג החלטה

דעת מדעית בדבר משקל ס� לאחר הבאת �הבאת חוות (29הערה לעיל , 172/82פ "השווה ע  148
הראיות לגזר הדי
 קיפחה את זכותו של הנאש� להביא ראיות לסתירת החזקה בדבר היות הס� 

ביטול ( 38 הערה לעיל, 1073/98 )'חי (פ"ע; ) לו עיוות די
ולפיכ� נגר�, שלא לשימוש עצמי
בו הדבר דרוש גרמה לעיוות די
 מפני שגזר די
 שנית
 ללא קבלת תסקיר קצי
 מבח
 מקו� 

 ). שלא נשמעה עמדת הנאש� קוד� לביטול
בר על מודל דיוני של גילוי  אי
 לד– ערכי� דיוניי� מאפייני� כל שיטת משפטללשיטה זו   149

' בהקשר זה מעניי
 לציי
 את דעתה של פרופ. האמת למול מודל דיוני של הגינות דיונית
 �דמסקה במודל ' אלה אופיינו על ידי פרופ(לפיה שיטות המשפט ביבשת אירופה שמרקובי

ר� דחו מסורתית עסקות טיעו
 משו� כבודו של הנאש� ככזה והצו) הדיוני של גילוי האמת
מדינה : בהינת
 חוסר השיוויו
 ביחסי הכוחות. לשמור על אוטונומיית האד� ובכלל זה הנאש�

לח� ולא רצו
 אמיתי של , מזה ונאש� מזה קיימת אפשרות כי הודאה באשמה תינת
 מפאניקה
 I. Markovits “Review Essay: Playing The Opposites Game: On ,הנאש� מתו� הבנת עניינו
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קרו� יע, כ לדוגמה. עקרונות ראשוניי� אלה אינ� מכתיבי� כללי דיו� או סדרי דיו�

י� שוני� בשיטת מבוטא בכלל) זיכויו(ראשוני המכוו� להטיית הדיו� לטובת הנאש� 

ג כלל ובראשו� נה, למשל: י מזה ובשיטת המשפט הצרפתית מזהנאמריק�המשפט האנגלו

ג כלל של שכנוע פנימי של בית ו זאת בעוד באחרו� נה,בדבר הוכחה מעבר לספק סביר

  .150המשפט בדבר הוכחת העבירה בראיות

� כמשקפי�  אשר בתי המשפט מזהימהווי� ערכי�, הלכה למעשה, וניי�עקרונות ראש

בה� קיימת נכונות של מערכות חברתיות להשלי� ע� החלטות שאת גבולות הסובלנות 

נית� לומר אפוא כי ". ערכי הדיו�"או " ערכי� דיוניי�"ערכי� אלה יכונו להל� . שיפוטיות

 פגיעה בלגיטימיות ההלי וההחלטה השיפוטית עקב פגיעה מהווהעיוות די� בהלי הפלילי 

ערכי� דיוניי� לא במוב� הכוונה היא ל. � המקדמי� את לגיטימיות ההחלטהבערכי� דיוניי

 ערכי� דיוניי� אלא, ערכי� הנוגעי� לדר התנהלות ההלי הפלילי בבית המשפטההצר של 

, להסתברות נכונות ההחלטה, דהינו ג� ערכי� שנוגעי� לדר התנהלות ההלי, במוב� רחב

  .סוג הטעותלסיכוי נפילתה של טעות ול

פגיעה בלגיטימיות עקב פגיעה בערכי לעניינה של ההגדרה המוצעת יש להבחי� בי� 

יש אשר (פגיעה בלגיטימיות מחמת חקיקה בדיני העונשי� שאינה לגיטימית בי� ל, הדיו�

יש אשר יאמרו כי , לדוגמה. 151)קרי חקיקה צודקת, מזהי� לגיטימיות זו ע� המונח צדק

כ� הרשעה בעבירה לא  עלו  מהותה או ניסוחהנה לגיטימית בשלעבירה מסוימת אי

, ענישה יכולה להיחשב ללא לגיטימית, בדומה לכ. לגיטימית תהווה הרשעה לא לגיטימית

 חיצוני שהואבמקרי� אלה הפגיעה בלגיטימיות נעוצה בהלי חקיקתי . לדוגמה עונש מוות

אלא עיוות , לי הפלילי לפיכ אי� מדובר בעיוות די� אשר נגר� או נוצר בה,להלי הפלילי

לבסו� ההגדרה ). עיוות די� בהלי החקיקה(די� שנגר� בהלי שהוא חיצוני להלי הפלילי 

 . שהיא תולדה של ער,  פגיעה בער ולא בזכות– דיוניההמוצעת מתמקדת בפגיעה בער

י� זהמנימוקי� . מהנימוקי� שיפורטו נראה עדי� לעסוק בערכי� ולא בזכויות בהלי הפלילי

עדי� לשלב את מבח� חומרת הפגיעה ע� מבח� עצ� קיומה של פגיעה ולא למקמו שנראה 

  :ואלה הנימוקי�. בשלב שלאחר מציאת פגיעה

 

Mirjan Damaska The Faces of Justice and State Authority” 41 Stanford L. Rev. (1989) 
שלא הכירו בעסקות טיעו
 , ואיטליהלהשלמת התמונה יש לציי
 כי במדינות כגרמניה . 1313
  .Comparative Criminal Procedure, supra note 116, pאומוכרות אלה כיו� ר, בעבר

 מהתיקי� הפליליי� בגרמניה נעשה ניסיו
 להגיע �40%�30%ת בכ לפי הערכות שונו;159-160
 .W.T. Pizzi, Lאולעסקות טיעו
 באיטליה ר). 50%לעסקת טיעו
 ושיעור ההצלחה נע סביב 

Marafioti “The New Italian Code of Criminal Procedure” 17 The Yale J. of Int. L. (1992) 1.  
 .137' או עמר  150
 .96 ההערלעיל או ר  151
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 .זכויות בהלי הפלילי מבוטאות בצורות שונות. הערכי� ה� בעלי מימד אונברסלי  .א

 כפי שהודג� תרבות, אידאולוגיה, צורה מבטאת ערכי� א ג� תפיסות חברתיות אחרותכל 

  .בתיאור התפתחות הדיו� הפלילי באירופה ובאנגליה

דבר המכוו� כי הער הוא העיקר ולא , על ערכי�ושומרות הזכויות הדיוניות מגנות   .ב

  . הזכות הדיונית שהיא תוצר של הערכי�

 שכ� 152הגדרת עיוות די� כפגיעה בזכויות מצריכה הזדקקות למבח� של מידתיות  .ג

מבח� המידתיות . פגיעה בגבולות הסובלנות או כ כדי עיוות די�כות עולהלא כל פגיעה בז

ה� גבולות ש(מטע� זה נראה עדי� להתייחס לערכי� . על פער זה להתגברמבקש 

בדר זו ממוק� הלכה . מגנות על ערכי�המשרתות או ה, ולא לזכויות הנגזרות) הסובלנות

בכ יש כדי להדגיש . 153נפגע  דיוניבו נקבע א� ערשלמעשה מבח� המידתיות לפני השלב 

  .את גרעינות� של הערכי� ביחס לזכויות או לכללי� אשר נגזרי� מה�

עיו� בדברי החקיקה במשפטנו המצוי מלמד כי כדי למנוע עיוות די� יש והמחוקק   .ד

 כלומר לא שמירת הזכויות ככאלה יש בה לתרו� ,154משנה את מער הזכויות הדיוניות

הדבר עולה .  כאשר הזכויות אינ� שומרות על הערכי� יש צור בשינויי�– למניעת עיוות די�

 לבוא לידי ביטויבקנה אחד ע� התפיסה כי הערכי� ה� בעלי ממד אונברסלי ויכולי� 

  .155באמצעות זכויות ומערכי זכויות שוני�

 Autopoieticובשי� לב למובנה של הלגיטימיות לפי התאוריה של , מכל האמור עד כה

Law,  לא נית� לומר כי על הערכי� הדיוניי� לקד� את צדקת ההחלטה השיפוטית א

 Autopoieticמסקנה זו נסמכת על התאוריה של . מסוימתההחלטה הלהתייחס לתוכנה של 

Law או (לפיה לגיטימיות החלטת� של בתי משפט אינה תלויה בתוכ� ההחלטה ש

ההחלטה ונכונותה ה� מושגי� זרי�  כדי לומר שלגיטימיות אלהאי� בדברי� . 156)בנכונותה

� סדרי די� שמעניקי� לגיטימציה לבתי המשפט ה סדרי די� 157דעתו של קירליהל. זה לזה

 

 .57הערה לעיל , Walkerאו ר  152
 .132הערה לעיל , Dworkin השווה  153
 .27' או עמר   154
�או תת(בכל חלקיו עוסק במצבי� של יישו� מינימלי ויישו� חסר , מטבע הדברי� חיבור זה  155

יישו� . יות ההלי� וההחלטה השיפוטית בפלילי�של הערכי� המקדמי� את לגיטימ) יישו�
החיבור אינו עוסק בסוגיות אחרות של יישו� .  מצב של פגיעה בערכי�הואחסר של הערכי� 

הא� קיי� ? הא� קיי� מצב של יישו� מקסימלי? הערכי� כמהו יישו� אופטימאלי של הערכי�
מצבי� אלה על לגיטימיות ומה נפקות� של ? של הערכי�) יישו� ייתר(מצב של עוד� יישו� 
 . ההחלטה השיפוטית

 .59�58' או עמר  156
 .94 הערהלעיל או ר  157
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ובהנחה שלבתי , משו� כ. שמגדילי� את ההסתברות לקבלת החלטה נכונה וצודקת

ה וצדקתה של אי� לבחו� את נכונות) וזאת ההנחה בחיבור זה(לגיטימיות ההמשפט נתונה 

וההחלטה תהא לגיטימית כל עוד ) בחינה שאפשרית לפי עקרו� ההיתכנות(טה מסוימת החל

יש להבחי� בי� הסתברות נכונות , כלומר). גבולות הסובלנות(נשמרו הערכי� הדיוניי� 

  .ההחלטות השיפוטיות לבי� נכונותה של החלטה מסוימת

נ� נמנות על הערכי� עוד נראה כי נית� להסיק שסבירות ההחלטה או מידתיות הענישה אי

עוד נובע מהאמור כי על הערכי� להתייחס להסתברות . המקדמי� את הערכי� הדיוניי�

פירוש עניי� אחרו� זה הוא . נפילתה של טעות בהחלטה א לא לקיומה או היעדרה של טעות

 חשש להרשעת הח� שהיא הטעות אותה ,שהערכי� מבטאי� חשש לקיומה של טעות

 חשש להרשעת הח� ,נכונות ההחלטה או של זיכוי האש��חיר של אימבקשי� למנוע א� במ

 אינה נמנית על 158כ� מהאמור עד כה נמצא כי יעילות הדיו� כמו. ולא הוכחת החפות

הדרישה ליעילות נובעת מהמגבלה על משאבי� . הערכי� המקדמי� את לגיטימיות ההחלטה

הצור לנהוג באורח . רטשנתוני� לבתי המשפט בכלל ולעריכתו של ההלי הפלילי בפ

 אי� יעילות הדיו� . דיוניתהיעילות המושכל במשאבי� ציבוריי� הוא העומד ביסוד ער

בה על רשות שלסוגיות של הגינות דיונית או לדר , קשורה להסתברות נכונות ההחלטה

, ויש הסוברי� ניגוד, קיי� מתח, כ� על יתר .שלטונית לנהוג כדי לחייב בפלילי� את היחיד

כ� התייעלות לא מבוקרת  על. בי� השאיפה ליעילות מרבית ובי� השאיפה להגינות מרבית

  .159עלולה לפגוע בלגיטימיות

אידאולוגיה (כאמור ערכי� דיוניי� מבטאי� תפיסות או מוסכמות חברתיות רווחות 

בפסיקת בתי (כפי שאלה מזוהות על ידי בתי המשפט ) 160חברתית או תרבות נוהגת

�ות חברתיותלומר כי בתי המשפט עשויי� ללמוד על תפיסנית� ). המשפט תרבותיות מתו

חוקי היסוד והחקיקה א ג� מתו אמנות בינלאומיות וחוקות זרות של מדינות בעלות 

 

158  
ומה� נגזרי� (עינוי די
 נוגע לערכי� של הגינות ורציונאליזציה של ההלי� . בשונה מעינוי די
 ).ערכי� של תזמו
 פעולות וסופיות

 .7�6, 2) 2004 (18 המשפט "?האיו� מבפני�? וטיתאי תלות שיפ"גונ
 � אגמו
'מ  159
 לאמנה בינלאומית בדבר זכויות 14סעי� : א� כא
 הליכי גלובליזציה נותני� את אותותיה�  160

 קובע שורה של זכויות דיוניות במשפט הפלילי בה�) 31 כר� ,1040א "כ(אזרחיות ומדיניות 
זכות , זכות השתיקה, לחקירה נגדית, רזכות להגנה ולסניגו, פומביות, שיוויו
, חזקת החפות

: 380�379, 337) 4(ד נג"פ, מדינת ישראל 'רוזוב נ 4675/97פ " ג� עאור. זכות לפיצוי, לערעור
� בה� השקפת–לאות� כוחות הפועלי� בחברה , כמוב
,  כוונתנו היא'מדיניות'באומרנו "

עול� �השקפת,  חברתימוסר, התנהגות מקובלי��דפוסי, קונבנציות חברתיות, עול� כללית
 בי
 על דר� התערובת בי
 על דר� –אלה �ע�� כוחות שבהיפגש� אלה–ב "כלכלית וכיו

 ."בה� המשפט המהותי ומשפט הראיות,  יוצרי� ה� את כללי המשפט הנוהג–התרכובת 
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מטבע� של . 161שמבטאות זכויות גרעי�, ערכי� משותפי� לערכיה של מדינת ישראל

 ולבטא בכ את 162ות הציבורתפיסות חברתיות ומוסכמות אלה להשתנות ע� שינוי בעמד

  . הפעולה הקישורית של המושג עיוות די�

 כיו� נית� לזהות בפסיקת בתי המשפט את הערכי� בבסיס� של הערכי� הדיוניי�

לש� הנוחיות , אותו אכנה ג�) ת ההלי לטובת הנאש�יהטי(חשש מהרשעת הח� : הבאי�

מאלה נגזרי� ערכי�  .ות דיוניתנליזציה של ההלי והגינרציו, "הרשעת הח��אי"ער , בלבד

לעניי� זה אי� נפקות .  ערכי� המקדמי� את לגיטימיות ההלי וההחלטה,דיוניי� שוני�

איסו� . להבחנה בי� ערכי� שמקדמי� את אמיתות או נכונות ההחלטה ובי� ערכי� שאינ�

מידע המכוו� להתאמת ההלי הפלילי לאיסו� זה  ער . ער דיוניהואמידע באורח רציונלי 

ער זה נובע מרציונליות . אודות האירועי� שנדוני� לפני בית המשפטעל באורח רציונלי 

   . 163)הוכחת עובדות על ידי ראיות חיצוניות ולא על ידי גורל או אותות האל(ההלי

אינה מהווה רשימה כוללת , מטבעה, רשימה של ערכי� דיוניי� שנגזרי� מערכי הבסיס

מהווה אמצעי ללמידת תוכנו של ער בסיס , סיסיי� או פירוט�גזירת הערכי� הב. וממצה

: 164על הערכי� הנגזרי� נית� למנות את הערכי� הבאי�. ואפשרות הפגיעה בו

השפעה על הדיו� על ידי (השתתפות מועילה של הצדדי� לדיו� , אובייקטיביות המחליט

ות ההתרחשות נושא אודעל נתוני� נרחב , הלי איסו� מידע(רגישות למידע , )165השתתפות

) נוע�(שלוות , 166עקרו� המובנות, ) איסו� נרחב א לא בהכרח מלוא המידע,הדיו�

 

161  “core right” כאמרתו של הלורד בינגהא� בפרשת R. v. Mullen, 52 הערה לעיל. 
משתנה מאליו ג� , וע� השתנותה היסודית, לכל חוק וחוק יש מציאות מסוימת"השווה   162

 .158, 141) 2(ד כד"פ,  שר המשטרה' נ אגודה רשומהחוגי� לאומיי� 222/68 �" בג,"החוק
 36'  עמ,129 הערהלעיל  ,ססמר' דומה כי א� פרופ. 132' עמ, 137הערה לעיל , Baylesראו   163

כל . זנח במידת מה את ההבחנה בי
 ערכי� דיוניי� ובי
 ערכי� תוצאתיי� לקראת סו� מאמרו
שכ
 נראה כי הסכי� לטענה שא� א� לא נית
 להצביע על תרומת הערכי� לנכונות התוצאה 

התכוו
 או , בעניי
 זה, נראה כי סמרס. כלל ה� תורמי� לנכונותה�במקרה מסוי� הרי בדר�
 .התקרב לרעיו
 של לגיטימיות באמצעות הלי� משפטי

 ;Schmidt, supra note 137או לדיו
 בערכי� דיוניי� ובערכי הדיו
 כמקדמי לגיטימיות ר  164
Bayles, supra note 142, pp. 128-133; Summers, supra note 129, pp. 20-27; 

Ashworth, supra note 138, pp. 50-63, 310-314.  
165  “Effective participation”אולמשמעות מונח זה ר,  כפי שמוכר במשפט האיחוד האירופאי  

SC v. United Kingdom [2005] Crim.L.R. 130 . בהלי� �יש הטועני� שמת
 זכות להשתת

הידיד "  אהרוני' מאו ר,שיפוטי ולהישמע בו יוצרת מחויבות מוסרית לכבד את פסק הדי

, 30 )2004 (18המשפט  ")ידיד בית המשפט (�Amicus Curiaeקווי� לדמותו של ה, האמריקני
36. 

ער� . הדי
�הלי� אשר ההתרחשויות וההחלטות שנתקבלו במסגרתו ניתנות להבנה על ידי בעלי  166
 .זה נובע מרציונליות ההלי�
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, )167במוב� עקביות ביישו� כללי� אות� קבע המחוקק(חוקיות ושיוויו� , התנהלות ההלי

, 170ביקורת ההלי וההחלטה, 169)הנמקתה(דיווח ההחלטה , 168פומביות ההלי וההחלטה

בפסיקת בתי המשפט נית� לזהות יחס שונה לערכי� . 172ות הדיו�סופי, 171תזמו� פעולות

הרשעת �כ דומה כי בפסיקה מוקנית חשיבות או רגישות גבוהה יותר לער אי. השוני�

  .173פני שאר הערכי� הח� על

 

 הטלת עונש העולה על היא� יישו�דוגמה לאי. יישו��יש להבחי
 בי
 יישו� שגוי ובי
 אי  167
 .העונש המקסימלי הקבוע בחוק או הטלת עונש אשר אינו קבוע כלל בחוק

' ד נ"עו, אבי יצחק 3614/97א "רע; 658) 6(ד נח"פ, מדינת ישראל 'מ� נ'תורג 5759/04פ "בש  168
) 3(ד נג"פ,  גהל'ליפסו� נ 2800/97א "ע; 63, 26) 1(ד נג"פ, מ"חברת החדשות הישראלית בע

714. 
169   � 7686/00מ "עש; 30 ' עמ,29הערה לעיל , 446/01פ "ע;  לחוק סדר הדי
 הפלילי182סעי

מניעת החלטה שרירותית  ,החלטה לא מנומקת. 278) 2(ד נה"פ, מדינת ישראל 'תעיזי נ
פט תראה  פוגמת ברצו
 להבטיח כי עשיית המש,)בזכות הערעור(אפשרות להשיג עליה הו

 הואהדגש . הנמקת ההחלטה א� עשויה למנוע טעויות ולקד� את איכות ההחלטה. לעי
 כל
דהיינו אי
 , מסירת ההחלטה משהה את תוקפה� אי,בהנמקת ההחלטה ולא במסירתה לצדדי�

ד "פ, מדינת ישראל 'עזרא� נ 523/72פ " עאור, להחלטה תוק� כל עוד לא הודעה לצדדי�
 . 128) 1(כח

 .ת עצמאית ונפרדת על ידי מי שמוסמ� לשנות או לבטל את ההחלטהביקור  170
זהו היבט נוס� לכ� שיש להתחיל ולסיי� את ההלי� . יש לבצע פעולות מסוימות בזמ
 מסוי�  171

מהירות מחד גיסא והתארכות מאיד� גיסא פוגמי� בהגינות ההלי� ובאפשרות . בפרק זמ
 סביר
. לחוק סדר הדי
 הפלילי) ד(152ה נית
 לראות בסעי� ביטוי לער� ז. להשתת� בו באורח מועיל

בד בבד ע� התשובה ") מקו� אחר הייתי("אליבי הטענת את בהתא� לסעי� זה יש להעלות 
פ " עאו ר,שא� לא כ
 לא יורשה הנאש� להעלות טענה זו אלא ברשות בית המשפט, לאישו�

רשות הנמלי�  7341/98א " עאורד לביטויו של ער� במשפטנו עו. 38הערה לעיל , 4006/93
מ "השקעות לבנייה בעפנינת טל ג 1643/00א "רע; 875) 1(ד נד"פ,  סנדיד' נ בישראלוהרכבות

יה בדברה 'דומה כי לער� זה כוונה השופטת פרוקצ. 198) 4(ד נה"פ, פקיד שומה ירושלי� 'נ
את  ג� אור. ב255 ' עמ,31הערה לעיל , 5874/00פ "ע, על הסדר המקובל של ניהול המשפט

  כלל'מיכאלובי� נ 1297/01א "דברי השופטת דורנר לעניי
 ניהולו התקי
 של ההלי� ברע
נית
 לטעו
 כי ער� זה נגזר מער� סופיות הדיו
 ומובנות . 577) 4(ד נה"פ, מ"חברה לביטוח בע

� היעילות נובעת מאקסיומת  אול, יעילות ההלי�הואלער� זה ) או נגזר(ער� קשור . ההלי�
 . המשאבי� המוגבלי� שאינה קשורה ללגיטימיות ההחלטה

אי
 כל תכלית לדו
 בסכסו� ולהכריע בו א� עומדת האפשרות להנציח את הסכסו�   172
' משפט השלו� בחדרה השופט ע�סג� נשיא בית' צירינסקי נ 188/96 �" בגאו ר,וההתדיינות

 .ק� אינו רציונליהלי� לאי
 , 721) 3(ד נב"פ, שרו�
 .31הערה לעיל או ר  173
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ער דיוני . 174)סדרי הדי�(מעצבי� את הזכויות הדיוניות ואת כללי הדיו� , ערכי הדיו�

מספר זכויות דיוניות בהלי הפלילי , לא לבדו, צבכהשתתפות מועילה בדיו� מע

זכות לעיי� בחומר , 176הודעת דבר האשמה המיוחסת בכתב אישו� ברור: 175במשפטנו

זכות לחקור , 178זכות להיות נוכח בדיו�, 177)ייצוג וייעו� מקצועי(גור יזכות לסנ, החקירה

 

 הקטנת העלות ,הקטנת הטעות: ביילס קבע כי כל כלל דיוני נבח
 בשלושה ממדי�' פרופ  174
נראה כי . Bayles, supra note 137, pp.140-141או ר, הישירה של ההלי� וקידו� ערכי� דיוניי�

על תוצאת ) משפיעי�(בייליס ה� ערכי� שאינ� תורמי� ' ופערכי� דיוניי� לשיטתו של פר
הכללת ערכי� שמקדמי� את נכונות ההחלטה כערכי� דיוניי� מותירה את בחינת כללי . ההלי�

יעילות כלכלית אינה נוגעת . יעילות כלכלית וערכי� דיוניי�: הדיו
 בשני פרמטרי� בלבד
 ,החלט משפיעה על לגיטימיות ההחלטהב, לעומת זאת, הקטנת הטעות. ללגיטימיות ההחלטה

והנמקת ההחלטה מקטיני� את  קידו� איסו� מידע מלא ככל האפשר ובאורח רציונלי, לדוגמה
אפשר כי הגברת ביטויי� , לא זו א� זו. שני האחרוני� נמנו כערכי� דיוניי�. טעותלאפשרות 

ו� למניעת של הערכי� המקדמי� לגיטימיות בשלבי� השוני� של ההלי� הפלילי תתר
יש הקוראי� להגברת השתתפות החשוד בהליכי חקירה , כ� למשל. די
�היווצרות� של עיוותי

 A.A. Zuckerman “The Protection of the Accused from אור, כדי למנוע עיוות די

Miscarriage of Justice” 31 Is.L.R. (1997) 590; Comparative Criminal Procedure, supra 
note 116, pp. 162-166 ; של הוראות חוק שמנויות בקבוצה 
מגמה זו תואמת לפעולת

 .27'  בעמהראשונה למיו
 האמור
בפסיקת בית המשפט נאמר כי מזכות היסוד של הנאש� להתגונ
 נגזרות זכויות שונות כזכות   175

 'נאבו סעדה  4765/98פ " ע:או ר,לערו� חקירה נגדית ולהביא ראיות, לעיי
 בחומר חקירה
פ "בש; 607) 4(ד נא"פ, מדינת ישראל 'טרודי נ 6702/95פ "ע; 832) 1(ד נג"פ, מדינת ישראל

 .376) 1(ד נד"פ, מדינת ישראל 'מסראווה נ 9322/99
לעיל , 253/78פ " עאור, זכות זו מעוצבת ג� על ידי ער� הרציונליזציה וער� מובנות ההלי�  176

 .29הערה 
, תורת הפרוצדורה האזרחית לוי
 'ש; 456) 3(ד נא"פ, מדינת ישראל 'בשיר נ 2130/95פ "ע  177

גור חלה על היוועצות לש� יסנה ו שלמשו� כ� אי
 זכות. 39 ,)ט"תשנ(מבוא ועקרונות יסוד 
ד "פ, טחו� פני�י השר לב'נבישראל האגודה לזכויות האזרח  1437/02 �"בג, ביצוע עבירה

 .746) 2(נח
 'וילנר נ 353/88פ " עאור,  זכות של הנאש� ולא חובההיאזכות להיות נוכח בדיו
 , יטה זולש  178

. לפיכ� הוא יכול לוותר עליה, זכות לנוכחות היא של הנאש�ה. 444) 2(ד מה"פ, דינת ישראלמ
. נוכחות�א� אי
 זכות זו מהווה אמצעי להכשיל את ההלי� כולו על ידי נוכחות חבלנית או אי

ד "פ, מדינת ישראל 'משול� נ 1632/95פ " ע, אמצעי להשתתפות פעילה בדיו
אהיהזכות 
מדינת  7323/98פ "בש; פורס� בנבו, מדינת ישראל 'חז� נ 6292/96פ "בש; 534) 5(מט

מכא
 אי
 לומר כי זהו אינטרס הציבור שהנאש� יוכל . 126) 4(ד נג"פ, וא�' רג' נישראל

ות בדיו
 לא נובעת מער� ההשתתפות הפעילה אלא כפיית השתתפ. להשתת� או ישתת� בדיו

ככל שההלי� נושא אופ
 של חקירה כ� גדל משקלו של ער� הרגישות . רגישות למידעהמער� 
ההלי� האינקוויזטורי מאופיי
 כהלי� בעל אופי חקירתי , לדוגמה.  מידע מפי הנאש�,למידע

התייצבות הנאש� לדיו
 בבית יוצר כלל משפטי בדבר , בשיטה זו, לכ
 ער� הרגישות למידעו
או (במוב
 זה נראה כי אי
 לדבר על אינטרס ציבורי בנוכחות . המשפט לש� קבלת מידע מפיו

הנאש� במשפטו אלא על אינטרס הציבור באיסו� מידע כמשפיע על התייצבות ) השתתפות
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 מידתה של הזכות אי�: הזכויות אינ� ממארג אחיד. 179להביא ראיות ולטעו� טענות, עדי�

 כה חזקה היאהזכות לנוכחות בדיו� . לנוכחות במשפט כשיעור הזכות לעיי� בחומר החקירה

,  איסור לדו� שלא בנוכחות הנאש�– )איסור ולא זכות(עד כי היא כתובה ג� על דר החובה 

ערכי� כתזמו� ורגישות , בדומה לפעולת הערכי� בעיצוב� של זכויות. 180בכפו� לחריגי�

  . 181ע מעצבי� כללי� בדבר סדר העלאת טענות והבאת ראיותלמיד

נית� לעצב , באמצעות ערכי הדיו� המקדמי� את לגיטימיות ההלי וההחלטה השיפוטית

ג� א� הזכויות של הנאש� בצרפת שונות מזכויותיו של , משו� כ. זכויות וסדרי דיו� שוני�

דוגמת רגישות , י� אלהערכ. הנאש� באנגליה לשתי שיטות המשפט ערכי� משותפי�

מער , הרשעת הח� מבוטאי� באמצעות סדרי דיו��אי, שיוויו�, השתתפות מועילה, למידע

הערכי� המקדמי� את הלגיטימיות ה� בעלי . סמכויות וזכויות שוני� בכל שיטת משפט

שבבסיס� מער ערכי� , ממד אונברסלי במוב� זה שה� משותפי� לשיטות משפט שונות

הדיו� מעצבי� זכויות שונות א לא כל פגיעה בזכות מהווה בהכרח פגיעה ערכי . משות�

פגיעה בזכות לעיי� בחומר החקירה אי� פירושה כי נפגע , לדוגמה. 182בער או בערכי הדיו�

�זכות העיו� תפגע עקב אי: 183ער ההשתתפות המועילה בדיו� או ער הרגישות למידע

אול� לא לכל מסמ וחפ� בחומר . ת החקירהגילוי ועיו� בכל מסמ וחפ� שנאספו במסגר

החקירה שלא גולה יש השפעה על אפשרות הנאש� לנהל את הגנתו או נפקות על הסוגיות 

, בדומה לכ. בה� נדרש בית המשפט להכריע לאחר איסו� מידע מלא ככל האפשרש

 

 מטעמי� אלה נראה כי קביעותיו של). בדומה לאינטרס הציבור בחקירה משטרתית(הנאש� 
יש לחלוק על , מאות� טעמי�.  אינ
 מדויקות10הערה לעיל , 7357/95 �"בית המשפט בבג

ה המשפט  "שפיטת נאש� בהיעדרו" סטרשנוב במאמרו 'חלק ממסקנותיו של השופט א
השופט חשי
 והשופט סטרשנוב קובעי� כי קיי� אינטרס ציבורי בנוכחות  (201 )א"סתש(

 ).ש� במשפטוהנא
ער� השתתפות מועילה בדיו
 מבוטא . 385) 6(ד נט"פ, מדינת ישראל 'חסיד נ 1000/05פ "בש  179

תנה הזדמנות יג� בסמכות בית המשפט להרשיע בעבירה שלא יוחסה בכתב האישו� ובלבד שנ

 .  לחוק סדר הדי
 הפלילי216 וסעי� 184 סעי� או ר,סבירה לנאש� להתגונ

השווה לזכות להשכלה .  לחוק סדר הדי
 הפלילי126על דר� החובה בסעי�  ניסוח הזכות אור  180
זכות להשכלה בסיסית נתפסת כזכות בסיסית וחשובה עד כי היא מנוסחת ג� ). זכות ללמוד(

; �2000א"תשס, חוק זכויות התלמיד; �1949ט"תש,  חוק לימוד חובהאור, על דר� החובה
 הזכות לחינו� גולדשטיי
 'ס; 529) 6(ד נז"פ, חינו�משרד הלית "מנכ 'פלוני� נ 7374/01� "בג

 .2 ,)1989 (עיוני� בזכויות האזרחי בישראל
 .סדר זה משפיע על זכויות דיוניות של הצדדי� דוגמת זכות לחקור ולטעו
 טענות  181
 מתקד� של הדיו
 גור בשלביגילוי חומר חקירה לסנ, 29הערה לעיל , 118/80 �"השווה בג  182

לא גר� לעיוות , הג� שהפר את זכותו של הנאש� לגילוי מלוא חומר החקירה לפני ההקראה

 .די

183   
שלילה מוחלטת של העיו
 תהווה פגיעה בער� ההשתתפות המועילה בעוד מניעת עיו
 .פגיעה כאמור לרוב במסמכי� ספורי� שמצויי� בפריפריה של חומר החקירה לא תהווה
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כרח הגבלת זכות הנאש� לחקור בחקירה נגדית את עדי התביעה וא� פגיעה בה לא יגרמו בה

אול� לא , מניעת שאלות פוגעת בזכות לחקור עדי�: 184לפגיעה בער השתתפות מועילה

או , שלא הובא לפני בית המשפט בדר אחרת, כל שאלה ותשובה מביאות מידע מחדש

לחקור עדי� ולהשפיע , להביא ראיות, לטעו� טענות, משפיעות על אפשרות הנאש� להתגונ�

 נראה לנכו� לומר כי פגיעה בזכות אינה תנאי ,ל כ�ע. באמצעות� על ההחלטה השיפוטית

בדברי� האחרוני� כדי יש דומה כי . מספיק לפגיעה בער דיוני ולהיווצרותו של עיוות די�

בה� נקבע כי למרות שהבנת� של פסקי די� שוני� של בית המשפט העליו� את לקד� 

  .185לא נגר� עיוות די�, שנפגעה זכות של הנאש� או הופרו סדרי די�

אי� ה� תנאי (נכונות ההחלטה ואמיתותה אינ� מקדמות את לגיטימיות ההחלטה , כאמור

הרשעה בעבירה לפי סעי� חוק , לפיכ לשיטה זו). הכרחי או מספיק ללגיטימיות ההחלטה

לא תהווה עיוות די� כל עוד , 186מסוי� א� שנכו� היה להרשיע בעבירה לפי סעי� חוק אחר

 

 נפסק כי יש לבחו
 עד כמה הפגיעה בזכות לחקירה 282 ' עמ,29הערה לעיל , 5329/98פ "בע  184

 .נגדית פגעה בזכות המהותית של הנאש� להתגונ

 למרות שקופחה זכותו של הנאש� לסיוע ,34הערה לעיל , 307/72פ " עאוכדוגמאות בלבד ר  185
פ "ע; שכ
 לא נפגע ער� השתתפות מועילה בדיו
, גור לא נגר� עיוות די
י סנעל ידימקצועי 
בו נקבע כי נית
 היה לקיי� דיו
 ש 679) 1(ד יח"פ, יוע� המשפטי לממשלה 'כה� נ 345/62

כאשר זה נעשה בהסכמת הסניגור ולא נפגעה אפשרות הנאש� להציג את , בהיעדר הסניגור
 לא נגר� עיוות די
 לנאש� שלא היה ,32הערה  לעיל ,5875/93פ "ע; תגרסתו ולתמכה בראיו

פ "רע; מיוצג לאור� כל משפטו שכ
 לא נפגעו הערכי� רגישות למידע והשתתפות מועילה
 מאחר והנאש� שלא היה מיוצג הבי
 את ,פורס� בנבו, מדינת ישראל 'בוסקילה נ 5535/96

 למרות ,29הערה לעיל , 79/73פ "ע; לא נפגע ער� ההשתתפות המועילה, 
סקת הטיעויע

שכ
 לא נפגעו הערכי� רגישות , הפגיעה בזכות לעיי
 במלוא חומר החקירה לא נגר� עיוות די

לעיל , 4283/97פ "רע; )36הערה לעיל , 497/92פ "ולאותו עניי
 ע(למידע והשתתפות מועילה 
 הקראת האישו� שלא בנוכחות הנאש� לא פגעה בער� מובנות ההלי� והשתתפות ,35הערה 


נראה שההגדרה המוצעת למושג עיוות די
 משתלבת היטב . מועילה ולכ
 לא נגר� עיוות די
:  ג� דברי השופטת נאוראור. המובאות לעילכמשתק� בדוגמאות , ע� המשפט הנוהג בישראל

אי
 ה� יכולי� להיבנות מטענותיה� ,  עיוות די
]'ג'  ע– למבקשי�[משלא נגר� לה� "
לפקודת ) ב(�ו) א(ו36 עי�הגשת בקשה ותצהיר לפי ס: קיו� סדרי די
� בדבר אי"הדיוניות

מדינת  ' עמר נאבו 6159/01פ " בש ראו ג�.�1973ג"תשל, ]נוסח חדש[הסמי� המסוכני� 
 .825, 817) 3(ד נו"פ, ישראל

במקו� ) �1979ז"תשל,  לחוק העונשי
393 עי�ס(הרשעה בגניבה בידי מורשה , לדוגמה  186
בשני� האחרונות למצב זה היא ,  השכיחהההדוגמ) ( לחוק415 עי�ס(רמה יבקבלת דבר במ

שעה בקבלת דבר א� אי
 כוונת הדברי� להר). נטילת כספי מבוטחי� על ידי סוכני ביטוח
ההבדל בי
 ). שלא בנסיבות מחמירות(רמה ירמה בנסיבות מחמירות במקו� קבלת דבר במיבמ

נראה כי יש למצוא פער איכותי בי
 . נכונות ההחלטה ובי
 הרשעת הח� אינו תמיד חד ומובהק
.  פער ביסוד העובדתי או הנפשי– המעשה אשר הוכח ובי
 הגדרת העבירה עלי ספר החוקי�

 ,מדינת ישראל 'רבינק נ 6734/97פ " ג� עאו ר,שיש בו כדי לבסס טיעו
 להרשעת הח�פער 
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) הרשעת הח��פגיעה בער אי(מעשה אותו לא ביצע הנאש� אי� בהחלטה כדי להרשיע ב

  ). לדוגמה, הרשעה בעבירה שלא נחקקה(או לפגוע בער החוקיות 

  הערכת ההגדרה המוצעת למושג עיוות די� בהלי� הפלילי  .1

 בעלת תוכ� גמיש במידה שדרושה לשמירה על היאההגדרה שמוצעת למושג עיוות די� 

ליית קישור בי� המערכת המשפטית ובי� מערכות חיצוניות יכולתו של המושג לתפקד כחו

. לה ולבטא שינויי� בתפיסות מוסר ותרבות בקהיליית האנשי� הכפופי� לשיטת המשפט

כדי לאבח� מצבי� של ומנגד יש בהגדרה די תוכ� כדי לכוו� את החיפוש אחר עיוות די� 

משפטי ובהחלטה עיוות די� מטעויות ומשגי� אחרי� אשר אירעו במהל הדיו� ה

לפיה� ש קוזליבמוב� זה ההגדרה המוצעת מוסיפה על דברי הנשיא ברק בעניי� . השיפוטית

בהתייחסו לסעי� . אי� לייחד את המושג עיוות די� לתוצאת ההלי הפלילי ואפשרות שינוייה

 קבע הנשיא ברק כי עיוות די� 1984�ד"תשמ, ]נוסח משולב[לחוק בתי המשפט ) 4)(א(31

. 187זכויות המתדייני� ולדר הראויה לניהול ההלי הפלילי, ג� לפגמי� דיוניי�מתייחס 

הנשיא קובע כי היווצרותו של עיוות די� נבדק . אול� הנשיא לא הגדיר מהו עיוות די�

א� " מבט על"א מה יועיל . על מלוא הראיות ודר התנהלות ההלי" על�מבט"באמצעות 

כלי� ואמצעי� , כ נראה, ט העל אינו מספקמבח� מב? 188אי� יודעי� אחר מה לתור

מבח� הפגיעה , לעומת זאת .הוא גולמי מידי, לבדיקת אפשרות היווצרותו של עיוות די�

בדבר הכיוו� , מסוימת) וודאות(בערכי� המקדמי� את לגיטימיות ההחלטה מספק ידיעה 

. ל עיוות די�בבדיקת אפשרות גרימתו ש) להתייחס בהחלטה, לבדוק, לטעו�(בו יש ללכת ש

  .יש בו כדי לקד� רציונליזציה במשפט

עומדת בביקורת שהובעה , נראה כי ההגדרה המוצעת למושג עיוות די� בהלי הפלילי

 , ההגדרה מתייחסת להלי ולתוצאתו– 189אחרות של המושג עיוות די�הביחס להגדרות 

ההגדרה . ש�קרו� מוכר ומקובל של הטיית ההלי הפלילי לטובת הנאימבטאת עה הגדרה

יש בהגדרה . בנויה על השיח המשפטי ומכוונת עצמה לשמש את המשפט� ובית המשפט

�ירידה ברמת הפשטת המושג ועל ידי כ יש בה כדי לסייע בהכוונת שיקול הדעת תו

 

פ "ע; )רמה וגניבה בידי מורשהיהרשעה בעבירות של קבלת דבר במ (878, 873) 3(ד נג"פ
 ).הרשעה בהריגה במקו� ברצח (362) 3(ד לג"פ,  בילוצרקובסקי'נ מדינת ישראל 810/78

 .565�563 'עמ ,107הערה לעיל , 7929/96ח "מ  187
בהיותו מופשט יתר על המידה אולי עד כדי הוא דומה כי כישלונו של מבח
 או תיאור זה   188

חסרו
 זה בא לידי ביטוי בטעמי הבקשה למשפט חוזר ובהחלטה . היותו חסר תוכ
 של ממש
אונס ורצח דפנה , טיפהבבקשה למשפט חוזר של מוחמד סביחי ואחרי� בגי
 הרשעת� בח

 .113הערה לעיל , 2478/99ח "מ, ל"כרמו
 ז
 .42�41' ראו עמ  189
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ההגדרה מושתתת על . שמאפשרת יציקת תכני� נוספי� למושג" רקמה פתוחה"הותרת 

  .מבח� איכותי ולא כמותי

ית� לבקר את ההגדרה שהוצעה לעיל בכ שאי� היא מתייחסת לכל המצבי� ע� זאת נ

לטענה זו תוצע תשובה בהמש ". נגר� עיוות די�"אשר בה� אינטיאוטיבית נית� לחוש כי 

עוד נית� לטעו� כי ההגדרה אינה תוחמת רשימה סופית של ערכי� . הדברי� שלהל�

ה מבח� מובהק לזיהויי� של ערכי� המקדמי� את לגיטימיות ההחלטה השיפוטית וא� חסר

כ�  כמו. צור להותיר רקמה פתוחה וזו מושגת על ידי הערכי�ה את א מנגד יש לזכור ,אלה

לבסו� נית� . הדעת�ההגדרה מציעה סימני� לזיהויי� של הערכי� ובכ מכוונת את שיקול

� אי� כאאפשר ש. את יישו� דיני העונשי�, בכל מצב, לטעו� כי ההגדרה אינה מקדמת

הדבר עומדי� מתקיי� בו שאול� מקו� , ההגדרה מקדמת תמיד את יישו� דיני העונשי�

  .כנגד יישו� דיני העונשי�,  שמגולמי� בערכי� הדיוניי�,נימוקי� כבדי משקלמנגד 

 והערכי� המקדמי� לגיטימיות באמצעות הלי יהוו ההגדרה המוצעת למושג עיוות די�

  .קודמת לאלה ההערה הבאה. באותנקודת מוצא לדיו� בסוגיות ה

   הערה– לגיטימיות וגילוי האמת כמטרת הדיו� הפלילי  .2

 .עיקרית או לפחות מרכזית של הדיו� הפלילי,  מטרה ראשונההיא, יש הסוברי�, האמת

היא הגנתו , ממשיכה הטענה, רעהי ההתרחשות אשר אחשיפת, חשיפת אמת היסטורית

אפקט , נטע� כי לחשיפת האמת והצגתה בפני הציבורעוד . הטובה והבטוחה של הח� מפשע

דיו� במטרות ההלי בכלל ומקומה של . 190מרתיע ומרס� מפני התעמרות בח� מפשע

א דומה כי לא נית� לסיי� את הדיו� . חשיפת האמת בפרט משיג את גבולותיו של חיבור זה

יות ההחלטה נוכח הדברי� אשר נאמרו באשר ליחס בי� לגיטימ, כא� בפטור ללא כלו�

  ).נכונותה(השיפוטית ובי� אמיתותה 

 

 של מטרתו הראשונה והעיקרית של ההלי� הפלילי כגילוי האמת משמעית�נדרשת הגדרה חד"  190
או הא� לא , התאמת ההלי� הפלילי למטרה של גילוי האמת" קרמניצר ' מ"ויישו� הדי
 עליה

לית " וכ
. 490, 475 )ח"תשמ�ז"תשמ(יז משפטי�  "הגיעה העת לסיי� את עונת המשחקי�
כי המטרה הראשונית של ההלי� הפלילי היא לברר את האמת ולקבוע את , מא
 דפליג

�ט"תשמ( יטמשפטי�  "סדרי הדי
 ודיני הראיות במשפטי� פליליי�" הרנו
 'א "העובדות
ועדה לעניי� הרשעה על סמ� הודאה בלבד ולעניי� העילות למשפט דוח הו; 721, 703) 
"תש

, על משפט" ברק 'א; 1) 1(ד נד"פ, דינת ישראל מ'שכטר נ 822/99פ "בש; 54 ,)ה"תשנ(חוזר 
 Office of Legal Policy, U.S. Dep’t“ ג� אור. 11) ז"תשנ�ו"תשנ(כז משפטי�  "שיפוט ואמת

of Justice, Truth in Criminal Justice Series Report No. 7, Report to the Attorney General 
on Federal Habeas Corpus Review of State Judgment (1988)” 22 U. Mich. L.J. Ref. 

(1989) 901; J.D. Grano Confessions, Truth, and the Law (Ann Arbor, 1993), 5-24.  
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, נראה כי א� מקבלי� ברצינות הראויה את הדרישה להצדקת הרשעתו של אד� בפלילי�

. בהצדקת ההרשעה, רב ער, לא נית� לשלול את חשיפת האמת כאמצעי חשוב, מחד גיסא

,  אכ�.עתי� לפגוע בצדקת ההחלטה ודר קבלתהלחשיפת האמת עלולה , מאיד גיסא

חשיפת האמת אינה תמיד מעניינ� של מערכות חברתיות שונות ובכלל אלה מערכת המשפט 

 ,חשיפת האמת תידחה לעתי� על ידי בתי המשפט מחמת שיקולי� נוגדי�. ובתי המשפט

בביטחו� המדינה או בפעולת  המשפט ימנע מגילוי האמת א� יש בה כדי לפגוע :לדוגמה

 מידע שהושג בהאזנת סתר שלא כדי� לא ,ינטרס היחיד מטעמי� של הגנה על א.המשטרה

מכא� שחשיפת האמת כמטרת הדיו� . 191ישמש כראיה במשפט בכפו� להוראות כל די�

  .הפלילי אינו תיאור נכו� תמיד

מהווה אמצעי קשר בי� , לשיטת התאוריה המערכתית, הלי ההתחקות אחר האמת

 הוא מקד� את המשפט כמדיו� ,פטיהסכסו שמתרחש מחו� לבתי המשפט ובי� הדיו� המש

על המתדיי� לקבל הזדמנות מספקת להעביר את תיאורו היומיומי של , לפיכ. תקשורתי

העברה זו מבטאת את רגישות ). ביטוי לפתיחות מערכתית(הסכסו לאמירה משפטית 

האחרו� הוא ער שמקד� את לגיטימיות ההלי הפלילי וההחלטה . ההלי הפלילי למידע

בשונה מהלי ההתחקות , )מצאי� עובדתיי� נכוני�יאו קביעת מ(חשיפת האמת . טיתהשיפו

ייעוד�  את מימוש, מקדמת את תפקיד המשפט בחברה, אחר האמת ומרגישות ההלי למידע

 למערכות חברתיות שונות את עמדת המשפט ביחס באומר�החברתי של בתי המשפט 

יחס לסכסו האמיתי וליישבו  להתי– לאירוע אשר התרחש מחו� למערכת המשפט

 על מנת שבתי המשפט יוכלו לומר את עמדת המשפט עליה� ראשית כל שכ�כל ). לסיימו(

ככל שקיי� פער . מהו המצב העובדתי אשר לעניינו ניתנת החלטת�, לקבוע, לגלות, לקבל

בי� העובדות או האירועי� אשר בעניינ� יש צור בקביעה משפטית ובי� העובדות אשר 

כ קטנה אפשרות� של בתי המשפט למלא , יינ� נות� בית המשפט את עמדת המשפטבענ

היא אמצעי חשוב , לשיטת התאוריה המערכתית, הנה כי כ� האמת. את ייעוד� החברתי

  . בהגשמת ייעוד� החברתי של המשפט בכלל ובתי המשפט בפרט

  " עיוות די� לציבור"  .3

כדי לתאר זיכוי " עיוות די� לציבור"ו� בפסיקת בתי המשפט בישראל נעשה שימוש בלש

התייצבות התובע כאשר יש תשתית � זיכוי מחמת אי: לדוגמה,192לא מוצדק או זיכוי האש�

 

191  
; 14 ' עמ,190הערה לעיל , ברק; 93הערה לעיל , הרנו
; 722�721 ' עמ,190הערה לעיל , הרנו
מניעת מידע מבית המשפט לש� הגנה על ערכי� , אמת עובדתית ואמת משפטית" זלצמ
 'נ

 .263) א"תשס�ס"תש(כד עיוני משפט  "חברתיי�
הערה לעיל , 289/58פ "בפסקי הדי
 הבאי� ענית
 לראות מאות לשימוש במטבע לשו
 זה דוג  192

מדינת  'נו� נ 834/79פ "ע; 468) 1(ד יח"פ,  ביה�' נהיוע� המשפטי לממשלה 19/64פ "ע; 32
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 או זיכוי מחמת פגמי� בכתב האישו� שלא פגעו ,ראייתית לא בטלה לאשמת הנאש�

?  נכו�הוא, בהקשר זה, הא� אכ� השימוש במושג עיוות די�. באפשרות הנאש� להתגונ�

  ?הא� שימוש זה עולה בקנה אחד ע� ההגדרה המוצעת למושג עיוות די�

העלאת השאלה א� הזיכוי הוא מוצדק מהווה הסטה לא נאותה של הדיו� , ראשית

הצדקת �זיכוי אי� צור להצדיק הוא נובע מאי.  מוצדקתהיאמהשאלה א� ההרשעה 

  .  מוצדקהואא� הזיכוי  מוצדקת ולא ההיאלכ� נראה כי יש לשאול א� ההרשעה . ההרשעה

דהיינו קביעה שיפוטית שאינה , זיכוי האש�, מוצעת בחיבור זההשנית ובהתא� להגדרה 

 תוצאה מתבקשת הואזיכוי שאינו כרו בפגיעה בערכי הדיו� .  אינה מהווה עיוות די�– אמת

 ידיעת אשמו של זכאי בדי� מסוי� על ידי מוסד או מערכת חברתית אחרי�. 193מערכי הדיו�

לגיטימיות  (Autopoietic Lawבהתא� לתאורית , אינה משנה לעניי� לגיטימיות ההחלטה

בכ לא נאמר כי ריבוי החלטות שגויות . פירושה נכונות להשלי� ע� החלטות שגויות

במובח� מלגיטימיות החלטה , עובדתית לא עלולה לפגוע בלגיטימציה של בתי המשפט

� לגיטימיי� אמורי� לקד� את הסתברות נכונות וצדקת ע� זאת יש לזכור כי סדרי די. נתונה

  ).194ההחלטות

מהווה קיצור לשו� לתאור מצב " עיוות די� לציבור"דומה כי השימוש בלשו� , שלישית

בו נטע� לזכות שאינה נובעת או נתמכת בער דיוני ואשר הכרה בה עלולה לפגוע שדברי� 

  . ביישו� דיני העונשי� והסתברות נכונות ההחלטה

" לשייכו"כפגיעה בלגיטימיות ההחלטה מלמדת שאי� , הגדרתו של עיוות די�, רביעית

מהגדרתו של עיוות די� אי� . כל עיוות די� אינו רצוי וודאי שלא לציבור. למי מהצדדי� לדיו�

 הרשעה – הציבור מעוניי� בהרשעת הח� א� לא בהרשעת האש� תו פגיעה בערכי הדיו�

דומה כי לשו� זו אינה . כל תועלת" עיוות די� לציבור"� בלשו�  אי ולכ�– שאינה מוצדקת

כל עיוות די� נוגע , רצויה ככל שהיא מרמזת לעיוות די� שאינו קשור לאינטרס הציבור

בו שאי� עיוות די� ". עיוות די� לציבור"ככזה נית� לכנותו ו) לאינטרס הציבור(לציבור 

 קל וחומר , מוצדקת של האש� בפלילי�מעוניי� בהרשעה לאאינו  הציבור ,חפ�הציבור 

" עיוות די� לנאש�"משו� כ ג� לשו� ). עובדתית(שאי� הציבור מעוניי� בהרשעת הח� 

  .אינה נכונה) המכוונת להרשעת הח�(

 

 1720/95) א"ת(פ "ע; פורס� בנבו, מדינת ישראל' אלבז נ 1/89פ "דנ; 141) 3(ד לד"פ, ישראל
 .פורס� בנבו,  יוס�' נמדינת ישראל

די
 היה נגר� לא בשל זיכוי האש� אלא ה עיוות 28הערה לעיל , קנירלגישה זו בפרשת   193
תעודה המעידה ההבאת את  לו היה בית המשפט מונע ."רגישות למידע" פגיעה בער� בעקבות

הער� שמקד� את , ידע שהיה תלוי בחללו של אול� בית המשפטמ, על תושבותו של המערער
  .לגיטימיות ההחלטה היה נפגע

 . 59' ראו עמ  194



  תכני� ונפקות, הגדרה: פרק שלישי

91  

z:\books\got\07-12-10\got-02.doc 4/10/2008 11:38:00 AM  

  גרימת עיוות די� בקביעת העונש  .4

נראה כי שימוש זה . 195לא אחת יוחס המושג עיוות די� להחמרה בענישה יתר על המידה

כחלק , בהלי הטיעו� לעונששבעוד . לה בקנה אחד ע� ההגדרה שמוצעת בחיבור זהאינו עו

העונש בהתא� ) או סבירות(אי� נכונות , יכול להיווצר עיוות די�, 196מההלי הפלילי

זאת כל עוד הענישה .  לעניי� היווצרותו של עיוות די�,מעלה או מורידה להגדרה שמוצעת

כ� ענישה מחמירה או מקלה אינה מהווה עיוות  על. � והשיוויו197מקיימת את ער החוקיות

  .העונש שהושת על הנידו�) או שיעור(די� מחמת מידת 

  נטל הבאת ראיות ומידת הוכחה: הוכחת עיוות די�  .5

 עליה לשכנע בצדקת הטלתה של ,פלילי מוטל על התביעההנוע במשפט נטל השכ

בעל די� שטוע� . טענות הצדדי�נטל הבאת הראיות נובע מ. 198אחריות בפלילי� על הנאש�

לכ� על התביעה והוא הנושא בנטל השכנוע להוכחת אותה טענה , טענה מהותית לגרסתו

. מנגד על הנאש� להביא ראיות להוכחת טענותיו הוא. להביא ראיות להוכחת טענותיה

 טענה לסייג מפני ,לדוגמה(הנאש� יישא בנטל השכנוע ביחס לטענות מהותיות להגנתו 

הטוע� לעיוות די� עליו נטל . עקרונות אלה יפי� ג� לענייננו. 199)אחריות בפלילי�הטלת 

 א� נטל השכנוע, הרשעת הח�� מקו� שאי� טענה לעיוות די� מחמת פגיעה בער אי.ההראי

: אכ� כ נקבע באשר לטענת פסלות שופט. כפי שיוסבר להל�, מוטל על הטוע� לעיוות די�

 והרי פסלות שופט אינה אלא מקרה פרטי של 200"לותהנטל מוטל על הצד הטוע� לפס"

  ). הגינות דיונית,פגיעה בער האובייקטיביות(עיוות די� 

לבחינת קיומו , דהיינו. סיבתי�בפסיקת בתי המשפט נית� מקו� בולט למבח� הסתברותי

פעמי� רבות ראה עצמו בית המשפט קשור למבח� . של קשר סיבתי בי� הפג� ובי� התוצאה

 

אי
 אני  ":631, 608) 3(ד מח" פ,מדינת ישראל 'בראו� נ 1988/94פ "ע,  כדוגמה בלבדאור  195
ימצא אותו אש� מקו� שצרי� היה למצוא אותו : סבור כי השופט יעוות את דינו של הנאש�

 ."או יחמיר בעונשו יתר על המידה, זכאי
 .148 לעיל הערה  196
לפיו חריגה מהעונש המרבי שקבוע בחוק כפופה ש 86 הערה לעיל, 2413/99פ " רעאוא� ר  197

ואי
 בחריגה זו כדי ) פיצול גזר הדי
 בי
 חלקי� תקפי� לחלקי� בטלי�(לדיני הבטלות היחסית 
 
חריגה ) המשנה לנשיא לוי
(יש לציי
 כי ג� לעמדת המיעוט ). 688' עמ(לגרו� לעיוות די

, אינה עניי
 שכפו� לבדיקת היווצרותו של עיוות די
) ג� בגזירת הדי
(מסמכות פונקציונלית 
 .ז699'  עמש�

, כר� ג (על הראיותקדמי  ' י;211�204, 190, )ט"תשל, חלק ראשו
(דיני ראיות  הרנו
 'א  198
 .1218 ,)ט"תשנ

, מנהל מס ער� מוס�' מ נ"חברה לניהול השקעות ושרותי� בע, גיורא ארד 1436/90א "רע  199
 .160הערה לעיל , 4675/97פ "ע; 105, 101) 5(ד מ"פ

 .613, 599) 2(ד נג"פ, מדינת ישראל 'בש� נ 344/99פ "ע  200
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שו של מבח� זה הוא שעיוות די� מתבטא בהחלטה שגויה או לא נכונה אשר פירו. זה

 להוכיח עיוות די� נתבקש הטוע� להוכיח סיכוי ממשי על מנת. השפיעה על תוצאות המשפט

בה� נפגעה שבמקרי� , גישה זו הביאה את בית המשפט. 201לשנות את תוצאת המשפט

 דהיינו לדרוש מהצד שכנגד להוכיח ,להעביר את נטל הראיה, באורח בולט זכות של הנאש�

בבחינת , רוב על פי, גישה זו התמקדה. 202כי הפגיעה לא השפיעה על תוצאת המשפט

גישה זו אינה מתיישבת . אמיתות או נכונות תוצאת המשפט בשי� לב לתשתית הראייתית

  גישת הפסיקה כ�,בחיבור זה ע� כלל המקרי� הכלולי� בהגדרה שמוצעת למושג עיוות די�

  . כפי שיובהר להל�, "אי הרשעת הח�"מוצעת ביחס לפגיעה בער המתיישבת ע� ההגדרה 

כמוצע , הגדרת עיוות הדי� כפגיעה בלגיטימיות ההלי עקב פגיעה בערכי� דיוניי�

די בהוכחת פגיעה בער דיוני . הדי� ממבח� הסתברותי יחיד�משחררת את בעלי ,בחיבור זה

פגיעה בער נמדדת במדד אובייקטיבי ולא . החלטההמקד� את לגיטימיות ההלי וה

בהיותו נראה : המבח� לקיומו של עיוות די� אינו סובייקטיבי כי א� אובייקטיבי. סובייקטיבי

כ ג� קובעת ההלכה הפסוקה בסוגיית פסלות . 203לעי� ומקובל מהבחינה האובייקטיבית

  . 204שופט

 על ערכי הדיו� נמנה  )ח�העדפת הזיכוי מחשש להרשעת ה" (אי הרשעת הח�"ער

מעצ� , בהתייחס לער זה). כערכי� המקדמי� את לגיטימיות ההחלטה השיפוטית(הפלילי 

הוכחת אפשרות שהנאש� יזוכה ולש� : יש צור להידרש למבח� הסתברותי, טבעו והגדרתו

אי הרשעת "על הטוע� לעיוות די� מחמת פגיעה בער , לפיכ. כ די בקיומו של ספק סביר

ביחס לפגמי� . ולו לכאורה, מוטל הנטל לבסס בראיות את אפשרות זיכויו של הנאש�" �הח

במקרי� אלה על הטוע� מוטל . בערכי� אחרי� אי� כל צור במבח� הסתברותי או תוצאתי

 נטל הבאת ראיות ונטל השכנוע להוכיח פגיעה בערכי� של הגינות ורציונליות כער

 

פ "ע; 793) 1(ד מג"פ, מדינת ישראל 'חדד נ 440/87פ "ע; 31הערה לעיל , 470/83פ "ע  201
 .32הערה לעיל , 330/84פ "ע; 34הערה לעיל , 307/72

 .31הערה לעיל , 67/52פ "ע; 34הערה לעיל , 383/87פ "ע; 36הערה לעיל , 64/87פ "ע  202
 .47לעיל הערה , 752/90פ "ע  203
ת  בי'נמ "בעישקר  4057/00 �"בג; 329) 5(ד נא"פ, מדינת ישראל 'פריד� נ 6752/97פ "ע  204

) 1997 (מירות סחר 2222/02א " ג� עאור; 745�744, 734) 3(ד נה"פ,  הארצי לעבודהי�הד
הלכה היא כי כדי להקי� עילת פסלות יש ": פורס� בנבו, מ" נייר חדרה בע נויזילר' נמ"בע

המבוסס על נסיבות , להצביע על קיומו של חשש ממשי למשוא פני� בניהול המשפט
, בית המשפט ממצאי� עובדתיי� חד משמעיי� בשאלה זומשקבע " וכ
 "...אובייקטיביות

נראה כי נוצר חשש אובייקטיבי כי בית , ומשהעדי� בשתי התובענות זהי�, מבלי שדבריו סויגו
המשפט גיבש דעה בסוגיה העומדת במרכז ההתדיינות שבי
 הצדדי� בתובענה נשוא ערעור 

סוציאלי מימוש האמנה על ביטחו� הארגו� ל 9634/01א "ע,  ונוצרה עילת לפסילת השופט"זה
 .פורס� בנבו,  קליי�'נ
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במידה שמטה , )למשל עקב פגיעה בזכות לייצוג(עילה או ער ההשתתפות המו, הנייטרליות

  .205את מאז� ההסתברות לטובת קיומה של פגיעה

ובהבחנה שנערכה בדבר , נראה כי בהגדרה המוצעת למושג עיוות די� בהלי הפלילי

יש כדי לבטל את הקושי עליו ניסתה להתגבר הפסיקה על ידי העברת נטל , דרכי הוכחתו

  .בה� נפגעה באורח בולט זכות של הנאש�שבמקרי� , ההראיה מהנאש� אל התביע

  סיכו�  .ד

בפסיקה ובספרות המשפטית ,  בחקיקהי� השימוש במושג עיוות די�יבמידה רבה מאופ

הגדרה המנותקת מהתחו� המשפטי במסגרתו נעשה . בהיעדר הגדרה עצמאית למושג

די� לוקי� בעיקר הצעות להגדרות או לתכני� עצמאיי� של המושג עיוות . שימוש במושג

  .בהיות� הגדרות חלקיות למושג או בעמימות רבה") מעגל שוטה("במעגליות 

ת המערכות העצמאיות מוצע בחלק זה להגדיר את המושג עיוות די� בשי� לב לתאורי

. בהלי הפלילי כפגיעה בערכי� המקדמי� את לגיטימיות ההלי וההחלטה השיפוטית

גיטימציה של בתי המשפט לבי� לגיטימיות החלטה הגדרה זו הוצעה תו הבחנה בי� ל

כברבות ממדינות , ההגדרה מבוססת על ההנחה כי לבתי המשפט בישראל. שיפוטית נתונה

ההגדרה מתייחסת לעיוות די� שנוצר בהלי פלילי מסוי� ולהחלטה . יש לגיטימציה, המערב

מוצעת הההגדרה , במילי� אחרות. גיטימציהמסוימת שנתקבלה על ידי בתי משפט בעלי ל

 היא מתייחסת 206אינה מתייחסת ללגיטימציה של בתי המשפט אלא בהנחה שזו קיימת

שהרי ג� א� נתונה לגיטימציה לבתי . לעיוות די� שנוצר בהלי או בהחלטה מסוימי�

אפשר שבהלי מסוי� או בהחלטה מסוימת יחרוג בית המשפט מגבולות , המשפט

ההבחנה . לגיטימיות ההלי וההחלטה מקד� את  על ידי פגיעה בער אשרהסובלנות

וההנחה האמורי� נדרשו על מנת לאפשר ללמוד מתו השיח המשפטי על הערכי� 

אשר ללגיטימציה של בתי ). גבולות הסובלנות(שמקדמי� את לגיטימיות ההלי וההחלטה 

 על ידי המשפט יצויי� כי זו תלויה ג� בלגיטימיות הדי� המהותי ובשיוויו� באכיפת החוק

  .207רשויות החקירה והתביעה

 

להבדיל , כדי לפסול שופט צרי� שהאמירה שלו תיצור אפשרות מאוד מסתברת"השווה   205
על יסוד הראיות והטענות שיוצגו , שנבצר ממנו לדו
 ולהחליט באופ
 אובייקטיבי, מחשד
ד "פ, דיקת אירוע הטבח בחברו�ראש ועדת החקירה לב�יושב 'גלברט נ 2148/94 �"בג "בפניו

 . 195הערה לעיל  ,1988/94פ " ג� עאו ר,590, 573) 3(מח
  .62' ראו עמ  206
 . והטקסט מעליה96 הערה לעיל  207
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נמצא כי לגיטימיות ההחלטה , Autopoietic Lawובהתא� לתאורית , במצב דברי� זה

 פרי עקרונות או ערכי� היאהלגיטימיות . השיפוטית אינה נובעת מאמיתותה או נכונותה

ערכי� אלה עוסקי� בהסתברות נכונות או . שמקדמי� את צדקת ההחלטה השיפוטית

של החלטה ) נכונותה(א לא בתוכנה , בהסתברות נפילתה של טעותג�  ההחלטה ואמיתות

הלי שיפוטי אשר שומר על ערכי� אלה יוצר לגיטימיות להחלטה , מחד גיסא. מסוימת

פגיעה בערכי� אלה פוגמת , מאיד גיסא). לגיטימיות באמצעות הליכי�(שנתקבלה בו 

 בבסיס הערכי� המקדמי� . גורמת לעיוות די�בלגיטימיות ההלי וההחלטה השיפוטית ובכ

, )העדפת הזיכוי מחשש להרשעת הח�" (אי הרשעת הח�: "את הלגיטימיות מצויי� שלושה

באמצעות ערכי . מערכי� אלה נגזרי� ערכי� נוספי�. הגינות דיונית ורציונליזציה של ההלי

ערכי� שוני� של . ני�הבסיס והערכי� הנגזרי� נית� לעצב זכויות דיוניות וכללי דיו� שו

זכויות וכללי דיו� בשיטות משפט שונות עשויי� לבטא ערכי� המקדמי� את לגיטימיות 

  . ההחלטה השיפוטית

 יש לבחו� א� כתוצאה , נפלה טעות בהחלטה שיפוטית,עת נפל פג� בהלי הפלילי

� במידה שנפגע ער כאמור יש לית. מהפג� או הטעות נפג� ער שמקד� את הלגיטימיות

  . סעד לש� תיקו� עיוות הדי� בשי� לב לנפקותו והשפעתו על ההלי וההחלטה

.  מעניינ� המובהק של הליכי ביקורת ההלי וההחלטההואמת� סעד בגי� טעות או פג� 

ייבח� היחס בי� הגדרת המושג עיוות די� ובי� שני הסדרי� הנוגעי� בשני השערי� הבאי� 

, האחד: נה של ההלי הפלילי וההחלטה השיפוטיתלהליכי� במסגרת� נערכי� עיו� ובחי

משפט , האחר. דחיית ערעור על א� קבלת טענה מטענות הערעור מאחר ולא נגר� עיוות די�

מוצעת למושג עיוות די� ה תיוש� ההגדרה  זותבמסגר. חוזר בפלילי� כסעד למקרי עיוות די�

  . על ההסדרי� המשפטיי� ויוסקו מסקנות מיישו� זה
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  שנישער 

 215סעי� : דעת על רקע סמכות
שיקול
דחיית ערעור על  – 1לחוק סדר הדי� הפלילי

א� קבלת טענה מטענות הערעור מאחר ולא 
   נגר� עיוות די�

  ביקורת וערעור, לגיטימיות

   לחוק סדר הדי� הפלילי במשפטנו215סעי�   :ראשו�פרק 

 י לעול�נאמריק
מהעול� האנגלו: מבט השוואתי  :שניפרק 
  הקונטיננטלי

   לחוק סדר הדי� הפלילי215נחיצותה של הוראת סעי�   :שלישיפרק 

 

  .חוק סדר הדי� הפלילי – להל�, �1982ב"תשמ, ]נוסח משולב[חוק סדר הדי� הפלילי    1
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חיבור זה החל בדיו� במושגיות תאורטית בדבר הגדרתו של המושג עיוות די� במנותק 

, מידת התאמתה,  תיבח� ההגדרה המוצעתבשער זה ובשער שלאחריו. מהוראת חוק מסוימת

  השלישישערבו ייעסוק השהמשפט החוזר : בשתי דוגמאות, אפשרות שילובה ונפקותה

  . זהשערבו יעסוק ש לחוק סדר הדי� הפלילי 215והוראת סעי� 

  ביקורת וערעור, לגיטימיות

ובתו� כ� מונעי� או (אחד הערכי� המקדמי� את לגיטימיות ההחלטה השיפוטית 

ביכולתה ביקורת עצמאית ונפרדת אשר . 2 ביקורת ההלי� וההחלטההוא) מרפאי� עיוותי די�

עצמאות הביקורת פירושה . תנה במסגרת ההלי� הפליליילשנות וא� לבטל החלטה אשר נ

שהיא נעשית על ידי אד� או אורג� שוני� מהאד� או האורג� אשר על החלטתו מועברת 

נפרדת מלמד על קיומה של הבחנה בי� הדיו� המתנהל לפני ערכאת  הביקורת היות. ביקורת

� לפני הערכאה אשר כנגד החלטתה או דר� פעולתה הוגש הערעור ובי� הדיו� שנער

  . הערעור

דוגמת , הביקורת מהווה שלב או נדב� דיוני נוס� ואפשר שהיא תיער� במספר נדבכי�

אול� . כל אחד מאלה מהווה נדב� ביקורת נוס�. 3ערעור ברשות ודיו� נוס�, ערעור בזכות

ייחוס משקל שונה לעקרו� . 4סופיותכל אחד מאלה מבטא שקילה ואיזו� שונה של עקרו� ה

  . 5הסופיות מהווה גור� רב השפעה בעיצוב הליכי הביקורת

 

בייחוד , 353) 1(ד מב"פ, יהודה ושומרו�ל באזור " מפקד כוחות צה'וב נ'ארג 87/85 �" בגאור   2
  לבי� לש� קידו� ההגינות הדיונית, ביקורת ההלי� בי�בחיני�יש המ. 374�373 ,363' עמ

 . לש� גילוי האמת ונכונות הקביעות המשפטיות,ביקורת ההחלטה
סוגיה ב בה הלכה חדשה או כאשר מדובר הרוב ייער� דיו� נוס� בסוגיה אשר נפסק פי על   3

הינו קיי� צור� ד(בעלת חשיבות משפטית או סוגיה משפטית מוקשית וראוי להוסי� ולבררה 
,  שר הפני�'קוב נירבינ 3063/99 �" דנגאור) להמשי� לברר או סיכוי לשנות את ההחלטה

יואב  8349/03א "דנ; 601) 3(ד נד"פ, מדינת ישראל 'דרעי נ 5567/00פ "דנ; פורס� בנבו
פורס� , פקיד שומה למפעלי� גדולי� ' נמ"חברה לבני� פיתוח ומימו� בע' רובינשטיי� ושות

דעת ספציפי מאוד � דיו� נוס� לעניי� טעות בשיקולאוכ� ר, קרו� זה חריגי�יא� ג� לע. ובנב
 מעניי� לציי� כי על האחרו� .517, 502) 4(ד נד"פ, מדינת ישראל 'אזואלוס נ 3371/98פ "דנ

, מדינת ישראל 'ביטו� נ 6841/01פ "ע ("מקרה חריג שבחריגי�"העיר השופט חשי� שהוא 
 . יתה באחרו� עילה לקיומו של דיו� נוס�ימכא� ספק א� אכ� ה ,)794) 6(ד נו"פ

 אור, בי� דיוני� לפני ערכאות שיפוטיות לאחר פסק די�ול היחס בי� עיקרו� סופיות הדיו� ע   4
 .171 'עמ

5   P.T. Wangerin “‘Plain Error’ and ‘Fundamental Fairness’: Toward a definition of 
exceptions to the rules of procedural default” 29 Depaul L. R. (1980) 753.  
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בספרות ובפסיקה נמצא . יכולה ללבוש צורה ומראה רבי� ושוני�, ביקורת כמתואר לעיל

בכלל ) מינהלית או שיפוטית(שורה של מונחי� שוני� המתייחסי� להליכי ביקורת ההחלטה 

הערעור והביקורת השיפוטית , הערר, על אלה נית� למנות את ההשגה. ובהלי� הפלילי בפרט

מונחי� ). עתירה לפני בית המשפט הגבוה לצדק או לפני בית המשפט לענייני� מינהליי�(

אלא שלא נית� להצביע על . אלה מתייחסי� לסוגי הליכי� והיק� ביקורת שוני� ונבדלי�

יתה להבחי� בי� המונחי� ירצויה ההגמה מה. 6שימוש עקבי במונחי� בחקיקה או בפסיקה

כ� נית� היה להקנות את היק� הביקורת . פי היק� הביקורת הטמונה בכל אחד מה� על

הרחבה ביותר להלי� ההשגה ולהצר את היקפה ככל שנעי� מהלי� זה אל עבר הערר 

  .ובסופה של המשרעת לקבוע את הביקורת השיפוטית

 ,7)השופט(הביקורת יכולה להיות על המחליט . טבע הביקורת תלוי בנושא הביקורת

לבסו� היא יכולה ותנה יהיא יכולה להתייחס להחלטה ולהלי� אשר במסגרתו היא נ

תו� , 8בהתעל� מההחלטה או ההחלטות אשר נתנו, להתייחס לנושא ההלי� והבקשה

י הראשו� והאחרו� אינ� הליכ. התמקדות במת� ההחלטה הנכונה שיש לית� בנסיבות העניי�

מטרת הראשו� היא לבחו� את מעשה המחליט . ביקורת במוב� השגור והרווח במשפטנו

  . ואילו האחרו� ידמה לדיו� חוזר לפני גור� בכיר

כ� אי� ). היק� הביקורת(עניי� אחרו� זה מולי� אל הסוגיות אות� נית� להעלות לביקורת 

בו נית� להעלות שלי� הלנית� להעלות רק טענות משפטיות דומה הלי� ביקורת במסגרתו 

מצאי� אשר נקבעו יכללי� בדבר היק� הביקורת על מה. טענות עובדתיות ומשפטיות כאחד

כללי התערבות ערכאת הביקורת מהווי� מסננות . 9משפיעי� ג� ה� על טבעה של הביקורת

 

; 468�467, 443) 4(ד נז"פ,  הארצי לעבודהי�הד�ת בי' נהמוסד לביטוח לאומי 1082/02 �"בג   6
 . ש�14ש " וכ� ה649�648, 647�646 ,)ו"תשנ, כר� ב (הסמכות המינהלית זמיר 'י

תה ימטרתו של זה הי. ה קיי� במשפט האנגליאשר הי ”writ of attaint“�הלי� ה,  לדוגמהאור   7
חיבור לש�  ("מהותו של ערעור" לוי� 'שראו (להעניש את המושבעי� בשל החלטת� השגויה 

 .39�38'  עמ,")מהותו של ערעור " לוי�– להל�) (1967 ,ירושלי�, ר במשפטי�"קבלת תואר ד
 סכסו�(� כי א� בסוגיה עליה מערערישערכאת הביקורת במקרה זה לא דנה בצדקת ההחלטה    8

– Lis (במשפטנו נית� לזהות דר� זו של ביקורת ע� . תה מונחת לפני הערכאה הקודמתיאשר הי
 .6הערה לעיל  , זמיראור. ההשגה המינהלית

מעניי� לציי� כי המחלוקת . 632) 4(ד נד"פ, מדינת ישראל 'יומטוביא� נ 9352/99פ " עאור   9
שר נפלה בפסק הדי� אינה על ההלכה בדבר היק� התערבותה של ערכאת הערעור אלא על א

עמימות שמותירה בידי ערכאת הערעור .  דבר המלמד על עמימותה של ההלכה,יישומה
  ; 62, 49) 5(ד נד"פ, מדינת ישראל 'מליסה נ 5951/98פ " ג� עאור. אפשרויות החלטה רבות

 ממצאי� עובדתיי� והתערבות ערכאת ערעור בממצאי� קריטריוני� לקביעת" קרמניצר 'מ
חקר האמת " גרוס 'ע; 415 )ד"תשמ�ג"תשמ(לה הפרקליט  "המתייחסי� למהימנות עדי�

�ו"תשנ(כ עיוני משפט  "התערבות של ערכאת ערעור בממצאי עובדה: והביקורת השיפוטית
  .551) ז"תשנ
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כ� לא הרי התערבות .  מסננות בנות רמת הפשטה שונה,דרכ� מעוצבת דמותה של הביקורת

לא הרי , ובדומה לכ�. כהרי התערבות רק לש� מניעת עיוות די�,  נמצאה שגגהבושמקו� 

כהרי התערבות במקרי� , בו קיימת חריגה מאמת המידה הראויהשמקו� בהתערבות רק 

   ".מחויב המציאות"מיוחדי� כאשר הדבר 

התניית הביקורת במת� רשות מהווה א� היא סוג של מסננת דרכה נית� לעצב את הלי� 

דוגמה לאחרונה היא הגבלת ביקורת ערעורית לשאלות משפטיות בעלות . 10רתהביקו

בתנאי זה יש ). 12אינטרס הכלל בבירור סוגיה משפטית (11"ציבורית", חשיבות משפטית

ממד הביקורת על מקרה מסוי� נחלש למול ממד פיתוח : כדי לשנות את אופי הלי� הביקורת

או (מההיבט התוצאתי . ישו� הדי�המשפט ושמירה על אחידות ואחדות פרשנות וי

משפיע על ) התניית הגישה לביקורת(נראה כי השימוש במסננות ראשוניות ) הפונקציונאלי

כ� נית� לדמות ). כללי התערבות הביקורת(הלי� הביקורת באורח דומה למסננות סופיות 

ערבות באחת קיי� סינו� ראשוני דק של הפניות להלי� הביקורת וכללי ההת: שתי מערכות

 להלי� הביקורת באחרת ניתנת גישה ישירה). ל סיבההתערבות בכל דבר ועניי� ומכ(רחבי� 

תוצאת הלי� הביקורת בשתי . א� כללי ההתערבות ה� צרי� ומוגבלי� מאוד, )ללא סינו�(

  ).אולי א� זהה(המערכות עשויה להיות דומה 

 פעולות � שלת חוקיותכ� בדיק. בהכרח על היק� הביקורתמצביע נושא הביקורת אינו 

יכולה להוות אמצעי עקי� לביקורת על ) במסגרת ביקורת ההלי�(רשויות התביעה והחקירה 

בה הערעור מוגבל לסוגיות שבמשפט ולא שמערכת , לדוגמה. מצאי� שבעובדהיקביעת מ

, באורח אגבי, נית� יהיה, מצאי� עובדתיי�יכנגד נכונות קביעת� של מבה נית� לטעו� 

  .13קביעות עובדתיות אשר בוססו על ראיות פסולות מטע� משפטילהתערב ב

 

10   H.L. Dalton “Taking the Right to Appeal (More or Less) Seriously” 95 Yale L.J. (1985) 
62.  

קשה " חשיבות ציבורית"א� שבספרות המשפטית ובפסיקה נעשה שימוש לא מועט בביטוי    11
עד כמה סוגיות משפטיות מעניינות או סבוכות . שלא לתהות עד כמה יש בביטוי זה ממש

נוכח מסכת עובדתית דומה כי הציבור מגלה עניי� במשפט ? עולות על סדר היו� הציבורי
מסוימת או מעורבת� של דמויות ציבוריות בהלי� ולאוו דווקא עקב סוגיה משפטית 

 .שהתעוררה בו
תורת  לוי� – להל�( )ט"תשנ( מבוא ועקרונות יסוד – תורת הפרוצדורה האזרחית לוי� 'ש   12

 D.J. Meador, J.S. Bernstein Appellate Courts in the United State ;181�179, )הפרוצדורה
(St. Paul, 1994) (hereinafter cited as Meador), 26-31. 

13   H. Jung “Appellate Review of Judicial Fact-Finding Processes and Decisions” 31 Isr. L. 
R. (1997) 690 ;אובחנה בי� די� לעובדה או בי� שאלה משפטית לשאלה עובדתית רהלקשיי ה 

בו עמד ש 216�214, 207) 3(ד נז"פ,  וויסמ�'נ מקרקעי� חיפה ס שבחמנהל מ 266/97א "ע
בחנה וקבע שיש להמנע מלהגדיר מהי שאלה משפטית ההמשנה לנשיא לוי� על בעייתיות ה

 אור. פי חוק לשאלה משפטית ולהסתפק בקווי� מנחי� בלבד בהקשר של ערעור המוגבל על
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ובכ� לא נאמר  – ערעור.  צורה אחת של ביקורתהואכאמור ערעור על פסק די� בפלילי� 

הדעת של �המשכו של פרק זה יעסוק בהיבט אחד של היק� שיקול. דבר על טיבו וצורתו

בהתנגשות בי� עקרו� הסופיות , הדיו� לא יעסוק בהצדקת הערעור. ערכאת ערעור בפלילי�

זהות המבוקר , א� סוגיות של מהות הביקורת. לער� הביקורת על פסקי די� בהלי� הפלילי

הדעת של �שיקול: הדיו� יתמקד בעניי� אחד והוא. וטעמי הביקורת לא נמנות על הדיו�

� דעת בשי�שיקול". עיוות די�"והמושג  ערכאת הערעור במשפטנו לדחות ערעור או לקבלו

נוכח ההגדרה המוצעת בחיבור זה למושג . לב לסמכויות ערכאת הערעור ועילות הערעור

דעתה של ערכאת הערעור �עיוות די� יש לבחו� הא� נכו� וראוי לקשור או לכוו� את שיקול

  .במושג זה

 

  ; 723, 719) 4(ד מו"פ, ולבנייה המרכז לתכנו�  הוועדה המחוזית'להבי נ 531/89א "ג� ע
 Miller �ג� דברי השופטת אוקונור ב' ר. 189�187' עמ, 12הערה לעיל , תורת הפרוצדורהלוי� 

v. Fenton 474 U.S. 104 (1985): “...appropriate methodology for distinguishing questions 
of fact from questions of law has been, to say the least elusive...” קושי הנובע אפשר :

“from the practical truth that the decision to issue a ‘question of law’, a ‘question of 
fact’, or a ‘mixed question of law and fact’ is sometimes as much a matter of allocation 

as it is of analysis”.  
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  פרק ראשו�

   לחוק סדר הדי� הפלילי במשפטנו215סעי� 

  חקיקהעל השתלשלות הסדרת סמכות ערכאת הערעור ב  .א

  :שלוש הוראות חוק מרכזיות בענייננו

סמכות בית המשפט " כותרת הסעי� היא , לחוק סדר הדי� הפלילי213האחת היא סעי� 

  :והוראתו כדלהל� "שלערעור

  :לעשות אחת מאלה, בפסק דינו, בית המשפט רשאי"

ולשנות את פסק הדי� של הערכאה , כולו או מקצתו, לקבל את הערעור  )1(

או להחזיר את המשפט ע� , לבטלו ולית� אחר במקומוהקודמת או 

  ;הוראות לערכאה קודמת

  ; לדחות את הערעור  )2(

לית� בקשר לפסק הדי� כל החלטה אחרת שהערכאה הקודמת היתה   )3(

  ."מוסמכת לתתה

  : לחוק212יה היא סעי� יהוראת החוק השנ

 או בית המשפט רשאי להסיק מחומר הראיות שהיה לפני הערכאה הקודמת"

לפניו מסקנות שונות משהסיקה הערכאה הקודמת או לקבוע כי אי� בו יסוד 

  ."למסקנותיה

 לחוק סדר הדי� 215היא סעי� , שהיא במרכז הדיו� בפרק זה, וההוראה השלישית

  :וזו הוראת הסעי� "דחיית ערעור על א� טענה שנתקבלה" היאכותרת הסעי� . הפלילי

א� היה , א� קיבל טענה שנטענהבית המשפט רשאי לדחות ערעור א� "

  ."סבור כי לא נגר� עיוות די�

הוראת . יה גודרות את סמכות בית המשפט שלערעוריהוראות החוק הראשונה והשנ

  .דעת�החוק השלישית מבטאת כלל של שיקול
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 שפיטה על( לפקודת הפרוצידורה הפלילית 65בסעי� הוא  הנזכר 215מקורו של סעי� 

ה פירט בראשיתו את הטעמי� היכולי� לשמש בערעורו של סעי� ז. 14)פי כתב אשמה

  . 16 אשר נמצא אש�15הנאש�

  :באחריתו נוספה ההוראה הבאה

“Provided that the court may, notwithstanding that they are of opinion 

that a point raised in the appeal might be decided in favor of the 

appellant, dismiss the appeal if they consider that no miscarriage of 

justice has actually occurred”17. 

  .”Proviso“ זו נודעה בכינוי הסיפ

 

14   Criminal Procedure Act (Trial Upon Information) Laws of Palestine vol. I (E) 482 . הסדר
זהה היה קיי� לעניי� ערעור לפני בית המשפט המחוזי על פסק דינו של בית משפט השלו� 

   ג�אור. 1947,  לפקודת שיפוט בית משפט השלו�12 עי� סאור. בהלי� פלילי מהיר
 .67 ,)ג"תשי, 3מהדורה  (סדר הדיו� הפלילי בישראללנט  ס'א

ככל . נראה כי הטעמי� כוונו להתיר ערעור רק בשאלה שבמשפט ולא על קביעות עובדתיות   15
מהותו " לוי� או ר,בפסיקת בית המשפט) טושטשה(תה מטרה נמצא כי זו ננטשה ישאכ� זו הי
  .57'  עמ,7 ערה הלעיל, "של ערעור

סעי� . הערעור הוא כנגד פסק די� של בית המשפט המחוזי או בית המשפט לפשעי� חמורי�   16
מעניי� . יתה רשאית להגיש כנגד זיכוייההתביעה  לפקודה פרט את טעמי הערעור אשר 67

קבע המחוקק המנדטורי כי , לענייננו. לציי� כי טעמי� אלה היו שוני� מטעמי ערעור הנאש�
סבור הוא א� , א� א� יש לקבל טענה מטענותיו, ת המשפט רשאי לדחות את ערעור הנאש�בי

נראה . יתה מצויה לעניי� ערעור התביעהיהוראה אחרונה זו לא ה. שלא נגר� לנאש� עיוות די�
אול� בשונה מהמשפט האנגלי ). 114'  עמאור(סימטריות זו בחוק האנגלי �כי מקורה של א

דה לערער על הזיכוי ובית משפט שלערעור מוסמ� היה להרשיע נאש� פי הפקו נית� היה על
התביעה באנגליה רשאית לערער על זיכוי בידי חבר מושבעי� כדי להעמיד , ככלל. שזוכה

מכא� נראה כי לא היה . משפט על מכונו וערעור זה לא יכול להביא להרשעתו של הנאש�
 .מקו� לאסימטריות האמורה בפקודה

במהל� : 1413ד ה "פ, היוע� המשפטי 'חדד נ 117/50פ " עאו ג� ר, לפקודההפ סי65 עי�ס   17
בית . בו הורשע המערער בעבירות אחרותששמיעת הראיות הוצג תיק בית משפט אחר 

 קבע כי לא היה מקו� להציג את התיק אלא שנמצא כי שופט אחד ישב י�המשפט לערעור
בית המשפט . ת המצב לרעת המערערבשני המשפטי� ולכ� לא היה בהצגת התיק לשנות א

�נקי"הוסי� וקבע כי הוצגה תשתית ראייתית חזקה להוכחת האשמה ולכ� אפילו שופט שהיה 
הרי לאחר ששקל את ההוכחות לא יכול היה להימנע מהרשיעו , כפי� ובר לבב כתינוק ב� יומו

 .הערעור נדחה,  לפקודההסיפ 65סעי� כ� בהסתמ� על ו "בדי�
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יתה פחותה בהרבה מזו הקבועה כיו� יהיק� סמכותו של בית המשפט לערעור אשר לא ה

  .18 לפקודה72 בסעי� נקבעה, בחוק

החוק ביטל . נקבע בפקודהשעקבות ההסדר  צעד ב1965�ה"תשכ, חוק סדר הדי� הפלילי

ביטול זה נשא בחובו את החלת הכלל . את ההבחנה בי� ערעור הנאש� לערעור התביעה

ג� על ערעור , דעת ערכאת הערעור לדחות ערעור א� לא נגר� עיוות די��בדבר שיקול

ה משמעות ביטול ז. שינוי חשוב אחר הוא ביטול רשימת עילות הערעור. 19מטע� התביעה

נראה כי ביטול עילות הערעור מנע מראש את הצור� . היא כי נית� לערער מכל טע�

, לפיו הוכחה עילת ערעור א� אי� זה ראוי לקבל את הערעורשלהתמודד ע� מצב דברי� 

, נקבע די� אחד לכל הערעורי� לבסו�. שהוא מצב הדברי� לשמו חוקק סעי� הפרוויזו

  .הסדר זה נשמר בחוק עד היו�. �במערכת בתי המשפט הכלליי, הפליליי�

   ופרשנותו בפסיקת בתי המשפט215יישו� סעי�   .ב

. ביישו� הסעי� יש להבחי� בי� ערעור על הכרעת הדי� ובי� ערעור על גזר הדי�

  .לאחרו�מהראשו� 

 לחוק סדר הדי� הפלילי כי 215 על סעי� הברמה ההצהרתית קבעה הפסיקה בהתבסס

, במילי� אחרות. 20 אלא א� כ� קיי� חשש לגרימת עיוות די�בית המשפט לא יבטל פסק די�

 

כלל ערכאת הערעור יכולה לית� את פסק הדי� �קבע כי בדר�) ב(72 כ� סעי� .א� לא זהה   18
מ הנשיא "מ. בהתא� לכתב האישו� והראיות, שהיה צרי� להינת� על ידי הערכאה הדיונית

היא פסילת הפסק או חלק הימנו מנימוקי� , חשי� פסק כי תנאי מוקד� לשימוש בסמכות זו
עוד נקבע . ז804 ,802ד יג "פ, המשפטי לממשלההיוע�  'פרלמ� נ 50/59פ "ע; משפטיי�

בפקודה כי ערכאת הערעור מוסמכת לתק� את פסק הדי� לעניי� תאור העבירה שהוכחה וסעי� 
כי ערכאת הערעור רשאית לית� כל ,  לחוק סדר הדי� הפלילי קובע213כיו� סעי� . האישו�
. פסק די� במקו� זה אשר נית�לשנות ולית� , יתה יכולה לית�יאשר הערכאה הדיונית ה, החלטה

 . פי הפקודה תה עלינראה כי הסמכות כיו� רחבה מזו שהי
זו א� . תה כי ה� צועדי� בעקבות המצב המשפטי הקיי� בשעת החקיקהיעמדת אבות החוק הי   19

, נית� להבי� מדברי ההסבר לחוק כי דחיית ערעור כשאי� בתוצאות המשפט משו� עיוות די�, זו
מעניי� לציי� כי . ערב החוק, י המצוי לעניי� ערעור הנאש� והתביעה כאחדהיה המצב המשפט

 'דיאמנט נ 164/62פ " כה� בע' לדברי ההסבר צוטטה דעת המיעוט של השופט חהכאסמכת
; )ערעור הנאש�(אשר התייחסה לערעור על הרשעה , 2359ד טז "פ, היוע� המשפטי לממשלה

 .202�201 ,)ג" תשכ548ח "ה( �1963ג"תשכ,  הצעת חוק סדר הדי� הפליליאור
על א� שנמצאו פגמי� בהלי� והובא מידע  (1) 1(ד לט"פ ,מדינת ישראל 'מורי נ 470/83פ "ע   20

לא נגר� לו עיוות די� שכ� לא , אשר מוטב שלא היה מובא, אודות עברו הפלילי של הנאש�
,  שעשוע' נראלמדינת יש 330/84פ "ע, )יתה משתניתינתקפחה הגנתו ותוצאת המשפט לא ה

א� שנפסל בטעות עד מלהעיד לא נגר� עיוות די� ויש להותיר את ההרשעה על  (85) 1(ד לט"פ
גילוי חומר חקירה לנאש� �אי (785) 1(ד מד"פ, מדינת ישראל 'אסר� נ 173/88פ "ע; )כנה

 עביט 5875/93פ "ע; )גר� נזק להגנתו לכ� נגר� לו עיוות די� ומטע� זה יש לקבל את הערעור
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עיוות . היא גרימתו של עיוות די�, הלכה למעשה, עילת הערעור האחת והיחידה במשפטנו

כאפשרות שינוי תוצאת ההלי� לולא , האחד: 21די� נתפרש לעניי� זה בשני אופני� מרכזיי�

  . 23ערו� את הגנתומת� הזדמנות סבירה לנאש� ל, האחר. 22הטעות או הפג�

לשיטתו לערכאת הערעור יש . דעת�השופט קדמי ראה את הסעי� כיוצר סמכות בשיקול

. 24א� היא סבורה שלא נגר� עיוות די�, דעת שלא להתערב בפסק די� נושא הערעור�שיקול

, בו בהימצא פג� בפסק הדי� עליו מערערי�שאפשר ובכ� מכוו� השופט למצב דברי� 

. זולת א� נגר� עיוות די�, רשאית א� לא חייבת.  להתערב בפסק הדי�רשאית ערכאת הערעור

דעת ערכאת �לשיטה זו הסעי� ש� גבול לשיקול.  אינו קובע עילת ערעור215כלומר סעי� 

  . 25הערעור שלא להתערב בפסק די�

, בשבת� כבית משפט לערעורי� פלילי�, הלכה למעשה נמצא בפסיקת בתי המשפט

ביטול , יתרה מזו. י די� א� ללא בחינת היווצרותו של עיוות די�בה� בוטלו פסקשמקרי� 

 

ניהול פרשת ההגנה וקבלת , למרות ליקויי� בייצוג המערער (801) 5(ד נ"פ, מדינת ישראל 'נ
 ).ראיות שלא כדי� לא נגר� למערער עיוות די� ולכ� די� הערעור להידחות

 .33'  עמאולאיפיונ� של מגמות אלה ולדוגמאות מ� הפסיקה ר   21
הדעת � הנאש� השפיעה על שיקולא� קיי� חשש סביר כי הפגיעה בזכויות ":בניסוח אחר   22

מדובר , במילי� אחרות. השיפוטי במוב� זה שעקב הפג� גדלה הסבירות להרשעת שווא
תוצאתי הבוח� את היחס בי� הפג� לבי� אפשרות של שינוי בתוצאת �במבח� הסתברותי

 .826, 817) 5(ד נט"פ, מדינת ישראל 'נחו� נ 5889/01פ " ע"המשפט
' לפירושו של ס? מהו עיוות די�" שקולינקוב ' עאור, המגמות בחיבור זהלתיאור שונה מתיאור    23

דומה כי ניסיו� המחברת לזהות . 65 )ב"תשס(ב עלי משפט  " לחוק סדק הדי� הפלילי215
 -wishful)ולאפיי� מבחני� ביישו� הוראת החוק בפסיקת בתי המשפט כרו� ביצירה עצמית 

thinking)פי הפסיקה  ההצעה לאפיי� את המבחני� על, ו כ�כמ.  כפי שהכותבת מודה למעשה
 ויישומה בהליכי הביאס �Harmless Errorית מתעל� מ� השוני בי� דוקטרינת הנהאמריק
. ובי� סעי� הפרוויזו ויישומו בהליכי ערעור באנגליה ובאר�) 315, 134'  עמאור(קורפוס 

לה אי� ) 117'  עמאור (1996הבדל זה העמיק עוד יותר לאחר הרפורמה בדי� האנגלי בשנת 
הנני סבור כי עדי� לדבר על מגמות בפסיקת בתי המשפט ולא על , יתרה מזו. המאמר מתייחס

 תיאור זה יותר מציאותי והוא מבליט את פועלו של המושג עיוות די� וחסרונו של ,מבחני�
 .די� מבח� בפסיקה לאבחו� מצבי� של עיוותי

 .1174 ,) קדמי– להל�) (ח"תשנ, ר� בכ (על סדר הדי� בפלילי� קדמי 'ש   24
בחנה בי� סוגי השמבוססת על , אותה נית� לראות כעמדת ביניי�, הנשיא שמגר הביע עמדה   25

אשר מנחה אותנו בערכאת הערעור בדוננו בנושאי� , הכלל הגדול...": טעויות ונפקויותיה� 
שהתעוררו , מינהליות כי אי� נפני� אל תקלות פרוצדוראליות או ...פליליי� או אזרחיי�

די� בצורה �אלא א� היה בכ� כדי לגרו� לעיוות, בערכאה אשר עליה מוגשי� הערעור או הערר
, כאשר אי� לגלות עיוות די� או פגיעה בזכויות אי� בהעלאתו של הליקוי בתור שכזה. כלשהי

 52/85א "ע"  את ההליכי� אשר נסב עליה� הדיו�כדי להולי� למסקנה שיש לפסול, כשלעצמה
 .392�391, 389) 4(ד מ"פ, דינת ישראלמ 'נמ "הי� התיכו� בעמועדו� צלילה 
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וודאי שלא (לא היה כל חשש להיווצרות עיוות די� שפסק די� מרשיע נעשה א� במקו� בו 

  .26)במוב� הרשעת הח�

כ� נקבע כי בערר על החלטה .  הורחבה בפסיקת בתי המשפט215תחולתו של סעי� 

א�  את הערר א� א� קיבל טענה מטענות העורררשאי בית המשפט לדחות , לעצור אד�

ספק א� הרחבה זו של תחולת הסעי� ראויה . 27לא גרמה לעיוות די�ההחלטה סבור הוא ש

 ערעור ולא ,"לדחות ערעור"לשו� הסעי� מציינת מפורשות , ראשית: ומהטעמי� הבאי�

שהיא , צור ולא על החלטה לע28ההוראה מצויה בפרק שד� בערעור על פסק די�, שנית. ערר

לא מצויה בסעיפי� ,  האמור215דוגמת סעי� , הוראת חוק, שלישית. החלטת ביניי�

 הרחבת התחולה נעשתה תו� ,רביעית. 29החלטה לעצור שמסדירי� את סוגיית הערר על

 

שג� א� בפועל לא נגר� ": 308, 302) 2(ד כח"פ, דינת ישראלמ 'אבו מחס� נ 107/74פ "ע   26
 ישנו אספקט אחר ...ידי שמיעת עדות המתלוננת שלא בנוכחות�אולי עוול ממשי למערער על

והוא הצור� בשמירה על כללי דיו� הוג� מצד , ע עלינו לא במעטשהשפי, בעל חשיבות כללית
א� א� בסופו של דבר אפשר , המשפט לפי הסדר הקבוע בחוק�כוח המדינה ומצד בית�בא

כשהזמ� קצר , איטיות בניהול החקירה ובהבאת תוצאותיה: לחשוב שאולי לא נגר� עוול ממשי
פט בלי שניתנה לנאש� הזדמנות הוגנת ופזיזות בשמיעת עדות מרכזית במש, והמלאכה מרובה

סדר כזה חותר תחת אשיות משפט הוג� ועלול להיות �לא�סדר, להיות נוכח ולחקור את העד
השאלה היא , כשאנו דני� בערעור': ...כמו שאמר השופט עציוני בעני� סלטו�. מכשול לרבי�

המשפט �חלטת ביתאלא א� אישור ה, לא רק א� במקרה הנדו� נגר� או לא נגר� עוול לנאש�
 1556/90פ "עב "'איננו עלול לגרו� עוול לנאשמי� אחרי� בעתיד, למרות אופ� ניהול המשפט

.  המערער קיבל דוח תנועה על דר� ברירת קנס,705) 1(ד מה"פ, מדינת ישראל 'בארי נ
המערער הורשע בהיעדרו ורק . המערער שלח הודעת כפירה באשמה על גבי הטופס המתאי�

בית המשפט קבע כי . קיבל הודעה על ההרשעה ללא כל הסבר להשהייהחר מכ� לאשנתיי� 
נוכח ליקויי� חוזרי� ונשני� בענייני� מסוג זה לרבות בעריכת הטפסי� על ידי רשויות אכיפת 

נוכח מהות העבירה והעובדה כי הנאש� לא תר� לטעות או להתמשכות ההליכי� יש  וכ� החוק
ד "פ, דינת ישראלמ 'בקשי נ 2558/99פ "רעב .על דיו� מחדשלזכות את המערער ולא להורות 

פ " דנאוהשתנו בדיו� הנוס� ר, ובעקבותיה תוצאת ההלי�, א� שהעמדה המשפטית (549) 3(נד
 כתב האישו� הוגש על ידי שוטר שאינו ,)556) 3(ד נד"פ,  בקשי' נמדינת ישראל 9263/99

פ "עב .תב האישו� ולזכות את המערערכ� יש לבטל את כ על. תובע ומכא� שלא הוגש כדי�
 דוחות חניה על 22 כנגד המערער נערכו ,פורס� בנבו, מדינת ישראל 'זלישניק נ 314/97) 'חי(

לא הומצאה , דע עקא. המערער ביקש להשפט ובסיו� המשפט הורשע. דר� ברירת משפט
א היה בכ� א� של. למערער הזמנה להישפט שדינה כדי� כתב אישו� בהלי� של ברירת משפט

תנה לו האפשרות לערו� ישכ� למערער היה ברור על מה הוא נשפט ונ, כדי לגרו� עיוות די�
 .הרי שמ� הדי� לבטל את ההרשעה ולזכות, הגנתו כראוי

דינת מ 'פלוני נ 3258/96פ "בש; 740) 4(ד נד"פ, דינת ישראלמ 'אגברייה נ 7406/00פ "בש   27
 . פורס� בנבו, ישראל

 . לחוק סדר הדי� הפלילי�200 ו199, 196 סעיפי� אור   28
כ� סעי� . �1996ו"תשנ, ) מעצרי�– סמכויות אכיפה( לחוק סדר הדי� הפלילי �54 ו53סעיפי�    29

, בעיו� חוזר ובערר רשאי בית המשפט לקיי� את ההחלטה שעליה עוררי�: " לחוק קובע54
 ."לשנותה או לבטלה ולתת החלטה אחרת במקומה
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אשר על החלטתה , הערכאה הקודמת") בנעלי("קביעה כי ערכאת הערר יושבת במקו� 

תפקיד זה של ערכאת הערר שונה מהותית . 30 בלבדעוררי� ולא עוסקת בביקורת ההחלטה

 ולא 31בודקת את צדקת ההחלטה, כ� נפסק, ערכאת הערעור. מתפקיד ערכאת הערעור

 על מכלול ההוראות הנוגעות 215הוספת הוראת סעי� . יושבת במקו� הערכאה הדיונית

מה משל ל: נוכח האמור עד כהל משו� תוספת משונה לסמכותה של ערכאת הערר יש בה

ליתר "ומוסי� צעי� נוס� למותניו ") שלייקס("מותניות , לאד� שחוגר חגורה, הדבר דומה

  ".ביטחו�

 לחוק סדר הדי� הפלילי אינה מגבילה את תחולתו לערעורי� על 215לשונו של סעי� 

הלי� קביעת העונש אכ� ככל שהדברי� אמורי� בפגמי� אשר נפלו ב. הכרעת הדי� בלבד

המגמה שונה בכל הקשור להתערבות . 32א מקו� להחלת הסעי� נמצ)הטיעו� לעונש(

ערכאת הערעור תתערב בגזר הדי� לש� שמירה על מדיניות  :ערכאת הערעור במידת העונש

כ� תתערב ערכאת הערעור  כמו. תו� התאמתה לנסיבות החיי� המשתנות" מקובלת"ענישה 

כ� , יווצרותו של עיוות די�ה. 33בקביעת העונש נשקלו שיקולי� פסולי� או מוטעי�במידה ו

רוב  פי על. אינה מהווה שיקול מנחה להתערבות ערכאת הערעור בגזר הדי�, נראה מהפסיקה

 משנעשה שימוש במושג ,לא נזכר המושג עיוות די� בהחלטת ערכאת הערעור על גזר הדי�

  .נתכוונו הדברי� להחמרה יתרה בענישה

. כאה הדיונית בבקשה לפסלות שופטסוג ערעורי� אחר הוא ערעור כנגד החלטת הער

 ה� ,כא� נית� לעמוד על שימוש במושג עיוות די� ה� לש� הצדקת התערבות בהחלטה

שימוש זה במושג עיוות די� תוא� לכלל הקבוע . 34התערבות ערכאת הערעור�להצדקת אי

 

) 5(ד נג"פ, מדינת ישראל 'מורוזובה נ 5142/99פ "בש. 27הערה לעיל , 7406/00פ " בשאור   30
�ו"תשנ, ) מעצרי�– סמכויות אכיפה( לחוק סדר הדי� הפלילי 54 ג� הוראת סעי� אור. 643

 . שמשווה את סמכות הערכאה הדיונית בעיו� חוזר לסמכות ערכאת הערר1996
   ,18הערה לעיל , 50/59פ "ע; 560, 514ד ו "פ, היוע� המשפטי 'יעקובובי� נ 125/50פ "ע   31

   ,7 ערה הלעיל, "מהותו של ערעור"לוי� ב" ערעור"ר לוי� למונח "הגדרת ד; 804 'עמ
 .9, 6) 2(ד מ"פ, דינת ישראל מ'דהוד נ 548/83פ "ע; 15�13' עמ

 .91' וראו ג� עמ; 22) 3(ד לו"פ, דינת ישראלמ 'אטיאס נ 172/82פ " ע: לדוגמהאור   32
 . ואיל�1169' עמ, 24הערה לעיל  קדמי   33
 לא נגר� למערער עיוות די� א� ,859) 5(ד מו"פ, דינת ישראל מ' נבאבו סול 1296/90פ "ע   34

לכ� אי� , ינו של אחר בשל מסכת מעשי� זהה לזו שמיוחסת למערערשאות� שופטי� דנו בעני
 פסילה עצמית מלשבת ,781) 2(ד מד"פ, דינת ישראלמ 'גרשוני נ 1816/90פ "ע; עילת פסלות

בדי� עלולה לגרו� למערער עיוות די� א� יישמע עניינו מלכתחילה לפני שופט אחר ולכ� יש 
יתה טעות י ג� א� ה,פורס� בנבו, שראלידינת מ ' נפלוני 7424/97פ "רע; לבטל פסילה זו

מנגד ראה פסק הדי� . פורמלית בהעברת דיו� לא נגר� למערער עיוות די� ואי� עילת פסלות
בו נקבע כי מבח� הפסילה ש, 303) 4(ד לז"פ, שראלידינת  מ'גרינוולד נ 371/83פ "בעניי� ע

 . עיוות די�הוא קיומו של חשש למשוא פני� ולא השאלה א� עלול להיגר�
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 לחוק סדר הדי� הפלילי והוא מתיישב ע� ההגדרה שמוצעת למושג בחלקו 215בסעי� 

 פגיעה בער� שמקד� את לגיטימיות הואלפיה עיוות די� ש הגדרה, של חיבור זההראשו� 

 סעד למקרה של היאבהתא� לכ� נית� לומר כי פסילת שופט . ההלי� וההחלטה השיפוטית

  ). עדר משוא פני�יפגיעה בער� ה(עיוות די� 

לטה  ערעור על החהוא, 35בו נית� לערער בהלי� הפלילי על החלטת ביניי�שמקרה נוס� 

שיקול מרכזי . אשר לא הועמד לעיונו על ידי התובע, בבקשת נאש� לעיי� בחומר חקירה

בפג� העלול , מראשיתו, מניעת הלי� פגו�:  שיקול היעילותהואבהתרת ערעור בסוגיה זו 

 התרת עיו� בחומר חקירה נובעת ג� מהער� בדבר ,לצד שיקול זה. לגרו� לבטלותו

לחקור ,  לטעו� טענות,בזכות הנאש� להתגונ�,  בענייננו,ער� שמתבטא. השתתפות מועילה

אי� שיקול יעילות הדיו� קשור , בעוד שיקול זה קשור למושג עיוות די�. עדי� ולהציג ראיות

לא נית� לראות בערעור זה אמצעי דיוני לתיקו� מקרי� של עיוות די� , משו� כ�. במושג

,  לחוק או במושג עיוות די�215סעי� בפסיקת בית המשפט לא נעשה שימוש ב, אכ�. דווקא

  .36כמדדי� לקבלת או דחיית ערעור מסוג זה

  ראיה שנתקבלה שלא כדי� ועיוות די�  .1

  : קובע197137�א"תשל, ]נוסח חדש[ לפקודת הראיות 56סעי� 

ראיה שאינה קבילה במשפט הפלילי ונתקבלה במשפט פלילי בטעות או "

; די�� לבסס עליה שו� פסקלא תשמש הוכחה לאשמה ואי�, בהיסח הדעת

העובדה שבית המשפט שמע את הראיה לא תפסול את פסק , א� על פי כ�

אלא א� סבור בית המשפט שהנאש� לא היה מורשע אילולא נמסרה , הדי�

  ."אותה ראיה או שאי� ראיה מספקת אחרת זולתה לתמו� בה את ההרשעה

א� נתקבלה ראיה לא : הערכאה הדיוניתאל ראשיתה של הוראת חוק זו מפנה מבטה 

 הסיפ.  אל לה לערכאה הדיונית לבסס על ראיה זו את הכרעתה,קבילה מורה הוראת הסעי�

ההנחה היא כי אפשר ופסלותה של ראיה ייקבע . ההוראה מפנה מבטו אל ערכאת הערעור

 

, מי שמפריע להתנהלות התקינה של ההלי� אינה בגדר ערעוראת ביקורת ההחלטה להעניש    35
 9265/96פ "ע; �1984ד"תשמ, ]נוסח משולב[ לחוק בתי המשפט �74ו) ב(72 עיפי� סאור

 .481) 3(ד נג "פ, דינת ישראלמ' אברמוב נ
דינת מ 'גיל נ 687/96פ "בש; 245) 5(ד נד"פ, מדינת ישראל'  ניחזקאלי 4481/00פ "בש   36

פ "בש; 231) 3(ד נ"פ, דינת ישראל מ'זינגר נ 2602/96פ "בש; 804) 3(ד נג"פ, ישראל
מ "פ,  פישביי�'נמרודי נ 567/97) א"ת (פ"ע; 177) 1(ד נ"פ, דינת ישראל מ'דרעי נ 1372/96

התועלת אשר הפסיקה בחנה בענייני� אלה את מידת הרלוונטיות של החומר ו. 252) 1(ז"תשנ
 .עשויה לצמוח ממנו לנאש�

 . לפקודת העדות10 עי�מקור הסעי� הוא ס   37
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כיצד לנהוג בפסק הדי� של הערכאה ,  או אז תתעורר השאלה,לראשונה רק בשלב הערעור

של סוגיית היק� התערבותה של ערכאת , אחד מיני רבי�,  מקרה פרטיהיאאלה זו ש. הדיונית

 לפקודת הראיות 56הדעת המוקנה בסעי� �יוצא אפוא שיש לעמוד על שיקול. הערעור

  . לחוק סדר הדי� הפלילי215הדעת הקבוע בסעי� �לערכאת הערעור ויחסו לשיקול

 הא�,  קרי,למבח� של טפל ועיקרבתחילה פירש בית המשפט את הוראת החוק כמכוונת 

טפל שאי� בו כדי לפסול את .  בבחינת טפל לעיקר הראיות הכשרותהיאהראיה הפסולה 

פי  במסגרת מבח� זה בחנה ערכאת הערעור את חוזקה של התשתית הראייתית על. 38העיקר

  . הראיות הקבילות

יקה את מבח� הלכה למעשה שילבה הפס. הוראת החוק יצרה מבח� סגור וברור, לכאורה

לפי האחרו� יש לבדוק הא� קבלת הראיה . הטפל והעיקר ע� מבח� גרימתו של עיוות די�

  .39א� לאו, הפסולה גרמה לעיוות די�

נקודת המוצא . 40אבוטבולדיו� מקי� בהוראת החוק נער� במסגרת הדיו� הנוס� בעניי� 

מכא� עמד . ק הדי�תה כי שמיעת ראיה לא קבילה אינה מחייבת את פסילת פסיהמוסכמת הי

בו אילולא שמקרה , האחד: הכלולי� בהוראת החוק, בית המשפט על שני מקרי� שוני�

בו אי� ראיה אחרת לביסוס שמקרה , השני. הראיה הפסולה לא היה מורשע הנאש�

נחלקו , א� שהסיווג נתקבל על דעת רוב השופטי�. זולת הראיה שאינה קבילה, ההרשעה

לא למותר לציי� כי .  נחלקו הדעות לעניי� מידת ההוכחה הנדרשתעוד. הדעות בדבר נפקותו

  . ממד של עמימות אשר נלווה לפירוש הוראת הסעי� היווה גור� למחלוקת ביישומה

יישו� זה . מטיבה של עמימות מעי� זו שהיא מתבהרת תו� כדי יישומה של ההלכה

יה לא קבילה אשר ובי� רא, מלמד על הבחנה בי� ראיה לא קבילה אשר תרמה להרשעה

שלוש האפשרויות  בהתא� להבחנה זו תנהג ערכאת הערעור באחת מבי�. דרושה להרשעה

כאשר הראיה לא תרמה להרשעה אי� קבלתה מהווה טע� לקבלת , האחת: 41הבאות

נית� להרשיע (כאשר הראיה תרמה להרשעה א� היא אינה הכרחית , יהיהשנ. הערעור

,  את ההרשעה ולהחזיר את הדיו� לערכאה הראשונהבמצב דברי� זה יש לבטל, )בלעדיה

 

 .17הערה לעיל , 117/50פ "ע; 35 ,)ט"תשל, כר� א (דיני ראיות הרנו� 'א   38
 455/74פ "ע; 29) 1(ד כח"פ, דינת ישראל מ'שולמ� נ 252/73פ "דעת השופט עציוני בע   39

 .778) 1(ד כט"פ, דינת ישראל מ'בו נרבי
 .1) 2(ד נא"פ,  אבוטבול' נדינת ישראלמ 188/94פ "דנ   40
דינת  מ'מירילאשוילי נ 5249/98פ "ע; 225) 3(ד נ"פ,  פלוני' נדינת ישראלמ 827/93פ "ע   41

יה והשלישית תחולנה כאשר נית� ללמוד מהכרעת הדי� יהחלופות השנ. 550) 3(ד נג"פ, ישראל
או לפחות מתעורר ספק סביר א� (תה לראיה השפעה משמעותית על גיבוש הכרעת הדי� יכי הי

) 5(ד נו"פ, דינת ישראל מ'מרציאנו נ 7755/01פ " רעאור, )יתה לראיה השפעה משמעותיתיה
913 ,923. 
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כאשר הראיה , האפשרות השלישית והאחרונה. בכפו� לטעמי� אחרי� שמצדיקי� זיכוי

תאורטית .  או אז יש לבטל את ההרשעה ולזכות את הנאש�,יתה הכרחית להרשעהיה

להחזיר , לזכות: יה מבי� השלוש נושאת עמה שלוש החלטות אפשריותיהחלופה השנ

פסיקת בית המשפט ? כיצד להכריע ביניה�. לערכאה ראשונה או להרשיע מטע� אחר

  .42דעת בהתא� לנסיבות העניי��מותירה בסוגיה זו כר נרחב לשיקול

 כדי 'בשאר הראיות'מה הדי� במקו� בו יש ": לעניינה של חלופה זו כתב השופט חשי�

... המשפט שלערעור�ביתניצב עיקר הקושי של , לדעתי, כא�? לתמו� במסקנת ההרשעה

, המשפט את דרכו תימצא לו�שההנחיה הכללית האמורה להורותו לבית, נאמר א� זאת

הפענח הוא בצירו� התיבות �צופנת...  לחוק סדר הדי� הפלילי215בהוראת סעי� , לדעתנו

  .43"ובית המשפט יעשה כחוכמתו וכמצפונו, 'די��עיוות'

? היר או לקד� את הבנת הסוגיה ויישו� הדי�א� עד כמה יש בדברי� האחרוני� כדי להב

הדעת של � בדבר דר� הפעלת שיקול,(Lex Generalis) מהווה נורמה רגילה 215סעי� 

, 215ביחס לסעי� ,  הנזכר מהווה56סעי� . ערכאת הערעור לכל דבר ועניי� הבא לפניה

ה מהנורמה דומה כי בדברי השופט חשי� יש משו� תנוע. (Lex Specialis)נורמה מיוחדת 

בו המחוקק כיוו� דבריו אל מגמת תנועה שמקו� ב זאת ,הספציפית אל הנורמה הרגילה

 ,דעת�עניי� לנו בהוראות המכוונות שיקול, מנגד. מהנורמה הרגילה לנורמה המיוחדת

ברי כי אי� בהוראות אלה כדי לצמצ� את סמכות ערכאת . דעת שנגזר מתו� הסמכות�שיקול

ככל , דעת�פט חשי� מכווני� לצור� לשמור על היק� רחב של שיקולדבריו של השו. הערעור

האי� די ? היש צור� כלל בהוראות מעי� אלה, א� כ�. שהוא נגזר מסמכות ערכאת הערעור

  ?בקביעת סמכותה של ערכאת הערעור

מהו הדי� .  עוסקת בהרשעה על סמ� ראיה שאינה קבילה56הוראת סעי� , בשולי דברי�

בשי� לב להוראות החוק בדבר ? בהתבסס על ראיה שאינה קבילהכאשר נאש� מזוכה 

הדעת � דוגמה פרטנית של שיקול56סמכותה של ערכאת הערעור וככל שנראה בסעי� 

דהינו ג� במקרה .  כי אז יש לומר שדי� זיכוי כדי� הרשעההכללי הנתו� לערכאת הערעור

לזיכוי והא� נכו� וראוי הא� היא הכרחית , האחרו� יש לבחו� הא� הראיה תרמה לזיכוי

  . להחזיר את הדיו� אל הערכאה הדיונית

 

טיב הראיות , זהות הנאש�, חומרת העבירה, התמשכות ההליכי�: על שיקולי� אלה נמני�   42
בו ניתנה שמקו� , לעמדתה של השופטת בייניש. ות הערכאה הדיונית אליה�האחרות והתייחס

לנאש� ההזדמנות להתגונ� כנגד הראיות המרשיעות האחרות וככל שמשקל� רב יותר כ� תיטה 
 3338/99פ " ע,ערכאת הערעור להכריע בעניי� ולא להחזיר את הדיו� אל הערכאה הדיונית

 .667) 5(ד נד"פ, דינת ישראל מ'פקובי� נ
 .29�28 ' עמ,40הערה לעיל , 188/94פ "דנ   43
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  סיכו�  .2

עיו� בפסיקת בית המשפט העליו� מלמד כי גישת ערכאת הערעור היא לראות את סעי� 

דומה כי .  לחוק סדר הדי� הפלילי כמכונ� עילת התערבות אחת של ערכאת הערעור215

בה� נדרשה הפסיקה לקבוע שי� לסוגיות גישה זו היא העומדת בייסוד הרחבת תחולת הסע

הפסיקה מכירה בעילות התערבות , ע� זאת. את עילות התערבותה של ערכאת הביקורת

הא� גישה זו . נוספות בערעורי� כנגד גזר הדי� או בערעורי� בנושא עיו� בחומר חקירה

עד כמה גישה זו ? מתיישבת ע� היק� סמכותה ותפקידה של ערכאת הערעור במשפטנו

הא� אכ� הסעי� קובע עילת ? מתיישבת ע� ההגדרה המוצעת בחיבור זה למושג עיוות די�

  ? דעתה של ערכאת הערעור או שמא הוא מיותר�הא� הוא רק מכוו� את שיקול? התערבות

שיטתנו . דעתה ה� סוגיות שמעסיקות כל שיטת משפט�ערעור ושיקולהסמכות ערכאת 

להל� תוצג עמדת המשפט האנגלי . 44 האנגלימהמשפט, בסוגיות אלה, ינקה את עמדתה

בסוגיות נושא הדיו� ולאחריה תער� סקירה של גישות שיטות משפט שונות לסוגיות נושא 

בשי� לב לדר� , הסקירה תתמקד בבחינת השונה והשווה בי� שיטות המשפט. הדיו�

לאחר הסקירה . התנהלות ההלי� לפני הערכאה הדיונית ודרכי הביקורת על החלטתה

  . ההשוואתית ובשי� לב למגמות העולות הימנה תוצענה תשובות לשאלות הנזכרות

 

:  לפקודה65 עי� סתבפרשו את סיפ: 627ד יד "פ, היוע� המשפטי 'הרשקובי� נ 289/58פ "ע   44
פנה בית , ואת עילת התערבות בית המשפט לערעורי� נוכח פגמי� שנמצאו, "הפרוביזו"

 .המשפט להלכה האנגלית
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  פרק שני

  י לעול� הקונטיננטלינאמריק
 מהעול� האנגלו– מבט השוואתי

  45דעת ערכאת הערעור במשפט האנגלי�דרכי ערעור ושיקול  .א

 בהלי� הפלילישיטת המשפט האנגלי מתווה דרכי ביקורת וערעור שונות על החלטות 

אשר , אלה מושתתי� על הבחנות בדבר זהות המערער והערכאה. שנתנו במסגרתוופסקי די� 

  . על החלטתה מבקשי� להשיג ומהות ההחלטה עליה מערערי�

. ההבחנה היא בי� ערעור הנאש� ובי� ערעור על ידי התביעה, ביחס לזהות המערער

ס לערכאה הדיונית ביח. 46הבחנה משנית היא בי� נאש� שהודה ובי� נאש� שלא הודה

 Crown) ובי� בית משפט הכתר (Magistrates’ Court)ההבחנה היא בי� בית משפט השלו� 

Court) .לבסו� קיימת הבחנה בי� ערעור על הכרעת הדי� ובי� ערעור על גזר הדי� .  

היא , ולא צבאית" אזרחית"א� עדיי� היא מערכת , מערכת נפרדת מהמערכת הכללית

, ש� לורד דיפלוק על, Diplock Courtsצפו� אירלנד הידועה בש� מערכת בתי משפט ב

לעניינה של זו ייוחדו מספר מילי� בסיומה של . שהמלי� על הקמתה, שופט בית הלורדי�

  .סקירת הדי� האנגלי

 

בשני� האחרונות עומדת על המדוכה הצעה לרפורמה נרחבת בהלי� הפלילי ובכלל זה שינוי    45
חלקי� נרחבי� מ� ההצעה כבר באו לידי ביטוי . ערכאות הדיו� ודר� עבודת חבר המושבעי�

מטרת הסקירה להל� היא להציג את הדי� הנוהג . �Criminal Justice Act, 2003במסגרת ה
אשר  ,שטר� באה לידי ביטוי בחקיקה, א תתייחס לרפורמה המוצעתהסקירה ל. בשעת כתיבתה

 אולרפורמה המוצעת ולביקורת עליה ר. ג� אינה מציעה שינוי של ממש בסוגיות אשר תסקרנה
Lord Justice Auld’s Review of Criminal Courts of England and Wales (London, 2001) 

[2001] Crim. L. R. 927, [2002] Crim. L. R. 1, [2002] Crim. L. R. 247.  
 מצומצמת ותינת� לרוב רק כאשר היא הרשעתואפשרות הערעור של מי שהודה באשמה כנגד    46

 ,(abuse of process) נפל פג� בהודאה באשמה או מחמת שימוש לרעה בהליכי בית משפט
 J. Sparck Emmins On Criminal Procedure (London, 7th ed., 1997) (hereinafter cited אור

as Emmins), 405, 436; R. v. Hardy [2003] Crim. L. R. 394.  
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  ביקורת על החלטות בית משפט השלו�  .1

. לו� מהאישומי� בפלילי� נדוני� באנגליה ווילס לפני בית משפט הש90%�למעלה מ

ומזכיר בעל השכלה משפטית ) הדיוטות(בית משפט זה יושב בהרכב של שלושה שופטי� 

(clerk) . אפשרות אחרת היא שבית משפט זה יושב בהרכב של שופט אחד בעל השכלה

  .משפטית

קיימת . על הכרעת הדי� של בית משפט השלו� נית� להשיג בשלוש דרכי� שונות

בחירה שגויה , יתרה מזו. לכל דר� מעלות וחסרונות. חשיבות ניכרת בבחירת הדר� הנכונה

  . 47עלולה למנוע השגה באחת משתי הדרכי� הדיוניות האחרות

. רק הנאש� רשאי לערער לבית משפט הכתר. הדר� הראשונה היא על ידי הגשת ערעור

פטנדו� חקרה ערעורי� ' פרופ. 48הדיו� בערעור נעשה על דר� שמיעה מחדש של הראיות

. ביושבו כערכאה דיונית, אה לערעורי� על פסק דינו של בית משפט הכתראלה בהשוו

בהשוואה לערעורי� על פסק דינו ,  נמו� מאודהואמחקרה העלה כי שיעור הערעורי� אלה 

לדעת החוקרת שורש . למרות שסיכויי ההצלחה גבוהי� בהרבה, של בית משפט הכתר

בית משפט השלו� אי� ייצוג הבעיה נעו� בעובדה שלרוב רוב� של הנאשמי� לפני 

  .49מקצועי

נית� לפנות בשאלה משפטית לבית המשפט הגבוה : ”Case Stated“יה מכונה יהדר� השנ

(High Court) , על מנת שישיב מהו המשפט הנכו� אותו יש לייש� על מערכת העובדות אשר

, פו�לאחר שבית המשפט ישיב על השאלה רשאי הוא לה. נקבעה על ידי בית משפט השלו�

לאשר או להחזיר את העניי� לבית משפט השלו� ע� הוראות מתאימות ולית� כל צו אשר 

בהלי� זה מוסמ� בית המשפט להרשיע נאש� שזוכה בבית משפט השלו� . 50יראה לנכו�

  .51ולגזור את עונשו

 

47   P. Taylor Taylor On Appeals (London, 2000) (hereinafter cited as Taylor On Appeals), 
1-10.  

יוחזר הדיו� לבית ,  א� ההחלטה הראשונה נמצאה בטלה מיסודה,א� שהדיו� הוא מחדש   48
 אודוגמה לאחרו� היא הודאת נאש� מתו� חוסר הבנה גמור במה שהודה ר. �משפט השלו

Taylor supra, pp. 27-28. 
49   Taylor supra, p. 24; R. Pattenden English Criminal Appeals 1844-1994 (Oxford, 1996) 

(hereinafter cited as Pattenden), 241-242 .  
 .למשל צו בדבר הוצאות ההלי�   50
  . בית המשפט יעדי� לית� הוראה די מחייבת לבית משפט השלו� ולהחזיר את העניי� אליוא�   51
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היא לפנות לבית המשפט הגבוה על דר� , הדר� האחרונה והעתיקה מבי� שלוש הדרכי�

מדובר בהפעלת ביקורת שיפוטית על ידי . מצעות הצווי� הפררוגטיביי�ד באעתירה לסע

הדגש כא� הוא על חוקיות . ערכאה שיפוטית עליונה על מעשה ערכאה שיפוטית נמוכה

ככל סעד בהלי� של ביקורת , הסעד בהלי� זה. פעולתה של התביעה או של בית המשפט

  .כות המשפט המינהלי בית המשפט בהתא� להלו שלדעת�כפו� לשיקול, שיפוטית

שתיה� מהוות אמצעי ביקורת . שתי הדרכי� האחרונות פתוחות לפני הנאש� והתביעה

בשבתו כבית משפט לערעורי� על פסיקתו של בית , ג� על החלטות בית משפט הכתר

לאחר קבלת , על החלטות בית המשפט הגבוה בהליכי� אלה נית� לערער. משפט השלו�

  .לבית הלורדי�, רשות

האפשרות לעתור לביקורת . עור והפנייה בשאלה משפטית ייעשו רק לאחר פסק די�הער

  .שיפוטית קיימת בכל שלב משלבי ההלי� הפלילי

לצד האפשרות להשיג עליה� , הנאש� רשאי לערער על גזר דינו לבית משפט הכתר

 ערעור זה נדו� על דר� השמיעה מחדש. במסגרת הפניית שאלה או עתירה לצו פררוגטיבי

יכולה , לעומת זאת, התביעה.  המערער� ער רשאית ערכאת הערעור א� להחמיוובמסגרת

יוצא אפוא . לנסות להשיג על גזר הדי� רק במסגרת הפניית שאלה או עתירה לצו פררוגטיבי

 חוקיות העונש או חריגה מכללי ,שעל התביעה לבסס את השגתה על העונש בטע� משפטי

  ). סבירות קיצונילמשל חוסר(הדעת �הפעלת שיקול

  ערעור על פסק דינו של בית משפט הכתר  .2

נתו� לסמכותו , בשבתו כערכאה ראשונה, הערעור על פסק הדי� של בית משפט הכתר

להל� לש�  ((The Court of Appeal, Criminal Division)של בית המשפט לערעורי� פליליי� 

עור על פסק דינו של בית אפשרות הער. CACD(52 בית המשפט לערעורי� או – הפשטות

משפט הכתר מעוררת סוגיה חוקתית של התערבות שופטי� מקצועיי� בהחלטת חבר 

א� שכיו� רק אחוז אחד מהמשפטי� בפלילי� נידו� לפני שופט וחבר (מושבעי� 

 שנה 60�אחד הנימוקי� העיקריי� לעיכוב של למעלה מאת סוגיה זו היוותה ). 53מושבעי�

מהיו� שבו הוצעה הקמתה , ר על פסק דינו של בית משפט הכתרבהקמתה של ערכאת ערעו

 

 Pattenden, supra note 49, p. 35; R. Nobles, D. Schiff אולהתפתחות מוסד זה ר   52
Understanding Miscarriages of Justice, Law, The Media, and the Inevitability of Crisis 

(Oxford, 2000) (hereinafter cited as Nobles & schiff, 2000), 62.  
53   R.v. Connor [2004] U.K.H.L. 2 . 
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דעתו של בית המשפט לערעורי� יש �את דר� הפעלת סמכותו והיק� שיקול. 54לראשונה

הדברי� מצאו את ביטויי� . מושבעי� לבחו� בשי� לב לער� החוקתי שבשפיטה על ידי חבר

  : 1949בדבריו של לורד גודארד בשנת 

“Where there is evidence on which a jury can act and there has been a 

proper direction to the jury, this court cannot substitute itself for the jury 

and re-try the case. That is not our function. If we took any other attitude, 

it would strike at the very root of trial by jury”55. 

ערעור לבית המשפט לערעורי� פליליי� כנגד הכרעת הדי� של בית משפט הכתר רשאי 

הרשות יכולה להינת� על ידי שופט בית .  ברשותהואהערעור . מורשע בדי�, ככלל, להגיש

על החלטת בית המשפט לערעורי� נית� . משפט הכתר או שופט בית המשפט לערעורי�

  . לבית הלורדי�, ברשות, לערער

למעט זיכויי� שנובעי� מהחלטתו של ,  אינה רשאית לערער על זיכוי בדי�התביעה

החוק . להבדיל מהחלטת חבר המשובעי�,  כהחלטה שאי� להשיב לאשמה– השופט

  במסגרת . 56 השופט בתנאי� שוני�(rulings)באנגליה מאפשר לתביעה לערער על החלטות 

�הCriminal Justice Act, 2003 ,ה לערער על החלטות השופטהורחבה אפשרות התביע ,

. 57)לדוגמה קבילות הודאה של נאש�(ובכלל אלה על החלטות ביניי� בדבר קבילות ראיות 

מעניי� לציי� כי אפשרויות הערעור של התביעה תלויות ג� בסוג העבירה שמיוחסת לנאש� 

ו הרחבה ז.  ככל שזו חמורה יותר כ� מקנה החוק אפשרות ערעור רחבה יותר,בכתב האישו�

נקבעה מתו� מגמה לקד� את אכיפת החוק הפלילי מבלי לפגוע בעקרו� השפיטה על ידי 

רשאי התובע הכללי להפנות סוגיה , פי החלטת המושבעי� במקרה של זיכוי על. מושבעי�

הדיו� בפניית התובע הכללי אינו משפיע על . משפטית להכרעת בית המשפט לערעורי�

בבחינת הבהרת הדי� או , הלי� זה צופה פני עתידההחלטה ב. ההחלטה לזכות את הנאש�

לבית הלורדי� על החלטה של בית המשפט , ברשות, התביעה רשאית לערער. קביעת הלכה

במקרה אחרו� זה מוסמ� בית הלורדי� לקבל את הערעור . לערעורי� לזכות מערער

  . שהרי אי� בכ� התערבות בהחלטת המושבעי�, ולהרשיע את הנאש�

 

 Pattenden, supra note אולהלי� הקמתו של בית משפט לערעורי� ולוויכוח בדבר הקמתו ר   54
49, pp. 6-33; Nobles & schiff, 2000, supra note 52, pp. 45-55.  

55   R. v. McGarth [1949] 2 All E.R. 495, 497.  
56   Criminal Justice Act, 2003, Part 9. 
57   I. Dennis “Prosecution Appeals and Retrial for Serious Offences” [2004] Crim. L. R. 

619.  
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הל� מסכ� את מערכת הביקורת על פסקי די� בהלי� הפלילי באנגליה  ל"1תרשי� "

  : וויילס

  

קיימת אפשרות לעתור לבית הדי� האירופי , לצד מערכת הערעור באנגליה וויילס

. לזכויות אד� בטענה להפרה של זכות שנמנית על האמנה האירופית בדבר זכויות אד�

�ציי� כי לפי הבהקשר זה ראוי לHuman Rights Act 1998 , מהווה 2.10.2000החל מיו� 

אפשר ומשמעות הדברי� . חלק מהמשפט האנגלי הפנימי, האמנה על הזכויות המנויות בה

  .58כבוד האד� וחירותו על המשפט הישראלי: יסוד�לא תיפול מהשפעת חוק

 

58   Taylor on Appeals, supra note 47, Ch. 15 . כ� בעקבות תחולת האמנה בוטלה ההלכה
 .R. v. Charles [2001] Crim. L אור רו של נידו� שנמלט מהדי�לפיה יש לדחות על ס� ערעוש

R. 732 . מעניי� לציי� כי בישראל שב בית המשפט העליו� לאחרונה ואישר את ההלכה בסוגיה

Magistrates’ Court        

Crown Court without Jury  Crown Court with Jury       

CACD  Divisional Court  QBD  

House of Lords 

Case stated/ 

Judicial review     

 "1תרשי� "
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� להעלות שאלות בערעור לבית המשפט לערעורי� כנגד הרשעה בבית משפט הכתר נית

בית המשפט לערעורי� יקבל את הערעור ויתערב בהחלטת . שבמשפט ושאלות שבעובדה

ומטע� זה  ”Conviction is unsafe“: הערכאה הדיונית א� הוא סבור שההרשעה לא בטוחה

  . בלבד

החוק תוק� בשנת . 1907בשנת נחקק בראשונה חוק בית המשפט לערעורי� פליליי� 

 ונטייתו שלא להתערב  דווקנית של סמכות בית המשפט לערעורי� נוכח פרשנות1968

קביעת . 199559בייסוד התיקו� האחרו� בשנת ג�  טעמי� דומי� עומדי� ,בהכרעת הדי�

 בעקבות ובהתא� 199560נעשתה בתיקו� לחוק בשנת , כאמור, עילת התערבות אחת

  . 61להמלצת הוועדה המלכותית לעניי� מערכת השיפוט הפלילי

משו� איתות של המחוקק לבית המשפט , 1995משנת , ואי� בתיקו� האחרו�יש הר

 ,לערעורי� בדבר הצור� להגביר את הביקורת וההתערבות בפסקי הדי� של הערכאה הדיונית

לדעת המבקרי� אי� בתיקו� דבר אשר יבטיח התערבות . מכא� ג� הביקורת כנגד התיקו�

 אי� בניסוח החוק כדי לכוו� או להורות לבית כ�כמו . גדולה יותר של בית המשפט לערעורי�

דבר שהיה מחזק את , מצאי עובדה ומסקנות עובדתיותי במבהמשפט לערעורי� להתער

לאחר גל של ש, טועני�המבקרי� . מעורבות בית המשפט לערעורי� בחיפוש אחר האמת

תו של העצמה במידת התערבו,  לתקופת מה,מקרי הרשעת חפי� ושינויי חקיקה נית� לזהות

אי� בחקיקה דבר אשר , לדעת המבקרי�א� ". להרגעת הרוחות"בית המשפט לערעורי� עד 

בייחוד בכל הקשור , עתיד לבוא גישה ליברלית של בית המשפט לערעורי�ביעג� 

תפיסת חשיבות סופיות הדיו� ומעמד המושבעי� בשיטת . להתערבות בקביעות עובדתיות

יני� את נכונות בית המשפט לערעורי� להתערב מקט, גורסת הביקורת, המשפט האנגלי

 היא בעלתלפיה התערבות בטעות משפטית שבסוגיה זו הובעה עמדה . מצאי� עובדתיי�יבמ

הדי� והיא מגבירה יציבות על ידי עקביות �אפקט מלמד בקרב ציבור השופטי� ועורכי

  אפוא כינמצא. את מספר הערעורי�ע� הזמ�  דבר אשר יקטי� ,ואחידות ביישו� החוק

התערבות על בסיס עובדתי , לעומת זאת. ערעור שמתמקד בסוגיות משפטיות מקד� סופיות

חבר המושבעי� אינו מושפע מהתערבות עובדתית של בית המשפט . חסרה כל אלה

. כ� נית� לטעו� כי כל מקרה מתייחד בנסיבותיו ובתשתית הראייתית שלו כמו. לערעורי�

גורסת , למול עמדה זו. ובדתי מקטינה את סופיות ההלי�קבלת ערעור על בסיס עשמכא� 

עוד במסגרתה  .”Finality is a good thing, but justice is better“הביקורת כדברי לורד אטקי� 

 

, הלכה שנשאבה מההלכה האנגלית.  לחוק סדר הדי� הפלילי208אשר כיו� מעוגנת בסעי� , זו
 . 429) 2(ד נו"פ, דינת ישראלמ 'חסי� נ 1903/99פ "ע, אשר בוטלה כאמור

 .Royal Commission on Criminal Justice Report (London, 1993), 170-171 אור   59
60   The Criminal Appeal Act, 1995.  
61   Royal Commission on Criminal Justice Report, pp. 167-169, 214-215.  
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של הביקורת ומכיוו� אחר נטע� כי עילת ההתערבות אשר נקבעה בחוק מעמידה במרכזה את 

  על כנ� הרשעות לא לגיטימיות מוסריתבכ� יש כדי להותיר" ?הא� אד� זה אש�"השאלה 

  . 62אשר נתקבלו תו� פגיעה בזכויות אד� והנאש� ופגיעה בערכי� דיוניי�, וערכית

� השאלה עדעה אחרונה זו מבליטה את הצור� של בית המשפט לערעורי� להתמודד 

אשר הודה בבית המשפט באישו� המיוחס לו רק מחמת פג� , כלו� יש לזכות נאש�

בה� קיי� פער בי� הגינות ההלי� ובי� נכונות ההרשעה שבמצבי� אלה ? לי�בהגינות הה

לפיה על שמהי הנוסחה . נדרש בית המשפט לבחו� את מידת השפעת הפג� על ההרשעה

מה מידת השפעתה של האמנה האירופאית בדבר זכויות אד� על מבח� ? בית המשפט לנהוג

גישת בית ? 199563וק משנת אשר נקבע בתיקו� לח) הרשעה לא בטוחה(ההתערבות 

  .המשפט לערעורי� באנגליה לסוגיות אלה תסקר להל�

 ;הרשעה לא בטוחה או לא מספקת:  מנה החוק שלוש עילות1995קוד� לתיקו� משנת 

לאחר אלה הוסי� וקבע . סטייה מהותית בסדרי הדי�, טעות משפטית בהחלטה והשלישית

א� א� נמצא שיש לקבל טענה , החוק כי בית המשפט רשאי שלא לקבל את הערעור

עילות . ”Proviso“תוספת זו נודעה בש� . א� הוא סבור שלא נגר� עיוות די�, שנטענה

דעתה של ערכאת הערעור אלא נועדו ג� לקבוע �הערעור והפרוויזו לא רק התוו את שיקול

כנדרש , ולגדר את סמכותה של ערכאת הערעור לבחו� ולהתערב בהכרעת חבר המושבעי�

כ� נועד הפרוויזו להתגבר על זיכוי שנובע  כמו. יקרו� החוקתי בדבר שפיטה על ידי הע�מהע

  .מהוכחת עילת ערעור א� שלאמיתו של דבר אי� הוא ראוי או מוצדק

ניסוח קלוקל , הלכה למעשה, ערב התיקו� רווחה הדעה כי ביטולו של הפרוויזו יסיר

בו ההרשעה אינה בטוחה או שמצב אכ� קשה לתאר . יותר מאשר ישנה את המצב המשפטי

 

62   A. Samuels “Appeals Against Conviction: Reform” [1984] Crim. L. R. 337; K. Malleson 
“Appeals Against Conviction and the Principle of Finality” 21 J. of Law & Society 
[1994] 151; D. Schiff, R. Nobles “Criminal Appeal Act, 1995: The Semantics Of 
Jurisdiction” 59 M. L. R. [1996] 573; A. James, N. Taylor and C. Walker “The Criminal 
Case Review Commission: Economy, Effectiveness & Justice” [2000] Crim. L. R. 141, 

150; A. Ashworth The Criminal Process (Oxford, 2nd ed., 1998), 83-84.  
ה ופסיקתו לדעת טיילור ואורמרוד בית המשפט לערעורי� לא קבע עמדה עקרונית בסוגיות אל   63 

שנוכח הפער הקיי� בי� הגינות ההלי� לנכונות ההרשעה , הכותבי� מציעי�.  פרגמטיתהיא
ראוי להתרכז בבחינת השפעת הפג� על הגינות ההלי� ועל הלגיטימיות המוסרית , )עובדתית(

 N. Taylor, D. Ormerod “Mind The.ולא בבדיקת מידת האשמה העובדתית של הנאש�, שלו
Gaps: Safety, Fairness & Moral Legitimacy” [2004] Crim. L. R. 266.  
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תה סטייה יבו הישבאותה מידה קשה לשער מצב . א� עיוות די� לא נגר�, אינה מספקת

  .64מהותית בסדרי הדי� ולא נגר� עיוות די�

מדיוני הפרלמנט ומעמדת ראשי מערכת השפיטה באנגליה , מדוח הוועדה המלכותית

התיקו� נועד . והמקובל ערב התיקו�תה להמשי� את הנוהג ינלמד כי הכוונה בתיקו� הי

לראשונה נבח� התיקו� בפרשת . 65לחזור על עילת הערעור הנוהגת בצורה ברורה ופשוטה

Graham66 . בית המשפט לערעורי� ציי� כי ביטול הפרוויזו ממקד את הערעור בשאלה אחת

א� למרות כל פג� או חריגה סבור בית המשפט כי . היא הא� ההרשעה בטוחהובלבד 

שמא הורשע המערער , די א� יש לבית המשפט ספק.  יידחה הערעור– רשעה בטוחההה

  .67בטעות באשמה המיוחסת לו בכתב האישו� כדי לקבוע שההרשעה אינה בטוחה

תיקו� החוק וביתר שאת החלת האמנה האירופאית בדבר זכויות אד� כחלק מהמשפט 

עוררו את סוגיית היחס בי� , Human Rights Act, 1998 האנגלי הפנימי בעקבות חקיקתו של

 הא� ייתכ� כי הרשעתו של האש� ,במילי� אחרות. הגינות המשפט לבי� הביטחו� בהרשעה

בעקבות תיקו� החוק נית� למצוא . בהלי� לא הוג� תחשב בערעור הרשעה לא בטוחה

 מגמה זו מיוסדת על השמטת , האחת היא המגמה המצרה:בפסיקת בתי המשפט שתי מגמות

לשיטה זו על בית .  מהחוק כתוצאה מהתיקו�(”unsatisfactory“) הרשעה לא מספקת הביטוי

  :המשפט לערעורי� להתמקד בשאלה הא� ההרשעה מוטעית

“The aims of our system of criminal justice, of which proceedings before 

this court are a part, are to secure the conviction of those who have 

committed crimes and to avoid the conviction of those who have not 

committed crimes. Where an appellant admits he has committed a crime 

of which he has been convicted, if this court dismisses the appeal it 

 

, לש� תיקו� טעות, עוד נטע� כי הפרוויזו מהווה מכשול בפני ערעור שני לפני בית הלורדי�   64
מאחר שהוא מיוש� לראשונה בבית המשפט לערעורי� , הבהרת המשפט ופיתוח ההלכה

 P. Alldridge “For The Repeal of the Proviso” [1984]: אורלביקורת . בנסיבות מקרה מסוי�
Crim. L. R. 220; J.C. Smith “The Criminal Appeal Act, 1995: (1) Appeals Against 

Conviction” [1995] Crim. L. R. 920; Archbold 2001 (cd rom), s. 7-45.  
65   Taylor on Appeals, supra note 47, p. 199.  
66   R. v. Graham & others [1997] 1 Cr. App. R. 302.  
לאחר ביטול הפרוויזו נקבע כי א� העובדות המצויינות בכתב האישו� אינ� יכולות לתמו�    67

בכ� שונתה ההלכה . אזי ההרשעה אינה בטוחה, בעבירה שמיוחסת בכתב האישו� לנאש�
כתב א� שהעובדות ב, נית� היה לדחות ערעור נגד הרשעה, בהסתמ� על הפרוויזו, לפיהש

מקביעת , זאת כאשר היה ברור. האישו� לא בססו את העבירה שמיוחסת בכתב האישו�
 ,Smith אור. המושבעי� כי הוכחו יסודות עבירה דומה אחרת בה נית� היה להרשיע את הנאש�

 .Crim L. R. 340 [1997]�יל� וכ� סקירת פסק הדי� בא ו925' עמ, 64הערה לעיל 
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achieves both those aims, where as if this court allows the appeal it 

achieves neither”68. 

חריגה מסדרי הדי� וא� טענה , למגמה זו טענות בדבר שימוש לרעה בהליכי בית משפט

. אינ� משפיעות על מידת הביטחו� בהרשעהטענות שה�  – לפגיעה במראית עשיית הצדק

מגמה זו נוסדה .  הרשעה המבוססת עובדתית ומשפטית כיאותולכ� לא יביאו לביטול

לאחר , כיו�. סתה לתוק� של פקודת זכויות האד� טר� כניChalkey & Jefferies”69“בפרשת 

התומכי� בגישה זו סוברי� כי הפרת הזכות להגינות אי� , כניסתה של הפקודה לתוק�

  .70משמעותה הרשעה לא בטוחה וכי יש לבחו� כל מקרה לנסיבותיו

סוברת כי על בית המשפט לערעורי� לשמור על יושרת , המגמה המרחיבה, הימגמה שני

כל זאת מבלי . 71ופעולות רשויות השלטו�, חוקיות ההלי�,  הגינות ההלי�,ליההלי� הפלי

מההיבט העובדתי ולכ� הפרת הזכות להגינות , לגרוע מתפקידו לבחו� את הביטחו� בהרשעה

  :תגרו� לפגיעה בביטחו� בהרשעה

“Both the innocent and the guilty are entitled to fair trials. If the trial 

process is not fair; if it is distorted by deceit or by material breaches of 

 

68   R. v. Callaghan [1999] 5 Archbold News 2, per Schiemann L. J., as quoted at Archbold 
2001 (cd-rom), s. 7-46a ; דברי� אלה יש לקרוא בשי� לב לגישת בית המשפט לערעורי�

על ידי מי אשר , שמאופיינת בדחיית טענות כנגד חוקיות ההלי�, כלפי נאשמי� אשר הודו בדי�
 .באשמה בבית המשפטהודה 

69   R. v. Chalkey & Jefferies [1998] 2 Cr. App. R. 79.  
70   R. v. Botemb and Alami [2002] 1 Cr. App. R 345. 
 ;.R. v. Mullen [1999] 2 Cr. App. R. 143 per Rose L.J: פסקי הדי� המנחי� לגישה זו ה�   71

R. v. Davis, Rowe & Johnson [2001] 1 Cr. App. R. 115; Taylor on Appeals, supra note 
47, p. 214 .אועוד לגישת הפיקוח על מעשי התביעה ר R. v. Bloomfield [1997] 1 Cr. App. 

R. 135 . באחרו� נקבע כי משיקולי הגינות אי� התביעה רשאית להיבנות ממסכת ההגנה לאחר
חו� גישה זו של בית נראה לי כי נית� לב. נדחתה בטעות" אי� להשיב לאשמה"ה תשטענ

  נית� להשיג על פסק די� של בית משפט השלו� על ידי עתירה , כאמור. המשפט מכיוו� אחר
במקרי� אלה יכול הנאש� להשיג על מעשי התביעה . או עתירה מינהלית”Case Stated“ �ל

בדומה לכ� הוא יכול לעתור רק לעניי� . מבלי לעורר שאלות עובדתיות הנוגעות לאשמתו
להימנע , בשל ניסוח השאלה המשפטית, וא� כא�, "אי� להשיב על האשמה"ת טענה דחיי

על ידי בית , מכא� ביקורת על פעולות רשויות התביעה והחקירה. מדיו� בראיות ההגנה
יש בה כדי להשוות את מצבו של הנאש� בבית משפט הכתר לזה שבבית , המשפט לערעורי�

 .Taylor supra, pp. 211-212; Archbold 2001 (cd-rom), s :אועוד לסוגיה זו ר. משפט השלו�
ובי� שיקול " ההלי� הנאות"דומה כי גישה זו של בית המשפט מבקשת לאז� בי� שיקול . 7-79

  .R. v. Craven [2001] Crim. L. R. 464 אור; )אמיתות ההחלטה" (הרשעת האש�"
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the rules of evidence or procedure, then the liberties of all are 

threatened...”72. 

כיו� מסתמנת עדיפות למגמה המרחיבה בפסיקת בית המשפט לערעורי� ובית 

  :.Lord Woolf C.Jמפי כפי שהדברי� באו לידי ביטוי , 73הלורדי�

“Applying the broader approach identified by Rose L.J., we consider that 

if a defendant has been denied a fair trial it will almost be inevitable that 

the conviction will be regarded as unsafe”74. 

יוני או פגיעה בזכויות החשוד או הנאש� ע� זאת יש להיות ערי� לכ� כי לא כל פג� ד

ומכא� (ייחשבו כהפרה של האמנה האירופית בדבר זכויות אד� או כפגימה בהגינות ההלי� 

לצור� קביעה כי ההרשעה אינה בטוחה על הפג� או ההפרה להיות ). שההרשעה בטוחה

את ככל שהפג� או ההפרה אינ� משמעותיי� כ� ייטה בית המשפט לבחו� . משמעותיי�

בבואו להשיב על השאלה הא� ההרשעה בטוחה או , הפג� בשי� לב לתשתית הראייתית

  .75לאו

לפיו ערכאת הערעור לא ששתי המגמות המוזכרות חולקות במשות� עיקרו� בסיסי 

פי מיטב הבנת�  מצאי� עובדתיי� עלידעת חבר המושבעי� לקבוע מ�תיטול את שיקול

רכאת הערעור אינה דנה בחפות או אשמת לפי שתי הגישות ע. והערכת� את הראיות

מצאי� העובדתיי� אשר קבעו יבשתי הגישות קיימת רתיעה מלהתערב במ. המערער

מצאי� יבשתי הגישות מבח� ההתערבות הנוהג והרווח של ערכאת הערעור במ. המושבעי�

הוא ) התערבות שאינה נובעת מהכרעה בסוגיה משפטית(עובדתיי� ובקביעות העובדתיות 

� המבח�“Lurking doubt” , על ידי 1969מבח� זה נקבע עוד בשנת Widgery L. J.76 . בית

לפי מבח� זה בהחלטת המושבעי� כאשר לדעת בית המשפט המשפט לערעורי� יתערב 

 

  .�Taylor on Appeals, supra note 47, p. 217 כפי שצוטט ב.Roch L. Jמדברי    72
הלורד בינגהא� והלורד שטיי� ציינו כי הרשעה שנתקבלה תו� הפרת , שופטי בית הלורדי�   73

 R. v. Forbs [2001] 1 AC 473; R. v. A. (No. 2) :הזכות למשפט הוג� אינה הרשעה בטוחה
[2001] 2 Cr. App. R. 351.  

74   R. v. Togher, Doran and Parsons [2001] 1 Cr. App. R 457, 468.  
75   B. Emmerson, A. Ashworth Human Rights and Criminal Justice (London, 2001), 528-

מהות , האחד: דניס פסיקת בית המשפט בסוגיה זו נגזרת משני עקרונות' לדעת פרופ. 530
 I. Dennis “Fair Trails and Safe אור; נפקות הפג� על ההלי�, האחר, )טבעה(ההפרה 

Conviction” [2003] C. L. P. 211. 
76   R. v. Cooper [1969] 1 Q.B. 267.  
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�פי ניסיונו ובשי� לב לכלל הראיות ונסיבות העניי� קיי� חשש שנעשה אי לערעורי� על

  . 77צדק

, או כאשר ראיה קבילה נדחתה, לא קבילה נתקבלהכאשר ראיה , בהתא� לאמור עד כה

א� נחה דעתו של בית המשפט , אול� ההרשעה תעמוד. תחשב ההרשעה כלא בטוחה

  . 78ראויה ויחידה,  הגיוניתהיאלערעורי� כי לולא הטעות הכרעת הדי� 

 80בית הלורדי�. 79במהל� שמיעת ערעור מוסמכת ערכאת הערעור לקבל ראיות חדשות

בו נתקבלה במהל� הערעור ראיה חדשה על בית המשפט לערעורי� ש� מקובהבהיר כי 

. להשפיע על החלטת המושבעי�, באורח סביר והגיוני, תה יכולהילשאול הא� ראיה זו הי

 בסוגיה זו, בית הלורדי� הוסי� וקבע.  בחיוב כי אז ההרשעה אינה בטוחההיאא� התשובה 

  .א� הנאש� אש�לא ה בטוחה וא� ההרשעכי על ערכאת הערעור לבחו� 

 ,בתו� שמיעת הערעור מוסמ� בית המשפט לערעורי� לבטל הרשעה ולזכות נאש�

 להרשיע בעבירה אחרת בערעור על הרשעה ,81לבטל הרשעה ולהורות על דיו� מחדש

 

 .A. Samuels “Appeals Against Conviction” [1984] Crim. L. R אולביקורת על מבח� זה ר   77
; R. v. F. [1999] Crim. L. R. 306 בעניי� 1996מבח� זה נדחה לאחר הרפורמה של שנת . 337

ותר קבע נשיא בית המשפט לערעורי� כי המבח� עדיי� רלוונטי לאחר אול� בפסיקה מאוחרת י
 Taylor on וכ�; R. v. CCRC Ex parte Pearson [2000] 1 Cr. App. R. 141 אור, התיקו�

Appeals, supra note 47, pp. 218-221.  
78   Archbold 2001 (cd rom), s. 7-73; Taylor supra, pp. 334-337.  
 .302'  ראו עמראיות חדשות בשלב הערעור במשפט האנגלילסוגיית קבלת    79
80   R. v. Pendleton [2002] Crim. L. R. 398.  
ובי� סמכותו , פי חוק עללהורות על דיו� מחדש יש להבחי� בי� סמכות בית המשפט לערעורי�    81

ו� דוגמאות לאחר.  כאשר הראשו� כה לקוי כדי בטלות מעיקרא,הטבועה להורות על דיו� מחדש
טעות יסודית בקביעת חבר המושבעי� ; כאשר זו נדרשת, הוא דיו� בהיעדר הסכמת ראש התביעה

-Taylor on Appeals, supra note 47, pp. 430 אור. או טעות יסודית במת� תשובה לכתב האישו�
לאחר ביטול , פי חוק בית המשפט לערעורי� יורה על דיו� מחדש מכוח סמכותו על. 431

לעניי� , שיקולי בית המשפט". מעניי� הצדק" יזכה את המערער כאשר הדבר הוא ולא, ההרשעה
 העונש אותו נשא , חלו� הזמ� מיו� ביצוע העבירה,עניי� הציבור לרבות חומרת העבירה: ה�, זה

 אור. קיומ� של ראיות חדשותו האפשרות לנהל דיו� ללא משוא פני� , גיל המערער,המערער
Taylor supra, p. 424; Archbold 2001 (cd-rom), s. 7-112 . הוועדה המלכותית לעניי� מערכת

, ערב דיוני הוועדה, דיו� מחדש. השיפוט הפלילי המליצה על הרחבת השימוש בדיו� מחדש
ועדה ציינה כי וה. שיש בכוחה לזכות את הנאש�, בה� נטע� לראיה חדשהשהוגבל לערעורי� 

. פט לערעורי� מהכרעה קשה בי� זיכוי להרשעההוראה על דיו� מחדש משחררת את בית המש
בה� קשה לשער כיצד היה מוכרע המשפט לולא הפגמי� אשר ש למקרי� בייחוד כוונו הדברי�

בעקבות המלצה . Royal Commission on Criminal Justice Report, pp. 175-176 או ר,נמצאו
ה ההצהרתית נאמר כי בית ברמ. זו בוטלה ההגבלה בחוק על הסמכות להורות על דיו� מחדש

 R. v. CCRC Ex parte אור, להורות על דיו� חוזר, יותר מבעבר, המשפט לערעורי� נכו� כיו�
Pearson, supra note 77, p. 148F. 
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 להקל או 82)שאי� בכ� התערבות בהכרעת חבר מושבעי�(סקת טיעו� יבמסגרתה של ע

  . להחמיר בעונש

מתייחסת לערעורי� על גזר הדי� אשר הנאש� והתביעה , זכרהשנ, הסמכות האחרונה

 על גזר רלפיכ� ערעו. גזר הדי� בשונה מהכרעת הדי� נקבע על ידי שופט. רשאי� להגיש

. הדי� אינו מעורר את סוגיית התערבותה של ערכאת הערעור בהכרעת חבר המושבעי�

בו שמקו� ב במקומו בית המשפט לערעורי� יבטל גזר די� ויקבע אחר, בהתא� להלכה

קיימת סטייה מהותית מהעונש הראוי או כאשר לא כל הנתוני� הרלוונטיי� שוקללו 

לערעור יתערב בגזר הדי� לש� שמירה על ר� ענישה נאות שבית המשפט . בהחלטה

  .83ואחידות הענישה

  ”Diplock Courts“ערעור על פסק דינ� של   .3

דאגה בקרב רשויות ,  למאה החולפת70�מצב הלחימה בצפו� אירלנד עורר בשנות ה

לח� בטרור ובאלימות הפוליטית יכחלק מניסיו� השלטונות לה. השלטו� בממלכה הבריטית

אשר בסמכותה לשפוט בעבירות של טרור , הוקמה מערכת שפיטה מיוחדת בצפו� אירלנד

מצאיו יעל מ, פסק הדי�ובמערכת זו יושב בדי� שופט מקצועי אחד . 84ואלימות פוליטית

. לנאש� נתונה זכות ערעור על פסק הדי�בנוס� . מנומק, העובדתיי� וקביעותיו המשפטיות

כללי� של היסוד והנפקות� של עקרונות את מערכת זו מהווה הזדמנות מעניינית לבדוק 

  .85זרות להלי� המשפטי המקובל באנגליההבנסיבות , המשפט האנגלי

המחוקק לא כונ� הסדר . (review)הערעור על פסק הדי� נער� על דר� ביקורת הפסק 
חקיקתי לעניי� עילות הערעור והתערבות בית משפט לערעורי� בפסק דינה של הערכאה 

לפני בית המשפט לערעור נותרה האפשרות לפתח עילת התערבות רחבה יותר . הראשונה
�ה(מזו של בית המשפט לערעורי� באנגליה CACD(, � אול� בית המשפט לערעורי� אימ

 

 .�Criminal Justice Act, 2003 ל316סמכות זו הוספה לאחרונה בסעי�    82
83   Taylor on Appeals, supra note 47, p. 389, 393, 479; Archbold 2001 (cd rom), s. 7-126 ;

, כתר בשבתו כבית משפט לערעורי�הבשונה מבית משפט , בית המשפט לערעורי�, ע� זאת
, Emmins אור, אינו מוסמ� להחמיר בעונש א� לא הוגש ערעור מטע� התביעה כנגד העונש

 .413' עמ, 46 הערה לעיל
חבר , ונה ראוי לציי� כי נוכח המתח בי� האוכלוסייה הקתולית לפרוטסטנטיתלהשלמת התמ   84

מכא� קיי� טע� חזק לעריכת משפט . מושבעי� בעבירות מסוג זה חשוד מטבעו במשוא פני�
 .ללא מושבעי�

 .J. Jackson, S. Doran Judge Without Jury (Oxford, 1995) קסו� ודור�' מחקר� של גאור   85
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אימו� זה נעשה . 86 בית המשפט לערעורי� באנגליה ומהלכות ערעורי� אזרחיי�מהלכות
למרות העובדה שעקרו� השפיטה על ידי מושבעי� אשר היווה גור� רב משקל בעיצוב כללי 

   .87לא חל על בית משפט זה, הערעור לפני בית המשפט לערעורי� באנגליה

כר נרחב להתערבות בית המשפט פסק די� מנומק על ידי שופט מקצועי מהווה , לכאורה
מנגד פסק די� מנומק . מצאי� העובדתיי�ילערעור לא רק בשאלות שבמשפט אלא ג� במש

לדחיית הערעור ואפשר ששופטי� מניחי� כי שופט אחר יודע , לכאורה, מעניק בסיס הגיוני
  . 88את הדי� ולכ� א� א� התבטא שלא במדוייק אי� זו אלא פליטת קולמוס

הערעורי� ואחוזי ההצלחה בה� מלמדת כי נטיית בית המשפט לערעורי� בדיקת שיעור 
שיעור התערבות בית המשפט לערעורי� דומה . היא שלא להתערב בהכרעת הדי� או בעונש

מספר הערעורי� .  חבר מושבעי�על ידילשיעור התערבות בית המשפט לערעורי� בהרשעה 
 , חבר מושבעי�על ידיש כנגד הרשעה שמוגשי� הוא גדול יותר מאשר מספר הערעורי� שמוג
, מצאי� בדבר שיעור הערעורי�ימ. מנגד יותר ערעורי� נדחי� מבלי שנשמעו עד תו�

אפשר שהמערכת פועלת . הדיו� וההחלטה בה� אינ� מבססי� מסקנה קונקלוסיבית, עילותיה�
  . 89א� אפשר להסיק ג� להפ�. היטב ולכ� אי� צור� בהתערבות ערכאת הערעור

  זילנד�אוסטרליה וניו, עילות ערעור בקנדה": המולדת למושבותמ"  .ב

, ניו זילנד וסקוטלנד שלהל�, אוסטרליה, מטרתה המרכזית של סקירת המשפט בקנדה
היא להראות כיצד מקור השראה אחד ועקרונות יסוד דומי� התפתחו לכדי כללי� שוני� 

  .בארצות השונות

  קנדה  .1

היא הלי� מהיר , האחת. �90 בפלילי� נוהגות בקנדהשתי צורות עיקריות של הליכי דיו
(summary) ,שפיטה לפי כתב היאהצורה האחרת . אשר במסגרתו נדונות עבירות קלות 

או ללא , הלי� זה מתנהל לפני חבר מושבעי�.  במסגרתה נדונות שאר העבירות אשראישו�

 

אול� .  האזרחיי� באנגליה נערכי� מזה יותר מעשור שני� לפני שופט מקצועיכל המשפטי�   86
הדי� ואי� � קיי� יותר שיוויו� בי� בעלי,י נטל ההוכחה ומידת ההוכחה שוני�במשפט האזרח

 . צור� עקרוני להג� על זכויותיו של צד מסוי�
 .285�282'  עמש�   87
88   J.D. Jackson, S. Doran “Addressing the Adversarial Deficit in Non-Jury Criminal 

Trials” 31 Isr. L. R. (1997) 645, 662, 677-679.  
89   Jackson & Doran, supra note 85, pp. 280-281.  
 R.J. Delisle, D. Stuart Learning Canadian: הסקירה מתבססת על שני המקורות הבאי�   90

Criminal Procedure (6th ed., 2000), Ch. 4; T. Quigley Procedure in Canadian Criminal 
Law (1997), Ch. 24; R.E. Salhany Canadian Criminal Procedure (Toronto, 5th ed., 

1989), Ch. 9.  
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לצד חבר מושבעי�  לבד או ,בשני סוגי ההליכי� יושב בדי� שופט מקצועי. חבר מושבעי�
אול� . מוב� כי בהלי� ע� חבר מושבעי� אי� הכרעת הדי� מנומקת). בהלי� לפי כתב אישו�(

להרחיב , בשבתו ללא מושבעי�, הדי� וההלכה הפסוקה אינ� מחייבי� את השופט
בבחינת שמיעה , על הרשעה בהלי� המהיר, א� בעבר היה הערעור. בהנמקותיו להכרעתו

 – � ערעור זה כפי שנדו� הערעור על פסק די� בהלי� לפי כתב אישו�הרי כיו� נדו, מחדש
שופטי� חסרי השכלה , בהלי� המהיר, בעבר ישבו בדי�. על דר� ביקורת הפסק, דהינו

השפיע על צורת הערעור וכיו� , בהלי� זה, מינוי שופטי� בעלי השכלה משפטית. משפטית
היסטורית היה נית� להשיג . 91ה מחדשרק במקרי� חריגי� יידו� הערעור זה על דר� שמיע

�על פסק הדי� בהלי� המהיר על דר� ה“case stated”אול� ע� הזמ� ננטשה , כבאנגליה 
נוכח מינוי שופטי� מקצועיי� וטשטוש הגבולות בי� ערעור רגיל ובי� ערעור על , אפשרות זו

�דר� ה“case stated”.  

הנאש� שא� בעוד . � וגזר הדי� ה� התביעה רשאי� לערער על הכרעת הדי,ה� הנאש�
. רשאית התביעה לערער רק בעניי� שבמשפט, יכול לערער בענייני� שבמשפט ובעובדה

שכ� , בי� השניי� אינו כה גדול כפי שנית� להתרש� ממבט ראשו�, הלכה למעשה, ההבדל
  . 92הגבולות בי� עניי� שבמשפט לעניי� שבעובדה ה� מטושטשי�

סבור כי הזיכוי אינו כדי� הוא  א� , אינו מוסמ� להרשיעי�קרו� בית המשפט לערעוריכע
ע� זאת בערעור על הכרעת די� שנת� שופט ולא חבר . בסמכותו להורות על דיו� חוזר

מצאי� ירשאית ערכאת הערעור להרשיע את הנאש� א� סבורה היא שכל המ, מושבעי�
� או בעבירה בה הואששההרשעה תהא בעבירה . העובדתיי� שדרושי� מצויי� לפניה

במקרה זה רשאי בית . שיסודותיה כלולי� בראשונה והיא פחות חמורה הימנה, אחרת
  .המשפט לערעורי� לגזור את הדי� או להחזיר את הדיו� לש� כ�

לצד עילות ערעור הנאש� מוסי� החוק . החוק מונה עילות ערעור לתביעה ולנאש�
א� שיש לקבל את נימוקי , ור רשאי לדחות את הערעי�וקובע כי בית המשפט לערעור

זהו הפרוויזו בדמותו . א� הוא סבור שלא נגר� לנאש� עיוות די�, כול� או מקצ�, הערעור
הפסיקה קבעה כי יש . בחוק לא נקבע לצד עילות ערעור התביעה סעי� פרוויזו. הקנדית

 בית המשפט: הוראת פרוויזו, הלכה למעשה, לפרש את זכות הערעור של התביעה כמכילה
בוודאות סבירה כי טעות בסוגיה שבמשפט , לא יקבל את ערעור התביעה אלא א� שוכנע

בית המשפט לערעורי� . גרמה להכרעת די� שגוייה) שרק בעניינה רשאית התביעה לערער(
   .רשאי לדחות את ערעור התביעה ג� א� הוא סבור שערכו אינו רב

 

בה� שזה התפרש כמכוו� למצבי� ". מעניי� הצדק"שמיעה מחדש תער� כאשר הדבר הוא    91
ר� במצב של משוא פני� המונע הסתמכות כשהפרוטוקול נע, פרוטוקול הדיו� לקוי יסודית

מניעת : עליו או כאשר הדיו� לפני הערכאה הדיונית נער� תו� פגיעה בעיקרי הצדק הטבעי
 .להציג ראיות ולטעו� לחפותו, או פגיעה באפשרותו לנהל הגנה, השתתפות הנאש�

 .13 הערהלעיל השווה    92
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 להלי� מהיר ולהלי� לפי : אחדפרשנות הפרוויזו על ידי הפסיקה יצרה מבח� התערבות
פי מבח� זה בית  על.  להלי� לפני חבר מושבעי� ולהלי� ללא חבר מושבעי�,כתב אישו�

.  יתערב בהכרעת הדי� א� נגרמה לנאש� פגיעה מהותית או עיוות די�י�המשפט לערעור
יכול , יאות ונהג בדר� שיפוטיתיא� חבר מושבעי� שהונחה כה: מבחנו של האחרו� הוא

.  שלילית כי אז נגר� עיוות די�היאא� התשובה ? ה להגיע להחלטה אשר עליה מערערי�הי
על בית המשפט לקבוע מהי הכרעת די� סבירה : מבח� זה הוא אובייקטיבי וסובייקטיבי

בפסיקה הובעה הדעה . תו� בחינה סובייקטיבית של הראיות ומשקל�) המבח� האובייקטיבי(
הפעלת ש מכא� ,מצאי�יל לעמוד על דר� קביעת המכי כאשר הכרעת הדי� מנומקת ק

מאשר הפעלתו , המבח� קלה יותר כאשר הערעור הוא כנגד הרשעה על ידי שופט מקצועי
  .מושבעי�  חברעל ידיבערעור כנגד הרשעה 

פי מבח�  פגיעה מהותית בנאש� שתביא להתערבותו של בית המשפט לערעורי� על
: על אלה נמני�. הלי� או במראית הגינות ההלי�משמעותה פגיעה בהגינות ה, ההתערבות

מצוי שסניגור , ניהול לא נאות של ההלי� על ידי השופט, חקירת הנאש� באורח פוגעני
  .בניגוד ענייני� וייצוג לא הול� של הנאש�

מהווה א� , ראיה לא קבילה אשר נתקבלה ויש בה ליצור דעה קדומה חזקה כנגד הנאש�
קבילה נמוכה וקיימת  אול� ככל שחשיבותה של ראיה לא. היא טע� לביטול ההרשעה

לקבוע כי לא נגר� , על סמ� הפרוויזו, תשתית ראייתית חזקה להרשעה ייטה בית המשפט
  .עיוות די�

. בה� ברור שהעונש אינו סבירשבית המשפט לערעורי� ייתערב בגזר הדי� במקרי� 
לצד , לבסו�. הגונישה הנמטרת התערבותו היא לשמור על אחידות הענישה ועל ר� הע

. מוכרת האפשרות לערו� ביקורת על ההלי� הפלילי במסגרתה של עתירה מינהלית, הערעור
 שיורי הואההלי� . הדיו� בעתירה זו מתרכז בסוגיות של סמכות ושמירה על כללי צדק טבעי

בשני� האחרונות . פי הלכות המשפט הציבורי על,  בית המשפטו שלדעת�ונתו� לשקול
מנת לא לפגוע במבנה ההלי�  מנת הסתייגות של בתי המשפט מהשימוש בהלי� זה עלמסת

  .הפלילי כקבוע בחוק

  אוסטרליה  .2

, � זאתע.  באוסטרליה פיתחה לעצמה כללי ערעור עצמאיי�(Territory)כל טריטוריה 
ככל שערכאת , כעיקרו�. 93נית� לזהות עקרונות משותפי� לכללי� בטריטוריות השונות

הערעור על בתי המשפט הנמוכי� . נמוכה יותר עילות הערעור והיקפו רחבי� יותרהדיו� 

 

 M. Findlay, S. Odgers, S. Yeo Australian Criminal :ל הספרי� הבאי�סקירה זו מבוססת ע   93
Justice (Oxford, 2nd ed., 1999), Ch. 9; J. Bishop Criminal Procedure (Sydney, 1983), 

Ch. 8.  
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.  ה� של עובדה, בזכות ה� בשאלות של משפטהוא) ”Magistrates or Justices“ – המכוני�(
הערעור הוא לבתי . 94ערעור זה יכול ללבוש צורה של הלי� שמיעה מחדש מטעמי צדק

דר� אחרת . משפט לערעור פלילי בכל טריטוריהומה� ברשות לבתי ה, המשפט המחוזיי�
 ,(order to review)היא לפנות לבית המשפט העליו� בכל מדינה בבקשה לביקורת ההלי� 

כ� רשאי בית כמו . הדבר נית� להיעשות בכל שלב של ההלי� לפני בית המשפט הנמו�
פט בית המש. משפט הנמו� להפנות לבית המשפט העליו� בכל מדינה שאלה במשפט

  .העליו� ימסור תשובתו בהתא� לעובדות אשר הוצגו לפניו על ידי בית משפט השלו�

נשמע לפני בתי , בשבת� כערכאה ראשונה, ערעור על החלטות בתי המשפט המחוזיי�

במסגרת ערעור זה נית� להעלות . הערעור מותנה בקבלת רשות. המשפט לערעור פלילי

בי� שאלה שבמשפט לשאלה שבעובדה אינה א� מאחר שההבחנה . טענות משפטיות בלבד

 בכל שלב משלבי הדיו� בנוס�. מצאי� עובדתיי�יחדה ערכאת הערעור יכולה להתערב במ

העברתה של סוגיה משפטית לש� קבלת הכרעת בית את רשאית הערכאה הדיונית להתיר 

�המשפט לערעור על דר� ה“case stated” ,הדבר מאוד כיו� . המוכרת מהמשפט האנגלי

  .נדיר

, התובע הכללי רשאי.  אי� ערעור על זיכוי(Tasmania)להוציא טריטוריית טסמניה 

תוצאות הלי� זה . להעמיד שאלה שבמשפט לפני בית המשפט לערעור פלילי, בעקבות זיכוי

  .לא ישפיעו על הכרעת הדי� המזכה

 לבית, ברשות, נית� להגיש,  בכל מדינהי�ערעור על החלטות בתי המשפט לערעור

על פסק דינו של האחרו� ועל פסקי די� של בית המשפט . המשפט הפדרלי של אוסטרליה

לבית המשפט , ברשות, נית� לערער בענייני� הנוגעי� לחוק פדרלי, העליו� בכל טריטוריה

בערעורי� שמעלי� סוגיות בעלות חשיבות , רוב פי על, הרשות תינת�. הגבוה של אוסטרליה

חלוקת בי� בתי משפט שוני� ובי� מערכות משפט שונות כללית או על מנת ליישב מ

  .95באוסטרליה

הכרעת די� לא סבירה או חסרת , האחת: עילות הערעור העיקריות על הרשעה ה� שתיי�

נראה כי . היווצרות עיוות די�,  האחרת;(unreasonable or cannot be supported96)תימוכי� 

ראלד אשר 'ועדת פיצג(חקירה ממלכתית חשיפת פרשיות של הרשעת חפי� ומינוי ועדת 

 

 .היעדר פרוטוקול נאות או נאש� לא מיוצג שכשל בהבאת ראיות מהותיות: דוגמאות לכ� ה�   94
 ,Taylor on Appeals, supra note 47אור. בוטלה, Privy Council � לפני ההאפשרות לערער   95

pp. 630-634. 
 ,unsafe, unsatisfactory“:בפסיקה רווחי� ביטויי� שוני� הנקשרי� לעילת ערעור זו בה�   96

unjust, dangerous” .ביטויי� אלה רווחי� . הללו מתייחסי� להרשעה או להכרעת הדי�
 .M. v. Queen (1994) 181 C.L.R או ר, א� שאי� לה� אחיזה בחקיקה המשפטבפסיקת בתי

487, 492. 
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הביאו את בית המשפט העליו� של אוסטרליה לית� פרשנות חדשה , )המלצותיה לא ייושמו

קיי� לדעתו בית המשפט לערעורי� יקבל ערעור א� , בהתא� לפרשנות זו. לעילה הראשונה

 ,בית המשפט לערעורי� ידחה את הערעור למרות ספק שהתעורר אצלו. ספק בהרשעה

� יתרו� שיש בו כדי להתגבר יהנוכחות המושבעי� בעת שמיעת הראיות נותנת בידו במידה

הדעה הרווחת היא כי מבח� זה הרחיב את היק� התערבותו של בית המשפט . 97על ספק זה

  .לערעורי� בהכרעת חבר המושבעי�

מטרת . ה להתערבותה של ערכאת הערעור היא היווצרותו של עיוות די�יהעילה השני

  . צדק� להוות בסיס להתערבות במקרי� של אי,ילה זו לשמש עילת סלע

לפי סעי� זה . קבוע בחקיקה של כל המדינותהעילה זו יוצרת קושי נוכח סעי� הפרוויזו 

 א� א� יש לקבל טענה מטענות המערער,  לדחות ערעורי�רשאי בית המשפט לערעור

 יכול י�בית המשפט לערעור, טכנית. 98הוא סבור שלא נגר� עיוות די� מהותיש במידה

הלכה למעשה אוחדו עילת הערעור . לקבוע כי נגר� עיוות די� א� אי� זה עיוות די� מהותי

בית המשפט יקבע כי לא נגר� עיוות די� א� הוא סבור שאי� סיכו� אמיתי . והפרוויזו לאחד

לויה בעניי� זה נאמר כי התערבות בית המשפט בהכרעת הדי� ת. שאד� ח� הורשע בדי�

  .99בשאלה הא� המערער איבד הזדמנות ממשית לזיכוי בדי�

הא� ) במסגרת עילה זו( בוחנת ,בבית המשפט העליו� של אוסטרליה, מגמה נוספת

עיוות די� עלול להיגר� ללא קשר ,  דהינו,תה סטייה יסודית מהדי� בהלי� המשפטיייה

בו לא נית� לומר שהיה שמקו� בתמצא , נקבע, סטייה יסודית. לסיכוי זיכויו של הנאש�

  .100משפט הוג�

הערעור נתו� לנאשמי� , קרו�יכע. 101קבלת ערעור הנאש� תביא לזיכויו או לדיו� חוזר

לערעור נמנע מלדו� בערעורי� של נאשמי� אשר הודו שבית המשפט . אשר כפרו באשמה

 

97   Ibid, p. 494.  
 if it considers that no substantial miscarriage of justice has actually“: בלשו� החקיקה   98

occurred”.  
99   Gipp v. Queen [1998] HCA 21 ,ופט קירבידעתו של הש� לחוות145�144 פסקאות אור .

העלאתה של טענה חדשה בערעור א� יש בה לגלות את בית המשפט יתיר , לעמדת השופט
 . ומדובר בדעת יחידהיות סוגיה אחרונה זו לא הוכרעה בפסק די� זה . עיוות די�

 של רשויות התביעה או (malpractice)לפיה התנהגות פגומה שעל גישה זו נמתחה ביקורת    100
 ג� אור. לדיו� חדש, במקרי� המתאימי�, א לקבלת הערעור או לפחותהחקירה צריכות להבי

Eastman v. Queen [2000] HCA 29 , י�הדק  לפס63פסקה. 
בית המשפט יורה על דיו� חוזר א� הוא סבור כי זהו אמצעי טוב יותר לתיקו� עיוות די� אשר    101

בח� ילעניי� זה . י�רעורדעת בית המשפט לע�הוראה על דיו� חוזר היא עניי� שבשיקול. נוצר
חומרת , )נידו�(עניינו של הנאש� , סוג הפג� שנפל, בית המשפט את התשתית הראייתית

אומד� התארכותו ההלי� וחלו� הזמ� , קשיי� צפויי� בניהול דיו� חוזר, העבירה המיוחסת
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כאשר , האחד: שני חריגי� בולטי�לעיקרו� זה . באשמה המיוחסת לה� בבית המשפט

כאשר ההודאה באשמה נעשתה מבלי , האחר. יות אינ� מגלות עבירה מוכרת בחוקהרא

  .והנאש� לא התכוו� להודות באשמה המיוחסת לו, להבי� את האשמה

הפסיקה קבעה כי ערעור התביעה על גזר . על גזר הדי� רשאי� לערער הנאש� והתביעה

לערעור שבית המשפט . הדי� צרי� להיעשות במסורה ובענייני� בעלי חשיבות ציבורית

 במידההדי�  בית המשפט יתערב בגזר. מוסמ� להחמיר בעונש א� א� רק הנאש� ערער עליו

או , התאמה ברורה לר� הענישה הנוהג או הראוי� העונש לוקה באי– ימצא כי זה לקויש

  .כאשר קיימת החמרה גלויה בעונש

  זילנד�ניו  .3

ערעור על פסק די� בהלי� מהיר  בי� להבחי�ג ובדומה לאנגליה נה 102זילנד�בניו

שמתנהל  (103ובי� ערעור על הלי� לפי כתב אישו�) שמתנהל לפני שופט בית משפט מחוזי(

כ� נשמרה ההבחנה בי� ערעור מטע� כמו  ,)בבית המשפט הגבוה ולפני חבר מושבעי�

  . הנאש� לבי� אפשרות ערעור מטע� התביעה

 על דר� שמיעה מחדש הוזי נעשערעור על פסק די� או החלטה של בית המשפט המח

כ� קיימת האפשרות כמו .  זכות הערעור נתונה לנאש� בלבד כאשרבבית המשפט הגבוה

�לתביעה ולנאש� להשיג על ההחלטה על דר� הCase Statedהידועה מהמשפט האנגלי .  

 לפני בית המשפט לערעורי� ושמעיערעור על החלטות של בית המשפט הגבוה 

, שיפוטי�ערעורי� על החלטות בשלב הטרו�: מוכרי� י� של ערעורשלושה סוג. פליליי�

ערעורי� שעניינ� סוגיות שבמשפט בלבד והסוג השלישי ה� ערעורי� כנגד ההרשעה 

לערער על החלטות שנתקבלו בשלב הטרו� , לאחר קבלת רשות, הנאש� רשאי. והעונש

גוריה השנייה עוסקת הקט. בחוק נקבעה רשימה סגורה של ענייני� בקטגוריה זו. משפטי

שופט הערכאה הדיונית רשאי . בשאלות משפטיות טהורות שהתעוררו במהל� המשפט

�להפנות שאלה משפטית לבית המשפט לערעורי� על דר� הcase stated .ה� ,ה� הנאש� 

. התביעה רשאי� לבקש משופט בית המשפט להפנות שאלה שבמשפט במסגרת זו

רוב הערעורי� המוגשי� ה� . העיקרית מבי� השלושהקטגוריה השלישית היא המרכזית ו

 

 הקריטריו� בעל המשקל הסגולי הגבוה מכל אלה הוא חוזק� של ראיות. מיו� ביצוע העבירה
 .(the strength of the prosecution case)התביעה 

 B. Doyle, W.C. Hodge Criminal Procedure in New-Zealandהסקירה מבוססת על    102
(Sydney, 3rd ed., 1991), 213-232.  

 ההלי� המהיר נועד ,ה המפרטת את האשמה וסעיפי האישו�ג� בהלי� המהיר קיימת הודע   103
 .לעבירות קלות
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על ה� הנאש� רשאי לערער . ערעורי� כנגד הכרעת הדי� או גזר הדי� על ידי הנאש�

 למעט ערעורי� מטעמי� משפטי� בלבד הערעור מותנה אול�, ה� על גזר דינו, הרשעתו

ול� היא  אהתביעה אינה רשאית להגיש ערעור כנגד הכרעת הדי�.  ערעורבקבלת רשות

  .ערעור המותנה בקבלת רשות, רשאית לערעור על גזר הדי�

ההכרעה אינה סבירה ואינה נתמכת :  ארבע עילות ערעור על הכרעת הדי�החוק מונה

  .(nullity)בטלות ההלי� ו גרימת עיוות די� , טעות בחוק,בראיות

 אשר הא� חבר מושבעי� סביר: העילה הראשונה נבחנת במבח� חבר המושבעי� הסביר

ההרשעה . ראיות הקבילותההונחה כייאות יכול היה להרשיע את הנאש� בהסתמ� על כלל 

ה מתמקדת בטעמי� יהעילה השני. יכולה לעמוד א� א� נתקבלה בהלי� פגו�, לפי מבח� זה

העילה . קבילות ראיה או הנחיה מוטעית לחבר המושבעי�: כגו�" טהורי�"משפטיי� 

 הרחבה והרווחת מבי� עילות  עילה זו היא–  של עיוות די�היא עילת היווצרותו, השלישית

סדירות בדיו� אשר עלולה להשפיע על החלטת �עילה זו כוללת ג� כל אי. הערעור

 נוצרה מסיבות היסטוריות עילה זו. היא עילת בטלות ההלי�, העילה האחרונה. המושבעי�

באמצעות קביעת , עברב. נוכח חוסר סמכותה של ערכאת הערעור להורות על דיו� חוזר

. עדר הסמכות ולדו� באשמה מחדשיהדיו� שנער� נית� היה להתגבר על ה) אפסות(בטלות 

קבעה בחוק סמכותו של בית המשפט לערעור להורות על דיו� חוזר הדעה נמאחר וכיו� 

  . הרווחת היא שעילה זו אינה דרושה ומיותרת

. המנוסח כעמיתו האוסטרליכל עילות הערעור האמורות כפופות לסעי� הפרוויזו 

בית המשפט סבור כי חבר , השימוש הרווח בו הוא כאשר נוכח טעות או טעויות מינוריות

 קרובות לעניי� החלטות עתי�הסעי� מיוש� ל. מושבעי� סביר היה מרשיע ג� לולא הטעות

  .שגויות בדבר קבילות ראיות

 או לית� 104על דיו� חוזרלהורות , בקבלו ערעור מוסמ� בית המשפט לזכות את המערער

ובה נית� , אשר הוכחה, להרשיע בעבירה שונה, לדוגמה: כל צו אשר מעניי� הצדק ליתנו

  .היה להרשיע בערכאה הדיונית

א� , בית המשפט לערעורי� יתערב בגזר הדי� א� הוא מחמיר ע� הנאש� באורח בולט

  .תערבשגוי עקרונית או כאשר נסיבות העניי� מורות כי מ� הצדק לההוא 

�לבסו� יש לציי� כי קיימת אפשרות לערער על החלטות בית המשפט לערעורי� של ניו

�זילנד לפני הPrivy Council . אפשרות זו נתונה במחלוקת ציבורית ומכל מקו� אינה כה

  .ריאלית נוכח עלותה הכספית לנאש� המצוי

 

י� זה ישקול בית המשפט את התשתית הראייתית ומהות הטעות או הפג� אשר הביאו לעני   104
 .לביטול ההרשעה
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  סקוטלנד  .ג

, תה סקוטלנדי באנגליה הימקור ההשראה לקביעת עילת ערעור אחת ולביטול הפרוויזו
  .אשר נהנתה ונהנית מעצמאות בשיטת משפטה

. 105בית משפט לערעורי� אחד ועילת ערעור אחת קבועי� במשפט הסקוטי, ערעור אחד
. 106כל הערעורי� ה� ברשות לבית המשפט הגבוה בשבתו כבית משפט לערעורי� פליליי�

, כ� רשאית התביעהכמו . התביעה רשאית לערער על גזר הדי� א� לא על הכרעת הדי�
. להעלות סוגיה משפטית לקבלת עמדה משפטית של בית המשפט העליו�, בעקבות זיכוי

  .בהליכי� מהירי� רשאית התביעה לערער על זיכוי מטע� משפטי בלבד

בית המשפט לערעור יתערב בהכרעת הדי� א� הוא : כאמור עילת הערעור היא אחת
בי� שלפני מושבעי� ובי� ( משותפת לכל סוגי ההליכי� עילה זו. סבור כי נגר� עיוות די�

  ). בהלי� מהיר ובהלי� הרגיל,שלפני שופט מקצועי בלבד

בפסיקה נקבעו . וות די� בחקיקה או בפסיקה בסקוטלנדיאי� הגדרה ממצה למושג ע
כ� נקבע שיש לשקול את חומרת הפג� ומהות הטעות לה . פרמטרי� לזיהויו של עיוות די�

 הטעות על שיקוליה של הערכאה הדיונית ומידת הבנתה ת יש לבחו� את ההשפע� וכטועני�
כ� יבדוק כמו .  תיער� בשי� לב לדר� התנהלות הדיו� כולוובדיקה ז. את העובדות והדי�

) בנות משקל, חשובות( א� יש בטעות כדי לגרו� להסקת מסקנות י�בית המשפט לערעור
 חיובית כי אז יקבל בית המשפט לערעור היאה א� התשובה לשאלה האחרונ. כנגד המערער

בחינת היווצרותו של עיוות די� נעשית בשי� לב למכלול נסיבותיו של כל . את הערעור
  . ערעור ומערער

כא� נקבע כי בית המשפט יתערב כאשר . אשר להתערבות ערכאת הערעור בגזר הדי�
או , המבצע) אישיות(ת עדר יחסיות למעשה העברה ולזהויבה, העונש לוקה בחומרת יתר

  . חורג מר� הענישה המקובל בנסיבות המקרהשהוא

  המערכת הפדרלית: הברית�ארצות  .ד

 א� אי� היא כלולה בזכות ,זכות הערעור אינה מוכרת כזכות חוקתיתהברית �בארצות
זכות הערעור התפתחה לה לאיטה . due process(107העיקרו� החוקתי של (להלי� הוג� 

 

 ,.Lord McCluskey, P. McBridge Criminal Appeals (Edinburgh, 2nd edהסקירה נסמכת על    105
2000).  

ע� חבר  ובית המשפט הגבוה בשבתו Sheriff court, District court: ערכאות הדיו� ה� שלוש   106
 .מושבעי�

 ביחס למדינות �14 לחוקה בהתייחס למערכת הפדרלית ובתיקו� ה�5העיקרו� קבוע בתיקו� ה   107
 Martinez v. Court of Appeal 528 אולהיעדר הכרה בזכות הערעור כזכות חוקתית ר. השונות

U.S. 152 (2000).  
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כלומר כלל היסוד הוא שאי� ערעור אלא א� נקבע . ובמערכת הפדרליתבמדינות השונות 
  .108בחוק

כל מדינה ומדינה הסדירה את זכות . הסקירה להל� עוסקת במערכת הפדרלית בלבד

ההסדר במערכת הפדרלית , � זאתע. הערעור והיקפו בחקיקתה ופסיקת בתי המשפט בה

העקרונות והדוקטרינות בכל . שימש ומשמש דוגמה בעקבותיה צועדות המדינות השונות

  .מערכות המשפט זהות

לערעור על , בדומה למשפט הישראלי, זכות הנאש� לערעור במערכת הפדרלית מוגבלת

עוד קיימת השפעה שלילית או אפשרות לפגיעה  זכות הערעור נתונה לנאש� כל. פסק הדי�

לילית של השפעה שה. ג� לאחר שסיי� לרצות את עונשו, דהיינו. בו עקב ההרשעה

בעבר רווחה . 109ההרשעה והעונש במערכת הפדרלית הוכרה כחזקה שנובעת מניסיו� החיי�

דוגמת הימלטות ממשמורת חוקית לאחר פסק הדי� או , הדעה כי מעשי� פסולי� של הנידו�

כיו� נראה כי מתחזקת . מבטאי� וויתור על זכות הערעור, התפרעות במהל� נשיאת העונש

את זכות הערעור א� א� המערער היה מעורב במעשי� פסולי� המגמה שאינה שוללת 

  .110כאמור

 מאז ההכרה ,1907אפשרות לערעור מטע� התביעה על פסק הדי� לא הוכרה עד שנת 

  .111פי חקיקה מפורשת  עלהיא

לצד ביקורת באמצעות הליכי ערעור מוכרת האפשרות לבקש סעד כנגד החלטות בית 

לפני עוד דר� זו הוכרה , היסטורית. ווי� הפררוגטיביי�על דר� הצ, משפט בהליכי� פליליי�

כיו� קיימת מחלוקת עד כמה יש להתיר את השימוש . הסדרה בחקיקה של זכות הערעור

  .112 חסכוניהואנראה כי השימוש בצווי� הפררוגטיביי� , מכל מקו�. בדר� זו

 

עסקת טיעו� זכאי לערער במדינת מישיג� אי� נאש� אשר הודה במסגרת , לדוגמה, משו� כ�   108
. C.E. Smith Criminal Procedure (2003), 406 או ר,אלא ברשות בית המשפט לערעורי�

 .2הערה לעיל , �87/85 "בג אולחשיבות הזכות להשיג ר
109   Siborn v. N.Y. 392 U.S. 40 (1968); Spencer v. Kemma 523 U.S. 1 (1998).  
110   Ortega-Rodriguez v. United States 507 U.S. 234 (1993).  
 W.R. LaFave, J.H. Israel, N.J. King Criminal אולסקירת התפתחות זכות הערעור ר   111

Procedure (St. Paul, 3rd ed., 2000) (hereinafter cited as Criminal Procedure), 1257, 
1265-1269.  

 ג� אור; 1271�1269'  עמ,111הערה  לעיל ,Criminal Procedure זו דעת המחברי� של   112
Meador & Bernstein, supra note 12, pp. 51-53.  
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ית המשפט  ב,בית המשפט המחוזי: בנויה משלוש ערכאות, לענייננו, המערכת הפדרלית

 הואהערעור לבית המשפט העליו� . הברית�בית המשפט העליו� של ארצותולערעורי� 

  .113ברשות בלבד

על , דעתה של ערכאת הערעור לדחות ערעור�שתי שאלות מרכזיות נוגעות להיק� שיקול

כיצד יש לנהוג בטענה , הראשונה. בהלי� או בהחלטה) או פג�(א� הימצאותה של טעות 

הא� קיומה של טעות מצדיק , יהיהשנ? לתה לראשונה לפני ערכאת הערעוראשר הוע, לפג�

כפי , בטר� יוצגו התשובות לשאלות אלה? זיכוי או הוראה על דיו� חוזר, ביטול הכרעת די�

את כללי התערבותה של ערכאת הערעור יש להבי� בשי� לב לכלל ראוי לציי� כי , סדר�

ה� בית המשפט לערעורי� לא יתערב בהכרעת לפישיסודי ולמסורת שיפוטית ארוכת שני� 

לפיה א� ש, 18�עוד ממחצית המאה ה, נוכח כלל זה התבססה מסורת. 114חבר המושבעי�

בית , נמצאה טעות בקבלת הראיות או בהחלטות אשר נתנו על ידי שופט הערכאה הדיונית

 מדיניות מסורת זו או.  יבטל את ההרשעה ויחזיר את העניי� לדיו� מחדשי�המשפט לערעור

אשר , יותנמכא� יש להבי� כי הדוקטרינות האמריק. שיפוטית זו הביאה לריבוי דיוני� חוזרי�

נולדו נוכח הצור� להימנע , )או פג�(נועדו לאפשר דחיית ערעור למרות קיומה של טעות 

. 115)זיכוי האש�" (טכניי�"יותר מאשר נוכח זיכויי� ) התארכות הדיוני�(מדיוני� חוזרי� 

ויי� כי הדיו� בשאלת היק� ההתערבות התעורר במסגרת דיו� בערעורו של הנאש� עוד יצ

התשובות לשאלות אשר הוצגו בפתח� , להל�,  בשי� לב להערות אלה יוצגו.כנגד הרשעתו

  .של הדברי�

ערכאת הערעור במערכת הפדרלית עורכת ביקורת על ההחלטות ודר� התנהלות ההלי� 

על הנאש� והתביעה להעלות את כל טענותיה� , משו� כ�. לפני הערכאה הדיונית

מניעת תמרוני� , יעילות: �השיקולי� המרכזיי� כא� ה. דיוניתוהשגותיה� לפני הערכאה ה

מת� אפשרות לערכאה הראשונה לתק� את (כלפי הערכאה הראשונה ) כבוד(הגינות , טקטיי�

 חוזר והערעור דיו�(חיסכו� במשאבי� שיפוטיי� , )עצמה ולקבל את ההחלטה הנכונה

. לכ� הכלל הוא שלא נית� להעלות טענה חדשה לראשונה לפני ערכאת הערעור). עצמו

תנה לנאש� הזדמנות לטעו� את הטענה יכאשר לא נ למשל, לכלל זה הוכרו חריגי� שוני�

 

 מהמערכת המדינתית על החלטה הברית�ארצותנית� לערער ברשות לבית המשפט העליו� של    113
 .Meador & Bernstein, ibid pp. 40-43, של בית המשפט הגבוה במדינה בעניי� חוק פדרלי

ככל . במוב� זה ערכאת הערעור אינה בודקת את נכונות החלטת המושבעי� אלא את סבירותה   114
משו� כ� . שבית המשפט גבוה יותר כ� ייטה הוא להתרכז בסוגיות משפטיות ולא עובדתיות

מפני הרשעה יש הטועני� כי ערכאת הערעור בעיקרה מגנה מפני הרשעה לא רציונלית א� לא 
 L. Griffin “The Correction of Wrongful Conviction” 16 Am.Int’l L.R. (2001)! שגויה

1241, 1271-1272.  
 .1279�1278'  עמש�   115
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מדובר בטענה שמעלה סוגיה  לטעו� בעניי� של סמכות או כאשר  כאשר מבוקש,קוד� לכ�

  .ועוד, 116 ערכאה גבוההעל ידישר ראוי לפסוק בה בעלת חשיבות רחבה א

חריג זה נובע מסמכותו הטבועה של . ”Plain Error“החריג הרווח מכל אלה ידוע בש� 

בהתא� לחריג יקבל בית המשפט . בית המשפט למנוע עיוות די� במוב� הרשעת הח�

בחינת לצור� .  טענה חדשה א� היא מתייחסת לטעות ברורה על פני הדברי�י�לערעור

אשר על הטוע� , קיומה של טעות ברורה קבעה הפסיקה מבח� ב� ארבעה שלבי� מצטברי�

  :117לה� מוטל הנטל להוכיח�

  .יישו� כלל משפטי או יישו� מוטעה�אי,  דהינו טעות במשפט– קיומה של טעות  .1

טענה לטעות תתקבל א� א� בעת הדיו� . (obvious)טעות ברורה או מובנת מאליה   .2

תה הטעות ברורה ובלבד שבזמ� הדיו� בערעור הטעות ירכאות הקודמות לא הילפני הע

  .118נוכח הלכה פסוקה אשר נתחדשה לאחר סיו� הדיו� לפני הערכאה הקודמת, ברורה

 דהינו משפיעה על תוצאות – טעות המשפיעה על זכויות מהותיות של הנאש�  .3

הטוע� לטעות מוטל הנטל על .  תנאי זה ייבח� בשי� לב לכלל נסיבות המקרה,המשפט

מגמת . מחייבת את ביטול ההחלטה, לולא הטעות, לשכנע כי סבירות שינוי תוצאת המשפט

  הפסיקה כיו� היא לצמצ� את מגזר הטעויות בסוגיה זו לפגמי� במבנה ההלי�
(structural error)אלה ה� פגמי� שמשפיעי� . 119 שפוגעי� בהגינות ההלי� הפלילי בכללותו

על פגמי� אלה . תוכה מתנהל ההלי� הפלילי בשונה מפג� בהלי� עצמועל המסגרת ב

פגיעה בזכות , פסילה גזענית של מושבעי�, פני� משוא, שלילת הזכות לסניגור: נמני�

  .למושבעי�" ספק סביר"טעות בהסברת המושג ופגיעה בפומביות ההלי� , לנוכחות בהלי�

על בית המשפט לשקול הא� , אשר נמנו, בהתקיי� שלושת התנאי� הראשוני�  .4

מרכיב אחרו� זה של . יושרה ואמו� הציבור במערכת המשפט, הטעות פוגעת קשות בהגינות

שיקול מרכזי . בשי� לב לכלל נסיבות העניי�, דעת בית המשפט�המבח� נתו� לשיקול

  . 120הדעת זה הוא הסיכוי לשינוי התוצאה�בהפעלת שיקול

 

 .1277�1276'  עמש�   116
117   United States v. Vonn 535 U.S. 55 (2002).  
118   Johnson v. United States 530 U.S. 461 (1997), 467-468.  
119   United States v. Benitez 124 S.Ct. 233 (2004).  
120   Miranda v. United States 2001 U.S. App. Lexis 6473 (2001) . מעניי� לציי� כי לעניי� זה

הברית בשאלה א� פג� בהרכב מותב של בית �נחלקו הדעות בבית המשפט העליו� של ארצות
מהווה פג� פוסל א� לאוו לפי )  לשבתישב בהרכב שופט שלא היה מוסמ� (י�משפט לערעור

עליו נמנה ג� נשיא בית , המיעוט.  רוב השופטי� סבר שאכ� הפג� פוסל,plain error �כללי ה
שכ� אי� בו כדי לפגוע באורח חמור ביושרה ואמינותה של , המשפט סבר שאי� הפג� פוסל

 .מערכת בתי המשפט וההרשעה מבוססת על תשתית ראייתית מוצקה
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 על השאלה מתי ידחה בית המשפט ערעור אשר מבקשת להשיב, הדוקטרינה המרכזית

  . (Harmless Error)" הטעות החפה"היא דוקטרינת , פג� בהלי� או החלטה שגויה למרות

, 121 לכללי הפרוצדורה הפלילית הפדרלית(a)52יסוד חקיקתי לדוקטרינה זו מצוי בכלל 

 זכויות סדירות או שינוי אשר אינ� משפיעי� על�אי, פג�, לפיו יש להתעל� מכל טעותש

  :מהותיות

“any error, defect, irregularity or variance which does not affect 

substantial rights shall be disregarded”.  

, הוכרו פגמי� או טעויותבפסיקה  כלל מכוונת לכלל הטעויות והפגמי�א� שלשו� ה

. שמת בשני שלבי�דוקטרינת הטעות החפה מיו, בלשו� אחרת. אשר אינ� כפופי� לכלל

 לאחר ,ראשית יש לקבוע כי הטעות או הפג� אשר נמצאו כפופי� לדוקטרינת הטעות החפה

  . תה השפעה על זכויות מהותיותימכ� יש לבחו� הא� לטעות הי

בעבר היה .  ההבחנה בי� טעות חוקתית לטעות שאינה חוקתיתתלעניי� אחרו� זה רווח

מאוחר יותר נקבע כי . ה לדוקטרינת הטעות החפההכלל הנקוט כי טעות חוקתית אינה כפופ

כיו� . 122רק קבוצה מצומצמת של טעויות חוקתיות יסודיות אינ� כפופות לדוקטרינה זו

) בכללי� המעצבי� את דר� התנהלותו(נראה כי מסתמנת הבחנה בי� טעויות במבנה ההלי� 

ל פסק הדי� והוראה כל טעות תגרו� לזיכוי או לביטו, כלומר(עליה� לא תחול הדוקטרינה 

המגמה הכללית .  עליה� תחול הדוקטרינה123ובי� פגמי� בהלי� עצמו) על שמיעה מחדש

היא של פרישת הדוקטרינה על כל סוגי הטעויות וצמצו� מגזר הטעויות אשר אינ� כפופות 

. 125(”fundamental unfair“)לטעויות העולות כדי פגיעה בהגינות בסיסית , 124לדוקטרינה

 

121   Federal Rules of Criminal Procedure, rule 52(a).  
122   Arizona v. Fluminante 499 U.S. 279 (1991), 309; Chapman v. Clifornia 386 U.S. 18 

 �dueהצור� לכלול ג� טעויות חוקתיות תחת הדוקטרינה נבע מהרחבת דוקטרינת ה; (1967)
process מכא� הצור� . כהפרות חוקתיותבו טעויות רבות מבעבר נחשבו ש אשר יצרה מצב

  .להתמודד ע� מספר רב של טעויות חוקתיות מבעבר
 .�Plain Error הדיו� בסוגיה זו במסגרת הדיו� בדוקטרינת האור   123
, דהינו על דר� תקיפה עקיפה של תוצאות המשפט, בדומה לכ� ובעתירות הביאס קורפוס   124

אול� נראה כי פגיעה בכלל איסור . 315'  עמ על כ�אור. בוטלה ההבחנה בי� סוגי הטעויות
, גילוי ראיה מהותית ייחשבו כפגיעות חמורות מטיב��היעדר ייצוג הול� ואי, כפל הדי� הפלילי

מחייבות ביטול ההרשעה ללא בחינת השפעת הטעות על החלטת , אשר לצד פגיעות מבניות
  .Neder v. United States 527 U.S. 1(1999) אור. המושבעי�

קורת על ההבחנה בי� טעויות הכפופות לדוקטרינה ובי� שאינ� ולהרחבת הדוקטרינה על לבי   125
 Neder v. United States, supra note 124 � ב עמדת השופט סקאליהאומלוא סוגי הטעויות ר

לדעת ; W.M. Landes, R.A. Posner “Harmless Error” 30 J. Legal Stud. (2001) 161וכ� 
רינה מוצדקת כלכלית ויש להכילה על כל סוגי הטעויות בכפו� מחברי המאמר הדוקט
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נאש� ללפיו שקרו� חוקתי בסיסי י כי הרחבת תחו� פרישת הדוקטרינה פוגע בעיש הסבורי�

  .126להישפט לפני חבר מושבעי� אשר יחליטו בעניינו ויכריעו את דינוזכות 

הפסיקה ). הפג�(כאמור הדוקטרינה מתייחסת לפגיעה בזכות מהותית עקב הטעות 

 בבטחה שהכרעת המושבעי� קבעה בהתייחס לטעויות שאינ� חוקתיות כי א� לא נית� לומר

בניסוח אחר . שזכות מהותית לא נפגעה, לא הושפעה מהותית מהטעות כי אז לא נית� לומר

יתה השפעה או נפקות מהותית ומזיקה על המושבעי� ינאמר כי יש לבדוק א� לטעות ה

ע� . הפסיקה אינה בוחנת הא� למרות הטעות החליטו המושבעי� נכונה, ודוק. בהחלטת�

ת המשפט ישקול בבואו להכריע בסוגיה זו את חוזק הראיות המרשיעות כנגד בי, זאת

  .128נטל הראיה יקבע לפי מהות הטעות והשפעתה הנחזית. 127ההשפעה הנראית של הטעות

 כי על מנת שהטעות תחשב לטעות 129פמ�'צבהתייחס לטעויות חוקתיות נקבע בפרשת 

די בקיומו . החלטת המושבעי�חפה על בית המשפט להיות משוכנע כי הטעות לא תרמה ל

). או מבח� תוצאתי(סיבתי  זהו מבח� של קשר. של ספק כדי להורות על ביטול הכרעת הדי�

שוקל את חומרת הפג� אל מול חוזק התשתית הראייתית , הלכה למעשה, מבח� זה

  .המרשיעה

, לצד מבח� זה יש ובתי המשפט בחנו עד כמה פוגעת הטעות בתפיסה אידיאולוגית

מבלי לבחו� את התשתית העובדתית זאת  ו)כשפיטה על ידי מושבעי�( חברתית ,טיתפולי

במסגרת זו עמדו בתי המשפט על הצור� בשמירה על יושרת מערכת המשפט . להרשעה

פליה גזעית האות בהתייחסות בתי המשפט לאיסור דוגמה לאלה נית� לר. נוכח הטעות

הכרעת הדי� ללא קשר למבח� כמצדיק ביטול ) בעיקר בהלי� בחירת המושבעי�(

  . 130תוצאתי

 

  וכייש לגלות נכונות מצומצמת לסלוח על משגי� מכווני�המחברי� סבורי� ש. לחריגי�
שכ� האחרונה מוחזקת כבעלת , משגה של תובע צרי� להיות נסלח יותר מאשר טעות שיפוטית

תי להרשעה רב הסיכוי לטעות שאינה  ככל שהסיכוי הראיי.השפעה גדולה יותר על המושבעי�
  . פוחת(Harmless Error)חפה 

קטרינה ותכולתה על פגמי� להשלמת התמונה ייאמר כי קיימת באקדמיה ביקורת על הדו   126
 :C.J. Ogetree “The Supreme Court, 1990 Term:  כדוגמאות בלבדאו ר,חוקתיי�

Comment” 105 Harv. L. R. (1991) 152; B.L. Gershman “The Gate is Open But The 
Door is Locked” 51 Wash. & Lee L. R. (1994) 115. 

127   O`Neal v. McAninch 513 U.S. 432 (1995); Monsanto v. United States 2001 U.S. Dist. 
Lexis 4876 (2001).  

128   Kotteakos v. United States 328 U.S. 750 (1946), היו� בסוגיית  זהו פסק הדי� המנחה עד
 .מבחנה של הטעות הלא חוקתית

129   Chapman v. Clifornia, supra note 122. 
130   Criminal Procedure, supra note 111, p. 1287. 
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יי� בסוגיית הטעות החוקתית מלמדת על תנועת סקירת פסיקת בתי המשפט הפדרא

במבח� (בי� המבח� התוצאתי ובי� שקילת חומרת הפג� לבדו שתנועה ה: מטוטלת

נקט בית , 132נדרהברית בעניי� �בפסק דינו של בית המשפט העליו� של ארצות. 131)הערכי

הברית במבח� תוצאתי ובח� את התשתית הראייתית למול �ו� של ארצותהמשפט העלי

העברת רכיב מהיסוד העובדתי של העבירה להכרעת חבר המושבעי� �אי(חומרת הפג� 

נוכח כמות הראיות המכרעת להוכחת , ברוב דעות, בית המשפט קבע). פי די�ל כנדרש ע

 טעות חוקתית היא א� שהיא, להכרעת המושבעי�, כאמור, העברת הרכיב�האשמה כי אי

, הברית�בלשונו של נשיא בית המשפט העליו� של ארצות. טעות חפה ולכ� דחה את הערעור

  :השופט רנקוויסט

“We believe that where an omitted element is supported by 

uncontroverted evidence, this approach reaches an appropriate balance 

between ‘society’s interest in punishing the guilty [and] the method by 

which decisions of guilt are made’... In a case such as this one, where a 

defendant did not, and apparently could not, bring forth facts contesting 

the omitted element, answering the question whether the jury verdict 

would have been the same absent the error does not fundamentally 

undermine the purposes of the jury trial guarantee”133. 

אי� בית המשפט , מסורתית.  מצומצמתהיאהתערבות ערכאת הערעור בגזר הדי� 

א� ג� בסוגיה זו מסתמ� . חוקיות בענישה�כ� נפל פג� של אי א� לערעורי� מתערב אלא

�קיימת נכונות לבדוק את שיקולבשני� האחרונות . 20�לקראת סו� המאה השינוי מגמה 

.  בענייני ענישה(guidelines)פי הנחיות   עלבייחוד כאשר בית המשפט נדרש לפעול, הדעת

לפי גישה זו יבדוק בית המשפט לערעור הא� נעשה . חוקי�הנחיות אשר קיבלו מעמד מעי�

  .134(abuse of discretion)הדעת �שימוש שרירותי בשיקול

 

 .Criminal Procedure, supra note 111, pp. 1289-1290 אולסקירה ר   131
132   Neder v. United States, supra note 124.  
העברת רכיב � איולפיש עמדת השופט סקאליה שנקט במבח� ערכי או רא�. 33�32'  עמש�   133

בו שבמצב .  יכול להיחשב כטעות חפהומהיסוד העובדתי להכרעת חבר המושבעי� אינ
לא נית� לומר כי , אשר נתוני� להחלטת�, המושבעי� לא הכריעו בכל יסודות העבירה

קרו� היסוד בדבר שפיטה על טעות כאמור פוגעת בע. המושבעי� מסרו הכרעת די� מרשיעה
המושבעי� בעניי� זה אכ� הכריעו ג� ברכיב העובדתי נושא , לדעת השופט. ידי חבר מושבעי�

� שכ� הוא הצטר� לדחיית וכיו). מטריאליות השמטת ההכנסה מדוחות מס הכנסה(הדיו� 
 .לעמדה זו הסכי� ג� השופט סטיבנס. הערעור

134   Criminal Procedure, supra note 111, p. 1216.  
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  צרפת  .ה

עיו� מעמיק יותר . פניו שונה י נראה עלנאמריק�ההלי� הפלילי הצרפתי למשפט� האנגלו

  .135לה מגמות משותפות להלי� הצרפתי ולהלי� האנגלימג

, ינלמשפט� שהתחנ� על ברכי המשפט האנגלו אמריק, בולטי� "זרי�"חמישה מאפייני� 

 על מלוא מסמכיו (dossier)136האחד העברתו של תיק המשטרה: בהלי� הפלילי הצרפתי

וכנו משמש התיק על ת. ונתוניו לערכאות המשפטיות השונות ובכלל� לערכאה הדיונית

מבלי לשמוע את כל העדויות , כראיה במשפט ובית המשפט רשאי להסתמ� על התיק בלבד

הלי� זה נער� בשני . (instruction)הלי� הלימוד או החקירה השיפוטית , השני. מחדש

בדיקת תיק המשטרה על ידי , השני. חקירה על ידי שופט חוקר, האחד): או דרגות(אופני� 

 השופט החוקר ינהל. לערכאה הדיונית, ת כתב אישו� בעבירה חמורהבית משפט לפני הגש

. חומרה יתרה  ג� של עבירות שאינ� בנותעתי�ול, חקירות של עבירות חמורות במיוחדה את

. הרי היא מהווה את החלק המרכזי בהלי� הפלילי, משנערכת חקירה על ידי שופט חוקר

ובכלל זה , חקירה ובי� השלב השיפוטיבחנה ברורה בי� שלב ההעדר יה, המאפיי� השלישי

, הכלל מבטא, (intime conviction)137כלל הערכה חופשית של ראיות, רביעי. הדיו� בערעור

א� אי� כלל משפטי בדבר . עדר דרישות ראייתיות דוגמת סיוע או דבר מה נוס�יה, בי� היתר

י� כללי פסילה במשפט הצרפתי א. מוכרת אול� חזקת החפות, הוכחה מעבר לכל ספק סביר

כ� בתי המשפט  כמו.  א� נית� לפסול ראיות אשר הושגו תו� הפרת החוק,ראייתיי� ככאלה

מאפיי� בולט חמישי ואחרו� הוא נוכחות הצד . נזהרי� מלסמו� על עדות מ� השמועה

יפסוק בית , הורשע הנאש� בעבירה שמיוחסת לו בכתב האישו�.  המתלונ� או נציגו,האזרחי

  .במסגרת ההלי� הפלילי, בהתא� לנסיבות העניי�, זרחי פיצוי או סעדהמשפט לצד הא

הלי� הפלילי בצרפת ראוי להקדי� ולהעיר כי בעקבות שורה של פסקי די� לבהתייחס 

בה� נמצא כי צרפת הפרה את האמנה האירופאית ששל בית המשפט האירופי לזכויות אד� 

20�י� הפלילי בצרפת בסו� המאה ההתחוללו מספר רפורמות בסדרי הד, בדבר זכויות אד� 

של " חזקת החפות"מטרת רפורמות אלה היא לחזק את מעמדה של . 2002� ו2000ובשני� 

 

 ,A. West et al. The French Legal System (London :סקירה זו מבוססת על המקורות הבאי�   135
2nd ed., 1998), Ch. 5; Comparative Criminal Procedure (London, J. Hatchard, B. Huber, 
R. Volger editors, 1996) (hereinafter cited as Comparative Criminal Procedure), Ch. 2; 
N. Osner, A. Quinn, G. Crown Criminal Justices Systems in Other Jurisdiction (London, 
1993), 133-135; R.S. Frase “Review Essays: The Search for the Whole Truth about 
American and European Criminal Justice” 3 Buff. Crim. L. R. (2000) 758; H. Trouille 

“A Look at French Criminal Prosecute” [1994] Crim. L. R. 735.  
 .B. McKillop “Anatomy of French Murder Case” 45 Am. J. Comp. L אולתוכ� התיק ר   136

 . 564�561'  עמאוליחס בינו ובי� פרוטוקול הערכאה הדיונית ר. 544-547 ,527 (1997)
  .West et al, supra note 135, pp. 221-222 או ר,ג� לכלל זה חריגי�   137
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רפורמות אלה בחקיקה הביאו ג� לשינוי . החשוד והנאש� ואת זכויות קורב� העבירה

אשר לא כול� באו לידי , נוכח שינויי� אלה. בפרשנות החוק על ידי בתי המשפט הצרפת

משק� באורח מלא את אינו אפשר והתיאור שלהל� , טוי מלא בספרות בשפה האנגליתבי

  .הדי� הנוהג לאחר הרפורמות

אחת ההבחנות הבסיסיות במשפט הצרפתי היא ההבחנה בי� שלוש רמות חומרה של 

  . בהתא� לסיווג העבירה נקבע סוג ההלי� במסגרתו תיבדק אשמת הנאש�,עבירות

עבירות , שוד מזוי�, על אלה נמני� רצח. (crimes)חמורות עבירות ה –הסוג הראשו� 

א� א� , סמכות הגשת כתב אישו� בגי� עבירות אלה נתונה לתובע. 138סמי� קשות ואונס

). אי� הכרח כי החקירה תנוהל בידי שופט חוקר(נערכה חקירה בעניינ� על ידי שופט חוקר 

  מחדש כחלק מהלי�  (dossier)החליט התובע על הגשת כתב אישו� ייבדק כל התיק 

�הinstruction) )על ידי בית משפט ) היידרגת חקירה שנchambre d‘Accusationאשר הינו , (

בתו� הבדיקה יחליט בית המשפט א� לאשר את . 139אג� בבית המשפט לערעורי� פליליי�

אושרה . להורות על המש� החקירה או על שינוי כתב האישו�, לפוסלו, הגשת האישו�

� יער� הדיו� בו לפני ה– אישו�הגשת הCour d‘assises . בית משפט זה מורכב משלושה

החלטת בית המשפט מתקבלת . שופטי� מקצועיי� וחבר מושבעי� ב� תשעה חברי�

האחרוני� יסבירו למושבעי� את הדי� . בישיבה משותפת של חבר המושבעי� והשופטי�

ברוב של שני , עונש תעשה במשות�ההכרעה בעובדות ובקביעת ה. ויכריעו בענייני משפט

לא נית� להגיש ערעור על פסק הדי� . פני המושבעי� שליש וללא כל יתרו� לשופטי� על

הערעור יישמע . פסק דינו של בית משפט זה אינו מנומק. אלא בסוגיות משפטיות עקרוניות

  .(Cour de Cassation)לפני בית המשפט העליו� לערעורי� 

�נדונות לפני ה (délit) עבירות שאינ� חמורותTribunal correctional .תנוהל עתי�ל 

הדיו� בכתב האישו� ייער� לפני . בידי שופט חוקר, כולה או מקצתה, חקירת עבירות אלה

מצאי� והקביעות בענייני משפט ועובדה כאחד ינומקו יהמ. שלושה שופטי� מקצועיי�

התביעה והצד האזרחי , הנאש�: להלי�הדי� נתונה זכות ערעור לכל צד  על פסק. בפסק הדי�

 (Cour d‘Appeal) לבית המשפט לערעורי� הואהערעור ). בעניי� הסעד אשר נפסק לזכותו(

  . והוא נער� על דר� השמיעה מחדש

 

קבוצה זו מהווה . אי� מדובר ברשימה ממצה אלא ברשימת העבירות השכיחות בקבוצה זו   138
 .  מכלל התיקי� הפליליי� הנדוני� בשנה לפני בתי המשפט בצרפת�1%פחות מ

כבדיקת , י ההרשעהא� לא של סיכוי, מדובר בבדיקה לכאורית של התשתית הראייתיתאי�    139
, בסיס החקירה שנעשתה עד לשלב זה מצאי� עלמימדובר בקביעת עובדות ו. תובע במשפטנו

 .והסקת מסקנות משפטיות הימנ�
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נדונות לפני שופט ,  אשר עונש� עד חודשיי� מאסר(contraventions) 140עבירות קלות
 דינו של בית משפט זה רשאי לערער על פסק. 141אחד בבית המשפט אשר בתחנת המשטרה
. על דר� השמיעה מחדשהוא א� נער� דיו� זה . כל צד לדיו� לפני בית המשפט לערעורי�

  "):2תרשי� "(נית� לסכ� את הלי� בירור האשמה במשפט הצרפתי בתרשי� הבא 

  

 

 . אינ� נדונות בבתי המשפטאשר, קיימת קטגוריה נוספת של עבירות קנס   140
 .”peines de police“ או ”peines contraventionnelles“האחרו� מכונה    141

  התביעה

  רתהרשות החוק

Tribunal de Police 
 )ערכאה דיונית( 

Tribunal Correctional  
  ) ערכאה דיונית(

Instruction    

   )י שופט חוקר"ע(

  Chambre 
d’Accusation 

Cour d’Appeal  

Cour de Cassation      

Cour d’assises   

דיונית( )ערכאה

  "2תרשי� "
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חשיבות רבה . לילי הצרפתיהדי� אינו הלי� הביקורת היחיד בהלי� הפ הערעור על פסק

הלי� זה מכונה . 142השופט החוקר והמשטרה: מוקנית להלי� הביקורת על רשויות החקירה

nullité) ל). פסילה�Chambre d‘Accusation נתונה סמכות פיקוח על השופט החוקר ורשויות 

, חשוד(כל צד בהלי� . לשמור על חוקיות הלי� החקירההיא  מטרת פיקוח זה ,החקירה

אשר נפגע מפעולות חקירה רשאי לפנות לבית המשפט בבקשה לפסילת ) צד אזרחי, יעהתב

יורה בית המשפט , נתקבלה בקשה לפסילה. 143פעולות חקירה אשר נעשו תו� הפרת החוק

מתיק , ראיות שהתקבלו כתוצאה מפעולה או מפעולות חקירה פסולותהעל הוצאת 

 אי� לרמוז או – נפסלה פעולת חקירה. רהבמקרי� קיצוניי� ייפסל כל הלי� החקי. המשטרה

 קרובות יכולות רשויות עתי�ל, ע� זאת. מצאי� אשר נתקבלו באמצעותהילסמו� על מ

במסגרת הלי� זה רשאי בית המשפט למנות . החקירה לחזור על פעולת חקירה אשר נפסלה

מש ככלי הלי� זה מש. לידיו, כולה או חלקה, שופט חוקר חדש או ליטול את ניהול החקירה

 1975נוכח התגברות השימוש באמצעי זה נקבע בשנת . גוריה לפסילת ראיותייעיל בידי הסנ

נטל . כי תנאי לפסילת תוצאות החקירה היא הוכחת כוונה רעה בביצוע הפעולה הלא חוקית

תו� שלב החקירה חות� את . 144הראיה הוא על המבקש לפסול את תוצאות החקירה

חקיקה היש לציי� כי תיקוני ). בכפו� לחריגי�(לת חקירה האפשרות לעתור לפסילת פעו

חיזקו את מעמד הסניגור בעת החקירה המשטרתית ובדיו� , למאה החולפת, 90�בשנות ה

בד בבד מסתמנת מגמה של ירידה ). לפני ואחרי הגשת כתב האישו�(בבית המשפט 

  .145הקטנת היקפו והשימוש בו, בחשיבות הלי� החקירה על ידי שופט חוקר

לצד הלי� הפסילה נית� לערער על החלטות השופט החוקר ועל החלטות שופט בדבר 

מעניי� לציי� כי עילות הערעור . עילות הערעור מוסדרות בחוק. 146מעצר ושחרור בערובה

�הערעור נשמע לפני ה. רחבות משל יתר הצדדי�, בשלב החקירה, של התביעהChambre 

 

 חלוקת תפקידי� בי� התביעה והשופט החוקר בכל הקשור לניהול ולפיקוח על פעולות קיימת   142
. להחליט על הגשת כתב אישו� בסיו� החקירהבסמכות תובע לרק , מכל מקו�. החקירה

 .פי חוק פעולות חקירה מסוימות נעשות על ידי המשטרה מכוח סמכותה על
כ� במסגרת זו  כמו. עצר או שחרור בערובהלמעט פעולות הנתונות להליכי ערעור נפרדי� כמ   143

 .לא נית� לטעו� כנגד פעולות חקירה שנעשו טר� מינויו של שופט חוקר
 – מכונה(האחד מכוח חקיקה מפורשת : החקיקה והפסיקה מבחינות בי� שני סוגי פסילה   144

Nullités Textuelles .(כאשר ההפרה גרמה לפגיעה , שלא מכוח חקיקה מפורשת, האחר
 ).Nullités Substantielles – זה מכונה(נטרס של הנאש� באי

145   S. Field, A. West “A Tale of Two Reforms: French Defense Rights and Police Powers in 
Transition” 6 Crim. L. Forum (1995) 473, 490-493 ; התקיי� הלי� 1830בעוד בשנת 

 מהתיקי� 8%על , 1988מד שיעור זה בשנת ע,  מהתיקי��41%חקירה על ידי שופט חוקר ב
 .בלבד

אשר הוק� במסגרת הרפורמה ,  מוסד חדש בצרפתהואי� מעצר ושחרור בערובה ישופט לענ   146
 J. Hodgson “Codified Criminal Procedure and Human Rights” [2003], של שנת אלפיי�

Crim. L. R. 165, 174. 
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d‘Accusation . לאשרה, מוסמ� בית המשפט לבטל את ההחלטהבמסגרת הדיו� בערעור ,

פט כ� רשאי בית המשכמו . למנות שופט חוקר חדש או ליטול לידיו את ניהול החקירה

, חשודי� חדשי�,  להצביע על כיווני חקירה חדשי�,להורות על ביצוע פעולות חקירה

 ה� בהלי� ,(nullité)תיק החקירה ה� בהלי� הפסילה . להורות על מעצר או שחרור בערובה

  .הערעור מועבר לידי בית המשפט שרשאי להסתמ� על תוכנו בעת הדיו� ובהחלטתו

 של בתי המשפט הנמוכי� נתו� לערעור על דר� השמיעה 147 דינ�יפסק, כאמור

מבחינה מתודולוגית מהווה הערעור דרגה שנייה של .  בזכותהואהערעור . 148מחדש

עדי� מחדש או להסתמ� בעיקר על תיק  רשאי לשמוע את הי�בית המשפט לערעור. שמיעה

שהרי אי� (במסגרת הערעור רשאי בית המשפט להורות על פעולות חקירה נוספות . החקירה

 מוסמ� י�בית המשפט לערעור). הבחנה נוהגת בי� שלב החקירה לשלב הדיו� בבית המשפט

 לית� פסק די� חדש ג� מבלי להתייחס להליכי� שהתקיימו ולפסק הדי� של הערכאה

  . 149הקודמת

�על החלטת ה, במוב� של דרגת שמיעה שנייה, אי� ערעורCour d‘assises . כלל זה משק�

אול� יש לזכור כי כל אישו� אשר הוגש לבית משפט . את עקרו� השפיטה על ידי הציבור

  . 150נבח� ונבדק על ידי בית משפט בכיר טר� הגשתו, זה

רעורי� רק על החלטה אשר הפכה נית� להגיש ערעור לבית המשפט העליו� לע, ככלל

�בכלל זה החלטות ערכאת ה, לסופיתChambre d‘Accusation , בהלי� החקירה השיפוטית

 רק בשאלות של הוא, כאמור, הערעור). nullitéלרבות החלטות בהליכי ערעור והליכי (

  .משפט ועל המערער להראות כי ההחלטה פוגעת באינטרס שלו או שעליו הוא אמו�

לשמור על , העיקרי של בית המשפט העליו� לערעורי� הוא לפרש את המשפטתפקידו 

מכא� ג� נקודת השקפתו על הערעורי� . פרשנות קוהרנטית של המשפט ולפתח את המשפט

 

 Cour פסקי די� אלה שלא כפסק דינו של–  האזרחיוהסעד, העונש, הכרעהה ,די�הפסק    147
d`assises ,מנומקי�. 

א� כ� . למעט במספר עבירות אשר העונש המקסימלי עליה� הוא פחות מחמישה ימי מאסר   148
 .כולל סנקציה של השהיית רישיו� נהיגה, הקבוע בחוק, נית� לערער א� העונש בגינ�

לביטול פסק הדי� תו� עשרה ימי� ממועד המצאת שלא בפניו רשאי הוא לעתור נידו� נאש�    149
הלי� זה קיי� לפני כל . הופעתו�לאי) חוקי(יש לו הסבר תק� ש המידה, פסק הדי� לידיו

 ).Oppossitionההלי� מכונה (הערכאות הדיוניות 
 מכלל �5%פחות מ( נמו� ביותר הואלדעת חוקרי� אנגליי� שיעור הזיכויי� בבית משפט זה    150

החוקרי� מצייני� . השוואה למספר הזיכויי� בהליכי� בגי� עבירות דומות באנגליהב, )התיקי�
 Comparativeאור, כי נית� לראות את בית משפט זה כערכאה העוסקת בענישה בלבד

Criminal Procedure, supra note 135, p. 21; Hodgson, supra note 146, p. 17 .להשוואה ,
�1997( 48�46שנתוני� סטטיסטיי� לישראל  אור, שראלשיעור דומה של הרשעות קיי� בי

 .בהתאמה, 475, 466, 609 ,)1995
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אינו ) א� שלכל ערעור נקבעו מועדי� קשיחי� בחוק(חלו� הזמ� כשלעצמו . שמוגשי� לפניו

  . ת המשפט מוצא לנכו� לדו� בהאשר בי, מהווה מכשול מדיו� בסוגיה משפטית

בחנה בי� הקיימת , מאחר ועניי� לנו בערעור על החלטה שנתקבלה על ידי חבר מושבעי�

  . ערעור הנאש� לערעורי� שאינ� מטעמו

מוגבל לעילות  (Cour de Cassation) ערעור הנאש� לבית המשפט העליו� לערעורי�

  :הבאות

  .ונה כדי�ההחלטה התקבלה על ידי טריבונל שלא מ  .1

  .עדר סמכותיחריגה מסמכות או ה  .2

  .חריגה מכללי הפרוצדורה  .3

  .עדר נימוקי� מספיקי� להחלטהיה  .4

  .פי חוק ההחלטה אינה מוצדקת על  .5

 התקבל הערעור. ידחה או יקבל בית המשפט את הערעור, בסיו� הדיו� בערעור הנאש�

, ר לדיו� לפני הערכאה הקודמת תבוטל ההחלטה אשר כנגדה הוגש הערעור והעניי� יוחז–

הוחזר . שכ� אי� הוא ד� בעובדות, בית המשפט אינו רשאי לית� החלטה סופית. בהרכב אחר

מוסמ� בית המשפט העליו� לערו� שמיעה מלאה , תנה בשנית ההחלטה המקוריתיהדיו� ונ

  .ולית� החלטה סופית

ר את הדיו� א� הוא בית המשפט העליו� לערעורי� רשאי לבטל את ההרשעה ולא להחזי

בעניינה להוסי� או לית� נימוקי� להחלטה אשר רשאי  כ� הוא  כמו.סבור שאי� טע� בדבר

  .נטע� שאינה מנומקת כייאות

ערעור : נוס� על ערעור הנאש� קיימי� שני סוגי ערעור נוספי� לפני בית המשפט העליו�

. עלת חשיבות משפטיתשבמסגרתו מועלת לפני בית המשפט סוגיה ב" מעניינו של המשפט"

 מי שלא נפגע מההחלטה וא� לאחר חלו� המועד על ידיערעור זה יכול להיות מוגש ג� 

 – סוג שני של ערעור הוא ערעור התביעה על זיכוי בבית המשפט. החוקי להגשת ערעור

Cour d‘assises .בדומה לערעור התביעה באנגליה על זיכוי לפי החלטת חבר מושבעי� ,

שזוכה או להטיל עליו אחריות אזרחית כלפי , נו יכול להביא להרשעת הנאש�ערעור זה אי

).  צד להלי� הפלילי לצד התביעה והנאש�אוהש, או קורב� העבירה, המתלונ�(הצד האזרחי 

נועד לצור� בירור וקביעה עמדה , "מעניינו של המשפט"בדומה לערעור , ערעור התביעה

  .משפטית בסוגיה משפטית בת חשיבות
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  גרמניה  .ו

בית המשפט המקומי בעבירות : ערכאות הדיו� באישומי� פליליי� בגרמניה ה� שלוש

 (Land)  בית המשפט המחוזי בעבירות חמורות ובית המשפט העליו� של המדינה,הקלות

בית המשפט המקומי ). דוגמת רצח, ומעשי עבירה הקשורי� לאלה(בעבירות כנגד המדינה 

בהתא� לחומרת , )הדיוטות(שופט ושני נציגי ציבור יישב בהרכב של שופט אחד או 

בית המשפט המחוזי יישב בהרכב של שלושה שופטי� ושני נציגי ציבור . העבירה

כול� , בית המשפט העליו� של המדינה יישב בהרכב של חמישה שופטי�). הדיוטות(

  .151שופטי� מקצועיי�

פקח על פעולות אשר מתפקידה ל, כתבי האישו� מוגשי� בידי התביעה הכללית

בפועל החקירה נעשית על ידי . החוק קובע כי החקירה תנוהל בידי התובע. החקירה

מועבר לידי בית המשפט אשר , ע� הגשת כתב אישו�. המשטרה מכוח סמכויות הנתונות לה

. מצאי תיק החקירה בניהול המשפטיבית המשפט יסתמ� על מ. יידו� בעניי� תיק החקירה

  .וסס על הראיות שהוצגו במהל� המשפטהחלטת בית המשפט תב

 , שופט בית המשפטעל ידיייבדק כתב האישו� ותיק החקירה , משהוגש כתב אישו�

מטרת ההלי� היא לבחו� א� התיק . (Eröffnungsbeschluß)" הלי� ביניי�"שלב זה מכונה 

,  זהבהלי�, מוסמ� השופט, לצד הסמכות להעביר את התיק לדיו�. מוכ� לדיו� בבית המשפט

לנאש� נתונה האפשרות להשמיע את . להורות על המש� חקירה וא� להפסיק את ההלי�

ההלי� מתרכז בבחינת התשתית . עמדתו ולשכנע את בית המשפט לעצור את ההלי�

חשיבות ההלי� ונחיצותו נתוני� כיו� . הראייתית לאשמה המיוחסת בכתב האישו�

 שינה הלי� ביניי� זה את מהל� הדיו� בה�שהלכה למעשה מעטי� המקרי� . במחלוקת ערה

  .152בתיק

היק� הערעור וזהות ערכאת הערעור נגזרי� מזהות הערכאה לפניה , אפשרות הערעור

  :נער� הדיו�

 הערעור ייער� על דר� ,על בית המשפט המקומי נית� לערער לבית המשפט המחוזי

בשאלה )  שניערעור(על פסק הדי� בערעור נית� לערער . (Berufung)השמיעה מחדש 

  .Revision ערעור מצומצ� המכונה הוא האחרו� ,משפטית לבית המשפט העליו� של המדינה

 

 ,Comparative Criminal Procedure, supra note 135: סקירה זו מבוססת על המקורות הבאי�   151
Ch. 3; J.H. Langbein Comparative Criminal Procedure: Germany (St. Paul, 1977); 
H. Lensing “Notes on Criminal Procedure in the Netherlands” [1992] Crim. L. R. 623.  

בה� רשאי התובע לנתב ש נקבעה רשימה של עבירות קלות 1994בעקבות הרפורמה של שנת    152
 .אשר אינ� כוללי� שלב ביניי� זה, את התיק להליכי דיו� מהירי�
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נית� לערער  (Land)המשפט המחוזי ובית המשפט העליו� במדינה דינ� של בית  על פסק

�רק בשאלה משפטית על דר� הRevision .ערעור זה נשמע לפני בית המשפט הפדרלי 

  . העליו�

�ר� הערעורי� על דBerufungנשמעי� לפני הרכב של שופטי� מקצועיי� והדיוטות  .

�ערעורי� על דר� הRevisionזכות הערעור נתונה .  נשמעי� לפני שופטי� מקצועיי� בלבד

  . לנאש� ולתובע

�הליכי ערעור על דר� הBerufung פסק הדי� אשר נית�על  אינ� מתמקדי� בביקורת .

בית . את כל הראיות או להסתמ� על פרוטוקול הדיו�ערכאת הערעור רשאית לשמוע מחדש 

בכל . תנה החלטה נכונהיסבור שהערכאה הראשונה נהוא המשפט יידחה את הערעור א� 

ערעור זה .  את החלטתו על בסיס הראיות אשר שמעי�מקרה אחר יית� בית המשפט לערעור

  .מהווה שלב שמיעה שני

�הליכי ערעור על דר� הRevisionאחידות ביישו� החוק ,  נועדו להבטיח הכרעה צודקת

נית� לגרו� , ע� זאת.  בשאלה שבמשפטהואהערעור . וקידו� פיתוחו הנאות של המשפט

באמצעות טענות משפטיות , מצאי� עובדתיי�ילהתערב במ, בהלי� ערעור זה, לבית המשפט

דר� . מצאי�יו המדר� אחת היא באמצעות טענות בדבר סדרי הדיו� שבגדר� נקבע: שונות

נוס� על אלה תתערב ערכאת . מצאי� העובדתיי�י לתקו� את הנימוקי� למיאאחרת ה

. מצאי� עובדתיי� א� ה� נקבעו על בסיס ראיות שלא הושגו כדי� ויש לפוסל�יהערעור במ

מצאי� עובדתיי� א� ה� נקבעו תו� הפרה של כללי� יכ� תתערב ערכאת הערעור במ כמו

, � הכלל אשר אוסר על הסקת מסקנות על בסיס שתיקת הנאש� בלבדבהומשפטיי� שוני� 

על בסיס ידע מדעי אשר הוצג , לפיו יש לבסס קביעות עובדתיות באורח הגיונישאו הכלל 

 רשאי להתערב בהחלטתה י�לבסו� יצויי� כי בית המשפט לערעור. לפניו וניסיונו היומיומי

 א� הערכאה הדיונית נכשלה ,צריכה לקבלתה ישל הערכאה הדיונית א� זו דחתה ראיה שהי

  . קונקלוסיביי� ולא הגיוניי�, בקיו� חובתה לאסו� כל ראיה או שנימוקיה כוללניי�

) למשל זכות לפרטיות(שמירה על זכויות אד� , פומביות, חוקיות, עקרונות של שיוויו�

המסתמנת המגמה . Revision153מצאי עובדה בהליכי יעילות התערבות במ, א� ה�, מבססי�

 ,כיו� היא להרחיב את התערבותה של ערכאת ערעור זו כאמצעי לשמירה על הגינות דיונית

  . דר� התנהלות החקירה והחלטה שיפוטית צודקת

 

 .H. Jung “Appellate Review of Judicial Fact-Finding Processes & Decisions” 31 Is אור   153
L. R. (1997) 690; חלק ב(ספר לנדוי  "מבט השוואתי: ראיות שהושגו שלא כדי�" הרנו� 'א ,

 .983) ה"תשנ,  מזוז עורכי�'א,  ברק'א
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תנאי . Revisionאי� די בהוכחת טעות כדי להביא להתערבות ערכאת הערעור בהליכי 

א� , מכא�. סק הדי�להתערבות ערכאת ערעור זו הוא שהטעות המשפטית גרמה לפג� בפ

  . לא תתערב ערכאת הערעור בפסק הדי� לטעות אי� נפקות על פסק הדי�

אל הערכאה , כלל�דר�, יוחזרהדיו� בוטל פסק הדי� או חלקי� הימנו , התקבל הערעור

בערעור על דר� , הכלל תית� ערכאת הערעור מ� רק במקרי� יוצאי�. הדיונית בהרכב אחר
Revision ,היקו� זה אשר בוטל על ידפסק די� חדש במ .  

 הלי� מינהלי הואהלי� זה ". התלונה החוקתית "הואהלי� ביקורת נוס� במשפט הגרמני 

דהינו לאחר , תלונה חוקתית היא הלי� שיורי. שנער� לפני בית המשפט החוקתי הפדרלי

מטרת ההלי� היא להג� על האזרח מפני פגיעה במספר . מיצוי דרכי� אחרות לקבלת סעד

אשר איחר בהגשת , הלי� זה נתו� לנאש�. 154יות יסוד המוגנות בחוק היסודי של גרמניהזכו

ההלי� מתמקד בטענה לפגיעה בזכות . ערעור בהתא� לחוק או מיצה את הליכי הערעור

במסגרת זו נית� לבקר כל החלטה . חוקתית המוקנית לנאש� או אשר מגנה על אינטרס שלו

� את כתיות החוק שמבסס את ההחלטה השיפוטית ובית המשפט יבח� את חוק. שיפוטית

  .155)צו וכל הוראה אחרת שנת� בית המשפט, פסק די�(חוקתיות ההחלטה 

לש� כ� יש . בהלי� זה לא נית� לטעו� כנגד הפרת האמנה האירופאית בדבר זכויות אד�

  . לפנות לבית הדי� האירופאי לזכויות אד�

  יתמגמות העולות מהסקירה ההשוואת: סיכו�  .ז

�היק� סמכותה של ערכאת הערעור ושיקול, עילות הערעור, קיומה של ערכאת ערעור

חברתיות בדבר דפוס התנהלות ההלי� �דעתה ה� סוגיות שמושפעות מתפיסות פוליטיות

ערעור , כ� לדוגמה: פעולת רשויות השלטו� ודר� קבלת ההחלטות במהל� ההלי�, הפלילי

ומקת של  שונה בטיבו מערעור על החלטה מנעל החלטה לא מנומקת של חבר מושבעי�

 הליכי ביקורת וערעור לפני הגשת כתב אישו� מקני� ,דוגמה אחרת. שופט מקצועי

 

חופש , חופש מצפו� ואמונה, שיוויו�, לחירות, על הזכויות המוגנות נמנות הזכות לכבוד   154
, זכות לפרטיות, חופש ההתאגדות, )ג� כדי להפגי�(זכות להתכנס , �זכות לחינו, הביטוי

 . לחוק היסודי של גרמניה12 עד 1 עיפי� סאור. לתנועה ולעיסוק
המבח� . במסגרת זו נבחנו צווי� המורי� על ביצוע בדיקות חודרניות לנאשמי� וחשודי�   155

 בית המשפט בח� את : מבח� המידתיותהוא, הפעיל במקרי� אלהבית המשפט אשר , הבולט
כאשר היה , כ�. מטרת הבדיקה וקיומ� של אמצעי� אחרי� להשגת המטרה, חומרת העבירה

ביטל בית המשפט צו שהתיר , מדובר בעבירה קלה של מילוי שאלו� רשמי באורח אירוני
 אושרה עריכת ,לעומת זאת. עריכת בדיקה חודרנית לש� בדיקת מצבו הנפשי של הנאש�

 S. Micahlowski, L. Woods German Constitutional אור. לנאש� בהריגהבדיקה חודרנית 
Law (Aldershot, 1999), 44-48, 88-92.  
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בה הליכי הביקורת שמשמעות רבה יותר להגשת כתב האישו� מאשר בשיטת משפט 

תפיסות , חברתיות�תפיסות פוליטיותזה לצד . והערעור נערכי� לאחר שהוגש כתב האישו�

משפיעות , ייעילות דיונית ודר� הקצאת משאבי� בי� הערכאות השונות של בתי המשפטשל 

  . א� ה� על הדיו� לפני ערכאת הערעור והחלטתה

יש להיות ערי� לכ� שהסדרי� , בסקירה השוואתית של סדרי די� במערכות משפט שונות

ישנה את הערכת , פני הסול� שינוי בערכי� או במיקומ� על. משפטיי� ה� פרי סול� ערכי�

ממנו משקיפי� אל עבר שכ� סול� הערכי�  כמו. 156ההסדרי� בשיטות המשפט השונות

 על. משפיע במידה רבה על הערכת ההסדרי� השוני� על ידי המשקי�, שיטות משפט שונות

  .על ידי הכל, "בעל יתרו�"או " עדי�"כ� קשה להצביע על הסדר שייחשב כ

מצמצמת לא רק את עילות , )המושבעי�(די הע� דוגמת שפיטה על י, מגבלה פוליטית

אלא ג� את היק� התערבותה בעילות , הערעור לפני ערכאת ערעור חסרת ייצוג עממי

הוליד , צדק שנחזה מההחלטה�נוכח אי, הצור� להתגבר על מגבלה זו. הערעור המוכרות

עיקר . דוקטרינות אשר מתירות בחינה עקיפה של הכרעת הדי� על ידי ערכאת הערעור

ערכאת הערעור : הדעת� בתחו� שיקולהואפועלה של המגבלה בדבר שפיטה על ידי הע� 

. דעת הערכאה הדיונית בשל מגבלה פוליטית�דעתה תחת שיקול�לא תשי� את שיקול

למגבלה זו נפקות על סמכותה של ערכאת הערעור להסיק מסקנות שונות על בסיס הראיות 

ת ההחלטה או לית� החלטה אחרת במקו� החלטתה אשר נתקבלו וכ� על סמכותה לשנות א

דעת הערכאה �שאינה מוסמכת להמיר את שיקול, ערכאת ערעור. של הערכאה הדיונית

לשנות קביעות , להסיק מסקנות שונות(דעתה שלה חסרה סמכויות אלה �הדיונית בשיקול

  .או שסמכויות אלה ה� מצומצמות ומוגבלות, )עובדתיות ולהרשיע

דעתה של ערכאת הערעור �כל שיטות המשפט היא הרחבת שיקולמגמה בולטת ב

 ג� נוכח עתי�הרחבה זו נעשית .  הרחבה על דר� החקיקה או פרשנות החקיקה,וסמכותה

). ערעור בשאלה משפטית בלבד(או משפטיות ) שפיטה על ידי הע�(מגבלות פוליטיות 

בהחלטה נושא יתר של ערכאת הערעור התערבות הדעת אי� פירושה �הרחבת שיקול

. צמצו� התערבותה של ערכאת הערעור בסוגיות או ענייני� מסויימי�, עתי�ל, הערעור אלא

   .צמצו� זה נעשה מטעמי יעילות או על מנת להימנע ממה שנחזה כהתערבות טכנית

בשיטת המשפט האנגלית . מגמה זו נקשרת לשינוי מוסדי בכל שיטות המשפט שנסקרו

 נית� היה להבחי� בי� ערכאת ערעור אשר דנה בנכונות ,כבשיטות משפט אירופאיות

. (cassation)ההרשעה ובי� ערכאת ערעור הדנה בחוקיות ההרשעה ) עובדתית וחוקית(

 

156   D.G. Smith “Structural and Functional Aspects of the Jury: Comparative Analysis and 
Proposals for Reform” 48 Ala. L. R. (1997) 441.  
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הערכאה ).  באנגליה Crown Courtדוגמת(הראשונה מאפיינת ערכאות ערעור נמוכות 

ליה או בית כבית המשפט לערעורי� באנג(האחרונה מאפיינת ערכאות ערעור בכירות 

בכל שיטות , בכירות כנמוכות, של ערכאות ערעור נית� לעמוד על נטייה, כיו�). הלורדי�

כל שיטת משפט . המשפט לבחו� ג� היבטי� של נכונות הכרעת הדי� ולא רק את חוקיותה

הליכי החקירה והמשפט ובי� בחינת ) הגינות(מתמודדת ע� הצור� לאז� בי� בחינת חוקיות 

  . משימה אשר אינה פשוטה כלל ועיקר,ית של הנאש�אשמתו העובדת

עוד נית� להסיק מ� הסקירה ההשוואתית כי הקצאת משאבי� שונה משפיעה על היק� 

יגדל היק� הערעור עד , )הדיוני(ככל שההקצאה מצומצמת בשלב הראשו� . הלי� הערעור

 בשיטות  ה�,הדברי� נכוני� ה� בשיטות משפט מהמסורת האנגלית. לכדי שמיעה מחדש

הגדלת היק� הערעור נושאת בחובה אפשרות לריבוי . משפט מהמסורת הקונטיננטלית

תהלי� שעלול לעכב את בירור הערעור ולגרו� . הערעורי� ויצירת עומס על ערכאת הערעור

  . של ההלי� הפלילי, לא רצויה, להתמשכות

את ערכאות , הככל הנרא, משמש) 157אותו נית� לכנות שיקול מערכתי(שיקול אחרו� זה 

בה� לא קיימת מגבלה מטע� שג� בשיטות משפט , הערעור לצור� הגבלת התערבות�

בצמצו� , יותנאמריק�בשיטות משפט האנגלו, הדבר מתבטא. פוליטי�אידיאולוגי�חברתי

  . 158של התערבות ערכאת הערעור בגזר הדי�" מרצו�"

 על מלוא דר� דעתה של ערכאת הערעור יש לבחו� ממבט רחב�קוליאת הערעור וש

בולטי� הדברי� . התנהלות ההלי� הפלילי וצורות הביקורת שמוכרות בשיטתנו המשפטית

�בה כנגד ערעור מצומצ� מאוד על פסק הדי� של השבייחוד בשיטת המשפט הצרפתי Cour 

d‘assises ,קיימי� הליכי ביקורת נרחבי� לפני הגשת כתב האישו�.  

 הערכאה הדיונית לבי� היק� התערבות ערכאת אשר ליחס בי� היק� נימוק החלטתה של

ההנמקה יכולה לשמש מנו� להגדלת נימוקי . משמעיות�לא נית� לבסס מסקנות חד, הערעור

מאיד� גיסא ההנמקה יכולה להוות והערעור והיק� התערבות ערכאת הערעור מחד גיסא 

  . לדחיית הערעור)  רציונלי,משפטי(בסיס 

לא היוותה חס� מפני , ות הערעור לסוגיות שבמשפטעוד ראוי לציי� כי הגבלת עיל

  .בשיטות המשפט השונות, מצאי� עובדתיי� על ידי ערכאות הערעוריהתערבות במ

, לעניי� סעיפי הפרוויזו במשפט האנגלי ובשיטות המשפט אשר צעדו בעקבותיו, לבסו�

ות ערעור מגמה אחת היא ביטול רשימה של עיל. נית� לעמוד על שתי מגמות ותוצאה אחת

 

 .169'  ראו עמלשיקול זה   157
מאחר והכרעת הדי� וגזר הדי� בשיטות המשפט הצרפתית והגרמנית ניתנות בידי אותו פאנל    158

 .ההבחנה בי� השניי� אינה בולטת וערכאת הערעור דנה בשניי� לפי אמת מידה אחת
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מגמה אחרת היא . תו� ביטול סעי� הפרוויזו" מרק� פתוח"וקביעת עילת ערעור בעלת 

תוצאת שתי מגמות היא שלילת אפשרות . הבלעת סעי� הפרוויזו כחלק מעילות הערעור

אשר אי� בה� כדי להצדיק את קבלת , התקימות� של עילות ערעור טכניות או עילות ערעור

לפיו כאשר ערכאת ערעור קובעת שהוכחה שאו למצב דברי� שתי המגמות הבי. הערעור

  . שומה עליה להתערב בו, עילת ערעור

נמצא כי בשיטתנו , בשולי דברי� ובניגוד למגמות שנזכרות ולתוצאה המשותפת לה�

  .לא בוטל סעי� הפרוויזו, א� ביטול רשימת עילות הערעור על, המשפטית
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  פרק שלישי

   לחוק סדר הדי� הפלילי215נחיצותה של הוראת סעי� 

   לחוק סדר הדי� הפלילי215סמכויותיה וסעי� , תפקיד ערכאת הערעור  .א

פי  ניתני� לביקורת והערכה על, כללי� משפטיי� בכלל וכללי� בתחו� סדרי הדי� בפרט
הא� הוא מקד� את : כל כלל בסדרי הדי� נית� להערכה במדדי� שוני�. אמות מידה שונות

הא� הוא מקד� את ? הא� הוא תור� לייעילות הדיו�? השיפוטיתלגיטימיות ההחלטה 
הא� הוא מקטי� או מגדיל את הפערי� בי� ? ")גילוי האמת("בירור העובדות להווית� 

מהו היק� פרישתו ? מה מידת עמימותו של הכלל? ")היד השווה"קרו� יע(התביעה לנאש� 
? י� אחרי� שבסדרי הדיו�כיצד הוא מתייחס לעקרונות שיטת המשפט ולכלל? של הכלל

  .159ועוד אחרי�? הא� הוא משפר או מרע את מצבו של קורב� העבירה בדיו� הפלילי

מתמקד בבחינת טיבו של כלל משפטי , כפי שהוצג בראשיתו, עניינו של פרק זה
הא� : אול� הערכתו תעשה בהתא� לתשובות שינתנו לשאלות הבאות, שבתחו� סדרי הדי�

הא� היא משנה את ? סדר הדי� הפלילי משנה את המצב המשפטי לחוק 215הוראת סעי� 
הא� היא משנה את עילות הערעור ? דעתה�סמכויותיה של ערכאת הערעור ואת היק� שיקול

 אול� ,שאלות אלו נראות לכאורה אפיקורסיות? ואת טעמי התערבותה של ערכאת הערעור
בהיר את פועלה ונפקותה של אפשר להיהיה  התמודדות ע� שאלות אלה על ידידומה כי רק 

יסוד� של התשובות לשאלות אשר הוצגו בעמידה על טיב סמכותה של . הוראת החוק
  . ערכאת ערעור ותפקידה

 כי סמכויותיה של ערכאת  לחוק סדר הדי� הפלילי מלמד213�ו 212עיו� בסעיפי� 
ספו לערכאת הערעור נתוו, אדרבה. הערעור אינ� נופלות מאלה של הערכאה הדיונית

 בסמכותה לית� כל החלטה ,בכוחה לבטל פסק די� ולית� אחר במקומו: 160סמכויות נוספות

 

היעילות וההגינות " זנדברג ' חאולדיו� בקריטריוני� להערכת כללי� שבסדר הדי� הפלילי ר   159
 .29�5 ,)ט" תשנ,ירושלי�, ר במשפטי�"חיבור לש� קבלת תואר ד ("מי�שבצירו� נאש

: לוי�' ש� פסק המשנה לנשיא ש, פורס� בנבו, מ" מקורות בערת חב'חו� גיא נ 4546/96א "דנ   160
מפעיל את אות� , בדונו בערעור, ובכלל זה בית המשפט העליו�, בית המשפט לערעורי�"

הדברי� נאמרו לעניי�  ...".שונה ועוד סמכויות נוספותאות� מפעילה הערכאה הרא, הפונקציות
ההלי� האזרחי אמנ� א� השוואה בי� סמכות ערכאת הערעור בהלי� האזרחי לזו שבהלי� 

 ג� אור. הפלילי אינה מצביעה על הבדל שיש בו כדי לבסס מסקנות שונות לעניי� הסמכות
פ "ע; 462, 443) 4(ד נז"פ, ודה הארצי לעבי�הד�ת בי' נהמוסד לביטוח לאומי 1082/02 �"בג

ד "פ, דינת ישראל מ'אפרי� נ 4503/99פ " וע197) 1(ד לד"פ, דינת ישראל מ'בורובי� נ 54/79
פני כלל שטח המריבה   רחבה ומשתרעת עלהיאלפיה� סמכות ערכאת ערעור ש, 604) 3(נה

תה יהיש, למחלוקת בדבר היק� סמכות ערכאת הערעור. כפי שהיה לפני הערכאה הדיונית
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א� ערכאת הערעור לא תחמיר בעונשו של נאש� א� (שבסמכות הערכאה הדיונית לית� 
ולא תטיל עליו עונש חמור מזה שאפשר היה להטיל , התביעה לא ערערה על קולת העונש

 בסמכותה א� להסיק כל מסקנה ,)161שנטענו בכתב האישו�אילו הוכחו העובדות כפי , עליו
. 163 שהיה לפני הערכאה הדיונית ומהראיות החדשות אשר נוספו לפניה162מחומר הראיות

 ,נוס� על סמכויות הערכאה הדיונית יוחדו לערכאת הערעור סמכויות נוספות, כלומר
  :הדברי� מצאו את ביטויי� בפסיקת בית המשפט

 לערעור להתערב בממצאי� שנקבעו בערכאה סמכותו של בית המשפט"

לפיכ� מטעמי� עקרוניי� ... הראשונה היא סמכות של שמיעה מחדש

נורמטיביי� אי� כל מניעה שערכאת הערעור תתערב בכל ממצא שהוא 

  .164"שנקבע בערכאה הראשונה

 

היק� הסמכות בפלילי� של בית המשפט "ז פלר " שאומוקדמת לזמנה לפסיקה הנזכרת ר
על היק� סמכותה של ערכאת " בלו� ' ש'ע; 460) ב"תשל�א"תשל(כז הפרקליט  "שלערעור

 .324) ה"תשל�ד"תשל(כט הפרקליט  "הערעור בהליכי� פליליי�
 . לחוק סדר הדי� הפלילי�217 ו216סעיפי�    161
: קיימות דעות שונות, במשפטנו, גיית התערבותה של ערכאת הערעור בקביעות עובדתיותבסו   162

מחד גיסא יש הגורסי� כי יש לנקוט בגישה מצמצת ולהתערב רק במסקנות פסולות מבחינה 
קרטריוני� לקביעת ממצאי� עובדתיי� " קרמינצר ' מאו ר,הגיונית של הערכאה הדיונית

לה הפרקליט  "י� המתייחסי� למהימנות של עדי�והתערבות ערכאת הערעור בממצא
מאיד� גיסא יש הסוברי� כי זכות ערעור שאינה כוללת בחינת� של . 415) ד"תשמ�ג"תשמ(

 כבוד :יסוד�הקביעות העובדתיות משוללת כל ממשות וייתכ� א� שאינה חוקתית נוכח חוק
 .9הערה לעיל ,  גרוסאו ר,האד� וחרותו

.  לחוק סדר הדי� הפלילי מוסמכת ערכאת הערעור לקבל ראיות חדשות211בהתא� לסעי�    163
יג את הראיה היעדר אפשרות להצ: ה�, כ� נפסק, השיקולי� המנחי� הפעלתה של סמכות זו

 טיב הראיה והשפעתה על תוצאת המשפט ,קיומו של אינטרס הסופיות, לפני הערכאה הדיונית
דינת  מ'לזרובסקי נ 5874/00פ "ע; 289) 5(ד נא"פ, דינת ישראל מ'ר נופפ 1742/91פ "ע(
, בזיקה לערכי� הדיוניי� שמקדמי� את לגיטימיות ההלי� וההחלטה. )249) 4(ד נה"פ, שראלי

ביקורת , נית� לומר כי הלכה זו נותנת ביטוי לערכי� של רגישות למידע, 82'  בעמכמוצע
שהרי את הראיות יש להציג לפני ( איזו� בינה� תו�, ההלי� וההחלטה ותיזמו� פעולות
 ).הערכאה הדיונית קוד� להחלטתה

אמנ� הדברי� נאמרו . א640, 632) 4(פד נד, דינת ישראל מ'יומטוביא� נ 9352/99פ "ע   164
א� הלכה זו נתקבלה בהסכמת יתר חברי , לוי�' במסגרתה של דעת מיעוט של המשנה לנשיא ש

אלא רק מחלוקת , כי אי� בינינו מחלוקת בשאלת דבר הלכה, ואני מסכי� ע� דברי": ההרכב
 "לאור הנתוני� שהיו בפני בית המשפט המחוזי במקרה הנדו�, בשאלת היישו� של ההלכה

לפיו בסמכות ש, 31, 25) 5(ד נו"פ, דינת ישראל מ'רודמ� נ 446/01פ " עאור; )ג650' עמ(
    ג�אור ,"ות ולסקור אות� כייאותלנתח את הראי, להיכנס בעובי הקורה" ערכאת הערעור

 .489�488 ,)א"תשס, 2מהדורה  (סדר הדי� הפלילי כה� 'צ,  שלגי'מ
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נקבע כי ערכאת הערעור מוסמכת להתערב בכל סוגיה משפטית שנדונה , לצד הלכה זו
. 165ערכאה הדיונית ואי� לערכאה הדיונית כל עדיפות על ערכאת הערעור בעניי� זהעל ידי ה

ע� זאת ראוי להבהיר שיש להבחי� בי� סמכותה של ערכאת הערעור לבי� כללי התערבותה 
  .כפי שיובהר בהמש�, בהכרעת הדי� ובגזר הדי�

ויות נראה כי נית� לסכ� את השפעת סמכותה של ערכאת הערעור על הלי� אבחו� טע
  ): "3תרשי� "(בתרשי� הזרימה הבא , והטיפול בה�, ופגמי�

 

 

 עומדת ערכאת הערעור ]'ג' ע – המשפטי[במישור זה ": 1166 'עמ, 24הערה לעיל  קדמי אור   165
 ."באותו מצב שבו עמדה הערכאה הקודמת לה

  הוגש ערעור

  בעובדה או במשפט) טעות(נמצא פג� 

הנית� לאמוד את
  ?נפקות הפג�

 

לזכות או להחזיר 
  לערכאה ראשונה

היש לפג� השפעה על 
  ?ד"ההלי� או על פסה

 או הדיוניתלית� החלטה שבסמכות הערכאה 
לבטל את ההחלטה ולהחזיר את הדיו� לערכאה 

  הדיונית

  דחיית הערעור

  לא

  אי�

  יש

  כ�

יק�נפקות ה
  הסמכות

 "3תרשי� "

חוליות "
  "הפרוויזו
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מהתרשי� נמצא כי להיק� הסמכות נפקות על היק� הטעויות אשר יכולות להתברר 

עוד נמצא כי להיק� סמכותה של ערכאת הערעור נפקות על מתח� . במסגרתו של ערעור

 נוכח טעות שהשפיעה על ההחלטה או על דר� התנהלות ההחלטות אות� היא יכולה לקבל

  .ההלי�

 לחוק סדר 215כלל מסוג הפרוויזו האנגלי ולענייננו סעי� , בהתא� לתרשי� הזרימה

בה יש להשיב הא� נית� לאמוד את שחולייה , הראשונה: הדי� הפלילי יוצר שתי חוליות

יכה את השפעת הטעות על בה ערכאת הערעור מערשיה היא החולייה י השנ;השפעת הטעות

חוליות " להל� יכונו שתי חוליות אלה – ההלי� לפני הערכאה הדיונית ועל פסק הדי�

  .166"הפרוויזו

 אי� ערכאת הערעור מוסמכת לאמוד את 167בשיטת משפט שחסרה שתי חוליות אלו

בהימצא פג� עליה לפסול את . נפקותו של פג� אשר נמצא על החלטת הערכאה הדיונית

  .להחזיר את הדיו� לערכאה הדיונית, לכל היותר, וההחלטה א

כלולות חוליות הפרוויזו , בה סמכות ערכאת הערעור היא רחבהשבשיטת משפט 

ה ילא נית� להגיע לחולייה השני, לוגית. בסמכות ערכאת הערעור מעצ� הגדרת הסמכות

ת הערעור על מנת שערכא, דהינו. שמבטאת את נפקות סמכות הרחבה ללא חוליות הפרוויזו

החלטה במקו� החלטתה של הערכאה (שבסמכות הערכאה הדיונית , תוכל לית� החלטה

לא נית� . עליה לעמוד על משמעות הטעות ונפקותה על ההחלטה נושא הערעור, )הדיונית

, לשלב של מת� החלטה אחרת מבלי לעבור) או הפג�(לדלג משלב קביעת דבר הטעות 

  . מכילה מטבעה את חוליות הפרוויזו, על כ�, ות רחבהכסמ. בחוליות הפרוויזו, מחשבתית

 לבי� ערעור על דר� שמיעה ראוי להבהיר ולהבחי� בי� סמכות רחבה של ערכאת הערעור

בשיטתנו , כ�. דר� שמיעת הערעור מזה, סמכות מזה: מדובר בשני דברי� שוני�. מחדש

מכות הערכאה א� שסמכות ערכאת הערעור רחבה ואינה נופלת בהרבה מס, המשפטית

ומבלי לגרוע בסמכותה , יתרה מזו. הדיונית אי� הדיו� בערעור נער� על דר� השמיעה מחדש

נקבעו בפסיקת בתי המשפט כללי� להתערבות� של ערכאות , הרחבה של ערכאת הערעור

נקבע כי ערכאת הערעור במשפטנו לא , לדוגמה, כ�. הערעור בהכרעת הדי� ובגזר הדי�

הערעור . 168מנות או בקביעת העובדות אלא במקרי� חריגי�מצאי מהייתתערב במ

 

חוליות הפרוויזו נוצרות על ידי כללי התערבות ערכאת הערעור דוגמת זה הקבוע לעניי� זה    166
 במשפט �Plain Error ו�Harmless Errorוהלכות ה, במשפט הסקוטי, כיו� במשפט האנגלי

הסדרי� אלה שווי ער� להיווצרות חוליות הפרוויזו על דר� סעיפי הפרוויזו . ינהאמריק
 ).זילנדי כיו��במשפט הקנדי והניודוגמת אלה הקבועי� (ההיסטוריי� 

 �Harmless ו�Plain Errorית לפני פיתוח ההלכות בדבר הנכדוגמת שיטת המשפט האמריק   167
Error132'  עמאו ר. 

 . 1157' עמ, 24הערה לעיל  קדמי   168
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ערכאת , ע� זאת. 169במשפטנו מתרכז בבחינת צדקת החלטותיה של הערכאה הדיונית

מצא עובדתי ולהתערב בכל מסקנה וקביעה ימוסמכת לשנות כל מ, הערעור כערכאה הדיונית

  .שבעובדה ושבמשפט

,  מזו שטמונה בחוליות הפרוויזוסמכות רחבה מעניקה לערכאת הערעור סמכות גדולה

את ערכאת הערעור לית� החלטה אשר בסמכות , שכ� חוליות הפרוויזו אינ� מסמיכות

ערכאת ערעור אשר סמכותה מוגבלת בחוליות הפרוויזו יכולה . הערכאה הדיונית היה לקבל

, היא יכולה להחזיר את הדיו�. א� נמצא שהטעות לא השפיע על ההחלטה, לדחות ערעור

 אול� ,היא מוסמכת לבטל את ההחלטה נושא הערעור. � הטעות השפיעה על ההחלטהא

הפרוויזו נועד לשפר את מצב� של .  רשאית לית� החלטה במקו� הערכאה הדיוניתנהאיהיא 

, דעת הערכאה הדיונית�דעת� תחת שיקול�ערכאות ערעור שאינ� יכולות לשי� את שיקול

בהתא� ). כשפיטה על ידי הע�(חברתיי� �טיי�פולי�ערכיי��כתוצאה מסייגי� חוקיי�

שרשאית לא אי� לחוליות הפרוויזו נפקות על סמכותה של ערכאת הערעור לתרשי� הזרימה 

אלא א� לית� החלטה שבסמכות ) או לבטל ולהחזיר את הדיו� לערכאה הדיונית(רק לבטל 

  .הערכאה הדיונית ליתנה

 הערעור בשיטתנו ובשיטות משפט דומה כי הדברי� מתאשרי� נוכח מדיניות ערכאת

ברוב המקרי� אי� כל מגבלה על ערכאת הערעור . בכל הקשור להתערבות בגזר הדי�, אחרות

בכל שיטת משפט יצרו ערכאות הערעור כללי� המקטיני� את , ע� זאת. להתערב בגזר הדי�

כללי� אלה לא פגעו בסמכות� של ערכאות הערעור . היק� התערבות� הלכה למעשה

נית� לראות בכללי� אלה מעי� הנחיות . ערב בגזר הדי� כאשר ה� בקשו לעשות כ�להת

מה� נית� לסטות ש, פנימיות שנובעות משיקולי מדיניות מערכתית ויעילות מערכתית

בשולי סוגיה זו ולחיזוק המסקנות שמוצעות נית� לציי� כי בתי המשפט . במקרי� המתאימי�

מבחני� , ח עצמאי ועל בסיס חקיקתי דלהברית פיתחו באור�הפדרליי� בארצות

 Harmless– ובכלל זה את הדוקטרינה המרכזית בדבר(להתערבותה של ערכאת הערעור 

Error170 (בדומה לכ� ובמשפטנו נית� לציי� שערכאות . בשי� לב למהות הפג� אשר נמצא

  . 171עדר כל חקיקה בסוגיהיהערעור בהלי� האזרחי פתחו כללי התערבות בה

 

 .31הערה לעיל  אור   169
 .134'  עמאור   170
 מ"בע) 1988 (דור אנרגיה 1049/94א " וג� ע201) 2(ד כה"פ,  עירית נתניה'ורנר נ 22/68א "ע   171

מושב עובדי� להתיישבות  –  אלו� הגליל'א נ'אבולהיג 3392/93א "ע; 820) 5(ד נ"פ,  חמד�'נ
לעניי� זה יש לציי� כי סמכות ערכאת הערעור בהלי� . 872) 5(ד נד"פ, מ"חקלאית שיתופית בע

 הערה לעיל ,תורת הפרוצדורהלוי�  אור,  כסמכותה של ערכאת הערעור בפלילי� רחבההאזרחי
 .191�187 ,186�185'  עמ,12
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 לחוק סדר הדי� הפלילי היא 215כה נית� להסיק ולקבוע כי הוראת סעי� מהאמור עד 

מסקנה אחרונה זו . דעתה�היק� שיקולעל או של ערכאת הערעור חסרת נפקות על סמכותה 

יש במסקנה זו . מסבירה את מדיניות התערבותה של ערכאת הערעור בגזר הדי� במשפטנו

עדרו של עיוות יעור בהכרעת הדי� בהבה� התערבה ערכאת ערשכדי להסביר את המקרי� 

היא עולה בקנה אחד ע� דר� התערבותה של ערכאת הערעור בערעורי� על החלטות . די�

  . בסוגיית עיו� בחומר החקירה

 � לחוק סדר הדי� 215לפיה סעי� שפרשנות ההמסקנה האחרונה שרירה א� א� תאומ

 בהחלטה נושא הערעור דעתה של ערכאת הערעור שלא להתערב�הפלילי תוח� את שקול

או רטוריקה , א� הא� פרשנות זו. ואינו מהווה עילת התערבות יחידה של ערכאת הערעור

יש לבחו� הדברי� בשי� לב לתפיסה נכונה של תפקיד ערכאת הערעור ? ראויות  ה�172זו

  .ומטרות הערעור

ידי הרכב על ) Lis – הסכסו�(בחינת העניי� , תיקו� טעויות: מטרות הערעור המוכרות ה�

 קידו� בחינת העובדות ,")מורא הביקורת(" שיפור תפקודה של הערכאה הראשונה ,עדי�

 הגברת אמו� מערכות חברתיות שונות , קידו� יציבות הדי� ואחידות ההלכה,ופיתוח הדי�

 קידו� לגיטימיות ההחלטה השיפוטית וקבלתה ,במערכת המשפטית וביכולתה לתק� טעויות

  .173שיתו� מוסדי בהחלטות קשותועל ידי המתדייני� 

  :בדברי� הבאי�, לוי�' על תפקידה של ערכאת הערעור עמד המשנה לנשיא ש

הליכי ביקורת על החלטת הערכאה , בעיקר�, הליכי הערעור היו ונשארו"

ע� מודיפיקציות המסמיכות את בית המשפט שלערעור להיזקק , הראשונה

. י� ומועד הדיו� בערעורלשינויי עובדה ודי� שארעו בי� מועד פסק הד

התחשבות במודיפיקציות אלה הביאה לידי גיבוש התיזה שבית המשפט 

לערעורי� מוסמ� לתת את פסק הדי� שהערכאה הראשונה יכלה לתת ביו� 

  .174"שבו נית� פסק דינו של בית המשפט לערעורי�

ת שהיא כאמור סמכו, את תפקידה של ערכאת הערעור יש לבחו� ג� בשי� לב לסמכותה

במשפטנו מוסמכת ערכאת הערעור לבחו� את כלל הסוגיות שקשורות להרשעתו של : רחבה

בכפו� לחריגי� שנמנו (פלוני בפלילי� ולית� את ההחלטה שעל הערכאה הדיונית היה לית� 

  ). לעיל

 

 .בדחות� ערעור, ערכאות הערעור בפלילי� עושות שימוש רב בסעי� ולו רטורית   172
 ,Meador & Bernstein, supra note 12; 186�185'  עמ,12 הערה לעיל ,תורת הפרוצדורהלוי�    173

pp. 6-3. 
 .250, 241) 4(ד נא"פ, דינת ישראל מ'ברנס נ 6731/96ח "מ   174
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מכל אלה נראה כי תפקיד ערכאת הערעור הוא לערו� ביקורת על פסקי די� ודר� 

תפקידה . מטרה לתק� כל טעות ופג� ולכונ� הלכה על מכונהב, 175התנהלות ההלי� הפלילי

של ערכאת הערעור ומטרות הערעור מכוונות להתערבותה של ערכאת הערעור לש� תיקו� 

במת� סעד , דווקא, לפיכ� נית� לומר כי ערכאת הערעור אינה עוסקת. טעות ופיתוח הדי�

ותה של ערכאת הערעור א� אינו  תנאי מספיק להתערבהואעיוות די� . במקרי� של עיוות די�

  .תנאי הכרחי

הוגדר , כזכור. מסקנה זו תואמת להגדרת המושג עיוות די� בחלקו הראשו� של חיבור זה

כפגיעה בערכי� המקדמי� את , בחלק הראשו� לחיבור זה, המושג עיוות די� בהלי� הפלילי

ותה אינה תנאי כ� נמצא כי אמיתות ההחלטה או נכונ כמו. לגיטימיות ההלי� וההחלטה

מתפקידה של ערכאת . 176הכרחי לשמירה על לגיטימיות ההלי� או תנאי מספיק לש� כ�

הערעור הוא לתק� את החלטת הערכאה הדיונית מ� הבחינה העובדתית והמשפטית על מנת 

לפיכ� אי� התאמה בי� . לא כל טעות עולה כדי עיוות די�. שההחלטה תהא נכונה ואמיתית

של ערכאת  תפקידה, בי� מטרת הערעורלבור זה למושג עיוות די� ההגדרה שמוצעת בחי

נוכח הגדרת המושג עיוות די� מזה ומטרות הערעור .  סמכותה ועילות התערבותההערעור

נראה שאי� זה נכו� או ראוי לצמצ� את התערבותה של ערכאת , ותפקיד ערכאת הערעור מזה

ר ומטרות הערעור רחבי� מהגבלת� תפקיד ערכאת הערעו. הערעור למקרי� של עיוות די�

  .לטיפול ומת� סעד במקרי� של עיוות די�

בסמכות ערכאת הערעור להתערב בפסק די� : ניתני� הדברי� להדגמה בדוגמאות הבאות

, דיותה(שמזכה נאש� מאשמה המיוחסת לו מחמת הערכה שונה של התשתית הראייתית 

, מסקנות שונות מחומר הראיותהערכה שונה והסקת . 177)ועתי� א� מהימנותה, משקלה

 בית משפט לערעור לאחר זיכויו על ידי על ידיהרשעת הנאש� , דהינו(במצב דברי� זה 

חשש מפני זיכוי (אינ� מהוות התערבות מחמת עיוות די� , )ערכאה או ערכאות קודמות

). בהתא� למוצע בחיבור זה, האש� אינו מהווה ער� המקד� את לגיטימיות ההלי� הפלילי

דומה לכ� הרשעה על ידי ערכאת ערעור לאחר זיכוי בערכאות קודמות מחמת פרשנות ב

, לבסו�. 178אינה מהווה התערבות בשל היווצרותו של עיוות די�, שונה של הנורמה האוסרת

 

   ,7 ערה הלעיל, "מהותו של ערעור"לוי� , "ערעור"ר לוי� למונח "השווה הגדרתו של ד   175
 .15�13' עמ

 .34 והדוגמאות שנמנו בהערה 88' עמ ,80'  עמואר   176
 ' נדינת ישראלמ 4964/97פ "ע; 653) 4(ד נד"פ,  קורמ�' נדינת ישראלמ 6359/99פ "ע: אור   177

 .695) 4(ד נג"פ, עטר� ב�' נדינת ישראלמ 1877/99פ "ע; 399) 2(ד נג"פ, חס�
זיכוי הנידו� , נוכח ההגדרה שמוצעת למושג עיוות די�, אתלעומת ז. לעיל, 1877/99פ "ע   178

מחמת הערכה שונה של התשתית הראייתית או פרשנות הדי� כ� תהווה התערבות מחמת עיוות 
הטיית ההלי� לטובת הנאש� נוכח העדפתו של זיכוי שגוי (נוכח החשש מהרשעת הח� , די�

 .  ההלי� וההחלטהשמהווה ער� המקד� את לגיטימיות) על פני הרשעה שווא
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בה שזיכוי נאש� על ידי ערכאת הערעור רק לש� העברת מסר חינוכי בדבר הדר� הראויה 

 דוגמה להתערבות ומת� סעד שלא מחשש לעיוות די�  מהווה א� הוא179יש לנהל את ההלי�

  ).שא הערעורובהלי� או בהחלטה נ(

  סיכו� ומסקנות  .ב

 215האחת היא כי הוראת סעי� : שלוש מסקנות עומדות במרכזו של חלק זה לחיבור

דעתה של ערכאת �לחוק סדר הדי� הפלילי היא חסרת נפקות על סמכותה או היק� שיקול

. הוראה זו אינה עולה בקנה אחד ע� תפקידה של ערכאת הערעוריה כי יהשנ. הערעור

למושג , בחיבור זה,  כי הוראת הסעי� אינה עולה בקנה אחד ע� ההגדרה שמוצעתהשלישית

  . עיוות די� בהלי� הפלילי

 לחוק סדר הדי� 215עדר הוראה דוגמת זו שקבועה בסעי� ינית� להניח כי בה, כאמור

יש לזכור כי בהימצא טעות או . 180ח כללי� לדחיית ערעורהיה מפתבית המשפט , הפלילי

יכולה ערכאת הערעור לקבוע שאי� לקבל את , בהלי� או בהחלטה נושא הערעור, פג�

משו� שהיא הגיעה לאותה תוצאה מנימוקי� , האחד: הערעור משני נימוקי� חלופיי�

התעל� ב, משו� שלאחר בחינת התשתית הראייתית וטענות הצדדי�, האחר. אחרי�

  . 181היא מגיעה לאותה תוצאה, מהטעות או לאחר תיקונה

 215וכ� בפרשנות סעי� " התערבות מחמת עיוות די�"נראה כי שימוש ברטוריקה של 

מקד את תשומת הלב מ, דעת ערכאת הערעור לדחות ערעור�לחוק כקובע ר� עליו� לשיקול

 הוא .וי ואינו רצוימיקוד זה אינו רא. אל חלק אחד בלבד של תפקיד ערכאת הערעור

. הוא מצמצ� את מטרות הערעור. מטשטש וממעט מסמכותה של ערכאת הערעור ותפקידה

הוא מעורר ". להתערב) חובה(יש "ובי� " ראוי להתערב"הוא מטשטש את ההבדל בי� 

בו שהוא עלול להעלות תמיהות מקו� . 182קשיי� מלאכותיי� בהבנתו של המושג עיוות די�

 

 .26ראו הדוגמאות הנזכרות בהערה    179
כפי שצויי� בדברי ההסבר לחוק סדר הדי� ,  בהלכה הפסוקה215למעשה מקורו של סעי�    180

הנחיות פנימיות , בשיטתנו פתחה ערכאת הערעור כללי התערבות. �1965ה" תשכ,הפלילי
) 2(ד מז"פ, דינת ישראל מ'ברי� נ'ג 4977/92 פ" עאור, נות� ומשקללעניי� הערכת ראיות מהימ

כ� בדיו� האזרחי הוחל . 281) 4(ד מ"פ, דינת ישראל מ'בדש נ 201/86פ "ע; 699�696 ,690
 Corticiera 'ורנר נ 169/94א "ע, התערבות בהיעדר עיוות די� ללא בסיס בדי� החקוק�כלל אי

Amorim L.D.A ,שר 'פרת נע 8366/99א " ג� דברי הנשיא ברק בעאו ר.127, 119) 3(ד נ"פ 
בדבר הצור� לפתח כללי התערבות בערעור על פסקי די� של בית , 155) 1(ד נו" פ,הפני�

 .המשפט לענייני� מינהליי�
 .351, 337) 2(ד נה"פ, דינת ישראל מ'חדד נ 1520/97פ "ע,  לדוגמהאור   181
להבחי� בי� עיוות די� לעיוות די� , ת אנגלית אחרותכבארצות בעלות מסור, כ� יש ונזקקו באר�   182

 .הבחנות אשר רק הלכו והסתבכו לבלי פתרו� המניח את הדעת. ממשי או מהותי



   לחוק סדר הדי� הפלילי215נחיצותה של הוראת סעי� :  שלישיפרק

157  

z:\books\got\07-12-10\got-03.doc 4/10/2008 11:36:00 AM  

) שגוי(הוא עלול להוות תיאור ). עדר עיוות די�יכדוגמת התערבות בה(אי� לה� כל מקו� 

  . דהינו ערכאת הערעור עלולה לפרש את סמכותה בהתא� לתיאור זה, החוזה את הנולד

 יאהשימוש במושג עיוות די� בערעורי� בסוגיית פסלות שופט ה, לעומת האמור עד כה

, קיומו של משוא פני� גור�(יוות די�  סעד למקרה של עיאפסילת שופט ה. ממהותו של עניי�

מדד ראוי מהווה משו� כ� המושג עיוות די� ). להיווצרותו של עיוות די�, מניה וביה

  .183להתערבותה של ערכאת הערעור בערעורי� אלה

יה יברא.  מיותרהוא לחוק סדר הדי� הפלילי 215מכל האמור עד כה נראה כי סעי� 

שנקבעה בפקודת הפרוצידורה הפלילית , ות הערעורהיסטורית נראה כי ביטול רשימת עיל

אשר , יתה צרכה להביא בעקבותיה את ביטול הפרוויזויה) פי כתב אשמה שפיטה על(

  . מתפקידו היה למנוע קבלת ערעור למרות הוכחתה של עילת ערעור

מצאי� יבה אי� חבר מושבעי� לו נתונה סמכות קביעת מש, בשיטתנו, זאת ועוד

חוקתי בהתערבות ערכאת הערעור בהחלטת הערכאה �תעורר קושי מבנילא מ, עובדתיי�

קושי זה לצד הרצו� להימנע מזיכוי או מהוראה בדבר עריכתו של משפט מחדש . הדיונית

ה� שהביאו לחקיקתו של סעי� הפרוויזו , 184מחמת פגמי� חסרי משמעות או נפקות

�באנגליה ולדוקטרינת הHarmless Errorארצות ב�כאמור אינ� קיימי� , י� אלהקשי. הברית

  . בסעי� מסוג פרוויזו במשפטנו, ואי� צור�, במשפטנו ולכ� דומה שלא היה צור�

תפקידה והיק� , יבהיר את סמכותה של ערכאת הערעור, כ� נראה, 215ביטולו של סעי� 

ביטול . ביטול הסעי� יקד� שימוש קוהרנטי וברור במושג עיוות די�, זו א� זו. דעתה�שיקול

את מהותו של המושג עיוות די� מזה ואת תפקידה של ערכאת הערעור , נכונה, סעי� יבטאה

  . וסמכותה מזה

באורח ברור , נית� לשנות את הסעי� ולקבוע,  לחוק215לצד אפשרות ביטולו של סעי� 

א� , למרות קבלת טענה מטענות הערעור, בית משפט לערעורי� רשאי לדחות ערעור: "כי

  ."מההחלטה עליה הוגש הערעור או שאי� להוסי� ולדו� בעניי�מצא שאי� לשנות 

 3תרשי� (נגזרות מתרשי� הזרימה , שתי האפשרויות שאמורות בנוסח המוצע לעיל

שא הערעור או וערכאת הערעור תחליט שאי� לשנות מההחלטה נ, בהתא� לתרשי�). לעיל

ולאחר ) או הטעות(פג� כאשר היא יכולה לאמוד את נפקות ה, שאי� להוסי� ולדו� בעניי�

 שהיא יכולה לית� החלטה  ולחלופי�יתה השפעה על תוצאת ההלי�י לא השמצאה שלפג�

  . במקו� הערכאה הדיונית

 

 .107�106'  עמאור   183
 .132, 117'  עמאור   184
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כאשר לא נית� לאמוד את נפקות הפג� על ההלי� או , ובהתא� לתרשי� הזרימה, כ� כמו

ור להורות על מחמת פג� בסדרי הדי� או פג� ראייתי כי אז על ערכאת הערע, על ההחלטה

בה� לא נית� לקיי� דיו� מחדש או שדיו� מחדש כרו� בעינוי שבאות� מקרי� . דיו� מחדש

כאשר לפג� נפקות על . יש לזכות את הנאש�, די� שגובר על אינטרס הציבור בקיו� המשפט

 ערכאת הערעור אינה יכולה לית� החלטה תחת 185א� מחמת קושי ראייתי, תוצאת ההלי�

את הדיו� אל , בהתא� לתרשי� הזרימה, יש להחזיר, אה הדיוניתהחלטתה של הערכ

  . הערכאה הדיונית על מנת להשלימו

דעתה של �נראה כי הניסוח שמוצע לעיל ופרשנות זו שמוצעת לסמכותה ושיקול, לבסו�

 לפקודת 56תנה הפסקה לסעי� יעולה בקנה אחד ע� הפרשנות שנ, ערכאת הערעור

  .גיות קרובות ודומות אכ� עניי� לנו בסו,186הראיות

דומה שאי� חולק כי הליכי הערעור נועדו ג� על מנת לאבח� מקרי� של עיוות די� ולית� 

מה הדי� כאשר למרות הליכי . אול� ג� להליכי הערעור יש מועד וסו�. סעד לש� ריפויי�

ג� לאחר , כיצד מתמודד המשפט ע� עיוות די� שנותר? ערעור לא אותר ולא תוק� עיוות די�

  .בסוגיה זו יתמקד חלקו השלישי של חיבור זה? חלו� מועד� של הליכי הערעור

 

אשר , רכת מהימנות הראיות ומשקל�ובכלל זה הע, דהינו קושי בקביעת התשתית הראייתית   185
משנית� לאמוד את השפעתו על ההלי� או ,  אשר לפג� בסדרי הדי�. בבסיס ההחלטהתמדוע

כל זאת במידה ולא ; כי אז נית� לית� החלטה תחת החלטתה של הערכאה הדיונית, ההחלטה
 .מתעורר קושי ראייתי בקביעת התשתית הראייתית

 .108' ראו עמ   186
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 להגדיר מושג זה במנותק הייתהמטרת הדיו� . חיבור זה נפתח בדיו� במושג עיוות די�

אורטית ממשי� חיבור ממושגיות ת. תמשי� במושג שמשמהוראת חוק או מהסדר משפטי

,  לחוק בתי המשפט215על הוראת סעי� , ביישו� ההגדרה שמוצעת למושג,  השניבשער, זה

לפיה מוסמכת ערכאת ערעור לדחות ערעור א� א� קבלה טענה מטענות המערער א� ש

 זה שער. וא יישומי השלישי והאחרו� של חיבור זה א� ההשער. סברה כי לא נגר� עיוות די�

כ�  כמו. מייש� את ההגדרה שמוצעת למושג עיוות די� על הלי� המשפט החוזר במשפטנו

. השאלה עד כמה מהווה הלי� המשפט החוזר סעד למקרי� של עיוות די�, במסגרתו, תיבח�

בספרות ובפסיקה נהוג לתאר את המשפט החוזר כפרי איזו� בי� עקרו� , כפי שיובהר להל�

נוכח תיאור זה . דיו� ובי� הצור� לברר את האמת ולתק� מקרי� של הרשעות שוואסופיות ה

לצד בחינת סדרי הדי� של .  זה בדיו� קצר בעקרו� הסופיותשערנפתח , וכמעי� הקדמה

יוצגו בחלק זה נתוני� בדבר דר� התנהלות הלי� המשפט החוזר , המשפט החוזר במשפטנו

רות ע� הצור� לבחו� הרשעות בפלילי� לאחר פסק וכ� דרכי התמודדות� של שיטות משפט ז

  .די� סופי וחלוט
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  פרק ראשו�

  עקרו� הסופיות ומשפט חוזר

  הצדקת הסופיות ומיקומה בהליכי בית משפט  .א

הליכי ערעור וביקורת על התנהלות ההלי� השיפוטי וההחלטה השיפוטית מעלי� 

חזור ושנה עניינו של , ייבח� וייבדק, עד מתי ידו�: ת סופיות ההלי� הפליליימטיב� את סוגי

בבחינת ? עד כמה מוכנה המערכת המשפטית להשקיע משאבי� בבדיקת פעולתה? נאש�

דוגמת הלי� (של ההלי� וההחלטה נראית כדבר ראוי ורצוי , בעוד בדיקה אחת? החלטותיה

אי� הדברי� ברורי� מאליה� ככל שמדובר בהליכי בדיקה , )ערעור בזכות על פסק הדי�

להבנת היחס בי� עקרו� סופיות הדיו� ובי� הלי� . כדוגמת הלי� המשפט החוזר, נוספי�

  .המשפט החוזר מוקדש פרק זה

 עובדה מימצאיסמכות� של בתי המשפט לחייב ולענוש אחוזה בסמכות� לקבוע 

.  היא מקור הצדקתה– האחרונה מהווה בסיס מוסרי לראשונה. מה�ומסקנות משפטיות 

. 1על סמכותו לחייב ולענוש" מאיי�" בית המשפט ומסקנותיו מימצאי עללפיכ� ערעור 

Roma locuta est, causa finita est )מרה יהא. נאמר –) 2העניי� הסתיי�, רומי חיוותה דעתה

 של בתי ת�סופיות במוב� חסינות מפני שינוי החלט. מסבה סופיות על החלטת בית המשפט

סופיות זו נושאת עמה .  שכלולות בה�טיות� שבעובדה ומסקנות משפמימצאי, המשפט

 מוסדות על ידיסופיות זו עלולה להתערער ). כלכלי, אישי(הבטחה לסדר ציבורי וביטחו� 

 עובדה או יעוררו מימצאיאשר יבקשו לקרוא תיגר על מונופול מערכת המשפט לקבוע 

אליה מהי אותה סופיות . סימני שאלה בדבר צדקת פעולת� והחלטת� של בתי המשפט

  ? הא� היא מוצדקת? מה� גדרותיה? מכוונת האמרה

קביעות עובדתיות ומסקנות לשנות אפשרות השלילת לעקרו� סופיות הדיו� במוב� 

אפשרות שינויו ב  עניינוהאחד: שני פני�,  אשר התקבלו על ידי ערכאה שיפוטית,משפטיות

היבט זה של ).  חדשוהגשת כתב אישו�(חדש  – של פסק הדי� על ידי פתיחה בהלי� נפרד

לא חיבור זה בו ש סגרת כלל איסור כפל הדי� בפלילי�מבהסופיות נדו� במשפטנו עקרו� 

עניינו באפשרות , "טכני" מכונה היבט עתי�של,  של עקרו� הסופיותההיבט האחר. יעסוק

 

1   P.M. Bator “Finality in Criminal Law and Federal Habeas Corpus for State Prisoners” 
76 Harv. L. R. (1963) 441, 452.   

אלקושי ' ג; אשר אי� עליה עוררי�, מכות עליונהמרה לציו� פסק הדי� של סימשתמשי� בא   2
  .404, )ט"תשנ (אוצר פתגמי� וניבי� לאטיניי�
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 בהיבט זה של ).בשונה מהלי� אחר או נפרד(שינוי פסק הדי� במסגרתו של אותו הלי� פלילי 

, ו� הסופיות יתמקד הדיו� להל� שכ� המשפט החוזר א� שהוא נפתח בהגשת כתב אישו�עקר

פי החלטתה של ערכאת �מהווה חוליה בהלי� פלילי אחד בדומה לדיו� מחדש שנער� על

   .ערעור

מת מסויעוד יש להבחי� בי� סופיות החלטה שיפוטית ובי� אפשרות ערכאה שיפוטית 

על ידי , בראש ובראשונה, סוגיה אחרונה זו מוסדרת. הבו החליטשלהוסי� ולדו� בעניי� 

בסופיות ההחלטה השיפוטית ולא , כאמור, ענייננו. functus officio(3 ("גמר המלאכה"עקרו� 

  .לפני ערכאה שיפוטית אחת מיני אחרות) finis litium (בסופיות הדיו�

ופיות ההחלטה דהינו ס. הדיו� בסופיות מתרכז במבט אל העבר ולא כחוזה פני עתיד

אלה יכולי� . החיוב או העונש: אינה חלה על חלקה האופרטיבי של ההחלטה השיפוטית

 או משיקולי� 5חסד, 4נעוצי� באמות מידה של צדקשמי� שוני� עלהיות נתוני� לשינוי מט

אשר התעוררו נוכח מאורעות מאוחרי� בזמנ� להחלטה השיפוטית או , 6ציבוריי� אחרי�

 בית המשפט לבטל צו מעצר או לשנות תנאי שחרור מוסמ�, כ� לדוגמה .שה� חיצוניי� לה

כ�  כמו.  ואי� הדבר נחשב כפגיעה בעקרו� הסופיות7בערובה אשר נת� נוכח שינוי בנסיבות

כדוגמת סמכות , שינוי דר� ריצוי העונש על ידי רשויות שלטו� חיצוניי� לבתי המשפט

א� , 2001�א"תשס, תנאי ממאסר�חרור עלשהחנינה או בהתא� לסמכויות שקבועות בחוק 

  .הוא אינו נחשב כפגיעה בעקרו� הסופיות

לכ� יש להבחי� בי� שינוי החיוב או העונש על דר� ביטול ההחלטה השיפוטית לבי� 

ראשו� יש משו� קריאת שבמקרה הבעוד . שינוי כאמור ללא ביטול וא� ללא שינוי ההחלטה

אי� בשני האחרוני� כדי ,  ואולי א� כנגד סמכותו החלטת בית המשפטה שלתיגר על נכונות

  .8אי� באחרוני� כדי לפגוע בסמכותו של בית המשפט. ללמד דבר על נכונות ההחלטה

 

) 5(ד נז"פ, מ"חברה לבני� בע  אחי� שרבט'שטרית נ 9085/00א "או עקרו� זה וטעמיו רילע   3
462.  

 שינוי נסיבות מהותי כמצדיק ,729) 2(ד לט"פ, נודאי טול'לבנת נ 116/82א " לדוגמה עאור   4
לפיו במקרי� ש, לעילהנזכר  9085/00א "עעל דר� ההשוואה ראו ג�  ,ביצוע חיוב אזרחי�אי

  גמר המלאכהקרו�יצדק נית� להתגבר על ע�נדירי� ולמניעת תוצאות קשות של עוול ואי
 .ולהוסי� ולדו� בסכסו�

 �ז"תשל, לחוק העונשי�) ד(49יות מתמדת כאמור בסעי� כמעשה חנינה או שחרור מחמת חולנ   5
1977. 

שיקו� אסירי� או ביצוע הסכמי� מדיניי� הכורכי� בחוב� שחרור : שיקולי� ציבוריי� שוני�   6
 .אסירי�

 .�1996ו"תשנ, ) מעצרי�– סמכויות אכיפה( לחוק סדר הדי� הפלילי �54 ו52 עיפי� סאור   7
 .51�41, 35) ט"תשמ�ח"תשמ(יח משפטי�  "יות בפסקי� זרי�על סופ" וסרשטיי� פסברג 'ס   8
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מעשה תלונה או בגילויו של ראשיתו בכקו שהלי� הפלילי נית� לתאר את ציר הזמ� של ה

, אות שיפוטיותהדיו� לפני ערכ, הכנת כתב האישו�,  המעשהתחקירב הוא ממשי�, עבירה

על ציר זמ� זה יש אשר יפעלו ). רהביליטציה( במחיקת הרישו� הפלילי סופוריצוי העונש ו

אלא במקרי� רבי� ג� , כ� בשלב החקירה פועלת לא רק המשטרה. מקבילבמספר רשויות 

ג� במהל� ריצוי העונש אפשר והרשות או הנידו� ייפנו לבית . הפרקליטות ובתי המשפט

תנאי מאסר או דר� ריצוי : לת החלטתו בדבר דר� ריצוי העונש ותנאיוהמשפט לש� קב

  . שירות לתועלת הציבור כדוגמאות

לא רק בתי המשפט (בכל נקודת זמ� על ציר ההלי� הפלילי יכולה הרשות המוסמכת 

לית� ) כדוגמאות, הרשויות הממונות על ריצוי העונש או נשיא המדינה, אלא ג� המשטרה

החלטות אלה ניתנות לשינוי במסגרת . ו משנה את מהל� ההלי� הפלילימפסיקה אשהחלטה 

בית המשפט לענייני� מינהליי� או לבית המשפט הגבוה בכלל זה עתירה ל(ההלי� הפלילי 

  ).לצדק

נודעת חשיבות של ההלי� הפלילי על ציר הזמ� מבי� ההחלטות השונות שנתקבלו 

 י�רועיכרעת הדי� ופסק הדי� מהווי� אה. 9להכרעת הדי� ולפסק הדי�, לעניי� הסופיות

ממטרות ההלי� הפלילי היא הרשעה מוצדקת של . ת שיא בהלי� הפליליוד נקו– י�מרכזי

הכרעת הדי� ופסק הדי� מביאי� לידי מימוש מטרה זו של ההלי� . האש� בפלילי� וענישתו

  .מכא� חשיבות�ו

חלטות אשר נתקבלו הה(שאר ההחלטות בהלי� הפלילי מכוונות מבט� אל פסק הדי� 

להכרעת הדי� ). החלטות שיפוטיות אשר נתקבלו לאחריו(או מתבססות עליו ) קוד� לו

. על הנאש�, ולפסק הדי� נודעת השפעה מכרעת יותר מלהחלטות אחרות בהלי� הפלילי

את מימד הסופיות שיש . הדי� נובעת ממרכזיות הכרעת הדי� ופסק הדי� סופיות פסק

.  יש להבי� בשי� לב ליחס� להכרעת הדי� ופסק הדי�,� הפלילילהחלטות האחרות בהלי

� מהוות כלי עזר או סעד זמני עד להכרעת הדי� ופסק נבזמלה� ההחלטות אשר קודמות 

ככל שאי� , החלטות אשר ניתנות לאחר פסק הדי� מתבססות על הכרעת הדי� וגזר הדי�. הדי�

ניצבות ) א� ביטול חלקי(ל פסק די� החלטות מאוחרות שיש בה� כדי לבט. �בה� כדי לבטל

  .מחסו� עליו יש לגבור. מוקנית לאחרוני�שאל מול מחסו� סופיות הדיו� וההחלטה 

עניי� של שכל ישר ואולי של , לכאורה סופיות פסק הדי� נראית כדבר המוב� מאליו

 ,בדאול� יש לזכור כי המחיר המשול� עבור סופיות הוא כ. נטלמניות' ג או"חוש ספורטיבי"

 

 בי� א� הכרעת הדי� מהווה א� את פסק .רובי� של ערכאת הערע, בי� של הערכאה הדיונית   9
 ,במקרה של הרשעה, הדי� במקרה של זיכוי ובי� א� פסק הדי� מורכב מהכרעת הדי� וגזר הדי�

לצור� הדיו� כא� .  הציבור ללא הרשעהבכלל זה הטלת סנקציה כמבח� או שירות לתועלת
 .די� שאי� אחריו אפשרות לערער או לבקש דיו� נוס� הכוונה היא לפסק
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על מזבח הסופיות עלולי� להעלות . 10עד כמה ראויה ונכונה היאעד כי הוא מעורר ספקות 

בדבר , שמושמעת כיו�, ביקורת. עשיית הצדק ויישו� נכו� של הדי�, כקורב� גילוי האמת

קבועות שה הפלילית וא� העבירות הפליליות העניש, צדקת דר� התנהלות ההלי� הפלילי

 מכא� הצור� .ת אלה בדבר הכרה בסופיות פסק הדי� בפלילי�מחזקת חששו, עלי חיקוק

בפסיקה ובספרות הועלו . להצדיק את סופיות� של הכרעות הדי� ופסקי הדי� בפלילי�

  :לסופיותשונות הצדקות 

במילי�  .11הסופיות נדרשת לש� אפקטיביות ההלי� הפלילי והצדקת עריכתו  .א

 ערכו של פסק די� כמסמ� מכריע מור עליש להכיר בסופיות ההחלטה על מנת לש, אחרות

כחלק  ,לענוש ולחייב,  הבטחת יכולתו של בית המשפט להכריע בסכסו� לש�ומחייב

  .12כושרה של מערכת אכיפת החוק להרשיע את האש� בפלילי� ולהטיל עליו עונשמ

 נוכחמבוססת ומוצדקת זו  ענישה .אינטרס הציבור ועניי� הקורב� בהענשת האש�  .ב

 כל עוד אחריותו של נאש� בפלילי� נתונה לדיו� .13ריותו בפלילי� של הנאש�קביעת אח

  .לפני ערכאות שיפוטיות מוטל ספק בצדקת הענישה

לפסק , אישי וכללי,  מסר חינוכי ומימד הרתעתיהסופיות דרושה כדי להקנות  .ג

 חדשות לא נית� להרתיע ולחנ� על פסק די� אשר נית� להשיג עליו ואולי א� לשנותו. 14הדי�

 .לבקרי�

ביישוב סכסוכי� וסיומ� כחלק , אינטרס הציבור בסיו� ההתדיינות בבית המשפט  .ד

סיו� הסכסו� מגביר ותור� לביטחו� ". שלו� הציבור"מאינטרס ציבורי רחב יותר הוא 

 בעבירות מה� יציבות חברתית ויחסי� טובי� בי� אנשי�סיו� ההתדיינות מקד�  .15הציבור

למנוע או להקטי� דיוני� חוזרי� ונשני� בבתי משו� כ� יש . )געי עבירהנפ(נפגעו יחידי� 

 

10   E.W. Cleary “Res Judicata Reexamined” 57 Yale L.J. (1948) 339.  
11    Bator supra note 1.  
 שונות לתכלית דוקטרינותהתיישנות ובמעשה בית די� ב,  הדיו�סופיותהשופט חשי� רואה ב   12

 של בתי �יכולת מניעת דיו� משפטי שלא מטעמי� הנוגעי� לסכסו� כדי לשמור על –אחת 
מ " בע) 1976(בני שח� הובלות והשקעות  4012/96א "ע, המשפט למלא את ייעוד� החברתי

ליחס בי� טעמי ההתיישנות  .492) 1(ד נה" פ,מ"הבנק הבינלאומי הראשו� לישראל בע' נ
היוע� המשפטי  'איכות השלטו� נמע� התנועה ל 6972/96 �" בג:אור הדיו� לטעמי סופיות

  ,77) 2(ד נז"פ, נציב שירות המדינה 'זערור נ 9223/02מ "עש; 757) 2(ד נא"פ, לממשלה
83�82. 

13  J.A. Guttenberg “Federal Habeas Corpus, Constitutional Rights, and Procedural 
Forfeitures: The Delicate Balance” 12 Hofstra L. R. (1984) 617.  

  .497 )ט"תשכ�ח"תשכ( א משפטי� "רהביליטציה מוסד משפטי מחוייב המציאות"פלר  ז"ש  14
 .354, )עזריהח " מ–להל�  (334) 2(ד נא"פ ,דינת ישראל מ'עזריה נ 6148/95ח "מ  15
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סיו� ההתדיינות תור� ג� לשיקומ� של נפגעי . 16המשפט אשר משמרי� את הסכסו�

  . עבירה

איכות השיפוט ומניעת , 17יעילות בשימוש במשאבי� משפטיי� וציבוריי�קידו�   .ה

 הדי� לפרוש את מלוא טענותיה�  בעליעקרו� הסופיות מאל� את. טקטיקות דיוניות

עקרו� הסופיות מדגיש את . 18נע שימוש בטקטיקות דיוניותווראיותיה� בפע� אחת ומ

 ובכ� מתמר� שקילה ובחינה יסודית ומקיפה 19רובצת על כתפי המכריע בהלי�שהאחריות 

  .בטר� קבלת החלטה

 ראיותיה�  מהצור� לשמור עלבעיקר רשויות התביעה והחקירה, שחרור מתדייני�  .ו

  . 20לפרק זמ� ארו� ובלתי מוגדר לאחר פסק הדי�

במידה וזה יימש� לאור� , עמעו� זיכרונ� של עדי� מקשה על עריכתו של משפט  .ז

  .או ייפתח לדיו� מחדש שני� לאחר מועד התרחשות מעשה העבירה, 21שני� ארוכות

יציבות זו .  ומניעת החלטות שיפוטיות נוגדותיציבותה, ודאות הפסיקהקידו�   .ח

תורמת לשיפור מעמדו ויוקרתו של בית המשפט בעיני הציבור ומשרתת מטרה חשובה של 

  .22הכוונת התנהגות: המשפט

להגנה מפני דיוני� חוזרי� ונשני� על ידי יריב , אשר זוכה בדי�, זכות הנאש�  .ט

 מעמדו ,אושרו, לפגוע ברווחתו, לולא הוגבלו, אשר עושרו וכוחו יכולי�) התביעה הכללית(

 

) 3(ד נב"פ, שרו�' משפט השלו� בחדרה השופט ע�סג� נשיא בית' צירינסקי נ 188/96 �"בג  16
721.  

לא תוכל לשאת משיכת הליכי� שיפוטי� ללא סו� תו� בזבוז , כ� נפסק, מערכת שיפוטית  17
  .730) 3(ד נה"פ, מרדכי 'וייס נ 83/01א "רע, משאביה

18  E. Harnon “Res Judicata and Identity of Actions” 1 Is. L. R. (1966) 542.  
19  Calderon v. Thompson 523 U.S. 538 (1998), 555-557.  

20  G. Spencer-Bower, A.K. Turner The Doctrine of Res Judicata (London, 2nd ed., 1969), 
10.  

, דינת ישראל מ'נמ "בעבוני הבירה  4745/97פ "ע; 12הערה לעיל , 6972/96 �"השווה בג  21
  . את ההתיישנות בפלילי�לפיה� טע� זה מצדיק ג�ש 778) 3(ד נב"פ

ח "מ; 559, )קוזליח " מ–להל�  (529) 1(ד נג"פ, דינת ישראל מ'קוזלי נ 7929/96ח "מ  22
 די� בהלי� האזרחי�בית�מעשה זלצמ� 'נ; פורס� בנבו ,מדינת ישראל' שוור� נ 9974/04

 .14�12 ,)א"תשנ(
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 טע� זה לסופיות הדיו� מתקשר לאפשרות עריכת משפט חוזר לרעת .23וזכויותיו האזרחיות

  .24שקיימת בגרמניה ובאנגליה, הנאש�

  סופיות וצדק  .ב

י� הצדדי� לדיו� והעדי� נתוני� עובדתיי� סבמהלכו של הדיו� לפני בית המשפט פור

נתוני� מכלול המבי� .  אמיתינו חלק מנתוני� אלה איעתי� , לזה סותרי� זהעתי�, שוני�

,  כ� מכריע במחלוקות עובדתיות המשפט מהל� ענייני� עובדתי ואגבהעובדתיי� קובע בית

) או אמצעי(נית� לראות את ההלי� הפלילי כשיטה במוב� זה . ככל שהתעוררו בדיו� שלפניו

י� יוצר על ידי הכרעת הד. שרוע אשר התרחילמחלוקת בדבר א, מלאכותי, לשי� סו� פסוק

בהנחה שמקרי� ברורי� מסתיימי� (בו זו לא הייתה קיימת שההלי� הפלילי ודאות מקו� 

ההחלטה השיפוטית יוצרת באורח נית� לומר ש).  בעסקת טיעו� בי� התביעה להגנה– בהבנה

ספק ג� מה מידת . הדי��פע� מוסכמת על בעלי  איהייתההכרעה אשר ספק א� , מלאכותי

במקרי� רבי� אפשר ופסק הדי� יהיה . חינת אמיתותה או נכונותהודאותה של ההכרעה מב

 א� , העובדות אשר אכ� הוכחו ולא העובדות אשר ככל הנראה הוכחוקרי, קרוב לאמת

להוסי� את יש , על טעות בקביעת העובדות. לא בכל המקרי�מטבע הדברי� יש להניח ש

ת טעות זו נכונה ג� ביחס הסתברו). הקביעות המשפטיות(הסתברות הטעות ביישו� הדי� 

יה שגויה בתופעת טבע או מחמת י טעויות עקב צפנופלותג� במדע . לקביעות שבמדע

אשר שב ובודק מחדש , בשונה מהמדע, אול�. פרשנות מוטעית של עקרונות מדעיי�

בי� , זה הבדל. לא כ� נוהגי� בתי המשפט, נוכח התפתחות מדעית, קביעות ותורות מדעיות

צור� אשר . מהצור� בסופיות בהלי� הפלילי, בי� היתר, אמת שיפוטית נובעאמת מדעית ל

, שונה, אשר מגולמת בהחלטה, האמת השיפוטית או הקביעה השיפוטית. אינו קיי� במדע

מקושרות , אמת זו, הכרעה שיפוטית זו. מהאמת המדעית או מהקביעה המדעית, במוב� זה

  :25 סקרמ�בעניי� זה אמר לורד.  ע� עשיית הצדקעתי�ל

“The investigation of facts and the discovery of truth... are subordinate as 

far as law is concerned to the requirement that disputes be settled and 

justice be done. Justice cannot wait upon truth. If the truth is not 

 

 אינה כוללת בחובה את תהלי� עשיית הצדק אינו שיי� למתדיי� בודד וזכות הגישה לערכאות  23
טע� . ש�, ש�, די� שכנגד�הכוח לפגוע מעבר למידה הראויה באינטרסי� לגיטימיי� של בעל

  . אול� הוא נכו� בכל התדיינות שיפוטית,לאיסור כפל הדי� בפלילי�, כמוב�, זה נקשר
  .304, 288' ראו עמ  24
 K. Malleson “Appeals Against Conviction and the Principle of �כפי שהדברי� צוטטו ב  25

Finality” 21 J. of Law & Society [1994] 151, 158.  
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discoverable, justice still has to be done for justice delayed is justice 

denied”. 

. צדק� איהחלטת בתי המשפט עלולה ליצור. כל מערכת משפטית עלולה לטעותכאמור 

  :עמד על כ� הנשיא אגרנט

באיזו אר� שהיא מערכת משפט , וטר� נוצרה, מטבע הדברי� לא קיימת"

בכל מקרה העשויה לפעול בשלמות וללא תקלה ולעשות צדק מוחלט 

עלולי� לטעות מדי פע� , בהיות� בני אד�, א� השופטי�... ומקרה

  .26"בפע�

  :27קסו�'עוד בהקשר זה נאמרו הדברי� הבאי� על ידי השופט ג

“[R]eversal by a higher court is not proof that justice is thereby better 

done. There is no doubt that if there were a super-Supreme Court, a 

substantial proportion of our reversals of state courts would also be 

reversed. We are not final because we are infallible, but we are infallible 

only because we are final”. 

  תאוריה המערכתיתוהסופיות עקרו� ה  .ג

קיי� בי� הליכי ערעור וביקורת ההחלטה מזה  המערכתית עומדת על המתח שתאוריהה

אשר עלול להיפגע עקב ביטול , ובי� הצור� המערכתי בשמירה על מעמד מוסדות השיפוט

שמירה . בייחוד אמורי� הדברי� בייחס למעמדה ופועלה של הערכאה הדיונית .החלטותיה�

פוטית על מעמדה של הערכאה הדיונית פירושה שמירה על מבנה פעולת המערכת השי

 אשר נדו� לפני הערכאה , שהרי אי� בדעת ערכאת הערעור לשבת בכל תיק ותיק,כולה

 בבתי המשפט מלהתערב ופנימיתת ימכא� קיימת רתיעה מבנ .28הדיונית ולהחליט במקומה

 

  .751, 737ד ה "פ, ג��רמת, הועדה המקומית לבנייה ותכנו� ערי�' לוי נ 175/50 �"בג  26

27  Brown v. Allen 344 U.S. 433 (1953), 540.  
28   � לפעול ולמלא את יפוטיתהמערכת השמכוו� אל יכולתה של  שיקול זה כמצייני�נובלס ושי

 R. Nobles, D. Schiff Understanding Miscarriages of או ר”workability“ –ייעודה החברתי 
Jusitce, Law, The Media, and the Inevitability of Crisis (Oxford, 2000), 235-230; 
R. Nobles, D. Schiff “The Right to Appeal and Workable Systems of Justice” 65 M. L 

 R. (2002) 676. חלוקת כאשר שמירה על מבניות ויכולת פעולתה של המערכת קיימת 
המשאבי� בי� הערכאה הדיונית ובי� ערכאת הערעור מאוזנת או א� נוטה לעבר ערכאת 

ג� .  באנגליה�Magistrates’ Court בתי המשפט הנמוכי� בצרפת או התדוגמכהערעור 
א� כי שינוי בדר� חלוקת ,  לשמור על תפקידה של הערכאה הראשונהבאחרוני� קיי� הצור�

 .מקטי� את משקלו, כאמור, המשאבי�
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 במידה": ער� נוס�"רתיעה זו תקט� א� ההתערבות תישא . בפסקי די� או בהכרעות די�

, לדוגמה, כ�. התערבות מסוג זה מקדמת סופיות. ות בעתידהתערבות כיו� תקטי� התערבויו

. די� תקד� עקביות ואחידות במערכת התערבות בקביעות משפטיות או בענייני� שבסדרי

החלטה מסוג זה נושאת עמה הסתברות גבוהה שהיא תיוש� במקרי� רבי� וללא תלות 

ו במסקנות עובדתיות התערבות בעובדות א, מנגד.  בושנדונותבנסיבות הדיו� והעובדות 

מקדמת צפייה להתערבות הולכת וגוברת והיא תמיד ניתנת לאיבחו� על בסיס התשתית 

   .הראייתית ונסיבות העניי�

רתיעה זו תקט� א� יוצב כנגדה .  סופיות פסקי די� והכרעות די�מקדמתרתיעה מבנית זו 

בפסק די� התערבות � איייפגעו עקבעל� של בתי המשפט ופו �מעמדא�  דהינו – משקל נגד

ולרוב ה� ) קשי� ולא שכיחי� (ה� מקרי קצה, מטבע הדברי�, מקרי� אלה. או בהכרעת די�

.  אשר ישפיע על פעולת בתי המשפט ורשויות אכיפת החוק,29שורת טעויות כרוכי� בגילוי

להקמתו של בית המשפט לערעורי� גילוי שורת הרשעות שווא באנגליה הביאה , לדוגמהכ� 

ועדה לבדיקת תיקי� ו ובסופה של אותה מאה להקמתה של ה20� של המאה הבראשיתה

. אי� להבי� רתיעה זו כשוללת ביקורת על פסקי די� או הכרעות די�. CRCC(30(פליליי� 

 לשו� הדוגלת – בי� לשו� בית המשפט, עתי�, רתיעה זו מבקשת להסביר את המתח הקיי�

הבנתה . הלכה למעשה,  תוצאת הביקורתובי�, בביקורת ובחינה של החלטות בית המשפט

של רתיעה זו עוזרת להבי� את מעמדה וחשיבותה של הסופיות מבחינת מערכת המשפט 

  .פנימה

פחיתה קשיי תקשורת בי� מערכות סופיות מ,  המערכתיתתאוריהשל המנקודת מבטה 

ושיתו� פעולה חברתי בכ� שהיא מסייעת למערכות יציבות חברתיות שונות ומקדמת 

רתיות השונות לקבל ולדעת את עמדת המשפט ביחס למערכת עובדות נתונה ובהתא� חב

היא יוצרת גבולות מערכתיי� . הסופיות מקדמת ג� סגירות מערכתית. לעמדה זו לפעול

 .ללא תלות בפועל� של מערכות חברתיות אחרות, למערכת המשפטיתולדיו� המשפטי 

 ולבתי המשפט כמוסדות מרכזיי� פטלמערכת המשהכרחית , כזכור, סגירות מערכתית

 ההמשפט יכולמערכת אי� . 31כדי לשמור על קיומה כמערכת עצמאית, במערכת המשפט

הסופיות מאפשרת . ה קביעותיכנגד הענות לכל קריאת תיגר מצד מערכת חיצונית לילה

מקדמת את סופיות הבכ� . למערכת המשפטית לייצר מוצר ובאמצעותו להצדיק את פעולתה

  . 32סמכותה של המערכת המשפטיתאת מיות ההחלטה השיפוטית ולגיטי

 

  .61' ראו עמ  29
 .292' ראו עמ  30
  .45' מערכתית ראו עמלסגירות   31
 .83' ראו עמ  32
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ג� מערכת המשפט ובתי המשפט , ככל מערכת חברתית. סגירות אינה אטימות, ע� זאת

תנאי� , בבירור,  לקבועי� יכוללפיכ� בתי המשפט. 33צריכי� לשמור על מימד של פתיחות

 אינו פוגע בסגירות מימד זה של פתיחות. � ושינויי�לבדיקה מחודשת של החלטותיה

משמעות הדברי� היא כי מערכת המשפט ובתי . המערכתית אשר דרושה לשמירת עצמאות�

בריסו� זה של סופיות מבלי שיהא , סופיותההמשפט רשאי� לקבוע תנאי� לתחולת עקרו� 

בדבר סגירות מערכתית ,  תנאי� אלה.כדי לפגוע בעצמאות המערכתבתי המשפט החלטות 

ינ� אא� ש) דיו� מחדש בעניי� בו נתקבלה החלטה(פתיחות מערכתית מזה ו) סופיות(מזה 

בי� הצור� לשמור על , אשר נזכר בראשית הדברי�, יוצרי� מתח פוגעי� בעצמאות מערכתית

�ו; חלוקת המשאבי� בי� ערכאות הדיו� השונות(מבניות ארגונית workability לעיל כאמור (

יש להבחי� בי� שמירה על , במילי� אחרות. ויי� ושינלבי� הצור� לאפשר ביטול החלטות

א� שלשתיה� נפקות על עקרו� הסופיות , מבניות ארגונית ובי� שמירה על עצמאות מערכתית

   .ודר� יישומו

  הליכי� לאחר פסק די�: הסגת סופיות הדיו� במשפטנו  .ד

של פסק דינה . היא לעול� יחסית במידתה, סופיות פסקי די� במשפטנו אינה מוחלטת

נוכח חשיבות זכות הערעור והשימוש . 34הערכאה הדיונית בפלילי� נתו� לערעור בזכות

אי� הערעור  ולכ� לפיה אי� לפסק דינה של הערכאה הדיונית סופיותשרווחת הדעה , הרב בה

 זכות היאאמנ� זכות הערעור . על פסק הדי� של הערכאה הדיונית מהווה סייג לסופיות

ר מקנה זכות זו או א� זכות זו אינה ממומשת בעיתה תוכר  חוק אשהיעדרחשובה א� ב

). הוא ייהפ� לפסק די� חלוט, בלשו� אחרת(סופיותו של פסק דינה של הערכאה הדיונית 

לפיכ� נראה כי עקרו� הסופיות חל ג� על פסק הדי� של הערכאה הדיונית בכפו� לאפשרות 

לפסקי הדי� של ערכאת שוג לומר נהכי עוד ראוי לציי� . פי חוק לערער ולהשיג עליו על

 סופיות רבה יותר משל פסק הדי� של הערכאה שנייההערעור הראשונה ויותר מכ� ל

כפי שיובהר , דומה שאמירה זו מתרכזת בהחלטה ולא באפשרות הביקורת עליה. הדיונית

  . להל�

נית� , ומבלי להמעיט בחשיבות זכות הערעור והיק� השימוש בה, בהתא� לאמור עד כה

דיו� נוס� ומשפט , ערעור:  לסופיות פסק הדי�סייגי�השפיטה קובע : יסוד�חוקלומר כי 

 

 .45' פתיחות מערכתית ראו עמ�רדוכס סגירותלפ  33
 שבו נוכח 835) 2(ד נז"פ, לנת ישראדי מ'קוזלי נ 3268/02פ "על חשיבותה של זו ראו רע  34

חשיבות הזכות העדי� בית המשפט פרשנות המעניקה זכות זו ג� לנאש� במשפט חוזר וביטל 
אשר הכפיפה את , �1957ז"תשי, )סדרי די� במשפט חוזר( לתקנות בתי המשפט 13את תקנה 

  .הערעור בקבלת רשות



  משפט חוזר בפלילי� כסעד למקרי� של עיוות די�: שער שלישי

172 

z:\books\got\07-12-10\got-04.doc 4/10/2008 2:22:00 PM  

על פסק דינו של בית המשפט , ברשות, על אלה מוסי� החוק ומתיר ערעור שני. 35חוזר

שלושה . 36המחוזי בערעור והעמדת שאלה על ידי שר המשפטי� לפני בית המשפט העליו�

בפסק לא מהותיות ת יוסמכות בית המשפט לתק� טעו, חדהא: ענייני� נוספי� שייכי� לכא�

 סמכות בית המשפט להארי� הוא, השני. הדי�� ג� שלא בהסכמת כל בעלי37הדי� אשר נת�

 ראיות קבלת הוא,  והאחרו�השלישי. 38מועד להגשת ערעור או בקשת רשות ערעור

דת סופיות כל אחד מהאמורי� משפיע על מי.  והזדקקות לטענות חדשות בערעור39חדשות

  .עילות התערבות זו והיקפה,  נכונות ערכאה שיפוטית להתערב בפסק הדי�,�פסק הדי

ת יו קובע את סמכו,40 לעריכת דיו� נוס�תנאי� מפרט ,החוק קובע עילות למשפט חוזר

החוק אינו קובע באלו . 41ה להתערב בפסק הדי�דעת�שיקולערכאת הערעור וא� מנחה את 

הוא אינו קובע אימתי תינת� .  אל בית המשפט העליו� בשאלהענייני� יפנה שר המשפטי�

א� אי� החוק קובע אמות מידה להארכת מועד להגשת ערעור או . 42רשות להגשת ערעור

 שקילה ואיזו� של חומרת מבטאת, הסדרת אלה בחקיקה ובהלכה הפסוקה. 43רשות ערעור

מצדיקי� את שעמי� מזה והט") להנציח"או אי� מוכני�  (44אותו מבקשי� לתק�, הפג�

ככל שחול� זמ� רב יותר ממועד מעשה העבירה  ,בהתא� לאמור. 45סופיות פסק הדי� מזה

, כרו�יעמעו� ז(מניעת ההתדיינות המשפטית נוכח קשיי� צפויי� גדל משקלו של שיקול 

 

 .די� בפלילי� מוב� לפסקי כ היאההתייחסות. השפיטה: יסוד� לחוק19�17 סעיפי�  35
 .�1984ד"תשמ, ]נוסח משולב[ לחוק בתי המשפט �32 ו41 עיפי�ס  36
היוע� המשפטי  'עוזר נ 464/65'  ג� המאוור, ]נוסח משולב[ לחוק בתי המשפט 81 עי�ס  37

 .81שנית� לפני חקיקת סעי� , 31) 4(ד יט"פ, לממשלה
 .�1982ב"שמת, ]נוסח משולב[ לחוק סדר הדי� הפלילי 201 עי�ס  38
דינת  מ'טיב נח 516/86פ " ג� ע:אור. ]נוסח משולב[וק סדר הדי� הפלילי  לח211 עי�ס  39

 .פורס� בנבו, דינת ישראל מ'שמ� נ 4093/92פ "ע; 805) 4(ד מא"פ, ישראל
החוק מפרט שיקולי� לעריכת דיו� נוס� כאשר זו . ]נוסח משולב[ לחוק בתי המשפט 30 עי�ס  40

אי� לשו� החוק מפרטת שיקולי� אלה כאשר בית המשפט . הדי��בעלימבוקשת על ידי מי מ
� . בשער השני3 הערה  ג�אולתנאי עריכת דיו� נוס� ר. מחליט מיוזמתו לקיי� דיו� נוס

 .104, 101' או עמר  41
 .447) ט"מתש�ח"תשמ( יח משפטי� " הלכה ואי� מורי� כ�– בקשת רשות ערעור" סולברג 'נ  42
,  חברת צי�'צוקרמ� נ 4274/94פ "ע; 353) 2(ד מ"פ, דינת ישראל מ'עצמו� נ 230/86ש "ב  43

 .799, 793) 5(ד נ"פ, מ"חברת השיט הישראלית בע
מושב באר טוביה  3079/04א "בבש, לדוגמה, כ�. א� אי� הדברי� מכווני� לפג� חמור בהכרח  44

ניתנה הארכה של שנתיי� , פורס� בנבו,  נגב'מ נ" שיתופית בעעובדי� להתיישבות חקלאית
היה מבוסס על הסכמת , מושא הערעור, ימי� להגשת בקשת רשות ערעור מאחר ופסק הדי�

בית המשפט ציי� כי מדובר בצור� בתיקו� טכני . הצדדי� א� לא שיק� בצורה נכונה הסכמה זו
ק די� בפשרה המשק� בעיקרו אשר מקד� מטרה ציבורית ראויה והיא עידוד הפשרה ומת� פס

 .על נכונה את רצו� הצדדי� לפשרה
 יז משפטי� "פיקוח בית המשפט העליו� על הלכות מערכת השיפוט הצבאי"ז פלר "ש  45

 . 53 )ח"תשמ�ז"תשמ(
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או (פגמי� קלי� לא יפגמו לפיה שאיזו� זה מתבטא בעמדה . בעריכת המשפט) אובד� ראיות

בעוד פג� חמור שולל כל ער� , בער� החינוכי או ההרתעתי של פסק הדי�) יפגמו קלות

 ערכאות השיפוט האיזו� האמור מבוטא ג� בירידה בנכונות. חינוכי או הרתעתי מפסק הדי�

נוכח כמות המשאבי� השיפוטיי�  ,וערכאות רבות יותר דנו בככל שלשוב ולדו� בעניי� 

  . והציבוריי� אשר הושקעו בבחינתו

אופ� , 46מדר� פעולת המערכת המשפטית, במידה רבה, ת שיקולי� אלה נובעתהערכ

  . ודימוייה העצמי47חלוקת המשאבי� השיפוטיי� בי� הערכאות השונות

  סופיות ומשפט חוזרעקרו� ה: סיכו�  .ה

 האחרו� בשרשרת הואמשפט חוזר , השפיטה: יסוד�במתווה השלבי� הקבוע בחוק

 של המשפט מיקומונוכח . 48 הזמ� של הלי� פלילי נתו�ההליכי� לפני בית המשפט על ציר

השקעת משאבי� המסתבר של שיעור הו) תו� ריצוי העונשלאחר  ג�( על ציר הזמ� החוזר

 נהוג בפסיקה ובספרות להקנות לפסק הדי� האחרו�, לשלב זהעד   וציבוריי��49שיפוטיי

ת היק� הביקורת על סופיות זו מצמצמת א.  סופיות רבהלפני הגשת הבקשה למשפט חוזר

 העילות אשר מכוח� יורה בית משפיעה עלפסק הדי� במסגרת הבקשה למשפט חוזר ו

כ� שלב הגשת הבקשה למשפט חוזר מאופיי�  כמו. 50המשפט על עריכתו של משפט חוזר

 

 ,קרו� שפיטה על ידי מושבעי� למול שפיטה על ידי שופטי� מקצועיי�י קיומו של ע,הדוגמל  46
ביקורת דר� התנהלות ההלי� למול  (סופיות הדיו�מטרת הביקורת לשמה מבוקש להסיג את 
 .)ביקורת הקביעות העובדתיות שבהחלטה

עולה על ) מספר הדיוני� שנערכי� לפניה והיקפ�(גודלה של ערכאה שיפוטית אחת ככל ש  47
שקעי� משאבי� רבי� וככל שמ, במילי� אחרות( גודלה של ערכאת הערעור על החלטותיה

על , הבכירה� נכונות המערכת להשקיע משאבי� רבי� בערכאה תקט, )יותר לפני ערכאה אחת
השקעת משאבי� , לדוגמה. סינו� התיקי� הבאי� לפני הערכאה הבכירה בקפדנות ולהפ�ידי 

כאשר היק� , מנגד. בערכאה הדיונית תביא להקטנת היק� ההתערבות של ערכאת הערעור
ות להשקיע בערכאת הערעור תגבר הנכונ, המשאבי� שמושקעי� בערכאה הדיונית אינו רב

,  במשפט האנגליגמאותאו דור, )ערעור על דר� השמיעה מחדש(ולהכיר בדרגת שמיעה נוספת 
 .�143 ו141, 112' הצרפתי והגרמני בעמ

ראיה חדשה אפשר ותהווה טע� , לדוגמה. א� אי� להסיק מכ� על היחס בי� ההליכי� השוני�  48
לעומת זאת נית� להורות על דיו� נוס� . לדיו� נוס�להורות על משפט חוזר א� לא תהווה טע� 

  להל�  אור, עילה לעריכת משפט חוזר, כלל�דר�, לא תהווה א� זו בטענה שנדונה והוכרעה
  .�194 ו183' עמ

 .בכלל זה מספר ערכאות שיפוטיות ומספר השופטי� אשר דנו בעניי�  49
ל החלטה על כ� יש משו� ברי לי שבכ": הדברי� מצאו את ביטויי� בפסיקת בית המשפט  50

כ� יש להתייחס לכל �די� שנעשה סופי בהתא� לדי� ועל�פתיחת פתח לערעור סופיותו של פסק
א� לא התעלמתי מהקושי ... בקשה כזאת בזהירות רבה ביותר ולבחו� אותה בחינה מדוקדקת

 "להעתר לבקשה למע� עשיית הצדק) יש... (בעריכת המשפט החוזר כעבור שני� כה רבות
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אפשר שלח� . לח� פני� מערכתי רב להימנע מהתערבות בפסק הדי� או בהכרעת הדי�ב

בשלב זה עלולה להציג את מערכת המשפט הפלילי שיפוטית ונובע ג� מהחשש שהתערבות 

דווקא , תע� זא.  כמערכת אשר כשלה כמעט לכל אורכה במילוי תפקידה– "במערומיה"

דווקא בהודאה . התערבות בשלב זה יש בה משו� איתות כי המערכת שוקדת על פעולתה

יש בה כדי . דולהיש משו� ג, ג� א� לאחר שני� הרבה ובדיקות חוזרות ונשנות, בטעות

  .ויוקרתה לקד� את מעמד מערכת המשפט

מבטא ביסודו מעשה ש נוהגות להציג את המשפט החוזר כהלי� 51הפסיקה והספרות

מעשה איזו� . שקלול ואיזו� בי� סופיות הדיו� וההחלטה מזה והצור� בבירור נוס� מזה

עומת הצגה ל. מסדירי� את הלי� המשפט החוזר במשפטנושהמתבטא בחקיקה ובפסיקה 

. נובעת מהגדרת המושג עיוות די� ש,גישה אחרתזה חיבור במסורתית זו מבוקש להציג 

עיוות די� פירושו פגיעה בערכי� המקדמי� את לגיטימיות ההלי� וההחלטה , כזכור

אול� ער� .  ער� המקד� את לגיטימיות ההלי� וההחלטההואסופיות ההלי� . השיפוטית

בו לא נפגעו שאר הערכי� המקדמי� את לגיטימיות שאלא מקו� הסופיות לא בא לידי ביטוי 

בו נפגע ער� שכי יש להורות על משפט חוזר רק מקו� לקבוע יוצע , לפיכ�. ההלי� ההחלטה

 שא� לא כ� עריכתו של משפט חוזר פוגעת בער� ,מהערכי� המקדמי� את הלגיטימיות

הד לעמדה זו . שניתנת במסגרתוהסופיות ועל ידי כ� נפגעת לגיטימיות הלי� זה וההחלטה 

  :מפי השופט חשי�, נית� לקרוא בדברי� הבאי�

שלאחר הרשעתו של אד� במשפט הוג� : יסוד סופיות הדיוני�, מזה�מעבר"

; וראוי יש לשי� ק� להליכי� ולו כדי שנוכל להיפנות למשפטי� אחרי�

נלאה לעשות צדק ולנהוג �נדלה והבלתי�יסוד הצור� הבלתי, ומעבר מזה

ותרכובת� במינו� הקבוע , בזה�שני יסודות אלה מעורבי� ה� זה. בהגינות

  .52"בחוק יוצרת את עילות המשפט החוזר

למשפט היא אינה נקשרת  ,ג� וראויפט הובהתא� לדברי� אלה הסופיות נקשרת למש

  .שאינו הוג� וראוי

 

אכ� יש יסוד לטענה שג� לבקשות למשפט "; פורס� בנבו, דינת ישראל מ'אבו נ 3/81ח "מ
� –להל�  (241) 4(ד נא"פ, דינת ישראל מ'ברנס נ 6731/96ח " מ..."חוזר צרי� להיות פע� סו

 .251�250' א וג� בעמ249, )ברנסח "מ
סדר  כה� 'צ,  שלגי'מ; 22הערה לעיל , 9974/04ח "מ; 354 ' עמ,15הערה לעיל , עזריהח "מ  51

 . 496 ,)א"תשס, 2מהדורה  (הדי� הפלילי
 . להחלטה17פסקה ב, 293) 4(ד נה"פ, מדינת ישראל 'שוור� נ 1781/00פ "בש  52
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� משפט חוזר אינה פרי איזו� בי� ערכילערו� הוראה ,  זהבהתא� למוצע בחיבור

של הערכי� שמקדמי� את לגיטימיות ההלי� וההחלטה ההדדי מתחרי� אלא פרי פועל� 

  .53סופיות הדיו�ער� תזמו� פעולות וער� , ביקורת ההלי� וההחלטהער� בה� ו

מסדירי� את המשפט החוזר ש זה לחיבור יעסוק בעקרונות ובכללי� שערמשכו של ה

משפט החוזר בישראל ואופי השימוש על מנת לאמוד את היק� השימוש בהלי� ה. במשפטנו

 אשר נאספו מתיקי בית המשפט בדבר בקשות ,בהלי� מוצגי� בהמש� הדברי� נתוני�

תנה הוראה יבו נשנתוני� נוספי� נאספו מקו� . 2003�עד 1989למשפט חוזר בי� השני� 

ער� בחינה ביקורתית של הלי� המשפט י זה לחיבור תשערלאורכו של . ונער� משפט חוזר

מושג עיוות די� בהלי� מוצעת לשה וזר במשפטנו עקרונותיו וכלליו בשי� לב להגדרהח

סופי וחלוט ) בפלילי�( לסקירה השוואתית של הליכי ביקורת על פסק די� מרשיע ,הפלילי

 ולקיומ� של מוסדות חלופיי� וסמכויות חלופיות להלי� המשפט 54בשיטות משפט זרות

   .החוזר

 

  .83�82' לערכי� אלה ראו ג� עמ  53
 למאה �90לי במחצית השנייה של שנות הבסקירה הוש� דגש על הרפורמה במשפט האנג  54

, דבר שעורר סערה ציבורית, שנערכה נוכח גילוי שורת מקרי� של הרשעות שווא, החולפת
  .פוליטית ומשפטית
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  פרק שני

  נית למשפטנו הנוהגאמומהתקופה העות – המשפט החוזר

   הבסיס החקיקתי–החוזר באר� משפט תולדות ה  .א

  ני ובתקופת המנדט הבריטיאמומשפט חוזר במשפט העות  .1

נית הכיר באפשרות לערו� בחינה מחודשת של אמוחוק הפרוצדורה הפלילית העות

 Pourvoi en“ –  ההלי� כונה,הלי� זה הוסדר בהשפעת המשפט הצרפתי. הרשעה בפלילי�

Révision”.  נתונה לבית המשפט העליו� לערעורי� הייתהבמקורה הסמכות )Court of 

Cassation( . 55 סמכות זו בידי בית המשפט העליו�הייתהבתקופת המנדט הבריטי מסורה .

 לעוו� ופשע ותהמקביל (felony or misdemeanour: הסמכות הוגבלה לעבירות מסוג

נית אמו לחוק הפרוצדורה הפלילית העות353 עד �349 לסעיפי� בהתא). במשפטנו הנוהג

ולאחר , ו במפורשימי שהוסמ� על ידו) שהורשע בדי�(הנידו� או  שר המשפטי� �רשאיהיו 

 של עניי� שנית� בו פסק די� ")משפט חוזר"או (בבקשה לבחינה חוזרת , לפנות, מותו יורשיו

  : 56חוזר בהתקיי� אחד מאלהבית המשפט היה מוסמ� להורות על משפט . סופי

במידה , כאשר לאחר הרשעה ברצח הובאה ראיה בכתב שיש בה כדי להוכיח  .א

  .שהנרצח חי, מספקת

אד� אחר באותו מעשה בו הורשע שכאשר לאחר הרשעה נית� פסק די� נוס�   .ב

כ� שהניגוד בי� השתיי� מלמד , עבירה ובנסיבות העניי� לא נית� ליישב את שתי ההרשעות

  .חפותו של אחד מהשניי�על 

דו� ידו� הועמד לדי� והורשע במת� עדות שקר כנגד הניכאשר עד במשפטו של הנ  .ג

  .משה להרשעת הנידו�יובלבד שהעדות ש

מיו� , בתו� שנתיי� ימי�נית� היה להגיש ג �בסעיפי� ב ובקשה מהטעמי� המנויי� 

מושהה היה צוע גזר הדי� בי, הוגשה בקשה על ידי שר המשפטי�. המרשיעהינת� פסק הדי� 

מת� ל עומדת על כנה עד הייתההשהייה זו . בצו שבסמכותו של שר המשפטי� היה להוציא

 

 S.G. Kermack A Handbook of the Law of Criminalמעניי� לצטט לעניי� זה מתו� ספרו של   55
Procedure in Palestine (1928), 92: “The power residing in the Court of Cassation to 

correct Miscarriages of justice after final judgment... has been retained”.  
56  H. Kantrovitch The Law of Criminal Procedure in Palestine (1946), 188-189.  
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עוד קבע החוק כי במקרה של בקשה לפי העילה . החלטתו של בית המשפט בבקשה

, בעובדות כתב האישו� כל ראיה לעבירה אחרת היעדר וב)הרשעה מוטעית ברצח (הראשונה

ביתר .  אלא יבטל את ההרשעהעל עריכת משפט חוזרלערעורי� שפט לא יורה בית המ

 המקרי� לא היה בהוראה על עריכתו של משפט חוזר משו� ביטול הרשעתו של הנידו�

  .בשלב הדיו� בבקשה למשפט חוזר

היה  ,יש להמשי� בחקירה לש� גילוי האמתשנתקבלה בקשה ובית המשפט היה סבור 

התקבלה . כ� וועדה את ניהול החקירה או למנות לש�מוסמ� ליטול לידיו  בית המשפט

היה בית המשפט קובע את , או בסיומה של חקירה שנפתחה לאחר קבלת בקשה, בקשה

ומעביר את הדיו� אל בית המשפט אשר ד� באשמה במשפט החוזר הענייני� טעוני ההכרעה 

  . ודעת�שיקוללפי שפט אחר מ או אל בית ,ראשונהב

תו של אד� מחמת מו, קיי� דיו� מחדשלא נית� ל� בבקשה כי א� מצא בית המשפט שד

או מטע� ,  מי מבי� הנאשמי�היעדר, (contumacy)מרדנות , אשר התייצבותו לדיו� דרושה

בהלי� . באשמה אשר יוחסה לנידו�מוסמ� לית� פסק הדי� הוא היה , הנעו� בהגדרת העבירה

 57הצד האזרחי, התובעהנידו� ולק לצד זה לפני בית המשפט העליו� לערעורי� היו נוטלי� ח

,  נקבע בחוק,במקרה זה).  ממוותהבמקרה שהמניעה מלקיי� משפט חוזר נבע(ונציג המנוח 

תנה שלא בצדק וית� הצהרה בדבר שמו הטוב של זה יבית המשפט יבטל הרשעה א� היא נ

  . אשר הורשע שלא בצדק

דווקני , בהסדר חקיקתי צראופיי� , כמתואר, ניאמוהלי� המשפט החוזר במשפט העות

 הייתה, להגיש בקשה למשפט חוזר, לפי החוק, בה� היה נית�שבמקרי� . ומפורט

, הלכה למעשה, תנאי הגשת הבקשה. ביטול ההרשעה גבוהה במיוחד מלכתחילה הסתברות

הסתברות החפות כנגד הסתברות (לא התירו עריכת משפט חוזר כאשר כפות המאזניי� 

 א� :דהינו היה על המבקש לעמוד בנטל ראיה ומידת ראיה לא קלי�. תמאויינוהיו ) האשמה

 (sufficiently)מוכיחה במידה מספקת שא� בהמצאת ראיה בכתב , בהשגת פסק די� מרשיע

נית הבחי� בי� עריכת משפט חוזר ובי� ביטול אמוחוק הפרוצדורה הפלילית העות. את עילתו

החוק יצר , ואולי חשוב מכל. צוע העונשבי� ביטול ההרשעה ובי� השהיית בי. ההרשעה

  .מנגנו� של חקירה ובדיקה כחלק מההלי�

 

. ת המשפט הצרפתיתבדומה לנוהג בשיט, מני הכיר בצד אזרחי להלי� הפליליוהמשפט העות  57
אפשרות זו בוטלה ע� חקיקת חוק סדר . מניתו לחוק הפרוצדורה הפלילית העות3 עי� סאור

. ]נוסח משולב [ לחוק סדר הדי� הפלילי4 עי�כיו� ס, 208 עי�ס, �1965ה" תשכ,הדי� הפלילי
 נקבעה האפשרות להגיש תביעה אזרחית המבססת עצמה על פסק 1973מאוחר יותר בשנת 

 או סעי�לש� כ� תוקנה ג� פקודת הראיות ר". תביעה נגררת"זו מכונה , הלי� הפליליהדי� ב
 .�1971א" תשל,]נוסח חדש[ד לפקודת הראיות 42
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   משפט חוזר בחקיקת הכנסת.2

לראשונה חוקקה הכנסת הוראות חוק בדבר עריכתו של משפט חוזר במערכת השיפוט 

ל להורות "רמטכה הוצע להסמי� את 1954�ד"תשי, הצעת חוק השיפוט הצבאיב. הצבאית

 נית� להורות על משפט חוזר לטובת הנידו�הצעת החוק הוצע לקבוע כי ב. על משפט חוזר

 א� הורשע בעבירה אד� ,עובדות או ראיות חדשותגילוי  ,שקר או זיו�: מהעילות הבאות

. א� נראה כי מ� הצדק להורות על משפט חוזר לאחר הרשעה על ידי בית די� שדהאו  ,אחר

א� יש יסוד להניח כי הרשעה בבגידה הוא , כ� הוצע, הטע� האחרו� לעריכת משפט חוזר

  . יסודה בטעות

זיו� או , אפשרות לערו� משפט חוזר לרעת מי שזוכה בדי� מחמת שקרג� ההצעה כללה 

עוד הוצע להסמי� את בית . זיכויו ע� ת מתיישבהאינאשר , בדי� שזוכה נאש�הודאה של ו

  . 58 להרשיע ולהענישלזכות או, פסק הדי�את לבטל , אשר ד� במשפט החוזר, המשפט

 להורות על משפט נשיא בית הדי� הצבאי לערעורי�הוסמ� ,  לבסו�חוק אשר נתקבלב

הוצעו בהצעת כפי ש ,העילות לעריכת משפט חוזרמנה את החוק .  לטובת הנידו� בלבדחוזר

  . שעניינה במשפטי שדההעילה האחרונה  למעט ,החוק

כפי , 1995 המשפט הכללית בשנת בעקבות תיקו� העילות למשפט חוזר במערכת בתי

הותאמו העילות למשפט חוזר בחוק השיפוט הצבאי לאלה הקבועות , שיפורט בהמש�

בהתא� למערכת בתי המשפט , כ� כמו. 1984�ד" תשמ,]נוסח משולב[בחוק בתי המשפט 

  . 59הוסמ� בית הדי� לערעורי� במסגרת דיו� בבקשה למשפט חוזר לזכות נידו�, הכלליי�

ציי� כי חוק השיפוט הצבאי קובע מפורשות שלצור� הכנת עמדת התובע הצבאי מעניי� ל

  . הראשי בבקשה למשפט חוזר מוסמ� הוא להורות על בדיקה וחקירה

לפני בית די� מחוזי או משפט חוזר ייער�  1955�ו" תשט,פי חוק השיפוט הצבאי על

לדו� , במשפט חוזר, בסמכות בית הדי�. בהתא� לערכאה שדנה בעניי� בראשונה, מיוחד

 לחוק קובע כי משהחליט בית הדי� כי לש� הכרעתו 454סעי� . להכריע ללא שמיעת ראיותו

יבטל את פסק הדי� במשפט הראשו� וינהל את המשפט החוזר כאילו "עליו לשמוע עדויות 

   ...".ד� בו בפע� הראשונה

 ,י ועדת חוקה ובמסגרת דיונ1957בשנת . מבתי הדי� הצבאיי� לבתי המשפט הכלליי�

שני  1957�ז"תשי, בתי המשפטהוכנסו לחוק , חוק ומשפט של הכנסת בחוק בתי המשפט

 

להורות על משפט חוזר במקרי� ... החוק המוצע מרשה" :בדברי ההסבר להצעת החוק נכתב  58
 ."הנותני� להניח כי היה עיוות די� במשפט הקוד�]ו[

 .�2002ב"תשס, )עילות למשפט חוזר) (39' תיקו� מס(יפוט הצבאי הצעת חוק הש  59
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השני עניינו העמדת שאלה , הראשו� ענייננו במשפט חוזר. 10� ו9 סעיפי� ,סעיפי� חדשי�

 נותר במתכונתו ולשונו מיו� חקיקתו ועד 10סעי� . אגב בקשת חנינה, על ידי שר המשפטי�

1984�ד" תשמ,]נוסח משולב[ק מספרו שונה במהל� חקיקת חוק בתי המשפט ר. ימי� אלה ,

  .32 עי�וכיו� מספרו ס

נוסח [ לחוק בתי המשפט 31  שינה את מספרו לסעי�,שד� במשפט חוזר, 9סעי� 

שופט אחר של בית "כל במסגרתו הוסמ� , 1986הסעי� תוק� לראשונה בשנת . ]משולב

לצד סמכות הנשיא , לדו� בבקשה למשפט חוזר 60"המשפט העליו� שקבע לכ� הנשיא

בעקבות . 1995 נעשה בשנת  בחוקתיקו� מהותי. והמשנה לנשיא לדו� בבקשות אלה

 ,61עדה לעניי� הרשעה על סמ� הודאה בלבד ולעניי� העילות למשפט חוזרוהמלצות הו

 ,ידו�היו להיות בידי הניכולות בוטלה הדרישה כי רק ראיה או עובדה חדשה שלא היו ולא 

לפיה נית� לבקש משפט " עילת סל"וספה כ� ה כמו. ישמשו כעילה לבקשה למשפט חוזר

  .62חוזר בעילה של חשש ממשי לעיוות די� בהרשעת הנידו�

בשלב זה מעניי� . קבועי� בסעיפי� הנזכרי� יידו� בהמש� הדברי�שתוכ� ההסדרי� 

  .חוזרהפט שמהלי� של הלעמוד על עמדות המחוקקי� בעיצוב ה

עמדו דוברי� שוני� על הצור� להשלי� ולהרחיב את , 1957בשנת הל� דיוני הכנסת במ

עילה נוספת להוסי� הוצע כ� . 63ניתאמוקבוע בחוק הפרוצדורה הפלילית העותשההסדר 

הורשע הנאש� בעבירה שעונשה מוות או מאסר "  נית� להורות על משפט חוזר א�לפיהש

הצעה זו אול� . "ענה כי ההרשעה בטעות יסודהולכאורה יש יסוד לט, שבע שני� או יותר

יתרבו הבקשות למשפט חוזר )ש"(מחשש , התנגדות נשיא בית המשפט העליו�עוררה את 

 הוגבלה , ומאותו הטע�במקביל להשמטה זו. הושמטה עילה זוולכ�  "עד אי� סו�

 והי ותיכול ולא ולא הירק לראיות ש,  ראיה חדשהמחמתהאפשרות לבקש משפט חוזר 

עוד מעניי� לציי� כי חברי הכנסת מהסיעות  .64להיות בידי המבקש בשעת בירור המשפט

הדתיות מצאו בהסדרת משפט חוזר לטובת הנידו� בלבד משו� הליכה בעקבות המשפט 

 נוכח, מחמת שקר וזיו�:  החוק שהתקבל לבסו� קבע שלוש עילות למשפט חוזר.65העברי

  . ראיה חדשה ומחמת הרשעה של אחר

 

 .�1986ו"תשמ, )3' תיקו� מס(חוק בתי המשפט   60
  ,)ה"תשנ(ועדה לעניי� הרשעה על סמ� הודאה בלבד ולעניי� העילות למשפט חוזר ודוח ה  61

57�56. 
 .�1995ו"תשנ, )עילות למשפט חוזר) (22' תיקו� מס(הצעת חוק בתי המשפט   62
  .2427�2411' ובעמ, 2106�2099) ז"תשי(כ לא "ד  63
 .2412'  עמש�  64
דיני ; דיני ממונות מחזירי� בי� לזכות בי� לחובה"; 2422' עמב ורהפטיג 'כ ז" דברי חאור  65

מניי� ליוצא בית די� "וכ� )  א, לב,סנהדרי�, משנה ("נפשות מחזירי� לזכות ואי� מחזירי� לחובה
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 תוק� בהתא� 10 כי סעי� ,1957במהל� הדיוני� בכנסת בשנת , שפטי� הסבירשר המ

, שכ� בעוד באנגליה היה מוסמ� השר, תיקו� תו� ריכו�. להסדרי� הנוהגי� באנגליה ובקנדה

את בית המשפט לדו� ה חייבש העברה – להעביר עניי� לבית המשפט לערעורי�, אותה עת

ובידי בית בלבד בשאלה אל בית המשפט העליו� ת השר לפנוהוסמ� במשפטנו , בו כבערעור

  . 66משפט חוזרבעניינו א� להזדקק לעניי� ולקיי�  הדעת�שיקול נתו� המשפט

בקשו להגביל את אפשרות , מכל אלה נראה כי המחוקקי� ושופטי בית המשפט העליו�

  .של משפטי� חוזרי�" שטפו�"השימוש במשפט חוזר על מנת למנוע 

חוק בתי  ל10� ו9 בסעיפי�  המחוקקכונ�י� לציי� כי לכאורה למול מגמה זו מעני

פי שיטת המשפט  לעהאחת : וזר שתי דרכי� נפרדות למשפט ח,1957 משנת המשפט

. לפיה הנידו� או ראש התביעה הכללית רשאי� לבקש משפט חוזר לטובת הנידו�ש הצרפתי

 אגב ,הוסמ� הפני� שרלפיה ש,  והקנדי באותה עתת המשפט האנגליופי שיט לע ,האחרת

אשר יידו� בו כבערעור , להפנות עניי� לבית המשפט לערעורי�, טיפול בבקשות לחנינה

ת שאלה בשיטתנו המשפטית הוקשח הסדר זה ונקבע כי שר המשפטי� רשאי להפנו. 67רגיל

להחליט א� להזדקק לעניי� ולקיי� בעניינו הסמכות בית המשפט לכאשר , לבית המשפט

יש הצדקה ה?  במגמה לעודד עריכת משפטי� חוזרי�? מדובר בכפילותהא�. משפט חוזר

תשובה לשאלה זו תוצע בסופו של פרק זה לאחר בחינת מהותו של כל ? לשתי דרכי� אלה

הלי� המחוקק  קבעלא , מער� דרכי� כפול זהע� זאת ראוי לציי� שלמרות . אחד מההליכי�

ת למרות שהליכי חקירה חוזרת זא. 68כחלק מהלי� המשפט החוזר, בדיקה וחקירהשל 

בית המשפט בשיטת המשפט הצרפתית : 69 ה� במשפט האנגלי,ה� במשפט הצרפתיקבועי� 

. שא הבקשהו ינהל חקירה חוזרת של הפרשה נ,לערעורי� שד� בבקשה למשפט חוזר

 Home)נערכת בדיקה או חקירה על ידי משרד הפני� לפני�  הייתהבשיטת המשפט האנגלי 

Office) ,רשות נפרדת על ידיו� וכי (Criminal Cases Review Commission) טר� הפנית 

כחלק  בשתי שיטות המשפט מדובר בבדיקה או חקירה .העניי� לבית המשפט לערעורי�

נהלי נפרד מזה שחקר ובדק י אורג� מעל ידימנוהלת חקירה אשר ". המשפט החוזר"מהלי� 

 

נקי )  כג,שמות( תלמוד לומר – מניי� שמחזירי� אותו, עליו זכותחייב ואמר אחד יש לי ללמד 
מניי� שאי� מחזירי� , ומניי� ליוצא בית די� זכאי ואמר אחד יש לי ללמד עליו חובה, אל תהרוג

 ).ב, סנהדרי� לג, ברייתא ("צדיק אל תהרוג) ש�(תלמוד לומר , אותו
  .2426�2425'  עמש�  66
   . בהתאמה308, 289, 285' האנגלי והקנדי ראו עמ, לסקירת ההסדרי� במשפט הצרפתי  67
אמנ� בשיטתנו נדרש פסק די� לש� הגשת בקשה למשפט חוזר מחמת הרשעתו של אחר או   68

נפרד מהלי� הבקשה ) הכרו� בחקירה ובדיקה(א� מדובר בהלי� משפטי , מחמת מירמה
 .למשפט חוזר

 .  בהתאמה�289 ו285' לתיאור שיטות משפט אלה ראו עמ  69
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 מי מהצדדי� הישירי� לדיו� על ידיאו  חקירה ובדיקה שלא מטע� ,את העניי� בראשונה

  71!?הנשתכחו בדיקה וחקירה אלה מעיניו של המחוקק בישראל. 70בבקשה

.  תוקנה הוראת החוק שמסדירה את המשפט החוזר באורח מהותי1995כאמור בשנת 

קש דווקא לעודד ולקד� את י ב,1957בניגוד למגמת המחוקק בשנת , נראה כי תיקו� זה

כעולה מהנתוני� האמפיריי� שנאספו בדבר , מגמה זו צלחה. רהשימוש במשפט החוז

  .72בקשות למשפט חוזר

המשכו של פרק זה יתמקד בהערכת הלי� המשפט החוזר כאמצעי לאבחונ� של מקרי� 

כ� תישאל השאלה מה בי� הגשת בקשה למשפט חוזר . טיפול בה�הבה� נגר� עיוות די� וש

מצעי לעריכתו של משפט חוזר בכל הקשור כא, ובי� העמדת שאלה על ידי שר המשפטי�

  .לאבחונ� של עיוותי די� והטיפול בה�

  המשפט החוזר במערכת בתי המשפט הכלליי� בישראל  .ב

 לאפשר את שינוי ההחלטה לטובת נועדש הלי� פלילי הואמשפט חוזר במשפטנו 

בירות העמ מחלק  או מכל עבירהוטיב ע� מי שחוייב בפלילי� על ידי זיכויי לה.הנידו�

במישור . בה חוייב בעבירה קלה הימנהשעבירה העל ידי המרתה של  או ,הורשעבה� ש

 שינוי ההחלטה לטובת הנידו� פירושה הקלה בעונש על ידי המרתו ,הסנקציה הפלילית

נוגעות לדר� ריצוי המשפט החוזר אינו עוסק בסוגיות ש, אול�. 73קיצורו או הפחתתו, באחר

נשיאתו באישפוז כפוי במרכז רפואי למחלות נפש , דות שירות כנשיאת מאסר בעבו,העונש

   .74ב"וכיוצ

 

התביעה הכללית ושניה� שייכי� המשטרה ונהלית על י כי משרד הפני� האנגלי ממונה מ�א  70
 . הרשות המבצעת– לזרוע שלטונית אחת

 מרמזות לקיומה של בדיקה או �1957ז"תשי, )סדרי די� במשפט חוזר(תקנות בתי המשפט   71
פרקליטות המדינה א� מדובר בבדיקה ובחקירה המנוהלות על ידי . �6 ו2 תקנות או ר,חקירה

ח "מ:  דוגמאות לחקירה זואור. אש התביעה הכלליתרמשמש כשוהיוע� המשפטי לממשלה 
דינת  מ'פלינק נ 8777/99ח "מ; 1080ד יד "פ, היוע� המשפטי לממשלה 'יהודאי נ 1/60

פרשת ב. 225) 5(ד נד"פ, מדינת ישראל 'בר יוס� נ 1114/00ח "מ ו746) 4(ד נד"פ, ישראל
נוס� על החקירה שנערכה לאחר ,  חקירה מטע� הנידו� לפני הגשת הבקשהנערכהפלינק 

נו בענייכ , קוד� להגשת בקשה למשפט חוזרותחקיר. היוע� המשפטיהגשת הבקשה מטע� 
פי כל הוראה  נערכו שלא על, )22הערה לעיל , קוזליח "מ(ל "רצח הילד דני כ� זאו  פלינק של

מספר הפעמי� שבה� נערכו חקירות הוא זעו� ומעיד יותר על הכלל , ע� זאת. וריתסטטוט
 .שלפיו אי� נערכות חקירות חוזרות

 .245' ראו עמ  72
 .274' או עמר, טיבה ע� הנידו�ילא תמיד ברור שהמרת עונש אכ� מ  73
 .פורס� בנבו, דינת ישראלמ 'גול� נ 96/90ח "מ  74



   הלכה למעשה–משפט חוזר בישראל :  פרק שלישי

183 

  z:\books\got\07-12-10\got-04.doc 4/10/2008 2:22:00 PM  

שתכליתו לקיי� דיו� בסוגיה משפטית חשובה שכבר נדונה לפני , בשונה מדיו� נוס�

חדש אותו ראוי מקיומו של מידע בוסס על מהמשפט החוזר  ,הערכאות השיפוטיות השונות

מידע . משה בדיוני� הקודמי�ית אשר שהתשתית העובדתיעל רקע בי� ו בנפרדלבחו� בי� 

המשפט במוב� זה . 75וצר בתוכו אפשרות לשנות את ההחלטה בעניינו של הנידו� לטובתואה

 עיו� ובחינה ותכליתו אינה לקיי�  אי� הוא ערעור נוס�,החוזר אינו מהווה הלי� ביקורת נוס�

   .76טענות ועובדות אשר נדונו והוכרעו על ידי בתי המשפט, של ראיות

בבקשה ידו� נשיא בית המשפט . בקשה למשפט חוזר מוגשת אל בית המשפט העליו�

צריכי� להתקיי� לש� הגשתה , מקדמיי�, שני תנאי� מצטברי�. העליו� או אחד משופטיו

, לדוגמה, ולא(עניי� פלילי על הבקשה להתייחס ל ,האחד: 77של בקשה למשפט חוזר

בתי הדי� , לדוגמה, ולא (הפליליי� הכלליי�מתברר ונדו� על ידי בתי המשפט ש) משמעתי

שלא נית�   הואאחרה. )או נקבע כי ביצע מעשה עבירה(במסגרתו הורשע אד� ) הצבאיי�

  .דהינו שההחלטה סופית, לערער או להשיג כנגד ההרשעה בדר� אחרת

או החלטה אשר קובעת כי הנאש� (נית� להגיש בקשה למשפט חוזר כל עוד ההרשעה 

לעניי� זה א� צו אישפוז כפוי של חולה הסובל ממחלת נפש . 78שרירה וקיימת) ביצע עבירה

לא נית� לבקש עריכתו של משפט חוזר בעניינו של מי שיצא . 79דינו כדי� הרשעה בפלילי�

   .80זכאי בדי� ולו מחמת הספק

 לחוק 20כאמור בסעי� , כי משנמחקה ההרשעהנובעת המסקנה  מהדברי� האחרוני�

 , לא נית� להגיש בקשה לעריכת משפט חוזר1981�א"תשמ, קנת השבי�המרש� הפלילי ות

 זהו .81..."מי שנמחקה הרשעתו ייחשב לעניי� כל די� כאילו לא הורשע": נקבעבחוק שהרי 

 

) א(31בשל קיומה של אחת העילות המנויות בסעי� : "יקהבפסג� מצאו את ביטויי� הדברי�   75
ח "מ, "ומכא� האפשרות שתוצאתו תשתנה, מוטל ספק בצדקת פסק הדי�, לחוק בתי המשפט

 .פורס� בנבו, מדינת ישראל 'ב� עמי נ 2051/02
 'ברנדוויי� נ 1/58ח "מ, "אי� המשפט החוזר מהווה ערעור נוס�"משו� כ� רווח הדיבור   76

ח "מ; 433) 1(ד נג"פ, דינת ישראל מ'ארי נ��ב 7558/97ח "מ; 390ע לב " פס,ש"היוהמ
 ,דינת ישראל מ'דות� נ 26/03ח "מ; 86) 3(ד נג"פ, דינת ישראל מ'יעקובובי� נ 6983/98

 .כדוגמאות, פורס� בנבו
 .1201ד יא "פ,  המועצה המשפטית'פלוני נד "עו 203/57' המ  77
שירות לתועלת הציבור או התחייבות להימנע ,  עליו צו מבח�בי� א� הורשע בי� א� לאו והוטל  78

 .מעבירה
 'נ היוע� המשפטי 3/58ח " מאו ור�1991א"תשנ,  לחוק טיפול בחולי נפש15 עי�אשפוז לפי ס  79

 . )ב� ציו� פרשת –להל�  (1341ד יב "פ, ב� ציו�
 .224) 3(ד מד"פ, דינת ישראל מ'בלאו נ 2763/90ח "מ  80
 'צדיק נ 957/89 �" בג;�1981א"תשמ, ק המרש� הפלילי ותקנת השבי�לחו) א(20 עי�ס  81

 השר לענייני 'מחפוד נ 1935/93 �"בג; 431) 2(ד מד"פ, הוועד המרכזי – עורכי הדי�לשכת 
עמדה זו . ל�אי ו784 ,)ז"תשמ,  בכר�(יסודות בדיני עונשי� ז פלר "ש; 752) 1(ד מח"פ, דתות
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נובע כי לא נית� לבקש משפט חוזר בעניינה של ג� מכא� . סייג חיצוני לבקשה למשפט חוזר

בו נקבע שזאת למעט מקו�  כל. 82נינה מלאה אשר נשיא המדינה העניק בעניינה ח,הרשעה

בו דבר ההרשעה אינו חסוי מפני גופי� שבחוק כי ההרשעה אינה בת מחיקה או מקו� 

נראה שיש לקבוע כי נית� להגיש בקשה למשפט חוזר ,  במילי� אחרות.83 בחוקשקבועי�

גר� א� אי� להרשעה נפקות אי� נפקות לעיוות די� ככל שנ. כל עוד יש להרשעה נפקות

  . במצב דברי� זה אי� במשפט החוזר כדי להיטיב ע� הנידו�. בהרשעה

 אינה ניתנת עוד , נשוא הבקשה למשפט חוזרהחלטה שה,משמעה של דרישת סופיות

בי� שחל� המועד החוקי . כל הלי� אחר לפני בית משפט בהתא� לכל די�לשינוי במסגרת 

כל ,  לפיכ�.�84 שהליכי� אלה מוצואו לפתיחתו של הלי� ביקורת אחר ובי, להגשת ערעור

לא נית� , עוד לא חל� מועד הערעור וכל עוד ערעור כנגד ההחלטה המרשיעה תלוי ועומד

  .85להגיש בקשה למשפט חוזר

קרובי משפחתו מדרגה  ולאחר מותו 86את הבקשה למשפט חוזר יכול להגיש הנידו�

מביא להפסקת ההליכי� לפיו מות הנאש� בפלילי� ש חריג לכלל זהו. )צאצאיו (ראשונה

 

 ברהביליטציה מנגנו� הממצה ומפיג כל השפעה פלר הרואה' נתמכת בעמדתו של פרופ
נוכח ההלכה האחרונה נראית בעיני מוקשית ההלכה . הנובעת מחיובו של אד� בפלילי�

נמסר ר אודות הרשעה שנמחקה אשעל לפיה נית� להתחשב במידע ש) לעיל מחפודהלכת (
ע "עלראו ) עוטדעת מי(לביקורת הלכת מחפוד בדברי השופט אנגלרד . ביודעי� על ידי הנידו�

לפיה ש, 258) 1(ד נו"פ, הוועד המרכזי, הדי� בישראל�לשכת עורכי' אל נסאסרה נ 8856/00
ע "לאחרונה נקבע בעל. התחשבות בהרשעה שהתיישנה מנוגדת לתכלית החוק ומידת הצדק

כעמדת , 227) 2(ד נו"פ, הוועד המרכזי, הדי� בישראל�לשכת עורכי' קוסטי� נ 3761/00
נדונה בדיו� נוס� הסוגיה . אודות הרשעה שנמחקהעל שאי� להתחשב במידע , דהשופט אנגלר

שבו נקבע שנית� להתחשב במידע שהתקבל מנידו� בדבר הרשעה שנמחקה רק כאשר מסירת 
, נסיבותיה והזכות לפי חוק שלא למסור מידע זה, המידע נעשתה מתו� הבנת טיב הפעולה

 .637) 4(ד נט"פ, הוועד המרכזי, הדי� בישראל�לשכת עורכי' אל נסאסרה נ 9384/01פ "דנ
82   � .�1981א"תשמ, לחוק המרש� הפלילי ותקנת השבי�) א(20בצירו� סעי� ) ג(16סעי
 .287�286, 265) 2(ד נו"פ, אש הממשלהר 'כ שריד נ"ח 4668/01 �"בג  83
ר מהווה תנאי להגשת בקשה למשפט א� שאי� הגשת ערעו. 79הערה  לעיל, ב� ציו�פרשת   84

הגשת ערעור מהווה שיקול בבחינת כנות וחוזק גרסתו של הנידו� בבקשתו למשפט �אי, חוזר
מדינת  'זזובסקי נ 1695/01ח "מוכ� פורס� בנבו  ,דינת ישראל מ'קזאמל נ 7407/00ח "מ, חוזר

 .פורס� בנבו ,ישראל
  .רס� בנבופו, היוע� המשפטי לממשלה 'נו� נ 5165/01ח "מ  85
, הגשת ערעור עלולה להוות נימוק לדחיית הבקשה�אול� אי. ג� א� לא ערער על פסק דינו  86

, דינת ישראל מ'פתאלי נ 3945/92ח "מ; פורס� בנבו, מדינת ישראל 'דוד נ 515/90ח "מ: ראו
 'עמית נ 960/01ח "מ; פורס� בנבו, דינת ישראל מ'עוואד נ 9247/96ח "מ; 623) 5(ד מו"פ

 .פורס� בנבו, � המשפטי לממשלההיוע
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מתירות לקיי� ה,  זו עולה בקנה אחד ע� הוראות חוק אחרותאפשרות. 87הפליליי� נגדו

  .88 עימו בלבדלאו להקשנפטר הליכי� פליליי� על מנת לזכות נאש� 

היוע� המשפטי . רשאי להגיש בקשה למשפט חוזרא� הוא היוע� המשפטי לממשלה 

התביעה בפלילי� . ישראלבאש התביעה הכללית רמוסמ� לעשות כ� נוכח היותו לממשלה 

חובה זו כוללת את החובה להציג . חבה חובת הגינות מוגברת כלפי בתי המשפט והציבור

כ� על התביעה לבקש הרשעה  כמו. 89לפני בית המשפט את כל חומר הראיות הרלוונטי

האמת אל לה לתביעה לבקש הרשעה בכל מחיר אלא עליה לשאו� לגילוי . 90ממידת הצדק

, מידה זו מחייבת את התביעה לנהוג בהגינות כלפי הנאש�. וליישו� דיני העונשי� בהגינות

, לשקול ג� את הראיות והעובדות שלזכות החשוד, לשאו� לגילוי האמת, לכבד את זכויותיו

ואת אינטרס הציבור , לבחו� את התאמת השימוש בהלי� הפלילי לנסיבות המקרה והחשוד

 שילוב חובות אלה הוא העומד .תת אחריות בפלילי� על הנאש�בהעמדה לדי� ובהש

  . סמכותבבסיסה של ה

לאז� בי� אינטרסי� הכוח ו יביד. היוע� המשפטי לממשלה אמו� על שמירת שלטו� החוק

ביטוי לכ� מצוי בסמכותו לעכב . 91חברתיי� שוני� הקשורי� להלי� אכיפת החוק

להתייצב ולטעו� בכל הלי� משפטי סמכותו של היוע� המשפטי לממשלה . 92הליכי�

מהווה א� היא ביטוי ) ציבור או עניי� ציבורי אחרה זכות, העלול להשפיע על זכות המדינה(

בשל . בעשותו כ� הרי הוא מייצג את עניינו של שלטו� החוק. 93נוס� למעמדו המיוחד

יא סמכות להבג� ו ימעמדו זה של היוע� המשפטי לממשלה במשפטנו נכו� להפקיד ביד

  .94עניי� פלילי שנפסק בו סופית לבחינה ובירור מחדש

 

 . לחוק סדר הדי� הפלילי236 עי�ס  87
�נאש� על א� אי) א� לא להרשיע( שלפיו נית� לזכות לחוק סדר הדי� הפלילי) ב(170 עי�ס  88

 �1974ד"תשל,  לתקנות סדר הדי� הפלילי36 תקנה .כשירותו לעמוד לדי� מחמת מחלת נפש
 .מש� דיו� בערעור שהגיש נאש� שנפטרשלפיה רשאי בית משפט לערעורי� לאפשר ה

דינת  מ'אבו סעדה נ 4765/98פ "ע; 386, 369)2(ד לח"פ, שראלידינת  מ'הלוי נ 277/81פ "ע  89
 .832) 1(ד נג"פ, ישראל

 נאור 'מ; 2057�2056, 2017ד יב "פ,  גרינוולד' נהיוע� המשפטי לממשלה 232/55פ "ע  90
 .421�419, 417 )ה"תשנ�ד"תשנ( כד משפטי� "הפרקליט בשירות המדינה"

דוח ועדת משפטני� על ; 607, 505) 3(ד מ"פ,  ממשלת ישראל'ברזילי נ 428/86 �"בג  91
 שיקול דעת מינהלי באכיפת החוק גביזו� 'ר; 1962, סמכויות היוע� המשפטי לממשלה

 .293 ,)א"תשנ(
 . לחוק סדר הדי� הפלילי232�231 עיפי�ס  92
 .]נוסח חדש[) וע� המשפטי לממשלההתייצבות הי(פקודת סדרי הדי�   93
בו היוע� למשפטי לממשלה יז� שלפחות מקרה אחד קיי�  ,אי� מדובר באות מתה בחקיקה  94

 .79הערה  לעיל, ב� ציו�פרשת  ,משפט חוזר
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�לעול� אי� נשיא בית": דעת�שיקולבש סמכות היאהסמכות להורות על משפט חוזר 

95..."דעתו�הדבר מסור לשיקול. המשפט העליו� חייב להיעתר לעתירת משפט חוזר
�שיקול 

הערכה זו אינה . ו� לטובת הניד ההחלטהינויי שינגזר מהצור� להערי� את סיכוזה  דעת

רקע התשתית  לעשל השופט ) סובייקטיבי( פרי ניסיונו השיפוטי אמדוייקת מטיבה והי

נתקבלה . בקשה למשפט חוזרהשל ) עובדות וקביעות משפטיות, ראיות(האובייקטיבית 

 , לא ייער� משפט חוזר– נדחתה הבקשה.  ייער� משפט חוזר בהתא� להחלטה– הבקשה

  .למשפט חוזר, אחרת, למנוע אפשרות להגיש בקשה נוספתיה כדי יא� אי� בדח

בית . בית משפט מחוזי או בית משפט עליו�: משפט חוזר נער� לפני אחת משתי ערכאות

 ה� בשבתו כערכאת , ה� בשבתו כערכאה דיוניתבמשפט חוזרהמשפט המחוזי יכול לדו� 

  .בית המשפט העליו� יישב במשפט חוזר כערכאת ערעור בלבד. ערעור

היה בית המשפט אשר לפניו , במשפט החוזר, בית המשפט המחוזישכפי שאי� הכרח 

אי� הכרח כי בית , )אפשר ואלה נשמעו לפני בית משפט השלו� (נשמעו הראיות בראשונה

לצד שיקולי קביעת מקו� הדיו� . המשפט המחוזי יהא זה אשר במחוזו נער� הדיו� לראשונה

הוא שיקול מראית פני שניצב שיקול נוס� , 96המשפט לחוק בתי 78כנובע מהוראת סעי� 

כער� המקד� את לגיטימיות , שיקול זה משק� את ער� אובייקטיביות המחליט. הצדק

 אשר ,ראוי ורצוי הוא שהדיו� ייער� לפני הרכב שופטי�נוכח שיקול זה . ההלי� וההחלטה

לעניי� זה ויש לזכור כי אי� בדי� הוראה , ע� זאת. לא שמע את הראיות ולא ד� בעניי� בעבר

ערכאת הערעור מוסמכת לבטל הכרעת די� ג� מחמת עיוות די� ולהורות על דיו� מחדש לפני 

  .97אותו הרכב שופטי�

חוזר הודר� עריכת המשפט   לפניה� ייער� המשפט החוזראשר, הערכאותהבחירה בי� 

אימה לדו� מתש בדבר הדר� הדיונית הנעוצה בהערכ) דיו� מחדש או על דר� הערעור(

מנחי� את שעל השיקולי� . טעמי� שעומדי� בבסיס העילה לקיומו של משפט חוזרב

  :  הבאי�שיקולי�הנית� למנות את שני דרכי הדיו� בי� הבחירה 

 ככל ,היק� החומר העובדתי הנוס� אותו מבקשי� להציג במסגרת המשפט החוזר  .א

  . שהיק� החומר רב כ� נוטה הכ� אל עבר השמיעה מחדש

 

 . ב285, 281) 1(ד לא"פ, מ"בע המאוחד  בנק המזרחי'רויטמ� נ 61/76א "ע  95
הלי� בי� בית המשפט לנושא ה) מבחינת המקו�(בסוגיה זו ה� קיומה של זיקה השיקולי�   96

 906/82ש "ב; 360) 1(ד לז"פ,  אוחנונה'לוי נ 885/82ש " באור.  ומאז� הנוחותהמשפטי
 .723) 1(ד לז"פ,  רובינשטיי�' נמ" תעשיות בעאורד�

יונית נוכח גילוי ראיות בוטל פסק די� של הערכאה הד, ל"כ� בפרשת רצח הנערה חנית קיקוס ז  97
פ "ת, חדשות ונער� דיו� מחדש לפני אותו הרכב שופטי� של בית המשפט המחוזי בבאר שבע

  .פורס� בנבו,  אל עביד'נ דינת ישראלמ 76/93) ש"ב(
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 מכוו� לעריכת המשפט החוזר על דר� 98קיומו של צור� לערו� חקירה שכנגד  .ב

שמיעה מחדש והוא הדי� כאשר לש� הכרעה במשפט החוזר נדרש בית המשפט להערי� 

  . מהימנות� ומשקל� של עדויות

תיטה הכ� , ככל שהמשפט החוזר עתיד להיות מוכרע על בסיס ראייתי מוסכ�  .ג

  .99לעריכתו על דר� הערעור

ככל שהפג� השפיע על . מהות הפג� שגר� לעיוות די� או לחשש להרשעה שגויה  .ד

  .דר� התנהלות ההלי� לפני הערכאה הדיונית כ� יש להורות על שמיעה מחדש

במהל� דיו� במשפט חוזר על דר� הערעור על המערער להתמודד ע� פסק די�   .ה

שתי משוכות אחרונות אלה . ורועל המערער מונח הנטל להוכיח את ערע. עליו הוא משיג

  . אינ� ניצבות בפני הנאש� במסגרתה של שמיעה מחדש

דיו� על דר� הערעור יכול : מהירות הדיו� במשפט החוזר ומידת סופיות ההחלטה  .ו

על החלטה . 100פי המסמכי� אשר הוגשו במסגרתה של הבקשה למשפט חוזר  עללהיער�

 ע� זאת יש לזכור כי במסגרתו של ערעור .101במשפט חוזר על דר� הערעור לא נית� לערער

 . 102מוסמ� בית המשפט לבטל הרשעה ולהורות על שמיעה מחדש לפני הערכאה הדיונית

  .חלו� הזמ� ממועד ביצוע העבירה והאפשרות להעיד עדי� ולהביא מוצגי�  .ז

. אפשרות נוספת לערו� משפט חוזר היא בעקבות העמדת שאלה על ידי שר המשפטי�

 לחוק בתי המשפט רשאי השר להעביר אל בית המשפט העליו� שאלה �32 בהתא� לסעי

החליט בית המשפט במידה ו. אשר התעוררה במסגרת בקשה לחנינה או להפחתת עונש

  . ייער� הדיו� בה על דר� המשפט החוזר, העליו� לדו� בשאלה

בו שהמועד , מלמד כי מבחינת זהות יוז� ההלי�, עד כה, תיאור הלי� המשפט החוזר

יש בהלי� המשפט החוזר כדי , נית� להגיש בקשות למשפט חוזר ודרכי הדיו� במשפט החוזר

בה� נגר� שלספק כר רחב לדיו� בטענות בדבר גרימת� של עיוותי די� ולמת� סעד במקרי� 

  .עיוות די�

 

למשל טענה לאלימות , הטענות בבקשה למשפט חוזרבי� נוכח וראיות החדשות נוכח בי�   98
 . בגביית הודאה של הנידו�

 .227 ' עמ,71הערה לעיל , 1114/00 ח"מ  99
 .�1957ז"תשי, )סדרי די� במשפט חוזר(תקנות בתי המשפט  ל)1(10תקנה   100
 . לתקנות13תקנה   101
. בה יתנהל המשפט החוזרשאפשר והחלטה כאמור מלמדת על בחירה שגויה של דר� הדיו�   102

 .ות אשר בססו את ההחלטה בדבר שמיעה מחדשרעו התפתחויות לא צפוייא� אפשר כי א
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 ,בה� נגר� עיוות די� ולתקנ�שעד כמה יש בהלי� המשפט החוזר כדי לאתר מקרי� 

  .להל� ייפתח הדיו� ה זובסוגי. ונה מהעילות למשפט חוזרנובע בראש ובראש

  אבחונו של עיוות די� באמצעות העילות להגשת בקשה למשפט חוזר  .ג

בטר� ידונו עילות אלה לגופ� ראוי . החוק מונה ארבע עילות לעריכתו של משפט

  .להקדי� ולעמוד על היחס ההדדי בי� עילות אלה

 עילת ,שנייהה. מירמהת משפט חוזר היא עילת המבי� ארבע העילות לעריכ, הראשונה

 עילת ההרשעה הנוגדת והרביעית עילת עיוות , השלישית;חדשותמה) עובדותוה(הראיות 

אבות . 103"עילת סל"בה� מכונה שהאחרונה . עילות אלה יפורטו בהמש� הדברי�. הדי�

ולי� כדי עילה  מקרי� שאינ� ע,העילה הרביעית ראו בה מענה למקרי� חריגי� ויוצאי דופ�

פי אחת משלוש העילות הראשונות וע� זאת מידת הצדק היא שיש לקיי� בירור נוס�  על

בשורות הבאות מבוקש לבחו� הא� אמנ� העילה הרביעית יכולה . 104בהרשעתו של הנידו�

  .להוות עילת סל

  – בי� תוצאות המשפט לבי� הרשעה  .1

 נגר� עיוות הרשעתו של נידו�בבה� קיי� חשש כי שעוסקת במקרי� עילה הרביעית ה

 בי� א� ,105להכרעת הדי� בלבדהמונח הרשעה בפלילי� פורש בפסיקה כמתייחס . די�

ולעניינו ,  מכא�.בי� א� לא הורשע א� נקבע כי ביצע עבירהוהורשע הנאש� בביצוע עבירה 

בי� הרשעת אד� במעשה עבירה ובי� החלטה נראה שאי� להבחי� , של המשפט החוזר

א� אי� אד� חב בפלילי� אי� זאת מאחר ש. 106י פלוני עבר עבירה מבלי להרשיעוהקובעת כ

 

 .יל�א ו353' עמ, 15הערה לעיל , עזריהח "מ  103
 ,)ה"תשנ (ח הוועדה לעניי� הרשעה על סמ� הודאה בלבד ולעניי� העילות למשפט חוזר"דו  104

ח "מ; �1955ו"תשנ, )עילות למשפט חוזר) (22' תיקו� מס( בתי המשפט הצעת חוק; 56�55
 . 249' עמ ,50הערה לעיל , ברנס

ח "א� אפשר כי במ. פורס� בנבו, דינת ישראל מ'שוקר נ 5921/99ח "מ, לעילברנס ח "מ  105
יש , )הסיפ 22פסקה ( )דרעיח " מ–להל� ( 253) 4(ד נז"פ, מדינת ישראל 'דרעי נ 8483/00

בהתא� לפירוש , "תוצאות המשפט"ובי� " הרשעה"חינה בי� אינה מבשגישה ש �משו� ניצני
 .המרחיב אשר מוצע להל�

 בעקבות החלטה כאמור נית� להטיל סנקציות שונות ,א לחוק סדר הדי� הפלילי192 עי� ס:אור  106
 �ז"תשל, א לחוק העונשי�71 עי� ס;דוגמת צו מבח� או שירות לתועלת הציבור ללא הרשעה

  .�1969ט"תשכ, ]נוסח חדש[ודת המבח�  לפק�9 ו1 עיפי�ס; 1977
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. לפיה ביצע עבירה רק משו� שלא הורשע בהשמקו� להותיר על כנה קביעה שיפוטית 

  .107הימנעות בית המשפט מלהרשיע לא נועדה להחמיר ע� הנידו� אלא רק להיטיב עימו

מכוונת את עניינ�  הראשונות שתי העילותלשו� , בשונה מלשו� העילה הרביעית

את הכרעת הדי� המשפט כוללות  תוצאות , ולא רק להרשעתותוצאות משפטו של הנידו�ל

 מכוונת לכ� נ� שכ� לשו109בלשונה קרובה העילה הרביעית לעילה השלישית. 108גזר הדי�ו

הפועל היוצא . )בסנקציה הפלילית(בעונשו ששתיה� עוסקות באחריות הנידו� בפלילי� ולא 

 ובי�  שקבועה בעילה הרביעית– "הרשעתו"כ� הוא שככל שקיי� הבדל בי� התיבה מ

 כ� מצומצמת גזרת המקרי� , לשו� שתי העילות הראשונות– "תוצאות המשפט"התיבות 

  . עילות אלהבה� מהווה העילה הרביעית עילת סל ביחס לשתי ש

� אינ� באי� בגדרה הקלה בעונש או שחרור מוקד, עיו� בפסיקה מלמד כי ענייני חנינה

ע� זאת נפסק כי על יסוד סמכותו הטבועה של בית המשפט . 110של בקשה למשפט חוזר

 אשר ,מוסמ� הוא בנסיבות חריגות לבחו� ולתק� גזר די� א� נמצאה בו טעות גלויה ובולטת

הוגשו בקשות למשפט חוזר רק לעניי� גזר הדי� למעשה  הלכה. 111גרמה לנאש� עיוות די�

  .112כל בקשה אחרתוה� נדונו כ

בעבר ואי� המשפט יש להניח כי הועלו ונדונו ומידתו ) הסנקציה(סוגיית סוג העונש 

אי� די בביסוס בקשה  לכ� .החוזר משמש מקצה נוס� לבירור טענות אשר נדונו בעבר

יש צור� בפג�  .התערבותה של ערכאת הערעוראת מצדיקי� שעל טעמי� למשפט חוזר 

הפסיקה . דוגמת חריגה מהעונש המקסימלי שקבוע בחוק, )טגלוי ובול(חמור במיוחד 

בצור� לאז� בי� סופיות הדיו� ובי� חומרת הפג� שנפל בהלי� או , בי� היתר, מקה עמדה זוינ

  .113שא הבקשה למשפט חוזרובהחלטה נ

 

בו נקבע כי יש לפרש ש, 473, 418) 3(ד נו"פ, דינת ישראל מ'אס� נ 2976/01פ "השווה לרע  107
 ככולל מי שנמצא אש� �1977ז"תשל, לחוק העונשי�) א(77שבסעי� " הורשע"את המושג 

 .בביצוע עבירה ולא הורשע
 .105הערה לעיל , 5921/99ח "מ  108
על סדר  קדמי ' יאו ר,כמתייחסת לאחריות לביצוע עבירה) 3)(א(31 עי�קדמי מפרש את לשו� ס  109

 .1238 ,)ח"תשנ, כר� ב (הדי� בפלילי�
, דינת ישראל מ'מרואת נ 1974/00ח "מ; פורס� בנבו, דינת ישראל מ'רקייק נ�א 8215/99ח "מ  110

 .פורס� בנבו
 .105רה העלעיל , 5921/99ח "מ  111
 .442) 3(ד לח"פ, מדינת ישראל' נ) פינדוי�(אביב  5/84ח "לדוגמה מ  112
 טענות ערעוריות בדבר לפיוש ,פורס� בנבו, היוע� המשפטי לממשלה 'פישר נ 361/01ח "מ  113

 .חומרת העונש אינ� מצדיקות עריכת משפט חוזר
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, כמוצע בחיבור זה. נראה כי בתזה שמוצעת בחיבור זה יש כדי להבהיר את הדברי�

פגיעה באחד מהערכי� שמקדמי� את לגיטימיות ההלי� וההחלטה עיוות די� נגר� עקב 

אלא שער� זה מוצא את ביטויו רק לאחר . על ערכי� אלה נמנה א� ער� סופיות. השיפוטית

יש לבסס את הבקשה , ת הדיו�ו ער� סופינוכח. שיתר הערכי� קבלו ביטוי נאות ולא נפגעו

, במילי� אחרות. ות הדיו�מקדמי� את לגיטימיהאחרי� שהערכי� מעל פג� באחד 

. כה להיעשות לש� תיקונו של עיוות די�יהתערבות בגזר הדי� בשלב המשפט החוזר צר

הוא יכול . עיוות די� בגזירת הדי� עלול להיגר� בעטיו של פג� בשלב הטיעו� לעונש

עקב פגיעה  או 114דוגמת עונש העולה על זה הקבוע בחוק: חוקיות העונש� אילהיווצר בשל

  . שיוויו�בער� ה

 לבי� "הרשעה"ראוי לקד� פרשנות שתצמצ� את הפער בי� המונח , מהאמור עד כה

" סמכות טבועה"פני הסתמכות על  עלמגמה פרשנית זו עדיפה  ".תוצאות המשפט"המונח 

 היעדר על פני פהא עדייה.  לבחו� את גזר הדי� בבקשה למשפט חוזרשל בית המשפט

זכות ולא כמעשה  כעניי� שבתעורר לתק� את גזר הדי�פיתרו� דיוני לצור� אשר עלול לה

מכוחה ש ,לבסו� פירוש זה מקד� את תכליתה של העילה הרביעית לשמש עילת סל. חסד

כעילת סל יש מקו� לפרש את היק� פרישתה של העילה  (נית� להורות על משפט חוזר

ואת המשפט ) כחופ� וא� עולה על תחו� פרישת� של יתר העילות לעריכתו של משפט חוזר

   .החוזר כסעד למקרי� של עיוות די�

את כל התוצאות הישירות ג� " הרשעה "מונחתו� המגמה פרשנית כאמור תקרא ל

מוטלת עקב שתוצאות אלה כוללות את הסנקציה הפלילית . 115והמיידיות הנובעות הימנה

יה הטלתה של סנקצ, מניה וביה, ההרשעה בפלילי� נושאת עמה מהטע� שחיוב בפלילי�

או בנשיאה (לאפשר הטלת עונש , בי� היתר, הרשעת אד� בפלילי� נועדה. 116פלילית

בית המשפט מחוייב על פי חוק לגזור את דינו של המורשע ו) פי חוק בסנקציה אחרת על

נית� יהיה להתערב בגזר הדי� באמצעות משפט , ולגישה המוצעת בחיבור זה, ע� זאת. בדי�

  .ר הדי� בעיוות די�בה� כרו� גזשחוזר רק במקרי� 

 

 .91' או עמר  114
הנובעות מההגבלות שבריצוי העונש אלו נובעות מהרישו� הפלילי או ש התוצאותאת א� לא   115

רועי� חיצוניי� להלי� יתוצאות אלה תלויות בהליכי� וא). בכלל זה עניינו של אסיר ברישיו�(
מאחר ואי� סופיות הדיו� , כ� כמו. גרימת� ושיעור� אינו חלק מההחלטה השיפוטית, הפלילי

ג�  או ר,להיות נדונות במסגרות דיוניות אחרות הקבועות בדי�ה� עשויות , בפלילי� נוגעת לה�
 .�2001א"תשס, תנאי ממאסר�חוק שחרור על

צו מבח� , עונשי� וסנקציות אשר אינ� בבחינת עונש דוגמת התחייבות להימנע מלעבור עבירה  116
 .ושירות לתועלת הציבור
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  על היחס ההדדי בי� העילות למשפט חוזר והכרה בעילת סל  .2

 ותעילארבע היותר מאחת או  כאשר הוכחה שנית� להורות על משפט חוזר ברור

 אינה יצוע מעשה עבירהבבאד� אחר כאשר הרשעתו של , למשל. לעריכתו של משפט חוזר

) אולי אגב משפטו של האחר(ו במקרה זה ע� הרשעתו של הנידו� וכ� נתגלעולה בקנה אחד 

בדוגמה זו מתקיימות שתי (עשויות לשנות את תוצאות המשפט לטובת הנידו� שראיות 

 אול� הא� כל עילה יוצרת סביבה ג� ,)עילת הראיה המחדשת ועילת הרשעת אחר: עילות

  . שמונע התקיימותה של עילה אחרת, הסדר שלילי

לפיה לא נית� לעקו� תנאי עילה אחת על ידי עילה ש לעמדה הפסיקה כוונהראשיתה של 

, לפיה עדות שנשמעה במשפטו של הנידו� היא עדות שקרשכ� נקבע כי ראיה חדשה . אחרת

. 117קובע כי פלוני העיד עדות שקרש פסק די� ו שלהיעדרבלא תבסס עילה למשפט חוזר 

 לתיקו� החוק בשנת  קיימת עדהייתהבדומה לכ� נפסק כי לא נית� לעקו� את הדרישה אשר 

במוב� שלא נית� היה להגישה קוד� לכ� על ידי הגשת תובענה ,  שהראיה תהיה חדשה1995

 חדשה לאבמסגרתה תוגש ראיה ואשר   לפסק די� שיצהיר כי פלוני העיד עדות שקרחדשה

  .118הוכחת עדות שקרש� ל

שפט בית המנמנע בפרשה זו . ברדריא�פרשת פשר לראות ב בפסיקה אסימ� לתפנית

 של פסק היעדרבנימוק של , בה נטע� לעדות שקרשמלנמק דחייתה של בקשה למשפט חוזר 

טענה כיו� בית המשפט מוכ� לבחו� וג� לקבל . 119קובע כי יסודה של העדות בשקרשדי� 

דהינו טענה לעדות שקר נבחנה . בע כי הראיה בשקר יסודהושק לעדות שקר ללא פסק די�

 שאי� יסוד� , ככל ראיה או עובדה אחרות)ראיה מחדשתבדבר  (שנייהבמסגרת העילה ה

נמצא כי בית המשפט קיבל מבלי לבחו� את הסוגיה עד תו� את האפשרות . בשקר או זיו�

  .120 באמצעות עילת הראיה המחדשתמירמהתנאי עילת הלעקו� את 

 

היוע�  'מרקובי� נ 3/59ח "מ; 1728ד יג "פ, היוע� המשפטי לממשלה 'אסא נ 2/49ח "מ  117
ד יג "פ, היוע� המשפטי לממשלה 'צוברי נ 4/59ח "מ; 1704ד יג "פ, המשפטי לממשלה

1848. 
  .95הערה לעיל , 6/76א "ע  118
היא העילה הראשונה (א� שקיומו של פסק די� מהווה תנאי לביסוסה של עילת התרמית   119

הלכה זו נשנתה בפסקי . 397) 1(ד לז" פ,דינת ישראל מ'דריא� נבר 8/82ח "מ, )למשפט חוזר
 'דרעי נ 6302/01 �" בג;85) 1(ד מו"פ, דינת ישראל מ'יהלו� נ 5453/91ח " מ:די� נוספי�

  .735, 725) 6(ד נו"פ, היוע� המשפטי לממשלה
 ,אלדינת ישר מ'הררי נ 1966/98ח "מ; פורס� בנבו ,דינת ישראל מ'פלוני נ 1304/98ח "מ  120

היוע� המשנה לנשיא כי הסכמת כתב , צ"מע שנודע בש� פרשת, בעניי� זה (פורס� בנבו
  ). בבקשה לעריכת משפט חוזר הביאה אותו להורות כמבוקשהמשפטי לממשלה
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יסודה של קביעה ביחס ההדדי בי� העילות הוא בעמדה ערכית בדבר תכלית  כי דומה

 או ,אפשרות אחת היא כי תכלית ההלי� ליישב סתירות בי� פסקי די�: החוזרהמשפט 

אפשרות אחרת היא כי תכליתו . 121בי� המציאות ובי� פסק הדי�) נחזות(סתירות ברורות 

ני אמודומה כי ההסדר העות. 122לנידו� מפני החלטות לא מוצדקות" רשת ביטחו�"לשמש 

ני היו צרות אמולפי המשפט העות, החוזרעילות המשפט . כיוו� פניו לתכלית הראשונה

יושרה  ,בו יוקרתה של המערכת המשפטיתשהתבססו על מצב דברי� אלה עילות . במיוחד

 או מחמת סתירה נגלית בי� פסק , פסקי די� סותרי�עלולות להיפגע מחמתואמינותה היו 

   .123)הרשעה ברצח כאשר הנרצח בחיי�(הדי� למציאות 

לציד� הורחבה מאוד . יינ� בפסקי די� סותרי� נותרו על כנ�שתיי� מהעילות שענ, כיו�

, העילה שעניינה בראיות ועובדות שלא נתבררו במהל� הדיו� המקורי ונוספה עילה חדשה

הרחבה זו מלמדת כי הלי� המשפט החוזר כיו� אינו מתמקד בהגנה על . די� היא עילת עיוות

ההלי� מהווה הזדמנות .  נוס� בעניינובנידו� ובצדקת עריכת ברוראלא , המערכת השיפוטית

נוספת עבור הנידו� להוכיח את חפותו או לזכות בהחלטה שיפוטית טובה יותר עבורו מזו 

.  פסקי די� סותרי�היעדרלהורות על משפט חוזר ג� ב, כיו�, כ� נית�. 124השרירה והקיימת

 

דחותו על ס� תביעה אזרחית ב, הלורד דנינג, דברי שומר המגילותבהקשר זה מעניי� להביא מ  121
טר� זיכויי� בשנת , 1980כנגד המשטרה בשנת " 6� ברמינגה"הגישו המורשעי� במשפט ש

1993,McIlkenny v. Chief Constable of West Midlands Police Force [1980] 2 All E.R. 
227, 240:  

“If the six men win it will mean that the police were guilty of violence and 
threats, that the confessions were involuntary and were improperly admitted 
in evidence and the convictions were erroneous. That would mean that the 
Home Secretary would either have to recommend that they be pardoned or 
he would have to remit the case to the Court of Appeal. That would be such 
an appalling vista that every sensible person in the land would say: it cannot 
be right that these actions should go any further”. 

 ...ביסוד הסמכות לעריכת משפט חוזר": דומה כי לגישת הנשיא ברק שתי התכליות שלובות  122
הבטחת מנגנו� דיוני שיאפשר תיקו� האחד הצור� ב: מונח איזו� בי� שני שיקולי� מרכזיי�

 לא רק בשל ההכרה במגבלותיה של השפיטה אלא ג� בשל הצור� ...טעות בהרשעתו של אד�
 .20פסקה , 105 הערה לעיל, דרעיח " מ"בשמירה על אמו� הציבור בה

 .177' ראו עמ  123
מעניי� לציי� כי ג� בהלי� האזרחי הוכרה . יל�א ו756 ' עמ,71הערה לעיל , 8777/99ח "מ  124

האפשרות לערו� משפט חוזר על דר� הגשת תביעה חדשה לביטול פסק די� מחמת גילויי� של 
, מ"בע  בית טלטש'ל נ"עזבו� המנוח סלי� עזרא שעיה ז 4682/92א "עראו , ראיות חדשות

הוועדה המקומית . וינברג נ 1081/03) א"ת(פ "ראו הליישומה של ההלכה . 366) 3(ד נז"פ
 'נמ "בעידיעות תקשורת  4582/03) ��י(א "וכ� תפורס� בנבו  ,לתכנו� ולבנייה תל אביב יפו

 בכ� דומה כי הצטמצ� הפער בי� ההלי� הפלילי ובי� ההלי� .פורס� בנבו, צימרמ�' פרופ
כיו� מתמקד פער זה באות� .  וחלוטבכל הקשור לאפשרות שינויו של פסק די� סופי, אזרחיה
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ברורה והיא נתונה בו חפות הנידו� אינה שנית� להורות על משפט חוזר במצב דברי� כ�  כמו

  . במחלוקת

אי� . לפיכ� אי� פסול בעקיפת תנאי מתנאי אחת העילות על ידי שימוש בעילה אחרת

נית� . על קיומו של פסק די� כתנאי לקבלת בקשה לעריכת משפט חוזר, לדוגמה, טע� לעמוד

  .לא מושכל במשאבי� שיפוטיי� וציבוריי�מעי� זה משו� שימוש תנאי לראות ב

עילות אשר מכוונות . 125א את העילות כעילות חלופיות ומשלימות זו את זונכו� לקרו

עובדה או ראיה אשר לא נדונו קוד� לכ� , 126לעריכתו של משפט חוזר בהתבסס על טענה

מסורי� אשר מתייחסות לענייני� שעובדה או ראיה , טענה). זריזות הראויה בהועלוואשר (

שינוי שיש בו , נה הדי� או ההלכה השיפוטיתלרבות טענה כי שו, להכרעתו של בית המשפט

טענה בדבר שינוי בדי� או בהלכה כמוה כטענה .  בפלילי�כדי להשפיע על אחריות הנידו�

שהרי אי� בה אלא להצביע על אירוע שהתרחש לאחר סיו� ההליכי� בעניינו של , לעובדה

  . 127הנידו�

 

א� ) גרמתו של עיוות די�(פי העילה הרביעית לחוק  מקרי� המהווי� עילה למשפט חוזר על
כ� שכ� בהלי� האזרחי הוכרה  כל. ראיה או עובדה חדשי�, שקר, אי� בה� משו� מירמה

י� אחרו� לעני. ביטולו של פסק די� חלוט מחמת מירמה או ראיות חדשותאת האפשרות לבקש 
, האחד: פער זה יכול להימדד בשני פרמטרי�. זה נית� לראות פסק די� נוגד משו� ראיה חדשה

להוסי� ולהקצות משאבי� לבירור סוגיות הנוגעות , בנטיית בית המשפט בהלי� האזרחי
בנכונות בית המשפט להכיר בנסיבות המקימות עילה למשפט חוזר , האחר. לסכסו� בי� פרטי�

 בשולי הדברי� ראוי לעמוד על שני הבדלי� נוספי� שבי� .הרביעית ועילה זו בלבדלפי העילה 
בעוד המשפט החוזר בהלי� הפלילי נועד לטובתו של , האחד: ההלי� הפלילי להלי� האזרחי

תובע (די� �כל בעל. די� כלשהו�נידו� אי� משפט חוזר בהלי� אזרחי מכוו� לעניינו של בעל
: הבדל נוס� נעו� בדר� הדיו�. למשפט חוזר לצרכיו וענייניו שלורשאי להגיש תביעה ) ונתבע

המשפט . דיו� בבקשה למשפט חוזר ודיו� במשפט חוזר, משפט חוזר בפלילי� נחלק לשניי�
החוזר האזרחי נער� בהלי� אחד במסגרתו נית� לתבוע ג� סעדי� אחרי� ובכלל� סעדי� אשר 

 .נדחו בפסק הדי� אותו מבקשי� לבטל
 105 הערה לעיל, דרעיח "מכ� נהג בית המשפט בעניי� ; 497 'עמ, 51הערה לעיל , כה�ושלגי   125

בו נבח� א� יש בטענה לעדות שקר לבסס עילה למשפט חוזר לפי שלוש חלופות שונות ש
 .לחוק) 4(�ו) 2(, )1(המנויות בסעיפי� קטני� 

מבקשת לשנות מההלכה הפסוקה או טענה בדבר ערכ� הראייתי של ראיות ש� לא טענה א  126
כ� אי� די בטענה כי יש לערו� בדיקות נוספות כדי לבסס עילה למשפט  כמו. מובנ� או נשמעוש

דינת  מ'אזר נ 2224/97ח "מ; פורס� בנבו, מדינת ישראל 'ב� עזרא נ 716/90ח " מ,חוזר
סגל  5553/98ח "מ; פורס� בנבו, דינת ישראל מ'בוקרא נ 7512/97ח "מ; פורס� בנבו, ישראל

 .פורס� בנבו, דינת ישראל מ'נ
אינו כלול בהוראת , להבדיל משינוי חקיקתי, נוגעת לאחריות בפלילי�ששינוי הלכה פסוקה   127

 � .ש� 46 והערה 205'  עמ ג�אור. �1977ז"תשל,  לחוק העונשי�5סעי



  משפט חוזר בפלילי� כסעד למקרי� של עיוות די�: שער שלישי

194 

z:\books\got\07-12-10\got-04.doc 4/10/2008 2:22:00 PM  

 אלא עיו� נוס� נוכח הדיו� וההחלטהעל ביסודו אינו הלי� ביקורת המשפט החוזר 

ראיה או עובדה אחרות שטר� נדונו , שינוי ההלכה, שינוי חקיקתי: התרחשות עובדתית

. 128 תדחה על דר� הכלל,בקשה שבמסגרתה שבי� ומעלי� עניי� אשר הוכרע. והוכרעו

בה נטע� כי יש לשנות את פרשנותו שמשו� כ� יש לדחות בקשה לעריכתו של משפט חוזר 

ע� . 130או להסיק מסקנות שונות על בסיס אותו מידע שנדו� בעבר, 129של הדי� בפלילי�

במקרי� נדירי� , 131לשוב ולעיי� בסוגיות אשר נדונו והוכרעוראוי להכיר בסמכות , זאת

שהוצגו (ברורות ומשכנעות לחפות הנידו�  כאשר קיימות ראיות, למשל,  בה�ויוצאי דופ�

בית המשפט לדחות בקשה יאל� בה� ש צבי� קשי�מ מ כדי להימנע זאת,)ונדונו בעבר

הוכרע על נדו� בעבר וברור כי הנידו� זכאי בדי� א� כיוו� שהעניי�  "למשפט חוזר באמירה

 במצבי� אלה ראוי להרחיב ולקיי� את הדיו� בבקשה ".ידי כבולות�ידי שופטי� אחרי�

ת בו הערכת הראיושכדי להימנע ממצב דברי� , למשפט חוזר בהרכב של מספר שופטי�

אמנ� אי� החוק קובע מפורשות אפשרות לקיי� דיו� .  שופט יחידדעת�שיקולנתונה ל

 בית דעת�שיקולא� מאחר ואי� איסור על כ� הדבר נתו� ל, בבקשה בהרכב של שופטי�

  .132המשפט

פרשנות זו של ההלי� עולה בקנה אחד ע� ההגדרה שמוצעת למושג עיוות די� בחיבור 

לצור� כ� על . ט החוזר בטיפול במקרי� של עיוות די�פרשנות זו ממקדת את המשפ. זה

ההלי� להתמקד באבחו� מצב של פגיעה באחד מהערכי� שמקדמי� את לגיטימיות ההלי� 

 

ד "פ, דינת ישראל מ' נסוס� 7106/00ח "מ; פורס� בנבו, שראלדינת י מ'לב נ 2551/00ח "מ  128
 .695) 4(נד

 'עמית נ 748/00ח "מ; 76לעיל הערה , 1/58 ח"מ; 71ע לא "פס, ש" היוהמ'הרמ� נ 1/57 ח"מ  129
משנה את היק� האיסור בפלילי� שנקבעה הלכה משפטית  כאשר .פורס� בנבו, דינת ישראלמ

נית� לטעו� לתחולת ההלכה ,  מפחיתה את האחריות בפלילי� במסגרתו של הלי� אחראו
 .החדשה על עניינו של הנידו�

להל�  (357) 4(ד נה"פ, דינת ישראל מ' נאייזי� 4512/99ח "מ; 128הערה לעיל , 7106/00ח "מ  130
דעת משפטית חדשה שנערכה לאחר סיו� �וות הוא הדי� בניסיו� להיתלות בח.)�יאייזח " מ–

גול�  3068/03ח "מ, ההליכי� המשפטיי� ואשר מבוססת על מידע אשר הוצג ונידו� במהלכ�
 .905) 5(ד נז"פ, היוע� המשפטי לממשלה 'נ

ה הדיונית או הדברי� כוונו לסוגיות אשר נבחנו על ידי הערכא. 130הערה לעיל  ,אייזי�ח "מ  131
 שאי� המשפט החוזר ,קרו�ישאינה מתיישבת ע� הפסיקה והע, עמדה אחרת. ערכאת הערעור

�כי העובדה שהמבקשי� אינ� מעלי� טענות : "הביע הנשיא ברק בפוסקו, בבחינת ערעור נוס
כדי לשמש בסיס לדחיית , כשלעצמה, אי� בה, חדשות שלא עמדו לרשות� במשפט�

 הנשיא סמ� דבריו על תיקו� .פורס� בנבו, דינת ישראל מ'סמרי נ 3635/01ח " מ,"בקשת�
 � ומחיקת הדרישה כי העובדה או הראיה יהיו חדשות ושלא נית� היה לחוק )2)(א(31סעי

 .להביא� קוד� לכ�
שבו ד� , 796�795 , 789) 1(ד לז" פ, הממונה על מחוז ירושלי�'מחול נ 322/81 �"בגהשווה ל  132

 הבקשה תידו� על נקבע כי� בבקשה להסרת חיסיו� למרות שבחוק הרכב של שלושה שופטי
  .ידי שופט של בית המשפט העליו�
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 ,תנה בעניינו של הנידו�י נפגמה לגיטימיות ההחלטה שנ– נפגע ער�. וההחלטה השיפוטית

היר הוא שאי� טע�  אלא א� כ� ברור ונ,או אז על בית המשפט להורות על משפט חוזר

לשיטה . כפי שיובהר בהמש� הדברי�, שכ� אי� לשנות את ההחלטה לטובת הנידו�, בהלי�

קרי פגיעה בהטיית " (אי הרשעת הח�"זו המוצעת אי� צור� להוכיח כי נפג� דווקא ער� 

הדיו� לטובת הנידו� כמבטאת את החשש מהרשעת הנידו� והעדפת זיכוי שגוי על הרשעת 

. נית� להוכיח כי נפג� ער� אחר דוגמת השתתפות מועילה בהלי�, � למוצעבהתא). שווא

רק העילה ". אי הרשעת הח�"שלוש העילות הראשונות למשפט חוזר מתמקדות בער� 

כפי שיובהר , "אי הרשעת הח�"הרביעית אוצרת בתוכה פגיעה בערכי� אחרי� לצד ער� 

 באורח ,שר מהותה ורוחה מבוטאי�א, העילה הרביעית מהווה עילת סל, הנה כי כ�. להל�

  . בשלוש העילות הראשונות,פרטני וחלקי

  .כפי סידר� בחוק, מכא� לפירוט העילות למשפט חוזר

  :לחוק) 1)(א(31סעי�  – שקר וזיו� כעילה למשפט חוזר  .ד

י� יסודה היה בשקר יבית משפט פסק כי ראיה מהראיות שהובאו באותו ענ"

אילולא ראיה זאת היה בכ� כדי לשנות את או בזיו� ויש יסוד להניח כי 

  ".תוצאות המשפט לטובת הנידו�

 מירמהה – fraus omina corrumpit – לפיושקרו� המשפטי יסעי� זה מבטא את הע

   .133מבטלת הכל

 .134 בי� בהלי� פלילי ובי� בהלי� אזרחי,פסק די� נפסק. של עילה זו בפסק די�יסודה 

היא פרי , ראיה לה נזקק בית המשפט בעניינו של הנידו�פסק הדי� צרי� שיקבע או יצהיר כי 

בית המשפט , אול�.  מסמ� או מוצג שה� מעשה זיו�,עדות שהיא שקר: מעשה תרמית

 אי� הנאש� רשאי לפתוח במסע לש� קבלת פסק די� אשר קובע כי  כיוקבעהוסי�  העליו�

 

עי� גב קבוצת פועלי� להתיישבות שיתופית  4958/99א "כתרגומו של השופט אנגלרד בע  133
לתחולתו של הכלל במשפט האזרחי . 22, 11) 2(ד נה"פ, מ"מקורות חברת מי� בע' מ נ"בע

 ינאי  פרדס'ג� נ�עירית רמת 143/51א "ע; 1497ד יג "פ,  מעייני'רמיצקי ני 238/58א " עאור
,  רוס'רוס נ 238/87א "רע; 449ד יג "פ,  לנגפוס'אינגסטר נ 254/58א "ע; 1804ד י "פ, מ"בע

 .641) 4(ד מה"פ, האפוטרופוס לנכסי נפקדי�' בריה נ'אע 417/89א "ע; 598) 3(ד מא"פ
 בי� שנדחתה התובענה ,יצוי אשר הגיש מתלונ� כנגד הנידו�למשל אגב הכרעה בתובענה לפ  134

ח " מ,בי� שלא ובלבד שבית המשפט פסק לעניי� אמיתות ראיה אשר שמשה להרשעת הנידו�
, דינת ישראל מ'פלוני נ 3283/97ח "במ .פורס� בנבו, דינת ישראל מ'אביגדול נ 2528/96

ה ימסמ� אשר שימש כרא, �קבע בית המשפט כי לא הוכח שהמסמ� זויי, פורס� בנבו
הגשת ל קוד�דבר הזיו� ייקבע על ידי בית משפט שזאת מבלי להתייחס לתנאי . במשפט

 .הבקשה למשפט חוזר
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לש� כ� . 136ההרשות לעשות כ� נתונה ליוע� המשפטי לממשל. 135פלוני אלמוני שיקר

נראה כי השימוש .  לפתוח בהלי� פלילי או בהלי� אזרחיע� המשפטי לממשלהרשאי היו

דוגמת ,  קיימת מניעה מלפתוח בהלי� הפליליכאשרבאפשרות האחרונה יעשה 

  . 137התיישנות

מלמדת שיש להוכיח כי עדות השקר כ בפסיקה ההדרישה כי הראיה יסודה בשקר פורש

ככל שהראיה שולית  .נשוא הבקשה למשפט חוזר,  המשפטהשפיעה על החלטתו של בית

פרי מעשה  היאהרי שא� א� הראיה , וככל שתשתית הראיות ששמשה להחלטה חזקה

 סיכוי לשנות את תוצאת היעדרזאת ב. לא יהא בכ� כדי להצדיק עריכת משפט חוזר, תרמית

  . המשפט לולא הראיה

 בקשה למשפט חוזר מחמת תלקבל, בלעדיו אי�, פסק די� מהווה תנאי ראשוני

טענה לתרמית בתומכות שנית� לבחו� את הראיות ,  פסק די�היעדר זאת ובלמרות. 138תרמית

ראיות או עובדות אשר לא נתבררו ואשר יש קרי כ,  למשפט חוזרשנייההעילה הפי �על

 על כ� נראה כי ניסוחה של עילה זו .139בכוח� לשנות את תוצאת המשפט לטובת הנידו�

 ,� כי עניינה במניעת החלטות שיפוטיות סותרות יותר מאשר במניעת עיוות די�מכוו� לכ

  . שהרי אי� צור� להתנות תיקונו של עיוות די� בהחלטות שיפוטיות סותרות

 

חשד לשלא לפתוח בחקירה ע� המשפטי לממשלה מעניי� לציי� כי אגב עתירה נגד החלטת היו  135
ה בהיעדר עילה העתירה נדחת. לכאורה העד לא דיבר אמתשקבע בית המשפט , לעדות שקר

 מיהיש בכ� להוות פתח לקבלת פסק די� נגד . ע� המשפטי לממשלהלהתערב בהחלטת היו
בית המשפט לא התייחס לסוגיה זו והותירה לדיו� ?  הנידו� בהלי� שיז� הנידו�העיד נגדש

  .119הערה לעיל , 6302/01 �" בג,עת האותבהייתה תלויה ועומדת שבבקשה למשפט חוזר 
היוע� מתנהל ביוזמת ש ,זולת במשפט פלילי, של התדיינות ע� עד, כ� נפסק, עצ� האפשרות  136

מעשה מעי� זה חותר תחת מנגנו� עשיית .  יש בה משו� היזק לציבור,המשפטי לממשלה
. וע אד� בנזיקי� בגי� עדות שקרנפסק כי לא נית� לתב, 118הערה לעיל , 572/74א "בע. הצדק

ציו� (נראה כי יש מקו� לעיו� מחדש בהלכה זו נוכח פיתוח עוולת הרשלנות בפסיקה מאוחרת 
א " עראו, )113) 1(טד ל"פ,  גורדו�' נירושלי�עיריית  243/83א "דר� בפיתוח זה מצוי בע

 המשפטי לממשלה בסוגיית חקירת� והעמדת� לדי� מדיניות היוע�. 95הערה לעיל , 61/76
הרתעה , כדי למנוע מעשי נק�, היא מדיניות מצמצמתשל עדי� בחשד למת� עדות שקר 

שלא עלה על צפיותיו , והצפת רשויות החקירה והתביעה בתלונות נוכח הלי� משפטי, מלהעיד
 .119הערה לעיל , 6302/01 �" בג,של המתדיי�

בו נודע הדבר שמועד השהרי התיישנות תביעה אזרחית בגי� תרמית או הונאה מתחילה מ  137
בפלילי� אי� הוראה מקבילה בחוק . �1958ח"תשי,  לחוק ההתיישנות7 עי� סאור, לתובע

 . לחוק סדר הדי� הפלילי9 עי� סאור, מסדיר התיישנות בפלילי�ש
 .117ראו פסקי הדי� הנזכרי� בהערה   138
 7324/96ח "מ; פורס� בנבו, דינת ישראל מ'רו� נ 6016/96ח "מ; 119הערה לעיל , 8/82ח "מ  139

 .פורס� בנבו, דינת ישראל מ'חייאט נ
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  לחוק) 2)(א(31סעי�  – ראיה או עובדה מחדשת כעילה למשפט חוזר  .ה

ה בפני לבד� או ביחד ע� החומר שהי, העשויות, הוצגו עובדות או ראיות"

  ."לשנות את תוצאות המשפט לטובת הנידו�, בית המשפט בראשונה

היק� המידע , להרחיב את היק� העובדותהיא ) 2)(א(31קבועה בסעי� שהעילה תכלית 

  . עליו נית� להשתית את ההחלטה להורות על משפט חוזרש

ופרשה את העילה כמתייחסת , הפסיקה שדנה בעילה זו כרכה יחד עובדות וראיות

אשר מציינת , פרשנות זו נראית מוקשית נוכח לשו� הסעי�. 140ראיות קבילות בלבדל

פי כל  לצד ראיות קבילות עללשו� מכוונת לכ� שהנראה כי . עובדות או ראיותמפורשות 

 כמו .141 ראיה קבילהתמהוועובדות שאינ� במסגרת הבקשה למשפט חוזר , נית� להציג, די�

 קבילות ריכתו של משפט חוזר אי� צור� להביא ראיותלצרכי הדיו� בבקשה לעכ� נראה כי 

בחפותו או אשמתו  , זה אי� השופט ד� בתוקפו של פסק הדי� אשר נית�בשלב, כזכור. דווקא

בשלב הבקשה יש להביא לפני השופט מידע אשר מכוחו יוכל בית המשפט  .142של הנידו�

וקיי� סיכוי ) שוואלדוגמה קיי� חשש להרשעת (יש חשש שנגר� עיוות די� לקבוע כי 

 על האפשרות ,בשלב זה, די להצביעלפיכ� נראה ש. לשנות את ההחלטה לטובת הנידו�

בבואו להחליט . קבילהבאמצעות ראיה ) שאינ� קבילות(להציג את העובדות ההכרחיות 

על השופט להערי� את האפשרות להציג את המידע באמצעות ראיות קבילות זה בעניי� 

האפשרות להציג את המידע באמצעות ראיות קבילות בכפו� לכל די� ככל ש. במשפט החוזר

כ� נית� להתבסס על המידע על א� חסרונ� של ראיות קבילות בשלב הבקשה , קיימת

   .למשפט חוזר

לכלול בגדר העובדות אות� נית� מכל האמור נית� לומר שהוראת הסעי� רחבה דייה כדי 

למשל מחמת היות� עדות מ� השמועה , לותג� ראיות לא קבילהציג בבקשה למשפט חוזר 

, 143 לעניינו של הנידו� מההיבט העובדתיפסקי די� קרובי� או שייכי�כ, או עדות סברה

� משקפי� הערכות של בעלי מקצוע שוני� שאינשדוחות חקירה ומזכרי� , מאמרי� מדעיי�

   . כעובדה בדיקת פוליגר�מימצאילשו� הסעי� רחבה מספיק ג� כדי לכלול . 144 קבילהראיה

בה� נגר� שמוצעת לעיל עולה בקנה אחד ע� מטרת ההלי� לאבח� מצבי� הפרשנות ה

באמצעות עילת הראיה המחדשת , היא מאפשרת. כפרשנות המוצעת בחיבור זה, עיוות די�

 

 .253 'עמ ,50הערה לעיל , ברנסח "מב עמדה נשנתה ג� .357 ' עמ,15הערה לעיל , עזריהח "מ  140
 .פורס� בנבו, היוע� המשפטי לממשלה 'ריזק נ 3025/97ח "מ  141
 .224' ראו עמ  142
ח "מ; 119הערה לעיל , 5453/91ח "מ; 407) 2(ד מח"פ, דינת ישראל מ'קלברו נ 144/92פ "ע  143

 .134הערה עיל ל, 2528/96
 . 357 ' עמ,15הערה לעיל , עזריהח " מ;254) 3(לזד "פ, דינת ישראל מ'עומרי נ 4/83ח "מ  144
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בה� נפגעו שני ערכי� שמקדמי� את לגיטימיות ההלי� וההחלטה שלאתר מקרי� 

קרי פגיעה בהטיית הדיו� לטובת הנידו� (ת הח� הרשע� איער� יסוד הוא ער�: השיפוטית

וער� נגזר הוא ) כמבטאת את החשש מהרשעת הנידו� והעדפת זיכוי שגוי על הרשעת שווא

  .ער� רגישות למידע

 שינויי� בהלכה הפסוקה או בדי�במסגרת עילה זו למשפט חוזר נראה שנית� לראות ג� ב

 ולבסס עליה� בקשה למשפט די�שיש לשנות מהכל עוד לא נטע� , כעניי� שבעובדה

   .145חוזר

 במוב� שלא ,ות הראיה או העובדה להיות חדשו נדרש1996קוד� לתיקו� החוק בשנת 

ע� תיקו� . 146 להיות בידיו עת נער� הדיו� לראשונהות יכולו בידיו של המבקש ולא היוהי

 ,"ידושח"בדרישה ל " החדש"דומה כי תיקו� החוק המיר דרישת . החוק הושמטה דרישה זו

דרישת החידוש תואמת לחלוטי� . 147דהינו ראיות או עובדות שיש בה� משו� חידוש כלשהו

  . כפי שהוצע לעיל, הרשעת הח�� אילהגנה על ער� רגישות למידע וער�

לא נתבררו או לא , לא הוצגומדרישת החידוש נובע כי עניי� לנו בעובדות או ראיות ש

במובח� מטענות חסרות ,  ראיות או עובדות.148היוו מושא להכרעתו של בית המשפט בעבר

 

במצב דברי� זה אי� תחולה . פורס� בנבו, היוע� המשפטי לממשלה 'נוי נ�בר 8188/99ח "מ  145
 �אול� מאות� טעמי� התומכי� בתחולה מיידית של . �1977ז"תשל, י� לחוק העונש5לסעי

בעניינו של , ראוי להתיר שקילתו של שינוי פסיקתי לקולא, שינוי חקיקתי המקל ע� הנאש�
  טעמי� אלה מכווני� לכ� כי ההסדר . במסגרת הבקשה למשפט חוזר, נידו�

 �הנזכר ד� בתחולה של נורמות הסעי� (הסדר שלילי , לעניי� זה,  לחוק אינו מהווה5בסעי
אי� הוא קובע דבר לעניי� תחולתה של הלכה שיפוטית או פרשנות נורמה אוסרת , בדיני עונשי�

בדומה . ד� בביטולה של עבירהש לחוק העונשי� 4 בסעי� דבר מצויחיזוק נוס� ל). בפלילי�
יי� כשינוי נית� לראות בפרשנות לקולה של נורמה אוסרת או של דיני האחריות הכלללכ� 
) א(4 עי� פרשנות העבירה לפי סאולדוגמה של שינוי פרישת האיסור בפלילי� בפסיקה ר. בדי�

פ "דנ) האוסרת פרסו� דברי שבח ועידוד למעשי אלימות (�1948ח"תש, לפקודה למניעת טרור
�" בגאו הנזכרי� ר�5 ו4לפרשנות סעיפי� . 193) 5(ד נד" פ,דינת ישראל מ'אברי� נ'ג 8613/96 
 4002/01פ "ע; 568�565, 563�556, 542) 2(ד נב"פ, יפו�אביב�ל עיריית ת'י נ'סצ 1618/97
 .250) 4(ד נו"פ, דינת ישראל מ'קורקי� נ

, 4/83ח "מ; 50הערה לעיל , 3/81ח "מ; 251) 3(ד לה"פ, דינת ישראל מ'אלקובי נ 2/81ח "מ  146
ח "מ; )ברנסח " מ–להל�  (589) 1(ד לט"פ, דינת ישראל מ'ברנס נ 8/84ח "מ; 144הערה לעיל 

 .146הערה לעיל , 3945/92ח "מ; 434) 5(ד מה"פ, דינת ישראל מ'עזרא נ 4342/91
  .פורס� בנבו, דינת ישראל מ'קרוואני נ 9436/03ח "מ  147
דינת  מ'פלוני נ 3238/97ח "מ; 1824ד יג "פ, ע� המשפטי לממשלה היו'יק נדוו 5/59ח "מ  148

 1732/96ח "מ; פורס� בנבו, דינת ישראל מ'ינסקי נ'וילצ 4316/95ח "מ; פורס� בנבו, ישראל
 .126הערה לעיל , 716/90ח "מ; פורס� בנבו, דינת ישראל מ'כליפא נ
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 ואשר מגלמות פוטנציאל לשינוי 149בסיס ראייתי ותימוכי� שבעובדה אשר טר� נבחנו

  .תוצאת הדיו� לטובת הנידו�

 הייתהלא ) או העובדה( כי הראיה  היהתכלית העיקרית של הדרישה עד לתיקו� החוקה

האחת לעודד את הנאש� להביא : כפולה הייתה,  יכולה להיות בידיו של הנאש�הייתהולא 

 שהרי אי� האחרונה בגדר חזרה כללית לפני ,את מלוא ראיותיו לפני הערכאה הדיונית

, למנוע שימוש בטקטיקות דיוניות ותמרוני�, האחרתו. הופעת הבכורה במשפט החוזר

חלו� הזמ� עלול לפגו� (החלפת קו הגנה או המתנה לשעת כושר נוחה להעלאת טענה 

כרונ� של עדי� יעמעו� ז, ולתה של התביעה להוכיח את האישו� עקב אובד� ראיותביכ

  .)150ב"וכיוצ

 כער� שמקד� את הלגיטימיות ער� תזמו� פעולות במשפטתואמת להתכלית האמורה 

בדומה להשפעת ער� זה על סמכותה של ערכאת הערעור לקבל . בהתא� למוצע בחיבור זה

השיקולי� באחרו� כשיקולי� .  למשפט חוזרמשפיע הוא על הבקשה, ראיות חדשות

לכ� יש מקו� לדרוש כי משקל הטעמי� בבקשה למשפט חוזר .  וביתר שאת151בראשו�

לא יפחת ממשקל� בבקשה להתיר , לא הוצגו קוד� לכ�ר שא על ראיה או עובדה שמבוססת

  .הגשתה של ראיה בשלב הערעור

ה בידיו של הנידו� בשעת בירור  הראיהייתה: לאחר התיקו�, תכלית זו נשמרת ג� כיו�

ו ידע הנידו� דבר בשהוא הדי� מקו� . 152עליו לית� טע� להימנעותו מהצגתה, משפטו

. 153 בעת בירור משפטו א� הוא נמנע מהגשתה והצגתה בבית המשפטקיומה של הראיה

הגשת הראיה � אימזה וטע�) או העובדה(ערכה ההוכחתי של הראיה נראה שיש לאז� בי� 

רב כ� נית� ) או העובדה( ככל שערכה ההוכחתי של הראיה :פט לראשונה מזהבמהל� המש

אשר " רגישות למידע"נוכח ער� (להסתפק בטע� קל להימנעות מהבאתה והגשתה בעבר 

  ).פגיעה בו גורמת לעיוות די�

לפי .  המשפט החוזרלתקנות) א(4נשמר ג� מכוח הוראת תקנה ער� תיזמו� הפעולות 

בו נודע לו ששפט חוזר להגיש את בקשתו תו� תשעי� ימי� מהיו� האחרונה על המבקש מ

,  חדשההא� עילת הבקשה היא ראיה או עובד, לפיכ�. דבר קיומה של עילה למשפט חוזר

 

  .פורס� בנבו, היוע� המשפטי לממשלה ' נניפלו 2321/04ח "מ  149
150  Bator, supra note 1, pp. 514-519.  
  .39הערה לעיל , 4093/92פ "בש; ה250' עמ ,50הערה לעיל , ברנסח "מ  151
) יכלו להיות ברשותואו (העובדה שהראיות היו ברשותו של הנאש� ": על דר� השלילה  152

; ו�ה249 'עמ ,50הערה לעיל , ברנסח " מ,"תשמש כנימוק כבד משקל כנגד היעתרות לבקשה
 .פורס� בנבו, דינת ישראל מ'חמודה נ 5970/00ח "מ

 ,דינת ישראל מ'לב נ 4281/98ח "מ; 83, 78) 5(ד נב"פ, דינת ישראל מ'פורת נ 4282/98ח "מ  153
 .84הערה לעיל , 7407/00ח "מ; פורס� בנבו
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 השהיית ולכ�, יש להגיש את הבקשה תו� תשעי� יו� מיו� שנתגלתה הראיה או העובדה

להציב את המבקש בפני מחסו� הצגת� במהירות הראויה עלולות �הראיות או העובדות ואי

  . 154הזמ� האמור בתקנה

יסודה של החלטה להורות על משפט חוזר בסיכוי לשנות את ההחלטה בענייננו , כאמור

 – 155 פוטנציאל– להצביע על סיכוי  או העובדהעל הראיהלפיכ� . לטובתו, של הנידו�

ה בדבר דר� עד כמה יש במידע כדי לחדש או להשפיע על ההבניש לבחו�  .לשינוי זה

שיקולי� אשר הדריכו את בתי ל לטעמי� ו,התנהלות הלי� החקירה והדיו� בבית המשפט

 הצור� להערי� את הסיכוי .�156 העובדתיי�מימצאיהמשפט בהערכת הראיות ובקביעת ה

 המחדשת דרישה לאמינות לכאורית של הראיהלהיטיב ע� הנידו� מהווה בסיס וטע� ל

ל אמינות לכאורית מלמד על דלות הסיכוי או חוסר ה שהיעדר. 157למשפט חוזרכעילה 

. הדרישה כאמור היא לאמינות לכאורית בלבד.  לטובת הנידו�ההחלטהאת הסיכוי לשנות 

די בכ� , בשלב הבקשה בית המשפט אינו נדרש לקבוע את מהימנות הראיה או משקלה

  . 158"או לפטר� בלא בחינה, שלא נית� להתעל� מה�"בעובדה שמדובר בראיה או 

ראשית יש לבדוק א� יש בה� : או עובדה מחדשת נבחנות בשני שלבי�מחדשת ראיה 

שנית יש לבחו� א� יש . ללמד על אפשרות שינוי תוצאת המשפט לטובת הנידו� כשלעצמ�

אשר שמשו בהליכי� השוני� בעניינו של הנידו� , בה� במקוב� ע� שאר הראיות והעובדות

כדי ללמד על אפשרות שינוי תוצאת , )159חוזרובכלל אלה בקשות קודמות למשפט (

  .המשפט לטובת הנידו�

לבסו� יצויי� כי על העובדה או הראיה להתייחס לענייני� שנתוני� להחלטת בית 

עובדה או ראיה . ות הנידו� בפלילי� או לקביעת הסנקציה הפליליתקרי לאחרי, המשפט

רונות מהוות סייג לקיומו של האח. ת או לחו� אינ� רלוונטיו160בדבר כוונה לעכב הליכי�

אי� ה� משפיעות על החלטת אול�  ,הפליליאת ההלי�  יכולות להפסיק  ה�,טיופיההלי� הש

 

 . 130הערה לעיל  ,אייזי�ח "מ; 587) 3(ד מג"פ, דינת ישראל מ'גדדה נ 12/88ח "מ  154
, "בעלות פוטנציאל מהותי לשינוי תוצאתו של המשפט"על הראיות להיות בלשו� הפסיקה   155

 .75הערה לעיל , 2051/02ח "מ
ח "מ; פורס� בנבו, דינת ישראל מ'פלוני נ 5926/97ח "מ; 79הערה  לעיל, ב� ציו�פרשת   156

 .642) 2(ד נד"פ, דינת ישראלמ' סביחי נ 2478/99
ח "מ; 146 הערהלעיל , 8/84 ח"מ; 498) 3(ד לח"פ, דינת ישראל מ'מאמא נ 6/84ח "מ  157 

נדחתה בקשה , למשל, כ�. 86הערה לעיל , 960/01ח "מ; 120הערה לעיל , 1304/98
 את אמיתות משנמצא בחקירה כי העד שב ומאשר, עד לחזור בו מעדותו" רצו�"שהתבססה על 

 .119הערה לעיל , 8/82ח " מאור, עדותו ומספר על לחצי� אשר הופעלו עליו
  .22הערה לעיל , 9974/04ח "מ  158
 .50הערה לעיל , ברנסח "מ  159
 .307) 2(ד לו"פ, דינת ישראל מ'בלישע נ 1/82ח "מ  160
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 ואי� ה� נתונות לדיו� לפני בית המשפט במסגרת ההלי� בית המשפט בעניינו של הנידו�

  .ובכלל זה במסגרת משפט חוזר, הפלילי

  לחוק) 3)(א(31סעי�  – הרשעת אחר כעילה למשפט חוזר  .ו

 בינתיי� בביצוע אותו מעשה העבירה ומהנסיבות שנתגלו אד� אחר הורשע"

במשפטו של אותו אד� אחר נראה כי מי שהורשע לראשונה בעבירה לא 

  ".ביצע אותה

, מידע בדמותו של פסק די� סותר. עצמה אדני מידע מחדשלמייסדת , כקודמתה, עילה זו

תוכנו של פסק הדי� צרי� ללמד כי קיי�  .161של הנידו�אשר נית� לאחר הכרעת הדי� בעניינו 

לא די שפסק הדי� האחר יקבע כי פלוני אלמוני אחראי בפלילי� . יסוד להניח שהנידו� ח�

 מתוכנ� של פסקי הדי� צרכה להילמד סתירה או ,בו נמצא אש� הנידו�שבגי� מעשה עבירה 

  .162ניגודיות בי� שתי ההרשעות

דומה כי . הוא לא רק מעניינו של הצדק, לכאורה, ת נוגדותהצור� ליישב ולפתור הרשעו

מעניינה של . 163בראש ובראשונה מעניינה של מערכת המשפט למנוע הרשעות סותרות

משו� כ� אי� הסעי� ד� בראיות או . מערכת המשפט ליישב בי� הכרעות די� סותרות

 או פסקי די� לי� ולא סת� פסקי די� אלא הרשעות בפלי,בעובדות גרידא אלא בפסקי די�

 החלטות שלצור� קבלת� נדרשה התביעה להוכיח את ,שקובעי� כי פלוני ביצע עבירה

מכא� מתעצ� הצור� להסביר את הניגודיות , מעשה העבירה מעבר לכל ספק סביר

מכל האמור עד כא� נית� לומר כי . 164שבהחלטות ולשלול קיומו של עיוות די� באחד מה�

וער� " אי הרשעת הח�" עיוות די� במוב� מניעת פגיעה בער� עניינה של עילה זו במניעת

  .כמוצע בחיבור זה, רגישות למידע כערכי� שמקדמי� לגיטימיות

 

בעניינו של , לפיה פרק הזמ� מתחיל ממועד הפיכת פסק הדי�שא� השווה עמדתו של קדמי   161
 .1238' עמ, 109הערה לעיל ,  קדמי,לחלוט, הנידו�

 .71הערה לעיל , 1/60ח "וכ� מ, 1987 גד י"פ, היוע� המשפטי לממשלה 'אלישיב נ 4/60ח "מ  162
דינת  מ'זגורי נ 4971/02פ "דנ; 421, 401) 4(ד נו"פ, דינת ישראל מ'זגורי נ 3601/01פ "ע  163

 .583) 4(ד נח"פ, ישראל
ה� , והרצו� למנוע פסקי די� סותרי�, ההבדל בי� מידות ההוכחה במשפט האזרחי לפלילי  164

סק די� מרשיע בפלילי� ומסקנותיו העומדי� בבסיס ההסדר המשפטי שלפיו מימצאיו של פ
להביא ראיה לסתור אלא , מטעמי� אלה, ההסדר ממשי� ואוסר. יהוו ראיה בהלי� האזרחי

א "ע וכ� �1971א"תשל, ]נוסח חדש[ ג לפקודת הראיות 42ראו סעי� ; לש� מניעת עיוות די�
 כי מדובר א� יש לשי� לב. 327) 4(ד מא"פ, בוחבוט' מ נ"חברה לביטוח בע" אריה "71/85

 .בעיוות די� בהלי� האזרחי ולא הפלילי
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לשו� הסעי� מ. מתמקדת בהכרעת הדי� בלבדעוד ראוי לציי� כי עילת הרשעת האחר 

כל מ.  בפלילי�ית אחריות המבצעיכי העילה מתמקדת בסוגיית זהות המבצע ולא בסוגנלמד 

כלולי� בעילה השלישית שדי� מהווה עובדה נראה כי כל המקרי� המאחר והכרעת , מקו�

א� העילה , לפיכ�. )ראיה מחדשת (מבססי� עילה למשפט חוזר ג� לפי העילה השנייה

ולא בזהותו כי אז נית� ) נוכח פסק הדי� האחר(למשפט חוזר מתמקדת באחריות המבצע 

   . העילה השנייהה שלובדה במסגרתכעהאחר יהיה להציג את פסק הדי� 

  לחוק) 4)(א(31סעי�  – עיוות די� כעילה למשפט חוזר  .ז

  ."נתעורר חשש של ממש כי בהרשעה נגר� לנידו� עיוות די�"

, 165די שר המשפטי� ושר המשטרהאשר מונתה בי,  כונסה ועדה1993בשנת  – כללי

דה נתבקשה לבחו� שתי ועוה.  גולדברג'בראשות שופט בית המשפט העליו� אותה עת א

  . העילות למשפט חוזר, שנייהה. פי הודאתו הרשעת אד� על, האחת: סוגיות

טע� . לעילות עריכתו של משפט חוזר" עילת סל"להוסי� , בי� היתר, הוועדה המליצה

במקרי� חריגי� , כדי שלא יהיו ידיו של בית המשפט כבולות להעתר לבקשה" :הוועדה

וה� אינ� נכללי� בגדר , ר בלבו חשש של ממש כי נגר� עוות די�בה� נתעור, ויוצאי דופ�

מצב של ניגוד בי� שני פסקי , במקרי� ראויי�, וכ� כדי לתק�. העילות האחרות למשפט חוזר

 של הסניגור וכ� תלמצבי� אלה התרשלות רבתי, כדוגמאות, הוועדה ציינה .166"די� שוני�

� מערער ומזוכה מטעמי� שהיו עומדי� אחד מה, בו שותפי� מורשעי� בדי�שמצב דברי� 

אשר תיק� את החוק , המלצתה זו של הוועדה נענתה על ידי המחוקק. לאחר לו היה מערער

  .1996בשנת 

בית המשפט החיל את התיקו� לחוק . ועדהו הנימוקיפסיקת בית המשפט צעדה בעקבות 

  .167לחוק קו�או שהוגשה לאחר התי,  תלויה ועומדתהייתהעל כל בקשה למשפט חוזר ש

  :הנשיא ברק קבע כי העילה היא. עזריהבפרשת נדונה לראשונה העילה החדשה 

 – פיה נית� לפגוע בסופיות הדיו� א� נתעורר חשש� חדשה שעל'עילת סל'"

 כי בהרשעה נגר� –' חשש של ממש'והחשש אינו חשש סת� אלא הוא 

על , ה זולבחינתה של עיל. נדרש כי עיוות הדי� יהא בולט... עיוות די�

 –  על מלוא חומר הראיות המקורי והנוס�'במבט על', הנשיא להשקי�

 

 ).ה"תשנ (ועדה לעניי� הרשעה על סמ� הודאה בלבד ולעניי� העילות למשפט חוזרודוח ה  165
 .56'  עמש�  166
 .לחוק) 2)(א(31הוא הדי� ביחס לתיקו� סעי� . 356 ' עמ,15הערה לעיל , עזריהח "מ  167
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קיי� חשש של ממש כי בהרשעת , פי השקפתו שלו�א� על, ולשאול עצמו

  .168"המבקש נגר� עיוות די�

אשר  מבח� , מכא� והלאהפסיקהחזר והופיע באשר , "מבט העל"כ� בא לעול� מבח� 

�שיקולאלא ג� את , הראיות והטענות החדשותבמסגרתו בית המשפט בודק לא רק את 

קשה שלא לתהות כיצד נקשרו זה לזה שאלת . 169ה של הערכאה הדיונית בהכרעת הדי�דעת

ה אהורשל יש לזכור כי אי� פירושה . עריכתו של משפט חוזר ושאלת נכונות תוצאת הדיו�

הנידו� ייצא  קרי א� ,אודות תוצאות המשפט החוזרעל  כדי ללמד דבר משפט חוזרלקיי� 

מה ג� שלפי הפסיקה אי� דני� במסגרת . צורה אחרת או כי ההחלטה בעניינו תשונה בזכאי

עוד נית� לתהות מהו חשש שאינו . 170הבקשה למשפט חוזר באשמתו או חפותו של הנידו�

הוא בגדר השערה חסרת אחיזה " חשש סת�"דומה לפי לשו� זו כי ? חשש של ממש

כיצד זה , וא� כ�? הא� הוא עניי� אובייקטיבי? ת די� בולט ולבסו� מהו עיוו.במציאות

  ?")הכרעתי המקצועית("נמדד עניי� אובייקטיבי במדד סובייקטיבי 

 המשנה לנשיא לוי� את הדברי� כתב, עזריהי� י בענההחלטמהמק� חודשיי� ימי� 

  :הבאי�

 – לא נועד אלא לאות� מקרי�... לחוק) א(31סבור אני שתיקונו של סעי� "

על ,  שבה� נוכח הנשיא או השופט המטפל בבקשה– שה� נדירי� ביותר

, שהנוסח המקורי של הסעי�, יסוד תשתית ממשית המצדיקה את הדבר

כובל את ידיו מלתת הזדמנות לנאש� שהורשע לבחו� , המציג דרישות ס�

יש להטעי� כי התיקו� לא נועד לאפשר לנאש� עריכת ... שנית את הרשעתו

שאליו נלוות ... 'עיוות די�'חולש הדיבור , לדידי... ראיותמניפולציות ב

דיבור זה לא התכוו� להפו� את .  כולו31 על סעי� 'חשש של ממש'המילי� 

המשפט �אלא הוא התיר לבית... הליכי המשפט החוזר לערעור נוס�

להתחשב בקיומ� של נסיבות מיוחדות שהמחוקק לא יכול היה לחזות� 

... י� חשש של ממש שאיש ח� מפשע הורשעוהוא כאשר קי... מראש

... אלא לתת לנשיא או לשופט... מעקרו� הסופיות... ביקש לגרוע התיקו� לא

דעתו ולהורות על משפט �המאפשר לו לעשות שימוש בשיקול... כלי נוס�

 

 .360�359, 356�355 ' עמ,15הערה לעיל , עזריהח "מ  168
, אשר לעמדת הנשיא ברק, מבח�. 414, 403) 5(ד נה"פ, דינת ישראל מ'כה� נ 1888/01ח "מ  169

 .105 הערה לעיל, דרעיח "מ אור, משמש לבחינת התקיימות� של כל העילות למשפט חוזר
 .226' או עמר  170
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�כאשר הוכח לשביעות רצונו שנתקיימו הנסיבות הנדירות ויוצאות, חוזר

  .171"המצדיקות את הדבר, הדופ�

הפכו למ� החלטה זו מטבע , "יוצאי דופ� המצדיקי�, מקרי� נדירי�"ביטויי� דוגמת 

 לצקת באורח ממצה או � זאת מבלי להגדיר,לשו� רווח בהחלטות בבקשות למשפט חוזר

  ".עיוות די�"בה� או במושג ברור וכולל תוכ� 

  :א ברקל מפי הנשי" ניתנה בפרשת רצח הילד דני כ� ז, שלישית במניי�,החלטה מנחה

 על ההלי� 'מבט על'עניינה של ההוראה הוא במת� היכולת להשקי� באותו "

... תוכ� ומהות רחבי�... 'עיוות די�'תכלית זו מחייבת לית� למונח . כולו

עצמו אינו כולל בלשונו יסוד בדבר שינוי פוטנציאלי ) 4)(4(31סעי� 

רה העקרוני יש כדי להצביע על היעד, בשוני לשוני זה... בתוצאות המשפט

הכרה בעילה רחבה של עיוות ... של הדרישה בדבר שינוי תוצאות המשפט

פעמי� רבות הקו המבחי� בי� ... כוללת ג� פגמי� דיוניי� חמורי�)כ(, די�

אינו כה , פג� דיוני חמור לבי� פג� שיש בו כדי להשפיע על תוצאת המשפט

ני חמור מקי� אכ� קשה לכחד כי במצבי� רבי� קיומו של פג� דיו. ברור

תוצאת ההלי� אינה הכרעה : זאת ועוד. חזקה להשפעה על תוצאת ההלי�

יש עמה ג� הכרעה באשר לדר� הראויה . משפטית התלויה בחלל האויר

לניהול ההלי� ולשמירה על זכויותיה� של המתדייני� בפניו של בית 

.. .פג� חיוני חמור הינו במידה רבה פג� מהותי חמור, כ��כי�הנה. המשפט

אכ� לשאלה א� הייתה לפג� בהלי� השפעה פוטנציאלית על תוצאת 

המשפט יכול שתהא משקל בשאלה א� יש בנדו� עילה לקיומו של משפט 

אול� אי� כ� כדי לנעול השער בפני . לעיתי� יהא זה א� משקל מכריע. חוזר

המצדיק עריכתו של משפט , שיש בה� את אותו עיוות הדי�... עילות אחרות

אכ� לו הייתי צרי� להכריע בבקשה על יסוד כל ... 'מבט על'אותו חוזר מ

ייתכ� שלא הייתי רואה עילה לחריגה מעקרו� , אחת מהטענות בנפרד בלבד

הוא שמקי� , בהצטברות�, ס� העילות... 'במבט העל'אול� ... סופיות הדיו�

  .172"את העילה לקיו� משפט חוזר

מהו חשש , די� כ� לא הובהר מהו עיוות. יג� לאחר החלטה זו נותר העלו� רב על הגלו

אוס� של , במקרה זה, לבסו� לא נותר אלא לתמוה כיצד. ממשי לעיוות די� ומה מבחנו

 

 .251�249' עמ ,50הערה לעיל , ברנסח "מ  171
 .566�563 ' עמ,22הערה לעיל , קוזליח "מ  172



   הלכה למעשה–משפט חוזר בישראל :  פרק שלישי

205 

  z:\books\got\07-12-10\got-04.doc 4/10/2008 2:22:00 PM  

? כיצד נוצר עיוות די�? גר� עיוות די�, שאי� בכל אחד מה� כדי לגרו� לעיוות די�, פגמי�

  ?כיצד היה נית� למנוע את היווצרותו

ד כה קשה לעמוד על תוכנה והיקפה של עילה חדשה זו משורת פסקי הדי� אשר נזכרו ע

השאלות והתהיות אשר הועלו לא זכו עד כה לדיו� ממצה ומקי� . לעריכתו של משפט חוזר

  .בפסיקה או בספרות

בשורות הבאות מוצע לעיי� בעילה הרביעית לעריכתו של משפט חוזר ולפרשה בשי� 

 ומהותו  הראשו� לחבור זהבשערשהוצע  כפי בפלילי�" עיוות די�"לב למובנו של המושג 

  .של הלי� המשפט החוזר

  די� כעילה למשפט חוזרעיוות למהותה של עילת   .1

מכוו� מבטו אל עבר , עיוות די� כעילה למשפט חוזר בשונה משאר העילות למשפט חוזר

במסגרת . התנהלותו של ההלי� הפלילי מראשיתו ועד תומו ולא רק אל עבר תוצאות ההלי�

  זו יש לבחו� א� נפגע אחד מהערכי� המקדמי� את לגיטימיות ההלי� וההחלטהעילה

בה ש סוגיה , לגיטמיות זו עלולה להיפגע לא רק בשל הרשעת הח�.173בהלי� הפלילי

 בערכי� של הגינות דיונית  אלא ג� מחמת פגיעה, יתר העילות למשפט חוזרותמתרכז

 הרשעתג� , במילי� אחרות. חלטהאשר לא ישפיעו בהכרח על נכונות הה, ליותורציונ

תנה האפשרות לנאש� להג� ילמשל א� לא נ,  עיוות די�ימתגרלהתקבל תו� האש� עלולה 

  .על עצמו

אי� בגרימתו של עיוות די� כדי לבסס , א� הנאש� זוכה בדי�, כאמורבהלי� נפל פג� 

. הנאש�זאת כיוו� שמשפט חוזר יער� רק כדי להיטיב ע� . טע� לקיומו של משפט חוזר

נגר� עיוות די� בהלי� הפלילי א� ברור ומוב� שלא נית� במסגרת משפט חוזר להיטיב ע� 

  .174שלו� מראשי שכ� תכליתו נדונה לכ,ג� אז אי� מקו� לערו� משפט חוזר, הנידו�

 יש – הראשו� הוא יסוד הסקתי: הסעי� מורכב משני יסודותמהאמור עד כה נמצא כי 

או יש חשש כי נגר� עיוות די� בהלי� ודר� התנהלות ההלי�  העובדות,  מכלל הראיותלהסיק

 

 .82' או עמר  173
ת הטיעו� לא תביא השווה פגיעה בזכו. פסק הדי� ל6 פסקה ,76הערה לעיל , 26/03ח "מ  174

ד אולמ� כל טענה "משלא שמענו מפי עו: "לביטול ההחלטה א� נמצא שאי� לעורר מה לטעו�
להביא , ולו לכאורה,  טענה שיכולה היתה–משפט קמא �ממשית שנמנע ממנה לטעו� לפני בית

 בוודאי לא,  ממילא לא נגר� כל עיוות די� לעורר–משפט קמא לפסוק אחרת משפסק � ביתאת

, ועדת השחרורי�'  דרעי נ598/77צ "בג: למשל, ראו והשוו.  להביא לשיחרורו ממעצרכדי
 פ"בש" 113) 3(ד לה"פ', שר הביטחו� ואח' נ'  קוואסמה ואח320/80צ "בג; 161 )3(ד לב"פ

 .פורס� בנבו, מדינת ישראל' פלוני נ 3258/96
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 נגר� עיוות די� ונמצא – היסוד השני הוא יסוד סיבתי. )175במאז� הסתברויות(ממשי שנגר� 

יש להורות על משפט חוזר אלא א� כ� ברור מראש שאי� סיכוי לשנות , הנאש� חב בפלילי�

כדי להשאיר את  י�י� האחרו� אבמצב הדבר. 176את תוצאות המשפט לטובתו של הנידו�

ככל , הלי� הדיו� בבקשה למשפט החוזר. ההחלטה בעניינו של הנידו� החלטה לא לגיטימית

לפיכ� א� נמצא במסגרת הדיו� בבקשה . יוצר לגיטימיות באמצעות הליכי�, הלי� משפטי

ההחלטה , למשפט חוזר שאי� כל סיכוי לשנות את ההחלטה בעניינו של הנידו� לטובתו

הטע� לכ� נעו� . 177בבקשה למשפט חוזר היא המעניקה לגיטימיות להחלטה הקודמת

ערכי הבסיס המקדמי� את , כאמור. בפעולת הערכי� המקדמי� את לגיטימיות ההחלטה

ערכי� . 178הרשעת הח�החשש מרציונליות ו, הגינות: לגיטימיות ההלי� הפלילי ה� שלושה

טי ובכלל זה בהלי� הדיו� וההכרעה בבקשה אלה חלי� ומקדמי� לגיטימיות בכל הלי� משפ

שאי� , משנקבע בסופו של דיו� הוג� ורציונלי בבקשה למשפט חוזר, לפיכ�. למשפט חוזר

  . 179נרפא עיוות הדי�, סיכוי לשנות את ההחלטה לטובת הנידו�

בדבר אפשרות שינוי ההחלטה בעניינו ) או הנחה( אינו יוצר חזקה ,כשלעצמו, עיוות די�

קרי פגיעה " (אי הרשעת הח�"למרות זאת יש להיות ערי� לכ� כי פגיעה בער� . �של הנידו

בהטיית הדיו� לטובת הנידו� כמבטאת את החשש מהרשעת הנידו� והעדפת זיכוי שגוי על 

 על אשר.  לטובת הנידו� את אפשרות שינוי ההחלטה,מניה וביה, נושאת עמה) הרשעת שווא

או (הוכחת הפגיעה , "אי הרשעת הח�"יעה בער� מחמת פגבמקרי� של עיוות די� , כ�

תר הצור� יילפיכ� מת. מלמדת על אפשרות שינוי ההחלטה לטובת הנידו�) החשש לפגיעה

� אישעוסקות בחשש לפגיעה בער�, בשלוש העילות הראשונות יסוד זהבנפרד לבחו� 

משפט בסס עילה לנית� ללחוק ) 4)(א(31במסגרתו של סעי� , לעומת אלה. הרשעת הח�

הרשעת הח� אלא ג� מחמת חשש לפגיעה � איחוזר לא רק מחמת חשש לפגיעה בער�

במקרי� אלה הפגמי� שנפלו בהלי� ושפגעו . 180בערכי� של הגינות דיונית ורציונליות

 

  .91' לנטל ההוכחה ראו עמ  175
אלא , ת אינה יכולה לבדה לשמש עילה לקיומו של חוזראול� עובדת קיומ� של אות� שגיאו"  176

א� שוכנע בית המשפט כי לולא אות� שגיאות עשויה היתה תוצאת המשפט להשתנות לטובת 
החשש בדבר )ו... (מתגמד משקלה של אותה שגיאה... מול חומרת� של העבירות... הנידו�

, דינת ישראל מ'ברי נ 7577/03ח "מ "די� הוכח כאמירה שאי� אחריה ממש�קיומו של עיוות
  .פורס� בנבו

לפיה א� פג� בהלי� נרפא במסגרת הערעור שהשווה לעמדת בית הדי� הארופאי לזכויות אד�   177
 � –  לאמנה האירופאית בדבר זכויות האד�6כי אז הנאש� זכה למשפט הוג� בהתא� לסעי

Edwards v. U.K. (1992) 15 E.H.R.R. 417.  
  .82' או עמר  178
 .הרשעת הח��זה לצד הערכי� של הגינות ורציונליות לא נמצא פגיעה בער� איבמקרה   179
 'שוויקי נ 4434/04ח "מ, "פג� מהותי או דיוני חמור המאיי� את ההרשעה": בלשו� הפסיקה  180

   .פורס� בנבו, דינת ישראלמ
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אינ� מלמדי� דבר לעניי� מהות ההחלטה , באחד מהערכי� שמקדמי� את הלגיטימיות

� עיוות די� מחמת פגיעה בדר� התנהלות לכ� במקרי� אלה אי� בחשש כי נגר. תנהישנ

מחמת , אול�. 181כדי ללמד על אפשרות שינוי ההחלטה לטובת הנידו�, ההלי� הפלילי

הנטל על התביעה לנסות להוכיח כי אי� אפשרות , במקרי� אלה הפגיעה בלגיטימיות מוטל

  .סבירה לשנות את תוצאת הדיו� לטובת הנידו�

מנויי� בשלוש העילות שמלאה של כל המקרי�  קיימת הכלה פי גישה פרשנית זול

העילה הרביעית מכילה , יתרה מזו. הראשונות למשפט חוזר במסגרתה של העילה הרביעית

בה� נית� להורות על משפט ש, מקרי� נוספי� על אלה המנויי� בשלוש העילות הראשונות

. מוב� המילהבמלוא " סעי� סל"העילה הרביעית היא אכ� , זו גישהל, הנה כי כ�. חוזר

לשיטה זו נשמרת במלואה תכלית העילה הרביעית לית� סמכות להורות על משפט חוזר 

יש כדי לקד� בגישה הפרשנית שמוצעת , זו א� זו. 182במקרי� שהצדק מורה לעשות כ�

, כדברי המשנה לנשיא לוי�, אכ�. אחידות ועקביות בהבנת העילות למשפט חוזר ויישומ�

  .לחוק בתי המשפט) א(31ל כל סעי� חולש המושג עיוות די� ע

  עיוות די� וחלו� הזמ�  .2

כולו כעוסק במקרי� של עיוות די� יש בה כדי לית� נקודת השקפה ) א(31ראיית סעי� 

בחלו� הזמ� משתני� . 183חדשה לבחינת השפעת חלו� הזמ� על עריכתו של משפט חוזר

האיזו� הפנימי בי� ערכי�  ,יפוטיתהערכי� הדיוניי� המקדמי� את לגיטימיות ההחלטה הש

. לשינוי זה נפקות על זכויות הנאש� וסמכויות רשויות החקירה והתביעה. 184משתנה  אלה

, שינוי ניכר במער� זכויות הנאש�במשפטנו כ� רק בחמישי� השני� האחרונות חל 

שינוי מבטא תמורות במער� ה. �185בסמכויות רשויות החקירה והתביעה ונהלי עבודת

מנגד לגיטימיות ההחלטה נקבעת . � את לגיטימיות ההחלטה השיפוטיתהערכי� המקדמי

תנה לפני חמישי� ילא נית� כיו� לשפוט את לגיטימיות ההחלטה שנ. ביו� מת� ההחלטה

 

 בנסיבות מסוימות עלולה פגיעה בזכות הטיעו� כמו ג� פגמי� דיוני� בהליכי� או פגיעה"  181
ג� א� לא הוכח פוטנציאל , לעורר חשד בדבר קיומו של עיוות די�, בזכויות יסוד של נאשמי�

 .פורס� בנבו, דינת ישראל מ'גרדוד נ 2905/04ח "מ, "לשינוי תוצאת המשפט לטובת הנידו�
שהרי עניינו של הצדק מבוטא באמצעות הערכי� המקדמי� את לגיטימיות ההחלטה   182

  .78�77' או עמר, השיפוטית
  .222' או עמאיחור וסופיות אשר ידונו בנפרד ר, זאת נוס� על סייגי� נוספי� של שיהוי  183
 .82' או עמר  184
 כבוד :יסוד�לסקירת השינויי� בארבעי� השני� הראשונות למשפט בישראל ולהשפעת חוק  185

  יטמשפטי� "סדרי הדי� ודיני הראיות במשפטי� פלילייי�" הרנו� ' אאוהאד� וחירותו ר
 E. Harnon “The Impact of the Basic Law: Human Dignity and; 703) �"תש�ט"מתש(

Liberty on the Law of Criminal Procedure and Evidence” 33 Is.L.R. [1999] 678.  
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 Bentleyבצדק ציינה הביקורת על פסק הדי� בעניי� . לפי המשפט הנוהג כיו�, שני�

   :186את הדברי� הבאי�, 1998משנת ) באנגליה(

“This decision, though, with respect, clearly right, could have alarming 

implication. How many conviction of, say, more than 20 years ago could 

be regarded as ‘safe’ in the light of change, but relevant, conditions of 

today? ...It is rather a depressing thought that so many, perhaps a majority 

of the conviction in our courts are ‘unsafe’ - i.e. wrong in law .Is there 

any satisfactory way of preventing this rewriting of legal history? No one 

really believes that the present common law was the common law in 

1898”. 

 ,לי� הפלילי יש לבחו� א� נגר� עיוות די� בה,כ� יש לבחו� את לגיטימיות ההחלטה על

  .187בו נדו� עניינו של הנידו� לפני הערכאה הדיוניתשבהתא� לסדרי הדי� ודיני הראיות בעת 

  כשל בייצוג הנאש�די� ועיוות   .3

י� הפלילי ייבחנו שתי טענות לעיוות די� בהל) 4)(א(31על רקע הפירוש המוצע לסעי� 

  .טענה למשוא פני�,  האחרת;188טענה לכשל בייצוג הנאש�, האחת. כעילות למשפט חוזר

 הייתה 189עדהוכאמור בדוח הו, הסיבה הראשונה לחקיקתה של העילה הרביעית

  .האפשרות כי ההחלטה בעניינו של הנידו� נגרמה עקב רשלנותו הברורה של הסניגור

 

186  R. v. Bentley [1999] Crim. L. R. 330, 331-332 .פסק הדי� בח� את סדר התנהלות דיו� ,
יש להבי� כי . בהתא� לסדרי הדי� הנוהגי� כיו� במשפט האנגלי, שנער� לפני כחמישי� שנה
 נבע עקב פגמי� קשי� שנמצאו ,שהוא מקרה קשה וחמור בפגמיו, ביטול ההרשעה במקרה זה

לימי� נשיא בית המשפט לערעורי� , בסיכו� שער� שופט הערכאה הדיונית לפני המושבעי�
חודשיי� ימי� לאחר מת� פסק הדי� כי לשלמות התמונה יצויי� .  הלורד גודארד,פליליי�

 תו� דחיית ערעור שהופנה אליו על ידי ,בעניי� זה שינה בית המשפט לערעורי� את ההלכה
קבע כי את ההרשעה יש לבדוק בהתא� לאמות ו (CCRC)ועדה לבדיקת תיקי� פליליי� וה

 .R. v. Gerald [1999] Crim. L. R אוהמידה אשר נהגו ביו� ההרשעה על ידי המושבעי� ר
  .298' או עמלסקירת המשפט האנגלי בסוגיה זו ר. 315

דיני הראיות וא� דרכי הענישה ייבחנו כפי מצב� ביו� ,  נפסק כי סדרי הדי�,מנגד, בסקוטלנד  187
 J. Boncza אור. זאת א� א� פירוש הדבר החמרה בעונשו של הנידו�. הישמע הערעור החוזר

“Tomaszewski v. H.M. Advocate; Y. Ansari v. H.M. Advocate”  (http:/www.scotcourts.gov.uk) ;
 .145להשפעת שינוי בדיני העונשי� על ההרשעה וגזר הדי� ראו האזכורי� בהערה 

  .568 ' עמ,22הערה לעיל , קוזליח "מ אולמונח ר  188
ה לעניי� הרשעה על סמ� הודאה בלבד ולעניי� העילות למשפט חוזר עדו לדוח הו55'  עמאור  189

 ).ה"תשנ(
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כי איכות הייצוג אינה מדד לקביעת  190משפטבדונו בטענות לכשל בייצוג קבע בית ה

, הימנעות מלהעיד את הנאש�, חילוקי דעות ביחס לקו ההגנה שננקט. כשל בייצוג הנאש�

אינ� מלמדי� בהכרח על כשל , נפסק, מותמסוילשאול שאלות ולטעו� טענות , להציג ראיות

� שאינו מעיד אמנ� הפסיקה הכירה באפשרות להיווצרותו של עיוות די. 191בייצוג הנאש�

מתוכו על אפשרות לשנות את תוצאת הדיו� אול� מפי הנשיא ברק נפסק כי יש להוכיח קשר 

פסיקה זו יש לקרוא על . 192סיבתי בי� הכשלי� בייצוג הנאש� ובי� סיכוי שינוי התוצאה

 

190   �טענה לייצוג לא ) ונדחתה(לחוק בתי המשפט העלתה ) 4)(א(31עוד לפני חקיקתו של סעי
ועוד ": 166) 3(ד לה"פ, דינת ישראל מ'משה נ 6/80ח " מ,נאות כטע� לעריכת משפט חוזר

שהלה עשה יד אחת ע� התביעה ולא מילא את תפקידו , רוהוא בא בהאשמות חמורות על סניגו
כדי לאפשר לנידו� עצמו לפתוח , )2)(א(9 נועד סעי� –  הוא אומר– למקרי� אלה. כהלכה

אי� אני יכול לקבל את הטיעו� הזה כפירוש נכו� . בדיו� מחדש ולתק� את אשר עיוות סניגורו
 �כל אימת שבפי הנידו� טענות נגד , זרקבלתו היתה פותחת פתח לדיו� חו). 2)(א(9של סעי

לא . בהימנעו מלהביא ראיה זו או אחרת לפני בית המשפט, שבה ייצגו סניגורו במשפטו, הדר�
, כלל�ידי סניגורו בדר��כמו לעניי� ייצוגו של נאש� על, לעניי� זה... לכ� התכוו� המחוקק

יכול הוא , על ידי סניגורווא� נאש� אינו מרוצה מדר� ניהול משפטו , שלוחו של אד� כמותו
). מפי הנשיא לנדוי ("שברצונו כי אותו סניגור יחדל לייצגו, לפנות אל בית המשפט בהודעה

אי� בכ� ולא ":  לעניי� זה יש ונקבע,היעדר ייצוג כללבדבר הטענה לטענה זו בי� יש לאבח� 
א� רשאי . כלו� שהמערער ברוב כשרונו השכיל כנראה בעצמו לחקור את המתלוננת כיאות

 המשפט לפסול את העדות ולא �על בית, והדבר לא נית� לו, ידי פרקליט�היה להיות מיוצג על
כ� לקיי� את �פי�על�ל נית� א�" לחוק הנ195זולת א� שוכנע שמכוח סעי� , להתחשב בה

ידי פרקליט לא היתה מעלה �שחקירת המתלוננת על, טחו�יוהואיל ואי� לקבוע בב. ההרשעה
שעדות המתלוננת , התוצאה היא.  לחוק195פי סעי� �אי� ג� לנהוג על,  המערערראיה לטובת

 אול� ,192) 2(ד לא"פ, דינת ישראל מ'מכלו� נ 634/76פ " ע"לא תוכל לשמש בסיס להרשעה
 .במקרה זה אושרה הרשעתו של המערער נוכח ראיות מרשיעות אחרות

אות� נית� לקשור ( והראיות מחשש לתמרוני� טקטיי� וכתמרי� להעלאת מלוא הטענות  191
לעיל , 4282/98ח " מ:ראו, לפני הערכאה הדיונית)  תזמו� פעולות וסופיות הדיו�לערכי�
; 671�670 ' עמ,156הערה לעיל , 2478/99ח "מ; 130הערה לעיל  ,אייזי�ח "מ; 153הערה 

העליו�  בית המשפט ו בסוגיה שלגישה זו זהה לעמדת. 129הערה לעיל , 7480/00ח "מ
 5731/91פ "ע; פורס� בנבו, מדינת ישראל 'לוי נ 3404/90פ "בשבתו כערכאת ערעור ע

שיש מקו� ": ירקל עוד מפי השופט טאור. 1) 1(ד מח"פ, דינת ישראל מ'סוקולובסקיה נ
, טענה של כשל בייצוג שומעי� לה. להבחי� בי� כשל שענינו עובדתי לבי� כשל שענינו משפטי

אי� ; כאשר ראיה או עד שהיה בה� כדי להטות את התוצאות לא הובאו לפני הערכאה הדיונית
אי� )ש (...שומעי� לה כאשר מדובר בטענה משפטית שלא נטענה או בקו הגנה שלא הוצב

דינת  מ'רודמ� נ 446/01פ " ע,"אי� לדבר סו�)ו (...� די� שלא יהיה בידיו להוסי� טענהעור
 עמד בית 456) 3(ד נא"פ, דינת ישראל מ'בשיר נ 2130/95פ "בע. 45, 25) 5(ד נו"פ, ישראל

 שהוא פרי ניגוד להמשפט על ההבחנה בי� כשל בייצוג בשל ייצוג רשלני ובי� ייצוג כוש
 כי על הטוע� נקבע, במקרה האחרו�. גי� על ידי סניגור אחדצי� המיואינטרסי� בי� נאשמ

 ).לפסק הדי�ב 464' עמ( בלתי הול� שניגוד הענייני� גר� לייצוגלהראות 
  .169הערה לעיל , 1888/01ח "מ; 569, 564 ' עמ,22הערה לעיל , קוזליח "מ  192
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לפיה על הטוע� לפגיעה בזכותו לייצוג על ידי סניגור הנטל להראות כי נפגע שרקע ההלכה 

  .193 תוצאת הדיו� יכולה להיות אחרתהייתהלו היה מיוצג בשל כ� ו

בפרשה זו הורשע הנידו� בגרימת מוות . עמיאלהובעה בפרשת , עמדה שונה משהו

הנידו� כפר באשמה לפני הערכאה הדיונית והגנתו . ברשלנות ובעבירות תעבורה נוספות

יות להוכחת אשמתו התמקדה בטענה שאי� בידי התביעה רא, אשר נוהלה בידי סניגור ממונה

של הנידו� בפלילי� ובכלל זה לבעלותו באופנוע שהיה מעורב בתאונת הדרכי� נשוא כתב 

לא הובאו עדי� מטע� ההגנה שהסתפקה בהגשת שני מסמכי� , נוכח קו הגנה זה. האישו�

במסגרת הבקשה למשפט חוזר הוצגו ראיות . במהל� החקירה הנגדית של עדי התביעה

נלמד , מראיות אלה ומהודעתו של הנידו� במשטרה. יות הנידו� בפלילי�חדשות לעניי� אחר

 בקבלו את הטענה .כי עצתו של הסניגור לנאש� לא להעיד ולא לנהל פרשת הגנה פגעה בו

  :194קבע הנשיא ברק

ואשר , קו ההגנה בו בחר הסניגור, בנסיבותיו המיוחדות של המקרה"

קשה בעקבות התאונה מצבו הנפשי ה, המבקש אימצו עקב גילו הצעיר

מקי� , והאמו� המוחלט שנת� במומחיות הסניגור בתחו� דיני התעבורה

עיו� בבקשה . חשש ממשי לעיוות די� בכל האמור בעבירות נשוא הבקשה

אשר התעל� , ובחומר הראיות המצור� אליה מצביע על כ� שקו הגנה זה

יגור כמו מדברי� אות� המבקש עצמו אמר לחוקרי� טר� שיוצג על ידי הסנ

יצר קושי רב במת� הגנה , ג� מהתנהגותו בשלבי החקירה המאוחרי� יותר

העבירות השונות בה� הואש� נכרכו יחדיו . של ממש למבקש במשפטו

במסגרת אותו קו הגנה ללא כל התייחסות לעובדות ולראיות המובאות כעת 

  .ג� בבית משפט השלו�, רוב� ככול�, בפנינו ואשר יכלו להיטע�

עיוות די� זה בצירו� הראיות והעובדות החדשות ביחס לעבירות , לפיכ�

מקימי� , נהיגה ברכב שנית� עליו איסור שימוש ונהיגה ללא תעודת ביטוח

בו יוכל להעלות בפני בית המשפט , למערער עילה לקיומו של משפט חוזר

  ."את גרסתו לאירועי�

הנאש� לחוק זוכה ) ד(31נוכח הסכמת היוע� המשפטי לממשלה ובהתא� לסעי� 

  . תנה הוראה לקיי� משפט חוזר בעניינ� של שתי עבירות אחרותימעבירה אחת ונ

 

פורס� , דינת ישראל מ'ציו� נ 448/02ח "מ; פורס� בנבו, דינת ישראל מ'זריקי נ 9564/01ח "מ  193
  .בנבו

 .א310, 297) 2(ד נז"פ, דינת ישראל מ'עמיאל נ 10392/02ח "מ  194
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אי� בהנמקה כדי לעמוד על ההבדל בי� שאלת איכות . הנמקת הנשיא נראית מוקשית

חדשות כעילה מהייצוג או דר� הייצוג אשר נבחרה ובי� עילת קיומ� של ראיות או עובדות 

הא� שו� ?  בייצוג נבע מהתנהגות הסניגור או ממצבו של הנאש�הא� הכשל. למשפט חוזר

חדשות מ ראיות ועובדות היעדרהא� ב? סניגור סביר לא היה נוקט בדר� ההגנה שננקטה

דומה כי בפרשה זו הסכמת היוע� המשפטי לממשלה סללה לפני ?  הטענה מתקבלתהייתה

  . מחלוקתהיעדרבית המשפט את הדר� לקבל את הטענה ב

הפג� . כי שורש הקושי בזיהוי מצבי� של כשל ייצוג נובע ממיקו� שגוי של הפג�נראה 

מער� זה נגזרת הזכות .  פגיעה בער� ההשתתפות המועילה בהלי�הואאותו יש לבדוק 

מכא� ייצוג . כה להיות מועילה ולא מזיקהיצר, כאמור, השתתפות. לייצוג בהלי� הפלילי

דומה כי המקרי� . � את ער� ההשתתפות המועילהוניהול ההגנה באורח מזיק אינ� מבטאי

אלא של ייצוג כנגדו נית� לטעו� שלא כלל , אינ� מקרי� של ייצוג מזיק, בסוגיה זו, הקשי�

מוצע למקד את בחינת הסוגיה בבדיקת קיומה של פגיעה , כאמור. את כל אפשרויות ההגנה

כדי . י� וההחלטהכער� שמקד� את לגיטימיות ההל, בער� ההשתפות המועילה בהלי�

ה של השתתפות היעדר יש להצביע על , בהתא� למוצעלהוכיח היווצרותו של עיוות די�

בדר� בדיקה זו יש כדי להסביר .  השתתפות של ממש של הנאש� בהלי� הפלילי– מועילה

חקר , טע� טענות: בו הנאש� לא זכה לייצוג מקצועי א� נהל את הגנתושמדוע ג� מקו� 

 כי לא איכות הכ� דר� בדיקה זו מבהיר כמו. 195 לא נגר� עיוות די�– תהציג ראיו, י�עד

טיב הטענות וכשרו� ניהול החקירה שכנגד ה� המשמשי� להוכחת עיוות די� עקב , הייצוג

לבדו או (פעת השתתפות הנאש�  הוא במידת השמבחנו של כשל בייצוג. כשל בייצוג

בית נדרש בה� ש שהוצגו והסוגיות הראיות, על דר� התנהלות ההלי�) כוחו�באמצעות בא

, ככל שלא היה בהשתתפות הנאש� כדי להשפיע על מהל� המשפט.  להכריעהמשפט

כ� מתחזקת המסקנה כי נגר� לנידו� , לה� נדרש בית המשפטשהראיות שהוצגו והסוגיות 

, חקירה חלקית או שטחית של עדי�, הבאת ראיות�אי(השפעה שולית או זניחה . עיוות די�

מועילה של הנאש� בהלי� השתתפות המלמדת על פגיעה בער� ה) עלאת טענותה�אי

גורמת , השפעה שולית או זניחה של הנאש� על ההלי� הפלילי בעניינו, לפיכ�. הפלילי

קיומו של קשר את אי� צור� לבחו� , כ� נראה, במצב דברי� זה .להיווצרותו של עיוות די�

במצב דברי� זה נפגע ער� . וי תוצאת המשפטסיבתי בי� כשל בייצוג ובי� אפשרות שינ

מהיבט אחר נית� לומר . המקד� את לגיטימיות ההחלטה ללא קשר לנכונותה או אמיתותה

 ייצוג משפיע על ההלי� ותוצאתו בבחינתהכי במצב דברי� זה לא נית� לשער כיצד היה 

 מכוונת של הימנעות, בד בבד ע� הדברי� האחרוני�. 196"אי� חקר לתבונת סניגור מוכשר"

פות המועילה בהלי� הפלילי תהנאש� מלהשתמש בזכויות הדיוניות הנובעות מער� ההשת

 

 .130הערה לעיל  ,אייזי�ח " מ;84הערה לעיל , 7407/00ח "מ  195
 .ו433, 429ד ד "פ, היוע� המשפטי 'מלכה נ 35/50פ "ע  196
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נית� למנות לנאש� סניגור אשר יכול לפעול בש� , ראשית. אינה גורמת להיוצרות עיוות די�

הימנעות מכוונת מלעשות שימוש בזכויות האמורות מהווה כשלעצמה , שנית. הנאש�

יע על מהל� המשפט והסוגיות הדרושות את הכרעתו של בית להשפ) טקטיקה(אמצעי 

קה ימכא� שאי� בטקט). ניסיו� למנוע או להכשיל מראש את הדיו� המשפטי(המשפט 

  .197האחרונה לגרו� להיווצרותו של עיוות די�

. דומה כי מקרי� העולי� כדי פגיעה בער� ההשתתפות המועילה הינ� ספורי� ונדירי�

. הצגת ראיה או העלאת טענה� בלבד לאינימוקנה לכשל בייצוג ככלל יש לראות בטע�דר�

או בטענה יש כדי לבסס עילה למשפט ) בעובדה(במקרה האחרו� יש לבדוק א� בראיה 

יש לבחו� את , בה� נטע� לראיה או עובדה מחדשותשכבשאר המקרי� ,  במקרי� אלה.חוזר

  .אפשרות שינוי תוצאת המשפט נוכח הראיה או העובדה

  עיוות די� ומשפט חוזר, פני�וא מש  .4

דומה שאי� ? בשלב הבקשה למשפט חוזרבדבר פסלות שופט עורר טענה כלו� נית� ל

, בהתא� למוצע בחיבור זה, משוא פני�. חולק כי משוא פני� במשפט גור� לעיוות די�

. 198הוא ער� אובייקטיביות המחליט, מהווה פגיעה בער� שמקד� את לגיטימיות ההלי�

לה בדבר האפשרות להעלאת טענת פסלות כנימוק לעריכת משפט חוזר נובע סימ� השא

א לחוק בתי המשפט 77הוראות סעי� . מהוראות החוק שדנות בטענה לפסלות שופט

את סדרי הדי� הנוהגי� בדיו� בטענה קובעות ,  לחוק סדר הדי� הפלילי148 עד 146וסעיפי� 

יש , פי הוראות אלה על. בסוגייה זולמשוא פני� ובערעור על החלטת הערכאה הדיונית 

  הערכאה שכנגדה נטע� לפסלות.לטעו� את טענת הפסלות מיד ע� היוודע עילת הפסלות

די� לערער על ההחלטה �עוד נקבע בחוק כי א� מבקש בעל. היא שתחליט ראשונה בטענה

 הערעור יישמע לפני. דבר שיביא להפסקת המשפט עד להכרעה בערעור, עליו להודיע זאת

בהתא� , נשיא בית המשפט העליו� או שופט בית המשפט העליו� או מותב שופטי�

  .להחלטת הנשיא

יש לעורר טענת פסלות לא רק שעל פיה היוו את הבסיס להלכה אלה חוק הוראות 

מועלית במסגרתו של ערעור על פסק ש ,ית� לדחות טענה למשוא פני� אלא שא� נבהקד�

הנשיא ברק הסתמ� ג� על הלכה . ור במועד על ההחלטההגשת ערע� אי א� ורק מחמת,הדי�

  .199שהועלתה במסגרת בקשה למשפט חוזר, זו בדחותו טענה למשוא פני�

 

 .148הערה לעיל , 1732/96ח "מ  197
 .91' ראו עמ  198
ג� א� הייתה , מכל מקו�" הנשיא וקבע כי בעניי� זה הוסי� ,152הערה לעיל , 5970/00ח "מ  199

כדי ) הנטענת(ספק בעיני א� יש בקרבה המשפחתית הרחוקה , לות מועלית בעתהטענת הפס
 ."ליצור עילת פסלות
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ביחס , נית� לומרלכ� . סעיפי החוק שנזכרי� עניינ� בערכאה הדיונית ובערכאת הערעור

ר שהסדרי� אלה בחוק יוצרי� הסד, להעלאת טענה לפסלות במסגרת ערעור על פסק הדי�

ערעור זכות ה. שלילי ביחס לאפשרות להעלאת טענה לפסלות שלא בהתא� להוראות החוק

 לחוק סדר הדי� 147 עי�ה זו מוצתה ע� הגשת ערעור לפי סבסוגי) ער� ביקורת ההחלטה(

המשפט החוזר מהווה שנית� לומר  מנגד. או עקב חלו� המועד להגשת הערעור, הפלילי

 כלל למשפט ת מתייחסהאינפי החוק הנזכרי� סעילשו�  . הסדר שאינו ערעור,הסדר מיוחד

הוראת החוק בדבר משפט חוזר מניחה את האפשרות שקוד� להגשת , יתרה מזו. 200חוזר

. או שחל� המועד להגשת ערעור, )ובכלל זה ערעור שני או דיו� נוס�( הבקשה נשמע ערעור

שרות הגשתו מכוח הוראת נראה כי לעניי� משפט חוזר אי� כל הבדל בי� הגשת ערעור או אפ

 ,)ערעור בטענת פסולת( לחוק סדר הדי� הפלילי 147א לחוק בתי המשפט וסעי� 77סעי� 

ערעור על פסק די� ( לחוק בתי המשפט 52� ו41ובי� הגשתו של ערעור מכוח הוראת סעיפי� 

אי� בקיומה של אפשרות ערעור כדי לחסו� מראש אפשרות נית� לומר ש, לפיכ�). בפלילי�

הדי� וההלכה בדבר שיהוי , בד בבד ע� הדברי� האחרוני�. שת בקשה למשפט חוזרהג

 חלות לעניינה של טענה 201הגשת ערעור�הימנעות מלטעו� טענות ואי, בהעלאת טענות

מכוח� של אלה יש .  הטענות בבקשה למשפט חוזרשארכפי שה� חלות על , לפסלות שופט

  .עילה לעריכת משפט חוזרכ, רוב טענה לפסלות שופט פי מקו� לדחות על

  העילות למשפט חוזר ועיוות די�: סיכו�  .5

משפט חוזר מלמדת כי שלוש העילות הראשונות מהוות מקרי� לסקירת העילות 

בה� עלול להיגר� עוות די� מחמת חשש להרשעת הח� או מחמת פגיעה בער� שפרטניי� 

שלוש .  בחיבור זהכפי שהוסברו בהצעה להגדרת המושג עיוות די�, הרגישות למידע

בפגמי� שמשפיעי� על ההחלטה ולכ� הוכחת , העילות הראשונות עוסקות בתוצאת ההלי�

בהגדרת . אחת מה� מלמדת על סיכוי לשנות את תוצאת ההלי� המשפטי לטובת הנידו�

הוא המושג " שסתו�"נעשה שימוש במושג , בשונה משלוש העילות, העילה הרביעית

בה� עלול שראת לתוכה העילה הרביעית את מכלול האפשרויות בדר� זו קו". עיוות די�"

להיגר� עיוות די� בהלי� הפלילי בהכרעת הדי� ובכל התוצאות המיידיות הנובעות ממנה 

שכ� היא אוצרת בתוכה לא רק את ,  במוב� זה מהווה עילה זו עילת סל.)הסנקציה בפלילי�(

בכלל . ה עליה� מקרי� נוספי�המקרי� הכלולי� בשלוש העילות הראשונות אלא מוסיפ

 שקשור ,מתו� פג�בהכרח בה� לא נית� ללמוד שאלה כלולי� בעילה הרביעית מקרי� 

במילי� . ברת בנכונות או אמיתות ההחלטהת על פגיעה מס,להתנהלות ההלי� הפלילי

 

200   �טענת פסלות לא תישמע ולא תשמש נימוק ":  לחוק סדר הדי� הפלילי ברורה148לשו� סעי
 ."למשפט לחוזר" נחקק ולא "לערעור..." "לערעור

 .214'  וכ� עמ86ראו האזכורי� בהערה   201
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בה� אפשרות היווצרותו של עיוות הדי� אינה שהעילה הרביעית כוללת מקרי� , אחרות

קרי פגיעה בהטיית הדיו� לטובת הנידו� כמבטאת " (אי הרשעת הח�" לער� קשורה דווקא

אלא לערכי� של הגינות ) את החשש מהרשעת הנידו� והעדפת זיכוי שגוי על הרשעת שווא

שלוש העילות הראשונות למשפט חוזר מבוססות על ראיות או שבעוד . דיונית ורציונליות

נית� במסגרת העילה הרביעית להורות , ח�מה� נית� ללמוד על חשש להרשעת השעובדות 

. על משפט חוזר מחמת עובדות או פגמי� שאינ� מתייחסי� דווקא לחפותו של הנידו�

עובדות או פגמי� אשר בלשו� הפסיקה מהווי� פגמי� דיוניי� חמורי� בהלי� השיפוטי 

, מה� לא נית� להסיק לעניי� אשמתו של הנידו� בפלילי� אלא רק על צדקת הרשעתוש

במקרי� , לפיכ�. במוב� שעל ההרשעה לא רק להיות נכונה אלא עליה להתקבל בדר� ראויה

יכולה התביעה נוכח עיוות הדי� לנסות ולהוכיח כי , בשונה משלוש העילות הראשונות, אלה

ולכ� אי� טע� בעריכתו של משפט חוזר , אי� סיכוי לשינוי תוצאות ההלי� לטובת הנידו�

  .ב ע� הנידו�שכל כולו נועד להיטי

לפיו המשפט החוזר אינו מהווה ערעור שונוכח הכלל , מסקירת העילות למשפט חוזר

נית� להסיק כי על מנת לבסס עילה למשפט חוזר על המבקש להביא בבקשתו מידע , נוס�

מידע מחדש שממנו נית� ללמוד על חשש . 202חדש שטר� נבח� בהחלטה שיפוטית

, כאמור, מידע מחדש). בהגינות או ברציונליות ההלי�(להרשעת שווא או על פגיעה דיונית 

  . ”Forum Shopping“נדרש ג� כדי למנוע 

המשכו של פרק זה יעסוק בהיבטי� נוספי� של הלי� המשפט החוזר שיש בה� כדי 

כ� תיבח� בסופו שאלת , להשפיע על מידת התאמתו לאבח� מקרי� של עיוות די� ולית� סעד

  .ט חוזר ובי� העמדת שאלה על ידי שר המשפטי�היחס בי� הגשת בקשה למשפ

  איחור ושיהוי בהגשת הבקשה ותיקונו של עיוות די�, סופיות  .ח

בה� נית� לבקש משפט שאי� בחוק או בתקנות כל מגבלה על מספר הפעמי�  – סופיות

 לתקנות בתי משפט 8תקנה ע� זאת . חוזר ולא נקבע בה� פרק זמ� מירבי להגשת הבקשה

סירב נשיא בית המשפט העליו� להורות על : " קובעת1957�ז" תשי,)במשפט חוזרסדרי די� (

לא תוגש בקשה נוספת או אחרת בשל עילה ששימשה יסוד לבקשה שסירבו , משפט חוזר

לדו� " משקל�נדרשת סיבה כבדת"בהתייחס לתקנה זו ציינה השופטת דורנר כי  ."לה

 מידע שעליה להתבסס על , נראהכ�, מהותה של בקשהמ. 203בבקשה חוזרת למשפט חוזר

שהרי אי� המשפט , 204איות אשר נדונו והוכרעו בעבררעובדות ו, חדש ולא להעלות טענותמ

 

 .197' או עמר  202
 .380, 354) 3(ד נו"פ, דינת ישראל מ'ברנס נ 3032/99ח "מ  203
 .128הערה לעיל , 2551/00ח "מ  204
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, מטע� זה ובשי� לב לתקנה הנזכרת לעיל. החוזר בגדר הלי� ערעור על החלטות קודמות

חדש שטר� מלהתבסס על מידע , לפרט טעמי� אחרי�למשפט חוזר על כל בקשה נראה כי 

על בית המשפט להשתכנע מהנימוקי� לבקשה החוזרת . עלה ונבח� בבית המשפטהו

יש ג�  בגישה זו. חדשותמטענות או ראיות : כי יש חדש בבקשה) משפטיי� או עובדתיי�(

ג� לבקשות למשפט )ש"( אכ� ,מסע חיפוש אחר אוזנו הכרויה של נשיא או שופטכדי למנוע 

   .205"חוזר צרי� להיות סו�

קובעת כי , 1957�ז" תשי,)סדרי די� במשפט חוזר( לתקנות בתי משפט 4ה תקנ – איחור

. את הבקשה למשפט חוזר יש להגיש תו� תשעי� ימי� מיו� היוודע עילת הבקשה למבקש

מדיניות , � זאתע. מועד זה נית� להארכה על ידי נשיא בית המשפט העליו� והמשנה לנשיא

דחייתה של את קשה היא להימנע מלבסס נשיא בית המשפט העליו� והשופטי� הדני� בב

חלו� מועד זה . כחלו� תשעי� הימי� הנקובי� בתקנות" טכני"בקשה למשפט חוזר מנימוק 

  . 206 טע� נוס� לדחיית בקשות למשפט חוזרהיווה

בו הגיע לידיו של המבקש מלוא המידע שתשעי� הימי� יימנו מהיו� ראוי לפרש כי 

קיומה של חקירה ואיסו� המידע ה� לב נראה כי . דרוש לביסוס הבקשה למשפט חוזרש

לייעל דיו� ולמנוע בקשות , יש בה� לתרו� לגילוי האמת. ליבו של הלי� המשפט החוזר

ולהביא למימוש מטרת " רגישות למידע" לתרו� לער� חקירהיש ב,  מעבר לכל אלה.חזרות

ירה ואיסו� לתמר� עריכתה של חקראוי מכא� . הלי� המשפט החוזר לדו� במידע מחדש

ככל שהתמונה אשר תוצג לפני . מלוא המידע לפני הגשתה של הבקשה למשפט חוזר

פרשנות זו עולה . 207מטרת ההלי� כ� תקוד� ,המחליט בבקשה תהא רחבה ומלאה יותר

נתוני� ליוע� המשפטי לממשלה כדי לבדוק את שבקנה אחד ע� מועד תשעי� הימי� 

תקופת תשעי� הימי� . 208דעתו�גיש את חוותהטענות האמורות בבקשה למשפט חוזר ולה

פרשנות זו נתמכת . ככל שהדבר נדרש, מהווה פרק זמ� ארו� דיו במהלכו נית� לערו� חקירה

לפיה רשאי הנשיא להורות ליוע� המשפטי לממשלה להוסי� לחקור ש 6ג� בהוראת תקנה 

את ויו� בכלל את סופיות הד מקדמת זומוצעת פרשנות .  חקירתומימצאיולהביא לפניו את 

  . סופיות ההחלטה במשפט חוזר בפרט

 

 .לוי�'  מפי המשנה לנשיא ש248 'עמ ,50הערה לעיל , ברנסח "מ  205
דינת  מ'תשובה נ 1/89ח "מ ;154הערה לעיל , 12/88ח "מ; 146 הערה לעיל, 8/84 ח"מ  206

, דינת ישראל מ'שר נ 10285/02ח "מ; 146הערה לעיל , 4342/91ח "מ ;פורס� בנבו, ישראל
 . פורס� בנבו

ג� בית המשפט עמד על הצור� לרכז את כל טענות הנידו� . 130הערה לעיל  ,אייזי�ח "מ  207
 .ש�או למשפט חוזר ר

הערה לעיל , 3025/97ח " מ,יש לשמור, כ� נקבע, על מועד זהלתקנות ו) ג(�2ו) ב(2 ותתקנ  208
141. 
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 :קרמניצר הוראת המועד להגשת הבקשה למשפט חוזר' רו ופרופ'ר סנג"לדעת ד

המעניקה לכלל סופיות הדיו� את הכוח לרמוס את , משקפת ראיה פורמאליסטית קיצונית"

... אה מתוכ�לפיכ� יש לשאו� לריקו� ההור. האפשרות לתיקונו של עיוות די� ולעשיית צדק

זכותו של אד� ח� מפשע הנתו� בי� כותלי בית הסוהר להזדמנות להוכחת חפותו היא זכות 

 ימי� 90�ההגבלה ל. ידי תקנה�זכות יסוד כזו לא נית� לשלול על. מהותית מדרגה ראשונה

  .209"זכות זו ולפיכ� היא בטלה, בפועל, שוללת

� לקבוע מועד להגשת ערעור על אי� כל מקו, דומה כי א� לוקחי� טיעו� זה עד הסו�

אי� מקו� להגביל במועד את הגשתה של בקשה לרשות ערעור . פסק די� מרשיע בפלילי�

לערכי� כתזמו� פעולות וסופיות הדיו� אי� כל חלק בקידו� לגיטימיות , יתרה מזו. בפלילי�

ה  לגיטימיות ההחלט,כמוצע בחיבור זה, אול�. ההחלטה בהלי� הפלילי ובעשיית הצדק

בה� ער� תיזמו� פעולות וסופיות שת הצדק ה� פרי שילוב פועל� של ערכי� שוני� יועשי

   .210הדיו�

הברית מוגבלת האפשרות להגיש עתירה � כי בארצותעל דר� ההשוואה, מעניי� לציי�

. 211בתקופות קצובות בחוק, מכוונת כנגד פסק די� מרשיע וחלוטש, מסוג הביאס קורפוס

 כיו� היא למנוע התארכות דיוני� ולקד� שמירה הברית�ארצות במגמת הפסיקה והמחוקק

ת המועד פסיקה נקטה פרשנות דווקנית בסוגייה. על המועדי� שנקבעו בחוק ללא הארכות

בית המשפט . ממנו יש למנות את המועד האחרו� להגשת עתירה ואפשרות הארכת המועד

שת בקשה למשפט מחדש הברית קבע בסוגיה זו כי קציבת מועד להג�העליו� של ארצות

  : 212 חוקתיתאהי, שמבוססת על ראיות חדשות

 

) א"תשס�ס"תש( א עלי משפט "? מציאות או חלו�– המשפט החוזר" קרמניצר 'מ, רו' סנג'ב  209
הטענה דומה כי  , לתקנהוסר סמכותמת חלטענת המחברי� התקנה בטלה ג� מח. 151, 97

כיו� . �1957ז"תשי, לחוק בתי המשפט) ד(9התקנות תוקנו בזמנו מכוח סעי� . האחרונה שגויה
,  לחוק הפרשנות23בהתא� לסעי� . לחוק בתי המשפט) 1)(א(108בסעי� זו קבועה סמכות 

אול� מקו� ; בטלי� עמו התקנות והמינויי� שנעשו מכוחו, משבוטל חיקוק" �1981א"תשמ
 התקנות והמינויי� שנעשו מכוח –שהחיקוק המבטל קובע הוראות במקו� המבוטלות 

"  החיקוק המבטלההוראות המבוטלות יעמדו בתקפ� עד שיבוטלו בתקנות ובמינויי� מכוח
 . תוק� א� כיו�מכא� שהתקנות אשר תוקנו בזמנו שרירות ובנות

  .�174 ו78' או עמר  210
החוק הפדרלי קובע כיו� תקופת התיישנות בת שנה ממועד התקיימות אחת מהחלופות   211

 �  ;  לסופי וחלוטפסק הדי�בו הפ� שהמועד ) א: ( וה�USCS 224(d) 28המנויות בסעי
בו הוכרה זכות שהמועד ) ג (;סרה מגבלה מכוח חוק על הגשת עתירהבו הושהמועד ) ב(

בו נית� שהמועד ) ד (;חוקתית חדשה בבית המשפט העליו� אשר בגי� הפרתה מוגשת העתירה
 .Carey v. Saffold 536 U.S ;בדות העומדות ביסוד העתירהוהיה בשקידה ראויה לגלות את הע

214 (2002).  

212  Herrera v. Collins 506 U.S. 390 (1993), 409-411 ,מתייחס פסק הדי�(ט סמפי הנשיא רנקווי 
לפיה זכות ש ש�עמדת השופט סקאליה ג� את  אור). 1996למצב לפני תיקו� החוק בשנת 
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“In 1946, we set a 2-year time limit for filing new trial motions based on 

newly discovered evidence and abolished the exception for capital cases. 

Rule 33, Federal Rules of Criminal Procedure, 327 U.S. 821, 855-856 (‘A 

motion for a new trial based on the ground of newly discovered evidence 

may be made only before or within two years after final judgment’)... In 

light of the historical availability of new trials, our own amendments to 

Rule 33, and the contemporary practice in the States, we cannot say that 

Texas’ refusal to entertain petitioner’s newly discovered evidence [after 

60 days from judgment – O’ G’]... transgresses a principle of fundamental 

fairness ‘rooted in the traditions and conscience of our people”.  

 הא� ב. אכ� יש להניח כי ח� אשר מורשע יבקש להוכיח את חפותו בהקד� האפשרי

לש� כ� !  להימלט מאימת הדי� ומהצור� לשאת בעונשלא יבקשבעת אי� לומר שהאש� 

 הנידו� לנקוט כל טקטיקה אפשרית כדי לשלול או להקטי� את האפשרות להוכיח את יכול

,  הגשת בקשה למשפט חוזר שני� רבות לאחר מעשה העבירהבי� היתר על ידי, אשמתו

משו� כ� .  ראיותיהלהציג אתבו תעמוד התביעה בפני קושי ניכר ש מועד – לאחר הרשעתו

מתחשב בצור� לחקור שמועד . אי� פסול בקביעת מועד להגשת בקשה למשפט חוזר

קשה ללא ולאסו� מידע לביסוס הבקשה א� ג� מגביל את אפשרות השהיית הגשת הב

 כ� נפסק כי נוכח היות הלי� המשפט ,איזו� זה מצא ביטויו בפסיקת בית המשפט. 213צידוק

הקושי בבירור עניינו של הנידו� עקב חלו� הזמ� והצור� , החוזר חריג לכלל סופיות הדיו�

הבקשות למשפט חוזר יוגשו במסגרת ש לכ�קיימת חשיבות , למנוע תרגילי� טקטיי�

  .214בתקנותתשעי� היו� שנקבעו 

האחד נעו� בהתנהגותו של : נית� לזהות בפסיקה שני פני� לסוגיית השיהוי – שיהוי

שיהוי במוב� זה .  מועד הגשת הבקשה מצביע על כנות ורצינות הבקשה,מגיש הבקשה

 

 או לעניי� זהרעוד  ,אינה זכות חוקתית) משפט מחדשעריכת ביטול הרשעה ו(לדיו� חוזר 
LaFon v. State 807 P.2d 66 (1991); Coronell v. State 529 N.W.2d (1994) ; לסוגיית מועד

  .312' הגשת העתירה ראו ג� עמ
התרת )ש: "(251, 247 'עמ ,50הערה לעיל , ברנסח "מ ג� דברי המשנה לנשיא לוי� באור  213

. ..טחו� המשפטייהגשתו של משפט חוזר ללא הגבלת זמ� תגרו� לאנדרלמוסיה ולפגיעה בב
יהיה קושי לקבל את , ככל שחול� הזמ� מאז מת� פסק הדי� ועד להגשת הבקשה למשפט חוזר

מנת לבחו� את מהימנות� �שהרי יכול להיווצר קושי לאתר את העדי� שכבר העידו על, הבקשה
קבלת� של עובדה או של ראיה חדשה כעניי� ... של הראיות או של העובדות נושא הבקשה

, שאי אפשר לבחו� אותה ולעמת אותה ע� הראיות האחרות, חוזרשבשיגרה כבסיס למשפט 
 ."משמעותה כמעט תמיד זיכויו של הנאש� מחמת הספק

 .29פסקה , 105 הערה לעיל ,דרעיח "מ  214
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 טוע� �להשהעובדות והטענות , הראיות: משמש שיקול בהערכת הבקשה למשפט חוזר

טיבה עמו ימהר ימשו טענה או ראיה י נאש� שיש ביד כי,מטבע הדברי� יש להניח. המבקש

הימנעות מהעלאת טענה או הצגת ראיה לפני .  הראשונההזדמנותויציגה בבית המשפט ב

 יש בה כדי לעורר ספק בכנות הטענה או הראיה, הערכאה הדיונית או לפני ערכאת הערעור

 בהערכת הבקשה למשפט אינו שיקול מכריע אלא מדד נוס�, במוב� זה, השיהוי. ובאמינותה

  .215חוזר

ר� שמשפיע על האפשרות לקיי� הלי� וכגהפ� האחר של השיהוי מתמקד בחלו� הזמ� 

אפשרות לקיי� . בייחוד כאשר זה נער� לפני ערכאה דיונית שנדרשת לשמוע עדי� .משפטי

ממועד קרות יותר בר זמ� רב וככל שעדומה ש, מכא�. "ממשפט ההיסטוריה" להבדילמשפט 

בדבר הסיכוי לשנות את ההחלטה יותר כ� יידרשו ראיות ברורות ומשכנעות , ההעביר

אי� לזקו� לזכותו של הנידו� את העובדה שנוכח חלו� השני� אי� . משפט חוזרבאמצעות 

 את העדי� אשר העידו במשפט חקור ולכלל ראיותיהאת שוב באפשרות התביעה להציג 

ה למשפט חוזר על המבקש מוטל הנטל להוכיח קיומה של עילנטל הכחלק מ. 216המקורי

 דהינו שקיימת אפשרות ,חר� השיהויאפשרות אובייקטיבית לברר את עניינו להוכיח שיש 

האחד כי בשלב הבקשה למשפט חוזר : נית� להעלות שני טעמי� לעמדה זו. לערו� משפט

ט  האחר כי הבקשה היא לקיי� משפ, לאחר שהורשע בדי�אי� הנידו� נהנה מחזקת החפות

בה� קיימת עילה למשפט חוזר א� לא נית� ש במקרי� .ולא לדבר שאינו נית� למימוש

 אפשרות לערו� הלי� היעדרלמרות כל זאת . יש לשקול עריכתו על דר� הערעור, לקיימו

וות די� ימפני ריפוי של ע, במקרי� חריגי� שבחריגי�, שיפוטי עלולה להוות אב� נג�

למרות רוחב , הנה כי כ�.  אי� מנוס מדחיית הבקשהבמקרי� אלה. באמצעות משפט חוזר

סייגי� של איחור ושיהוי בהגשת הבקשה עלולי� למנוע קבלת בקשה , העילות למשפט חוזר

 . משפטלקיי� אפשרות היעדרב, למשפט חוזר ואולי ג� תיקונו של עיוות די�

   ואבחונו של עיוות די�עיו� בחומר החקירה בשלב הבקשה למשפט חוזר  .ט

נחיצותה , רה ארוכה של פסקי די� מעלי� על נס את חשיבות זכות העיו� של הנאש�שו

  . 217לש� קיומו של הלי� הוג� והיותה נמנית על זכויות היסוד המוקנות לנאש� בשיטתנו

 

הערה לעיל , 8777/99ח "מ; 145הערה לעיל , 8188/99ח "מ; 153הערה לעיל , 4282/98ח "מ  215
 .130הערה לעיל  ,אייזי�ח "מ; 71

 .251 'עמ ,50הערה לעיל , ברנסח "מ; 85) 2(ד לז"פ, דינת ישראל מ'אבו נ 437/82פ "ע  216
 פרקליטות 'ניימ� נ 47/91 �"בג; 22, 8) 5(ד מו"פ, מדינת ישראל 'נסיקסיק  1152/91פ "ע  217

פ "ע; 653) 5(ד מז"פ,  משטרת ישראל'חיל� נ 64/91 �"בג; 872) 2(ד מה"פ, המדינה
 .89הערה לעיל , 4765/98
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זכות העיו� מהווה אמצעי למימוש ער� ההשתתפות המועילה של הנאש� בהלי� הפלילי 

, זאת ועוד. דמי� לגיטימיות כמוצע בחיבור זהמקהשה� ערכי� , 218רגישות למידעהוער� 

איסו� מידע , דרישה, נראה שעל מנת לנסות לאבח� גרימתו של עיוות די� יש לקד� חקירה

, על מנת שלפני בית המשפט יהיה מידע מלא, וראיות קוד� להגשת הבקשה למשפט חוזר

 .לפיו יוכל הוא לבדוק א� נגר� עיוות די�ש, ככל הנית�

. של הנאש� בחומר החקירה נגזרת מזכות העיו� במסמכי הרשות הציבוריתהעיו� זכות 

 הכירה ההלכה הפסוקה בזכותו של 1998�ח"תשנ, עוד קוד� לחקיקתו של חוק חופש המידע

זכות העיו� נובעת מהשכל הישר וההגינות האלמנטרית ": אזרח לעיי� במסמכי הרשות

 ,מסמכי�ה זו נקבע הכלל שלפיו בהתא� להלכ .219"...ביחסי ציבור בי� שלטו� ואזרח

פי די� צריכי� להיות ל שנתקבלו בידי הרשות תו� כדי שימוש בסמכות שהוענקה לה ע

בה� אי� להתיר את העיו� ש ייתכנו מקרי� ,� זאתע. גלויי� ופתוחי� בפני הצד הנוגע בדבר

, הרשותפגיעה שלא כדי� בזכות הזולת או פגיעה בתקינות פעולת , סודיות, מטעמי חיסיו�

טעמי� למניעת העיו� על הרשות להצביע על מוטל הנטל . 220לרבות חקירה משטרתית

על . חיסיו�תעודת די בהצבעה על אינטרס ציבורי ואי� צור� בהוצאת ש , נקבעולעניי� זה

בית המשפט לאז� נכונה בי� זכות המבקש לבי� אינטרס הציבור בשמו מבקשת הרשות 

ברוח . אפשרות קיומו של פתרו� חלופי עבור המבקשלמנוע את העיו� זאת בשי� לב ל

 היוע� המשפטי לממשלה בדבר טיפול בבקשות לעיו� הנחית, בעבר, דברי� אלה נקבעה

�  . 221מצד גורמי חו

 74 היא הוראת סעי� , בהלי� הפלילי אשר מסדירה את זכות העיו�,ההוראה המרכזית

וראה זו מסדירה את העיו� בחומר ה. 1982�ב"תשמ, ]נוסח משולב[לחוק סדר הדי� הפלילי 

אול� נראה כי אי� לראות  ,חקירה לאחר הגשת כתב אישו� בעבירות מסוג עוו� ופשע

 

אש� ולאפשר לו לגלות בחומר הטע� העיקרי של הכלל הוא להבטיח משפט הוג� לנ" :השווה  218
 ,688) 2(ד לד"פ, גברו�' דינת ישראל נמ 179/79פ "ע "החקירה ראיות המצביעות על חפותו

692.  
ראו ג� ; 69) 1(ד כא"פ, ועדת השומה שליד עירית חולו�' עזבו� קלמ� פיטל נ 337/66 �"בג  219

 .325) 1(ד כה"פ, ירושלי�, הדי��הוועד המחוזי של לשכת עורכי' שפירא נ 142/70 �"בג
חסיונות מוסדרי� בפרק ג . )לא פורס� (מ" בנק כללי לישראל בע'רות� נ 383/91) ��י(א "ת  220

מצוי בידי ש, יסורי� וסייגי� בפני עיו� במידעא; �1971א"תשל, ]נוסח חדש[לפקודת הראיות 
לחוק  �14 ו9וכ� בסעיפי� , �1981א"תשמ,  קבועי� ג� בפרק ד לחוק הגנת הפרטיות,הרשות

  . �1998ח" תשנ,חופש המידע
הנחיה זו הוצאה מקוב� ). 1.5.1970(כר� ה " נוהל עיו� בראיות התביעה "51.015' הנחיה מס  221

 .2003 פתח דבר לקוב� עדכני של הנחיות היוע� המשפטי לממשלה מאוקטובר אור, ההנחיות
בקשות  "15.11' ס מלהשלמת התמונה מעניי� לציי� כי ג� הנחית פרקליט המדינה בעניי� זה

הוצאה מקוב�  2.1.1994מיו� " מצד גורמי� שוני� לעיי� בחומר חקירה שבתיקי משטרה
 .ות פרקליט המדינההנחי
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. 222כמונעת את העיו� בכל מקרה אשר אינו נכלל בה, קרי, בהוראה זו כיוצרת הסדר שלילי

�בעליהא נטול זכות עיו� במסמכי , די� בהלי� פלילי�שבו בעלקשה להלו� מצב דברי� אכ� 

  .זה אי� אח ורע בהלי� אזרחי או בהלי� מינהליכ למצב דברי�. שהוא הרשות, הדי� מנגד

בפרשה זו . 223שוור� כי עמדה זו עומדת ביסוד החלטתו של השופט חשי� בפרשת דומה

לאחר . ביקש נידו� לעיי� בחומר חקירה על מנת לשקול הגשתה של בקשה למשפט חוזר

הוסי� וקבע כי זכות עיו� עומדת הוא ,  הנזכר74 שלל את תחולת סעי�חשי� שהשופט 

 מסמכותו זכות זו נשאבתש קבעהשופט . למבקש א� טר� הגשת בקשה למשפט חוזר

. ה לש� עשיית משפט צדקיהטבועה של בית המשפט להורות לרשות להעביר ראיות שביד

י זכות א� זוה". בכח למשפט חוזר�מ� הזכות"מהווה חלק , הוסי� השופט וקבע, זכות זו

.  נובעות מהזכות למשפט חוזר ובראש ובראשונה מעקרו� הסופיות מגבלותיה– מוגבלת

 א� בעבר נמנעבייחוד , לפיכ� אי� להתיר עיו� לתכלית אשר נית� היה להגשימה קוד� לכ�

כנלמד , נית� להתיר עיו� לתכלית שיש בה לסייע לנידו�. הנידו� במתכוו� מלהגשימה

  . בע השופט חשי�ק, מהעילות למשפט חוזר

כפי , נראה כי עדי� להשתית את זכות העיו� במקרי� מעי� אלה על חוק חופש המידע

את . ראוי לעודד חקירה ולא לסכלה מראשיתהכי נקודת המוצא היא דומה ש. שיובהר להל�

השיקולי� הקשורי� לעריכתו של משפט חוזר ולעקרו� הסופיות יש לשקול בשי� לב 

. הגשתהקוד� לבשלב שיתית והטענות שבבקשה למשפט חוזר ולא ראי�לתשתית העובדתית

את זכות העיו� בעיקרו� הסופיות או בעילות למשפט ) ולהגביל(אי� לקשור לפיכ� נראה ש

 רשאי כל אד�  ולהלכה הפסוקה1998�ח"תשנ, בהתא� לחוק חופש המידע, כ�  כמו.חוזר

, כמוגדר בחוק, שות ציבוריתבידי רנטיי� המצויי� ווהמסמכי� הרלולהעתיק את לעיי� 

 הרשויות לרשויות התביעה נמנות ע. 224מפורטי� בחוק ובהלכה הפסוקהשבכפו� לסייגי� 

לחוק מוציאי� את רשויות ) 9(14�ו) 8(14סעיפי� , אמת. הציבוריות אשר החוק חל עליה�

  אול� נראה לי שיש לקרוא סייג, מתחולת זכות העיו� והעתקה לפי החוקירה השונותהחק

משהוגש כתב . אשר מעול� לא בשל לכדי הגשת כתב אישו�,  על מידע כחל,לכל היותר, זה

 לפיאישו� בעניינו של מידע זה הרי הוא בבחינת חומר חקירה ולא מידע אותו יש לחסות 

  . חוקה

 

נקבע כי זכות העיו� קמה רק לאחר הגשת כתב האישו� , 217הערה לעיל , 47/91 �"בגאמנ� ב  222
גר בזכות העיו� בהתא� להנחיות היוע� המשפטי אול� כבר בפרשה זו הכיר הנשיא שמ

משטרת ' פלוני נ 11346/03פ "רעב, לאחרונה. שהיו רחבות מהזכות החקוקה, לממשלה
עיו� בחומר כעיקרו� שוללת  שעמדה, בדעת הרוב, הנשיא ברק דחה ,פורס� בנבו, ישראל

  .חקירה בטר� הוגש כתב אישו�
בו ש קשורי� למעשה אונס,  שקבלת� התבקשההמוצגי�. 52הערה לעיל , 1781/00פ "בש  223

 .אנסאשר הנידו� לא הוא לטענת  ,הורשע הנידו�
 .15הערה לעיל , עזריהח "מ  224
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בי� , ל חומר חקירהנית� לכלול כנראה ש ,בו עושה החוק שימושש "מידע"תו� המושג ב

כימית או , ביולוגית, ושא בתוכו מידע בצורה חזותיתשנ מוצג בי� שהואושהוא מסמ� 

יש לזכור כי ג� לפי החוק אי� . ההגדרה בחוק רחבה דייה כדי להכיל את האחרו�. אחרת

שכ� החוק קובע מערכת איזוני� ושיקולי� בעד ונגד מסירת , הזכות למידע בלתי מוגבלת

תורו או בהכנתו לעיו� י� באי לא יימסר מידע בשל קשי,לדוגמה, כ�: המידע למבקש

כ� אי� הרשות חייבת לגלות כמו . מידע שיש בו כדי לפגוע בצד שלישיכ� ו)  לחוק8 עי�ס(

לפי חוק ).  לחוק9 עי�ס(ציבוריי� מוגני� המפורטי� בחוק עלול לפגוע באינטרסי� שמידע 

יבורי העניי� הצבו שבידי בית המשפט להורות לרשות לגלות מידע מקו� , חופש המידע

 עדי� וגובר – או מהרשעה לא לגיטימית הח�מהרשעת  החשש:  ולענייננו– בגילוי המידע

).  לחוק17 עי�ס(פי כל די�  גילוי המידע אינו אסור על� ובלבד שאיעל הטע� שלא לגלותו

. כללי� וחריגי� לה� שמסדירי� את הלי� העיו�, החוק קובע מערכת איזוני�, כ� כי הנה

מכל אלה . איזוני� שמסירה באורח כולל את העיו� במסמכי העיו�ערכת ממחו� לחוק אי� 

 סמכות טבועהמאשר על  ,חקוקותהוראות חוק על זכות העיו� נראה עדי� לבסס את 

  .עלו� וחלקי, מטבעה מהווה הסדר חסרש

באשר חומר חקירה עלול , עיו� מעלה את סוגיית ההגנה על צנעת הפרטהבזכות הכרה 

לכאורה נראה . יש בו כדי לפגוע בפרטיות� של קורבנות עבירה ועדי�לכלול מידע רב ש

, ב לחוק הגנת הפרטיות23 מכוח הוראת סעי�, ות העיו� במסמכי הרשות נפגמתזכאפוא כי 

שבידי הרשות , הנוגע לצנעת הפרט,  אשר אוסר על העברת חומר החקירה1981�א"תשמ

ה של התביעה ימצוי בידשרת חומר  איסור מסי,פי החוק ועל, � זאתע. לאד� המעוניי�

נראה . חל כאשר הרשות פועלת במסגרת מילוי תפקידהאינו  והנוגע לצנעת הפרט הכללית

סובל פרשנות רחבה בשי� לב לאינטרסי� שיושפעו " במסגרת מילוי תפקידה"כי הביטוי 

ל  ממוני� ע,המשטרה בפרטורשויות התביעה ו ת בכלליולומר כי הרשולכ� אפשר . מהעיו�

נית� לומר כי אינטרס הציבור כולל בתוכו שמירה על הגינות עוד . הציבוריאינטרס הוהסדר 

למימוש פועלת הרשות , בהתרת העיו� במידע כזה, לפיכ�. דיונית ומניעת הרשעת הח�

 . במסגרת תפקידה אינטרס הציבור ובכ� הרי היא פועלת

משפט לערו� שקלול בי� שני תנאי� מקדמיי� עולי� מ� הפסיקה בטר� יזדקק בית ה

הראשו� הוא כי על המבקש להראות . אינטרס המבקש לעיי� ובי� אינטרס הציבור כנגד העיו�

שיש לו עניי� לגיטימי לעיי� בחומר והשני הוא שעל המבקש להראות כי החומר דרוש לו 

עניינו של המבקש לא רק חשוב לצור� הקביעה שאי� . לש� קבלת סעד או מימוש זכות

ג� על מנת לשקלל בי� הנזק שבעיו�  משו� הפרת האיסור שבחוק הגנת הפרטיות אלא בעיו�

כ� תגדל  – יותר ככל שעניינו של המבקש לעיי� בעל משקל רב. לבי� הטובה שתצמח ממנו

נראה , החקירהבדומה לזכות העיו� של הנאש� בחומר  , זאת ועוד.העדיפות שיש להקנות לו
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 או כשהעיו� ”Fishing expedition“לצורכי במסמכי הרשות י� נידו� לעיה כיר בזכותאי� להש

   .שולי או רחוק, נטיות לדיו� המשפטיווהמבוקש הוא בחומר חסר רל

ג� כאשר , יש להכיר בזכות העיו� של נאש� או נידו� בכל הלי� פלילינראה ש, לסיכו�

 זה ראוי שתעשה הסדרת עיו�.  לחוק סדר הדי� הפלילי74 נובע מהוראת סעי�  אינועיו� זה

פי ההסדרי� הקיימי� בדי� הכללי בדבר עיו� והעתקת מידע שמצוי בידי רשויות  על

עולה בקנה אחד ע� עידוד עריכתה של , בזכות עיו� לנידו�, כאמור, הכרה .225הציבור

  .226חקירה ובדיקה חוזרת קוד� להגשת בקשה למשפט חוזר

זר ואבחונו של  נטל הבאת הראיות בבקשה למשפט חו,מידת ההוכחה  .י
  עיוות די�

. 227נטל השכנוע להוכחת טענה בדבר גרימתו של עיוות די� מוטל על הטוע� לעיוות די�

בה� נגר� עיוות די� או קיי� שהעילות למשפט חוזר אינ� אלא ביטויי� פרטניי� של מקרי� 

על המבקש משפט חוזר מוטל נטל השכנוע בדבר , לפיכ�. 228חשש כי נגר� עיוות די�

כפי ,  קרי כי נגר� עיוות די� או שקיי� חשש ממשי לעיוות די�,של עילה למשפט חוזרקיומה 

בשלב זה כי ההחלטה , ההנחההטלת נטל השכנוע על המבקש נובעת ג� מ. שיפורט להל�

  .  ומשו� שאי� הוא נהנה מחזקת החפות229תנה בעניינו של הנידו� בדי� יסודהישנ

  :באשר למידת ההוכחה נאמר בפסיקה כי

, לחוק בתי המשפט) א(31של קיומה של אחת העילות המנויות בסעי� ב"

, נוכח הבדל זה. ומכא� האפשרות שתוצאתו תשתנה, מוטל ספק בצדקתו

, דרושה הוכחתה של תשתית איתנה וממשית בדבר קיומה של אחת העילות

ומשכ� , בטר� יעדי� בית המשפט שיקולי צדק על שיקול סופיות הדיו�

  .230"בחינת החריג ולא הכללמשפט חוזר הנו ב

 

, בתיק בית משפטעיו� את הפסיקה בבואה לפסוק בבקשה להתיר משה יזו שמשפטית מסגרת   225
 פקיד שומה למפעלי� גדולי�ו 8849/01א "ע; די�� בעלתלוי ועומד למי שאינובעוד המשפט 

 .385) 5(ד נט"פ, מ"גז חברה לשיווק בע�פז' נ
 .207הערה לעיל או ר  226
 .96' ראו עמ  227
 .221' או עמר  228
 .ב250' עמ ,50הערה לעיל , ברנסח "מ  229
  .76הערה לעיל , 26/03ח "מ  230
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נובעת ממהות העניי� שמוטלת על המבקש הוכחה המידת , בהתא� להלכה הפסוקה

להבחי� בי� מידות הוכחה שונות בשי� לב לעילת יש לפיכ� נראה כי . 231העומד להחלטה

כאשר נטע� במסגרתה של הבקשה לפגמי� דיוניי� אשר גרמו : הבקשה למשפט חוזר

ליות כי אז ערכי� של הגינות דיונית או רציונלפגיעה ב,  אחרות או במילי�,לעיוות די�

 באחד הוכחה במידה המטה את מאז� ההסתברות לטובת קיומה של פגיעההטענה טעונה 

  כאשר נטע� לפגיעה בער�,אול� בהתא� להגדרה שמוצעת למושג עיוות די�. 232הערכי�

דרה שמוצעת נראה בהתא� להג. שוני� הדברי�) חשש מהרשעת הח�(הרשעת הח� �אי

הרשעת הח� טעונה הצגת תשתית עובדתית לכאורית � אישיש לומר כי טענה לפגיעה בער�

)Prima Facia( תשתית . 233בדומה לתשתית שדרושה בשלב המעצר עד תו� ההליכי�

. עובדתית לכאורית אשר תלמד על סיכוי ממשי לשנות את תוצאת המשפט לטובת הנידו�

מהעובדה כי בשלב הבקשה אי� דני� באחריות הנידו� מידת הוכחה זו נובעת ג� 

  .  סביר כדי להביא לזיכוי בפלילי�קלפיו די לעורר ספש וכ� נוכח הכלל 234בפלילי�

נראה שנטל הבאת הראיות יכול לעבור , מוטל על המבקש, כאמור, נטל השכנועשבעוד 

איות בהתא� לאמור עד כה דומה כי נטל זה יעבור כאשר הר. אל המשיבה בבקשה

והעובדות מלמדות על קיומו של עיוות די� שקשור לדר� התנהלות ההלי� הפלילי ושאינו 

יכולה המשיבה , עבר הנטל כאמור). בלשו� הפסיקה, במצב של פג� דיוני(קשור להחלטה 

ה להראות שאי� סיכוי כי ההחלטה יא� יעלה ביד, לטעו� כי אי� להורות על משפט חוזר

אפשר שלדברי� אלה כיוונה השופטת דורנר דבריה . ידו�במשפט החוזר תטיב ע� הנ

לפיה פגמי� דיוניי� חמורי� מעבירי� את הנטל על התביעה ש, ברנסבהחלטתה בעניי� 

בר� נראה שאי� כל צור� בחזקות ראייתיות כדי . 235להוכיח שלא נגר� עיוות די� לנידו�

דיוני אינו מצביע על הפג� ה. להעביר את נטל הבאת הראיות כפי שקבעה השופטת דורנר

תנאי נדרש כדי להורות כ, כמוצע בחיבור זה, אפשרות לשינוי תוצאת המשפט לטובת הנידו�

, כ� יש להורות על משפט חוזר על. אול� הפג� פוגע בלגיטימיות ההחלטה. על משפט חוזר

אלא א� יש בידי המשיבה בבקשה להראות שאי� אפשרות להיטיב ע� הנידו� במסגרת 

 

בו נאמר מפי ש, 607�593, 526) 4(ד נג"פ, חיפה" כרמל" ת חולי� בי'דעקה נ 2781/93א "ע  231
אמנ� , כה� כי דיני הראיות משרתי� את תכליתו של המשפט המהותי�השופטת שטרסברג

 . שווה על המשפט הפליליהדברי� התייחסו למשפט האזרחי א� נית� לגזור גזירה
להבדיל , כדי לפסול שופט צרי� שהאמירה שלו תיצור אפשרות מאוד מסתברת" השווה  232

על יסוד הראיות והטענות שיוצגו , שנבצר ממנו לדו� ולהחליט באופ� אובייקטיבי, מחשד
ד "פ, ראש ועדת החקירה לבדיקת אירוע הטבח בחברו��יושב 'גלברט נ 2148/94 �"בג "בפניו

  .590, 573) 3(חמ
 .133) 2(ד נ"פ, דינת ישראל מ'זאדה נ 8087/95פ "בש  233
  .226' או עמר  234
  .266' וראו עמ, ד379'  עמ,203הערה לעיל , 3032/99ח "מ  235
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מוצע להבחי� בי� נטל הבאת הראיות להוכחת , בהתא� לאמור עד כה. 236וזרהמשפט הח

 אפשרות להיטיב ע� הנידו� היעדרגרימתו של עיוות די� לבי� נטל הבאת הראיות להוכחת 

  . על ידי משפט חוזר

ככל שבקשתו נראה שאול� . נידו� שהודה במשפטו רשאי לבקש משפט חוזרג� 

 פסולה א או שהיתנה בחוסר הבנהינכנע כי הודאתו מתייחסת לחיובו בפלילי� עליו לש

, זהו נטל נוס�). למשל מחמת לח� פסול שהופעל עליו בזמ� המשפט(חוקיות �מחמת אי

  .237מתווס� לנטל השכנוע בקיומה של עילה לעריכתו של משפט חוזרש

  תוקפו של פסק הדי� ומהותו של הדיו� במשפט החוזר .יא

 המשפט החוזר השפעה מכרעת על מהותו של לתוקפו ונפקותו של פסק הדי� על

  .  והטיפול במקרי� של עיוותי די� באמצעות המשפט החוזרהמשפט החוזר

הוראה בדבר עריכתו של משפט חוזר מבטלת את פסק הדי� אשר הלכה פסוקה היא כי 

ניצניה של . 238תהא הערכאה אשר פסקה אחרונה בעניינו אשר תהא, נית� בעניינו של הנידו�

בה� נדחו בקשות למשפט שו נמצאו עוד באמרות אגב של הנשיא שמגר בהחלטות  זהלכה

לפסקי די� וגישות אחרות בסוגיה הלכה זו נקבעה ללא התייחסות מספקת כי נראה . 239חוזר

דיו� עריכתו של מתיר אשר י נאמריק�אדני עמדת המשפט האנגלועל  מיוסדת ההלכה. 240זו

,  רק לאחר ביטול פסק הדי� על ידי ערכאת הערעור, על ידי ערכאה דיונית(de novo) מחדש

בביטול פסק הדי� , ככל הנראה, הפסיקה ראתה. 241או במסגרת בקשה לביטול פסק די�

היא  לכאורה הלכה זו .נובעת ממהותה של שיטת המשפטש, ת ראשוני�ומושכלבבחינת 

אלא . 242כדי�לפיה פסק די� הוא שריר ותק� כל עוד לא בוטל ש, בבחינת יישו� הלכה אחרת

די� בוטל כדי� יש לקבוע כי �שכ� כדי לקבוע שפסק,  בבחינת הנחת המבוקשהואשהדבר 

 

 .206' או עמר  236
ח "מ; פורס� בנבו, דינת ישראל מ'פלוני נ 1325/00ח "מ ;86הערה לעיל , 9247/96ח "מ  237

פורס�  ,דינת ישראל מ'לבלוב נ 5402/00ח "מ; פורס� בנבו, דינת ישראל מ'פינטל נ 4991/00
 .פורס� בנבו, דינת ישראל מ'פיק� נ 1057/01ח "מ; בנבו

הערה לעיל , קוזליח "מ; 156הערה יל לע, 2478/99ח "מ; 139הערה לעיל , 7324/96ח "מ  238
 .553) 2(ד נג"פ, דינת ישראל מ'קוזלי נ 2074/99פ "בש; 22

 .146הערה לעיל , 4342/91ח "מ; 157הערה לעיל , 6/84ח "מ  239
, 126מ סז "פ,  פדילה' נדינת ישראלמ 885/66) א"ת(ח "תפו 216הערה לעיל , 437/82פ "ע  240

.  עריכתו של משפט חוזר כדי לבטל או לפגוע בתוק� פסק הדי�בדבר אי� בהחלטה שלפיה�
ותו של פסק הדי� שנית� בעניינו של פסק הדי� האחרו� יאמר כי למרות חילוקי דעות בדבר נפק

 .לא הייתה מחלוקת בדבר תוקפו, לפני ההחלטה לערו� משפט חוזר על הדיו� במשפט החוזר
 .121' או עמר  241
  .פורס� בנבו, היוע� המשפטי לממשלה 'חלימי נ 10198/03ח "מ  242
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לעניי� סוגיה זו נית� . קביעה בדבר עריכת משפט חוזר מהווה ביטול כדי� של פסק די�

לחוק כראיה לכ� שהמחוקק הניח שהחלטה לקיי� משפט חוזר ) ד(31להצביע על סעי� 

ראשית סעי� זה נחקק , אול�.  הוא קבע שנית� לזכות בשלב זהמבטלת את פסק הדי� שכ�

 הסעי� מניח את המבוקש כאשר את מטרתו ,ככל הנראה בעקבות פסיקת בית המשפט ושנית

כפי שיובהר , נית� להשיג ולהסביר ג� א� אי� בהחלטה בבקשה כדי לבטל את פסק הדי�

   .243להל�

הוראות  הקנתה משקל רב ללשו� בסוגיה זו לאדומה כי פסיקת בית המשפט העליו� 

שורשיו של המשפט החוזר , כאמור. משפט חוזרהשל ההיסטוריי� שורשיו להחוק ו

לפי ההסדר שהיה . ני ודרכו אל המשפט הקונטננטליאמושפט העותבמנעוצי� במשפטנו 

לא בוטל פסק הדי� עת הורה בית המשפט לערעורי� פליליי� על , ניאמובמשפט העות

 המשפט הקונטננטלי מכיר בקיומה של שמיעה כמו כ� ראוי לציי� כי. 244רעריכת משפט חוז

מבלי לבטל קוד� לכ� את פסק הדי� האחרו� שנית� ,  של המשפטשנייהשמיעה , מחדש

לא מבוטל פסק הדי� בשלב , בשיטות המשפט הצרפתית והגרמניתכ� . בעניינו של הנידו�

העברת עניי� , במשפט האנגלי ג� .245קיומה של עילה למשפט חוזר) וקביעת(בדיקת 

אינה , לפני בית המשפט לערעורי� פליליי�, )הוא המקבילה למשפט חוזר(לערעור חוזר 

  .246משנה ממעמדו ותוקפו של פסק הדי� עד להחלטה בערעור

ובהחלטה להורות על בבקשה  כי בשלב הדיו� דומה שיש לומרהוראות החוק והתקנות מ

כ� לשו� . בטל את פסק הדי� שנית� בעניינו של הנידו� בית המשפט מוסמ� ל אי�משפט חוזר

על  ולא לחוק מדברת על ביטול הרשעת הנידו� כתוצאה מ� המשפט החוזר) ג(31סעי� 

 עריכתו שלכ� אפשרות  כמו. ביטול ההרשעה כתוצאה מקבלת הבקשה לקיי� משפט חוזר

 ו� משפט חוזר לאחר החלטה לערמשפט חוזר על דר� הערעור מניחה קיומו של פסק די�

   . של הערעורסגרתואשר ייבדק וייבח� במ

נעו� במהותו של הדיו� בבקשה למשפט חוזר ה דנ�  בסוגי,רב משקל, נוס�טע� 

 יש ,לעצ� האשמה והראיות להוכחתה, דיו� לגופו של עניי�. ובמהותה של ההחלטה לקיימו

גו� המחלוקת ה בנשדערכאת ערעור , בהתא� לכ�. ביטולו של פסק די�את בו כדי לבסס 

ריעה בשאלות המשפטיות והעובדתיות בדבר אחריות הנאש� בפלילי� או עונשו ומכ

 מוסמכת לבטל את ההרשעה א� זו אינה יכולה  וגזר הדי�דרושות לביסוס הכרעת די�ש

לבטל , במקרי� המתאימי�, ערכאת הערעור מוסמכת.  עובדתי או משפטי,לעמוד מכל טע�

 

 .238' ראו עמ   243
 .175' או עמר  244
 .�289 ו287' או עמר  245
  .289' עמראו   246
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ולהחזיר את ) � עובדתי או משפטי אי� הוא יכול להיוותר על כנוא� בשל טע(את פסק הדי� 

  .247ג� כדי לערו� דיו� מחדש בכתב האישו�, הדיו� לערכאה הדיונית

לעומת הדיו� בערעור חזרה ונשנתה בהחלטות בבקשות למשפט חוזר הקביעה כי בית 

 ד� לגופ� של כי אי� הואוהמשפט אינו עור� בדיקה מחדש של פסק הדי� בעניינו של הנידו� 

 משפט חוזר כדי לומר דבר לעניי� אשמתו או החלטה לערו�בשאי� כ� ו ראיות וטענות

הדיו� בבקשה למשפט חוזר מתרכז בשאלה א� התקיימו הטעמי� . 248חפותו של הנידו�

א� , בשלב זה, בית המשפט שואל את עצמו. המצדיקי� עריכת בירור עובדתי ומשפטי נוס�

נגר� או קיי� חשש ממשי שנגר� עיוות די� וכי יש סיכוי  המקצועילמיטב הבנתו וניסיונו 

א� יש , בית המשפט אינו שואל את עצמו. לטובת הנידו�משפט תוצאות הינוי  לשממשי

ערכאת , ומת זאתלע. או שמא יש לבטלה) את פסק הדי�(לקיי� את ההרשעה בפלילי� 

 הערעור כ� בוחנת את  ערכאת,א� יש לקיי� את ההרשעה א� לאוהערעור כ� שואלת 

  .הטענות והראיות ובהתא� לה� מכריעה בערעור, 249המחלוקת כולה

דיו�  או לדיו� בבקשה לרשות ערעורדומה להדיו� בבקשה למשפט חוזר נראה כי 

כפי שאי� במת� רשות לערער או נראה כי , ומשורת הדי�, כ� על. בבקשה לערו� דיו� נוס�

יש  כ� ,ל תוק� פסק הדי� שנית� בעניינו של הנידו�ה על דיו� נוס� כדי להשפיע עאהורב

משפט חוזר כדי להשפיע על תוקפו של פסק הדי� שנית� קבלת בקשה לקיי� אי� בלומר ש

בשלושת� מכריע בית , שלוש ההחלטות האחרונות עניינ� דומה. 250בעניינו של הנידו�

 

פ " עאולדוגמה להחזרת הדיו� לש� עריכתו מחדש ר. ק סדר הדי� הפלילילחו) 1(213 עי�ס  247
 .673) 1(ד נא"פ, דינת ישראל מ'אל עביד נ 2109/96

אי� בה ג� קביעה . בהחלטה על קיומו של משפט חוזר אי� משו� קביעה כי המבקשי� זכאי�"  248
יק משפט כי נפל בהרשעת� של המבקשי� פג� המצד, יש בה קביעה. כי המבקשי� אשמי�

, 3268/02פ "ברע. 50הערה לעיל , 3/81ח "מ; ד566 ' עמ,22הערה לעיל , קוזליח "מ "חוזר
נקבע שאי� להסיק מסקנות כלשה� מההחלטה בבקשה לערו� משפט חוזר , 34הערה לעיל 
משו יסוד לקבלת הבקשה ולפסק הדי� י� פסק הדי� במשפט החוזר וכי אי� לנימוקי� ששילעני

לסוגיה זו ). מצא) בדימוס( של המשנה לנשיא ק הדי� לפס18 פסקה(במשפט החוזר ולא כלו� 
נות  ושאי� בטע76הערה לעיל או ר, לפיה המשפט החוזר אינו ערעור נוס�שההלכה  נקשרת

 .פורס� בנבו, מדינת ישראל' גולדי� נ 6223/04ח "מ, ערעור לבסס עילה למשפט חוזר
, דינת ישראל מ'אפרי� נ 4503/99פ "ע; 197) 1(ד לד"פ, דינת ישראל מ'בורובי� נ 54/79פ "ע  249

  .622�621, 604) 3(ד נה"פ
ת משפט  בדבר עריכ�1955ו"טתש, פרשנות זו מתיישבת ע� הוראות חוק השיפוט הצבאי  250

. 1242' עמ, 109הערה לעיל ,  בספרואודומה כי זוהי עמדתו של קדמי ר. 179' או עמר, חוזר
דיוני� שנערכו . קבלת עמדה זו מייתרת את הדיו� בסוגיות של מעצר במהל� משפט חוזר

 אור, ימוקי השופטי�בסוגיית מעצר� של נידוני� מעוררי� תמיהות נוכח נסיבות עריכת� ונ
. 293) 5(ד נד"פ, דינת ישראל מ'גנאמה נ 8486/00פ "בש; 238הערה לעיל , 2074/99פ "בש

 תנייתה" צורמת"לא אפרוש את מכלול הביקורת רק אציי� כי למול הקביעה שאי� עילת מעצר 
הערובה כמלמדת על עילת מעצר להכבדת תנאי . השחרור ממעצר בתנאי� מגבילי� במיוחד



   הלכה למעשה–משפט חוזר בישראל :  פרק שלישי

227 

  z:\books\got\07-12-10\got-04.doc 4/10/2008 2:22:00 PM  

, עתי�ל,  נדרשהג� שבית המשפט. א� לאו, המשפט בשאלה הא� לקיי� הלי� משפטי נוס�

את ההחלטות שנתנו ולהתייחס לטענות ולראיות ,  לבחו� את הדיו� שנער�ה של אל�במסגרת

משו� כ� . 251אי� הוא מקיי� דיו� לגופו של סכסו�, הקשורות לפרשת התביעה וההגנה

ת בבקשות אלו כדי להשפיע על תוקפ� ואי� בהחלטנראה שיש לגזור גזירה שווה ולומר ש

  .252די�ומעמד� של פסקי 

לפיה עיוות די� ש, זה שמוצעת בחיבור זהה זו שמוצעת עולה בקנה אחד ע� התמסקנ

תנה י פגיעה בער� מהערכי� אשר מקדמי� את לגיטימיות ההלי� הפלילי וההחלטה שנאהו

תנה בעניינו של יעיוות די� יכול להיגר� ג� א� ההחלטה שנ, בהתא� לתזה זו. במסגרתו

היווצרותו של עיוות די� , ע� זאת. 253את האמת להוויתה נכונה או משקפת אהנידו� הי

אלא א� אי� סיכוי להיטיב ע� , פוגעת בלגיטימיות ההחלטה ומחייבת עריכת משפט חוזר

  . הנידו�

נראה שיש , במובח� משאלת תוקפו של פסק הדי� לאחר ההחלטה בבקשה למשפט חוזר

דומה שלעניי� . לטה בסופו וההחהמשפט החוזרהלי� של פסק הדי� על נפקותו לבחו� את 

בי� שמיעת המשפט החוזר על דר� הערעור ובי� שמיעת המשפט החוזר סוגיה זו יש להבחי� 

   . מהראשו� לאחרו�– על דר� השמיעה מחדש

לכ� . שא הערעורועריכתו של ערעור משמיעה מעלה הנחה בדבר קיומו של פסק די� נ

הא לפסק הדי� בעניינו של הנידו� נפקות ת, לנכו� לומר שבמשפט חוזר על דר� הערעוריהיה 

  . כנפקותו של פסק די� בערעור שהוגש שלא במסגרת משפט חוזר

 

  וכ�589) 4(ד מט"פ, דינת ישראל מ'גנימאת נ 2316/95פ "הערתו של השופט מצא בדנראו את 
 .666) 4(ד נג"פ,  שוור�' נדינת ישראלמ 5955/99פ "בש

לפיה במסגרת ערעור על פסק די� שטעמי� אלה עומדי� ביסוד ההלכה שנתחדשה לאחרונה   251
אשר בקשת רשות ,  נית� להשיג על החלטה אחרת של אותה ערכאה ערכאה דיוניתאזרחי של

 ,אפילו א� הנימוקי� לדחיית הבקשה היו לגופה של ההחלטה האחרת, ערעור עליה נדחתה
 .854) 1(ד נח"פ,  ורד�'נמ "חברה לביטוח בעאריה  5834/03א "רע

ע העונש עד להכרעה יכול הוא לבקש את עיכוב ביצו, טר� החל נידו� לרצות את עונשו, לפיכ�  252
פ " עאולעניי� זה יחול הדי� הכללי בסוגיית עיכוב ביצוע גזר די� בפלילי� ר. במשפטו החוזר

פורס� , דינת ישראל מ'ברנר נ 9388/00פ "ע; 769) 3(ד נד"פ, דינת ישראלמ' שוור� נ 111/99
 'וטליב נג 6738/99פ "דנ; 101) 2(ד מז"פ, דינת ישראל מ'קלווי� נ 1835/93פ "בש; בנבו

בהיעדר . פורס� בנבו, דינת ישראל מ'אביבי נ 8658/00פ "בש; פורס� בנבו, דינת ישראלמ
לא מוסמ� בית המשפט להשהות , פי המשפט העותומני כפי שהייתה קיימת על, סמכות בחוק

 .את ביצוע העונש לאחר תחילת ריצויו
  .73' או עמר  253
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, (de novo)בהישמע המשפט מראשיתו הרי הוא בבחינת שמיעה מחדש לעומת זאת 

לתקנות לפסק די� שנית� בעניינו של הנידו� ) ב(9בהתא� לסעי� . 254כלפני הערכאה הדיונית

על כ� נראה שיש לומר כי . הכרעת הדי� או גזר הדי� במשפט החוזראי� כל נפקות על 

לא יבואו במניי� שיקוליו של בית , של פסק די� אחרו� בעניינו של הנידו�נימוקיו וקביעותיו 

  . 255 בהישמע המשפט החוזר על דר� שמיעה מחדשהמשפט בהכרעתו ובגזירת הדי�

חוזר כדי לבטל או לאיי� את מוצע לומר שאי� בהחלטה בדבר עריכת משפט , כאמור

ובדומה , לעומת זאת. פסק הדי� שנית� בעניינו של הנידו� קוד� לעריכת המשפט החוזר

לתוצאת המשפט החוזר נפקות מכרעת על , לתוצאת הדיו� בערעור לאחר מת� רשות ערעור

תוצאת המשפט החוזר מכריעה אפוא .  שהרי היא באה במקומו– פסק הדי� שקד� לו

ביטול ההרשעה  – אחת : האפשרויות הבאותלארבעבהתא� ,  פסק הדי�בתוקפו של

הקלה בעונש  –  שלוש, ביטול ההרשעה והרשעה בעבירה פחות חמורה– שתיי� ,256וזיכוי

  . וגזר הדי�אישור ההרשעהואחרונה היא 

  הדיו� במשפט החוזר – תיקו� עיוות די� באמצעות משפט חוזר .יב

במשפט חוזר יהיו לבית המשפט העליו� או לבית " : מורה כדלהל�לחוק) ג(31סעי� 

משפט מחוזי כל הסמכויות הנתונות לבית משפט מחוזי במשפט פלילי והנתונות לבית 

בית המשפט רשאי לתת כל ; פרט לסמכות להחמיר בעונש, המשפט העליו� בערעור פלילי

לה כתוצאה מ� צו הנראה בעיניו כדי לפצות נידו� שנשא ענשו או חלק ממנו ושהרשעתו בוט

 

לעיל , 7324/96ח "מ; 566 ' עמ,22הערה לעיל , קוזליח "מ; 216הערה לעיל , 437/82פ "ע  254
 נוכח ,בעניי� האחרו�, פורס� בנבו,  קוזלי' נדינת ישראלמ 5052/99 )א"ת (ח"תפ; 139הערה 

י אי� תוק� להרשעה הקודמת ולכ� ההוראה לקיי� הלי� מחדש הסיקה הערכאה הדיונית כ
בסיו� הכרעת די� נקבע כי בית המשפט מרשיע את הנאשמי� בעבירות המיוחסות לה� בכתב 

בו נקטה ערכאת שלעיל , 437/82פ "השווה ע.  מרשיע ולא מאשר את ההרשעה,האישו�
 .לשו� הרשעה ולשו� אישור ההרשעה, זה לצד זה, הערעור

 לפסק 18�16, 13פסקאות (הלכה למעשה ,  אושרה עמדה זו34הערה לעיל , 3268/02פ "רעב  255
דומה כי בתי המשפט התקשו להפריד בי� תוקפו של פסק הדי� ). הדי� של המשנה לנשיא מצא

סברה , 240הערה לעיל , 885/66) א"ת(ח "תפכ� ב. ובי� השפעתו על הדיו� במשפט החוזר
כדי לשנות את תוצאת , שהיוותה את העילה למשפט החוזר, דעת הרוב כי אי� בראיה החדשה

לא היה , א� שלפי התשתית הראייתית שעמדה לפני הערכאה הדיונית הראשונה, המשפט
פסק הדי� יצא מנקודת הנחה שלפיה פסק הדי� שנית� לפני ההחלטה לערו� (מקו� להרשיע 

בעניינו של ברנס נפלה מחלוקת בדבר משמעות חזרת התביעה ). למשפט חוזר לא בוט
מאישו� לפני תשובת הנאש� נוכח ביטול פסק הדי� שנית� בעניינו של הנאש� ע� מת� 

  ).260הערה לעיל ראו (ההחלטה לערו� משפט חוזר 
256   � כלומר, "מ� המשפט החוזרהרשעתו בוטלה כתוצאה )ש"(קובעת לחוק ) ג(31לשו� סעי

 .כתוצאה מהמשפט החוזר ולא מההחלטה בדבר עריכתו של משפט חוזר
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 רשאי בית המשפט לתת צו כאמור – מת הנידו�; או לתת כל סעד אחר, המשפט החוזר

   ."לטובת אד� אחר

יושב לדי� במשפט חוזר רשאי לסטות מסדרי הדי� הנוהגי� במשפט שבית המשפט 

נראה כי זו לשו� קיצור המכוונת לאפשרות לסטות מהדי� הכללי כדי . 257פלילי למע� הצדק

, כדוגמת מות עדי� (אשר יכולי� להתעורר עקב חלו� הזמ�, ה למצבי� מיוחדי�לית� מענ

אובד� ראיות ובמקרי� אלה נית� לקבל הודעות שנגבו ללא חקירת נותני ההודעה או לקבל 

נוכח התשתית הראייתית והמשפטית , )העתקי� וצילומי מסמכי� ומוצגי� במקו� את מקור�

 או )מילי� העילה למשפט חוזר ונסיבות היווצרותהאו ב (אשר הצדיקה עריכת משפט חוזר

  ).בשי� לב להליכי� הקודמי�(שיקולי ייעילות הדיו� מ

אי� בסמכותו של היוע� המשפטי לממשלה לעכב את עוד נראה כי במשפט חוזר 

. ה על משפט חוזראעיכוב הליכי� של משפט חוזר אינו מתיישב ע� הור. 258ההליכי�

 לית� סעד במקרה ,ינו של הנידו� בפלילי� ולא להימנע מכ�ה שתכליתה לברר את עניאהור

 עריכתו של משפט חוזר או באמצעות החלטה שתינת� בסופו של הלי� על ידישל עיוות די� 

בסמכות התביעה להימנע מהגשת כתב להכיר אי� נראה שג� לה אנימוקי� מ .השמיעה

אול� התביעה . ה מחדשתנה הוראה לערו� משפט חוזר על דר� שמיעיבו נשאישו� מקו� 

משמעות החזרה מהאישו� במצב . רשאית להגיש כתב אישו� ולאחר מכ� לחזור מהאישו�

היא כי יש לראות את הנידו� כמי שבוטלה הרשעתו למפרע והוא לא , כ� נפסק, דברי� זה

בו החזרה מאישו� שמה הדי� מקו� ?  הא� ביטול זה משמעותו זיכוי.259הורשע בדי�

הסוגיה טר� הוכרעה בפסק ? הא� במצב דברי� זה הנידו� זכאי בדי�? הנעשתה בטר� הקרא

. 260 את הנידו� בפסיקת בית המשפט המחוזי נקבע שיש לזכות.די� של בית המשפט העליו�

 

  . לתקנות11 עי�ס  257
לחוק סדר הדי� ) א(231 עי�ס, שהרי נית� לעכב את ההליכי� כל עוד לא ניתנה הכרעת הדי�  258

 .הפלילי
לאחר בפרשה האחרונה הוגש כתב אישו� . צ"מעחזרה מאישו� כאמור נעשתה בפרשת   259

ח "תפ (4063/98) א"ת(פ " ת,תנה הוראה לקיי� משפט חוזר על דר� השמיעה מחדשישנ
חזרה מהאישו� נבעה ). 15.12.98החלטה מיו� , לא פורס� ( הררי' נדינת ישראלמ) 792/78

עדות חוקר משטרה בדבר מעשי התעללות קשי� אשר ביצעו שוטרי� , האחד: נוכח שניי�
שלו� רשויות יכ, השני. הכתבת הודאות ושכתוב�, כת שקרי�מס, בנידוני� במהל� חקירת�

החקירה לאתר את תיקי המשטרה הקשורי� לאישומי� לקראת המשפט החוזר וחלו� השני� 
 .הרבות אשר מנעו מהתביעה להציג תשתית ראייתית לביסוס� של האישומי�

בדעת מיעוט , י�הנשיא אברמוב. פורס� בנבו,  ברנס' נדינת ישראלמ 1212/02) 'נצ(פ "בת  260
סבר שאי� מקו� לזכות לפני מת� תשובה לכתב האישו� שכ� מדובר בהלי� שמיעה חדש 

סג� הנשיא גלפז סבר שיש לזכות את הנידו� במצב . המנותק מכל הלי� שהתקיי� קוד� לכ�
מאחר שבעוד שההרשעה בוטלה ע� מת� ההחלטה בדבר עריכת משפט חוזר הרי , דברי� זה

מה ג� שהלי� המשפט החוזר מהווה המש� להלי� הקוד� שבו . ראשו�שלא בוטל ההלי� ה
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משפט חוזר על בקשה לקיי�  של ההחלטה בבנפקותהנראה שהתשובה לשאלה זו טמונה 

פסק הדי� שנית� , וצע בחיבור זהכמ. שנית� קוד� לעריכתו של המשפט החוזר, פסק הדי�

 מת� ההחלטה לערו� את המשפט נותר בתוקפו ג� לאחרלפני ההחלטה לקיי� משפט חוזר 

חזרה מאישו� , לפיכ�. פי תוצאת המשפט החוזר תוקפו של פסק די� זה נקבע על. החוזר

 לע.  נוכח תוצאת המשפט החוזר�שאינו יכול להיוותר בתוק, מבטלת את פסק הדי� המרשיע

שכ� אי� מדובר במחיקת כתב אישו� בלבד , כ� נראה שיש לקבוע שהנידו� נמצא זכאי בדי�

  .אלא בביטול פסק די� מרשיע

  שיפויו של נידו� שזוכה  .גי

 של עיוות תיקונוסוגיית פיצויו של נידו� אשר זוכה לאחר משפט חוזר כחלק מתיקונו ו

, פיצויו של נאש� – שר רחב יותריש לבחו� בהק, )הרשעת הח�� איבשל פגיעה בער�(די� 

  .לסוגיה זו ייוחד הדיו� שלהל�. שוחררו או לא הואשמו בפלילי�, אשר זוכו, נחקר עציר או

הושבתו של אד� על ספסל הנאשמי� נושאת עמה לא רק עלבו� והטרדה קשה אלא א� 

הנאש� יושרו ואמינותו של , בשמו הטוב, בכבודועל האחרוני� נמני� הפגיעה . פגיעה ונזק

הדבקת סטיגמה של עבריי� בטר� , התרחקות הציבור ממי שנחשד במעשי עבירה, בפלילי�

אשר עלולה לנבוע מהמתח והחשש מפני , הסתיי� משפט ופגיעה בבריאותו של הנאש�

הליכי החקירה והמשפט עלולי� לגרו� לפגיעה כלכלית ישירה , כ� כמו. הרשעה בפלילי�

ולפגיעה כלכלית עקיפה ) יטולו ממלאכת שגרת יומוהוצאות ניהול הגנתו וב(בנאש� 

קשה מה� היא הפגיעה בנאש� . הנובעת מתגובת הציבור כלפי הנאש� בפלילי� ובני ביתו

נאש� שהורשע , קשה שבעתיי� היא הפגיעה בנאש� שזוכה. אשר עצור עד תו� ההליכי�

תו הנזיקית של  זוהי נפקו.בראשונה וזוכה על ידי ערכאת הערעור או לאחר משפט חוזר

  .עיוות הדי� בפלילי�

אלא , ככל הנית�, מחמת הפגיעה והנזק הטמוני� בהעמדה לדי� יש למעט בהעמדה לדי�

. 261 קביעת מבחני ס�על ידי, בי� היתר, דבר המושג,  טובהואא� הסיכוי שתושג הרשעה 

 

 בנסיבות העניי� וטעמי ההחלטה –התוצאה הראויה  סבר השופט שזו  לחלופי�.הורשע הנאש�
,  במשפט החוזר,מאפשרת לבית המשפט לתקנות 11תקנה וכי בדבר עריכתו של משפט חוזר 

השופט ממ� סבר כי בניגוד . שיית צדקלסטות מסדרי הדי� הנוהגי� בהלי� הפלילי לש� ע
למשפט פלילי רגיל אי� התביעה בעלת הבית על כתב האישו� עד למועד ההקראה ולכ� אי� 

לדעת השופט נוכח ייחודיות הלי� המשפט החוזר . היא רשאית לחזור ממנו על דר� ביטולו
ופט שיש סבר הש, במקרה זה. דעת להחליט א� לזכות א� לאוו�נתו� לבית המשפט שיקול

  . הדעת�מבלי שפורטו מה� אות� נסיבות רלוונטיות להפעלת שיקול, לזכות
ד "פ,  פרקליטת המדינה'יהב נכ "ח 2534/97� "בג;  ואיל�429'  עמ,91הערה לעיל , גביזו�  261

 .39) 3(נא



   הלכה למעשה–משפט חוזר בישראל :  פרק שלישי

231 

  z:\books\got\07-12-10\got-04.doc 4/10/2008 2:22:00 PM  

ת כ� קיימת הסתברו על. ברי כי מבח� ההעמדה לדי� אינו זהה למבח� הרשעה בפלילי�

במקרי� אלה תתעורר סוגיית . � מכלל הנאשמי� יזוכה בסופו של יו�מסויממשית כי אחוז 

יש הסבורי� כי אחוז זיכוי נמו� מאוד מלמד על , יתרה מזו. פיצויי� ושיפויי� של הנאשמי�

לשיטת� של אלה אחוז זיכויי� נמו� מאוד מלמד כי בית המשפט עוסק בענישה יותר . פג�

הנה כי כ� לשיטת� של . 262 של אד� בפלילי� וצדקת הרשעתו בדי�מאשר בבחינת אשמתו

בה� יגרו� ההלי� הפלילי לפגיעה ולנזק מבלי שיסתיי� שהאחרוני� מספר המקרי� 

מצב . גבוה מזה הקיי� בישראל כיו�כי הוא א� צרי� להיות בהרשעה אינו מועט ואפשר 

  . חקירה והעמדה לדי�את סוגיית הזכות לפיצוי בגי�, ביתר שאת, דברי� זה מעורר

בגי� נזקי� , שני מסלולי� עיקריי� מתווה משפטנו לפיצויו של נאש� אשר זוכה בדי�

 80תביעה לפיצוי לפי סעי� , האחד. אשר נגרמו לו עקב פעולות חקירה או העמדתו לדי�

כאשר הזיכוי הוא לאחר משפט חוזר נית� לתבוע פיצוי  .1977263�ז"תשל, לחוק העונשי�

תביעה בנזיקי� , האחר. 1984�ד"תשמ, ]נוסח משולב[לחוק בתי המשפט ) ג(31לפי סעי� 

 80שעתה של תביעה לפיצוי לפי סעי� . בהתבסס על עוולת הנגישה או עוולת הרשלנות

הכרה בכלל של ייחוד �עניי� זה היווה נימוק לאי.  לעת ערבו של ההלי� הפליליאהאמור הי

" בת חורגת"בה� היותה מעי� שוקי� אחרי� לצד נימ, 80העילה של תביעה לפי סעי� 

  . 264פיה להלי� הפלילי והגבלת סכו� הפיצוי על

 הזדמנות ראויה לערו� בירור כולל של הזכאות לפיצוי היעדרמחמת לרוב עוד נפסק כי 

 80 עי�במסגרתה של תביעה לפי ס,  או מאסר מעצר,בגי� נזקי� שנגרמו עקב העמדה לדי�

 

 Cour(בצרפת חוקרי� אנגליי� שבדקו את פעולתו של בית המשפט לפשעי� חמורי�   262
d`assises (בבית משפט זה עומד על פחות מ ��5%מצאו כי שיעור הזיכויי�מכלל התיקי  ,

לדעת . אחוז שהוא נמו� בהשוואה למספר הזיכויי� בהליכי� בגי� עבירות דומות באנגליה
ופחות , החוקרי� נוכח שיעור זה נית� לראות את בית משפט זה כערכאה העוסקת בענישה

 Comparative Criminal; ת ההרשעה ובשמירה על הגינות ההלי� הפליליבבחינת נכונו
Procedure (London, J. Hatchard, B. Huber, R. Volger editors, 1996), 21; J. Hodgson 

“Codified Criminal Procedure and Human Rights” [2003] Crim. L. R. 165, 170 . מעניי�
שנתוני� סטטיסטיי�  אור, �Cour d`assisesת דומה לזה של הלציי� כי בישראל שיעור ההרשעו

 .בהתאמה, 475, 466, 609) 1997�1995( 48�46לישראל 
263   � �ד"תשמ, ]נוסח משולב[לחוק בתי המשפט ) ג(31הסדרי� סטטוטוריי� דומי� נקבעו בסעי

1984 � או ר,�1996ו"תשנ, ) מעצרי�– סמכויות אכיפה( לחוק סדר הדי� הפלילי 38 וכ� בסעי
 .להל� בהמש� הדברי�

ואי� הוא תחלי� , לחוק העונשי� הוא אינצידנטאלי להלי� הפלילי) א(80פי סעי� �ההלי� על"  264
וסכו� , לחוק העונשי�) א(80פי סעי� �הנדרשי� על, היסודות. לתביעה אזרחית בגי� התרשלות

, י עוולת הרשלנותפ�שוני� ה� במהות� ובאופיי� מאלה הנדרשי� על, הפיצויי� שנית� לפסוק
, ניזוק�ושבא להקל על נאש�, שפתח המחוקק בהוראה זו, כי הפתח, ולא יעלה על הדעת

א "ע "א� הוא מבקש להגשי� את מלוא זכויותיו, יעמוד לו לרוע�,  את הדר�'לקצר'המבקש 
 .127�128' בעמ, 136הערה לעיל , 243/83
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בהתא� לעקרונות דיני , ע� זאת. 265ההשתק פלוגתלי� זה הלא יקי�  ,לחוק העונשי�

החקירה  אשר נגרמו בעטיי� של, סכו� הפיצוי הכולל לא יעלה על שיעור הנזקי�, הנזיקי�

 לחוק 31 עי�או ס לחוק העונשי� 80בו נפסק פיצוי לפי סעי� שמקו� , כ� על. וההעמדה לדי�

  .ני הנזיקי�יש לקזזו מסכו� הפיצוי לפי העילה מדי, בתי המשפט

עליו הנטל . מסלול התביעה לפי דיני הנזיקי� מציב בפני התובע אתגר הוכחתי קשה

הראשונה כוללת יסוד של . לופי� עוולת הרשלנותיח את יסודות עוולת הנגישה או לחלהוכ

עוולת הרשלנות מחייבת . חריגי�י� אשר מטבע הדברי� לא יתקיי� אלא במקר" זדו�"

 התרשלות אשר א� היא לא תמצא ברוב רוב� של ,יות התביעההוכחת התרשלות של רשו

שיקול "או בניסוח אחר ( הנתו� לרשויות התביעה הדעת�שיקולכ� נפסק כי טעות ב. המקרי�

זיכוי בדי� אינו מהווה , כ� כמו. אינו מהווה התרשלות במילוי התפקיד") דעת מוטעה

מפסיקת בית המשפט נמצא , כ� על יתר. אינדיקציה להתרשלות התביעה בהערכת ראיותיה

. 266כי זה ינקוט משנה זהירות בטר� יקבע כי רשויות התביעה התרשלו במילוי תפקיד�

לזכות בפיצוי , אשר זוכה בדי�, בה� יעלה בידי נאש�שמעטי� מאוד ה� המקרי� , משו� כ�

אשר על כ� אי� מסלול תביעה זה מגל� עבורו אפשרות . במסגרתה של תביעה בנזיקי�

לצד הקושי הראייתי יש לזכור כי בתביעה . מעטי�ת לקבלת פיצוי אלא במקרי� מעשי

בה� נית� לזכות וסכומי הפיצויי� שבנזיקי� אי� מגבלה סטטוטורית על שיעור הפיצויי� 

  .אשר נפסקי� במסגרתה ה� גבוהי�

האפשרות , אשר זוכה, לצד האפשרות להגיש תביעה בנזיקי� עומדת לנאש�, כאמור

בראשונה הוסדרה אפשרות זו . עה לפיצוי במסגרתו של ההלי� הפלילילהגיש תבי

מ� סבהתא� להוראה זו היה בית המשפט מו. 1936, לפקודת החוק הפלילי) 2(44 בסעי�

בתשלו� הוצאות , לחייב את מי שגר� להגשת כתב האישו� ולא את התביעה הכללית

 כי בית משפט מוסמ� הוראת החוק הוסיפה וקבעה. משפטו של נאש� אשר זוכה בדי�

  . דעת או לש� הקנטה לעשות כ� א� סבר כי כתב האישו� הוגש בקלות

 לחוק לתיקו� דיני 36המחוקק הישראלי אמר את דברו בראשונה עת נחקק סעי� 

הסעי� הורה כי בית המשפט רשאי לצוות על אוצר . 1954�ד"תשי, )דרכי ענישה(העונשי� 

מדובר לא היה יסוד להאשמה ואי� בו שו מקו� המדינה לשל� לנאש� את הוצאות הגנת

דרכי ( לחוק דיני העונשי� 43נותר ללא שינוי במסגרת סעי�  הסדר זה. בקובלנה פרטית

  הוסי� המחוקק וקבע כי בית המשפט1971בשנת . 1970�ל"תש, ]נוסח משולב) [ענישה

בשנת . 267מאסרג� פיצוי בגי� מעצר או , נוס� על הוצאות ההגנה, מוסמ� להוסי� ולפסוק

 

 .493) 5(ד נו"פ,  יוס�' ננת ישראלדימ 7652/99א "רע  265
 .49) 1(ג"מ תשס"פ, דינת ישראל מ'ריינס נ 2290/98) א"ת( א"ת  266
 .�1971א" תשל,)תיקו�( )דרכי ענישה(חוק דיני העונשי�   267
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 הורחב ההסדר ונקבע כי נית� להורות על תשלו� הוצאות ההגנה ג� כאשר מתקיימות 1974

לצד הרחבה זו . 268בו לא היה יסוד להאשמהשנסיבות אחרות המצדיקות זאת ולא רק מקו� 

לאחר מכ� . הוסמ� שר המשפטי� לקבוע בתקנות סכומי פיצוי והוצאות משפט מירביי�

תנה אפשרות ערעור ונקבע כי ההסדר יחול ג� על אישו� ינ: נוספותתוק� הסעי� פעמיי� 

   הוראת  לפי אשר,תנה תשובת הנאש� לכתב האישו�ישבוטל בהסכמה לאחר שנ

  . לחוק סדר הדי� הפלילי אי� דינו כדי� זיכוי) ב(94סעי� 

א 29בסעי� , בהסדר דומה, אשר שוחרר לפני הגשת כתב אישו� נקבע, פיצוי לעציר

  , )15' תיקו� מס(חוק סדר הדי� הפלילי  (1965�ה"תשכ, ר הדי� הפלילילחוק סד

 – סמכויות אכיפה( לחוק סדר הדי� הפלילי 38וכיו� הוא קבוע בסעי� , )1981�א"תשמ

1996�ו"תשנ, )מעצרי� .  

 כי בית המשפט מוסמ� לחייב 1977�ז"תשל,  לחוק העונשי�80לעת הזאת מורה סעי� 

גדו בוטל נאו שהאישו� ,  ההגנה ולפסוק לנאש� שזוכהאת המדינה בתשלו� הוצאות

באשר הוא שחרור בתנאי� " מעצר בית"א� לא בגי� (בהסכמה פיצוי בגי� מאסר או מעצר 

לא היה יסוד להאשמה או בהתקיי� נסיבות מצדיקות : בהתקיי� אחת משתיי�, )מגבילי�

מוגבלי� בסכומי� שיעור פסיקת ההוצאות והפיצוי בגי� ימי מאסר או מעצר . אחרות

  , )פיצויי� בשל מעצר או מאסר(מירביי� אשר קבועי� בתקנות סדר הדי� הפלילי 

1982�ב"תשמ.  

היא  לחוק העונשי� 80פי סעי�   הסמכות לפסוק פיצוי על,בהתא� להלכה הפסוקה

לאחר שהעמדתו , המאזנת בי� אינטרס הנאש�) כלומר אינה סמכות חובה(סמכות שברשות 

) תקציב המדינה(ובי� אינטרס המדינה בשמירת כספי ציבור , לתי מוצדקתלדי� נמצאה ב

דנה במצב , כ� נפסק, אשר מקימה זכות לפיצויהחלופה הראשונה . 269תביעה�ומניעת תת

בו לפי חומר הראיות צרי� היה התובע להסיק מראש דבר הזיכוי שכ� אי� תשתית שדברי� 

 ההתרשלות מדיני הרשלנות  את מבח�תנאי זה קורא לתוכו. ראייתית לביסוס ההרשעה

לפי דיני המינהל , ת הרשות המוסמכתוהחלטהביקורת שיפוטית על  וכ� את עילות בנזיקי�

בית המשפט יפסוק פיצוי לפי חלופה זו א� ימצא כי התביעה לא שקלה , כלומר. הציבורי

 

 מיו� 1139ח "ה( �1974ד"תשל, )3' תיקו� מס) (דרכי ענישה(הצעת חוק לתיקו� דיני העונשי�   268
 .�1974ה"תשל, )3' תיקו� מס( )דרכי ענישה(יני העונשי� חוק ד; )278' עמ, 15.8.1974

דינת  מ' ניוס� 1767/94פ "ע; 650) 2(ד מח"פ, דינת ישראל מ'מיכאלשווילי נ 1524/93פ "ע  269
�"בג; 481) 1(ד נא" פ,ישראלדינת  מ'רייש נ 7826/96א "ע; 505) 1(ד נג"פ, ישראל 2428/99 

פ "רע; 688) 1(ד נד"פ, יפו�אביב�מחוזי בתלהמשפט ה�שופט בית, דוויק' מדינת ישראל נ
ד "פ, דינת ישראל מ'עשור נ 4492/01פ "ע; 294) 4(ד נג" פ,דינת ישראל מ'מקמיל� נ 960/99

 . 734) 3(נז
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או לב �שלא בתו�, פעלה בזדו�, שקלה שיקולי� זרי�, את מלוא השיקולי� הדרושי�

  .)חוסר סבירות (שהחלטתה להעמיד לדי� חרגה ממתח� הסבירות

 הוא בנסיבות המצדיקות פסיקת פיצוי א� שהיה מקו� שנייהעניינה של החלופה ה

קביעה כי .  רחבדעת�שיקולחלופה זו מקנה לבית המשפט . להעמיד לדי� את הנאש�

על . לי� שוני� ושיקלול� פרי איזו� בי� שיקוהיאנתקיימו נסיבות המצדיקות פסיקת פיצוי 

זיכוי ,  פיצוייזכהרוב לא י פי שעליכוי מ� הספק ז(סוג הזיכוי : אלה נמני� השיקולי� הבאי�

, ")טכני"זיכוי ,  זיכוי לאחר חזרת תובע מ� האישו�,270אינו מזכה בהכרח בפיצוישמוחלט 

הגות התנ, דר� ניהול התביעה, דר� ניהול החקירה, לב רשויות החקירה והתביעה�תו�

 וכ� שיקולי� כלליי� של מדיניות משפטית 271נסיבותיו האישיות של הנאש�, הנאש�

  .272)מוסדיי� ותקציביי�, שיקולי� חוקתיי�(

בוח� עד כמה התרחקו בפעולותיה� רשויות החקירה בית המשפט הלכה למעשה 

נבדקת עד כמה תרמה , מנגד. אידיאלי של התנהגות�ממודל ראוי, במקרה נתו�, והתביעה

. התנהגותו של הנאש� להחלטה בדבר העמדתו לדי� ולהתארכות מעצרו או ההלי� המשפטי

במוב� זה שוקל בית המשפט את אש� רשויות החקירה והתביעה מזה ואת אשמו של 

מאלה המוכרות " אמות מידה מחמירות" ב,"גרמי� בודדי�" באש� זה נמדד. הנאש� מזה

בה� נמדד אש� הרשות ש ,דה מחמירות אלהאמות מי. בהלי� האזרחי או בהלי� המינהלי

� פרי עליית מעמד� ומשקל� בפסיקת בתי המשפט של זכויות היחיד לאחר ה, והנאש�

אמות המידה מבטאות עמדה ערכית בדבר רוחב . כבוד האד� וחרותו: יסוד�חקיקת חוק

באמצעות� מבקש בית המשפט לעצב או . הזכות לפיצויי� של נאש� אשר זוכה בדי�

בראש , במוב� זה האחרונות מבטאות. התביעההחקירה וע על התנהגות רשויות להשפי

ותקציביי� או במילי� ) בדבר התנהגות הרשות(מוסדיי� , שיקולי� חוקתיי�, ובראשונה

  ".מדיניות משפטית"אחרות 

קרי דחיית התביעה , בהחלטתו אי� בית המשפט מוגבל לאחת משתי תוצאות אפשרויות

בית המשפט רשאי לפסוק פיצוי חלקי בלבד . צוי הקבוע בתקנותאו פסיקת מלוא הפי

כאשר הדבר מבטא נכונה את שיקלול� של , מהסכומי� המירביי� הקבועי� בתקנות

כאשר ההחלטה בדבר הגשתו של כתב , לדוגמה, כ�. השיקולי� השוני� בנסיבות העניי�

 נוכח סתירות  סבירה א� במהל� התביעה חזרה בה התביעה מ� האישו�הייתהאישו� 

 לעשות כ� בשלב הייתהותמיהות שהתעוררו במהל� המשפט ונוצר הרוש� שהתביעה יכולה 

 

 . 560, 550) 2(ד נז"פ, דינת ישראל מ'חמדא� נ 303/02פ "ע  270
ד "פ, ת ישראלדינ מ' עסא� נ2366/03פ "ע, רבותו בפלילי� לאחר הזיכויואלה מעובכלל   271

  .597) 3(נט
  .73) 3(ד נו"פ, דינת ישראל מ'דבש נ 4466/98פ "ע  272
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 ומנגד הנאש� שיקר בחקירתו דבר שחיזק את ,מוקד� יותר לאחר הגשת כתב האישו�

 מ� הסכומי� 15%נפסקו לזכותו , הראיות כנגדו וסניגוריו הסכימו למעצרו עד תו� ההליכי�

  .273המירביי�

לחוק ) ג(31קבועה בסעי� , אשר זוכה לאחר משפט חוזר,  בדבר פיצויו של נידו�הוראה

) 2(44 סעי�, עת נחקקה הוראה זו הורה. 1984�ד"תשמ, ]נוסח משולב[בתי המשפט 

כי בית המשפט מוסמ� לחייב בתשלו� הוצאות משפטו של  1936, לפקודת החוק הפלילי

כאמור . דעת או לש� הקנטה הוגש בקלותא� סבר כי כתב האישו� , נאש� אשר זוכה בדי�

אול� לא נעשתה כל התאמה . נתה הסדר זהי ש1977�ז"תשל,  לחוק העונשי�80הוראת סעי� 

 ואת הערעור ובי� פיצויכבי� פיצויו של נאש� לאחר זיכוי לפני הערכאה הדיונית או ער

  .לאחר משפט חוזר

ר משפט חוזר בגי� נזקי� אשר זוכה לאח, תכלית הוראת החוק היא לפצות את הנידו�

ללא דיו� ממוש� והוכחת נזק , שנגרמו לו עקב ההרשעה במסגרתו של ההלי� הפלילי

 לחוק 80מלשו� הוראת החוק נמצא כי היא רחבה מהוראת סעי� . מפורטת כבדיני הנזיקי�

אי� היא מוגבלת להוצאות ההגנה או (במישור הנזקי� בני הפיצוי במסגרתה , העונשי�

א� היא , )זר ולפיצוי בגי� ימי מאסר ומעצר בהתא� לסכומי� הקובעי� בתקנותהמשפט החו

. צרה הימנו באשר היא מתייחסת לנזקי� שנגרמו עקב ההרשעה ולא עקב העמדה לדי�

לצור� לכאורה . אי� פיצוי זה מותנה בתנאי�,  לחוק העונשי�80בשונה מהוראת סעי� 

בפסיקה . 274נידו� זוכה לאחר משפט חוזר שדי בכ�, לפי סעי� זה, הזכאות בפיצויקביעת 

 פיצויהפסיקת ו של בית המשפט לדרוש צידוק לדעת�שיקולמש  כי יש הסוברי�נמצא

  . 275פיו  והתנאי� לפסיקת פיצויי� על לחוק העונשי�80סעי� בהיקש מ

לגרוס בכל הקשור להצדקת ההכרה בזכות אי� נראה שבי� ההסדרי�  הבדלי�הלמרות 

עדי� על מצבו של , אשר זוכה במסגרת משפט חוזר,  מצבו של נידו�לפיצוי ורוחבה כי

א� אי� מצבו . א� לפני ערכאת הערעור, א� לפני הערכאה הדיונית, נאש� אשר זוכה בדי�

. אי� מקו� להבחנה בי� סוגי� שוני� של זכאי� בדי�דומה ש. של האחרו� עדי� על הראשו�

וודאי שאי� לפגוע . מעמדה במשפטנוהבחנה כאמור נוגדת למהותה של חזקת החפות ו

א� בשל החלטה קודמת אשר , בזכותו של נאש� אשר זוכה לאחר ערעור או משפט חוזר

התמשכות ההלי� הפלילי לפני ערכאת ערעור או קיומו של משפט . שגויה, בדיעבד, נמצאה

ק� חוזר אינ� יוצרי� שוני מהותי בי� הנאשמי� אשר זוכו אלא לכל היותר משפיעה על הי

ההבדל בי� נאש� שזוכה לפני הערכאה הדיונית ובי� . הנזקי� שנגרמו עקב ההלי� המשפטי

 

 .73) 3(ד נז"פ,  פרקליטות המדינה'עזא� נ 6721/01פ "ע  273
  .פורס� בנבו, דינת ישראל מ'ברנס נ 429/03) 'נצ(ש "ב  274
  .ש�, ש�  275
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נאש� שהורשע ונגר� לו בכ� עיוות די� ולבסו� זוכה על ידי ערכאת הערעור או כתוצאה 

 ייתכ� שנמש� , לו נגר� עיוות די�,סבלו של האחרו�, אינו איכותי אלא כמותי, ממשפט חוזר

  . 276רפרק זמ� ארו� יות

נראה שיש  לחוק העונשי� 80בשי� לב לדברי� האחרוני� ומכוח היקש לפיצוי לפי סעי� 

, בגי� נזקיו עקב הרשעתו,  אשר זוכה במסגרתו של משפט חוזרלנידו�הפיצוי על , כי לומר

בתוספת הפרשי הצמדה וריבית או בתשלו� , סתכ� בהחזר תשלו� קנסות אשר שולמולה

 לסכומי� המירביי� אשר קבועי� בתקנות סדר הדי� הפלילי י� לבבש ,פיצוי בגי� ימי מאסר

נראה , וכנובע מהאמור עד כה, לבסו�. 1982277�ב"תשמ, )פיצויי� בשל מעצר או מאסר(

הנזכר ג� תביעה ) ג(31נידו� אשר זוכה לאחר משפט חוזר רשאי לצר� לתביעתו לפי סעי� ש

  . לחוק העונשי�80לפי סעי� 

. א� מת הנידו�, הפיצוי לאד� אחרעל תשלו� נית� להורות וק לח) ג(31י� בהתא� לסע

לאחר , כש� שלא הוגבלה הרשות לבקש משפט חוזר, אד� אחר נאמר ולאו דווקא יורשו

בחפיפה " אד� אחר"יש לפרש את התיבה ש כ� עלנראה . דווקא ליורשיו, מות הנידו�

 שהרי פסיקת ,ט החוזר במקו� הנידו� בבקשה למשפלקבוצת האנשי� אשר רשאי� להתייצב

  . הפיצוי מהווה חלק מהלי� המשפט החוזר ולא הלי� נפרד

יינת� פרסו� לתוצאת , כאשר זוכה נידו� בסופו של משפט חוזר ,14בהתא� לתקנה 

שנעשי� בעקבות  נשעוהדי� אינו מורה על פרסו� שינוי בהרשעה או על הפחתה ב. ההלי�

ראוי לית� פרסו� עוד� להרשעתו וענישתו טע� לכ� הוא שאי� זה נראה שה. משפט חוזר

  .בפלילי� של נידו� במשפט חוזר מפרסו� דבר הרשעה וענישה של נידו� אחר

הסדרת פיצויו של נאש� או נידו� אשר זוכה בדי� מביאה לידי ביטוי תפיסות ערכיות 

תפיסה נכונה של עשיית צדק . בדבר מעמדו של היחיד בחברה ותפיסות של עשיית צדק

, לפיה אי� להקריב על מזבח אכיפת החוק את חירויות האד� וזכויותיושת לעמדה מכוונ

בו שביחסי� בי� היחיד לחברה דומה כי קשה להצדיק מצב . נאכ�) החוק(אשר בשמ� הוא 

. אשר זוכה בדי� יישא לבדו בנזקיו שנגרמו עקב ניהולו של הלי� בשמה של החברה, נאש�

 למימו� הגנתו של נאש� מקופת הציבור נובע א� הוא קי�ודילעניי� זה יוזכר כי אחד הצ

לפיה על החברה שתפיסה ערכית . חברה בהלי� הפלילי�מתפיסה ערכית בדבר יחסי יחיד

חזקת החפות חלה במידה שווה על כל . לשאת בעלות הכלכלית של היחיד בהלי� הפלילי

 

� וזוכה לשלול את האפשרות כי פרק הזמ� שעבר על נאש� שהורשע בבית משפט השלואי�   276
יהיה ארו� מפרק הזמ� שעבר נאש� שהורשע בבית , לאחר דיו� נוס� בבית המשפט העליו�

 .המשפט המחוזי וזוכה במסגרת בקשתו למשפט חוזר
, נקבע כי אי� הפיצויי� מוגבלי� לסכומי� שקבועי� בתקנות א� ע� זאת, לעיל, ברנסבעניי�   277

  .יש להתחשב בשיעורי� אלה
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של (תלה פיצוי באש� הסדר המ, לא זאת א� זאת. יהא סוג זיכויו אשר יהא, נאש� אשר זוכה

אשר למעט עניי� זה ,  בעייתי בשל הצור� לאבח� בי� נאשמי�אהו) התביעה או של הנאש�

להסדר , ואפשר חמור מקודמיו, לבסו�. 278לכל דבר ועניי�, שווי זכויות, ה� זכאי�

במשפטנו המצוי עלולה להיות השפעה שלילית על רשויות התביעה ככל שתמש� המגמה 

, האחד: ובשני מישורי�, 279דבש בעניי� י�הדק פסמכמסתמ� , פיצויי�המרחיבה בפסיקת 

במטרה להשיג הרשעה כלשהי , בו ראוי לעשות כ�שהימנעות מחזרה מאישו� מקו� 

הימנעות מהגשתו של כתב אישו� כאשר ראוי הדבר , האחר. ולמצער זיכוי מחמת הספק

באורח "). תביעה�תת"במילי� אחרות מצב של (בשל חשש מפני תביעה לשיפוי ופיצוי 

, רשויות החקירה עלולי� להימנע מלחקור אד� או לנקוט באמצעי חקירה נתוני�, דומה

 מנגד נית� לטעו� כי חיוב בפיצויי� .בו ראוי כי יינקטו עקב חשש מתביעה לפיצויי�שמקו� 

נדמה כי אי� זה ראוי לכרו� מנגנו� בקרה על פעולות . מהווה מנגנו� בקרה על התביעה

כ� נראה שאי� במנגנו� מסוג זה להתגבר על  כמו. יעה בזכות הנידו� שזוכה לפיצויי�התב

, ההשפעה השלילית שמתבטאת בניסיו� להשיג הרשעה כלשהי במקו� לחזור מאישו�

  . כאמור לעיל

, סדר החקיקתי במטרה לזכות בפיצויהיש מקו� לשקול שינוי ב, נוכח האמור עד כה

מבלי שלדבר , דו� אשר זוכו בדי� וכל נחקר שלא הועמד לדי�כל נאש� וני, בכפו� לחריגי�

הדבר יכול להיעשות באמצעות הסדר ביטוחי . תהא השפעה על רשויות החקירה והתביעה

הבסיס הרעיוני להסדר ביטוחי כזה צרי� לזכות בפיצוי כל . 280בדומה לזה במשפט הצרפתי

זאת בכפו� לסכומי . בו האישיאשר זוכה בדי� בשי� לב לנזקי� אשר נגרמו לו ומצ, נאש�

ההסדר הביטוחי יהווה הסדר ממצה אשר ישלול את האפשרות . פיצוי מקסימליי� שיקבעו

בו דבק זדו� שלהכיר בחריג להסדר זה מקו� קרו� זה ראוי ילצד ע. להגיש תביעה בנזיקי�

ג חרי. בפעולות רשויות החקירה או התביעה ולהתיר במקרה זה הגשתה של תביעה בנזיקי�

אשר , בשיבוש הליכי חקירה ומשפטהורשע הפיצוי תובע  כאשר בו ראוי להכיר הואשנוס� 

– ראוי לחייב בהשבת סכומי הפיצויי� וא� טר� שולמו במקרה חריג זה. בגינ� נתבע הפיצוי

 

 :לפי האמנה האירופאית בדבר זכויות אד�בדבר הזכות לפיצוי לנאש� ,  לעמדה הבאההשווה  278
“In our opinion… in view of the right to be presumed innocent, laid down in article 6(2) 
of the Convention, which implies that reasonable doubt and clear innocence should lead 
to the same result” E. van Dijk, H. van Hoof Theory and Practice of the European 

Convention on Human Rights (3rd ed., 1998), 689.  
 .272הערה לעיל , 4466/98פ "ע  279
במשפט הצרפתי זכאי כל עציר אשר שוחרר מבלי שהועמד לדי� וכל נאש� אשר זוכה בדי�   280

הוועדה מורכבת משלושה . אלה ייפסקו על ידי ועדה אשר הוקמה על פי חוק. �לפיצויי
  אור. על החלטתה לא נית� לערער. שופטי� של בית המשפט הגבוה לערעורי� פליליי�

A. West et al. The French Leagal System (London, 2nd ed., 1998), 270-271; 
Comparative Criminal Procedure, supra note 262, pp. 57-58.  
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דומה כי בהסדר מסוג זה יש כדי לשק� עמדה ערכית נכונה של . זכות לפיצויהלשלול את 

ומאיד� גיסא לא תהא לו השפעה , ו של היחיד בחברה מחד גיסאעשיית משפט צדק ומעמד

  .שלילית על פעולת רשויות החקירה והתביעה בישראל

  לחוק) ד(31סעי�  – זיכוי בשלב הבקשה למשפט חוזר .יד

שופט אחר של בית כל נשיא בית המשפט העליו� או המשנה לנשיא או "

ע� המשפטי בהסכמת היו, רשאי, המשפט העליו� שקבע לכ� הנשיא

לממשלה להורות על זיכויו של נידו� א� נוכח כי נתקיימה אחת העילות 

א� לאור נסיבות העניי� אי� תועלת , )א(למשפט חוזר כאמור בסעי� קט� 

  ."בקיומו של משפט חוזר

 היא לייעל ולקצר בהליכי בית 2001 בשנת 281פרי תיקו� החוק, סעי� זהתכליתו של 

 שיש לזכות את הנידו� ואי� ,הדי� בבקשה למשפט חוזר�עליבו מוסכ� על בשמקו� , משפט

  .צור� בבירור עובדתי נוס�

לומר שאי� קשה . לדעתי, נתונה בספקבה תורגמה תכלית זו לדבר חקיקה שהדר� 

ובהתא� א� מוסכ� על הצדדי� להלי� שיש לזכות את הנאש� , תועלת במשפט חוזר

  .תוצאה מקיומו של משפט חוזרנית� לזכות את הנאש� רק כלחוק ) ג(31 לסעי�

לפיה ע� קבלת הבקשה למשפט חוזר בטל ש מתקני הסעי� יצאו מנקודת הנחה נראה כי

  .282נראה כי עמדה זו לקויה, כאמור. אשר נית� בעניינו של הנידו�, פסק הדי�

 205קבועה בסעי� נראה כי לש� השגת תכלית הסעי� ראוי היה למחוקק לנקוט בדר� ש

בהתא� לאחרו� רשאית ערכאת הערעור לדו� בבקשה לרשות ערעור . פלילילחוק סדר הדי� ה

נשיא בית  היה לקבוע כינכו� יותר מכא� . 283תנה רשות לערעריכאילו נ –כבערעור גופו 

לדו� בבקשה למשפט חוזר רשאי , אשר נקבע לכ�, המשפט העליו� או שופט משופטיו

בו מסכי� היוע� ש מקו� , חוזרתנה הוראה לקיי� משפטי כאילו נ,כבמשפט חוזר גופו

  .המשפטי לממשלה לזיכויו של הנידו�

מעניי� לציי� כי הסכמת רשויות התביעה לזיכוי הנידו� במסגרתו של משפט חוזר נושאת 

במקרה . תרסה כנגד הכרעתו של בית המשפט וסופיות החלטתוהואולי א� " השגה"בחובה 

 

הצעת חוק בתי  דברי הסבר לחוק באו ר,�2001א"תשס, )28' תיקו� מס(חוק בתי המשפט   281
�א"תשס, ) אתר והענקת סמכויות לסנגוריהזיכוי על, משפט חוזר) (28' תיקו� מס(המשפט 

 .)42'  עמ,30.10.2000מיו� , 2926ח "ה( 2000
 .224' או עמר  282
  .1119' עמ, 109הערה לעיל , קדמי  283



   הלכה למעשה–משפט חוזר בישראל :  פרק שלישי

239 

  z:\books\got\07-12-10\got-04.doc 4/10/2008 2:22:00 PM  

חסר יכולת להג� על ההחלטה , ה למעשה הלכ,מסוג זה של הסכמה לזיכוי בית המשפט ניצב

�בעיה זו התעוררה . לבטל את ההרשעה ולזכות, מרצו� או שלא מרצו�, הקודמת והוא ייאל

שהפנה שר הפני� , במצב דברי� שבו התביעה הסכימה לקבלת ערעור חוזר .284באנגליה

  כדי לפגוע במעמדו העצמאי של ביתהתבטא בית המשפט לערעורי� שיש בכ�, באנגליה

סבר בית המשפט לערעורי� .  עמדהבה הוא יכול לנקוטששכ� אי� לפניו מחלוקת , המשפט

בית המשפט . ערעוראי� להתיר לתביעה להכתיב את תוצאת הערעור על ידי הסכמה לש

באחד מהמקרי� . לערעורי� סירב לערו� השוואה בי� העמדת הליכי� ובי� הסכמה לערעור

לאחר , דעת מדעית�י� חקירה נגדית לעור� חוותא� קיימו שופטי בית המשפט לערעור

חסרת תוחלת נוכח נראית כעמדת בית המשפט לערעורי� בר� . שהתביעה הסכימה לערעור

ככלות , אבשיטת משפט שהי, (Lis) ריב היעדר אפשרות של ממש לקיי� שמיעה בהיעדר

מוטל בעיקרו לחקור עדי� ולטעו� טענות , במוב� זה שהנטל להביא ראיות, הכל אדוורסרית

  .הדי� ואי� הוא נמנה על מלאכתו העיקרית של בית המשפט�על בעלי

, תיקו� זה לחוק אינו מגביר את אפשרות חשיפת� של עיוותי די� וריפויי�, כ� או אחרת

  .בו קיומ� מוסכ� על הכלשמקו� , הוא רק מחיש את הדיו� בה�

   עילות והיבטי� דיוניי� של המשפט החוזר– סיכו�  .טו

, יו� בעילות לעריכתו של משפט חוזר הסתכ� במסקנה כי העילות למשפט חוזר כיו�הד

בה� נגר� או עלול להיגר� עיוות שכוללות את כל המקרי� , 1996 לאחר תיקו� החוק משנת

מסקנה נוספת מהדיו� היא כי על מנת לבסס עילה למשפט חוזר על המבקש להביא . די�

ממסקנה אחרונה זו נובע הצור� . 285ה שיפוטיתבבקשתו מידע מחדש שטר� נבח� בהחלט

להכיר בחשיבותה של חקירה לפני הגשת הבקשה למשפט חוזר ובזכות העיו� ככלי� 

חשיבותה של חקירה . מרכזיי� באיתורו והבאתו של המידע המחדש בבקשה למשפט חוזר

אה ניי� של הלי� המשפט החוזר אלא ג� מתו� השוואמו רק ממקורותיו העותזו נלמדת לא

  .286לדר� טיפול� של שיטת משפט האנגלי ושיטות משפט קונטיננטליות בסוגיה

עריכתו של  . נעשה במטרה להטיב ע� הנידו�תיקונו של עיוות די� על ידי משפט חוזר

לעיי� במכלול המידע והמסמכי� אשר , באפשרות לערו� חקירהמשפט חוזר מותנית 

 מכא� שיש להכיר בזכות ,ר� עיוות די�קשורי� להלי� המשפטי על מנת לבחו� א� אכ� נג

עוד נמצא . 287עיו� במסמכי� וראיות ג� לפני הגשת הבקשה למשפט החוזר ולצרכיה

 

284  R. Pattenden English Criminal Appeals (Oxford, 1996) (hereinafter cited as Pattenden), 
373-375.  

  .214' או עמר  285
  .318' ראו עמ  286
  .217' ראו עמ  287
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מהדיו� שנער� כי לא נית� יהיה לתק� עיוות די� באמצעות ההלי� אלא א� נית� לקיי� משפט 

שפט לא נית� להשתמש במ,  כאשר לא נית� לקיי� הלי� מחמת שיהוי או איחור,כהלכתו

ההחלטה בבקשה למשפט חוזר תלויה ג� בנטל הבאת . 288חוזר כדי לתק� עיוותי די�

 הכבדת יתר עלולה לגרוע מהאפשרות לתק� .מידת ההוכחה ובזהות הנושא בה�, הראיות

כ� יש להיות ערי� כי לסוגיית תוקפו ומעמדו  כמו. עיוות די� באמצעות הלי� המשפט החוזר

 ,נפקות על ניהול המשפט החוזר וההחלטה בו, משפט חוזרערב ההחלטה על , של פסק הדי�

לחזור מאישו� ומשמעות , בכלל אלה על אפשרות התביעה להימנע מלהגיש כתב אישו�

הדיו� בסוגיות אלה . חזרה זו על סמכות עיכוב ההליכי� וניהול משפט חוזר על דר� הערעור

פסק הדי� שנית� לבטל את י כד משפט חוזר לערו�בחיבור זה מציע לקבוע כי אי� בהוראה 

יש (על ההלי� תלויה בדר� הדיו� במשפט החוזר של פסק די� זה נפקותו . בעניינו של הנידו�

עוד מוצע לקבוע כי ). לו נפקות בערעור א� הוא חסר כל נפקות בהלי� של שמיעה מחדש

משהורה בית המשפט על עריכתו של משפט חוזר אי� התביעה רשאית שלא להגיש כתב 

רשאי לעכב את ההליכי� וכל חזרה מאישו� משמעה אינו היוע� המשפטי לממשלה , שו�אי

לבסו� לצד קביעת אחריותו של נידו� בפלילי� או . ביטול פסק הדי� הקוד� וזיכוי הנאש�

יש לית� את הדעת להסדרת סעדי� בגי� נזקי� שנגרמו לנידו� שזוכה מחמת העמדתו , עונשו

לעניי� אחרו� זה נראה כי תיקונו של .  חלקי ואינו מספקהואכיו� ההסדר , לדי� וריצוי עונשו

   . שיפוי ופיצוי ניאות לנידו� שנפגע מעיוות די�היעדרעיוות די� לא יהיה מלא ב

מהאמור עד כא� נית� להסיק ולומר כי רוחב העילות למשפט חוזר אינ� חזות הלי� 

שנגרמו בהלי� , � של עיוות די�לאבחו� ותיקו� מקרימספקת המשפט החוזר ואי� ה� ערובה 

  .הפלילי

   לחוק32סעי�  – משפט חוזר ועיוות די�, העמדת שאלה. טז

.  לחוק בתי המשפט32מסלול נפרד וחלופי לעריכתו של משפט חוזר קבוע בסעי� 

כשר הממונה על , שר המשפטי�. מסלול שראשיתו בבקשה לחסד ואחריתו בתביעה לזכות

, מוגשות לנשיא המדינה בעניינ� של אלהשדעת �יכת חוותבחינת בקשות לחנינה ועל ער

השאלה מובאת לפתחו של בית המשפט . מוסמ� ליזו� משפט חוזר על ידי העלאת שאלה

 הייער� הדיו� ב, החליט בית המשפט לדו� בשאלה. לדו� בההוא אשר יחליט א� והעליו� 

� השני� שחלפו משראוי לציי� כי  .289כדיו� במשפט חוזר לפני בית המשפט העליו�

  .שימוש על ידי שר המשפטי�בו לא נמצא כי נעשה מחקיקתו של סעי� זה 

 

 . 218' ראו עמ  288
 "העמדת שאלה"ה  סב'ל' א; 462) 1(ד יח"פ,  שר המשפטי�'ב� אפרי� נ 24/64 �"בג  289

  .377 )ח"תשל�ז"תשל( ח משפטי�
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  : בפסיקת בית המשפט העליו� נאמרו בעניינו של הלי� זה הדברי� הבאי�

עני� שנדו� בערכאה ראשונה ואחר כ� בערעור לבית משפט זה ואחר כ� "

, גזר הדי�בבקשה לדיו� נוס� וא� הותק� בתקיפה עקיפה אגב ערעור על 

נית� לתאר ). א(32איננו ראוי להיות מובא שוב לדיו� דר� הצינור של סעי� 

חר זמ� רב בעודנו אמקרה בו הורשע אד� בדי� ולא הגיש ערעור כלל ול

מתברר כי יצאה שגגה מלפני בית המשפט בעני� מהותי , מרצה את עונשו

פט חוזר וחלפה עברה לה ההזדמנות להשיג על כ� בערעור וג� עילה למש

שאז יפנה הנאש� לנשיא בבקשת חנינה ובמסגרתה יתבקש בית משפט , אי�

   . הזדמנות לתקנההייתהזה לטפל באותה שגגה שלא 

אי� תכליתו של הסעי� ליצור הלי� של ערעור נוס� על פסק דינו , לגישתי

או הלי� של ערעור על החלטתו של בית משפט זה שלא , של בית משפט זה

א� כי א� מחליט , כמו כ� אי� זה משפט חוזר, � לאחר ערעורלהתיר דיו� נוס

ידו� הוא בה כאילו הורה נשיאו על משפט חוזר , בית משפט זה לדו� בשאלה

יש לראות את המסלול המותווה על ידי הסעי� כצר למדי . 31לפי סעי� 

  .290"ולעשות בו שימוש נדיר וחריג

עילה למשפט חוזר יידו� כמשפט  כיצד עניי� שאינו מגלה ,עמדה זו נראית מוקשית

יש לזכור כי סמכותו של בית המשפט העליו� לדו� במשפט חוזר אינה מוגבלת ? חוזר

בה� הוגשה שאלה על ידי שר המשפטי� אלא הוא מוסמ� לדו� במשפט חוזר ג� שלמקרי� 

דומה כי על מנת להבי� הסדר זה . בו נתקבלה בקשה למשפט חוזר שהגיש הנידו�שבמקרה 

  . מוד על שורשיויש לע

 הנשאב, כדר� דיונית לעריכתו של משפט חוזר, העמדת שאלה על ידי שר המשפטי�

כמצבו במחצית , אנגלימשפט הבהתא� ל.  ערב חקיקת סעי� זהמהמשפט האנגלי והקנדי

מוסמ� להפנות  ,בקשות לחנינה בובמסגרת טיפול,  היה שר הפני�,הראשונה למאה העשרי�

א� סבר הוא כי הדבר ראוי מלהעניק , ני בית המשפט לערעורי� לפעניי� לערעור חוזר

 בבקשות ובהתא� למשפט הקנדי בסמכות שר המשפטי� הקנדי במסגרת טיפול. 291חנינה

בסוגיה אשר התעוררה אגב טיפול בבקשה ,  לפנות בשאלה לבית המשפט לערעורי�,חנינה

 דיונית אחרת לדו� לא הייתה אפשרות, בעת ההיא,  בשתי שיטות משפט אלה.292לחנינה

  .מחדש במעשיו של נידו� לאחר פסק די� חלוט

 

 . 684�683, 679) 5(ד מט"פ,  שר המשפטי�'הרנוי נ 6411/95 �"בג  290
 אולסקירת המשפט האנגלי ר. Pattenden supra note 284, p. 360 אולהשלמת התמונה יש ר  291

  .290' עמ
  .308' ראו עמ  292
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 אשר היו , לחוק על רקע העילות למשפט חוזר32יש לקרוא את סעי� נראה ש, במשפטנו

עילות אלה היו צרות ומוגבלות . 1957�ז"תשי,  לחוק בתי המשפט9קבועות בסעי� 

ת� היה לשער כי ייתכנו מכא� ני.  לחוק בתי המשפט31מוכרות כיו� בסעי� שמהעילות 

 לחוק בתי המשפט 31אשר לא היו מנויי� על אחת מהעילות הקבועות בסעי� , מצבי�

כפי , לה� לא היה בחוקש מקרי� ,מצדיקי� עריכת בירור נוס�ש) 1996קוד� לתיקונו בשנת (

  .  לחוק32מענה אלא במסגרת סעי� , 1996שהיה קיי� טר� תיקונו בשנת 

בה� ראוי לקיי� ש , מהווה אכסניה למקרי�32 לקבוע כי סעי� נוכח דברי� אלה נכו�

 אשר מחמת קוצר ידו של המחוקק לא נכללו בעילות להגשת בקשה למשפט ,משפט חוזר

  .מנויות בחוקהחוזר 

הערכת היחס בי� בקשה למשפט חוזר ובי� העמדת שאלה טמונה בתשובה לשאלה הא� 

 31י� על העילות למשפט חוזר לפי סעי� בה� ראוי לקיי� משפט חוזר מנוישכל המקרי� 

בה� ראוי להורות על משפט ש נות� מענה לכל אות� מצבי� 31סעי� ש ככל שיימצא .לחוק

  . 293 לחוק ומ� הראוי למוחקו כליל מספר החוקי�32חוזר כי אז מתייתר סעי� 

 לחוק בתי המשפט מהווה ערו� שיורי לטיפול מוסדי 32א� יימצא כי סעי� , מנגד

 לחוק בתי 31א� אינ� מנויי� על עילות סעי� , � הראויי� לשמש עילה למשפט חוזרבמצבי

מדוע יש לית� לשר המשפטי� אפשרות ? יש לשאול הא� זהו ערו� ראוי ונכו�, המשפט

בשני ? בו הנידו� והיוע� המשפטי לממשלה מנועי�שליזו� הלי� של משפט חוזר מקו� 

הא� לא נכו� לכנס את . � לקיי� משפט חוזרהמקרי� בית המשפט העליו� הוא שמחליט א

? מידה אחתבבה� ראוי לערו� משפט חוזר תחת קורת סעי� אחד ולנהוג בה� שכל המצבי� 

, קוד� לכ� ובהמש� לסקירת הדי� הנוהג. 294 זה לחיבורשערבסופו של שאלות אלה ייבחנו 

בעניינ� ההחלטות שנתנו , נתוני� אמפיריי� בדבר הגשת בקשות למשפט חוזריובאו 

כ� תיסקר דרכי טיפול� של   כמו.אשר נערכו בעקבות החלטות אלה, ומשפטי� חוזרי�

די� סופי וחלוט וייבח� תפקידה של  שיטות משפט זרות בטענות להרשעת שווא לאחר פסק

  .החנינה בטיפול במקרי� של עיוותי די�

 

א " עאוביטול אגבי של חקיקה רל! 1966ואפשר שהסעי� נתבטל ע� תיקו� החוק בשנת   293
  , 7מהדורה  (סדרי הדי� האזרחיזוסמ� ' י; 152, 143) 2(ד לח" פ, שטר�'שרייבר נ 777/80

בהתא� , ביטול אגבי של זכות יורש אחד לתבוע בש� כל היורשי� (117 ,)1996,  לוי� עור�'ש
 �עמדת הנשיא את ראו א� מנגד ). �1965ה"תשכ, ע� חקיקת חוק הירושה, לה' למג1642לסעי
לעיל  ,428/86 �"בג, לפיה סמכות חוקית אינה מבוטלת אלא במעשה חקיקה מפורשששמגר 
 .א549 ' עמ,91הערה 

 .322' או עמר  294
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  פרק שלישי

   הלכה למעשה– משפט חוזר בישראל

שימוש בהלי� המשפט החוזר בישראל ואופי השימוש על מנת לאמוד את היק� ה

עוד . 2003עד תו� שנת  ו1989נאספו נתוני� בדבר בקשות למשפט חוזר בי� השני� , בהלי�

תנה ינאספו נתוני� בדבר עריכת� של משפטי� חוזרי� באות� בקשות אשר התקבלו ונ

  . משפט חוזרלערו�הוראה 

  האוכלוסייה הנחקרת  .א

בדקו תיקי בקשות לעריכתו של משפט חוזר בבית המשפט במסגרת המחקר נ  .א

התיקי� .  ועד בכלל31.12.2003 ועד 1.1.1989 תיקי� אשר נפתחו בי� התאריכי� ,295העליו�

רישומי� אלה מתייחסי� . אותרו באמצעות הרישומי� בספרי היסוד של בית המשפט העליו�

ל רישו� ממוחשב של תיקי  הח1995במהל� שנת . 1995 ועד שנת 1.1.1989לתקופה שבי� 

יל� אותרו התיקי� הרלוונטיי� באמצעות פלט אלפיכ� משנה זו ו. בית המשפט העליו�

בתיקי� אשר נתקבלה .  אשר הוצא על ידי יחידת המחשב בבית המשפט העליו�,מחשב

 מתיקי פרקליטות ניהול המשפט החוזרנאספו הנתוני� בדבר , הבקשה ונער� משפט חוזר

  .דיו�בו נער� השהמדינה במחוז 

על ואותרו " מח"נרשמו תחת הסימו� אשר , נמנו כל תיקי הבקשות למשפט חוזר  .ב

  .ידי מזכירות בית המשפט העליו�

שה�  (24 נבדקומתו� אלה לא .  תיקי בקשות למשפט חוזר188ס� הכל אותרו   .ג

 על התיקי� אשר לא. 87%�מכלל תיקי הבקשות נבדקו כ, כלומר. ) מהבקשות12.76%

תשעה  (1990נמני� תיקי הבקשות אשר הוגשו בשנת ) שכ� לא נמצאו פיזית (נבדקו

  ).במספר

 היו� – להל� (31.12.2003המחקר מבקש לשק� את מצב התיקי� נכו� ליו�   .ד

  ).הקובע

 

עובדי יחידת ל, עובדי לשכתול, תודתי שלוחה למזכיר הראשי של בית המשפט העליו�  295
על סיוע� בעריכתו של , מלשכת דובר בתי המשפט, נאור' בהמחשב בבית המשפט העליו� ולג

 .יבואו על הברכה עובדי הארכיב בבית המשפט העליו�כ� . מחקר זה
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תנה בה� החלטה בבקשה למשפט חוזר יתיקי� אשר טר� נ. נבדקו תיקי� סגורי�  .ה

תנה הוראה יבה� נשכ� בתיקי�  כמו. וסיית המחקרלא נכללו במחקר ולא נמנו על אוכל

. לא נאספו נתוני� בדבר המשפט החוזר, בדבר עריכתו של משפט חוזר וזה טר� הסתיי�

  .במקרי� אלה נאספו נתוני� רק בדבר הלי� הבקשה למשפט חוזר

  משתני המחקר

  : הנתוני� אשר נאספו מתיקי בית המשפטלהל�

  .הטענות בבקשה למשפט חוזר  .א  

  .מטרת הבקשה למשפט חוזר   .ב

  .)אחר, גזר הדי�, הכרעת הדי� (שא הבקשה למשפט חוזרונ   .ג

  .מועד הגשת הבקשה למשפט חוזר   .ד

  . המשפטי שקד� להגשת הבקשהההלי�    .ה

  .מועד התרחשות מעשה העבירה   .ו

  .הישנות בקשות   .ז

  .די��עור�ייצוג המבקש על ידי    .ח

  .בקשהכלפי הלה  לממשיעמדת היוע� המשפט   .ט

  .בבקשהה חלטהה   .י

  .דר� התנהלות המשפט החוזר   .יא

  .פסק הדי� במשפט החוזר   .יב

  שה למשפט חוזרהבק  .ב

  כללי  .1

כלולות באוכלוסיית המחקר הוגשו על ידי הנידוני� או על ש, למעט אחת, כל הבקשות

האחרו� . )�שאינו רשאי לעשות כ (בקשה אחת הוגשה מטע� קורב� עבירה. כוח��ידי בא

בתקופת . פי חוק דבר שאינו אפשרי על, יצא זכאי בדי�שביקש לערו� משפט חוזר לנאש� 

א� שהוסמ� לכ�  ,וגשה על ידי היוע� המשפטי לממשלההמחקר לא נמצאה א� בקשה שה
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 שלא ,חלק ניכר מהבקשות הוגש ישירות למזכירות בית המשפט העליו�. 296מפורשות בחוק

במוב�  .טר� תיקונ�, 297 בלשכת פרקליט המחוז הבקשה הגשתעלשהורו  בהתא� לתקנות

בעיקר באלה (מהבקשות כוללות בנימוקיה� רבות . זה תיקו� התקנות הל� אחר הנוהג הקיי�

התביעה הכללית וא� , לקשירת קשר על ידי המשטרהטענות ) בה� הנידו� אינו מיוצגש

יד "חוזרת הטענה בדבר , בלבוש אחר. דו�במטרה להרשיע את הני, שופטי בית המשפט

 מאה ,כאמור, הואמספר הבקשות למשפט חוזר  .על הנידו� תיק" הלבישה"אשר " נעלמה

  :להל�שתפורט לפי ההתפלגות , שמוני� ושמונה

  התפלגות הטענות עליה� נסמכו הבקשות  .2

מיו� הטענות . להל� יוצגו נתוני� בדבר הטענות שנטענו בתמיכה לבקשות למשפט חוזר

, ]נוסח משולב[ לחוק בתי המשפט 31לפי ארבע העילות הקבועות כיו� בסעי�  לא נעשה

אופיינו .  אלא נעשה ניסיו� לאפיי� את הנימוקי� לבקשות למשפט חוזר1984�ד"תשמ

   :הקטגוריות הבאות

רסאות יג, במסגרת זו כלולות ג� הטענות בדבר עדי� חדשי�. עובדה חדשה/ראיה  .1

 .טר� הושמעוחדשות של הנידו� ועובדות ש

 

 .185' ראו עמ  296
  .�1957ד"תשי, )סדרי די� במשפט חוזר( לתקנות בתי משפט 2תקנה   297
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 דר� , אשר הביא להרשעה או לראיה שקרית,מירמהטענה למעשה .  או שקרמירמה  .2

 .כלל מכווני� הדברי� לעדות שקר

 .טענות בדבר עילה לפסלות שופט ומכא� לביטול ההרשעה. פסלות שופט  .3

 .יווטענותהסניגור טענות כנגד התנהגות . ייצוג לא נאות  .4

 ,טענות למחדלי� של התביעה או של בית המשפט. � דיוניפג/פגיעה בזכות דיונית  .5

 אשר גר� נזק ,עוד כלולות כא� טענות לפג� בהלי� המשפטי. אשר קפחו את זכויות הנידו�

 .לנידו�

 .שלא מרצו� חופשי/תנה בכפייהיהודאת הנאש� באשמה נ  .6

במהל� בו היה שרוי הנידו� שטענה כי עקב מצב נפשי קשה . מצב נפשי של הנידו�  .7

 . נמנע ממנו מלערו� את הגנתו כראוי,משפטו

בי� טעות , יהיו סיבותיה אשר יהיו,  ההרשעה היא בטעות– טעות פשוטה כמשמעה  .8

 .של בית המשפט בי� של אחרי�

ביצע אד� , בה הורשע הנידו�שטענה כי את העבירה . הורשע בעבירה/פלוני אש�  .9

 .אחר

 .ללת שימוש במושג באורח מפורש מקרי� בה� הבקשה כו.עיוות די�  .10

  .טענה כנגד טענות התביעה הכללית. טיעו� כוזב  .11

   התפלגות הטענות�תרשי� ב 
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  התפלגות מצטברת בשני� לפי טענות �תרשי� ג 

  מטרת הבקשה  .3

הקלה , זיכוי: במסגרת זו נאספו נתוני� במטרה ללמוד על מטרת הבקשה למשפט חוזר

על הקטגוריה האחרונה מנויות מטרות . מצא הנידו� חב או אחרבה נששינוי העבירה , בעונש

קבלת פיצוי , קבלת רישיו� שנפסל עקב ההרשעה, ריצוי מאסר בתנאי אשפוז: בה�ששונות 

יש ובקשה אחת כורכת בחובה . 298בהלי� אזרחי לשמו נדרש שינוי בתוצאות ההלי� הפלילי

 מה� 142 התייחסו, בדקומכלל הבקשות שנ. 299מצטברות או חלופיות, מטרות שונות

  . גזר הדי� בלבדהתייחסו ל מה� 9 , בלבדלהכרעת הדי�

 

 .80הערה לעיל , 2763/90ח "מ, "מלא"שינוי מזיכוי מחמת הספק לזיכוי , לדוגמה  298
 .דוגמה שכיחה היא זיכוי או לחלופי� המתקת העונש  299
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  ההלי� המשפטי האחרו� שננקט לפני הגשת הבקשה  .4

על מנת לעמוד על מידת שיוריות הלי� המשפט החוזר ועל היחס בי� הגשת ערעור ובי� 
לפני , נו של הנידו�בעניי, הגשת בקשה למשפט חוזר נבדק מהו ההלי� האחרו� אשר ננקט

 מבי� הבקשות נמצאה בקשה אחת למשפט חוזר .300הגשת הבקשה הנוכחית למשפט חוזר
  .אשר הוגשה בעוד ערעור כנגד ההרשעה תלוי ועומד לפני בית המשפט העליו�

  

  

 

ובקשות � "עתירות לבג, פסקי די� בדיו� נוס�, כלולות בקשות לדיו� נוס�" אחר"בקטגוריה   300
 .אחרות שהוגשו לפני הערכאה הדיונית

תרשי� ד � התפלגות לפי המטרה

זיכוי
81%

שינוי העבירה
2%

הקלה בעונש
אחר9%

8%

זיכוי

שינוי העבירה

הקלה בעונש

אחר

תרשי� ה � התפלגות לפי הלי� אחרו�

ערעור בבימ"ש 
מחוזי
10%

רשות ערעור
בקשה למ"ח22%

8%

אחר
20%

ערעור בבימ"ש 
העליו�
31%

ערכאה דיונית
9%
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  מועד ביצוע העבירה  .5

לאלמנט חלו� . נבדק מועד ביצוע העבירה ביחס למועד הדיו� בבקשה למשפט חוזר

לחלו� הזמ� נפקות ג� על אפשרות . 301פקות על האפשרות לערו� משפט חוזרהזמ� נ

  .אכיפת המשפט הפלילי והשגת מטרות משפטיות שונות כהכוונת התנהגות או הרתעה

  :התפלגות הבקשות בהתא� לחלו� הזמ� ממועד ביצוע העבירה

יותר  וא שנה 20

  מיו� העבירה

 שני� 15�20

  מיו� העבירה

 שני� 10�15

  ירהמיו� העב

   שני� 5�10

 מיו� העבירה 

 שני� 5עד 

  עבירההמיו� 

  שנה

    1    6  1989  

      4  2  1991  

      1  3  1992  

    1  1  4  1993  

      3  5  1994  

    1  4  1  1995  

1  1  1  6  2  1996  

  1  1  1  6  1997  

1  1  2  1  6  1998  

1  1  2  8  4  1999  

  1  3  3  8  2000  

1    3  11  7  2001  

1    1  4  10  2002  

    1  4  12  2003  

  

  

  

  

  

 

 .218' או עמר  301
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  מועד הגשת הבקשה וריצוי העונש  .6

בזמ� ריצויו או לאחר ריצוי , לפני ריצוי העונש: להל� התפלגות הבקשות לפי עיתוי הגשת�
באחת מה� נתבקש משפט חוזר . עניינ� של שתי בקשות היה בנאש� אשר זוכה בדי�. העונש

באחרת . מ� הספקעל מנת שיקבע שהנאש� זכאי ולא רק , לאחר שהנאש� זוכה מהספק
, "אחר"שתי האחרונות סומנו כ. וי הנאש� קורב� העבירה לאחר זיכעל ידינתבקש משפט חוזר 

 רוב הבקשות 2000מ� הנתוני� שנאספו מעניי� לציי� כי בעוד שעד שנת . בתרשי� שלהל�
  . רוב הבקשות הוגשו לאחר רצוי העונש2000הרי שמשנת , הוגשו בזמ� ריצוי העונש

  

תרשי� ו � חלו� הזמ� ממועד ביצוע העבירה ועד הגשת הבקשה למשפט חוזר

0 5 10 15 20 25 30

1989

1992

1994

1996

1998

2000

2002

שני� מביצוע העבירה

תרשי� ז עיתוי הגשת הבקשה

(המספרי� מצייני� את אחוז הבקשות בכל קטגוריה מכלל האוכלוסיה שנבדקה)

לאחר ריצוי

50%

בזמ� ריצוי

47%

לפני ריצוי

2%

אחר

1%
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תרשי� ח ייצוג המבקשי�

לא מיוצג
71%

מיוצג
29%

  ת בקשות למשפט חוזרהישנו  .7

   בקשות חוזרות עשרה�שלוש מנויות ,המנויות על האוכלוסייה שנבדקה, בי� הבקשות

 1997, )אחת (1996, )אחת (1989אלה הוגשו בשני� ).  מכלל הבקשות שנבדקו8%�כ(

  ).שלוש (2001�וב, )שתיי� (2000) ארבע (1999, )שתיי�(

שבעבר נדחו שתי בקשות בעניינו של  הוגשו לאחר לושש, מתו� כלל הבקשות החוזרות

בעניינו של אותו נידו� הוגשו בעבר , דהיינו (�ת במניינוביעישתי בקשות ה� ר. כל נידו�

  ). שלוש בקשות אשר נדחו

  חוזר ייצוג המבקשי� בבקשה למשפט  .8

היה  מהבקשותעשר �תשעה רק ב2000עד לשנת 

21%�שיעור זה מהווה כ. די��עור�המבקש מיוצג על ידי  

מתו� הבקשות שהוגשו . עד אותה שנהבקשות המכלל 

 מה� היה המבקש מיוצג על שלושי� ואיל� ב2000משנת 

 מכלל הבקשות 38%שיעור זה מהווה . די��עור�ידי 

  .שהוגשו בתקופה זו

 בבקשות אלה התפלגו כדלהל� שהועלוהטענות 

  ): לעיל2 בהתא� למיו� בסעי�(

  

0

5

10

15

20
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30

35

תרשי� ט התפלגות טענות בבקשות בה� המבקש יוצג

ראיה חדשה

פגיעה בזכויות
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תרשי� י 
 עמדת היוהמ"ש

אחר "לא מתנגד"מסכי�

מתנגד

  קשהלפי הבכעמדת היוע
 המשפטי לממשלה   .ג

90%�ל�     מהבקשות התנגד היוע

 בלבד חמש פעמי�. המשפטי לממשלה

וע� המשפטי לממשלה לקבלת הסכי� הי

 הודיע היוע� המשפטי פע� אחת. הבקשה

לממשלה כי אי� הוא מתנגד לקבלת 

אחרת הודיע בתשובה לבקשה . הבקשה

לממשלה כי הוא מציע  היוע� המשפטי

ר מספשהורשע ב, עניינו של הנידו�ש

כערעור חלקי על פסק יישמע  ,אישומי�

 לאחר ,הדי� לפני בית המשפט העליו�

מעוררת מחשבה  .הארכת מועד ערעור

הוצגה בפרשת   העמדה אשרהייתהמכול� 

�ארבעה צדדי� : 302ל"ז רצח הילד דני כ

נטלו חלק בהלי� הדיו� בבקשה למשפט 

היוע� המשפטי , די��שיוצגו על ידי עור�, הנידוני�: חוזר לפני הנשיא ברק

צורפה מתוק� הכרה באפשרות האחרונה . התביעה הכללית והסניגוריה הציבורית, לממשלה

אשר בעמדתו המשפטית יש כדי לתרו� לגיבוש ההלכה , בעל מומחיות ציבורילצר� להלי� 

 אגב צירו� זה יש ").ידיד בית המשפט ("AMICUS CURIAEידוע בכינוי ושהשיפוטית 

נידו� ש� מסויאמור להיות צד ניטרלי שאי� לו עניי� במקרה "  המשפטידיד בית"לציי� כי 

טרליות יקטיביות ונילגלות אובינדרשת התביעה הכללית , בפלילי�. אלא בהלכה המשפטית

, נכוני� הדברי�.  במילי� אחרות לייצג את עמדת שלטו� החוק,בכל הקשור לפרשנות הדי�

דווקא בדיו� בבקשה למשפט חוזר  .303הלעניינו של היוע� המשפטי לממשל, ביתר שאת

עשיית משפט צדק שמעניינו לשקוד על , בו המשיב הוא היוע� המשפטי לממשלהש

 אשר אינו מייצג את עמדת ,"ידיד בית המשפט"בולט צירו� , ובשמירה על שלטו� החוק

בצירו� זה נית� ). צרפה את דעתה לדעת המבקשי�, שלא במפתיע, גוריהיהסנ(המשיב 

דומה . אמו� במעמדו ועמדתו של היוע� המשפטי לממשלה�שו� הבעת אילראות מ

על ידי היוע� המשפטי בדיו� תרומה מהותית לפגיעה זו נבעה מהעמדה אשר הוצגה ש

 

 .22הערה לעיל , קוזליח "מ  302
 בהלי� הפלילי יציג בערעור את עמדת התביעה "ידיד בית משפט"באנגליה מעניי� לציי� כי   303

 ,P. Taylor Taylor On Appeals (London, 2000) (hereinafter cited as Taylor) אור, הכללית
270.  
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, מר ב� יאיר, היוע� המשפטי לממשלה: לממשלה והתביעה הכללית באורח חסר תקדי�

, ולבקשת פרקליטות המדינהלאחר פרישתו "). לא התנגד"או (הסכי� לעריכת משפט חוזר 

רשות זו עומדת . המתנגדת לבקשה, להציג עמדה משלה" לתביעה הכללית"ניתנה הרשות 

  התביעה הכלליתעומד בראשההיוע� המשפטי לממשלה הוא  בניגוד לעמדה הרווחת לפיה

 היוע� המשפטי ובינשטיי� לתפקידמר רע� כניסתו של , לבסו�. והחלטתו מחייבת אותה

חזרה מהסכמה לעריכת משפט . התנגדות לבקשהעל שינוי בעמדה וא הודיע לממשלה הו

אול� קשה להצביע על אינטרס , חוזר ניתנת לבחינה באספקלריה של חזרה מעסקת טיעו�

נזכרו בהחלטתו של ,  חילוקי דעות אלה.304ציבורי המצדיק חזרה מעסקת הטיעו� במקרה זה

   .305 משפט חוזרכנימוק ראשו� לקבלת הבקשה לערו�, בית המשפט

לזיכויו של הנידו� מחלק מהעבירות היוע� המשפטי לממשלה שלוש פעמי� הסכי� 

בה� הורשע או בכול� במסגרת הדיו� בבקשה למשפט חוזר לפני שופט בית המשפט ש

  .העליו�

  ההחלטה בבקשה לעריכת משפט חוזר  .ד

 משפט רוב ההחלטות בבקשות לעריכת . מהבקשות למשפט חוזר נדחו90%�למעלה מ

בשלוש השני� האחרונות למחקר נדונו רוב . חוזר נתנו על ידי נשיא בית המשפט העליו�

  . הבקשות לפני שופט של בית המשפט העליו� ולא על ידי נשיאו

. שלושה עמודי�כהוא ) דוחה את הבקשהשהיא החלטה (אור� ההחלטה השכיח 

ר נתנו בעניינו של ההרשעה והעונש אש, ההחלטה פותחת בפירוט ההליכי� הקודמי�

לאחר מכ� מפרטת ההחלטה את טענות המבקש מזה ועמדת היוע� המשפטי . הנידו�

נוסח [ לחוק בתי המשפט 31כלל הדיו� בטענות נפתח בציטוט סעי� �דר�. לממשלה מזה

לפני הציטוט האמור או מיד לאחר מכ� נרשמת הקביעה כי אי� . 1984�ד"תשמ, ]משולב

ההחלטה תמשי� ותפרט את . לעריכתו של משפט חוזר,  חוקעל פי, הבקשה מגלה עילה

. נתנו בעניינו של הנידו� הקודמות שהתשתית העובדתית הרלוונטית לבקשה ואת ההחלטות

� אשר נקבעו בהחלטות מימצאיההחלטה תבטא הסכמה להחלטות אלה ותצדיק את ה

ת מההחלטות ההחלטה השכיחה תמשי� ותקבע כי אי� בטענות המבקש כדי לשנו. השונות

 

עור כנגד עמדת התביעה בער"גזל ' לצור� להצדיק חזרה של התביעה מעסקת טיעו� ראו א  304
 .507 )ה"תשס( א די� ודברי�" דחיית עסקת טיעו�

  .החלטה ל567' עמ, 22הערה לעיל , קוזליח "מ  305
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בנקודה זו תבוא ההחלטה . אשר נתנו בעניינו של הנידו� או לגלות סיכוי ממשי לשינויי�

  .306לסיומה

או מקצתה והורה על עריכת משפט  כולה, עשר פעמי� קיבל בית המשפט את הבקשה

נוסח [לחוק בתי המשפט ) ד(31פי סעי�  חוזר או על זיכוי הנידו� בהתא� לסמכותו על

  .2003 עד 1999הוגשו בי� השני� , שש מהבקשות שהתקבלו. 1984�ד"תשמ, ]משולב

בקשה , סיבות המחיקה שונות". אחר"אלה סומנו בסימו� . שמונה בקשות נמחקו: הערה

בשל חוסר מעש מצד , אחרת נסגרה מינהלית, 307אחת נמחקה מחמת פטירת המבקש

ו לבקשת בכלל אלה בקשות שנמחק, מספר בקשות נמחקו לבקשת המבקש. המבקש

בקשה אחת נמחקה מחמת היותה . גוריה הציבורית לאחר שקבלה את ייצוג המבקשיהסנ

  .בקשה אחרת נמחקה תו� הפניית הנידו� לבקש חנינה, בסמכות בית די� צבאי

 

, א� ללא צור�, שתיה� עוסקות, במוב� זה ההחלטה דומה להחלטות בבקשות רשות ערעור  306
 . 42הערה לעיל , סולברג אור. בבדיקת נכונות או צדקת החלטות קודמות נושא הבקשות

307   � לאחר מות הנידו� �1984ד"תשמ, ]נוסח משולב[לחוק בתי המשפט ) ב(31בהתא� לסעי
נתבקשה עמדת� מעיו� בתיק לא נמצא כי . צאציורשאי� להגיש בקשה ) המבקש בבקשה זו(

 .של אלה ביחס לאפשרות להמשי� את ההלי� מכוח� ה�

תרשי יא 
 התפלגות ההחלטות

לדחות

93%

אחר

2%

לקבל

5%
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    מתא� ההחלטה לעמדת היוע� המשפטי לממשלה

היוע� המשפטי לא התנגד לשמונה .  עשרממכלול הבקשות אשר נבדקו התקבלו

  . לפיכ� רק שתי בקשות התקבלו על א� התנגדותו של היוע� המשפטי לממשלה. ותבקש

  דר� ניהול המשפט החוזר ופסק הדי� בו  .ה

כפי , למעט משפט אחד, ו לפני בתי המשפט המחוזיי�ככל המשפטי� החוזרי� נער

  :שיפורט להל�

 בית המשפט זיכה את הנאשמת מחמת. משפט אחד נער� לפני בית המשפט העליו�

) 1(10כאמור בתקנה , דעת והמסמכי� בלבד�תנה בהתבסס על חוותיההחלטה נ. הספק

1957�ז"תשי, )סדרי די� במשפט חוזר(תקנות בתי משפט ל.   

 המשפט נוהל עד להכרעת הדי� – משפט אחד נער� לפני בית המשפט המחוזי בחיפה

ר זהות מבצע בדב(הזיכוי נבע מהראיה החדשה . נשמעו פרשות התביעה וההגנה: המזכה

  ). העבירה

המשפט הסתיי� בעסקת טיעו� .  נער� לפני בית המשפט המחוזי בירושלי�אחדמשפט 

לפי סעי� אישו� א� כי (הורשע הנאש� באישומי� המקוריי� , לפיה למעט אישו� אחדש

בו לא הורשע הנאש� הוא אשר עמד ביסוד הבקשה שהאישו� ). קל יותר פרי עסקת הטיעו�

הוגש מלכתחילה ) עמדה אשר צויינה בגזר הדי�(שר לעמדת התביעה א ולמשפט חוזר

  .במשפט זה לא נשמעו ראיות. בטעות

לא מה� בשני� . אביב  משפטי� חוזרי� נערכו לפני בית המשפט המחוזי בתללושהש

 נוכח הראיה החדשה – באחד הסכימה התביעה הכללית לזיכוי מחמת הספק. נוהל דיו�
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בשני חזרה התביעה ). ברכב עמו בוצעה עבירת תעבורהלפיה הנאש� לא החזיק ש(

 – ג� באחרו� נעשתה החזרה נוכח הראיה החדשה). 308צ"מעפרשת (מהאישו� בפתח הדיו� 

שביססה , עדות קצי� משטרה בדבר האלימות שננקטה בחקירת החשודי� וגביית הודאת�

נמצאו , שנער� בבית המשפט המחוזי בתל אביב, שלישימשפט חוזר ב. את אשמת�

  .309הנאשמי� חייבי� בדי�

בהלי� זה לא נוהל דיו� . משפט חוזר אחד נער� לפני בית המשפט המחוזי בנצרת

  .310באשמה המיוחסת לנאש� לאחר שהתביעה חזרה מהאישו� בפתח הדיו�

  הערות ומסקנות: סיכו�  .ו

 לחוק בתי המשפט והרחבת העילות לעריכתו של משפט חוזר 31תיקו� סעי�   )א(

, מספר הבקשות עלה משמעותית לאחר התיקו�. את חותמ� על השימוש בהלי�הטביעו 

,  בקשות50 ועד בכלל הוגשו 1995 עד 1989בי� השני� . 1996אשר נכנס לתוק� בשנת 

 בקשות 12בממוצע ,  בקשות48 הוגשו 1999 ועד 1996בי� השני� .  בקשות בשנה7בממוצע 

 עלה מספר הבקשות 2001 משנת .ת בשנה בשיעור הבקשו71%זהו גידול ממוצע של . בשנה

371%�שיעור המהווה גידול של למעלה מ. 2003 בקשות בשנת 26בכל שנה לכדי  !

הכה שורש ) 16.2.1999 (דני כ�מהנתוני� שנאספו נראה כי רק לאחר ההחלטה בפרשת 

  .311התיקו� לחוק בקרב קהילת המורשעי� בפלילי� ועורכי הדי�

. בולט בטענות התומכות בבקשה למשפט חוזרלי� על ההרישומו של התיקו�   )ב(

 נרש� כ�. השימוש בטענה לעיוות די� כנימוק למשפט חוזרהול� וגדל  1996החל משנת 

התנאי בוטל לאחר שזאת . במסגרת הבקשות ,מחדשתלראיה מספר הטענות במסוי� גידול 

 קוד�  אשר לא נית� היה להציגה בבית המשפט,לפיו על הראיה להיות ראיה חדשהש

  .312לכ�

 

 .259 הערהלעיל , 4063/98) א"ת (פ"ת  308
 .25.2.2002 הכרעת די� מיו� ,254הערה לעיל , 5052/99) א"ת(ח "תפ  309
  . להל�269' לסקירת הפרשה ראו עמ. זה היה משפטו החוזר של ברנס  310
שפט מגמות התפתחות במ"הלוי במאמרו '  מצאה ביטוי ג� בבדיקה שער� גמגמת עליה זו  311

יש . 136, 125 )ה"תשס (3שנתו� הקריה האקדמית " הפלילי הדיוני ובדיני הראיות בישראל
לא נאמר (החלטות  �291מתייחס ל, 2002 עד 1997שנער� בי� השני� , לציי� כי המחקר

מכל מקו� מספר זה אינו יכול להתייחס למספר ). במחקר איזה סוג של החלטות מדובר
שנה , 1997 כ� יש להעיר כי מחקרו של הלוי מתחיל בשנת ,הבקשות שנפתחו בשני� אלה

  .לאחר תיקו� החוק
 .197' ראו עמ  312
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ביצוע חל� ממועד שאת העלייה בשיעור הזמ� ג� נראה כי נית� לייחס לתיקו�   )ג(
. העבירה ועד למועד הגשת הבקשה למשפט חוזר וכ� את העלייה בשיעור הבקשות החוזרות

לאחר חלו� עשר שני� או יותר ממועד ,  הוגשו שלוש בקשות1995 עד שנתשכ� בעוד 
 בקשות לאחר חלו� עשר שני� כאמור בי� השני� � וארבעעשרי הוגשו ,ביצוע העבירה

�שתי�הוגשו , 1995 עד 1989כ� למול בקשה חוזרת אחת בי� השני�  כמו. 2003 עד 1996

דומה כי הרחבת העילות .  ועד בכלל2003 עד שנת 1996 בקשות חוזרות בי� השני� עשרה
קבלת בכל הקשור ללמשפט חוזר הפיחה תקווה לשינוי מדיניות בית המשפט העליו� 

תנה ישנ, קוזלי זו ג� להחלטת הנשיא ברק בעניי� נית� לייחס תקווה. משפט חוזרבקשות ל
בה הוחלט לראשונה על עריכת משפט חוזר מחמת חשש ממשי לגרימתו של ו, 1999בשנת 

מנבא בצורה עדיי� שהפרמטר . �מימצאילתקווה זו אי� כל אחיזה בבר� נראה ש. עיוות די�
 כאשר. תר את החלטת בית המשפט בבקשה הוא עמדת היוע� המשפטי לממשלההטובה ביו

  .רב הסיכוי שהבקשה תתקבל, האחרו� לא התנגד

.  שגדל בשני� האחרונות למחקרלמרות דל הוא די��עור�ייצוג המבקשי� על ידי   )ד(
אשר , בכל הבקשות. רבהשל הייצוג ע� זאת חשיבותו . רק כשליש מהמבקשי� היו מיוצגי�

דומה כי ייצוג מקצועי תור� לדיו� . די��עור�היו המבקשי� מיוצגי� על ידי , תקבלונ
טענות שאי� בה� כדי לבסס עילה למשפט חוזר את האו , בהפחיתו את מספר טענות הסרק

  .דוגמת טענה לטעות

הודעה כפויה או טענה כי , מירמהדבר שקר או מעשה , טענות בדבר ראיה חדשה  )ה(
עניינ� בראיה או עובדה שטר� הובאו : ירה ה� טענות ממי� אחדאד� אחר אש� בעב

עיו� בטענות שנטענו . מחדשת) או עובדה( ה� בבחינת ראיה – לידיעתו של בית המשפט
 עד  זה של טענות עלה על כל יתר הטענות במצטברסוג שיעורבתמיכה לבקשות מגלה כי 

. סתמכות על ראיה או עובדהשאינ� מ,  עלה מספר� של טענות2001 א� משנת 2000לשנת 
  :שלהל� ג"י תרשי� אורלשינוי המגמה . קוזלי בעניי� י�הדק נית� לייחס שינוי מגמה זה לפס

. נתו� בולט בבקשות למשפט חוזר אשר נתקבלו הוא קיומה של ראיה חדשה  )ו(

 . בקשות אשר נתקבלו נשענו בעיקר או בי� היתר על ראיה חדשה או עובדה חדשה
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דרישה ועיו� ,  על חשיבותה של עריכת חקירה אחרו� זה יש כדי להצביעבנתו�  )ז( 

חקירה אשר עשויה לבסס או להפרי� קיומה של עילה . � עובדתיי� ובראיותמימצאיב

. בהלי� הבקשה למשפט חוזר" מקו� של כבוד"לפיכ� יש להקנות לחקירה . למשפט חוזר

.  המשפט בבואו להכריע בבקשהה לפני ביתמימצאייש לעודד עריכתה של חקירה והבאת 

עליה להיער� על ידי . של החקירה הראשונה" הצגה שניה"חקירה זו אינה אמורה להוות 

זו הנוהגת לפני הגשתו (צוות חקירה אחר או בפיקוח נפרד ושונה מחקירה משטרתית רגילה 

  ).313של כתב אישו�

 נמצא כי מהנתוני� בדבר הישנות בקשות למשפט חוזר ומועד הגשת הבקשה  )ח(

במוב� זה סופיות .  אשר השימוש בו מצומצ�,הלי� המשפט החוזר מהווה הלי� חריג

בס� הכל מספר הבקשות אינו .  רבהאהי, ההחלטות בהלי� הפלילי עד לשלב המשפט החוזר

  . ביצוע העבירהמועד מרב ומיעוט� מוגש לאחר חלו� עשור שני� ויותר 

לאחר , פי רוב על, משפט חוזר נעשיתמהנתוני� כי הגשת בקשה לעוד עולה   )ט(

בבחינה זו ההלי� משמש את הנידו� . קבועי� בסדר הדי� הפלילישביקורת המיצוי הליכי 

היותו מוצא אחרו� מלמדת כי בשלב . כאפשרות נוספת להיטיב את מצבו, כמוצא אחרו�

  כבעלת סופיותנתפסת תנה בעניינו של הנידו�יהגשת הבקשה למשפט חוזר ההחלטה שנ

   .אשר לא בנקל נית� להתגבר עליה או לשנותה, רבה

 מהבקשות למשפט 90%�למעלה מ ה שלשמתבטאת בדחיי, גישת בית המשפט  )י(

מחזקת באורח ניכר את מימד סופיות ההחלטות בהלי� הפלילי ואת מעמדו החריג של , חוזר

  .ההלי�

 הוגש המחצית מהבקשות .הבקשות הוגשו בעת ריצוי העונשפחות ממחצית   )אי(

באה להתמודד ע� נסיבות המשפיעות על ש דיני� מערכת למול. לאחר תו� ריצוי העונש

קיי� חסר חקיקתי בנושא נראה ש, 314נסיבות אשר התעוררו לאחר גזר הדי�, ריצוי העונש

חסר זה בא לידי ביטוי בבקשות שהוגשו במטרה לקבל רישיו� שנפסל עקב . הרהביליטציה

בייחוד , )284'  עמאור(וכ� בבקשות לחנינה לש� אותה מטרה )  לעיל3ראו סעי� (ההרשעה 

למול . מטע� נידוני� שהורשעו בשנות נעוריה� וע� התבגרות� נטשו את תרבות הפשיעה

אשר  כל מנגנו� 1981�א"תשמ,  המרש� הפלילי ותקנת השבי�מצב דברי� זה אי� בחוק

חסר זה מהווה גור� אה כי נר. באמצעותו נית� להתייחס לנסיבותיו האישיות של נידו�

 

  .299' או עמר,  מהרשות המבצעתתכ� באנגליה חקירה זו נעשית בפיקוח רשות ציבורית נפרד  313
 חוק שחרור על תנאי אור, החל מבעיה רפואית וכלה בשיקולי שיקו�, מטעמי� שוני� ומגווני�  314

לפיו ש (431, 406) 3(ד נה"פ, דינת ישראל מ'חכמי נ 5023/99פ "ע; �2001א" תשס,ממאסר
 ).ועדת שחרורי� תוכל לשקול את מצבו הבריאותי של הנאש� במהל� ריצוי המאסר
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דומה . להגשת בקשות למשפט חוזר לאחר סיו� ריצוי העונש ושני� ארוכות לאחר ההרשעה

  .כי השלמת חסר זה עשויה לענות על מצוקות אשר כיו� מנותבות להליכי משפט חוזר

לפיה משפט שתומ� בעמדה ש דבר ,בביטול הרשעההוא רוב הבקשות של עניינ�   )יב(

, ואי� עניינו בתיקו� טעויות או פגמי� אחרי�) כהרשעת הח�(תק� עיוותי די� חוזר מטרתו ל

  ).למשל השתת עונש חמור מר� הענישה המקובל(אשר אינ� עולי� כדי עיוות די� 

דומה כי בשל רמה . בית המשפט נרתע או נזהר מלמחוק על הס� בקשה חוזרת  )גי(

)  לאחר מיצוי הליכי� אחרי�פתיחתו(גבוהה של שיוריות הלי� הבקשה למשפט חוזר 

חשש לא רואה בית המשפט , תנה קוד� להגשת הבקשהיומימד הסופיות של ההחלטה שנ

 בית המשפטנית� לומר שנוכח מספר� הקט� של הבקשות . להצפה או לריבוי בקשות

לית� החלטה לגופו של עניי� ולא להסתפק בנימוק של , ברוב הבקשות החוזרות, מעדי�

  .315מדי" טכני"אשר נראה לו , סופיות ההלי�

נראה כי .  מאפיי� בולט של ההחלטההוא לחוק בתי המשפט 31ציטוט סעי�   )די(

הציטוט נובע מהעובדה כי רוב המבקשי� אינ� מיוצגי� ומשו� כ� טועני� טענות שונות 

שאי� בה� כדי לבסס עילה לעריכתו של , רסאות חלופיותיוג, טעויות, בדבר מהימנות עדי�

  .זרמשפט חו

יתרה . נשמעו ראיות פעמיי� בלבד,  משפט חוזרנער�בה� שהפעמי� שבע תו� מ  )טו(

 הוא כלל ,הוא מסכי� לקיי� משפט חוזרש היוע� המשפטי לממשלה הודיע כאשר, מזו

 הלי� ,כלומר,  במשפט החוזרלא נשמעו ראיות ובמקרה כזה בהודעתו הסכמה לזיכוי

לפיכ� נראה כי יש מקו� להסמי� את בית . מיותר, הלכה למעשה, המשפט החוזר היה

 דיו� סוגייתקבוע בשבדומה להסדר , תנה הוראה לקיימויהמשפט לדו� במשפט חוזר כאילו נ

  .316בבקשת רשות ערעור כבערעור

מת� האפשרות ליוע� המשפטי לממשלה להגיש בקשה למשפט חוזר לא נמצאה   )טז(

היוע� המשפטי . כל בקשההלכה למעשה היוע� המשפטי לממשלה לא הגיש . מעשית

נראה כי . לממשלה נמצא כגור� סביל אשר נקרא לבדוק טענות בדבר הרשעה מוטעית

אינו ערו� לבצע חקירות בעצמו טר� , כראש התביעה הכללית, היוע� המשפטי לממשלה

. לעריכתה של חקירה חשיבות רבה. במענה לתלונה של נידו�, הגשת בקשה למשפט חוזר

� בדבר מעמדה של ראיה חדשה כפרמטר לעריכתו של משפט מימצאיבחשיבות זו נתמכת 

 

, רביעית במניי�, בו מחק בית המשפט בקשה חוזרתש 128הערה לעיל , 2551/00ח " מאוא� ר  315
 .�1957ז" תשי,)סדרי די� במשפט חוזר( לתקנות בתי משפט 8א� לתקנה בהת

 .238' או עמר  316
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 317גוריה הציבורית לבדוק את תלונת המבקשי�יסנתמר� את הלפיכ� נראה לנכו� ל. חוזר

  .ובמקרי� המתאימי� להגיש בקשה למשפט חוזר

נית� להניח כי אנשי� שוני� מחזיקי� בדעות שונות בדבר היק� ההרשעות   )יז(

מוכחת על ידי ש עובדה היאמכל מקו� קיומ� של הרשעות שגויות . השגויות בישראל

בעשור החול� נערכו והסתיימו . מכא� חיוניות הלי� המשפט החוזר. הנתוני� אשר נאספו

די באלה . אלה הסתיימו בזיכוי או ביטול חלק מההרשעה הקודמת.  משפטי� חוזרי�שבעה

  .ו ולהצדיקוכדי לבסס את חיוניותו של הלי� המשפט החוזר במשפטנ

 

או רק להקנות לה את הסמכות , שאלה היא א� יש מקו� לית� לסניגוריה סמכויות חקירהה  317
סוגיה זו תיבח� תו� . פי כל די� לפקח על חקירה שתעשה בידי רשויות החקירה המוסמכות על

 .אחרות בהמש� דברי�השוואה לשיטות משפט 
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  פרק רביעי

  מנ� משפט חוזר כהלי� ו הא– פרשת עמוס ברנס

  ?לאבחו� ותיקו� עיוות די�

  הרשעתו של ברנס ברצח החיילת הלר לפני הערכאה הדיונית  .א

. ל והיא כבת עשרי� שנה" בשעת לילה נרצחה החיילת רחל הלר ז23.10.1974בתארי� 

ימני חבלה והתעללות קשי� ניכרי� כשס, בוקר לאחר הירצחה נמצאה גופתה העירומה

בגדיה וחפציה האישיי� , תיקה. לא הרחק מקיסריה" קיט ושיט"מוטלת לצד כביש , עליה

במרחק של מספר קילומטרי� ממקו� המצאה , של המנוחה נמצאו מספר ימי� לאחר מכ�

  .של הגופה

רבעה בפרק זמ� זה א. חצי שנה עברה מיו� הרצח עד אשר הוגש כתב אישו� בעניינו

במהל� . צוותי חקירה משטרתיי� נתמנו בזה אחר זה על מנת לפענח את פרשת הרצח

שהוכיחו את משטרת ישראל נוכח אוזלת , תקופה זו פורסמו בכלי התקשורת כתבות שונות

צוות זה . צ שאול מרקוס"בראשות צוות החקירה הרביעי עמד סנ. ידה בפיענוח פרשת הרצח

הוא עמוס ב� כלפו , הרצח מפיו של מי שלימי� הפ� לנאש�הצליח לגבות הודאות בביצוע 

בהתבסס על הודאות אלה הוגש כנגד ברנס כתב אישו� שייחס לו את מעשה רצח . ברנס

  .ל"החיילת רחל הלר ז

אשר נתקבל על ידי הערכאה הדיונית נמצא כי המנוחה נסעה ביו� , מחומר הראיות

היא הגיעה למעונות . טנברג בחיפההרצחה ממרכז האר� למעונות החיילות שבבית רו

לא היה חולק ואי� חולק ג� כיו� כי בערב זה היה ברנס . 18:30לאחר השעה , בשעות הערב

 מחלוקת כי ברנס הייתהאי� ולא . בו השתת�שבמסגרת קורס מדריכי נוער , בבית רוטנברג

ה וא� קוד� למועד הרצח, שלוש לכל הפחות, הכיר את המנוחה וה� נפגשו מספר פעמי�

  .בימי� הסמוכי� למועד זה

 מה� אחת נכתבה ,ברנס, במרכז פרשת התביעה עמדו שבע הודאות בכתב של הנאש�

בתו� . כ� הוגש סרט שמתעד את שיחזור הרצח על ידי ברנס כמו. בחלקה על ידי ברנס עצמו

בהחלטת� לקבל את ההודאות . משפט זוטא ארו� נתקבלו ההודאות וסרט השחזור כראיה

  :את הדברי� הבאי�, בי� היתר,  השופטי�ציינו
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ונראה כי כדי שאד� יוכל להגיע למטע� כזה , הנאש� שיקר במצח נחושה"

כשלעצמנו נוטי� אנו .. .א צרי� להיות מחונ� בדמיו� עשירשל שקרי� הו

וזהו הרוש� שקיבלנו ממנו לאחר , להניח שהנאש� הינו טיפוס הפכפ�

. עקוב אחריו במש� עדותו הממושכתשהיתה לנו ההזדמנות להתבונ� בו ול

להגזמות והפרזות בתיאור , במידה מרובה, כ� התרשמנו ממנו שהוא נוטה

כגירסת , התוודותו של הנאש� באה לא בעקבות לחצי� חיצוניי�... הדברי�

מתקבל על ... אלא מחמת הלחצי� הפנימיי� כפי שהזכרנו לעיל, ההגנה

, רוצצו בקרבו שני מניעי�עת התשאותה ,  לשלול את האפשרותואי�, דעתנו

בדר� של , אחרי מועקה ממושכת ומכבידה,  רצונו להתפרק–האחד 

והשני דח� פנימי טבעי של התגוננות מפני הצפוי לו בעקבות , התוודות

נית� , להפרזות קיצוניות ודמיוניות, אותה עת, על נטיית הנאש�. ההתוודות

בשיחתו ע� אחיו , היו�להיווכח מתוכ� הדברי� שהנאש� השמיע למחרת 

  ."כפי שכבר פירטנו לעיל, שמעו�

גורו של ברנס בקשה לפסילת יהגיש סנ, בגי� אמרות אלה של שופטי הרכב בית המשפט

בקשה זו נדחתה על ידי הנשיא אגרנט תו� שהוא קובע כי בעצ� העלאת הטענה . ההרכב

לאפשרות , במודע, מוחוש� עצהנאש� כנגד קבילות ההודאות ועריכת משפט זוטא בעניינ� 

ול לפעול כי השופטי� יקבלו רוש� שלילי ממנו במהל� משפט הזוטא וכי רוש� זה על

 שהרי כל – מדובר בחלק אינהרנטי לשיטת המשפט וסדרי הדי�א� . לרעתו בהמש� המשפט

  .318 ואי� לדבר סו�– ערכאה דיונית תצטר� לקבוע מחדש את קבילות ההודאות

כב שופטי� של בית המשפט המחוזי בחיפה את מר ברנס  הרשיע הר11.1.1976ביו� 

  .בבסיס ההרשעה עמדו הודאותיו של מר ברנס. 319ל"ברצח החיילת רחל הלר ז

מ� הראיות אשר היו לפניו כי המנוחה והנאש� היו בסמיכות בית המשפט המחוזי קבע 

הוכחה הודאותיו של הנאש� וסרט השחזור ספקו את ה. מקו� וזמ� בבית רוטנברג שבחיפה

בו שלפיה יש� בלילה ש, כנגד הודאות אלה העלה הנאש� טענת אליבי. הדרושה לאשמה

טענת האליבי נדחתה . טענה זו נדחתה על ידי בית המשפט. נרצחה המנוחה בבית הוריו

העיד כי ברנס לא יש� בבית , אשר בניגוד לגרסת ברנס, נוכח עדותו של אחד בש� פדידה

בית המשפט הוסי� וציי� את הימנעות הנאש� מלקרוא . וחהבו נרצחה המנשהוריו בלילה 

 

, נדחתה האפשרות כי שופט אחר כ� אגב. 208) 1(ד ל"פ, דינת ישראל מ'ברנס נ 500/75פ "ע  318
יצויי� כי הוא הדי� בבקשה להסרת . יידו� בקבילות הראיה, שאינו נמנה על הערכאה הדיונית

מבקשה בשונה ) �1971א"תשל, ]נוסח חדש[ לפקודת הראיות 45סעי� (חיסיו� לטובת הציבור 
  . לפקודת הראיות46סעי� , שנידונה בבית המשפט העליו�, להסרת חיסיו� לטובת המדינה

 ).לא פורס� ( ברנס' נדינת ישראלמ 145/75) 'חי (פ"ת  319
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עוד טע� . כטע� מחזק לדחיית טענת האליבי, לעדות את הוריו כדי לתמו� בטענת האליבי

 וכי השתמש בתחבורה ציבורית 23.10.1974�הנאש� כי לא היה לו רכב בערבו של יו� ה

בהכרעת הדי� ציי� . ת המשפטג� טענה זו נדחתה על ידי בי. מביתו לבית רוטנברג ובחזרה

כי אותרו בה� ד� וזרע של אד� א� ובית המשפט כי מכנסיה של המנוחה נשלחו לבדיקה 

עניי� אחרו� זה ישוב ויעלה במסגרת בקשתו הרביעית . לא נית� היה לקבוע את סוג�

  . והאחרונה למשפט חוזר של ברנס

   שנדחתה והבקשה הראשונה למשפט חוזרערעור על ההרשעהההליכי   .ב

סניגורו החדש הגיש עבורו ערעור כנגד הרשעתו . לאחר ההרשעה החלי� ברנס סניגור

כ� שלא היה . הערעור התמקד בשאלת קבילות ההודאות של ברנס. לבית המשפט העליו�

  .קבילות כי אז יש די ראיות להוכחת האשמהההודאות חולק בשלב זה שא� 

מבי� . שופט והנמקתו הוא, שופט. רעורערעור זה נדחה על דעת כל שלושת שופטי הע

מספר השופט כה� עמד בפסיקתו על .  כה�'שלושת השופטי� בלטה דעתו של השופט ח

 חוקרי המשטרה מנעו ממנו שינה וחקרו אותו חקירה , נהגו בברנס באלימות:תיואפשרו

  אפשר וחוקרי המשטרה איימו על ברנס או, מעצרו הושג שלא כדי�,ממושכת וללא הפסקה

 הוחזק במקו� שאינו בית מעצר כחוק ברנס ,בקשו לפתות אותו כדי שיודה בביצוע הרצח

 צוות החקירה לא שמר על כללי החקירה כ� ודי��עור� מנעו ממנו לראות ,ובבדידות

ותיו של א כה� לא הכריע בענייני� אלה אלא הסתפק בקביעה כי הוד'השופט ח. ותיעודה

השופט ביסס את קביעותיו אלה על העובדה . 320ה� אמתברנס נתנו מרצו� ובחופשיות וכי 

כי לשו� ההודעה מעידה כי נרשמה וה המרכזית נכתבה בכתב ידו של ברנס אכי חלק מההוד

 כה� דחה את הערעור מהטע� שאי� לערכאת הערעור יסוד 'השופט י. מפיו של ברנס

פסולי� לש� להתערב בהחלטתה של הערכאה הדיונית ולקבוע כי נעשה שימוש באמצעי� 

וזאת , שיש לדחות את הערעור"השופט מני הסתפק במשפט . ותיו של מר ברנסאגביית הוד

  ."מפני שהודיית המערער נעשתה מרצונו הטוב והחופשי

, על ידי הנשיא אגרנט, בקשה זו נדחתה. על פסק די� זה הוגשה בקשה לדיו� נוס�

אליה ציר� הנשיא את עמדת ש כה� בפסק הדי� בערעור 'בהסתמ� על עמדתו של השופט י

   .321השופט מני

הגיש את בקשתו הראשונה למשפט , הפע� ללא ייצוג משפטי, לא חלפו שנתיי� וברנס

לימי� נשיא בית ,  ברק'א' היה פרופ, היוע� המשפטי לממשלה, המשיב בבקשה. חוזר

 

  .507) 3(ד ל"פ ,מדינת ישראל' ברנס נ 127/76 פ"ע  320
  .פורס� בנבו, דינת ישראל מ'ברנס נ 25/76נ "ד  321
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, חרת ראיה חדשה או עילה אהיעדרה על ידי הנשיא זוסמ� בתבקשה זו נדח. המשפט העליו�

  .322אשר תצדיק עריכתו של משפט חוזר

בקשה שנייה למשפט חוזר שחרורו של ברנס ו, קרפ' חקירתה של הגב  .ג
  שנדחתה

סדרי� בעבודתו של צוות � אישחש�,  גולדברג'מ ע"נוכח עבודתו של נצ, 1981בשנת 

הורה היוע� המשפטי לממשלה על בדיקה מחודשת , מ מרקוס"החקירה בראשותו של נצ

 כי הרשעת חוקרי המשטרה בפלילי� בגי� דר� חקירתו של הייתההמחשבה . השל הפרש

, ברנס תוביל להגשתה של בקשה למשפט חוזר מטע� היוע� המשפטי לממשלה עצמו

, ]נוסח משולב[לחוק בתי המשפט ) 1)(א(31בהתבסס על העילה בדבר עדות שקר לפי סעי� 

, באותה עת, ע� המשפטי לממשלהבראשות צוות החקירה מונתה המשנה ליו. 1984�ד"תשמ

ביסס ראיות לעבירות , "דוח קרפ"דוח הצוות אשר לימי� נודע בש� . יהודית קרפ' הגב

, מרקוס: בעקבותיו הוגשו כתבי אישו� כנגד שלושה חוקרי� בכירי�. פליליות בחקירה

�ההליכי� כנגד פיקהול� עוכבו מחמת תאונת דרכי� קשה , בסופו של יו�. אלבז ופיקהול

 אלבז זוכה על ידי בית המשפט המחוזי ומרקוס זוכה על ידי בית המשפט העליו� ,בה נפצעש

סת� את , רסתו של מרקוס בבית המשפט העליו�יזיכוי זה ובייחוד קבלת ג. 323לאחר ערעור

  .הגולל על אפשרות הגשת בקשה למשפט חוזר מטע� היוע� המשפטי לממשלה

 דוח קרפ הגיש ברנס בקשה מימצאיסס על בהתב. לא כ� היה המצב מבחינתו של ברנס

ברנס .  כשנה וחצי לאחר זיכויו של מרקוס בבית המשפט העליו�324 למשפט חוזרשנייה

שחרורו מהכלא היה . הגיש את בקשתו זו לאחר שסיי� לרצות את עונשו ושוחרר מהכלא

 בת עונשו של ברנסישפעל אצל נשיא המדינה לקצ, ל"כה� ז' פרי מאמציו של השופט ח

  . 325מכוח סמכות הנשיא להעניק חנינה

נטע� , כה�� שלמה תוסייההדי��ר�שהוגשה על ידי עו,  למשפט חוזרשנייהבבקשתו ה

נוכחותו של מרקוס בעת השחזור , כנגד שיטות החקירה שהמשטרה נקטה כלפי ברנס

מפי השופטת ב� , בהחלטתו בבקשה נדרש בית המשפט. והאלימות שהופעלה כנגד ברנס

ותיו של ברנס אבהחלטתו ד� בית המשפט בטענות כנגד הוד. ומימצאיוח קרפ ולד, פורת

לפיה איש שבכלל זה בטענה להדחת עד ולשיבוש הליכי משפט . ועדותו של העד בוחבוט

בית המשפט בח� . ערב מת� עדותו בבית המשפט, משטרה הגיע אל לביתו של העד בוחבוט

 

  .פורס� בנבו, לדינת ישרא מ' נברנס 2/78ח "מ  322
  .225) 1(ד לז"פ, דינת ישראל מ'וס נמרק 190/82פ "ע  323
 . 146 הערהלעיל , 8/84 ח"מ  324
  .177, 169) ה"תשס (3שנתו� הקריה האקדמית " בעקבות פרשת עמוס ברנס " וינר'ד  325
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רקע שנמצאו על גופת המנוחה ובגדיה לבי� בהחלטתו את הטענה בדבר השוני בי� גרגרי הק

בכל אלה לא מצא בית המשפט כדי . עליו הצביע ברנס בשחזורשסוג גרגרי הקרקע במקו� 

בית המשפט התייחס בהחלטתו ג� לטענה בדבר העלמת תוצאות  .לבסס עילה למשפט חוזר

 תו� טענה אחרונה זו נדחתה על ידי בית המשפט. בדיקת פוליגר� כטע� למשפט חוזר

  : את הדברי� הבאי�, בי� היתר, שהוא מציי�

 קל וחומר –ששני� לאחר תו� המשפט , לא הייתי מסיקה דבר מהעובדה"

 אי� –אחרי שאושר בערעור ובקשות לדיו� נוס� ולמשפט חוזר נדחו א� ה� 

  ."מה ג� שאי� כלל לדעת מה או מי גרמו להיעלמו, מוצאי� מסמ� כלשהו

לפיה מומל� שת המשפט את החלטתו בהערה חריגה בדחותו את הבקשה חת� בי

על מנת שיוכל להתערות בחיי החברה לאחר , למבקש לקבל טיפול נפשי ממומחה לדבר

  .שחרורו מ� הכלא

   שנדחתהגשתה של בקשה שלישיתחוק בתי המשפט והתיקו�   .ד

 והוספה 1984326�ד"תשמ, ]נוסח משולב[ לחוק בתי המשפט 31 תוק� סעי� 1996בשנת 

. מחמת חשש של ממש לגרימת עיוות די� בהרשעה, ה חדשה לעריכתו של משפט חוזרעיל

ג� בקשה זו . 327הוגשה בקשתו השלישית של ברנס למשפט חוזר, בהסתמ� על תיקו� זה

בבקשה זו התבקש בית המשפט להורות על עריכתו של משפט . די��עור�נערכה על ידי 

סדרי די� במשפט (בתי משפט לתקנות ) 2(10בהתא� להוראת תקנה , חוזר על דר� הערעור

בהתא� לעילה החדשה נטע� בבקשה כי קיי� חשש של ממש . 1957�ז"תשי, )חוזר

לצד חזרה על ראיות שהועלו בהליכי� הקודמי� . שבהרשעתו של ברנס נגר� לו עיוות די�

  . אשר יש בה� כדי להביא לשינוי תוצאת המשפט, נטע� בבקשה לראיות ועובדות חדשות

היו אלה טענות או עובדות . ת המשפט סקר בהחלטתו את העובדות והראיות החדשותבי

הנוגעות לשולי הפרשה ולא היה בה� א� ראיה ישירה לעניי� תנאי החקירה או שיטות 

 בה� ראיה ישירה או עקיפה לנסיבות גביית הודאותיו של ברנס הייתהמעל לכל לא . החקירה

ציי� בית , כעילה למשפט חוזר, ענה לראיות חדשותבדחותו את הט. ושיחזור מעשה הרצח

  : המשפט את הדברי� הבאי�

הרוש� המצטבר מטענות המבקש הוא שטענותיו מכוונות להשיג על "

א� . מסקנותיה� של הערכאות הקודמות ועל קביעותיה� בענייני� משניי�

אחת מהעובדות או הראיות אינה מהותית ואי� בכל אחת מה� או בכוח� 

 

  .202' החוק ראו עמלתיקו�   326
  .50הערה לעיל , ברנסח "מ  327
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 כדי לקעקע באופ� ממשי את המסקנה המרשיעה הסופית אליה המצטבר

  ."הגיעו בית המשפט המחוזי ובית המשפט העליו�

השתית , את הדיו� בטענות המבקש לעריכת משפט חוזר בשל חשש לעיוות די� בהרשעה

בהחלטה . נוכח קשירת הדברי� ג� בבקשה עצמה, בית המשפט על עילת הראיות החדשות

  :נדחתה הטענה ונקבע,  לוי�'השופט שכדרכו של , הקצרה

טענות . נוגעות לסחיטת הודיותיו וביו� השחזור, בתמצית, טענות המבקש"

, בערעור לבית המשפט העליו�, אלו נבדקו בקפידה בבית משפט קמא

קבענו כי אי� . בבקשת הדיו� הנוס� ובשתי הבקשות הקודמות למשפט חוזר

לפיכ� אי� . לשנות קביעות אלולפנינו עובדות או ראיות שיש בה� כדי 

 בעילה של המקרה הנוכחי מצדיק מת� החלטה על עריכת משפט חוזר ג�

  ."חשש של ממש לעיוות די�

   שנתקבלה– הבקשה הרביעית למשפט חוזר  .ה

 כחודשיי� ימי� לאחר ,1999את בקשתו הרביעית ער� ברנס בעצמו והגישה באפריל 

. ל" חוזר של הנדוני� ברצח הנער דני כ� זמת� החלטתו של הנשיא ברק בבקשה למשפט

בהחלטת בית המשפט מיו� . גוריה הציבוריתיבבקשה ביקש כי ימונה לו סניגור מהסנ

השופטת .  הורתה השופטת דורנר על מינוי סניגור לברנס מהסניגוריה הציבורית2.5.1999

לשאלת שבגדרה יתייחס ג� "הוסיפה והורתה לסניגור הציבורי להגיש בקשה מסודרת 

 אותו לאחר שבקשה דומה של, סמכותו של בית המשפט לדו� בבקשה נוספת למשפט חוזר

 "נאש� נדחתה ומבלי שחל שינוי בנסיבות ובראיות שהובאו קוד� לכ� בפני בית המשפט

  ).'ג' ע– הדגשה שלי(

כשל : גוריה הציבורית נטע� לפגמי� דיוניי� הבאי�יבבקשה אשר הוגשה בידי הסנ

 וחשד 328הסתרת חומר חקירה, )נות הסניגור במשפט לפני הערכאה הדיוניתרשל(בייצוג 

עוד טענה הסניגוריה לנזק ראייתי עקב איבוד בגדי המנוחה רחל הלר ). בוחבוט(להדחת עד 

 הייתהאשר לא   בטכנולוגיה חדשניתDNAדבר אשר מנע את האפשרות לערו� בדיקת , ל"ז

. הד� והזרע שאותרו במכנסי המנוחהלשאריות ,  למאה הקודמת70�קיימת בשנות ה

לצד פגמי� אלה העלתה .  בדיקה זו אפשר שהיו שוללי� את אשמתו של ברנסמימצאי

 וטענות כנגד קבילות 329בה� טענה לעדויות שקרשהסניגוריה טענות עובדתיות שונות 

 

כ א� שלא "כגו� הסתרת העובדה כי ברנס נחקר במתק� אשר שימש ג� את השב, שולי בטיבו  328
  .כ"נחקר ולא בא במגע ע� חוקרי השב

ג� כא� התייחסו הדברי� לענייני� שוליי� מתו� מטרה להקיש מה� על ענייני� מהותיי�   329
שיטת " הסניגוריה כנתה סוגיה זו בש� .העומדי� בליבת הראיות אשר ביססו את ההרשעה
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בבקשה בולטת גישת הסניגוריה הציבורית להכתיר כל פג� וכל טענה . הודאתו של מר ברנס

העובדות והראיות , מכלול הנתוני�, לעמדת הסניגוריה בבקשה". עיוות די�"ת הכותר תח

א� שאי� בה� ראיה או עובדה מהותית הנוגעת לדרכי החקירה ונסיבות מת� , שהוצגו

מסכת (יש בה� להצביע על פגמי� חמורי� בהליכי החקירה והמשפט , ההודאות והשחזור

אשר די בה� להביא לביטול ) הדחת עד, בייצוגכשל , שקרי� עבותה בדבר דרכי החקירה

  . ההרשעה

מתגובות . לאחר קבלת הבקשה ותגובת היוע� המשפטי לממשלה זומנו הצדדי� לדיו�

 330צ"מע נית� להבי� כי זה התמקד בהשלכת פרשת ,משלימות שהוגשו לאחר הדיו�

ילי� במ. על בקשתו הנוכחית של מר ברנס, והודאות אנשי משטרה בדבר עדויות שקר

בה חוקרי המשטרה הודו במסכת ש צ"מעהדיו� התרכז בשאלה הא� נוכח פרשת , אחרות

ת אחד א נוכח הוד וזאתדי� בקשתו של ברנס להתקבל, התעללות וגביית הודאות באלימות

� מעדותו בבית המשפט וכי הוא פר� בבכי במהל� מסוילפיה הוא שיקר בחלק שהשוטרי� 

בעוד כי יש לציי� , בעניי� זה. כחלק מתרגיל חקירהגביית אחת מהודאותיו של ברנס 

השוטרי� שנתנו הודעה בעניינו של ,  הודאות החשודי� נגבו באלימותצ"מעבפרשת ש

הדגישו כי לא ננקטה אלימות בגביית הודאותיו , לפני בקשתו השלישית למשפט חוזר, ברנס

  .ת המשפט בבקשהתנה החלטתו של ביילאחר הדברי� נ. של ברנס וכי ה� נתנו מרצונו

הפע� התקבלה הבקשה ובית המשפט הורה על עריכת משפט חוזר בבית המשפט 

מעניי� לציי� כי בית המשפט הורה על עריכת משפט חוזר על דר� שמיעה . המחוזי בנצרת

לפיה לא נית� לקיי� שתנה בהחלטה כל התייחסות לטענת המשיב בבקשה ימבלי שנ, מחדש

הדברי� . ל"לו� שלושי� שנה מיו� הירצחה של רחל הלר זהלי� של שמיעת עדי� לאחר ח

אשר ציי� את חלו� הזמ� כשיקול שלא להורות על , נאמרי� בזיקה להחלטת השופט לוי�

משפט חוזר בהחלטתו בבקשה הקודמת של ברנס ובשי� לב לכ� שבבקשתו הקודמת ביקש 

ה כי התביעה חזרה בהקשר ז, לא למותר לציי�. ברנס לקיי� משפט חוזר על דר� הערעור

ג� נוכח קשיי� ניכרי� להביא ראיות ולהעיד עדי� להוכחת , במשפט החוזר, מהאישו�

  .האשמה

נמנו פגמי� אשר כונו בהחלטה בכינוי , מפי השופטת דורנר,  בית המשפטבהחלטת

ה� חשש ממשי לעיוות די� ו, דעת בית המשפטל, פגמי� אלה יצרו. "פגמי� דיוניי�"

כי פגמי� אלה לא השפיעו על תוצאת   הוכחההיעדרב של משפט חוזרמצדיקי� עריכתו 

 

בבקשה נטע� כי חוקרי  .אשר אינה אלא עניי� להערכת מהימנות עדות, "ההכחשה הטוטאלית
כדי , דהינו שקרו בכל פרט מהותי כשולי, "ההכחשה הטוטאלית"המשטרה נקטו בשיטת 

  .לקעקע את טענת ברנס בדבר פסלות הודאותיו והשחזור
 . 259הערה לעיל , 4063/98) א"ת(פ "ת; 120רה העלעיל , 1966/98ח "מ  330
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פגמי� : בהחלטה הבחינה השופטת בי� דרגות חומרה שונות של פגמי� דיוניי�. טהמשפ

 ,דיוניי� חמורי� יוצרי� חזקה שאינה ניתנת לסתירה בדבר השפעת� על תוצאת המשפט

 אל כתפי התביעה להראות פגמי� דיוניי� מהותיי� חמורי� פחות מעבירי� את הנטל"

מהלכות הליכי הביאס הבחנה זו שאבה השופטת  .331"היעדר אפשרות להשפעה כזאת

. )ומבלי שאיש מהצדדי� להלי� טע� לעניי� זה לפניה (ינגות במשפט האמריקוקורפוס הנה

הליכי הביאס קורפוס ה� הליכי ביקורת שיפוטית של בית משפט בכיר על החלטות בית 

 רפוס להעלות טענות חדשותוקרו� לא נית� במסגרת הליכי הביאס קיכע. המשפט הנמו�

בי� דרגות חומרה שונות של , שאבה הבחנה זו כי השופטת הדומ. שלא נטענו קוד� לכ�

חריג זה . Cause and Prejudice” 332“ – אחד החריגי� לכללי הלי� זה הידוע בש�מ, פגמי�

בהליכי , של טענה לפגיעה חוקתיתעל מנת לאפשר העלתה ית נבפסיקה האמריקפותח 

העלאתה במועד �בו למבקש טע� טוב לאישמקו� , שלא נטענה קוד� לכ�, הביאס קורפוס

ו פגמי� חוקתיי� כרוה, במסגרת זו. העלאתה�נפגע מאיו להראות כי יכאשר יש בידו

.  הפגיעה בומעול הוכחתאשר בהתקיימ� פטור הנידו� , בנידו�פגיעה כיוצרי� חזקה בדבר 

הועבר הנטל על התביעה להוכיח , במקרי� אחרי� ובהתא� לדוקטרינת הטעות החפה

נפתחה הדר� ) הוכחת טע� ונזק(בדר� זו . העלאת הטענה במועד�שהמבקש לא נפגע מאי

בשונה מדיני הלי� ההביאס קורפוס במשפט . לפני המבקש להעלות טענה חוקתית חדשה

למשפט חוזר להעלות טענות חדשות ואי� נית� במסגרתה של בקשה  במשפטנו, ינהאמריק

 חמורי� על מנת להתגבר על כלל שאוסר העלאת צור� להתמקד בטענות לפגמי� חוקתיי�

אינו פרי פיתוח ההלכה השיפוטית בארצות הברית , זהחריג נראה כי  ,לפיכ�. טענות חדשות

  . רלוונטי לשיטת משפטנו

אשר הקימו עילה למשפט , ניי�דומה כי בית המשפט נזקק לרטוריקה של פגמי� דיו

אשר שימשו , ל שינוי בראיות ובנסיבותחלפיה לא שג� נוכח החלטתו הראשונה , חוזר

  . בקשות אשר נדחו– בבקשות הקודמות למשפט חוזר

 של חוקרי  מסכת עדויות שקר: דיוניי� פגמי�מספר מנה בית המשפט בהחלטתו

 הייתהמטרתה כש" וטאליתשיטת הכחשה ט"המשטרה בדבר דרכי החקירה שכונתה 

 למשפט חוזר בעקבות שנייהכבר נטענה בבקשה ה, ראוי לציי�, סוגיה זו. להעלי� את האמת

 לפני הייתההודעה ש ( של אחד החוקרי�1995 הודעה משנת כפג� נוס� צויינה. דוח קרפ

ביית הודאתו ג היה נוכח בזמ� שיקר עת העיד שלאלפיה ש) בית המשפט בבקשה הקודמת

פר� בבכי מברנס  הודאהה  במהל� גביית כי1995חוקר זה ציי� בהודעתו בשנת . נסשל בר

 

 לדיו� בנטל ההוכחה בבקשה למשפט חוזר ומידת .ד379' עמ, 203הערה לעיל , 3032/99ח "מ  331
 .222' ההוכחה ראו עמ

 .316' עמאו ר  332
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 , כפג� דיוני,נהלבסו� צוי. ותיו של ברנס נתנו מרצונואא� ג� כי הוד, כחלק מתרגילי חקירה

  . 333בו הואש� ברנסש שני� לאחר ביצוע הרצח 27 ,רשלנות המשטרה בשמירת ראיות

אי� בהחלטה כל קביעה . וב לציי� את אשר אי� בהבטר� תיבח� החלטה זו וקשיותה חש

 הודאות ושחזור – מצא בדבר דרכי גביית הודאותיו של ברנס ושחזור מעשה הרצחיאו מ

ג� לאחר , סוגיות אלה תוותרנה ללא הכרעה שיפוטית נוספת. אשר עמדו בבסיס הרשעתו

שאי� , פטתלצד אלה הדגישה השו. כפי שיובהר בהמשכ� של דברי�, זיכויו של ברנס

בהחלטה כל הבעת עמדה בדבר חפותו או אשמתו של ברנס ברצח החיילת רחל הלר עליה 

  . השלו�

  :נימוקיו של בית המשפט בהחלטתו זו נראי� מוקשי� בעיני מהטעמי� הבאי�

הג� , "פגמי� דיוניי� " בש�קשה להבי� מדוע מכנה בית המשפט פגמי� אלה, ראשית

ראיות או עובדות ולא ה כי מדובר בדומ. י� הפלילישהלי� החקירה מהווה חלק מההל

פגמי� " לכנות � נית�בדר� ניהול ההלי� או פגיעה בזכויות דיוניות אותבכשלי� 

לבחינת� של ראיות או עובדות אלה אי� כל צור� לייבא כללי� מעבר לי� . 334"דיוניי�

יי� כי למרות מעניי� לצ. שונה בטיבו ובמהותו מהלי� המשפט החוזר במשפטנושומהלי� 

כשל , גילוי חומר חקירה� אי:שבבקשה למשפט חוזר צויינו מפורשות פגמי� דיוניי� ובה�

בית המשפט נמנע מלקבל טענות אלה ולקבוע כי אלה מהווי� פגמי� , בייצוג והדחת עד

דווקא את הפגמי� האלה שנמנו זאת למרות ש. דיוניי� שמצדיקי� עריכתו של משפט חוזר

מבלי (נית� לסווג כפג� דיוני , הפגמי� אשר מנה בית המשפט בהנמקתובשונה מ, בבקשה

  ).להביע עמדה למהותו של הפג� ומשקלו

 להבדיל מפג� – כפג� דיוניבהרשעה  לא נית� להבי� מההחלטה מתי יסווג פג� ,שנית

כפג� דיוני חמור הוא  מתי יסווג ,) ועדות שקרמירמהדוגמת הרשעה שמקורה ב(שאינו דיוני 

מההחלטה אפשר להסיק שכל פג� בהלי� ובהרשעה . 335 יסווג כפג� דיוני שאינו חמורומתי

  .מדובר בטעות בהערכת עובדות וראיות ג� כש,הוא פג� דיוני

 

עולה כי בית המשפט היה תחת החלטה יש לציי� כי מקריאת ה. ה להחלט45�42 ותאפסק  333
לא התקבלה " תפירת תיק"בדבר , טענה מסוג זה. למבקש" תפרה תיק"הרוש� כי המשטרה 

 'יהלו� נ 6398/94ח " מאור, א� שהועלתה במספר רב של בקשות למשפט חוזר, קוד� לכ�
  . 245' עמ  וכ� ראובופורס� בנ, דינת ישראלמ

די� �ובכלל זה מניעת פגישה ע� עור�על אלה נמני� פגמי� כמניעת השתתפות הנאש� בהלי�   334
 .או מניעת עיו� בחומר החקירה

מקריאת ההחלטה עולה כי בית המשפט סבור כי התביעה והמשטרה עשו יד אחת להעלמת   335
י� של שמיעת ראיות וחקירת האשמה זו כבדה בייחוד נוכח היעדר הל. האמת מבית המשפט

 .עדי� במסגרת הדיו� בבקשה למשפט חוזר
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הועלו או למצער נית� היה , שנזכרו בהחלטהפגמי� הקשה שלא לסבור כי , שלישית

מקריאת . 1996336במסגרת הבקשות הקודמות אשר הגיש ברנס וודאי זו משנת , להעלות�

בהחלטה , שתי ההחלטות האחרונות בעניינו של ברנס עולה הרוש� כי בית המשפט הערי�

. עובדות וראיות אשר עמדו לפני בית המשפט קוד� לכ�, ענותטבאורח שונה , האחרונה

על בקשה למשפט חוזר . הערכה שונה של אלה אינה מצדיקה עריכתו של משפט חוזר

חזרה על אותו מידע . לבסס עילה למשפט חוזריש כדי בה� ששי� נתוני� מחד, לגלות מידע

אינו מגלה עילה למשפט חוזר אלא הוא בבחינת , תחת מעטה של טענה משפטית חדשה

, ג� טענה משפטית חדשה. הלי� ערעור על החלטה קודמת שנתנה בעניינו של הנידו�

  .337אינה מצדיקה עריכתו של משפט חוזר, כשלעצמה

להציג ראיות או עובדות המבססות עילה לערו� משפט חוזר קש ל המבע, רביעית

מחוסר ) ללמוד על העבר(לא נית� ללמוד על עיוות די� בהרשעה נראה ש. למשפט חוזר

בקשה למשפט  בנמצא במועד הדיו� בשהיו בעת ההלי� הראשו� ואינ�, ראיות או עובדות

 וגיה זו מעניי� להשוותבס.  שני� לאחר הרצח27,  מחמת רשלנות בשמירת מוצגי�חוזר

.  אשר דחתה את הטענה למשפט חוזרשנייהלהחלטתה של השופטת ב� פורת בבקשה ה

ה של היעדרב,  לחובת התביעהמוצגי�� את אובד� הוזקהיה מקו� ללא נראה ש משו� כ�

  ).  לחובת התביעה נית� להסיק מסקנותמה�(קביעה כי הדבר נעשה בזדו� או בכוונה 

בקש כי פגמי� בהליכי החקירה והמשפט יכולי� להצדיק עריכתו נכונה היא טענת המ

 המבקש להצביע על יא� הדברי� אמורי� כאשר יש ביד. של משפט חוזר מחמת עיוות די�

אכ� רק לעניינו של ער� החשש מהרשעת הח� . 338פגיעה בערכי יסוד של רציונליות והגינות

לא כ� הוא ביחס . ובי� הפגמי�על קשר סיבתי בי� ההרשעה , מטבע הדברי�, יש להצביע

דוגמת ער� השתתפות מועילה בהלי� , או בערכי� הנגזרי� מה�, לשני הערכי� הראשוני�

 המהווה חלק מההלי� ,אשר חלי� ג� על שלב החקירה המשטרתית, או ער� רגישות למידע

 .קביעתו של בית המשפט בעניי� זה עולה בקנה אחד ע� התזה המוצעת בחיבור זה. הפלילי

 הצבעה ברורה על הפג� אותו היעדרהבעייתיות נובעת מיישו� הדברי� בנסיבות העניי� ומ

מנימוקי ההחלטה נמצא כי בית המשפט . נית� לקשור לאחד מהערכי� שמקדמי� לגיטימיות

ייש� נימוק שעניינו בערכי� של רציונליות על עובדות וראיות בדבר מהימנות ומשקל 

כ� קשה ללמוד  כמו. ות שנוגעות לער� החשש מהרשעת הח�קרי על עובדות וראי, עדויות

 

 .50הערה לעיל , ברנסח "מ  336
 .194' או עמר  337
עקב פגיעה בערכי� המקדמי� את , כמוצע בתזה שמוצגת בחיבור זה, עיוות די� נגר�  338

הגינות :  אלה ניצבי� שלושהבבסיס� של ערכי�. לגיטימיות ההלי� וההחלטה השיפוטית
רק באחרו� קיי� קשר סיבתי מובנה בי� הפג� לבי� . הרשעת הח��רציונליות ההלי� ואי, דיונית

  . 205' ראו עמ, שני הערכי� הראשוני� אינ� כרוכי� בקשר סיבתי זה. תוצאת ההלי�
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אשר עמדו להחלטתו של בית המשפט בבקשה , )המידע(בחנה בי� הנתוני� המההחלטה על 

דומה כי . הרביעית ובי� אלה שעמדו בבקשות קודמות שנדונו לפני השופטי� ב� פורת ולוי�

יווה ההלי� ערעור על בית המשפט הסיק מסקנות שונות על בסיס אותו מידע ובכ� ה

דבר שאינו עולה בקנה אחד ע� פסיקת בית המשפט העליו� לאור� , החלטות קודמות

  .השני�

על פגיעה , בהחלטות שנתנו בעניינו של ברנס, קשה להצביע, נוכח הדברי� האמורי�

באחד מהערכי� המקדמי� את לגיטימיות ההלי� וההחלטה המשפטית ומפגיעה זו להסיק 

במוב� זה נראה שהלי� הבקשה למשפט חוזר לא צלח כהלי� . ו של עיוות די�דבר היווצרות

עריכתו של משפט חוזר בנסיבות אלה אינו בבחינת סעד בגי� , כ� על .לאיבחו� עיוות די�

  .עיוות די�

  של פרשה זיכוי אינו סופה  .ו

 זיכה בית המשפט המחוזי בנצרת את ברנס מאשמת רצח החיילת 11.12.2002בתארי� 

בע לאחר שהתביעה חזרה בה מהאישו� בפתח המשפט קזיכוי זה נ. עליה השלו�, ל הלררח

  .339ולפני שברנס השיב לאשמה

מאשמת הרצח מבלי שנתבררה הפרשה עד תו� ובכלל זאת , בסופו של יו�, ברנס זוכה

צ "סנ, מבלי שעומת זיכויו שלו ע� זיכויו של חוקרו. נסיבות מת� הודאותיו ועריכת השחזור

  .מרקוס וקביעותיו העובדתיות של בית המשפט העליו� בזכותו את מרקוס שאול

נוסח [לחוק בתי המשפט ) ג(31לאחר הזיכוי עתר ברנס בבקשה לפיצויי� לפי סעי� 

במסגרתו של , בגי� הרשעתו ברצח המנוחה רחל הלר ממנו זוכה, 1984�ד"תשמ, ]משולב

 המדינה לשל� לברנס פיצויי�  ובית המשפט חייב את340הבקשה התקבלה. ההלי� הפלילי

  .ח" ש200,000 בסכו� של תוהוצאות הגנוהחזר  ,ח"ש 1,200,000בשיעור של 

 

 ציי� בית המשפט את הנימוקי� הבאי�  בהחלטתו.260הערה לעיל , 1212/02) 'נצ(פ "ת  339
 כי על א� שלטענתה יש ]'ג'  ע– הבהירה[כ המדינה "ב" :כנימוקי התביעה לחזרה מהאישו�

לאחר , ראיות לכאורה נגד הנאש� אי� כיו� כל עניי� לציבור המצדיק ניהול משפט חוזר
אש� שוחרר הואיל והנ, יתר על כ�. למעלה מעשרי� וחמש שנה מסיומו של ההלי� המקורי

אי� כל , בנסיבות אלה. נראה שאינו מהווה כיו� סיכו� לציבור, ממאסרו לפני כעשרי� שנה
זמ� וכוח אד� שיצרי� ניהול , בהתחשב במשאבי� הרבי�, צור� לנהל ההלי� לגופו של עניי�

כ המדינה ג� "התחשבה ב, בנקיטת עמדה זו שלא לקיי� משפט חוזר, יתר על כ�. משפט חוזר
, ג� משפחת המנוחה רחל הלר, זאת ועוד. כ הנאש� ובמצבו הבריאותי של הנאש�"בעמדת ב

 ."קיבלו את עמדת התביעה וא� ציינו שניהול המשפט עתה יכביד עליה�
בהחלטה ציי� בית המשפט כי הוא קובע את שיעור . 274הערה לעיל , 429/03) 'נצ(ש "ב  340

חה כי מדובר במקדמה בלבד וכי לפני הנאש� פתוחה הדלת לתבוע פיצויי� הפיצויי� מתו� הנ
  .במסגרת תביעה אזרחית
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תובענה אזרחית לפיצויי� , בבית המשפט המחוזי בתל אביב, בימי� אלה תלויה ועומדת

, בסכו� של למעלה משבעה מיליוני שקלי� חדשי�, אותה הגיש ברנס כנגד מדינת ישראל

אפשר כי במסגרתה של . די� והרשעתו ברצח החיילת רחל הלר עליה השלו�בגי� העמדתו ל

אשר נותרו ללא מענה א� לאחר סיו� אחרו� , אכסניה זו יתבררו אות� שאלות פתוחות

  . ההליכי� הפליליי� בעניינו של ברנס
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  חמישיפרק 

  חנינה ומשפט חוזר

  חנינהסמכות העל   .א

היא מפנה ,  אל עבר האחריות בפלילי�החנינה מפנה מבטה: פני� רבות לה לחנינה
אל העבירה ואל נסיבות חדשות אשר , מבצע העבירהאל , מבטה אל עבר הסנקציה בפלילי�

אי� לסמכות לחו� , דומה כי בכל הקשור להיקפה של הסמכות ותחו� פרישתה. יצר הזמ�
מי סמכות הנשיא לחו� עברייני� חלה על . עברייני� אח ורע במשפט הפלילי הישראלי

וג� על !) א� טר� פתיחה בחקירה משטרתית(על החשוד בפלילי� , שהורשע בפלילי�
התובע ,  סמכות מקבילה לסמכויות קצי� המשטרההיאהסמכות לחו� . 341הנאש� בפלילי�

  .342וועדת שחרורי�, היוע� המשפטי לממשלה, בפלילי�

 על ידי  עקב האפשרות להתערב,נוכח קיומ� של סמכויות מקבילות לסמכות החנינה
 הענקת הסדר בחוק של דר� היעדרבפעולת הרשות השופטת ובביצוע החלטותיה וב, החנינה

עמד על סכנה זו הפילוסו� . טמונה בסמכות סכנה לשלטו� החוק, טעמיה ושיקוליה, חנינה
הינה ללא ספק , הסמכות לחו� עבריי� על ידי הקלה בעונש או ביטולו": עימנואל קנט

בהפעלתה יכול הוא להראות במלוא הדר . � סמכויות הריבו�המועדת להתפשטות מבי
  .343"בדרגתו הגבוהה [unrecht]סמכותו ובא בעת להביא לידי אי צדק 

  :על אלה נית� למנות את הבאות, מטרות שונות עומדות ביסוד מת� החנינה

  .344תיקו� טעויות שנפלו בהלי� הפלילי  .1

לנסיבות חיי� ) הסנקציה(עונש  ה אונובעת מהחיוב בפלילי�שהתאמת הפגיעה   .2
  .345אשר בית המשפט לא יכול היה להתחשב בה�, משתנות

  .346חברתיי��הענות לצרכי� פוליטיי�  .3

 

 .91הערה  לעיל, 428/86 �"בג  341
 .�2001א"תשס, תנאי ממאסר�ועדת שחרורי� לפי חוק שחרור על  342
  ,I. Kant The Metaphysical Elements of Justice (Indianapolis, 1965)תרגו� שלי מתו�  343

107-108.  
  .751, 737ד ה "פ, ר וחברי המועצה המשפטית" יו'ראוב� נ 177/50 �"בג  344
 .ש�, ש�  345
א� כי מטרה זו שמשה לא . 451, 430ד טז "פ,  מתאנה'נהיוע� המשפטי לממשלה  13/60נ "ד  346
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  חנינה במשפט הישראלי  .ב

. 347נשאבה מסמכות הכתר הבריטי לחו�, כ� נפסק, סמכות החנינה של נשיא המדינה

להשית אחריות בפלילי� , טלקבוע משפ, קרי המל�, מקורה של האחרונה בכוחו של הריבו�

  . 348ולהטיל עונש הול� בפלילי�

�ח"תש, לפקודת סדרי שלטו� ומשפט) א(14מקור סמכות החנינה בישראל היה בסעי� 

 ,חוק המעבר. 349 נתונה סמכות החנינה בידי הממשלה הזמניתהייתהמתוקפה של זו . 1948

סמכות זו מכוח סעי� כיו� מפעיל הנשיא .  העניק את הסמכות לנשיא המדינה1949�ט"תש

הענקת חנינה על ידי הנשיא חייבת בחתימת קיו� של שר . נשיא המדינה: יסוד�לחוק) ב(11

היא החנינה , האחת: סמכות החנינה כוללת צורות שונות של חנינה. 350המשפטי�

  היא החנינה המסוייגת,שנייהה. 351מוחקת את העונש והעבירה כאחתש חנינה – המוחלטת

חו� לא י לדוגמה הענקת חנינה בתנאי שהנ,ה בתנאי לקיומה או לבטלותה חנינה זו כרוכ–

שתי צורות נפרדות ונוספות של חנינה ה� המרת . �352מסוייעבור עבירה במש� מספר שני� 

כה יהמרת העונש צר. הפחתת העונש אפשר ותהא מסוייגת. העונש או הפחתת העונש

במילי� (הקלה ב מדוברא� אכ� , ביתאובייקטי,  א� לא תמיד נית� לקבוע,עשות לקולאילה

לבסו� יש לציי� כי יש הסוברי� שסמכות החנינה . 353)איזה עונש עדי� על אחר, אחרות

תנה מפורשות לנציב העליו� א� יסמכות זו נ. כוללת את הסמכות לדחות את ביצוע גזר הדי�

 

� כי לש� מימוש יש להיות ערי. אחת יסוד לביקורת על חנינות אשר העניק נשיא המדינה
הדר� המהירה והיעילה את שוני� החנינה עשויה להוות ) פוליטיי�(יעדי� חברתיי� ומדיניי� 

עוד יש לזכור כי בסמכות הכנסת לחוקק חוק חנינה לא רק כללית אלא א� חוק חנינה . ביותר
נראה כי הביקורת המושמעת אינה קשורה . אישית לש� השגת ייעדי� חברתיי� או מדיניי�

 מעריב "גידול ניכר בבקשות חנינה" מאיר ' באור, עצ� הסמכות אלא לאורח יישומהל
)6.1.1989, 11(. 

 .551�549' עמ, 91הערה לעיל  ,428/86 �"בג  347
348  Pattenden supra note 284, p. 378.  
חיבור לש� קבלת  (ה הכלליתהחנינה האישית והחנינ סבה 'ל'  אאור, זו א� הפעילה סמכות זו  349

 .48 ,)סבה –להל�  ()ח" תשל,ירושלי�, ר למשפטי�"תואר ד
 .662 ,)א"תשנ, בכר�  (המשפט הקונסטיטוציוני של מדינת ישראל רובינשטיי� 'א  350
וק  לח20בשילוב ע� ) ג(16סעיפי� , 344הערה לעיל , 177/50 �"בגבעמדת השופט אגרנט   351

 בי� היתר אור, בעבר הושמעו דעות אחרות. �1981א"תשמ, המרש� הפלילי ותקנת השבי�
, 112, 106 )ל"תש�ט"תשכ ( כההפרקליט "בחינות משפטיות של החנינה"ז פלר "דעתו של ש

   ,350הערה לעיל ,  ג� רובינשטיי�או ר;שלפיה אי� החנינה מבטלת את ההרשעה, 111�109
נפסק כי החנינה מוחקת את ההרשעה , 81הערה לעיל , 957/89 �"מכל מקו� בבג. 654' עמ

   .439�438'  עמש�, ה מתבטלות כל תוצאות ההרשעהענקתומיו� ה
  .145�144'  עמ,349ה הערלעיל  סבה; 346הערה לעיל , 13/60נ "ד  352
  .464 ' עמ,לעיל 13/60נ "ד; 151�149'  עמ,לעיל סבה  353



  חנינה ומשפט חוזר: פרק חמישי

275  

z:\books\got\07-12-10\got-04.doc 4/10/2008 2:22:00 PM  

צר או קשורה לסמכות החנינה היא סמכות הנשיא לק. 354ביטוי מפורש בחוק, כיו�, חסרה

בהתא� , לבטל את תקופת ההתיישנות ותקופת המחיקה של עבירות מהמרש� הפלילי

1981�א"תשמ,  לחוק המרש� הפלילי ותקנות השבי�18לסעי�  .  

בחוק סדרי דיו� בבקשה למת� חנינה לש� קציבת עונש מאסר עול� או לאחרונה נקבעו 

 מי רשאי לבקש חנינה ,חוק קובע מתי יש להעניק חנינהלמעט אלה אי� ה. 355הקלה בו

על רקע חסר זה נוצרו הליכי� ונוהגי� על ידי המינהל . 356וכיצד יש לדו� ולהחליט בבקשה

  .  יתוארו להל�אשר, הציבורי

ידו� או אד� אחר מטעמו וא� שלא ה של נבבקש, רוב פי על, הלי� החנינה נפתח

ברת למחלקת הבקשה מוע. 358נינהמיוזמתו להעניק חהנשיא פי חוק רשאי  על. 357מטעמו

בקשות לחנינה מטעמי� מדיניי� אפשר ולא יעברו למחלקה (החנינות במשרד המשפטי� 

 אוספתהמחלקה . 359) בכנסתעתי�אלא יטופלו על ידי גורמי� אחרי� במשרד המשפטי� ול

מחלקה פונה לקבלת התייחסות ה. אודות הנידו� וההלי� המשפטי שנער� בעניינועל מידע 

קחה או ירשות אחרת אשר פכל   אושירות בתי הסוהר, המשטרלבקשת החנינה של ה

כ� מבוקשת כמו . שירותי הבריאות לפי הצור� שירותי הרווחה או, מפקחת על ריצוי העונש

מ והמכס "למשל אג� המע, פרקליטות המדינה או תובע מוסמ� אחר(דעת התביעה �חוות

.  מגורמי הביטחו�דעת� חוותמתקבלותבמידת הצור� ו) בהתא� לעניי�, במשרד האוצר

השר יעביר . זו מועברת לידי שר המשפטי�ו המחלקה המלצה מגבשתלאחר איסו� הנתוני� 

לבקש עיו� חוזר ולבוא , הנשיא רשאי לקבל את ההמלצה. את המלצתו לנשיא המדינה

 

 . 152�151' עמ ,לעיל  סבה;463'  עמש�  354
 הואשאלה היא א� הסדר חקיקתי זה . �2001א"תשס, תנאי ממאסר�פרק ה לחוק שחרור על  355

כ� יש . לש� קציבת עונש מאסר עול�נינה מקביל או ייחודי בכל הקשור להפעלת סמכות הח
להמלי� או לא להמלי� על , פיו אשר הוקמה על, עדהוקובע כי בסמכות הולציי� שהחוק 

את סמכות הנשיא , מפורשות, החוק אינו מגביל. עונשקציבת עונש מאסר עול� או הקלה ב
 .ועדהוועדה או בניגוד לעמדת הו עמדת המבלי שנתקבלהלחו� 

 שלא חלה חובה על הנשיא לקצוב  נקבע571) 5(ד נו"פ,  שר המשפטי�'ש� נ 849/00 �"בבג  356
 . שני�24למרות שבמקרי� רבי� קצב הנשיא עונש זה לתקופה של , עונש של מאסר עול�

  סבהאור. שאלה פתוחה היא א� נידו� צרי� להסכי� לחנינה או שבהינתנה היא כפויה עליו  357
 .177�176' עמ, 349הערה לעיל 

 .�2001א"תשס, תנאי ממאסר� לחוק שחרור על30 עי�ס  358
  '  הגבהדי��עורכתפרטי� המובאי� לעניי� הטיפול בבקשות חנינה נתקבלו בשיחה ע�   359

על הסיוע והנתוני� שנתקבלו נתונה . מנהלת מחלקת חנינות במשרד המשפטי�,  פלמור'א
 . חנינות במשרד המשפטי�פלמור ולעובדי מחלקת' תודתי לגב
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לדחות את המלצת ג� הנשיא רשאי . בדברי� בעצמו או באמצעות יועציו ע� שר המשפטי�

  . 360השר

עמדות נשיא המדינה השפיעו , "חותמת גומי"ה אי� הנשיא מהווה הלכה למעש

הנשיא הרצוג נהג לקצוב את עונש� של נידוני� , לדוגמה, כ�: על החנינה) ומשפיעות(

הנשיא ויצמ� סירב בראשית כהונתו לקצוב , לעומת זאת.  שני�24למאסר עול� לתקופה של 

30�ני� אלה לתקופה שלא פחתה ממאסרי עול� כלל ולאחר מכ� קצב את עונש� של נידו 

  .שני�

עמדת משרד המשפטי� היא . אי� ולא גובשו קריטריוני� ברורי� להענקת חנינה בישראל

נוכח שינוי נסיבות ") הומני"מעשה ( מעשה של חסד ורחמי� היאכלל החנינה �כי דר�

 שקל קיומו שליבמסגרתה של הבקשה י. ב"משפחתי וכיוצ, מצב בריאותי: מצדיק זאתש

חיזוק משפחות ביישובי ספר או , ל"אינטרס ציבורי בהענקת חנינה כתמיכה באלמנות צה

 הוענקומבי� החנינות רבות . אינטרס מדיני כדוגמת שחרור אסירי� לש� פדיו� שבויי�

ות אלה חנינ. צעו בנערות�יב בגי� מעשה עבירה אשר �לרצות את עונשלנידוני� שסיימו 

לעניי� . בשל הרישו� הפליליונות או היתרי� ניעה מלקבל רישימנוכח , רוב פי על, מבוקשות

, לפיו יישקלו בחיוב בקשות של עברייני�שטחו� י� שר המשפטי� לשר הבי קיי� הסכ� בזה

 למחיקת רישו� במרש� הפלילי בגי� עבירה ,רתו שירות צבאי מלא וללא כל דופיישש

  .361שבוצעה לפני שירות צבאי

.  באמצעות חנינהא להתערב בהחלטות בית המשפטמגמת משרד המשפטי� היא של

המגמה היא להמתי� , דהינו( משטר� יבשה הדיו על ההחלטה ,ביתר שאת, הדברי� נכוני�

פרק זמ� שיש בו כדי לאפשר היווצרות� של נסיבות , � ממועד מת� ההחלטהמסויפרק זמ� 

� שאי� המשרד מכא� ג. לדעת המשרד אי� החנינה מהווה ערכאת ערעור נוספת ).חדשות

רואה בחנינה אמצעי לטיפול בעיוותי די� או בטעויות אשר נפלו בהלי� הפלילי או בפסק 

 ייצוג מקצועי כשל הנידו� מלעלות היעדריחד ע� זאת היו מקרי� חריגי� בה� בשל . הדי�

וכדי למנוע מצב משפחתי קשה ,  מקלה על עונשוהייתה, קרוב לוודאי, אשר העלאתה, טענה

 ,הלי� החנינה הלי� שיורירואה בהמשרד  .362)הקלה בעונש או המרתו(נינה הוענקה ח

 

 בניגוד 2001שפי בחודש יולי �כ� פורס� בכלי התקשורת כי נשיא המדינה ח� את מרגלית הר  360
עתירה שהוגשה בעניי� זה לבית המשפט העליו� נמחקה בהמלצת . להמלצת שר המשפטי�

 .השופטי�
 .55 )2003 (37 עור� הדי� "טיפי� למגישי בקשת חנינה" וינקלר 'י  361
עבירת מס לא טע� לפני בית המשפט שהוא המטפל היחיד בשני ב שהורשענידו� , הלדוגמ  362

 עונש ריצוי). אלה הוצאו מידי אימ� שנמצאה בלתי כשירה לטפל בה�(הרכי� בשני� , ילדיו
המצב . בו הילדי� היו ננטשי� ללא השגחת הורהשהיה יוצר מצב ) כפי שנגזר(מאסר בפועל 

לפיכ� במקרה זו המיר .  שעלה מעמדת רשויות הסעדכפי, המשפחתי חייב מת� תשובה
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לפיכ� בבחינת הבקשה לחנינה ישקול המשרד קיומ� של . שמור למקרי� קשי� ומיוחדי�ש

לפני , 363או הגשת בקשה לשחרור על תנאי ממאסר, כבקשה למשפט חוזר: דרכי� חלופיות

  .עמי� אחרי�בשל מצב רפואי או מט, הרשויות המוסמכות בחוק

 בקשות 2000 עד 1500נע בי� , שני� האחרונותב אשר הוגשו 364מספר הבקשות לחנינה

  . 365 בשל חגיגות יובל השני� לישראל1999� ו1998נתו� זה הוכפל בשני� . לשנה

קל וחומר , החוק אינו קובע או מסדיר כל ביקורת שיפוטית על הפעלת סמכות החנינה

נשיא : היסוד� חוק13 בהתא� לסעי� .את היק� הביקורת על מעשה החנינהאי� הוא מגדיר 

, לכ�.  בפני ביקורת שיפוטיתות חסינ�ה, מתוק� מילוי תפקידו,  הנשיאפעולות, המדינה

הרי אי� פעולתו עשויה ) סמכותו(כל עוד פעל הנשיא במסגרת מילוי תפקידו , לכאורה

מעשה החנינה מאגד בתוכו פעולות רבות , מנגד. להוות עניי� לדיו� בפני בית המשפט

פעולת האחרוני� אינה . בכלל אלה חתימת קיו� על ידי שר, אחרות של רשויות מינהליות

ההלכה הפסוקה מלמדת כי בית המשפט הגבוה לצדק . 366חסינה בפני ביקורת שיפוטית

 הבדומה לפסיקת בתי המשפט באנגליה נקבע. מוסמ� לבחו� את חוקיות מעשה החנינה

כ� במקרה של : 367ממקרה למקרה, מידתה וטיבה באורח קזואיסטי, זוסמכות יקפה של ה

 

 חודשי� אשר ירוצו 6 לשאת עונש המאסר בפועל בעונש מאסר , במסגרת החנינה, הנשיא
 .בעבודות שירות

 .�2001א"תשס, תנאי ממאסר�בהתא� לחוק שחרור על  363
 .�2000 ו1996, 1995הנתוני� מובאי� מתו� דוחות סטטיסטיי� של משרד המשפטי� בשני�   364
ברבות . סיבה לחנינה, כלשעצמה, נראה כי בציבור רווחה הדעה כי שנת היובל מהווה  365

לרגל שנת : "נוס� או נלווה, מהבקשות אשר הוגשו לקראת שנת היובל ובמהלכה נרש� כנימוק
 ".היובל

 מקבל החנינהבמקרה זה נקבע כי . 389) 5(ד נג"פ, שר החינו� והתרבות 'רונ� נ 706/94 �"בג  366
  עמדה ביסוד הענקת החנינהזוהונאה . אשר חת� חתימת קיו�,  את הנשיא ואת השרההונ

תוקפה של החנינה הוא אשר עמד לדיו�  לא דומה כי. ומטע� זה בוטלה על ידי בית המשפט
 קרמניצר ' ג� מאור. אלא האפשרות לחזור מחנינה אשר יסודה במעשה מירמהבמקרה זה 

 במאמר מבקר המחבר את התערבות בית ,93 )ב"שסת (עלי משפט "בעקבות פרשת שנסי"
 החלטה אשר נעוצה בעובדות שהוצגו לפני הנשיא ולא בהתנהגות – המשפט בהחלטת הנשיא

  .הנשיא
367  “We conclude that some aspects of the exercise of the Royal Prerogative are amenable 

to the judicial process. We do not think that it is necessary for us to say more than this in 
the instant case. It will be for other courts to decide on a case by case basis whether the 
matter in question is reviewable or not” R v. Home Secretary, Ex parte Bentley [1994] 2 

W.L.R. 101, 111H per Watkin L.J. ; קביעה זו של בית המשפט התבססה על היות החנינה
השווה לדברי השופט .  שאינו נתו� ברובו לביקורת בית המשפט(Policy)עניי� של מדיניות 

נדע מכל אלה כי בית המשפט קנה סמכות ורשאי הוא לבחו� את ": לעיל ,רונ�חשי� בעניי� 
 בהקשר זה הינו מצומצ� בתחו� 'חוקיות'אלא שמושג ה, חוקיות פעולותיו של הנשיא

התפרשותו ממושג החוקיות המוחל בביקורת על פעולותיה� של רשויות מימשל ומינהל 
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א� ככל שמעשה החנינה נעשה . חריגה מסמכות יתערב בית המשפט במעשה החנינה

כ� ייטה בית , מקבל החנינה או הולכת שולל של מירמהמעשה בסמכות ואי� הוא פרי 

  .המשפט שלא להתערב בחנינה

   היבט השוואתי– ינגלי והאמריקחנינה במשפט האנ  .ג

דומה במידה רבה לעמדת משרד , המתוארת לעיל, עמדת משרד המשפטי� בישראל

אלה ואלה רואי� . 369דומה היא ג� לזו של משרד המשפטי� הקנדיו 368הפני� האנגלי

 כלי� והליכי� חוקיי� היעדרב, נועד לית� מענה לנסיבות קשותשבהלי� החנינה הלי� שיורי 

  .אחרי�

זו ( מכיר המשפט האנגלי בחנינה מלאה ,מוכרי� במשפטנושמה לסוגי החנינה בדו

עמדת . חנינה על דר� המרת העונש או הפחתתו, בחנינה מותנית, )”Free Pardon“ – מכונה

�אשר עד לכינונה של ה(משרד הפני� האנגלי Criminal Cases Review Commission370 היה 

מוסרית " היא כי חנינה מלאה תינת� למי ש)371האחראי בלבדי על בירור הבקשות לחנינ

על המבקש חנינה מלאה להוכיח כי לא התכוו� לבצע דהינו  , לא ביצע עבירה"וטכנית

חנינה מלאה אינה מבטלת את ההרשעה . 372עבירה, הלכה למעשה, עבירה וכי לא ביצע

 

יחודי של החנינה כמעשה של חסד יקביעה זו התבססה על אופיה ה. ב415'  עמש� "אחרות
  .ורחמי�

368  Royal Commission on Criminal Justice Report (London, 1993), paras 11.17-11.18 . ככלל
משרד הפני� האנגלי העדי� להעביר עניי� לדיו� לפני בית המשפט לערעורי� מאשר להשתמש 

  .Pattenden supra note 284, p. 359 אור, וודאי בחנינה מלאה, בחנינה
369  “Addressing Miscarriages of Justicde”: Reform Possibilities for Section 690 of the 

Criminal code at http://canada.justice.gc.ca/en/cons/amj/coverre.html; A.K. Campbell 
“Post-Conviction Review in the Canadian Criminal Justice System” 28 Suff. L. R. [1994] 

  .473הערה לעיל או ר, הסמכות בקנדה נתונה למושל הכללי ולשר המשפטי�. 609
מוסמכת להעביר לבית המשפט ש, ווילס וצפו� אירלנד, ועדה זו היא הרשות היחידה באנגליה  370

הוועדה תעשה כ� מקו� . תנה בה� החלטה סופית וחלוטהי אשר נ החלטותלערעורי� ענייני�
 אועל ועדה זו ר. בו היא סבורה כי בית המשפט לערעורי� ייתערב בהחלטה לטובת הנידו�ש

 .301' עמ
עד לימיה של המלכה ויקטוריה הגדולה .  החנינה באנגליה מופעלת על ידי שר הפני�סמכות  371

 נתקבלה של ויקטוריה הע� הכתרת. הייתה הסמכות מופעלת על ידי המל� בעצת ממשלתו
 לפיכ� ,בענייני חנינה)  בהכתרתה18בת (הדעה כי אי� זה נכו� להעסיק את המלכה הצעירה 

הוא חות� (הסמכות על ידי שר הפני� ללא החות� הגדול הופעלה ומופעלת מאז ועד היו� 
הלכה היא כי חנינה שניתנה על ידי שר הפני� שוות ער� ומעמד לחנינה אשר נתנה ). המל�

 .Pattenden supra note 284, p. 378 אור, בחותמת החות� הגדול
372  Pattenden supra note 284, p. 379-381.  
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. 374נתו� במגמת ירידהבאנגליה מספר החנינות המלאות . 373אלא את תוצאותיה בלבד

 והוחל 1996בשנת הורחב הלי� אשר . 375מגמה זו נעוצה בקיומו של הלי� הערעור החוזר

�ג� על הרשעות של הMagistrates’ Courts .לפי הדעה , הרחבת תחולת הלי� הערעור החוזר

בה� הראיות המזכות אינ� קבילות או ה� שהותירה את החנינה המלאה למקרי� , הרווחת

  .376חסויות

 ועודנה כי יש להעדי� טיפול במקרי� של עיוותי הייתההאנגלי  מדיניות משרד הפני�

  :  שכ�,די� על ידי המערכת השיפוטית ולא על ידי מת� חנינה

  . חנינהבחשש להעדפה פוליטית כי אינו מעורר טהלי� המשפה  )א(

בי� , במקרה של קונפליקט ראייתי יש בידי בית המשפט כלי� טובי� יותר להכריע  )ב(

  . מת� הוראה בדבר שמיעה מחדשהיתר על ידי 

  .  והלאההענקתההחנינה אינה מבטלת את ההרשעה אלא רק את תוצאותיה מיו�   )ג(

על מנת להעביר את העניי� למערכת השיפוטית אי� צור� שהפונה יוכיח את   )ד(

  . העלאת סוגיה אשר ראוי כי תידו� במסגרתו של ערעור חוזרבדי , חפותו

�ע� הקמת הCriminal Cases Review Commision מוסמ� הפני� נקבע בחוק כי שר 

דעתה של �לבדיקתה וקבלת חוות, שהתעורר במהל� בדיקת בקשה לחנינה, להעביר כל עניי�

עוד ראוי לציי� כי הוועדה . דעתה של הוועדה בעניי� מחייבת את השר�חוות. הוועדה

הדבר . קת חנינהלש� בחינת אפשרות הענ, היאשר נבח� על יד, רשאית להעביר מקרה

 

373  R. v. Foster [1985] Q.B. 115, 130; R. v. Home Secretary, Ex parte Bentley, supra 
note 367,  אשר קיבל חנינה מלאה בעניי� זה �יש לציי� כי בית המשפט אינו חייב לזכות אד

 .R. v. 112, 105'  עמלערעור חוזר לפני בית המשפט לערעורי�, לאחר מכ�, ועניינו הועבר
Maguire [1992] 2 All E.R. 433, 438.בקנדה הדעה הרווחת , ת עמדת המשפט האנגלי לעומ

לעניי� זה , ממרקת את הכת� הפלילי עד כי מעול� לא היה, היא שהחנינה מוחקת את ההרשעה
 G.T. Trotter “Justice, Politics and The Royal Prerogative of Mercy” 26ראו במאמרו של 

Queen’s L.J. (2001) 339, 357.  
374  Pattenden supra note 284, p. 382.  
מיועד לבחינתה של החלטה ש, הוא הלי� דיוני במשפט האנגלי" ערעור חוזר. "289' או עמר  375

  .סופית בפלילי� נוכח טענה להרשעה או ענישה מוטעות
376  Taylor supra note 303, p. 500 .הנידו�לו סוגיית הראיות החסוי �ות שבה� יש כדי להיטיב ע, 

נית� היה להעמיד את התביעה בפני הברירה לגלות או , הרשעהטר� , הייתה עולה מלכתחילה
ולא (שאינ� חסויות , נראה לי כי חנינה על בסיס ראיות לא קבילות, מנגד. לחזור מהאישו�

, אינה ראוייה באשר היא יוצרת איזו� חדש בי� סיכוני� שוני�) מהטע� שלא הוגשו במועד
יש בהענקת חנינה במקרי� אלה . ת אינהרנטיבמצב של חוסר ודאו, אות� מאזני� דיני הראיות

אשר הייתה מתקבלת ג� לו העניי� היה עולה , משו� התרסה על החלטה משפטית נכונה
 . בראשונה
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ייעשה כאשר הוועדה סבורה כי אי� סיכוי של ממש שערעור חוזר יתקבל על ידי בית 

  .377המשפט לערעורי�

העמדה .  ביחס לחנינה שונה מהעמדות באנגליה ובקנדהינהמשפט האמריקעמדת 

הברית היא שהחנינה מהווה אמצעי מרכזי וחשוב למת� סעד במקרי� של �שרווחת בארצות

�ארצות של נשיא בית המשפט העליו�ציי� כ� . וא ולתיקו� גזרי די� שגויי�הרשעות שו

  : 378 כיהשופט רנקוויסט, הברית

“Executive clemency has provided the ‘fail safe’ in our criminal justice 

system”. 

פסק הברית �הנשיא רנקוויסט על דעת רוב שופטי בית המשפט העליו� של ארצות

 למי שבידיו ראיות מי�הסעד המתאיההלי� והחנינה היא כי  )הררהרשת פ(בפרשה זו 

  .לחפותועובדתיות 

. הברית� על ידי נשיא ארצותפדרליהברית מופעלת במישור ה�סמכות החנינה בארצות

בקשות החנינה במערכת . לצד הנשיא מוסמכי� מושלי המדינות לחו� עברייני� במדינותיה�

. מועברת לנשיאשהלה מגבש המלצה . ינהמשפטי� האמריקת נבדקות על ידי משרד פדרליה

אשר בחלק מהמדינות המלצתה מחייבת , ברוב המדינות לצד המושל קיימת ועדה מייעצת

קביעת : על אלה נמנות, ברוב המדינות מוטלות מגבלות שונות על מת� החנינה. את המושל

וי חלק מהעונש או חלק  ריצ,פרק זמ� מינמלי ממועד ההרשעה אשר רק לאחריו נית� לחו�

 התניית חנינה בהמלצת , קביעת פרק זמ� מינמלי בי� בקשות חנינה חוזרות,מתקופת המבח�

חנינה : י מכיר בצורות שונות של חנינהנהמשפט האמריק. 379שופטי בית המשפט העליו�

 

 P. Duff אור, יש הסוברי� כי הפניה כאמור של עניי� לש� הענקת חנינה מחייבת את השר  377
“Criminal Cases Review Commission and ‘Dference’ to the Courts: The Evaluation of 

Evidence and Evidentiary Rules” [2001] Crim. L. R. 340, p. 354 . דומה כי דעה זו עומדת
� את הסמכות על ידי בעל הסמכות וכלל עצמאות שיקוללהפעילבניגוד לכלל בדבר החובה 

  .בועי� במשפט האנגליקש הדעת של הרשות המוסמכת
378  Herrera v. Collins, supra note 212, p. 415 . את דברי הנשיא רנקוויסט יש �כאשר קוראי

שלפיה החנינה ,  לדעה חולקת.לזכור כי הוא נמנה על הסמני� השמרני� בבית המשפט העליו�
אינה דר� המל� לטיפול בהרשעות שגויות וכי יש צור� בפיתוח הליכי� שיפוטיי� לטיפול בה� 

 D. Horan “The Innocence Commission” 20 N. Ill. U. L. R. (2000) 91, 108; L. Griffinאור
“The Correction of Wrongful Conviction” 16 Am. Int’l L. R. (2001) 1241, 1299-1300.  

הליכי החנינה במדינות השונות מאופייני� ברמת הסדרה חקיקתית גבוהה מזו המוכרת , ככלל  379
בחלק מהמדינות מתפרסמי� . עה של המבקשעתי� יכללו אלה א� שמי. בישראל ובאנגליה

בה� קיי� פיקוח רב של הקונגרס על שיש מדינות . מפרטי� את החנינות שנתנושדוחות 
 B.M. Hoffstadt “Normalizing the או רהברית�בארצותלהליכי חנינה . הנתנותהחנינות 
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 המתקת עונשי� והמרת , המרת עונש מוות במאסר עול�, חנינה מותנית,380מוחלטת

לסיו� ראוי .  כרישיו� נהיגה ודחיית ביצוע פסק הדי�, לש� השבת זכויות חנינה,עונשי�

במסגרת , הברית חסינה מפני התערבות שיפוטית�לציי� כי הענקת חנינה על ידי נשיא ארצות

החלטת מושלי המדינות להעניק חנינה כפופה לביקורת , מנגד. החסינות שנתונה לו

  .381שיפוטית

מגלה כי בעוד , הברית�גליה וקנדה אל מול ארצותנתו� לחנינה באנההשוואת היחס 

שמור , אות� לא נית� היה לצפות מראששהראשונות רואות בחנינה אמצעי שיורי למקרי� 

הברית נתפסת כאמצעי ראוי שיש לנצלו �החנינה בארצות. הברית מעמד ר� לחנינה�בארצות

תפיסות .  עובדתיותבייחוד טעויות, ככל האפשר כדי לתק� טעויות שנפלו בהלי� המשפטי

להליכי� , את גישת� של רשויות החקיקה והשפיטה במדינות אלה, במידה רבה, אלה עיצבו

הראשונות שקדו ושוקדות על פיתוח הליכי� שיפוטיי� . 382שיפוטיי� לאחר הרשעה

רעו בהלי� ילטיפול בפגמי� שאועובדות וראיות שטר� נתבררו , ע� נתוני�להתמודדות 

 הומגמת בית המשפט העליו� שלהברית �בארצותמגמת החקיקה , תלעומת זא. השיפוטי

. מלערו� דיו� עובדתי בבית המשפט לאחר הרשעה סופית, עד כמה שאפשר, היא להימנע

הברית מתמקדי� בטיפול בפגמי� משפטיי� חמורי� במיוחד שנפלו �בתי המשפט הארצות

 ובטענות כנגד לחפותיות עובדת את הטיפול בטענות בהלי� ההרשעה או בהרשעה ומותירי�

  .383למוסד החנינהחומרת הענישה 

  משפט חוזר כסעד בגי� עיוות די�של השפעת החנינה על הלי� : סיכו�  .ד

הא� נכו� להניח כי את אשר ? עד כמה יש בסמכות החנינה להשפיע על המשפט החוזר

פלילי הא� החנינה היא רשת הביטחו� של המשפט ה? יחסיר המשפט החוזר תשלי� החנינה

  ?מפני הנצחת� של עיוות די�

 של� גורס כי יש לראות בהלי� החנינה הלי� נכו� וראוי לטיפול בהרשעות 'ל' פרופ

לתק� , שלו� ההלי� הפלילי ובייחוד המשפט החוזרישל� מכנה ככ' נוכח מה שפרופ. שגויות

 

Federal Clemency Power” 79 Tex. L. R. (2001) 561; C. Dorne, K. Gewerth “Mercy in a 
Climate of Retribution” 25 New Eng.L.J. on Crim. & Civ Confinement (1999) 413.  

 היא שהחנינה א� כיו� ההלכהמוחקת את ההרשעה מוחלטת כי חנינה ראשונה רווחה הדעה ב  380
 ;Ex parte Garland 71 U.S. 333 (1867) אומחזירה זכויות ולא מוחקת את ההרשעה ר

Burdick v. United State 236 U.S. 79 (1915); United States v. Noonan 906 F. 2d 952 
(1990), 956, 960.  

381  United States v. Aaron Burr Rep. I, 121 (1807).  
 .311, 289' או עמלסקירה השוואתית ר  382
 .314' או עמר  383
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�ה(הרשעות חפי� או עיוותי די� הוא סבור שיש ללמוד מהמשפט האנגלי Free Pardon(384 

ע� כל הכבוד לעמדתו . ולפתח את החנינה המלאה כסעד יעיל ואמי� למקרי� של עיוות די�

, בראש ובראשונה, של� נראה לי שאי� להתעל� מהעובדה כי החנינה מזוהה' של פרופ

כדברי , כ� היא מוכרת באנגליה, 385כ� היא מוכרת בארצנו. כמעשה של חסד ורחמי�

  :הלורד דיפלוק

“Mercy is not the subject of legal rights. It begins where legal rights 

end”386. 

 אי� הוא מעשה ,פוי עיוות די� אינו עניי� למחילהביטול הרשעה מוטעית ורינראה כי 

מוחקת את ההרשעה מנ� אבמשפטנו החנינה , ו א� זוזלא  .זהו עניי� של זכות, חסד

 אי� החנינה פועלת רטרואקטיבית .א� אי� מדובר בביטול ההרשעה מיסודה, בפלילי�

 במסגרת המשפט החוזר מוסמ� בית המשפט לבטל אתלעומת ז. 387כפעולת ביטול הרשעה

, מנגד. אי� החנינה מצמיחה סעד כספי בגי� הרשעה מוטעיתכ�  כמו.  מיסודהאת ההרשעה

כ� קמה זכות לתבוע פיצויי� בגי� הרשעה שבוטלה על ידי בית המשפט בהתמלא יתר תנאי 

  .די�ה

קרי , מוסדות המשפטלא נית� לזהות את מעשה , אוריה המערכתית למשפטמבחינת הת

החנינה אינה . בתי המשפטת לות חיצוניות חברתיומערכמוסדות ו� מעשה ע, בתי המשפט

,  על ידי הרשות המבצעת ונשיא המדינהמוענקת החנינה. בתי המשפטמנויה על החלטות 

לטותיה� יזהו ויקראו מערכות חברתיות אחרות ח ואת הלבתי המשפטשה� חיצוניי� 

כ� קיימת נטייה של "). הוא הורשע א� קיבל חנינה "קרי( בתי המשפטבמנותק מהחלטת 

מערכת התקשורת ומערכות פוליטיות שונות לקרוא את מעשה החנינה כמעשה שנעשה 

ונית  מעשה של רשות שלט388בהתא� לעקרו� ההיתכנות, אכ�. בניגוד או למרות פסק הדי�

כל מערכת פועלת באמצעות קוד . אחת לעול� לא ישווה למעשה רשות שלטונית אחרת

לא נית� לומר כי רשות שלטונית אחת יכולה לעמוד , משו� כ�. ייחודיי� להשוהליכי פעולה 

 

על סופיות הדיו� " של� 'ל; 346 )ד"תשנ�ג"תשנ( מא הפרקליט "תיקונו של עיוות די�" של� 'ל  384
בעמדתו זו דומה כי . 133) א"תשס(א  שנתו� הקריה האדמית "לעל עשיית צדק במשפט פלילי

של� מתעל� מעמדת הרשות המבצעת והרשות השופטת באנגליה ביחס למוסד החנינה ' פרופ
 .ההמלאה כפי שתואר

  .414 ' עמ,366הערה לעיל , 706/94 �" דברי השופט חשי� בבגאור  385
386  De Freitas v. Benny [1976] 5 W.L.R. 388, 392.  
החריג הסטטוטורי לכלל מחיקת ההרשעה הקבוע את  ג� אור; 81הערה לעיל , 957/89 �"בג  387

 � .�1981א"תשמ, המרש� הפלילי ותקנת השבי� לחוק )ה(20בסעי
 .43' או עמר  388
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 שונה ונפרד מפסקי הדי� של מערכת הואמכא� מעשה החנינה . בנעלי רשות שלטונית אחרת

  .המשפט

) שבזכות(ד כא� נראה כי נכו� לפתח את הלי� המשפט החוזר כסעד מהעולה במצטבר ע

עוד יש לפתח . במנותק מהסמכות לחו�פני הענקת חנינה ו על, של הרשעות שוואלמקרי� 

מצדיקות שינוי בדר� שמער� מוסדי לבדיקה ומת� מענה מתאי� נוכח התהוות� של נסיבות 

יש לשייר את החנינה כפתרו� . ית המשפטלה� לא נית� לית� מענה בבש נסיבות ,ריצוי העונש

עדי� לית� מענה מחו� לכותלי בית שאות� לא נית� לחזות מראש או בעניינ� שלמקרי� 

עדי� לא לגלות ראיות חשובות להגנת כאשר מחמת אינטרס ביטחוני לדוגמה (המשפט 

ע הנידו�  מנו�אשר דבר קיומ� נגלה רק לאחר מת� פסק די� סופי וחלוט ובשל, נידו� שהורשע

חקיקת (כ� יש לראות בחנינה כלי חקיקתי  כמו). מלהוכיח קיומה של עילה למשפט חוזר

  . וחברתיות ראויות389לית� צווי� אישיי� לתכליות מדיניות) משנה

  

 

א� (שאי� בה כל מחילה או חסד , נית� לגרוס כי חנינה מטעמי� מדיניי� אינה חנינה כל עיקר  389
. אלא כולה פרי צור� מדיני או בטחוני בשחרור אסיר או קבוצת אסירי�) לא תיקו� עיוות די�

על כ� נית� לגרוס כי יש לייחד סמכות זו לממשלה באישור הכנסת או ועדה מוועדותיה 
 ).ש הממשלה אשר אושר על ידי הכנסת או ועדה מוועדותיהשחרור בצו רא(
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  שישיפרק 

  , הליכי בית משפט לאחר פסק די� מרשיע

   מבט השוואתי– סופי וחלוט

ההלי� נער� לאחר שנית� . טי מיוחדהלי� משפ, כאמור, הואהמשפט החוזר במשפטנו 

הליכי הביקורת לאחר שההלי� נפתח .  סופי וחלוטאשהו, פסק די� מרשיע בפלילי�

. מוצו או אינ� עומדי� עוד לנידו�) ערעור או ביקורת שיפוטית, על דר� ערר (כיחי�הש

 באמצעות� אשר, ער� סקירה של הליכי בית משפט הנוהגי� בשיטות משפט שונותילהל� ת

, מבקשת כל שיטת משפט להתמודד ע� הצור� לאפשר בחינה חוזרת של פסק די� פלילי

  .סופי וחלוט, מרשיע

. 390מקורותיו ההיסטוריי� של המשפט החוזר במשפטנו מגיעי� אל המשפט הצרפתי

 בתיאור המשפט החוזר בשיטות המשפט הצרפתית , שלהל�,על כ� תפתח הסקירה

שלוש . הסקוטי והקנדי, י� הנהוגי� במשפט האנגלילאחר מכ� ייסקרו ההסדר. והגרמנית

כל אחת מה� מותירה בידי רשות חיצונית לבית : שיטות משפט אלה דומות בגישת� לסוגיה

דגש מיוחד בסקירה . המשפט את הסמכות להפנות הרשעה סופית וחלוטה אל בית המשפט

 למאה 90�הוש� על המשפט האנגלי נוכח רפורמה רחבה שנערכה בו במחצית שנות ה

הסדר האב טיפוס שלישי של . לאחר שורה של זיכויי� שזכו לתהודה ציבורית רבה, החולפת

 לצד הסדרי� סטטוטוריי� מוגבלי� וחלקיי� פותחה הביקורת בוש, ינמצוי במשפט האמריק

 באמצעות צווי הביאס  וזאתי�פדרלי המשפט הי בתעל ידי (Collateral Remedies)העקיפה 

  .(Habeas Corpus)קורפוס 

  משפט חוזר במשפט הצרפתי  .א

באפשרות מכיר הדי� הצרפתי , לאחר שמוצו אפשרויות הערעור בהלי� הפלילי הצרפתי

 1895הלי� זה נקבע במשפט הצרפתי בשנת . Pourvoi en révision – לבקש משפט חוזר

  .391בעקבות פרשת דרייפוס

 

 .177' או עמר  390
עד למועד זה שר המשפטי� בלבד היה . 1989הלי� המשפט החוזר עבר שינוי מהותי בשנת   391

תיקו� החוק פתח את האפשרות בפני הנידו� ושאיריו להגיש . רשאי ליזו� בקשה למשפט חוזר
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�פטי� של ה מיוחד של חמישה שוהרכב נדונה בפניהבקשה למשפט חוזר Cour de 

Cassation נית� לבקש משפט חוזר בעניי� . הוא בית המשפט הגבוה לערעורי� בצרפתש

דהינו נית� לבקש משפט חוזר (מדובר בהרשעה בעבירה קלה י� ובלבד שאי� הרשעה בפליל

 .)délit – או crime בעניינה של עבירה מסוג

לבקש עריכתו ,  רשאי� בכל זמ�,נידו� בפלילי� ולאחר מותו שאיריו וכ� שר המשפטי�

  :באחת מהעילות הבאות, של משפט חוזר

  .לאחר הרשעה ברצח נמצאה ראיה כי הנרצח הוא בי� החיי�  .1

בה הורשע הנידו� והרשעת האחר אינה מתיישבת ע� שאד� אחר הורשע בעבירה   .2

  .הרשעת הנידו� ומכוונת לחפות הנידו�  

  .דו� הורשע במת� עדות שקר כנגד הנידו�אחד העדי� המהותיי� במשפטו של הני  .3

יש ש שלא הוצגו במהל� המשפט וותראיה או עובדה חדשנתגלו לאחר ההרשעה   .4

  . אחריותו בפלילי� של הנידו�דבר  לעורר ספק ממשי ב�בה

דעת � חוות,דעת קודמות�סותרת חוותשדעת מדעית חדשה �כי חוותנקבע  הפסיקב

 ,שוללת את אחריותו בפלילי�ש� בעת ביצוע העבירה רפואית בדבר מצבו הנפשי של הנידו

רכי העילה ומהווי� ראיה חדשה לצ, ד מרכזי של התביעה חוזר בו מגרסתוכאשר ע כ�ו

הערכת הראיה החדשה והשפעתה על ההרשעה נתונה להרכב שד� . הרביעית למשפט חוזר

  . בבקשה

צעות כוח  או באמ392רכב השופטי� עצמוערו� היע� קבלת הבקשה למשפט חוזר 

במסגרת זו . חקירה מלאה של המקרה אשר בעניינו הוגשה הבקשה למשפט חוזר, משטרתי

 א� הרכבחליט היבסיו� החקירה . 393ייחקרו עדי� וא� יועמתו ע� ראיות ועדויות אחרות

 את הרכבעביר הי – לתה הבקשה עילה למשפט חוזריג. הבקשה מגלה עילה למשפט חוזר

כנגד . כב הפלילי של בית המשפט הגבוה לערעורי� פליליי� לשמיעה על ידי ההרעניי�ה

  . החלטה זו לא נית� לערער

יחליט הרכב בית המשפט הגבוה לערעורי� פליליי� א� יש צור� , הועבר העניי� כאמור

הצדדי� לדיו� המקורי רשאי� להופיע . בהשלמת החקירה המשטרתית טר� שמיעה

ה� א� רשאי� להגיש טענות . פני בית המשפטל, דינ��ולהישמע בעצמ� או על ידי עורכי

 

השינוי הביא לעלייה גבוהה בשיעור הבקשות . לטריבונל השיפוטיאת בקשת� ישירות 
 . למשפט חוזר

 . את מימצאי החקירהלטריבונללרוב באמצעות אחד מהשופטי� אשר ימונה לחקור ולדווח   392
 . להתיר שמיעת טענות הצדדי� למשפט המקוריהטריבונלבמסגרת חקירה זו רשאי   393
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אשר ג� עליה לא נית� , בסיו� שלב זה יית� בית המשפט את החלטתו המנומקת. בכתב

בהחלטתו יקבע בית המשפט א� לקבל את הבקשה ולהתלות את ההרשעה או . לערער

הותלתה ההרשעה ולדעת בית המשפט לא נית� . לדחות את הבקשה ולאשר את ההרשעה

או כאשר ברור ונהיר , דיו� חוזר לפני הערכאה הדיונית אשר הרשיעה בראשונהלקיי� 

כאשר קיימת . יבטל בית המשפט לערעורי� את ההרשעה מיסודה, שהנידו� ח� מפשע

יעביר , ונית� לקיי� דיו� חוזר) באותה עבירה או בעבירה אחרת(אפשרות כי הנידו� אש� 

במסגרת הדיו� החוזר רשאית . לדיו� חוזרבית המשפט את העניי� לבית המשפט המוסמ� 

  ).instruction(הערכאה הדיונית להורות על עריכתה של חקירה שיפוטית 

לפיצויי� , ככל נאש� אשר זוכה בדי�, זכאי הוא, זוכה אד� בסיומו של המשפט החוזר

 על פי הרכב של שלושה שופטי� של בית המשפט הגבוה לערעורי�על ידי יפסקו לו יאשר 

שיל� הנידו� קנס או פיצוי . דבר זיכויו של הנידו� יפורס� בעיתונות ובעיתו� הרשמי. 394חוק

  .395 יושבו הכספי� לידיו מקופת המדינה– אזרחי לקורב� העבירה

  משפט חוזר בגרמניה  .ב

 המשפט הגרמנימאפשר ) Berufung396 (במובח� מהליכי ערעור על דר� השמיעה מחדש

אשר הסתיי� בפסק ) Wiedeaufnahmeverfahren ( פלילי פתיחתו של דיו�מותמסויבנסיבות 

בקשה . כפי שיפורט להל�, בי� שפסק הדי� מזכה ובי� שהוא מרשיע, 397די� סופי וחלוט

תעשה , כלל�דר�, פתיחת הדיו�. לפתיחתו של דיו� אינה מוגבלת מבחינת מועד הגשתה

וכרי� לכלל האחרו� חריגי� מ. לש� בירור עובדתי נוס� ולא על מנת לתק� טעות משפטית

בו שחוקתיותו או מקו� � איה� פתיחת דיו� בשל ביטול חוק על ידי בית המשפט מחמת

  . 398במתכוו�) או מוטעה(החוק יוש� באורח שגוי 

 

 

 

פיצויי� לעצור אשר שוחרר מבלי שהועמד לדי� פי חוק נפסקי� על  .280 הערהלעיל או ר  394
 . לא נית� לערער בעניי� זהעל החלטה. ולנאש� אשר זוכה בדי�

 West et al. supra note 280, pp. 270-271; Comparative אולהלי� המשפט החוזר בצרפת ר  395
Criminal Procedure, supra note 262, pp. 57-58.  

  .143, 141' ראו עמ, שפט הצרפתיובדומה לכ� במ  396
397  Comparative Criminal Procedure, supra note 262, pp. 134-136; The German Code of 

Criminal Procedure (London, 1985).  
כפי שביטול חוק ,  עניי� שבעובדההיאנראה לי כי הוכחת הכוונה לייש� את החוק באורח שגוי   398

 . עניי� שבעובדההוא
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  :ואלה העילות לפתיחת ההלי�

ההלי� הקוד� היה כאשר , פתיחת הלי� מחדש בי� לטובת הנאש� ובי� לרעתו  .א

עדות שקר מהותית למשפט וא� שחיתות של השופט , מכי�זיו� מס: מירמהע במעשה ונג

  .עולה כדי מעשה פליליש

  :פתיחת הלי� מחדש לטובת הנידו� תעשה מהעילות הבאות  .ב

  . רלוונטי להרשעה נהפ�א פסק די� אזרחי שהו  .1  

  .ראיה או עובדה חדשות לטובת הנידו�נתגלו    .2  

  .קתיי�לא חו) הרשאה לחוקק(הרשעה מבוססת על צו ה   .3  

הודה בביצוע העבירה לאחר הוא פתיחת הלי� מחדש לרעת הנאש� תעשה כאשר   .ג

  .סיו� המשפט

ראיה או עובדה גילוי� של הלכה למעשה העילה הנפוצה לפתיחה מחדש של ההלי� היא 

אשר הוצגו במהל� , כות לבד� או יחד ע� שאר הראיותיעובדה או ראיה אלו צר. חדשות

על ראיות או עובדות . משי לזכות את הנידו� או להקל בעונשוהמשפט ללמד על סיכוי מ

, בה הורשע הנידו�שהודאה של אד� אחר בעבירה , הופעת הנרצח:  נמנותאלהחדשות 

 יה איכותית ומהימנה יותר מקודמותאמצביעה על עובדה חדשה או שהישדעת מדעית �חוות

. ימנות ואמינות עדי� וראיותשופכות אור על מהש יתקבלו במסגרת זו עובדות עוד. שהוצגו

גישה מצמצמת בקבלת , הלכה למעשה, בתי המשפט בגרמניה למרות רוחב היריעה נוקטי�

  .מבוססות על ראיה או עובדה חדשהשבקשות למשפט חוזר 

בדיקה לכאורית של עילה לפתיחת : הלי� פתיחת המשפט מחדש בנוי משלושה נדבכי�

  . משפט חוזר עריכתו של , בדיקת הבקשה,המשפט מחדש

את הבקשה לפתיחת המשפט מחדש יכולי� להגיש הנידו� ולאחר מותו שאיריו או 

 אשר מוסמ� לדו� ,ההלי� נפתח בהגשת בקשה בכתב לבית המשפט. התביעה הכללית

הבקשה תפרט את הנימוקי� לפתיחת המשפט ). הערכאה הדיונית(שא הבקשה ובאישו� נ

  . ות לביסוסהויצורפו לה כל הראיות והעובדות הדרוש

בית המשפט בוח� . )prima facie ( בדיקה לכאורית של הבקשההואשלב הדיו� הראשו� 

בקשה . בשלב זה א� יש די בבקשה כדי לבסס עילה מוכרת בדי� לפתיחת הליכי המשפט

בודק בית זה בשלב .  לשלב הבדיקה שניעוברתמגלה עילה לפתיחת המשפט מחדש ש

על בית המשפט להשתכנע בשלב זה כי הבקשה . דותהמשפט את מכלול הראיות והעוב

יוסי� בית המשפט , הבקשה נועדה לטובת הנידו�ו במידה. מבססת בראיות את הנטע� בה

שפר את מצבו של הנידו� עשוי לי משפט מחדש יש בה ללמד כויבדוק בשלב השני א� 
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 הדיו� ומקשה מקד� את סופיות, פרי פסיקת בתי המשפט, קריטריו� נוס� זה. באורח מהותי

הדיו� בבקשה אינו משהה או מהווה טע� לדחיית ביצוע . על המבקש לקיי� משפט מחדש

בשלב זה רשאי בית המשפט לקבל את הבקשה .  אשר נית� בעניינו של הנידו�,פסק הדי�

יש ראיות ברורות לחפות נידו� שנפטר ולא נית� לקיי�  כאשר .ולהורות על משפט מחדש

רשאי בית המשפט . ית המשפט בשלב זה לבטל את ההרשעהמוסמ� ב, משפט מחדש

  .בשלב זה לבטל את ההרשעה מבלי להורות על משפט מחדש ,בהסכמת התביעה הכללית

ייער� המשפט לפני , תנה הוראה לקיי� משפט מחדשינתקבלה הבקשה בשלב השני ונ

דיו� שלב זהו (הערכאה הדיונית אשר דנה בעניי� בראשונה א� לפני הרכב שופטי� אחר 

סדרי . במשפט מחדש לא תינת� כל נפקות לפסק הדי� הקוד� בעניינו של הנידו�). שלישי

בסיו� . אלה החלי� על המשפט בראשונה, קרו�יכע, הדיו� החלי� על משפט מחדש ה�

המשפט מחדש יחליט בית המשפט א� לבטל או לאשר את פסק הדי� הקוד� בעניינו של 

פתיחת המשפט מחדש נועדה לטובת הנידו� במידה ו.  הנאש� לזכות או להרשיע את,הנידו�

  .לא תוחמר הרשעתו ולא יוגדל עונשו

ההחלטה בבקשה לפתיחת המשפט מחדש ופסק הדי� במשפט החוזר נתוני� לערעור 

  .ככל פסק די� של ערכאה דיונית

  במשפט האנגלי" ערעור חוזר"  .ג

 הליכי הערעור או חל� מועד משמוצו, בשונה מהמערכת השיפוטית בגרמניה או בצרפת

אלא א� , לא מוסמ�. הערעור אי� בית משפט באנגליה רשאי או מוסמ� להזדקק לעניי� עוד

חייב בית , כאמורהופנה העניי� מש. פי חוק�הופנה העניי� אליו על ידי רשות מוסמכת על

  .כפי שיפורט בהמש� הדברי�, 399לו והוא ידו� בו כבכול ערעור רגילהמשפט להזדקק 

הוא בית המשפט הד� בערעורי� כנגד , ע� היווסדו של בית המשפט לערעורי� פליליי�

נקבע בחוק כי בסמכות שר הפני� , (Crown Court)הרשעות שנתנו בבית משפט הכתר 

די�  עניי� שנדו� והוכרע בפסק, בכל עת, לבית המשפט לערעורי� פליליי� האנגלי להפנות

� כי תו� א, קרו� אשר נשמריזהו הע. עור על פסק הדי�לש� דיו� בער, סופי וחלוט, מרשיע

ולא משפט " ערעור חוזר"מכא� נראה לי לנכו� לקרוא להלי� זה . היו�עצ� עד , רפורמה

אול� הלכה למעשה , יכול להישמע על דר� הערעור, במשפטנו, אמנ� משפט חוזר. חוזר

ש ולא על דר� רוב רוב� של המשפטי� החוזרי� נשמעו על דר� עריכת שמיעה מחד

מאחר ומדובר . נשמע העניי� קוד� כל כערעור, כאמור, לפי המשפט האנגלי. הערעור

מוסמ� בית המשפט , שינוי פסק הדי� או אישורו, זיכויבערעור הרי לצד אפשרות של 

 

399  R. v. Conway (1980) 70 Cr.App.R. 4. 
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� לפני הלערעורי� פליליי� לבטל את ההרשעה ולהורות על דיו� חוזרCrown Court כערכאה 

  .400דיונית

 לדוגמה ,חלקי� מה� לערעור או רק הכרעת הדי� וגזר הדי�מוסמ� להעביר את השר היה 

השר היה רשאי לחזור ולהעביר . רק לעני� אישו� אחד מיני כמה או רק לעניי� העונש

והערעור בעניינ� נדחה על ידי בית המשפט  אשר הועברו לבית המשפט לערעורי� ,ענייני�

� פלילי� לפי כתב אישו� אשר נדונו בבית הוגבלה להליכי סמכות השר .401ללא מגבלה

�פסקי די� מרשיעי� של ה כללה  ולאמשפט הכתרMagistrates’ Courts ,רוב� המכריע א� ש

.  נערכי� לפניו)20�לפחות למ� מחצית המאה ה(של ההליכי� הפלילי� באנגליה ווילס 

   .לא נותר לשר אלא לשקול הענקת חנינהאלה באשר להרשעות 

היה השר מוסמ� להעביר , כולו או חלקו לערעור חוזר, העביר את העניי�לצד הסמכות ל

לקבלת עמדת� של שופטי בית המשפט , של נידו�עניינו סוגיה שהתעוררה במהל� הטיפול ב

  .  על דר� העמדת שאלה,לערעור

מתי יש להעביר עניי� , החוק לא קבע כיצד תופעל הסמכות. החוק העניק לשר סמכות

שקל האפשרות להעביר את יבמסגרתו תשעורי� ומה צורה לו להלי� לבית המשפט לער

נותרו , בדומה לטיפול בבקשות לחנינה, סוגיות אלה. העניי� לבית המשפט לערעורי�

חנינה וערעור (בי� שני ההליכי� ,  זהדמיו�.  השר ועובדי המינהל הציבורידעת�שיקולל

ת� היה להעביר עניי� אל בית המשפט  לא ני1907משנת כ� בהתא� לחוק ש,  אינו מקרי)חוזר

  .402לערעורי� אלא רק במסגרת הטיפול בבקשה לחנינה

 נערכו חקירות בטענות לעיוותי די� ג� 20�בראשית המאה הלהשלמת התמונה יצויי� כי 

לצד  .403 בבתי משפט השלו�(clerk) על ידי העוזרי� המשפטיי� עתי�על ידי שופטי� ול

 

 ולכ� 112' ראו עמ,  נער� על דר� השמיעה מחדש�Magistrates` Courtsערעור כנגד הרשעה ב  400
  .לא נית� בסיומו להורות על דיו� מחדש לפני הערכאה הדיונית

בו ציי� בית המשפט לערעורי� כי ככל ש" ברמינגה�שישיית "ידוע המקרה של עניי� זה ב  401
 Callagham & others (1989) 88 (חוזר וד� בעניי� מתחזקת דעתו בדבר נכונות ההרשעהשהוא 

Cr.App.R. 40, 47( . הרשעה בוטלה�ראו , לאחר שלושה ערעוריMcIlkenny & others (1991) 
93 Cr.App.R. 287 . �בדבר שיעור בקשות להעברה ומספר העברות על ידי שר הפני �לנתוני

עוד נתוני� בדבר העברות על ל , Pattenden supra note 284, pp. 361-363, 371-372, 393או ר
  .Royal Commission on Criminal Justice Report (London, 1993), 181 אוידי שר הפני� ר

 הופרדו הענייני� ושוב לא נזקק מי שביקש ערעור חוזר לבקש 1948בתיקו� לחוק בשנת   402
   .Pattenden supra note 284, p. 360או ר, חנינה

לפי .  למאה החולפת בחקיקה של מספר טריטוריות באוסטרליה�90דר� זו פותחה בשנות ה  403
לצד , חקיקה זו מוסמ� מושל הטריטוריה או בית המשפט העליו� בה להורות על פתיחת חקירה

החוקר נהנה מסמכויות כשל ועדת חקירה . האפשרות להעביר את העניי� לערעור חוזר
דוח החוקר מועבר להתייחסותו של בית המשפט לערעורי� בטריטוריה ולהחלטתו . ממלכתית
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להקי� ועדות לא , מוסמכת היא א� כיו�ו, שלה מוסמכת הממהייתהחקירות אלה 

.  אשר עוררו מחלוקתדי� סקיסטטוטוריות בראשות אישיות משפטית בכירה כדי לבחו� פ

ת לעסוק לא ו מוסמכותוועדה. 404הרגעת דעת הקהללא הוקמו ועדות אלה אלא לש� , לרוב

אלה נאמר ועדות כנגד . 405בעובדות אשר התגלו במהל� המשפט, עתי�ל, רק בהרשעה אלא

 אמר הלורד דבלי� כי בביצוע בעניינ� של אלה. כי ה� לא ריצו איש זולת משרד הפני�

תפקידי� , הדי� ושופטי� ג� יחד�עורכי, חוקרי�,  לשמש כבלשי� הוועדותל חבריע �תפקיד

 פוגעת בזכות מפני הפללה ותעוד ציי� הלורד דבלי� כי פעולת הוועד. אות� קשה לשלב

  . לפניה� אפשרות לאכו� מת� עדותהיעדר חקירה שכנגד ומהיעדר מהיא סובלתועצמית 

ו להעביר עניי� אל בית המשפט מהדאגות העיקריות של משרד הפני� ביחס לסמכות

היה הצור� לשמור על עקרו� הפרדת הרשויות ושמירה על עצמאות בית , לערעורי�

, האחת: יקההטיל על עצמו הגבלות שלא מצאו ביטוי בחקהמשרד בשל כ� . המשפט

ראיה חדשה או לפיה גילוי ש, שנייהה. לפיה על הפונה למצות את הליכי הערעור הרגילי�ש

מהווי� תנאי להעברת עניינו של , הרשעהשיקול חדש שיש בה� להשפיע על השל  קיומו

  . נידו� לבית המשפט לערעורי�

ביקורת  נתונה להייתה, בסרבו להעביר עניי� לבית המשפט לערעורי�, החלטת השר

  .406שיפוטית

הפקדת הסמכות בידי משרד הפני� ודר� הפעלתה היוו נושא לביקורת הולכת וגדלה 

   :407במסגרתה נשמעו הטענות הבאות

. השר גילה יראת יתר כלפי מערכת בתי המשפט ולכ� נימנע מלהעביר ענייני�  .1

משפט  נהג משרד הפני� להתייע� בנשיא בית ה1976בהקשר זה יש לציי� כי עד לשנת 

מעי� זכות ווטו , הלכה למעשה, דבר שהקנה) Lord Chief Justice(לערעורי� פליליי� 

  . בנאותונוהג זה הופסק לאחר שבית הלורדי� הביע ספק. לנשיא

 

אי� דיני ). הכרעת הדי� וגזר הדי�(תנו בעניינו של הנידו� יבדבר ביטול או שינוי ההחלטות שנ
 M. Finslay, S. Odgers, S. Yeo או ר,הראיות הרגילי� נוהגי� בעניינו של הדוח ומימצאיו

Australian Criminal Law (Oxford, 2nd ed., 1999), 284-285.  
404  Pattenden supra note 284, p. 353.  
תנה גישה ינ, כ� למשל באחד מהמשפטי� נמצא כי לאחות אשר סבלה מהפרעה נפשית קשה  405

ה חקרה תשמונ, הוועדה. לתרופות מסוכנות ובשל כ� ניזוקו וא� נהרגו חולי� על ידי האחות
 .ש� Pattendenאו ר. לאחות, כאמור,  גישה והנסיבות שאפשרוהנהלי�את 

406  R. v. Home Secretary, ex parte Davis [1995] 1 All E.R. 490. 
 Pattenden supra note 284, p. 391 ff; N. Taylor, M. Mansfield “Post-Convictionאו ר  407

Procedure” in Miscarriages of Justice, A Review of Justice in Error (London, C. Walker, 
K. Stramer ed., 1999) 229.  
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מחסור ,  מקצועיותהיעדרסבלה מ, פלה בבקשותיבמשרד הפני� שטהמחלקה   .2

  –  זה נטע� כיבהקשר.  מוטיבציה לחקור טענות לעיוות די�היעדראד� ו�בכוח

“Perusal of case papers and a police report is not the best way to establish 

wrongful convictions coused by police dishinesty or incompetence and/or 

errors of forensic scientists”408. 

  .בו נבחנה הבקשה במשרדשהתארכות לא מוצדקת של פרק הזמ�   .3

  . רצו� לגלות ראיות חדשות כדי לבסס הפניה לבית המשפט לערעורי�יעדרה  .4

קשה היה . בפני הפונה ואולי א� אטימות, פלה בבקשותיהמחלקה שטסגירות   .5

 מימצאילברר את שלב הטיפול בבקשה ולהגיב ל, ע� עובדי המחלקהבדברי� לבוא 

  .החקירה והמלצות המחלקה לפני השר

על רשויות התביעה והחקירה באנגליה ) מינהלית(נה בהיותו ממו, שר הפני�  .6

 � וחקירתי�היה מצוי בניגוד אינטרסי� בי� תפקידו זה ובי� תפקידו כאחראי על גילוי, וויילס

  .שוואשל טענות להרשעות 

מנת לשכנע את השר להעביר עניי� לבית המשפט לערעורי�  הניסיו� לימד כי על  .7

 ,לקשור קשרי� ע� פוליטיקאי� ולארג� שדולה, ורי רחבהיה צור� לעורר הד תקשורתי וציב

טענות מעי� אלו . 409אשר תפעל בעניינו של הנידו� ותמרי� את השר להפעיל את סמכותו

כרוכי� בהפעלת הסמכות הלכה ש, פסולי�, נקשרו לטענות בדבר שיקולי� פוליטיי�

  .למעשה

  .אי� זה ראוי לית� סמכות מעי� שיפוטית לרשות המבצעת  .8

וגיית סמכות שר הפני� להעביר עניי� לערעור חוזר עלתה בדיוני ועדת החקירה ס

ועדה זו הוקמה נוכח שורה של החלטות של בית . המלכותית לעני� מערכת הצדק הפלילי

אשר זכו ,  וזיכוי נידוני�הרשעותיטול בדבר ב, בערעורי� חוזרי�, המשפט לערעורי�

,  ועדה זו היוו שעת כושר ג� עבור משרד הפני�דיוני. 410לתהודה ציבורית ופוליטית ענפה

  .411 עניי� לערעור חוזרלהפנותלערו� רפורמה בסמכות 

 

408  Pattenden supra note 284, p. 392.  
  .טענה זו נשמעת ג� בעניינה של סמכות החנינה  409
 R. Nobles, D. Schiff Understanding Miscarriages of Justice אור" המשבר"לסקירת   410

(Oxford, 2000), Ch. 4.  
 שני� לפני 25 הציע לערו� בדיוניו ע� משרד הפני� ”Justice“רפורמה אשר הארגו� האנגלי   411

 Pattenden supra note 284, p. 399; A. Samuels “Appeal Againstאו ר. �CCRCהקמת ה
Conviction: Reform” [1984] Crim. L. R. 337, 345.  
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. ביחס להיק� הסמכות, האחד:  צרכה לית� מענה במישורי� שוני�הייתההרפורמה 

 שיש לכלול במסגרת הסמכות ג� את ההרשעות של בבית הייתהבעניי� זה הדעה הכללית 

במישור זה נטע� כי יש להקי� .  בעל הסמכות וטיב הסמכותזהות, השני. משפט השלו�

 יש ,מוסד עצמאי אשר יוכל לנהל חקירה וא� להשפיע על ההחלטה בעניינו של הנידו�

 על ההלי� לפני בית המשפט ותוק� פסק הדי� שנית� ג�כה להיות ישגרסו כי השפעה זו צר

 כלפי ית המשפט לערעורי� גישת ב היההמישור השלישי והאחרו�. 412בעניינו של הנידו�

במישור זה נשמעה קריאה לשינוי ההלכות בדבר קבלת ראיות חדשות . ערעורי� חוזרי�

או בלשו� (� עובדתיי� מימצאיקריאה להתערבות רחבה יותר של בית המשפט ב, בערעור

  .413ולהגברת השימוש בסמכות להורות על שמיעה מחדש) אחרת בהכרעת חבר המושבעי�

. המליצה ועדת החקירה להקי� רשות עצמאית לבחינת תיקי� פלילי�בסיכו� עבודתה 

הוועדה הוסיפה והמליצה על שינויי חקיקה בכל הקשור למבח� קבלת הערעור על ידי בית 

הסמכות להורות על שמיעה מחדש ובסוגיית קבלת ראיה , המשפט לערעורי� פליליי�

י הממשלה והפרלמנט וזכתה נתקבלה על יד, בתיקוני� מעטי�, הצעה זו. חדשה בערעור

�ללבוש מעטה של דבר חקיקה הוא הCriminal Appeal Act, 1995.  

 Criminal Cases Review Commission – פי חוק נודעת בש� הרשות אשר הוקמה על

�ל. 414")הוועדה" או ”CCRC“ – להל�(CCRCכל , בכל זמ�,  מסורה הסמכות להעביר

לבית , ווילס וצפו� אירלנד, ל בית משפט באנגליהשל כסופיי� וחלוטי� הרשעה וגזר די� 

 לוועדה דעת�שיקולסמכות זו מעניקה . כפי שיפורט בהמש�, המשפט לערעורי� המתאי�

להפנות ג� את עניינו של נידו� אשר הודה באשמה וכ� נידו� אשר הוטל עליו עונש מוות 

  . 415אשר בוצע

בכפו� לנימוקי הערעור אשר , י�יידו� הוא כערעור רגיל לכל דבר ועני, הועבר עניי�

אלא א� בית המשפט , קבעה הוועדה בהחלטתה להפנות את העניי� לבית המשפט לערעורי�

 

412  P. Thornton “Miscarriages of Justice: A Lost Opportunity” [1993] Crim. L. R. 927.  
 ,Royal Commission on Criminal Justice Report (London, 1993) דוח הוועדה אור  413

  .121�120, 116' או עמלשתי הסוגיות האחרונות ר. 172-177
 בשורות הבאות נתקבלו ג� ממר שבאי� לידי ביטוינתוני� ועמדות של הוועדה , מידע  414

  וואגסטא�'  ומר ג�CCRC מחלקת מידע במנהל בפועל של, (Mr. D. Brittin)בריטי�  'ד
(Mr. J. Wagstaff) ,משפטי ל �תודתי העמוקה למר בריטי� ומר וואגסטא� על . �CCRCיוע

המסמכי� והנתוני� אשר נשלחו א� במהירות , התשובות המלומדות, הרצו� הטוב, ענותיהה
 . ראויה לציו�

 R. v. Clark [2001]אור, הכלליה במקרה זה תעשה במקרי� נדירי� ויוצאי� מיא� כי הפנ  415
Crim. L. R. 572 .שהודה אלא שקרו� יקרו� זה נקשר לעיע �לפיו לא יישמע ערעורו של נאש

   .111' וכ� עמ R. v. Knighton [2003] Crim. L. R. 117 ראו ,בו נפל פג� בהודאהשמקו� 
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 .416לא יחמיר ע� המערערלערעורי� ית המשפט כ� ב כמו. התיר הוספת נימוקי� נוספי�

הוועדה צד לדיו� לפני בית המשפט לערעורי� ואי� היא מייצגת את ראוי להדגיש שאי� 

על המערער להגיש הודעת ערעור ולטעו� את טענותיו לפני בית המשפט . ערערהמ

יש לציי� כי הוועדה פועלת להגברת המודעות בדבר הצור� בסיוע משפטי . 417לערעורי�

בעניי� זה חלה התקדמות וכיו� החוק מאפשר . לפוני� אליה ומעודדת קבלת סיוע משפטי

. 418נות לוועדה ולאלה אשר פנו אליהקבלת סיוע משפטי ציבורי מוגבל למבקשי� לפ

מכלל הבקשות בשנת  10%�שיעור המבקשי� המיוצגי� עלה בהדרגה מיו� הקמת הוועדה מ

  . 2004419ת בשנמס� כל הבקשות שהוגשו  63%לכדי  1997

בה נמצא חייב הנידו� וכל שבסמכות הוועדה להעביר את כל מסכת האישומי� 

הוועדה מוסמכת . מה�או רק חלק , תנו בעניינואשר נ) הכרעות די� וגזרי די�(ההחלטות 

ביקש להעביר את הנידו�  כאשרג� , להעביר רק את עניי� העונש לבית המשפט לערעורי�

ג� א� , בעניינו של מי שנמצא חייב בפלילי� מוסמכת לדו� הוועדה. הרשעתו לבית המשפט

 לכ� בקשה מאת נתקבלהמיוזמתה א� מבלי שלהעביר עניי�  ולא הורשע מחמת מחלת נפש

  .420הנידו�

 

ט השלו� לפיו בערעור לפני בית משפט הכתר על הרשעה של בית משפשזהו חריג לכלל   416
  .113' או עמר. א� שהתביעה לא ערערה, מוסמ� בית המשפט להחמיר ע� המערער

 או �CCRCהמערער רשאי לטעו� כל טענה ולהעלות כל סוגיה א� כאלה אשר נדחו על ידי ה  417
 ובכלל זה טענות שנדחו בעבר ,R. v. Smith [2003] Crim. L. R. 398ה כלל ישלא נדונו על יד

בהיעדר ראיה או טענה חדשי� בית המשפט , � זאתע. לערעורי�על ידי בית המשפט 
 R. v. Thomas [2002], לערעורי� לא ישנה מהחלטתו הקודמת אלא בנסיבות יוצאות מ� הכלל

Crim. L. R. 912; R. v. Knighton, supra note 415.  
 Royal או ר�CCRCועדת החקירה המלכותית המליצה על מת� סיוע משפטי מלא לפוני� אל ה  418

Commission on Criminal Justice Report (London, 1993), 187 ; לחוק הסיוע נית� �בהתא
הוצאות שמוענק בגי� שיפוי ה א� זה מוגבל בשיעור �Legal Service Commissionעל ידי ה

  . קבלת הייעו� המשפטי
419  Criminal Cases Review Commission Annual Report 2003-2004 (2004), 55.  
אול� אי� טע� להפנות עניי� א� אי� הנידו� מעוניי� להגיש הודעת ערעור ולנהל את עניינו לפני   420

. משו� כ� על הוועדה להיות בטוחה כי הנידו� אכ� מעוניי� שעניינו יועבר. ערכאת ערעור
הוועדה , לש� כ�. היא קבלת פנייה מהנידו�, לדעת הוועדה, הדר� הטובה ביותר לש� כ�

הביאה לתשומת לב� את האפשרות לבקש כי עניינ� יועבר לבית , י� מספר לנדוני�פנתה פעמ
בו ש במצב דברי�פניות לנידוני� נעשו . מתאימי�) לוועדה(תו� צירו� טפסי פנייה , המשפט

הוועדה בחנה את עניינו של שות� לעבירה ונראה היה לה כי קיימי� שיקולי� משותפי� 
כאשר היא , דוגמה אחרת לפנייה של הוועדה לנידוני�. רעורלשניי� לעניי� סיכויי קבלת הע

 . הוועדה אתרה כשל מערכתי אשר ככל הנראה השפיע על קבוצת מורשעי�
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עוד בסמכות הוועדה לנהל חקירה עבור בית המשפט לערעורי� בכל עניי� אשר האחרו� 

בסיו� חקירתה תעביר הוועדה דוח לבית המשפט . 421מוצא לנכו� להעביר לבדיקתה

. בנסיבות הפנייה לוועדה ונסיבות הכנת הדוח, כ� נפסק, מעמד הדוח תלוי. 422הדי��ולבעלי

בדוח . לפי מיטב הבנתהבאורח עצמאי ו, לנהל את החקירה ללא משוא פני�על הוועדה 

להסיק מסקנות ולכלול הערכות , הביע את דעתהלהוועדה המסכ� של חקירתה רשאית 

  .423משפטיות

נוס� על אלה מתפקיד הוועדה וסמכותה לחקור ולהביע את דעתה בכל עניי� אשר שר 

לבסו� יש לציי� כי . נכו� להעביר לבדיקתהמצא ל,  בבקשה לחנינהובמהל� טיפול, הפני�

  . 424הוועדה מוסמכת להמלי� לשר הפני� לית� חנינה

לדו� ולהעביר לבית המשפט לערעורי� את עניינו של נידו� , ככלל, הוועדה מוסמכת

 הבקשה של הגשת בקשה להארכת מועד להגש. 425אשר ערער או ביקש לערער בעבר

 דעת�שיקוללוועדה מסור , � זאתע. 426אי זהרשות ערעור תחשב א� היא כמילוי תנל

לדו� ולהפנות את עניינו של נידו� שלא ביקש ) נסיבות חריגות(דופ�  בנסיבות יוצאות

א� א� לא מולא , הוא שהוועדה תדו� ותפנה עניי�, בסוגיה זו, קרו� המנחהיהע. לערער

עמד , סעי�שעה שחוקק ה, לנגד המחוקק. כאשר הדבר הוא מעניי� הצדק, התנאי האמור

 

:  ולהעביר אליו דוחלחקורעל ידי בית המשפט נתבקשה הוועדה להל� מספר דוגמאות שבה�   421
 .R. v)בית המשפט  ע� עדי� במהל� הפסקה בדיוני  דיברמי מהמושבעי�לחקור חשד שלפיו 

Turner (unreported)).  ראיות חדשות אות� בקשו להגיש � שלמהימנותבחו� את לבמקרה אחר 
 ובמקרה (R. v. Coles & other; R. v. JG (unreported)) )ה�הא� נית� להאמי� ל (בערעור
ית באחרו� ציי� ב. דעת ערוכה בידי מומחה מטעמה� לערו� בדיקה מדעית ולהגיש חוותשלישי

המשפט כי במקרה הרגיל מחלוקת בי� מומחי� נתונה להכרעת המושבעי� א� הורה על ביצוע 
הסתרת בדיקות שנערכו מטע� התביעה וקיומה , התפתחות מדעית: חקירה בנימוקי� הבאי�

 R. v. Whiston,של אפשרות לפתור את המחלוקת בי� המומחי� על ידי בדיקה נוספת
(unreported).  

422  Taylor supra note 303, pp. 459-460.  
423  R. v. Coles & other, supra note 421. 
 לאחר חקירה היא סבורה א�הוועדה תעשה כ� . 278'  ראו עמלסוגיית החנינה במשפט האנגלי  424

מטע� של , צדק א� אי� אפשרות ממשית שהערעור יתקבל�כי נתקיי� במקרה אלמנט של אי
מיו� הקמתה . ר ולא בשל סיבה הנוגעת לגופו של עניי�דיני קבילות ראיות או מחסו� דיוני אח

לא המליצה הוועדה לית� חנינה או נדרשה לעניי� שהועבר אליה על ידי שר הפני� במהל� 
 .טיפולו בבקשה לחנינה

425  Section 13(1)(c) of the Criminal Appeal Act, 1995 . תנאי זה נקשר לעובדה שהערעור על
" מסלול עוק�"לולא סייג זה הייתה הוועדה .  ברשותהואכתר תנה בבית משפט היהרשעה שנ

 . רשות לערער מבית המשפטבקבלתלצור� 
 ,הגשת הערעור בזמ� וסיכויי הערעור�מקור הטעות לאי: על שיקולי הארכת מועד ערעור נמני�  426

 .R v. Richardson [1999] Crim. L. R. 563; W. D. Smith (No. 2) [1999] 2 Cr.App.R אור
444.  
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וורד לבית המשפט ' במקרה זה הפנה משרד הפני� את עניינה של גב. 427וורד' עניינה של גב

, האחד : משלושה טעמי�לא בקשה לערער על הרשעתה בשעתוהיא א� ש, לערעורי�

לפיה שנוכח התפתחות מדעית , הטע� השני; מהנאשמתהתביעה הסתירה מחמת ראיות ש

�חוותנוכח , דעת מדעית ששמשה להרשעה ולבסו��תהיה נראה שיש מקו� לשנות מחוו

  .  ממחלת נפש קשההנאשמתלפיה בזמ� ביצוע העבירה סבלה שחדשה דעת רפואית 

כפרמטרי� נוספי� להערכת קיומ� של נסיבות יוצאות דופ� נית� למנות את המקרי� 

  : הבאי�

וכח  כי נלמעשה עבירה נתקבל והוועדה סבורהכאשר ערעורו של אחד השותפי�   –

  ; יתקבל, שלא ערער, קבלת הערעור קיי� סיכוי טוב כי ערעורו של השות�

כאשר הוועדה סבורה כי יש בידי הפונה טענה טובה א� זו מצריכה חקירה אשר   –

  ;  כזוה חקירהוועדה היא הגו� הנכו� לנהלותוצאותיה עשויות לבסס עילת הערעור 

� משפטי רשלני באורח המבקש נמנע מלערער בשל לח� פסול או בשל ייעו  –

  ;)רשלנות רבתי(מובהק 

כאשר הוועדה סבורה שיש לטפל בבקשה ולא להמתי� להגשת בקשה להארכת   –

  . למשל כאשר עד מפתח חולה במחלה סופנית וימיו קצרי�. מועד

כאשר היא בדעה שיש אפשרות ממשית , הועדה תעביר עניי� לבית המשפט לערעורי�

)“real-possibility” (תנה בעניינו י המשפט לערעורי� לא יותיר על כנה את ההחלטה שנשבית

נוס� על כ� על הוועדה להיות בדעה שקיימת אפשרות ממשית ששינוי ההחלטה . של הנידו�

על הוועדה להערי� או לחזות כיצד ינהג ומה יחליט בית המשפט . 428יטיב ע� הנידו�

, כ� פורש, אפשרות ממשית. 429"ושבהימור מח"זהו מעי� . לערעורי� א� יובא העניי� לפניו

טחו� או יא� אי� צור� בב,  יותר מאשר אפשרות סת� או סיכוי כי הערעור יתקבלהיא

במבח� העברת  ,כרעת הדי� הדגשבהתייחס לה. 430בהסתברות גבוהה כי ההחלטה תשונה

, במקרי� קשי�. 431 ביטחו� בהרשעה ולא בחפות הנידו�היעדרהוא ב, העניי� לבית המשפט

 

427  R. v. J. D. T. Ward (1993) 96 Cr. App.R. 1.  
428  Taylor supra note 303, p. 448.  
429  Duff supra note 377.  
 ,R. v. CCRC ex parte Pearson [2000] 1 Cr.App.R. 141הואפסק הדי� המנחה לעניי� זה   430

149.  
לקבל ערעור משו� בעניי� זה יש לציי� כי בית המשפט לערעורי� דחה את הטענה כי יש   431

שההרשעה אינה בטוחה נוכח הצטברות טענות שאי� בכל אחת מה� לבדה לפגו� בביטחו� 
לאחר הרפורמה "  לא בטוחההרשעה. "R. v. Farrow [1999] Crim. L. R. 306בהרשעה 

  .116' או עמלמבח� זה ר. הוא מבח� קבלת הערעור, הנזכרת לעיל
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פט על מנת � או לכל הפחות לפנות בשאלה לבית המשיעדי� להעביר את העני ,נפסק

  .432 שהתעוררה אגב עבודתה של הוועדהה משפטית מורכבתשיבהיר את עמדתו בסוגי

. סוגיה חדשה אשר טר� נדונה והוכרעה, הוועדה תחפש במקרי� המובאי� לפניה

בדה חדשות או טענה חדשה  עו אופירוש� של דברי� הוא כי דר� כלל תחפש הוועדה ראיה

מסתמכת על הדי� שא� לא טענה המבקשת לשנות מהפסיקה הקיימת אלא , משפטית(

ראיות או עובדות חדשות שה� מדובר ב. אשר לא נדונו והוכרעו על ידי בית המשפט) הקיי�

הוועדה תבקש ללמוד א� יש בראיה החדשה או בטענה . בנות משקל ושנית� להאמי� לה�

דהינו א� ה� , נות אחר המבח� להעברת העניי� לבית המשפט לערעורי�החדשה כדי לע

הוועדה לא תעביר עניי� א� . מלמדות על אפשרות ממשית לשינוי ההחלטה לטובת הנידו�

הוועדה . 433הגנה של הנידו� לאחר כישלו� קודמתהבהיא סבורה כי מדובר בשינוי טקטי 

משו� כ� הוועדה שוקלת ג� . ת הראיהאינה קשורה לדיני הראיות ובכלל זה לדיני קבילו

אול� . ראיות לא קבילות ובייחוד אמורי� הדברי� בשלב בדיקת הבקשה וחקירת הטענות

הרי כאשר , מאחר ומבח� העברת העניי� הוא קיומה של אפשרות ממשית לקבלת הערעור

סבורה שאי� אפשרות ממשית שהמערער יוכל למצוא דר� להציג את הראיות הוועדה 

במצב דברי� זה אפשר . היא לא תעביר את העניי�, לפני בית המשפט) הכרחיות(ות החשוב

  . והוועדה תעביר את העניי� לשר הפני� ע� המלצה להעניק חנינה

,  טענההיעדרא� ב) 434א� לא את עניי� העונש(הוועדה מוסמכת להעביר הרשעה 

עדה למנוע חקיקתה אפשרות זו נו.  נסיבות חריגותוזאת בהימצא ותעובדה או ראיה חדש

של רשימה סגורה של עילות להעברת עניי� לבית המשפט לערעורי� ולהוות מענה הול� 

, מעניי� לציי� כי בדברי ההסבר להצעת החוק. ות מראשחזלמקרי� קשי� אות� לא נית� ל

כדוגמאות לנסיבות חריגות , צויינו,  מטע� הממשלה(Baroness Blatch)מפי הברונית בלטש 

 רשלנות ,כ� יש לציי�, אול� .435צוג ראוי לנאש� או שינוי בהלכה השיפוטית ייהיעדר

רוב היא נושאת  פי מה ג� שעל, הוכרה עוד קוד� לכ� במשפט האנגלי, כעילת ערעור, סניגור

 

432  R. v. CCRC ex parte Pearson, supra note 430, pp. 151-152; Taylor supra note 303, 
p. 454.  

433  R v. CCRC ex parte Salami; R. v.CCRC ex parte Dickson; R. v. CCRC ex parte Foster 
(http:\www.casetrack.com).  

א� נתקבל , הוועדה תעביר את עניי� העונש כאשר זה חורג באורח בולט מר� הענישה הנוהג  434
או א� זוהה פג� ) למשל הסתמכות על רישו� פלילי שגוי(טי לעונש נרלווש מידע חדש

 ,Taylor supra note 303 או ר,פרוצדורלי אשר השפיע על הלי� הטיעו� לעונש או על גזר הדי�
pp. 448-449.  

435  Lords Hansard 3 July 1995, Col. 961 . יש , כ� נראה לי, בחוק או בהלכה הפסוקהשינוי
 .R. v. Clark, supra note 415 או ר,ה חדשהלראות כעובד
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אשר בשל רשלנות הסניגור לא הוצגו או נטענו קוד� , ראיה או עובדה חדשות, בחובה טענה

  . 436לכ�

מעוררת את , בייחוד שני� ארוכות לאחר סיו� ההליכי�, העברת עניי� לבית המשפט

 תנוינבסוגיה זו . לפיו יש לדו� בעניי� נוכח שינוי בחוק או בהלכה הפסוקהשסוגיית הדי� 

בראשו� מבי� השניי� נקבע כי . שני פסקי די� הפוכי� בתו� חודשי� ספורי� האחד מהשני

א� א� , ו� על המקרה המובא לפניונוהג ביו� הדישבית המשפט לערעורי� יחיל את הדי� 

עת נהגו כללי חקירה ודיו� שוני� , תנה לפני שני� רבותימדובר בערעור כנגד הרשעה אשר נ

 זו וקבע כי יש עמדהפסק הדי� השני הפ� . 437מאלה הנוהגי� ביו� שמיעת הערעור החוזר

 הדיו� לפני פי סדרי הדי� ודיני הראיות כהוויית� בשעת החקירה ובמועד לדו� בערעור על

הגדרת (בית המשפט יתחשב רק בשינוי לקולא בדיני העונשי� . הערכאה הדיונית בראשונה

  .438)דיני האחריות בפלילי� והסנקציה, העבירה

 

הטענה , בית המשפט לערעורי� נוקט גישה מצמצת ביחס לטענות בדבר כשל בייצוג הנאש�  436
תתקבל רק א� בנסיבות העניי� ולאור כל המידע שהיה נגיש בזמנו שו� סניגור סביר לא היה 

בית . רי� אלה נדירי�בית המשפט העיר כי מטבע הדברי� מק. נוקט בדר� ההגנה שננקטה
�עוד ציי� בית המשפט לערעורי� . בטענה זו, לטעמו, המשפט הוסי� וביקר את השימוש התכו

 אור, כי משהושמעה טענה זו יש לתמכה בראיות ולאפשר לסניגור הקוד� להשיב לטענה
Doherty & McGregor [1997] 2 Cr.App.R. 218; K. Hobson [1998] 1 Cr.App.R. 31; 

Taylor supra note 303, pp. 449-450 .לעמדת ה �יש לציי� כי ג�CCRCיש להצביע על טענה  ,
להשלמת התמונה . עובדה או ראיה שלא הוצגו קוד� לכ� בבית המשפט בשל רשלנות הסניגור

בו הסניגור לא עיי� בחומר ש קבלה טענה לכשל בייצוג במקרה �Privy Councilיצויי� כי ה
קיבל את הייצוג לאחר  ע� הנאשמת וכתוצאה מכ� לא ידע כי החקירה כנדרש ולא שוחח

התעל� , כ� נקבע, הסניגור. שערעור על ההרשעה התקבל והדיו� הוחזר לש� שמיעתו מחדש
המועצה קבעה כי בנסיבות . מראיות חשובות שהיו מרכזיות להגנת הנאשמת בדיו� הראשו�

ה מהותית בנאשמת או שייצוג נאות המקרה לא נית� לומר שהתנהגות הסניגור לא גרמה לפגיע
 the worst case of failure of“:  בהחלטתה ציינה המועצה כי זהו,לא היה מביא לזיכוייה

counsel to carry out his duties in a criminal case their lordship have come across”, 
Boodram v. The State [2002] Crim L. R. 524 .  

437  R. v. Bentley, supra note 186 ; כי מדובר היה במקרה קשה אשר לפי כל �א� יש להיות ערי
  .186 הערהלעיל או לתיאור המקרה ר. קנה מידה הצדיק התערבות

438  R. v. Gerald , supra note 186 . בעניי� אחרו� זה נטע� כנגד קבילות הודאה שנגבתה על ידי
 בפסיקה ו כפי שפורש�Police and Criminal Evidence Act, 1984המשטרה בניגוד להוראות ה

בית המשפט דחה את .  טענה אשר ג� לא נתמכה בראיה,תנה שני� לאחר סיו� החקירהישנ
 אלא ותהערעור תו� הבעת פליאה על עצ� העברת העניי� אליו ללא ראיה או עובדה חדש

 R v. King; R v. Downing אור,  אושרה בפסקי די� נוספי�זוכה הל. מטע� של נסיבות חריגות
(unreported) באתר http:\www.casetrack.com . מרצח �28בפרשת דאונינג זוכה אד �שני 

בבסיס הזיכוי עמדה . שהופסק עקב הזיכוי,  שני� בה� ריצה עונש מאסר ולאחרלאחר הרשעתו
דהינו לפי  (1974לי� כפי שהיו מוכרי� בשנת הקביעה כי הודאתו באשמה נגבתה בניגוד לכל

נדרשה הפסיקה , Human Rights Act, 1998 �לאחר כניסתו לתוק� של ה). תקנות השופטי�



   מבט השוואתי–סופי וחלוט , הליכי בית משפט לאחר פסק די� מרשיע: פרק שישי

299  

z:\books\got\07-12-10\got-04.doc 4/10/2008 2:22:00 PM  

לסיכו� סוגיה זו יש לציי� כי לעמדת הוועדה אכ� יהא זה יוצא דופ� לקבוע כי קיימת 

עד כה לא נמצא . טענה חדשותבו אי� ראיה או שמקו� , אפשרות ממשית שהערעור יתקבל

  .לפני הוועדה מקרה אשר יתאי� לאפשרות זו

� והקמת ה1995לב לבה של הרפורמה של שנת CCRC מצוי בסמכות הוועדה לנהל 

להתיר , הוועדה מוסמכת להורות לכל רשות ציבורית לשמור על מסמכי� ומוצגי�. חקירה

לשכור מומחי� שוני� על ,  עדי�הוועדה מוסמכת לראיי�. לה לעיי� בכל מסמ� ולהעתיקו

 אול� אי� הוועדה מוסמכת להפעיל סמכויות ,דעת�מנת שייתנו לה ייעו� מקצועי וחוות

. לש� כ� עליה לבקש את מינויו של קצי� חוקר מהמשטרה. חקירה דוגמת מעצר או חיפוש

מקרי� המעוררי� חשד לעבירה נוספת שטר� נחקרה א� ה� יועברו לחקירתו של קצי� 

מות אות� מסויהוועדה רשאית לית� הנחיות לקצי� החוקר ולהורות על פעולות חקירה . רחוק

מוקנות שהקצי� החוקר יבצע את החקירה מכוח הסמכויות . היא מבקשת שתערו� המשטרה

 מימצאיבו יפרט את שדוח לוועדה קצי� הבסיו� החקירה יגיש . כבכל חקירה, לו בדי�

  .חקירתו

הוועדה שואפת לקיי� חקירה . 439ה ממינוי קציני חקירההלכה למעשה נמנעת הוועד

. שה� בעלי השכלה משפטית) Case Review Managersאלה מכוני� (באמצעות עובדיה 

 יבואו בדברי� ע� �ה. כוחו� ובאיראיינו עדי� וייפגשו ע� הנידו�, עובדיה ייצאו לשטח

   .440חוקרי המשטרה ואנשי התביעה, מומחי� מקצועיי� שוני�

 טעונה אישור של לפחות שלושה ת עניי� לבית המשפט לערעורי� בדבר העברהחלטה

יכולה להתקבל ג� להעברת העניי� לבית המשפט לערעורי�  דחיית בקשה ,441חברי וועדה

החליטה . )ובשלבי הבדיקה הראשוניי� ג� על ידי עובדי הוועדה (על ידי חבר ועדה אחד

 

להכריע בשאלת תחולתה של האמנה האירופית בדבר זכויות אד� על הליכי� שהסתיימו קוד� 
בדעותיה�  ית הלורדי�שופטי ב נחלקו R. v. Kansal [2001] 3 W.L.R. 206בפרשת . לפקודה

לאחר שזוכה (אול� הסכימו להרשיע את קנסל , לעניי� תחולת האמנה על הליכי� שהסתיימו
.  לאמנה6א� שבעניינו הושגו ראיות תו� הפרת סעי� )  לערעורי�פטהמשת בערעור חוזר בבי

דחה ערעור חוזר שהועבר בנימוק של השגת ראיות , לאחר פסיקה זו, בית המשפט לערעורי�
 � Lyons, Saunders, Ronson and Parnes [2003] Crim. L. R. 623,  הנזכר6תו� הפרת סעי

בסדרי הדי� רפורמה מסגרת הצעה ללבסו� יש לציי� כי ב).  באתר הנזכר לעילאולפסקי הדי� ר(
בית המשפט יידו� בערעור חוזר לפי הדי� התק� בשעת הדיו� הפלילי באנגליה הוצע לקבוע ש

 ,L.J. R. Auld Review of Criminal Courts of England and Wales (London ראו, בלבד
  . חלק זה של הרפורמה לא אומ� לפי שעה.(2001

בעוד מספר� הכולל של החקירות אשר ,  מקרי� בלבד�21מאז הקמתה מונו קציני חקירה ב  439
  ).2003נכו� לסו� מר�  (�1400צעה הוועדה עמד על למעלה מיב

440  Criminal Cases Review Commission Annual Report 1999-2000 (2000), 14-15.  
441  Ibid, pp. 12-15.  
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 Statement of (החלטתה במזכרת נימוקי תפרט הוועדה א, כאמורהוועדה להעביר עניי� 

Reasons(442 .פונה וכל אד� אחר הקשור לעניי�ל,  יועבר לידי בית המשפטהמזכר .  

 להשמיע את מבקש תינת� האפשרות ל,ועדה שיש לדחות בקשה לערעור חוזרוסברה ה

 עלתשלח הודעה מנומקת , נדחתה בקשה. וטענותיו בטר� תתקבל החלטה בעניינועמדתו 

בית המשפט . 443 לביקורת שיפוטיתהחלטה לדחות בקשה נתונה. כוחו�פונה או לבאלכ� 

, החלטה זו שרירותית, לא יתערב בהחלטת הוועדה אלא א� נפלה בהחלטה טעות משפטית

  . לב או אינה סבירה�נתנה בחוסר תו�

מכלל , שיעור� של הבקשות החוזרות. אי� בדחיית בקשה כדי למנוע הגשת בקשה נוספת

  . 27%444עלה לכדי , 2004�2002בשני� , תהבקשו

 פניות לחקירה עבור 11�ו 445 פניות6,647לאחר שבע שנות פעילות התקבלו בוועדה 

מתו� . פניות הושל� הטיפול ונתקבלה החלטה 6,017�ב. בית המשפט לערעורי� פליליי�

 לבתי המשפט,  מכלל הפניות3.7%�המהווי� כ,  פניות247אלה החליטה הוועדה להעביר 

ענייני� אשר הועברו  176�בתי המשפט דנו ב). נישה בלבד לעניי� הע21מה� (לערעורי� 

 החלטות 14 �מה ( ענייני� הוחלט לשנות מההחלטה שניתנה121�מתו� אלה ב. אליה�

 לצור� השוואה .446 מס� כל הפניות לוועדה1.8%�אלה מהווי� כ, )לעניי� הענישה בלבד

 

 מידע בדבר ;תיאור קצר של עמדות התביעה וההגנה במשפט: פי רוב על, פירוט זה יכלול  442
; א� הוגשה ובכלל זה הטענות והסוגיות אשר הועלו בה�, ערעור אשר היה או בקשה לערעור

סיכו� המידע והטעוני� אשר ; ת קודמות לוועדה או למשרד הפני�פניו; תוצאות הערעור
שיקולי� מהותיי� ; סיכו� המידע אשר הועבר לפונה; סיכו� החקירה אשר נערכה; הועלו

במקרי� מסויימי� יכלול הדוח . דיו� בבקשה; נסיבות חריגות הקשורות לעניי�; להעברה
הוועדה .  להערכת סיכויי קבלת הערעורככל שהדבר רלוונטי, הערכה של מהימנות ראיה או עד

  . אינה כוללת בדוח מידע אשר אינו רלוונטי להחלטה להעברת העניי�
443  R. v. CCRC ex parte Pearson, supra note 430, pp. 170-171; R. v. CCRC ex parte Salami, 

supra note 433. �אינו , וועדהאליו מופנה עניינו של הנידו� על ידי ה, בית המשפט לערעורי
 .R. v או ר;אגב דיו� בערעור, מוסמ� לבחו� את שיקולי ההפניה אלא לכל היותר להעיר על כ�

Kinghton, supra note 415 בו הביע בית המשפט פליאה איזו טובה יכולה לצמוח משמיעת ש
נתלה באותה שנה ומקרב משפחתו , נדו� למוות, 1927ערעור של מי שהורשע ברצח בשנת 

   . ערעור אשר ונדחה– בזמ� שמיעת הערעור,  שני��80ישישה בת למעלה מ, ק אחייניתנותרה ר
444  Criminal Cases Review Commission Annual Report 2003-2004 (2004), 44.  
445  ibid, pp. 38-43. 23�14'  עמאולמידע בדבר התפלגות העבירות וטעמי ההפניה לערעור חוזר ר 

  . בדוח
נתוני� סטטיסטיי� . ל ג� שינוי בסעי� עבירה ואי� פירושו זיכוי דווקאשינוי בהחלטה כול  446

 �1988 ל1981לש� השוואה יצויי� כי בי� השני� . מצויי� ג� באתר האינטרנט של הוועדה
שיא  (�1992 ל1989בי� השני� ; ) ענייני� לשנה5 עד 4ממוצע ( ענייני� 36העביר שר הפני� 

לשינוי  ובכול� הביא הערעור )10ו� העברות לשנה היה מקסימ( ענייני� 28הועברו ) המשבר
� ל700נע בי� , מספר הפניות בשנה למשרד הפני�.  בוטלו ומספר רב של הרשעותפסקי די�
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 5.3%בדבר הליכי משפט חוזר בישראל נמצא כי , מתו� הנתוני� שנאספו בחיבור זה

 מתו� ס� כל הבקשות שונתה ההחלטה בעניינו 3.2%�מהבקשות למשפט חוזר התקבלו וב

  .447של הנידו� לאחר משפט חוזר

�דומה כי השינוי העיקרי אשר חל ע� הקמת הCCRC הוא בגישת הוועדה לתפקידה 

ה לחקור כדי לגלות ולתק� עיוותי הוועדה מדגישה את תפקיד. 448וביחסה אל הפוני� אליה

 ומגלה נחישות ונכונות להעביר יותר מקרי� לבית המשפט מנכונותו של משרד הפני� די�

אובייקטיביות החקירה ועריכתה , הוועדה שוקדת על העמקת החקירה. קוד� לרפורמה

הוועדה פועלת כדי להביא לידיעת הציבור את דבר קיומה . 449באמצעיה שלה ככל הנית�

בי� היתר באמצעות פרסו� ועריכת טופסי , פקידה ועושה להקלת נגישות הציבור אליהות

קשה ומבקשת לגלות פתיחות ושקיפות מירביי� כלפי הציבור יהוועדה ב. פניה והסבר

  .ורשויות השלטו�

נוכח הנתוני� הסטטיסטיי� נטע� על ידי ארגו� . יש אשר סבורי� כי אי� הוועדה עושה די
“Justice”הוועדה מצדה סוברת שא� אחוז סביר . וועדה נכשלה במילוי תפקידה כי ה

' לדעת הפרופ .ה לשאת בנטל המעמסהימההעברות מסתיימות בקבלת הערעור הרי עלה ביד

נובלס ושי� יש לבחו� את פועלה של הוועדה בשי� לב ליחסי הגומלי� בינה ובי� בית 

 

.  בקשות לשנה�1100מספר הבקשות בשנתיי� הראשונות לפעולת הוועדה עמד על כ. 800
פניות חדשות  �932 ל777בשני� לאחר מכ� נרשמה ירידה במספר הבקשות ואלה נעו בי� 

יש לציי� כי . Criminal Cases Review Commission Annual Report 2002-2003, p. 17, לשנה
 עשוי לקד� זיהויי� של  מתו� מחשבה שניתוחהוועדה שומרת את נתוני הבקשות שבטיפולה

בשלב זה .  זה יהיה בעתיד פתוח לעיו� הציבורמידעמאגר . גורמי� להיווצרות� של עיוותי די�
לא פורסמו אלא נתוני� בדבר הגורמי� לביטול הרשעות בערעורי� חוזרי� בתקופה שבי� 

 משנת  לדוח44' עמג�  אור, 2004 לדוח משנת 16�14' ראו עמ, 2004 עד מר� 2003אפריל 
 .  לעניי� מאגר מידע זה2003

 .255, 253' או עמר  447
ות ומידת עצמאות גבוהה מאלה של אקטיבי, מהירות בעבודה, א� שהוועדה מגלה יעילות  448

:  במשרד הפני�”C3“משרד הפני� הרי היא עדיי� סובלת מחוליי� אשר אפיינו ג� את מחלקת 
רתיעה מהעברת עניי� , היעדר סמכויות חקירה, היעדר ייצוג משפטי לפוני�, פעולה לפי פנייה

  ;Taylor & Mansfield supra note 407או ר, מטע� של הפרדת רשויותבית המשפטל
R. Nobles, D. Schiff “The Criminal Cases Review Commission: Reporting Success?” 64 

M. L. R. (2001) 280. הצלחת פעולת הוועדה אינה נמדדת ביכולתה לתק� את �לדעת האחרוני 
הצלחתה הנחזית אינה פרי מניעת .  במידת אמו� הציבור בה כי א�תיכל מקרי ההרשעה המוטע

. תור� למניעת מקרי� של עיוותי די� וריפויי�שות די� או תיקונו אלא פרי דימויה כאמצעי עיו
 .נאמנות לעניי� ועצמאות הוועדה,  שקיפות,האחרו� הושג באמצעות פתיחות

בהתא�  ;Duff supra note 377 גישה זו מודגמת היטב במאמרו של חבר הוועדה הסקוטית  449
הוועדות . ה אינקוויזטורי אשר אינו קשור לדיני הראיותלמאמר פועלות הוועדות כגו� חקיר

לש� כ� יאספו וישקלו הוועדות ראיות .  מה אכ� קרה– חוקרות במטרה לגלות את האמת
  .א� ג� לחובתו, לזכותו של הפונה
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לוועדה שעליה להבי� את קשייו בית המשפט לערעורי� מאותת  לדעת�. המשפט לערעורי�

זאת בד בבד ע� נכונותו של . חששו מפני הצפתו בערעורי� ואת שמרנותו, בביטול הרשעות

 לגלות עמדה –י שאלה יצביעו על שינוי במדיניות  במקרי� קשי� ומבל– בית המשפט

, על הוועדה במצב דברי� זה. ליברלית שאינה עולה בקנה אחד ע� מדיניותו המוצהרת

לגלות עמדה נחושה ולנסות להביא לריכו� ושינוי בעמדתו של , נובלס ושי�' ת פרופלדע

  .450בה� סיכויי קבלת הערעור נמוכי�שבית המשפט על ידי העברה מדודה של מקרי� 

קרי הסמכות להעביר ענייני� דר� , עד כה נדונו שני מישורי� ראשוני� של הרפורמה

בו מוכרע עניינו שהמישור ,  של הרפורמהיהמישור השליש. הפעלתה וזהות בעל הסמכות

�אי� בידי ה.  בית המשפטעל ידיהוא מישור הדיו� וההכרעה בערעור , של הנידו�CCRC 

, עומד הנידו� לבדו, נפתחו השערי�. אלא מפתח לפתוח את שערי בית המשפט בפני הנידו�

הרפורמה היה במישור זה על . לפני בית המשפט להוכיח את ערעורו, גוריע� או בלי סנ

עילת ( מבח� קבלת הערעור ,התייחסות בית המשפט לראיות חדשות: לטפל בשלוש סוגיות

שתי הסוגיות האחרונות .  וסמכותו של בית המשפט להורות על שמיעה מחדש,)התערבותה

לסקור את התייחסות בית המשפט לערעורי� לראיות , כ� על, נותר. 451נדונו במקו� אחר

  .452חדשות בערעור

ות המלצות ועדת החקירה לעניי� מערכת הצדק הפלילי תוק� החוק ונקבע כי בעקב

. בסמכות בית המשפט לערעורי� לקבל ראיה חדשה א� הדבר דרוש לש� עשיית הצדק

הוצג , עילת התערבותה של ערכאת הערעור וביטול הרשעהבדומה לתיקו� , תיקו� זה

  . את הדי� הנוהגבהיר כמ

קבעו בחוק פרמטרי� אות� ישקול בית המשפט לערעורי� קרו� האמור נילצד קביעת הע

  : ואלה הפרמטרי�453בבואו להתיר קבלתה של ראיה חדשה

  ?הא� נית� להאמי� לראיה, דהינו. קיומה של אמינות לכאורית לראיה  –

  ?הא� הראיה מקדמת עילת ערעור מוכרת. נחיצותה של הראיה  –

  .וניתקבילותה של הראיה בעת הדיו� לפני הערכאה הדי  –

 

450  R. Nobles, D. Schiff “The CCRC: Establishing a Workable Relationship with the Court 
of Appeal” [2005] Crim. L. R 173 .  

  .�121 ו116' או עמר  451
השורות הבאות מתייחסות להלכות בית המשפט לערעורי� בשבתו בערעור כנגד הרשעה בבית   452

אשר ערעור , הדברי� אינ� רלוונטיי� ביחס להרשעות של בתי משפט השלו�. משפט הכתר
 .הציג כל ראיהכנגד� נשמע על דר� השמיעה מחדש וברי כי נית� בערעור מסוג זה ל

453  C.F. Campbell [1997] 1 Cr.App.R. 199. 
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  .הגשת הראיה לפני הערכאה הדיונית� לאיהסברקיומו של   –

בית המשפט ייבח� את , מבי� הפרמטרי� האמורי� נודעת חשיבות יתרה לפרמטר השני

הפרמטרי� מהווי� רק מבחני . השפעת הראיה על הקביעות העובדתיות בעניינו של המערער

פי הבנתו  על מדתו ביחס לראיהייקבע את עבית המשפט  בסופו של דבר, עזר לבית המשפט

לפיו על הצדדי� לדיו� שקרו� יקרו� זה מוקנית חשיבות לעילצד ע. 454ולש� עשיית הצדק

על כ� בית המשפט נמנע . להביא את מלוא טענותיה� וראיותיה� לפני הערכאה הדיונית

מקצה " כי בית המשפט לערעורי� מהווה לבל יוסק מה�, מלית� החלטות גורפות

  .455"שיפורי�

דעת מקצועיות חדשות �בכל הקשור לראיות מדעיות חדשות או חוותשעוד יש לציי� 

ונטה לקבל� במסגרת " גישה נדיבה", י� האחרונותנבש, גילה בית המשפט לערעורי�

מקלה על קבלת ראיות חדשות בערעור חוזר מאשר שיש המזהי� מגמה כ�   כמו.456ערעור

   .457בערעור רגיל

, א� ריצה חלק או את מלוא העונש אשר הוטל עליואשר הורשע ו, משזוכה אד�

מש� שני� לא העניק המשפט האנגלי זכות לפיצויי� למי שזוכה . פיצויו סוגייתמתעוררת 

  –  לית� פיצוידעת�שיקולהיה , אמנ�, למשרד הפני�. בדי� לאחר ערעור או ערעור חוזר

ex gratia ,א� אי� . 458הציבוריתנמצא כי ההרשעה נגרמה עקב מחדל חמור של הרשות מש

ובית המשפט לא ראה עצמו מוסמ� לחייב את המשרד לית� פיצוי או לפיצוי מדובר בזכות 

  . להורות על שיעור הפיצוי הנאות

 

454  R. v. Cairns [2000] Crim. L. R. 473 ;D. & J. [1996] 1 Cr.App.R. 451, 460.  
455  Taylor supra note 303, p. 280; R. v. Hakala [2003] Crim. L. R. 578.  
456  Taylor supra note 303, p. 284 .�באנגליה מגלה נכונות גבוהה ככלל בית המשפט לערעורי 

לשמוע ראיות בעצמו ולא להחזיר את הדיו� לצור� , מזו של בית המשפט לערעורי� בישראל
שיקולי חלוקת :  כי הדבר נובע ג� משיקולי� מערכתיי�דומה. השמיעה לערכאה הדיונית
יש להיות ערי� כי בחלק לא מבוטל מהתיקי� מדובר באישו� . משאבי� במערכת השיפוט

החזרת עניי� תחייב שמיעה מחדש של כל התיק וכרוכה . שר נידו� לפני חבר מושבעי�א
  . בהוצאות רבות

457  Pattenden supra note 284, p. 361.  
 אור. בית המשפט מוסמ� לפסוק לנאש� או מערער אשר זוכה בדי� הוצאות משפט בלבד  458

Archbold 2001 (cd-rom), Ch. 6 .עבור הוצאות מטרת ההוצאות היא לשפות את �הנאש 
פסיקת הוצאות משפט וסכומ� נתונות . ו לצור� ניהול הגנתוייד סבירות אשר הוצאו על

בבואו לפסוק הוצאות יישקול בית המשפט את דר� התנהגות . דעת בית המשפט�לשיקול
 ,Criminal Justice Actראו . הסניגוריה והתנהלות הדיו� המשפטי, התביעה, רשויות החקירה

2003, part 1, sec. 3 , לפסיקת הוצאות משפט בהלי� הפליליכ� ראו מדרי�Practice Direction 
(Costs in – Criminal Proceedings), 93 Cr.App.R. 89.  
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� ל133סעי� כיו� קובע .  נקבע הסדר חלקי בחקיקה1988רק בשנת Criminal Justice 

Act, 2003 נגר� שי ראיה המוכיחה עקב גילו, בוטלה הרשעה או ניתנה חנינה מלאהכי מש

, לנידו� עיוות די� ובלבד שהאיחור בגילוי הראיה לא נגר� בשל מעשה או מחדל של הנידו�

נמנע , בבואו לפרש סעי� זה, בית הלורדי�.  פיצוי– ישול� לנידו� ולאחר מותו לשאיריו

לפיה הזכות לפיצוי מוקנית רק למי שחפותו שמלקבל את עמדת משרד הפני� האנגלי 

את הסוגיה א� הזכות , מבלי לקבוע עמדה, הותיר בית הלורדי�, בה בעת. ה בראיותהוכח

לפיצוי עומדת ג� למי שהורשע שלא כדי� מחמת פג� בהליכי המשפט או בראיות ואינו ח� 

 כנגד החלטת משרד .נקבע על ידי משרד הפני� ,פי הסעי� על, שיעור הפיצוי. 459מפשע

 בית המשפט לא יטול פי דיני המינהל הציבורי  על�אול ,הפני� נית� לעתור לבית המשפט

 הסדר סטטוטורי זה לא ביטל את .460 הפני� ויקבע את שיעור הפיצוידרמש דעת�שיקולאת 

  . קיימת ערב חקיקתוהייתה שex gratiaסמכות משרד הפני� לית� פיצוי 

  לרעת הנאש
" משפט חוזר"

 �2003 חידוש חקיקתי משנת י לציילא נית� לסיי� סקירה זו של המשפט האנגלי מבל

�במסגרת הCriminal Justice Act, 2003 שחוקקה בעקבות המלצות לרפורמה במשפט 

 לפקודה נקבע כי נית� לערו� משפט מחדש לנאש� שזוכה בדי� 10�בחלק ה. 461הפלילי

באישור , לש� כ� מוסמ� תובע. מעבירות חמורות שיוחסו לו ואשר נקבעו בנספח לפקודה

לפנות לבית המשפט לערעורי� בבקשה לבטל את הזיכוי מהעבירה , כלליתראש התביעה ה

בית המשפט יורה כ� בהתקיי� שני תנאי� . החמורה ולהורות על עריכת משפט מחדש

  :462מצטברי�

שלא הוגשה קוד� , כנגד זיכויו של הנאש� הוצגה לפני בית המשפט ראיה מחדשת  .א

שי� לב לכלל הנסיבות והתשתית ב, מהותית ומשכנעת, שהיא מהימנה, ראיה. לכ�

 

459  R. v. Mullen [2004] U.K.H.L. 18 . מעניי� לציי� כי בהתייחס לטענה האמורה של משרד
ו נהפכה על ידי בית הלורדי� בנימוק שהחלטת(קבע בית המשפט לערעורי� פליליי� , הפני�

שפג� בהליכי תפיסה ומעצר אינו פג� בהליכי המשפט ומשו� כ� אי� לתובע זכות לפיצוי 
 Our criminal law system, like that of most other states, does not“ :כי) בהתא� לחוק

provide for proof of innocence” Mullen v. Secretary of State for the Home Department 
[2002] EWCA Civ. 1882.  

 N. Taylor, J. Wood “Victims of Miscarrages of Justice” in Miscarriages,  ראולסוגיה זו  460
of Justice, A Review of Justice in Error (London, C. Walker, K. Stramer ed., 1999) 247.  

461  L.J. Auld supra note 438; J. Halliday Making Punishment Work (London, 
2001).  

462  I. Dennis “Prosecution Appeals and Retrial for Serious Offences” [2004] Crim. L. R. 
619, 633.  
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המשפט אינו נדרש בשלב זה להערי� את השפעת הראיה המחדשת על כלל  בית. הראייתית

 .ראיות התביעה או את סיכויי ההרשעה

 Interests of)ביטול הזיכוי ועריכתו של משפט מחדש ה� מעניינו של הצדק   .ב

Justice) .את חלו� הזמ� ,קיי� משפט הוג�במסגרת תנאי זה ישקול בית המשפט א� נית� ל 

הצגתה � אי א� נית� היה להציג בעבר את הראיה המחדשת וסיבות,ממועד ביצוע העבירה

כ� ייבח� בית  כמו. ולבסו� א� רשויות החקירה והתביעה נהגו בזהירות ובמיומנות נאותי�

ד ע� א� ביטול הזיכוי ועריכתו של משפט חוזר עולי� בקנה אח, המשפט במסגרת תנאי זה

בייחוד מכווני� . חובותיה הבינלאומיי� של אנגליה בהתא� לאמנות עליה� היא חתומה

 .שנעשתה לחלק מהמשפט המקומי, הדברי� לאמנה האירופית בדבר זכויות אד�

לצור� הגשת הבקשה ומתנה הליכי חיפוש או , הפקודה מסדירה את הליכי החקירה

 .ראש התביעה הציבוריתחקירה של נאש� שזוכה ותפיסת קניינו באישור 

  ערעור חוזר במשפט הסקוטי  .ד

בדומה . על ההלי� הקבוע במשפט האנגלי, בעיקרו, הערעור החוזר בסקוטלנד מושתת

היה מזכיר המדינה הסקוטי מוסמ� להעביר , 1996למצב באנגליה לפני הרפורמה של שנת 

מזכיר המדינה . �לבית המשפט לערעורי� בכל זמ, למעט של בית משפט השלו�, כל הרשעה

נוכח , פני נקיטה בהלי� של חנינה ראוי עלהדבר  הוא היה סבור שכאשרהיה עושה כ� 

על מזכיר המדינה היה מוסמ� לעשות כ� בי� שהוגש ערעור . ראיות או טענות לחפות הנידו�

  . הנידו� ובי� א� לאוידי

כללה ,  אשר דנה בהצעות שונות לרפורמה בהלי� הפלילי הסקוטי463ועדת סטרלנד

 לידי רשות עצמאית ו זו של מזכיר המדינה המלצה להעביר את סמכות1996בדוח משנת 

�בדומה לCCRC . ה1999בעקבות הדוח הוקמה בשנת �Scottish Criminal Cases Review 

Commission) להל� – SCCRC .(ה בי� שתי בשורות הבאות מבוקש לעמוד על השונ

  .)SCCRC(לוועדה הסקוטית  )CCRC (הוועדה האנגלית : הוועדות

�החוק הסקוטי קובע כי הSCCRC לאחר מיצוי  תעביר עניי� לבית המשפט לערעורי�

אפשר שנגר� לנידו� כי  וכאשר הוועדה סבורה הליכי הערעור או חלו� המועד להגשת�

אלה ה� שלושה . עיוות די� ומעניי� הצדק להעביר את העניי� לבית המשפט לערעורי�

 

 Scottish Criminal Cases Review Commission v. HMV (2000) SCCR אולדוח הוועדה ר  463
842; Lord McCluskey, P. McBride Criminal Appeals (Edinburgh, 2nd ed., 2000), 208 .  
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לכאורה נית� לסבור . 464)"מעניי� הצדק"גרימת עיוות די� ו, מיצוי הליכי�(� תנאי� מצטברי

 להגדיר דעת�שיקולכי מבח� זה רחב מהמבח� של הוועדה האנגלית והוא מותיר לוועדה 

יש , ראשית. יותר מאשר מציאותיתרומנטית  אאלא שנראה כי עמדה זו הי. 465מהו עיוות די�

שפט הסקוטי הוא א� לדעת בית המשפט נגר� לזכור כי המבח� לקבלת ערעור לפי המ

מעמד הוועדה וער� החלטותיה יפגעו א� היא תאמ� עמדה , שנית. 466למערער עיוות די�

הד לדברי� נית� למצוא . הנוגדת לעמדתו של בית המשפט לערעורי� ביחס למושג עיוות די�

נייני� אשר בפסיקתו של בית המשפט לערעורי� אשר קבע כי הוועדה מוגבלת בחקירתה לע

  :468באו הדברי� לביטוי ג� בדברי� הבאי�. 467נתוני� לבחינתו של בית המשפט

“The difference between the functions of the Commission and the 

functions of this court must again be noted. The Commission expressly 

(and we think surprisingly) say that they did not concern themselves with 

the merits of the applicant’s defence ‘as now stated by him’, but rather 

with whether there was a miscarriage of justice suffered by him at the 

time he was before the court for the offence. As we have indicated, we do 

not think it appropriate for us to consider the basis upon which the 

Commission held the statutory grounds for referral to have been 

established. But we think it necessary to make it clear that we cannot and 

do not associate ourselves with the reasoning which led them to that 

conclusion, the soundness of which was not the subject-matter of 

submissions to us… we are satisfied... that it contains no relevant 

averment of a miscarriage of justice having occurred, and it is accordingly 

inappropriate to carry the matter further by any form of factual 

investigation”. 

 

464   www.scotcourts.gov.ukSCCRC v. HMV (2001) http:\ ; נאמרו אגב דיו� בבקשה �הדברי
הוועדה . בה נטע� לעיוות די� הקשור לדר� פעולתו של חבר המושבעי�ששהוגשה לוועדה 

(SCCRC)ילבדוק את שא, בבקשה, תבקשה נ�בחדר �; רע בעת דיוני חבר המושבעי �ענייני
ראו , אשר אינ� ניתני� לבחינה על ידי בית המשפט ואשר חקירת� עולה כדי ביזיו� בית משפט

R.v. Connor [2004] UKHL 2.  
  .Duff supra note 377, pp. 344-345 אור ,דעתו של חבר הוועדה הסקוטית דא�זוהי   465

  .130' או עמר  466
  .464 הערהלעיל  אור  467
468  Crombie v. Clark [2001] S.L.T. 635 )יותר . )'ג'  ע– הדגשה בטקסט שלי �לדעה נוקשה א

פי דיני הראיות וסדרי הדי� וללכת בעקבות ההלכה הפסוקה  הסוברת כי על הוועדה לפעול על
   .297'  עמ,השווה ג� למצב באנגליה. Letter to the Editor [2001] Crim. L. R. 761 אור
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.  בי� שתי הוועדות בכל הקשור ליכולת� לחקורממשיי�הבדלי� נית� להצביע על מספר 

, לערו� תצהירי�, בדומה לוועדה האנגלית רשאית הוועדה הסקוטית במסגרת החקירה

 Lord)קט דעת מקצועיות ממומחי� עצמאיי� ולבקש מהלורד אדוו�לפנות לקבלת חוות

Advocate)) לערו� פעולות חקירה באמצעות המשטרה או רשויות ) ראש התביעה בסקוטלנד

הוועדה רשאית לפנות לבית משפט השלו� על מנת ששופט בית , נוס� על כ�. חקירה אחרות

 לכל רשות להורותבעוד הוועדה האנגלית מוסמכת . המשפט יגבה עבורה עדות תחת אזהרה

 מכל לבקשרשאית הוועדה הסקוטית , ביר לעיונה כל מסמ� ומוצגציבורית לשמור ולהע

תאגיד ציבורי או תאגיד פרטי למסור לידיה כל מסמ� ומוצג אשר היא סבורה שהוא , אד�

מנת לקבל צו  לאכיפת בקשתה רשאית הוועדה לפנות לבית המשפט על. דרוש לה לחקירה

  . שיפוטי מתאי�

 כאשר במסגרת חקירה ,ט העליו� של סקוטלנדסוגיה אחרונה זו עלתה לפני בית המשפ

�ביקשה הSCCRCקשורי� שה י מהתביעה הכללית לקבל את מלוא המסמכי� המצויי� ביד

העליו� בסקוטלנד בית המשפט . 469לעניי� נושא החקירה ובכלל אלה תכתובות פנימיות

ק בית המשפט קבע כי מגמת המחוק. עמד על אפשרויות החקירה העומדות לרשות הוועדה

עוד הדגיש בית המשפט . היא לית� לוועדה אפשרויות חקירה נרחבות ומלאות ככל האפשר

מכא� פסק בית .  מקור לאמו� הציבור בוועדהאהיש, את חשיבות עצמאותה של הוועדה

 מניעת על ידיבי� היתר , המשפט שאי� להתיר ניסיונות לכוו� או להשפיע על פעולת הוועדה

 המשפט הוסי� וקבע שיש לפרש בהרחבה את סמכויות הוועדה בית. עיו� במסמכי� דרושי�

בה� היא רשאית שלכ� יש לכלול במסמכי� . והאפשרויות העומדות לה בפעולת החקירה

, המבח�. בכלל זה תכתובת פנימית של עובדי התביעה הכללית, לעיי� ג� מסמכי� חסויי�

האחד כי מדובר : ברי�לקבלת צו עיו� מבית המשפט מורכב משני תנאי� מצט, כ� נקבע

השני כי סביר . פי די� במסמ� או חומר העשוי לסייע לחקירת הוועדה ובמילוי תפקידה על

  .ועדהו הדעת�שיקולהתנאי האחרו� נתו� ל. לבקש גישה למסמ�

 34הוועדה הפנתה .  פניות420�בהוועדה לטפל סיימה הראשונות  שנות פעולתה חמשב

בשבעה :  ערעורי�10� המשפט לערעורי� ד� והחליט בבית. מקרי� לבית המשפט לערעורי�

מכלל . שלושה ערעורי� נדחו. ערעורי� התקבל הערעור והמערער זוכה או שגזר דינו שונה

הוחלט להעביר את ,  מהבקשות שהתקבלו במהל� שנות עבודתה8.1%�הנתוני� נמצא כי ב

בניכוי . ר לענישה התייחסו להרשעה והית5.9%מתוכ� , העניי� לבית המשפט לערעורי�

בקשות היסטוריות שהתקבלו לידי הוועדה ממזכיר המדינה עומד שיעור העברות לעניי� 

  .2.7%470ההרשעה על 

 

469  Scottish Criminal Cases Review Commission, supra note 463.  
  .SCCRC, 5th Annual Report and Accounts (2004) אולנתוני� ר  470
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  משפט חוזר במשפט הקנדי  .ה

 מוסמ� שר Criminal Code(471 ( לחוק הפלילי הקנדי696.6�696.1 פי�בהתא� לסעי

בה� נטע� ש 472במעצר מונעאד� המצוי במסגרת טיפולו בבקשות של נידו� ושל המשפטי� 

  :נוס� על הענקת חנינה, לנקוט באחת מהאפשרויות הבאות, לעיוות די�

רשאית שלא התביעה (לבטל את ההרשעה ולהורות על עריכתו של משפט חדש   .1

  .)במקרה זה תקבע זכאותו של הנידו�להגיש כתב אישו� חדש ו

  .� כערעורלהעביר את העניי� לבית המשפט לערעורי� לשמיעת העניי  .2

  . דעתו�על מנת לקבל את חוותלהעביר כל שאלה לבית המשפט לערעורי�   .3

 הייתהעד לאחרונה ש  סמכות זו בסמכות החנינה של הכתר הבריטיהיסטורית מקור

�לאחר חקיקת ה,  כיו�סמכות החנינה. מותנית בקבלת בקשה לחנינהCriminal Law 

Amendment Act, 2002 לקוד 749לפי סעי� , לי של קנדהבידי המושל הכל נתונה 

  .473הפלילי

. השר יפעיל את סמכותו א� הוא סבור שיש בסיס סביר להניח כי נגר� עיוות די� למבקש

. לש� כ� ישקול השר א� הבקשה נתמכת במידע חדש בעל חשיבות שלא נשקל קוד� לכ�

 או היכל זאת בשי� לב לכ� שסמכות. על השר לבחו� את רלוונטיות המידע ומהימנותו

סמכות חריגה לאחר שמוצו דרכי הערעור והביקורת לפני בתי המשפט ואי� היא מהווה 

  . ערעור נוס�

בכלל אלה מוסמ� . החוק מקנה לשר סמכויות חקירה שונות לצור� מילוי תפקידו זה

לאפשר את העיו� בה� ואת , לחייב אד� לגלות מסמכי� ומוצגי�, לחפש ראיותהשר 

סמכויות אלה לעובדי היחידה השר רשאי לאצול .  תחת אזהרה ולגבות עדויותבדיקת�

ו לבדוק יאשר מונו על יד, חוקרי� חיצוניי�כ� לבמשרדו שעוסקי� בבדיקת הבקשות ו

  . מתמסוידעת� בעניינה של בקשה �ולחוות

 

471  Bill C-15A, Criminal Law Amendment Act, 2002.  ל המקורות נסמכת עלהל� הסקירה
 Addressing Miscarriages of Justice: Reform Possibilities for Section 690 of the :הבאי�

Criminal code, at http://canada.justice.gc.ca/en/cons/amj/coverre.html; Campbell supra 
note 369; Trotter supra note 373.  

472  Preventive detention under the dangerous and long-term offender part of the Criminal 
Code of Canada.  

ומופעלת  (Solicitor General of Canada) החנינה הלכה למעשה נתונה ליוע� המשפטי הכללי  473
  .�Correctional and Conditional Act, 1992פי ה בהתייעצות ע� ועדה אשר הוקמה על
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כפי שגובשו ,  עגנה בחוק את נוהג הדיו� ונוהלי הטיפול בבקשה2002החקיקה משנת 

מה להקנות סמכויות ג הבהירה את חשיבותה של הסמכות ואת המחקיקה זו .1994בשנת 

נפגע שחקירה מתו� הכוונה לקד� פתיחות של המינהל הציבורי וזמינותו של סעד זה למי 

לש� קידו� עצמאותה של היחידה במשרד , זאת ועוד. כתוצאה מעיוות די� בהלי� הפלילי

מנה לו יוע� מחו� למשרד החוק קובע כי השר י, המשפטי� ועצמאות סמכותו של השר

כל זאת . המשפטי� אשר ייע� לו בעניי� הפעלת הסמכות ויפקח על הלי� הטיפול בבקשות

דעת בעניינה של בקשה �סמכות השר למנות יוע� חיצוני לבדיקה ומת� חוותממבלי לגרוע 

להגיש לפרלמנט דוח ) שר הפני�(לבסו� ראוי לציי� כי החוק מורה לשר הממונה . מתמסוי

  .תי בדבר הטיפול בבקשות והפעלת סמכותו זושנ

 עד 50אשר מספר� נע בי� , בכל הקשור לטיפול בבקשות 1994הרפורמה נערכה בשנת 

על הפונה לפרט בפנייתו אל השר את , בהתא� לנהלי� שגובשו אותה שנה.  בקשות לשנה70

תק מכל  לצר� מידע חדש שיש בו לבסס את הטענה לעיוות די� וכ� עו,נימוקי פנייתו

  . תנו בעניינו ובכלל זה עותק מנימוקי הערעור אשר הגישיההחלטות שנ

טיפול לנקבעו אמות מידה , 1994רסמה בשנת ושהובהרה ופ, בהתא� למדיניות המשרד

 אינו ערעור אלא הלי� יוצא דופ� הנועד 690פי סעי�  ההלי� עלבהתא� לאלה : בבקשה

השר אינו ש� את . יכי� האחרי� על פי חוקלית� מענה לעיוותי די� לאחר שמוצו כל ההל

לכ� קיומה של אפשרות להסיק . ו תחת זה של בית המשפט או חבר המושבעי�דעת�שיקול

לשר הפונה . מסקנות אחרות מאלה שנקבעו בפסק הדי� לא תהווה עילה לקבלת סעד מהשר

. דונו והוכרעולא די בחזרה על אות� ראיות וטענות אשר נ, נדרש להציג עניי� שיש בו חידוש

תיבדק אפשרות השפעת , הועלה עניי� כאמור. על הפונה להציג עניי� חדש ובעל משמעות

אי� צור� לשכנע את השר בדבר חפותו . תנה בעניינו של הנידו�יהעניי� על ההחלטה אשר נ

  .474לפיה ככל הנראה נגר� לנידו� עיוות די�שדי בביסוסה של מסקנה , של הנידו�

קשות מרוכז במשרד המשפטי� של קנדה בידי מחלקה נפרדת אשר הטיפול בב, כאמור

במחלקה מועסקי� . (Criminal Conviction Review Group) 1993הוקמה לש� כ� בשנת 

 על ידינוס� על אלה חלק מהבקשות נבחנות . עלי ניסיו� כתובעי� או כסניגורי�בדי� �עורכי

י� בדימוס של בית המשפט העליו� של די� בכירי� וא� שופט�עורכיבה� שיועצי� חיצוניי� 

בה� כתב האישו� הוגש על ידי התביעה ש יוע� חיצוני שכיח במקרי� ו שלמינוי. קנדה

  . 475ת ולא על ידי רשויות התביעה של הפרובינציות השונותפדרליה

 

 אחד מהמבחני� אשר פותחו בפסיקה הקנדית אות די� הויש להיות ערי� כי גרימתו של עיו  474
 .125' או עמר. לעניי� התערבותו של בית המשפט לערעורי� בפסק הדי�

יש לציי� כי הרוב המכריע של האישומי� מוגשי� על ידי רשויות התביעה של הפרובינציות   475
גוד ענייני� את הטענה בדבר ני, לדעת ועדת משפטני� שבדקה את הסוגיה, דבר אשר הכהה

 ).התביעה הפדרלית(בו מצויה התביעה הכללית של קנדה ששל שר המשפטי� כראש המשרד 
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א� אי� ,  בטענה לעיוות די�(air of reality)ממש לאחר בחינה ראשונית שיש , א� נמצא

תפתח חקירה במטרה למצוא מידע ,  להצדיק את הפעלתה של סמכות השרבבקשה די כדי

לש� כ� נתונות בידי עובדי . חדש ומשמעותי שיש בו כדי להשפיע על תוצאת המשפט

רשאי� ה� נוס� לכ� . המחלקה במשרד המשפטי� והיועצי� החיצוניי� סמכויות חקירה

המשטרה הקנדית המלכותית אשר תבוצע על ידי , להורות על קיומה של חקירה משטרתית

)The Royal Cnadian Mounted Police( נפרדת מהמשטרה המקומית בכל פרובינציהאשהי  .

לאחר גיבוש . המבקשלקבלת תגובת ומסקנותיה  יועבר סיכו� החקירה בסיו� החקירה

 הודעה על . מועבר העניי� להחלטתו האישית של השר, או היוע� החיצוניהמלצות המחלקה

  .החלטת השר נתונה לביקורת שיפוטית. 476על פי רוב תינת� בכתב ותפורס�ההחלטה 

להפנות את העניי� , לרוב במקרי� קשי� או בעלי תהודה ציבורית רבה, בסמכות השר

הפנית .  לבית המשפט לערעורי�,אשר התעוררה במהל� בדיקת הבקשה, כולו או סוגיה

הא� לאור המשפט בשאלה העניי� כולו לבית המשפט תעשה לש� קבלת עמדת בית 

סבור בית , ואשר בית המשפט ימצא לנכו� לקבל, הטענות והראיות שהובאו לפני השר

דעתו �מתבקש בית המשפט לחוות, א� כ�. עיוות די�, בהרשעתו, המשפט כי נגר� לנידו�

פסיקת בית המשפט לערעורי� קבעה . אותו יש להעניק למבקשמהו הסעד הנכו� בשאלה 

  : 477לפיה�שגיה האחרונה אמות מידה בסו

 .א� הוכחה החפות מעבר לספק סביר כי אז יש לית� חנינה מלאה לנידו�  –

 .א� קיימות ראיות לכאורה לחפות יש להורות על העברת העניי� לערעור  –

 ראיה חדשה שנית� להאמי� לה והיא לבד או במצטבר ע� ראיות תגלתהא� נ  –

 .עה ולהורות על משפט חוזראחרות משפיעה על ההרשעה יש לבטל את ההרש

אשר רשאי לבחו� הענקת חנינה , א� לא נמצא עיוות די� יחזור העניי� לשר  –

 . מותנית

במהל� . בפניית השר יכול להתפרש על פני ימי� אחדי�לפני בית המשפט הלי� הדיו� 

לחייב את הנידו�  בית המשפט רשאי במסגרת ההלי�. רבי�הדיו� עשויי� להישמע עדי� 

יותר מכל מעיד הלי� ). ב"רפואיות וכיוצ, מדעיות(להורות על עריכת� של בדיקות  והעידל

  .להלי� בדיקת הטענות בדבר עיוות די�, מתמסויבמידה , זה על הצור� לית� פומבי

 

עשויה להיות ארוכה ומפורטת , לה� תהודה ציבוריתשבייחוד במקרי� , על ההחלטההודעה   476
 .  עמודי�72פני   באחד מהמקרי� התפרסה הודעה כאמור על,עד מאוד

477  Re Milgaard 90 D.L.R. 1 (1992).  
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�לבסו� יש לציי� כי קריאה להקמתו של גו� עצמאי בדומה לCCRCבאנגליה נדחתה  ,

סופיות החלטות בתי המשפט ועלות הפעלתו של דלול , בי� היתר בשל חשש לריבוי בקשות

  . גו� כאמור

  י נ האמריקביקורת עקיפה וסעד בגי� הרשעה מוטעית במשפט  .ו

חוקי� אשר מטרת� לאפשר , ע� השני�, הברית נחקקו�בכל מדינה ממדינות ארצות

. להביא ראיות חדשות ולהשמיע טענות לחפותו, אשר הורשע בפסק די� סופי וחלוט, לנאש�

 מדינות מוגבלת 22�ב, כ� לדוגמה. חוקי� אלה מצטייני� בתקופת התיישנות קצרה,  עקאדא

ממועד מת� , לשנה אחת וא� פחות מכ�, פי חוק האפשרות לבקש את ביטול ההרשעה על

תמיכה ראיה חדשה לו תנאי� לקבלת בפסיקת המדינות השונות נקבע .פסק הדי� הסופי

  :478לפיה�שבטענה לחפותו של נידו� 

  ;נתגלתה לאחר סיו� ההליכי�שראיה מדובר ב  –

  ;לא נית� היה לגלות את הראיה בשקידה סבירה קוד� לכ�  –

  ;הראיה נוגעת לעצ� חפותו של הנידו�  –

  ;הראיה מהותית לסוגיות אשר עלו במשפטו  –

  .  על סיכוי של ממש לזיכוי הנידו�ללמדיש בראיה   –

 דרכו מבקשי� אסירי� מכל ,לי� העיקריצמצו� חקיקתי ופסיקתי זה הביא לידי כ� כי הה

לקבל סעד בגי� הרשעה מוטעית או ענישה מוטעית הוא , תפדרליהמדינות ומ� המערכת ה

 ,הלי� זה מהווה את המצע הרעיוני והמסגרת התורתית. פדרליהלי� ההביאס קורפוס ה

ר סעד לאח שעוסקי� במת�  חוקי� שוני� במדינות השונות,פיה עוצבו ממנה שאבו ועל

  .479הרשעה

 עד 2241י� מתנהל בהתא� לסימני� פדרליהלי� הביאס קורפוס במערכת בתי המשפט ה

28� ל2255 U.S.C.480 . רפורמה במסגרת ה1996חקיקה זו עברה בשנת �Antiterrorism & 

 

478  Griffin supra note 378, pp. 1292-1295, מאוד של �זאת יש לציי� כי במספר מצומצ �ע 
  .בו נית� לעתור לביטול ההרשעהשמבחינת המועד , אי� כל הגבלה, יורק�בה� ניושמדינות 

 L.W. Yackle Post Convuction אולסקירה היסטורית והתפתחותית של דיני� אלה ר  479
Remedies (1981); אור�ג  Uniform Post-Conviction Procedure Act Uniform Laws 

Annotated, vol. II A.  
 R.H. Fallon, D.J. Meltzer, D.L. Shapiro The אולדיוני� מקיפי� בהלי� הביאס קורפוס ר  480

Federal Courts & The Federal System (New York, 4th ed., 1996), Ch. 11; W.R. LaFave, 
J.H. Israel, N.J. King Criminal Procedure (St. Paul, 3rd ed., 2000), Ch. 28 .  
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Effetive Death Penalty Act .ת הפרשנות המצרה של בית א דמהייישמה וקרפורמה ה

כ� נקבעה   כמו.481עקרונותיו בעשרי� השני� האחרונותהמשפט העליו� לכללי ההלי� ו

פי חוק  מסיו� שאר הליכי הערעור והביקורת על, בפקודה תקופת התיישנות בת שנה אחת

הוראה זו פורשה באורח דווקני , להגשת עתירה לצו מסוג הביאס קורפוס, )או חלו� זמנ�(

  .482בפסיקה

. 483עקיפה על הרשעה בדי�הלי� הביאס קורפוס הוא הלי� של ביקורת שיפוטית 

לבקר החלטה , פי המשפט המקובל על, ביקורת אשר צמחה מסמכותו של בית המשפט

בראשיתו התרכז ההלי� בבדיקת סמכותו של בית . מינהלית השוללת את חרותו של אד�

כדי ,  חלה התרחבות רבה בביקורת20�במחצית המאה ה. המשפט להרשיע את הנאש�

הראשו� הוא : שני פסקי די� מסמני� יותר מכל את המהפ�. רתמהפ� של ממש בהיק� הביקו

המהפ� הסתמ� בנכונות בית . Fay v. Noia484והאחר הוא , Brown v. Allenפסק הדי� בעניי� 

נוגעת ש, המשפט העליו� להתיר העלאתה של כל טענה במסגרת עתירת הביאס קורפוס

קרי (משפטית  לדו� בסוגיה ה,לא בי� שזו נטענה בעבר ובי� שפדרלית ולחוק פדרלילחוקה ה

 .לשמוע ראיות במסגרת ההלי�ודש מח) פדרליבטענות חוקתיות או טענות שנוגעות לחוק 

 בבית המשפט (Warren)מגמה מרחיבה זו של ההלי� התהפכה ע� תו� עיד� הנשיא וור� 

 אול�. 485)דהינו בתקופת הנשיא ברגר והנשיא הנוכחי רנקוויסט(הברית �העליו� של ארצות

, בבית המשפט העליו�, מאז ועד היו� נותרה המחלוקת בעינה בי� השמרני� ובי� הליברלי�

הא� ? פדרליהא� יש לדו� בכל טענה הנעוצה בחוק : 486באשר להיק� הראוי של ההלי�

 

 Williams v. Warden 529 U.S. 420 (2000); L.W. Yackle:אולרפורמה ולביקורת עליה ר  481
“Form and Function in the Adminsrtation of Justice: The Bill of Rights and the Federal 
Habeas Corpus” 23 U. Mich. L.J. Ref. (1990) 685; “Note: The Avoidance of 
Constitutional Qustions and the Preservation of Judicial Review: Federal Court 
Treatment Of The New Habeas Corpus Provisions” 111 Harv. L. R. (1998) 1578; 

S.B. Bright “Is Fairness Irrelevant?” 54 Wash. & Lee L. Rev. (1997) 1 .  
482  Rhines v. Warden 125 S.Ct. 1528 (2005); Pace v. Diguglielmo 123 S.Ct. 1807 (2005).  
לעומת זאת הלי� הביאס . הלי� הביאס קורפוס לאסיר באחת מהמדינות הוא הלי� אזרחי  483

 לסניגור על הזכות, בי� היתר, הדבר משפיע, קורפוס לאסירי� פדרליי� נחשב הלי� פלילי
 J.H. Blume, D.P. Voisin “An Introduction to Federal Habeas Corpus אובהלי� זה ר

Practice and Pricedure” 47 S.C.L.R. (1996) 271.  
484  Brown v. Allen 344 U.S. 443 (1953); Fay v. Noia 372 U.S. 391 (1963).  
בשני� , ספר האסירי�באורח יחסי למ, ואלה על, שינוי מגמות זה נת� אותותיו במספר הבקשות  485

 Fallon, Meltzer & Shapiro supra או ר, מאז מסתמנת ירידה במספר הבקשות,1970 עד 1965
note 480, p. 1364.  

הרווארד אשר קרא עוד ' בתור מאונ' אב� יסוד בוויכוח זה שימש ומשמש מאמרו של פרופ  486
 ,Bator, supra note 1 ,ו ערב הלכת בראו� להחזיר את הלי� הביאס קורפוס למצב1963בשנת 
p. 441 ,לעניי� זה�ראו ג  Guttenberg supra note 13.  
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הא� יש לערו� שמיעה מחדש או ? מקרי� קשי�, לדו� ולהתערב רק במקרי� חריגי�

כיצד יש להתייחס לטענות חדשות אשר לא ו? להסתמ� על קביעות הערכאות הקודמות

  ?נטענו קוד� לכ�

  :המחלוקת ניזונה מעמדות שונות בדבר האיזו� הראוי בי� הגורמי� הבא

  .זי� למול הגברת כוחה של מערכת המשפט בתו� כל אחת מהמדינותפדרליחיזוק ה  .א

  .סופיות ואכיפת החוק הפלילי למול הצור� למנוע הרשעה שלא כדי�  .ב

  .רבות בהחלטת המושבעי� אל מול חיפוש האמתהתע  .ג

אשר השפיע ומשפיע על ההלכות בדבר היק� , מובלע במחלוקת זו, גור� חשוב נוס�

הוא עמדת השופטי� ביחס לעונש , הביקורת השיפוטית במסגרת עתירת הביאס קורפוס

ת הוא גור� למערכת השיפוטית לפתח הלכו". מלחי�"עונש המוות מהווה גור� . 487המוות

  .למנוע את ביצוע גזר הדי�, עתי�ל, אשר נועדו

עקרונות מספר לצד . יותר מכל מצטיי� הלי� ההביאס קורפוס בהיותו הלי� מסוב�

על מידת מורכבות הדי� אמר הנשיא . נקבעו שורה ארוכה של חריגי� וחריגי חריגי�

  :488רנקוויסט

“The present state of our habeas jurisprudence is less than ideal in its 

complexity...”. 

 לצד חלק פדרלי את העקרונות הבסיסיי� של ההלי� האבקש להציגבשורות הבאות 

  .לעקרונות אלה, אולי היותר ידועי�, מהחריגי�

 ההלי� והיותו פתוח בפני מי 489ה� שיוריותשל ההלי� ראשוני� העקרונות השני 

ידו� למצות את הליכי הערעור והביקורת עקרו� השיוריות מלמד שעל הנ. שחירותו הוגבלה

של העיקרו� השני יסודותיו .  לצו הביאס קורפוס טר� הגשת עתירה,פי חוק על, השיפוטית

דרישה . הביאס קורפוס נועד לשחרר אד� ממעצר לא חוקימסוג לפיו צו שבמשפט המקובל 

 

,  עתירות5 מתו� כל 1995 עד 1973כ� בי� השני� : גור� זה נלמד ג� משיעור קבלת עתירות  487
שיעור קבלת עתירות של אסירי� אחרי� עמד על , לעומת זאת. 2התקבלו , של נידוני� למוות

  .LaFave, Israel & King supra note 480, p. 19 או ר,�1% מפחות
488  Schlup v. Delo 513 U.S. 298 (1995), 342.  
 החלי� על הלי� הביאס קורפוס ככל הלי� (Equity) חלק מעקרונות היושר היאשיוריות ההלי�   489

 ,Carey v. Saffoldאור.  ככזה חלי� עליו ג� דיני השיהוי,פי המשפט באנגלי לצו פררוגטיבי על
supra note 211; LaFave, Israel & King supra note 480, pp. 1329-1330.  
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דוגמת ( העותר רוככה וכיו� די בכ� כי קיימת מגבלה על חירותו של, למעצר או מאסר, זו

  .490)אסיר ברישיו�

קרו� חשוב נוס� הוא שההלי� נועד לבחינת טענות לפגמי� חוקתיי� בהלי� יע

ובכלל זה ליישו� לא סביר או ( טענה משפטית לפג� חוקתי היעדרב, כ� על. 491הפלילי

זאת אפילו יש בידי העותר . לא תצלח עתירת העותר) תפדרליפרשנות לא סבירה של חקיקה 

ורות י הנידו� ראיות בר בידבמקרי� של עונש מוות וכאשרשכנעות לחפותו אלא ראיות מ

  : 492משמעיות לחפותו�וחד

“Our federal habeas cases have treated claims of ‘actual innocence’, not 

as an independent constitutional claim, but as a basis upon which a 

habeas petitioner may have an independent constitutional claim 

considered on the merits, even though his habeas [*417] petition would 

otherwise be regarded as successive or abusive. History shows that the 

traditional remedy for claims of innocence based on new evidence, 

discovered too late in the day to file a new trial motion, has been 

executive clemency.  

[***HR1B] We may assume, for the sake of argument in deciding this 

case, that in a capital case a truly persuasive demonstration of “actual 

innocence” made after trial would render the execution of a defendant 

unconstitutional, and warrant federal habeas relief if there were no state 

avenue open to process such a claim. But because of the very disruptive 

effect that entertaining claims of actual innocence would have on the need 

for finality in capital cases, and the enormous burden that having to retry 

cases based on often stale evidence would place on the States, the 

threshold showing for such an assumed right would necessarily be 

extraordinarily high. The showing made by petitioner in this case falls far 

short of any such threshold”. 

 

  .Jones v. Cunningham 371 U.S. 236 (1963)דרישה זו רוככה בפרשת   490
491  Warden v. Vincent 123 S.Ct 1848 (2003).  
492  Herrera v. Collins 506 U.S. 390 (1993), 416-417 .מרות פסיקה זו של בית מעניי� לציי� כי ל

הברית נמצא פסק די� אחד של בית המשפט העליו� של מדינת �המשפט העליו� של ארצות
אילנוי הקובע כי על פי חוקת מדינת אילנוי עותר שיש בידו ראיה משכנעת לחפות זכאי לסעד 

ת  לפי חוק�due processבעתירה שכ� שלילת חרותו במצב דברי� זה עולה כדי פגיעה בסעי� ה
  .The People v. Washington 665 N.E.2d 1330 (1996) או ר,המדינה
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בו בית שבית המשפט יקבל עתירה מקו� , 1996 משנת פדרלי הבהתא� להוראות החוק

 או ייש� באורח פדרליחוק ת או לפדרליחוקה ההמשפט הנמו� נת� פרשנות בלתי סבירה ל

 העקרונות אשר נקבעו בפסיקת בכ� צעד המחוקק בעקבות.  ברור ומוכרפדרלילא סביר חוק 

  . 493בית המשפט

כלומר שיש בבקשה כדי , ג� א� טעה בית המשפט הנמו� טעות משפטית בלתי סבירה

יוסי� בית המשפט ויבדוק את נפקות , לגלות עילה לפסיקת סעד בהלי� ההביאס קורפוס

בית המשפט מחיל על הליכי הביאס קורפוס את , במילי� אחרות. הטעות על ההחלטה

 מתבטאת בנטל ההוכחה וזהות ונפקות החלה ז. Harmless Error494 – לכת הטעות החפהיה

באחד המקרי� : מחלוקת בפסיקת בית משפטבסוגיה זו קיימת . הדי� עליו הוא מוטל�בעל

נוהגת בערעורי� על פגמי� שנקבע כי מאחר ומדובר בתקיפה עקיפה יש להחיל את ההלכה 

א� שמדובר (שכ� עליו להוכיח את השפעת הפג� , תר על העוהשמכביד, שאינ� חוקתיי�

חסר נפקות הפג� בהליכי ערעור רגילי� היה הנטל על התביעה להוכיח כי ו, בפג� חוקתי

לפיו בית שמבח� קל יותר ב נעשה שימושבעניי� אחר , מנגד). והנאש� היה נהנה מהספק

 ,� למבח� זהבהתא. המשפט יבח� הא� הטעות השפיעה מהותית על החלטת המושבעי�

נראה כי . ספק כבד בדבר קיומה של השפעה מלמד שאי� ההרשעה יכולה להישאר על כנה

  .495טר� נאמרה המילה האחרונה בסוגיה זו

לא ידו�  ,קרו�יכע, טיותופי החלטות שבהלי� הביאס קורפוס מועברת ביקורת עלמאחר ו

  .ולהכריע בהבית המשפט בטענה חדשה שלא היה בידי בית המשפט הנמו� להתייחס 

פותחו חריגי� וחריגי חריגי� אשר , אי� דני� בטענה חדשהלפיו ש, זהקרו� ילצד ע

� זאת יש לזכור כי מדובר ע. מטרת� לאפשר העלאה ודיו� בטענות שלא נטענו קוד� לכ�

 השני� האחרונות בבית המשפט העליו� 25�אשר זכו לפרשנות מצמצמת בייחוד ב, בחריגי�

  .יתוארו להל�שכיחי� י חריגי� שנ. הברית�של ארצות

שנית� להעלות טענה חדשה לראשונה בעתירה א� הטענה לא קרו� הוא יחריג ראשו� לע

 אשר דרוש לצור� העלאת  מידעמהנידו�בי� שזו מנעה : מחדל של המדינהנטענה מחמת 

אפשרות לטעו� את הנוהגי� במדינה נמנעה מהעותר שבי� שבשל סדרי הדי� ו הטענה

  . 496טענתו

 

493  Stone v. Powell 428 U.S. 465 (1976); Wainwright v. Sykes 433 U.S. 72 (1977).   
  .138' או עמלהלכה זו ר  494
495  Brecht v. Abrahamson 507 U.S. 619 (1993); O'Neal v. McAninch 513 U.S. 432 (1995); 

Monsanto v. United States 2001 U.S. Dist. Lexis 4876 (2001).  
496  Dugger v. Adams 489 U.S. 401 (1989).  
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 .)”Cause and Prejudice“ (הוא חריג הטע� והפג�, והמרכזי מבי� כלל החריגי�חריג שני 

טענה לפג� חוקתי או לפגיעה לפי (לפי חריג זה על המבקש לטעו� טענה חדשה בעתירה 

העלאת הטענה לפני בית המשפט הנמו� ולהראות �לית� הסבר נאות לאי) פדרליהמשפט ה

במסגרת זו ייתקבלו . 497 לו האפשרות להעלות את הטענהכי עניינו יינזק א� לא תינת�

  .ראיות לחפות על מנת לבסס את הטענה לפגיעה בעותר

חריג הטע� והפג� מהווה את המסגרת העיקרית לטענות בדבר כשל בייצוג הנאש� 

ית מקנה לנאש� בפלילי� זכות נהתיקו� השישי לחוקה האמריק. 498בהלי� ההביאס קורפוס

זכות זו נועדה להבטיח קיומו של .  לפני הערכאה הדיוניתדי��עור�ידי חוקתית לייצוג על 

 א� עבודתמכא� הזכות החוקתית לייצוג תפגע . הלי� הוג� בשיטת משפט אדוורסארית

תחרות בי� שני , קרי , כה גרועה עד כי ההלי� איבד את אופיו האדוורסריהייתההסניגור 

בית המשפט את פעולת הסניגור לפעולת בבודקו טענה לכשל בייצוג לא ישווה . צדדי�

בית המשפט ייבח� א� . או ישאל עד כמה התרחק הלה מטיפול טוב ומסור" סניגור לדוגמה"

 א� קיימת, במילי� אחרות. 499)מבח� הסתברותי(מעשי הסניגור פגעו במהימנות ההרשעה 

ט לפג� חוקתי או לפגיעה במשפטענה משפטית  נטענת הייתהלו הסתברות סבירה כי 

 לצד נטל הוכחתי זה הכירה הפסיקה . משתנה לטובת הנידו� תוצאת המשפטהייתה ,פדרליה

כהימנעות מכוונת של הסניגור מלערו�  (500בה� התנהגות הסניגור פסולה מטיבהשבמקרי� 

בהתא� לאמור כשל . עד כי אי� צור� להוכיח פגיעה במהימנות ההרשעה, )חקירה נגדית

אותה מבקשי� להעלות לראשונה ) משפטית(ה של טענה העלאת�בייצוג מהווה טע� לאי

 בייצוג יש להעלות כשלג� טענה לבשולי סוגיה זו ראוי לציי� כי . בהליכי הביאס קורפוס

  ".הטע�"את " להעלי�"העלאתה לאחר התחלפות הסניגור עלולה � איבזמ� שכ�

רו� של קימבוסס על ע, כ� הוסבר מפי השופטת אוקונור, "הטע� והפג�"החריג של 

. 501כבוד הדדי בי� בתי המשפט הגבוהי� לבתי המשפט הנמוכי� ועל עקרו� סופיות הדיו�

 

497  Wainwright v. Sykes 433 U.S. 72 (1977); Coleman v. Thompson 501 U.S. 722 (1991) .
בית  אשר קבעה כי Fay v. Noia, supra note 484את , הלכה למעשה, די� אלה בטלו שני פסקי

המשפט יתיר העלאת טענה חדשה כל עוד לא הייתה הימנעות מכוונת מהעלאתה לפני בית 
  .המשפט הנמו�

שלא , (collateral proceeding)ראוי להעיר כי במסגרת הלי� ביקורת עקיפה על פסק די�   498
הברית כי טענה לכשל �קבע בית המשפט העליו� של ארצות, במסגרת עתירת הביאס קורפוס

לכ� נית� יהיה להעלותה ללא טענה לפג� . קרו� הטע� והפג�ילא תידו� כחלק מעבייצוג 
העלאת הטענה בהזדמנות כדי לשלול את �כ� נקבע כי אי� באי). או במשפט הפדרלי(חוקתי 

כלל תעשה �טענה זו תבורר על ידי הערכאה הדיונית ובדר�. אפשרות העלאתה מאוחר יותר
  .Massaro v. United States 123 S.Ct. 1690 (2003)לאחר שמיעת ראיות 

499  Strickland v. Washington 466 U.S. 668 (1984); Mickens v. Warden 535 U.S. 162 (2002).  
500  United States v. Cronic 466 U.S. 648 (1984); Wiggins v. Warden 123 S.Ct. 2527 (2003).  
501  Engle v. Issac 456 U.S. 107 (1982).  
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בה� הפרה שבמקרי� קיצוניי� :  העותר נפל קורב� לעיוות די�כאשראלה אינ� קיימי� 

העלאת � לאיא� שלא נת� טע�חוקתית גרמה ככל הנראה להרשעת הח� יינת� סעד לעותר 

נתו� " הטע� והפג�"חריג זה לחריג . 502בית המשפט הנמו�לפני להפרה חוקתית הטענה 

  .  בית המשפטדעת�שיקולל

שא ומשתנה בהתא� להחלטה נ" הטע� והפג�"להוכחת חריג דרושה ש ראיהמידת ה

 בראיות ברורות ומשכנעות ,על העותר להראות, גזר הדי�מופנית כנגד א� העתירה : העתירה

מופנית כאשר העתירה . 503נש אשר הושת אליושלולא הטעות החוקתית לא היה נידו� לעו

מורשע מאשר לא היה העותר ש די להראות שיותר סביר – כרעת הדי� הנטל קל יותרכנגד ה

  .504היה מורשע

לפיו את הטענה לפג� יש לבחו� לפי המשפט אשר היה קיי� שקרו� ילבסו� יצויי� הע

 או הלכה פדרליחוק מבוססות על שלא יתקבלו טענות . 505ביו� שההרשעה נעשתה לסופית

, האחד: קרו� זה שני חריגי�ילעג� . אשר נתקבלו לאחר שההרשעה נעשתה סופית, פסוקה

לפיו ש, השני. מג� על התנהגות מסוימת מפני הפללתהשלפיו יש להתחשב בכלל חוקתי ש

  .506מקד� את נכונות ההחלטהש, יש להתחשב בכלל חוקתי של הגינות יסודית

נמצא כי הנידו� כאשר : קבלת העתירהל עתירה תלוי בנימוקעקבות קבלת נית� בשהסעד 

נמצא כי נפל כאשר . הורשע בעבירה אשר נוגדת את החוקה יהיה הסעד שחרור מיידי ומלא

 התנאי הרווח כאשר, יהיה השחרור על תנאי, בהלי� או נתקבלה ראיה פסולהחוקתי פג� 

 – זמ� ולא נתמלא התנאיחל� ה. הוא עריכת משפט מחדש והרשעה בתו� פרק זמ� נתו�

  .ישוחרר העותר

  מגמות במשפט השוואתי: סיכו�  .ז

לאחר , שיטות משפט שונות מפקידות את המפתח ליזו� את חידוש ההלי� השיפוטי

משרד ממשלתי או רשות ציבורית , הנידו�: פסק די� מרשיע סופי וחלוט בידי גורמי� שוני�

 

הברית נמנע באורח עקבי מלהכיר בטענה לחפות עובדתית �שפט העליו� של ארצותבית המ   502
זאת ). תו� הפניה להליכי חנינה(כעילה לסעד בהלי� של הביאס קורפוס , שמבוססות על ראיות

; 492הערה לעיל ראו , בכל מקרה של עונש מוות, האחד: למעט שני חריגי� שתוארו לעיל
כאשר מדובר בהפרה חוקתית קיצונית שגרמה להרשעת , האחר ובמסגרת חריג הטע� והפג�

 .Dretke vראו , העלאת הטענה לפג� חוקתי קוד� לעתירה�הח� תו� וויתור על נימוק לאי
Haley 124 S. Ct. 1847 (2004).  

503  Sawyer v. Whitley 505 U.S. 333 (1992).  
504  Schlup v. Delo 513 U.S. 298 (1995).  
505  Schriro v. Warren 124 S.Ct. 2519 (2004). 
506  Teague v. Lane 489 U.S. 288 (1989). 
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 חקירת הטענות בדבר הרשעה מוטעית שיטות משפט שונות מפקידות את תפקיד. עצמאית

למרות . תאגיד ציבורי או הנידו� עצמו, רשות ממשלתית, בית המשפט: בידי אורגני� שוני�

נראה כי שני יסודות עומדי� בבסיס ההבדל בי� גישות שיטות המשפט , הבדלי� אלה

� את ה של נכונות אמיתית מצד בתי המשפט לבחוהיעדרקיומה או , האחד: השונות לסוגיה

 של פגמי� משפטיי� בהלי� דווקא אלא נכונות � נכונות אשר אי� פירושה בדיקת,ההרשעה

הסכמה של הרשות המבצעת והרשות , השני. לבחו� טענות עובדתיות לצד פגמי� משפטיי�

  .המחוקקת לממ� חקירה לאחר הרשעה

� אשר  יהא האורג,את מחסו� סופיות הדיו� אשר יהא" לפרו�"יהא האורג� אשר בידו 

 מימו� חקירות על ידי המדינה היעדרב, בתפקידו לחקור טענות להרשעה מוטעית אשר יהא

עובדות וראיות חדשות בדבר חשש להרשעה ,  פתיחות של בתי המשפט לטענותהיעדרוב

  .  זההא הי כ� נראה מסקירת שיטות משפט זרותהתוצאה הכוללת, מוטעית

ת ישירות לבית המשפט בעוד האנגלי חייב אי� זה חשוב א� הצרפתי רשאי לפנו, ולהפ�

�של ה" ברכתה"לקבל את CCRC ,חקירה מקיפה של טענותיו בדבר הרשעתו היעדרב 

יימצא ) באנגליה(ובי� על ידי אורג� נפרד ) בצרפת(המוטעית בי� על ידי בית המשפט 

 י אשר טענתונבו מצוי האמריקשבסופו של יו� באותו מצב , הצרפתי מזה והאנגלי מזה

  . טענה לפג� חוקתי בהלי� הרשעתוהיעדרבדבר ראיות לחפותו נדחתה ב" הפשוטה"

כי ההבדל בי� המשפט החוזר בצרפת ובי� הערעור החוזר נראה הסקירה ההשוואתית מ

א� אי� שני מודלי� אלה . אינו רב, הבדל אשר נראה בולט ממבט ראשו�, באנגליה וסקוטלנד

חד מהמודלי� יכול הנידו� להביא את טענותיו בדבר בכל א. נבדלי� מהותית מהמודל הקנדי

יגבש מסקנות ובהתא� יכוו� את המש� הטיפול , האחרו� יחקור. עיוות די� לפני גו� חוקר

  . בעניינו של הנידו� על מנת לית� סעד במקרי� הראויי�

אי� בה� כדי לשמש , הסקירה ההשוואתיתמ כ� נית� ללמוד, שלל טענות וריבוי הליכי�

גישה חופשית לבתי המשפט עוד נית� להסיק מהסקירה כי .  לתיקו� הרשעות מוטעותערובה

  .אינה מבטיחה מת� מענה ראוי לטענות הנידו�

פתיחות ושקיפות הלי� החקירה והבדיקה , נאמנות הגו� החוקר לתפקידונראה כי 

ה� אשר מקדמי� את הטיפול ) עשות אלא א� להראותיעל הצדק לא רק להבבחינת (

נית� להסיק , לבסו�.  טענות אלה� שלדי� ולגיטימיות מסקנות חקירת ות לעיוותיבטענ

ג� בהלי� בדיקת טענות הנידו� בדבר עיוות די� יש לשמור ש, מהסקירה ההשוואתית ולומר

מאליו  ,ליות והגינות דיוניתרציונ: לגיטימיות ההחלטה בפלילי�מקדמי� את שעל הערכי� 

הרשעת � איפגיעה בער�קרי לבדיקת , ענה להרשעת הח�ט חינתברור כי ההלי� נועד לב

  .הח�
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  פרק שביעי

   וסיכו� הערכה– עיוות די� ומשפט חוזר

   משפט חוזר–עיוות די� : יחסי גומלי�  .א

  ? תנאי הכרחי לש� עריכתו של משפט חוזרהוא) או חשש לעיוות די�(הא� עיוות די� 

, עולה השאלה א� לקיי� משפט חוזרבה שדיו� היא כי בנקודת הזמ� של הנקודת המוצא 

, עניי� לנו בפסק די� סופי וחלוט. הליכי הביקורת על ההחלטה והדיו� מוצו או שעבר זמנ�

 פרי פעולת הערכי� אהי, כמוצע בחלקו הראשו� של חיבור זה, אשר הלגיטימיות שלו

הלי� של אי� ענייננו ב. בה� ער� סופיות ההלי�ושמקדמי� את לגיטימיות ההלי� וההחלטה 

טענות ועובדות שהועלו ונבדקו , פע� נוספת,  במסגרתו נבחני�ערעור או הלי� ביקורת נוס�

 לאחר שמוצו הסעד של משפט חוזר הוא סעד ייחודי. 507על ידי ערכאות שיפוטיות קודמות

פנימי ובתזמו� אי� מדובר באיזו� נראה שלפיכ� . או חל� מועד�הליכי הביקורת הרגילי� 

כערכי� הנמני� על הערכי� (בי� ער� ביקורת ההלי� וההחלטה ל הסופיות  ער�הדדי בי�

כפי שהדבר מבוטא בהליכי הביקורת , 508)המקדמי� את לגיטימיות ההחלטה השיפוטית

כיצד נית� להצדיק את , א� כ�.  וכתיאור הרווח בפסיקה ובספרות במשפטנו509הרגילי�

להל� יוצע צידוק ? ער� הסופיותחר� ההכרה ב, המש� הדיו� לאחר פסק די� סופי וחלוט

חיבור זה ופעולת הערכי� באשר מבוסס על ההגדרה שמוצעת למושג עיוות די� , לדבר

  .שמקדמי� את לגיטימיות ההלי� וההחלטה בפלילי�

בשלב הגשת הבקשה למשפט חוזר מוצו הליכי הביקורת ובהתא� לער� סופיות הדיו� 

 ,פגיעה בער� הסופיות. סופיותער� הפגיעה בהמש� הדיו� מהווה . אי� להוסי� ולדו� עוד

. מהווה כשלעצמה עיוות די�,  בהתא� למוצע בחיבור זהלגיטימיותהכער� המקד� את 

כי אז נגר�  שמקד� את הלגיטימיות, � אחרא� במהל� ההלי� או בהחלטה נפגע ער, מנגד

 עיוות תיקו�� הסגת הסופיות לש.  אשר תיקונו אפשרי רק על ידי הסגת הסופיות,עיוות די�

היא דרושה נוכח פעולת� ההדדית והמשולבת של , הדי� אינה פגיעה בער� הסופיות

  .ההחלטה השיפוטיתההלי� והערכי� המקדמי� את לגיטימיות 

 

 .183' או עמר  507
שוללת את לגיטימיות ההחלטה השיפוטית , לחיבור זה 78'  בעמכאמור, פגיעה בערכי� אלה  508

 .וגורמת לעיוות די�
 .96' או עמלאיזו� זה ר  509
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 הערכי� המקדמי� את הלגיטימיות ההחלטה השיפוטית ,בהתא� למוצע בחיבור זה

 ")שעו� ההלי�("הפלילי פועלי� תו� אינטראקציה הדדית בשי� לב להתקדמות ההלי� 

בא כ� אי� ער� ביקורת ההלי� וההחלטה . בהתא� לער� תיזמו� הפעולות בהלי� הפליליו

חלטה הבו נתגבשה הש) או זמ�( אלא לאחר שהגיע ההלי� הפלילי לנקודת ציו� לידי ביטוי

בדומה לכ� אי� הערכי� של השתתפות מועילה . אותה נית� להעלות כנושא לביקורת

מידע מבוטאי� במידה שווה בכל נקודת זמ� בהלי� הפלילי אלא ה� כפופי� ורגישות ל

 השפעת שעו� התקדמות ההלי� ,פעולה הדדית זו של הערכי�. 510לער� תזמו� הפעולות

היא המפתח , הפלילי על פעולת הערכי� המקדמי� את לגיטימיות ההחלטה השיפוטית

  .ור נוס�להבנת הסגת ער� סופיות הדיו� מפני הצור� לקיי� ביר

צרי� לחול על , 511 כער� שמקד� את לגיטימיות ההלי� וההחלטה,ער� סופיות הדיו�

א� נפגע ער� שמקד� . בה� לא נפגעו ערכי� אחרי� שמקדמי� את הלגיטימיותשהליכי� 

,  פגיעה זו במסגרת ההלי� הפלילי קוד� להחלתו של ער� הסופיותלתק�את הלגיטימיות יש 

כאשר לא נפגע אחד מהערכי� , עריכת משפט חוזר, נגדמ. אשר מונע ריפוי כאמור

כער� המקד� את  ,שכ� ער� סופיות הדיו�,  לעיוות די� תגרו�שמקדמי� את לגיטימיות

באי� לידי ביטוי ערכי� המקדמי� את לגיטימיות ההלי� הפלילי המאחר ו.  יפגעהלגיטימיות

ית� להצדיק נ, )ביליטציהמראשית הליכי החקירה ועד השלמת הרה(במסגרת ההלי� הפלילי 

באי� לידי ביטוי בעת ש ,הסגתו של ער� סופיות הדיו� כדי למנוע פגיעה בערכי� אחרי� את

 לא נפגעו הערכי� המקדמי� את לגיטימיות כאשר, מנגד. 512התנהלותו של ההלי� הפלילי

א ער� המקד� את לגיטימיות יא� הש, ההחלטה השיפוטית אי� לפגוע בסופיות הדיו�

 .על ידי עריכתו של דיו� משפטי נוס� לפני ערכאות שיפוטיות, 513 השיפוטיתההחלטה

הסגתה לש� מניעת פגיעה בערכי� אחרי� מוצע להבחי� בי� פגיעה בסופיות לבי� , כלומר

מדובר באיזו� בי� אינטרסי� נוגדי� כי א� פועל הנה כי כ� אי� . יותהמקדמי� את לגיטימ

  .וני� שמקדמי� את הלגיטימיות ותזמו� פעולת�יוצא של היחס ההדדי בי� הערכי� הש

מכא� נית� לסכ� ולומר כי לאחר שמוצה ער� ביקורת ההלי� וההחלטה לא נית� להצדיק 

מקד� את לגיטימיות ההחלטה שאת הסגתה של סופיות הדיו� אלא בפגיעה בער� 

 

 זה מבוטא בהלכה בדבר קבלת ראיות לאחר מת� הכרעת הדי� ביטוי לאינטראקציה זו או איזו�  510
קל וחומר , שהלי� הבאת ראיות נוספות הינו חריג לסדר הדי� המקובל: "או בשלב הערעור

שככל , מכא�. וככל שההלי� השיפוטי מתקד� אלי סיו�, שכ� הוא בשלב שלאחר הכרעת הדי�
לסמכות להוסי� [קקות בית המשפט  יותר הזדכ� תהא נדירה וחריגה... מתאחרת... שהבקשה

 ,ה254, 249) 4(ד נה"פ, דינת ישראל מ'לזרובסקי נ 5874/00פ "ע" ]'ג'  ע– ולקבל ראיות
 .ג259

 ).הלי� לאי� ק� אינו הלי� רציונלי(ער� סופיות הדיו� נגזר מער� רציונליות ההלי� הפלילי   511
 .222, 91' או עמנטל הבאת הראיות ומידת ההוכחה ר, להוכחת פגיעה זו  512
 .83' או עמלסופיות כער� המקד� את לגיטימיות ההחלטה השיפוטית ר  513
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 ,בו הוכחהשאי� מקו� להורות על משפט חוזר אלא מקו� , במילי� אחרות. השיפוטית

פגיעה באחד הערכי� המקדמי� את לגיטימיות ההחלטה השיפוטית , 514במידה הדרושה

 תנאי אהו) או הוכחת עיוות די� במידה הדרושה(כ� עיוות די�  על אשר. בהלי� הפלילי

  .515הכרחי לש� עריכתו של משפט חוזר

1984�ד"תשמ, ]נוסח משולב[ לחוק בתי המשפט 32מסקנה זו מוליכה למסקנה כי סעי�  

. 1996 לחוק בשנת 31התייתר לאחר תיקו� סעי� ) עמדת שאלה על ידי שר המשפטי�ה(

לעיוות די� מהווה עילה לעריכתו של משפט ) ממשי(בי� היתר כי חשש , בו נקבעשתיקו� 

  כיו� מסקנה זו מתבקשת משו� שמחד גיסא כל מקרי עיוות הדי� כלולי� . 516חוזר

דר�  ולה כדי עיוות די� אינו ראוי לסעד על לחוק ומאיד� גיסא מקרה שאינו ע31בסעי� 

  . המשפט חוזר

כזכור . באנגליה ובקנדהשל המשפט מסקנה זו מתחזקת ג� מהסקירה ההשוואתית 

 הייתהבשיטות משפט אלה העברת עניי� לשמיעה נוספת לפני בית המשפט לערעורי� 

יי� לבית כיו� מכירות שיטות משפט אלה בצור� להעביר ענ. תולדה של בקשה לחנינה

אלא כעניי� שבזכות , שביסודו בקשה לחנינה, המשפט לערעורי� לא כמעשה של חסד

: מי� ע� שאינו במינו,  התערבבו לה�32בסעי� . לנידו� אשר הורשע ונענש שלא כדי�

  . ראוי לבטל תערובת זו,)משפט חוזר(ע� זכות לסעד ) חנינה(מעשה של חסד 

, 517שהוצגה בחיבור זה, הזכיר מסקנה נוספתבהמש� לדברי� האחרוני� ראוי לשוב ול

. לפיה המשפט החוזר אינו יכול להוות תחלי� לסמכות החנינה או למוסד הרהביליטציהש

  .בה� נגר� עיוות די� בהלי� הפלילי דווקאששני האחרוני� לא נועדו לטפל במקרי� 

  ? היש צור� ברפורמה– משפט חוזר במשפטנו: סיכו� ומסקנות  .ב

וות די� בהלי� הפלילי מקימה זכות לנאש� ולנידו� לקבלת סעד לש� גרימתו של עי

  .על בתי המשפט מוטלת חובה לרפות עיוותי די�. ביטול נפקותו של עיוות די�

סקירת העילות למשפט חוזר מלמדת כי אלה רחבות מספיק כדי לכלול את מלוא 

 להיות ערי� כי לא יש, ע� זאת. 518בה� עלול להיווצר עיוות די� בהלי� הפלילישהמקרי� 

 

 .222' ראו עמ  514
אי� להורות על משפט חוזר אלא כאשר נית� לנהל הלי� משפטי ויש . א� לא מספיק, הכרחי  515

 .סיכוי ממשי לשנות באמצעות ההלי� את תוצאת הדיו� לטובת הנידו�
 .202' לתיקו� זה ראו עמ  516
 .282' או עמר  517
  ,209הערה לעיל  ,במאמר�, רו'ר סנג"קרמניצר וד'  ג� מסקנת� של פרופזו. 213' ראו עמ  518

 .154 'עמ
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עיוות די� הוא . בה� נגר� עיוות די� נית� או נכו� להורות על משפט חוזרשבכל המקרי� 

שני תנאי� נוספי� ה� . תנאי הכרחי כדי להורות על משפט חוזר א� אי� הוא תנאי מספיק

קיומה של אפשרות לקיי� משפט כהלכתו וסיכוי ממשי להיטיב ע� הנידו� על ידי עריכת 

  .519חוזרמשפט 

לפיה יש לערו� רפורמה בזהות שקרמניצר דעה ' במסגרת דוח ועדת גולדברג הביע פרופ

קרמניצר יש להקי� ' לדעת פרופ. 520הטריבונל אשר ד� ומחליט בבקשות למשפט חוזר

במטרה להתגבר , בו יהיו חברי� גורמי� מחו� למערכת השיפוטית לצד שופטי� טריבונל

על מנת לעודד בדיקה נטולת כ� מלפתוח דיוני� ועל רתיעה מבנית של בית המשפט 

  . משקעי� מהעבר

מההיבט העיוני ובהתא� לביקורת� של . דעה זו אינה נקיה מביקורת עיונית ומעשית

תכליתי שהוא בעת � אי� גו� דו521ועדה לבדיקת תיקי� פליליי� באנגליהונובלס ושי� על ה

טריבונל שהוא חלק מהמערכת כל . ובעונה אחת חלק מהמערכת השיפוטית וחיצוני לה

בה� לוקי� הטריבונלי� השיפוטיי� שמערכתיי� " פגמי�"השיפוטית ילקה באות� 

על המערכת השיפוטית מוטלת החובה לתק� עיוותי די� ולזו , לא זו א� זו. שקיימי� כיו�

מצטר� עניינו של הנידו� בהטבת תוצאת הדיו� על ידי המערכת השיפוטית ולא על ידי 

מטעמי� אלה נראה שעל המערכת השיפוטית לפעול לתיקו� . הלי דוגמת החנינהמעשה מינ

וריפוי עיוותי די� ולא להותיר את המלאכה למערכת או לגופי� שה� חיצוניי� למערכת בתי 

של� אשר הציע לתק� עיוותי די� על ידי ' זו ג� ביקורתנו על הצעת פרופ(המשפט 

בשיטת ) חוקר(ה נכו� לקד� גו� אינקוויזאטורי ספק עד כמ, עוד מההיבט העיוני). 522חנינה

א� דווקא חריג זה , אכ� קיי� במשפטנו מוסד של שופט חוקר. משפט אדוורסארית כשיטתנו

מעיד יותר מכל כי הרשות השיפוטית אינה , שתרומתו לחקירת מקרי מוות נתונה במחלוקת

סטטיסטיי� שנאספו השוואת הנתוני� ה, לבסו�. עוסקת בניהול חקירה פלילית במשפטנו

, מתיקי בקשות למשפט חוזר ומתיקי משפט חוזר לנתוני� מקבילי� בברטניה וסקוטלנד

 & CRCC (לאחר הרפורמה והקמת הוועדות לבדיקת תיקי� פליליי� במדינות אלה

SCRCC( ,עולה על , ששונו במסגרת המשפט החוזר, מלמדת כי אחוז הכרעות הדי� בישראל

  .523ו בברטניה וסקוטלנד כתוצאה מפעולת הוועדותאחוז הכרעות הדי� ששונ

 

 .218, 206' או עמר  519
 דוח הועדה לעניי� הרשעה על סמ� הודאה בלבד ולעניי� העילות למשפט חוזר 67' עמ  520

 . ש�, ש�, רו וקרמניצר'ראו במאמר� של סנג, רו'נגר ס"לדעה זו הצטר� ד. )ה"תשנ(
 .448הערה לעיל   521
 .281' ראו עמ  522
  .�307 ו301�300' ראו עמ  523
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צריכה להיעשות על ידי הכרה בזכות עיו� , קידומה של חקירה ובדיקה, מההיבט המעשי
קוד� להגשת בקשה למשפט חוזר והשקעת משאבי� במוסד בעל רצו� ויכולת , 524רחבה

בהליכי הדיו� יוכל ליטול חלק , שהמוסד אשר ינהל את החקירה, עוד ראוי הוא. לנהל חקירה
  .כפי שיוצע במסקנות שלהל�, לפני בית המשפט ולייצג את עניינו של הנידו� באורח נאות

  –תיקו� ושינוי הצור� במסקנות בדבר 

  :באופ� הבאאת העילות למשפט חוזר מציע לקרוא חלק זה של החיבור 

רשאי להורות כי בית , של בית המשפט העליו�, שופט או הרכב שופטי�"
ליו� או בית משפט מחוזי שיקבע לכ� יקיי� משפט חוזר בעני� המשפט הע

בהליכי ,  חשש של ממש כי נגר� לנידו�נתעורר א� ,פלילי שנפסק בו סופית
 או ביחד לבדו ,מחדש שהוצג נוכח מידע עיוות די�, המשפט או בתוצאותיו

לא בית המשפט .  בפני בית המשפט בראשונההראיות והטענות שהיוע� 
פט חוזר א� הוא סבור שאי� סיכוי של ממש לשנות את תוצאות יורה על מש

  .525" לטובת הנידו�המשפט

  .  שינוי חקיקתי א� ג� על ידי פרשנות הוראות החוק הקיי�על ידינית� לייש� הצעה זו 

 526עריכתה של חקירה, האחת:  מהותיות דורשות את עיקר תשומת הלבשתי סוגיות
 עיקר עיקרו של .סוגיית ייצוג המבקש, ייהשנה. טר� הגשתה של בקשה למשפט חוזר

עובדות וטענות בדבר , ראיות, קרי, המשפט החוזר בהיותו הלי� אשר נועד לבחו� מידע
עריכתה של . כלומר בבחינת מידע מחדש,  בבחינה חוזרת של ההלי�ושנתגל, פגמי� דיוניי�

יש בה ג� , ההעובדות והראיות במסגרתה של הבקש, חקירה מקיפה והבאת מלוא הטענות
חדש ממידע יתגלה , לאחר מת� החלטה בבקשה למשפט חוזרשכדי להקטי� את האפשרות 

די כדי לקד� ולתמר� כיו�  אי� בחוק  בר�.527שיש בכוחו לשנות את תוצאת הדיו� בבקשה
החוק והתקנות עוסקי� בחקירה (עריכתה של חקירה טר� הגשתה של בקשה למשפט חוזר 

צור� לתקצב מתבטאת ב ש כאמור כור� בחובו עלות כלכליתתמרי�. )לאחר הגשת הבקשה
 על עצמה יכולה ליטולתפקיד זה . יבצע או ייפקח על חקירה כאמור, מוסד אשר ייזו�

�ו"תשנ, לחוק הסניגוריה הציבורית) 9)(א(18נוכח הוראת סעי� , גוריה הציבוריתיהסנ
נטלה על עצמה , סבה� הוא עניינו של ברנש אכ� במקרי� מסוימי� והבולט .1995528

 

  .ש�, ש�, רו'ר סנג"קרמניצר וד' זו הצעת� החלופית של פרופ  524
  . 237' ראו עמ  525
  .258' לחשיבותה של חקירה ראו עמ  526
  .214' או עמר  527
זיכוי על אתר והענקת , משפט חוזר( )28' תיקו� מס( דברי הסבר להצעת חוק בתי המשפט אור  528

 .�2000א"תשס, )סמכויות לסנגוריה
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לראיי� עדי� , הסניגוריה הציבורית לערו� בחינה חוזרת של כלל הראיות והנסיבות
  .529ה לערו� בקשה למשפט חוזריובהתבסס על מלוא העובדות שנאספו על יד

 מלמדת כי אי� חשיבות לאורג� אשר מבצע את ,שנערכה בחלק זה, הסקירה ההשוואתית
עיקר הדברי� הוא ביחס האורג� .  סמכויות חקירהרהיעד א� אי� חשיבות רבה ל,החקירה

נראה כי על ידי מימו� נאות תוכל הסניגוריה הציבורית לא . החוקר לתפקידו ולפוני� אליו
� מימצאיכפי שנמצא ב(משפט חוזר לערו�  ייצוג של המבקשי� היעדררק לית� מענה ל

 א� ,530בעניינו הנידו�אלא א� להיות האורג� אשר יחקור או ינהל את החקירה , )שנאספו
א� באמצעות פניה ליוע� ו סניגוריה עובדי העל ידיא� , באמצעות מומחי� עצמאיי�

בהבנה מתאימה . 531המימצאי קבלתהמשפטי לממשלה בבקשה לקיי� חקירה משטרתית ו
בי� הסניגוריה הציבורית ובי� היוע� המשפטי לממשלה הדברי� ניתני� לפתרו� א� ללא 

ככל , כוונה זו. בר מחייב בראש ובראשונה מימו� כספי מתאי�הד. התערבות המחוקק
מסמי� את הסניגוריה ש לחוק בתי המשפט 28' היא העומדת מאחורי תיקו� מס, הנראה

 לקיצו� המשמעותי יש להיות ערי�מנגד  (532הציבורית לסייע בהכנת בקשות למשפט חוזר
  ). זוהשל הצעיש בו כדי לשלול כל יישו� ש,  הציבוריתסניגוריהבתקציב ה

לית� לנידוני� אפשרות לנתב את טענותיה� אל גור� מוסדי המוצע יש כדי בפתרו� 
יש בו כדי ליצור מסננת אשר תקל על איתור� של מקרי עיוות די� ולקד� מת� סעד . ומקצועי

דומה כי יש בפתרו� זה ג� כדי לייעל ולקד� את הטיפול בבקשות למשפט . במקרי� אלה
 ה וממצ מקצועיבאורח מקי�, על ידי פרישת מלוא המידע והטענות, חוזר בבית המשפט

   .ככל האפשר

בה� שכסעדי� למקרי� , לצד עריכתו של משפט חוזר ושינוי בתוצאות הדיו�, לבסו�
יש לית� את הדעת להסדרת פסיקת סעד ממוני בגי� נזקי� שנגרמו לנידו� , נגר� עיוות די�

 היעדרתיקונו של עיוות די� יהיה חלקי ולא מלא ב. שושזוכה מחמת העמדתו לדי� וריצוי עונ
 חלקי הוא, שמבוסס על אש�, ההסדר כיו� .שיפוי ופיצוי ניאות לנידו� שנפגע מעיוות די�

  .533ואינו מספק

 

  ראו , חקירה ובדיקה אלו פורטו בבקשה המתוקנת שהגישה הסניגוריה בשמו של ברנס  529
  .266' עמ

. ות דר� נוספת בפני הנידו�אי� כוונת הדברי� לית� בלעדיות לסניגוריה הציבורית אלא להתו  530
דינו בבקשה �כל זאת מבלי לפגוע באפשרות הנידו� לפנות הוא עצמו או באמצעות עור�

 .למשפט חוזר
 תוכל הסניגוריה הציבורית לבקש לעיי� בחומר �1998ח"תשנ, בהסתמ� על חוק חופש המידע  531

) ה(3א� לתקנה בתיקי בית המשפט בהתנית� לעיי�  ,220'  עמ ג�או ר,החקירה הרלוונטי
 .1935, לתקנות הארכיו�

זיכוי על אתר והענקת סמכויות , משפט חוזר) (28' תיקו� מס(הצעת חוק בתי המשפט   532
 .30.10.2000 מיו� 2926ח " דברי ההסבר להאור, �2000א"תשס, )לסנגוריה

 .237' או עמר  533
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 הגדרה ,שה למושג עיוות די� בהלי� הפליליחיבור זה נפתח בחיפוש אחר הגדרה חד

 במוב� ,� יישומיי�של החיבור השעריו השני והשלישי . �המנותקת מהסדר משפטי מסויי

זה שה� משמשי� כלי לבחינה והערכה של ההגדרה המוצעת ומנגד ההגדרה משמשת 

סמכות ערכאת הערעור לדחות ערעור על א� קבלת : בחינת� של שני הסדרי� משפטיי�ל

א� לא נגר� עיוות די� והמשפט החוזר בפלילי� כסעד למצבי� , טענה מטענות הערעור

  .בה� נגר� עיוות די�ש

  הגדרתו של המושג עיוות די	 בהלי� הפלילי  .א

  דיו�  .1

מלמד כי למושג עיוות די� , ות אחרותעיו� בפסיקה ובספרות המשפטית באר� ובמדינ

ומידת ) זיכוי או הרשעה(חלק� מתרכז בתוצאת ההלי� הפלילי . תנו הגדרות שונותינ

 תו� שימוש במושגי� מורכבי� או עתי�, אחרות מתרכזות בצדקת ההחלטה, נכונותה

קרי האמת , מוקשי� אחרי� דוגמת צדק או תו� התייחסות לפרמטר מחו� לעול� המשפט

הגדרות בפסיקה ובספרות לבשי� לב למובני� ו. 1)במובח� מהאמת המשפטית(ייתה להוו

עולה הצור� לנסות ולחפש , בה�שדי� ונוכח הליקויי�  המשפטית שנקשרי� למושג עיוות

שג� תקד� את היכולת לזהות מצבי� של עיוות די� , אחר הגדרה אחרת למושג עיוות די�

,  טעויות ופגמי�בי� שארלבי� עיוות די�  נהבחהתבהיר את ההגדרה אשר . ולטפל בה�

  . שעלולי� ליפול בהלי� או בהחלטה, קשי� ככל שיהיו

, די� בהלי� האזרחי ובהלי� הפלילי במבט על פסיקת בתי המשפט שדנה במושג עיוות

 ,מגמה אחת עוסקת בהיווצרות עיוות די� בדר� ניהול ההלי�: נית� לעמוד על שתי מגמות

נכונותה , מגמה אחרת מתרכזת בתוצאת ההלי�. ה תלויה בתוצאת ההלי�היווצרות אשר אינ

מגמה אחת בפסיקה עוסקת בעיוות די� , במילי� אחרות). ערכית(או מידת היותה ראויה 

מגמה אחרת . שנגר� עקב פג� בדר� התנהלות ההלי� הפלילי ללא קשר לנכונות ההחלטה

ת נכונותה של ההחלטה השיפוטית או דנה בשאלת היווצרותו של עיוות די� בהתייחס למיד

  . 2אפשרות שינויה לטובת הנאש�

כ� שתי המגמות מלמדות שאי�  כמו. שתי המגמות בוחנות או מעריכות פגמי� וטעויות

ובכלל זה ג� הטעיה ( טעות של צד להלי� הפלילי או של אד� מטעמו ,עיוות די� ללא טעות

  . להיווצרותו של עיוות די� אול� לא כל פג� ולא כל טעות גורמי�,)מכוונת

 

 .41' עמ אור  1
 .39' עמראו   2
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אמורי� לייש� נכונה את , כמוסדותיה המרכזיי� של מערכת המשפט, בתי המשפט

בית , כדוגמת בית משפט, מוסד של מערכת המשפט. הוראות הדי� על עובדות מקרה נתו�

 , לקבוע מה� הכללי� המשפטיי� שחלי� על אמת עובדתית נתונהי�די� או בורר אמור

שימוש בעקרונות משפטיי� ובדר� זו להוציא לאור את עמדת מערכת  באמצעות עתי�ל

של בירור עובדתי והתאמת כללי� , הלי� זה. המשפט ביחס לקבוצת עובדות נתונה

המוסדות אשר נוטלי� חלק . פי כללי� משפטיי� משפטיי� למערכת עובדות מתנהל על

את הכללי� המשפטיי� נדרשי� לברור , בהלי� הפלילי ובכלל� רשויות החקירה והתביעה

בקביעת העובדות ובהחלת הדי� , בדר� התנהלות ההלי�. פיה� יתנהל ההלי� עלאשר 

, כל טעות מרחיקה את המוסד. לב או בכוונת תחילה�בתו�, עליה� עלולה ליפול טעות

בר� לא כל . לפיו אמור הוא לפעול ולקבל החלטותשמהמודל הראוי , שנוטל חלק בהלי�

 עד את דר� פעולתה או את החלטת בית המשפט, ת המערכת המשפטיתטעות תגרו� להכתמ

  . 3כדי היעדר נכונות להשלי� עמ�

המושג עיוות די� מבטא עמדה ערכית כלפי דר� התנהלותו של ההלי� הפלילי וההחלטה 

. שגויה משפטית אלא היא גורמת לפג� ערכי חמור" סת�"ההחלטה לא , כלומר. המשפטית

 והדיני� שמסדירי� את דר� התנהלות ההלי� המשפטי ה� נכוני� בהנחה שהמשפט המהותי

הרי אמירה שהחלטה משפטית גרמה לעיוות די� מהווה ביקורת , וראויי� ערכית ומוסרית

ביקורת זו יכולה . מוסרית על דר� התנהלות ההלי� וההחלטות שהתקבלו בעקבותיו�ערכית

במוב� זה מהווה המושג . צה להלהימתח על ידי גורמי� בתו� מערכת המשפט א� ג� מחו

בי� שהוא נמנה על מערכת (עיוות די� כלי קיבול לדעות ועמדות של מעביר הביקורת 

פוליטית או ,  כגו� מערכת כלכלית,המשפט ובי� שהוא נמנה על מערכת חברתית אחרת

 ביקורת על החלטותיה� או על ,על התביעה או על בתי המשפט, על רשויות החקירה) דתית

דעות ועמדות אלה יכולות להישאב ממערכת של ערכי� או . התנהלות ההלי� הפלילידר� 

באמצעות השימוש במושג עיוות . של מוסכמות מוסריות שהיא חיצונית למערכת המשפט

 תכני� ,די� על ידי מערכות חברתיות שונות עוברי� תכני� ממערכת חברתית אחת לאחרת

באמצעות העברה זו מתקיי� קשר . לטה הראויהבדבר התנהלות ההלי� הפלילי או טיב ההח

בי� מוסדות בתו� מערכת המשפט או קשר בי� מערכות ומוסדות חיצוניי� לבי� מערכת 

קשר זה מאפשר לכל מערכת חברתית לנסות להשפיע על מערכת חברתית אחרת . המשפט

תה ובכ� הוא תור� להפח) 4בכפיפות למושגי� של סגירות מערכתית ופתיחות מערכתית(

במוב� זה מהווה המושג עיוות . של מתחי� בי� מערכות חברתיות ולצמצו� קשיי התקשורת

  .  בי� מערכות חברתיות שונות5"חוליית קישור"די� 

 

 .56' עמראו   3
 .45' עמראו   4
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אוצר המושג בתוכו תכני� אשר , "חוליית קישור"נוכח פעולתו של המושג עיוות די� כ

 שהרי הערכי� של היו� .6בשי� לב לזהות המשתמש במושג ולחלו� הזמ�, נתוני� לשינוי

הערכי� שהיו מקובלי� לפני מאה שני� או יותר ומ� הסת� ג� לא הערכי� , בהכרח, אינ�

  . לכ� רצויה מידה של עמימות בהגדרת המושג עיוות די�. שיהיו מקובלי� בעתיד

, הכלכלה, הפוליטיקה, דוגמת התקשורת, מערכות חברתיות חיצוניות למערכת המשפט

עיוות "משתמשי� במושג , דוגמת האקדמיה המשפטית,  מבתי המשפטומוסדות נפרדי�

אשר חורגי� ממתח� שגיאות , בכוונ� לדר� התנהלות ההלי� המשפטי או להחלטה" די�

, כמערכות חברתיות אחרות, נית� לומר כי מערכת המשפט. 7משפטיות אות� הדעת סובלת

ערכת המשפט אינה מוכנה מ. אינה מוכנה להשלי� ע� הלי� פלילי שכרו� בעיוות די�

תנו במסגרת ההלי� הפלילי ואשר גורמות לעיוות די� או כרוכות ילהשלי� ע� החלטות שנ

, מכא� נית� להסיק לגבי בתי המשפט כי עיוות די� נגר� כאשר הפג� או הטעות. בעיוות די�

לאות� פרמטרי� שבתי המשפט מזהי� כמקדמי�  נוגעי�, אשר נפלו במסגרת ההלי� הפלילי

על מנת . או שומרי� על הנכונות להשלי� ע� הלי� פלילי או ההחלטה אשר נתנה במסגרתו

בתאוריה מתחו� הסוציולוגיה של המשפט , נעשה שימוש בחיבור זה, להבי� אמירה זו

  .8שמכונה התאוריה המערכתית של המשפט

 בוחנת את תפקודו של המשפט ”Autopoietic Law“ – התאוריה המערכתית של המשפט

התאוריה מתארת את החברה האנושית כבנויה ממערכות . כמערכת חברתית אחת מיני רבות

התאוריה . רקע פעילות המערכות האחרות לעכל מערכת פועלת . נפרדות ועצמאיות

מתמקדת ביחס ההדדי בי� מערכת המשפט לבי� מערכות חברתיות אחרות ובפרדוקס בדבר 

יתר עומדת התאוריה על הצור� לקד� שיתו� בי� ה. פתיחות למול סגירות של כל מערכת

נוכח , פעולה חברתי על ידי הגבלה רצונית של תחומי הפעולה של כל מערכת חברתית

אותה פעילות בדרכי� שונות את לפיו מערכות חברתיות יכולות לעשות שעקרו� ההיתכנות 

  .ולקבוע קביעות סותרות באות� ענייני�

 חברתיות מזהות את עמדת המשפט ביחס התאוריה כי מערכותמלמדת לענייננו 

זיהוי או קבלה . תנו בעניינ�יעל ידי זיהוי אמירות של בתי המשפט שנ, לאירועי� ועובדות

 תוצאה של לגיטימיות החלטות בתי אהמשפט הי של עמדת המשפט באמצעות בית

. �לגיטימיות זו תלויה בקיומו של מוסד אשר החלטותיו מתקבלות בהליכי� תקיני. המשפט

כיוצרי� , כלומר מוסד שדפוסי עבודתו מוכרי� ומקובלי� על ידי מערכות חברתיות שונות

  . שמשקפת את עמדת המשפט ביחס לאירועי� ועובדות נתוני�, אמירה

 

 .63' ראו עמדוגמאות להיבט זה של המושג עיוות די� כחוליית קישור ל  6
 .56' עמראו   7
 .45' עמלתיאוריה זו ראו   8
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או " לגיטימיות באמצעות הליכי�"מצב דברי� זה מכונה על ידי התאוריה המערכתית 

 כי הגדרה מדוייקת יותר ללגיטימיות על  הסבירLuhman' פרופ". לגיטימיות על ידי הלי�"

 החלטות היא שבגבולות נתוני� של סובלנות קיימת נכונות כללית להשלי� ע�, ידי הלי�

עולה כי קיימת נכונות של מערכות החברה , מהסבר זה של התאוריה המערכתית. 9חדשות

לי� השונות להשלי� ע� החלטות משפטיות שגויות או לא נכונות ובלבד שנשמרו כל

  . 10אשר אינ� תלויי� בתוכנה של ההחלטה, מסויימי�

מסקנה נוספת מהדברי� האחרוני� היא כי יש להבחי� בי� הלגיטימציה של בתי המשפט 

נוכח , בעוד בתי המשפט יכולי� ליהנות מלגיטימיות. ובי� לגיטימיות של החלטה מסוימת

ג� בהלי� מסוי� או עלול ליפול פ, דפוסי עבודת� ומוסדותיה� המוכרי� והשכיחי�

במילי� . אשר יוציא את ההלי� או את ההחלטה מגבולות הסובלנות, בהחלטה מסוימת

במקרה ) דר� התנהלות ההלי� וקבלת ההחלטות(שמירה על דפוסי העבודה �אי, אחרות

מסוי� עלולה לשלול לגיטימיות מהחלטה מסוימת מבלי לפגוע בלגיטימציה של בתי 

  . המשפט

את המושג עיוות די� ע� הדוקטרינה בדבר  בור זה קושרתהתזה שמוצגת בחי

בהתא� לכ� התזה מציעה לקבוע כי עיוות די� נגר� כאשר ". לגיטימיות באמצעות הליכי�"

 עיוות די� נגר� כאשר נפגמת הנכונות להשלי� ע� .נפגמת לגיטימיות הלי� פלילי מסוי�

, בדר� זו המושג עיוות די�. ותנה במסגרתיההלי� הפלילי שהתנהל וההחלטה השיפוטית שנ

אלא א� אל , מפנה מבטו לא רק אל מערכת המשפט ובתי המשפט, כמושג הלגיטימיות

ככזה הוא משמש חוליית קישור להעברת תכני� ומסרי� בי� . מערכות חיצוניות למשפט

תוכנו של מושג העיוות די� קשור למוסכמות חברתיות , כ� כמו. מערכות חברתיות שונות

גבולות אשר נתוני� לשינוי ע� , בולות הסובלנות בקבלת החלטות בית המשפטבדבר ג

עונה אחר כל המסקנות שנזכרו , נראה כי קשירת המושג עיוות די� למושג הלגיטימיות. הזמ�

  : לעניינו של המושג עיוות די�

  .ההגדרה קובעת כי יש צור� בפג� כגור� להיווצרותו של עיוות די�  .א

 

9  S. Machura “The Individual in the Shadow of Powerful Institutions: Nikals Luhmann`s 
Legitimation by Procedure As Seen by Critics Procedural Justice”, p.181.  

מערכות חברתיות , של התאוריה המערכתית" עקרו� ההיתכנות"בהתא� ל .59�58' עמראו   10
יכולי� לערו� הלי� , זולת מערכת המשפט ובתי המשפט, שונות ומוסדות חברתיי� אחרי�

משמעותה של לגיטימיות היא בנכונות� . רד על מנת לקבוע א� פלוני אש� בפלילי� א� לאונפ
, קרי של בתי המשפט, של מערכות חברתיות שונות לקבל החלטה של מערכת חיצונית לה�

. לגיטימיות זו מאפשרת קיומו של סדר חברתי. מבלי לבדוק את תוכנה בהלי� עצמאי משלה�
ירה כי לגיטימיות נתונה להחלטות שנבדקו ונמצאו נכונות או לפיכ� אי� כל משמעות לאמ

 .אחרותומערכות חברתיות שוני� סבירות על ידי מוסדות 
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חר השימוש במושג עיוות די� כחוליית קישור בי� מערכות ההגדרה עונה א  .ב

 .חברתיות שונות

 .בהגדרת המושג יש מימד של עמימות  .ג

בהגדרת המושג קיימת הפרדה בי� מעמד� של בתי המשפט ובי� מעמדה של   .ד

 .החלטה משפטית מסויימת

ובלנות מאחר ולפי ההגדרה שמוצעת נגר� עיוות די� עקב פגיעה או חריגה מגבולות הס

 הצור� לאתר את גבולות התעורר, במסגרת� נתונה לגיטימיות להחלטות בתי המשפט

  .הסובלנות כדי לקבוע מתי עלול להיגר� עיוות די�

נית� היה להקשות ולומר כי בדיקת� של גבולות הסובלנות צריכה להיעשות מחו� לשיח 

 של מערכות שכ� גבולות אלה מתייחסי� לעמדות, מחו� למערכת המשפט, המשפטי

מטרתו של חיבור זה היא , אול�. חברתיות חיצוניות לבתי המשפט ולמערכת המשפט

 הגדרה שתשמש את בתי ,להגדיר את המושג עיוות די� בהלי� הפלילי עבור בתי המשפט

משו� כ� יש ללמוד על גבולות הסובלנות . בה� נגר� עיוות די�שהמשפט לאבחו� מקרי� 

כפי שאלה מזוהי� ומובני� , לעמוד על גבולות הסובלנות ישכלומר . מתו� השיח המשפטי

עליו עומדת שהכרה בכשל תקשורתי בי� מערכות חברתיות , כ� כמו. על ידי בתי המשפט

מכוונת לכ� כי יהא זה מעשי ונכו� ללמוד על גבולות הסובלנות מתו� , התאוריה המערכתית

  . מערכת המשפט עצמה

 מבלי ,רכת המשפט מבוססת על הנחה שהודגמהבדיקת גבולות הסובלנות מתו� מע

להוכיחה בחיבור כי לפועל� ופעולת� של בתי המשפט בישראל כבמדינות רבות במערב 

על מוסדותיה� , כ� שמערכות חברתיות רבות הנחה זו מבוססת על. 11נתונה לגיטימציה

 פונות לבתי המשפט כעניי� שבשגרה על מנת לברר את המצב המשפטי וכ� על תגובת

אליה מתייחס ש, לגיטימיות במוב� זה. מערכות חברתיות שונות כלפי מי שהורשע בפלילי�

אינה מבטאת הסכמה בהכרח אלא כפיפות או הבנה ו 12 לגיטימיות מינימליתאהי, החיבור

  .שיש לנהוג לפי ההחלטה

בחינת הדברי� האחרוני� העלתה כי בתי המשפט שומרי� על לגיטימיות החלטותיה� 

ההחלטה ) אמיתות(אשר לצד קידו� הסתברות נכונות , קרונות ראשוניי�באמצעות ע

 

�אי. יש להבחי� בי� לגיטימיות של מערכת משפט ובי� לגיטימיות של החלטה מסויימת, כזכור  11
 לגיטימיות שמירה על גבולות הסובלנות תפגו� בלגיטימיות החלטה מסוימת מבלי לשלול את

ללמידת גבולות . 62' להנחה בדבר לגיטימצית מוסדות המשפט ראו עמ. המערכת כולה
 .71' הסובלנות מתו� השיח המשפטי ראו עמ

 .62'  עמראו  12
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מגדילי� את הסתברות זיכויו של האש� על פני הסתברות הרשעת הח� וכ� על , השיפוטית

עקרונות ראשוניי� אלה מהווי� . 13ידי הטמעת עקרונות של הגינות דיונית בהלי� הפלילי

בה� קיימת נכונות של שולות הסובלנות אשר בתי המשפט מזהי� כמשקפי� את גב, ערכי�

ערכי� "ערכי� אלה כונו בחיבור זה . מערכות חברתיות להשלי� ע� החלטות שיפוטיות

לא במוב� הצר של ערכי� הנוגעי� לדר� , ערכי� דיוניי�". ערכי הדיו�"או " דיוניי�

� דהינו ג� ערכי, ערכי� דיוניי� במוב� רחב. התנהלות ההלי� הפלילי בבית המשפט

ערכי� (סיכוי נפילתה של טעות וסוג הטעות , הנוגעי� להסתברות נכונות ההחלטה

  ). תוצאתיי�

 פגיעה אעיוות די� בהלי� הפלילי הונוכח האמור עד כה מוצע לסכ� ולומר כי 

דיוניי� המקדמי� הפגיעה בערכי� הההחלטה השיפוטית עקב ההלי� הפלילי ובלגיטימיות 

   .ההחלטהההלי� ואת לגיטימיות 

כפי , 14הערכי� הדיוניי� שמוצעי� מבטאי� תפיסות או מוסכמות חברתיות רווחות

 15ערכי� אלה נתוני� לשינוי ע� שינוי בעמדות הציבור. שאלה מזוהות על ידי בתי המשפט

, כיו�, בבסיס� של הערכי� הדיוניי�. ולבטא את פעולתו הקישורית של המושג עיוות די�

ת ההלי� יהטי(חשש מהרשעת הח� :  את הערכי� הבאי�נית� לזהות בפסיקת בתי המשפט

מאלה נית� כיו� לזהות ערכי� . רציונליזציה של ההלי� והגינות דיונית, )לטובת הנאש�

השתתפות , אובייקטיביות המחליט: 16דיוניי� שוני� אשר נגזרי� מערכי הבסיס ובה�

הלי� (שות למידע רגי, )השפעה על הדיו� על ידי השתתפות(מועילה של הצדדי� לדיו� 

איסו� נרחב א� לא בהכרח . אודות ההתרחשות נושא הדיו�על איסו� מידע ונתוני� נרחב 

במוב� (חוקיות ושיוויו� , התנהלות ההלי�) נוע�(שלוות , עקרו� המובנות, )מלוא המידע

הנמקת ההחלטה , פומביות ההלי� וההחלטה, )עקביות ביישו� כללי� אות� קבע המחוקק

  .תזמו� פעולות וסופיות הדיו�, ביקורת ההלי� וההחלטה, יהוהדיווח על

 

 .78' עמראו   13
 לאמנה בדבר זכויות אזרחיות 14סעי� : א� כא� הליכי גלובליזציה נותני� את אותותיה�  14

,  חזקת החפות– של זכויות דיוניות במשפט הפלילי בה� קובע שורה 1966, פוליטיותו
זכות , זכות לערעור, זכות השתיקה, לחקירה נגדית, זכות להגנה ולסניגור, פומביות, שיוויו�
דינת  מ'רוזוב נ 4675/97פ " השווה לדברי השופט חשי� בע,)31 כר� ,1040א "כ(לפיצוי 
לאות� כוחות , כמוב�,  כוונתנו היא'יותמדינ'באומרנו ": 380�379, 337) 4(ד נג"פ, ישראל

התנהגות �דפוסי, קונבנציות חברתיות, עול� כללית� בה� השקפת–הפועלי� בחברה 
 –אלה �ע�� כוחות שבהיפגש� אלה–ב "עול� כלכלית וכיו�השקפת, מוסר חברתי, מקובלי�

ה� ב,  יוצרי� ה� את כללי המשפט הנוהג–בי� על דר� התערובת בי� על דר� התרכובת 
 ".המשפט המהותי ומשפט הראיות

�"בג, "משתנה מאליו ג� החוק, וע� השתנותה היסודית, לכל חוק וחוק יש מציאות מסוימת"  15 
 .158, 141) 2(ד כד"פ,  שר המשטרה'נאגודה רשומה חוגי� לאומיי�  222/68

 .82' עמראו   16
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  – נותהערכה ומסק  .2

נראה כי ההגדרה שמוצעת בחיבור זה למושג עיוות די� בהלי� הפלילי עומדת בפני 

 ההגדרה מתייחסת להלי� ,הביקורת אשר נמתחה על הגדרות אחרות למושג עיוות די�

ההגדרה מבטאת עיקרו� מוכר . לתוצאתוהפלילי כולו החל בשלב חקירת המשטרה וכ� ו

ההגדרה בנויה על השיח המשפטי . ומקובל של הטיית ההלי� הפלילי לטובת הנאש�

יש בהגדרה ירידה ברמת .  ה� את בית המשפט,ומכוונת עצמה לשמש ה� את המשפט�

רקמה "הדעת תו� השארת �הפשטת המושג ועל ידי כ� יש בה כדי לסייע בהכוונת שיקול

ההגדרה מושתתת על מבח� איכותי ולא . מאפשרת יציקת תכני� נוספי� למושגש" פתוחה

 בי� פג� שמקורו ,ההגדרה שמוצעת מבחינה בי� מערכת המשפט ובי� בתי המשפט. כמותי

� ההגדרה מתייחסת לכל הלי. בטעות בהלי� מסויי� לבי� פג� שנפל בהחלטה מסויימת

 ה� לדיו� על גזר ,בירור לפני הכרעת הדי� ה� במסגרת ה,פלילי ולכל החלטה בהלי� הפלילי

  .הדי�

נית� לבקר את ההגדרה שמוצעת בחיבור זה בכ� שאי� היא מתייחסת לכל , ע� זאת

אול� אינטואיציה זו נובעת ". נגר� עיוות די�"המצבי� שבה� אינטואיטיבית נית� לחוש כי 

כ�  כמו. ותמהערכה אישית של תוכ� ההחלטה ובכ� היא חותרת תחת מושג הלגיטימי

נקודת המוצא של הדיו� היא , כזכור. מטרתה של הגדרה היא להבחי� בי� סוגי פגמי� שוני�

כל פג� .  הוא פג� בלגיטימיות– אשר עלול ליפול בהלי� הפלילי, כי הפג� החמור ביותר

עוד נית� לטעו� כביקורת . שונה מהותית וערכית מפג� בלגיטימיות,  חמור ככל שיהיה,אחר

שמקדמי� את , רה המוצעת כי היא אינה מציינת רשימה סגורה של ערכי�על ההגד

אכ� . לגיטימיות ההחלטה השיפוטית והיא ג� חסרה מבח� מובהק לזיהויי� של ערכי� אלה

. אול� מנגד יש לזכור שיש ג� צור� להשאיר עמימות מסוימת, יש ממש בהסתייגויות אלה

י� לזיהוי� של ערכי� אלה ובכ� היא כ� נית� להשיב שההגדרה מציעה סימני� מסוימ

טענה נוספת נית� להעלות כביקורת על ההצעה . הדעת של בתי המשפט�מכוונת את שיקול

 למשל כאשר נאש� זוכה ,את יישו� דיני העונשי�, בכל מצב, לפיה ההגדרה אינה מקדמתש

 נית� אול� בתגובה על טענה זו. בדי� למרות שהוגשו ראיות ברורות לאחריותו בפלילי�

כ� מסתבר , לומר כי יש שיקולי� שיכולי� להוות משקל שכנגד למטרת יישו� דיני העונשי�

בחינת נכונותה , יתר על כ�. שאי� יישו� דיני העונשי� מהווה את חזות הכל בהלי� הפלילי

אינו חלק מעקרו� הלגיטימיות באמצעות הליכי� , או אמיתותה של החלטה שיפוטית

�בהתא� ל“Autopoietic Law”.  

בהתא� להגדרה המוצעת נראה . ג� דר� הוכחתו של עיוות די� מושפעת מהגדרת המושג

לנכו� להבחי� בי� הוכחת עיוות די� עקב פגיעה בער� החשש מפני הרשעת הח� ובי� עיוות 

בהתא� להבחנה האחרונה ולהגדרה . די� שנגר� עקב פגיעה בהגינות או ברציונליות ההלי�

דהיינו יש להוכיח כי , הרשעת הח� נבחנת במבח� הסתברותי� של איפגיעה בער�, שמוצעת
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לצור� הוכחת פג� זה די . תנה השפיע על תוצאת ההלי�יהפג� בהלי� או בהחלטה שנ

פגיעה בערכי� של , אול�. באפשרות קיומו של ספק סביר בהרשעה להוכחת הפגיעה בער�

במקרה מעי� זה יש .  או תוצאתירציונליות והגינות דיונית אינה נבחנת במבח� הסתברותי

להוכיח בראיות פגיעה בער� של רציונליות או הגינות במידה שמטה את מאז� ההסתברות 

  . 17לקיומה של פגיעה בער� דיוני

סמכותה של ערכאת ערעור לדחות ערעור על א� : יישומה של הגדרה  .ב
ד ומשפט חוזר כסע, א� לא נגר� עיוות די	, קבלת טענה מטענות הערעור

  למקרי� של עיוות די	

  כללי  .1

המשפט : מקורותיו של המשפט הפלילי בישראל בשתי שיטות משפט שונות

 בשער השני ,בה� עסק חיבור זהששני ההסדרי� . הקונטיננטלי מזה והמשפט האנגלי מזה

: מהווי� דוגמה מצויינת לשניות מקורותיו של המשפט הפלילי בישראל, והשלישי לו

א סמכותה של ערכאת הערעור לדחות ערעור על א� קבלת טענה הו, ההסדר הראשו�

. נשאב מסעי� הפרוויזו ההיסטורי במשפט האנגלי, א� לא נגר� עיוות די�, מטענות המערער

הוא הלי� המשפט החוזר , ההסדר השני. הסדר זה נחקק לראשונה בתקופת המנדט הבריטי

בהוראות . מנית'תקופה העותהובא אל משפטנו מהמשפט הקונטיננטלי עוד ב, בפלילי�

אשר מכוננות את שני ההסדרי� במשפט הישראלי ב� זמננו נעשה שימוש במושג , החוק

  ". עיוות די�"

נעשה בחיבור זה , בפסיקה ובספרות המשפטית, לצד ניתוח הסדרי� אלה בחקיקה

המשפט . שימוש במשפט משווה על מנת לעמוד על מקור� של ההסדרי� ודר� התפתחות�

וה בשתי הסוגיות מצביע על הקשיי� אשר בגלל� נוצרו ההסדרי� ואת דרכי המשו

שימוש במשפט משווה מאפשר הבנה טובה יותר של ההסדרי� ויחס� . ההתמודדות אית�

לרבות סמכויותיה� של ערכאות , להוראות חוק שונות שמסדירות את ההלי� הפלילי

תר של המושג עיוות די� בהלי� מעל לכל מקד� המשפט ההשוואתי הבנה טובה יו. השיפוט

הפלילי ושל הצור� למנוע ולהתמודד ע� גרימתו של עיוות די� ולית� סעד במקרי� בה� 

  . 18נוצרו עיוותי די�

 הוראות החוק שמוקדשות 25בהוראה חוק אחת מבי� כאמור של חיבור זה ד�  שער שני

 215שקבועה בסעי� בהוראת חוק זו . לחוק סדר הדי� הפלילי' לערעור בפלילי� בפרק ו

 

 .91'  עמראו  17
  .318, 145' עמראו   18
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,  לחוק בתי המשפט31המושג עיוות די� מופיע ג� בסעי� . לחוק מופיע המושג עיוות די�

שמסדירה , לניתוח הוראת חוק זו. אשר מסדיר הלי� דיוני של� שהוא הלי� המשפט החוזר

של השער השלישי מוקדש , כאמור את המשפט החוזר במשפטנו על היבטיו השוני�

, ד� בהלי� של� על היבטיו השוני� שקשורי� למושג עיוות די� ר זהשעמאחר ש. החיבור

על מנת להגשי� ניתוח . מחזיק חלק זה של החיבור עמודי� רבי� יותר משאר חלקי החיבור

, זה של המשפט החוזר נאספו נתוני� מתיקי בתי המשפט שעניינ� בקשות למשפט חוזר

איסו� . משפט החוזר ותוצאות עריכתודר� עריכתו של ה, תנויההחלטות שנ, הדיו� בבקשות

נראה כי יש ). ועד בכלל, 2003 ועד 1989משנת ( שני� 15נתוני� אלה מתייחס לתקופה של 

להערכת המשפט החוזר באר� ולהבנה טובה יותר של , לא מעט, מצאי� אלה כדי לתרו�יבמ

חנינה כ� נבח� הלי� המשפט החוזר בהשוואה לסמכות ה. 19המושג עיוות די� בהקשר זה

  .20במשפטנו

נער� , לחיבור זה וביחס לכל אחד מההסדרי�  מהשערי� השני והשלישיבכל אחד

עימות בי� ההגדרה שמוצעת למושג עיוות די� בחיבור זה ובי� ההסדר המשפטי שנידו� בכל 

עימות זה הוביל למסקנות ביחס להסדר המשפטי ושימש לבחינתה של ההגדרה . חלק

  .המוצעת למושג עיוות די�

  סמכות ערכאת ערעור לדחות ערעור על א� קבלת טענה מטענות הערעור  .2
  א� לא נגר� עיוות די�

על א� ,  לחוק סדר הדי� הפלילי קובע כי ערכאת הערעור רשאית לדחות ערעור215סעי� 

מקורה של . א� ערכאת הערעור סבורה שלא נגר� עיוות די�, קבלת טענה מטענות הערעור

פיה� היה יכול  בעבר מנה החוק באנגליה עילות ערעור על. ליבמשפט האנג הוראה זו

בדומה (הוכחת עילת ערעור משמעותה . הנאש� לערער על הרשעתו בבית משפט הכתר

החוק הוסי� וקבע כי בית המשפט רשאי שלא לקבל , � זאתע. קבלת הערעור) לעילת תביעה

תוספת זו . ר� עיוות די�א� הוא סבור שלא נג, למרות שהוכחה עילת ערעור, את הערעור

�נודעה בש� ה“Proviso” .עילות הערעור והפרוויזו לא רק התוו את שיקול�דעתה של 

ערכאת הערעור אלא נועדו ג� לסייג את סמכותה של ערכאת הערעור להתערב בהכרעת 

 ,כ� כמו. כדי שלא לסטות מהעיקרו� החוקתי בדבר שפיטה על ידי הע�, חבר המושבעי�

ו להתגבר על זיכוי שנובע מהוכחת עילת ערעור א� שלאמיתו של דבר אי� נועד הפרוויז

 בוטל סעי� הפרוויזו במשפט האנגלי ונקבעה עילת 1996בשנת . הזיכוי ראוי או מוצדק

  .(Unsafe) היא הרשעה לא בטוחה – ערעור אחת על הרשעה בבית משפט הכתר

 

 . 254' עמ  19
  .281' עמ  20
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את למרות שאי� החוק  וז21 האמורה רחב ונפו� במשפטנו215השימוש בהוראת סעי� 

מגדיר עילות ערעור ואי� כל מגבלה חוקתית על ערכאת ערעור מלהתערב בהחלטתה של 

 ה� בערעורי התביעה וא� ,הוראת החוק מופעלת ה� בערעורי הנאש�. הערכאה הדיונית

  .בעררי� על החלטות בדבר מעצר

 סמכויותיה אשר מסדירות את סמכויות ערכאת הערעור מלמד כי, עיו� בהוראות החוק

לערכאת הערעור נתווספו סמכויות , אדרבה. אינ� נופלות מאלה של הערכאה הדיונית

 בסמכותה לית� כל החלטה שבסמכות ; בכוחה לבטל פסק די� ולית� אחר במקומו:נוספות

 א� ערכאת הערעור לא תחמיר בעונשו של נאש� א� התביעה לא ,הערכאה הדיונית לית�

אילו ,  תטיל עליו עונש חמור מזה שאפשר היה להטיל עליוערערה על קולת העונש ולא

 בסמכות ערכאת הערעור א� להסיק כל מסקנה ;הוכחו העובדות כפי שנטענו בכתב האישו�

, כלומר. מחומר הראיות שהיה לפני הערכאה הדיונית ומהראיות החדשות אשר נוספו לפניה

ערכאת .  סמכויות נוספותנוס� על סמכויות הערכאה הדיונית יוחדו לערכאת הערעור

מסקנה וקביעה שבעובדה או , מצא עובדתיילשנות ולקבוע כל מ, הערעור מוסמכת להתערב

כפי , פני כלל שטח המריבה  רחבה ומשתרעת עלהיאסמכות ערכאת ערעור . שבמשפט

, ומבלי לגרוע בסמכותה הרחבה של ערכאת הערעור, ע� זאת. שהיה לפני הערכאה הדיונית

 ה� בגזר ,קת בתי המשפט כללי התערבות של ערכאת הערעור ה� בהכרעת הדי�נקבעו בפסי

מצאי מהימנות או בקביעת יכ� נקבע כי ערכאת הערעור במשפטנו לא תתערב במ. הדי�

  .העובדות אלא במקרי� חריגי�

,  על ידי הרכב עדי�(Lis)בחינת העניי� , מטרות הערעור המוכרות ה� תיקו� טעויות

קידו� בחינת העובדות ופיתוח , ")מורא הביקורת(" הערכאה הראשונה שיפור תפקודה של

הגברת אמו� מערכות חברתיות שונות במערכת , קידו� יציבות הדי� ואחידות ההלכה, הדי�

קידו� לגיטימיות ההחלטה השיפוטית וקבלתה על ידי , המשפטית וביכולתה לתק� טעויות

אמצעות הליכי הערעור ערכאות שיפוטיות ב(המתדייני� וכ� שיתו� מוסדי בהחלטות קשות 

תפקיד ערכאת הערעור הוא לערו� ביקורת על ). שונות מחוות את דעת� באות� סוגיות קשות

נראה שמטרות הערעור ותפקידה של ערכאת . 22פסקי די� ועל דר� התנהלות ההלי� הפלילי

ת ולא רק מכוונות להתערבות ערכאת הערעור לש� תיקו� טעויו, כפי שפורטו, הערעור

 יוצגו להל� לאחר תיאור הדיו� בהלי� 215מסקנות הדיו� בסעי� . עיוותי די� ופיתוח הדי�

  .די� המשפט החוזר כסעד למקרי� של עיוות

 

 .105' עמ ראו  21
 .155' עמראו   22
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  כסעד למקרי� של עיוות די�בפלילי� משפט חוזר   .3

לפיו המשפט החוזר מבטא ביסודו מעשה שקלול שבפסיקה ובספרות רווח התאור 

לש� בירור האמת וביטול , ות הדיו� וההחלטה מזה והצור� בבירור נוס� מזהואיזו� בי� סופי

סופיות מקדמת , מנקודת מבטה של התאוריה המערכתית של המשפט. הרשעות שווא

למערכת , היא יוצרת גבולות מערכתיי� לדיו� המשפטי. יציבות בי� מערכות חברתיות שונות

לפעולת מערכת המשפט דרושה . ובכ� תורמת לשימור המערכת המשפטית, המשפטית

אי� משמעותה של , ע� זאת. מידה של סופיות כדי לשמור על קיומה כמערכת עצמאית

בתי המשפט יכולי� לקבוע בבירור תנאי� לבדיקה מחודשת של . אטימות – עצמאות

לא יהא בריסו� זה של סופיות ההחלטות כדי . תו� שמירה על מבניות ארגונית, החלטותיה�

מכא� נדרש החיבור לבחו� ולהסביר . 23צמאות בתי המשפט ומערכת המשפטלפגוע בע

  . ובי� ער� בירור האמת) כער� המקד� לגיטימיות(התנגשות זו בי� עקרו� הסופיות 

המשפט החוזר בהלי� הפלילי נועד לאפשר שינוי פסק די� חלוט בפלילי� לטובת 

ע את מעשה העבירה מבלי להיטיב ע� מי שהורשע בפלילי� או שנקבע כי ביצ. הנידו�

מחלק מהעבירות , זיכויו מכל עבירה: תנה בעניינויעל ידי שינוי ההחלטה אשר נ, שהורשע

במישור הסנקציה הפלילית שינוי . בה� הורשע או המרתה של העבירה בעבירה קלה הימנהש

  . קיצורו או הפחתתו, ההחלטה לטובת הנידו� פירושה הקלה בעונש על ידי המרתו באחר

תכליתו של , שתכלית� לקיי� דיו� בסוגיה שכבר נדונה, ונה מערעור או דיו� נוס�בש

לפיכ� נית� להסיק ולומר שהלי� המשפט החוזר . משפט חוזר לדו� בסוגיה שטר� נדונה

מבוסס על קיומו של מידע מחדש אותו ראוי לבחו� בי� בנפרד ובי� על רקע התשתית 

 מידע שאוצר בתוכו את האפשרות לשנות את ,העובדתית אשר שימשה בדיוני� הקודמי�

במוב� זה המשפט החוזר אינו מהווה הלי� ביקורת . 24ההחלטה בעניינו של הנידו� לטובתו

טענות ועובדות אשר נדונו והוכרעו על ידי בתי ,  אי� הוא הלי� עיו� ובחינה של ראיות,נוס�

   .25המשפט

בשלב ראשו� מוגשת בקשה : כלל נחלק המשפט החוזר בפלילי� לשני שלבי��דר�

בשלב זה . הבקשה נידונה לפני נשיא בית המשפט העליו� או אחד משופטיו. למשפט חוזר

בשלב הדיו� בבקשה לא נדונה . יש להחליט א� הוכחה עילה לעריכתו של משפט חוזר

 

 .171' עמראו   23
) א(31בשל קיומה של אחת העילות המנויות בסעי� ": הדברי� מצאו את ביטויי� ג� בפסיקה  24

ח " מ,"ומכא� האפשרות שתוצאתו תשתנה, מוטל ספק בצדקת פסק הדי�, לחוק בתי המשפט
 .פורס� בנבו, דינת ישראל מ'ב� עמי נ 2051/02

 6983/98ח "מ, "אי� המשפט החוזר מהווה ערעור נוס�"סיקה הדיבור כי משו� כ� רווח בפ  25
 .86) 3(ד נג"פ, דינת ישראל מ'יעקובובי� נ
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פט חוזר ייער� משפט חוזר לפני בית רק א� נקבע כי הוכחה עילה למש. אשמתו של הנידו�

השלב השני של המשפט החוזר יכול להיער� . המשפט המחוזי או בבית המשפט העליו�

כפי שנקבע בהחלטה המורה על , על דר� השמיעה מחדש או על דר� הערעור: בשתי צורות

  . עריכתו

ר אפשרות נוספת לערו� משפט חוזר בפלילי� היא בעקבות העמדת שאלה על ידי ש

 רשאי השר 1984�ד" תשמ,]נוסח משולב[  לחוק בתי המשפט32בהתא� לסעי� . המשפטי�

להעביר אל בית המשפט העליו� שאלה אשר התעוררה במסגרת בקשה לחנינה או להפחתת 

. ייער� הדיו� בה על דר� המשפט החוזר, החליט בית המשפט העליו� לדו� בשאלה. עונש

ק והמושג עיוות די� נעמוד במסגרת המסקנות  לחו31על היחס בי� סעי� זה לסעי� 

  .וההמלצות שיפורטו להל�

  מסקנות והמלצות   .ג

 לא רק ,ההגדרה שמוצעת בחיבור למושג עיוות די� היא רק תחילתה של דר�  .1

בה� נגר� עיוות די� אלא ג� לקביעת ביטוי� ההול� שאיתור וריפוי מקרי� , לעניי� מניעה

מטבע הדברי� . גיטימיות ההלי� וההחלטה בפלילי�אשר מקדמי� את ל, של הערכי�

מקרי� של עיוות די� משקפי� נסיבות שבה� לא נית� ביטוי הול� לער� דיוני מסויי� ובשל 

מכל . השאלה מהו ביטוי הול� לער� דיוני חורגת ממסגרת חיבור זה. 26כ� נפגע אותו ער�

למניעת , ומקדמי ביטחו�נראה שדיו� כזה דרוש כדי להטמיע במשפט אמצעי הגנה , מקו�

התייחסות כזו עשויה להשפיע לא רק על סדרי הדי� בפלילי� אלא ג� . גרימתו של עיוות די�

   .על דיני הראיות

לגיטימיות ההליכי� שמתנהלי� לפניה� , הלגיטימציה של בתי המשפט  .2

דיני  – לענייננו(והחלטותיה� תלויה ג� בלגיטימיות הנורמות המשפטיות המהותיות 

אומנ� סוגיית לגיטימיות . � ובשיוויו� באכיפת�יהעל יד) או מיושמות(שנאכפות ) העונשי�

ע� זאת ראוי לציי� שיש אשר מזהי� , החקיקה מצויה מחו� למסגרת הדיו� של חיבור זה

במוב� זה אפשר שלגיטימיות . 27לגיטימיות של הנורמה המשפטית ע� צדקתה של הנורמה

 מידה שהיא שונה מר� ,ידוק להחלטה ולו במידה מזעריתמלמדת על צ, החלטה שיפוטית

  .אידיאלי או מר� ראוי

, מוצעת למושג עיוות די� תורמת להבנה טובה יותר של המושגהההגדרה   .3

רשימה זו . באמצעות רשימה של ערכי� אשר פגיעה בה� גורמת להיווצרותו של עיוות די�

 

 .80' עמראו    26
  .60' עמ ראו   27
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מוצעת הההגדרה . ות די� והוכחת�מהווה אמצעי הכוונה מפורט לאיתור מקרי� של עיו

כמטרה משפטית ובי� מטרות משפטיות , מספקת תובנה להבנת היחס בי� מטרת גילוי האמת

, � זאתע. עשיית משפט צדק ומשמעות זיכוי מחמת הספק,  יישוב סכסו�: כגו�,אחרות

או שה� שגויות מהבחינה , תיתכ� לגיטימיות להחלטות שאינ� קובעות עובדות אמת

 מטרה חשובה חברתית על מנת שמערכת המשפט תוכל אחשיפת האמת הי. יתהמשפט

להגשי� את תפקידה החברתי ולהגיד למערכות השונות בחברה מהי עמדת המשפט ביחס 

, חשיפת האמת עלולה להידחות מפני מטרות משפטיות אחרות, אול�. להתרחשות מסוימת

  . 28ימיותכל עוד אי� בכ� כדי לפגוע בערכי� שמקדמי� את הלגיט

 29ברנסו קוזליבשי� לב לביקורת שנמתחה בחיבור זה על ההחלטות בפרשות   .4

איזה , נראה כי ההגדרה מחדדת את הצור� לעמוד במדויק על סיבת היווצרותו של עיוות די�

להבנה ג� בירור מקור היווצרותו של עיוות די� וסיבותיו תורמי� . ער� נפגע ובמה הוא נפגע

  .י� למניעת היווצרותוטובה יותר של הדרכ

ע� השימוש במושג , רוב פי על, ההגדרה שמוצעת למושג עיוות די� עולה בקנה אחד

מומל� לשקול עריכת , בעקבות ההגדרה המוצעת.  א� לא תמיד– המשפט בפסיקת בתי

  . כפי שיפורט להל�, שינויי� בחקיקה ובפרשנות הרווחת לסעיפי חוק במשפטנו

   לחוק סדר הדי� הפלילי�215 המושג עיוות די� וסעי  .1

סמכותה של ערכאת הערעור במשפטנו לבחו� ולהתערב בהחלטתה של הערכאה 

כללי� . רשאית ערכאת הערעור לקבוע לעצמה כללי התערבות, ע� זאת.  רחבההיאהדיונית 

כל מוסד חברתי ובכלל . פונקציונלי של בתי המשפט�מההיבט המערכתי, אלה ה� חיוניי�

. קובע את דר� חלוקת המשאבי� שנדרשי� לפעולתו בי� חלקיו השוני�, אלה בתי המשפט

 תזדקק ערכאת הערעור 30כאשר בתי המשפט מרכזי� משאבי� רבי� בערכאה הדיונית

 על מנת זאת, לכללי� שיגבילו את היק� התערבותה בהחלטותיה של הערכאה הדיונית

  . רעורלמנוע כפל התדיינות לפני הערכאה הדיונית ולפני ערכאת הע

יכולה ערכאת הערעור לבדוק את , נוכח תפקיד ערכאת הערעור וסמכותה במשפטנו

ערכאת הערעור יכולה ומוסמכת לחזור על . שא הערעורונפקותו של כל פג� על ההחלטה נ

החלטתה של הערכאה הדיונית מטעמי� אחרי� או מכיוו� שלא מצאה לשנות מההחלטה 

 אינה 215במוב� זה נראה שהוראת סעי� . קונובהתעל� מהפג� או לאחר תי, אשר נתנה

  .דעתה�משנה מסמכותה של ערכאת הערעור או משיקול

 

 .88' עמראו   28
 .269, 87' עמראו   29
 .141' עמראו , דוגמת שיטת המשפט הצרפתית, או בערכאות שקודמות לה  30
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ככל שהוראת סעי� זה מכוונת את ערכאת הערעור להתמקד במת� סעד למקרי� , אול�

הרי דומה שהיא חוטאת לתפקידה של ערכאת , שה� מקרי� קשי� במיוחד, של עיוות די�

 תנאי מספיק להתערבותה של ערכאת הערעור א� אינו תנאי הוא נראה כי עיוות די�. הערעור

, מטרות הערעור ותפקיד ערכאת הערעור מזה, נוכח הגדרת המושג עיוות די� מזה. הכרחי

. נראה שאי� זה נכו� וראוי לצמצ� את התערבותה של ערכאת הערעור למקרי� של עיוות די�

גבלת� לטיפול ומת� סעד במקרי� תפקיד ערכאת הערעור ומטרות הערעור רחבי� מכדי ה

 לחוק גורמת להתמקדות שאינה ראויה ואינה 215במוב� זה הוראת סעי� . של עיוות די�

מסמכותה של מ היא מטשטשת וממעטת ,רצויה בחלק אחד מתפקידיה של ערכאת הערעור

ראוי "הוראה זו מטשטשת את ההבדל בי� . תפקידה ומטרות הערעור, ערכאת הערעור

  ".להתערב) חובה(יש "בי� ו" להתערב

, מסקנה זו נתמכת ג� במבחני התערבותה של ערכאת הערעור במידת העונש שהושת

  . 31במובח� מהתערבות בגזר הדי� בשל פג� בהלי� הטיעו� לעונש

נראה כי היא רשאית , תפקידה של ערכאת הערעור וסמכותה, נוכח מטרות הערעור

,  מחמת פרשנות שונה של הנורמה האוסרת,להרשיע נאש� לאחר שזוכה בערכאות קודמות

מוצעת בחיבור ההגדרה ל בהתא�, א� שאי� הדבר נעשה על מנת לתק� מקרה של עיוות די�

רק לש� העברת מסר חינוכי בדבר הדר� , ערכאת הערעור רשאית לזכות נאש�, כ� כמו. זה

� או בהחלטה בהלי(ולא רק בשל היווצרותו של עיוות די� , הראויה בה יש לנהל את ההלי�

  .32)נשוא הערעור

נית� , לצד אפשרות זו.  לחוק215בדברי� האחרוני� יש כדי לתמו� בביטולו של סעי� 

א� א� קיבל , משפט רשאי לדחות ערעורהבית ": לשנות את הסעי� ולקבוע באורח ברור כי

או ,  של הנאש�אשר נתנה בעניינו,  לשנות מההחלטהא� מצא שאי�, טענה מטענות הערעור

ערכאת הערעור תחליט שאי� ,  בהתא� להצעה האחרונה."שאי� להוסי� ולדו� בעניינו

חר� , לשנות מהחלטתה של הערכאה הדיונית או שאי� להוסי� ולדו� בעניינו של הנאש�

שא טענת המערער וכאשר נית� לאמוד את נפקות הטעות נ, קבלת טענה מטענות הערעור

 או שערכאת הערעור ,השפעה על תוצאת ההלי�יתה ילטעות לא ה: ונתקיי� אחד משניי�

כאשר לא נית� . יכולה להערי� את השפעת הטעות ולית� החלטה במקו� הערכאה הדיונית

לאמוד את נפקות הטעות על ההלי� או על ההחלטה מחמת פג� בסדרי הדי� או פג� ראייתי 

ת� לקיי� דיו� בה� לא נישבאות� מקרי� . כי אז על ערכאת הערעור להורות על דיו� מחדש

 

ב ערכאת הערעור בגזר הדי� לש� שמירה על מדיניות ענישה תתער, בהתא� להלכה הפסוקה  31
ערכאת הערעור תתערב בעונש ג� א� . תו� התאמתה לנסיבות החיי� המשתנות" מקובלת"

 .106' עמראו , הוא פרי שיקולי� פסולי� או מוטעי�
 .105' עמראו   32
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יש , מחדש או שדיו� מחדש כרו� בעינוי די� שגובר על אינטרס הציבור בקיו� המשפט

כאשר נית� לאמוד את נפקות הטעות והטעות השפיעה על תוצאת . לזכות את הנאש�

א� מחמת קושי ראייתי ערכאת הערעור אינה יכולה לית� החלטה תחת החלטתה של , ההלי�

  . זיר את הדיו� אל הערכאה הדיונית על מנת להשלימויש להח, הערכאה הדיונית

  המושג עיוות די� ומשפט חוזר בפלילי�  .2

 פרי איזו� בי� הואלפיה המשפט החוזר ש, שרווחת בפסיקה ובספרות המשפטית, הגישה

נוכח ההגדרה שמוצעת למושג ,  בעייתיתהיא, עקרו� הסופיות ובי� הצור� בבירור האמת

 ראינו כי בהתא� להגדרה המוצעת מקד� עקרו� הסופיות את .עיוות די� בחיבור זה

 –  כער� המקד� לגיטימיות– לפיכ� פגיעה בעקרו� הסופיות. לגיטימיות ההלי� וההחלטה

  . גורמת לעיוות די�

שלא , לפיה הצדקת עריכתו של משפט חוזר בפלילי�שנוכח סתירה זו מוצעת גישה 

ער� שמקד� את לגיטימיות ההחלטה מבוססת על פגיעה ב, כחלק מהליכי הביקורת

המשפט החוזר מבטא את פרי פועל� של הערכי� שמקדמי� את לגיטימיות . השיפוטית

כער� שמקד� את לגיטימיות , ער� סופיות הדיו�. ההלי� הפלילי וההחלטה השיפוטית

בה� לא נפגעו ערכי� אחרי� שמקדמי� את שצרי� לחול על הליכי� , ההלי� וההחלטה

א� נפגע ער� שמקד� את הלגיטימיות יש לתק� פגיעה זו במסגרת ההלי� . הלגיטימיות

עריכת משפט , מנגד. 33אשר מונע ריפוי כאמור, הפלילי קוד� להחלתו של ער� הסופיות

, כאשר לא נפגע אחד מהערכי� שמקדמי� את לגיטימיות ההלי� וההחלטה גורמת, חוזר

. ת הדיו� כער� המקד� את הלגיטימיותלעיוות די� שכ� היא פוגעת בער� סופיו, כשלעצמה

 תנאי הכרחי לש� עריכתו הוא) או הוכחת עיוות די� במידה הדרושה(עיוות די� , כ� על אשר

תנאי מצטבר נוס� הוא אפשרות שינוי תוצאת ההלי� . של משפט חוזר א� לא תנאי מספיק

י לשנות את שאי� כל סיכו, א� נמצא במסגרת הדיו� בבקשה למשפט חוזר. לטובת הנידו�

במקרה כזה . 34אי� להורות על עריכת משפט חוזר, ההחלטה בעניינו של הנידו� לטובתו

במילי� . ההחלטה בבקשה למשפט חוזר היא שמעניקה לגיטימיות להחלטה הקודמת

שאי� סיכוי לשנות את , משנקבע בסופו של דיו� הוג� ורציונלי בבקשה למשפט חוזר, אחרות

ההחלטה החדשה מעניקה לגיטימיות להחלטה . רפא עיוות הדי�נ, ההחלטה לטובת הנידו�

  .הקודמת בעניינו של הנידו�

: בדברי� האחרוני� אי� כדי לשלול את אפשרות עריכתו של משפט חוזר לרעת הנאש�

זה שמוצגת בחיבור יש בת, רציונליות כרוכי� בזיכויכאשר פגיעה בערכי יסוד של הגינות ו

 

 .321' עמראו   33
 .210' עמראו   34
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אי� לשלול , כ� למשל. יכתו של משפט חוזר לרעת הנאש�ער, לכאורה, זה כדי להצדיק

עריכת משפט חוזר לנאש� שזוכה לאחר ששיחד שופט או היל� ) ואולי א� ראוי לעודד(

סוגיה אחרונה זו אינה כלולה בחיבור והתזה שמוצגת בחיבור זה , מכל מקו�. עליו אימי�

 ne bis in ( הדי� בפלילי�אשר כפופה לעקרו� איסור כפל, אינה נותנת תשובה לסוגיה זו

idem(לחוק בתי 31לא למותר לציי� כי בהתא� להוראת סעי� . 35 טעמיו והחריגי� לו 

  .לא נית� במשפטנו לערו� משפט חוזר לרעת הנאש�, טפהמש

נית� להניח כי אנשי� שוני� מחזיקי� בדעות שונות בדבר היק� ההרשעות השגויות 

אשר נאספו ,  עובדה מוכחת בנתוני�היאשגויות קיומ� של הרשעות , מכל מקו�. בישראל

נערכו והסתיימו שישה משפטי� חוזרי� במהל� , פי נתוני� אלה על. במסגרתו של חיבור זה

די באלה כדי לבסס . אלה הסתיימו בזיכוי או בביטול חלק מההרשעה.  השני� האחרונות14

וני� שנאספו נמצא כי מ� הנת. 36את חיוניותו של הלי� המשפט החוזר במשפטנו ולהצדיקו

. טענות בדבר ראיה או עובדה שטר� הובאו לידיעתו של בית המשפט ה� שכיחות במיוחד

מצאי� עובדתיי� ידרישה ועיו� במ, טענות אלה מצביעות על חשיבותה של עריכת חקירה

מ� ההיסטוריה של הלי� , חשיבות זו נלמדת ג� מתו� עיו� בשיטות משפט זרות. ובראיות

להציג עובדות וראיות , זר ומעצ� הצור� בהתא� לעילות החוק למשפט חוזרהמשפט החו

כעילות , הרשעתו של אחר או כשל בייצוג הנידו�, בכלל אלה הוכחת שקר(מחדשות 

בהלי� " מקו� של כבוד"יש להקנות לחקירה , לפיכ�. בבקשה למשפט חוזר) למשפט חוזר

מצאיה לפני בית המשפט י והבאת מעריכתה של חקירהאת יש לעודד . הבקשה למשפט חוזר

. של החקירה הראשונה" הצגה שניה"חקירה זו אינה אמורה להוות . בבואו להכריע בבקשה

 .עליה להיער� על ידי צוות חקירה אחר או בפיקוח נפרד ושונה מחקירה משטרתית רגילה

שר ה� א, לצורכי החקירה יש להסדיר את העיו� בחומר החקירה ובמסמכי רשויות ציבוריות

עוד יש לפעול להסדרת ייצוגו של הנידו� שמבקש משפט . רלוונטיי� לבקשה למשפט החוזר

המבקש משפט  דומה כי בכוחה של הסניגוריה הציבורית לשמש ה� כסניגורו של. חוזר

 כפי שנעשה – שת הבקשה ה� כרשות שתרכז את החומר ותפקח על החקירה קוד� להג,חוזר

, הפקדת תפקיד זה. דבר מותנה בהקצאת משאבי� מתאימהמוב� שה. 37ברנסבעניינו של 

פותחת בפני נידוני� , של חקירה והגשת בקשות למשפט חוזר בידי הסניגוריה הציבורית

יש בו כדי ליצור מסננת אשר תקל . אפשרות לנתב את טענותיה� אל גור� מוסדי ומקצועי

ומה כי יש בפתרו� זה ג� ד. על איתור� של מקרי עיוות די� ולקד� מת� סעד במקרי� אלה

 

 I. Dennis “Rethinking Double Jeopardy: Justice & Finality in Criminal, ראו למשל  35
Process” [2000] Crim. L. R. 933; P. Roberts “Double Jeopardy Law Reform: a Criminal 

Justice Commentary” 65 M. L. R. (2002) 395.  
 .255' עמראו   36
 .169 )ה"תשס (3 שנתו� הקריה האקדמית "בעקבות פרשת עמוס ברנס"  וינר'דראו   37
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על ידי פרישת מלוא , כדי לייעל ולקד� את הטיפול בבקשות למשפט חוזר בבית המשפט

  .המידע והטענות באורח מקי� וממצה ככל האפשר

השוואת הנתוני� הסטטיסטיי� שנאספו מתיקי בקשות למשפט חוזר ומתיקי משפט 

 הוועדה לבדיקת תיקי� פליליי� לנתוני� מקבילי� בבריטניה לאחר הרפורמה והקמת, חוזר

(CRCC) ,עולה על , מלמדת כי אחוז הכרעות הדי� בישראל ששונו במסגרת המשפט החוזר

כ� מלמדי� הנתוני� . 38אחוז הכרעות הדי� ששונו בבריטניה כתוצאה מפעולת הוועדה

�גדלה , 39שנאספו כי לאחר פסק הדי� בבקשה למשפט חוזר בעניי� רצח הילד דני כ

להלי� המשפט החוזר והאפשרות לבקש משפט חוזר מחמת פגמי� בערכי� של המודעות 

 להרחיב את העילות למשפט 1996בכ� הוטמעה מטרת תיקו� החוק משנת . הגינות דיונית

  . 40חוזר ולכלול בה� את כל המקרי� העלולי� לגרו� לעיוות די�

ס המקדמי� את עיוות די� נגר� כתוצאה מפגיעה באחד מערכי הבסי, כמוצע בחיבור זה

שלוש העילות הראשונות למשפט . לגיטימיות ההלי� וההחלטה או מערכי� שנגזרי� מה�

 מתייחסות 1984�ד"תשמ, ]נוסח משולב[ לחוק חוק בתי המשפט 31חוזר האמורות בסעי� 

עניינה , 31שהוספה לסעי� , העילה הרביעית". החשש מפני הרשעת הח�"לפגיעה בער� 

בה� ש והיא מתייחסת לכלל המקרי� "עה נגר� לנידו� עיוות די�בחשש של ממש כי בהרש"

העילה הרביעית למשפט חוזר מתייחסת , במילי� אחרות. נגר� עיוות די� בהלי� הפלילי

זהו . לפגיעה בכל אחד מהערכי� שמקדמי� את לגיטימיות ההלי� וההחלטה בפלילי�

ילות הראשונות למשפט לעומת שלוש הע. מובנה האמיתי של העילה הרביעית כעילת סל

להעלות טענות ) לחוק) 4)(א(31לפי סעי� (נית� במסגרתה של העילה הרביעית , חוזר

לעיוות די� שמתייחסות לכל פגיעה בער� שמקד� את לגיטימיות ההחלטה השיפוטית ולא 

  . והערכי� הנגזרי� הימנו" החשש מהרשעת הח�"ער� ברק 

זולת ער� החשש , ה בערכי� אחרי�נראה כי לש� הוכחת עיוות די� מחמת פגיע

אי� צור� בזיקה בי� ההחלטה ובי� המידע שמובא במסגרתה של הבקשה , מהרשעת הח�

, במאז� הסתברויות, במצב דברי� זה מוצע לקבוע כי יש צור� להוכיח. 41למשפט חוזר

בעוד אפשרות שינוי ההחלטה . 42פגיעה בער� דיוני תו� דיוק והבחנה בי� הערכי� השוני�

 מניה וביה מהוכחת פגיעה או אפשרות הפגיעה בער� החשש מהרשעת תובת הנידו� נובעלט

 

 .301�300' עמראו   38
 .529) 1(ד נג"פ, מדינת ישראל 'קוזלי נ 7929/96ח "מ  39
 .202' עמראו   40
 .222' עמראו   41

קבלת בקשה למשפט חוזר מחמת פגיעה בער� דיוני מבלי להבהיר ולהצביע על הער� הדיוני   42 
 עיוות בה� נגר�שמסכלת את השימוש במשפט חוזר כהלי� לאבחו� מצבי� , ודר� הפגיעה בו

 .270' עמ ראו ברנסלהדגמת דברי� אלה בפרשת . די�
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אינה קשורה להסתברות שינוי , פגיעה בערכי� של רציונליות או הגינות דיונית, הח�

בסוגיה זו כי מחמת הפגיעה בלגיטימיות על התביעה הנטל , התזה מציעה לקבוע. ההחלטה

חר� הפגיעה , שתוצאת הדיו� תשתנה לטובת הנידו�, לנסות להוכיח שאי� אפשרות סבירה

חולש המושג עיוות , 43כדברי המשנה לנשיא לוי�, אכ�. בערכי� של רציונליות או הגינות

  .די� על כל העילות לעריכתו של משפט חוזר בפלילי�

מחייבת , בתיקו� עיוותי די� בהרשעה) ואפילו של החברה כולה(הכרה בזכותו של נידו� 

בה� , בזה שונה הוא מהליכי� אחרי� ומהסדרי� אחרי�. ו של הלי� המשפט החוזראת כינונ

כ� נראה כי כינונו של הלי�  כמו. הדיו� הנוס� והחנינה, הארכת מועד ערעור, הערעור

בה� עלול להיגר� עיוות די� מייתר את הלי� העמדת שאלה שהמשפט החוזר לכל המקרי� 

אשר , במקורו ההיסטורי של הלי� העמדת השאלהמסקנה זו נתמכת . על ידי שר המשפטי�

. להלי� המשפט החוזר הקונטיננטלי, היווה הלי� מקביל במשפט האנגלי ובמשפט הקנדי

לעניי� זה חשוב לציי� כי מקורו של המשפט החוזר במשפטנו הוא במשפט החוזר 

חינת  בבאהי, מ� הבחינה הכרונולוגית, העמדת השאלה בידי שר המשפטי�. הקונטיננטלי

  .  ודומה שהיא מיותרת44תוספת מאוחרת שלא נעשה בה שימוש של ממש

אשר קובע , לחוק בתי המשפט) א(31העילות למשפט חוזר מוסדרות כיו� בסעי� 

  :כדלהל�

נשיא בית המשפט העליו� או המשנה לנשיא או שופט אחר של בית ) א("

ליו� או המשפט העליו� שקבע לכ� הנשיא רשאי להורות כי בית המשפט הע

בית משפט מחוזי שיקבע לכ� יקיי� משפט חוזר בעני� פלילי שנפסק בו 

  : א� ראה כי נתקיי� אחד מאלה, סופית

בית משפט פסק כי ראיה מהראיות שהובאו באותו עני� יסודה היה ) 1 (

ויש יסוד להניח כי אילולא ראיה זאת היה בכ� כדי לשנות , בשקר או בזיו�

  ; הנידו�את תוצאות המשפט לטובת 

לבד� או ביחד ע� החומר שהיה , העשויות, הוצגו עובדות או ראיות) 2 (

  ;לשנות את תוצאות המשפט לטובת הנידו�, בפני בית המשפט בראשונה

ומהנסיבות , אד� אחר הורשע בינתיי� בביצוע אותו מעשה העבירה) 3 (

שנתגלו במשפטו של אותו אד� אחר נראה כי מי שהורשע לראשונה 

   ;ה לא ביצע אותהבעביר

 

 .356�355, 334) 2(ד נא"פ, מדינת ישראל 'עזריה נ 6148/95ח "מ  43
 .�323 ו240' עמראו   44
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   ."נתעורר חשש של ממש כי בהרשעה נגר� לנידו� עיוות די�) 4 (

שמסדירות כיו� את העילות למשפט , נוכח האמור עד כה מוצע לקרוא את הוראות החוק

רשאי להורות כי בית , של בית המשפט העליו�, שופט או הרכב שופטי�: "חוזר באורח הבא

י שיקבע לכ� יקיי� משפט חוזר בעני� פלילי שנפסק בו המשפט העליו� או בית משפט מחוז

עיוות די� , בהליכי המשפט או בתוצאותיו, א� נתעורר חשש של ממש כי נגר� לנידו�, סופית

בית .  או ביחד ע� החומר שהיה בפני בית המשפט בראשונהלבדו ,מחדש שהוצגנוכח מידע 

 של ממש לשנות את תוצאות יורה על משפט חוזר א� הוא סבור שאי� סיכוילא המשפט 

  ." לטובת הנידו�המשפט

.  שינוי חקיקתי א� ג� על ידי פרשנות הוראות החוק הקיי�על ידינית� לייש� הצעה זו 

קרי עניי� שטר� נדו� והוכרע בהחלטות , ההצעה מבהירה את הצור� להביא מידע מחדש

 הערעור והדיו� בכ� מובהר ייחודו של הלי� המשפט החוזר לעומת הליכי. בתי המשפט

ההצעה מסדירה מפורשות את אפשרות עריכתו . הנוס� ונית� מעמד ראוי לעקרו� הסופיות

הסדר שאינו כתוב , במקו� ד� יחיד, של דיו� בבקשה למשפט חוזר ג� לפני הרכב שופטי�

כפי שאירע בפרשת , למשל במקרי� של בקשות חוזרות למשפט חוזר, 45בחוק במפורש

  .ברנס

אינו ערובה ליכולתו של ההלי� לאתר ולרפא , 46כ� נלמד, למשפט חוזררוחב העילות 

 נוס� על , אשר עלולות לסכל קיומו של דיו� משפטי,אבני נג� אחרות. מקרי� של עיוות די�

 ה� איחור כבד או שיהוי רב בהגשת ,עיו� במסמכי� וייצוג המבקש, הצור� לקד� חקירה

בה� מהבקשה נלמד שאי� טע� ש ,י�במקרי� חריגי� שבחריג. הבקשה למשפט חוזר

בעריכת משפט חוזר על דר� הערעור ועריכתו של דיו� מחדש אינה אפשרית נוכח חלו� 

, למרות רוחב העילות למשפט חוזר. נראה שאי� מנוס מדחיית הבקשה למשפט חוזר, הזמ�

איחור ושיהוי בהגשת הבקשה עלולי� למנוע קבלת בקשה למשפט חוזר ואולי ג� תיקונו 

, יש אשר יאמרו, במצב דברי� זה. 47 אפשרות לערו� משפט חוזרהיעדרב, ל עיוות די�ש

דוגמת החנינה , שיש לתק� עיוותי די� באמצעות מוסדות ומערכות חיצוניי� לבתי המשפט

נראה כי תיקונו של עיוות די� מחו� , אול�. או טריבונל מיוחד אשר יורכב לא רק משופטי�

ללגיטימיות ההלי� , יוות די� קשור לפועל� של בתי המשפטע. לבתי המשפט אינו אפשרי

 

 ,795�796' עמ ,789) 1(ד לז"פ,  הממונה על מחוז ירושלי�'מחול נ 322/81 �"השווה בג  45
למרות , יסיו� מטעמי ביטחו� המדינה לדו� בטענת ח�"בעניי� סמכות שלושה שופטי בג

 .שהחוק מדבר על ד� יחיד
 .240' עמראו   46
 .218' עמראו   47
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לא תהווה , שלא על ידי בתי המשפט, כל החלטה שתתקבל. השיפוטי וההחלטה השיפוטית

  .48אוריה המערכתית של המשפטכפי שמלמדת הת, לטה של בתי המשפטתחלי� להח

יש . וטיותהטיפול בעיוות די� אינו מסתיי� באיתורו ובשינוי החלטות שיפ, ולבסו�

אשר נפגע מההלי� הפלילי ומההרשעה , בחובה לפצות כספית את הנאש� או הנידו� להכיר

 שיפוי ופיצוי נאות לנידו� שנפגע היעדרתיקונו של עיוות די� יהיה רק חלקי ב. בפלילי�

מ� הראוי לשקול , ע� זאת.  לחוק בתי המשפט מכיר בחובה זו31אכ� סעי� . מעיוות הדי�

א� , כ� שקביעת הפיצוי לא תהא קשורה בשאלה,  את המצב המשפטי הקיי�א� אי� לשנות

בהתמשכות ההליכי� , ובאיזו מידה אשמי� המשטרה או התביעה או הנאש� בהעמדה לדי�

חשוב ג� להבטיח שההסדר שיאומ� לא ישפיע לרעה על פעולת . ובהרשעה שבוטלה

  .�49 הסדר מעי� ביטוחיאחת ההצעות האפשריות היא לכונ. רשויות החקירה והתביעה
  

 

 .282' עמראו   48
 .237' עמראו   49
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  מפתח חקיקה

  ))בסוגריי�(ההפניה היא לעמוד ולהערת השוליי� (

  חקיקה ישראלית

  ב
  �1968ח"תשכ, בוררות]חוק ה[

  26  28)6( ,32  
  
  �1992ב"תשנ,  בתי די� מינהליי�]חוק[

  )5(28  )ג(16  
  17  28)5(  

  
  �1957ז"תשי, בתי המשפט] חוק[

    179  
  9  180 ,181 ,242  
  )209(216  )ד(9  
  10  180 ,181  

  
  �1984ד"תשמ, ]נוסח משולב[ בתי המשפט ]חוק[

  30  172)40(  
  31  13 ,180 ,232 ,242 ,245 ,253 ,256,  
     259 ,265 ,335 ,338 ,342 ,343 ,346  
  344  )א(31  
  264, 207, 195  )1)(א(31  
  )167(202, 197, )131(194  )2)(א(31  
  201, )109(189  )3)(א(31  
  343, )190(209, 208, 206, 202, 87, )14(30  )4)(א(31  
  )307(254  )ב(31  
  272, 238, 236, 235, )263(231, 231, )256(228, 228, 225  )ג(31  
  254, 238, 225, 210  )ד(31  
  32  172)36( ,180 ,240 ,242 ,338  
  41  172)36( ,213  
  52  213  
  )35(107  )ב(72  
  74  107)35(  
  213, 212  א77  
  )5(28  )2א(77  
  81  172)37(  
  )209(216  )1)(א(108  
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  )60(180  �1986ו"תשמ, )3' תיקו� מס( בתי המשפט ]חוק[
  
  63  �1966ו"תשנ, )22' תיקו� מס( בתי המשפט ]חוק[
  
  324, )281(238  �2001א"תשס, )28' תיקו� מס( בתי המשפט ]חוק[
  
  1936, החוק הפלילי] פקודת[

  44)2(  232 ,235  
  
  ד
  )71(50  1937, דיג]פקודת ה[
  
  �1954ד"תשי, )דרכי ענישה(ני העונשי� די] חוק לתיקו�[

  36  232  
  
  �1970ל"תש, ]נוסח משולב) [דרכי ענישה(דיני העונשי� ] חוק לתיקו�[

  43  232  
  
  )267(232  �1971א"תשל, )תיקו�) (דרכי ענישה(דיני העונשי� ] חוק לתיקו�[
  

  )268(233  �1974ה"תשל, )3' תיקו� מס( )דרכי ענישה(חוק דיני העונשי� 
  
  �1955ו"תשט, )הגנת ילדי�( דיני ראיות ] לתיקו�חוק[

    53)80(  
  )32(35, )5(28  א11  

  
  ה
  �1981א"תשמ, הגנת הפרטיות] חוק[

  221  ב23  
  )220(219  פרק ד  

  
  �1967ז"תשכ, הוצאה לפועל]חוק ה[

  16  28)5( ,32  
  

  לה'המג
  1642  242)293(  

  
  �1981א"תשמ, המרש� הפלילי ותקנת השבי�] חוק[

    258 ,258)314(  
  )351(274, )82(184  )ג(16  
  18  275  
  20  183 ,274)351(  
  )82(184, )81(183  )א(20  
  )387(282  )ה(20  



  מפתח חקיקה

351  

z:\books\got\07-12-10\got-06.doc 4/10/2008 11:53:00 AM 

  �1958ח"תשי, התיישנות]חוק ה[
  7  196)137(  

  
  ז
   זכות יוצרי�]פקודת[

  )70(50  ב3  
  
  )180(85  �2000א"תשס,  זכויות התלמיד]חוק[
  
  ח
  �1998ח"תשנ, חופש המידע] חוק[

    219 ,220 ,324)531(  
  8  221  
  9  219)220( ,221  
  14  219)220(  
  14)8(  220  
  14)9(  220  
  17  221  

  
  ט
  �1991א"תשנ, טיפול בחולי נפש] חוק[

  15  183)79(  
  
  י
  )293(242  �1965ה"תשכ, ירושה]חוק ה[
  
  כ
  )162(150, 115  כבוד האד� וחירותו:] יסוד�חוק[
  
  ל
  )180(85   �1949ט"תש,  לימוד חובה]חוק[
  
  �1948ח"תש,  למניעת טרור]פקודה[

  )145(198  )א(4  
  
  מ
  �1969ט"תשכ, ]נוסח חדש[מבח� ]פקודת ה[

  1  188)106(  
  9  188)106(  

  
  �1962ב"תשכ, )עבירות ושיפוט(מניעת הסתננות ]חוק ל[

  24  29)6(  
  
  274  �1949ט"תש, מעבר] חוק[



 פליליהעיוות די� בהלי� 

352  

z:\books\got\07-12-10\got-06.doc 4/10/2008 11:53:00 AM  

  �1969ט"תשכ, מקרקעי�]חוק ה[
  52  50)71(  

  
  51  �1967ז"תשכ, משכו�]חוק ה[
  
  נ
  �1971א"תשל, )שפיטה ענישה ודרכי טיפול(נוער ]חוק ה[

  7  30)14( ,38)46(  
  22  56)87(  

  
  נשיא המדינה:] יסוד�חוק[

  274  )ב(11  
  
  ס
  �1957ח"תשי, )חקירת עדי�( סדרי הדי� ]חוק לתיקו�[

  29  א2  
  
  �1965ה"תשכ, סדר הדי� הפלילי] חוק[

    103 ,156)180(  
  231  א29  
  208  178)57(  

  
     �1982ב"תשמ, ]נוסח משולב[ סדר הדי� הפלילי ]חוק[

  4  178)57(  
  9  196)137(  
  74  219 ,222  
  89  28)5(  
  90  29)7( ,37  
  233  )ב(94  
  126  30)10( ,85)180(  
  128)2(  29)7( ,30)10(  
  )7(29  )ד(130  
  )7(29  )ח(130  
  147  213  
  148  213)200(  
  148�146  212  
  )171(83  )ד(152  
  )88(185  )ב(170  
  182  83)169(  
  184  85)179(  
  )106(188  א192  
  196  105)28(  
  199  105)28(  
  200  105)28(  
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  201  172)38(  
  205  238  
  208  116)58(  
  )7(29  א208  
  211  150)163( ,172)39(  
  212  101 ,149  
  213  103)18( ,149  
  213)1(  226)247(  
  215  13 ,28)6( ,95 ,95)1( ,101 ,103 ,104 ,105 ,106,  
    107 ,108 ,109 ,149 ,152 ,154 ,156 ,156)180(,  
    157 ,334 ,335 ,336, 339, 340  
  216  85)179( ,150)161(  
  217  150)161(  
  )258(229  )א(231  
  232�231  185)92(  
  233  37)42(  
  236  185)87(  
  238  29)6( ,35  
  240)3(  29)7(  
  335  'פרק ו  

  
  �1996ו" תשנ,) מעצרי�–סמכויות אכיפה (סדר הדי� הפלילי ] חוק[

  38  231)263( ,233  
  52  164)7(  
  53  105)29(  
  54  105)29( ,106)30( ,164)7(  

  
  233  �1981א"תשמ, )15' תיקו� מס( סדר הדי� הפלילי ]חוק[
  
  )93(185  ]נוסח חדש) [התייצבות היוע� המשפטי לממשלה(סדרי הדי� ] פקודת[
  
  �1948ח"תש,  סדרי שלטו� ומשפט]פקודת[

  274  )א(14  
  
  �1973ג"תשל, ]נוסח חדש[סמי� המסוכני� ]קודת הפ[

  )185(86  )א(ו36  
  )185(86  )ב(ו36  

  
  �1995ו"תשנ, סניגוריה הציבורית]חוק ה[

  325  )9)(א(18  
  
  ע
    עדות]פקודת ה[

  10  107)37(  
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  �1977ז"תשל, עונשי�]חוק ה[
    51  
  4  198)145( ,198)145(  
  5  193)127( ,198)145(  
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    179 ,226)250(  
  440  28)6(  
  454  179  
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  השפיטה:] יסוד�חוק[
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  19�17  172)35(  

  חקיקת משנה

  1935, ארכיו�]תקנות ה[
  )531(324  )ה(3  

  
, )סדרי די� בערעור לבית המשפט העליו� לפי חוק לשכת עורכי הדי�( בתי המשפט ]תקנות[

  �1988ט"תשמ
  13  29)6(  

  
  �1957ז"תשי, )סדרי די� במשפט חוזר( בתי המשפט ]תקנות[

    182)71(  
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  2  182)71( ,245)297(  
  )208(215  )ב(2  
  )208(215  )ג(2  
  4  215  
  200  )א(4  
  6  182)71( ,215  
  8  214 ,259)315(  
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  66)1(  29)6(  
  78  29)6(  

  
  �1999ס"תש, )סדרי די� בדיו� לפני ועדת האתיקה(מהנדסי� והאדריכלי� ]תקנות ה[

  22  28)5(  
  34  29)7(  

  

  �1984ד"תשמ, ר הדי� האזרחי סד]תקנות[
  149  28)5( ,32  

  
  �1974ד"לתש, הפלילי סדר הדי� ]תקנות[

  36  185)88(  
  
  236, 233  �1982ב"תשמ, )פיצויי� בשל מעצר או מאסר( סדר הדי� הפלילי ]תקנות[

  הצעות חוק

  , )עילות למשפט חוזר) (22' תיקו� מס( בתי המשפט ]הצעת חוק[
  )104(188, )62(180  �1995ו"תשנ

  
 אתר והענקת סמכויות זיכוי על, משפט חוזר) (28' תיקו� מס( בתי המשפט ]הצעת חוק[

  )532(324, )528(323, )281(238  �2000א"תשס, )לסנגוריה
  
  )268(233  �1974ד"תשל, )3' תיקו� מס) (דרכי ענישה( דיני העונשי� ]הצעת חוק לתיקו�[
  
  )19(103   �1963ג"תשכ,  סדר הדי� הפלילי]הצעת חוק[
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  מפתח פסיקה

  ))בסוגריי�(ההפניה היא לעמוד ולהערת השוליי� (

  יקה ישראליתפס

  )לפי שמות הצדדי�( המשפט העליו� די� של בית פסקי

  א
  )164(201  327) 4(ד מא" פ,71/85א "ע, בוחבוט' מ נ"חברה לביטוח בע" אריה"
   ,5768/94א "רע, מ"פורו� אביזרי� ומוצרי צריכה בע' יצור והפצה ניבוא . ר.י.ש.א

  )6(16  289) 4(ד נב"פ
   )185(86, )35(36  פורס� בנבו ,4283/97פ "רע, מדינת ישראל 'אבו גאבר נ

  )26(105, )37(36  302) 2(ד כח" פ,107/74פ "ע, מדינת ישראל 'אבו מחסא� נ
 )248(226, )146(198, )50(174  ופורס� בנב ,3/81ח "מ, דינת ישראל מ'אבו נ
  )254(228, )240(224, )216(218  85) 2(ד לז"פ, 437/82פ "ע, דינת ישראל מ'אבו נ

  )34(106, )28(33   859) 5(ד מו" פ,1296/90פ "ע, מדינת ישראל ' נבאבו סול
  )217(218, )89(185, )175(84  832) 1(ד נג" פ,4765/98פ "ע, מדינת ישראל 'אבו סעדה נ

  )185(86  817) 3(ד נו" פ,6159/01פ "בש, מדינת ישראל 'עמר נאבו 
  )31(35  120) 2(ד מו" פ,1335/91פ "ע, מדינת ישראל 'פאדה נאבו 

   מושב עובדי� להתיישבות חקלאית –  אלו� הגליל'א נ'אבולהיג
  )171(153  872) 5(ד נד"פ, 3392/93א "ע, מ"שיתופית בע

  )169(83  26) 1(ד נג"פ, 3614/97א "רע, מ"לית בעחברת החדשות הישרא' ד נ"עו, אבי יצחק
  )112(189  442) 3(ד לח"פ, 5/84ח "מ, מדינת ישראל' נ) פינדוי�(אביב 

  )252(227  פורס� בנבו, 8658/00פ "בש, דינת ישראל מ'אביבי נ
  )143(197, )134(195  פורס� בנבו, 2528/96ח "מ, דינת ישראל מ'אביגדול נ

 )108(64  פורס� בנבו ,4067/01פ "ע, דינת ישראל מ'אבראמוב נ
  )30(106, )27(105  740) 4(ד נד"פ, 7406/00פ "בש, דינת ישראל מ'אגברייה נ

 )27(33  859) 2(ד כב" פ,214/68א "ע, דיד א'אהרו� נ
   )31(35   263) 3(ד לא" פ,821/76פ "ע, מדינת ישראל 'אוחנה נ

  )96(186  723) 1(זד ל"פ, 906/82ש "ב,  רובינשטיי�' נמ" תעשיות בעאורד�
  )3(97  502) 4(ד נד" פ,3371/98פ "דנ, מדינת ישראל 'אזואלוס נ

  )65(46, )7(29  873) 3(ד נה" פ,5938/00פ "ע, מדינת ישראל 'אזולאי נ
  )63(45  565) 2(ד לז" פ,696/81פ "ע, מדינת ישראל 'אזולאי נ

  )126(193  פורס� בנבו, 2224/97ח "מ, דינת ישראל מ'אזר נ
  )32(106, )148(78, )29(34   22) 3(ד לו" פ,172/82פ "ע, מדינת ישראל 'אטיאס נ
  )12(30  485) 3(ד מד" פ,236/88פ "ע, מדינת ישראל' איזמ� נ

  )7(29  793) 6(ד נז" פ,9142/01פ "רע, מדינת ישראל' איטליא נ
  ,)131(194, )130(194  357) 4(ד נה"פ, 4512/99ח "מ, דינת ישראל מ' נאייזי�

      200)154( ,209)191( ,211)195(,  
      215)207( ,218)215(  
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  )38(36  447) 3(ד מב" פ,747/86פ "ע, מדינת ישראל' נאייזנמ� 
  )133(195  449ד יג "פ, 254/58א "ע,  לנגפוס'אינגסטר נ

  )33(35  769) 4(ד נד" פ,3416/98פ "ע, מדינת ישראל 'איפרג� נ
  , רכזיהוועד המ, הדי� בישראל�לשכת עורכי' אל נסאסרה נ

  )81(184  637) 4(ד נט"פ, 9384/01פ "דנ
  , הוועד המרכזי, הדי� בישראל�לשכת עורכי' אל נסאסרה נ

  )81(184  258) 1(ד נו"פ ,8856/00ע "על
  )247(226  673) 1(ד נא"פ, 2109/96פ "ע, דינת ישראל מ'אל עביד נ

  )192(90  פורס� בנבו ,1/89פ "דנ, מדינת ישראל' אלבז נ
  )162(201  1987 גד י" פ,4/60ח "מ, � המשפטי לממשלההיוע 'אלישיב נ
  )148(198  251) 3(ד לה"פ, 2/81ח "מ, דינת ישראל מ'אלקובי נ
  30(34  160) 5(ד נב" פ,1057/96פ "ע, מדינת ישראל 'אמסלו נ

  )117(191  1728ד יג "פ, 2/49ח "מ, היוע� המשפטי לממשלה 'אסא נ
  )107(189  418) 3(נוד "פ, 2976/01פ "רע, דינת ישראל מ'אס� נ

  )28(33   פורס� בנבו ,28/98פ "ע,  דורי'אסר� נ
  )20(103, )37(36  785) 1(ד מד" פ,173/88פ "ע, מדינת ישראל 'אסר� נ

  )133(195  641) 4(ד מה"פ, 417/89א "ע, האפוטרופוס לנכסי נפקדי�' בריה נ'אע
 )249(226, )160(149  604) 3(ד נה"פ, 4503/99פ "ע, דינת ישראל מ'אפרי� נ

  ,)139(76  353) 1(ד מב" פ,87/85 �"בג,  באזור יהודה ושומרו�ל" מפקד כוחות צה'וב נ'ארג
 97)2( ,131)108( 

  )251(227  854) 1(ד נח"פ, 5834/03א "רע,  ורד�'נמ "חברה לביטוח בעאריה 
  )110(189  פורס� בנבו, 8215/99ח "מ, דינת ישראל מ'רקייק נ�א
  
  ב

  , נגב' מ נ" שיתופית בע� להתיישבות חקלאיתמושב עובדיבאר טוביה 
  )44(172   פורס� בנבו,3079/04א "בש
  )26(105  705) 1(ד מה"פ, 1556/90פ "ע, מדינת ישראל 'בארי נ
  )180(156  281) 4(ד מ"פ, 201/86פ "ע, דינת ישראל מ'בדש נ

  , כונס הנכסי� הרשמי בתפקידו כמפרק בנק צפו� אמריקה' בוכבינדר נ
 )94(60  289 )4(ד נז" פ,610/94א "ע

  )21(167  778) 3(ד נב"פ, 4745/97פ "ע, דינת ישראל מ'נמ "בעבוני הבירה 
  )185(86  פורס� בנבו ,5535/96פ "רע, מדינת ישראל 'בוסקילה נ

  )126(193  פורס� בנבו, 7512/97ח "מ, דינת ישראל מ'בוקרא נ
  )249(226, )160(149   197) 1(ד לד"פ, 54/79פ "ע, דינת ישראל מ'בורובי� נ

 )3(97  794) 6(ד נו" פ,6841/01פ "ע, מדינת ישראל 'ביטו� נ
  )23(32  169) 4(ד לט" פ,573/85ע "ר,  קמר'ביר� נ

  )298(247, )80(183  224) 3(ד מד"פ, 2763/90ח "מ, דינת ישראל מ'בלאו נ
  )160(200  307) 2(ד לו"פ, 1/82ח "מ, דינת ישראל מ'בלישע נ

  )289(240  462) 1(ד יח"פ, 24/64 �"בג ,טי� שר המשפ'ב� אפרי� נ
 )109(64  פורס� בנבו ,2491/02 �"בג,  מנהל בתי המשפט'ב� ארי נ

  )148(198, )126(193  פורס� בנבו, 716/90ח "מ, מדינת ישראל 'ב� עזרא נ
  )24(337, )155(200, )75(183  פורס� בנבו ,2051/02ח "מ, מדינת ישראל 'ב� עמי נ

  )76(183, )5(15, )1(14  433) 1(ד נג" פ,7558/97ח "מ, שראלדינת י מ'ארי נ�ב�
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  הבנק הבינלאומי הראשו� לישראל ' מ נ" בע) 1976(בני שח� הובלות והשקעות 
   )12(166  492) 1(ד נה"פ, 4012/96א "ע, מ"בע

  )9(17  199) 4(ד נג" פ,189/95א "ע,  אהרונוב'נמ "בעבנק אוצר החייל 
  )99(187, )71(182  225) 5(ד נד"פ, 1114/00ח "מ, מדינת ישראל 'בר יוס� נ

  )205(93, )195(91  608) 3(ד מח" פ,1988/94פ "ע, מדינת ישראל 'בראו� נ
  )77(52  439) 5(ד נה" פ,8612/00פ "דנ, היוע� המשפטי לממשלה 'ברגר נ

  )157(200, )139(196, )119(191,191   397) 1(ד לז"פ, 8/82ח "מ, דינת ישראל מ'ברדריא� נ
  ,)293(242, )91(185  505) 3(ד מ"פ, 428/86 �"בג,  ממשלת ישראל'זילי נבר

 273)341( ,274)347(  
  )203(92, )47(38  539) 2(ד מו" פ,752/90פ "ע, מדינת ישראל 'ברזל נ

  )176(206  פורס� בנבו ,7577/03ח "מ, דינת ישראל מ'ברי נ
  )129(194, )76(183  390ע לב " פס,1/58ח "מ, ש" היוהמ'ברנדוויי� נ

  )215(218, )145(198  פורס� בנבו, 8188/99ח "מ, היוע� המשפטי לממשלה 'נוי נ�בר
  )321(263  פורס� בנבו ,25/76נ "ד, מדינת ישראל' ברנס נ
  )322(264   פורס� בנבו,2/78ח "מ, מדינת ישראל' ברנס נ
  )331(268, )235(223, )203(214  354) 3(ד נו"פ, 3032/99ח "מ, דינת ישראל מ'ברנס נ
  ,)50(174, )174(154  241) 4(ד נא"פ, 6731/96ח "מ, דינת ישראל מ'ברנס נ

      188)104( ,188)105( ,197)140( ,199)151(,  
      199)152( ,200)159( ,204)171( ,215)205(,  
      217)213( ,218)216( ,222)229( ,265)327( ,270)336(  

  )324(264, )206(215, )157(200, )146(198  589) 1(ד לט"פ, 8/84ח "מ, דינת ישראל מ'ברנס נ
  )320(263  507) 3(ד ל"פ ,127/76 פ"ע ,מדינת ישראל' ברנס נ
  )176(84, )35(36, )29(34   757) 3(ד לב" פ,253/78פ "ע, מדינת ישראל 'ברנס נ
  )318(262  208) 1(ד ל" פ,500/75פ "ע, מדינת ישראל' ברנס נ
  )252(227  ורס� בנבופ, 9388/00פ "ע, דינת ישראל מ'ברנר נ

�"בג, מדינת ישראל 'מ נ"בע) ישראל(המפריס ברקי פטה  7375/95,   
  )178(85, )10(30  769) 2(ד נ"פ

 )191(209, )177(84  456) 3(ד נא" פ,2130/95פ "ע, מדינת ישראל 'בשיר נ
  )200(91  599) 2(ד נג" פ,344/99פ "ע, מדינת ישראל 'בש� נ

  
  ג
  )145(198  193) 5(ד נד"פ, 8613/96פ "נד, דינת ישראל מ'אברי� נ'ג
  )180(156  690) 2(ד מז"פ, 4977/92פ "ע, דינת ישראל מ'ברי� נ'ג

  )206(215, )154(200  587) 3(ד מג"פ, 12/88ח "מ, דינת ישראל מ'גדדה נ
  )252(227  פורס� בנבו, 6738/99פ "דנ, דינת ישראל מ'גוטליב נ
  )248(226  ס� בנבופור ,6223/04ח "מ, מדינת ישראל' גולדי� נ

  )130(194  905) 5(ד נז" פ,3068/03ח "מ, היוע� המשפטי לממשלה' גול� נ
  )74(182  פורס� בנבו, 96/90ח "מ, דינת ישראל מ'גול� נ

  , מנהל מס ער� מוס�' מ נ"חברה לניהול השקעות ושרותי� בע, גיורא ארד
  )199(91  101) 5(ד מ" פ,1436/90א "רע

  )36(107  804) 3(ד נג"פ ,687/96פ "בש, דינת ישראל מ'גיל נ
  )32(35  543) 4(ד מא" פ,332/86פ "ע, מדינת ישראל 'גינדיל נ
 )197(91, )86(55  673) 4(נהד "פ ,2413/99פ "רע, התובע הצבאי הראשי 'גיספ� נ
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�"בג, ראש ועדת החקירה לבדיקת אירוע הטבח בחברו�� יושב'גלברט נ 2148/94,   
  )232(223, )205(93  573) 3(ד מח"פ

  )250(226  293) 5(ד נד"פ, 8486/00פ "בש, דינת ישראל מ'גנאמה נ
  )250(227   589) 4(ד מט"פ, 2316/95פ "דנ, דינת ישראל מ'גנימאת נ

  )181(207  פורס� בנבו ,2905/04ח "מ, מדינת ישראל' גרדוד נ
  )34(106, )28(33  303) 4(ד לז" פ,371/83פ "ע, מדינת ישראל 'גרינוולד נ

  )182(85, )29(34  239) 1(ד לה" פ,118/80 �"בג, פרקליט צבאי ראשי' י� נגרינשטי
  )39(36, )34(36  533) 3(ד מב" פ,64/87פ "ע, מדינת ישראל 'גרסטל נ
  )34(106, )28(33  781) 2(ד מד" פ,1816/90פ "ע, מדינת ישראל 'גרשוני נ

  
  ד

  )279(237, 237, )272(234  73) 3(ד נו"פ, 4466/98פ "ע, דינת ישראל מ'דבש נ
  )184(86,  )29(34   273) 2(ד נז" פ,5329/98פ "ע, מדינת ישראל 'אני נ'דג

  )46(38   57) 2(ד לד" פ,313/79פ "ע, מדינת ישראל 'דדה נ
 )31(106  6) 2(ד מ"פ, 548/83פ "ע, דינת ישראל מ'דהוד נ

  )86(184  פורס� בנבו, 515/90ח "מ, מדינת ישראל 'דוד נ
  )148(198  1824ד יג "פ, 5/59ח "מ, י לממשלהע� המשפט היו'דוויק נ

  )171(153, )86(55, )46(38   820) 5(ד נ" פ,1049/94א "ע, חמד�' מ נ"בע) 1988(דור אנרגיה 
  )230(222, )174(205, )76(183  פורס� בנבו, 26/03ח " מ,דינת ישראל מ'דות� נ

  )19(103, )32(35  2359ד טז " פ,164/62פ "ע, היוע� המשפטי לממשלה 'דיאמנט נ
  )202(92, )31(35  804ד ו " פ,67/52פ "ע, היוע� המשפטי 'דימנשטיי� נ

  )231(223  526) 4(ד נג"פ, 2781/93א "ע, חיפה" כרמל" ת חולי� בי'דעקה נ
  , )119(191  725) 6(ד נו"פ, 6302/01 �"בג, היוע� המשפטי לממשלה 'דרעי נ

      196)135( ,196)136(  
  )36(107  177) 1(ד נ"פ ,1372/96פ "בש, דינת ישראל מ'דרעי נ
  )3(97  601) 3(ד נד" פ,5567/00פ "דנ, מדינת ישראל 'דרעי נ
  ,)122(192, )105(188  253) 4(ד נז"פ, 8483/00ח "מ, מדינת ישראל 'דרעי נ

      193)125( ,203)169( ,217)214(  
  
  ה

 )177(84  746) 2( נחד"פ, 1437/02 �"בג, טחו� פני�י השר לב'נבישראל האגודה לזכויות האזרח 
  )204(92  פורס� בנבו ,9634/01א "ע,  קליי�'נסוציאלי הארגו� למימוש האמנה על ביטחו� 

  )31(35   263) 3(ד ל" פ,27/76א "ע, מדינת ישראל 'היבי נ
  )192(89  468) 1(ד יח" פ,19/64פ "ע,  ביה�' נהיוע� המשפטי לממשלה

  ,)352(274, )346(273  430ד טז "פ, 13/60נ "ד,  מתאנה'נהיוע� המשפטי לממשלה 
      274)353( ,275)354( 

  )37(172  31) 4(ד יט"פ, ' עוזר נ464/65' המ, היוע� המשפטי לממשלה
  )156(200, )94(185, )84(184, )79(183  1341ד יב "פ, 3/58ח "מ,  ב� ציו�' נהיוע� המשפטי
 )90(185, )128(72  2017ד יב " פ,232/55פ "ע,  גרינוולד' נהיוע� המשפטי

  )89(185  369)2(ד לח"פ, 277/81פ "ע, שראלידינת  מ'הלוי נ
  )47(38  683) 4(ד מא" פ,583/87 �"בג,  בית המשפט המחוזי בירושלי� סג� נשיא'הלפרי� נ

�"בג,  הארצי לעבודהי�הד-ת בי' נהמוסד לביטוח לאומי 1082/02,   
  )160(149, )6(98  443) 4(ד נז"פ

  )54(41, )3(27  421) 1(ד כח" פ,449/73א "ע,  מילוסלבסקי'נ" להיסוד המע"המועצה המקומית 
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  , הדי� הארצי לעבודה� בית'החדשה נהכללית הסתדרות העובדי� 
  )3(15  63) 2(ד נא" פ,7029/95 �"גב

  )86(55  637) 3(ד נד" פ,4398/99פ "רע, מדינת ישראל' הראל נ
  )290(241  679) 5(ד מט" פ,6411/95 �"בג,  שר המשפטי�'הרנוי נ
  )330(267, )120(191  פורס� בנבו, 1966/98ח " מ,דינת ישראל מ'הררי נ

  )44(110, )192(89, )32(35  627) 1(ד יד" פ,289/58פ "ע, היוע� המשפטי 'הרשקובי� נ
�"בג, היוע� המשפטי לממשלה 'איכות השלטו� נמע� התנועה ל 6972/96 ,  

  )21(167, )12(166  757) 2(ד נא"פ
  
  ו

  )202(92, )36(36  533) 3(ד מא" פ,64/87ש "ב, דינת ישראלמ 'ואנונו נ
  )17(167  730) 3(ד נה"פ, 83/01א "רע, מרדכי 'וייס נ

  )178(84  444) 2(ד מה" פ,353/88פ "ע, דינת ישראל מ'וילנר נ
  )148(198  פורס� בנבו, 4316/95ח "מ, דינת ישראל מ'ינסקי נ'וילצ

  )180(156  119) 3(ד נ"פ, 169/94א "ע, Corticiera Amorim L.D.A 'ורנר נ
  )171(153  201) 2(ד כה"פ, 22/68א "ע,  עירית נתניה'ורנר נ

  
  ז

  )233(223  133) 2(ד נ" פ,8087/95פ "בש, מדינת ישראל' זאדה נ
  )163(201  583) 4(ד נח" פ,4971/02פ "דנ, מדינת ישראל' זגורי נ
  )163(201  401) 4(ד נו"פ, 3601/01פ "ע, דינת ישראל מ'זגורי נ

 )84(184  פורס� בנבו, 1695/01ח "מ ,מדינת ישראל 'זזובסקי נ
  )36(107  231) 3(ד נ" פ,2602/96פ "בש, דינת ישראל מ'זינגר נ
  )3(15  166) 5(ד נז"פ ,1650/00א "ע,  משרד הבינוי והשיכו�'זיסר נ

  )12(166  77) 2(ד נז"פ, 9223/02מ "עש, נציב שירות המדינה 'זערור נ
  )193(210   פורס� בנבו,9564/01ח "מ, ת ישראלמדינ' זריקי נ

  
  ח

 )19(31  385) 3(ד נה" פ,259/99א "רע, סופיוב' מ נ"ה ראוב� בע'פליצ' חב
  )202(92, )39(36, )34(36  54) 4(ד מב" פ,383/87פ "ע, מדינת ישראל 'נ' ג'חג

  )38(108, )17(102, )31(35  1413 ד ה" פ,117/50פ "ע, היוע� המשפטי 'חדד נ
  )181(156  337) 2(ד נה"פ, 1520/97פ "ע, דינת ישראל מ'נחדד 

  )201(92  793) 1(ד מג" פ,440/87פ "ע, מדינת ישראל 'חדד נ
�"בג,  שר המשטרה' נ אגודה רשומהחוגי� לאומיי� 222/68,   

 )15(332, )162(82  141) 2(ד כד"פ
  )160(149  פורס� בנבו, 4546/96א "דנ, מ" מקורות בערת חב'חו� גיא נ

  )178(84  פורס� בנבו ,6292/96פ "בש, מדינת ישראל '� נחז
  )39(172  805) 4(ד מא"פ, 516/86פ "ע, דינת ישראל מ'טיב נח

  )254(228, )238(224, )139(196  פורס� בנבו, 7324/96ח "מ, דינת ישראל מ'חייאט נ
  )46(38  295) 6(ד נו" פ,1662/99א "ע,  חיי�'חיי� נ
  )217(218  653) 5(ד מז" פ,64/91 �"בג,  משטרת ישראל'חיל� נ
  )314(258  406) 3(ד נה"פ, 5023/99פ "ע, דינת ישראל מ'חכמי נ
  )136(75  750) 3(ד נא" פ,6319/95 �"בג, יפו�אביב� בתלמשפט השלו�� שופטת בית'חכמי נ

  )242(224   פורס� בנבו,10198/03ח "מ, היוע� המשפטי לממשלה' חלימי נ
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 ) 270(234  550) 2(ד נז"פ, 303/02פ "ע, דינת ישראל מ'חמדא� נ
  )199(212, )152(199  פורס� בנבו, 5970/00ח "מ, דינת ישראל מ'חמודה נ

  )44(37  פורס� בנבו ,1207/97פ "בש, מדינת ישראל 'חמידא� נ
  )179(85  385) 6(ד נט"פ ,1000/05פ "בש, מדינת ישראל 'חסיד נ
  )58(116  429) 2(ד נו"פ, 1903/99פ "ע, דינת ישראל מ'חסי� נ

  
  ט

  )65(46  289) 3(ד נד" פ,115/00פ "ע, מדינת ישראל 'טייב נ
  )29(33   95) 1(ד כד" פ,467/69פ "ע, דינת ישראל מ'טקסו� נ
  )175(84  607) 4(ד נא" פ,6702/95פ "ע, מדינת ישראל 'טרודי נ

  )28(33   17ד ו " פ,152/51פ "ע, היוע� המשפטי 'טריפוס נ
  
  י

  )65(46  1) 3(ד נב" פ,7325/95א "דנ, קראוס 'נמ "בעידיעות אחרונות 
  )261(230  39) 3(ד נא"פ, 2534/97� "בג,  פרקליטת המדינה'יהב נ] כ"ח[

  )162(201, )71(182  1080ד יד "פ, 1/60ח "מ, היוע� המשפטי לממשלה 'יהודאי נ
  )77(52  132) 1(ד נג" פ,1886/97א "ע,  זלמה'יהודה נ
  )143(197, )119(201  85) 1(ד מו"פ, 5453/91ח "מ, דינת ישראל מ'יהלו� נ
  )333(269  פורס� בנבו, 6398/94ח "מ, דינת ישראל מ'יהלו� נ

  פקיד שומה  ' נמ"חברה לבני� פיתוח ומימו� בע' יואב רובינשטיי� ושות
  )3(97  פורס� בנבו ,8349/03א "דנ, למפעלי� גדולי�

  )164(150, )9(98  632) 4(ד נד" פ,9352/99פ "ע, מדינת ישראל 'יומטוביא� נ
�  )269(233  505) 1(ד נג"פ ,1767/94פ "ע, דינת ישראל מ' ניוס

  )36(107  245) 5(ד נד" פ,4481/00פ "בש, מדינת ישראל'  ניחזקאלי
  )110(64  677) 1(ד מו" פ,5700/91פ "בש, מדינת ישראל' יעקב אביד� נ
  )31(106  514ד ו "פ, 125/50פ "ע, היוע� המשפטי 'יעקובובי� נ

  )25(337, )76(183  86) 3(ד נג"פ, 6983/98ח "מ, דינת ישראל מ'ובובי� ניעק
  )65(46  54) 2(ד נד" פ,1622/00 �"בג, ברק' א,  העליו�פטהמש�ת נשיא בי'יצחק נ

  )133(195  1497ד יג " פ,238/58א "ע,  מעייני'ירמיצקי נ
  )87(56, )46(38  441) 5(ד מה" פ,3251/91פ "רע, דינת ישראל מ'ישי נ

  )204(92  734) 3(ד נה" פ,4057/00 �"בג,  הארצי לעבודהי�הדת  בי'נמ "בעקר יש
  
  כ

  )185(86  679) 1(ד יח" פ,345/62פ "ע, יוע� המשפטי לממשלה 'כה� נ
  )192(209, )169(203, )30(34  403) 5(ד נה" פ,1888/01ח "מ, מדינת ישראל 'כה� נ

  )21(32  פורס� בנבו ,5823/00א "רע,  מנסור'כיו� נ
  )197(212, )148(198  פורס� בנבו, 1732/96ח "מ, דינת ישראל מ'ליפא נכ
  
  ל

  )315(259, )204(214, )128(194  פורס� בנבו, 2551/00ח "מ, דינת ישראל מ'לב נ
  )153(199  פורס� בנבו, 4281/98ח "מ, דינת ישראל מ'לב נ

  )185(86, )29(34  505) 2(ד כח" פ,79/73פ "ע, מדינת ישראל 'לביא נ
  )237(224  פורס� בנבו, 5402/00ח "מ ,דינת ישראל מ'וב נלבל

  )36(36  729) 3(ד לח" פ,838/84ש "ב, מדינת ישראל 'לבני נ
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  )4(164  729) 2(ד לט"פ, 116/82א "ע, דאנוי טול'לבנת נ
  )13(100  719) 4(ד מו"פ, 531/89א "ע,  לתכנו� ולבנייה המרכז הוועדה המחוזית'להבי נ

  )96(186  360) 1(ד לז"פ, 885/82ש "ב,  אוחנונה'לוי נ
  )26(169 737ד ה " פ,175/50 �"בג, ג��רמת, הועדה המקומית לבנייה ותכנו� ערי�' לוי נ
  )191(209, )38(36  פורס� בנבו ,3404/90פ "ע, מדינת ישראל 'לוי נ
  )29(34   189) 1(ד לג" פ,799/78פ "ע, מדינת ישראל 'לוי נ

  )38(36  פורס� בנבו ,7539/00פ "ע, מדינת ישראל 'לוי� נ
  ,)171(83, )31(35   249) 4(ד נה" פ,5874/00פ "ע, מדינת ישראל 'לזרובסקי נ

      150)163( ,321)510(  
  )59(42  644) 2(ד מו" פ,1501/92פ "רע, מדינת ישראל 'לחמני נ
  )169(83  714) 3(ד נג" פ,2800/97א "ע,  גהל'ליפסו� נ

  
  מ

  )239(224, )157(200  498) 3(ד לח"פ, 6/84ח "מ, דינת ישראל מ'מאמא נ
  )43(109, )40(108, )43(37  1 )2(ד נא" פ,188/94פ "דנ,  אבוטבול' נמדינת ישראל
  )29(34   481) 3(ד מ" פ,400/84פ "ע, ל' אנג' נמדינת ישראל
  )186(87   362) 3(ד לג" פ,810/78פ "ע,  בילוצרקובסקי' נמדינת ישראל

  )178(155, )177(155  695) 4(ד נג"פ, 1877/99פ "ע, עטר� ב�' נדינת ישראלמ
  )26(105  556) 3(ד נד"פ, 9263/99פ "דנ,  בקשי' נמדינת ישראל
  )218(219, )36(36  688) 2(ד לד" פ,179/79פ "ע, ברי�' ג' נמדינת ישראל

  , יפו�אביב�המשפט המחוזי בתל�שופט בית, דוויק' מדינת ישראל נ
  )269(233  688) 1(ד נד" פ,2428/99 �"בג

 )36(36  823) 2(ד נה" פ,621/01פ "ע,  חמדא�' נמדינת ישראל
  )177(155  399) 2(ד נג"פ, 4964/97פ "ע,  חס�' נדינת ישראלמ
  )265(232  493) 5(ד נו"פ, 7652/99א "רע,  יוס�' נדינת ישראלמ

  )29(34  372) 2(ד כב" פ,329/68פ "ע,  כדורי' נמדינת ישראל
  )29(34   817) 3(ד נז" פ,7113/02מ "עש,  לוי'מדינת ישראל נ

  )41(108, )43(37  225) 3(ד נ" פ,827/93פ "ע,  פלוני' נמדינת ישראל
  )177(155  653) 4(ד נד"פ, 6359/99פ "ע,  קורמ�' נדינת ישראלמ

  )178(84  126) 4(ד נג" פ,7323/98פ "בש, וא�' רג' נמדינת ישראל
  )250(227  666) 4(ד נג"פ, 5955/99פ "בש,  שוור�' נדינת ישראלמ
  )19(31  פורס� בנבו ,2065/94א "רע,  שטרית' נדינת ישראלמ

  )20(103, )201(92, )87(56, )32(35  85) 1(ד לט" פ,330/84פ "ע,  שעשוע' נמדינת ישראל
  )6(28  865) 4(ד נד" פ,6978/00מ "עש, נציב שירות המדינה' מוטיל נ

  )40(37  פורס� בנבו ,597/87פ "ע, מדינת ישראל 'מוישאשוילי נ
  )25(104  389) 4(ד מ"פ, 52/85א "ע, דינת ישראל מ'נמ "הי� התיכו� בעמועדו� צלילה 

  )30(106  643) 5(ד נג"פ, 5142/99פ "בש, מדינת ישראל 'מורוזובה נ
  )20(103, )201(92, )31(35  1) 1(ד לט" פ,470/83פ "ע, מדינת ישראל 'מורי נ

  )74(51  49) 2(ד נו" פ,1109/00א "ע, מ"עב חברה לביטוח  מנורה'מזרחי נ
  )45(345, )132(194  789) 1(ד לז"פ ,322/81 �"בג , הממונה על מחוז ירושלי�'מחול נ

  )81(183  752) 1(ד מח"פ, 1935/93 �"בג,  השר לענייני דתות'מחפוד נ
  )171(83  577) 4(ד נה" פ,1297/01א "רע, מ" חברה לביטוח בע כלל'מיכאלובי� נ

  )269(233  650) 2(ד מח"פ, 1524/93פ "ע, ראלדינת יש מ'מיכאלשווילי נ
  )204(92  פורס� בנבו ,2222/02א "ע, מ" נייר חדרה בע נויזילר' נמ"בע) 1997 (מירות סחר
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  )41(108  550) 3(ד נג"פ, 5249/98פ "ע, דינת ישראל מ'מירילאשוילי נ
  )190(209  192) 2(ד לא"פ, 634/76פ "ע, דינת ישראל מ'מכלו� נ
  )9(98  49) 5(ד נד" פ,5951/98פ "ע,  ישראלמדינת 'מליסה נ
  )196(211  429ד ד " פ,35/50פ "ע, היוע� המשפטי' מלכה נ
  )37(36  150) 2(ד נה" פ,6411/98פ "ע, מדינת ישראל 'מנבר נ

 )13(99  207) 3(ד נז" פ,266/97א "ע,  וויסמ�'נ מקרקעי� חיפה מנהל מס שבח
   ,686/97א "רע, ל"שה תמר זעיזבו� המנוח מ' מ נ"מנורה חברה לביטוח בע

  )2(14  145) 5(ד נג"פ
 )175(84  376) 1(ד נד" פ,9322/99פ "בש, מדינת ישראל 'מסראווה נ

  )35(36  123ד ד " פ,45/49פ "ע, היוע� המשפטי 'מפ� נ
  )269(233  294) 4(ד נג"פ, 960/99פ " רע,דינת ישראל מ'מקמיל� נ
  )110(189  נבופורס� ב, 1974/00ח "מ, דינת ישראל מ'מרואת נ

  )41(108  913) 5(ד נו"פ, 7755/01פ "רע, דינת ישראל מ'מרציאנו נ
  )117(191  1704ד יג "פ, 3/59ח "מ, היוע� המשפטי לממשלה 'מרקובי� נ

  )323(264  225) 1(ד לז" פ,190/82פ "ע, מדינת ישראל' מרקוס נ
  )190(209  166) 3(ד לה"פ, 6/80ח "מ, דינת ישראל מ'משה נ

  )29(34   160) 3(ד נא" פ,4603/97פ "דנ, דינת ישראלמ 'משול� נ
  )178(84  534) 5(ד מט" פ,1632/95פ "ע, מדינת ישראל 'משול� נ

  
  נ

 62, )100(61, 61  631) 2(ד מא" פ,124/87פ "ע,  התובע הצבאי הראשי'נאפסו נ
  ,  מרכזי למכונות כביסה וטלוויזיה בבית אל על סלו�'נדב נ

  )20(31  43) 5(ד נה" פ,ב1958/00א "רע
  )85(184   פורס� בנבו,5165/01ח "מ, היוע� המשפטי לממשלה' נו� נ
  )192(89  141) 3(ד לד" פ,834/79פ "ע, מדינת ישראל 'נו� נ

  )171(83, )38(36  פורס� בנבו ,4006/93פ "ע, מדינת ישראל 'נוריאל נ
  )185(86, )36(36  פורס� בנבו ,497/92פ "ע, מדינת ישראל ' נ)קנדי (נחו�

  )22(104  817) 5(ד נט"פ, 5889/01פ "ע, מדינת ישראל 'נחו� נ
  )222(220, )217(218  872) 2(ד מה" פ,47/91 �"בג,  פרקליטות המדינה'ניימ� נ
   )65(46   385) 3(ד נד" פ,2788/00פ "רע, מדינת ישראל 'נמר נ

  )65(46   721) 2(ד נו" פ,5070/95 �"בג, שר הפני�' נעמת תנועת נשי� עובדות ומתנדבות נ
  
  ס

  )29(34   113) 3(ד ל" פ,474/75פ "ע, מדית ישראל 'סאל� נ
  ,)188(87, )113(65  642) 2(ד נד" פ,2478/99ח "מ, מדינת ישראל 'סביחי נ

      200)156( ,209)191( ,224)238(  
  )113(65  פורס� בנבו ,157/87פ "ע, מדינת ישראל 'סביחי נ

  )126(193  בנבופורס� , 5553/98ח "מ, דינת ישראל מ'סגל נ
  )84(55  פורס� בנבו ,4181/02ח "מ, היוע� המשפטי לממשלה 'סולמי נ

  )130(194, )128(194  695) 4(ד נד"פ, 7106/00ח "מ, דינת ישראל מ' נסוס�
  )86(55, )46(38  793) 1(ד נ" פ,866/95פ "ע, מדינת ישראל 'סוס� נ

  )191(209, )39(36  1) 1(ד מח" פ,5731/91פ "ע, מדינת ישראל 'סוקולובסקיה נ
  )217(218  8) 5(ד מו" פ,1152/91פ "ע, מדינת ישראל 'סיקסיק נ
  )29(34   341) 2(ד כז" פ,414/71פ "ע, מדינת ישראל 'סלטו� נ
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  )131(194, )31(35   פורס� בנבו ,3635/01ח "מ, מדינת ישראל 'סמרי נ
  )44(37  256) 3(ד לב" פ,229/78פ "ע, מדינת ישראל 'סעדיה נ

  )145(198  542) 2(ד נב"פ, 1618/97 �"בג, יפו�אביב�לעיריית ת 'י נ'סצ
  
  ע

  )20(103, )185(86, )87(56, )32(35  801) 5(ד נ" פ,5875/93פ "ע, מדינת ישראל 'עביט נ

  )237(224, )86(184  פורס� בנבו, 9247/96ח "מ, דינת ישראל מ'עוואד נ
  )37(36  141) 1(ד לא" פ,53/76פ "ע, מדינת ישראל 'ה נ'עווג

  )146(198, )144(197  254) 3(לזד "פ, 4/83ח "מ, דינת ישראל מ'עומרי נ
  )273(235  73) 3(ד נז"פ, 6721/01פ "ע,  פרקליטות המדינה'עזא� נ

  , 4682/92א "ע, מ" בע בית טלטש'ל נ"עזבו� המנוח סלי� עזרא שעיה ז
  )124(192  366) 3(ד נז"פ

  )219(219  69) 1(ד כא"פ, 337/66 �"בג, ולו�ועדת השומה שליד עירית ח' עזבו� קלמ� פיטל נ
  )239(224, )206(215, )146(198  434) 5(ד מה"פ, 4342/91ח "מ, דינת ישראל מ'עזרא נ

  )169(83  128) 1(ד כח" פ,523/72פ "ע, מדינת ישראל 'עזרא� נ
  ,)51(174, )15(166  334) 2(ד נא" פ,6148/95ח " מ,דינת ישראל מ'עזריה נ

      188)103( ,197)140( ,197)144( ,202)167( ,203,  
      203)168( ,220)224( ,344)43(  

  , מ"מקורות חברת מי� בע' מ נ"עי� גב קבוצת פועלי� להתיישבות שיתופית בע
  )133(195  11) 2(ד נה" פ,4958/99א "ע

  )264(231, )136(195  113) 1(טד ל"פ, 243/83א "ע,  גורדו�' נירושלי�עיריית 
  )3(15   856) 4(ד נו" פ,7037/00א "רע, וינבוי�ד "עו ' נ�ראשו� לציועיריית 

  )133(195  1804ד י " פ,143/51א "ע, מ" ינאי בע פרדס'ג� נ�עירית רמת
  )194(210, 210  297) 2(ד נז"פ, 10392/02ח "מ, דינת ישראל מ'עמיאל נ
  )201(92, )185(86, )34(36  622) 1(ד כח" פ,307/72פ "ע, מדינת ישראל 'עמיאל נ

  )157(200, )86(182  פורס� בנבו, 960/01ח "מ, היוע� המשפטי לממשלה 'מית נע
  )191(209, )129(194  פורס� בנבו, 748/00ח "מ, דינת ישראל מ'עמית נ
  )42(37  764) 4(ד נא" פ,8703/96פ "ע, מדינת ישראל 'עמר נ

  )271(234  597) 3(ד נט"פ ,2366/03פ "ע, מדינת ישראל' עסא� נ
  )180(156  155) 1(ד נו"פ, 8366/99א "ע, ני� שר הפ'פרת נע

  )43(172  353) 2(ד מ"פ, 230/86ש "ב, דינת ישראל מ'עצמו� נ
  )269(233  734) 3(ד נז"פ, 4492/01פ "ע, דינת ישראל מ'עשור נ

  
  פ
  )163(150  289) 5(ד נא"פ, 1742/91פ "ע, דינת ישראל מ'ופר נפ

  )215(218, )191(209, )153(199  78 )5(ד נב"פ, 4282/98ח "מ, דינת ישראל מ'פורת נ
  )237(224  פורס� בנבו, 4991/00ח "מ, דינת ישראל מ'פינטל נ

  )237(224  פורס� בנבו, 1057/01ח "מ, דינת ישראל מ'פיק� נ
  )113(189  פורס� בנבו, 361/01ח "מ, היוע� המשפטי לממשלה 'פישר נ
  )5(28  197) 6(ד נו" פ,1168/02מ "עש,  שירות המדינה'פלאח נ
  )149(199   פורס� בנבו,2321/04ח "מ, היוע� המשפטי לממשלה' פלוני נ
  )77(52  241) 1(ד נג" פ,2169/98א "ע, היוע� המשפטי לממשלה' פלוני נ
  )174(205, )27(105  פורס� בנבו, 3258/96פ "בש, דינת ישראל מ'פלוני נ
  )157(191, )120(191  פורס� בנבו, 1304/98ח " מ,דינת ישראל מ'פלוני נ
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  )237(224  פורס� בנבו, 1325/00ח "מ, דינת ישראל מ'פלוני נ
  )148(198  פורס� בנבו, 3238/97ח "מ, דינת ישראל מ'פלוני נ
  )134(195  פורס� בנבו, 3283/97ח "מ, דינת ישראל מ'פלוני נ
  )156(200  פורס� בנבו, 5926/97ח "מ, דינת ישראל מ'פלוני נ
  )29(34  774) 4(ד נו" פ,8538/00פ "ע, מדינת ישראל 'פלוני נ

  )34(106  פורס� בנבו, 7424/97פ "רע, שראלידינת  מ' נפלוני
  )222(220  פורס� בנבו ,11346/03פ "רע, משטרת ישראל' פלוני נ

  )77(183  1201ד יא "פ ,203/57' המ,  המועצה המשפטית' פלוני נ]ד"עו[
  )180(85  529) 6(ד נז" פ,7374/01� "בג, משרד החינו�לית "מנכ 'פלוני� נ
  )85(55  145) 1(ד נד"פ ,4596/98פ "ע, מדינת ישראל 'פלונית נ
  )63(45  62) 2(ד נג" פ,1284/99 �"בג, ראש המטה הכללי 'פלונית נ

   )65(46   865) 5(ד נה" פ,5653/98א "ע,  חלו�'פלוס נ
  )215(218, )124(192, )71(182   746) 4(ד נד"פ, 8777/99ח "מ, דינת ישראל מ'פלינק נ

   ,ג1643/00א "רע, פקיד שומה ירושלי� 'נמ "השקעות לבנייה בעפנינת טל 
  )171(83  198) 4(ד נה"פ

  )42(109  667) 5(ד נד"פ, 3338/99פ "ע, דינת ישראל מ'פקובי� נ
  , מ"גז חברה לשיווק בע�פז' פקיד שומה למפעלי� גדולי� נ

  )225(222  385) 5(ד נט"פ ,ו8849/01א "ע
  )204(92  329) 5(ד נא" פ,6752/97פ "ע, מדינת ישראל 'פריד� נ

  )31(106, )18(103  802ד יג "פ, 50/59פ "ע, היוע� המשפטי לממשלה 'פרלמ� נ
  )65(46  481) 4(ד נז" פ,5464/00א "ע,  קינ�'נמ "מהנדסי� בע. ג.גפר� 

  )146(198, )86(184  623) 5(ד מו"פ, 3945/92ח "מ, דינת ישראל מ'פתאלי נ
  
  צ

  )99(61  141) 4(ד מ" פ,732/84 �"בג, יני דתותהשר לעני' צב� נ
  ,)81(183  431) 2(ד מד"פ, 957/89 �"בג,  הוועד המרכזי–עורכי הדי�  לשכת 'צדיק נ

      274)351( ,282)387(  
  )117(191  1848ד יג "פ, 4/59ח "מ, היוע� המשפטי לממשלה 'צוברי נ

  )43(172  793) 5(ד נ"פ, מ"חברת השיט הישראלית בע, 4274/94פ "ע,  חברת צי�'צוקרמ� נ
  )193(210   פורס� בנבו,448/02ח "מ, מדינת ישראל' ציו� נ

  )45(38, )28(33   505) 1(ד כז" פ,21/72פ "ע, מדינת ישראל 'צייגר נ
�"בג, שרו�' משפט השלו� בחדרה השופט ע�סג� נשיא בית' צירינסקי נ 188/96,   

  )16(167, )172(83  721) 3(ד נב"פ
  
  ק

  )250(226, )238(224  553) 2(ד נג"פ, 2074/99פ "בש, דינת ישראל מ'קוזלי נ
  ,)22(167, )187(87, )107(64  529) 1(ד נג" פ,7929/96ח "מ, מדינת ישראל 'קוזלי נ

      182)71( ,204)172( ,208)188( ,209)192( ,224)238(,  
      226)248( ,228)254( ,252)302( ,253)305( ,343)39(  

  )255(228, )248(226, )34(171  835) 2(ד נז" פ,3268/02פ "רע, אלמדינת ישר' קוזלי נ
  )81(184  227) 2(ד נו" פ,3761/00ע "על, הוועד המרכזי, הדי� בישראל�לשכת עורכי' קוסטי� נ
  )145(198  250) 4(ד נו"פ, 4002/01פ "ע, דינת ישראל מ'קורקי� נ
  )195(211, )153(199, )84(184  פורס� בנבו  ,7407/00ח "מ ,דינת ישראל מ'קזאמל נ

  )75(51  215) 5(ד נח"פ ,1639/01א "ע,  קרישוב'קיבו� מעיי� צבי נ
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  )143(197  407) 2(ד מח"פ, 144/92פ "ע, דינת ישראל מ'קלברו נ
  )252(227  101) 2(ד מז"פ, 1835/93פ "בש, דינת ישראל מ'קלווי� נ
  )2(14  185) 1(ד נ" פ,986/93א "ע,  גיא'קלמר נ
  )193(90, )45(38, )32(35, )28(33   505) 3(ד לה" פ,951/80פ "ע, ת ישראלמדינ 'קניר נ

  )147(1998  פורס� בנבו, 9436/03ח "מ, דינת ישראל מ'קרוואני נ
  
  ר

  ,)344(273, )138(75  737ד ה " פ,177/50 �"בג, ר וחברי המועצה המשפטית" יו'ראוב� נ
      273)345( ,274)351(  

  )70(50  189) 5(ד מז" פ,105/92א "ע, ית נצרת עליתיעיר 'נמ "קבלני� בערא� מהנדסי� 
  )39(108, )31(35  778) 1(ד כט" פ,455/74פ "ע, מדינת ישראל 'רביבו נ

  )3(97  פורס� בנבו ,3063/99 �"דנג,  שר הפני�'קוב נירבינ
  )186(86  873) 3(ד נג" פ,6734/97פ "ע, מדינת ישראל 'רבינק נ
  )191(209, )164(150, )169(83, )29(34  25) 5(ד נו" פ,446/01פ "ע, מדינת ישראל 'רודמ� נ
  )14(332, )199(91, )160(81  337) 4(ד נג" פ,4675/97פ "ע, מדינת ישראל 'רוזוב נ
  ,)95(186  281) 1(ד לא"פ, 61/76א "ע, מ" בע בנק המזרחי המאוחד' נד"עו, רויטמ�

      191)118( ,196)136(  
  )29(34   425) 1(ד נב" פ,531/98פ "בש, מדינת ישראל 'רומנובסקי נ

  )139(196  פורס� בנבו, 6016/96ח "מ, דינת ישראל מ'רו� נ
  )385(282, )367(277, )366(277  389) 5(ד נג"פ, 706/94 �"בג, שר החינו� והתרבות 'רונ� נ
  )133(195  598) 3(ד מא"פ, 238/87א "רע,  רוס'רוס נ
  )21(32, )20(31   136) 5(ד נב"פ, מ"חברה לבטוח בע ,3497/98א "רע,  המג�'רזי� נ
  )208(215, )141(197  פורס� בנבו, 3025/97ח "מ, היוע� המשפטי לממשלה 'ריזק נ
  )269(233, )83(54  481) 1(ד נא" פ,7826/96פ "ע, מדינת ישראל 'רייש נ

  )171(83  875) 1(ד נד" פ,7341/98א "ע,  סנדיד' נ בישראלרשות הנמלי� והרכבות
  
  ש

   )31(35   587) 1(ד כט" פ,409/74פ "ע, ת ישראלמדינ 'שאבי נ
  )180(206 פורס� בנבו ,4434/04ח "מ, מדינת ישראל' שוויקי נ
  )223(220, )52(174  293) 4(ד נה"פ ,1781/00פ "בש, מדינת ישראל' שוור� נ
  )158(200, )51(174, )22(167   פורס� בנבו,9974/04ח " מ,מדינת ישראל' שוור� נ
  )252(227  769) 3(ד נד"פ, 111/99פ "ע, ישראלדינת מ' שוור� נ
  )39(108, )31(35   29) 1(ד כח" פ,252/73פ "ע, מדינת ישראל 'שולמ� נ
  )111(189, )108(189, )105(188  פורס� בנבו, 5921/99ח "מ, דינת ישראל מ'שוקר נ
  )18(31  פורס� בנבו ,4160/96א " ע, מושנוב'שחר נ

  )4(164, )3(164  462) 5(ד נז" פ,9085/00א "ע, מ"בעאחי� שרבט חברה לבני� ' שטרית נ

  )77(52, )76(51  625) 1( פד נג,6182/98פ "ע, היוע� המשפטי לממשלה 'שינביי� נ
  )190(88  1) 1(ד נד" פ,822/99פ "בש, דינת ישראל מ'שכטר נ
  )70(50  447) 2(ד כג" פ,58/68 �"בג, שר הפני� 'שליט נ
  )151(199, )39(170  פורס� בנבו, 4093/92פ "ע, דינת ישראל מ'שמ� נ

�"בג, ירושלי�, הדי��הוועד המחוזי של לשכת עורכי' שפירא נ 142/70,   
  )219(219  325) 1(ד כה"פ
  )356(275  571) 5(ד נו"פ, 849/00 �"בג,  שר המשפטי�'ש� נ

  )50(72  112) 1(ד נד" פ,551/99 �"בג, מ"מנהל המכס ומע' מ נ"שק� בע
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  )206(215   פורס� בנבו,10285/02ח "מ, מדינת ישראל' שר נ
  , שופט בית המשפט המחוזי בתל אביב יפו,  השופט עמית'שרגא נ
  )46(38  375) 1(ד מז" פ,282/93 �"בג

  )83(184  265) 2(ד נו"פ, 4668/01 �"בג, אש הממשלה ר' שריד נ]כ"ח[
  )293(242  143) 2(ד לח"פ, 777/80א " ע, שטר�'שרייבר נ

  
  ת

  )169(83  658) 6(ד נח"פ ,5759/04פ "בש, ת ישראלמדינ 'מ� נ'תורג
  )29(33   808) 1(ד לד" פ,690/79פ "ע, מדינת ישראל 'מ� נ'תורג

  )4(15  581) 1(ד מח" פ,4912/91פ "ע, דינת ישראל מ'תלמי נ
 )18(31  427) 2(ד נב" פ,2730/98א "ע,  גיאורגיצאנו'נמ "שרותי כוח אד� בעתנופה 
  )169(83  278) 2(ד נה" פ,7686/00מ "עש, מדינת ישראל 'תעיזי נ

  )206(215  פורס� בנבו ,1/89ח "מ, דינת ישראל מ'תשובה נ
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  )לפי סוגיה� ומספריה� הסידוריי�( המשפט העליו� די� של בית פסקי

  בית המשפט הגבוה לצדק

  )26(169 737ד ה "פ, ג��רמת, הועדה המקומית לבנייה ותכנו� ערי�' לוי נ   175/50
  ,)344(273, )138(75  737ד ה "פ, ר וחברי המועצה המשפטית" יו'� נראוב   177/50

      273)345( ,274)351(  
  )289(240  462) 1(ד יח"פ,  שר המשפטי�'ב� אפרי� נ   24/64

  )219(219  69) 1(ד כא"פ, ועדת השומה שליד עירית חולו�' עזבו� קלמ� פיטל נ   337/66
  )70(50  447) 2(ד כג"פ, שר הפני� 'שליט נ   58/68

 )15(332, )162(82  141) 2(ד כד"פ,  שר המשטרה' נ אגודה רשומהחוגי� לאומיי�   222/68
  )219(219  325) 1(ד כה"פ, ירושלי�, הדי��הוועד המחוזי של לשכת עורכי' שפירא נ   142/70
  )182(85, )29(34  239) 1(ד לה"פ, פרקליט צבאי ראשי' גרינשטיי� נ   118/80
  )45(345, )132(194  789) 1(ד לז" פ,ה על מחוז ירושלי� הממונ'מחול נ   322/81
  )99(61  141) 4(ד מ"פ, השר לענייני דתות' צב� נ   732/84

  ,)139(76  353) 1(ד מב"פ,  באזור יהודה ושומרו�ל" מפקד כוחות צה'וב נ'ארג   87/85
      97)2( ,131)108( 

  ,)293(242, )91(185  505) 3(ד מ"פ,  ממשלת ישראל'ברזילי נ   428/86
      273)341( ,274)347(  

  )47(38  683) 4(ד מא"פ,  בית המשפט המחוזי בירושלי� סג� נשיא'הלפרי� נ   583/87
  ,)81(183  431) 2(ד מד"פ,  הוועד המרכזי–עורכי הדי�  לשכת 'צדיק נ   957/89

      274)351( ,282)387(  
  )222(220, )217(218  872) 2(ד מה"פ,  פרקליטות המדינה'ניימ� נ   47/91
  )217(218  653) 5(ד מז"פ,  משטרת ישראל'חיל� נ   64/91

  , שופט בית המשפט המחוזי בתל אביב יפו,  השופט עמית'שרגא נ   282/93
  )46(38  375) 1(ד מז"פ    

  )81(183  752) 1(ד מח"פ,  השר לענייני דתות'מחפוד נ   1935/93
  )385(282, )367(277, )366(277  389) 5(ד נג"פ, שר החינו� והתרבות 'רונ� נ   706/94

  , ראש ועדת החקירה לבדיקת אירוע הטבח בחברו�� יושב'גלברט נ   2148/94
  )232(223, )205(93  573) 3(ד מח"פ    

  )65(46   721) 2(ד נו"פ, שר הפני�' נעמת תנועת נשי� עובדות ומתנדבות נ   5070/95
  )136(75  750) 3(ד נא"פ, יפו�אביב� בתלמשפט השלו�� שופטת בית'חכמי נ   6319/95
  )290(241  679) 5(ד מט"פ,  שר המשפטי�'הרנוי נ   6411/95
  , הדי� הארצי לעבודה� בית'החדשה נהכללית הסתדרות העובדי�    7029/95

  )3(15  63) 2(ד נא"פ    
  )178(85  769) 2(ד נ"פ, מדינת ישראל' מ נ"בע) ישראל(ברקי פטה המפריס    7357/95
  )10(30  769) 2(ד נ"פ, מדינת ישראל 'מ נ"בע) ישראל(יס המפרברקי פטה    7375/95

  , שרו�' משפט השלו� בחדרה השופט ע�סג� נשיא בית' צירינסקי נ   188/96
  )16(167, )172(83  721) 3(ד נב"פ    

  , היוע� המשפטי לממשלה 'איכות השלטו� נמע� התנועה ל   6972/96
  )21(167, )12(166  757) 2(ד נא"פ    

  )145(198  542) 2(ד נב"פ, יפו�אביב�ל עיריית ת' ני'סצ   1618/97
  )261(230  39) 3(ד נא"פ,  פרקליטת המדינה'יהב נכ "ח   2534/97
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  )50(72  112) 1(ד נד"פ, מ"מנהל המכס ומע' מ נ"שק� בע   551/99
  )63(45  62) 2(ד נג"פ, ראש המטה הכללי 'פלונית נ   1284/99
  המשפט המחוזי �תשופט בי, דוויק' מדינת ישראל נ   2428/99

  )269(233  688) 1(ד נד"פ, יפו�אביב�בתל    
  )356(275  571) 5(ד נו"פ,  שר המשפטי�'ש� נ   849/00

  )65(46  54) 2(ד נד"פ, ברק' א,  העליו�פטהמש�ת נשיא בי'יצחק נ   1622/00
  )204(92  734) 3(ד נה"פ,  הארצי לעבודהי�הדת  בי'נמ "בעישקר    4057/00
  )83(184  265) 2(ד נו"פ, אש הממשלה ר' נכ שריד"ח   4668/01
  )136(196, )135(196, )119(191  725) 6(ד נו"פ, היוע� המשפטי לממשלה 'דרעי נ   6302/01
  )180(85  529) 6(ד נז"פ, משרד החינו�לית "מנכ 'פלוני� נ   7374/01
  ,  הארצי לעבודהי�הד-ת בי' נהמוסד לביטוח לאומי   1082/02

  )160(149, )6(98  443) 4(ד נז"פ    
 )177(84  746) 2(ד נח"פ, טחו� פני�י השר לב'נבישראל האגודה לזכויות האזרח    1437/02
 )109(64   המאגר המשפטי–נבו ,  מנהל בתי המשפט'ב� ארי נ   2491/02

  בקשות שונות 

  )96(186  360) 1(ד לז"פ,  אוחנונה'לוי נ   885/82
  )96(186  723) 1(ד לז"פ,  רובינשטיי�' נמ" תעשיות בעאורד�   906/82
  )36(36  729) 3(ד לח"פ, מדינת ישראל 'לבני נ   838/84
  )43(172  353) 2(ד מ"פ, דינת ישראל מ'עצמו� נ   230/86

  )202(92, )36(36  533) 3(ד מא"פ, מדינת ישראל 'ואנונו נ   64/87

  בקשות שונות אזרחי

   שיתופית מושב עובדי� להתיישבות חקלאיתבאר טוביה    3079/04
  )44(172  פורס� בנבו, נגב' מ נ"בע    

  בקשות שונות פלילי

  )110(64  677) 1(ד מו"פ, מדינת ישראל' יעקב אביד� נ   5700/91
  )252(227  101) 2(ד מז"פ, דינת ישראל מ'קלווי� נ   1835/93
  )233(223  133) 2(ד נ"פ, מדינת ישראל' זאדה נ   8087/95

  )36(107  804) 3(ד נג"פ, דינת ישראל מ'גיל נ   687/96
  )36(107  177) 1(ד נ"פ, דינת ישראל מ'דרעי נ   1372/96
  )36(107  231) 3(ד נ"פ, דינת ישראל מ'זינגר נ   2602/96
  174(205, )27(105  פורס� בנבו, דינת ישראל מ'פלוני נ   3258/96
  )178(84  פורס� בנבו, מדינת ישראל 'חז� נ   6292/96
  )44(37  ס� בנבופור, מדינת ישראל 'חמידא� נ   1207/97

  )29(34   425) 1(ד נב"פ, מדינת ישראל 'רומנובסקי נ   531/98
  )178(84  126) 4(ד נג"פ, וא�' רג' נמדינת ישראל   7323/98

  )190(88  1) 1(ד נד"פ, דינת ישראל מ'שכטר נ   822/99
  )250(226, )238(224  553) 2(ד נג"פ, דינת ישראל מ'קוזלי נ   2074/99
  )30(106  643) 5(ד נג"פ, מדינת ישראל 'נמורוזובה    5142/99
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  )250(227  666) 4(ד נג"פ,  שוור�' נדינת ישראלמ   5955/99
 )175(84  376) 1(ד נד"פ, מדינת ישראל 'מסראווה נ   9322/99
  )223(220, )52(174  293) 4(ד נה"פ, מדינת ישראל' שוור� נ   1781/00
  )36(107  245) 5(ד נד"פ, מדינת ישראל'  ניחזקאלי   4481/00
  )30(106, )27(105  740) 4(ד נד"פ, דינת ישראל מ'אגברייה נ   7406/00
  )250(226  293) 5(ד נד"פ, דינת ישראל מ'גנאמה נ   8486/00
  )252(227  פורס� בנבו, דינת ישראל מ'אביבי נ   8658/00
  )185(86  817) 3(ד נו"פ, מדינת ישראל 'אבו עמר נ   6159/01
  )169(83  658) 6(ד נח"פ, נת ישראלמדי 'מ� נ'תורג   5759/04
  )179(85  385) 6(ד נט"פ, מדינת ישראל 'חסיד נ   1000/05

  דיו� נוס�

  ,)352(274, )346(273  430ד טז "פ,  מתאנה'נהיוע� המשפטי לממשלה    13/60 
      274)353( ,275)354( 

  )321(263  פורס� בנבו, מדינת ישראל' ברנס נ   25/76

  דיו� נוס� אזרחי

  )65(46  1) 3(ד נב"פ,  קראוס'נמ "בעידיעות אחרונות    7325/95
  )160(149  פורס� בנבו, מ" מקורות בערת חב'חו� גיא נ   4546/96
  פקיד  ' נמ"חברה לבני� פיתוח ומימו� בע' יואב רובינשטיי� ושות   8349/03

  )3(97  פורס� בנבו, שומה למפעלי� גדולי�    

  �"דיו� נוס� בג

  )3(97  פורס� בנבו,  הפני� שר'קוב נירבינ   3063/99

  דיו� נוס� פלילי

  )192(90  פורס� בנבו, מדינת ישראל' אלבז נ   1/89
  )43(109, )40(108, )43(37  1 )2(ד נא"פ,  אבוטבול' נמדינת ישראל   188/94

  )250(227   589) 4(ד מט"פ, דינת ישראל מ'גנימאת נ   2316/95
  )145(198  193) 5(ד נד"פ, דינת ישראל מ'אברי� נ'ג   8613/96
  )29(34   160) 3(ד נא"פ, מדינת ישראל 'משול� נ   4603/97
  )3(97  502) 4(ד נד"פ, מדינת ישראל 'אזואלוס נ   3371/98
  )252(227  פורס� בנבו, דינת ישראל מ'גוטליב נ   6738/99
  )26(105  556) 3(ד נד"פ,  בקשי' נמדינת ישראל   9263/99
  )3(97  601) 3(נדד "פ, מדינת ישראל 'דרעי נ   5567/00
  )77(52  439) 5(ד נה"פ, היוע� המשפטי לממשלה 'ברגר נ   8612/00
  )81(184  637) 4(ד נט"פ, הוועד המרכזי, הדי� בישראל�לשכת עורכי' אל נסאסרה נ   9384/01
  )163(201  583) 4(ד נח"פ, מדינת ישראל' זגורי נ   4971/02
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  המרצה

  )77(183  1201ד יא "פ,  המועצה המשפטית'פלוני נד "עו   203/57
  )37(172  31) 4(ד יט"פ, היוע� המשפטי לממשלה 'עוזר נ   464/65

  משפט חוזר

  )117(191  1728ד יג "פ, היוע� המשפטי לממשלה 'אסא נ   2/49
  )129(194, )76(183  390ע לב "פס, ש" היוהמ'ברנדוויי� נ   1/58
  )156(200, )94(185, )84(185, )79(183  1341ד יב "פ,  ב� ציו�' נהיוע� המשפטי   3/58
  )117(191  1704ד יג "פ, היוע� המשפטי לממשלה 'מרקובי� נ   3/59
  )117(191  1848ד יג "פ, היוע� המשפטי לממשלה 'צוברי נ   4/59
  )148(198  1824ד יג "פ, ע� המשפטי לממשלה היו'דוויק נ   5/59
  )162(201, )71(182  1080ד יד "פ, היוע� המשפטי לממשלה 'יהודאי נ   1/60
  )162(201  1987 גד י"פ, היוע� המשפטי לממשלה 'אלישיב נ   4/60
  )322(264  פורס� בנבו, מדינת ישראל' ברנס נ   2/78
  )190(209  166) 3(ד לה"פ, דינת ישראל מ'משה נ   6/80
  )148(198  251) 3(ד לה"פ, דינת ישראל מ'אלקובי נ   2/81
 )248(226, )146(198, )50(174  פורס� בנבו,  דינת ישראל מ'אבו נ   3/81
  )160(200  307) 2(ד לו"פ, דינת ישראל מ'בלישע נ   1/82
  )157(200, )139(196, )119(191 ,191   397) 1(ד לז"פ, דינת ישראל מ'ברדריא� נ   8/82
  )146(198, )144(197  254) 3(לזד "פ, דינת ישראל מ'עומרי נ   4/83
  )112(189  442) 3(לחד "פ, מדינת ישראל' נ) פינדוי�(אביב    5/84
  )239(224, )157(200  498) 3(ד לח"פ, דינת ישראל מ'מאמא נ   6/84
  )324(264, )206(215, )157(200, )146(198  589) 1(ד לט"פ, דינת ישראל מ'ברנס נ   8/84

  )206(215, )154(200  587) 3(ד מג"פ, דינת ישראל מ'גדדה נ   12/88
  )206(215  בופורס� בנ, דינת ישראל מ'תשובה נ   1/89

  )74(182  פורס� בנבו, דינת ישראל מ'גול� נ   96/90
  )86(184  פורס� בנבו, מדינת ישראל 'דוד נ   515/90
  )148(198, )126(193  פורס� בנבו, מדינת ישראל 'ב� עזרא נ   716/90

  )298(247, )80(183  224) 3(ד מד"פ, דינת ישראל מ'בלאו נ   2763/90
  )239(224, )206(215, )146(198  434) 5(ד מה"פ, אלדינת ישר מ'עזרא נ   4342/91
  )143(197, )119(191  85) 1(ד מו"פ, דינת ישראל מ'יהלו� נ   5453/91
  )146(198, )86(184  623) 5(ד מו"פ, דינת ישראל מ'פתאלי נ   3945/92
  )333(269  פורס� בנבו, דינת ישראל מ'יהלו� נ   6398/94
  )148(198  פורס� בנבו, אלדינת ישר מ'ינסקי נ'וילצ   4316/95
  ,)103(188, )51(174, )15(166  334) 2(ד נא" פ,דינת ישראל מ'עזריה נ   6148/95

      197)140( ,197)144( ,202)167(,  
      203 ,203)168( ,220)224( ,344)43(  

  )197(212, )148(198  פורס� בנבו, דינת ישראל מ'כליפא נ   1732/96
  )143(197, )134(195  פורס� בנבו, אלדינת ישר מ'אביגדול נ   2528/96
  )139(196  פורס� בנבו, דינת ישראל מ'רו� נ   6016/96
  ,)104(188, )50(174, )174(154  241) 4(ד נא"פ, דינת ישראל מ'ברנס נ   6731/96

      188)105( ,197)140( ,199)151( ,199)152(,  
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      200)159( ,204)171( ,215)205( ,217)213(,  
      218)216( ,222)229( ,265)327( ,270)336(  

  )254(228, )238(224, )139(196  פורס� בנבו, דינת ישראל מ'חייאט נ   7324/96
  ,)22(167, )187(87, )107(64  529) 1(ד נג"פ, מדינת ישראל 'קוזלי נ   7929/96

      182)71( ,204)172( ,208)188( ,209)192( ,224)238(,  
      226)248( ,228)254( ,252)302( ,253)305( ,343)39(  

  )237(224, )86(184  פורס� בנבו, דינת ישראל מ'עוואד נ   9247/96
  )126(193  פורס� בנבו, דינת ישראל מ'אזר נ   2224/97
  )208(215, )141(197  פורס� בנבו, היוע� המשפטי לממשלה 'ריזק נ   3025/97
  )148(198  פורס� בנבו, דינת ישראל מ'פלוני נ   3238/97
  )134(195  פורס� בנבו, דינת ישראל מ'לוני נפ   3283/97
  )156(200  פורס� בנבו, דינת ישראל מ'פלוני נ   5926/97
  )126(193  פורס� בנבו, דינת ישראל מ'בוקרא נ   7512/97
  )76(183, )5(15, )1(14  433) 1(ד נג"פ, דינת ישראל מ'ארי נ�ב�   7558/97
  )157(200, )120(191  פורס� בנבו ,דינת ישראל מ'פלוני נ   1304/98
  )330(267, )120(191  פורס� בנבו ,דינת ישראל מ'הררי נ   1966/98
  )153(199  פורס� בנבו, דינת ישראל מ'לב נ   4281/98
  )215(218, )191(209, )153(199  78) 5(ד נב"פ, דינת ישראל מ'פורת נ   4282/98
  )126(193  פורס� בנבו, דינת ישראל מ'סגל נ   5553/98
  )25(337, )76(183  86) 3(ד נג"פ, דינת ישראל מ'קובובי� ניע   6983/98
  ,)188(87, )113(65  642) 2(ד נד"פ, מדינת ישראל 'סביחי נ   2478/99

      200)156( ,209)191( ,224)238(  
  )331(268, )235(223, )203(214  354) 3(ד נו"פ, דינת ישראל מ'ברנס נ   3032/99
  ,)154(200, )131(194, )130(194  357) 4(ד נה"פ, דינת ישראל מ' נאייזי�   4512/99

      209)191( ,211)195( ,215)207( ,218)215(  
  )111(189, )108(189, )105(188  פורס� בנבו, דינת ישראל מ'שוקר נ   5921/99
  )215(218, )145(198  פורס� בנבו, היוע� המשפטי לממשלה 'נוי נ�בר   8188/99
  )110(189  פורס� בנבו ,דינת ישראל מ'רקייק נ�א   8215/99
  )215(218, )124(192, )71(182   746) 4(ד נד"פ, דינת ישראל מ'פלינק נ   8777/99

  )129(194  פורס� בנבו, דינת ישראל מ'עמית נ   748/00
  )99(187, )71(182  225) 5(ד נד"פ, מדינת ישראל 'בר יוס� נ   1114/00
  )237(224  פורס� בנבו, דינת ישראל מ'פלוני נ   1325/00
  )110(189  פורס� בנבו, דינת ישראל מ'מרואת נ   1974/00
  )315(259, )204(214, )128(194  פורס� בנבו, דינת ישראל מ'לב נ   2551/00
  )237(224  פורס� בנבו, דינת ישראל מ'פינטל נ   4991/00
  )237(224   פורס� בנבו,דינת ישראל מ'לבלוב נ   5402/00
  )199(212, )152(199  ורס� בנבופ, דינת ישראל מ'חמודה נ   5970/00
  )130(194, )128(194  695) 4(ד נד"פ, דינת ישראל מ' נסוס�   7106/00
  )195(211, )153(199, )84(184  פורס� בנבו  ,דינת ישראל מ'קזאמל נ   7407/00
  )191(209  פורס� בנבו ,דינת ישראל מ'עמית נ   7480/00
  , )122(192, )105(188  253) 4(ד נז"פ, מדינת ישראל 'דרעי נ   8483/00

   193)125( ,203)169( ,217)214(  
  )113(189  פורס� בנבו, היוע� המשפטי לממשלה 'פישר נ   361/01
  )157(200, )86(184  פורס� בנבו, היוע� המשפטי לממשלה 'עמית נ   960/01
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  )237(224  פורס� בנבו, דינת ישראל מ'פיק� נ   1057/01
 )84(184  פורס� בנבו ,אלמדינת ישר 'זזובסקי נ   1695/01
  )192(209, )169(203, )30(34  403) 5(ד נה"פ, מדינת ישראל 'כה� נ   1888/01
  )131(194, )31(35   פורס� בנבו, מדינת ישראל 'סמרי נ   3635/01
  )85(184  פורס� בנבו, היוע� המשפטי לממשלה' נו� נ   5165/01
  )193(210  פורס� בנבו, מדינת ישראל' זריקי נ   9564/01

  )193(210  פורס� בנבו, מדינת ישראל' ציו� נ   448/02
  )24(337, )155(200, )75(183  פורס� בנבו, מדינת ישראל 'ב� עמי נ   2051/02
  )84(55  פורס� בנבו, היוע� המשפטי לממשלה 'סולמי נ   4181/02

  )206(215  פורס� בנבו, מדינת ישראל' שר נ   10285/02
  )194(210, 210  297) 2(ד נז"פ, אלדינת ישר מ'עמיאל נ   10392/02

  )230(222, )174(205, )76(183  פורס� בנבו ,דינת ישראל מ'דות� נ   26/03
  )130(194  905) 5(ד נז"פ, היוע� המשפטי לממשלה' גול� נ   3068/03
  )176(206  פורס� בנבו, דינת ישראל מ'ברי נ   7577/03
  )147(198  פורס� בנבו, דינת ישראל מ'קרוואני נ   9436/03

  )242(224  פורס� בנבו, היוע� המשפטי לממשלה' חלימי נ   10198/03
  )149(199  פורס� בנבו, היוע� המשפטי לממשלה' פלוני נ   2321/04
  )181(207  פורס� בנבו, מדינת ישראל' גרדוד נ   2905/04
  )180(206 פורס� בנבו, מדינת ישראל' שוויקי נ   4434/04
  )248(226  פורס� בנבו, אלמדינת ישר' גולדי� נ   6223/04
  )158(200, )51(174, )22(167   פורס� בנבו,מדינת ישראל' שוור� נ   9974/04

  ערעור אזרחי

  )133(195  1804ד י "פ, מ" ינאי בע פרדס'ג� נ�עירית רמת   143/51
  )133(195  1497ד יג "פ,  מעייני'ירמיצקי נ   238/58
  )133(195  449ד יג "פ,  לנגפוס'אינגסטר נ   254/58

  )171(155  201) 2(ד כה"פ,  עירית נתניה'ורנר נ   22/68
 )27(33  859) 2(ד כב"פ, דיד א'אהרו� נ   214/68
  )54(41, )3(27  421) 1(ד כח"פ,  מילוסלבסקי'נ" יסוד המעלה"המועצה המקומית    449/73
  )136(196  59) 2(ד כט"פ, מ"עב  בנק המזרחי המאוחד' נד"עו, רויטמ�   572/74

  )31(35   263) 3(ד ל"פ, מדינת ישראל 'יבי נה   27/76
  ,)95(186  281) 1(ד לא"פ,  המאוחד בנק המזרחי'רויטמ� נ   61/76

      191)118( ,196)136(  
  )293(242  143) 2(ד לח" פ, שטר�'שרייבר נ   777/80
  )4(164  729) 2(ד לט"פ, דאנוי טול'לבנת נ   116/82
  )264(231, )136(196  113) 1(טד ל"פ,  גורדו�' נירושלי�עיריית    243/83

  )25(104  389) 4(ד מ"פ, דינת ישראל מ'נמ "הי� התיכו� בעמועדו� צלילה    52/85
  )164(201  327) 4(ד מא"פ, בוחבוט' מ נ"חברה לביטוח בע" אריה"   71/85

  )133(195  641) 4(ד מה"פ, האפוטרופוס לנכסי נפקדי�' בריה נ'אע   417/89
  )13(100  719) 4(ד מו"פ,  לתכנו� ולבנייה המרכזמחוזית הוועדה ה'להבי נ   531/89
  )70(50  189) 5(ד מז"פ, ית נצרת עליתי עיר'נמ "קבלני� בערא� מהנדסי�    105/92

  )124(192  366) 3(ד נז"פ, מ" בע בית טלטש'ל נ"עזבו� המנוח סלי� עזרא שעיה ז   4682/92
  )2(14  185) 1(ד נ"פ,  גיא'קלמר נ   986/93
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  )231(223  526) 4(ד נג"פ, חיפה" כרמל" ת חולי� בי'עקה נד   2781/93
   מושב עובדי� להתיישבות חקלאית –  אלו� הגליל'א נ'אבולהיג   3392/93

  )171(153  872) 5(ד נד"פ, מ"שיתופית בע    
  )180(156  119) 3(ד נ"פ, Corticiera Amorim L.D.A 'ורנר נ   169/94
  י בתפקידו כמפרק בנק צפו� כונס הנכסי� הרשמ' בוכבינדר נ   610/94

 )94(60  289 )4(ד נז"פ, אמריקה    
  )171(153, )86(55, )46(38   820) 5(ד נ"פ, חמד�' מ נ"בע) 1988(דור אנרגיה    1049/94
  )9(17  199) 4(ד נג"פ,  אהרונוב'נמ "בעבנק אוצר החייל    189/95

  ומי הראשו� הבנק הבינלא' מ נ" בע) 1976(בני שח� הובלות והשקעות    4012/96
   )12(166  492) 1(ד נה"פ, מ"לישראל בע    

  )18(31  פורס� בנבו , מושנוב'שחר נ   4160/96
 )13(99  207) 3(ד נז"פ,  וויסמ�'נ מקרקעי� חיפה מנהל מס שבח   266/97

  )77(52  132) 1(ד נג"פ,  זלמה'יהודה נ   1886/97
  )169(83  714) 3(ד נג"פ,  גהל'ליפסו� נ   2800/97
  )77(52  241) 1(ד נג"פ, היוע� המשפטי לממשלה' פלוני נ   2169/98
 )18(31  427) 2(ד נב"פ,  גיאורגיצאנו'נמ "שרותי כוח אד� בעתנופה    2730/98
   )65(46   865) 5(ד נה"פ,  חלו�'פלוס נ   5653/98
  )171(83  875) 1(ד נד"פ,  סנדיד' נ בישראלרשות הנמלי� והרכבות   7341/98
  )46(38  295) 6(ד נו"פ, י� חי'חיי� נ   1662/99
  מקורות ' מ נ"עי� גב קבוצת פועלי� להתיישבות שיתופית בע   4958/99

  )133(195  11) 2(ד נה"פ, מ"חברת מי� בע    
  )180(156  155) 1(ד נו"פ,  שר הפני�'פרת נע   8366/99
  )74(51  49) 2(ד נו"פ, מ"עב חברה לביטוח  מנורה'מזרחי נ   1109/00
  )3(15  166) 5(ד נז"פ, משרד הבינוי והשיכו� 'זיסר נ   1650/00
  )65(46  481) 4(ד נז"פ,  קינ�'נמ "מהנדסי� בע. ג.גפר�    5464/00
  )4(164, )3(164  462) 5(ד נז"פ, מ"אחי� שרבט חברה לבני� בע' שטרית נ   9085/00

  )75(51  215) 5(ד נח"פ,  קרישוב'קיבו� מעיי� צבי נ   1639/01
  , מ"גז חברה לשיווק בע�פז' עלי� גדולי� נפקיד שומה למפ  ו 8849/01

  )225(222  385) 5(ד נט"פ    
  )204(92  פורס� בנבו , קליי�'נסוציאלי הארגו� למימוש האמנה על ביטחו�    9634/01
  )204(92  פורס� בנבו ,מ" נייר חדרה בע נויזילר' נמ"בע) 1997 (מירות סחר   2222/02

  הדי��ערעורי לשכת עורכי

  )81(184  227) 2(ד נו"פ, הוועד המרכזי, הדי� בישראל�לשכת עורכי'  נקוסטי�   3761/00
  )81(184  258) 1(ד נו"פ, הוועד המרכזי, הדי� בישראל�לשכת עורכי' אל נסאסרה נ   8856/00

  ערעור פלילי

  )35(36  123ד ד "פ, היוע� המשפטי 'מפ� נ   45/49
  )196(211  429ד ד "פ, היוע� המשפטי' מלכה נ   35/50

  )38(108, )17(102, )31(35  1413 ד ה"פ, היוע� המשפטי 'חדד נ   117/50
  )31(106  514ד ו "פ, היוע� המשפטי 'יעקובובי� נ   125/50
  )28(33   17ד ו "פ, היוע� המשפטי 'טריפוס נ   152/51
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  )202(92, )31(35  804ד ו "פ, היוע� המשפטי 'דימנשטיי� נ   67/52
 )90(185, )128(72  2017ד יב "פ,  גרינוולד' נהיוע� המשפטי   232/55
  )44(110, )192(89, )32(35  627) 1(ד יד"פ, היוע� המשפטי 'הרשקובי� נ   289/58

  )31(106, )18(103  802ד יג "פ, היוע� המשפטי לממשלה 'פרלמ� נ   50/59
  )19(103, )32(35  2359ד טז "פ, היוע� המשפטי לממשלה 'דיאמנט נ   164/62
  )185(86  679) 1(ד יח"פ, שפטי לממשלהיוע� המ 'כה� נ   345/62

  )192(89  468) 1(ד יח"פ,  ביה�'נ היוע� המשפטי לממשלה   19/64
  )29(34  372) 2(ד כב"פ,  כדורי' נמדינת ישראל   329/68
  )29(33   95) 1(ד כד"פ, דינת ישראל מ'טקסו� נ   467/69
  )29(34   341) 2(ד כז"פ, מדינת ישראל 'סלטו� נ   414/71

  )45(38, )28(33   505) 1(ד כז"פ, מדינת ישראל 'יגר נצי   21/72
  )201(92, )185(86, )34(36  622) 1(ד כח"פ, מדינת ישראל 'עמיאל נ   307/72
  )169(83  128) 1(ד כח"פ, מדינת ישראל 'עזרא� נ   523/72

  )185(86, )29(34  505) 2(ד כח"פ, מדינת ישראל 'לביא נ   79/73
  )39(108, )31(35   29) 1(ד כח"פ, למדינת ישרא 'שולמ� נ   252/73
  )26(105, )37(36  302) 2(ד כח"פ, מדינת ישראל 'אבו מחסא� נ   107/74
   )31(35   587) 1(ד כט"פ, מדינת ישראל 'שאבי נ   409/74
  )39(108, )31(35  778) 1(ד כט"פ, מדינת ישראל 'רביבו נ   455/74
  )29(34   113) 3(ד ל"פ, מדית ישראל 'סאל� נ   474/75
  )318(262  208) 1(ד ל"פ, מדינת ישראל' ברנס נ   500/75

  )37(36  141) 1(ד לא"פ, מדינת ישראל 'ה נ'עווג   53/76
  )320(263  507) 3(ד ל" פ,מדינת ישראל' ברנס נ   127/76
  )190(209  192) 2(ד לא"פ, דינת ישראל מ'מכלו� נ   634/76
   )31(35   263) 3(ד לא"פ, מדינת ישראל 'אוחנה נ   821/76
  )44(37  256) 3(ד לב"פ, מדינת ישראל 'סעדיה נ   229/78
  )176(84, )35(36, )29(34   757) 3(ד לב"פ, מדינת ישראל 'ברנס נ   253/78
  )29(34   189) 1(ד לג"פ, מדינת ישראל 'לוי נ   799/78
  )186(87   362) 3(ד לג"פ,  בילוצרקובסקי' נמדינת ישראל   810/78

  )249(226, )160(149   197) 1(ד לד"פ, ת ישראלדינ מ'בורובי� נ   54/79
  )218(219, )36(36  688) 2(ד לד"פ, ברי�' ג' נמדינת ישראל   179/79
  )46(38   57) 2(ד לד"פ, מדינת ישראל 'דדה נ   313/79
  )29(33   808) 1(ד לד"פ, מדינת ישראל 'מ� נ'תורג   690/79
  )192(89  141) 3(ד לד"פ, מדינת ישראל 'נו� נ   834/79
  )193(90, )45(38, )32(35, )28(33   505) 3(ד לה"פ, מדינת ישראל 'קניר נ   951/80
  )89(185  369)2(ד לח"פ, שראלידינת  מ'הלוי נ   277/81
  )63(45  565) 2(ד לז"פ, מדינת ישראל 'אזולאי נ   696/81
  )32(106, )148(78, )29(34   22) 3(ד לו"פ, מדינת ישראל 'אטיאס נ   172/82
  )323(264  225) 1(ד לז"פ, מדינת ישראל' מרקוס נ   190/82
  )254(228, )240(224, )216(218  85) 2(ד לז"פ, דינת ישראל מ'אבו נ   437/82
  )34(106, )28(33  303) 4(ד לז"פ, מדינת ישראל 'גרינוולד נ   371/83
  )20(103, )201(92, )31(35  1) 1(ד לט"פ, מדינת ישראל 'מורי נ   470/83
 )31(106  6) 2(ד מ"פ, דינת ישראל מ'ד נדהו   548/83
  )20(103, )201(92, )87(56, )32(35  85) 1(ד לט"פ,  שעשוע' נמדינת ישראל   330/84
  )29(34   481) 3(ד מ"פ, ל' אנג' נמדינת ישראל   400/84
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  )180(156  281) 4(ד מ"פ, דינת ישראל מ'בדש נ   201/86
  )32(35  543) 4(ד מא"פ, מדינת ישראל 'גינדיל נ   332/86
  )39(172  805) 4(ד מא"פ, דינת ישראל מ'טיב נח   516/86
  )38(36  447) 3(ד מב"פ, מדינת ישראל' נאייזנמ�    747/86

  )39(36, )34(36  533) 3(ד מב"פ, מדינת ישראל 'גרסטל נ   64/87
 62, )100(61, 61  631) 2(ד מא"פ,  התובע הצבאי הראשי'נאפסו נ   124/87
  )113(65  פורס� בנבו, דינת ישראלמ 'סביחי נ   157/87
  )202(92, )39(36, )34(36  54) 4(ד מב"פ, מדינת ישראל 'נ' ג'חג   383/87
  )201(92  793) 1(ד מג"פ, מדינת ישראל 'חדד נ   440/87
  )40(37  פורס� בנבו, מדינת ישראל 'מוישאשוילי נ   597/87
  )20(103, )37(36  785) 1(ד מד"פ, מדינת ישראל 'אסר� נ   173/88
  )12(30  485) 3(ד מד"פ, מדינת ישראל' איזמ� נ   236/88
  )178(84  444) 2(ד מה"פ, דינת ישראל מ'וילנר נ   353/88
  )203(92, )47(38  539) 2(ד מו"פ, מדינת ישראל 'ברזל נ   752/90

  )34(106, )28(33   859) 5(ד מו"פ, מדינת ישראל ' נבאבו סול   1296/90
  )26(105  705) 1(ד מה"פ, ראלמדינת יש 'בארי נ   1556/90
  )34(106, )28(33  781) 2(ד מד"פ, מדינת ישראל 'גרשוני נ   1816/90
  )191(209, )38(36  פורס� בנבו, מדינת ישראל 'לוי נ   3404/90
  )217(218  8) 5(ד מו"פ, מדינת ישראל 'סיקסיק נ   1152/91
  )31(35  120) 2(ד מו"פ, מדינת ישראל 'פאדה נאבו    1335/91
  )163(150  289) 5(ד נא"פ, דינת ישראל מ'ופר נפ   1742/91
  )4(15  581) 1(ד מח"פ, דינת ישראל מ'תלמי נ   4912/91
  )191(209, )39(36  1) 1(ד מח"פ, מדינת ישראל 'סוקולובסקיה נ   5731/91

  )143(197  407) 2(ד מח"פ, דינת ישראל מ'קלברו נ   144/92
  )185(86, )36(36  פורס� בנבו, מדינת ישראל ' נ)קנדי (נחו�   497/92

  )151(199, )39(172  פורס� בנבו, דינת ישראל מ'שמ� נ   4093/92
  )180(156  690) 2(ד מז"פ, דינת ישראל מ'ברי� נ'ג   4977/92

  )41(108, )43(37  225) 3(ד נ"פ,  פלוני' נמדינת ישראל   827/93
  )269(233  650) 2(ד מח"פ, דינת ישראל מ'מיכאלשווילי נ   1524/93
  )171(83, )38(36  פורס� בנבו, מדינת ישראל מ'נוריאל נ   4006/93
  )20(103, )185(86, )87(56, )32(35  801) 5(ד נ"פ, מדינת ישראל 'עביט נ   5875/93

1767/94   �  )269(233  505) 1(ד נג"פ, דינת ישראל מ' ניוס
  )205(93, )195(91  608) 3(ד מח"פ, מדינת ישראל 'בראו� נ   1988/94
  )43(172  793) 5(ד נ"פ, מ"חברת השיט הישראלית בע,  חברת צי�'צוקרמ� נ   4274/94

  )86(55, )46(38  793) 1(ד נ"פ, מדינת ישראל 'סוס� נ   866/95
  )178(84  534) 5(ד מט"פ, מדינת ישראל 'משול� נ   1632/95
 )191(209, )177(84  456) 3(ד נא"פ, מדינת ישראל 'בשיר נ   2130/95
  )175(84  607) 4(ד נא"פ, מדינת ישראל 'ודי נטר   6702/95
  30(34  160) 5(ד נב"פ, מדינת ישראל 'אמסלו נ   1057/96
  )247(226  673) 1(ד נא"פ, דינת ישראל מ'אל עביד נ   2109/96
  )269(233, )83(54  481) 1(ד נא"פ, מדינת ישראל 'רייש נ   7826/96
  )42(37  764) 4(ד נא"פ, מדינת ישראל 'עמר נ   8703/96
  )181(156  337) 2(ד נה"פ, דינת ישראל מ'חדד נ   1520/97
  )14(332, )199(91, )160(81  337) 4(ד נג"פ, מדינת ישראל 'רוזוב נ   4675/97
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  )21(167  778) 3(ד נב"פ, דינת ישראל מ'נמ "בעבוני הבירה    4745/97
  )177(155  399) 2(ד נג"פ, חס� ' נדינת ישראלמ   4964/97
  )186(86  873) 3(ד נג"פ, מדינת ישראל ' נרבינק   6734/97
  )204(92  329) 5(ד נא"פ, מדינת ישראל 'פריד� נ   6752/97

  )28(33   פורס� בנבו,  דורי'אסר� נ   28/98
  )33(35  769) 4(ד נד"פ, מדינת ישראל 'איפרג� נ   3416/98
  )279(237, 237, )272(234  73) 3(ד נו"פ, דינת ישראל מ'דבש נ   4466/98
  )85(55  145) 1(ד נד"פ, מדינת ישראל 'פלונית נ   4596/98
  )217(218, )89(185, )175(84  832) 1(ד נג"פ, מדינת ישראל 'אבו סעדה נ   4765/98
  )41(108  550) 3(ד נג"פ, דינת ישראל מ'מירילאשוילי נ   5249/98
  )184(86,  )29(34   273) 2(ד נז"פ, מדינת ישראל 'אני נ'דג   5329/98
  )9(98  49) 5(ד נד"פ, מדינת ישראל 'ליסה נמ   5951/98
  )77(52, )76(51  625) 1(פד נג, היוע� המשפטי לממשלה 'שינביי� נ   6182/98
  )37(36  150) 2(ד נה"פ, מדינת ישראל 'מנבר נ   6411/98

  )252(227  769) 3(ד נד"פ, דינת ישראלמ' שוור� נ   111/99
  )200(91  599) 2(ד נג"פ, מדינת ישראל 'בש� נ   344/99

  )58(116  429) 2(ד נו"פ, דינת ישראל מ'חסי� נ   1903/99
  )178(155, )177(155  695) 4(ד נג"פ, עטר� ב�' נדינת ישראלמ   1877/99
  )42(109  667) 5(ד נד"פ, דינת ישראל מ'פקובי� נ   3338/99
 )249(226, )160(149  604) 3(ד נה"פ, דינת ישראל מ'אפרי� נ   4503/99
  )314(258  406) 3(ד נה"פ, דינת ישראל מ'נחכמי    5023/99
  )177(155  653) 4(ד נד"פ,  קורמ�' נדינת ישראלמ   6359/99
  )164(150, )9(98  632) 4(ד נד"פ, מדינת ישראל 'יומטוביא� נ   9352/99

  )65(46  289) 3(ד נד"פ, מדינת ישראל 'טייב נ   115/00
  ,)171(83, )31(35   249) 4(ד נה"פ, מדינת ישראל 'לזרובסקי נ   5874/00

      150)163( ,320)510(  
  )65(46, )7(29  873) 3(ד נה"פ, מדינת ישראל 'אזולאי נ   5938/00
  )38(36  פורס� בנבו, מדינת ישראל 'לוי� נ   7539/00
  )29(34  774) 4(ד נו"פ, מדינת ישראל 'פלוני נ   8538/00
  )252(227  פורס� בנבו, דינת ישראל מ'ברנר נ   9388/00

  )191(209, )164(150, )169(83, )29(34  25) 5(ד נו"פ, מדינת ישראל 'רודמ� נ   446/01
 )36(36  823) 2(ד נה"פ,  חמדא�' נמדינת ישראל   621/01

  )163(201  401) 4(ד נו"פ, דינת ישראל מ'זגורי נ   3601/01
  )145(198  250) 4(ד נו"פ, דינת ישראל מ'קורקי� נ   4002/01
 )108(64  פורס� בנבו, נת ישראלדי מ'אבראמוב נ   4067/01
  )269(233  734) 3(ד נז"פ, דינת ישראל מ'עשור נ   4492/01
  )22(104  817) 5(ד נט"פ, מדינת ישראל 'נחו� נ   5889/01
  )273(235  73) 3(ד נז"פ,  פרקליטות המדינה'עזא� נ   6721/01
 )3(97  794) 6(ד נו"פ, מדינת ישראל 'ביטו� נ   6841/01

 ) 270(234  550) 2(ד נז"פ, דינת ישראל מ'חמדא� נ   303/02
  )271(234  597) 3(ד נט"פ, מדינת ישראל' עסא� נ   2366/03
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  ערעורי שירות המדינה

  )6(28  865) 4(ד נד"פ, נציב שירות המדינה' מוטיל נ   6978/00
  )169(83  278) 2(ד נה"פ, מדינת ישראל 'תעיזי נ   7686/00
  )5(28  197) 6(ד נו"פ,  שירות המדינה'פלאח נ   1168/02
  )29(34   817) 3(ד נז"פ,  לוי'מדינת ישראל נ   7113/02
  )12(166  77) 2(ד נז"פ, נציב שירות המדינה 'זערור נ   9223/02

  רשות ערעור 

  )23(32  169) 4(ד לט"פ,  קמר'ביר� נ   573/85

  רשות ערעור אזרחי

  )133(195  598) 3(ד מא"פ,  רוס'רוס נ   238/87
  מנהל מס ' מ נ"חברה לניהול השקעות ושרותי� בע, ארדגיורא    1436/90

    �  )199(91  101) 5(ד מ"פ, ער� מוס
  )19(31  פורס� בנבו,  שטרית' נדינת ישראלמ   2065/94
  , מ"פורו� אביזרי� ומוצרי צריכה בע' יבוא יצור והפצה נ. ר.י.ש.א   5768/94

  )6(16  289) 4(ד נב"פ    
  )2(14  145) 5(ד נג"פ, ל"עיזבו� המנוח משה תמר ז' מ נ"מנורה חברה לביטוח בע   686/97

  )169(83  26) 1(ד נג"פ, מ"חברת החדשות הישראלית בע' ד נ"עו, אבי יצחק   3614/97
  )21(32, )20(31 136) 5(ד נב"פ, מ"חברה לבטוח בע,  המג�'רזי� נ   3497/98

 )19(31  385) 3(ד נה"פ, סופיוב' מ נ"ה ראוב� בע'פליצ' חב   259/99
  )265(232  493) 5(ד נו"פ,  יוס�' נדינת ישראלמ   7652/99
  )171(83  198) 4(ד נה"פ, פקיד שומה ירושלי� 'נמ "השקעות לבנייה בעפנינת טל   ג 1643/00
  )20(31  43) 5(ד נה"פ,  מרכזי למכונות כביסה וטלוויזיה בבית אל על סלו�'נדב נ  ב 1958/00
  )21(32  פורס� בנבו,  מנסור'כיו� נ   5823/00
  )3(15   856) 4(ד נו"פ, וינבוי�ד "עו ' נראשו� לציו�עיריית    7037/00

  )17(167  730) 3(ד נה"פ, מרדכי 'וייס נ   83/01
  )171(83  577) 4(ד נה"פ, מ" חברה לביטוח בע כלל'מיכאלובי� נ   1297/01
  )251(227  854) 1(ד נח"פ,  ורד�'נמ "חברה לביטוח בעאריה    5834/03

  לירשות ערעור פלי

  )87(56, )46(38  441) 5(ד מה"פ, דינת ישראל מ'ישי נ   3251/91
  )59(42  644) 2(ד מו"פ, מדינת ישראל 'לחמני נ   1501/92
  )185(86  פורס� בנבו, מדינת ישראל 'בוסקילה נ   5535/96
  )34(106  פורס� בנבו, שראלידינת  מ' נפלוני   7424/97
  )185(86, )35(36  נבופורס� ב, מדינת ישראל 'אבו גאבר נ   4283/97

  )269(233  294) 4(ד נג" פ,דינת ישראל מ'מקמיל� נ   960/99
 )197(91, )86(55  673) 4(נהד "פ, התובע הצבאי הראשי 'גיספ� נ   2413/99
  )86(55  637) 3(ד נד"פ, מדינת ישראל' הראל נ   4398/99
   )65(46   385) 3(ד נד"פ, מדינת ישראל 'נמר נ   2788/00
2976/01   �  )107(189  418) 3(ד נו"פ, דינת ישראל מ' נאס
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  )41(108  913) 5(ד נו"פ, דינת ישראל מ'מרציאנו נ   7755/01
  )7(29  793) 6(ד נז"פ, מדינת ישראל' איטליא נ   9142/01
  )255(228, )248(226, )34(171  835) 2(ד נז"פ, מדינת ישראל' קוזלי נ   3268/02

  )222(220  � בנבופורס, משטרת ישראל' פלוני נ   11346/03

  )לפי שמות הצדדי�( שלו�ה ,מחוזיי�המשפט הפסקי די� של בתי 

  ,)275(235, )274(235   פורס� בנבו, 429/03) 'נצ(ש "ב, דינת ישראל מ'ברנס נ
      236)277( ,271)340(  

  , 1081/03) א"ת(פ "ה ,הוועדה המקומית לתכנו� ולבנייה תל אביב יפו. וינברג נ
  )124(192  פורס� בנבו 

  )26(105  פורס� בנבו ,314/97) 'חי(פ "ע, מדינת ישראל 'זלישניק נ
  )26(105  פורס� בנבו ,314/97) 'חי(פ "ע, מדינת ישראל 'זלישניק נ

  )124(192   פורס� בנבו, 4582/03) ��י(א "ת, צימרמ�'  פרופ'נמ "בעידיעות תקשורת 
  )40(37  בופורס� בנ ,1349/98) א"ת(פ "ת, מ"בע אורסיט 'נדינת ישראל מ

  )8(30  פורס� בנבו ,1349/98) א"ת(פ "ת ,מ"ס בע אורסי' נמדינת ישראל
  )97(186  פורס� בנבו ,76/93) ש"ב(פ "ת,  אל עביד'נ דינת ישראלמ

  )36(36  פורס� בנבו ,312/92) ��י(פ " ת, אלעמורי' נמדינת ישראל
  )319(262  פורס� בנבו, 145/75) 'חי (פ"ת,  ברנס' נדינת ישראלמ
  )339(271, )260(229  פורס� בנבו, 1212/02) 'נצ(פ "ת,  ברנס' ננת ישראלדימ

  ,)101(61, 61  פורס� בנבו ,)792/78ח "תפ (4063/98) א"ת (ח" תפ, הררי' נמדינת ישראל
      229)259( ,256 ,256)308( ,267)330(  

  )192(90  פורס� בנבו ,1720/95) א"ת(פ "ע,  יוס�' נמדינת ישראל
  )192(90  פורס� בנבו ,1720/95 )א"ת(פ "ע,  יוס�' נמדינת ישראל

  )255(228, )240(224  126מ סז " פ,885/66) א"ת(ח "תפ,  פדילה' נדינת ישראלמ
  )309(256, )254(228, )111(65  פורס� בנבו, 5052/99 )א"ת (ח"תפ,  קוזלי' נמדינת ישראל

  )20(31  נבוב פורס�, 3720/99) 'חי(א "בש,  אמבר'מרגלית נ
  )38(36  פורס� בנבו ,2030/00) ��י(פ "ע ,מדינת ישראל ' ננבולי

  )36(107  252) 1(ז"מ תשנ"פ, 567/97) א"ת (פ"ע,  פישביי�'נמרודי נ
  )148(78, )38(36  פורס� בנבו ,1073/98) 'חי(פ "ע, מדינת ישראל 'סול� נ

  )49(39  פורס� בנבו ,453/96) ��י(פ "ה,  ארנוולד'קר� הבני� של תנועת בית יעקב נ
  )220(219  פורס� בנבו ,383/91) ��י(א " ת,מ" בנק כללי לישראל בע'רות� נ
  )266(232  49) 1(ג"מ תשס"פ ,2290/98) א"ת( א"ת, דינת ישראל מ'ריינס נ

  )39(37  711) 2(ט"מ תשנ"פ ,1362/99) ��י( פ"ע, מדינת ישראל 'רפאלי נ
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