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 א. מבוא

 מעשה בעורך־דין מנדטורי, אשר הכיר היטב את סדרי־־הדין ודיני הראיות שהיו בתוקף
 בפלשתינה-א״י, בחודש מאי 1948.

 באחד מימי יוני 1948 נעלם האיש ואיננו. יש אומרים שנרדם וישן שינה עמוקה
... ,  וממושכת למשך שנים רבות. רק כעבור 40 שנה הוא מתעורר, ״ויפן כה וכה,

 הוא ודאי יזהה את הבניין העות׳מני של בתי־המשפט במגרש־הרוםים, וכן את
,  ההיררכיה הבסיסית של הרשות השופטת: שתי ערכאות ראשונות נפרדות, ה״שלום,

 ו״המחוזי״, והעדר ערכאת־ערעור בין המחוזי לעליון...
 האם יכיר האיש גם את סדר־הדין ודיני הראיות בפלילים ויוכל להתמצא בהם

 כבעבר?
 יש להניח שישאל הרבה שאלות ויביע תמיהות שונות, כגון היכן פקודת הפרוצדורה
 הפלילית (שפיטה על־פי כתב־אישום)? איך זה שעדים מעידים בלי להישבע תחילה?
 האומנם התביעה מעמידה לדין על פשעים חמורים בלא חקירה מוקדמת בפני שופט ? כן
 יתמה האורח, מהי משמעות הקוד הסודי ״10 א״, שכה מרבים להזכירו בחוגי

 המשפטנים — הן תובעים הן סניגורים הן שופטים?... ועוד.
 האומנם כל מאפייני הפרוצדורה יהיו כה זרים לעורךהדין המנדטורי? מסתבר שלא.
 שהרי על־אף השינויים הלא־מעטים שחלו בארץ בתקופה סוערת זו, בעיקרה המערכת
 ממשיכה להתבסס על עקרונות Common Lawn ועל כללים שנתגבשו בתקופת־

 המנדט, ואנו נוהגים על־פי השיטה האדברסרית.

ם, האוניברסיטה העברית בירושלים. לטה למשפטי  * פרופסור מן המניין, הפקו
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ם י״ט, תש״ן י ט פ ש הו הרנון מ  אלי

 ניתן לומר, כי סדר־־הדין ודיני־הראיות במשפטים פליליים במדינה נאורה הם מן
 התחומים הבולטים ביותר להתנגשות האפשרית שבין זכויות הפרט ובין צורכי החברה.
 יש הסבורים כי המאבק לתפישת עבריינים ולהענשתם הוא בעל עדיפות עליונה. לכן
 צריך לתת למשטרה את מלוא האמצעים ולמסור לבתי־המשפט כל מידע רלבנטי, בלי
 לשים לב לדרך שבה הושג. ואילו אחרים גורסים, כי דווקא החשודים והנאשמים הם
 הזקוקים להגנה משפטית מפני שימוש־לרעה בסמכויות הרשות. וכי המערכת אינה
 מתחשבת כראוי בערכים שונים, כגון כבוד האדם ושלימות גופו. קיים אפוא מתח
 מתמיד בין אינטרסים שונים. כל שיטה משפטית בוחרת את האיזון הנאות, אם בדרך

 חקיקה ואם באמצעות הפסיקה המנחה של הערכאה השיפוטית הגבוהה.

 כיצד התמודד המשפט הישראלי עם בעיות אלו מאז קום המדינה? בגלל אילוצי
 הזמן, מובן שלא אוכל להתייחס אלא לחלק מן ההתפתחויות הבולטות. אנסה להתרכז
 באלו המצביעות על מגמות שהתגבשו, על הבדלי גישה עקרוניים ועל שינויים בהלכי־

 רוח שהזמן גרמם.

 בפסק הדין הפלילי הראשון שנתן ביודהמשפט העליון בישראל בע״פ 1/48 ^ אמר
 הנשיא זמורה, בין השאר:

 ... הפרוצדורה הפלילית על דיניה מכילה לטובת הנאשם תרים בפני עיוות דין.
 רוצים לתת לנאשם את מלוא ההגנה ההוגנת. אבל אסור לסלף את הרעיון הבריא
 הזה על ידי הפרזה בפורמליות. ... הדיון הפלילי אינו צריך לקבל צורת משחק

 אשקוקי, שבו מהלך אחד בלתי נכון קובע את גורל המשחק...

 ואכן, קיימת הסכמה רחבה שיש להסתייג מטענות פורמליות ומהתנגדויות טכניות.
 אולם על השאלה, היכן בדיוק עובר הגבול בין שאלה פורמלית ובין טענה המבוססת על

 ערך שראוי להגן עליו, לא כולם ישיבו אותה תשובה.
 כך, למשל, אפשר להיווכח בהבדלי גישה בדבר מעמדו של הנאשם והאם מן הראוי

 לצפות ממנו לשיתוף־פעולה אקטיבי למען גילוי האמת ואכיפת החוק.
 השופט חיים כהן קובע, במאמר שפרסם ב־1970, כי

 ...לנאשם בפלילים [יש] רק עניין אחד בלבד, והוא עניין לגיטימי — אף כשהוא
 אשם, ולא כל־שכן כשהוא זכאי — עניינו היחיד הוא להימלט מצפרני החוק;
 ולא איכפת לו — ולא צריך שיה:? nrn^n לו — אם תתברר האמת או אם ייעשה

.  ה״צדק״2

 ואילו השופט ברק חוזר ומדגיש בכמה הזדמנויות, כי

 מטרת הדיון הפלילי היא לחשוף אה האמת. הן התובע והן הנאשם צריכים לתרום
 את חלקם לגילוי האמת. במגנה כרטה של הנאשם לא כתוב כי ההליך הפלילי

 צריך להעניק לו יתרונות טקטיים על פני התובע...3

 לאחר דברי מבוא אלה, הרשו לי לפתוח בשתי התפתחויות חשובות שחיזקו את

.44 ,42 ( ל ״ ש ת ) ו ט כ  1 סילרסטר, פ״ד א 5, .18 2 ״על זכויות הנאשם״ הפרקלי
, פ״ד לזץ3) 575,561 (ההדגשה הוספה). ראה גם ע״פ 951/80 קניר. פ״ד  3 ע״פ 656,639/79 אפללו

 לה(3) 505, 516-515.
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 אפשרויות הנאשם להתגונן. כוונתי לזכות העיון בחומר החקירה שבידי התובע ולזכות
 הנאשם לביקורת שיפוטית על טענות חסיון מטעמים של אינטרס הציבור.

 ב. זכויות הנאשם — סוגיות נבחרות
 1. זכות העיון

 כדי להתגונן כראוי בפני אשמות המיוחסות לאדם, טבעי הדבר שיהיה מעוניין לקבל מן
 המשטרה או מן התביעה פרטים מקסימליים על תוכן המידע שנצטבר ברשותה בקשר
 לאותן אשמות. המערכת המשפטית נדרשת אפוא לשאלה, היש לחשוד או לנאשם
 הזכות לעיין בחומר החקירה ולהעתיקו? וכאשר הזכות קיימת — מהו היקפה ומאיזה

 שלב בהליכים ניתן להפעילה?

 בחוק החרות שהיה בתוקף עם קום המדינה לא היתה שום הוראה המקנה לנאשם
 זכות עיון. גם הפסיקה המנדטורית לא עזרה הרבה. בסוף 1950 עלתה השאלה העקרונית

.  לראשונה בפני בית־המשפט העליון, בפרשת צינדר4
/ אשר לא הכיר בזכות העיון. אולם בית־  המדינה הסתמכה על ״המשפט המקובל,
 המשפט העליון דחה עמדה זו. שיטת המשפט המקובל — השופט אגרנט אומר —
 ״אינה הולמת את רוח זמננו, באשר יסודה בהשקפה האנגלית הקדומה כי קיום המשפט
 הפלילי אינו אלא מעין עריכת התחרות ספורטיבית, שבה זכאים היריבים המשתתפים

.  להסתיר את תכסיסיהם, איש מרעהו, עד שתבוא ההזדמנות המתאימה...״5

 בפרשת צינדר אמנם לא נקבעה זכות עיון מוחלטת, אשר מחייבת בכל משפט פלילי.
 לשם כך היה עוד צורך בשני מעשי חקיקה (האחד ב־1958, והשני ב־1965 — חוק סדר
 הדין הפלילי, תשכ״ה— 1965). אולם החידוש העקרוני נוצר על־ידי בית־המשפט

 העליון, והוא שסלל את הדרך להתערבות המחוקק.

 יתירה מזו: ב־1980 העיקרון שביסוד זכות העיון נראה כה חשוב בעיני בית־המשפט
 העליון, שהוא היה מוכן להרחיבו אף מעבר לנדרש על־פי הוראות חוק סדר הדין
. בית־המשפט העליון היה  הפלילי. כוונתי לפםק־דין גברון שניתן על־ידי השופט לנדוי6
 קרוב לקבל את ערעור המדינה על הזיכוי ולהרשיע את הנאשם, אשר עליו רבץ ״חשד
 כבד מאוד״ בגלל הראיות לחובתו. אולם בית־המשפט לא עשה את זאת, בעיקר משום
 שהתביעה לא אפשרה להגנה לעיין במלוא חומר החקירה. במובן הרחב, ״אפילו רחוקה

.*  ההשערה שעיון בתיקים אלה היה יכול להועיל למשיב״6

 2. זכות הנאשם לגילוי מידע הדרוש להגנתו, מול טענת המדינה לחסיון
 מטעמים של אינטרס הציבור

 התפתחות אחרת, אשר תרמה גם לאפשרות הנאשם להתגונן, נוגעת לסוגיית הראיות
 החסויות מטעמים של בטחון המדינה או אינטרס ציבורי חשוב אחר. למי המלה

 האחרונה בטענת חסיון כזאת — לרשות, למנהל, לשר או לבית־המשפט?

ל המשטרה, פ״ד ה .509 5 שם.  4 בג״צ 147/50 צינדר נ׳ ראש אגף החקירות ש
 6 ע״פ 179/79, פ״ד לזץ2) 688.

ל נ׳ י ל החי ם נוספים התוחמים את זכות העיון ראה בג״צ 233/85 א  6* ראה שם, עמ׳ 692. לכללי
 משטרת ישראל, פ״ד לט>4) 124 ; ע״פ 457/84, 400 אנג׳ל פ״ד מ(3) 481.
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7 כי המלה  לכאורה, התשובה היא פשוטה, שהרי כל המעיין בפקודת הראיות מוצא
 האחרונה לבית־המשפט. אולם זה לא היה תמיד כך, ואת ההסדר הזה לא ירשנו מן
,  הבריטים! אדרבא: בעקבות הלכה של ביה־הלורדים מתקופת מלחמת־העולם השנייה8
 היתה מקובלת בארץ הדעה, עד 1957, כי התנגדות המנהל למסירת ראיה מחייבת את

 בתי־המשפט.

 המפנה היסודי הראשון חל גם הפעם, לא ביוזמת המחוקק, אלא כמעשה־ידיו של
.  בית המשפט העליון, בפרשת העצני נ׳ עמוס נן־גוריון9

 זו היתה תביעת פיצויים על הוצאת שם רע, שהוגשה על־ידי סגן המפקח הכללי
 במשטרת ישראל נגד חברי ״שורת המתנדבים״. המפקח הכללי של המשטרה הופיע כעד
 מטעם התובע. באי־כוח הנתבעים בקשו מבית־־המשפט לחייבו להגיש מסמכים ותיקים
 מסוימים שהיו ברשותו. אולם המפקח הכללי ובאי־כוח התובע התנגדו לבקשה
 מטעמים של טובת־הציבור. בית־המשפט המחוזי קיבל את ההתנגדות. בערעור על
 החלטות־הביניים האלה הצטרף למתנגדים גם היועץ המשפטי לממשלה, כמייצג
 אינטרס הציבור, והוא טען כי תיקי המשטרה הם חסויים לחלוטין ״מטבע ברייתם״(!).
 אולם בית־המשפט העליון — מפי השופט לנדוי — הפך את החלטת בית־המשפט
 המחוזי על פיה ודחה את השקפת היועץ המשפטי. בהחלטה נועזת נקבע כאן העיקרון
 כי כאשר נטען שהחסיון דרוש לשם פעולתו התקינה של השירות הציבורי, הרי בית־
 המשפט, ולא ראש המחלקה הממשלתית, הוא הפוסק הסופי בשאלה. כן הורה בית־

. 1  המשפט מהי הפרוצדורה לבירור ההתנגדות לגילוי0
 התיק הוחזר לבית־המשפט המחוזי, אשר עיין בחומר לפי ההנחיות של בית־המשפט
 העליון. בית־המשפט המחוזי הגיע למסקנה, שגילוי חלק ניכר של המסמכים לא יפגע
 כלל בטובת־הציבור, והם הוצגו כראיה. ניתן פסק־דין והוגש ערעור עליו. פםק־הדין
 בערעור ניתן פה אחד, והשופט לנדוי העיר כי ההלכה החדשה בעניין טענות חסיון

 חשפה את המניעים של בא־כוח המדינה:

 ... הכוונה האמיתית היתה אחת: להשתמש בנשק החד והמסוכן של חיסוי ראיות
 בבית המשפט, המופקד בידי פקידי הציבור כנאמני הציבור, למטרה הנפסדת של

. 1  הסתרת האמת, למטרותיה האנוכיות של התביעה...1

 מן הראוי לזכור, כי השינוי העקרוני הזה התייחס רק לטענות חסיון מטעמים של
 אינטרס הציבור, שאינם נוגעים לבטחון המדינה או ליחםי־החוץ שלה. בענייני ביטחון
 עוד המשיכו לגרוס במשך למעלה מעשר שנים, שההתנגדות לגילוי מצד רשויות־
 הביטחון מחייבת את בתי־המשפט, בלא אפשרות לביקורת. רק ב־1968 חל המפנה הבא,
: ההכרעה אינה בידי השר אלא בידי 1 2  והפעם זהו חידוש שהוכנס על־ידי הכנסת עצמה

 7 פרק ג, סעיפים 46-44.
. D u n c a n v. C a m m e l l L a i r d & C o . Ltd. [1942] 1 All E.R. 587 8 

 9 ע״א 65/57, פ״ד יא 403.
מר בלשכה וישמע את נימוקי פט יעיין בחו ה על־ידי השר המוסמך, השו מ ו ת ח דה ה  10 יש להגיש תעו
קק אימץ אותה כעבור תשע שנים, כפי שהיא ד צד אחד — פרוצדורה שהמחו מ ע מ  המתנגדים ב

דת הראיות. רטת היום בסעיפים 46-45 לפקו  מפו
ים נ׳ בן־גוריון, פ״ד יד 1205, 1264.  11 ע״א 256/57 אפלבו

ש של ד ח וסח ה ק לתיקון דיני הראיות, תשכ״ח-1968, ם״ח 535, תשכ״ח, עמ׳ 192. בנ  12 ראה החו
דת הראיות זהו סעיף 44.  פקו
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ים לי ם פלי י ט פ ש מ ת ב ו י א ר ן ודיני ה י ם י׳׳ט, תש״ ן סדר־הד י ט פ ש  מ

 שופט של בית־המשפט העליון, ותמיד המבחן הוא ״האם הצורך לגלות את הראיה לשם
 עשיית צדק, עדיף מן העניין שיש לא לגלותה״.

 אכן, הניסיון כבר מלמד, כי לביקורת שיפוטית זו יש חשיבות רבה במישור הפלילי
— 1  גם בתחום הרגיש של בטחון המדינה. בהחלטה העקרונית שבפרשת ליבני3
 העתירה של נאשמי המחתרת היהודית לגילוי ראיות — השופט ברק דן ארוכות
 בהתנגשות האינטרסים של משפט הוגן מול בטחון המדינה. בין השאר הוא קובע, שאם
 ״חומר החקירה, אשר לגביו חל החסיון, חיוני הוא להגנת הנאשם, כי אז, בוודאי שהצדק
 דורש את גילויו, ושיקול זה עדיף על פני כל שיקול בטחוני אפשרי... הרשעת חף מפשע
 היא פגיעה כה עמוקה ומכאיבה בסדריו של ההליך הפלילי, עד כי אין להרשותה בשום

. 1  תנאי״4
 כאן העתירה אמנם נדחתה, אולם בשלוש עתירות אחרות לגילוי ראיות, שהמדינה
 טענה לחיסוין מטעמי ביטחון, נתקבלו בחלקן בקשות הגילוי על־ידי השופט בך. אחת
. נוסף על כך, עצם קיומה של ביקורת שיפוטית מחייב 1  מהן היתה בפרשת ואנונו5

. 1  זהירות וצמצום מצד הרשויות הרוצות לטעון לחסיון6

 עד כה התייחסתי להתפתחויות בשתי סוגיות, אשר חיזקו את מעמדו של הנאשם וגם
 קידמו את בירור האמת. כעת ברצוני לעבור לנושאים אחדים שבהם צומצמו זכויותיו של

 הנאשם, אם כי למען אותה מטרה: לגלות את העובדות ולחשוף את האמת.

 3. זכות השתיקה

 בשנים הראשונות למדינה היה נכון לומר, כי זכות השתיקה מלווה את האדם ממגעו
 הראשון עם המשטרה ועד תום ההליכים המשפטיים.

ן ייעץ, לחשוד או  הזכות לסניגור כללה את האפשרות הלגיטימית שעורךהדי
 לנאשם, לשתוק ולא למסור כל הודעה למשטרה או עדות בבית־המשפט.

 13 ב״ש 838/84, פ״ד לח(3) .729 14 שם, עמ׳ 738.
ת הן בשג״צ 19/86 (בג״צ 634/85, 635) ת האחרו ו ט ל ח ה  15 ב״ש 64/87, פ״ד מא(3) 533. שתי ה
ד הצבאי לאזור יהודה ושומרון, פ״ד מ(1) 219: בשג״צ 497/88 (בג״צ 765/88) ק פ מ  אלשועייבי נ׳ ה
רסמה (שתיהן ה היא מ־2.2.1989 וטרם פו ט ל ח ה ל בגדה המערבית. ה ״ ה ת צ חו ד כו ק פ  שכשיר נ׳ מ

 נוגעות לצווי־גירוש על־סמך מידע חסוי).
ת־המשפט העליון וה פתרון מושלם. כאשר שופט בי ם זה עוד אינו מהו ד ק ת  16 עם זאת, גם הסדר מ
י ז ת־המשפט המחו ן בי ו כג ) ת־המשפט הדן בנושא העיקרי  דוחה את העתירה לגילוי ראיה, אין בי
מר הסודי ק את החו ה לצדק בהליך נגד הרשות) רשאי לבדו ט הגבו פ ש מ ה ־ ת י  בפרשה פלילית או ב
ק יתוקן כך פט בך, שהחו נה השו פו של עניין, אלא אם הצדדים הסכימו לכך. לכן הציע לאחרו  לגו
חו או בלי לגלותה כו וכחות העותר או בא־ ל ראיה כזאת שלא בנ ב ק ת־המשפט יהיה מותר ל  שלבי
׳ט-1979. , תשל׳ ות שעת חירום(מעצרים) י ק סמכו גמת ההוראה הקיימת בסעיף 6(ג) לחו  להם, כדו

 ראה שכשיר (לעיל, הערה 15).
פ׳ יצחק זמיר, בהרצאה שנתן באקדמיה הלאומית הישראלית למדעים  רעיון אחר העלה פרו
, זמיר פ ו ר ן בלבד. פ ת אנשי־השלטו ו יות בהשתתפ  בדצמבר 1988 . כיום נעשה העיון בראיות החסו
ת־המשפט או  מציע לשתף גם עורך־דין שייצג את העותר לצורך זה. עורך־הדין ימונה על־ידי בי
ת קפדנית על־ידי י נ  על־ידי העותר עצמו, אך רק מתוך רשימה של עורכי־דין שעברו בדיקה בטחו
ות בפני העותר או בפני כל גורם י ף את הראיות החסו . יהיה אסור לעורך־הדין לחשו ן  שירות־הבטחו
נו בפני בית־המשפט. ראה זמיר, ר בחקירת אנשי הרשות ובטיעו מ ו ח  אחר, אולם הוא יוכל להיעזר ב

ם יט (תשמ״ט) 17. ן המדינה״ משפטי בטחו  ״זכויות האדם ו
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ן ם י״ט, תש״ י ט פ ש הו הרנון מ י  אל

 אין זאת אומרת שלשתיקת הנאשם היה אסור לייחס ערך ראייתי כלשהו. אדרבא:
 כאשר הקטיגוריה מוכיחה את האשמה לכאורה, הרי יש שהנסיבות מצדיקות לפרש את
 שתיקת החשוד במשטרה כמטילה חשד עליו וכמפחיתה את ערך הגרסה שהוא מעלה
, ושתיקת הנאשם בבית־־המשפט עשויה לחזק את ההוכחות לכאורה ולהוסיף 1  בהגנתו7

. 1 8  להן משקל

 והנה, בשנות השבעים הוכנסו שינויים אחדים בחוק מתוך כוונה מוצהרת להגביל אח
, ובניסוח אחר: כדי לעודד את זכות הדיבור ולהמריץ את הנאשם 1  זכות השתיקה9

/ ו,  ״לגלות את קלפי
 ב־1973 נקבע, שבפתיחת המשפט על ביה־המשפט להסביר לנאשם כי אם ברצונו
 לטעון ״במקום אחר הייתי״ — דהיינו: טענת אליבי — עליו לעשות כן מיד ולתת
 פרטים על המקום שבו היה; ואם לא יעשה כן, לא יהיה זכאי להביא ראיות כדי להוכיח

 את הטענה, אלא ברשות מיוחדת של בית־המשפט.

 ב־1976 הוכנסו שינויים בולטים יותר:
 (א) כאשר הנאשם משיב לאישום, בית־המשפט רשאי לשאול אותו שאלות הבהרה;
 (p הימנעות הנאשם מלהשיב לאישום או לשאלות־ההבהרה עשויה לשמש חיזוק

;  למשקל הראיות של התביעה
 (ג) הימנעות הנאשם מלהעיד, במסגרת פרשת ההגנה, עשויה לשמש סיוע לראיות

 התביעה, כגון לעד־מדינה.

 ניכר כי השינוי האחרון הוא המשמעותי ביותר. דבר זה מצא את ביטויו גם בקשר
 לטענת זיכוי בשל העדר הוכחה לכאורה (No Case to Answer), כאשר בתום פרשת
 התביעה נתברר, כי יש רק עדות יחידה הדורשת סיוע והתביעה לא הצליחה להביא כל
 ראיה מסייעת: היש לזכות את הנאשם על־־פי טענת No Case או שמא צריך לדחות את
 הטענה ולעבור לפרשת ההגנה; ואם הנאשם יימנע מלהעיד — הרי יימצא הסיוע?

 בבית־המשפט המחוזי בתל־אביב, בשבתו כערכאת־ערעור, נחלקו פעם השופטים
. אולם לפני כשנתיים אכן פסק בית־המשפט העליון ברוח האפשרות 2 0 ו  בשאלה ז
 השנייה, שצריך לדחות את טענת הזיכוי בשל העדר הוכחה לכאורה, והימנעותו מלהעיד

. 2  תוכל להשלים את הסיוע החסר1

 אלה שאינם שלמים עם המגמה הזאת טוענים שהיא פוגעת בעקרון הפרטיות.
 לדעתם, ייתכנו מצבים שבהם גם החפים ייאלצו לדבר ולגלות דברים שהיו מעדיפים
 לשמור לעצמם. על כך משיבים, כי זו פגיעה לא רצינית ונדירה, לעומת יתרונות השינוי
 למען מלחמה יעילה יותר בפשיעה: והרי אין מענישים ישירות על השתיקה, אלא על
 העבירה שבה הואשם פלוני, והשתיקה כשלעצמה אינה ראיה מספקת כדי הרשעה.

 17 ע״פ 139/52 קינן, פ״ד ז 619, 648-643.
 18 ע״פ 38/49 קנדיל, פ״ד ב 813, 835: ע״פ 28/49 זרקא, פ״ד ד 504, 539-538.

לי [נוסח משולב], ק סדר הדין הפלי  19 כל השינויים כלולים היום בסעיפים 152 ו־162 לחו
 התשמ״ב-1982.

׳ח (ת״א) 242/79 מיכילשוילי, מחוזיים תש״ם(א) 3.  20 תפ׳
. דעה דומה כבר נרמזה קודם־לכן ת ר ו פ ך פטת ב  21 ע״פ 638/85 בוטרום, פ״ד מ(2) 661,658, מפי השו

ט ברק לגבי הליכי הסגרה. ראה ע״פ 318/79 אנגל, פ״ד לד(3) 98. פ ו ש  על־ידי ה
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ליים ם פלי י ט פ ש מ ת ב ו י א ר ן ודיני ה י ם יי׳ט, תש׳ין סדר־הד י ט פ ש  מ

 הנכונות לצמצם את זכות השתיקה נובעת מכך שיש נסיבות שבהן העדר תגובה אינו
 טבעי ולא הגיוני — אם מדובר באדם שאינו אשם. השותק מנסה להסתיר משהו כי
. כך ניתן להתרשם, לעתים, 2 2  מצפונו אינו נקי; הוא מוחזק כמי שיש לו תודעת אשמה
 מחשוד שאינו מגיב ספונטנית בחקירה המשטרתית, ועוד יותר — מאי־מתן עדות על־
 ידי הנאשם בבית־המשפט, הגם שהתביעה הוכיחה את האשמה הוכחה לכאורה. דבר זה
 נכון במיוחד כאשר השופט הסביר לנאשם את המשמעות האפשרית של שתיקתו, כפי

. 2  שהחוק דורש אצלנו3
 מכל־מקום, חסידי השינוי סבורים כי הכרה מקסימלית בזכות השתיקה מעניקה
 לנאשמים יתרון טקטי בלתי־מוצדק ותורמת לתחושה שההליך הפלילי דומה לפעמים

 למשחק או לתחרות ספורטיבית.
 עם זאת, יש המבקשים להבחין בין הימנעות מלהעיד בבית־המשפט לבין הימנעות
 מלענות על שאלות החוקרים במשטרה. ביטול זכות השתיקה במשטרה עלול לעודד את
 החוקרים להיזקק לשיטות־חקירה פסולות. אם הדין יקבע שבחקירה המשטרתית אין
 זכות שתיקה וחשודים חייבים לדבר, הרי לפי בעלי דעה זו, חוקרים קנאיים שירצו
 להראות כי תעלומת הפשע הנדון נפתרה, יפעילו לחצים מקסימליים על חשודים עד
. אם במשטרה יהיה מותר לומר לחשוד: ״אין לך כאן שום זכות ,  שימסרו ״הודאה,
 לשתוק; אתה חייב לדבר ולשתף פעולה עם החוקרים״, יהיה זה פיתוי די חזק לחוקר
 לנקוט אמצעים פסולים כלפי הנחקר עד ש״ישורר״ לפי המצופה ממנו. אם החשוד יעיז
להתפח כלפיו בדרכים בלתי־הוגנות ובלתי־  פניו וישתוק, עלול חוקר לצאת מגדרו ו
 חוקיות. אולם כל החששות האלה אינם קיימים לגבי המתרחש בתוך אולם בית־

 המשפט.
 זה מביא אותי אל השאלה: היש לנאשם הזכות שהליכי החקירה המשטרתית נגדו

 יתנהלו כדין, בלא פגיעה בגופו ובנפשו?

 4. הזכות שלא להיפגע בגוף ובנפש בחקירה המשטרתית
 הצגה יותר רחבה של השאלה היא, מהי העמדה שיש לנקוט כלפי הודאות או ראיות
 אחרות שהושגו שלא כדין. האם המטרה של בירור האמת והענשת העבריינים כה
 חשובה שהיא מקדשת את כל האמצעים לשם השגת הראיות? או שמא עצם השימוש
 באמצעים בלתי־חוקיים או בלתי־הוגנים מסוימים נחשב לעניין כה חמור, המצדיק

 פסילת הראיות, אף אם אין חשש לאמיתותן?
 החוק החרות של 1948 כלל את פקודת העדות ובה סעיף 9 על קבילות הודאות.
 בנוסח החדש של הפקודה — דהיינו: פקודת הראיות מ־1971 — זהו סעיף 12 הידוע.
 כלומר: אותה הוראה שירשנו מתקופת־המנדט ממשיכה לחול עד היום. אין הסדר
 םטטוטורי כללי של ראיות אחרות, זולת הודאות שהושגו שלא כדין. עם זאת, בשני
 חוקים מן העשור האחרון יש כללי פסילה מיוחדים: בחוק האזנת סתר מ־1979 יש
 פסילה מוחלטת של דברים שנקלטו בהאזנת־סתר בניגוד לחוק (סעיף 13(א)); ובחוק
. כלומר: בחוק האחרון ניתן 2  הגנת הפרטיות מ־1981 יש כלל פסילה יחסי(סעיף 32) 4

Chadbourn rev(273 . Wigmore, Evidence, s 2 . 1979) ; 644-643 , 2  )17ראה קינן (לעיל, הערה 2
.p)161 סעיפים 152(ב) ו־ג(2): סעיף , ק סדר הדין הפלילי  23 חו

ן עקרוני של בית־המשפט העליון. מעשה בחייל, בשם משה ה בפסק־די נ  24 הוראה זו נדונה לאחרו
־מלח בעל־ ח במי ת של סמים. חוקרי מצ״ח השקו אותו בכו לו ד כי בלע חבי ש ח  ועקנין, אשר נ

709 



ם י׳׳ט, תש׳׳ן י ט פ ש הו הרנון מ  אלי

 שיקול־דעת לבית־המשפט לקבל את החומר כראיה, למרות הפגיעה בפרטיות, מטעמים
 מיוחדים שיירשמו. דוגמא אפשרית: כאשר הפגיעה בפרטיות במקרה הקונקרטי לא
 היתה קיצונית, ואילו המידע שהושג בדרך בלתי־חוקית זו הוא ראיה חיונית, שאין לה

 תחליף, להוכחת אשמתו של אדם ברצח או בריגול.
 לגבי הודאות, ההתפתחויות העיקריות היו בפסיקה, כיצד לפרש את המלים ״רצון
 חופשי״ או ״חופשית ומרצון״, כאשר ברקע השאלה היא מהו בעצם הנימוק לפסילת

 הודאה שלא עמדה במבחן זה.
 כידוע, הובעו על כך השקפות שונות. יש שאמרו כי הנימוק היחיד הוא חוסך־
 מהימנות — החשש שהלחץ או ההבטחה דחפו את הנאשם לתת הודאה בלתי נכונה; וזו
 רק שאלה שבעובדה. אחרים סברו כי להוראה זו מטרה חינוכית; להרתיע את המשטרה
 מלנקוט אמצעים בלתי־כשרים. זו הוראה הקובעת את אחת מזכויות־היםוד של האזרח

 — שלא להפליל את עצמו.
 גם שופטים שלא גרסו כי לסעיף 12 מטרה כה נעלה, בכל־זאת נשענו עליו כדי לפתח
 הללה מרחיבה: הודאה תיפסל מיניה־וביה בגלל שיטות־חקירה קיצוניות, כגון
 ״פסיכולוגיות״; או בגלל שיטת־גידופין משפילה ־־־ גם אם בירדהמשפט סבור

. 2  שאמצעים אלה לא גרמו במקרה הקונקרטי למתן הודאה כוזבת5
 הוויכוח הזה הגיע לשיאו בעימות שבין השופטים חיים כהן ולנדוי. בפרשת אבו
/ ולכן 2 אמר השופט כהן, כי הודאה יכולה להיחשב כ״חפשית ומרצון,  מדיג׳ם מ־979 1 6
 קבילה — ״תהא אשר תהא ההתעללות שקדמה לה״. ״הודיית הנאשם לחוד והתעללות
 חוקריו לחוד״. לדעתו, אין פסילת הודאות מרתיעה את המשטרה, ורעיון הפסילה הוא

 מותרות שאין אנו יכולים להרשות לעצמנו, בגלל התגברות הפשיעה.
 אולם ההלכה אז היתה שונה — כפי לעציץ השופט לנדוי בפסק־דין אבו מידג׳ם מ־
 271980. שם הוא מסתייג חד־משמעית משיטת השופט כהן, שהיא לדבריו ״מוטעית על
 פי עקרונות יסוד״. אין להשלים עם קבלת ראיות שהושגו כתוצאה מהתעללות. יש
 להקפיד על שלימות הגוף והנפש של הנחקר, שאם־לא־כן, נתקרב למה שהיה מקובל על

2  אבות האינקביזיציה...8
. כאן נקבע שלגבי הודאה שהושגה 2 9  והנה, ב־1984 ניתן פסק־הדין בפרשת מועדי

. בית־ ו והיוו בסים להרשעתו ט פ ש מ  כורחו. כתוצאה מכך הוא הקיא סמים שהוגשו כמוצגים ב
ם ״הטרדה אחרת״ לפי סעיף ט הגבוה לצדק קיבל את טענתו, כי במעשה החוקרים היה משו פ ש מ  ה
ק, ל סעיף 32 לחו ק הגנת הפרטיות. המעשה נחשב אפוא ל״פגיעה בפרטיות״ שעליה ח  2(1) לחו
בג״צ 249/82, ) ל־דעתו קו  כלומר: שהראיה פסולה, זולת אם התיר אותה בית־המשפט על־פי שי
בר 1988,  פ״ד לז(2) 393). פםק־הדין ניתן ברוב של 2 נגד 1, אולם בדיון הנוסף, שנפסק בסוף אוקטו
ל ל ל כ ות אינו ח ה על פיה. ברוב של ארבעה נגד אחד הוחלט, כי חוק הגנת הפרטי כ ל ה  הפכו את ה
גמת מעשה התקיפה שביצעו החוקרים ות לפגוע פיזית בגופו של אדם, כדו נ ו  על עבירות המכו
ל ו ס פ קה שלא ל  בועקנין. כן עולה מדבריהם של שלושה שומטים, כי נוכח גישתה העקיבה של הפסי
ר ת ס ה ב קק התכוון להכניס בעקיפין ו  ראיות חפציות, גם אם הושגו של כדין, אין להניח שהמחו
ק הגנת הפרטיות. ד״נ 9/83 (בג״צ 249/82) בית הדין י בעניין זה, באמצעות חו  שינוי מהותי ומהפכנ

אח׳ נ׳ ועקנין, פ״ד מב(3) 837.  הצבאי לערעורים ו
 25 ראה, למשל, ע״פ 307/60 יאסין, פ״ד יז 1541, 1555; ע״פ 273/65 ארצי, פ״ד כ(1) 225, 231.

 26 ע״פ 639/78, פ״ד לג(3) 376, 381.
 27 ע״פ 183/78, 191/79, פ״ד לד(4) 533.

 28 שם, עמ׳ 539.
 29 ע״פ 115/82, 168, פ״ד לח(1) 197.
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 על־ידי הבטחות, איומים, חקירה ממושכת ומתישה, אמצעים פסיכולוגיים אחרים או
 מעשי אלימות בלתי חמורים — אין לפסול אותה [את ההודאה] מיניה־וביה, אלא יש

 לבדוק בכל מקרה, אם בפועל נשלל רצונו החופשי של הנאשם.
 כאשר מדובר בהודאות שנתקבלו על־ידי אמצעים פסולים, קיצוניים, כגון התעללות
 פיזית חמורה, או שיטות בלתי־הומניות אחרות — מדיניות שיפוטית נכונה עשויה
 לחייב את פסילת ההודאות. אולם הנשיא כהן הוסיף, כי גם במקרים קיצוניים כאלה לא
. 3  היה שולל את הבדיקה, אם האמצעים הפסולים אמנם השפיעו בפועל על הנחקר0
 יהא זה אפוא נכון לומר, כי במועדי יש הסתייגות די ברורה מן העמדה שהיתה

 מקובלת במשך שנים, ואשר דוברה העיקרי היה השופט לנדוי.
 מובן כי פםק־דין מועדי לא חיזק את מעמדו של נאשם, הקובל כי החקירה
 המשטרתית נוהלה בשיטות פסולות ובלתי־־אנושיות. אדרבא: השופטים מציינים
 במפורש כי החלטתם נועדה להקל על המשטרה באכיפת החוק נוכח ריבוי הפשיעה
 האלימה. כן הוסיפו, שמדיניות שיפוטית זו גם תואמת את מגמת החקיקה והם מפנים את

. 3  תשומת־הלב לסעיף 10 א לפקודת הראיות1
 כך אני מגיע אל הנושא הבא, שבו חל אולי הצמצום הקיצוני ביותר בזכויות הנאשם.

 כוונתי לזכות לחקור חקירה נגדית ולזכות העימות.

ת מו זכות העי ה נגדית ו ר י ק ר עד ח ת לחקו ו כ  5. הז

 (א) העיקרון והשתרשותו 3ארץ

 החל בשנים הראשונות למדינה הדגיש בית־המשפט העליון, בהקשרים שונים, את
 חשיבותה הרבה של החקירה־שכנגד והעריך אותה כמכשיר היעיל ביותר לגילוי
, ובמיוחד בפלילים: האפשרות לערוך חקירה נגדית היא אחת מזכויות־היסוד 3 2  האמת

. 3  של הנאשם3
 גם בשנת 1977 עוד פסק בית־המשפט העליון כי עדות שנמסרה בחקירה ראשית ולא
 ניתנה לנאשם אפשרות סבירה לחקור את העד חקירה שכנגד, היא פסולה, אלא אם יוכח

. 3  כי הנאשם הוא שגרם לכך כי העד סירב להיחקר חקירה נגדית4
 אשר לאמרת עד מחוץ לבית־המשפט, כראיה לאמיתות תוכנה — במשך שנים היה
 מקובל הכלל שאמרה כזאת פסולה, כי היא עדות־שמיעה. ההנמקה העיקרית לכלל היא
 חוסר־אפשרות לחקור חקירה־שכנגד את בעל האמרה המקורי. כן נמנעת מבית־המשפט
 האפשרות להתרשם מן העד המקורי, התרשמות בלתי־אמצעית, כדי להעריך את

 מהימנותו.
 על רקע הדברים האלה נעמוד כעת על כמה חריגים ישראליים לכלל הפוסל עדות־

 שמיעה.
ת מועדי ראה, למשל, ע״פ 154/85 אברושמי, פ״ד מא(1) 387. בעקבו  30 ראה שם, עמ׳ 249: ו

פט גולדברג במועדי, שם, פ״ד לח(1), 225; ודברי הנשיא י׳ כהן, בעמ׳ 252.  31 ראה דברי השו
הל חקירה מוקדמת, פ״ד יג 5, 23. פט המנ , בג״צ 124/58 היועץ המשפטי נ׳ השו  32 ראה, למשל
 33 ראה, למשל, ע״פ 35/50 מלכה, פ״ד ד 429, 436; ע״פ 414/71 םלטון, פ״ד כז(2) 346, 351.

 34 ע״פ 631/76 אביטן, פ״ד לא(3) 527 : עד־התביעה מסר את עדותו בחקירה ראשית, אך סירב לענות
ט ל ח ו  על שאלות כלשהן בחקירה נגדית, זולת ההצהרה כי כל מה שאמר במשטרה הוא נכון. ה
 (ברוב דעות), שיש להתעלם מן העדות שבחקירה הראשית, כאילו לא ניתנדו. ובהעדר ראיות

תקבל ערעור הנאשם והוא זוכה.  מספיקות אחרות נ
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ם י״ט, תש״ן י ט פ ש הו הרנון מ  אלי

3  (ב) עדות ילדים בעבירות-3*ין 5

 ב־1955 חוקקה הכנסת את החוק לתיקון דיני הראיות(הגנת ילדים), תשט״ו־־1955, כדי
 להגן על שלומו הנפשי של ילד — היינו: מי שטרם מלאו לו 14 שנה — שלא יינזק על־
 ידי חקירתו כעד במשטרה או בבית־המשפט. החוק הקים נושא משרה בשם ״חוקר־
 נוער״, אשר את רשותו יש לקבל קודם לגביית עדות מפי הילד. כאשר חוקר־הנוער
 מתנגד — וזה ברוב המקרים — הוא עצמו חוקר את הילד מחוץ לבית־המשפט ולא
. 3  במשטרה. הכוונה היא בעיקר לאירועים שבהם הילד היה קורבן לעבירה מינית6
 החידוש העיקרי מצוי בסעיף 9 לחוק: עדות שנגבתה ונרשמה על־ידי חוקר־נוער, וכן
 זכרון דברים או דו״ח על כך, קבילים כראיה בבית־המשפט. כלומר: החוק יצר חריג

 מפורש לכלל הפוסל עדות־שמיעה.
 כפיצוי־מה לפגיעה בזכויות הנאשם הורה החוק, שאין להרשיע אדם על־סמך עדות
 שמיעה כזאת, אלא אם נמצאה לה גם ראיה מסייעת, ובית־המשפט העליון פסק
 שהדרישה היא לראיה מסייעת ממשית, ולא די בסיוע ״טכני״ — העניין מחייב הקפדה.
 הסיוע נדרש הן לגבי עצם ביצוע העבירה הן לגבי זהות המבצע. ואמנם, היו נאשמים
 שיצאו זכאים בשל העדר סיוע משמעותי. בגלל אותה סיבה היו מקרים שהתביעה נמנעה
 מראש מלהעמיד לדין, הגם שהיתה בפניה העדות העיקרית של הילד, אשר נגבתה על־

 ידי חוקר־נוער.
 האם מותר לבית־המשפט להיעזר בהתרשמות חוקר־הנוער מן הילד לגבי אמינותו
 ומהימנות עדותו? עניין זה העסיק את בית־המשפט העליון פעמים מספר. לפי
 ההשקפה, שגברה בשנים האחרונות, התשובה היא כדלקמן: בית־המשפט הוא המוסמך
 להכריע בדבר מהימנות הילד, ולעניין זה אין דבריו של חוקר־הנוער מחייבים אותו.
 אולם אין שום מניעה שבית־המשפט ייעזר בחוות־דעתו של חוקר־הנוער כראיה

. 3 7  רלבנטית חשובה
 עברו כבר למעלה מ־30 שנה מאז שנתקבל החוק. מנקודות־מבט שונות אפשר החוק
 להגיע להישגים חשובים שלא כאן המקום לפרטם. אתייחס רק לשאלה של הגינות
 ההליך המשפטי. כאשר הגיע לבית־המשפט העליון הערעור הראשון (כנראה) על
 הרשעה על־פי החוק מ־1955, בוטלה ההרשעה בעבירה המינית. השופט לנדוי מצביע
 על הפגיעות בערובות הנאשם, ומוסיף: ״שום שופט אינו יכול להשתכנע שכנוע מלא
 שעדותו של עד היא עדות אמת, מבלי שראה את העד לפניו ועקב אחרי,מתן תשובותיו
. בית־משפט בערכאה ראשונה ציין פעם בהכרעת הדין 3  בחקירה הנערכת בעל־פה״8
 ״שבחדרי ליבו מקנן החשש כי הנאשם ביצע את המעשים המיוחסים לו״. אף־על־פי־כן
 החליט לזכותו מחמת הספק. אחד הנימוקים היה, כי ״...המטלה המוטלת על כתפי
 השופט לקבוע קביעות עובדתיות על םמך דברי חוקרת הנוער, כמעט כבדה היא

Examination of Children in Sexual Offences", ר מן הזמן האחרון, ראה מ א מ E. H— ל a r n o n 3 5 
C r i m . L.R] 63. The Israeli Law and Practice" [1988 

ד בביצועה. בר בילד שהיה עד־ראייה למעשה העבירה או חשו  36 אולם ההסדר חל גם כאשר מדו
ת ט פ ו ש ויכוח הזה ראה ע״ה 694/83 דגינו, פ״ד מ(4) 249, בעיקר דברי ה ן בו  37 לפסק־הדיץ האחרו
ח את וער יהיו כישורים מינימליים ועל הצורך להבטי ק שלחוקר־נ  נתניהו. על העדר דרישה בחו

, במאמרי (לעיל, הערה 35), 271-268. הה ראה, למשל בו  רמתו הג
 38 ע״פ 192/56 יהודאי, פ״ד יא 365, 367.
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. ובערך באותה תקופה השופטת הדסה בךעתו, כותבת, בערעורו של נאשם 3 9 , ,  מנשוא
 שהוחלט לזכותו: ״כשלעצמי אני תמיד מרגישה שלא בנוח, כשעלי לשקול מהימנות של
 עד [עיקרי]... מבלי שניתנה לי הזדמנות לראות אותו ולשמוע אותו ולהתרשם

. 4 0 , ,  מהתנהגותו, ומבלי שניתנה לסניגור אפשרות לחקירת שתי וערב

קדמת של עדות  (ג) גבייה מו

 כאשר יש יסוד סביר להניח שלא תהיה אפשרות לגבות עדות מסוימת במהלך הרגיל של
 המשפט, אם בשל נסיעת העד לחו״ל(כגון תיירת, קורבן למעשה אונס) ואם בגלל מחלת
 העד, ההולכת ומחמירה ־־־ ניתן להקדים את גביית העדות, אפילו לפני שהוגש כתב־
 אישום. הסדר זה בפלילים (הקרוי גם ״שמירת ראיות״) הוכנס לראשונה ב־411965.
 עדות מוקדמת כזאת נגבית תמיד בפני שופט. את הפרוטוקול קוראים באוזני העד,
 אשר מוזמן לאשרו ולחתום עליו, וכן יחתום עליו השופט. דין עדות מוקדמת כדין עדות
 שנגבתה במהלך המשפט. משום־כך יש לעשות כל מאמץ שבגביית עדות זו יהיו נוכחים
 הנאשם, או מי שעשוי להיות הנאשם, וכן סניגורו — כדי לאפשר חקירה נגדית. עם זאת,
 כאשר נגבתה עדות מוקדמת בלא שהיתה לבעל־דין הזדמנות לחקור את העד, לא נאמר
 בחוק שהעדות פסולה מיניה־וביה, אלא שעל בית־המשפט להביא עובדה זו בחשבון

. 4 3 , 4 2 ת  בשוקלו את העדו
4 כי גביית עדות מתלוננת בהעדר הנאשם וסניגורו הוא  אף־על־פי־כן, נפסק ב־74 9 1 4
 פגם כה יסודי, שאין לבסס עליה הרשעה. המערער הורשע בעשיית מעשה מגונה
 ובתקיפה שביצע בתיירת מאנגליה, בעת ששהתה בקיבוץ כמתנדבת. כיוון שעמדה
 לעזוב את הארץ ולשוב לביתה, נגבתה עדותה לפני המשפט. והנה, הערעור לבית־
 המשפט העליון נתקבל, והנאשם זוכה. וכל כך למה? כי עדותה של המתלוננת נגבתה
 על־ידי בית־המשפט בהעדר הנאשם וסניגורו. לדעת בית־המשפט העליון, ניתן להשלים
 עם פגם יסודי כזה רק במקרה נדיר, בעל דחיפות בלתי־רגילה ־־־ מה שלא היה כאן.
 המשטרה והתביעה לא פעלו במלוא הזריזות הדרושה כדי להבטיח את נוכחות הנאשם
 וסניגורו בזמן גביית העדות המוקדמת, והכול — בגלל חשיבותה הרבה של החקירה

 הנגדית.
 לעומת זאת, במקרה דומה מ־451985, הוחלט שלא לפסול את העדות המוקדמת,
 אשר נגבתה בהעדר הנאשם ועורך־דינו. לדעת בית־המשפט העליון, בשלב זה לא דקדק

.  39 ת״פ אשדוד 1899/84 רוץ רוני, פיסקה 6 (לא פורסם)
 40 ע״פ ת״א 906/83 (לא פורסם).

ק סדר הדין הפלילי, תשכ״ה-1965, סעיפים 112-106. מאז הוכנסו כמה שינויים, וההסדר  41 בחו
לב. וסח המשו  היום הוא בסעיפים 122-116 שבנ

לב. ק מתשכ״ה, שם, סעיף 122 בנוסח המשו  42 סעיף 111 בחו
פעה של ת על התו ק, כדי שההסדר הזה ישמש גם אחד האמצעים להתגברו  43 בשנת 1981 תוקן החו

ט ״מצא־ פ ש מ ה ־ ת י קדמת של עדות אפשרית מאז גם כאשר ב  לחצים ואיומים על עדים. גבייה מו
ר עדות בת הנאה יניאו את העד מלמסו ת טו ח ט ב ח או ה  שיש חשש שאמצעי לחץ, איום, הפחדה, כו
ן מס׳ 15), קו (תי לי . ראה חוק סדר הדין הפלי , (סעיף 117 בנוסח המשולב) , ט פ ש מ ך ה ל ה מ  אמת ב

.195 ,192 , מ  התשמ״א-1981, סעיף 10. ס״ח 1019, התשמ״א, ע
ד כח(2) 302. , , , פ  44 ע״פ 107/74 אבו מחסן

 45 ע״פ 632/83, 647/84 הדוש ואחי, פ״ד לט(1) 253.
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ם י״ט, תש״ן י ט פ ש הו הרנון מ  אלי

 המחוקק כל־־כך, שהנאשם יהיה נוכח ויחקור, ״וזאת כהכרח בל־יגונה, ובהעדפת טובת
. 4  הציבור, נוכח האלימות המתגברת של החברה העבריינית״6

 בפרשה זו אף אירעה פגיעה נוספת בנאשם. אחד השינויים שהוכנסו לחוק לאחר
 המקרה של 1974, קבע שחובה למנות סניגור גם בגבייה מוקדמת של עדות הנוגעת
. הפרת חובה למנות סניגור במהלך המשפט 4  לפשע חמור, שדינו עשר שנים או יותר7
 היא, כידוע, עילה לביטול ההליך. החוק מורה במפורש, כי דין עדות שנגבתה בגבייה
 מוקדמת כדין עדות שנגבתה במהלך המשפט, כלומר: היא יכולה להוות בסיס להרשעת
 הנאשם. למרות כל האמור, החליט בית־המשפט העליון לדחות את ערעורו של הנאשם.
 מסתבר שזו דוגמא לכך, שבשנות השמונים חל פיחות בחשיבותה של החקירה

. 4 8  הנגדית, כחלק מן המגמה למעט, ככל האפשר, בפסילת ראיות על הסף

 (ד) אמרת עד מחוץ לב>ת״ה$3ש3?\

 בסוף שנות השישים ותחילת שנות השבעים הלכה וגברה התופעה של איומים על עדים.
 אחת התגובות לתופעה זו היתה לשקול שינויים בדיני־הראיות, אשר יהפכו את האיומים
 לחסרי־תועלת. העניין הועלה בפני הוועדה המייעצת הקבועה לםדר־־הדין הפלילי,
 בראשות שופט בית־המשפט העליון, משה לנדוי. לאחר דיון מקיף החליטה הוועדה

. 4 9  להמליץ על הסדר די מהפכני, אשר מצא את ביטויו בהצעת החוק מתשל״ד
 ואלה היו עיקרי ההצעה:

 הודעה שניתנה במשטרה תהיה ראיה קבילה, גם כאשר נותן ההודעה אינו מופיע כלל
 במשפט. אולם קבילות ההודעה הותנתה בכך שהיא נגבתה בשבועה בפני קצין־משטרה
 מדרגת פקד ומעלה, נרשמה בידיו במלואה, לרבות השאלות שנשאלו, וגם הוקלטה
 בידיעת נותנה — הכול כדי להבטיח את רצינות המעמד ואמינות ההודעה. מבחינת דיות
 הראיה, הוצע שאי־־אפשר יהיה להרשיע על־פי הודעת־חוץ כזאת בלא ראיה מסייעת,
 כמו חריג ישראלי אחר לעדות־שמיעה: עדות ילד באמצעות חוקר־נוער; וכל ההסדר של
 הצעת תשל״ד הוגבל בתחולתו לאותן עבירות שבהן שכיחה התופעה של איומים על

 עדים.
 למרות התנאים והסייגים, עוררה הצעה זו ויכוחים נוקבים. לשכת עורכי־הדין
 התנגדה לה בתוקף. בקרב שופטי בית־המשפט העליון נחלקו הדעות. בכנסת היא עברה

 רק קריאה ראשונה.
. לעומת 5 0  חלפו ארבע שנים, ובתשל״ח הגיש משרד־המשפטים לכנסת הצעה חדשה

 קודמתה, יש בהצעה זו ארבעה שינויים עיקריים:

פט גולדברג.  46 שם, עמ׳ 266, מפי השו
ן מם׳ 15), התשמ״א-1981 , סעיף 2. ראה לעיל, הערה 43. ו ק י ת ) י ל י ל פ  47 ראה חוק סדר הדין ה

ת לו סניגור, היו ו ה למנ ב קדמת בהעדר הנאשם ותוך הפרת החו  48 יצויין שכאשר נגבתה העדות המו
 נוכחים שני הנאשמים האחרים שבאותה פרשה וםינגוריהם חקרו את העד חקירה נגדית מקיפה.
 ואמנם אחד השופטים (השופט י׳ וייס) העיר כי בגלל עובדה זו נחה דעתו שלא נגרם כל עיוות דין

ס על הנמקה זו. ס ב ת פט גולדברג) אינו מ  לנאשם שנעדר. אולם פסק הדין העיקרי (של השו
 לניתוח השיקולים הראויים בבקשה לקרוא חזרה עדה, שמסרה עדותה בגבייה מוקדמת, לחקירה

 נגדית נוספת, ראה ע״פ 516/86, 529 חטי?, פ״ד מא(4) 805, 810-808 (השופט בך).
 49 הצעת חוק לתיקון פקודת הראיות (מם׳ 3), תשל״ד-1974י, ה״ח 1103, תשל״ד, עמ׳ 88.

 50 הצעת חוק לתיקון פקודת הראיות (מם׳ 4), תשל״ח-1978, ה״ח 1352, תשל״ח, עמ׳ 258.
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ם פליליים י ט פ ש מ ת ב ו י א ר ן ודיני ה י ם י״ט, תש״ן סדר־הד י ט פ ש  מ

 (1) אמרת־חוץ תהיה קבילה רק אם נותן האמרה הוא עד במשפט. כך מובטחת זכות
 הנאשם לחקור אותו חקירה נגדית.

 (2) כל אמרה שניתנה מחוץ לבית־המשפט תהיה קבילה, ולא רק אמרה שנגבתה
 במשטרה ועל־פי תנאים מיוחדים שפורטו לעיל (רישום מדויק, הקלטה וכר׳).

 (3) משווים לאמרת־החוץ ערך ראייתי גדול יותר, כי דרישת הסיוע שוב אינה
 מופיעה: די ב״דבר לחיזוקה״ של האמרה.

 (4) תחולת החריג אינה מוגבלת לעבירות מסוימות. האמרה תהא קבילה בכל משפט
 פלילי, בעבירה קלה כחמורה.

 כלומר: בתשל״ח ויתר משרד־המשפטים כמעט על כל הדרישות, שהיו בהצעה
 מתשל״ד, להבטחת הדיוק והאמינות של אמרת־־החוץ, והרחיב את תחולת השינוי. עם
 זאת, גילו מחברי ההצעה נכונות להתחשב בביקורת העיקרית שנמתחה על ההצעה
 הקודמת; שהרי לפי ההצעה מתשל״ח מובטחת זכות העימות עם נותן האמרה

 והאפשרות לחקור אותו חקירה נגדית.
 והנה, בשלב הדיונים בוועדת־החוקה, חוק ומשפט של הכנסת, בקריאה השנייה
 והשלישית, הוכנס שינוי יסודי בהצעת החוק — מה שמופיע היום בם״קןב) של סעיף
/ אם ,  10 א: בית־המשפט רשאי לקבל אמרת־־חוץ כראיה, ״אף אם נותן האמרה אינו עד
 בית־המשפט שוכנע ״כי אמצעי פסול שימש להניא או למנוע את נותן האמרה מלתת את

. ,  העדות,
 כלומר: ברגע האחרון החזירו להצעה מתשל״ח את אותו חלק אשר בעיקר בגללו לא
, אולם לא ניסו כלל להחזיר את הסייגים והמגבלות שהיו 5 1  נתקבלה ההצעה של תשל״ד
5 כך נולד אפוא סעיף 10א 2  באותה הצעה, אשר נועדו לצמצם את הפגיעה בנאשם!

 לפקודת הראיות, הקובע כדלקמן:

 ״אמרת עד 10 א. (א) אמרה בכתב שנתן עד מחוץ לבית־־המשפט תהיה קבילה כראיה

 מחוץ בהליך פלילי אם נתקיימו אלה:

 לבית־ (1)מתן האמרה הוכח במשפט!

 המשפט (2) נותן האמרה הוא עד במשפט וניתנה לצדדים הזדמנות

 לחקרו;
 (3) העדות שונה, לדעת בית־המשפט, מן האמרה בפרט
 מהותי, או העד מכחיש את תוכן האמרה או טוען כי אינו

 זוכר את תכנה.

 (ב) בית־המשפט רשאי לקבל אמרה כאמור בסעיף קטן(א) אף אם
 נותן האמרה איננו עד, בין משום שהוא מסרב להעיד או אינו מסוגל
 להעיד, ובין שלא ניתן להביאו לבית־המשפט משום שאינו בחיים או לא

ד תנאי ת־המשפט לחקירה נגדית תהיה תמי  51 להצדקת עמדה זו נאמר בכנסת, כי אם הופעת העד בבי
ת האמרה, הרי הגורמים העבריינים ידאגו לכך שהעד לא יופיע כלל — יסתירו אותו לו  מוקדם לקבי
 עד עבור זעם או אפילו יחסלו אותו פיזית. ראה דברי יו״ר ועדת־החוקה, חוק ומשפט, של
ובמבר 1979), ברת ו, ישיבה רעד, ו כסלו תש״ם(26 נ  הכנסת, בסיום הדיון, דברי הכנסת, כרך 87, חו

.641-640 
הה על כך, כאשר דן בערעור הראשון על פט לנדוי, הביע תמי ת־המשפט העליון, השו  52 ואכן, נשיא בי

ה על סעיף 10 א. ע״פ 735/80 כהן, פ״ד לה(3) 94, 99-98. ס ס ב ת ה  הרשעה ש
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ם י״ט, תש״ן י ט פ ש הו הרנון מ  אלי

 ניתן למצאו, ובלבד שביה המשפט שוכנע שמנסיבות הענין עולה, כי
 אמצעי פסול שימש להניא או למנוע את נותן האמרה מלתת את העדות.

 (ג) בית המשפט רשאי לסמוך ממצאיו על אמרה שנתקבלה לפי
 סעיף זה, או על חלקה, והוא רשאי להעדיף את האמרה על עדותו של
 העד, והכל אם ראה לעשות כן לנוכח נסיבות הענין, לרבות נסיבות מתן
 האמרה, הראיות שהובאו במשפט, התנהגות העד במשפט ואותות האמת

 שנתגלו במהלך המשפט, והטעמים יירשמו.

 (ד) לא יורשע אדם על סמך אמרה שנתקבלה לפי סעיף זה אלא אם
,  יש בחומר הראיות דבר לחיזוקה.,

 זה כעשר שנים שהוראות סעיף 10 א תופשות מקום מרכזי בדיני־הראיות שלנו. בית־
 המשפט העליון נדרש פעמים רבות לפירוש מונחים וביטויים שבהוראות אלו ולנקיטת
 עמדה בכמה שאלות עקרוניות, לעתים — בהכרעות רוב, תוך חילוקי־דעות חריפים.

 לגבי פרשנות סעיף 10א ניתן להצביע על שתי גישות אפשריות:

, נקודת־המוצא היא, שהכלל הפוסל עדות־שמיעה ממשיך לחול 5 3  לפי הגישה האחת
 בארץ — אם בגלל חשיבותה של הזכות לחקירה שכנגד ואם בגלל הערך הרב שיש
 להתרשמות הבלתי־אמצעית של בית־המשפט מן העד המקורי, כשהוא מופיע ומוסר את
 דבריו מעל דוכן־העדים (זכות העימות). יש חומרה רבה בהוראות המהפכניות של סעיף
ק(ב) — כפי שנתבאר. ואמנם, סעיף 10 א נחקק אחרי לבטים רבים, ,  10 א, במיוחד בס,
 כהכרח בל־יגונה, כדי להילחם בתופעה הממאירה של הפחדת עדים. אולם יש בלמים
 שאין לוותר עליהם, גם אם צורכי השעה דוחקים, ״שק״ — כפי שכתבה, למשל,
 המשנה לנשיא בית־המשפט העליון, השופטת בן־פורת — ״אין להקריב את זכויותיו

, , , כלומר: ״יש גבול! 5  של הנאשם על מזבח המטרה להכשיר אמרות לראיה״4
 אשר על כן, כאשר מתעוררת שאלה שאין עליה תשובה חד־משמעית בהוראות סעיף
 10 א, עדיף לתת לחריגים אלה פירוש דווקני ומצומצם, כדי שהפגיעה בנאשם תהיה

 מינימלית.
 עד כאן הגישה האחת.

, נקודת־המוצא שונה לחלוטין: המגמה של המשפט בן־זמננו 5  לפי הגישה האחרת5
 היא להעביר את מרכז־הכובד מקבילות למהימנות, ולהשתחרר, בין היתר, מן הכלל
 הפוסל עדות־שמיעה. כאשר לא ניתנה לנאשם ההזדמנות לחקור את העד, אין העדות
 צריכה להיפסל על הסף; זהו רק שיקול בהערכת המהימנות. חסידי גישה זו ימשיכו

ץ בע״פ 141/84 ט ש׳ לו פ ו ש , 99-97: ודברי ה מ פט לנדוי בכהן, שם, ע , דברי השו  53 ראה, למשל
ל, פ״ד לט(3) 596, 605-601.  טובו

 54 ע״פ 722/85 אשכנזי, פ״ד מ(2) 361, 369.
פט שמגר בע״פ 500/77 עומרי, פ״ד לג(2) 695,681: דברי הנשיא שמגר  55 ראה, למשל, דברי השו
ת ט פ ו ש חה סילוורמן דיל, פ״ד לז(4) 287,281, 295; ודברי ה ו  בר״ע 423/83 מ׳יי נ׳ עזבון המנ

ל (לעיל, הערה 53), 609-608. ו ב  נתניהו בטו
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ליים ם פלי י ט פ ש מ ת ב ו י א ר ן ודיני ה י ם י״ט, תש״ן סדר־הד י ט פ ש  מ

 ויטענו כי מטרת המשפט היא הרי בירור האמת. משום־כך יש להמעיט ככל האפשר
 בפסילה של ראיות; וזו היתה גם אחת המטרות החקיקתיות של סעיף 10 א. לכך יש
 להוסיף את הצורך להילחם בפשיעה, בכלל, ולסכל איומים על עדים, בפרט. אשר על כן,
 כאשר מתעוררת שאלה פרשנית חדשה, הנטייה צריכה להיות להשיב עליה ברוח
 ההנחות שצוינו ולהעדיף פירוש מרחיב; להכשיר את הראיה ולהתייחס לליקויים

 במישור המהימנות והמשקל בלבד.
 מי שמכיר — או שיבדוק — את הפסיקה על 10 א, דומה שיסכים כי את ההחלטות
 ואת חילוקי־הדעות ניתן לרוב להסביר על־פי נטיית השופט לצד הגישה הפרשנית
. העיון ילמד, כי ברוב 5 6 ן  האחת או האחרת, גם אם הדברים לא נוסחו תמיד באותה לשו
 המקרים המגמה של בית־המשפט העליון היתה להעדיף את הגישה הפרשנית השנייה,

. 5 7  המקילה עם התביעה, ולנאשם זהו סיכון הוכחתי לא מבוטל
 גם בהשוואה לחריגים הישראליים האחרים שבהם דנתי קודם־לכן — עדות ילדים
 בעבירות־מין וגבייה מוקדמת של עדות — ההסדר של סעיף 10 א הוא הקיצוני ביותר.
 לא קשה אפוא להגיע למסקנה, שבנושא זה חל צמצום דרסטי בזכויות הנאשם.

 6. הזכות לסניגור

 לקהל שנתאסף כאן היום ודאי אין צורך להסביר עד כמה חיוני הוא עניין הייצוג הנאות
 בהליכים הפליליים; שהרי בלי עזרת סניגור, אין ערך רב לזכויות רבות של הנאשם, כגון

ל דעת־ ב מו ל בערעור (לעיל, הערה 53), דעת־הרו בו י גישה אלה: פרשת טו ת להבדל גמאו  56 דו
פ ״ ע ) י ר ש ו א פ 351/80, פ״ד לה(3) 477) ו ״ ע ) י ל ו מת ח , הערה 54) לעו ל י ע ל ) י ז נ כ ש  המיעוט: א
ל ב מו (4) 141), דעת־הרו  383,635/81, פ״ד לח(1) 113): אבו־חצירה (ע״פ 501/81, 610, פ״דלו
ט באבו־חצירה הנ״ל ט: חזן (ע״פ 242/85, פ״ד מא(1) 512) לעומת דעת־המיעו  דעת־המיעו

.  (אמרת־אגב)
ד״נ 23/85, פ״ד מב(4) 309, אשר נפסק ב־ ל( בו ה זו הגיעה לשיא חדש בדיון הנוסף בפרשת טו מ ג  57 מ
ה עקרונות־יםוד מ כ ת־המשפט העליון נוגע כאן ב ר הכנס). בי ח א ר ל פ ס  11.12.88 , דהיינו: שבועות מ
לי ודבריו עשויים להשפיע על עתיד דיני הראיות בארץ. לכן מן הראוי  של שיטת סדר הדין הפלי
וה נושא מרכזי. בפורום הנוכחי רק למת יותר, כשהוא מהו ן ייעשה במסגרת הו  שניתוח פסק־הדי
ת הנאשם, שאיננו תורם לשמירת האיזון ב ו ח ת הרוב היא צעד נוסף ל ט ל ח , ה  יצוין כי להערכתי
־ בה הלא־רגילה של שני שופטי ו , בתג ן  הנאות בםוגיא זו. אחד הביטויים לכך מצוי בגוף פסק־הדי
ה תגביר את ש ד ח  המיעוט. על־יםוד הכרת המציאות, הם חרדים ״מפני האפשרות שההלכה ה
ר ב ת ס ן הראויים״. מ וחי הבטחו  הסכנה של עיוותי דין במקרים אינדיבידואליים, מעבר למדו
תו של זכרון־דברים, אשר לו ט שותפים אחרים. בפרשה זו דנו בקבי ע ת אלה יש לא מ ו ש ש ח ל  ש
ה על ל מ ב ־ ה ל ווח מ ת העד ולא כדי כחו ו ר שיחה עם עד, אך שלא בנ ח א  נרשם על־ידי איש משטרה ל
ו של איש המשטרה. בדיון הנוסף הוחלט, ברוב של שלושה נגד שניים, כי נ ו  פי דברי העד, אלא בסגנ
בלבד ב שנתן עד״ על־פי סעיף 10 א ולכן קביל כראיה, ו ת כ  גם זכרון־דברים כזה נחשב כ״אמרה ב
ת הזמן כו ך לשיחה עם העד, כאשר זכרונו של הרושם עוד היה טרי. סמי  שהרישום נעשה בסמו

ר מועט של ימים. פ ס מ ת או ב  נמדדת בשעו
ר לא יהיה ק פרטית, שלפיה זכרון־דברים כאמו ר חברי כנסת להגיש הצעת־חו פ ס  פסק הדין הניע מ
ט אליעזר גולדברג, המליצה פ ו ש  קביל כראיה. גם הוועדה לסדר הדין הפלילי, בראשותו של ה
ח שהרשעת נאשם תהיה אפשרית רק על י ט ב ה ר תיקונים בסעיף 10 א, כדי ל פ ס יס מ ה להכנ נ  לאחרו
ת אלו, אך לא ם אימץ המלצו ת כראוי. משרד המשפטי קו ז  סמך ראיות שהן יותר אמינות ומחו
ק המתגבשת (בינואר 1990) גם שינויים כלל בהצעת החו ב את היריעה ו ק בכך. הוא הרחי פ ת ס  ה

ם נוסף בזכויות הנאשם. , אשר יביאו לצמצו ׳ ך ו פ ה  ״בכיוון ה
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• י״ט, תש״ן י ט פ ש הו הרנון מ  אלי

 אלו שעליהן דיברתי היום. הצורך כסניגור בולט במיוחד במדינה שמשפטה מבוסס על
 השיטה האדברסרית.

. אולם 5  המשפט הישראלי של 1948 לא כלל הוראות חוק מפורשות על זכות לסניגור8
 מסורת מקובלת היתה, שלנאשם הזכות לבחור לעצמו סניגור.

 ב־1961 נתקבל חוק לשכת עורכי־־הדין. סעיף 22 לחוק קובע מאז את העיקרון הכללי,
 שכל אדם זכאי להיות מיוצג על־ידי עורך־דין לפי בחירתו. להוראה זו קרא השופט

. 5  ויתקון ״ה׳מגנה כרטה, של מקצוע עריכת־הדיך9
 עד 1965 לא היתה קיימת בארץ חובה למנות סניגור. רק חוק סדר הדין הפלילי
 מתשכ״ה קבע לראשונה (בסעיף 13) נסיבות המחייבות מינוי סניגור מטעם המדינה,
 ובעיקר — לכל נאשם בעבירה שדינה מאסר עשר שנים או יותר. כן נתן החוק לכל בית־
 משפט שיקול־דעת למנות סניגור לנאשם מחוםר־אמצעים ־־־ בעבירה כלשהי ־־־ או

 כשיש חשש שהנאשם חולה־נפש.
 תיקונים בחוק מ־1975 הרחיבו את אפשרויות המינוי גם לחשוד או לעצור שטרם
. תיקון נוסף מ־611981 קבע, שחובת המינוי חלה גם על גבייה מוקדמת של 6 0  הואשם
. כן 6  עדות בעבירות חמורות — נושא שכבר הוזכר לעיל בדיון על פסק־דין הרוש2
 הוכנסו אז לראשונה הוראות מפורטות על פגישת עצור עם עורך־־דין(בכפיפות לסייגים
 ולדחיות אפשריות). ביולי 1988 הוספו הוראות על מינוי סניגור בבקשות למעצר עד תום

. 6  ההליכים3
 בבית־המשפט העליון הודגש פעמים אחדות שכאשר החוק מחייב מינוי סניגור, יש

. 6 4  להקפיד על כך, אף אם הנאשם מודיע שברצונו לייצג את עצמו

 מאז קום המדינה חלה אפוא התפתחות חיובית לא־מבוטלת. עם זאת, ברבות השנים

קי א״י, כרך ב, חו ם( י י דה מנדטורית מ־1926 בעניין לימוד סניגוריה על אסירים ענ  58 אמנם היתה פקו
דה זו, אדם חסר״אמצעים שהועמד לדין בפני בית־משפט לפשעים  פרק קיג, עמ׳ 1145). לפי פקו
ת־משפט מחוזי) ונראה הדבר שרצוי לשם הצדק שתהא לו עזרה משפטית —  חמורים (דהיינו: בבי
ת םו פת־ההכנ ן קו א חייב) לאשר לו מינוי סניגור על חשבו ל ) י א ש י היה ר ז ת־המשפט המחו  נשיא בי

נה (א״י).  הכללית של פלשתי
פר על נאשם בבית־ ת־משפט לערעורים בירושלים, מסוף שנת 1949, מסו י של בי ז  בפםק־דין מחו
ט פ ו ש ש מכב׳ ה ק ב ל ועקנין מ ב אל השופט: ״הנני העצור אליהו בן שאו ת כ ט השלום ש פ ש  מ
י היות ואני עולה חדש ואין לי אפשרות לשלם כסף עבור עו״ד ת ל ש מ ל עו״ד מ ב ק  שיאפשר לי ל

ת. ת־המשפט דחה את בקשתו מחוםר־סמכו  פרטי״. אולם בי
דבו לייצג נאשמים כאלה, בלא שכר וללא מינוי מטעם בית־  לעתים נמצאו עורכי־דין שהתנ
ל הרשעה ט ב וח הצליח בערעור ל  המשפט. כך אמנם אירע גם במקרה זה, כאשר ד״ר פרנק המנ
ט חדש עם הסניגור המתנדב. ראה ע״פ פ ש נה חודשי־מאםר וניתנה הוראה לקיים מ  ועונש של שמו

 י־ם 49/49, פ״מ ד 111.
׳ח, פ״ד כט(2) 169, 172. ד מצ׳ ק פ  59 בג״צ 515/74 פלוני נ׳ מ

זו ת על אשפו ו ת־המשפט מתכווץ לצו ת סניגור לעצור חולה־נפש, כאשר בי ו בה למנ  60 כץ נקבעה אז חו
ן ו ק י ת ) ש פ י נ ל ל בחו פו . ראה חוק לטי נפש שלא בנוכחותו לה־ ז נאשם חו  או כאשר שוקלים אשפו

 מם׳ 2), תשל״ה-1975, ם״ח 763 (תשל״ה) (13.3.1975) 97.
ן מם׳ 15), התשמ״א-1981, ם״ח 1019 (התשמ״א) 192, סעיפים קו תי ) לי  61 ראה חוק סדר הדין הפלי

.5-2 
 62 ראה לעיל, ליד הערות 46-45.

, סעיף 2, ם״ח 1261 (התשמ״ח) 184. ן מם׳ 9), התשמ״ח-1988 ו ק תי ) י ל י  63 ראה חוק סדר הדין הפל
ה הוא ע״פ 307/72 עמיאל, פ״ד כח(1) 622. ח נ מ  64 פםק־הדין ה
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ליים ם פלי י ט פ ש מ ת ב ו י א ר ן ודיני ה י ם י״ט, תש״ן סדר־הד י ט פ ש  מ

. ואכן, במחקר 6 5  הלכה וגברה התחושה שהיקף הייצוג ואיכותו אינם משביעים רצון כלל
6 ניתן אישור להערכות הבאות: 6  שבו נטלתי חלק

. 6  (1) יש מספר גדול של נאשמים בלתי־מיוצגים, במיוחד בבתי־משפט השלום7
 (2) עורכי־הדין המוכנים להתמנות כסניגורים הם לעתים קרובות ברמה בלתי־נאותה.

 (3) שכר־הטרחה שהחוק מחיר לשלם להם הוא זעום ביותר.
 (4) המשאבים שהמדינה מקצה למטרה זו הם דלים ואינם עומדים בשום יחס למקובל

. 6  במדינות אחרות8

 לפיכך הומלץ בדו׳׳ח המסכם, שהוגש לשר־המשפטים ב־1963:
 (א) להרחיב מיד את החובה למנות סניגור, כך שתחול בכל משפט על פשע, וזאת
 כתוכנית־מינימום. כשלב שני, בעתיד הלא־רחוק, רצוי לשקול הרחבה נוספת אשר לפיה
 חובת מינוי תהיה גם במשפט על עוון, אם צופים את האפשרות של הטלת עונש מאסר

 לתקופה כלשהי.
 (ב) להגדיל במידה ניכרת את התקציב לסיוע משפטי בהליכים פליליים.

 (ג) להגדיל בצורה משמעותית את שכר־הטרחה של סניגורים ממונים, למשל: על־
 ידי הצמדתו לתעריף המינימלי של עורכי־הדין.

 (0 להתחיל בתוכנית ניסויית של סניגוריה ציבורית, ואם הניסוי יעלה יפה — למסד
 אותה כחלק מתוכניות הסיוע המשפטי, בצד השיטה הקיימת של סניגורים פרטיים.
 (ה) להקים יחידות של סניגורים תורניים, כ״עזרה ראשונה״ לעצורים ולחשודים

 אחרים.
 כן הועלה הרעיון להסמיך לראשונה את בתי־המשפט לחייב נאשמים בעלי־אמצעים

 שהורשעו, להשתתף בכיסוי הוצאות הייצוג.

 ועדה ציבורית, בראשות שופט בית־המשפט העליון לשעבר, דוד בכור, התבססה על
. דו״ח ועדת בכור הוגש לשר־ 6  המחקר ואמצה כמעט את כל המסקנות וההמלצות9

 המשפטים בשנת 1985.

בתם ולמנות ט עומדים חסרי אונים, כשהם נדרשים למלא את חו פ ש מ  65 ״חיזיון נפרץ הוא, כי בתי ה
ט את ר פ תר הוא ל נה. למו ד הסניגור הממו ל על עצמו את תפקי ל ליטו ג ן המוכן והמסו י ד ך ר ו  ע
פעה זו...״ בש״פ 353/87 מ״י נ׳ אפרגן, פ״ד ת השליליות, הישירות והעקיפות, של תו  ההשלכו
ם ברצח במהלך ביצוע שוד מזוין). בפרשה אחרת של (אישו לדברג ו פט ג  מא(4) 150,147 , מפי השו
ן, הנאשם נדון ל־13 שנות־מאםר. בערעור התברר, שבית־־המשפט  שוד מזוין מן הזמן האחרו
ות כסניגור (ע״פ 383/87 חגיג׳, י בחיפה לא הצליח למצוא עורך־דין שיהיה מוכן להתמנ ז  המחו

 פ״ד מב(4) 54).
ט פ ש מ ל ן למחקרי חקיקה ו ם ונערך על־ידי במסגרת המכו ר הוזמן על־ידי משרד־המשפטי ק ח מ  66 ה
ניברסיטה העברית. ראה א׳ הרנון, סיוע ם באו לטה למשפטי  השוואתי על שם הרי סאקר, שליד הפקו

. ם, תשמ״ג-1983) רושלי י ) ואתי ה ומעשה על רקע השו כ ל  משפטי בהליכים פליליים ־־־ ה
ניברסיטת ר נוסף על הנושא, אשר נעשה על־ידי ד״ר קנת מן מאו ק ח רסמו תוצאות מ נה פו  67 לאחרו
זיים כ־25% מן הנאשמים אינם ־המשפט המחו ב. לפי סיכומו, ההערכה היא שבבתי  תל־אבי
ר ישראל, על ק ח ־משפט השלום — כ־70%! ראה ״דפי דיון״ של מכון ירושלים ל בבתי  מיוצגים, ו

 ״נאשמים בפלילים וייצוגם על ידי עורכי דין״, מאת קנת מן (1987) 14.
ל ארבע מדינות אחרות: מה של ישראל בעניין זה, מו ט היטב את מקו ואה הבא מבלי ח ההשו  68 לו

198 .̂ , סיוע משפטי בהליכים פליליים (לעיל. הערה 66 ן ו מ ה ח זה פורסם ב ו  ל
.  69 דין־וחשבון הוועדה לבדיקת נושא הסיוע המשפטי בענינים פליליים, ירושלים (התשמ״ו-1985)

י הוועדה, אשר הסתייגה משיטת הםניגוריה הציבורית.  היתה דעת־מיעוט של שניים מחבר
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ם י״ט, תש״ן י ט פ ש ן מ ו מ הו ה  אלי

 בזמן הכנס (נובמבר 1988) הסתיים פרק זה של ההרצאה במלים ״ראינו אם כן
 שהריפורמה היא חיונית וגם עבודות ההכנה נעשו. אף־על־פי־כן, אין כמעט תזוזה מאז

 1985״.
 מאז חלפה שנה לערך, וטוב שאפשר לאמר כי בפרק זמן זה חל שיפור חשוב, הודות
 ליוזמתו הברוכה של שר המשפטים מר דן מרידוד: שכר הטרחה שניתן לקבוע לסניגורים
 ממונים הועלה במידה ניכרת, והוצמד למעשה לתעריף המינימלי של לשכת עורכי הדין.
 כל שלושה חודשים מתפרסמת טבלה חדשה של שיעורי שכר הטרחה, בהתאם לעליית
*. מובן ששינוי זה נתאפשר רק לאחר שהושג המימון הדרוש. אם 6  מדד יוקר המחיה9
 בשנת הכספים 1988/89 התקציב השנתי לסיוע משפטי היה 550,000, הרי התוספת

 התקציבית בשנת 1989/90 היא 692,700,000**.
 ואמנם, הנסיון הקצר כבר הוכיח כי לתיקונים אלה ערך רב. בעבר קשה היה לעתים
 למצוא עורך דין שייאות להתמנות כסניגור. אולם כיום יש כבר התחרות בין עורכי דין
 טובים לקבלת תפקיד זה. בתי המשפט יכולים לבחור את האדם המתאים בשים לב לטיב

 הפרשה ומורכבותה.

 נתקבלו אפוא שתיים מן ההמלצות שצוינו לעיל. כן נמסר שנעשים מאמצים לפתיחת
 תוכנית ניסויית של סניגוריה ציבורית. עם זאת יש לזכור כי אחד הנושאים המרכזיים
 טרם הוסדר: העדר החובה למנות סניגור ברוב העבירות, לרבות חלק מן החמורות
 ביותר. אשר על כן, מן הראוי לאמץ בהקדם את יתר ההמלצות, ובייחוד את זו שקוראת
 לתקן את החוק כך, שהחובה למנות סניגור תורחב במידה ניכרת תוך הבטחת המימון

 שיידרש למטרה זו.
ואה ח השו ו ל סיוע משפטי בהליכים פליליים (בדולרים) ל  הסכומים שכל מדינה הוציאה ע

ם על  הסכום השנתי מספר תושבי הסכו
לל המדינה כל תושב הערות  שם המדינה השנה הכו

 1. אנגליה 1980/81 127,500,000 48,750,000 2.61 בשנת 1981/82
ם  הערכת הסכו
 השנתי גבוהה

 עוד יותר
 2. ארצות־הברית 1980/81 439,526,000 203,659,322 2.16
 3. קנדה 1979/80 25,106,659 23,849,600 1.05
 4. שבדיה 1981/82 11,204,000 8,500,000 1.32
 5. ישראל 1981 83,333 3,977,900 0.02

י והרצוי  ג. הער^ה >נוללו$ — הצפו
 (א) נוכחנו אפוא, כי בנושאים אחדים נתחזק מעמדו של הנאשם — בעצם ההכרה
: בזכות העיון של הנאשם ובזכות 7 , ועוד יותר1 7  שלעתים יש חובה למנות סניגור0

. 7  לביקורת שיפוטית על חיסוי מידע מטעמים של אינטרס הציבור2
ן מם׳ 12), התשמ״ט-1989. קובץ התקנות 5181, כ״ט בניסן קו תי ) י ל י ות סדר הדין הפל  69* ראה תקנ
, ההודעה על התאמת שכר טרחת סניגור שנתפרסמה  התשמ״ט, 4.5.1989. ראה, למשל

בר 1989 (בקובץ התקנות 5222, ו׳ בתשרי התש״ן, 5.10.1989).  באוקטו
ם, על שסייע לי בהשגת פרטים אלה.  69** תודתי למר אלישע צידון, יועץ שר המשפטי

 70 ראה לעיל ב, .6 71 ראה לעיל ב, .1 72 ראה לעיל ב, 2.
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ים לי ם פלי י ט פ ש מ ת ב ו י א ר ן ודיני ה י ם י״ט, תש״ן סדר־הד י ט פ ש  מ

. שם נקבע, כי אין שלטונות בתי־הסוהר 7 3  בהקשר זה ראוי להוסיף את פסק דין קטלן
 רשאים לבצע חוקן באסיר או בעציר, ללא הסכמתו ושלא מטעמים רפואיים. מעשה כזה
 פוגע בשלימותו הגופנית ומחלל את כבודו כאדם. בהעדר חוקה, הגיע בית־המשפט

. 7  העליון להחלטה זו כחלק מ״מגילת הזכויות השיפוטית״4

 (p אולם בנושאים אחרים — שהם רבים ובעלי תחולה רחבה — בולטת העדפה של
 אינטרס אכיפת החוק. דומה, שמשפטנים העוסקים במשפט דיוני־השוואתי היו מגדירים
 את שיטתנו המשפטית היום כדוגלת law and orders וכי הנטייה היא להתקרב יותר
 למודל של crime control, מאשר למודל של due process — לפי מטבעות־הלשון

.75Herbert Packer שטבע 
7 — אם כי את רובם ניתן בהחלט  ראינו את זאת בצמצומים שחלו בזכות השתיקה6
 להצדיק. נטייה זו ניכרת עוד יותר בהתפתחויות שחלו בעניין קבילות הודאות שנגבו
— 7 8 , והיא בולטת במיוחד בחידושים הישראליים לגבי עדות שמיעה 7  במשטרה7

 ובייחוד סעיף 10 א ס״ק(ב).
. 7  כן הצבענו על הליקויים בעניין ייצוג נאשמים9

 כל אלה מחזקים את ההערכה שאין התחשבות מספקת בזכויות הנאשם.

 (ג) ניתן גם לאפיין שיטת סדר־־דין על־פי התשובה לשאלה, מהו יחסה לאמת, מול
 אינטרסים אחרים.

 לית מאן דפליג, כי המטרה הראשונית של ההליך הפלילי היא לברר את האמת
. 8  ולקבוע את העובדות. דבר זה צוין על־ידי רבים, כגון השופט ברק0

 השופט אלון הקדיש לנושא זה תשומת־לב מיוחדת בכמה פסקי־דין, תוך הדגשת
 הבחנתו בין ״האמת העובדתית״ ובין ״האמת המשפטית״!8.

 עם זאת, כולם מסכימים שכל מערכת משפטית חייבת לקבוע יוצאים־מךהכלל,
 כאשר — לדעתה — יש שיקולים ערכיים אחרים, הגוברים על חובת גילוי האמת, כגון
8 או מניעת  פסלות הורה או בן־זוג כעד־תביעה, בגלל העדפת האינטרס של שלום־בית2

ן ו־2 אח׳ נ׳ שירות בתי הסוהר, פ״ד לד(3) 294.  73 בג״צ 355/79, 373, 391 קטל
ן קודם, אשר אומץ על־ידי השופט ברק בקטלן, שם, עמ׳ ט לנדוי בפסק־די פ ו ש  74 זה היה ביטויו של ה

.298 
"Two Models of the Criminal Process" ה במאמר ל י ח  את רעיונותיו בנושא זה פרסם Packer 75 ת
The L i m i t s of the 113 . כעבור שנים מספר הופיעה גרסה מתוקנת בספרו u. P a . L . Rev. l (1964) 
דד עם . חיבוריו זכו להדים רבים והם הניעו מלומדים להתמו C r i m i n a l S a n c t i o n (1968) 149-246 
Abraham S. ,ו ולהעריך הליכים פליליים באמצעות מודלים שונים. ראה, למשל תי  השקפו
Goldstein, "Reflections on Two Models — Inquisitorial Themes in American Criminal 

.Procedure" 26 Stan. L . Rev. (1974) 1009 
ל ב, .3 77 ראה לעיל ב, .4 78 ראה לעיל ב, 5.  76 ראה לעי

 79 ראה לעיל ליד הערות 69-66.
, הערה 3), כפי שצוטט במבוא. ל י ע ל ) ו ל ל פ , פםק־דין א  80 ראה, למשל

, הערה 29), ל לעי ) עדי ת ישראל, פ״ד לו(4) 475-465,449,- מו ל ש מ ן נ׳ מ  81 ראה בג״צ 152/82 אלו
 265-259 ; ע״א 61/84 ביאזי נ׳ לוי, פ״ד מב(1) 477-476,446 ; ד״נ 9/83 (בג״צ 249/82) ועקנין,

 פ״ד מב(3) 837.
דת הראיות, סעיפים 3 ו־4.  82 ראה פקו
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ם י׳׳ט, תש״ן י ט פ ש הו הרנוף מ  אלי

8 (כגון יחסי עורך־דין ולקוח או  מידע בגלל הכרה בחסיונות שנקבעו בחוק החרות3
 טעמי ביטחון). יש שהחסיון נוצר על־ידי ההלכה הפסוקה, כגון חידושו של הנשיא

. 8  שמגר בעניין מקורות המידע של עיתונאי4

 בעניין הודאות שהושגו באמצעים פסולים, רבים מצטטים את דבריו של פרופסור
: Andrew Ashworth 

...no system of criminal justice values truth above all other 
considerations. The greatest possible efficiency in crime control and 
conviction of the guilty should be sacrificed to the protection of 
individuals from certain types of treatment at the hands of law 
enforcement officers85. 

 אולם לא כולם מסיקים מהם את אותן מסקנות: הרי ראינו את הבדלי ההשקפה שבין
 השופטים בשאלה, האם, ובאיזו מידה אמצעי־חקירה קיצוניים מחייבים לפסול הודאה,

. 8 6  גם אם הדבר ימנע את חשיפת האמת ואולי יביא לזיכויו של עבריין מסוכן

 (ד) אשר לתפקיד השיפוטי, בית־המשפט העליון דן פעמים מספר בשאלה, האם
 התערבותו של השופט בהליכים לא עברה את גבול המותר, כגון התערבות על־ידי
 קריאת עד מיוזמתו, על־ידי הצגת שאלות רבות לעדים או על־ידי הטלת הגבלות על

 סניגור, אולם עקרונית נשארנו תמיד נאמנים לשיטה האדברסרית.

 והנה, בשנים האחרונות הולכים וגוברים קולות של ביקורת — ביקורת הקוראת תיגר
 על עצם השיטה האדברםרית, כפי שהיא פועלת אצלנו. הטענה העיקרית היא, שסדר־
 הדין הנוהג אינו משרת כלל את המטרה של בירור האמת והוא גם אחד הגורמים לעומס

 ולפיגורים; ומציעים לנו ללמוד מיבשת־אירופה.

 השופטת הדסה בךעתו, למשל, התרשמה לחיוב מן המערכת הפלילית בצרפת. ד״ר
 מרדכי קרמניצר מציע, שההליך הפלילי הגרמני יהווה מקור השראה עבורנו. אחת
8 מתייחסת לתפקיד השופט. הוא מציע שהשופט 7  ההמלצות העיקריות במאמרו המאלף
 יהיה מצווה ליטול חלק פעיל בחקר האמת, שיוכל לנקוט יוזמה בהזמנת עדים ובחקירת
 עדים ולשם כך יועמד חומר החקירה, שהוכן על־ידי המשטרה, לעיונו של השופט לפני

. אכן, זהו שינוי די מהפכני! 8 8  תחילת המשפט

 לפני חודשים מספר נתפרסמה הצעה קיצונית עוד יותר של השופט אורי שטרוזמן.
 לדעתו, יש לבטל כמעט את כל סדרי־הדין ודיני הראיות שלנו. אין בכלל מקום לפסילת

דת הראיות, פרק ג.  83 פקו

/ ח א ב ו ז תל־אבי אח׳ נ׳ בית הדין המשמעתי של לשכת עורכי הדין במחו  84 ב״ש 368,298/86 ציטרין ו
 פ״ד מא(2) 337.

Ashworth, "Excluding Evidence as Protecting Rights" [1977] C r i m i n a l L a w Review 723, 85 
.732-733 

 86 ראה לעיל ב, 4.
 87 מ׳ קרמניצר, ״התאמת ההליך הפלילי למטרה של גילוי האמת, או האם לא הגיעה העת לסיים את

.475 ( ח ״ מ ש ת ) ו ם י ם״ משפטי  עונת המשחקי
וחד עמ׳ 496-492.  88 ראה שם, במי
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ליים ם פלי י ט פ ש מ ת ב ו י א ר ן ודיני ה י ם י״ט, תש״ו סדר־הד י ט פ ש  מ

 ראיות, אלא צריך לקבל כל עדות שמיעה וכל הודאה שנגבתה במשטרה. היום ״חבר
8 9 , ,  המושבעים האנגלי שולט בנו! המלך הוא עירום.

 הצעות לשינויים יסודיים כאלה מחייבות כמובן דיון שקול וזהיר. יש להניח, שהן
 תועלינה על סדר־היום בשנים הבאות עלינו לטובה; ואולי הן תשתלבנה בבירורים

 לגיבוש התוכן הרצוי של חוק הראיות.
 בחיפוש אחר ריפורמות קיימת לעתים הסכנה שמרחיקים לכת; מאמצים בהתלהבות
 הסדרים די קיצוניים, גם אם הם על־חשבון אינטרסים לגיטימיים — דבר שכבר קרה לנו

 בעבר.

 (ה) עסקנו אפוא בשאלות הנוגעות לתחום חברתי רגיש, כאשר כל הסדר משפטי
 כרוך בהכרעות של מדיניות.

 מובן, שכל אדם יכול להעריך אחרת את השינויים שחלו בארץ בארבעת העשורים
 — בהתאם להשקפת־עולמו. אני ניסיתי להראות, כי המשקל המצטבר של
 ההתפתחויות בתחום סדר־הדין ודיני־הראיות בפלילים מצביע — לדעתי — על חתירה
 ליעילות ועל מגמה לסייע למשטרה ולתביעה, גם אם זה מביא לעתים לצמצום זכויות
 הנאשם. לכן מן הראוי שבעתיד יובא הדבר בחשבון בקביעת נקודות־־האיזון שבין

 האינטרסים הנוגדים.

 אני מקווה שהשינויים הצפויים לנו בשנות התשעים ומעבר להן אכן יהיו רק שיפורים
 ולא יפגעו באותם עקרונות חיוביים שהכו שורשים בארבעים שנותיו הראשונות של

 המשפט הישראלי — אשר היו שנות התהוות ויצירה.

ט יג פ ש ט בישראל״ עיוני מ פ ש מ לט בבית ה ר המושבעים השו ב , שטרוזמן, ״המלך עירום או ח  89 א
 (תשמ״ד!) 175.
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