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 עד. 2. גביית עדות בידי שליח. 3. מסמכים במקום עדות בעל־פה
 וחקירת החותם. 4. ביטול הכלל הפוסל עדות שמיעה. ד. ראיות חסויות.
 1. חסיין לסיבת המדינה אי הציבור. 2. ערעור בשאלת חסיון. ה. אמרת
 הנאשם. 1. משפט זוטא. 2. התנאים לקבלת אמרת נאשם כראיה.

 ו. סיכופ.

א ו ב . מ  א

 הצורך בחוק ראיות חדש ומקיף מורגש זה מכבר. דיני הראיות הקיימים הם, כידוע,
 תרכובת של שרידים עותמאניים, תחיקה מנדטורית וישראלית וכן הלכות פסוקות
 השאובות מן המשפט המקובל ולעתים מן המשפט האמריקני. המקור החשוב ביותר
 הוא בלי ספק פקודת הראיות (נוסת חדש), תשל״א—1971, על תיקוניה. מבחינת גודלה
 והיקפה חלו בפקודה שינויים ניכרים: היא הופיעה לראשונה ב־1924, כפקודת העדות,
 ובה 13 סעיפים, על עניינים מעסים בלבד, אך היא הורחבה בהדרגה, עד שהגיעה
 לאחרונה ל־70 סעיפים לערך, הדנים במגוון רחב של נושאים. עם זאת, מעולם לא

.  ראו את הפקודה בקודיפיקציה של דיני הראיות בארץ 1
ל להסדרת כל תחום הראיות. הרעיון ל  אין זה הניסיון הראשון לפרסם חוק ישראלי מ
 בבר נולד בסמוך להקמת המדינה. ב־1948 נתמנתה ועדה, אשר לאחר דיונים ממושכים
 הגישה לשר המשפטים שתי הצעות. הרוב סבר, שיש להמשיך לפי הדין שהיה בתוקף

 • ראה הפרקליט לד (אלול חשמ״א) 137. הרשימה מבוססת על הרצאה שניתנה ביזם ו׳
 בניסן תשמ״ב (30.3.82), במסגרת רב־שיח על הצעת החוק, אשר בערד בהר הצופים מטעם
 המכון למחקרי חקיקה ולמשפט השוואתי שליד הפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית.

 ** הפקולטה למשפטים, האוניברסיטה העברית בירושלים.
 1 ראה: ע״פ 125/52 קינםכרדן, פ׳׳ד ז 261, 263; ע׳׳פ 507/62 כשארי, פ״ד מ 675, 680; ע׳׳א
 307/77, 388/77 מור נ׳ עזבון בוץ, פ״ד לב(1) 654, 657. אולם ראה גם ע״א 601/68 כיידר

 נ׳ לוי, פ״ד כג(1) 602,594.
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 עד אז, תוך הכנסת שינויים קלים בלבד. אולם מיעוט של שניים מחברי הוועדה
 המליץ לאמץ שיטה חדשה של ״הגדת בעלי דין״ בתחילת הדיון במשפטים אזרחיים,
 במקום מתן עדות בדרך הרגילה. כיוון שאף אחת מן ההצעות הללו לא נראתה בעיני
 משרד המשפטים, הכין המשרד הצעה שלישית משלו. כל שלוש ההצעות, בליווי דברי

.  הסבר, נתפרסמו בחוברת מיוחדת שהוציא המשרד בסוף שנת 1952 2
 הכנסת נמנעה עד כה מלאמץ הצעה כוללת כלשהי, אלא העדיפה את הדרך ההדרגתית.
 שלב אחר שלב הוכנסו תיקונים והוספות לפקודת העדות ולפקודת הראיות, ולפעמים
 גם חוקקו חוק מיוחד — ובמקרים רבים שאב המחוקק את השראתו מכמה פרקים של

.  הצעת חוק הראיות מסוף 1952 3
 מסתבר, שמשרד המשפטים לא זנח את רעיון הקודיפיקציה. בשנות ה־60 וה־70
 ״הוקם צוות אתרי צוות של מומחים, מעובדי המשרד ומחוצה לו, ועובדה הצעה אחרי
 הצעה״ * עד שנתגבש הנוסח שנתפרסם לאחרונה. המחברים מעידים כי דרכי ההכנה
 והעיבוד של הצעת החוק כללו מחקר השוואתי רחב של חוקים והצעות חוק מארצות
 שונות; ניצול הפסיקה המקומית בכפוף לשינויים שנראו רצויים; תשומת לב לפתרונות

.  המצויים במשפט העברי וניסוח ההוראות בסעיפים קצרים ותמציתיים פ
 מן הראוי אפוא להביע הערכה לפרופ׳ אורי ידין, ולאחרים שסייעו בידו, על המאמץ
 הרב שהושקע בהכנת ההצעה. להלן יועלו הסתייגויות שונות מתוכן ההצעה. מכל
 מקום, יש לברך את משרד המשפטים שנתפנה להכין קודיפיקציה גם בדיני ראיות,

 ובכך יצר את ההזדמנות להעלות לדיון ציבורי כמה שאלות יסוד בתחום זה.
 ותחילה הערה כללית: מאחר שיש פסיקה רבה וספרות משפטית עשירה בתחום
 דיני הראיות, ולא רק מעבר לים, אפשר היה לצפות לכך שמשרד המשפטים יוציא
 לאור חיבור מקיף, המחזיק עמודים רבים, שיאיר את עיני הקורא, כיצד בררו את
 הטוב והמועיל משיטות משפט אחרות, והתאימו אותם לתנאי הארץ ותושביה. אולם
 המעיין בהצעת החוק מתאכזב מן המבוא ומדברי ההסבר, כי הם קצרים מדי ולוקים
 בחסר. פרט למאמר כללי אחד על ״עינויי סדרי הדיף׳», ופסק דין ישראלי יחיד, על
, אין למצוא כל אזכור של פסקי דין,  דרישת ה״דבר־מה־נוסף״, כחיזוק להודאת נאשם 7

 מאמרים או ספרים, לא מישראל ולא משום מדינה אחרת.
 אשר להערכה כוללת של הצעת החוק גופה, נראה שיש לקדם בברכה כמה מן

 החידושים וביניהם:

 2 הצעת חוק הראיות(משרד המשפטים, תשי״ג—1952).
 3 ראה, למשל, החוק לתיקון דיני הראיות (הגנת ילדים), תשט״ו—1955, המבוסם על סעיף
 93 שבהצעת חוק הראיות מ־1952; החוק לתיקון דיני הראיות (אזהרת עדים וביטול שבועה),
 תש״ם—1980, המבוסס על הסעיפים 19, 20 ו־111 להצעת הנ״ל. התיקונים לפקודת העדות
 מתשט״ז, על תעודות של עובדי ציבור, מבוססים על הסעיף 73 להצעה, והתיקונים מתשכ׳׳ח,

 על חסיון ההתקשרות עם עורך דק ורופא, הושפעו מסעיף 97 להצעה.
 4 ראה המבוא להצעת חוק הראיות החדש, הפרהליט לד (תשמ״א) 138.

 5 ראה שם.
 6 זהו מאמרו של השופט ת׳ כהן מתשכ״ב, אשר מצוטט כאן במבוא להצעת החוק, הערמליט

 לד (תשמ׳׳א) 139.
 7 הכוונה לע״פ 543/79 ער, פ״ד לה(1) 113, המוזכר בדברי ההסבר לסעיף 36 של ההצעה,

 הפרקליט (לעיל, הערה 4) 155.
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 (א) ביטול כל השרידים העותמאניים, ובמיוחד הסעיפים 80—82 של חוק הפרוצדורה
;  האזרחית על הראיה בכתב 8

 (ב) ההוראות הבלתי פורמליות שנקבעו בעניין הגשת מסמכים כראיה ובעניין סתירת
;  מסמכים 9

, j t(ג) ביטול הכלל שפסל את קרובי הנאשם כעדי תביעה והמרתו בכלל של חסיון ׳ 

 בין החידושים שאינם נראים לנו כלל ניתן לציין:
 (א) הפגיעות בזכות לחקירה שכנגד, כולל הביטול הגורף של הכלל הפוסל עדות

 שמיעה;
 (ב) השינויים שהוכנסו בעניין החסיון לטובת המדינה או הציבור ולגבי אפשרויות

 הערעור על כל טענת חסיון;
 (ג) ההקלות בדבר קבילות הודאות שמסרו נאשמים במשטרה.

ן י א  שלושת הנושאים האחרונים יידונו בהמשך הרשימה, אך נפתח תחילה במה ש
 למצוא בהצעת החוק.

״ זו ה ק י ת ש ה של ״ ת ו ע מ ש י מ ה מ ע ו צ ו מ ק ה ו ח א ב ו צ מ ן ל י ה א  ב. מ

 בדברי המבוא מציין משרד המשפטים, שמטרת החוק המוצע היא ״לכנס את דיני
 הראיות בשלמותם בחוק אחד חדש, בעל אופי קודיפיקטיבי, המסוגל להתפרש מתוך
 עצמו ואינו זקוק להשלמה משיטת משפט זרה״ ״. והנה, בחוק המוצע ובדברי ההסבר
 הנלווים לו אין למצוא כל התייחסות למספר ניכר של נושאים או כללים, כגון כללי
 נטל ההוכחה ומידות ההוכחה, עדות סברה, מעשים דומים ואמצעים מיכניים ומדעיים
 כדרך הוכחה. הדיון שלהלן יתמקד בשלוש דוגמאות, בגלל המיוחד שבכל אחת מהן,

 כפי שיתבאר בהמשך.

ת ו מ ד ו ת ק ו ע ש ר ה ם ו י מ ו ם ד י ש ע  1. מ

 כידוע, ראיה על התנהגותו השלילית של בעל־דין בהזדמנויות אחרות אינה קבילה,
 אם מטרתה היחידה להראות שלבעל־הדין יש נטייה כללית להתנהג שלא כדין או
 נטייה מיוחדת לבצע את העבירה נשוא המשפט. אין הכלל מפורש בחוק החרות, אלא
 נקלט על־ידי הפסיקה מן המשפט המקובל. הוא חל גם במשפטים אזרחיים, אך חשוב

 8 ראה סעיף 61 להצעה, ם״ק (1) ו־(2). הסעיפים 60—82 של חוק הפרוצדורה האזרחית
 העותמאני גרמו, כידוע, יגיעה רבה ובית המשפט העליון כבר העיר בכמה הזדמנויות שיש
 צורך דחוף בהתערבות המחוקק. בשנת 1969 הוגשה לכנסת הצעת חוק להמרת דינים
 עותמאניים אלד׳ בהסדרים חדשים (ראה הצעת החוק לתיקון פקודת העדות (מס׳ 8),
 תשכ״ט—1969, ה״ח 855, תשב״ט, עמ׳ 381). אולם, בעקבות ביקורת ההצעה לא נתקבלה.
 ראה גם: א׳ אברמזון, ״סתירת מסמכים — פיצדז הערה להצעת חוק לתיקון פקודת העדות״,

 משפטים ב (חש״ל) 120.
 9 ראה בהצעה את הסעיפים 17—19 ו־56(ד).

 10 ראה בהצעה את הסעיפים 38,10, ו־47.
 11 הפרקליט(לעיל, הערה 4) 138 (ההדגשה שלי. א׳׳ה).
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 במיוחד במשפטים פליליים, כאשר הנימוק העיקרי הוא החשש מפני היווצרות דעה
 קדומה נגד הנאשם. אי־הקפדה על הכלל מצד בית המשפט בערכאה ראשונה יכול
 לשמש נימוק לקבלת הערעור ולזיכוי הנאשם. יש הרואים את הכלל כאחד מעיקרי
 הצדק הטבעי, ואחרים חולקים על השקפה זו, תוך הצבעה על העובדה שבארצות
. 1 3  יבשת אירופה מקובל לפתוח משפט פלילי בגילוי עבירותיו הקודמות של הנאשם
 לפנינו אפוא בעיה יסודית שקודיפיקציה של דיני ראיות אינה יכולה להתעלם
 ממנה. אולם, בחוק המוצע אין כל הוראה על כך. סעיף 58 לחוק המוצע אומר כי
 ״בענין הנוגע לראיות שאין עליו הוראה בחוק זה, בחיקוק אחר או בהלכה פסוקה,
 ינהג בית המשפט בדרך הנראית לו טובה ביותר לעשות משפט צדק״. מאחר שהכלל
 הפוסל ראיות על מעשים דומים מבוסס על הלכה פסוקה, ניתן אולי לומר, שהוא
 ימשיך לעמוד בתוקפו, גם כאשר יתקבל החוק המוצע. מאידך גיסא, ספק אם יתיישב

 הדבר עם רוח החוק המוצע ומגמתו הכללית ».
 סעיף 2 לחוק המוצע מורה כי ״כל דבר העשוי להביא לידי הוכחת נידן כשר
, ובחוק המוצע כמעט  כראיה״. מחברי ההצעה רואים בהוראה זו עיקרון יסודי חדש*1
 שאין כל כללי פסילה. אין צריך לומר, שראיות על מעשים דומים עשויות להיות
 רלוונטיות מאוד. המתנגדים לכלל, הפוסל ראיות על מעשים דומים, הרי יכולים לטעון,
 שאין לו הצדקה בארץ, בגלל העדר מוסד המושבעים: אין חשש רציני להיווצרות
 דעה קדומה נגד הנאשם מגילוי עברו, כי מדובר בשופטים־מומחים, להבדיל מהדיוטות.
 הספקות שהשאלה מעוררת והעובדה שהיא מעיקרי השיטה המשפטית, מחייבים
 נקיטת עמדה והתייחסות מפורשת, הן בהוראות החוק המוצע והן בדברי ההסבר. אם
 יש כוונה לבטל את הכלל הפוסל, הרי צריך גם לבטל את סעיף 146 לחוק סדר הדין
 הפלילי, תשכ״ה—1965, האוסר לחקור נאשם על הרשעותיו הקודמות. כן יהיה אולי
 מקום להוציא הוראת קבע שבפתיחתו של כל משפט פלילי יקבל בית המשפט מידע

 מוסמך על עברו של הנאשם.

ליגרף ה בפו ק י ד י ב א צ מ  2. מ

 כידוע, השאלה אם לקבל כראיה ממצאי בדיקה בפוליגרף שנויה במחלוקת חריפה,
 הן בארץ והן מחוצה לה. בית המשפט העליון טרם הכריע בה ישירות, אולם מפסק

 12 לדיון מקיף בסוגיה זו ראה: ע״פ 265/64 עזיוהיץ, פ״ד יט(3) 421; ע״א 104/62 לגגלייכ
 נ׳ מלמד, פ״ד טז 1875; א׳ הרנון, דיני ראיות, חלק שני (ירושלים, תשל״ז) 33.1§.

 13 מובן שסעיף 58 מעורר בעיה כללית, החורגת מעבר לסוגיה של מעשים דומים. כיוון שהחוק
 המוצע נוטה לעבר שיטת המשפט הקונטיננטלי הרי סעיף 58 פותח את האפשרות להשלים
 את החסר בחוק החדש, באמצעות הלכות קודמות, המבוססות על שיטת המשפט המקובל.
 עם זאת, ייתכן שבמלים ״הלכה פסוקה״ הכוונה רק להלכות שיתחדשו לאחר כניסת החוק

 המוצע לתוקפו, אך הסייג הזה אינו מפורש בסעיף 58.
 14 מחברי ההצעה מציינים (במבוא, הפרקליט (לעיל, הערה 4) 140(א)) את סעיף 2 כאחד
 החידושים העיקריים של החוק המוצע וכ״שינוי בנקודת המוצא״, ובהפיכת הפרזומפציה.
 לי נראה, שהדברים אינם מדויקים. גם כיום העיקרון היסודי, הן אצלנו והן באנגליה, הוא,
 שכל ראיה רלוונטית היא קבילה, אם לא חל עליה אחד הכללים הפוסלים ראיות. ברור,
 שהחוק המוצע מתכוון לצמצם במידה ניכרת את כללי הפסילה, אך אין שינוי בנקודת

. t h ed5(Cross, Evidence ., 1979) :19, 1 7 ל ש מ  המוצא. ראה, ל
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 דין שניתן ב־1971״ ניכרת נטייה לפסול את הראיה. בית המשפט המחוזי בנצרת
1 שלא לקבל ממצאי בדיקה בפוליגרף, בין השאר בגלל הוראות  החליט בשנת 1978 0
 סעיף 53 לפקודת הראיות, האומר: ״ערכה של עדות בעל־פה ומהימנותם של עדים
 הם ענין שעל בית המשפט להחליט בו על פי התנהגותם של העדים, נסיבות הענין

 ואותות האמת המתגלים במשך המשפט״.
 בשנת 1978 מינה שר המשפטים ועדה לעניין הפוליגרף, בראשותו של השופט
 יצחק כהן, שהוא כיום נשיא בית המשפט העליון. בדו״ח שלה המליצה הוועדה, בין
 היתר, לתקן את פקודת הראיות, כולל סעיף 53. הדו״ח הוגש לשר בינואר 1981.
 הצעת חוק הראיות נתפרסמה בספטמבר 1981. האם לא טבעי היה לצפות שמחברי
 ההצעה יאמצו את המלצות הדו״ח או לפחות ינמקו אם לדעתם יש לנקוט עמדה
 אחרת בעניין הפוליגרף? אולם, הבודק את ההצעה יטרח לשוא: לפוליגרף אין כל
 זכר. יתרה מזו, סעיף 51 רישא לחוק המוצע חוזר למעשה על האמור בסעיף 53 לפקודת

 הראיות.
 יוצא אפוא, שהן הפסיקה הקיימת, הן דו״ח ועדת כהן והן חשיבותו הכללית של
 הנושא מצדיקים התייחסות מפורשת וישירה לעניין הפוליגרף, כאשר באים להציע

 קודיפיקציה של דיני הראיות.

דע ת מי ו ר ו ק י מ י לגילו א נ ו ת י ת ע ו ד ג נ ת  3. ה

 האם לפי החוק המוצע יקבל בית משפט את התנגדותו של עיתונאי כעד לגלות את
 מקורות המידע שלו י התשובה אינה ברורה.

 המשפט המקובל הכיר רק בחסיון ההתקשרות שבין עורך דין ללקוח. אולם, הלכה
 פסוקה היא שיש לבית המשפט באנגליה שיקול דעת, שלא לעמוד על חובת הגילוי
 מצד בעלי מקצוע אחרים המקבלים מידע בעקבות היווצרות יחסי אמון. בית המשפט
 יכבד את סודיותה של התקשרות כזאת עם רופאים או עיתונאים, אלא אם יש צורך
 ברור בגילוי הראיה לשם עשיית צדק. כך פסק בית המשפט לערעורים ב־1963״

.s11980 ובאותה רוח החליט גם בית הלורדים בשנת 
 בארצות הברית״. רווחה תחילה גישת המשפט המקובל, אולם בחלק ניכר מן
 המדינות הכירו בהדרגה, באמצעות חקיקה, בחסיון העיתונאי. יש שהחסיון הוא מוחלט

 ויש שהוא יחסי — דהיינו, מסור לשיקול דעתו של בית המשפט.
 בארץ, התקשרויות האמון, החסויות לפי פקודת הראיות, הן אלה שבין עורך דין
 ללקוח, בין רופא או פסיכולוג לאדם שנזקק לשירותם המקצועי ובין כהן דת למתוודה.

 15 ע״פ 36/70 כהן, פ״ד כה(1) 339.
 16 בת״פ 164/78 כלפקי. פסק הדין ניתן על־ידי השופט אור וככל הנראה לא פורסם. לעומת
 זאת, בת״א (ת״א) 32/80, המ׳ 7879/80 כחלון נ׳ במורח, חג׳ לכיטוה כע׳׳מ, פ״מ א
 תשמ״ב, עמ׳ 418, גילה בית המשפט נכונות להסיק מסקנות בדבר מהימנות בעל דין

 מסירובו לעבור בדיקת פוליגרף.
Q.B2 ] ראה. :A.G. v. Clough, [1963] 1 All E.R. 420; A . G . v. Muiholland, [ 1 9 6 3 1 7 

.477 
. A l l E.R1 ] 1981( 417: ראה. British Steel Corpn. v. Granada Television Ltd., 18 

Branzburg v; 2286§) 8: .ראה Wigmore, Evidence (McNaughtoa rev., 1 9 6 1 1 9 
. d 2 . L. E d 1 9 7 2 (626 Hayes, 33 ) 
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 שתיקת המחוקק ביחס לעיתונאים (ולהתקשרויות אמון אחרות) מצביעה, ככל הנראה,
 על הסדר שלילי. העיון בדברי הכנסת מלמד, שהעיתונאים, וכן העובדים הסוציאליים,
 ביקשו שיכירו גם בהם כבעלי חסיון, אך פניותיהם נדחו. בית המשפט העליון טרם
,  נתן דעתו על כך. בבתי המשפט המחוזיים ובבתי משפט השלום ניתנו החלטות שונות 2°
 על רקע זה סביר היה להניח, שכאשר משרד המשפטים מפרסם בשנת 1981 הצעת
 קודקס לדיני ראיות, הכולל בתוכו פרק על ראיות חסויות, תהיה בו גם הוראה מפורשת
 ביחס לעיתונאים, או שלפחות יפורטו הנימוקים שהניעו את המחברים לנקוט עמדה
 אחרת. אולם בחוק המוצע רק העתיקו, כמעט מלה במלה, את הוראות פקודת הראיות
 על ראיות חסויות. אמנם הוסיפו סעיף על חסיון הדברים שבינו לבינה, אך לגבי
 עיתונאים, או יחסי אמון אחרים — כגון עובדים סוציאליים, מדריכי חבורות רחוב,

 חוקרים במדעי החברה — לא נאמר דבר, לא בחוק עצמו ולא בדברי ההסבר.
 אפשר לומר, שבהעדר הוראה מפורשת המקנה חסיון לעיתונאי, הרי גם בעתיד
 תהיה זו ״שתיקה רועמת׳/ שמשמעותה הסדר שלילי — במיוחד כשמדובר בחוק
 קודיפיקטיבי. אולם קשה להכריע בדבר, בגלל האמור בסעיף 58 לחוק המוצע, שכבר
. לכאורה מתירה הוראה זו לבתי המשפט להכיר בכל טענת חסיון חדשה.  צוטט לעיל ״
 האם לא ניתן, בסעיף זה, לבתי המשפט שיקול דעת רחב מדי, בכל עניין הנוגע לראיות,

 כגון טענות חסיון ?
 נעבור כעת מן ה״אין״ בהצעה אל ה״יש״: לדיון ביקורתי בכמה חידושים שבהצעת

 החוק.

ה שכנגד ר י ק ח ת ל ו כ ז ת ב עו י  ג. פג

 כידוע, המשפט האנגלו־אמריקני רואה את החקירה שכנגד כגולת הכותרת של דיני
. בית המשפט העליון בישראל הדגיש וחזר והדגיש בהקשרים שונים את 2 2 ות  הראי
. ובתחום 2  חשיבותו הרבה של הליך זה והעריכו כמכשיר היעיל ביותר לגילוי האמת 3

 הפלילי — האפשרות לערוך חקירה נגדית היא אחת מזכויות היסוד של הנאשם *2,
 אולם נראים הדברים, שמחברי הקודיפיקציה סבורים אחרת. המלים ״חקירה שכנגד״
 או ״חקירה נגדית״ אינן מופיעות כלל, ובכמה הוראות בחוק המוצע מסתמנת כוונה
 ברורה לבטל או לצמצם במידה רבה את הזכות לחקירה שכנגד. על מגמה זו ניתן
 לעמוד במיוחד אם נעיין בהוראות על גביית עדות בידי שליח (סעיף 16), על חקירת

 20 לדיון מפורט יותר בסוגיה זו ראה: הרנון, ״הגבה על יחסי אמון: היש להכיר בחםיוז
 העתדבאיז״ עידני משפט ג (1973) 542; הרנון (לעיל, הערה 12) 123—128; ש׳ הרשקוביץ,
 ״חסיון עיתונאי מגילוי מקורות מידע״, מחקרי משפט (אוניברסיטת בר־־אילן, תש״ם) 251.
 ראה גם: י׳ רוטנשטרייך, ״מקור גלוי או מעיין חתום? לשאלת מחויבותו של עתונאי לחשוף
 מקורות מידע״, עיוני משעט ח (תשמ״ב) 245; ת״א (ת״א) 2617/80, המ׳ 2246/81 יצחק

 רביו נ׳ לאקעפרפ, פ״מ א תשמ״ב, עמ׳ 491,485.
 21 ראה עמ׳ 578.

. C h a d b o u r a rev(, Wigmore, Evidence 5 .  136722: ראה § (1974 ,
 23 ראה, למשל: בג״צ 124/58 י.מ. נ׳ השופט המנהל חקירת מוקדמת, פ״ד יג 5, 23; ע״פ

 631/76 אכיטן, פ״ד לא(3) 527 והמקורות שצוינו שם.

 24 ראה, למשל: ע״פ 414/71 סלטדן, פ״ד כז(2) 351,346.
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 מומחה, רופא, עובד ציבור ומצהיר שעדותם הוגשה בכתב (סעיף 24) ובהוראות על
 עדות שמיעה (ראה במבוא וכן בסעיף 53). אולם נעיין תחילה בהוראות החדשות על

 חקירת עד בכלל.

ת עד ר י ק  1. ח
 השיטה האדברסרית אומרת, כידוע, בין השאר, כי האמת תצא לאור בצורה הטובה
 ביותר כאשר כל עד ייחקר בידי הצדדים בשלושה שלבים: חקירה ראשית, חקירה
 שכנגד וחקירה חוזרת; ועל כל אחד מן השלבים האלה חלים כללים מיוחדים. ההוראות
 על חקירת עד מצויות בחוק סדר הדין הפלילי, תשכ״ה—1965, סעיף 156, ובתקנות
 סדר הדין האזרחי, תשכ״ג—1963, תקנה 183 — כאשר בשני התיקוקים האלה מדובר
 במפורש על חקירה שכנגד (וגם על חקירה חוזרת). החוק המוצע מבטל את סעיף
 156 ואת תקנה 183 ובמקומן מורה סעיף 15 (א): ״עד יחקר תחילה בידי בעל הדין
 המבקש להביא אותו, אחרי כן בידי בעל הדין היריב, ולבסוף שוב בידי בעל הדין
.״. המלים ״חקירה שכנגד״ אינן נזכרות ואין זה בטוח כלל שימשיכו לחול . . ן  הראשו

 כללי החקירה המיוחדים לכל שלב ושלב 20.
ת גם מסעיף 15 (א) — ע מ ת ש  אם אפשר אולי לטעון, שהזכות לחקירה שכנגד מ
 מן האמור שכל עד ייחקר בידי בעל הדין היריב — הרי לגבי הסעיפים 16 ו־24, כבר

 אין כל מקום לתשובה כזאת, כפי שנראה מיד.

 2. גביית עדות בידי שליח
 בתוך המדינה אין כיום אפשרות שעדות במהלך משפט תיגבה בידי שליח, אף לא
 במשפטים אזרחיים. כאשר מדובר בגביית עדות תביעה מחוץ למדינה, לצורך הליך
 משפטי בישראל, הרי סעיף 14 לפקודת הראיות מכשיר את פרוטוקול העדות כראיה,
 אם נתמלאו כמה תנאים. אחד התנאים הוא, שניתנה לנאשם או לסניגורו הזדמנות

 לחקור את העד חקירה שכנגד בשעה שנגבתה העדות.
 והנה, סעיף 16 לחוק המוצע מםמיד את בית המשפט להורות שעדותו של פלוני
 תיגבה — גם לצורך הליך פלילי — במקום שיקבע, בין בארץ ובין בחוץ לארץ, וגם
 באמצעות שלית כלשהו שבית המשפט יקבע. אין שום תנאים מיוחדים להפעלת סמכות
, וכמובן שאין דרישה ״ . .  זו, זולת המלים הכלליות: ״ראה בית המשפט סיבה מספקת.

 לתת לנאשם הזדמנות לחקור חקירה שכנגד.

ם ת ו ח רת ה חקי ם עדות בעל־פה ו ם במקו י כ מ ס  3. מ
ה שכנגד) ר י ק ח  (לעניין צמצום הזכות ל

ה ח מ ו ת מ ו ד  (א) ע

 עד 1954 לא היה, בדרך כלל, הבדל בין עד מומחה ובין עד אחר, מבחינת הדרך שבה
 נמסרה עדותו: היה עליו להופיע אישית בבית המשפט, להעיד בשבועה או בהן־צדק

. .  25 בדברי ההסבר נאמר כי סעיף 15(א) לחוק המוצע ״חתר על האמור המם בסעיף 156 .
. ההשוואה מלמדת, שמחבר דברי ההסבר לא דק פורתא. עדיף היה שלא ״ . .  ובתקנה 183 .

 להתעלם מן ההבדל, אלא להצביע עליו ולנמקו.
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 ולהיחקר בידי הצדדים. התיקונים של 1954 התירו לראשונה להגיש חוות דעת של
 מומחה בכתב. הם לא ביטלו את ההסדר הקודם של עדות מומחה בעל־פה, אלא רק
 הוסיפו עליו את האפשרות של ראיה בכתב. והנה, סעיף 20(ב) לחוק המוצע מורה

 כדלקמן:

 ״עד שנדרש למסור ראיה על דבר שבמומחיותו והדבר אינו נוגע לעובדות של
״. . .  המקרה הנדון, רשאי בית המשפט לצוות שלא יתן עדות בעל־פה, אלא במסמך.

 כלומר, אם כיום הברירה תמיד בידי בעל הדין להחליט איזו דרך להעדיף, עדות
 מומחה בעל־פה או הגשת חוות דעת בכתב, הרי החוק המוצע נותן לבית המשפט
 את שיקול הדעת לחייב את דרך הכתב, ובלבד ש״הדבר אינו נוגע לעובדות של המקרה
 הנדון״. הכוונה למנוע את הופעתם האישית של מומחים, בשאלות עיוניות והיפותטיות,

 במסגרת החקירה הראשית,
 זהו חידוש מעניין שמטרתו לחסוך בזמן. השינוי יכול היה להיחשב כחיובי ורצוי,
 לו היתה נשמרת זכותו של בעל דין, המבקש לחלוק על חוות הדעת, לדרוש את
 התייצבותו של המומחה בבית המשפט לחקירה שכנגד. אולם לעניין זה נידרש בהמשך

 הדברים, בדיון על סעיף 24 לחוק המוצע,

ר י ה צ ת ת ב ו ד  (ב) ע

 החתירה לקראת אותה מטרה — של העדפת הראיה בכתב על־פני עדות בעל־פה —
 ואף בצורה קיצונית יותר, עולה מסעיף 22 לחוק המוצע. לפי הדין הקיים, הוכחת
 עובדות השנויות במחלוקת נעשית באמצעות עדות בעל־פה, כררך המקובלת. השימוש
. ואילו סעיף 22 מציע להסמיך את 2  בתצהירים אפשרי רק במקרים יוצאים מן הכלל 6
 בית המשפט לצוות, אף מיזמתו, שכל עדות שיראה לנכון — לרבות במשפט פלילי —

 תובא בתצהיר.
. אולם חשוב לשים 2  קבלת הצעה זו תביא בוודאי לחיסכון כלשהו בזמן השיפוטי 7
 לב שזהו שינוי מרחיק לכת: הוא ישלול מבתי המשפט את האפשרות להתרשם בררך
 בלתי אמצעית מהתנהגות העד על דוכן העדים. האם אנו מעוניינים בחידוש זה ? האומנם

 הולמת שיטת התצהירים גם משפטים פליליים י

ר בו בד צי ת עו ד ו ע  (ג) ת

 בסעיף 21(א) לחוק המוצע יש למעשה חזרה על עיקרי הדברים המופיעים בסעיף 23
 לפקודת הראיות. ההצעה מוסיפה, שניתן להגיש תעודת עובד ציבור גם על כך שדבר

 26 כגון הבקשות בדרך המרצה, לפי תקנה 305 לתקנות סדר הדין האזרחי, חשכ״ג—1963;
 ובענייני ירושה, לפי תקנה 6 לתקנות סדר הדין בענייני ירושה, תשכ״ו—1965. כן עושים
 שימוש בתצהירים בהליכי עזר למשפט רגיל, כמו בתשובה על שאלון או על צו לגילוי

 מסמכים. ראה תקנות סדר הדין האזרחי, תשכ״ג—1963, תקנות 120—121, 123, 128.
 27 אם כי איננו בטוחים כלל שזהו הפתרון הגואל לבעיית הסחבת ועינויי הדין, כפי שסבורים

 מחברי ההצעה. ראה דברי ההסבר לסעיף 22.
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ו נמצא במשמרת נ נ י  פלוני ל א נרשם במסמך רשמי וגם על כך שמסמך מסוים א
 רשמית; כלומר, כדי להוכיח גם את השלילה, ולא רק את החיוב.

 השינוי העיקרי נובע מן ההגדרה החדשה של ״עובד ציבור״, המופיעה בסעיף 1
 לחוק המוצע: ״ ׳עובד ציבור/ — כמשמעותו בסעיף 2 לחוק העונשין, תשל״ז—1977״.
 זוהי הרחבה ניכרת ביותר, לעומת הדין הקיים, והרי כמה דוגמאות: כיום, עם אלה
ן או עובדי רשויות מקומיות י צ  היכולים לתת תעודת עובד ציבור נמנים חייל שהוא ק
. לפי ההגדרה שבחוק המוצע, כ״עובדי ציבור״ ייחשבו ה ל ע מ ו ו ״ ה ט ג ר ד  מ
ל עובד רשות מקומית או רשות חינוך מקומית. כן ייכללו ביניהם כ ל חייל ו  כ
 לראשונה, לפי ההגדרה החדשה של ״עובד ציבור״, כל עובד במועצה דתית או בבנק

 ישראל, כל עובד בחברה ממשלתית וכל בורר.

ם ת ו ח ת ח ר י ק  (ד) ח

 באמצע שנות ה־50 הורחבו דרכי ההוכחה בכתב לגבי חוות דעת של מומחים ורופאים,
 תעודות עובדי ציבור ותצהירים. עם זאת הקפיד המחוקק לשמור, בכל התיקונים
 האלה, על זכותו של בעל דין, החולק על תוכן המסמך, לדרוש את הופעת החותם
 בבית המשפט לחקירה שכנגד. וכך נאמר בפקודת הראיות כי ההוראות המאפשרות
 את הראיה בכתב, במקום העדות בעל־פה, אינן גורעות מכוחו של בית המשפט לצוות
 כי המומחה, הרופא, עובד הציבור או החותם על התצהיר, ייחקרו בבית המשפט,

 ״ובית המשפט ייעתר לבקשתו של בעל דין לצוות על כך״ 28,
 דומה, שזו הוראה חד־משמעית וכך גם הובנה בבית המשפט העליון בכמה הזדמנויות.
 בקשר למומחה, למשל, אמר פעם נשיא בית המשפט העליון, השופט אגרנט, כי הזכות
 לחקור אותו ״היא מוחלטת ואין לבית המשפט כל שיקול דעת למניעת החקירה״ 29.
3 אמנם הוחלט כי, על אף הנוסח הקטיגורי של ההוראה בפקודת  בבג״צ 91/74 0
 הראיות, יש לשופט שיקול דעת לדחות דרישה של בעל דין לחקור את החותם, אם
 הנסיבות לא ייראו בעיניו כמצדיקות חקירה כזאת. במקום אחר ניסינו להראות, שפסק
 הדין הוא מוטעה״. לאחרונה בא בית המשפט העליון ולמעשה מחזק ביקורת זו:
 בע״א 228/81 הגיש תושב אילת, בבית המשפט המחוזי בירושלים, תביעת פיצויים

 28 פקודת הראיות, סעיף 17(א) (בענין חותם על תצהיר); סעיף 26(א) (בענין מומחה, רופא
 או עובד הציבור).

 29 ע״א 157/66 אפיריון נ׳ כהן, פ״ד כ(3 ) 631,628.
 30 גכאחז נ׳ כית המשפט המחוזי כתל־אכיב—יפו, פ״ד כח(2) 518. העותרים הגישו ״ערעור
 בחירות״ לבית המשפט המחוזי לפי הסעיפים 72 ו־73 לחוק הרשויות המקומיות (בחירות),
 תשכ״ה—1965, וערעורם נדחה. לפי סעיף 73(א) לחוק האמור, פסק הדין של בית המשפט
 המחוזי הוא סופי ואין עליו ערעור, לא בזכות ולא ברשות. אולם הם עתרו לבג״צ בטענה
 שפסק הדין המחוזי בטל מעיקרו, הואיל ולא התירו להם לחקור את המצהירים, בניגוד
 למתחייב על־פי סעיף 17 לפקודת הראיות. בית המשפט העליון דן אפוא במשמעותה של

 הוראה זו, ולא התייחס כלל לתקנות סדר הדין המיוחדות לבית המשפט הגבוה לצדק.
 31 ראה הרנון(לעיל, הערה 12) 27.3§, בטקסס שליד הערות 17—31.

 32 יובל חכרה לכיטוח בע׳׳מ נ׳ יעקב פומם, פ״ד לה(4) 640. פסק הדין נכתב בידי מ״מ
 הנשיא, השופט י׳ כהן, ואתו ישבו בדין השופטים ברק ושילה.
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 על נזקי גוף וצירף לכתב תביעתו חוות דעת של רופא בשם ד״ר לוי בדבר נכותו.
 הנתבעת הגישה אף היא חוות דעת של רופא מטעמה ושני הרופאים המומחים נחלקו
 בממצאיהם ובמסקנותיהם. בתחילת בירור המשפט ביקשת הנתבעת, שד״ר לוי יופיע
 בבית המשפט כדי להיחקר על חוות דעתו. בית המשפט המחוזי סבר שלא יהיה צודק
 להזמין את הרופא מאילת לירושלים לחקירה שבעל־פה, ולכן הורה לנתבעת להכין
 רשימת שאלות שהרופא יענה עליהן בחוות דעת נוספת. אולם בית המשפט העליון
 קיבל פה אחד את הערעור, והורה שחוות הדעת של הרופא לא תהיה קבילה אלא אם
 יופיע הרופא בבית המשפט כדי להיחקר על חוות דעתו. תוך הסתמכות על דברי
3 כי ההוראה בפקודת הראיות היא 3 ט פ ש מ  השופט אגרנט, שהובאו לעיל, קובע בית ה
: ״מן הראוי לציין כי בבג״צ 91/74 כלל 3 4 ן ה  חד־משמעית וברורה. ואומר השופט י׳ כ
 לא אוזכר פסק הדין הנ״ל [של השופט אגרנט] וכנראה תשומת לב בית המשפט לא

 הופנתה לפסק דין זה״. ובהמשך —

 ״אין אני סבור שמה שנפסק בבג״צ 91/74 פותח פתח רחב לשלילת זכות לחקור
 מצהיר או מומחה בבית המשפט. השימוש בסמכות להגביל או לאסור חקירת עד
. . . ד ב ל ם ב י ר י ד ם נ י ר ק מ ב ה ו ב ת ר ו ר י ה ז ת ב ו ש ע י ה ך ל י ר  צ
 העמדת שאלות בכתב אינה יכולה לשמש תחליף לחקירה זו, אלא אם הדבר נעשה
 בהסכמת בעלי הדין. אין צורך להרבות בדברים על חשיבות החקירה בבית

״ 89. . . . ט פ ש מ  ה

 לסיכום נקודה זו ניתן לומר, שלפי הדין הקיים זכאי בעל דין לדרוש שהמומחה,
 עובד הציבור או המצהיר, יתייצב אישית בבית המשפט לחקירה שכנגד. בית המשפט
 חייב להיעתר לדרישה, ורק במקרים נדירים מותר לבית המשפט להגביל או לאסור

.  את חקירת החותם»3
 על רקע זה נבדוק כעת מהו השינוי הצפוי מסעיף 24(א) לחוק המוצע, שזה לשונו:

 ״הוגש מסמך מן האמורים בסעיפים 20 עד 22 [חוות דעת מומחה, תעודת רופא,
 תעודת עובד ציבור או תצהיר] רשאי בית המשפט, אם ראה צורך בכך לשם עשיית

 צדק, לצוות שמי שחתם על המסמך יתייצב בבית המשפט לחקירה״.

 כלומר, אין עוד חובה להיעתר לדרישת בעל דין שהחותם יופיע אישית לחקירה,
 אלא העניק כולו מסור לשיקול דעתו של בית המשפט בלבד. מסתבר, שלפנינו ביטול
 מפורש של זכות בעל הדין לערוך חקירה שכנגד לחותם על מסמך, המהווה ראיה נגדו.
 לנו נראה, שזוהי פגיעה חמורה באחת מזכויות היסוד של כל בעל דין, כולל הנאשם.
 כדי להעריך אל נכון את היקף הפגיעה, ראוי לזכור שוב כי החוק המוצע מרחיב במידה

 ניכרת את חובת ההיזקקות לראיות בכתב. ראינו זה עתה:

.64̂  33 שם, עמ׳ 641-
 34 בעמי 642.

 35 שם. ההדגשה הוספה.
 36 מחברי החוק המוצע כותבים בדברי ההסבר על הוראות פקודת הראיות: ״בית המשפט
 העליון פסק כי על אף לשין הציווי, דובר כאן ב׳רשות׳ של בית המשפט״. נוכח הדברים

 שהובאו בטקסט מסתבר, שהמחברים לא דייקו בהגדרת הדין הקיים.
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 (1) כי לפי סעיף 20(ב) יהיו מקרים שבהם יוסמך בית משפט לראשונה לאסור עדות
, כך שלא תהיה דרך אחרת אלא להגיש מסמך; ה ח מ ו  בעל־פה של מ

 (2) כי בעקבות ההגדרה החדשה של ״עובד ציבור״ שבסעיף 1 יגדל בצורה
 משמעותית השימוש בתעודת עובד ציבור;

 (3) כי סעיף 22 יאפשר לצוות על הוכחה באמצעות תצהיר במקום בעדות בעל־פה.
 נוכח המהפך המובטח לנו, בסדר הדין האזרחי והפלילי, כתוצאה מן המעבר הקיצוני
 אל הראיה בכתב, טבעי היה לקוות שבתור ״פיצוי״ יחזקו את זכותו של בעל־דין
 ונאשם לדרוש את התייצבות החותמים בבית המשפט לחקירה. אולם החוק בחר בדרך

 ההפוכה.
 אם אכן זו תהיה ההתפתחות, גם לא יהיה ערך רב לאמור ברישא של סעיף 51
 לחוק המוצע, כי ״מהימנותה ומשקלה של ראיה הם ענין להכרעת בית המשפט ל פ י
ת ת א ו ח ה פ ב ר ו ה א ר . שהרי בתי המשפט י ״ . . . ת ו א ו ו ר י נ י ע ה ש  מ

! ם י ד ע  ה

ה ע י מ ת ש ו ד ל ע ס ו פ ל ה ל כ ל ה ו ט י  4. ב

 את הדוגמה המובהקת של שלילת הזכות לחקירה שכנגד אפשר לראות בגישתם של
 מחברי ההצעה כלפי עדות שמיעה: סעיף 2 להצעת החוק קובע את עקרון הכשרות,
ל דבר העשוי להביא לידי הוכחת נידן כשר כראיה״. א י ן בהצעה הוראה הפוסלת כ  ״
 עדות שמיעה; קיימת רק חובת הנמקה לפי סעיף 53 : על בית המשפט לפרט בהחלטתו
 מה הניע אותו להסתמך על אמרה של אדם שלא העיד במהלך המשפט ולוותר על ראיה
. הפעם גם מציינים המחברים במפורש במבוא, כי אחד 3 7 ר ת ו  ישירה או ישירה י

 החידושים העיקריים שבהצעה הוא ״ביטול הפסילה של ראיות שמועה״ 38.
 כיוון שמדובר במפנה יסודי בכל מערכת דיני הראיות, מן הראוי לשקול היטב את
 משמעות השינוי והשלכותיו, מבחינת הקבילות של עדות שמיעה. והרי כמה היבטים

 אופייניים:
 (1) אין ההצעה מבחינה בין אמרות מחוץ לבית המשפט שהן ״יד ראשונה״, ובין
 ״יד שנייה״, או ״יד שלישית״ וכר. כלומר, כאשר ראובן ראה את האירוע וסיפר על
 כך לשמעון, ושמעון מסר על כך ללוי, תתקבל כראיה לא רק עדותו של שמעון (שהיא

 ״יד ראשונה״ של עדות שמיעה), אלא גם זו של לוי.
 (2) אין ההצעה מכשירה עדות שמיעה רק כאשר אי־אפשר, או כאשר יש קושי
 מיוחד, להגיע לעדות מקורית. האמרה שמחוץ לבית המשפט קבילה, בלי שבית

 המשפט יראה את האומר, גם אם אפשר בנקל להזמינו לאולם בית המשפט.
 (3) אין מחברי ההצעה מגלים נכונות לדרג את עדויות השמיעה השונות לפי

 37 כיוון שהכלל הפוסל עדות שמיעה איבנו נובע מן החוק החרות, אלא זו הלכה פסוקה
 שנקלטה מן המשפט האנגלי, אולי נכון היה שסעיף 53 בהצעת החוק יפתח בקביעה
 מפורשת כי ״אמרה של אדם שלא העיד במהלך המשפט כשרה כראיה״, ואחד כד יבוא
 מה שכתוב בהצעה: ״מקום שבית המשפט פוסק על סמך אמרה כאמור, יפרט בהחלטתו...״.
 אפשרות אחרת היא להוסיף את המלים הללו לסעיף 2 בהצעה: ״כל דבר העשוי להביא

 לידי הוכחת נידן כשר כראיה, לרבות אמרה של אדם שלא העיז• במהלך המשפט״.
 38 הפרקליט (לעיל, הערה 4) 140.
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 מידת מהימנותן. כך, למשל, אין ההצעה מבדילה בין עדות שמיעה המצויה במסמכים,
 שהוכנו בטרם נתגלע סכסוך כלשהו ובתנאים המבטיחים את מהימנותם, ובין עדות

 שמיעה הנמסרת בעל־פה, בנסיבות מחשידות ולצורך משפט תלוי ועומד.
 (4) אין השינוי היסודי הזה שבהצעה מצומצם לתחום האזרחי בלבד. כל עדות

 שמיעה כאמור תהיה קבילה, גם במשפט פלילי חמור. .
 כל הטיעונים על ליקויים וחולשות שבעדות השמיעה — כגון אלה שהצבענו עליהם
ת העדות. זהו אפוא מעבר חד מקבילות למשקל. אין כ ר ע  — יידונו רק במסגרת ה

. 3 » ף ס  עוד פסילה על ה
 כאשר באים לנקוט עמדה כלפי שינוי כה עקרוני, כדאי לחזור ולשקול את הנימוקים
 העיקריים של הכלל הפוסל עדות שמיעה. הכלל הפוסל נועד לקרב את השופט, ככל
 האפשר, לנושא הראיה, ולמנוע את התיווך העלול לשמש מקור לטעויות בתום לב
 או להטעיות בזדון. ההנמקה העיקרית היא, כידוע, חוסר האפשרות לחקור חקירה
 שכנגד את בעל האמרה המקורי. אין ערך רב לחקירת ״הכלי השני״: הוא אינו נכנס
 לפרטים; הוא לא נדרש ליישב סתירות או להבהיר נקודות סתומות; הוא יכול להסתפק
 בתשובה שכך נמסרו לו הדברים ותו לא. רק עד ראייה עשוי לחשוש שמא ייחשפו
 דברי שקר בחקירה שכנגד. חקירה זו היא גם האמצעי החשוב ביותר לגילוי ליקויים
ט פרטי אירוע, ו ל ק  באחת משלוש התכונות היסודיות הנדרשות אצל כל עד: כושרו ל

ר לבית המשפט את אשר קלט וזכר. ו ס מ ר אותם פרטים וכושרו ל ו כ ז  כושרו ל
 לסיכום חלק זה נציין את הדין הרצוי.

 (א) עקרונית יש לתת עדיפות ברורה לעדות הישירה והמקורית, אשר נמסרת
 בעל־פה באולם בית המשפט. רק עדות זו יש לקבל, בכפוף לחריגים שיצוינו מיד.

 (ב) המגמה צריכה להיות הקפדה על הזכות לחקירה שכנגד, בכל מקרה שהדבר
 אפשרי ומוצדק.

 (ג) אשר על כן, יש לשמור על הכלל הפוסל עדות שמיעה, אך להרחיב את
 החריגים ולהכניס בהם יותר שיטתיות וגמישות, תוך לימוד מניסיונן של מדינות אחרות.

 (ד) באשר לחריגים, ניתן להעלות כמה כיווני מחשבה, כגון:
 (1) להקל את הקבילות במשפטים אזרחיים, אך פחות בפלילים;

 (2) להכשיר כראיה עדות שמיעה המצויה במסמכים שנערכו בנסיבות המבטיחות
 את מהימנותן;

 (3) להעניק לבית המשפט העליון שיקול דעת כללי להוסיף חריגים בתנאים
 מוגדרים. כלומר, לקבל כראיה אמרות המהוות עדות שמיעה, אם יש להן ערובה
 של מהימנות. הסדר מעניין ברוח זו הוכנס בתקנות הפדרליות של ארצות הברית,

.  משנת 1975 4°

 39 כן יצוין שאם השינוי הזה יתקבל, יש להניח שיגבר הלחץ על בתי המשפט לערעורים
 בשאלות שבעובדה; שהרי בעדות שמועה אין לבית משפט קמא היתרון של התרשמות

 בלתי אמצעית מן העד המקורי, שעה שהוא נחקר בפניו חקירה נגדית.
 40 ב־ Federal Rules of Evidence, 1975 יש שתי קבוצות חריגים לכלל הפוסל עדות שמיעה:
 (1) כל אלה שלגביהם אין חשיבות לשאלה אם אפשר להביא לחקירה במשפט את בדתן
 האמרה המקורי; (2) כל אלה שלגביהם אי־האפשרות להעיד את נותן האמרה היא תנאי
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ם למהפכה בזע* הראיות? ו ק  משפטים יב, תשמ״ג היש מ

 בדרך זו אפשר לשחרר את דיני הראיות מן הסבך וההכבדה של כללים נוקשים
 ופורמליים עם סייגים מורכבים — כפי שמבקשים בצדק מחברי ההצעה — אולם בלי
 לפגוע בזכויות יסוד חשובות. זו תהיה גישה זהירה ויותר מאוזנת של פיתוח הדרגתי

 אך ללא מהפכות!

ת ו י ו ס ת ח ו י א  ד. ר

 בנוסף למה שצוין לעיל, בפרק ב׳ של רשימתנו, על שתיקת מחברי ההצעה בקשר
 לכמה טענות חסיון בהתקשרויות אמון, נעיר כעת על שני הסדרים חדשים הנכללים

 בחוק המוצע.

ר ו ב י צ ו ה ה א נ י ד מ ת ה ב ו ט ן ל ו י ס  1. ח

 בדברי ההסבר כתוב רק דבר אחד: ״סעיפים אלה (39 ו־40) משלבים את הקבוע היום
 בסעיפים 44 עד 46 לפקודת הראיות״. אפשר היה להניח אפוא, שאין שום שינוי

 בתוכן. אולם המעיין יווכח שלא בן הדבר.
 נניח, ששאלת החסיון מתעוררת בבית משפט השלום באילת או בבית המשפט
 המחוזי בנצרת. כיום קיימת הבחנה ברורה בין טענות חסיון מטעמים של ביטחון או
 יחסי חוץ מן הצד האחד, ובין טענות חסיון בגלל כל אינטרס ציבורי חשוב אחר, מן
 הצד האחר. אם הטענת נוגעת לקטגוריה הראשונה (ביטחון או יחסי חוץ), אזי יש
 להעביר את ההכרעה בעתירה לגילוי הראיה ולהסרת החסיון אל שופט בית המשפט
 העליון. אולם, כאשר מדובר בטענת חסיון מן הקטגוריה השנייה, בגלל אינטרס
 ציבורי חשוב שאינו נוגע לביטחון או ליחסי חוץ, אזי הטריבונל שבפניו התעוררה

ג י ר ח  מוקדם לקבילותה של עדות השמיעה. כל אחת משתי קבוצות החריגים מסתיימת ב
י שלפיו קבילה גם כל אמרה, שאינה נופלת במסגרת אחד החריגים הקודמים, אם ר ו י  ש
 יש לה ערובה דומה של מהימנות ואם מתקיימים מספר תנאים, המפורטים בתקנה. וזו

 לשון החריג השיורי שבסוף קבוצת החריגים הראשונה,(24)803:
"(24) Other exceptions. — A statement not specifically covered by any 
of the foregoing exceptions but having equivalent circumstantial guarantees 
of trustworthiness, if the court determines that (A) the statement is offered 
as evidence of a material fact; (B) the statement is more probative on 
the point for which it is offered than any other evidence which the pro-
ponent can procure through reasonable efforts; and (C) the general pur-
poses of these rules and the interests of justice will best be served by 
admission of the statement into evidenc. However, a statement may not 
be admitted under this exception unless the proponent of it makes 
known to the adverse party sufficiently in advance of the trial or 
hearing to provide the adverse party with a fair opportunity to prepare to 
meet it, his intention to offer the statement and the particulars of it, 

.including the name and address of the declarant" 
4 Weinstein's Evidence, (New York, 1981) :לדיון נרחב בחריגים השיוריים האלה ראה 

. 8 0 4 - 2 ,803-4 
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 אליהו הרנון משפטים יב, תשמ״ג

 השאלה — למשל, בית משפט השלום באילת או בית המשפט המחוזי בנצרת — הוא
 שיכריע בשאלה. אין צורך להפסיק את הדיון».

 והנה, לפי החוק המוצע כל ההבחנה החשובה הזאת תתבטל: גם בטענת חסיון
 מטעמים של אינטרס ציבורי חשוב רק שופט בית המשפט העליון יהיה מוסמך לפסוק.
 בדרך כלל יהיה אפוא צורך להפסיק את הדיון כדי לאפשר הגשת עתירה ולהמתין
 לתוצאות. האם השינוי הזה דרוש ורצוי ? לדעתנו, אין לו כל הצדקה. הוא רק יסרבל
 את הדיון ויאריך את משך ההליכים; כלומר, יפעל בכיוון ההפוך מזה שהציבו לעצמם

 מחברי הצעת החוק.
 מכל מקום, טבעי היה לצפות שדברי ההסבר קודם כל יעמידו את הקורא על השינוי

 ושנית, יסבירו מה ראו על ככה — אך כל זה לא נעשה.

ן ו י ס ת ח ל א ש  2. ערעור ב

 לפי הדין הקיים יש תמיד ערעור בזכות על פסק דין. על החלטות ביניים — כגון
 בענייני ראיות — במשפטים אזרחיים, יש אפשרות לערער מיד, אך רק לאחר קבלת
 רשות. במשפטים פליליים אין כלל ערעור מידי על החלטות ביניים, זולת ההסדר

 המיוחד שהוכנס בתשל״ה לגבי טענת פסלות נגד שופט.
 לפי סעיף 132א לחוק סדר הדין הפלילי רשאי בעל דין לבקש ששופט פלוני יפסול
 עצמו מלישב בדין ואותו שופט יחליט בדבר. על החלטה כזאת — שיכולה להיות
, ת ו כ ז  מערכאת כלשהי, לרבות בית משפט השלום — רשאי בעל דין לערער ב
, כמפורט בסעיף 132ב לחוק האמור. ן ו י ל ע ט ה פ ש מ ת ה י ב ת ל ו ר י ש  י
 בערעור ידון נשיא בית המשפט העליון או שופט אחד או שלושה שופטים של בית
 המשפט העליון, כפי שיקבע הנשיא. הודיע בעל דין שבדעתו לערער על ההחלטה,
, ולא יימשך עד להחלטה בערעור, זולת אם החליט השופט, ט פ ש מ ק ה ס פ ו  י
 מנימוקים שיירשמו, שיש להמשיך במשפט; למעשה, מקובל להפסיק את המשפט עד
 להכרעה בערעור. זהו אפוא הסדר יוצא דופן שהותאם לבעיה מיוחדת במינה: הצורך
 לאפשר ביקורת ערעורית מחירה ויעילה, כאשר הטענות כלפי שופטים הן שהם פסולים
 מלדון במשפט כולו, בגלל נגיעה אישית, חשש לדעה קדומה או נימוק אחר כיוצא
 בו. ומעל לכל אלה מרחפת המגמה שהצדק צריך לא רק להיעשות אלא גם להיראות.
 והנה, מחברי הקודיפיקציה של דיני הראיות סברו, משום מה, כי ההסדר האמור

 הולם גם ערעורים בשאלות של חסיון. וכך נקבע בסעיף 48 לחוק המוצע:

 ״דחה בית המשפט טענת חסיון לפי פרק זה, נתונה החלטה זו לערעור כאמור
 בסעיף 132ב לחוק סדר הדין הפלילי, תשכ״ה—1965, והוא גם אם הטענה נדחתה

 בהליך אזרחי״.

ת על כל החלטה הדוחה ו כ ז  פירוש הדבר, שלראשונה בארץ יאפשרו ערעור ב
 טענת חסיון כלשהי; כגון, חסיון מפני הפללה עצמית, יחסי עורך דין ולקוח, יחסי
 רופא וחולה, בני זוג ועוד. זבות הערעור תהיה מכל בתי המשפט בארץ, על כל

 41 לדיוץ בסוגיה זו, לרבות ההתפתחות שחלה בארץ, ראה, למשל, הרנון (לעיל, הערה 12)
.§19.3 
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ם למהפכה בדיני הראיותן ו ק  משפטים יב, תשמ״ג היש מ

 דרגותיהם, הן במשפטים פליליים והן במשפטים אזרחיים, ותמיד — ישירות לבית
 המשפט העליון. נקל לשער, שבית המשפט העליון יוצף בקבוצה חדשה של ערעורים.

. 4  מפני מה הוכנס חידוש זה ך אין בדברי ההסבר מענה על כך 2

ם ש א נ ת ה ר מ  ה. א

 אחת הסוגיות המרכזיות של דיני הראיות היא, כיצד מביאים לידיעת בית המשפט
 את הדברים שאמר (או כתב) הנאשם מחוץ לבית המשפט כהוכחה לאשמתו. בעיקר
 הכוונה לקבילותה של אמרה שנגבתה מן הנאשם במשטרה, לסדרי הדין בהגשת האמרה
 כראיה ולערכה הראייתי. הדין הקיים מבוסם על כמה הוראות בפקודת הראיות ועל
 מספר רב של פסקי דין, כאשר שאלות יסוד של מדיניות שיפוטית באו לידי ביטוי

 בהבדלי גישה מצד שופטים שונים של בית המשפט העליון.
 בחוק המוצע נעשה ניסיון למצ1ת סוגיה קשה ומורכבת זו בהוראה בת 4 שורות
 בלבד (סעיף 36). ההערות שלהלן יתמקדו בשתי שאלות: סדר הדין בהגשת הודאות

 הקרוי ״משפט זוטא״ ותנאי הקבילות של אמרת הנאשם.

א ט ו ט ז פ ש  1. מ

 לפי סעיף 12 לפקודת הראיות, על התביעה להראות כי ההודאה היתה ״חופשית ומרצון״.
 אם הנאשם מתנגד .לקבילות האמרה, תוכרע השאלה בהליך מיוחד הקרוי ״משפט
 זוטא״, שהוא משפט בתוך משפט. במקרה כזה חובה על בית המשפט לערוך משפט
 זוטא. אמנם אין על כך הוראה בחוק החרות, אך זהו נוהג שהשתרש במידה כזאת שיש

 לראותו כאחת מזכויות הנאשם ».
 במסגרת משפט הזוטא, האם מותר לבית המשפט לעיין בהודאה עצמה, כדי ללמוד
 מתוכנה אם היא קבילה י התשובה המקובלת היא שלילית, לפי שעה *4, אך לפחות

 אחד השופטים חולק על דעה זו בתוקף ».

 42 מנוסח סעיף 48 לא ברור אם זכות הערעור תינתן רק לבעלי הדין או גם לעדים עצמם:
 כתוב שההחלטה נתונה לערעור. אולם ראוי לציין כי בטענות חסיון, דווקא לעדים — יותר
 מאשר לבעלי הדין — עשוי להיות עניין מיוחד להתמיד בהתנגדותם לגילוי הראיה, על־ידי
 מיצוי בל ההליכים האפשריים. בסעיף 132ב לחוק סדר הדיון הפלילי (על פסילת שופט)
 מדובר, כמובן, רק בבעלי הדין. והערה נוספת: אם כבר מאפשרים ערעור על טענות חסיון,
 מדוע רק כאשר הטענה נ ד ח ת ה י הרי ייתכן שבעל דין ייפגע מהתלטה המקבלת טענת

 חסיון, וירצה לערער עליה מיד.
 43 ע״פ 467/69 טקפון, פ״ד כד(1) 98,95, 104.

 44 בע״ס 307/60 יאפין, פ׳׳ד יז 1541, 1556, אמר בית המשפט העליון, מפי השופט אגרנט,
ו ה ל ל י ל  כי ״בבואו להחליט, אם הנסיבות מחייבות להסיק שההודאה אינה קבילה, ח
״ (ההדגשה הוספה). לעומת זאת, בע׳׳פ ה נ כ ו ל ת ת א ו ע ש , ל ט פ ש מ ת ה י ב  ל
 183/78, 191/79 אבו מידג׳מ, פ״ד לד(4) 533, 540, השופט לנדוי אמנם נוקט אותה עמדה,
 אך בהרבה פחות פסקנות, תוך חזרה על דעתו שלא יתנגד לביטול משפט הזוטא באמצעות

 חקיקות
 45 ראה דברי השופט חיים כהן בפרשת ברנפ, ע״פ 127/76, פ״ד ל(3) 507, 512. בע״פ 516/79,
 82/80, 95, 98 5ר־זיו, פ״ד לה(2) 576, 585—586, העיר השופט ברק כי לדעתו מן הראוי
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ן משפטים יב, תשמ״ג ו מ  אליהו ה

 בעקבות ביקורת שנמתחה, היו שהציעו לבטל, באמצעות חקיקה, את משפט הזוטא,
 ולשלב את בירור הנסיבות של מתן האמרה עם הדיון ביתר הראיות שבמשפט. אחרים
. בהעדר תמיכה 4 6 וטא  התנגדו לביטול, תוך הצבעה על יתרונות ההליך של משפט ז

 מספקת בשינוי, טרם הוגשה לכנסת הצעת חוק כלשהיא בעניין זה.
 בחוק המוצע אין כל התייחסות מפורשת למשפט זוטא. בדברי ההסבר כתוב:

 ״הנוסח המוצע [של סעיף 36] מדגיש יותר את ההיבט הענייני של ההוראה ומדלג
 על ההיבט הפרוצסואלי; ייתכן ששינוי זה ייתר במקרים מתאימים את Litt־e1n׳

."'Trial 

 מה זה ״ייתכן״? ומתי זה ״במקרים מתאימים״? מן הראוי לנקוט עמדה ברורה
 בוויכוח הנטוש זה שנים, בעד או נגד המשך ההליך של משפט זוטא.

 לנו נראה, שנימוקי המתנגדים לשינוי משכנעים יותר, וניסיון השנים האחרונות
 רק מחזק עמדה זו. ראשית, אין זה בטוח כלל שביטול ההליך יביא לחיסכון בזמן.
 שנית, אם לא תהיה הכרעה מוקדמת בדבר קבילות האמרה (ההודאה), הרי בסוף
 המשפט עלולה להיווצר סתירה פנימית אצל השופט: שכנוע באמיתות ההודאה לאור
 כל יתר הראיות שקיבל, בצד נטייה לפסול את ההודאה בגלל הדרכים הלא חוקיות או
. שלישית, וזה אולי העיקר, לעצם קיומו של 4 7  הבלתי הוגנות שננקטו לשם השגתה
 משפט זוטא יש השפעה מרסנת על המשטרה. כיוון שההיזקקות לאלימות ולדרכים
 פסולות אחרות מצד חוקרי המשטרה היא תופעה שכנראה החמירה בשנים האחרונות 8*,
 אין לוותר על אותם אמצעי פיקוח מעטים, אפילו יש בהם רק סיכוי מה לצמצם את
 התופעה. דו״ח ועדת סירוטה—איתן מצביע על היבטים שליליים בחקירת חשודים ועל

 ליקויים רציניים ביותר בטיפול המשטרתי בתלונות נגד שוטרים 49,

ה י א ר ת כאשם כ ר מ ת א ל ב ק ם ל י א נ ת  2. ה

 סעיף 36 לחוק המוצע אומר:
 תנאיב לקבלת 36. אמרה של אדם לא תשמש ראיה נגדו במשפט פלילי שהוא נאשם
 אמרה כראיה בו, אלא אם שוכנע בית המשפט שהנאשם נתן אותה מרצונו החופשי,
 ושלא כתוצאה מאלימות, מאיום או מפיתוי, או ששוכנע, מתוך האמרה

 או בררך אחרת שהיא אמרת אמת״.

 שבית המשפט יחליט על כך בכל מקרה, על־פי שיקול דעתו; אך השאלת לא הוכרעה
 ישירות, אלא הושארה ב״צריך עיון״.

 46 לדיון נוסף בעד ונגד משפט זוטא, ראה, למשל, הרנון(לעיל, הערה 12) 280—281; וכן ראה:
11th Report of the Criminal Law Revision Committee on Evidence (General)", 

.paragraphs 54, 61—65, Cmnd. 4991 1972) 
 47 מובן, שטיעון זה תקף רק בהנחה שאין מקבלים את מת שכתוב בסיפא של סעיף 36 לחוק

 המוצע — כפי שיתבאר להלן, בפסקה 2 (״התנאים לקבלת אמרת נאשם כראיה״).
 48 כפי שעולה מן הפסיקה של בית המשפט העליון ומן הדו״ח של ועדת סירוטה—איתן,
 מינואר 1980, על הטענות בדבר שימוש בכוח בעת חקירה ומעצר ודרכי בדיקת התלונות

 בידי המשטרה.
 49 עם זאת, הוועדה לא הציעה להוציא מידי המשטרה את כל הטיפול בתלונות אלה. היא
 המליצה רק להקים, ליד לשכת היועץ המשפטי לממשלה, יחידת מעקב של משפטנים־
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ם למהפכה בדיני הראיותל ו ק  משפטים יב, תשמיע היש מ

 מבחינת נטל השכנוע ימשיך כנראה לחול הדין הקיים: על התביעה רובץ הבטל
 לשכנע שנתמלאו תנאי הקבילות. אולם יש שינוי של ממש בתנאים. לפי סעיף 36
 תהיה לתביעה הברירה לבחור באחת משתי דרכים: (א) לשכנע את בית המשפט
ן שלא כתוצאה מאלימות, מאיום או כ  שהאדם נתן את האמרה מרצונו החופשי ו
 מפיתוי, או (ב) לשכנע את בית המשפט, ״מתוך האמרה או בדרך אחרת״, שהאמרה

 היא אמרת אמת.
: בדרך הראשונה יש משום הכבדה על התביעה. עד כה דנו בטענות  אשר ל־(א)
 על שימוש באלימות, באיומים או בפיתויים כחלק מן הדיון בשאלה אם האמרה ניתנה
 מרצונו החופשי של הנחקר. והנה כעת מוצע שהתביעה תצטרך להוכיח העדר אלימות,
ף עליו. כיום ס ו נ ב ד מעניין הרצון החופשי ו ר פ נ  ושלא היה איום או פיתוי, ב
 יכול בית המשפט לומר: אמנם היה פיתוי או היה איום, אך הוא לא שלל את רצונו
 החופשי של נותן האמרה, ולכן אמרתו קבילה. לפי החוק המוצע ההודאה כנראה צריכת

 להיפסל.
: הדרך השנייה של סעיף 36 יש בה משום שינוי מרחיק לכת שקשה ב) )  אשר ל־
 להשלים עמו. משמעותה היא, שאם התביעה תשכנע, בדרך כלשהי (לרבות העיון
 באמרה עצמה), שהאמרה היא אמת, היא תהיה קבילה, אף אם ניתנה כתוצאה מאלימות
 או מהתעללות וגם אם בית המשפט סבור שלא ניתנה מרצונו החופשי של הנחקר.
 אם הרעיון הזה אכן יתקבל וההוראה תיהפך לחוק, קיימת סכנה של התגברות הזלזול
 בזכויות הפרט ובכבודו כבן־אדם. יש חשש, שתתחזק בשורות החוקרים ההרגשה, בי

 המטרה של בירור האמת מקדשת את כל האמצעים.
 הסיפא של סעיף 36 מזכיר את השקפותיו של השופט חיים כהן, שהביען בשורה
 של פסקי דין, ובמיוחד בפרשת אבו־מדיג׳ם מ־1979 0י־•. לדעתו, הודאה יכולה להיחשב
 כ״חופשית ומרצון״ ולכן קבילה, ״תהא אשר תהא ההתעללות שקדמה לה״, כי ״תמיד
 גרסתי, הודיית הנאשם לחוד והתעללות חוקריו לחוד״. על־פי תוכן ההודאה ויתר
 הנסיבות יש לברר את השאלה שבעובדה, האם היה באמצעים הפסולים שנקטה המשטרה
 כדי להביא נאשם מיוחד זה לידי הודיית שקר. פסילת הודאות אינה מרתיעה את
 המשטרה, ורעיון הפסילה הוא מותרות שאין אנו יכולים להרשות לעצמנו, בגלל

 התגברות הפשיעה.
 אולם ההלכה הרווחת היא שונה, ומייצגה המובהק הוא השופט לנדוי. בפרשת
, הוא הקדיש חלק ניכר מפסק דינו להסתייגות  אבו־מידג׳פ, שנפסקה בשנת 1980 ״
 ברורה וחד־משמעית משיטת השופט כהן, שהיא, לדבריו, ״מוטעית על־פי עקרונות
5 מתנגד לכלל הפסילה האמריקני על־פי גירסתו 2 י  יסוד״. אמנם, גם השופט לבדו
 הקיצונית, המכונה ״פירות העץ המורעל״ (או ״פרי הבאושים של העץ המורעל״).

 חוקרים, שתלווה את הטיפול המשטרתי בתלונות כלפי שוטרים. אולם מסתבר, שהממונים
 על המשטרה אינם מוכנים לקבל אפילו את ההמלצה הצנועה של הוועדה. דומה שעמדה זו

 יכולה רק לסייע לאלה המתנגדים לביטול משפט זוטא.
, פי׳ד לג(3) 376, 381. B 369/78׳׳í 50 

 51 ע״פ 191/79,183/78, פ״ד לד(4) 533.
 52 וככל הנראה זו גם דעת רוב השופטים של בית המשפט העליון.
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 ולכן, כאשר מוצאים, למשל, סמים אצל אדם בחיפוש שנערך שלא כדין, הראיה תהיה
 קבילה. אולם אין להשלים, לדעתו, עם קבלת ראיות שהושגו כתוצאה מהתעללות. יש
 להקפיד על שלמות הגוף והנפש של הנחקר. יהיה זה מסוכן מאוד אם נראה את גילוי
. אם גורסים שטענות הנאשם 5 3 ן ו  האמת או את מהימנות ההודאה כמבחן בלעדי ועלי
 על מכות שהוכה במשטרה הן בלתי רלוונטיות לעניין קבילות אמרותיו, עלולים להגיע
 ״עד מהרה למסקנה שכל התעללות וכל עינוי של הנחקר מותרים, כל עוד משתכנע
 בית המשפט מקריאת ההודאה שהיא אמת. ושמא התעללות ועינויים יכולים באמת
 לשמש לפעמים אמצעים יעילים כדי להוציא הודאת אמת מפי הנחקר י אמנם כך סברו

 אבות האינקוויזיציה...״
 האם אין הדברים האלה מהווים הנמקה קולעת להסתייגות ברורה מן הסיפא של

 סעיף 36 לחוק המוצע ? !
 לשם השוואה, ראוי לעיין במגמות המסתמנות אצל מתכנני החוק הרצוי באנגליה —
 המדינה אשר ממנה הן שאבנו את מרבית דיני הראיות. ועדת הריפורמה המלכותית
B (The Royal Commission on Criminal Procedure) המליצה S לסדר הדין הפלילי 
 בשנת 1981 להחליף את ״תקנות השופטים״ (Judges' Rules) בהנחיות חדשות וברורות
 שהמשטרה תוכל לפעול על־פיהן ושגם יחזקו את ערובות החשוד הנחקר. אשר
ת הכללים, רוב חברי הוועדה אמנם דחו את כלל הפסילה האמריקני, אולם פ י כ א  ל
 הוועדה המליצה, פה אחד, לפסול אוטומטית כל ראיה שהושגה באלימות, באיומי

 אלימות, בעינויים או כתוצאה מטיפול בלתי אנושי או משפיל:

" . . . in order to mark the seriousness of any breach of the rule prohibiting 
violence, threats of violence, torture or i n h u m a n or degrading treatment 
and society's abhorrence of such conduct, non-compliance with this 
prohibition should lead to the automatic exclusion of evidence so ob-
tained" 5 0 . 

 ספק אם ניתן לחוקק את דיני אמרת הנאשם בלי לקבוע בעת ובעונה אחת גם את
 הכללים שצריכים לחייב את המשטרה בחקירת חשודים ומה דינן של ראיות שהושגו
 באמצעים בלתי חוקיים או בלתי הוגנים. זוהי אחת הסוגיות הקשות ששיטות משפט
 רבות מתלבטות בה ואף הועלו פתרונות מגוונים ומעניינים. חבל שבמבוא ובדברי
 ההסבר אין שום ניסיון להתמודד עם דילמה זו, ואין אפילו הפניה למקורות הרלוונטיים.

 53 ראה פ״ד לד(4), בעמ׳ 539 ו־540.
 54 שמ, עמ׳ 539.

 55 ועדה זו ישבה על מדוכת סדר הדין הפלילי באנגליה במשך שלוש שנים בערך (1978—
 1980). היא קיבלה חוות דעת בעל־פה ובכתב וכן הזמינה מיזמתה 12 מתקדים, כולל מחקר
 שדה של פסיכולוגים, שעקבו אתר המתרחש בחקירות משטרתיות. על בסיס חוות הדעת
'The Report :והמחקרים הוכן הדו״ח שנתפרסם בתחילת 1981, בספר המחזיק כ־240 עמ׳ 
of the Royal Commission on Criminal Procedure", HMSO, Cmnd. 8092 (Jan. 

.1981) 
 56 סעיף Report•! 4.132 הנ״ל (עמי 116—117). ההדגשות הוספו.
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ם למהפכה בדיני הראיותז ו ק  משפטים יב, תשמ״נ היש מ

ם ו כ י  ו. ס

 (א) המטרה של סדרי הדין ודיני הראיות היא לברר את האמת, ובפלילים —־
 להרשיע את האשמים ולהילחם ביעילות בפשיעה; אך לא בכל מהיר, לא בכל אמצעי.

.  מהימנות הודאה, למשל, איננה ערך בלעדי ״
 (ב) יש לשחרר את דיני הראיות מנוקשות ומפורמליות ומסייגים טכניים, כפי
. אולם פ  שסבורים מחברי החוק המוצע — כגון דרישת הסיוע לעדות שותף לעבירה 8
. ההצעות החדשות לשנות את 0 9  הזכות לחקירה שכנגד אינה עניין טכני או פורמלי
8 ולקבוע ערעור בזכות על כל 0 ר בו  הסמכות בעניין החסיון לטובת המדינה או הצי
 טענת חסיון שנדחתה רק יסרבלו את ההליכים שלא לצורך ויהוו הכבדה נוספת

 על בית המשפט העליון.
 (ג) בכל קודיפיקציה רצוי שלא להשאיר, ללא פתרון ברור, שאלות עקרוניות, כגון
 היקף החסיון של מידע אשר נמסר בעקבות יחסי אמון (של עיתונאי, עובד סוציאלי,
8 או דין אמצעים מיכניים ומדעיים  חוקר מדעי) 2», כללי נטל ההוכחה ומידות ההוכחה 3

.  כדרך הוכחה (בדיקה בפוליגרף)»9
 (ד) ריכוז השינויים העיקריים, הנובעים מן החוק המוצע, לגבי משפטים פליליים,
״; (2) כל 5  מעלה, כי לבית המשפט יהיה מותר כנראה לקבל: (1) כל עדות שמיעה
; (4) תצהירים וחוות דעת בכתב 6  עדות סברה ״י׳; (3) כל מידע על הרשעות קודמות 7
; (5) פרוטוקול עדות שגבה במקומו אדם אחר, 8  של מומחים, בלי כל חקירה שכנגד 3
; (6) אמרת נאשם במשטרה שהוגשה תוך שימוש 8 9 ט פ ו  אשר אינו חייב להיות ש
 באלימות או בהשפלת הנחקר או שלא מרצונו החופשי, ובלבד שתוכנה נראה לבית

. ז  המשפט כמשקף את האמת °
 כן רשאי יהיה בית המשפט להרשיע: (1) על־פי אמרת נאשם בלבד, בלא דבר־מה־
; (3) על־פי ידיעתו 7 2 ו ה ש ל ; (2) על־פי עד אחד, בלא סיוע ובלא חיזוק כ 7 1 ף ס ו  נ

. י ין 3  הפרטית של השופט עצמו, כתוצאה ממראה עינ

 57 ראה לעיל פרק ה/ סעיף 2 (״התנאים לקבלת אמרת נאשם כראיה״).
 58 ראה סעיף 52 בחוק המוצע ודברי ההסבר הנלווים לו וכן במבוא.

 59 ראה לעיל, פרק ג׳(״פגיעות בזכות לחקירה שכנגדי).
 60 ראה לעיל, פרק ד׳, סעיף 1 (״חסיוז לטובת המדינה או הציבור״).

 61 ראה לעיל, פרק די, סעיף 2 (״ערעור בשאלת חסיון׳׳).
 62 ראה לעיל, פרק ב׳, סעיף 3 (״התנגדות עיתונאי לגילוי מקורות מידע׳׳).

 63 אשר אין להם כל זכר בחוק המוצע.
 64 ראה לעיל, פרק ב׳, סעיף 2 (״ממצאי בדיקה בפוליגרף״).

 65 ראה לעיל, פרק גי, סעיף 4 (״ביטול הכלל הפוסל עדות שמיעה״).
 66 בחוק המוצע אין כל התייחסות לכך.

 67 ראה לעיל, פרק בי, סעיף 1 (׳׳מעשים דומים והרשעות קודמות״).
 68 ראה לעיל, פרק גי, סעיף 3 (״מסמכים במקום עדות בעל־סה וחקירת החותם״).

 69 ראה לעיל, פרק ג׳, סעיף 2 (״גביית עדות בידי שליח״).
 0ד ראה לעיל, פרק הי, סעיף 2 (״התנאים לקבלת אמרת נאשם כראיה׳׳).

 71 ראה סעיף 52 לחוק המוצע ודברי ההסבר הנלווים לו.
 2ד ראה ההערה הקודמת.

 73 ראה סעיף 34 לחוק המוצע.
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 (ה) נוכח השינויים המפליגים שבחוק המוצע, מתעוררים הרהורים שונים, וביניהם:
 (1) האם אין מטילים על השופט מעמסה קשה מנשוא ? האם לא ניתן לשופט במקרים
 רבים שיקול דעת רחב מדי, בלא הנחיות מוגדרות? (2) ספק אם אפשר להציע חוק
 ראיות כה חדשני, בלי להכריע תחילה בכמה שאלות יסוד של סדר הדין בכלל; כגון,
 האם, ובאיזו מידה, ממשיכים להתבסס על השיטה האדברסרית, שיסודה במשפט המקובל,

 או שמא עוברים לשיטה האינקוויזיטורית, המקובלת ביבשת אירופה.
 (ו) אפשר להסכים לחלק קטן מן החידושים שבחוק המוצע, אך התמונה המצטברת
 מצביעה על מהפכה, ולאו דווקא בכיוון הרצוי. יש בהחלט מקום לקודיפיקציה של דיני
 הראיות בארץ, אך תוך חתירה לאיזון אינטרסים שונה ולהתחשבות רבה יותר בזכויות

 הפרט.
 (ז) רק לפני שנתיים הוכנס שינוי מרחיק לכת בפקודת הראיות: התיקון מס׳ 4,
 שהוסיף את סעיף 10א, על אמרת עד מחוץ לבית המשפט. עוד מוקדם מדי להעריך,
 באיזו מידה אכן מוצדק היה שינוי זה, על כל חלקיו. והנה, עוד בטרם ״עיכלנו״ את
 המהפך של תש״מ, וכבר באים מחברי החוק המוצע ומבקשים להכניס בבת אחת שידוד

 מערכות בכל דיני הראיות. ספק גדול אס השעה כשרה לכך.
 (ח) כאשר אין תחושה כללית שסדרי הדין ודיני הראיות הקיימים נכשלו לחלוטין,
 רצוי שלא לעשות שינויים דראסטיים, אלא רק שיפורים הדרגתיים. אין צורך במהפכה

: 7  והיא אף מסוכנת. כפי שכתב פעם השופט לנדוי על דיני הראיות בארץ 4

 ״אני מציע שלא ניכנע ליצר החדשנות לשמה, ואם השיטה הקיימת הוכיחה את
 עצמה, נשתדל לשכללה, אך בל נשליך אותה כולה, ככלי אין חפץ בו״.

 74 בביקורת על ״אליהו הרנון: דיני ראיות, חלק ראשון״, משפנויפ ג (תשל״א) 189,188.
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