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זכות השתיקה וזכותו של נאש שלא להיחקר על עברו 

  מילשטיי�אגב פסק די�  :הפלילי

  מאת

  *חיה זנדברג

לאחרונה נדרש בית המשפט העליו� . קולמוסי� רבי� נשברו בסוגיית זכות השתיקה

ש� עלתה השאלה א� שתיקת הנאש� במשפטו יכולה , ÔÈÈË˘ÏÈÓלסוגיה זו בפסק די� 

, המאמר עוסק בזווית מסוימת של זכות השתיקה. אתולהוד" דבר מה נוס�"לשמש 

ההצדקה להסקת מסקנות ראייתיות : ÔÈÈË˘ÏÈÓהכרוכה בשאלה שנדונה בפסק די� 

במאמר נטע� כי קיי� קשר בי� הסקת מסקנות ראייתיות . משתיקת הנאש� במשפטו

במדינות כמו . מהשתיקה במשפט לבי� זכותו של הנאש� שלא להיחקר על עברו הפלילי

אי� , שבה� נאש� המעיד להגנתו יכול להיחקר על עברו הפלילי, הברית וקנדה�ארצות

 הואיל וייתכ� ,מקו� להסיק מסקנות ראייתיות לחובת הנאש� משתיקתו במשפט

 ,לעומת זאת. שהחלטת הנאש� לשתוק נובעת מרצונו למנוע את חשיפת עברו הפלילי

ה� נאש� המעיד להגנתו מוג� במידה  שב,)ובמידה מסוימת אנגליה(במדינות כמו ישראל 

נית� להבי� מדוע מוסקות מסקנות ראייתיות לחובת , רבה מפני חשיפת עברו הפלילי

  .הנאש� מהחלטתו לשמור על שתיקה במשפטו

  
‡ .¯·„ Á˙Ù .· .È�˜È¯Ó‡‰ ËÙ˘Ó· ‰˜È˙˘‰ ˙ÂÎÊ .‚ . ÈÏÈÏÙ‰ Â¯·Ú ÏÚ Ì˘‡� ˙¯È˜Á

ÈÏ‡¯˘È‰ ËÙ˘Ó·Â È�˜È¯Ó‡‰ ËÙ˘Ó· .„ .ÒÓ ˙˜Ò‰ Ì˘‡�‰ ˙˜È˙˘Ó ˙ÂÈ˙ÈÈ‡¯ ˙Â�˜
ÂËÙ˘Ó· .‰ .ÈÏ‚�‡‰ ËÙ˘Ó‰ .Â .È„�˜‰ ËÙ˘Ó‰ .Ê .ÌÂÎÈÒ :˙Â¯Á˙Ó‰ ˙ÂÈÂÎÊ‰.  

  פתח דבר. א

 הא� שתיקת הנאש� במשפטו יכולה בשאלה  ד� בית המשפט העליו�ÔÈÈË˘ÏÈÓ1בפרשת 

. הודה במשטרה בביצוע עבירה נאש� :וביתר פירוט .לחובתו" נוס��מה�דבר"לשמש 

 
תודתי נתונה לחברי . ירושלי�, האוניברסיטה העברית, הפקולטה למשפטי�, דוקטור למשפטי�  *

המועילות לגרסה קודמת של על הערותיה� , חי� ובמיוחד לעורכת מיטל בר, "טי�משפ"מערכת 

 .העמדות המובעות במאמר מבטאות את עמדתה הפרטית של המחברת. המאמר
פרשת : להל�) (14.12.2006, פורס� בנבו (ÔÈÈË˘ÏÈÓ '˙‰È˘‡¯‰ È‡·ˆ‰ Ú·Â � 4142/04פ "רע   1

ÔÈÈË˘ÏÈÓ.(  
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 2.עד המשפט כפר הנאש� בעובדות המיוחסות לו והתיק נקבע להוכחותבהגיע מו

 כדי שנית� יהיה להרשיע נאש� 3.התביעה הגישה את הודאת הנאש� כראיה לחובתו

הכרחי שתימצא , שנמסרה מחו� לכתליו של בית המשפט, בפלילי� על סמ� הודאתו
 השאלה 4.אש�לחובתו של הנ" נוס�� מה� דבר"בחומר הראיות ראיה שתהיה בבחינת 

 הייתה הא� בחירתו של הנאש� לא לעלות על דוכ� העדי� ÔÈÈË˘ÏÈÓשעלתה בפרשת 

  . יכולה לשמש ראיה לחובתו5ולא להעיד להגנתו במשפטו שלו

, ]נוסח משולב[ לחוק סדר הדי� הפלילי 162השאלה עלתה בשל סעי� 

 הראיות  למשקלÂÊÈÁ˜הימנעות הנאש� מהעיד עשויה לשמש " שלפיו ,�1982ב"התשמ

). ההדגשה הוספה..." ( לראיות התביעה במקו� שדרוש לה� סיועÚÂÈÒשל התביעה וכ� 

לראיות " חיזוק"או " סיוע" הקובעת כאמור כי השתיקה יכולה להוות –הוראה זו 

להודאת " נוס�� מה� דבר" הביאה להעלאת השאלה א� שתיקה יכולה לשמש –התביעה 

  6.הנאש�

 
קובע כי נאש� רשאי לכפור , 43ח "ס, �1982 ב"התשמ, ]נוסח משולב[חוק סדר הדי� הפלילי ל 152' ס  2

 לחוק סדר הדי� 154' ס. להודות בה� או לשמור על שתיקה ביחס אליה�, בעובדות שבכתב האישו�

 לחוק סדר הדי� הפלילי 156' ס. כמוכחת, ככלל, הפלילי קובע כי עובדה שהנאש� הודה בה יראוה

דות כתב האישו� תביא התביעה בפני בית המשפט את ראיותיה קובע כי א� לא הודה הנאש� בעוב

, כמוב�, בענייננו דובר בנאש� שכפר בעובדות כתב האישו� ולכ� המשמעות היא. להוכחת העובדות

 . שהתביעה צריכה להביא את ראיותיה להוכחת אשמתו
שנמסרה , ש�קובע כי הודאת נא, 421ח "נ, �1971א"התשל, ]נוסח חדש[ לפקודת הראיות 12' ס  3

 ".חופשית ומרצו�"תהיה קבילה כראיה לחובתו א� היא , מחו� לכותלי בית המשפט
) 3(ד לז" פ,�˙ ÈÏÚ 'Ó„ÈÏ‡¯˘È � 556/80 פ"עראו ;  היא יציר הפסיקה"דבר מה נוס�"להדרישה   4

 .וסקירת הפסיקה המופיעה ש�) 1983( לפסק דינו של השופט אלו� 3' פס, 169
בחור א� לעלות להעיד כעד הגנה מטע� עצמו או להימנע מכ� ולשמור על נאש� זכאי ל, כידוע  5

  . לחוק סדר הדי� הפלילי161' ראו ס; שתיקה

ומהי תוספת ". נוס��מה�דבר"חיזוק ו, סיוע: נהוג להבחי� בי� שלושה סוגי� של תוספות ראייתיות  6

אול� יש , ‡Á„עד בית המשפט יכול לקבוע ממצא עובדתי על סמ� עדותו של , ככלל? ראייתית

במקרי� חריגי� אלו נדרשת . מקרי� שבה� המחוקק או הפסיקה ראו לנכו� לקבוע חריג לכלל האמור

 נוספת על העובדה ÏÓ‡‰זו אינה חייבת להיות עדות . לעדותו של העד האחד" תוספת ראייתית"

י�"בישראל לא חל הכלל המקראי לפיו ; הטעונה הוכחה ד  נ י ע   �י  ל �  ִ   ע   ֵ    ֵ ר ָי ... ַ    ִ   ְ ב  ָ  ק-� +   ָ  – )15דברי� יט ("     

 „ÂÈ‡¯ È�È˙ראו לעניי� זה אליהו הרנו� . נדב� נוס� לעדות העיקרית, ˙ÙÒÂ˙די בכ� שהעדות מהווה 

  ). „ÂÈ‡¯ È�È˙: להל�) (1977 (35�3חלק שני 

" ÚÂÈÒ"דרישת ה". נוס��מה�דבר"חיזוק ו, סיוע: קיימי� שלושה סוגי� של תוספות ראייתיות, כאמור  

לעניי� עדותו של חוקר ; )לפקודת הראיות) א(א54' ראו ס" (עד מדינה"ניי� עדותו של קיימת לע

המעידי� מפי השמועה על הדברי� שאמר לה� ילד או מי שהוא מוגבל , "חוקר מיוחד"ילדי� או 

' וס, 96ח "ס, �1955ו"התשט, )הגנת ילדי�( לחוק לתיקו� דיני הראיות 11' ראו ס(בנפשו או בשכלו 

, �2005ו"התשס, )התאמה לאנשי� ע� מוגבלות שכלית או נפשית(וק הליכי חקירה והעדה לח) ד(20

 לחוק 135' ראו ס(� הרשעה בעבירה של המרדה לעניי; ))חוק הליכי חקירה והעדה: להל� (42ח "ס
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" נוס�� מה�דבר"זו בכ� ששתיקה יכולה לשמש  נענתה שאלה ÔÈÈË˘ÏÈÓבפרשת 

השופט לוי סבר שרק . אול� יש להיזהר ולמעט בהסתמכות כזו עליה, מבחינה עקרונית

ובית המשפט מתרש� מתו� העיו� בה כי היא הודאת , א� ההודאה מתועדת בווידיאו

השופטת ארבל סברה כי שיקול ". נוס�� מה�דבר" רק אז יכולה השתיקה לשמש –אמת 

לגישתה יש מקרי� רבי� יותר שבה� השתיקה ; נתו� לבית המשפט רחב יותרדעת הה

ובפרט יכולה השתיקה לשמש ראיה במקרי� שבה� , יכולה לשמש ראיה לחובת הנאש�

 �ההודאה היא בעלת משקל פנימי גבוה ואי� ראיות לכ� שהשתיקה במשפט נובעת מלח

  .פטת ארבלברק הצטר� לשו) בדימוס(הנשיא . פנימי או חיצוני

דומה . ÔÈÈË˘ÏÈÓ ל שנדונה בעניי�"במאמר זה אי� בכוונתי לדו� בשאלה המרכזית הנ

 ה� ביחס ,המפורטת והמלומדת שנפרסה ש�, כי קשה להוסי� על היריעה הרחבה

ה� ביחס לשאלה הרחבה יותר בדבר ו ,")נוס��מה�דבר"שתיקה כ(לשאלה המרכזית 

ת בעניי� הסקת מסקנות ראייתיות חשיבותה של זכות השתיקה והגישות השונו

  . מהשתיקה

במאמר זה ברצוני להאיר זווית מסוימת אחת הנוגעת להסקת מסקנות ראייתיות 

בכוונתי להצביע על הקשר שבי� זכות השתיקה לבי� זכותו . משתיקת הנאש� במשפטו

לדעתי יהיה בזווית זו כדי להשלי� את . של נאש� שלא להיחקר על עברו הפלילי

 Ï‡אטע� כי א� נתונה לנאש� במשפט הזכות ש. ÔÈÈË˘ÏÈÓ שהוצגה בעניי� התמונה

 להסיק מסקנות ראייתיות לחובתו של �Ô˙Èאזי פעמי� רבות , להיחקר על עברו הפלילי

אזי אי� ,  לחקור נאש� על עברו הפלילי�Ô˙Èא� , לעומת זאת; הנאש� משתיקתו במשפט

  . משתיקתו במשפטמקו� להסיק מסקנות ראייתיות לחובתו של הנאש�

אדגיש מיד כי טיעו� זה שלי עניינו לאו דווקא . עתה אפנה לביסוסו של טיעו� זה

שהוא ההקשר שעלה בפסק די� " (נוס�� מה� דבר"בהקשר של שימוש בשתיקה כ

ÔÈÈË˘ÏÈÓ( , אלא בהקשר רחב יותר של שתיקת הנאש� במשפטו כראיהÈ‰˘ÏÎלחובתו .  

 
 675/81פ "ראו ע(ולעניי� הרשעה בעבירה של עדות שקר ; )226ח "ס, �1977ז"התשל, העונשי�

� Ï‡¯˘È ˙�È„Ó'ÊÈÊ·Ï‡  ,דרישת ה)). 1982 (265) 3(ד לו"פ"˜ÂÊÈÁ " קיימת לעניי� עדותו של שות�

 ועדותו של מי �12לעניי� עדותו של קטי� ב� פחות מ; )לפקודת הראיות) א(א54' ראו ס(לדבר עבירה 

 לפקודת 55' ראו ס(והוא אינו מבי� את משמעות החובה לומר אמת , שמוגבל בנפשו או בשכלו

א 10' ראו ס(ולעניי� ההסתמכות על אמרת עד ; )לחוק הליכי חקירה והעדה) ב(18' הראיות וס

 ההקשר של הודאת נאש� –קיימת בהקשר אחד בלבד " נוס�� מה�דבר"הדרישה ל). לפקודת הראיות

  .4ש "לעניי� זה ראו הפסיקה הנזכרת לעיל בה. שניתנה מחו� לכותלי בית המשפט

כקל " נוס�� מה�דבר"מבחינת עצמתה של התוספת הראייתית רואי� את הסיוע ככבד ביותר ואת ה  

הרי , שצריכה לבוא ממקור חיצוני לעדות הטעונה סיוע, Î·ÒÓ˙בעוד שהסיוע נתפש כתוספת . ביותר

, ˘ÏÈÓÔÈÈËראו עוד לעני� זה בפרשת .  בלבדÓ‡Ó˙˙נתפשי� כתוספת " נוס��מה�דבר"שהחיזוק וה

  .1ש "לעיל ה
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  זכות השתיקה במשפט האמריקני. ב

ומכי� בגישה שלפיה אי� מקו� להסיק מסקנות ראייתיות משתיקת הנאש� במשפטו הת

הברית הפסיקה � אכ� בארצות. הברית� נוהגי� להעלות על נס את המצב המשפטי בארצות

לתובע אסור לבקש שהמושבעי� ישקלו כראיה את העובדה : משמעית�היא ברורה וחד

להסב את תשומת לב� של ולבית המשפט אסור , שהנאש� נמנע מלהעיד להגנתו

שתיקת הנאש� במשפטו אינה ראייה ,  במילי� אחרות7.המושבעי� לשתיקת הנאש�

  8.לחובתו

:  וניתנו בו שני נימוקי�Griffin,9פסק הדי� המנחה שקבע הלכה זו הוא פסק די� 

רבי� נתלי� בנימוק החוקתי לחיזוק עמדת� כי אי� להסיק . נימוק חוקתי ונימוק מעשי

  . נרחיב. בעיניי חשוב לא פחות הנימוק המעשי; ייתיות משתיקת הנאש�מסקנות רא

. הוא נימוק חוקתי המובהק Griffinהנימוק הראשו� שנית� להלכה בפסק די� , כאמור

הברית עמד על כ� שהתיקו� החמישי לחוקה האמריקנית �בית המשפט העליו� של ארצות

 וקבע כי הסקת 10,"ט פלילילא יכפו א� אד� להיות עד נגד עצמו במשפ"קובע כי 

ענישת אד� בגי� "מסקנות ראייתיות לחובת הנאש� משתיקתו במשפט יש בה משו� 

לפגוע בחיסיו� בדר� של הפיכת השימוש בו " שיש בה כדי 11"שימושו בזכות חוקתית

 יש לאסור על בית המשפט ועל התובע להסב את – כ� נקבע – על כ� 12".לבלתי כדאית

  .עי� לשתיקת הנאש� במשפטותשומת לב� של המושב

, לדעתי, לא ניתנה Griffinלנימוק הנוס� שנת� בית המשפט להלכה שקבע בעניי� 

בית המשפט ציי� כי החלטתו של : נימוק מעשי, כאמור, היה זה. התייחסות מספקת

נאש� שלא להעיד להגנתו יכולה לנבוע מכ� שלנאש� יש עבר פלילי שהוא אינו מעוניי� 

 
 Lakeside v. Oregon, 435 U.S. 333: ראו ג�; Griffin v. California, 380 U.S. 609 (1964)ראו   7

(1978); Carter v. Kentucky, 450 U.S. 288 (1981); United States v. Robinson, 485 U.S. 25 

(1988).  

ית יכול שהמושבעי� ישקלו את השתיקה הבר�פיה� בפועל ג� בארצותלש, ל ראו דברינו בהמש�אב  8

העובדה שהתובע או השופט מנועי� מלהצביע על השתיקה כראיה אי� . כראיה לחובת הנאש�

ראו להל� בטקסט הצמוד ; פירושה בהכרח שהמושבעי� לא יסיקו מהשתיקה מסקנות ראייתיות

  . 51�52ש "לה

  .7ש "לעיל ה, Griffinעניי�   9

10  U.S. CONST. amend. V: “No person… shall be compelled in any criminal case to be a 

witness against himself”.  

 a penalty“: 614' בעמ, 7ש "לעיל ה, Griffinכדברי בית המשפט העליו� בפסק הדי� המנחה בעניי�   11

imposed by courts for exercising a constitutional privilege”.  

 It cuts down on the privilege by making its assertion“: 614' בעמ, כדברי בית המשפט העליו� ש�  12

costly”.  
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בהחלט ייתכ� שהחלטתו שלא להעיד להגנתו אינה נובעת דווקא , �על כ. בחשיפתו

:  זאת יש לדעת13.מתחושת אשמה המפעמת בו אלא מחששו מפני חשיפת עברו הפלילי

 .נית� לחקור נאש� המעיד להגנתו על עברו הפלילי, שלא כמו בישראל, הברית� בארצות

יכול להסביר את הבדל זה בי� שיטת המשפט האמריקנית לשיטת המשפט הישראלית 

  . הברית לבי� היחס לשתיקה בישראל�ההבדל בי� היחס לשתיקה בארצות

  חקירת נאש� על עברו הפלילי . ג
  במשפט האמריקני ובמשפט הישראלי

לכ� שעברו הפלילי לא יוצג כראיה נגדו במהל� , ככלל, במשפט האמריקני נאש� זכאי

ובפרט (דעה קדומה נגדו וזאת בשל החשש שחשיפת העבר הפלילי תיצור , משפטו

אול� א� בחר הנאש� לעלות על דוכ� העדי� ולהעיד ). בשיטת משפט של מושבעי�

במסגרת חקירתו הנגדית התביעה יכולה לתקו� את מהימנותו : להגנתו התמונה משתנה

ויגמור בספרו המנחה בדיני ' כדברי פרופ. של הנאש� באמצעות הצגת עברו הפלילי

  :ראיות

[T]he law is that a defendant taking the stand as a witness may be 

impeached like any other witness [...] In evidencing the accused’s bad 

moral character as a witness, the usual kinds of evidence are equally 

available – conviction of crime, specific instances of misconduct (on 

cross-examination), and the like.14 

. הברית חשו� להצגת עברו הפלילי� נאש� המעיד להגנתו בארצות: השורה התחתונה

תכלית ההצגה של העבר הפלילי של הנאש� במסגרת חקירתו הנגדית היא א� ורק פגיעה 

  . ודאי שאי� בכ� ראיה לכ� שהנאש� ביצע את העבירה; במהימנותו

זכאי לכ� שעברו אמנ� ג� בישראל הנאש� . המצב המשפטי שונה, כידוע, בישראל

נאש� , הברית�  אול� בשונה מארצות15,הפלילי לא יוצג כראיה נגדו במהל� משפטו

 
  .615 'בעמ, ש�  13

14  3A JOHN HENRY WIGMORE, TRIALS AT COMMON LAW 654, 657 (1970).  

15  ˙ÂÈ‡¯ È�È„ ,371�369' בעמ, 6ש "לעיל ה.  
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 יוצגו לו Ï‡ 16ידי התביעה�העולה להעיד להגנתו זכאי לכ� שבמהל� חקירתו הנגדית על

  :  לחוק סדר הדי� הפלילי163זו לשו� הרישא לסעי� . שאלות בעניי� עברו הפלילי

י� הנוגע ישאל בחקירה שכנגד שאלות בענלא יי, נאש� שבחר להעיד

  ...להרשעותיו הקודמות

ההבדל בי� שיטת המשפט האמריקנית לזו הישראלית לעניי� , כפי שכבר ציינתי לעיל

להענקת יחס שונה לשתיקת הנאש� , לוגית, מוביל חקירת הנאש� על עברו הפלילי

  . במשפטו

  הסקת מסקנות ראייתיות משתיקת הנאש� במשפטו. ד

 יש שתי סיבות 17,ועל א� שרבי� וטובי� סבורי� אחרת, לדעתי: ר בקצרה ובחדותאומ

 –האחת .  לכ� שנאש� יחליט לא להעיד להגנתו במשפטו שלו18מרכזיות ורציונליות

בהיעדר הסיבה השנייה .  הנאש� חושש מחשיפת עברו הפלילי–האחרת ; הנאש� אש�

במדינה כמו , על כ�. ונה בלבדנותרת הסיבה הראש – למשל בשל היעדר עבר פלילי –

קשה יהיה להתחמק , שבה אי� לחשו� את עברו הפלילי של נאש� המעיד להגנתו, ישראל

במדינה כמו , מנגד. מ� המסקנה הראייתית לפיה שתיקת הנאש� יכולה ללמד על אשמתו

אי� מקו� להסיק כי , שבה נחש� עברו הפלילי של נאש� המעיד להגנתו, הברית�ארצות

הלוא ייתכ� בהחלט כי השתיקה נובעת מהחשש לחשיפת העבר .  נובעת מאשמההשתיקה

  .  ובעלי עבר פלילי�נאשמי� רבי� ה� רצידיביסטי, למרבה הצער. הפלילי

יש סיבות אפשריות נוספות לכ� שנאש� , ÔÈÈË˘ÏÈÓכמפורט בפסק די� , אמנ� כ�

 שתיקה במשפטו יכול שאד� ישמור על, למשל, כ�. ישמור על זכות השתיקה במשפטו

 
אזי השות� רשאי לחקור את , א� הנאש� נחקר בחקירה נגדית על ידי שותפו לכתב האישו�, ע� זאת  16

 על .)1986 (430) 2(ד מ" פ,�˙ ËÚ 'Ó„ÈÏ‡¯˘È ��·¯ 229/86פ "עראו . הפליליהנאש� על עברו 

 ÎÊÌÈÓ˘‡� ˙ÂÈÂ :„¯Ù� ËÙ˘ÓÏ ˙ÂÎÊ‰ 135�134חיה זנדברג , � ראו בהרחבההקשיי� הנובעי� מכ

)2001.(  

יצוי� כי סקירתו . 1ש "לעיל ה, ÔÈÈË˘ÏÈÓ לפסק דינו של השופט לוי בפרשת 15�14' ראו הסקירה בפס  17

ואילו ענייני הוא במניעי� להחלטתו , של השופט לוי ש� עניינה המניעי� להודאות שווא במשטרה

). בי� א� הודה במשטרה בביצוע העבירה ובי� א� לאו(שלא להעיד להגנתו במשפטו שלו של אד� 

 לפסק דינו לעניי� המניעי� שיכולי� להביא נאש� שהודה במשטרה 23' ראו דברי השופט לוי בפס

 .לשמור על שתיקה במשפטו
לא נית� להתעל� , לגישתי, ע� זאת.  אינ� תמיד רציונליי�– ובני אד� בכלל –נאשמי� , אמנ� כ�  18

החשש שמקצת מ� הנאשמי� לא יהיו רציונליי� אינו יכול . מכ� שרבי� ה� הנאשמי� הרציונליי�

  .ÌÈ¯˜Ó‰ ÏÎ על הסקת מסקנות ראייתיות מהשתיקה ב‡ÂÒÈ¯להצדיק 
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. אול� מדובר במקרי� שאינ� נפוצי� ונית� לייחד�; שלו כדי לגונ� ולסייע לאד� אחר

 כי במקו� שבו ההלי� הפלילי מתנהל ÔÈÈË˘ÏÈÓרמזה השופטת ארבל בעניי�  מטע� זה

" נוס��מה�דבר" תיחשב שתיקתו של נאש� במשפט כÏ‡ככלל , נגד כמה נאשמי�

 שהנאש� מנסה בשתיקתו לסייע לשותפו לכתב במקרה זה יש חשש לכ�: לחובתו

   20. לדעתי ראוי ליל� לפי רמיזתה זו של השופטת ארבל19.האישו�

שנאש� ישמור על שתיקה במשפטו בשל כפירתו בסמכות , למשל,  ייתכ�,כמו כ�

ג� במקרה זה מדובר במקרה ,  לדעתי21. כמו במקרי� של עבריינות אידאולוגית,המדינה

  . ו ולאתרונקודתי שנית� לזהות

אי� זה ראוי לקבוע כלל שלפיו לעול� לא תיחשב שתיקת הנאש� , לגישתי, על כ�

 שבה� אי� לית� – ולהערכתי ה� הרוב –עדיי� יש מקרי� לא מעטי� . כראיה לחובתו

  . לשתיקת הנאש� במשפטו כל הסבר אחר זולת תחושת האשמה המפעמת בו

מת הא� שתיקת הנאש� יכולה  נדונה השאלה המסויÔÈÈË˘ÏÈÓבפסק די� : ועוד

הא� ביכולתה לחזק הודאה שנת� : היינו, לחובתו" נוס�� מה�דבר"לשמש דווקא כ

הדיו� בשאלה זו מחייב התייחסות לקשיי� . הנאש� מחו� לכותלי בית המשפט

כפי שפורט בהרחבה בפסק דינו , המיוחדי� הטבועי� בהודאות חשודי� שנגבו במשטרה

אני באתי להדגיש את ההצדקות האפשריות לכ� . ˘ÏÈÓÔÈÈËשל השופט לוי בעניי� 

ולאו דווקא בהקשר המיוחד של השימוש , ששתיקת הנאש� תשמש ראיה לחובתו ככלל

  ".נוס�� מה�דבר"בשתיקה כ

בדבריי אלו איני מתכוונת לומר כי זכותו של נאש� שלא יכפו עליו : אדגיש מיד

 אני סבורה כי הזכות של נאש� לא .ההפ� הוא הנכו�; להעיד במשפטו אינה זכות חשובה

והיא נובעת מזכותו , להעיד להגנתו במשפטו היא זכות בעלת היבטי� חוקתיי� מובהקי�

שלו � אי� זה מוסרי לכפות על אד� להעיד נגד עצמו ולהזיק לעניינו. של האד� לכבוד

ו הטעמי� לכ� פורטו בהרחבה בפסק דינ. כפייה מעי� זו פוגעת בכבוד; בניגוד לרצונו

וראו ג� הוראתו המפורשת של המחוקק הישראלי , ÔÈÈË˘ÏÈÓשל השופט לוי בעניי� 

  ". להימנע מהעיד...הנאש� רשאי"הקובע כי , לחוק סדר הדי� הפלילי) 2)(א(161בסעי� 

 
  . לפסק דינה של השופטת ארבל33' בפס, 1ש "לעיל ה, ÔÈÈË˘ÏÈÓפרשת   19

) 4(לוד "פ, Â·‡�� ‰¯ÈˆÁ 'Ï‡¯˘È ˙�È„Ó 501/81פ "בעבפרט שכ� הוא נוכח ההלכה הקשה שנקבעה   20

 נקבע כי נאש� המעיד להגנתו במשפטו ‰Â·‡�¯ÈˆÁבהלכת ). ‰Â·‡�¯ÈˆÁהלכת : להל�) (1982 (141

המשמעות המעשית של הלכה זו היא . א לפקודת הראיות10' במשפט לצור� ס" עד"שלו נהפ� ל

גד שותפו לכתב האישו� נהפכי� להיות דברי� שאמר במשטרה נ, שברגע שהנאש� מעיד להגנתו

' � ÈÚ„ 7450/02פ "ע ראו ,Â·‡�‰¯ÈˆÁעוד על הקשיי� הנובעי� מהלכת . קבילי� כראיה נגד השות�

Ó„ÈÏ‡¯˘È ˙�, 2005 (366) 6(ד נט"פ.(  

 .)1996 (534) 5(ד מט" פ,�˙ ÌÏÂ˘Ó 'Ó„ÈÏ‡¯˘È � 1632/95פ "ע, למשל, ראו  21
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 כאשר 22.טיעוני הוא כי דיני ראיות ה� במידה רבה עניי� של היגיו� ושל שכל ישר

אזי כל אד� סביר יסיק כי יש , אי� לו עבר פליליו, נאש� בוחר שלא להעיד במשפטו שלו

המסקנה הראייתית בדבר ". להתגרש מההיגיו�"התכחשות לכ� משמעה . דברי� בגו
 כפייה –תוצר הלוואי שלה ; אשמתו האפשרית של הנאש� השותק היא בלתי נמנעת

 א� אי� היא יכולה להביא לכ�,  אולי אינה רצויה–עקיפה של אד� להעיד נגד עצמו 

  . שנתעל� מהמסקנה הראייתית הנלמדת מהשתיקה

, שני טעמי� שבהיגיו� מובילי� לדעתי למסקנה כי שתיקת הנאש� במשפטו יכולה

 הוא העובדה כי החלטתו של נאש� שלא ‰‡Á„. לשמש ראיה לחובתו, במקרי� מתאימי�

 הוא העובדה כי החלטתו של ‰‡Á¯; להעיד להגנתו מתקבלת בתו� פרשת התביעה

במובח� משלב החקירה , לא להעיד להגנתו מתקבלת בשלב המשפטנאש� ש

  .נפרט. המשטרתית

החלטתו של נאש� לא להעיד להגנתו מתקבלת לאחר שנשמעו כל עדי , כידוע
כאשר אד� ". רועמת" במצב זה קשה לא לראות את שתיקת הנאש� כשתיקה 23.התביעה

 24.הדבר מעורר תמיהה, בשומע את כל העדי� המעידי� נגדו והוא א� שותק ואינו מגי

 .Murray vכ� עולה ג� מפסק דינו המנחה של בית המשפט האירופי לזכויות אד� בעניי� 

United Kingdom,25סטנדרט בינלאומי מוכר המצוי " כי זכות השתיקה היא 26 ש� נקבע

 השאלה א� השימוש בשתיקה 27.אול� אי� היא מוחלטת, "בלב הזכות להלי� הוג�

תיקבע , � תעלה כדי פגיעה לא ראויה בזכות השתיקה של הנאש�כראיה לחובת הנאש

 
שעליה נאמר שהיא , הפסיקה בנושא הראיות הנסיבתיות: למשלראו . י הפסיקה"טיעו� זה נתמ� ע  22

; )1.9.2005, פורס� בנבו (�˙ ÔÂÒ„Ï‚ 'Ó„ÈÏ‡¯˘È � 5928/99פ "ע: כולה פרי ההיגיו� והשכל הישר

  ).2003 (71) 1(ד נח" פ,�˙ Â·‡�� „‡ÓÁ 'Ó„ÈÏ‡¯˘È 9724/02פ "ע

ורק לאחר מכ� , התביעהפרשת ההוכחות במשפט מתנהלת כ� שתחילה מובאות ראיות , ידועכ  23

הנאש� א� זכאי לבקש את זיכויו בתו� פרשת התביעה א� האשמה לא הוכחה . מובאות ראיות ההגנה

  .  לחוק סדר הדי� הפלילי159�156' ראו ס. א� לכאורה

שבו דובר באד� , )1989 (818) 1(ד מג" פ,�˙ ËÒÂ¯ÙÏ„�Ó 'Ó„ÈÏ‡¯˘È � 475/87פ "ע ראו והשוו  24

במסגרת החקירה במשטרה נער� עימות בי� הנאש� לשותפו .  שהושגו בפשעשנאש� בקבלת נכסי�

אול� הנאש� פשוט שתק , במסגרת עימות זה הטיח השות� בפני הנאש� את אשמתו. לדבר עבירה

נראה אפוא כי יש מקרי� . בית המשפט העליו� קבע ששתיקה זו היא ראיה לחובת הנאש�. ולא הגיב

יהיו א� שיאמרו שזוהי מעי� . ה כראשית הודאה בביצוע עבירהוכמו, "רועמת"בה� השתיקה היא 

  .השפלת עיניי� ארצה בבושה

25  John Murray v. The United Kingdom, 22 Eur. Ct. H.R. 29 (1996). 
  .חמישהמול שופטי�  14בדעת רוב של   26

 there can be no doubt that the right to remain silent under police“: ובלשו� המקור  27

questioning and the privilege against self-incrimination are generally recognised 

international standards which lie at the heart of the notion of a fair procedure”) 45' בפס, ש� 

  ).לדעת הרוב
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בית המשפט האירופי קבע שבנסיבות . פי הנסיבות הספציפיות של המקרה המסוי�� על

 נסיבות הממחישות בעיניי את משמעותו של הביטוי –המקרה המסוי� שנדו� ש� 
  . יה לחובתו לא היה פסול בכ� ששתיקת הנאש� במשפטו היוותה רא–" רועמת"שתיקה 

 ושימש מקור מודיעיני של �IRA פלוני היה חבר ב28:אלו היו נסיבות המקרה

 להגיע לבית �IRA פיתו אותו אנשי ה,  שפלוני משמש מקור�IRA כאשר גילה ה. המשטרה

 במש� יומיי� �IRAידי ה�הוא נכלא באחד מחדרי השינה ונחקר ש� על. מסוי� בבלפסט

כאשר נכנסה המשטרה , הראיות שהוצגו במשפטפי � על. עד שהגיעו המשטרה והצבא

 במדרגות לבוש מעיל והוא נעצר יורד, מוריי, ראה אחד השוטרי� את הנאש�, לבית

העיד כי אול� בכוח ובאיומי� להודות בפני ) המקור המודיעיני(פלוני . במסדרו� הבית

 כי בערב עוד הוסי� פלוני והעיד. שהוא שימש מקור מודיעיני, בהודאה מוקלטת, שוביו

שבו הגיעה המשטרה הוא שמע צעדי ריצה מהירי� והצטווה להוריד את כיסוי העיניי� 
עומד בראש או אז הוא ראה את הנאש� . הוא עשה כ� ופתח את דלת אחד החדרי�. שלו

. וכי עליו לרדת במדרגות ולראות טלוויזיה, הנאש� אמר לו שהמשטרה הגיעה. המדרגות

בחיפוש . יחה הוציא הנאש� קלטת מתו� מכשיר הקלטהפלוני ציי� כי תו� כדי הש

ומכשיר הקלטה התגלה בחדר , שערכה המשטרה התגלו בגדיו של פלוני בחדר השינה

בחלקי� שנותרו מהקלטת נשמעה ההודאה של פלוני כי . האמבטיה שבמעלה המדרגות

בשו� שלב לא נת� הנאש� כל הסבר לנוכחותו . שימש מקור מודיעיני תמורת כס�

סנגורו טע� כי הנאש� רק הגיע למקו� . והוא בחר שלא להעיד להגנתו במשפט, מקו�ב

בנסיבות אלו קבע בית המשפט האירופי כי שתיקתו של . וכי נוכחותו הייתה מקרית

סבירה בזכות � הנאש� במשטרה יכולה לשמש ראיה לחובתו ואי� בכ� משו� פגיעה בלתי
בעיניי נסיבות אלו ה� דוגמה מובהקת , תיכפי שציינ. לשתיקה) א� היחסית, החוקתית(

  ".רועמת"לשתיקה 

בשלב החקירה המשטרתית קיי� חשש , ÔÈÈË˘ÏÈÓכפי שעולה מהדיו� בפסק די� 

סו� "המשטרה אינה בבחינת , כמו כ�. טבוע כי החשוד אינו חופשי במעשיו ובדבריו

 כ� בשלב  לא29.ולחשוד תהיינה הזדמנויות נוספות להציג את גרסתו המזכה, "הדר�

 המשפט ,כמו כ�. שבו אי� חשש טבוע ללח� כזה או אחר המופעל על הנאש�, המשפט

לא תהיינה לנאש� הזדמנויות נוספות להציג את ;  סו� ההלי� הפלילי–" סו� הדר�"הוא 

  . גרסתו

 
  . ואיל� לפסק הדי�17' ראו פס  28

איני דנה בשאלת . ËÙ˘Óבשאלת המשקל הראייתי של השתיקה בבמאמר זה אני מתמקדת א� ורק   29

פ "רע, למשל, ראו לעניי� זה(שאלה שהיא מורכבת פי כמה , Ë˘Ó¯‰המשקל הראייתי של השתיקה ב

8600/03 Ó„È� Ï‡¯˘È ˙� 'ÔÂ¯˘ ,בגו� הטקסט ביקשתי להדגיש , ע� זאת)). 2003 (748) 1(ד נח"פ

מבחינת הנכונות ) במשפט לעומת שתיקה במשטרהשתיקה (את ההבדל בי� שני המצבי� הללו 

  .להכיר בשתיקה כראיה
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, המשפט והשתיקה היא בשלב בתו� פרשת התביעההשתיקה היא (משני טעמי� אלו 

מתחזקת התמיהה נוכח החלטתו של נאש� שלא ) רתיתבמובח� משלב החקירה המשט

מבחינה לוגית תמיהה זו מובילה למסקנה ראייתית בדבר , כאמור. להעיד להגנת עצמו
מכא� מסקנתו המתבקשת של המחוקק הישראלי כי . אשמתו האפשרית של הנאש�

 מכא�. לחובתו") חיזוק", "סיוע("שתיקת הנאש� במשפטו יכולה להיות ראיה מסוימת 

שלפיה במקרי� מסוימי� , ÔÈÈË˘ÏÈÓהמסקנה שאליה הגיע בית המשפט העליו� בעניי� 

מוב� שאי� צרי� לומר כי השתיקה אינה יכולה ". נוס�� מה� דבר"השתיקה יכולה להוות 

והתביעה אינה , נטל הבאת הראיות מוטל על התביעה; להיות ראיה יחידה נגד הנאש�

שתיקת הנאש� . תפק בשתיקת הנאש� במשפטויכולה להימנע מהבאת ראיות בכלל ולהס

  .  תגובה, לכאורה,מעוררת תמיהה ראייתית רק כשמול הנאש� ניצבות ראיות המחייבות

פעמי� רבות , טיעוני הוא כי כשהנאש� מוג� מפני חשיפת עברו הפלילי: לשו� אחר

י זה לחיזוק טיעונ.  מהסקת מסקנות ראייתיות משתיקתו במשפט– לוגית –לא יהיה מנוס 
  .נפנה ונעיי� בקצרה במשפט האנגלי ובמשפט הקנדי

  המשפט האנגלי . ה

ודומה בעיניי כי דווקא מורכבות זו מחזקת את , המצב המשפטי באנגליה הוא מורכב

נאש� הבוחר להעיד להגנתו לא יישאל , ככלל, באנגליה. הטיעו� שברצוני לבסס

 כלל זה בירושה מהבריטי� אנו קיבלנו(בחקירתו הנגדית על אודות עברו הפלילי 

  ). בתקופת המנדט
 .�Criminal Evidence Act, 1898, 61 & 62 vict., c ל(f)1כלל זה נקבע ברישא לסעי� 

36 (Eng.):  

A person charged and called as a witness in pursuance of this Act shall 

not be asked, and if asked shall not be required to answer, any question 

tending to show that he has committed or been convicted of or been 

charged with any offence other than that wherewith… he is then charged, 

or is of bad character […]30 

 
 .COLIN TAPPER, CROSS & TAPPER ON EVIDENCE 390-416 (9th ed ראו(f)1 'לפירושו של ס  30

1999).  
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 31.(ii)(f)והמרכזי שבה� הוא החריג שנקבע בסעי� קט� , לכלל האמור יש כמה חריגי�

כי ,  קובע כי א� תקפו נאש� או סנגורו את מהימנות� של עדי התביעה(ii)(f)סעי� קט� 
לא כדי להוכיח , זאת. אז נית� לשאול את הנאש� המעיד להגנתו על אודות עברו הפלילי

אלא כדי לתקו� את מהימנותו , שהנאש� ביצע את העבירה בהתבסס על עברו הפלילי

 פותח פתח של ממש – שאינו קיי� בישראל –חריג זה כי ,  מאליו יוב�32.של הנאש�

שכ� רבי� הנאשמי� התוקפי� את , להצגת עברו הפלילי של נאש� המעיד להגנתו

  .מהימנות� של עדי התביעה

נוכח מצב מורכב זה ניטש באנגליה ויכוח עז בשאלה א� יש מקו� לכ� ששתיקת 

לא יכלה שתיקת הנאש�  במש� תקופה ארוכה 33.הנאש� במשפטו תיחשב ראיה לחובתו

 �Criminal Justice and Public נחקק ה1994אול� בשנת , במשפטו לשמש ראיה לחובתו

Order Act, 1994, c. 33 (Eng.) . לחוק זה קובע במפורש כי שתיקת הנאש� (3)35סעי� 
  :במשפטו יכולה לשמש ראיה לחובתו

…the court or jury, in determining whether the accused is guilty of the 

offence charged, may draw such inferences as appear proper from the 

failure of the accused to give evidence or his refusal, without good cause, 

to answer any question.34 

 
הקובע שכאשר העבר הפלילי ממילא קביל כראיה לצור� , (i)(f)ק "החריג הנוס� הראשו� הוא ס  31

נית� לחקור ג� את הנאש� על ) גו� במקרה של עדות שיטה ומעשי� דומי�כ(הוכחת יסודות העבירה 

החריג . 392�369' בעמ, 6ש "לעיל ה, „ÂÈ‡¯ È�È˙ראו , לעדות שיטה ומעשי� דומי�. עברו הפלילי

ולפיו נאש� המעיד להגנתו רשאי להיחקר על עברו הפלילי א� , (iii)(f)ק "הנוס� השני קבוע בס

לעיל , �ËÚ·¯השוו חריג זה לחריג שנקבע בישראל בהלכת . לכתב האישו�הפליל בעדותו את שותפו 

  .16ש "ה

  :זולת א� –לפיה נאש� המעיד להגנתו לא יישאל על עברו הפלילי , (ii)(f)ק "סשל המלאה וזו לשונו   32

[H]e has personally or by his advocate asked questions of the witnesses for the 

prosecution with a view to establish his own good character, or has given evidence of 

his good character, or the nature or conduct of the defence is such as to involve 

imputations on the character of the prosecutor or the witnesses for the prosecution; or 

the deceased victim of the alleged crime. 

 I.H. Dennis, Rectitude Rights and וכ� ראו;388�383' בעמ, 30ש " לעיל ה,COLIN TAPPER וראו  33

Legitimacy: Reassessing and Reforming the Privilege Against Self-Incrimination in 

English Law, 31 ISRAEL L. REV. 24 (1997).  

  :במלואהחוק  ל35 'וזו לשונו של ס   34

(1) At the trial of any person who has attained the age of fourteen years for an offence, 

subsections (2) and (3) below apply unless—  

(a) the accused’s guilt is not in issue; or 
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לחוק זה  (4)35סעי� . משקל ראייתי לשתיקה לחוד וסמכות כפייה להעיד לחוד, ע� זאת

ל " הנ(4)35 בכ� דומה סעי� 35.כפייה לעדות במשפטו שלו�  בר‡Â�Èמבהיר כי הנאש� 

  .לחוק סדר הדי� הפלילי הישראלי שהוזכר לעיל) 2)(א(161לסעי� 

 
(b) it appears to the court that the physical or mental condition of the accused makes it 

undesirable for him to give evidence; 

But subsection (2) below does not apply if, at the conclusion of the evidence for the 

prosecution, his legal representative informs the court that the accused will give 

evidence or, where he is unrepresented, the court ascertains from him that he will give 

evidence. 

(2) Where this subsection applies, the court shall, at the conclusion of the evidence for 

the prosecution, satisfy itself (in the case of proceedings on indictment, in the 

presence of the jury) that the accused is aware the stage has been reached at which 

evidence can be given for the defence and that he can, if he wishes, give evidence and 

that, if he chooses not to give evidence, or having been sworn, without good cause 

refuses to answer any question, it will be permissible for the court or jury to draw such 

inferences as appear proper from his failure to give evidence or his refusal, without 

good cause, to answer any question. 

(3) Where this subsection applies, the court or jury, in determining whether the 

accused is guilty of the offence charged, may draw such inferences as appear proper 

from the failure of the accused to give evidence or his refusal, without good cause, to 

answer any question. 

(4) This section does not render the accused compellable to give evidence on his own 

behalf, and he shall accordingly not be guilty of contempt of court by reason of a 

failure to do so. 

(5) For the purpose of this section a person who, having been sworn, refuses to answer 

any question shall be taken to do so without good cause unless- 

(a) he is entitled to refuse to answer the question by virtue of any enactment, 

whenever passed or made, or on the ground of privilege; or  

(b) the court in the exercise of its general discretion excuses him from answering it. 

(6) Where the age of any person is material for the purposes of subsection (1) above, 

his age shall for those purposes be taken to be that which appears to the court to be his 

age. 

(7) This section applies— 

(a) in relation to proceedings on indictment for an offence, only if the person charged 

with the offence is arraigned on or after the commencement of this section; 

(b) in relation to proceedings in a magistrates’ court, only if the time when the court 

begins to receive evidence in the proceedings falls after the commencement of this 

section. 

  . ראו לעיל בטקסט ש�(4)35' לנוסחו המלא של ס  35
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הוויכוח בי� התומכי� בכ� ששתיקת הנאש� במשפטו תהיה ראיה לחובתו לבי� 

 שבה היה לנאש� עבר  בסיטואציה–לדעתי ,  באופ� מתבקש–המתנגדי� לכ� התלהט 
 נדו� עניינו R v. Becouarn,36בפסק דינו המנחה של בית הלורדי� באנגליה בעניי� . פלילי

ידי � שני גברי� נורו למוות באול� ספורט על, לפי העובדות שנקבעו. של נאש� ברצח

הנאש� נעצר ארבעה חודשי� לאחר האירוע וזוהה . גבר שנמלט מהמקו� באופנוע

על כ� נוספו כמה ראיות נסיבתיות . ידי שלושה עדי ראייה� הוי עלכרוצח במסדר זי

טענת ההגנה הייתה שעדי הראייה הפלילו את הנאש� לשווא . שהביאו להרשעת הנאש�

 (ii)(f)1בעניינו של הנאש� חל החריג הקבוע בסעי� : כלומר; בזדו� ומטעמי� פסולי�

, לכ�. הימנות� של עדי התביעהשכ� הנאש� תק� את מ, �Criminal Evidence Act, 1898ל

לנאש� היה עבר . אילו בחר הנאש� להעיד להגנתו היה נית� לחוקרו על עברו הפלילי

הנאש� פנה לבית המשפט .  אישומי� של החזקת נשקלרבות הרשעה חדשה בשני, פלילי
בבקשה כי א� יעלה להעיד להגנתו ישתמש בית המשפט בסמכותו להורות שלא לחשו� 

בית המשפט החליט כי א� הנאש� יעיד להגנתו נית� יהיה לחשו� את . יליאת עברו הפל

וזאת בשל ההערכה שחשיפת (למעט ההרשעה הטרייה בהחזקת נשק , עברו הפלילי

ההרשעה הטרייה תגרו� למושבעי� לא רק להטיל ספק במהימנות גרסתו של הנאש� 

והשאלה , נאש�א� על פי כ� לא העיד ה). אלא ג� לסבור שהוא ביצע את העבירה

 וזאת –שנדונה בבית הלורדי� הייתה א� שתיקת הנאש� יכולה לשמש ראיה לחובתו 

החשש : היינו, בסיטואציה שבה לכאורה יש לנאש� הסבר סביר להימנעותו מעדות

ג� א� החשש התמעט נוכח פסילת חשיפתה של ההרשעה (מחשיפת עברו הפלילי 

  ).הטרייה
אלה עקרונית קבע שג� כשיש לנאש� עבר פלילי בית הלורדי� שנדרש לשאלה זו כש

שבו שתיקתו של  אחרת ייווצר מצב אבסורדי; שתיקתו יכולה לשמש ראיה לחובתו

נאש� נעדר עבר פלילי תהיה ראיה לחובתו ואילו שתיקתו של נאש� בעל עבר פלילי לא 

  . תהיה ראיה לחובתו

צב אבסורדי אלא הבחנה נית� לטעו� שאי� זה בהכרח מ. נית� בהחלט לבקר פסיקה זו

לבי� אלה שאינ� בעלי עבר פלילי ) החוששי� לחשיפתו(עניינית בי� בעלי עבר פלילי 

נית� לטעו� שג� א� מדובר באבסורד הרי מקורו בכלל הראייתי ; )שאי� בלב� חשש זה(

הבעייתי המתיר את חשיפת העבר הפלילי של נאש� רק על שו� שתק� את מהימנות� 

נית� להוסי� ולעמוד על כ� שבפסק דינו של בית המשפט האירופי ; של עדי התביעה

 לא דובר בנאש� – ש� הותר השימוש בשתיקת הנאש� כראיה לחובתו – Murrayבעניי� 

ובית המשפט הדגיש שההכרעה בשאלת חוקיות השימוש בשתיקה , בעל עבר פלילי

 
36  [2005] UKHL 55 . של בית המשפט לערעורי� באנגליה בעניי� ראו עוד קוד� לכ� פסק דינוR v. 

Cowan [1996] QB 373.  
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 מחזק את טענתי עצ� הוויכוח,  מכל מקו�37.כראיה תיעשה לפי נסיבותיו של כל מקרה

לקשר בי� הסקת מסקנות ראייתיות מהשתיקה במשפט לבי� זכותו של נאש� שלא 

  . להיחקר על עברו הפלילי

הדי� לוויכוח זה נית� למצוא ג� בחקיקה האנגלית החדשה שנכנסה לתוק� אחרי 

, �Criminal Justice Act, 2003, c. 44 (Eng.)לכוונתי . Becouarnגביית הראיות בעניי� 

 לחוק זה קובע כי בכפו� למגבלות (g)(1)101סעי� . 15.12.2004שנכנס לתוק� ביו� 

 נית� להגיש כראיה את עברו הפלילי של הנאש� א� זה תק� את 38המפורטות בחוק

 בבירור כי השאלה א� העבר הפלילי של ע� זאת הסעי� קובע. מהימנותו של אחד העדי�

 39; תלויה בשאלה א� הנאש� יעיד להגנתו א� לאו‡�È‰הנאש� ייחשב כראיה א� לאו 

 בכפו� למגבלות –אזי , א� הנאש� תוק� את מהימנותו של אחד מעדי התביעה: כלומר

 התביעה יכולה לחשו� את עברו הפלילי בי� במסגרת פרשת התביעה –הקבועות בחוק 

בעקבות : לשו� אחר. א� יבחר להעיד להגנתו,  במסגרת חקירתו הנגדית של הנאש�ובי�

הכרעתו של נאש� א� להעיד להגנתו א� לאו לא תושפע עוד , החקיקה האנגלית החדשה

מכיוו� שכ� אי� עוד מקו� לחשש שמא סירובו של . מקיומו או מהיעדרו של עבר פלילי

  .יפת עברו הפליליהנאש� להעיד להגנתו נובע מהחשש מפני חש

במש� תקופה ארוכה היה יחסו של המשפט האנגלי לעברו הפלילי של , הנה כי כ�

ומכא� ברורה ג� המורכבות ביחסו של המשפט האנגלי , הנאש� כראיה יחס מורכב מאוד

ושאלת החשיפה של עברו , כיו� המצב באנגליה ברור. להסקת מסקנות משתיקת הנאש�

. פעת עוד מהחלטתו של הנאש� א� להעיד להגנתו א� לאוהפלילי של הנאש� אינה מוש

  . המצב בישראל דומה

אול� הסייג , דיני הראיות בישראל אמנ� הושפעו מאוד מדיני הראיות באנגליה

. שלפיו נאש� התוק� את עדי התביעה חשו� לגילוי עברו הפלילי אינו חל בישראל

 
  .27�28 ש"הצמוד לה בטקסט ,ראו לעיל Murrayלדיו� בפסק די�   37

 קובע כי בית המשפט לא יקבל את העבר (3)101' ס: המגבלות העיקריות הקבועות בחוק ה� אלו  38

סול את הראיה התברר לבית המשפט שקבלת הראיה הפלילי כראיה א� בעקבות בקשת הנאש� לפ

� לחוק מבאר שבית המשפט צרי� לית� משקל (4)101' ס; תשפיע במידה ניכרת על הגינות ההלי

מיוחד בהחלטתו לפרק הזמ� שחל� בי� העבירות שבה� הורשע הנאש� לבי� העבירה המיוחסת לו 

 לעניי� החלטותיו הנוגעות לקבילות  לחוק מטיל על בית המשפט חובת הנמקה מפורטת104' ס; כעת

 ÈÂÎÈÊ לחוק מעניק לבית המשפט של הדרגה הראשונה סמכות להורות על 107' וס; העבר הפלילי

 לנאש� א� התברר במהל� המשפט כי העבר הפלילי שהתקבל ÂÁÓ ËÙ˘Ó„˘הנאש� או על עריכת 

)ÔÈ„Î (כראיה גר� לנאש� לעיוות די�.  
ללא קשר לשאלה א� הנאש� העיד , "כללית" כי עניי� לנו בקבילות  קובעת במפורש101' הרישא לס  39

  :לאמור, להגנתו או לא

In criminal proceedings evidence of the defendant’s bad character is admissible if […] 
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זו .  רק א� טע� לאופיו הטובבישראל נאש� המעיד להגנתו חשו� לגילוי עברו הפלילי

  : לחוק סדר הדי� הפלילי163לשונו של סעי� 

לא יישאל בחקירה שכנגד שאלות בעני� הנוגע , נאש� שבחר להעיד

מלבד א� העיד על אופיו הטוב או הביא ראיה , להרשעותיו הקודמות
  .בי� בראיותיו ובי� בחקירה שכנגד של עדי התביעה, אחרת לכ�

 מאפשרת לחקור נאש� שהעיד להגנתו על עברו הפלילי 163עי� הסיפא לס, אמנ� כ�

 מקרה שבו נאש� טוע� לאופיו –אול� מדובר במקרה שאינו שגרתי , במקרי� מסוימי�

 במקרה השגרתי יחסית של – כמו באנגליה –אי� מדובר . הטוב ולהיעדר עבר פלילי

  .תקיפת מהימנות� של עדי התביעה

לנאש� הגנה כבדת משקל מפני חשיפת עברו בישראל נתונה , במילי� אחרות

: נוכח הגנה זו ברור מדוע התפתחה בישראל זכות השתיקה כפי שהתפתחה. הפלילי

בתקופת המנדט הבריטי ירשנו את המצב המשפטי שנהג במשפט , לעניי� זכות השתיקה

לכ� בישראל במש� תקופה ארוכה לא הייתה . �1994המקובל האנגלי טר� התיקו� מ
 תוק� חוק סדר הדי� הפלילי 1976בשנת . נאש� במשפטו בגדר ראייה לחובתושתיקת ה

סעי� זה .  לחוק סדר הדי� הפלילי דהיו�162 הוא סעי� 40,א145דאז והוס� לו סעי� 

התיקו� משנת . כי שתיקת הנאש� במשפטו עשויה לשמש ראיה לחובתו, כאמור, קובע

תו אינו צפוי לחשיפת עברו  מתיישב ע� העובדה שבישראל נאש� המעיד להגנ1976

הקובע ששתיקת הנאש� במשפטו יכולה במקרי� מסוימי� , ÔÈÈË˘ÏÈÓפסק די� . הפלילי

  . מתיישב א� הוא ע� עובדה זו, "נוס�� מה� דבר"וחריגי� לשמש כ

  .כעת נתייחס בקצרה למשפט הקנדי

  המשפט הקנדי . ו

ישאל על אודות נאש� יכול לה: המצב במשפט הקנדי דומה למצב במשפט האמריקני

א� טבעי הוא אפוא שבקנדה אי� מקו� , לגישתי. עברו הפלילי במסגרת חקירתו הנגדית

  .מקרובנעמוד על הדברי� . להסיק מסקנות ראייתיות לחובת הנאש� משתיקתו במשפט

 כמוב� 41.על עברו הפלילי" עד"לחוק הראיות הקנדי נית� לחקור ) 1(12 סעי�לפי 

 .R. vבפסק הדי� המנחה בעניי� , והנה. נאש� המעיד להגנתוכולל " עד"בקנדה , מאליו

 
  .244ח "ס, �1976ו"התשל, )8' תיקו� מס(חוק סדר הדי� הפלילי   40

41  Canada Evidence Act, R.S.C. ch. C-5, sec. 12(1) (1985) .קובעתראו הרישא לסעי� ה:   

A witness may be questioned as to whether the witness has been convicted of any 

offence […] 
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Corbett42נאש� ברצח העיד להגנתו:  ד� בית המשפט העליו� של קנדה בסוגיה הבאה .

שכלל ג� הרשעה קודמת בעבירת המתה שבגינה נדו� , במהל� עדותו הוצג עברו הפלילי

 שכ� בכ� יש כדי הנאש� טע� שלא היה מקו� להציג את עברו הפלילי. למאסר עול�
ל קובע כי לכל נאש� " הנ(d)11סעי� . רטר הקנדי' לצ(d)11לסתור את הוראת סעי� 

בפלילי� עומדת חזקת החפות והזכות למשפט הוג� ופומבי בפני ערכאה עצמאית ונטולת 

חשיפת עברו הפלילי בכלל והרשעתו בעבירת ההמתה הקודמת ,  לגישת הנאש�43.פניות

במילי� . ת ובזכותו למשפט הוג� בפני ערכאה נטולת פניותבפרט פגעה בחזקת החפו

  . לחוק הראיות הקנדי(1)12הנאש� תק� תקיפה חוקתית את הוראת סעי� , אחרות

 סותר את סעי� ‡Â�È לחוק הראיות (1)12בית המשפט העליו� של קנדה קבע כי סעי� 

11(d)גיש ראיות  הוא כי התביעה רשאית לה(1)12כל שקובע סעי� : רטר הקנדי' לצ

 של הנאש� בלבד ולא כדי ליצור הנחה Â˙Â�ÓÈ‰Óהנוגעות לעבר הפלילי לצור� תקיפת 

ואי� זה ראוי ליצור , העבר הפלילי רלוונטי מאוד לצור� קביעת המהימנות. בדבר אשמתו
רק בשל החשש שייעשה ) בכל הנוגע למהימנות ולעבר הפלילי(תמונה עובדתית מטעה 

  . תי החורג מסוגיית המהימנותבעבר הפלילי שימוש ראיי

בי� השופטי� התגלעו חילוקי דעות בשאלה א� אי� מקו� בכל זאת להעניק לבית 

המשפט שיקול דעת מסוי� לפסול במקרי� המתאימי� את עברו הפלילי של הנאש� 

 סברו שאי� לבית המשפט כל שיקול דעת לפסול �Le Dain וMcIntyreהשופטי� . כראיה

 סברו שבמקרי� �Lamer וDicksonהשופטי� ;  הנאש� כראיהאת העבר הפלילי של

 המקרה שנדו� לא היה אחד מאות� מקרי� ,לדיד�. חריגי� ונדירי� נית� יהיה לעשות זאת

, שכ� כל עדי התביעה היו בעלי עבר פלילי מכביד שהוצג לבית המשפט, חריגי� ונדירי�

הצגת עברו הפלילי של הנאש� הייתה יוצרת תמונה עובדתית מסולפת ובלתי � ולכ� אי
 סבר שיש להעניק לבית המשפט שיקול דעת רחב יותר בפסילת Beetzהשופט . מאוזנת

כל אימת שמשקלו הראייתי של העבר הפלילי נמו� א� , לגישתו. העבר הפלילי כראיה

ע� . ל העבר הפלילי כראיהחשיפתו יכולה להביא לפגיעה של ממש בנאש� יש לפסו

 הסכי� שבמקרה הנוכחי לא היה מקו� לפסול את העבר הפלילי Beetzג� השופט , זאת

סבר כי מבחינה עקרונית עברו  – בדעת מיעוט, והוא בלבד – La Forestהשופט . כראיה

אול� בה בעת , הפלילי של נאש� המעיד להגנתו קביל כראיה לצור� תקיפת מהימנותו

 הפלילי עלולה ליצור דעה קדומה נגד הנאש� ולפגוע בזכותו למשפט חשיפת העבר

כדי למנוע היווצרות של דעה קדומה ראוי לקבוע כי יש לשופט שיקול דעת רחב . הוג�

 
42  R. v. Corbett, [1988] 1 S.C.R 670.  

 �The Constitution Act 1982 (Schedule B of the Canada Act 1982 (UK)) ל(d)11' וזו לשו� ס  43

(Canadian Charter of Rights and Freedoms):  

Any person charged with an offence has the right… to be presumed innocent until 

proven guilty according to law in a fair and public hearing by an independent and 

impartial tribunal; 
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בפרט ראוי לפסול עבר פלילי הנוגע להרשעה בעבירה דומה לזו ; בפסילת העבר הפלילי

קרה הנוכחי ראוי היה לפסול במ, La Forestלגישת השופט , לכ�. בה מואש� הנאש�
שכ� לצור� תקיפת מהימנותו של , כראיה את העבר הפלילי הנוגע לעבירת ההמתה

  .הנאש� די היה בהצגת עברו הפלילי האחר

צפוי כי בקנדה נאש� הבוחר להעיד להגנתו  ברור הוא, יהיה הדבר כאשר יהיה

ק מסקנות ראייתיות לכ� א� טבעי הוא שאי� בקנדה מקו� להסי. לחשיפת עברו הפלילי

לחוק ) 6(4זו לשונו הברורה והמפורשת של סעי� . לחובת הנאש� משתיקתו במשפט

  :הראיות הקנדי

The failure of the person charged… to testify shall not be made the 

subject of comment by the judge or by counsel for the prosecution.44 

טות משפט שבה� נאש� המעיד להגנתו יכול להישאל אודות עברו בשי :כלל� של דברי�

; מוב� כי לא נית� להסיק משתיקת הנאש� במשפט מסקנות ראייתיות לחובתו, הפלילי

שיטות משפט שבה� הנאש� מוג� מפני חשיפת עברו הפלילי עברו התפתחות , מנגד

  .טבעית שתוצאתה היא כי שתיקה במשפט היא ראיה לחובת הנאש�

  הזכויות המתחרות : יכו�ס. ז

א� נאש� זכאי לכ� , ¯‡˘È˙: הניתוח הלוגי שערכנו מוביל לשתי המסקנות הבאות
 להסיק מסקנות ראייתיות �Ô˙Èאזי ,  ייחש� ג� א� בחר להעיד להגנתוÏ‡שעברו הפלילי 

א� נאש� המעיד להגנתו , ˘�È˙. לחובתו של הנאש� מהחלטתו שלא להעיד להגנת עצמו

 מקו� להסיק מסקנות ראייתיות לחובתו של ‡ÔÈאזי , חשיפת עברו הפלילימביא בכ� ג� ל

  .הנאש� מהחלטתו שלא להעיד להגנת עצמו

הא� :  הראשו� או השני–נשאלת השאלה איזה מהמצבי� המשפטיי� הללו העדי� 

או , "חלשה"למניעת חשיפה של העבר הפלילי לצד זכות שתיקה " חזקה"עדיפה זכות 

  ". חזקה"למניעת חשיפה של העבר הפלילי לצד זכות שתיקה " לשהח"שמא עדיפה זכות 

היא חייבת , אול� תהא אשר תהא התשובה, התשובה על שאלה זו אינה פשוטה

היא אינה יכולה לחקור : התביעה אינה יכולה ליהנות מכל העולמות. ˜ÈË�¯‰Â˙להיות 
בוחר שלא להעיד נאש� המעיד להגנתו על עברו הפלילי ובה בעת לצפות כי א� הנאש� 

הוא : ג� הנאש� אינו יכול ליהנות מכל העולמות. להגנתו תהא שתיקתו ראיה לחובתו

אינו יכול לעמוד על זכותו שלא להיחקר על עברו הפלילי ובה בעת לעמוד על זכותו לכ� 

  . שלא יסיקו משתיקתו כל מסקנה ראייתית שהיא לחובתו

 
44  Canada Evidence Act, R.S.C., ch. C-5, sec. 4(6) (1985) .ראו ג� R. v. Potvin [1989], 68 C.R. 

(3d) 193 (S.C.C.).  
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אני נוטה להעדי� את המצב ,  עדי�א� ננסה להשיב על השאלה איזה מצב, בכל זאת

נטייתי היא כי המצב המשפטי בישראל ובאנגליה עדי� מהמצב : כלומר, הראשו�

 –עקב החשש שנאשמי� חפי� מפשע , זאת. הברית ובקנדה�המשפטי בארצות
.  יימנעו מלעשות כ� רק בשל העובדה שיש לה� עבר פלילי–המעונייני� להעיד להגנת� 

ותיפגע יכולתה של מערכת , אות� נאשמי� לפרוש את הגנת�בכ� תיפגע זכות� של 

זכותו של נאש� בפלילי� להעיד להגנתו ולפרוש את , בעיניי. המשפט לברר את האמת

וודאי שאי� היא חשובה פחות מזכות השתיקה , גרסתו באופ� חופשי ומלא היא זכות יסוד

ויש בה כדי לתרו� לבירור , �זכות זו נגזרת מזכות הטיעו� ומהזכות להלי� הוג. הנתונה לו

  : Â·‡ ‰„ÚÒ כדברי בית המשפט העליו� בעניי� 45.האמת

לא נית� . ..יסוד המשפט היא זכות� זכות הנאש� לפרוס את הגנתו בבית

 ניתנת האפשרות להתייחס אי�להוציא את האמת לאור א� לנאש� כלל 
בי� ו,  בי� בדר� של חקירה נגדית–לראיה מפלילה ולבחו� את מהימנותה 

  46.בדר� של הבאת ראיות לסתירתה

פסקה זו . בתיקו� השישי לחוקה האמריקנית" ההלי� הכפוי"וראו לעניי� זה ג� את פסקת 

ליהנות מהזכות לפעולת כפייה להשגת ... בכל תביעה פלילית זכאי הנאש�"קובעת כי 

ל היא יפה מק,  א� כי פסקה זו עניינה כפיית הבאת� של עדי הגנה47".עדי� לטובתו

  48.וחומר לעניי� זכותו של הנאש� עצמו להעיד להגנתו

 
 עניינה הלי� פלילי Â·‡�‰¯ÈˆÁהלכת . 20ש "לעיל ה, Â·‡�‰¯ÈˆÁמטע� זה קשה בעיניי הלכת   45

ת שותפו אחד הנאשמי� מסר במשטרה אמרה המפלילה אותו וא). או יותר(המתנהל נגד שני נאשמי� 

ברגיל אמרה זו קבילה כראיה "). שמעו� ואני שדדנו יחד"כגו� ראוב� מסר במשטרה (לכתב האישו� 

בהלכת .  לפקודת הראיות12' בהיותה הודאת נאש� הקבילה לפי ס, )ראוב�(נגד נותנה בלבד 

Â·‡�‰¯ÈˆÁ אזי האמרה, )של ראוב�(שלו �עלה להעיד להגנתו) ראוב�( נקבע כי א� נות� האמרה 

מכוח הפרשנות שניתנה , זאת). שמעו�(נהפכת קבילה כראיה ג� נגד שותפו של ראוב� לכתב האישו� 

א� שמר ראוב� על שתיקה האמרה אינה יכולה לההפ� , לעומת זאת. א לפקודת הראיות10' ש� לס

  .קבילה כראיה נגד שמעו�

אלא היא , ולי� חיצוניי�נמצא כי החלטתו של ראוב� להעיד להגנתו במשפטו שלו אינה נקייה משיק  

. את ראוב� שלא להעיד" לתמר�"מאליו יוב� כי שמעו� עלול . מושפעת מיחסו של ראוב� לשמעו�

אינדיקציה לכ� נית� למצוא ג� בפסק דינה של השופטת . Â·‡�‰¯ÈˆÁבעיניי זהו קושי נכבד בהלכת 

בר בכתב אישו� השופטת ארבל ציינה ש� שכאשר מדו. 1ש "לעיל ה, ÔÈÈË˘ÏÈÓארבל בעניי� 

לראות בהחלטתו של נאש� שלא להעיד להגנתו  מקו�‡ÔÈ , )או יותר(המתנהל נגד שני נאשמי� 

  ".דבר מה נוס� לחובתו"משו� ראיה שהיא 

  ).1999( לפסק הדי� 5' פס, 832) 1(ד נג"פ, �˙ Â·‡ � ‰„ÚÒ 'Ó„ÈÏ‡¯˘È 4765/98פ "ע  46

 U.S. CONST. amend. VI: “In all criminal prosecutions, the accused shall: ובשפת המקור  47

enjoy the right… to have compulsory process for obtaining witnesses in his favor”.  

  .Peter Westen, The Compulsory Process Clause, 73 MICH. L. REV. 71 (1974)ראו ג�   48
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 לאמנה (c)3א� נסב מבטנו לאירופה אזי מעניינת וחשובה היא הוראתו של סעי� 

  :הקובעת, האירופית בדבר זכויות האד�

Everyone charged with a criminal offence has the following minimum 

rights… to defend himself.  49  

הרתיעה של נאש� בעל עבר פלילי מלהעיד להגנתו בשל החשש : של דברי�כלל� 

זוהי פגיעה קשה ה� בזכויותיו של . לחשיפת עברו פוגעת בזכותו לפרוש את הגנתו

יהיה אשר יהיה המצב , ע� זאת. הנאש� ה� באפשרות של בית המשפט לברר את האמת

ג� . יקתו במשפט הפליליבפועל ממילא יוסקו מסקנות לחובתו של נאש� משת, המשפטי

הברית שבה לנאש� בעל �ג� במדינה כמו ארצות, א� הדבר לא ייאמר כ� ייעשה בפועל

.  שלא להעיד להגנתו– שאינה תחושת אשמה –עבר פלילי יכולה להיות סיבה טובה 
התמיהה המתעוררת עקב בחירתו של נאש� לא להעיד להגנתו היא תמיהה שקשה 

   50.ליישב

הברית � מע מפסק דינו המנחה של בית המשפט העליו� של ארצותכ� ג� עולה במשת

ש� נטע� כי אי� טע� לקבוע כלל האוסר על התובע והשופט להסב , ל"הנ Griffinבעניי� 

הואיל והמושבעי� ממילא יסיקו , את תשומת לב� של המושבעי� לשתיקת הנאש�

,  ע� טענה זוÒ‰ÌÈÎנראה כי בית המשפט העליו� ש� . מסקנות לחובת הנאש� משתיקתו

  :אול� בפסק הדי� נאמר ג�

What the jury may infer, given no help from the court, is one thing. 

What it may infer when the court solemnizes the silence of the accused 

into evidence against him is quite another.51 

, יסיקו מסקנות לחובת הנאש� משתיקתו) ושבעי�או המ(א� ממילא צפוי שבית המשפט 

 לפחות לאפשר לנאש� בעל עבר פלילי לבחור להעיד – כפי שציינתי –כי אז מוטב 

  52.ללא חשש מחשיפת עברו הפלילי, להגנתו באופ� חופשי

 
49  Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, 1950, article 

5, sec. 3(c) .  

כאשר הוצע . נאשמי� כלל לא היו כשרי� להעיד להגנת�, בארצות המשפט המקובל,  בעבראמנ�  50

 ככל שיישמע משונה. לבטל הוראה זו ולקבוע שנאשמי� כשרי� להעיד להגנת� קמו לכ� מתנגדי�

 משו� שא� יבקשו לא להעיד יהווה הדבר �‡˘ÌÈÓ בהמתנגדי� טענו בי� היתר שהדבר יפגע, הדבר

 JOHN HENRY WIGMORE, EVIDENCE IN TRIALS 2ראו בעניי� זה . הלכה למעשה ראיה לחובת�

AT COMMON LAW 826-832 (1970).  

  .614' בעמ, 7ש "לעיל ה, Griffinעניי�   51

 & Daniel J. Seidman הקיי� בשיטת המשפט האמריקנית נית� למצוא במאמר� של  לקושיהדוגמ  52

Alex Stein, The Right to Silence Helps the Innocent: A Game-Theoretic Analysis of the 

Fifth Amendment Privilege, 114 HARV. L. REV. 430 (2000) . המחברי� מציעי� ש� את התזה
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 היא אפוא ביטוי מובהק לכ� שדיני הראיות ה� דיני� שבהיגיו� ÔÈÈË˘ÏÈÓהלכת 
ואינו , לאחר שנשמעה כל פרשת התביעה, שלו� במשפטוקכאשר נאש� שות. ובשכל ישר

ההיגיו� מחייב כי פעמי� רבות תהא שתיקתו ראייה , חושש מחשיפת עברו הפלילי
 כפי שהיה בעניי� –א� הראיה היחידה לחובתו היא הודאתו במשטרה . לחובתו

ÔÈÈË˘ÏÈÓ –עקב ,  השאלה א� השתיקה תהווה ראיה לחובתו נהפכת מורכבת א� יותר
עדיי� עולה מפסק הדי� ההבנה הברורה . שאלת משקלה של הודאה הנגבית במשטרה

הגיוני הוא ששתיקת , שלפחות במקרי� שבה� לא מדובר בהודאת נאש� כראיה יחידה
  .הנאש� תהיה ראיה לחובתו

 
 כדי – לגישת� –בכל זאת אי� בכ� . שלפיה רק חפי� מפשע בוחרי� להעיד להגנת� בהלי� פלילי

משו� שבכ� מוענק ? ומדוע. להוביל למסקנה שנית� להסיק מסקנות ראייתיות משתיקת הנאש�

 –אשמי� ;  מעידי�–חפי� (לשופט ולמושבעי� כלי ראייתי טוב להבחי� בי� חפי� לאשמי� 

חבל להפסיד כלי ראייתי חשוב זה באמצעות קביעת כלל משפטי שיתיר הסקת , לגישת�). שותקי�

בעיניי . שכ� כלל מעי� זה יתמר� ג� אשמי� להעיד להגנת�, קנות ראייתיות משתיקת הנאש�מס

שכ� היא מבהירה שבפועל , גישה זו ממחישה את הקושי הגדול בגישה של המשפט האמריקני

. נאשמי� חפי� מפשע בעלי עבר פלילי נתפסי� כאשמי� רק בשל כ� שבחרו שלא להעיד להגנת�

  .תוצאה זו פסולה היא




