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*אלרוןיוסף

;ופלילייםאזרחייםבהליכיםנוספתראיהקבלת.ב,מבוא.א

להתרתוהשיקוליםהדיוניהסדרעלהשמירהחשיבות.2,כללי.1
לקבלתחריגהובקשהדיוניתהסכמה.3ןנוספתראיהשלהבאתה
הצדדיםסיכומילאחרהפליליבהליךראיותקבלת.גןנוספתראיה
הבאת.ד,הקייםהמשפטיהמצב-הדיןהכרעתמתןובטרם
המצב-הדיןהכרעתמתןשלאחרהדיוניבשלבנוספותראיות

ההשוואתיהמשפטבראישבדיוןהסוגיות.ה,הקייםהמשפטי
המשפטיהמצב.2בקליפורניהןהמשפטיהמצב.1;האחרבדין

דברסוף.וןבאשליה

מבוא.א

1הראשיתבחקיקהנקבעלסיומוועדמתחילתוהמשפטיההליךשלניהולואופן

לקייםכדיבהםשישהנושאיםמכלולאתלהסדירנועדואשר,2המשנהובחקיקת
ביתכתליביןהמתקייםהמשפטיההליךשלוהסדירהתקיןניהולואתולקדם

אתבחקיקהלעגןלנכוןהמחוקקמצא,לעילהאמורמןיוצאכפועל.המשפט

הצדדיםידיעלהמשפטביתלפניראיותלהבאתהעיתויואתהדרךאת,האופן
.להתדיינות
ביכולתםרקלאחשובנדבךהיאהמתדייניםמטעםכמוצגיםראיותהגשת

לאחר,המשפטביתשלביכולתוגםאלא,המשפטביתלפניעניינםאתלהניח
.לושהוצגוהראיותמכלולעלהמבוסס,מנומקדיןפסקליחן,הראיותניתוח

סדר)הרלוונטייםהדיןבסדריהקבועפיעלנעשיתהראיותשמיעת,ככלל

.חיפההמחוזיהמשפטביתשופט* הדיןסדרחוק1
;(הפליליהדיןסדרחוק:להלן)1982-ב"התשמ,[משולבנוסח]הפלילי

השיפוטחוק;(המשפטבתיחוק:להלן)1984-ד"התשמ,[משולבנוסח]המשפטבתיחוק
.1955-ו"התשט,הצבאי

.(האזרחיהדיןסדרתקנות:להלן)1984-ד"התשמ,האזרחיהדיןסדרתקנות2
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,נדרשבדיןהיושבעצמוימצא,אחתלא,אולם,(הפליליהדיןוסדרהאזרחיהדין
אשרהדיוניבמועדראיההביאלאכלשהימסיבהאשר,הצדדיםאחדלבקשת
.הדיןסדריפיעלשלאראיותהבאתלהתיר,לכךיועד

לאחר-קרי,כךלצורךשיועדהדיוניבשלבשלא,ראיהלקבלתבקשה
בקשההינה,סיכומיואתשהגישלאחראוראיותיוהבאתפרקאתסייםדיןשבעל

מטבע.לדחותהאםוביןלקבלהאםבין,לאלתרהמשפטביתהכרעתאתהדורשת

,לכךשנקבעוהדיןסדריפיעלשלאראיהלהגישהמבקש,דיןבעלעל,הדברים

המשפטביתאתולשכנעזוראיהשלהמאוחרתלהגשתההבקשהאתלנמק

.הדיוןשלהמאוחרבשלבקבלתהבחיוניות
אחתלאמעסיקה,סדרןפיעלשלא,הדיןבעליידיעלראיותהבאתשלזוסוגיה

שהיא,בישראלהנהוגההמשפטשיטתשלאופיהמשום,זאת.המשפטבתיאת
הבאת"עול"בהנושאיםאלההםהדיןבעלי,דברשלבעיקרו,קרי,אדוורסרית

ביתשלפיה,האינקוויזיטוריתלשיטהבניגוד,זאת.המשפטביתלפניהראיות
בעובדותולדרושלחקורבנטל,המשפטיהדיוןבמהלך,הנושאזההואהמשפט

.ובראיות
והצורך,גימאמחד,המשפטיההליךלניהולשנקבעהדיוניהסדרעלהשמירה

שלנוקשהקושאימוץהחששמשוםבלבדולו,גיסאמאידך,בגמישותלנהוג
ההלכהלקביעתהביאה3דיןלעיוות,דברשלבסופו,יביאדיןסדריעלהקפדה
.הדיונית4במסגרתשלאראיהקבלתלהתיראםבסוגיה

ראיותלהבאתשנקבעההדיוניתהמסגרתשלחשיבותהייבחנוזוברשימה
התמקדותתוך,סדרןפיעלשלא,ראיותהבאתלהתירהחשיבותלצד,ומשמעותה

.הפליליבהליך

ופלילייםאזרחייםכהליכיםנוספתראיהקבלת.כ

כללי.1
לתוצאהבאשררבותהשלכותתיתכנה,הדיןסדרפיעלשלא,נוספתראיהלקבלת
החשיבותומכאן,הבאתהאתהתיראלמלאהמשפטביתיגיעשאליה,הסופית
.זובסוגיהלהחלטהליחןשיש

בהתמלאכי,וקבעההסיכומיםשלבלאחראףראיהלקבלהתירההפסיקה
שניתןוחומרקל.הערעורבשלבגםנוספותראיותלקבלניתןמסוימיםתנאים

.ברנזוןהשופטשלדינופסק,(1966)178(1)כר"פ,חלץ'נשרייטר65/263א"ע3
שלבמשפטו;(2007.1.31,פורסםלא)רמון'נישראלמדינת06/5461(א"תשלום)פ"ת4

;הדיןהכרעתמתןלמועדסמוךנוספותראיותלהגישדינועורךביקשרמוןחייםהכנסתחבר

ההליךלמיצויולהביאשונהבאורהפרשהאתלהאירעשויההראיותהגשתכי,היוטיעוניו
לקבלתהבקשהאתקיבלאכןהמשפטבית.ביותרהטובהבדרךלאמתולחתירההמשפטי
.הדיןהכרעתמתןאתכךבשלועיכבהראיות
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שלאובלבד,מאודמאוחרבשלבהוגשואםגםהראשונהבערכאהאףלקבלן

דרישותאתנוגדתשתוצאתםמחדלבשלאופורמליתטענהבשלתביעהתיכשל

.5הצדק
זהמטעםבמועדההוגשהלאאשר,החדשהבראיהיש,שנראהכפי,לעתים

,חדשותראיותאועובדותהצגת.בדיןנאשםשללזיכויולהביאכדי,אחראו

של"ליבה"האתמהווה,הנאשםלטובתהמשפטתוצאותאתלשנותהעשויות
.החוזרהמשפטהתרת
להביאלדיוןלצדדיםמאפשריםוהתקנותהדיןסרריכי,לצייןהמקוםכאן
ראיותהבאתבמסגרת,ראיותיהםהבאתשלהמוגדרהשלבלאחרגם,ראיות
שעדותוסבורהואאםמטעמועדלהזמיןהמשפטביתשללסמכותובדומה,6הזמה

.7המשפטלבירורדרושה
השנוילענייןבמישריןששייכותמפריכותראיותביןשמבחיניםישכאןגם

ראיותלבין,המשפטביתשלדעתובשיקולתלויהאינהשהבאתן,במחלוקת
הדברנתוןזהובמקרה,במחלוקתהשנוילענייןבמישריןנוגעותשאינןמפריכות
.דעתו8שיקוללהפעילנדרשוהשופטהמשפטביתלהכרעת
הצדדיםכוהשבאילאחרראיותהבאתלדחותאולהתירהבא,המשפטבית
אחריוכמהכמהאחתעל.רבהלזהירותנדרש,ראיותיהםהבאתאתהשלימו
נקבעוהאזרחיבמשפטזובסוגיההמנחיםהעקרונות.ראיותיהםאתלהביאשסיימו
:אלהוהם9הפסוקהבהלכה

טכניתראיההייתהאםכגון,הנוספתהראיהלאופידעתוייתןהמשפטבית(א)
.מעורפלותראיותלהבהירכדיבהשאיןופשוטה

.ייטבכןשיקדםוככל,המשפטנמצאבולשלבלבתשומתתינתן(ב)
קודםבשלבהראיותאתלהביאהדיןבעלהיהיכולאםלשאלהמשקליינתן(ג)

.הראויבזמןהראיותהובאושלאלכךטעםומה
מיטתאינההפררצידורה"שכן,הדיןבסדרישנפלופגמיםתיקוןעללהקליש(ד)

להכניסוכדידין-בעלשלראשואתמתיזיםאורגליואתמקצציםשבהסדום
.10"מינן-כבראוכנכהלתוכה

כלל"שכן,חדשותנוספותראיותאואחתראיהלהגישמבקשהדיןבעלהאם(ה)
'אחתחבילה'בלהגישןוחייבאמורדיןשבעל,ראיותשלהגשתןלענייןהוא
.11"שםזעירשםזעיר,בתפזורתולאכך-

.בךהשופטשלדינופסק,(1991)89(2)מהר"פ,ריבלין'נשנצר88/714א"ע5
.האזרחיהדיןסדרלתקנות(א)158'תקגםראו;הפליליהדיןסדרלחוק168-ו165'ס6
.האזרחיהדיןסדרלתקנות(א)258יד'תק;הפליליהדיןסדרלחוק106'ס7
שלדינופסק,(2004)2584(1)2004מה-חק,נוגכורן'נפריתן04/4099(ם-ימהוזי)א"בש8

.שפיראהשופט
.(1992)738,741(3)מוד"פ,נון-בן'נרוזין90/579א"ע9

.(1966)477(3)כד"פ,וציודלמכותהחרושתביתמ"בעקדמה'נששון66/189א"ע10
.9ש"הלעיל,רוזיןעניין11



אלרוןיוסף

,האזרחיבמשפטשנפסקהפסוקההלכהבגדרהםהאמוריםהמנחיםהעקרונות

לקיוםהחקיקתיההסדר,כידוע.הפליליבמשפטגםלהחילםניתןכינראהאך

מוגבל,חלוטדיןבפסקשהוכרעבענייןמחדשלדוןניתןשבגדרו,"חוזרמשפט"
.!בלבדיהפלילילתחוםהחוקפיעל

המשפטביתקבע,האזרחיבתחוםמקבילחקיקתיהסדרובהיעדר,זאתלמרות
,חלוטריןפסקלבטלטבועהסמכותהאזרחיבהליךהמשפטלביתכי,העליון

ביתמעשהשלשיקוליםפניעלעדיפיםצדקשלשיקוליםשבהןנסיבותבהתקיים
.!דין3
פסקלבטלהאזרחיהמשפטביתשלהעקרוניתבוכוחוהפסיקההכירהכך
ביתהתיר,לכךנוסף.!התרמית4עילתעלהמבקשהסתמךבהםבמקריםדין

ראיותהתגלות"שלבעילהחוזרמשפטלערוך,!5שעיהעזבוןבעניין,המשפט

ניתןלאואשרמיסודהההכרעהאתלשנותכדיבכוחןשישראיות,היינו."חדשות
נוסףצעדמהווהזוהלכה.!6הדיןפסקלמתןקודםסבירהבשקידהלהשיגןהיה

בהליךדיןפסקלביטולבקשההגשתהמאפשרת,המשפטיתההלכהבהתפתחות

מבעליאיששלידובהישגהיוושלאשנתגלוחדשותראיותעלבהתבסס,האזרחי
.המשפטיהבירורבמהלךהדין

למשפטבבקשההרלוונטייםהשיקוליםמכלולביןדמיוןקייםכי,סבוראני
,הפליליבהליךהדן,המשפטביתשעלשיקוליםאותםלביןהאזרחיבהליךחוזר

הכרעתניתנהשכברלאחרנוספתראיהלקבלתבקשהלפניומובאתעתלשקול
.במשפט7נהדין

,נוספתראיההבאתלהתיראםלהחליטהמשפטביתעל,כזהענייניםבמצב
זהבשלבמודעאינוהמשפטביתאשר,"גיזרה"במחודשדיוןלפתוחהעשוידבר

כברשהוצגוהראיותמכלולשלמחודשתלבחינהיביאשהרברייתכןכך.להיקפה

קבלתשלהלוואיתוצאת.הדיןהכרעתניתנהבסיסןעלואשרהמשפטביתלפני
,המשפטניהולשלהרגילהענייניםומהלךהדיןסדרפיעלשלא,נוספתראיה
דיןהכרעתשללביטולהלהביאהעשוידיוןשלתחילתו,כןאם,להוותעשויה

.המשפטבתילחוק31'ס;השפיטה:יסוד-לחוק!9'ס12
שלדינופסק,(2003)366(3)נזד"פ,מ"בעטלטשבית'נשעיההמנוהעזבון92/4682א"ע13

.(שעיהעזבוןעניין:להלן)מצאהשופט
ראו,כןכמו;(1991)641(4)מהד"פ,נפקדיםלנכסיהאופטרופוס'נבריה'אע89/417א"ע14

בפסיקהשהותוותההדיוניתהדרךכינראהשם,שעיהעזבוןבענייןמצאהשופטדבריאת
גילויןעלהביטולבקשתנסמכתשכולמקרהגםיאה,מירמהמחמתדין-פסקשללביטול

."חדשותראיותשל
.!3ש"הלעיל,17עיהעזבוןעניין15

טרם)חנהפרדסהמקומיתהמועצה'נפורבני07/194א"ברעלמצואניתןהפוכהדוגמה!6
ולביטולחוזרלמשפטהבקשהאתלקבלשלאהמשפטביתהחליטשם,(07.3.6,פורסם
הראיהשלבכוחהשאיןהקביעההואהבקשהלדחייתהעיקריהנימוקכידומה":הדיןפסק

."המשפטתוצאתאתלשנותהחדשה
.(2005,שמיניתמהדורה)316אזרחידיןבסדרסוגיותגורןאורי!7
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בבקשההחליםשיקוליםשאותםממילאעולהמכאן.18נאשםולזיכוימרשיעה
.הדיןסדריפיעלשלאראיהלהגשתבדרישהשיחולוראויחוזרלמשפט

נוספתראיהשלהבאתהלהתרתוהשיקוליםהדיוניהסדרעלהשמירהחשיבות.2
ועלהראיותהבאתסדרעלהשמירהלחשיבותביטוי,אחתלא,נתנוהמשפטבתי

החשיבותשלזהשיקול.וכלשונןככתבןהחוקהוראותקיוםעללהקפידהצורך
והפליליהאזרחיהמשפטלניהוליפההדיןסדריקיוםעלובשמירהשבהקפדה

.כאחד
וביןאזרחייםבהליכיםבין,המשפטיההליךשללעריכתוהנהליםקביעת
,ויציביעילבאופן,המשפטשלהתקיןניהולואתלעגןנועדה,פלילייםבהליכים
יש,דברשלבסופו.בהםלעמודומחויביםאלהלכלליםמודעיםהצדדיםכאשר
.זכויותיהםעללשמורכדיגםבכך

כשלדלראותםיש,המשפטיהדיוןשללניהולונקבעואשר,הכלליםכי,נראה

מתחילתוהמשפטיההליךשללניהולודרךציוןכעיןמהווהכשלעצמואשר,מבני
ובאיהדיןבבעליוכלהבדיןהיושבמהשופטהחל,הכולמודעיםלו,סופוועד

מאפייניוביןאשר,המשפטשל"תכולתו"ונבניתהולכתזהמבנישלדעל.כותם

המשפטביתשלהמנומקדינופסקניתןובסופו,(ראיותהבאת)ראיותשמיעת
.לפניושבאוהראיותאותןעלהמבוסס
דלתותיוהיותבדבר,עורריןכללהאיןאשר,משמעיתהחדהקביעהמולאל
היסודמזכויותשהיאזכות)סעדהמבקשיםבפנילרווחהפתוחותהמשפטביתשל
ולקייםלהקפידהחובההמתדייןעלמוטלתעדיין,(דמוקרטיתבחברהאדםכלשל
הכלליםעללשמורמחובתו,דהיינו.כזהסעדלקבלבבואועליוהמוטלאת

.סדרו19פיעלהמשפטיההליךשלקיומואתהמאפשרים
הדיןסדרבחוקכקבוע,האשמהלבירורהסדרעלהשמירהלחשיבותנפנה

(דאזכתוארו)ברקאהרןהשופטבדבריביטוילידיבאושהרבריםכפי,הפלילי

משוםגםאלא,החוקשלהוראתושזומשוםרקלא"זהסדרפיעללנהוגישכי
.20"סבירותציפיותשלמסגרתיוצרתשהיא

גםכמו,מטעמוהראיותאתמשפטביתלפנילהניחדיןלבעלהמוקניתהזכות
שכנגדבחקירהבין,("יריב"ה)שכנגדהצדראיותעםלהתמודדדיןפיעלהזכות

בעשייתבסיסיעיקרוןהן,אלהראיותותסתורנהתפרכנהאשרראיותבהבאתובין
.אמתפסיקתשתכליתוהמשפטיבהליךבלחןאיןאשר,משפט

פ"ע;(2003)493(3)ב"התשסמ"פ,טאהא'נישראלמדינת01/5976('חישלום)פ"ת18

.(1981)505,513(3)להד"פ,ישראלמדינת'נקניר80/951
.738'בעמ,9ש"הלעיל,רוזיןעניין19
.515'בעמ,18ש"הלעיל,קנירהלכת20
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נוספתראיהלקבלתחריגהובקשהדיוניתהסכמה.3
ההתדיינותבמהלךשבשגרהדברהינה,כוחםבאיאוהדיןבעליביןדיוניתהסכמה

,המשפטבתיכתפיעלהמוטל,הרבהדיוניהעומס.המשפטבבתיהמתקיימת
ענייניהםלניהולוהדרךהאופןבדברהדיןבעליביןלהסכמותאחתלאמביא

זמןובזבוזסרבולמניעת,ממוקדעניינידיוןניהוללצורך,זאת.המשפטביתלפני
שנוייםשאינםובנושאים,זניחות,שוליותבסוגיותלדיוןלעתיםהמוקדשמיותר
בעיקרולהתמקדותשיפוטיבזמןלחיסכוןהצדדיםתורמיםבכך.במחלוקתממילא
.הטפלוזניחת
שלבעידודולעתים,הצדדיםכוח-באימגיעיםאליהדיוניתהסכמהבסיסעל
שמיעתמתייתרתבכך.שבמחלוקתהסוגיותבדברהצדדיםמסכימים,המשפטבית

החומרמלואעלבהסתמךבעניינםיפסוקהמשפטובית,במלואןאובחלקןהראיות

.בכתבטיעוניהםסיכוםועלהדיוןנושאהרלוונטי
יהאמההשאלהאתמעוררתהצדדיםביןדיוניתהסכמהלהשיגהאפשרות

הגיעושאליה,דיוניתלהסכמהבניגודראיותאוראיההבאתלהתירבקשהעל

ראיותיהםאתהמשפטביתשללפתחוכברשהניחולאחר,זאת,הצדדיםכוח-באי
בקשההסףעללדחותהמשפטביתעלהאם.הסכמהאותהמתוקףוטיעוניהם
המחויבותבשל,"חדשה","נוספת"ראיהלקבלהצדדיםאחדמטעםלושתוגש
?להלהיעתרעליושמאאו,הצדדיםהגיעושאליההדיוניתלהסכמה

הגיעושאליו,הדיונילהסדרבניגודראיותהבאתלהתירהבקשהבבסיס

,עובדתיותקביעותלגלותהופתעכיהצדדיםאחדטענתעומדת,הצדדיםכוח-באי
.חדשה"חזיתפתיחת"לחלופיןאו,הסכמהלגביהןשאין

,כלשונה,לבקשהלהיעתר,האחת:המשפטלבית,לועומדותדרכיםשתיכי,נראה

,מלכתחילהלדיוןהובאהכאילוהראיהעםלהתמודדשכנגדלצדלאפשרואזי
מהלךפיעלהדיתניהולבמסגרתוביןסוכםעליהןהראיותהבאתבמסגרתבין

יפעל,הנוספתהראיהשלקיומהדברמשהובא,השנייה.הרגילהשיפוטיהעניינים
נוספותראיותהבאתעלויורה,בדיןלוהמוקניתהסמכותמכוח,המשפטבית

.בבקשהלידיעתוהובאקיומהשדברהראיהלקבלתהבקשהנימוקילנוכח,מיוזמתו
תעמודהמשפטביתיבחרשבהמהאפשרויותאחתבכלכי,כךעלחולקאין
משפטייםבפתרונותיש,ואולם.21לסתורראיותלהביאהזכותשכנגדהדיןלבעל
.הצדדיםכוחבאיהגיעושאליהוהראשוניתהבסיסיתההסכמהמןלסטותכדיאלה

ניהוללאופןבאשרמההסכמהלסטייה,לעילכמתוארהיתרבמתןהרואיםיש
נפשוכאוותבתקנותלנהוגדיןלבעלרשותומתןרסןהתרתכדי,המשפטיההליך

היעילותבעקרוןלפגועובכך22"מקיימןאינו-רוצהאינו,מקיימן-רוצה"
שלמלאכתםאתלעשותהמשפטלביתלואלכי,גורסיםכךהסבורים.הדיונית

.האזרחיהריןסדרלתקנות(1)(א)138'תקראוכןכמו;הפליליהדיןסדרלחוק168'ס21
.(1977)169,179(2)לאר"פ,נוימן'נפז76/759א"ע22
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שצדדיםהיאוהלכה,דיןעורכיידיעלמיוצגיםבהיותם,האזרחיבתיקהצדדים
.ידםעלשנוסחוהפלוגתאותפיועלבטענותיהםקשורים

מצאה,האזרחיהמשפטשללניהולווהדרךהאופןבדברהדיוניתההסכמה
,האזרחייםההליכיםלקיצורלהביאבמגמה,זאת.23שוניםבחיקוקיםביטויהאת

מתןשלבדרךהצדדיםשביןלסכסוךהולםמענהשייתןבאופן,ולסיומםלייעולם
דיוניתהסכמהשליוצאכפועלוהגישור26הבוררות25,הפשרה24דרךעלדיןפסק

העומסאתלהקלכדילאחרונהלעודדהמשפטבתימנסיםשאותהדרך,ברוכה

אתולקצרליעל,לקדםהרצוןכלעם,נדמהכך,ואולם.נתוניםהםבוהדיוני
שלבסופו,מביא,צדקמשפטלעשייתהרצון,המשפטיההליךבניהולההליכים

,כך.זובסוגיההחלטהליחןבבואםהמשפטבתינוהגיםבובאופןלהגמשה,דבר
המשפטביתכי,הוסכםדיונישבהסדראףבה,ואתוריתבפרשתהיה,לדוגמה
ועדויותהצדדיםשהגישודעתחוותיסודעלהאחריותבשאלתלפסוקיתבקש

ועדתשלח"דוכראיהלהציגהדיונילהסדרהצדדיםאחדביקש,בלבדהמומחים
:מצאהשופטמפינקבע.הבריאותמשרדידיעלמכןלאחרשמונתהחקירה

עלהצדקעשייתשיקוליאתלהעדיףהיהראויהענייןשבנסיבותלינראה"
אתהולמתכבלתיהוכחהכריתתושעצם,הדיוניבהסדרההתחשבותפני

נוחות-מאייותרלמשיביםלגרוםעלולהאינהממנוושהסטיההבירורצורכי
.28"דיונית

שקיצורהינההמשפטביתגישת,ספקללא,כיללמודניתןלעילהאמורמן
ביתעבודתשלהכותרתגולתבמקוםיבואולא,וקידומםייעולם,ההליכים
לכךנדרשהמשפטביתכאשר,במלואןהצרדיםראיותשמיעתשהיאהמשפט
בעתגם,ראיותאותןמלואלהבאתאפשרותמתןאו,דיוניתהסכמהבהיעדר
.29לגופןשבמחלוקתבסוגיותהמשפטביתיפסוקבטרם,הסכמהשלקיומה

הדיןהכרעתמהןובטרםהצדדיםסיכומילאחרהפליליבהליךראיותקבלת.ג
הקייםהמשפטיהמצב-

במסגרתהצדדיםשלראיותיהםשמיעתמסדרמורכב(כאזרחי)הפליליההליך
כלמצהיר,זודיוניתמסגרתפיעל.דיןפיעלומוכתבתסרורה,ברורהדיונית

.האזרחיהדיןסדרלתקנות138'תק23
.המשפטבתילחוק79א'ס24
.המשפטבתילחוק79ב'ס25
.המשפטבתילחוק79ג'ס26
.(1997)171(2)נאד"פ,למדאוהחוליםצית'נואתורי90/4384א"ע27
.שם,ואתוריעניין28
.479'בעמ,10ש"הלעיל,ששוןעניין29
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מודיעבכך.39"עדייאלה":ראיותיוהבאתפרשתבתוםלדיוןמהצדדיםאחד
,המשפטביתלפנילפרושבדעתושהיהאתסייםכי,המשפטלביתזהדיןבעל

"עדייאלה"ההצהרה.הבאהדיונילשלבלהתקדםהמשפטביתיכול,ואילךומעתה

בהליךפרקסיום"לביטויוהינההצדדיםאתלחייבכדיבהיש,הצדדיםאחדמפי
.השיפוטיבהליךראיותלהביאהמוקניתהזכותמיצויאתהמאפייןפרק,"המשפטי
גבולותבפניהצדדיםאתלהעמידכדידיןכעלמפיזובהצהרהיש,לכךנוסף
המשפטיהמצב.הפליליההליךוסרבולטענות,הבנהאילמנועכדי,וברוריםחדים

שונותבסוגיותהדיוןסופיות,לומררוצה.הדיוןבסופיותלצורךביטוינותןהמתואר
ידיעלראיותלהבאתהנוגעבכלהדיוןמיצויזהובכלל,ההליךבמהלךהנדונות
אינןאשר,קץאיןהתדיינויותלמנוענועדהדיוןסופיותעקרון.בהןודיוןהצדדים
ללאהפליליההליךסיום-כאחדשעניינם,הציבורמאינטרסאוהנאשםמאינטרס

שמוצולאחרכי,היאהדיוןסופיותעקרוןשלמשמעותו.מיותריםדיןועינויסחבת

יתירלא,הצדדיםאחדידיעלהמשפטביתלפנישהובאוובראיהבסוגיהההליכים
אםאלא,לפניוהעידוכבראשר,עדיםשלחוזרתהבאהואילךמעתההמשפטבית

.הזמהראיותאולסתורראיותבמסגרתוברורהמוגדרתלתכליתזוהעדהנועדהכן
:קמרכעניין,ברקאהרן,(דאזכתוארו)השופטדברייפיםזהלעניין

ישזהסררפי-ועל,האשמהלבירורסדרקובעהפליליהדיןסדרחוק"
יוצרתשהיאמשוםאלא,החוקשלהוראתושזומשוםרקלאזאת.לנהוג
התביעהפרשתביןלערבבכללרצויזהאין.סבירותציפיותשלמסגרת
.הסיכומיםלאחרעדיםלהזמיןכללרצויזהואין,הסניגוריהפרשתלבין
.31"במחלוקתשנויהאינהכללזושפרופוזיציהדומה

מסדמהווהבחקיקהנקבעהאשרהדיוניתהמסגרתעלהשמירהכי,ספקאין
,בחקיקה32כאמורהמעוגנת,זודיוניתמסגרת.הפליליהמשפטשלהתקיןלניהולו
שלבמלואןראיותהצגתולאפשרהפליליהמשפטשלניהולואתלהסדירנועדה

,כוחוובאהנאשםשהואוכיןהתביעהשהואבין,הפלילילהליךמהצדדיםאחדכל

.לדיוןצדכלשלזכויותיושתישמרנהבאופן
פתחואלמניחים33"עדייאלה"התובעוהצהרתהתביעהראיותפרשתסיכום

אתהתביעהמבקשתבסיסןעלאשר,במלואןהתביעהראיותאתהנאשםשל
לנאשםמאפשרת,התביעהראיותהבאתשל,זודיוניתמסגרתתיחום.בדיןהרשעתו
מסגרתעםלהתמודדשיוכלמנתעל,במלואןהתביעהראיותשלטיבןעללעמוד

.לאותוהא,ווראייתית
661,1048שניחלקאישוםכתבשלאחרהליכים:בפליליםהדיןסדרעלקדמייעקבראו30

.(2003,מעודכנתמהדורה)
.515'בעמ,18ש"הלעיל,קנירהלכת31
.הפליליהדיןסדרלחוק156-169'ס32
.הפליליהדיןסדרלחוק157'ס33
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34"עדייאלה"כוחוובאהנאשםבהצהרתההגנהראיותפרשתסיכוםגםכך

ההצהרה.הצדדיםראיותהבאתפרק-הפליליההליךשלבניהולופרקמסיים
משקלןאתלאמוד,המשפטלביתכךואחר,הצדדיםכוחלבאיתחילהמאפשרת

,המשפטביתנדרשכןאםאלא,הדיןהכרעתלצורךשהובאוהראיותשלערכןואת
התובעכאשר,ההגנהמראיותהעולותטענותלסתורראיותלהביא,תובעלבקשת

.35לסתורראיותלהביאלנאשםהאפשרותניתנתגם,כך.מראשלצפותןהיהיכוללא
כאמורקשורהראיותהבאתשלהדיוניתהמסגרתעללשמירהשישהחשיבות

ולהוצאתוהצדדיםזכויותלשמירת,ההליךשלוהיציבהתקיןלניהולואמיץקשר
.36צדקמשפטשללאור
המחוקקמצא,אדוורסריתשיטהבישראלהנוהגתהמשפטשיטתהיותאףעל

ראיותהבאתעלביוזמתולהורות,הצורךבעת,המשפטלביתלאפשרלנכון

נראהפניושעלדבר,37ראיותיהםהבאתאתסיימוהדיןשבעלילאחר,נוספות
בסמכותשימוש.הצדדיםראיותהבאתבדברהסדרומכלליזומשיטהכסטייה

שיטתשלבאופיההתחשבותתוך,רבהבזהירותייעשה,38בפסיקהנקבעכך,זו
.האדוורסרית39הדיוןשיטתהיא,אצלנוהנוהגתהמשפט
תיבחןכיהראוימן,סדרןפיעלשלאראיותלהכאתבקשותדחיית,ועודזאת
,וסיומוהדיוןתוצאתעלהאפשריתההשפעהלנוכח,רבה40ובקפדנותבזהירות

הסיכומיםשלב.במועדשלאלהגישמבקשיםשאותההראיהתתקבללאאילו
בעלימטעםראיותלהבאתהקשורבכלהגבולקואתכמסמןהוגדרהמשפטיבהליך
.41הדין
,כיוםשהיאכפי,ההלכהבהתפתחותאחדותציוןנקודותעללהצביעהראוימן

ואתראיותיהםאתסיכמוהצדדיםכוחשבאילאחרגםראיותלהביאהמתירה
.טיעוניהם
עדיםהבאתליזוםלשופטלהתירישכיקובעתשפרבענייןשנקבעהההלכה

כךעלדגששימתתוך,דעתולשיקולנתונהזויזמהוכיהריוןשלשלבבכל

מאחר,ואת.מיוחדותבנסיבותוייעשהנדירלהיותחייבזובסמכותהשימושכי
.בישראלהנוהגתהאדוורסריתהמשפטשיטתאתנוגדשהוא

.הפליליהדיןסדרלחוק164'ס34
.הפליליהדיןסדרלחוק166-ו165'ס35
.513'בעמ,18ש"הלעיל,קנירהלכת36
.הפליליהדיןסדרלחוק167'ס37
פ"ע;(2000)1656,1660(2)2000מח-חק,דדון'נישראלמדינת98/992('חימחוזי)פ"ע38

.(2002)25901,25904(2)2002מח-תק,שלמון'נישראלמדינת01/7478(ש"במחוזי)
.30ש"הלעיל,קדמי39
לבקשהלהיעתראםההחלטהשלבמרכזהעומדדיןעיוותייגרםשמאהחששכי,נראה40

.18ש"הלעיל,קנירבהלכתכהןהשופטדבריזהלענייןיפים;לאואם,זהבעניין
.1081'בעמ,30ש"הלעיל,קדמי41
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נקבעכאשר,שפרבענייןשנקבעהההלכהאתשינתהצייגר42בענייןההלכה

לעדקראהמשפטשביתלאחר,האישומיםמןבחלקהמערערהורשעעתכיבה
לקרוארשאיהמשפטביתאין,וסיכומיהםהצדדיםראיותשמיעתשלאחרבשלב
חייםהשופט.דיןגזרלמתןהדיוןאתודחהסיכומיםששמעלאחר,מיוזמתולעד

החוקסעיףמלשוןלעילהמסקנהדברעלללמודניתןכיצייגרבענייןסברכהן
,הדיןפסקי.קבועיםדיוןדפוסיליצורהמחוקקרצוןאתהמבטאים,וממיקומו
,הפליליהדיןסדרלחוק150לסעיףשניתנהלפרשנותהתייחסו,הפניתישאליהם
,[משולבנוסח]הפליליהדיןסדרלחוק167בסעיףהוחלףאשר,1965-ה"התשכ

."המשפטביתמטעםראיות"שעניינו,1982-ב"התשמ
ראיותהבאתלהתירניתןולפיה,קנירהלכתהיאכיוםהנוהגתהפסוקהההלכה

היושבהשופטשלדעתולשיקולהנתוןוכדברהסיכומיםשלבלאחרגםנוספות
ראיותהבאתלהתיראםלהחליטבבואו,ישקולהמשפטביתכי,נקבעעוד.בדין

:הבאיםהשיקוליםאתהיתרבין,לאואם,נוספות

.לנאשםדיןעיוותגרימתאי(1)
.הנאשםוצורכיהחברהשלהאינטרס(2)
.המשפטיההליךייעול(3)
ליחןהמשפטביתקרובכמהועדהמשפטיההליךנמצאבוהדיוניהשלב(4)

.זהבהליךדיןפסק

מהווה,העבירהלביצועשניתןככלקרוב,במועדהפליליהמשפטשלסיומו
,קנירהלכתפיעל.(מיותריםדיןועינויסחבתמניעת)כאחדופרטיציבוריאינטרס

הגשתשלבלאחר,"נוספותראיות"להגשתלבקשהייעתרהמשפטבית,כאמור

.43"נקלהעלולאמהכלליוצאים=כהמוגדריםבמקרים,הסיכומים

המצב-הדיןהכרעתמתןשלאחרהדיוניבשלבנוספותראיותהבאת.ד

הקייםהמשפטי

דןהואבהבתובענהלהכריעהמשפטביתניגששבו,האזרחימההליךבשונה
.יותרמעטמורכבהפלילישההליךהרי,הצדדיםוסיכומיהראיותשמיעתלאחר
וסיכומיהראיותשמיעתלאחרהיאאףהניתנת,הפליליבמשפטהדיןהכרעת
הנאשםשזיכויבעוד,זאתעם.הפליליהמשפטשלבניהולופרקמסכמת,הצדדים
נוסףדיונישלבפותחתשהרשעתוהרי,בעניינוהדנהבערכאהההליךאתמסיים
.הדיןגזרמתןלקראת

אוחפותובסוגייתהדיוןאתמסכמתמרשיעהדיןשהכרעתאף,אחרותבמילים

.(1973)505(1)כזד"פ,ישראלמדינת'נצייגר72/21פ"ע42
.514'בעמ,18ש"הלעיל,קנירהלכת43
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לעונשראיותשמיעתעלהנסובהליךשללתחילתומביאההיא,נאשםשלאשמתו

.הנאשםשלדינואתהמשפטביתגוזרבסיכומםאשר,לעונשהצדדיםוטיעוני
מרשיעהדיןהכרעתניתנהכאשרלנהוגהמשפטביתעלכיצדהשאלהנשאלת

הטיעוניםלשלבהרשעתושביןהזמןבפרק,זהדיונישלבולאחרנאשםשלבעניינו

.חדשות44ראיותלהבאתכוחובאאוהנאשםעותר,דיןגורומתןלעונש
נשמעוובטרם,הדיןהכרעתמתןלאחרחדשותראיותלהצגתשעתירהייתכן
מתןלאחרשהתגלוראיותרקשתוצגנהלכךבכפוףתתקבל,לעונשהטיעונים
.45הדיןהכרעת

לביתהמאפשרתמפורשתמוקניתסמכותאיןהפליליהדיןסדרבחוקכי,ייאמר
מדובר,לעילמהאמורללמודשניתןכפי.שנתןהדיןהכרעתאתלבטלהמשפט
כוהדבריםבמצב.הפליליההליךשללסופוהמשיק,ביותרמאוחרדיוניבשלב

הדיןהכרעתשל(האפשרית)ומהבאתהמלאכתומגמרפסערקהמשפטביתמצוי
.הערעורערכאתשללבחינתה,ומסקנותיהממצאיהמכלולעל,כולה
ראיותלקבלתכזובקשההגשתעיתוישלהמיוחדותבנסיבותכי,סבוראני
המנחותהמידהאמותפיעלהבקשהאתלבחוןהמשפטביתעליהא,חדשות

הנאשםבידימצויהחדשהראיהכיהערעורבהליךנטעןעת,הערעורערכאתאת
.הערעורבערכאתלהציגהמבקשוהוא

נתבקשבהםמקריםבאותם,הפסוקהבהלכהשנקבעאתבהתאמהעתהנבחן
המשפטביתאשר,נוספתהדשהראיהלקבלהערעורערכאתשלהמשפטבית

אתהסמיךהמחוקק.לפניוהובאהשלאמשוםלהנדרשלאהראשונהבערכאה
אם,ראיותלגבותקמאהמשפטלביתלהורותאוראיותלגבותהערעורערכאת

עשיית"אותה.בלבדדופןיוצאיבמקרים,46צדקלעשייתדרושהדברכיסבורהוא
.(חדשהראיההגשתבאמצעות)להתגונןלנאשםהוגנתהזדמנותמתןעיקרה,"צדק

בבואולהתחשבבערעורהדןהמשפטביתעלשבהםהשיקוליםכי,נקבעעוד
:אלהשניבעיקרםהם,נוספותראיותשלהבאתןאתלהתירישאםבשאלהלדון

הדיוןבמהלךהנוספותהראיותעללהסתמךהמבקשבאפשרותהיההאם(1)

?הראשון

שאליההתוצאהלשינויתביאשהגשתןוהסיכויהנוספותהראיותשלטיבן(2)
.הקודמת47הערכאההגיעה

שלאחר-זהמאוחרבשלבלשקולהמשפטביתשעלהשיקוליםכי,נדמה
יסודותאתלערערכדיבהשישחדשהראיהלפניומובאתעת,הנאשםהרשעת

,עבודהיוםבאותומכיסאוקםלאעדייןאךדין-פסקהשמיעאפילושופט"כי,היאההלכה44
,"בעיניושייטבכפילשנותואולבטלו,בחזרהאליולמשכוויכולדינובפסקשולטהואעדיין

.512'בעמ,שם,קנירהלכתראו
.(01.11.20,פורסםלא)עופר'נישראלמדינת99/343(ם-ימחוזי)פ"ת45
.הפליליהדיןסדרלחוק211'ס46
.(2004)823,844(3)נחר"פ,פלוני'נישראלמדינת02/10830פ"ע47
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מספרצוינו48הפסוקהבהלכה.משקלכבדישיקוליםלהיותצריכים-ההרשעה
חדשהראיההגשתלהתירלבקשהייעתרבטרםלבחוןהמשפטביתשעלתנאים
בין.הדיןגורמתןובטרםהדיןהכרעתשניתנהלאחר,קרי,הדיוןשלזהבשלב
:הבאיםהתנאיםנקבעוהיתר

שלידובהישגהייתה,עתהלהגישמבקשיםשאותה,"הנוספתראיה"ההאם(א)
?הדיוןבעתהמבקש

.49הדיוןסופיותעקרוןשלקיומו(ב)
יהיהכיוהסיכוי,להציגעתהמבקשיםשאותה,החדשההראיהשלטיבה(ג)

.50המשפטתוצאתלשינוילהביאכדיבהבאתה

המשפטניהולבעתאשר,ראיההבאתלהתירנכוןיהאהמשפטבית,למשל,כך
מאפשרתעתה.המדעייםוהטכנולוגיההפיתוחמבחינתידבהישגהייתהלאבעבר

עליהלהסתמךשניתן,גבוההמהימנותברמתזוראיההבאתהטכנולוגיתהקידמה

,לובמיוחסהנאשםשלמעורבותושלילתכדיעדראייתיממצאקביעתלצורך
.51א"דנבדיקתפיתוחכדוגמת

בקשהבמסגרתהנדונהדומהמסוגיהשווהגזירהלגזורניתןהנדוןבהקשר
מסוימיםתנאיםאםבחיובתיענהחוזרלמשפטבקשה.חוזר52משפטלעריכת
(2)(א)31לסעיףנפנה,לעילהאמורלצורך.מתמלאיםהרלוונטיתבחקיקההקבועים

:1984-ד"התשמ,[משולבנוסח]המשפטבתילחוק

בפנישהיההחומרעםביחדאולבדן,העשויות,ראיותאועובדותהוצגו"
."הנידוןלטובתהמשפטתוצאותאתלשנות,בראשונההמשפטבית

:האמורלחוק(4)(א)31סעיףוכן

."דיןעיוותלנידוןנגרםבהרשעהכיממששלחששנתעורר"
כאמור,לחוק(4)(א)31שבסעיףהתיקון.53פעמיםכמהתוקןהאמורהחוקסעיף

.(2001)249,260-261(4)נהד"פ,ישראלמדינת'נלזרובסקי00/5874פ"ע48
.(2005)לויהשופטשלדינופסק2164(2)2005על-חק,ישראלמדינת'נליביו04/2480פ"ע49
.(1997)289,296(5)נאד"פ,ישראלמדינת'נסופר91/1742פ"ע50
The,הדיןפסקאתלראותניתןלהשוואה51 People of the State of New York , Callace

,Anonymous;(קאלאספרשת:להלן)573א.18ר.13726(1991) Developments ," the

,1481HARV. ] . REV108Con]i~onting the New Challenges ofi'

Scienti

~c
Evidence:14ש

,70(2)2001על-תק,ישראלמדינת'נשוורץ00/1781פ"כבששאוזכר;1582-1571(1995)
אתולהתירחדשהראיהא"דנבבדיקתלראותישכינקבע,שם,קאלאסבפרשת;(2001)75

הואיל,חדשהראיה"לייצר"במטרהוזאת-בדיןהורשעשהנאשםלאחרגם-עריכתה
.מהימנהכבדיקההבדיקההוכרהלאהמשפטולעת

.המשפטבתילחוק(4)-(1)(א)31'ס52
,1996.2.20ביוםבכנסתשהתקבלהמשפטבתילחוק22תיקוןאתלהזכירחשובלענייננו53

עיוותלנידוןנגרםבהרשעהכיממששלחששנתעורר":הקובע(4)(א)31סעיףהוסףשבו
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להעניקמנת-עלחוזרמשפטשללקיומו"סלעילת"עודלהוסיףנועד,לעיל
לעיוותממששלחשש"שלבהגדרהיותררחבפעולהחופשהמשפטלבית
:עיקרייםאינטרסיםשניביןלאזןנועדה55זהסעיףשלהחקיקתיתהתכלית.54"דין

תיקוןשיאפשרדיונימנגנוןלהוכיחהצורךובמסגרתה,האמתלחקרהשאיפה
.56גיסאמאידך,הדיוןסופיותועקרון,גיסאמחדבהרשעהטעויות

במקרים)האמתלחקרלהגיעהרצוןביןהראויהאיזוןמהוהשאלהנשאלת
והצורךהרצוןלבין,גיסאמחד,(המשפטביתמלפנישגגהשנפלהייתכןבהם
,(השונותהשיפוטיותהערכאותידיעלכברהוכרעאשר)המשפטיהדיוןאתלסיים
הרשעתואיהאמתחקירתעקרוןשביןהאיזוןבמציאתמדובר,קרי.גיסאמאידך
.57הדיוןסופיותעקרוןלביןמפשעחףנאשם
בעניינוהראיותשקילתמלאכתאתהמשפטביתסייםהדיןכהכרעת,פניועל
,ואילךמכאן.בדיןהרשעתואיאוהרשעתולסוגייתהקשורבכל,הנאשםשל
כלעל,הערעורבערכאתלבחינההדיןבפסקהדיוןהיהעובר,דינונגזרהיהאילו

.בחינתןבתוםקמאמשפטביתהגיעאליהןוהמסקנותהראיותהיבטי
לבקשההנדרשתהערעורערכאתכי,אחתלא,קורהבפועלואף,להניחסביר
תבקש,הראשונהבערכאההובאהלאכלשהימסיבהאשר,חדשהראיהלקבלת
הכרעתאתלשנותכדיבהישאםולקבועהראיהאתלבחוןקמאהמשפטמבית
.58תוצאתהואתהדין

יישמעובטרם,בעניינוהדיןפסקעליערערבדיןהורשעאשרשנאשםייתכן
עלאורלשפוךכדי,לשיטתו,בהןשישחדשותראיותשללגילויןיטעןערעורו
.בדיןזיכויוכדיעד,הורשעבסיסהשעלהראייתיתהתשתיתאתולערערהפרשה
ישתמש,ערעורכערכאתבשבתו,המשפטביתכיהנאשםיבקש,דאכגוןבמקרים
.חדשותראיותשלגבייתןעללהורות59בסמכותו

למשטרהויורהלבקשהייעתרהמשפטביתכיהנמנעמןלא,דאכגוןבמקרים

להצעתההסברבדברי.(108ח"מ,1996-ו"התשנ,(22'מסתיקון)המשפטבתיחוק)"דין
,חוזרמשפטעריכתעללהורותתאפשראשר,עילהלהוסיףמוצע":כינאמרלתיקוןהחוק

,פליליבמשפטשהורשעלאדםדיןעיוותנגרםכיממששלחששנתעוררבהםבמקרים
בגדריבוא,למשל,כך;בחוקהמנויותהעילותשלאמותיהןדלתבגדרבאיםאינםהםואולם
עלהמושתת,הנידוןשלבפרשהמעורבשהיהאחראדםזיכוישלמקרההמוצעתהעילה

בתיחוקהצעת"שתסמוךמהעלהנידוןלהרשעתאיןקיומםשנוכח,נימוקיםאוממצאים
.131ח"ה,1995-ו"התשנ,(חוזרלמשפטעילות)(22'מסתיקון)המשפט

01/8390ח"מ;(2003)297,307(2)נזר"פ,ישראלמדינת'נעמיאל02/10392ח"מראו54

.(2005)474(4)2005על-תק,ישראלמדינת'נאקסלרוד
.(2005)2685(3)2005על-תק,ישראלמרינת'נשוורץ04/9974ח"מראו55
.54ש"הלעיל,אקסלורדעניין56
.(2002)33(3)2002על-תק,לממשלההמשפטיהיועץ'נסולמי02/4181ח"מראו57
65535(2)2000מח-תק,(שחבזיאן)שך'נישראלמדינת97/453(ם-ימחוזי)פ"תראו58

(2000).
.הפליליהדיןסדרלחוק211'סמתוקף59
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ראיותשאותןולאחר,עליהןיצביעשהמערערהראיותשלבעניינןחקירהלערוך

.60אלהלראיות,היתרבין,בערעורויידרשהצדדיםטיעוניאתישמעלפניויונחו
,ערעורכערכאתבשבתודיוןלאחר,ולפיובלבדבינייםשלבהינוזהשלב

אותהשלמשקלהאתתבחןכיהדיוניתלערכאהלהורותהראוימןכייסבור

,יוצאכפועל.בתיקהראיותכללעל,בכללאם,השפעתהואת"חדשהראיה"
ראיותגבייתעללהורותעלול,צדקעשייתלשם,המשפטשביתמכךללמודניתן

ביתכיהאפשרותאתהמערערמןלשלולשלאמנת-עלקמאמשפטמביתחדשות
לעילשהוגדרהשלבבסיום,מכןלאחר.ראיהמאותהבמישריןיתרשםהמשפט
שמיעתלשםערעורכערכאתבשבתוהמשפטלביתהתיקיוחזר,בינייםכשלב

.מתחילתוהערעור
,ונדמה,חריגהליךהינודיןהכרעתמתןלאחרנוספותראיותלהבאתהיתרמתן

אוהדיןהכרעתתוצאותעללהשפיעכדיבראיותישאםיהאהעיקריהשיקולכי
.6'הנוספותהראיותלהבאתהבקשהמדחייתדיןעיוותלנאשםייגרםאם

כלשלוהמשפטיהעובדתיהמערךאתלבחוןבדיןהיושבעלכי,לכןנראה
ראיהלקבלתבקשהלדחותההחלטהעלולהשמאהחששרקעעל,לגופומקרה
ולגרום,כראוילהתגונןהנאשםשלביכולתולפגוע,הדיוןשלזהבשלב,נוספת
ביתעל,היינו.דופןיוצאיהםוהגשתההבקשהעיתויאםגם,דיןעיוותלנאשם
לנוכחגםבבקשהמההכרעההמתחייבותהמשפטיותהסוגיותאתלבחוןהמשפט
.מתבקשתהגשתהאשרהראיהשלמהותה
להבאתהדיוניתהמסגרתלשמירתליחןשישהחשיבותכלעםכי,אפואיוצא
ביתאתיחייבו"הנוספתראיה"השלומשמעותהחשיבותה,אחתלא,ראיות

מתןאישמאהחששמפני,וזאת,במועדההובאהלאאםגם,לקבלההמשפט
הבקשהקבלתכי,הנמנעמןלא,זהבהקשר.דיןלעיוותלגרוםעלוללקבלתההיתר
בשלבגםהנאשםלזיכוילהביאכדיבהןיהיה,דברשלבסופו,הראיהוקבלת
,לחלופין.בעניינוניתנהשכבר,המרשיעההדיןהכרעתמתןשלאחרזהמאוחר
הכרעתתיוותרהאחרותהראיותמולאלהחדשותהראיותבחינתשלאחראפשר
עשייתשיקולאתלהעדיףראוידיןעיוותלמנועכדי.62כנהעלהמרשיעההדין
המשפטניהוללשםשמירתםגםאשר,הפרוצדורהבכללידבקותפניעלהצדק
להוציא-קרי,בדיוקמטרהלאותה,דברשלבסופו,נועדהויציביעילבאופן
:שמגרמאירהנשיאשלדבריויפיםזהלעניין.63צדקמשפטלאור

השופטשלדינופסק(2005)23(4)2005על-חק,ישראלמדינת'נפלוני02/11176פ"ע60
.חשין

.יה'פרוקצהשופטתשלדינהפסק,48ש"הלעיל,לזרובסקיעניין61
מכריעשינוי,שכןכללא,שינויכלאיןכיעולההמקובץמכל":45ש"הלעיל,עופרעניין62

(3)2005על-תק,ישראלמדינת'נפלוני04/6858פ"עראוכןכמו;"הכלליהראייתיבמשקל

3023(2005).
.18ש"הלעיל,קנירהלכת63



הדיןסדרפיעלשלאראיותקבלת

דברימתוךאולם.עדיףאמת,ויציבאמתכידנאמקדמתעלינומקובל"
היציבמןהסטייהעצםכימוטעיתסברהלעיתיםעולהמשפטייםעיון

ההצמדותאם.אמוריםדבריםבמה.היאולאהאמתאלגםתמידמוליכה
שלפיתוחותוךהסטייהאתליישרוניתןצדקלאימוליכהנוקשהלכלל

אינהאך,ולרוחולחוקנאמנהשאמנםבדרך,הרלוונטיהמשפטיהרעיון
להירתעאין,צדקלאי,כאמור,המוליךהקייםהנוקשהלכללוכפופהכפותה

והמצפוןהמשפטיתההבנהמיטבלפיהמוליכהבדרךלצעודוישמהחידוש

.64"'עדיףאמת'כאמור,שהרי,הצודקהפתרוןאלהשיפוטי
שללפתחוהמונחת"חדשהנוספת"בראיהיהאאימתילבחוןבבואנו,יוצאכפועל
,הנאשםלזיכוילהביאכדי,הדיןהכרעתמתןשלאחר,דיוניבשלבהמשפטבית
:הבאיםהמבחניםאתלהחילהראוימןזהיהא

.משקלכבדת,עצמאית,עובדתיתראיההחדשההראיההיות(א)
ביתלפנימונחת(לעיל'אבסעיףמאפייניהעל)החדשההראיההייתהאילו(ב)

?הנאשםאתלהרשיעמחליטהיהעדייןהאם,מלכתחילההמשפט

נסמכהשעליההראייתיתהתשתיתאתלערערכדיהחדשהבראיהישהאם(ג)
?הנאשםהרשעת

המרשיעהדיןהכרעתשלאחרבשלב,נוספתראיהלקבלבקשהכי,מאליוברור
?הבקשהמהלשםאחרת,הדיןהכרעתלביטולבבקשהגםמלווה,הנאשםאת

:ראשיםשניבעלתבבקשהולהכריעלדוןהמשפטביתעלכי,אפואיוצא

.הנוספתהראיהקבלת(א)
.הנאשםולזיכויהדיןהכרעתלביטוללהביאכדיבקבלתהישאם,השאלה(ב)

ביתשנתןהדיןהכרעתאתלשנותוהיאאחתתכליתעםבקשותבשתימדובר
לקבלת)הבקשותשתי.לפניוהוכחהשכברראייתיתתשתיתבסיסעלהמשפט
הראיה"לקבלתהבקשהדחיית.בזוזוכרוכות(הדיןהכרעתולביטולהראיה
הכרעתלביטולהעותרתוו-קרי,השנייההבקשהאתממילאתייתר"הנוספת

המסקנהעלולהשפעתהלמשקלהבאשרמשפטידיוןתחייבקבלתה,זאתעם.הדין
אותהשלבהיעדרהשניתנה,(הנאשםהרשעת)הדיןבהכרעתניתנהשכברהסופית

.המשפטביתאיפשרקבלתהשאת"נוספתראיה"
,לעילהמצויניםבמקרים,נוספתראיהלהביאבהיתרכי,זהבענייןעודויודגש

המשפטביתבפניהעומדתהדילמה.שיפוטיבזמןוהחיסכוןהיעילותשיקולעומד
בידיעה,הנוספתהראיהאתלבחוןאםלהחליטהיאכאמורבקשהקבלתבעת

להבאתהבקשהאתלדחותשמאאו,דינומהכרעתבולחזורעליושיהאשייתכן
.הערעורבערכאתבכללותויידוןשהענייןבידיעה,נוספתראיה

.(1987)433יזמשפטים"הדיןודאותועלהתקדיםעל"שמגרמאיר64



אלרוןיוסף

ההתדיינותמסלולאתתמשיךגרידאפרוצדורלייםמנימוקיםהבקשהדחיית

הערעורבערכאתהמותבשופטיאת,כמובן,מחייבזהדבר.הערעורלערכאת
לכךלגרוםעלולזהדבר.החדשהלראיהזהובכלל,הראיותלמכלוללהידרש

זהיהאקמאמשפטביתדווקאכיהערעורערכאתתורההדיוןשלשבסופו

.כזהמדיוןהמשתמעכלעל,בהולדוןהחדשההראיהאתלקבלשיתכבד
היא,הדיוןנערךבהבערכאה,שצוינובתנאיםהנוספתהראיהקבלת,זאתתחת
,השופט.יקרשיפוטיזמןוחוסכתולמתדייניםהמשפטיתלמערכתיותריעילה
מושאבתיקממילאבקיא,דינוהכרעתאתנתןכברואשרהבקשהמוגשתשאליו
שכברהראיותמארגעלהאפשריתולהשפעתההחדשהלראיהמודעוהואהבקשה
.לפניוהובאו
המשפטשביתלאחרכברזהיהיה,הראייתילחומרתידרשהערעורוערכאתהיה
עלשניתנההדיןהכרעתעלהאפשרילמשקלהדעתוונתןהחדשהבראיהדןקמא
.זוראיהשללהגשתהעוברידו

אשרלשיקוליםבעיקרוןדומים,לשקולהמשפטביתעלאשר,השיקולים
להתיראםבשוקלוהערעורכערכאתבשבתוהמשפטביתאתלהנחותיכולים
.65לאואם,הערעורבשלבנוספותראיותקבלת

הכרעתמלבדכאשרלנהוגהמשפטביתעלכיצדוהיאמתעוררתנוספתשאלה

כפי.חדשותראיותלהבאתכוחובאאוהנאשםעותרואזדיןגזרגםניתןדין
בעייתי,דיןגזרניתןוטרםדיןהכרעתניתנהבו,המצבשאםהרי,לעילשצוין

.יותראףבעייתיתסוגיהבפניעומדיםאנו,זהבמקרה,אזיכשלעצמו
להתירישאם,השאלהאתיותררבהבזהירותישקולהמשפטביתכי,נראה

זהבשלבנוספתראיהקבלת.דיןגזרניתןבובמקרההחדשותהראיותהבאתאת
.66דיןעיוותותמנעהדיןהכרעתאתתשנהקבלתהאםרקראויהתהא

האחרבדיןההשוואתיהמשפטבראישבדיוןהסוגיות.ה

.ובאנגליהקליפורניהבמדינתהקייםהמשפטיהמצבאתבחנתיזורשימהלצורך
קבלתשלזוסוגיהלדיון,אחתלא,עלתה,כבישראל,ובאנגליהבקליפורניה

במהלךנעשיתהנוספתהראיהשקבלתבין,הדיןסדרפיעלשלאנוספתראיה
באנגליההןכי,יודגש.ההליךסיוםלאחרוביןההרשעהטרםהפליליהמשפט

בהתאם.מקצועישופטעםמושבעיםחברהמשלבתשיטהנהוגהבקליפורניהוהן
.זומשפטיתבסקירההאמוראתלבחוןיש,לכך

.48ש"הלעיל,לזרובסקיעניין65
.(2007.2.4,פורסםלא)ישראלמדינת'נגלזר06,8716פ"רעראו66



הדיןסדרפיעלשלאראיותקבלת

בקליפורניההמשפטיהמצב.1
הרשעהלאחרנוספתראיהלהצגתעתירה(א)

לפניהמונחות,רלוונטיותראיותקבלתמתירהקליפורניהבמדינתההלכה,ככלל

עדויותהןאין.קבילותראיותהןאלהשראיותובלבד,הדיוןבמהלךהמשפטבית

היותן-איבסיסעללפוסלןניתןאשרכאלהואינןחסויותאינןהן,השמועהמפי
לדעהחששליצורכדיבהןשישעדויותאינןאלהאלושראיותוכן,רלוונטיות

הוכחתיערךבעלתהראיההיותביןולאזןלשקולהמשפטביתעל,היינו.קדומה
אתלהטעותהראיהעלולהלפיו,הנזכרהחששלבין)"probative":במקור)גבוה

טיעוניםסיכוםלאחרנוספתראיהלהצגתבעתירה,למשלכך.67המושבעיםחבר
לצדלאפשראםבשאלהרחבדעתשיקולהמשפטלביתיש,דיןהכרעתמתןובטרם

כיוקבעזהרחבדעתשיקולעיגןהמחוקק.כזהבשלבנוספתראיההצגתהמתדיין
kCgood).":במקור)לכךטוביםנימוקיםלמבקשיהיואםתתקבלהעתירה reasons

.68קליפורניהמדינתשלהעונשיןלחוק1094בסעיףניתןכזהלמצבביטוי
להתירבבקשההחלטהליחןבבואוהמשפטביתישקולשאותם,השיקולים

:היתרבין,הם,הדיןסדרפיעלבמועדהשלאנוספתראיההגשת

לפתיחתלהובילכדיבהשיש,הכקשההגשתבעתההליךשלהדיוניהשלב(1)

.מחדשהדיון
.הנוספתהראיהלקבלתהעותרשנקטהראויההשקידה(2)
.69המושבעיםחברשיקוליעלהראיהשלהשפעתהמידת(3)

שמיעתסיוםלאחרנוספתראיההבאתלתביעההמשפטביתהתירהמקריםבאחד
הראיהאתלהציגהתובעשלכשלונוכי,בהעירו,הסיכומיםשלבובמהלךהראיות
טקטייתרוןלהשיגמניסיוןולאמטעותכתוצאהנבעיותרמוקדםבשלבהנוספת

.70הנאשםעל
,לעילשצוינוהמנחיםהעקרונותלמרותאםהשאלהנשאלת,העקרוניבמישור

לבקשתלהתנגדהתובעעלעדיין,המשפטביתשלדעתושיקוללהפעלתבאשר
להביאכדיבכוחהשישבראיהמדובראםכי,נראה.נוספתראיהלהבאתנאשם

להצגתהמלהתנגדהתובעיימנע,אזי,)"exculpatory":במקור)הנאשםלזיכוי
הבאתפרקאתסיימוהצדדיםכוח-באיאםגם,הדיוניההליךשלשלבבכל

.ראיותיהם
לפנילהציגשישהמניחההוגנתבגישההצורך,ראשית,נעוציםזוגישהבבסיס

לכללהגיעובטרם,נאשםשלחפותועלהמצביעה,ראיהכלהמושבעיםחבר

67(1967)3525Ca] Evidence Code.
Cal.ש7024(1992)68 . App7,0055זPeople;(1872)10945Cal Pen Code.
קק.69

~

People;(1970)383,359rd3.CalזRodriguez,152[נם.נ . App8,100"ן01אPeople

(1984)294,289rd3.
70(1988)1296rd3.Cal.App205,Ceja.ץPeople.
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עלתעמודלאממילאאשרנאשםבהרשעתהיגיוןהיעדר,שנית.בעניינוהחלטה
.הנוספתהראיהבהגשתהסירובמשוםרק,וזאת,הערעורבערכאתכנה

הרשעהלאחרנוספתראיהלהצגתעתירה(ב)
בקשהכי,נקבעשם.71קליפורניהמדינתשלהעונשיןבחוקמענהניתן,זהלעניין

ניתןשלאהנאשםלהגנתמשקלבעלתראיהשלגילויהבסיסעלתהאחוזרלמשפט

.הרשעהובטרםהמשפטבמהלךלהמציאהאולגלותהסבירבמאמץהיה
ראיותעלבהתבסס,דיןפסקמתןלאחרחוזרלמשפטלעתוררשאיתהסניגוריה

שחלפולאחרגםמוגשתלהיותיכולהכזובקשה.המשפטסיוםלאחרשהתגלו
בקשהיאשרהמשפטביתכי,נקבעעוד.הדין72פסקמתןממועדאחדותשנים

:הבאיםהתנאיםנתקיימואם,חדשותראיותעלבהתבסס,חוזרמשפטלעריכת

.המשפטתלאחרהתגלתההראיה(1)
שקידהמחוסרכתוצאהנבעלאהמשפטבמהלךהראיותאתלגלותהכישלון(2)

.74ההגנהשלראויה
.75המשפטביתשלפנילענייןחיוניתהראיה(3)
.בלבד76ספקלהטלת,מצטברבמשקל,נוספתראיהאינההראיה(4)
הסתייםשבהמזושונהבתוצאהיסתייםהחוזרהמשפטכי,סבירסיכויקיים(5)

.77הראשוןהמשפט

הבאתהמאפשרתמסגרתיצרההפסוקהההלכה,לעילהאמורמןללמודשניתןכפי
.לעילהמפורטיםבקריטריוניםשתעמודובלבד,דיןהכרעתמתןלאחרנוספתראיה

!7(1872)11815Cal Pen Code.
72(1983.gth cir(350E

~
d705,001]%United States;פסקממועדבשנתייםדוברזהבמקרה

.הדין
73(1986.cir6ש)641,637R1d805,

United

States % O'Dell;שנערךבשימוענחשףהמידע

.חדשהכראיהנחשבהלאהראיהולכן,הנאשםשלמשפטולפניאחדחודשבצוותאלנאשם
74(1985.rd Cir3(1245R

~

d774,Lima.י

Government

of Virgin Islands;לאחוזרמשפט

מושגלהיותיכולהיה,הנאשםשלביתומולבביתחיאשר,עדשלעדותכאשראושר
.ראויהבשקידהמתנהגהיההנאשםלוהמשפטבמהלך

75(1987.cir"11)1579-1578,1574E1d830.Blllroughsוו

United

States;למשפטבקשה
מכיוון,מרכזיתעדההייתהאשרלאישהחסינותלתתנכשלושהרשויותאףנדחתהחוזר

.הנאשםשלאשמתולקביעתמכרעתהייתהלאשעדותה
76(1988.Cir4ש)1241-1240,1235R1d841,

United

States

v

. Pupo;חוזרלמשפטבקשה
כברהציגהההגנהכיהעובדהבשלרק,חדשהמסייעתעדותשלקיומהלמרותנדחתה
.דומותעדויותשהתקייםהדיוןבמהלך

77(1986.cir4!2)848,842E1d799,SeGaן

United

States;נטעןשבוחוזרמשפטהותרלא

זובראיהאיןכי,נקבע.הנאשםשלחזותילדמיוןמתייחסתשנתגלתההחדשההראיהכי
:במקור)לזיכוילוודאיקרובשתובילכזותהאחדשהראיהכיהנדרשסטנדרטלהוותכדי

"afi acquittal10f ~Would probably lead(.
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באנגליההמשפטיהמצב.2
.המתחייכיםבשינויים,בישראללנוהג,ככלל,דומהבאנגליההמשפטיהמצב
מתבססהראשונהבערכאההפליליההליךכי,העובדהמעצםנובעיםאלהשינויים
.המושבעיםחברשיטתעלגםבחלקו

הזכותלצדדיםמוקנית,אדוורסריתשיטההאנגליבמשפטהנוהגתהשיטהבהיות
המשפטלבית.רלוונטיותשיהיוככל,המשפטביתלפניראיותיהםאתלהניח
-המשפטביתובאישורהצדדיםובהסכמת,לפניוראיותהבאתליזוםהזכות
.הדיןסדריפיעלשלאראיותהגשתלהתיר

.המשפטביתשלדעתולשיקולנתוןהדבריהיה,הצדדיםביןהסכמהבהיעדר
לבקשתוכהיענותדעתושיקולפיעלראיותהבאתליזוםרשאיהמשפטבית,אמנם

ולעתיםבשגרהשאינוכדבר,ובצמצוםרבהבזהירותייעשההדבר.המושבעים
חברופרישתהצדדיםסיכומישלאחרלשלבמתייחסשהדברככלבעיקר,רחוקות

.78החלטהלמתןהמושבעים
,הדיוניהשלבלאחרראיותהבאתתותר,במועדןשלאראיותלקבלתבאשר
,מכןלאחררקשנתגלואו,לצדדיםידועותהיולאאלהשראיותובלבד,כמקובל

להבאתבאשר.במועדההראיההובאהלאמדועטובהסיבהלהראותצורךגםויש
הייתהלאכןאםאלא,כזוראיההבאתתותרלא,הערעורבערכאתנוספתראיה

.הדיוניתבערכאההראיותשמיעתבעתבנמצא
אשר,האנגלי79הפליליבחוקחדשהחקיקהלציוןראויה,לעיללאמורמעבר

היהרשאינאשםבו,בשניםמאותזההקייםהמצבלעומתדרסטישינויבהיש

אותובגיןפעמייםלדיןלהעמידואיןכי,קרי,80"כפולסיכון"טענתלהגנתולטעון
.דין-ביתמעשהבגדרהינובעברזיכויווכימעשה

:במקור)העליוןהמשפטלביתפנייהכיוםמאפשרהוההחקיקתיהתיקון

'kCCourt of Appeaf(לדיןהועמדשכבר,הנאשםשלזיכויואתלבטלכדי,
בכוחהישאשר,חדשהראיהשנתגלתהשעהחוזרמשפטשלקיומועלולהורות
New":במקור)ביותרגבוההבסבירותהוכחההטעוןאתלהוכיח and compelling

"evidence(81.
הגשתיאפשריחדיוקיומםרקאשר,אחדיםתנאיםמציבהזוייחודיתחקיקה

הונחהלאאשר,חדשהבראיהיהיהמדובר,מקוםמכל.חוזרלמשפטעתירה
.הערעורבערכאתבהליכיםלאואףהריוניתבערכאהבעבר

תוצאותאתלשנותכדיבכוחהשישכראיההחיקוקהוראתבגוףהוגדרההראיה

78the Course of

a

Douglasש Day, Q. c. Rules of

Evidence
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"בביטוישימושתוך,המשפט

Compelling

Evidence.האנגליהמחוקקכי,יודגש
אתבהגדירו,"Oven~helming"או"Persuasive"במיליםלהשתמששלאבחר

,להשתמשבחרבה,המקוריתהמילה.כןעשהבכדילאכיונראה,הנדרשתהראיה
.החדשההראיהמןהנדרש,הראייתיהמשקלשליותררבהעוצמהמבטאת

לנושאיםהנוגעתכזו,ממשית,אמינהראיהלהיותהראיהעלכי,צויןלכךנוסף
שזוכהמישללהרשעתולהובילהעשויההוכחהרמתבהישואשרשבמחלוקת

.בדין
בנסיבות."הכפולסיכון"הבהגנתממששלבאופןכרסמההחדשההחקיקה
עצמולמצואעלול,וכדומהבסמיםסחר,רצחמעבירתזוכהאשר,אדם,מסוימות
שנקבעוהקריטריוניםיתקיימואםלדיןועומדשב,העליוןהמשפטביתשלבהיתר
לדיןלעמודשלאמוקניתזכותאותהכי,אפואיוצא.הנזכרהחקיקתיבתיקון
איןשלפיו,דיןביתמעשהשלהעיקרוןעלהנסמכתעבירהאותהבגיןפעמיים
בדברייסודכזכותהוכרהואשרבפליליםהרשעהשלבסכנהפעמייםאדםלהעמיד
.מסוימותבנסיבותעורקיימתאינה,82בינלאומיותובאמנותשוניםחקיקה
להגיעהרצוןשבבסיסו,החקיקתיבתיקוןהקייםהחידושלמרותכי,יצוין
החששמתעוררעדיין,יוםשלכסופועונשועלהעברייןהבאתשלצודקתלתוצאה
היהכילכךערלהיותעלולהמושבעיםחבר.הוגןלמשפטיזכהלאהנאשםשמא

יושפעוממילא,החוזרהמשפטלעריכתאישורונתןאשר,העליוןהמשפטביתזה
.החוזרהמשפטתוצאותאתלקבועשיבואבעת,בעתידמכך

כשלונהלאחר,חוזרתהזדמנותהכלליתלתביעהעתהניתנתכי,לטעוןניתןעוד
כאילהיראותשעשוימה,לדיןהנאשםאתולהביאלשוב,הראשונההחקירהשל

החקיקהשלתחולתהשכן,יותרעודחריפהלהיותעלולההביקורת.בולטצדק
מתייחסתהיאואולם,(בעברשבוצעומעשיםעלחלההיא)רטרואקטיביתהיא

,ועוד,רצח,חטיפה,בסמיםסחר,מלחמהפשעיכגון,בלבדחמורותלעבירות
.כשהיה"הכפולהסיכון"בהקשרהמשפטיהמצבנותריותרקלותבעבירותכאשר

דברסוף.ו

הראיותהבאתסדראתהמסדירה,הרלוונטיתהחקיקהאתסקרנוזהבמאמר
,בהלכהדרךציוניעלגםעמדנו.המשפטבביתהמתקייםההליךשלקיומובמהלך

.הדיוניתהמסגרתעלהשמירהלחשיבותהנוגעבכל
מהוות,ראיותהבאתשלהדיוניתהמסגרתושמירתסדרןפיעל,ראיותהבאת

.המשפטבביתהמתקייםההליךשלבקיומוביותרהחשוביםהנדבכיםאחדאת

14civn(7);ח8281 and Political Rights , Article08Intemational Covenant1085אאUnited

Charter of Fundamental ffights of the European;(2)26Section(2א)1190of gghts Act

(4)511(1982)Canadian Charter of'

Rights

and Freedoms;50Article(2000)Union.



הדיןסדרפיעלשלאראיותקבלת

,וידועיםקבועיםדיוןשלביעלהפליליההליךשלהדיוןסדרמתבסס,בכדילא
.האחרהצדשללחובותיוגםכמו,דיןפיעללזכויותיוהיטבמודעצדכלכאשר
חקוקהוכחובה,גיסאמחדדיןפיעלמוקניתכזכותהצדדיםידיעלהראיותהבאת
.הפליליהדיוןניהולשלהיסודמאבניהינה,גיסאמאידך,הפליליהדיןבסדר

הדיוניתהמסגרתעלולהקפדהלשמירההנודעתהחשיבותכלעםכי,נראה
במועדגםראיותהבאתיתירוהמשפטבתיבהם,מקריםייתכנו,בחקיקהשנקבעה
עשויכזההיתר.הדיןהכרעתמתןלאחראף-הפליליובמשפט,יותרמאוחר
.דיןלעיוותלגרוםעלולראיהקבלתאישמאהחששמשוםלהינתן

שאיפשרהההלכהשלהתפתחותהבכיווןביותרחשובצעדהיוותהקנירהלכת
ואפילו,יותרהרבהמאוחרבמועדגםאלא,במועדהשלארקלא,ראיהקבלת
החקיקהביסודמצוידיןעיוותמניעתשלהמנחההעיקרון.הצדדיםסיכומילאחר

מתקיים,דברשלבסופו.חוזרלמשפטלבקשההיענותלענייןהפסוקהוההלכה
שיאפשר,ויונימנגנוןלהבטחתוהצורך-האמתלחקרהשאיפהביןהאיזון
עללשמורהשאיפהלבין-נאשםשלבהרשעתושנפלהשייתכןטעותתיקון
.הדיוןסופיותעקרון
שיקולאתהמעדיףהכללאתלהחילראוי,מסוימיםבמקרים,כי,ספקאין
ניהוללצורך,שמירתםגםאשר,הפרוצדורהבכללידבקותפניעלהצדקעשיית

לאורלהוציא-זההלמטרה,דברשלבסופו,נועדה,ויציביעילבאופןהמשפט
:גורןאוריהנשיאדברייפיםזהלעניין.צדקמשפט

בבחינת,מהותיצדקלהשגתמכשירמהווההפרוצדורהכי,תמידלזכוריש"
שמאחששוקיים,המהותיהמשפטטרקליןאלמגיעיםדרכואשרהפרוזדור

לויהיהכיזכאיאשרהדיןמבעלימישלמהותיתזכותנקפחדיוניפגםבשל
הצדקוביןהדיוניהצדקביןהזהבשבילאתלמצואיש.המשפטבביתיומו

מלאכת.מהםמישלקצהוקצהאתהמידהעליתרלמתוחמבלי,המהותי
,השופטשלחוקולחםהיאזומלאכהאך,קלהאינההשנייםביןהאיזון
השיפוטייםחייווניסיוןשלוהמומחיותכשחושיוםמידילהנדרשאשר

.83"בהכרעתוכמצפןבידיומשמשים

לעיוותההששמניעתמבחן"לכנותשניתןמהאתהעדיפוהמשפטבתיכי,דומה

ירחףלאהראיהקבלת-שאיובלבד,סדרןפיעלשלאראיותלהביאבהתירם,"דין
.הדיןפסקעל"עננה"כ

הצגתלהתיראםבשאלהלדוןהדיוניתהערכאהבבואכי,מוצעזהבמאמר
המנחותהמידהאמותפיעלגםבסוגיהלהכריעעליה,במועדהשלאנוספתראיה
.לפניהמובאתהייתהזוראיהבהםמקריםבאותםהערעורערכאתאת

המשפט-שמגרספר"שמגרהנשיאשלפסיקתובראיהאזרחיתהפרוצדורה"גורןאורי83
.(2003)631שלישיכרך
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הקשורבכלהעליוןהמשפטביתשלגוברתלמעורבותעדיםאנו,לאחרונה
אועובדותמוצגותכאשר,זאת.חוזרלמשפטהמתייחסתהחקיקהשלליישומה
גםכמו,בדיןשהורשעמילטובתהמשפטתוצאותאתלשנותהעשויותראיות
.דיןעיוותנגרםלנידוןכיממשיחששמתעוררכאשר

שנעשההחקיקתיהתיקוןאתלאמץמקוםאיןאםלשקולמוצעזהכיווןכנגד
.שזוכהנאשםשלבעניינוחוזרמשפטקיוםהמאפשר,האנגליהפליליבחוק
מחדשלדוןכדיהמשפטלביתהפנייההתביעהלרשויותמתאפשרתזובדרך

הסומכתההגנהכרסוםמשוםבכךיהיהאםגם,בדיןשזוכהמישלבעניינו
שנקבעו,מחמירותמידהאמותאותןפיעל,וזאת,הכפוליהסיכון"טענתעל

שלוהאינטרסועלהציבורטובתעלהגנהזובדרךבהיש.האנגליהפליליבחוק
המדעיתההתפתחותכילהוסיףלמותרלא.ותחכומההפשיעההתגברותלנוכח

,העברמןפרשיותפיענוחעםיותריעילההתמודדותכיוםמאפשרתוהטכנולוגית
כבדיקהDNA-הבבדיקתלהכרההביאהאשר,הטכנולוגיתההתפתחותדוגמת
לצורךרקלא,כאלהפרשיותשלמחדשבחינהמאפשרתזוהתפתחות.מהימנה
מישללהרשעתולהביאגםאלא,טעותמתוךשהורשעשאפשרמישלזיכויו
אמוןאת,ספקללא,תגבירכזותוצאהכי,מובן.להרשיעויהיהוצודקשנכון
שיקוליםהמערבתנכבדהבסוגיהעסקינן,ואולם.השיפוטיתבמערכתהציבור
.נפרדיםוניתוחדיוןוהמחייבתמורכבים




