
החןטןוותחומןאתמחדשלהגדן,הצויי
השתןקהזנותואתעצמןתהפללהמפנן
 ) 1שרווגלעדנ'מיין 8600/03רעייפ(בעקבות

דברא.פתח

מפניאדסעללהגןמטרתו ,הואכןכשמו ,עצמיתהפללהמפניהחיסיון

אמנסאירועיס,שלרחבמגווןעללהתפרסיכולהוא ,ככזהעצמו,הפללת

ברשימה ,'האחרונהמצדדרישותכמהלהניביכולהרשותןעס IIמפגש IIה

הפללהמפניהחיסיוןשלהעיוניתתחולתסבסוגייתלהתמקדבחרנוזו

אדסעללכפותהרשותשללסמכותהבנוגעהשתיקהזכותושלעצמית

שברשותו,מסמךלמסור

העליוןהמשפטביתעסק ,להלןשנראהכפי ,דיןפסקישלבשורה

זה,במובנועצמיתהפללהמפניהחיסיוןשלהיקפובסוגייתבישראל

ראוייישוסעלהתבססולאבעברהמשפטביתשלפסיקותיוכינראה

לנסיבותיובהתאס ,אד-הוקפתרוןהיוואלא ,לחיסיוןהרציונליסשל

פסוקההלכהשתשמשאחידהפרשנותליצורמבלי ,ומקרהמקרהכלשל

גלעךבפרשתזולסוגיההעליוןהמשפטביתנדרשלאחרונהזו,בשאלה

הרציונליסשלראויויישוסהצגהתוךמקיףדיוןנערךלראשונהשרון,

פסק ,זומשימהשנציגכפיעצמית,הפללהמפניולחיסיוןהשתיקהלזכות

רפורמהמעריכתמנוסואין ,זהבנושאראשונהסנוניתרקמהווההדין

מפניהחיסיוןבתחוסיסודשאלותמחדשותגדירתעצבאשרחקיקתית

עצמית,הפללה

בן Iהנןרמטע Pהרב.

המנדטוריתישראלבארץוהוכרנקלטעצמיתהפללהמפניהחיסיון

כלליכחיסיון , 41922 ,ישראלארץעלבמועצההמלךלדבר 46סימןדרך

אשמהבסכנתלהעמידוכדיבהןשישראיותלמסורשלאלאדסהמאפשר

היוסלעצסעד ,קבועהזהבענייןהראשונההחקוקהההוראה , sפלילית

פקודת II(להלן:(עדות)הפליליתהפרוצדורהלפקודת ) 2 ( 2בסעיף ,הזה

חייבשוטרבידיהנחקרשאדסהקובע )"עדות-הפליליתהפרוצדורה

בהןיהיהעליהןשהתשובותמשאלותחוץ IIהשאלותכלעלנכונהלהשיב

הרינילמינהל,המכללההאקזמיהמסלוללמשפטיםהספרבביתמרצהלמשפטים,זוקטור

הימיםעלהזוקטורט,בעמזתאותיהנחהאשראנקר,אהרוןפרופילמורילהוזותבקשמ

להוזותאבקשכןכמוהמשפט,בנבכיזרכיאתוהאירבמחשבותיואותיששיתףוהלילות

כתבמערכתחרבתביכלר,וליעלהמועילות,והארותיוהערותיועלהראלאסףעו"זלחברי

המשפטי.'ייהעת

הטרוסלשלברלוונטיזהסעיף , IIפליליתאשמהבסכנתלהעמיךוכךי

הן ,עצמיתהפללהמפניבחיסיוןהעוסקתהעיקריתההוראה ,משפטי

חקיקתעס , 1968בשנתהוספה , 6עצמובמשפטוהןמשפטיהטרוסבשלב

כיוסומצויה ,עדות-הפליליתהפרוצדורהלפקודתב 5סעיףהוראת

כך:הקובע ,הראיותלפקודת 47בסעיף

II מפלילותראיות

יסוךשהיאבעובךההוךיהבהישאםראיהלמסורחייבאדסאין )א(

בה.מואשםלהיותעשויאובהמואשםשהואעבירהשלמיסוךותיה

כאמורלהפלילועשויהשהיאמחמתראיהממסירתלהימנעאדסביקש )ב(

תוגשלא ,נמסרהוהראיההבקשהאתדחההמשפטובית )א(קטןבסעיף

שהעובדההעבירהבשלמואשסהואשבובמשפטאדסאותונגדהראיה

לכך,הסכיסאסאלאמיסודותיה,יסודהיאהראיהמןהמתגלית

זהסעיףעליויחוללא ,הסנגוריהכעדבמשפטולהעידשבחרנאשס )ג(

 ,),ר,ג-שלי(ההדגשה IIמשפטבאותובהמואשסשהואהעבירהלגבי

שרון),גלעזפרשת(להלן: l) 748נח(פ"זשרון,ג'י l/מ 8600/03רע"פ

המשפט,ביתאתואףהמשטרה,-החוקרתהרשותאתראשיתכולליםאנורשות"ייבמונח

המחויבים,בשינויים

אולםהחיסיון,שלליבתוהיאמעשיו,בגיןמאזםעזותקבלתלצורךהרשותשלפנייתה 3

יכולהורבלית,שאינהזרישהלמשל,כ,ןהוורבלית,העזותמתחוםחורגתשהזרישהיש

אוהאזםביזינמצאאשרמסמךהצגתזורשתשהרשותשיאופנים:בכמהלהתבטא

האזםכיזרישהכגוןמסמךשלביצירתופעולהשיתוףהרשותזורשתלעתיםבשליטתו;

לצורךיזומכתבזגימהליתןאזםמתבקשאחריםבמקריםוכוי;זו"חבון,חשיערוך

אזם,שלבחזקתואשרמיטלטליןהצגתהרשותזורשתלעתיםהשוואה;

במועצה"),המלךזרביי(להלן: 1922שראל,יארץעלבמועצההמלךלזרב 46ס' 4

נקבעואשרהשופטים,תקנותשלקליטתןזרךהתבצעהקליטהשלהראשוניהשלב 5

אלותקנותבעבוזתה,המשטרהאתלהזריךהייתהומטרתן , 1918-1912בשניםבאנגליה

הואשאיןהנחקראתלהזהירחובהחלהאזםהחוקרהשוטרעלכימפורשותקבעו

בארץ-ישראלהמשפטתולזותמלחיא'ראוההיסטוריהחלקלהרחבתזרב,לומרחייב

 , 139תשי"ב-תשי"ג)שנייה,(מהזורה

אתמרחיבהראיות")פקוזתיי(להלן:-1971תשלייאחזש],[נוסחהראיותלפקוזת 52ס' 6

ראיותמסירתעלהןיחולוזהפרקהוראותייבקבעו:משמעותיתבצורההחיסיוןתחולת

הזיןפיעלהמוסמכיםאזםאוגוףרשות,בפגימסירתןעלוהןזיןוביתמשפטביתבפני

כאמוראזםאוגוףזין,ביתגם-משפטיביביתזהבפרקשמזוברובמקוםראיות;לגבות

 ,),ג,ר-שלי(ההזגשהבמשמע"
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בחיסיוןהדניםנוספיםחוקסעיפיקיימים ,לעילההוראותמןלבד

זכותו ,ןאלהחוקלסעיפימפניםככולםרובםאולם ,עצמיתהפללהמפני

הדיןסדרלחוק 152בסעיףנדונהלאישוםלהשיבשלאבמשפטנאשםשל

 IIלהשיבשלא IIלנאשםהמאפשר ,-1982ב IIתשממשולב][נוסחהפלילי

בשלבעוסק ,זהלחוק ) 2 )(א( 161סעיף ,האישוםכתבלהקראתכתגובה

 , 811מהעידלהימנע IIרשאישהנאשםוקובעההגנהפרשת

עצמיתהפללהמפביהחיסיוןביןההבחנהנהוגההישראליבמשפט

מפנילאדםשניתןלחיסיוןכוללמונחהנוהראשון ,השתיקהזכותלבין

שלמוחלטתבשתיקההמתבטא ,מסויםליישוםמכווןוהשני ,עצמוהפללת

 , 9המשפטבביתאובחקירה ,ונאשםחשוד ,הפליליההליךנשוא

באשרהעלוווהמשפטבותגושתג.
עצמותהפללהמפנוהחוסווולתחולת

שרווגלעדפרשתטרםלמסמכוםבנוגע
רשומיםשעליוחפץכללתיאורמשמש ,טבעומעצם ,"מסמך"המונח

קלטותכגוןלמסמכיםגםזאתלייחסניתןהדבריםמטבעכלשהם,נתונים

קיימיםמסמכיםביןלהבחיןחשוב , lסמחשבתקליטוריוכןואודיווידיאו

הרשותיכולהקייםמסמך ,ליצורמאדםדורשתשהרשותמסמכיםלבין

לייצרהדרישהמאיד,ך ,חיפושצובעזרתכגון ,אחרותבדרכיםגםלקבל

לתוכןהנוגעובכל ,המדינהמצדיותררחבהכפייהבחובהטומנתמסמך

 , llורבליתלעדות ,לדעתנו ,משולהדרב ,הדרבים

מפכיהחיסיוןביןההבחכהכהוגההישרא(יבמשפט

מוכחהכוהראשוןה. Pהשתיזכות(ביןעצמיתהפ((ה

והשכיעצמו,הפ((תמפכי(אזםשכיתן(חיסיוןכו((

ש(מוח(טתה Pבשתיהמתבטאמסוים,(יישוםמכוון

בביתאוירה Pבחוכאשם,חשוזהפ(י(י,הה(יךכשוא

המשפט

242פ IIבעהייתהזוסוגיהשנדונההראשונההפעם /  Iבקריתי 63

בהצהרתנכונותבלתיידיעותבמסירתהמערערהורשעשבו , lמן l!הי

המערערביקשהעליוןהמשפטלביתבערעורוהשומה,לפקידשהגישהון

וזאת ,הכוזבתההוןהצהרת-נגדוהמרכזיתהראיהאתלפסול

עלהשממנה ,ההוןהצהרת ,לדבריו :הבאההמשפטיתבקונסטרוקציה

מרצוןלהיותעליהוככזו ,להתוודותמשולהמס,עברותשעברלכאורה

הרצוןיסודאתשוללתאינהלמסורשחויבהעובדהאולםוחופשי,טוב

(ההתוודות),ההוןהצהרתאתפוסלת ,יוצאוכפועלוהחופשיהטוב

 ,הנדוניםהמסמכיםעלחללאעצמיתהפללהמפנישהחיסיוןבקבעו

שהחוקרישומיםעלחלאינוהחיסיוןשלפיוהכללאתהמשפטביתקובע

מסמכיםהציבור,לידיעתשיובאומטרהמתוךלעשותםהאזרחמןדורש

דןלאזובפרשה , l>IIציבוריאופיבעלי IIהנם ,המשפטביתלדברי ,אלו

אלא ,מסמכיםעלהחיסיוןשלוביתהעקרתחולתובשאלתהמשפטבית

 ,המוגמראתהניח

663פ IIעהנובנושאביותרהמצוטטיםהדיןמפסקיאחד /  Iבחורי 81

לעשותהמשפטביתשלביכולתועסקהזובפרשהשנידונההיהסוג , l4י l!מ

ידייםטבילתשלבבדיקהלהיבדקנאשםשלסירובובעצםראייתישימוש

המשפטביתאתחייבזהעניין , lSסםבהחזקתשנחשדלאחר ,בכלורופורם

גופניות,לבדיקותבנוגעעצמיתהפללהמפניהחיסיוןבתחולתלדוןהעליון

הגנהכמעניקהחיסיוןאתלפרשישכיהייתההמשפטביתשלמסקנתו

בגופוחיפושמפניכמגןמתפרשהואאיןוכיורבליתהפללהמפנירק

ההבחנהאת , l6עקרוניבאופן ,המשפטביתאימץכןבעשותואדם,של

הפללהמפניהחיסיוןהגנתאתהמצמצמת ,האמריקניבמשפטהמקובלת

בהערתשמגרהשופטמעירכןפיעלאף , lןגרידאורבליתלעדותעצמית

 : l9מסמכיםעלגםחלשהחיסיון l8אגב

II ואשר ] .. ,[הכללשלתמציתואלאאיננהעצמיתלאי-הפללההזכות

להיותעלוללשאלההתשובהאםשאלה,עללהשיבחייבאינואישלפיו

שלפלילילדיןלהבאתוהיסודאתלהניחכדי ,המשפטביתלדעת ,בה

שללהצגתםלדרישהגםמתייחסתזוזכותהתשובה,אתשמשיבמי

 ,),ר,ג-שלי(ההדגשה IIאחריםומטלטליםמסמכים

 ,מחייבתהלכההייתהכאילו ,ולהבאמכאן ,צוטטהזואגבאמרת

עלהעקרוניתהתחולהשאלתאתמחדשלבחוןנדרשהמשפטשביתמבלי

725פ"בען,םמסמכים / ביתנדרשן lחקלאילפיקוחהרשות Iבקלקודה 97

באריכות,בהדןוהפעם ,מסמכיםעלהחיסיוןלשאלתהעליוןהמשפט

לרשותלמסורחלבמשקישלבעליהםשלסירובםסביבנסבהמקרה

 ,מסחשבוניותחשבונות,ספריוביניהםשוניםמסמכיםחקלאילפיקוח

קניותעלמסמכיםחלב,שיווקעלקבלות ,ותשלומיםתקבוליםספרי

אתהחלב,תנועותעללהעידכדיבהםשיש ,מסמכיםבאלהוכיוצא

 ,חקלאילפיקוחהרשות ,עצמיתהפללהמפניבחיסיוןנימקוסירובם

לפיקוחהרשותלחוק 21סעיףמכוחסמכותהכי ,טענהשכנג,דהצדמן

החיסיון,להגנתכפופהאינה ,-1988ח IIתשמ ,חקלאי

העיוניתההבחנהשאלתאתחשיןהשופטמעלההמקרהאתבנתחו

תחולתלבין ,ורבליתעדותלעניין ,עצמיתהפללהמפניהחיסיוןתחולתבין

עלהחיסיוןבשאלתעקרונימדיוןנמנעאך ,ןןלמסמךבנוגעהחיסיון

הרשותחוקמפנינסוגשהחיסיוןלמסקנההשופטמגיעלבסוףמסמכים,

 ,ןלרשות<המסמכיםאתלמסורהמערעראתומחייבחקלאילפיקוח

 ,דופןיוצאתבסוגיההעליוןהמשפטביתעסקשבהנוספתפרשה

/7574פ IIעהיאכאח,דומשפטיתעובדתיתמבחינה ן, 4לגזיאל Iבי l!מ 99

שבפנינוהדיוןשללליבתונוגעתאינהזופרשהכילצייןהמקוםכאן

בשאלהאלא-משפטאוחקירהבמהלךמסמךלמסוראדםשלחיובו-

גם ,זאתעםשאבד,חקירהתיקשלהעתקלמסורחיובשמהותהאגבית

לעניינו,נגיעותישזובפרשההדיןבפסק

הקשורותבעברותבקרית-גתהשלוםמשפטבביתהואשםהמשיב

ככלוזאתהחקירהתיקאבדההוכחותמועדלפניסמוךכסף,שטריבזיוף

מחוזלפרקליטותבאשקלוןהפרקליטותמשלוחתהערבתובזמןהנראה

לנאשםשיורההמשפטמביתביקשהמדינהכוחבא ,בבאר-שבעדרום
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ליזיניתנואשר ,החקירהחומרשלהמצולמיםההעתקיםאתלמטור

לבקשהלהיעתרטירבהזיןעורך .החקירהבחומרהעיוןבהליךזינועורך

מתוקףוזאתהמטמכיםאתלמטורמרשואתלחייבניתןלאכי ,בטענה

עצמית.הפללהמפניהחיטיון

אתלמטורחייבהנאשםכוחבאכיקבעהעליוןהמשפטבית

ובית ,"קיימיםמטמכים"במזוברכיטפקאיןזהבמקרה .המטמכים

למטמכים.בנוגעהחיטיוןשלמתחולתולהתעלםהיהיכוללאהמשפט

אתלהשיבישכילמטקנהלויןישהשופטאתשהובילהמרכזיהטיעון

ישומכך ,להןשייךשהחומרבעובזהטמוןהתביעהלרשויותהחומר

 . Z5לבבתוםשלאבזכותשימושמהווהשכזהחומרלמטורשטירובלהטיק

עלאותוומבטטתזינהפטקאתמרחיבהשטרטברג-כהןהשופטתלעומתו

 • Z6עצמיתהפללהמפניהחיטיוןבחינת

מקשרקועללהצביעניתןשלאמלמזתשלעילהזיןפטקיבחינת

נזוןשבה ,שרוןגלעזבפרשתהעובזות ,זהבמובןהשונות.ההחלטותבין

 .בשאלהעקרונילזיוןאיתןבטיטהיוו ,להלן

שרוןגלעדד.פרשת
החיטיוןתחולתבשאלתמפורשלזיוןהעליוןהמשפטביתנזרשלאחרונה

גלעזבפרשתוזאת ,מטמכיםעלהשתיקהוזכותעצמיתהפללהמפני

 ,שרוןאריאלהממשלהראששלבנושרון,גלעזנחקרזובפרשה . Z7שרון

שמרהחקירהבמהלך . Z8 "קרןטיריליילפרשתהקשורותלערבותבחשז

 ,החוקריםחוקריו.עםפעולהשיתףולאהשתיקהזכותעלשרוןגלעז

נמנעו ,האמורותלפרשיותהנוגעיםשוניםבמטמכיםמעונייניםהיואשר

לגישת ,וזוכה ,ויאבעםמתגוררשהואמאחר ,בביתוחיפושמלערוך

המשפטלביתהחוקריםפנו ,כךעקב . Z9מחיפושלחטינות ,החוקרים

אתהמחייבצושיוציאמנתעל ,אחזצזבמעמז , 30בתל-אביבהשלום

והוציאלבקשהנענההמשפטבית . 31המטמכיםאתלמטורשרוןגלעז

 ,חוזיםביניהם ,בצושפורטוהמטמכיםאתלמטורשרוןלגלעזהמורהצו

 ,הפרשהעלאורלשפוךהיכוליםמטמכיםועוזבנקיםמטמכי ,התקשרויות

זוהחלטהעל .ברשותונמצאיםשהםטביריטוזקייםלמשטרהואשר

פרטם 6.8.2003ביוםהצזזים.שניבמעמזזיוןלקייםשרוןגלעזביקש

עלהצואתהשאירהמשפטבית . 3Zבבקשההחלטתואתהמשפטבית

 .ועובזתימשפטי ,נימוקיםשניעלהחלטתואתביטטכןובעשותו ,כנו

שרוןשגלעז ,המטמכיםכי ,המשפטביתקבעהמשפטילנימוקבאשר

עצמית.הפללהמפניהחיטיוןשלבהגנתוכללחוטיםאינםלמטורמטרב

 "ציבורייםיימטמכיםהםאלומטמכיםכי ,הנולהחלטההמרכזיהטעם

בזכותונכלליםאינםולפיכךאישי,ממזכלהנעזרים "ציבורייםמעיןייאו

הנימוקהנוהשניהנימוקפיו.במוצאעצמואתלהפלילשלאהחשוזשל

ועזותחוקיי(להלן:-1968טייתשכ ,חקירהועדותלחוק 10יטהוראתאתראוזהלעניין 7

 ,מעצריס)-אכיפה(טמכויותהפליליהזיןטזרלחוק )א( 28יטהוראת ;)"חקירה

 .)"החדשהמעצריסחוקיי(להלן:-1996וייתשנ

שהעיקרוןהעובדהמן ,לדעתנו ,מושפעהישראליבמשפטבחיטיוןהזיון ,לעילשרמזנוכפי 8

חוקתיתאוחוקיתבהוראהקבועאינו "עצמולהפלילשלאזכאיאזסיישלפיוהכללי

באופןהישראליהמשפטשלהתפתחותוהמשפטיות.הטוגיותכלעלהנפרשתאחת

בזכויותהזרגתיתלהכרההביאוהזיוניהפליליבמשפטהקוזיפיקציהוהיעדרהזרגתי

מפניחשודעלההגנהלמשלכךהחיטיון.שלשוניסהיבטיסעלהמגנותפרטיקולריות

הראיותלפקוזת 47ישבטעזעלההגנה ;מנזטוריתבהוראהנקבעההעצמיתהפללתו

עלהשפיע ,מהקמעייראיהלמטורחייבאזסאיןייוהמונח ,יותרמאוחרבשלבהוכרה

בהןשנזוןההלכותשמרביתלכךהטיבהגסזוהמשפט.ביתשלהעתיזיתהפרשנותהיקף

אד-הוקפתרוןוהיוועצמיתהפללהמפניהחיטיוןלענייןעקרוניתקביעהנעדרובהמשך

הטוגיה.שעוררההמשפטיותלשאלות

5381רעייאראו 9 / השתיקהזכותיי : 378 ) 3מו(זייפ ,אריאל fבבע"מ ) 1982 (שיווקחוגלה 91

שלא-ימוחלטתיהבצורתהעצמית.הפללהמפבילחיסיוןביותרהמובהקהביטויהיבה

לנאשסרק ,במפורש ,המחוקקעל-יזיהשתיקהזכותהוענקה-דסלומרולאפהלפצות

זכותאךמקנה ,חקירהשלבמטגרתהעצמית,הפללהמפניהחיטיון ] ... [משפטובמטגרת

בחשודכשהמזוסאךמפלילות.שאלותעללהשיבשלאזכותדהיינויחטית,'ישתיקה

כזכות ,ההרחבהדרךעל ,זהחיטיוןגסמתפרש ,מרותאישביזיהנחקר ,עסהבביצוע

פיירעוראו ;חוגלה)פרשת(להלן: 381יבע ,שס .).ר.ג-שלי(ההזגשהיימוחלטתשתיקה

3445 / יזכותעלייפלרזייששלמאמרוראוכן ; 869 , 865 ) 2נו(דייפמ"י, fבאלמליח 01

מהיישטיינסגיב ; 385ז)יי(תשטאועסקיסמשפטייוההושעההטעסחטרת-השתיקהי

 . 163ה)יי(תשטמחהפרקליטייהשתיקה'זכותעלהאזהרהמןנותר

869פיימעלהקישניתןזהבעניין 10 /  . 169 ) 4לח(זייפ ,מ"י fבשביר 81

לצורךמטמךביצירתאלאהמטמךשלהאינפורמטיביבתוכנומזוסלאכאשרהמצבשונה 11

יותרזומהוהזס ,ורבליפןכלנעזרתזוזרישהההליך.נשואשליזוכתבוהשוואתזיהוי

עצמית.הפללהולאזיהוישעיקרןאחרותלחקירות

242פייע 12 /  . 477 ) 3יח(זייפ ,הי"מ fבקריתי 63

 . 492יבע ,שס 13

663פייע 14 / חורי).פרשת(להלן: 85 ) 2לו(זייפמ"י, fבחורי 81

מיזיומהזסמשליךהואכאשרשוטריזיעלנצפההנאשסכימתארותהזיןפטקעובזות 15

טסמשסוהוציאהחורתוךאליזואתמידהכניטהשוטר .נשעןשעליהבגדרחורלתוך

לטבוללהטכיסנתבקשהנאשסהטס,לביןהנאשסביןלקשורמנתעלחשיש.מטוגמטוכן

נתבצעה.לאהבזיקהטירובובשלוטירב.בכלורופורסיזיואת

 . 90בעי , 14הערהלעילחור,יפרשת 16

17 ) 1966 ( 757 . Schlnerber v. Calijornia, 384 U.S . 
נתבקשלאכללהמשפטביתכיהיאהראשונהטיבות:משתיאגבהערתהנוזהמשפט 18

כיווןוהשנייהכ,ךפטקלאואכןלמטמךבנוגעעצמיתהפללהמפניבחיטיוןלפטוק

ערכובחינתהייתהדינובפטקבייטקיהשופטיזיעלשהודגשכפי,הזיןפטקשלשמהותו

ראיה.למטורהטירובשלהראייתי

 . 91בעי , 14הערהלעילחור,יפרשת 19

2910פייבע 20 / במטמכיהשימושבחוקיותהמשפטביתעטק 221 ) 2נ(זייפמ",י fביפת 94

מפנילזכותאשרייקובע:לויןזיהשופטבעקבותיה.שהחל ,הפליליבמשפטחקירהועזת

שס, '.יבכתבמטמכיסשללהצגתסלזרישהגסבבירורמתייחטתזוזכות ,עצמיתהפללה

יפת).:פרשת(להלן 304יבע

725פייע 21 /  . l) 749נב(זייפחקלא,ילפיקוחהרשות fבקלקוזה 97

 . 759יבע ,שס 22

 . 768יבע ,שס 23

/4574פיירע 24  . 289 ) 2נז(זייפ ,לגזיאל fבמ"י 99

 . 292יבע ,שס 25

אסויצירתו.מחשבתופריאינוותוכנסהמשיבידיעלנערכולאייהמטמכיס : 295בעי ,שס 26

וחומרקל ,טיוןיהחחללא ,שבזיןחובהפיעלהפרטיזיעלשנערךואישיפרטימטמךעל

 ".לפרטממנהוהגיעוהרשותייזעלשנערכוסימטמכלגביהואשכך

 . 1הערהלעיל ,שרוןגלעזפרשת 27

חוקילאבאופןכטפיסבקבלתשרוןגלעדשללמעורמתוחשזנחקרהפרשהבמטגרת 28

 .קרןטירילמראפריקניהזרוסהעטקיסמאיש

תחת ,קובע-1951אייתשי ,וחובותיהסזכויותיהס ,הכנטתחסיחטינותלחוק 1 )א( 2יט 29

 '.בדירתויחיפושינבפ ] ... [חטיןיהיהטתנהכייחסכי ',יחיפושבפניחטינותייהכותרת

 . 16.7.2003ביוסגולדיןהשופטבפניהובאההבקשה 30

תחת ,הקובע ,-1969ט"תשכ ,]חזש[נוטחוחיפוש)(מעצרהפליליהזיןטזרלפקודת 43יט 31

חקירהלצרכירצויהאונחוצהחפץשהצגתשופטראהייכי: "חפץלהציגהזמנהייהכותרת

 ,סשותואובהחזקתונמצאהחפץההנחהשלפי ,אדסכללהזמיןהוארשאי ,משפטאו

 .ייבהזמנההנקוביסובמקוסבשעה ,להמציאואו ,החפץאתולהציגלהתייצב

/3390א)יית(שלוסש"ב 32 שלוסזיניס ,) 6.8.2003מיוסהחלטה ,פורטס(טרסמ"י fבשרון 03

 . 312כז
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ולמחימוטי :.ציווס .שרווגועד

להשיבמסרבהוא IIכישרוןגלעדגרסבמשטרהבחקירתו ,ולפיוהעובדתי

מטרהמתוך ,נזקלוולגרום ,באביולפגועשמטרתהבחקירהלשאלות

כ,ךמשטען , 3311דמוקרטיתלאבדרךמכהן,ממשלהראשלהפילמוצהרת

כדיהמסמכיםבמסירתישכיהטענהעלהגוללנסתםהמשפט,ביתלדעת

החיסיוןטענתלועומדתלאומשכךאביו),את(אלאעצמואתלהפליל

המשפטלביתערעורהוגשהאמורהההחלטהעלעצמית,הפללהמפני

אתהפךהמחוזיהמשפטביתשופטים,שלושהשלבהרכבשישב 34המחוזי

אתגםבחובהכוללתהחשודשלהשתיקהזכותכיוקבע ,פיהעלההחלטה

אתלמלאחייבאינושרוןגלעדוכילרשות,מסמכיםלמסורשלאהזכות

השיפוטי,הצוהוראת

מוחלטתה Pשת'זכותכית Pמושלחשוובהכחהגםאך

ה Pהשת'שזכותכה Pלמטהמשפטביתמגיעירה, Pבח

שיפוטיצולהמרותהזכותאתבחובהכוללתאיכה

המשפטביתובע P ,לפיכךמטמכים.מטירתהמחייב

יו Pולהפהצוהוראותאחרלמלאשרווגלעועלכי

ככורשהמשפטבביתהמטמכיםאת

אינוהראיותלפקודת 47סעיףכיהמשפטביתהטעיםכןבעשותו

עדיםעלרקאלא ,שלולמשפטוביחסערבהבעשייתחשודעלחל

ההרכבראששנקטזוגישהכילצייןהמקוםכאן ,אינפורמטיביים

המצבאתכתואמתרואיםשאנוהגישההיא-טימןשליהשופט-

צריכההבחינהלפיכךזו,רשימהבהמשךשנסקורכפיהראויהמשפטי

הפליליתהפרוצדורהלחוק ) Z)Zסעיףלאור ,המשפטביתלדעת ,להיעשות

כזכותהמשפטבתיבפסיקתשפורשהזכותלחשודהמעניקה ,עדות-

 , 3511תעשהואלשב IIבבחינתשהיא

העליון,המשפטלבית(ברשות)ערעורהוגשהאמורהההחלטהעל

אחדפהניתןהדיןפסק , 36שופטיםחמישהשלמורחבבהרכבישבאשר

הדרךאתוהתווההמחוזיהחלטתאתהפךאשראור,השופטשלמפיו

אתולקייםהמשטרהלרשותהמסמכיםאתלמסורשרוןגלעדשללחיובו

השיפוטי,הצו

הראשוןבחלקחלקים,לשניהדיוןאתהמשפטביתהפרידכןבעשותו

אתעיוןבצריךמשאירהמשפטביתהשתיקה,בזכותהמשפטביתדן

רקהיאזכותושמאאומוחלטתשתיקהלזכותזכאיחשוךאםהשאלה

זכותמוקניתשלחשודבהנחהגםאך , 37להפלילוהעלולדברלומרשלא

השתיקהשזבותלמסקנההמשפטביתמגיע ,בחקירהמוחלטתשתיקה

מסירתהמחייבשיפוטיצולהמרותהזכותאתבחובהכוללתאינה

הוראותאחרלמלאשרוןגלעדעלכיהמשפטביתקובעלפיכךמסמכים,

ביתקובעהשניבחלקכנדרש,המשפטבביתהמסמכיםאתולהפקידהצו

הפללהמפניהחיסיווידיעלתוגןהמסמכיםשמסירתשייתכןהמשפט

תוך ,החיסיוןהסרתעללהורותהמשפטביתלסמכותבכפוף ,עצמית

 , 38החשודאתהמפלילותרבאיות IIשימושחיסיון IIהענקת

ביתמשתמש ,גרידאורבליתלזכותהשתיקהזכותבהצרתבדונו

הרצון II : 39החיסיוןשלבבסיסוהעומדיםהרציונליםביישוםהמשפט

לבדוניצבאשרלנחקרוהדאגההמשטרהבידירבכוחממתןלהימנע

פחותהשלהםהרלוונטיותמקרהובכל ,רלוונטייםאינםחוקריומולאל

מסירתקודםצו,פיעלמסמכיםלהמציאבדרישהכשמדוברבהרבה

האפשרותהןהצואתהמקבללחשודקיימתכזודרישהפיעלהמסמכים

שמדוברהיותבנוסף,הצו,לביטוללפעולהאפשרותהןסנגורעםלהיוועץ

 ,עדותשלאופיבעלותבראיותולא ,בנות-קיימא ,אובייקטיביותבראיות

נבכיאללהגיעעל-מנתפסוליםאמצעיםינקטוהמשטרהשחוקריהחשש

כוזבתהודאהמפנילחששאשרהוא,גםמתקייםאינוהחשודשלתודעתו

זכותשלהקנייתהאת ,כשלעצמומצדיק,אינוהואבחקירתוחשודשל

הראיהאתליצורנדרשאינוהחשודלמסמכים,נוגעשהדברככלשתיקה

לגביברשותו,קיימיםואשרבערבשנוצרומסמכיםלהמציאאלא ,בעצמו

במסמכיםבהרבהקטנהשקריותראיותלמסוריכולתוכאלהמסמכים

ציבורייםמקורבמסמכיכשמדורבבנוסף,בעל-פה,לעדותבהשוואה

היכולתלעומתיותרגבוההמהימנותםאחרלהתחקותהיכולת ,באופיים

איןזהבחשששגםיוצא ,פהבעלעדותשלמהימנותהאחרלהתחקות

גםמסמכים,עלוהחלתההשתיקהזכותשלהרחבתהאתלהצדיקכדי

כשמדורבמתקייםאינועשהחובותאדםעלמלהטיללהימנעהרצון

הנחקרמןדורשתאינההמסמכיםמסירת ,העדותכמושלאבמסמכים,

אךאלאחוקריו,לדרישתהמבוקשותהראיותאת ,אקטיביבאופןליצור,

 ,למעשהרבשותו,קיימותואשרבעברשנוצרוראיותלידיהםלהמציא

אדםשלבחצריוהמתבצעלחיפושדומהלצובהתאםמסמכיםהמצאת

בשעהמחשודהנדרשהפעולהשיתוף ] ..נ,בעל-פהעדותמלמסירתיותר

 '.מזערי,הינוהצואתמקייםשהוא

אנוגםראוי,באופןהשוניםהרציונליםאתיישםהמשפטבית ,לדעתנו

מסמכיםמסירתמפנילהגנההצדקהכלהשתיקהבזכותשאיןחושבים

אותםאולם, , 40דינובפסקהמשפטביתשפירטנימוקיםמאותםקיימים,
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הוראותאתלהחילשלאלדעתנומצדיקים ,לעילהרשומים ,הנימוקים

בנטיבותהראיות,לפקודת 47בטעיףהקבועעצמיתהפללהמפניהחיטיון

תחולתובשאלתלדוןועבר ,העליוןהמשפטביתפטקכךלאאךהמתוארות.

הטעיףלגישתו,אלו.למטמכיםבנוגעהראיות,לפקודת 47טעיףשל

ובית ,מטמכיםעל ,עקרוניבאופן ,חלעצמית,הפללהמפניחיטיוןהקובע

יצטרךהראשוןבשלבומטמך.מטמךכללבחוןנדרשבענייןהדןהמשפט

עברהבביצועהחשודאתלהפלילכדיבמטמךישאםלבחוןהמשפטבית

 .המטמךאתלמטורהחשודיחויבשליליתזולשאלההתשובהאםפלילית.

לתתישזהבשלבלשקולשישהשיקוליםבמטגרתכי ,מטעיםהמשפטבית

לדעת ."ציבורייםייאו "פרטייםייהיותם-המטמכיםשללאופייםמשקל

4החיטיוןיחוללאהאחרוניםעל ,המשפטבית I . 

אתלהפלילכדיבמטמכיםשישלמטקנהיגיעהמשפטשביתבהנחה

ביתלדעתלמטרם.לחייבוהיכולתעלהגוללנטתםלאעדיין ,החשוד

התכליתביןאיזוןהדנההערכאהתערוךשכזהבמקרה ,העליוןהמשפט

הציבוריהאינטרטלבין ,עצמולהפלילשלאהחשודשלזכותועללהגן

האינטרטידהאמורבאיזוןאםבדין.והרשעתםעברייניםאיתורשל

למטורהעדאתאוהחשודאתהמשפטביתיחייב ,העליונהעלהציבורי

שימושמפניחטינותקרי ,"שימושחיטיוןיילהםויעניקהמטמכים,את

 . 42עליהםנכפתהשמטירתהראיהבאותהנגדם

בפרשתהדןן Pפסעלורת Pהבןה.
שרוןגלעד

הפללהמפניהחיטיוןהןעקרוניתשמבחינה ,זהבענייןלקבועהיהראוי

מטמךמלמטורלהימנעהזכותאתכולליםאינםהשתיקהזכותוהןעצמית

אף ,המטמכיםאתלמטורשרוןגלעדאתמחייבוהיה ,המשפטובית ,קיים

הרציונלים ,המשפטביתשלבהנמקתושראינוכפיאותו.מפליליםהםאם

 "ראיהייהמונחאתלפרשלהציעניתן ,כןכמו .זאתמצדיקיםהמרכזיים

ראיהייעלרקהחלמצמצםבאופןהראיות,לפקודת 47בטעיףהקבוע

הטעיףבלשוןמצוייםלכך.תימוכין ) Testimonial Evidence ( "עדותית

שלי(ההדגשות "הוךיהבהישאםראיהלמטורחייבאדםאיןיי :המורה

 "הודאתיתייבראיההראיהשלגידורהאתמאפשרהודיההמונח .).ר.ג-

עדותיות.שאינןראיותעלההגנהתחולתאתלמנועובכך "תיתעדוייאו

לדעתנו ,ראשיתשונות:רמותלשלושנחלקתהדיןפטקעלביקורתנו

קיומהשאלתאתעיוןבצריךהשאירהעליוןהמשפטשביתהעובדה

בזכותלכרטוםלהוביליכולה ,בחקירהלחשודבנוגעהשתיקהזכותשל

שביתהעובדה ,שניתהזכות.שללרציונליםמוחלטבניגוד ,השתיקה

 ,בעברהחשודעלהראיותלפקודת )ב( 47טעיףהוראותאתמחילהמשפט

 ,הטעיףשלראויהלאפרשנותמהווה ,נחקרשבהערבהלאותהבנוגע

 ,שלישית .החוקשלרוחועםאחדבקנהעולהואינהמטרתואתהנוגדת

מקנההראיותלפקודת )ב( 47טעיףשלפיההמשפטביתשלפרשנותו

כללנלמדתאינה "שימושחיטיוןייליתןהדעתשיקולאתהמשפטלבית

שמעניקההגנההיקףעםאחתבכפיפהלדוריכולהואינההחוקמהוראות

נדוןלהלןהאשמה.להוכחתהכפויההראיהבפ.רותעתידילשימושהטעיף

 .אלוטוגיותבשלושבביקורתנו

השארת-לחשוךים?מוחלטתשתיקהזכותקיימתבכללהאם . 1

עיוובצריךהשאלה

העליוןהמשפטלביתישראל)(מדינתהמערערתשהגישהבטיכומים

זכותשלקיומהעצםלשאלתנרחבפרקהוקדש , 4Jשרווגלעךבפרשת

בחקירהלחשוד ,המדינהשללתפישתה .בחקירהלחשודמוחלטתשתיקה

שלאהיחטיתהזכותורקאךאלא ,מוחלטתלשתיקהזכותעומדתלא

זועמדתהאתמפלילות.שאינןשאלותעללענותחיובותוךעצמולהפליל

מעניקהשאינההחוקלשון ,הראשון :נימוקיםבארבעההמדינהתומכת

בהןשיששאלותעללענותשלאזכותרקאלאמוחלטתשתיקהזכות

מלומרלהימנעלעצורהמאפשר ,עצוריםאזהרתנוטח ,השנילהפלילו.כךי

תכליתלעומתהפליליתהחקירהמטרת ,השלישילהפלילו.העלולדבר

שהכירה ,העליוןהמשפטביתפטיקתאבחון ,והרביעי .הפליליהמשפט

מגיעהאלומטעמיםלחשודים.מוחלטתשתיקהבזכותהשניםלאורך

מוחלטתשתיקהזכותלהיותצריכהולאאיןכימטקנהלכללהמדינה

זכותשמשמעותועצמיתהפללהמפניחיטיוןאלא ,בחקירהלחשודים

שאיןדרביםלומרוחובהלהפלילםכדיבהםשישדבריםמלומרלהימנע

הפללה.טכנתבהם

הטעםמןזובשאלהלהכריעשלאבחרהעליוןהמשפטבית ,כאמור

כוללתהיאאיןשתיקהזכותקיימתאםואף ,זולהכרעהנדרשהואשאין

שלאבחרהמשפטשביתהעובדה . 44מטמךמלמטורלהימנעהזכותאת

שאלהבטימןהשתיקהזכותאתמעמידה ,מהותיתכהבשאלהלהכריע

הזין.לפסק 25בפסקהשם, 33

/71374א)"(תפ"ע 34 ע"פ(להלן, 2951 ) 3 ( 2003מחוויתקזיןפורסס),(טרסי l/מבןשרון 03

שרון).גלעד

להכריע,בבואוההיגיון"ב"שורתהמשפטביתמשתמש ,הזיןלפסק 13בפסקהשם, 35

ולטעוןממנוהנזרשיסהמסמכיסאתלהביאחשוזאונאשסנחייבאסמעתה,ייאמור

המוחלטת.השתיקהוכותשלהבסיסיבעיקרוןנפגע-לחסיון)טענה(למשללגביהס

זיולעיתיסהחשו,דברשותהמסמךכיהוזאהבחובהטומנתהמסמךהבאתראשית,

השתיקה,הפרתהיאלהפלילו,עלולהמסמךכיהטענההעלאת ,שניתלהפלילו.כזיבכך

שורתכלומר,עצמו(אתלהפלילשלובוכותושיפגעמבליהמסמךלגביהחשוזיטעןוכיצז

ואילוזיבור,עלרקמוחלטתשתיקהוכותלהחילהזעתעליעלהשלאמלמזתההיגיון

הוכותלגביהסלחשוזתעמוזלא ,עבירהבזרבשחשוזמילהפלילשעלוליסמסמכיס,לגבי

 '.''תעשהואלישבבבחינתלשתוק

 . 1הערהלעיל ,שרוןגלעדפרשת 36

 . 759יבע ,שם 37

 . 763יבעשם, 38

 . 760בעישם, 39

גיראועצמיתהפללהמפניוהחיסיוןהשתיקהלוכותהרציונליסבשאלתמקיףלזיון 40

הראוייישומסהישראלי,במשפטהשתיקהווכותעצמיתהפללהמפניהחיסיוןיירוטקופף

בר-אילן,אונירבסיטת ,למשפטיסזוקטורט(עבוזתשונות"משפטבשיטותטעמיהסלאור

2005 (. 

אמורההייתהלאוושאלהלזעתנו . 764-763יבע , 1הערהלעיל ,שרוןגלעדפרשת 41

ביתהמסמך.מסירתאתלכפותהיכולתשאלתאתהטחןהשניבשלבאלאכאןלהיבחן

לחשוףשלאמנתעלוואתבלב,דוסנגורוהחשוזבמעמזייערךוהשזיוןמציעאףהמשפט

מסמך.כלשלהמפלילהפוטנציאלאת

 . 765בעי ,שם 42

שמור(עותק 15.10.2003ביוסהמשפטלביתהוגשואשרהמערערתמטעססיכומיס 43

במערכת).

 . 758בעי , 1הערהלעיל ,שרוןגלעדפרשת 44

53 



 ,מזאתיתרההזכות.שלהעתידילכרסומהפתחלהוותויכולה ,משפטי

באופןזובשאלהההכרעההיעדראתיפרשוהחוקאכיפתרשויותאס

לקיפוחממשיחששקייס ,מוחלטתשתיקהזכותלחשודמאפשרשאינו

החקירהשלהאינקוויזיטוריהאופיהגברתתוןחשודיסשלזכויותיהס

הפלילית.

 ,זהבענייןהמדינהטענותאתלאחתאחתלבחוןבכוונתנואין

אתשאלהבסימןהמעמידותחשובותהערותכמהלהעירברצוננואן

הישראליתבחקיקהשאיןמסכימיסאנוראשית,המשפטיות.ההנמקות

זועובדהמוחלטת.שתיקהזכותלחשודיסהמעניקהמפורשתהוראהכל

המוחלטתהשתיקהזכותשלקיומה .קיומהעלהגוללאתסותמתאינה

זובזכותוהכרה , 45המשפטבתיבפסיקתהשניסלאורןהוכרלחשודיס

שנציגןכפיהשתיקהלזכותההצדקותשלהראוימיישומןנובעתאף

להלן·

בשא(ה(הכריעש(אבחרהמשפטשביתה 7העוב

שא(הבסימוה Pהשתיזכותאתה 7מעמימהותית,כה

ש(י 7העתי(כרסומהפתח(הייתויכו(המשפטי,

הזכות

משטרהבחקירתמוחלטתשתיקהלזכותההצךקות 1.1

אתלהצדיקבעצמונוטהשרוןגלעךבפרשתהעליוןהמשפטשביתנראה

להסיקניתןזאת .בחקירהלחשוד ,הוורבליתהשתיקה,זכותשלקיומה

הצדקתביןאורהשופטשנקטוההבחנההזכותשלהרציונליסביישוסמעיון

לגבישתיקהזכותשלאי-הצדקתהכנגד ,ורבליתשתיקהזכותשלקיומה

מהטעמיס ,היתרבין ,מוצדקתבחקירהלחשודשתיקהזכות ,אכןמסמכיס.

ניצבהחשודהמשטרתיתשבחקירההעובדההמשפט:ביתעמדשעליהס

שתיגבהשוואמהודאתהחשש ;דינועורןנוכחותללאחוקריומולאללבדו

ביכולתהקושי ;החוקרתהרשותמצדפסוליסאמצעיסנקיטתבעקבות

עשהחובתמהטלתלהימנעוהרצוןהראיהשלמהימנותהאחרההתחקות

 . 46החשודעל

לבחוןישוככזה ,מטבעואינקוויזיטוריהנוהמשטרתיתהחקירהשלב

מרביתהגנהתבטיחאשרבדרןבחקירההשתיקהזכותשלהיקפהאת

המשטרתיתבחקירההנעוץאדברסרייסודהיאהשתיקהזכותלחשוד.

חלקהחקירהגסאיבדההאחרונותבשניסמטבעה.האינקוויזיטורית

לחשודיסמסגרתבזכויותההכרהנוכחבעיקר ,האינקוויזיטורימאופייה

להיותהאפשרות , 47דיןבעורןלהיוועצותהזכאותהרחבתכגון ,ולנאשמיס

להקליטהחיובגסכמו , 48המעצרעילותוהקשחתבהקדםשופטבפנימובא

אלוזכויות . 49לשקיפותןלהביאוכןמסוימותחקירותובאודיובווידיאו

אולם ,החוקרתהרשותשל IIהמשחיתכוחה IIמהחששאתמקטינותאמנם

אופןעללהשפיעהיכולמובהקאינקוויזיטוריאופילחקירהזאתבכל

 . 50החשודשלפעולתו

להודאותלהביאיכולהלחשודיםמוחלטתשתיקהבזכותאי-הכרה

עקבוהן 51עצמובחשודהקשורותרציונליותלאסיבותעקבהןשווא,

 ,ביצעשלאעמהבביצועלהודותהחשודיעדיףשלפיהםרציונלייםמניעים

המעוותאת IIלתקן IIהאפשרותלותינתןהמשפטבשלבכיתקווה,מתון

ניטרלי.שופטבפנייעמודכאשר

על IIהשאה"אמצעילהפעילהפיתוייגברשתיקהזכותבהיעדר

חששלחוקר.החשודביןהחיכוןלהגברתלהביאעלולוהדבר ,חשודים

 ,גרסהלמסורחשודיחייבהחיסיוןשביטולמהעובדה ,לדעתנו ,נובעזה

מצבהעמה.מזירתמאיותלהזימהיהיהניתןאשר ,כוזבתגרסהלעתים

החוקרהגוףאצלהאוניסוחוסרהתסכולהרגשתאתלהגביריכולזה

המשטרתית.החקירהשל ,הכיבלאוהאינקוויזיטוריים,היחסיםוהגברת

ומאידןהשקריתהגרסהאתלהפריןכליםיהיושלמשטרהייתכןמחד

אתלסבןויוסיףהעברה,בביצועלהודותבסירובויעמודהרציונליהחשוד

בשקריס.עצמו

 IIלחקות IIהעברה,אתבפועלביצעאשרלחשוד,יאפשרהזכותביטול

שלשבסופוכןידיעל ,העברהאתביצעלאאשרהחשודשלתשובתואת

הסיכוייגברזובדרןעשיתי".לא II-הגרסהאותהאתימסרושניהםיום,

 . 52החשודיםסוגישניביןהגבולותטשטושעקבמפשעחפיםלהרשעת

החיסיוןשלהיותובדברהקלאסיתהטענהנשמעתעדייןאמנם

שללביטולוהקוראיםוישהאמת,גילוימפנימכשולעצמיתהפללהמפני

לשערניתןשבהםמצביםשייתכנואף ,לדעתנואולם . 53כןבשלהחיסיון

העמהאתשביצעהחשודאתיביאעצמיתהפללהמפניהחיסיוןביטולכי

תהיהרביםבמקריםכינראההאמת,בחקרלסייעובכןבביצועהלהודות

שחשודהמרכזיהטעםמןוזאתזה,מסוגלהתרחשותלצפותנאיביותאןזו

זו.באסטרטגיההנראה,ככל ,יבחרלארציונלי

משאביוביןאיזוןלידילהביאמחייבתהחשודכלפיההגינותתחושתגם

הרשותעומדתהמתרסשלהאחךמהצךהחשוד.שללאלוהחוקרהגוףשל

המשטרההאמת.גילוילצורןכביריםאמצעיםבעלתשהנההחוקרת

משאבהכוללמתקדםחקירהציודבעלתהיאהמדינה,ידיעלמתוקצבת

 ,הקלטהציודכגוןטכנולוגייםמשאביםוכןחוקריםשלרבמספר ,אנושי

ראיותלאיסוףגוףעומדהמשטרהלרשותמזאת,יתרה .'וכותיעודבילוש,

אףלמשטרההמדינה.מתקציבממומןהואגםאשר ,העמהמזירתמדעיות

המספקיםמשטרתייםומדובביםסמוימודיעיןשלנרחבתמערכתעומדת

החוקרהגוףמשותכימלמדלעילהאמורכלהחשוד.אודותעלסמוימידע

ראיותבאיסוףאוהעמהבזירתבביקורשמקורוזה,מידע ."מידע"מצוי

נטולהחשו,דעומדהמתרסשלהשניהצךמןמודיעיניות.אומדעיות

קייםהעמהאתבפועלשביצעמיבידיאמנםמוגבל.מידעובעל 54אמצעים

שלולאיכותולכמותובאשרמידענעדרהואאן ,ביצועהלאופןבאשרמידע

וכן ,החקירהמחומרהעתקיםאתלקבלהזכות .החוקרהגוףאצלהמידע

האישום.כתבהגשתעסרקקמה ,החוקרתמשותהמצויבמידעלהתעדכן

איננו . 55נגדושעומדהחומרמהולדעתזכאיאינוהחשודזהלמועדעד

שגםהפשוטהטעםמן ,מוקדםכהבשלבזהבמידעלציידושראויגורסים

אתלסכלעלולהחשיפתווכי ,הדרושהמידעאין ,רביםבמקריס ,למשטרה

גרסה.למסורעליולכפותאין ,לדעתנו ,אולס .החקירהשלהתקיןמהלכה
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והוא ,החוקרהגוףעליונותעלמלמך ,לעילהמתוארהאיזוןחוסר

כתת-קבוצה ,ונאשמיםחשוךיםותיבזכולהכרהיוניעההמקוראתמהווה

חהנשההמישלבזכויותגםלהכירמוכןהמשפטהאךם.זכויותבמסגרת

מכירההישראליהמשפטשיטתזובמסגרת .העברהאתבפועלשביצעוהיא

המרכזיותאשר ,ונאשמיםחשוךיםלטובתהעומךותזכויותבמגווןכיום

אףמסוימים(במקריםךיןעורךיךיעלמיוצגלהיותהזכות :הנןשביניהן

שופטבפנימובאלהיותוהזכות ) S6I1כסףאיןחינם"יציבורלסנגורהזכות

מונעותאינןאלהזכויות . S7המעצרמרגעשעותוארבעמעשריםיאוחרלא

להאשמהולהשיבהמשטרהיחוקרעםלהתעמתהצורךאתמהחשוך

לחשוךמחסההנותןהיחיךהמגןהיאהשתיקהזכות .בפניהםהמוטחת

אתולהכין ,ובראשונהבראש ,החוקרהגוףמולאלעצמולהכיןהמבקש

 .הצפוימשפטולקראתהגנתו

 IIטרילמה IIלהבסיסאתמהווים ,לעילשתוארוכפי ,ךעיבמהפערים

לשקר ;עצמוולהפליללהוזותתבוטל:הזכותאילוהחשוךיעמוךשבפניה

העובךהעקב ,התחתונהעלכשיךויותרחוךרניתרהילחקעצמולחשוףוכך

ךומאינושהואלהוכיחיהיהניתןוככזה ,מוגבלאצלוהמצוישהמיךע

עצמולחשוףוכךלשתוק ;שקרעךותמתןבגיןלךיןלהעמיךוואףאמת

הרצוןלחוסרמעשייתרוןגםישיהמוסרהטעםמןלבךביזיון.לעברת

חשוך ,הנראהשככלהטעםמןוזאת , IIטרילמה IIהבפניהחשוךאתמיךעלה

 ,באשמהלהוךותמקרהבשוםיבחרלאי,רציונלבאופןצעךיולכלכלהיוךע

בעתיך.יוכחואועומתוילאששקריותקווהמתוךלשקרףייעךאלא

מקבל ,פיובמוצאחמורנזקלעצמולגרוםאךםבחיובהקושי ,לסיכום

למוצאמופניםהזרקוריםכלשבה ,המשטרתיתהחקירהבעתתוקףמשנה

- IIעשיתמהספר II-החשוךשלפיו II עצמךעלקלוןטמה" 

שס.המובאותוההפניות 9הערהלעיל ,חוגלהפרשת 45

 . 759יבע , 1הערהלעיל ,שווןגלעדפרשת 46

הציבורית").הסנגוריהייחוק(להלן;-1995תשנ"ו ,הציבוריתהסנגוריהחוקראוזהבעניין 47

(להלן;-1996ו"תשנמעצריס),-אכיפה(סמכויותהפליליהזיןסזרחוקראוזהבעניין 48

 .)"החזשהמעצריסחוקיי

כלליסקובעאשר ,-2002ב"תשס ,חשוזיס)(חקירתהפליליהזיןסזרחוקנחקקלאחרונה 49

לחקירההעזפהמתן ,) 2י(סהחשוזבשפתלחקורחיובלרבות;חשוזיסחקירותלגבי

שהעונשבעברהחקירהכלשל-זיאויו-חזותיתיעוזוחיוב ) 3י(סהמשטרהבתחנת

לאורנזחתההחוקתחילתכילצייןחשוב .) 7י(סומעלהמאסרשנותעשרהנובצזההקבוע

 .חקיקתומיוסשניסכארבעתהיההוראותיותחולתוהשלמתהעברותחומרת

עליוןתקזין ,פורסס)(לא "'מ '(עבידאל 434% / 97פ IIבד(דוו(רהשופטתדבריואו 50

זרךציוןהאומנס-עצמיתהפללהמפניהחיסיוןייגרוס 'עראוכן ; 48 , 23 ) 2 ( 1998

מוצגזהבמאמר . 167ט)"(תשמזמשפטמחקרי "לקיזמה?הנאורהאזסשלבמאבקו

מהפללהוהחיסיוןחשוזחקירתייליבאיזיעצמית;הפללהמפניחיסיוןעלביקורתיזיון

 . 92ז)יי(תשלכטהפרקליט "עצמית

 . 3א)"(תשס 54הס(גוריירציונליותשוואהוזאותייקובויעראוזהבעניין 51

126 /עראוזהבעניין 52 (לאהראשיהצבאיהתובע '(מילשטייןט IIורבמרסי(וסמל 02/

ו- Seidmannשלבמאמרסשהוצעהרציונליושסשס , 13 ) 1 ( 2004צבאיתקזין ,פורסס)

: Stein: D.l. Seidmann & A. Stein "The Right To Silence Helps The Innocent 
. A Game-Theoretic Analysis of The Fifth Amendment Privilege" 114 Harv 
, L. Rev. (2000) 431: "Therefore, a guilty defendant would seek refuge in lies 

rather than in silence, whenever the prosecution could not refute her lies 
easily. An interrogated suspect has no such option because she is largely 
unaware of the evidence thus far gathered by the police, and she does not 

אולמוגד :.לספ ; 2004 ,השתיקהזכותכההתערומתןךאתתהמדע

, kno\v \vhat evidence against her the police might obtain in the future. Hence 
the right to silence, in the forrn of an evidentiary privilege against adverse 
inferences, \vould be considerably more successful in diverting suspects 
from lying during custodial interrogation than in diverting defendants from 

491 . perjuriously testifying at trial". Jhid, at p . 
עיו(י "בישראלהמשפטבביתהשולטמושבעיסחדבאועירוסהמלךיישטרוזמן 'אראו 53

j ; 175ח)"(תשמיגמשפט . Bentham Rational oj illdicial Evidence - Specially 
) 1995 , Applied 10 English Practice, (Littleton, Colorado, vol. V . 

בעבוזתלפגועכוליאיננוהוא ,כספייסאמצעיסהחשוזביזיישאסףשאלצייןחשוב 54

נסיאיסיהכלכלשאמצעיוכךיי,משפטימהלכשיבושייעברתיהווההזדבכיהמשטרה

 .החוקרהגוףלביןבינובאיזוןלומסייעיס

הזיןסזרייחוק(להלן;-1982ב"תשמ ]משולב[נוסחהפליליהזיןסזרלחוק 74 'ס 55

 . )ייהפלילי

שלכויותיוזאתלהשוותמטרהמתוךהעדבייןשלהכלכליבמצטכמובןמותניתזוזכות 56

שלהוראותיוראוזהןיבעניאמצעיס.בעליחשוזיסשללזכויותיהסאמצעיסחסרחשוז

 .הציבוריתהסנגוריהחוק

 .החזשהמעצריסלחוק )א( 29 'ס 57
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זכותאתהמצדיק , 58דמוקרטי_לירבלירציונלעלגםלהצביעניתן

כזכותהחיסיוןבהצדקתהתומך ,זהרציונללאורבחקירה,השתיקה

בעריכתצורךקיים ,החוקרתלרשותהאזרחביןחיץיצירתהמאפשרת

מתבקשתשבהןהשונותבסיטואציותלהשתנותהעשויים ,שוניםאיזונים

אינםלאזרחהשלטוןשחבוהנימוסהכבודהאמון,יחסיהשתיקה,זכות

המשמעותיהמדדשונים,מגורמיםמושפעיםלהיותיכוליםוהם ,מוחלטים

עלהמוטלהנטלמהוהראייתית,התשתיתמידתהנושימושנעשהשבו

לצפותמוצדקשבוהשלבמהו !לאזרחלפנייתהעוברהמדינהרשויות

הפליליההליךעלזהרציונלשליישומולבו!סגוראתלפתוחמהאזרח

ייענהשהאזרחהציפייהגדלהכך ,יותרחזקהשהראיהשככלמלמדנו

הרשות,לדרישות

ההליךכלללעומתהחקירההליךאתמייחדמהאפואלבחוןעלינו

שליכולתההצדקתעלמשפיעזהייחודכיצדלבחוןאזורקהפלילי,

ערכיהנוזהאיזון ,שברשותובמידעשיציידההאזרחמןלדרושהרשות

מבצעשלהסובייקטיביתמהשקפתו ,המקריםבמרבית ,ונובעביסודו

ביןהראויהאיזוןאתלקבועשניתן,כמהעדננסה,אנואולםהאיזון,

ידיעלמוטרדלהיותשלאהאזרחשלזכותומחדהנוגדים:האינטרסים

הנובעתזכות-מעשיהןאתתחילהשיצדיקומבליהחוקאכיפתרשויות

זכותה ,ומנגד-דמוקרטיתבמדינהלאזרחהשלטוןשחבהאמוןמחובת

להעמידם ,עליהןהעובריםאתלאתר ,עברותלחקורהמדינהשלוחובתה

אובייקטיביים,בכליםהדיןאתעמםולמצותלדין

שיטותוהו(עי(שהזוכרו Dהרציוכ('הוכיכראה

מוח(טתה Pשת'בזכות Dמכיר'המערביותהמשפט

שהמשפטוראוי ,'('(פההה(יךבכשואמזוברכאשר

 11בהכרהימשיךהישרא('

החשוד,שלהשתיקהבזכותרחבהלהכרהמובילזהרציונללדעתנו,

טרםהקיימותוהראיותממששלראיותעדייןאיןשבומוקדם,כהבשלב

חובהמוטלתהמדינהעל ,תלויובלתימקצועישופטבידישיפוטיתנבחנו

שישתףממנולדרושתוכלבטרםהחשודשלאשמתואתלכאורהלהוכיח

בהליךובחינתןראיותשללקיומןלשאלותיה,תשובותוייתןפעולהעמה

להשיבהחשודשל "חובתוייעלהמשפיעהמכרעתחשיבותקיימתשיפוטי

 , 59האשמהעל

 ,החשודשל "ורגשותיומחשבותיוייעלהגנהמחייבהחירותאלמנטגם

יתרכלפיו,ראיותנאספוטרםשבוהפליליההליךשלמוקדםכהבשלב

החששמןיש ,מוקדםכהבשלבפעולהלשתףהחשודשלבחיובו ,כןעל

להעמידיעדיפוהחוקאכיפתרשויות ;"צידמסעות"וחשודיםלהטרדת

יגדל ,הפחותשלכלאו ,שביצעועברותלגביולתחקרםאקראייםחשודים

תיעשהלאזרחהפנייההמיוחלת,להודאהבדרך "פינותלעגל"התמריץ

 ,ראיותלצודניסיוןמתוךאלאמראשמוגדרחשדשקייםמבלי

 ,לסגתצריךלדיןולהעמידםחשודיםלאתרהמדינהשלהאינטרס

להיותשלא ,שלוהלגיטימיתוהציפייההאדםשלמחירותו ,זהבשלב

 ,לפיכךפועלו,עלוחשבוןדיןבמתןמחויבלהיותולאהרשותידיעלמוטרד

שלקיומהלביןוחוזקןראיותשלקיומןביןישיריחסלקבועיש ,כאמור

הציפייהגדלהכך ,יותרחזקהשהראיהככל-לאזרחלפנייההצדקה

הרשות,לדרישותייענהשהאזרח

המשפטשלבגישתוגםביטויואתמוצאאלהרציונליםשליישומם

זכותלביןעצמיתהפללהמפניהחיסיוןביןהיחסלשאלתהמשווה

לחיסיוןהשתיקהזכותביןההבחנהאתירשהישראליהמשפט ,השתיקה

ההגנהבארצות-הברית , 60האנגליהמשפטמשיטת ,עצמיתהפללהמפני

בנשואדנהשהיאככל ,לחוקההחמישימהתיקוןהנובעתהחוקתית

עדלעד,הניתנתמההגנהיותררחבה ,והנאשםהחשוד-הפליליההליך

ולפיכך ,האמתחשיפתבמלאכתלסייעמחייבושהדיןכמינתפסרגיל

לשתףתהיהחובתו ,שיחפוץככלמיםפיולמלאהזכותלותעמודלא

למסורשלאהזכותלותעמודאךוהמשפט,החקירהרשויותעםפעולה

החשודזאתלעומת , 61פליליתאשמהסכנתבפנילהעמידוהיכוליםדברים

לשתוקרצונםעלולהצהירמיםפיהםלמלאלבחוררשאיםוהנאשם

לעלותשלאהאולטימטיביתבפריבילגיהלזכותואףהמשטרהבחקירת

 , 62במשפטםהדוכןעלכלל

העובדהאףעללחשוד,שתיקהזכותמעניקהואאףהקנדיהמשפט

כלבוואין ,ולנאשמיםלעדיםרקמפורשתהגנהמעניקהקנדירטר'שהצ

ולעצוריםלמעוכבים ,לחשודים-משפטיהטרוםלשלבהמתייחסתהוראה

 ,משפטיהטרוםבשלבהשתיקה,שזכותבקנדההעליוןהמשפטביתקבע-

להגנתראויהוככזו ,) Fundamental Justice (הבסיסימהצדקחלקהנה

 , 64לחירותהזכותשלכנגזרת , 63הקנדירטר'לצ 7סעיף

למרותוזאת ,באירופההאחרונותבשניםהוכרהאףהשתיקהזכות

נהוגהשבהןבמדינותדווקאהייתההזכותשלהתפתחותהכיהעומה

ואזרחאדםלזכויותהאירופיתלאמנה ) 1 ( 6סעיףהאדרבסרית,השיטה

הדיןביתגזרשממנו "הוגןמשפטיילהזכותאתמבטיח , 651950משנת

זובפרשה , 66Heaneyבפרשתהשתיקהזכותאתבשטרסבורגהבינלאומי

אותםשעצרולשוטריםכלשהי,עדותאופרטים,למסורהעותריםסירבו

כדיעלהסירובםרביטיים,חייליםכמהנהרגושבולפיגועחשדבגיןוזאת

מנוגדתמשתיקההנובעתפליליתערבהקביעת ,לטענתם ,עצמאיתערבה

וכיחלההשתיקהשזכותוקבעהעתירהאתקיבלהדיןביתלאמנה, 6לסעיף

חוקריו,לשאלותלהשיבשלאשבחרמינגדפליליתערבהלקבועניתןלא

המערביותהמשפטשיטותוהןלעילשהזכרנוהרציונליםהןכינראה

וראויהפליליההליךבנשואמדוברכאשרמוחלטתשתיקהבזכותמכירים

צריך"ביסודיתכהשאלההשארתזו,בהכרהימשיךהישראלישהמשפט

הכרתהשבהבסיטואציהדווקאהשתיקהבזכותלכרסםעלולה "עיון

ביותר,נדרשת

היעזרטענתלביסוסחשוז"אזהרתב"נוסחהמזינהשימוש 1.2

לחשוזיםשתיקהזכות

השתיקהזכותכי ,המדינהטענהשרווגלעזבפרשתבסיכומיה ,כאמור

החשודכימפורשותהקובעתבמעצרחשודאזהרתמאופןגםנובעתהיחסית
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מאודחשובהעובדההמדינההשמיטהזובטענהעצמו.להפלילשלאזכאי

לעמדתומוחלטבניגודעומדתאף ,שהוצגהכפי ,ועמדתה ,הסוגיהלבירור

לשעמלממשלההמשפטיהיועץרובינשטיין,אליקיםשלולהנחיותיו

בהווה.העליוןהמשפטביתושופט

 1912בשנתניתנואשר "השופטיםב"תקנותנקבעהחשודאזהרתנוסח

בדבראמרתם,גבייתטרם ,חשודיםלהזהירשישקבעוהתקנות .באנגליה

 46סימןדרךבישראלנקלטואלותקנותהאשמה.עללהשיבשלאזכותם

שבוהצבאיהשיפוטבחוקואף , 67דיןפסקיבכמה ,במועצההמלךלדמ

שימוש ,לעתים ,עשוהשונותהחקירהרשויות . 68כלשונןהתקנותנקלטו

מנגדזבר.לומרשלארשאיהחשודכישהזהירומיהיו .שוניםבנוסחים

וכך ,להפלילוהעלולדברלומרשלארשאיהחשודכישהזהירומיהיו

שאיןמידעלספקחייבהואכיהחשו,דבעיני ,הרושםלהתקבלהיהיכול

חשוד ,מחד ,שלפיוהקושיעללהצביעהיהניתן ,כןכמולהפלילו.כדיבו

ייתכן ,דבריאמרלאאם ,ומאידך "דברלומרחייבהואאיןייכימוזהרהיה

אף ,יוםשלשבסופוכך ,בשתיקתוראייתישימושיעשוהמשפטשבתי

הייתהששתיקתוהנאשםמצא ,דברלומרחייבהואשאיןלו "הובטח"ש

לרועץ.לו

פגישהחובתמכילאשר ,החדשהמעצריםחוקנחקק 1996בשנת

תחת )א( 28בסעיף ,קובעהחוקמעצרו.טרםאדםעםמשטרהקציןשל

עלהממונההקציןיחליטלא"כך: "העצורטענותשמיעתייהכותרת

יקבעולא ,בערובהשחרורועלאומעצרוהמשךעל ,אדםשלמעצרו

הזדמנותאדםלאותותחילהשיתןבלי ,ותנאיהגובהה ,הערובהסוגאת

העלולזברלומרחייבאינוכישהזהירולאחר ,דברואתלהשמיע

הימנעותוכיוכןנגזוראיהלשמשעשוישיאמרזברכלכילהפלילו,

שלי(ההדגשה "נגזוהראיותאתלחזקעשויהשאלותעלמלהשיב

שישדבריםמלומררקלהימנעהאדםרשאי ,זהנוסחלאור .).ר.ג-

המחוקקשלרצונועלמלמדתהסעיףשלהסיפה . 69להפלילוכדיבהם

שלהמשפטיתהמשמעותאת ,החקירהבשלבכבר ,לעצורלהסביר

כשלעצמו.בעייתי ,לעילשהוצגהלבעיהזהפתרוןמלהעיד.הימנעותו

איןכיברישהקובע ,החשודיםלכלברורשהנולהאמיןשקשה ,זהניסוח

חרבתלויה ,החובההיעדרמולאלכי ,מזהירואךדברלומרחייבהוא

י!הראיותחיזוקיי

אליקים ,הקודםלממשלההמשפטיהיועץזימן 1997דצמברבחודש

האחדתבדמלדיון ,בישראלהשונותהחקירהרשויותנציגיאת ,רובינשטיין

אזהרהבנוסחימהשימושהנובעיםהקשייםהוצגובדיון . 70האזהרהנוסח

האזהרהנוסחיכלאתלאחדמוסכמת,הנחיהיצאהובסיכומושונים,

אתשתחייבחוקבהצעתולתמוך ,החקירהרשויותבכלחשודים,לעניין

לשמשעשויי/שתאמרכל ;דברלומרת/חייבה/אתאיןיי :ן 1הבאהנוסח

 !ינגדךהראיותאתלחזקעשויהלשאלותמלהשיבהמנעותנגד;ןראיה

המעצריםבחוקשנקבעהאזהרהלנוסחהמתנגדתדעההובעהזהבדיון

הקלאסיתלאזהרהלחזורישיי :כיהנוכחיםכלדעתעלוהוסכםהחדש,

 ,במעצריםגםעצמית)מהפללהלהמנעזכותולאשתיקהזכות(הגדרת

חשודששתיקתהאזהרהאתגםבהלכלולאך ,בעניןהחוקבהצעתולתמוך

 .).ר.ג-שלי(ההדגשה "לחובתולראיותחיזוקלשמשעלולה
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בהכרעההמשפטביתישותףשבומשפטימשטריצירתיזיעלזהקושילעקוףניתן 59

לבחוןהמשפטביתאתיחייבשכזהמשטרלהשיב.החשוזאתלחייבאסהעקרונית

זכותאתממנולשלולראויאסלקבועובהתאסהחשוזנגזהגולמיהראייתיהבסיסאת

השתיקה.

60 19 ) 1998 ,. S. Easton The Casejor the Right to Silence (Hants, 2'd ed . 
כללילחיסיוןלטעוןזכאיהואואין ,חלקיבאופןהעזעלמגןעצמיתהפללהמפניהחיסיון 61

.Allen vראו:זהבעניין .פרטניאלא lllinois, 478 U.S. 364 (1986); N. River lnc. Co 
. v. Stejanoll , 831 F. 2d 484 (41h Cir. 1987); U.S. v. Gibbs, 182 F. 3d 408 (6'h Cir 
) 1999 . 

62 1040 Harl'is v. New York, 401 U.S. 222 (1971); U.S. v. Rodriglles, 14 F. 3d 
) 1994 . 5th Cir ( 

63 Canadian Charter of Rights and freedoms, § 7: "Everyone has the right to 
lije, libel'ty and secul'ity of the person and the right not to be deprived thereof 

except in accordance \vith the principles oj jundalllental justice " ההזגשות)

 .).ג.ר-שלי

64 163 , 151 . R. v. Hebert, [1990] 2 S.C.R . 
65 European Convention for Protection of Human Rights and Fundamental 

Freedoms, 1950 art, 6(1) [http://\v\vw.echr.coe.intlNRlrdonlyres/05CC24 
A 7-0CI3-4318- B457- 5C90 1491607 NO/EnglishAnglais,pdf] (last visited 

) 30.1.2006 on . 
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 ,מוטכמת ,בהנחיההאזהרהנוטחמוטדרשכיוםלומרניתן ,לטיכום

 ,שתיקהזכותלועומדתכילחשודהמורה ,לממשלההמשפטיהיועץשל

מלהעידהימנעותוכיאותוומזהירה ,עצמיתהפללהמפניחיטיוןרקולא

טופטעלהמודפטהנוטחהיאזואזהרהנגדו,הראיותאתלחזקעשויה

 ,שרוןגלעדהוזהרשלפיוהנוטחוזהו IIמחשודאמרהגביית"

המשפטביתאתליידעלנכוןהמדינהראתהלאשבסיכומיההעומה

אחדמצדהכיצדבעינינו,תמוההשכזוהנחיהשלויישומהקיומהעלהעליון

המכירההגישהאתלאמץיששלפיהמדיניותלממשלההמשפטיהיועץמתווה

זו?מהנחיהמתעלםלוהכפוףהצוותומאידךמוחלטתשתיקהבזכות

בפרשתהעליוןהמשפטביתט Pשכהפרשכותלועתכו,

סעיףהוראותעםאחוכה Pבעולהאיכהשרון,גלעו

ביןכראוימאזכתאיככהואףהראיותוות Pלפ ' 7

הפללהמפכיהחיסיוןלביןהאמתר Pלחלהגיעהרצון

עצמית

חשוזיםעלהראיותלפקוזת 47סעיףהוראותאתלהחילראויהאם . 2

עברה!בעשיית

 47טעיףהוראותאתהחילכאשרהעליוןהמשפטביתשגה ,לדעתנו

הטעיףחל ,לשונולאור ,אמנםבחקירה,לחשודיםבנוגעהראיותלפקודת

זכאימהםאחדכלועד,נאשםחשו,דביןמבחיןאינוהדיןקרי ,"אדם"על

כלכיהואהנכוןפירושואולםלהפלילו,כדיבהשישראיהלמטורשלא

הואשבואחרלמשפטבנוגעבחיטיוןשימושלעשותרשאימהםאחד

הערבה,בעשייתהחשודעללהחילוואין ,מואשםלהיותעשויאומואשם

להעידלעדיםתמריץלהוותהיאהטעיףשלהעיקריתמטרתו

 , 72פליליתבעברהעצמםיטבכושמאחששללאפלילייםבמשפטים

נאשםעלאובחקירהחשודעללחולמהטעיףמשתמעתכוונהכלואין

טימןשליהשופטידיעלכדיןויושמההוצעהזוהבחנה ,הואבמשפטו

אם ,חייבלעברהעדשהיהאדם , 7 <המחוזיהמשפטבביתבפרשהבדיון

החובהמקור , 7ולהעיד~לבוא ,החוקאכיפתרשויותידיעללכךנתבקש

העומדתהיאזומטרהבמשפט,האמתלבירורבחשיבותהטמוןלהעיד

משפטמערכתליצירתחשובוקידומה ,כולוהפליליההליךכבטיט

המגןהואעצמיתהפללהמפניהחיטיוןהציבור,לאמוןהזוכהצודקת,

שאלהשיישאלאימתכל IIעצמיתהגנה IIלצורךהעדבידיהקייםהעיקרי

לתרוםיכוליםשהיורביםעדים ,החיטיוןללאלהפלילו,כדיבהשיש

חששםעקבכלליעידולא ,פלוניבמשפטהאמתלבירורממשיתתרומה

טעיףבהחלתהקושיזוטא,עברהזוהייתהאפילו ,שעברועברהמגילוי

יזומנורביםשחשודיםמהחששנובעחשודיםעלהראיותלפקודת 47

 IIיאולצו IIשתיקהזכותובהיעדר ,עדיםשלכמטווהבמשטרהלחקירה

משמעותיחיזוקעצמם,להפליל ,הפליליהדיןאכיפתמערכתידיעל

חשודשהואמיעללחולאמוראינוהראיותלפקודת 47שסעיףלטענה

ביתשלטמכותושאלתאתהמעלה ,)ב(קטןבטעיףמצויעברהבעשיית

בעיקר ,ליבוןדרושהזוטוגיה ,מפלילהראיהמטירתלכפותהמשפט

אתלדחותהטעיףמאפשר ,מילוליתמבחינההטעיף,שלניטוחונוכח

הנהזודחייהשלהמשפטיתהתוצאה ,ראיהלמטורשלאהעדשלבקשתו

חיטיון"ליתןישטעםמהשנמטרה,הראיהלגבי IIשימושחיטיון IIמתן

ראיותלאתרהנההחקירהמטרתכאשרעברהבעשייתלחשוד IIשימוש

בקשתואתלדחותהמשפטביתשלהטמכותקמהואימתינגדו?מפלילות

למטורהעדאתלחייבאםדעתשיקולהמשפטלביתהאםהעד?של

מוטמך ,להפלילוכדיבראיהשאיןטבראםרקשמאאומפלילהראיה

היאהראשונההפרשנותאםזו?בסמכותשימושלעשותהמשפטבית

ראיהמטירתלכפות ,דעתבשיקול ,טמכותישהמשפטולביתהנכונה

אותהמפני "שימושחיטיון" ,דעתבשיקול ,להעניקמכןולאחרמפלילה

מפניממשיתהגנהמעניקואינויחטיהנושהחיטיוןלומרניתן ,ראיה

 ,הנכונההיאהשנייההפרשנות ,זאתלעומת ,אם ,מפלילותראיותמטירת

 ,להפלילכדייששכפהבעדותכיבדיעב,ד ,המשפטלביתיתברראםאזי

הראיהאותהמפני IIשימושחיטיון"המשפט)בית(ולאהזיומעניק

העד,שלהעתידיבמשפטו

 , 75השנייההגישהאתדווקאלאמץהייתההמחוקקכוונת ,לדעתנו

 ,מפלילותראיותמלמטורלהימנעזכותמעניקהמחוקקהיהלאאחרת

יתרה , IIלמטור,"חייבאדםאין"כי )א( 47בטעיףמלמדשהכתובכפי

תחוםבכלהעוטקהראיותלפקודתג'פרקתחתמצוי 47טעיף ,מכך

ניתנותוחלקןלהטרהניתןבלתימהחטיונותחלקויות,החטהראיות

ניכר ,חיסיוןלהטירהמשפטלביתטמכותהעניקהמחוקקכאשר ,להטרה

 , 76החיטיוןהטרתלצורךהראויהאיזוןאתהתווהואףבמפורשכןעשהכי

 ,חיטיוןלהטירהמשפטביתטמכותלענייןשותקהמחוקקכאשר ,מנגד

טמכותכלמעניקאינוהראיותלפקודת 47טעיף , 77מוחלטבחיטיוןמדורב

לפרשו,לדעתנוישוכך ,החיטיוןאתלהסירהמשפטלביתדעתשבשיקול

אתבהשאירה ,הראשונההפרשנותדווקאאומצהשרווגלעזבפרשת

 ,המפלילההראיהמטירתאתהעדעללכפותהמשפטביתבידיהטמכות

ביתמוטיףהזהירותלמען , 7Bזולראיה IIשימושחיטיון IIהענקתתוך

ורקאךמוקניתמסמךלגבי "שימושחיסיון"ליתןשהסמכותהמשפט

בגדרהיהשרוןשגלעדהעובדה , 79החוקרתלרשותולאהמשפטלבית

II הפליליההליךנשואII -המשפטמביתמנעהלא-עברותבביצועחשוד

הראיות,לפקודת 47בטעיףהשימושאת

 ,שרווגלעזבפרשתהעליוןהמשפטביתשנקטהפרשנות ,לדעתנו

איננהואףהראיותלפקודת 47טעיףהוראותעםאחדבקנהעולהאינה

הפללהמפניהחיטיוןלביןהאמתלחקרלהגיעהרצוןביןכראוימאזנת

 ,בישראל ,פורש IIשימושחיטיון IIשמהעובדהמתעלםהמשפטביתעצמית,

אין ,שהתקבלהבראיההישירהשימושעלרקהחלהמצומצמתכחטינות

ראיותאיתורלצורךבראיהשימושלעשותהחקירהרשויותמצדמניעהכל

 ,שכזהבמקרה ,עדשללדיןלהעמדתובטיטשישמשואחרותקבילות

ביודעו ,שהעדהטעםמן ,יתממשלא IIהאמתחקר IIשלשהאינטרטייתכן

ולשאתהראיהאתלמטורלטרביעדיףהחטינותשלהמוגבלהיקפהעל

מפטקללמודשניתןמאיד,ך ,ייתכןתהיינה,אשרתהיינה ,טירובובתוצאות
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 ; 2004 ,השתיקהזכות ;התעךוכהמתוךובתוסבפס.ל
או.למוגד :פס.למטר 2 :בהגו

הכללאימוץתהיהותוצאתו ,החטינותלהיקףבאשרהגישהשינויעלהדין

 . 80שהתקבלהבראיהעקיףאוישירשימושהאוטרהאמריקני

שמעניקההגנההיקףלביןשלעילהשאלהביןהדוקקשרקייס ,כאמור

והעמדהחקירהלצורך ,עקיףבאופןובפרותיהבראיהשימושמפניהדין

 .זולשאלהבישראלהפטיקהשלביחטהלדוןכעתנפנהמוטרה.שללדין

שומושלעשותהוכולת-ההגנההוקףו.
ובפרותוהבראוה"עקוף"

 ,הראיותלפקודת 47בטעיףהקבועהבקונטטרוקציההטמוןנוטף,קושי

 ,לכאורהפוטל,אינושהטעיףבעובדהנעוץ ,שרווגלעדבפרשתשפורשכפי

אחרותראיות-בפירותיהושימוששנמטרהבראיה "עקיףיישימושעשיית
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שלשהיקפוחששםעקבעזותםאתלמסורהעותריםסירבו ,הצוחרף

הםאיןולכן ,עצמיתהפללהמפניכחיסיון ,רחבאינוהראייתיהחיסיון

זןלהעיזסירובםבעקבות .עצמםלהפלילשלאזכותםעללוותרמחויבים

נזחה.וערעורםהמשפטביתביזיוןעקבלמאסרהמשפטביתאותם

סותר ,כפויהעזותהמאפשר ,החוקכיהייתההעותריםשלטענתם

אףכיהעותריםטענולחלופין .בטלכךובשללחוקההחמישיהתיקוןאת

שלמהיקפומצומצםהראייתיהחיסיוןשלהיקפושכזו,סתירהאיןאם

לסיכוםראוי.תחליףמהווההואאיןוככזהעצמיתהפללהמפניהחיסיון

כאילוראייתיחיסיוןהמטילהחוקאתלפרשהעותריםביקשו ,טענותיהם

העברהעלהחל ) Transactionai Immunity (כוללניחיסיוןמעניקהוא

 ,העתירהאתבזחותו ,) Powell (פאוולהשופטהכפויה.העזותעלולא

 ,שימושמפניהגנההמעניקהרחבהחסינותהיאהשימושחסינותכיקבע

טעםכלמצאלאהמשפטבית .בכפייההנמסרתבראיה ,עקיףאוישיר

כוללנית.חסינותכמעניקהחוקאתולפרשהעותריםלבקשתלהיעתר

עצמיתהפללהמפנילחיסיון "ראויתחליףיילשמשאמורההשימושחסינות

 . 9Zהמקוריתהזכותמןרחבהזכותלהעניקולא

מפניהעזשלהחששאתלהקטיןהיאהשימושחסינותשלמטרתה

האמתלחקרלהגיעהרשותהעזפתאתמבטאתוהיא ,העצמיתהפללתו

שלאהבררהנתונההעזביזיפלילי.לזיןשבהעמזההצרהאינטרספניעל

הואהפרשהשלחשיבותההמשפט.ביתביזיוןלערבתעצמוולחשוףלהעיז

אתהמזינהעלמטילאשר " Kastiger Hearing "שמכונהמהביצירת

ובלתיעצמאיבאופןהושגו ,להרשעהשהביאוהראיותכילהוכיחהנטל

 ."שימושחיסיוןייעליהשהוטלהכפויההעזותמכוחולא ,תלוי

טיכוסו.

שביתהעובזהבעצםחשובהתרומהתרםשרוןגלעדבענייןהזיןפסק

עצמיתהפללהנגזהעיקרוןבסוגייתיסוזיותשאלותבחןהעליוןהמשפט

להגנהראויההצזקהכלאיןאכן,השונים.טעמיולאורהראויוביישומו

כלוהנעזרברשותוהנמצאקייםמסמךלמסורשלאזכותלחשוזלהעניק

עצמו.אתלהפלילשלאזכותואולשתיקהזכותומכוח "הוזאתיייאלמנט

לפרטיותזכותוכגוןאחריםאינטרסיםעללהצביעיהיהשניתןייתכן

 . 9Jאלומסמכיםמסירתעליחסיתהגנהלצורךלושעומזתהחפותוחזקת

לצקתועליו ,משפטיריקבתוךפועלאינוהעליוןהמשפטבית ,אכן

והעובזה ,זהצורך .קוהרנטיותעללשמורולנסותהחוקלהוראותתוכן

לביתהכתיבהקוזיפיקציההליךבתחילתנמצאהפליליהזיונישהמשפט

כפי ,עצמיתהפללהמפניבחיסיון ,מיותר ,ולטעמנוארו,ךזיוןהמשפט

שפרשנותוגורסיםאנו .הראיותלפקוזת 47בסעיףביטויואתמוצאשהוא

במשפטוהפליליההליךנשואעלהחלתומצזיקהאינההסעיףשלהראויה

מסירתחשוזעללכפותגםלרשויותהפתחאתתפתח ,שכזופרשנותהוא.

העתיזיתלפרשנותבכפוף ,"שימושייחיסיוןהענקתתוךמפלילההוזאה

ההלכהאתצמצםהמשפטביתאמנםבסעיף.הקבוע "ראיהייהמונחשל

 , 94הפליליהזיןסזרלפקוזת 43סעיףמכוחצומוצאשבולמקרה

צוהוצאתהמאפשרחוקעליזועלאלנומסמך.מסירתכפייתהמאפשרת

לטענהעתיזיפתחפותחתזוהחלטהאולם .גרסהלמסורחשוזהמחייב

מפורשותקובעאינו ,עזות-הפליליתהפרוצזורהלחוק ) 2 ( 2סעיףשלפיה

ליישוםהזרךקצרהומשם ,עצמיתהפללהמפניחיסיוןאלא ,שתיקהזכות

מפלילהעזותכפייתעלגםהמשפטביתשייסזהמשפטיתהקונסטרוקציה

מהחשוז.

 ,ולפרשםהשתיקהובזכותעצמיתהפללהמפניבחיסיוןולזוןלשוביש

אתיסזירואשר ,הקיימותההוראותתחתחזשותהוראותלחוקקאו

להכיריש .השתיקהזכותושלהחיסיוןשלהעיקרייםטעמיהםלאורהסוגיה

להםותאפשרהערבהבעשייתחשוזיםעלתחולאשרורבליתשתיקהבזכות

אםאףלעזים,הנוגעבכל .המשטרתיתהחקירהבשלב "מיםפיהםלמלא"

לפעוליש ,עתיזיתמהפללההחוששים ,אחרבענייןונאשמיםחשוזיםהם

השימושחסינותשלפיההפרשנותהראיות.לפקוזת 47סעיףהוראתכמצוות

תתאפשר ,שרוןגלעדבפרשתשנקבעכפי ,המשפטביתזעתבשיקולהנה

ובפרותיה.כנגזםהכפויהרבאיהשימושמפנירחבהחסינותתוענקאםרק

 .האמתלחקרלהגיעשתאפשרייתכן ,זופרשנות

84 : Canadian Charter of Rights and freedoms, § 13: "Self-Crimination 
A witness \vho testifies in any proceedings has the right not to have any 
incriminating evidence so given used to incriminate that witness in any 
other proceedings, except in a prosecution for perjury or for the giving of 

" contradictory evidence . 
 R. v. S. (R.l.), [1995] I S.C.R. 451: "1 am of the opinion that the useראו 85

of any evidence that could not have been obtained bllt jor the participation 
of the accused in the construction of the evidence for the purposes of the 
trial would tend to render the trial process unfair [ ... ] Finally, the burden of 
proof must be considered. In this regard, I see no reason to depart from the 
general Chartel' rule pursuant to which the party claiming a Charter breach 
must prove that breach on a balance of probabilities. Thus, it should fall to 
the accused to demonstrate that proposed evidence is derivative evidence 

. deserving of the limited immunity protection 1 have described". lbid, at p 
 .).רג-שלי(הזגשות 555

86 479 . 1951) Hojfman v. U.S., 341 U.S ( ,להלן)פרשתHojftnan (. 
87 487 . lbid, at p . 
הכףאתיטוהאמתלחקרלרזתורצונוהשופטשלסקרנותושטמצבלתאראףניתן 88

תשובה,במתןהעזחיובלטובת

באמצעיםזאתלעשותניתןלאחוקית.הוראהמכוחרקראייתיחיסיוןלהטילניתן 89

 . U.S. v. Doe, 465 U.S . 605 ) 1984 (ראו,זהבענייןמסמיך,זיןבהיעזרשיפוטיים,
 . U.S.C 18 . § 6002ראו 90
 ) Kestigerפרשת(להלן, Kastiger v. U.S., 406 U.S . 441 ) 1972 (ראו 91
92 453 . Ibid, at p . 
 . 386 'בע , 9הערהלעילפלר,ראו 93
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