
בהרשעה**הוודאותלמודת

רואה-ואינו- ,משפיע-ואינו-נודעמעיוהוא ] ... [העונשיסוד"

יישמע.לאוקולונעותשפתיורקמשמיע-ואינו-נשמע: ,נראה

יסוד ] ... [בהכרעתנומרכזייסודוהוא ,שסנמצאהואואולס

 ] ... [האוסמוזהדרךעלמזהזהיונקיסהעונשויסודהעבירה

 ! IIתחילהבמחשבהמעשהוסוף ,הסחדוסוףהתחלה

מבואא.

שלבשיקולהענישהשיקוליבמסגרתמתחשבאינוהנוהגהפליליהמשטר

כאמתנתפסתהאשמה ,העונשקביעתבשלבההרשעה.שלודאותהמידת

אסהיא ,זהבמאמרתידוואשרהשאלהאחריה.להרהרשאיומוחלטת

שמשקפתהאשמהשלודאותהמידתפיעללהשתנותצריכההענישהמידת

לכלזכתהלאזושאלה ,ידיעתיולמיטב ,למדימתמיהבאופוהרשעה.

 . 1הישראליתבפסיקהאובספרותהתייחסות

למידתבהתאסמזוזונבדלותהשונותההרשעותכיאראהזהבמאמר

רמותאתהתואסהרשעותשלמדרגשללקיומוואטעו ,שלהוהוודאות

הצורךבעדלטעוואבקש .הפליליתההרשעהשבבסיסהשונותהוודאות

הצורךועל ,והרשעההרשעהכלשלודאותהלמידתמעשיתנפקותבמתו

ההרשעה.שללוודאותההעונשחומרתביוהולסיחסעללהקפיד

בשסלכנותשבחרתיהתפיסהעומדתהמוצעהמודלשלבמרכזו

II 3הולמתענישהI1 . מדויקיהיההדיוגזירתשהליךמבקשתזומוצעתגישה

האשמהמידתביוומידתיותהלימהקידוסבאמצעות ,זאתיותר.וצודק

 ,ממנההנגזרהעונשלביובהרשעההוודאותמידתאו

המקובלת:העולםהשקפתב.
וודאיתבטוחההרשעה

ההרשעהאידאל . 1

לספקמערב IIההוכחהסטנדרטשלמשמעותו ,המסורתיתהגישהפיעל

כתבנשואהעובדותהוכחתלצורךודאותשלגבוההרמההנה "סביר

וחכמיהדיועורכי ,הציבורידיעלהמוחזקת ,זוהנחהפיעלהאישוס,

בכירטגו ;רב-אילואונירבטיטתלמשפטיסהפקולטה ,שלישילתוארמחקרתלמיז

וביתרב-אילו;אונירבטיטת ,למשפטיסהפקולטה ,החוץמומרצהמרכז;מחוזלפרקליטת

 ,למינהלהמכללההאקזמיהמטלול ,למשפטיסהטפר

מוקזסנוטחהמחרב.שלהפרטיתעמזתואתמבטאותזהבמאמרהמובאותהעמזות

ברטיטתבאוני 2007במרץשנערךענישהשיקוליבנושאבינלאומיבכנטהוצנהזרביסשל

זיייבכרךתפורטסהמאמרשלמורחבתנרטההערותיהס.עללמשתתפיסתוזתיבר-אילו.

המשפטיי.יישל

הערותיהסעלבכר,שמוליקולזייררביויורסריילז ,שפירארווילפרופנתונהתוזתי

 ,זהמאמרשלמוקזמתלטיוטהוהחשומתהמועילות

סמךעלפלילי,הליךלכלהזההביותרגבוההוכחהברףמדוברהמשפט,

פליליתהרשעהכלנתפסת ,"ההרשעהאידאל"לכנותשניתו ,זוהנחה

 ,ובטוחהכוודאית

הוכחהמידתעלכמבוססתההרשעהאתמציגההרשעהאידאל

מציגזהאידאל ,בנוסף , 711גבוהה IIו , 611בטוחה II , 511מחמירה II ,'"דווקנית"

 ,חד-משמעייסראייתייס-אובייקטיבייסבמונחיסהפליליתההרשעהאת

ביטויהעונש,לשלבהאשמהשלבביווחד-משמעיברורחיץיצירתתוך

להיותמוצגתבפליליסההוכחהרמתשבה ,בפסיקהלמצואניתולכך

II 811לוודאיוקרובהמשכנעתכה ] ... [הוכחה , II לאמתמאדעדהקרובה

 ,'"לוודאותאו

לאזהבאופוההרשעהאידאלהצגתכימעלהנוספתשבחינהאלא

למעשה,הלכההשיפוטיההכרעההליךעסאחדבקנהעולה

השפיטהאידאל . 2

וכישוריהסהשופטיסמקצועיותכיההשקפהמונחתהשפיטהאידאלביסוד

מחשבתיותהטיות ,קדומותדעותלנטרללהסמאפשריסהקוגניטיבייס

מקצועיותבדבררדיקליתתפיסהאחרת,חיצוניתשליליתהשפעהוכל

לאהשופטאלומתייחסת ,מיוחדיסכישוריסלשופטמייחסתהשפיטה

על ,שיפוטמהטיותלחלוטיוהמנוטרלמחשבמעיוכאלאלאודסבשרכאל

תהליכיאתמאודהמשפריסכישוריסלשופטיס ,השפיטהאידאלתזתפי

והיא ,בפסיקהרווחתזוהנחה ,ס!מהראיותוההיסקההחלטותקבלת

השיפוטיהדעתשיקולשלבכבילתולהמעטהכקריאהאחתלאמובאת

 o ,!!עובדתיותבשאלות
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 ,) 1995 ( 645 , 589 ) 4מט(ז"פישראל,נ'מזינתגנימאת 2316/95פ IIזנ

4971פ IIזנ  ,) 2004 ( 614 , 583 ) 4נח(ז"פ ,ישראלמזינתנ'זגורי 02/

 ,) 1990 ( 490 , 489 ) 3 ( 90תק-על ,ישראלנ'מזינתחבר 2/89מ IIעש

347פ IIע  ,) 1993 ( 648 , 221 ) 4מז(ז"פישראל,מזינתנ'זמיאניוק 88/

232פ IIע ענייו(להלו: ) 1958 ( 2063 , 2017יבז IIפגרינוול,דנןלממשלההמשפטיהיועץ 55/

 ,גרינוולז)

4912פ IIבעלויוזבהשופטשלזרביולמשלראו 10  ) Iמח(ז"פ ,ישראלמזינתנ'תלמי 91/

581 , 611 ) 1993 (, 
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ואחיךותוךאיותהרשעותביניים:סיכום . 3

בטוחהכהרשעהנתפטתהפליליתההרשעההרווחת,הגישהפיעלכן,אם

ומחמירהגבוהההוכחהמיזתעלנטמכתשהיאכיווןבטוחה,ווזאית:

כיווןוזאית,ההרשעה");ייאיזאל(הנחתבעניינהטפקכלמותירהשאינה

ייאיזאל(הנחתמטעויותוחףמיומןשיפוטיהכרעהתהליךשלתוצרשהנה

כבטוחהנתפטתהיא,באשרפלילית,הרשעהכלמכ,ךיתרההשפיטה").

מיזה.באותהוכווזאית

העולםפת Pהששלורתות Pבובחובהג.
הרשעותשלמדרגובלת: pהמ

ההרשעהאיךאלמיתוס . 1

המתאריםנבזליםציריםבשנילהבחיןניתןהשיפוטיתההכרעהבמטגרת

שלבעצמתהעוטקאחזצירהפלילית.ההרשעהשלוזאותהמיזתאת

שהוצגוהראיותבטיטעלהנאשםשלאשמתובזברהשופטשלאמונתו

לרףבהתאםהנאשםשלאשמתובזברהקביעהזהצירשלבמרכזולפניו.

לזהותניתן ,זהלצירבמקבילראשון.מטזרוזאותמיזתשעניינה ,ההוכחה

עובזתיותקביעותשלהאפיטטמיהביטחוןממתעוטקאשרנוטף,ציר

שני.מטזרוזאותמיזתעניינוזהצירשונות.

בשאלתאלוציריםלשנימעשיתנפקותלתתמוצעזהמאמרבמטגרת

ממיזתהנגזרהרשעותשלמזרגיצירתמשמעותהאשרוהענישה,האשמה

מיזתטמךעלהשונות,ההרשעותביןזוהבחנהשבהרשעה.הווזאות

העונש.בשאלתשיקולתהווהוזאותן,

ראשוומסךרספק 1.1

 ,וזאותשלטטנזרטאיננוטביר"טפקלכליימעברשלההוכחהטטנזרט

המוצאתהמטורתית,הגישהפיעלמוחלטת.לווזאותזרישהבמטגרתוואין

הנהטביר"לטפקיימעמההוכחהטטנזרטשלמשמעותובפטיקה,ביטויה

אבלהאישום,כתבנשואהעובזותהוכחתלצורךוזאותשלגבוההרמה

 . llמוחלטביטחוןלא

ומושבעיםשופטיםמטוימיםבמקריםכימראיםמחקריםמכ,ךיתרה

מחקרים . lJהמטורתיתהגישהלפיהנזרשמזהנמוךהוכחהמףמטתפקים

גבוהה,בהכרחאיננהלהרשעההמטפקתהווזאותרמתכימראים,אלה

 . l4בלבזהטתברויותמאזןשללרמהאףמגיעהולעתים

שמזומלכךומפורשגלויביטוילמצואניתןהישראליתבפטיקהגם

אחתלאהובעהלמשל,כ,ךלמקרה.ממקרההמשתנהגמישבטטנזרט

 ,בחומרתהעולההפלילי,הזיוןנשואשהעבירה,ייבמיזהכיהזעהבפטיקה

 • lS "לגביההזרושהההוכחה,מיזתגםתגזלכך

אזניםעלבהכרחנטמכתהפליליתההרשעהאיןשלפיהזומה,מטקנה

גבוהה,כהשכנועממתבהכרחמזומאיןכיכךועלמוצקים,ראייתיים

בפטיקהההוכחהרףשליישומומבחינתגםעולה ,לחשובהמקובלכפי

שימושנעשהלאהישראליתבפטיקהכימגלהמעמיקהבחינה . l6הישראלית

כזיבהכרחישבכך .ההוכחהטטנזרטיישוםבעתכלשהוהכרעהבמוזלאחיז

קביעתתהליךלמשל,כ,ךהרשעה.לשםהזרושההווזאותמיזתעללהשפיע

 ,מביניהןהטובההגרטהובחירתגרטאותביןהשוואהשלבזרךהעובזות

הכרעהזאת,לעומת . l7ההוכחהרףלהנמכתמביאהטיפור,למוזלבהתאם

זאתההוכחה.רףבזרישתלהחמירכזיבהיש , l8האמוציונליהמוזלפיעל

טפקכלבהייוותרשלאמלבזמחייבת,זהלמוזלבהתאםשהרשעהמאחר

 • l9יימוטרי-טובייקטיבי"טפקכלנעזרתאףשתהאיירציונאלי-אובייקטיבי",

ניתן ,מוחלטתבווזאותניחנותאינןפליליותשהרשעותרקלאכן,אם

 ,ביטוזןעומזאשרההוכחהלרףבהתאםהשונות,ההרשעותביןלהבחין

בהן.המגולמתהווזאותומיזת

שנימסךרספק 1.2

מטוימתתכונהעלנטבהפלילי,ההכרעהכללמושאהטביר,הטפק

בפרופוזיציהתמיכתןכמיזתאועצמתןכמיזת-לראיותהמיוחטת

זומיזהשלבהערכתההנושנימטזרטפקשלעניינובעת,בההמרשיעה.

בהכרעהשמזוברככלהשופט.שלבתוזעתולגביההביטחוןובהתערערות

חוטרשעניינןשנימטזרכטפקותאלולטפקותלהתייחטניתןמרשיעה,

החיצוניתהווזאותמיזתשלולקביעתהלהערכתהבאשרהפנימיתהווזאות

אשרבטפקותמזוברכאשר ,למשלכ,ךלראיות.המיוחטת,או ,הגלומה

שנפרטהעובזתיהמצגשלהנכוןלטיווגובאשרהשופטבתוזעתמתעוררים

 . 10ההוכחהרףשלצזזיומשנילאחזלפניו

המשפטי.בזיוןמפורשלביטויכללזוכהאינוההרשעהשלזהאפיון

שלהמקובלהמשפטיהמובןביןרבפערלעתיםיוצרתהחמצתוברם,

ישכן,עלאשרהשפיטה.שלההליכיותהאינטואיציותלביןההרשעה

גובהובטיטעלהשונות,ההרשעותביןשונישלאחזבממזרקלאלהכיר

וזאותהבמיזתהעוטקבממזגםאלאלהכרעה,הנזרשההוכחהרףשל

וזאותהלעצםבאשרהאפיטטמיהביטחוןרמתעניינהאשרההרשעה,של

שלהתוזעהמצבבושניחןהביטחוןאוהעצמהמיזתהיינו,ההרשעה.של

להכרעתו.בנוגעהשופט

השפיטהאיךאלמיתוס . 2

וחטיןנקיכאיזאלהשיפוטאתלראותהרווחהרצוןאתלהביןכמובן,ניתן,

יוצרותהשפיטהמקצועיותהנחתבמטגרתהניתנותהכרעותמטעויות.

מקצוענותתזתאתלאמץמפתהאכן,ויציבות.ביטחון ,וזאותתחושת

והענישההשפיטהשלהלגיטימיותאתומבטטתמחזקתאשרהשפיטה

בהרשעה.ווזאותביטחוןומשרה

איננוהזיןשפטקבכךמכירותהמשפטשלראליותתאוריותאולם

באשרטפקמטילותאלהתאוריות .מקצועיתמכונהשלהפעלהשלתוצאה

וביכולתםבכלל,השפיטהבמלאכתעובזותקביעתתהליכישללטיבם

טמךעלמזויקיםעובזתייםלממצאיםבהכרחלהגיעאלהתהליכיםשל

בפרט.הראיות,

 ,ממילא . 1lלטעויותהמועזתאנושיתמלאכההנההעובזתיתהשפיטה

עובזותקביעתמזויקת.אווזאיתבהכרחאינהבמטגרתהההרשעה

שאםשאמרמיכברהיהוזאות.שלולאהטתברותשלענייןהיאבמשפט

שהיאהעובזהזוהמשפט,למערכתבאשראחתוזאיתמטקנהישנה

והשפיטההשיפוטכשליעלהצביעורביםאמפירייםמחקרים . 11טועה

 • 1Jהאנושיתהאינטואיציהממגבלותהנובעות

הנגרמתאי-וזאותאי-וזאות.בתנאימתקבלותעובזתיותהחלטות

ההכרעהלהליךאינהרנטיתואי-וזאותהאנושית,התפיטהמגבלותבשל

המשפט 80



לוודאותלהגיעעקרונית-תאורטיתאפשרותחוטרבשלהנגרמתהעובדתי

ערכית-מוטריתעמדהלנקוטהמשפטעלכ,ךבשלמקרה.בכלמלאה

היכולתהיעדרההליך.צדדישניביןלטעותהטיכוןחלוקתאופןבשאלת

מטויגתשהנהענישה .הולמת"ייענישהמחייב ,ודאיתהרשעהלבטט

לתוצאותיה.ומודעתבמגבלותיההמכירהומאוזנת,

וךאותןלמיךתבהתאםהנבךלותהרשעותביניים:סיכום . 3

באשרמוחלטתלוודאותלהגיעהעקרוניהאפשרותבחוטרלהכיריש

בהכרחאינההכרעה,כלכמוהרשעה,נתון.מקרהבכלההרשעהלנכונות

ומאוזנת.הולמתענישהלהצדיקכדיזובהכרהודי ,מדויקתאוודאית

גישהודאות.שלשונותברמותלהתקייםעשויההרשעהמכ,ךיתרה

למידתבהתאםמזוזוהנבדלותהרשעות,שלבמדרגמכירהאינהאשר

ביןההבחנההשפיטה.מלאכתשלמהותהעםמתיישבתאינהודאותן,

מידתבטיטעלהרשעותשלמדרגשלבקיומווהכרההשונותההרשעות

 ,והרשעההרשעהלכלדיפרנציאליתהתייחטותמחייבות ,שלהןהוודאות

שייגזרראויאשרהעונשבשאלתוהןממנההנובעתהאשמהבשאלתהן

כדי ,העובדתיתההכרעההליךבמגבלותבהכרהאין ,ויודגשבעקבותיה.

שלתוקפהעלשכןכלהפלילית,והענישההשפיטהמושגעצםעללערער

המכירהענישתיתגישהלאמץהמאמר,תמציתוזואלא,המשפט.מערכת

שעליההוודאותלמידתוקשובההולמתענישהוהמחייבת ,לטעותבחשש

נטמכת.היא

בן Iפט Iק' Oדכמודלהמוצעהמודלד.
קביעתלשלבהאשמהקביעתשלבביןהפרךההמסורתי:המוךל . 1

העונש

משנימורכב Common Lawה-מדינותובשארבישראלהפליליההליך

 ,האשמהבשאלתהמשפטביתמכריעשבוראשון,שלבעיקריים.שלבים

פיעלשהורשע.הנאשםשלעונשואתהמשפטביתגוזרשבושני,ושלב

 ,לאמורהמשפט.שלבישניביןמוחלטתהפרדהקיימתהרווחתהתפיטה

 ,האשמהבירורושאלתהאשמה,בשלבתלויובלתימנותקהעונששלב

ליבוןהנההדיןהכרעתשלמשמעותהזו,גישהלפיבעונש.תלויהאינה

ונטולתמוחלטתאשמהעלוהכרזההלבטיםכלטיוםהתמיהות,כל

 ,הטפקותכלונעלמיםהלבטיםנשכחיםהדיןגזירתבשלב .פקפוקכל

טפק.מכלוחפהודאיתכבטוחה,נתפטתוההרשעה

העונשקביעתלשלבהאשמהקביעתשלבביןתלותהמוצע:המוךל . 2

בהמש,ךיורחבשעליהם ,המוצעהמודלשלהנורמטיבייםלצידוקיופרט

נכוחהלתארהמוצעהמודלמיטיבהדטקריפטיבי,מההיבטאףכינראה

כיבנקללזהותניתןכ,ךכיום.נעשיתשהיאכפיהשפיטהמלאכתאת

איננהבעקבותיהשבאההענישהלביןהמרשיעהההכרעהביןההבחנה

גוזרתאשרוזו ,הנאשםשלבאשמתוהעוטקתזוההחלטות,שתימוחלטת.

 • Z4משולבבאורחלמעשההלכהמתקבלותדינו,את

שוכנעוהמושבעים)(אוהשופטיםכאשראפילוכימראיםמחקרים

מאזכריםהםקרובותלעתיםהנאשם,שלבאשמתוטבירטפקלכלמערב

 • ZSעונשואתלגזורבבואםבאשמתונותרואשרמטוימיםטפקותומשקללים

 ,המרשיעההדיןהכרעתשניתנהלאחרשאפילוכךעלמצביעיםאלהמחקרים

בתמיהותלהתחבטממשיכיםמושבעיםשבהםמקריםמעטלאנצפו

 • Z6העונשמידתעלמשפיעיםאלוטפקותהאשמה.לשאלתבנוגעובטפקות

קביעתבשלבהנעשההשיפוטיההכרעהתהליךפירוקמכך,יתרה

 oכרוךלהיותשעשוי ,ורב-שלביםמורכבבתהליךמדוברכימגלההאשמה

 .) 1979 ( 118 ) 2לז(פ"זישראל,מזינתנ'סלמאן 29/79ע"פלמשלראו 12

13 ) 1966 ( HARRY KALVAN, JR. & HANS ZEISEL, THEAMERICAN JURY . 
14 101-, 84 , Reid Hastie, Contents oj Jury Deliberation, in INSIDE THE JURY 

106 (1983); Rita James Simon, "Beyond a Reasonable DOllbf" - An 
207 , 203 . Experinlenfal Atfempt at Qllantijication, 6 J. ApPLIED BEHAV. SCI 

1970); ROBERT J. MACCOUN, MODELING THE IMPAcT OF EXTRALEGAL BIAS ( 
AND DEFINED STANDARDS OF PROOF ON THE DECISIONS OF MOCK J URORS AND 

) 1984 ( 22 JURIES , אצלשמובאכפי: Erik Li11quist, Recasting Reasonable Doubf 
, 85 . Decision Theory and fhe Virfues oj Variability, 36 U.C. DAvIs L. REV 
) 2002 ( 114 . 

 . 2063בעמי , 9ה"שלעילגרינוולז,בענייןאגרנטאז)(כתוארוהנשיאמ"מזברי 15

לקראתוהצעההפוזיטיביבזיןעיוניסספק,שלייסבירותוואקייניבבהרחבהכךעלראו 16

 .) 2007 ( 463מטהפרקליטחזש"נורמטיבימוזל

 . 507-496בעמ'שס, 17

 . 516-510בעמישס, 18

 , 45 ) 3מט(פ"זישראל,מזינתנ'בן-ארי 6251/94בע"פחשיןהשופטשלזסיוראו 19

פסיפלוני,נ'ישראלמזינת 7401/07בע"פזנציגרהשופטשלזסיווכן ,) 1995 ( 126-121

 .) 31.7.08בנבו,(פורססזינולפסק 6

הפילוסופית.הספרותהיתר,ביןמתייחסת,הספק,שלאלוושוניסנבזליספניסלשני 20

בחינתןאשרהסתסותיות,הערכותביןמבחין Bertrand Russellהסיטיהפילוסוף

מצזןהעוסקותאלו,הערכותשלטיבןבזסהערכותוביןראשון"מסזרייזיוןמהווה

 BERTRAND RUSSELL, AN INQulRY INTO MEANING AND TRUTHשני",מסזרב"זיון
 Lea Brilmayer, Second-Order Evidence andגס,ראוזומהלהבחנה . 62 ) 1980 (

Bayesian Logic, 66 B.U. L. REV. 673 (1986); Neil B. Cohen, Conjidence in 
60 , Probability: Burdens oj Persllasion in a World oj lmperject Knowledge 

) 1985 ( 385,420-421 . N.Y.U. L. REV . 
שלסכנהאוחיוביתהתפתחותופירושיו,הראיותלפקוזתא 10ייסעיףשטייןאלכסראו 21

 .) 1991 ( 326 , 325כאמשפטיםזין?"עיוות

22 Danie1 Shaviro, Stafistical Probability Evidence and fhe Appeal'ance oj 
) 1989 ( 530 , 530 . J1Istice, 103 HARV. L. Rev . 

 JUDGMENT UNDER UNCERTAINTY: HEURISTICS AND BIASES (Danielלמשל,ראו 23
) 1982 ,. Kahneman, Pau1 Slovik & Amos Tversky eds , מחקריסמובאיסשס

ההכרעההליךוזאותחוסרשלבמצביסכיעולהשמהסהאנושיההכרעההליךעלשנערכו

 Jerome Frank ,היסק;ולכשלילהטיותהמביאותשונותהפשטהאסטרטגיותעלמטסס
TI!e Jlldging Process and The Judge's Personality, in LAW AND THE MODERN 

) 1930 , MIND 100, 100-117 (NY . 
לאהזיןגזירתלשלבהזיןהכרעתשלבשביןהכרונולוגיתההבחנהאףכילצייןחשוב 24

הליךבעקבותהתקבלווגזירתוהזיןהכרעתבשניסמאותומשךארוכה,עתקיימתהייתה

 Anat Horovitz, Theראו,הזין,גזירתהליךשלההיסטוריתבהתפתחותלזיוןמשותף.
) 2007 ( 271 Emergence oj Sentencing Hearings, 9 PUNISHMENT & SOCIETY . 

 Jennifer R. Tread\vay, "Residua/ DOllbt" in Capifal Sentencing: Noאצל,ראו 25
, 215 . DOllbf it is anAppropriafe Mitigafing Facfor, 43 CASE. W. RES. L. REV 
שקיומוכךעלהמצביעיסמושבעיס,אוזותעלמחקריסשניהמתאר , 231-235 ) 1992 (

הסכאשרגסמורשע,שלעונשולגזורבבואסעליהסמשפיע " Residua1 Doubt "של

הנאשס.שלבהרשעתובטוחיס

26 ) 1986 ( 181 , 162 . Lockhart v. McCree, 476 U.S . 
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העובדתייםהמאפייניםאיתוררקלאוביניהם, ,מהלכיםכמהשלבסדרה

אלהלרכיביםמשקלותומתןלהכרעההעומדהמקרהשלהרלוונטיים

שלהצפויותההשלכותשלשקילה ,ובעיקרגםאלא ,ההכרעהעיצובלצורך

 , 27שונותאפשריותהכרעות

מהעונשישירותמושפעהשכנועסטנדרטכי ,עולהרביםממחקרים

בהרשעה,הוודאותלמידתהענישהמידתביןהלימהישנההיינו ,הצפוי

הנדרשתהשכנועדרגתשביןישריחסעלמצביעותהמחקריםתוצאות

לצורךהנדרשתהוודאותמידתכישנמצאזהבמובןהצפויה,הענישהובין

חמורשהעונשככלמהשלכותיה,להיגרםעלולאשרמהנזקמושפעתהרשעה

מאווייהםאתחושפיםאלומחקריםיותר,גבוההשכנוערמתנדרשהיותר

ידםעלהננקטתהזהירותמידתביןלהתאיםהצורךבדברהשופטים,של

 , 28לוהצפויהעונשוביןהנאשםאתלהרשיעבבואם

ההרשעהאידאלבדמההנחותבבירורנסתרותאלהממחקרים

בהכרחלא ,אחידהאינהבהרשעההוודאותמידתשכןהשפיטה,ואידאל

בבירורעולהגםאלאזאת,רקלאמהשלכותיה,מאודעדומושפעתגבוהה,

 ,העונשקביעתלשלבהאשמהקביעתשלבביןתלותשלקיומה

ביסוסלמצואניתןבארץ,דומיםאמפירייםמחקריםבוצעושלאאף

מהעונשלמעשה,הלכהמושפעים,בישראלהמשפטבתיגםכילטענה,

כךהרשעה,לצורךהנדרשתההוכחהמידתאתלקבועבבואםהצפוי

 , 29I1יותרחמורלהיותהזהירותשלקנה-המידה"חייבכינקבע,למשל

שהעונשככליותרגדולה JllIשכנועמידת IIו J"זהירות-יתר"סונדרשת

יותר,חמורהצפוי

השלביםשנישביןהיחסאתנכוחהמתארהמוצעהמודלכן,אם

מקיימיםהדיןגזירתושלבהאשמהשלב ,הפליליההליךשלהמרכזיים

הואהעונשזרימה,אלא ,חומותאיןהשלביםביןהדדית,נביעהשליחס

עליה,משפיעגםוהואההרשעה,שלהוודאותמידתשלביטוי

ראוי[ורמטיביכמודלהמוצעהמודלה.
המודלכנגדלהפנותשניתןהאפשריותהמרכזיותבביקורותאדוןזהבחלק

לכלמענהבאמצעות , J2בהרשעההוודאותלמידתהענישהלהתאמתהמוצע

משתלבהמוצעהמודלשבוהאופןעלאצביעהביקורות,מןואחתאחת

הנורמטיביתהתמיכהאתואבססהפלילי,ההליךשליעדיואתומקדם

המוצע,למודל

הפליליההליךמטרותלנוכחהמוזלהצזקת . 1

להליךמרכזיותמטרותשתיקיימותהמשפטי,בשיחהרווחתהגישהפיעל

מוטעיתמהרשעהלהימנעלצורךמיוחדתמשמעותמעניקההאחתהפלילי:

האמת,גילויערךאתמדגישהוהשנייה

 ,ובפסיקהבספרותביטויההמוצאת ,המוניסטיתהתפיסהפיעל

ולאתרה,עליהלהצביעוניתןהמציאות,עםהיטבמזוהההעובדתיתהאמת

 , JJIIהאמתל"חקרלהגיעהיאהפליליההליךשלמטרתוכןעל

מפנימפשעחפיםעלהגנהעניינההפלילי,ההליךשלנוספתתכלית

מידתהמחייבככזההפליליההוכחהרףנקבעכךלצורךשגויה,הרשעה

מפנימחסוםלשמשבכוחואשרככזהסביר",ספקלכלמעבר IIשלודאות

האחריותבקביעתהטעותסיכוניאתמצמצםואשרשגויותהרשעות

הנאשם,לטובתהפלילית

שניביןמיטביתבצורהלאזןיהאניתןידיעלהמוצעהמודלתחת

תכלית-הפליליבהליךהבכורהעלהמתחריםהמרכזייםהאידאלים

האמתבירורותכליתשגויההרשעהמפנימפשעחפיםעלההגנה

במובנוההגנהעקרוןאתלקייםיהיהניתןזו,לגישהבהתאםהעובדתית,

בזמןובו ,מפשעחפיםשלמהרשעותהנגרםהנזקצמצוםידיעל ,הרחב

ובראשונהובראש ,בהםלהתחשבשישנוספיםואינטרסיםערכיםלהגשים

זיכויימספראתלצמצםהרצוןאתגםבחובוהטומןהאמתחשיפתאידאל

עלוהגנהההרתעתי,כוחווהבטחתהפליליההליךשליעילותו , J4השווא

הציבור,שלום

יעדיו ,הרווחתהגישהלפי ,רחבבאופןההגנהעקרוןעללהשקיףניתן

ניתןאולם , Jsהשגויותההרשעותמספרבצמצוםנוגעיםזהעיקרוןשל

מהרשעותהנגרםהנזקאתגםלצמצםמבקשההגנהעקרוןכילטעון

ההכרעהבאסטרטגייתמשתלבתהמוצעלמודלבהתאםענישה , J6שגויות

חששאתבחשבוןלהביאמבקשתואשרהנאשםלטובתהנוטההפלילית

לאחף,בהרשעתהכרוךהנזקואתהסיכוןאתלמזערגםכמו ,הטעות

להיגרםשעלולהנזקצמצוםאתיאפשרהמוצעשהמודלאלאבלבד,זו

מעבר IIשלהוכחהבדמותעבירבלתירףלהציבמבלישגויות,מהרשעות

לצדוהמוצעהמודליישוםבאמצעות , J7האשמיםהענשתשימנעספק"לכל

עלבהגנההפליליההליךשלזהיעדלקדםיהיהניתןהנוכחי,הרףשל

השווא,מהרשעותהנזקהאפשרילמינימוםעדיוקטןכאשר ,מפשעחפים

הפלילי,ההליךשלאחריםובאינטרסיםבערכיםלפגועמבליזאתכל

בכוחהישכילהניחאףניתןהאמת,חשיפתתכליתשלהמבטמנקודת

השווא,זיכוייהיקףאתלצמצםכדיהמוצעלמודלבהתאםענישהשל

להסתפקשלאהחוקאכיפתרשויותאתיעודדהמוצעהמודל ,ראשית

מאמץכלולעשותבדין,הרשעהלבססבכוחןאםגםבודדות,בראיות

תביאזומוטיבציהומקרה,מקרהבכלהראיותמרבאתלאסוףכדיאפשרי

אתותשפרהפלילית,ההכרעהשלביסודהיעמודאשרהמידעגוףלהגדלת

חפיםהענשתמפנישהחששכיווןשנית,האמת,לערךההכרעהשלזיקתה

בהרשעההוודאותלמידתהענישההתאמת , Jsגדלשהעונשככלגדלמפשע

מעברברורההנאשםשלאשמתושבומקוםשוואמזיכויילהימנעתאפשר

אתלמקסםיהיהניתן ,המוצעהמודלבאמצעות ,כןאםסביר,ספקלכל

וצודק,מדויקדיןלעשייתהפליליההליךשלהמרכזיותמטרותיו

אחריותבקביעתהפליליההליךשלתפקיזולנוכחהמוזלהצזקת . 2

פלילית

הכרעהידיעלהמאופיינתבינאריתתפיסההיאהנוהגתהמשפטיתהתפיסה

עולםמתפיסתרבותהושפעהזותפיסהכלום'!אוהכול IIשלדיכוטומית

כיווןעלוהצביעהההיסטוריהבמהלךשהתפתחהתרבותית-פילוסופית

 , J9I1הכולנוטלהזוכה IIשבהוברורהחד-משמעיתלתוצאההחותרחשיבה

המתחריםמוחלטיםערכיםהמזההזודואליסטית-טוטליתהשקפה

ענפימרביתעלוחולשת ,המשפטתפיסתאתמאפיינתהבכורה,עלביניהם

רביםבפישכונתה ,זותפיסההבחנה,כלללאהשונותסוגיותיועלהמשפט

המשפט 82



והביאהברורותותיגאומטרמערכותביצירתצידדה IIמשפטיפורמליזם IIכ

עיצבהזומשפטית-תרבותיתתפיטה . 40נושאיםשלקטגוריזציהליצירת

 .ולפשטותהילטימטרחותראשרככזההשיפוטיההליךאת

הפליליתההרשעהשלבכוחהשיהיהמנתעל ,זולתפיטהבהתאם

אתלשקףעליה ,הפליליההליךשלהפונקציונלייםיעדיואתלהגשים
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 , 50הציבורללבדרכה

רבהחשיבותנודעתשבכולןבכךהוא ,הללוהתפיטותלכלהמשותף

מעבריישלההוכחהרףבמטגרתהנדרשת ,ההרשעהשלהגבוההלוודאות

בקידוםהפליליההליךשלמטרותיואתלהגשיםכדי ,"טבירטפקלכל

הנחתבו,הציבורואמוןהלגיטימציהושימורהאקטפרטיביתיכולתו

במטגרתוההרשעהשביןהדוקהזיקהשלבקיומהאלהגישותשלהמוצא

שזוכפיהעובדתיתהאמתובין "טבירטפקלכלמערביישלהוכחהרףשל

עלולשהואהיא ,המוצעהמודלכנגדהאפשריתהביקורתמכאן,אירעה,

הכרהידיעלמעמדהולפיחותהפליליתההרשעהשלערכהלדילוללהביא

רמתבעלותהרשעותשלבקיומןהכרהובכללן ,הרשעותשלשוניםבטוגים

שונה,ודאות

ואולםבטפק,מוטלתאינההמשפטבמערכתהציבוראמוןשלחשיבותו

אינוהציבוראמון , 51בפופולריותהצורךפירושואיןהציבורבאמוןהצורך
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כמתחייבהשפיטהמערכתתפעלאםרק ,אומרהוויתוצאה.אלא ,מטרה

להבטיחהצורךהציבור.באמוןתזכההיא ,נותיוההגהצדקעקרונותלפי

תיהשיפוטההכרעהכיהציבורתחושתאתלקייםהצורךרושויפאמון

קציהיהפאתלשמריראוזהאיןכןעל .והוגןמדויק ,צודקבאופןמתקבלת

הציבור.אמוןקידוםשלמטעמיםההרשעהשלהמוחלטתודאותהבדבר

 .להיעשותגםאלאלהיראותרקלאהצדקעל

לשקףצריכהשההרשעהכךעללא ,יהבהשמה Nessonשלשיטתו

ערכם , Nessonלפיכזו.שהיאלהאמיןהציבורשעלאלא ,האמתאת

הציבוראמוןאתלרכושיכולתםעלמבוססרביםראייתייםכלליםשל

ערכםעלולאהסופיהדיןבפסקהציבוראמוןאתלשמרכוחםועל

אלא ,וצדקיושרלאזה Nessonל-שחשובמה ,למעשה . Slהפרובטיבי

חושש Nesson .SJהמשפטתיבבהכרעותהצדקפנימראיתעללהגןרק

ספקבמסגרתה.לטעותבאפשרותתודהזואםהמערכתשלליוקרתה

להצגתהמכווניםלהיותצריכיםהמשפטמערכתשלמאווייהכלאם

כללי ,המשפטלמערכתחשובהציבורשאמוןהגםמכ,ךיתרה .יודעתככל

ההוכחהכלליקביעתבעצםזה.יעדלהשגתעוצבולאשבמסגרתהההוכחה

בחוסרההכרהבשלבמסגרתה.לטעותבאפשרויותהמשפטשיטתמודה

להקצותנועדואשרהוכחהכללינקבעו ,נכונההכרעהדיתמלתתיכולתה

הצדדים.ביןסיכונים

דווקא ,עמןומתמודדתבהןמודה ,למגבלותיההמודעתמשפטמערכת

כגון ,אלהבטעמיםאין .יוקרתהאתומגבירהבההציבוראמוןאתמשמרת

וקשה , S4זהמסוג "אצילייםשקריםיילהצדיקכדי ,הציבוראמוןשימור

אתלרמותהציבורבאמוןלזכותרצונהבשםהמבקשת ,כזוגישהלהצדיק

המשדרהוכחהרףשלנחיצותוקילהצדמנסה Nessonש-הגם . ssהציבור

 ,הפליליההליךשליםיהאקספרסיביעדיומילוילמעןבהרשעהודאות

מאמציוכלכימודההואואף ,נורמטיבייםתימוכיןחסרתגישתוכינראה

 • S6השיפוטיתבהוויהזותאוריהשלהדסקריפטיביכוחהלהצגתמופנים

מעורביםהפליליתההרשעהשממלאתהפונקציהשבמסגרתהעובדה

שללגופוצדקעשייתשתמנעלהאסור ,הצדקפנימראיתשלשיקולים

השופטיםכילדעתילמדהציבורכאשרייפגעבשפיטההציבוראמוןעניין.

מערכתשללמגבלותיהמודעהציבוראחר.דברועושיםאחדדבראומרים

להגיעיכולתהולחוסרבהכרעותיהטעויותשלקיומןלאפשרות ,המשפט

 ."לא"או "כןיישלודאיתלהכרעהמקרהבכל

שלהאקספרסיביתפקידהלשכלוליביאהמוצעהמודלאימוץ

סוגיביןלהבחיןהציבוריוכלהמוצעהמודלתחתהפלילית.ההרשעה

הסנקציההורשע.שבהלהרשעהבהתאםהעברייןאתולתייגההרשעות

הציבוריוכלזהבאופן .הפליליהתיוגלמידתבהתאםתושתהחברתית

חרבתיתסנקציהנמוכהודאותמידתסמךעלשהורשעןיערביעללהשית

 .תגדלבהרשעההוודאותשמידתככלותחמירתלךוהסנקציה ,ערךקלת

יותרואמיןמדויקמסרלהעביריהיהניתן ,המוצעהמודלבאמצעות

מידתלפיהאמיתיערכהאתההולם ,נתוןמקרהבכלההרשעהבדבר

במוסדהציבורמצדיותרגדולאמוןלרכושבנקליוכלאשרמסר-ודאותה

ומידתההרשעהשלאיכותהבדבריותרריעשמסר ;הפליליתההרשעה

תחת .הציבורבעיניהמשפטמערכתשלליוקרתהיתרוםאשרודאותה

ורבתהמורכבתלמציאותיוחד-משמעמוחלטמענהלתתהכושלהניסיון

מקסימליתאינפורמטיביתזיקהבעלותמדויקותהרשעותתינתנההפנים,

שלהאקספרסיביתפקידהעםמשתלבהמוצעהמודלבבסיסן.לראיות

הוודאותדתימאתהולמתאשרענישהמאפשרשהואבאופןההרשעה

והענישההפליליהתיוג ,ההרשעהמוסדאתמשכללכךידיועל ,בהרשעה

מהם.הנגזרת

ייס: Pההדיועלהמוצעהמודליישוסו.
לשי[ויאפשריותהצעות

במקצתשדיוןומשום ,משמעותיותמעשיותהשלכותישזושלהצעהמכיוון

המרכזיתהתזהאתלחדדעשויהמוצעהמודלשלהקונקרטייםהפרטים

במגווןיתמציתלדיוןהמאמרשלהאחרוןחלקואתאייחד ,זהמאמרשל

 ,המורכבתהעובדתיתהמסכתלנוכחשבהםמצביםעובדתיים.מצביםשל

ראיותדיותראיות,שלעצמהאוכמות ,ראיותאיכותשלשיקוליםבשלאו

 ,הוודאותדרגתאתהתואמתאשמהלקבועעדיףיהיהבזה,כיוצאאו

יכולתומידתההרשעהשלודאותהמידתאתהולמתאשרענישהובצדה

 .בההטמונההשכנוע

הראייתיתהתשתיתלטיבבהתאםענישה . 1

המצביםמגווןכלאתלדחוקמנסהכיום,הנהוגההבינאריתההכרעה

 oמכירהאינהמעיקרהאשר ,חד-ממדיתבמסגרתיםיהאפשריםיהראיית

הצבאיהתובע Iבגיספן 2413/99רבע"פבינישאז)(כתוארההשופטתשלזבריהראו 44

 .) 2001 ( 701 , 673 ) 4נה(פ"זהראשי,

45 , Scott E. Sundby, The Reasonable Doubt Rule and the Meaning oj lnnocence 
) 1989 ( 494 , 490 , 457 . 40 HASTINGS L. J . גס:ראוDan M. Kahan, Social 

615 , 609 . Meaning and the Economic Analysis ojCrime, 27 J. LEGAL STUD 
) 1998 ( 

46 Laurence H. Tribe, Trial8y Mathenlatics: Precision & Ritllal in the Legal 
) 1971 ( 1371 , 1329 . Process, 84 HARV. L. REV . 

 . VICTOR TADROS, CRIMINAL RESPONSIBILITY 75 ) 2005 (גס:ראו 47
48 Charles Nesson, The Evidence or the Event? On Judicial Prooj and the 

) 1985 ( 1357 . Acceptability ojVel'dicts, 98 HARV. L. REV . 
 . 4ש IIה , 1358בעמ'שס, 49

 . 1360בעמ'שס, 50

ךתות,לעבייביהשר Iבצבןיאירח"כ 7 32/84בבג"ץרבקאז)(כתוארוהשופטשלכזרביו 51

 ) 1986 ( 148 , 141 ) 4מ(ז IIפ

 Roger Park, The Hearsay Rule and the Stability ojראו:זו,תפיסהעללביקורת 52
) 1986 (. 1057 . Verdicts: A Response to Projessor Nesson, 70 MINN. L. REV וכן

" l0logy, and the "Acceptability oj Verdicts ןRonald J. Allen, Rationality, Myt 
) 1986 ( 43 . Thesis, 66 B.U. L. REV. 541, 552 n . 

ש:ככזובההרואה Allenשלמצזונמתחה Nessonשלזוגישתועלחריפהביקורת 53

requires that we pretend that obvious departures from rational efforts to " 
" reconstruct reality are in fact statements about it קראכןועלcontinue to נto [" 

strive for rationality and not be sidetracked do\vn Professor Nesson's blind 
" alley of drama, ritual, and mysticism . ,562בעמ'שס . 

מסגרתכינוןלשס("מיתוסיס")אצילייס"יישקריסשלהלגיטימיותבזרבוזיוןלהרחבה 54

מתרגס,ליבסג'(יוסף 157ב,כרךאפלטוןכתביייפוליטיאה"אפלטוןראויציבה,פוליטית

1979 (; ) 1964 ( LEO STRAUSS, THE CITY AND MAN . 
 . 1391בעמ' , 48ה"שלעיל , Nessonזו.שיטתועסשלסאינו Nessonאףכינראהואכן, 55

 . 1392-1391בעמ'שס, 56
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ההכרעהתבניתהראייתית.התשתיתשלעומקהעללהשקיףבאפשרות

העומדותהראיותשלהשוניסהרבדיסלמגווןמתאימהאינההרווחת

עלהמוכרעותהרשעותשלקיומןמשמעות ,ברסההרשעה.שלבבסיסה

הרשעותוביהמניהמבטאעומקן,מבחינתשונותראייתיותמסכתותפי

למידתביחסהןנמדדההרשעהשלטיבהכ,ךלנוכחשונות.ודאותברמות

והיקףהראיותלכמותביחסהןשהוגשו,מהראיותהנובעתההסתברות

בכמותתלויההרשעההעובדתית.ההכרעהשלבבסיסהשעמדהמידע

מידעשלמספקתבלתיכמות .ובאיכותומתבססתהיאשעליוהמידע

ההרשעה.שלודאותהמידתעלתשפיע

אחדממדבבדיקתשוניסחפציסשלגודלסביןלהשוותניתןשלאכשס

 ,לנפחס(למשלנוספיסלממדיסכלללהתייחסמבליאורכס)(למשלבלבד

ממדסמךעלההרשעותביןלהשוותמדויקזהאיןכך ,ולגובהס)לרוחבס

ועלעצמתהעל ,עומקהעללעמודמבלי ,הראייתיתהתשתיתשלאחד

אשרהמידעמכמותישירבאופןנגזרתבהרשעההוודאותמידתאיכותה.

כהריויחידהאחתעדותסמךעלהרשעההרילאההרשעה.בבסיסעמד

ומחזקותרעותהעסאחתמצטלבותאשרעדויותמארגסמךעלהרשעה

גרסהמולגרסהביןהכרעהסמךעלהרשעההרילאהשנייה.אתאחת

עלהרשעהלא .ומשתלבותמשולבותגרסאותכמהסמךעלהרשעהכהרי

 . 57ישירותעדויותיסודעלהרשעהכמו ,נסיבתיותראיותיסוד

הראייתיתלזיותבהתאםענישה . 2

הצבעהמסוימיסבמקריסמחייביסהפליליבהליךהראיותדיותכללי

משוכנעהמשפטביתאסאף ,זאתהרשעה,לשסראייתיתתוספתעל

הנדרשות).התוספות(ללאשלפניוהראיותבסיסעלהנאשסשלבאשמתו

שההרשעהבכךדעתובשיקוללהסתפקהמשפטמביתמונעיסאלהכלליס

ולפיכךהנאשסאשמתבדברספקמותירהאינההראיותחומריסודעל

למצואהמשפטביתאתומחייביס ,בפליליסההכרעהעקרוןאתמקיימת

 . 58זולמסקנתונוספיסראייתייסתימוכין

להוכחתהדרישהאתמחליפהאינהראייתיתלתוספתהדרישה

עליה.ומפקחתאליהמתווספתהיאאלא ,סבירלספקמעברהאשמה

לסמוךניתןאסבשאלהעניינו .שנימסדרהואשבמהותודיוןאפואזהו

הוכחההנאשסשלאשמתושלפיההמשפטביתשלקביעתועלמספיק

בלתיראייתימצעבסיסעלמתבססתזוקביעהכאשר ,סבירלספקמעבר

נעוץהואאלאבעיקרו,הוכחתיאינומייצרשהואלזיכויהטעסמספק.

מצומצס.ראייתיכרעלהנסמכתלהרשעההניתןהביטחוןבחוסר

בירורתכליתבשסעדיס,אנו ,למשקלמקבילותהמעברמגמתברוח

אתהכובליסכלליסוריכוךוביטולשוניס,קבילותחסמילביטולהאמת,

דיותכלליעלפסחהלאזומגמההשפיטה.בתהליכיהכרוךהדעתשיקול

בנסיבותהסיועדרישתבוטלה ,ניסהאחרובעשוריסלמשל,כ,ךהראיות.

 . 59האמתאידאלבשסהכול ,מהוהדברהחיזוקדרישתורוככהמסוימות

 ,בעתבה ,לדידיואולסזו,מגמהשלבנחיצותהספקלהטילכוונתיאין

המוצעכפיההגנהעקרוןאתלחזקיש ,האמורההמגמהבשלדווקאואולי

כ,ך .בהרשעההוודאותלמידתהענישהמידתאתולהתאיס ,זהבמאמר

 . 60ראיתיותתוספותשלקיומןלפיהשונותההרשעותביןלהבחיןיהיהניתן

אשרראיותאו II!6מסבכות IIראיותשלקיומןבסיסעלהרשעהלאלמשל,

בהיעדרן.הרשעהכמוהנאשסשלאשמתואתמאמתות

ההכרעהקבלתואופוהמותבלגוזלבהתאםענישה . 3

 ,רובפיעלאואחדפהשל(בדרךמותבידיעלההכרעהקבלתאופן

נוסףגלויביטויהואאףהרוב)שלוגודלוהמותבשללגודלוובהתייחס

מדוברמושבעיסמכריעיסשבהןהשיטותברובאפיסטמי.לביטחוןלדרישה

קיימתאלהבשיטותהפלילית.האחריותשאלתעלשנפקותהבהבחנה

אמנסמשמעותי.רבובהכרעהאואחדפהלהכרעההמסורתיתהדרישה

לתת ,הפחותלכל ,ישואולס , 62זוטענהנדחתההישראליתהמשפטבשיטת

הענישה.בשאלתההכרעהקבלתולאופןהמותבלגודלמעשיתנפקות

המותבגודללפיהשונותההרשעותביןלהבחיןהמבקשתזו,גישה

הדרישהביסודהעומדהרציונלעסמתיישבת ,ההכרעהקבלתואופן

יש ,זולתפיסהבהתאסחמורות.בערבותשופטיסשלושהשללמותב

העברהחומרתפיעלהרשעה,לצורךהנדרשתהוודאותמידתאתלהתאיס

 • 6Jלההצפויוהעונש

רבוביותר,גדולמותבידיעלניתנתשההרשעהככל ,זותפיסהברוח

ולהפך. . 64יותרגבוההאשמהשלהסתברותלהלייחסניתן ,יותרגדולדעות

שהוכרעהדעותברובהרשעהלאדעות.ברובכהרשעהאחדפההרשעהלא

 .משמעותירובסמךעלכהרשעהאחדקולשלקוצועל

אשמתובדרבהציבורבלבספקמעורריסהשופטיסביןהדעותחילוקי

שחילוקיככלופוחתתהולכתההרשעהשלודאותהמידתהנאשס.של

 ,חלוקותהשופטיסדעותשבוזה,דבריסבמצביותר.וחריפיסרביסהדעות

הנאשס.שלבעונשולהקלראוי

לאחרונהנעשתה ,בהרשעההוודאותלמידתהענישהלהתאמתדוגמה

אףעל . 65קיקוסחניתהנערהברצחשהורשעעבידאלסלימאןשלבעניינו

 ,פרידמןדניאל 'פרופהמשפטיס,שרידיעלהוחלטעבי,דאלשלהרשעתו

תפיסתבשלהשארביןעבי,דאלשלעונשואתמשמעותיבאופןלקצר

 • 66קולותברובשניתנהההרשעהאתהציבור

דברו.סוף

מידתביןבהלימהלצורךונורמטיביתעיוניתתשתיתהנחתיזהבמאמר

ודאותלייחסהניסיוןכי ,הראיתי .בהרשעההוודאותלמידתהענישה

למציאותחוטאבהיותועינייסאחיזתמהווהוהרשעההרשעהלכלגבוהה

ויצירתהשונותההרשעותביןההבחנה .הפליליתההרשעהשלהגווניסרבת

מתןוביהמניהמחייב ,שלהןהוודאותמידתבסיסעלהרשעותשלמדרג

 .הענישהבשאלתגסכמוהפליליתהאחריותבשאלתלכךמעשיתנפקות

מידתשנבחנהולאחר ,הפליליההליךשלהמרכזייסהיעדיססקירתלאחר

לאכיהמסקנהעולה ,המוצעהמודללביןשהובחנוהמטרותביןההתאמה

כדיבושישאלאיעדיס,אותסעסאחדבקנהעולההמוצעשהמודלרק

ולשכללס.אותסלקדס

הישראליההסדרשלפניומשינוימנוסאיןכי ,מלמדותאלותובנות

שליסודייסעקרונותמקיימתואשרראויה ,רצויהבגישהמדוברהנוכחי.

להכרההפתחייפתחזהמאמרבאמצעותכיתקווהכוליוהגינות.צדק
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ודאותה·ומידתההרשעהלסוגהענישהאתלהלוםהצורךבדברמפורשת

 •קודם.אחתשעהויפה

כוועלההוכחה,מדרישתכחלקהנהשנימטדרהוודאותמיזתעללהשקיףאחרתדרך 62

הפליליההוכחהרףזו,לתפיטהבהתאםהשונות.ההוכחהמיזותביובאמצעותהלהבחין

לפטקלהביאמיעוטדעתשלבכוחהישכוועלאח,דפהמתקבלתשלאהכרעהטובלאינו

 3059/03עייפלמשלראוהעליון.המשפטביתיזיעלנזחתהזוגישהואולםזיכוי.של

 .) I) 654, 665-664 (2003נח(פייזישראל,מדינתנןגלובוביץ

חומרתביוישיריחטישנוולפיהאחרות,משפטבשיטותגםלמצואניתוזומההבחנה

עורקביומיכלגרוטעמנואלראובזיו.היושבהמותבוגוזלהצפויוהעונשהנזונההעברה

(התשטייא). 255-254 , 250-247 , 229אהמשפטקריתטביריי'לטפקמעס'יי

תק-עלהמקומית,הוועדהנ'רובינשטיין 3730103זנייאראוהמשפט.ביתאףמכירובכך

שלוהחסתיהמוטריתוקפהייכימצאהשופטהבהירשם ,) 2003 ( 2085 , 2085 ) 2 ( 03

יחיזיי.זעתעלהמבוטטתהחלטהשלמזהרברוב]בזעתהניתנת[כזותוצאה

 .) 1998 ( 23 ) 2 ( 98תק-עלישראל,מדינתנןעבידאל 4342/97זנייפ

ימוט)(בזהשופטתמאתהמשפטיםלשרשהוגשהדעתחוותטמךעלניתנהזוהחלטה

והרשעתוהוכחה,אכועביזאלשלאשמתוכילמטקנהשהגיעהאףאשרבו-פורת,מרים

השופטים.ביושהיוהדעותחילוקיבשלהנאשםשלבעונשולהקלהמליצהמוצזקת,

 I ( 63נח(פייזישראל,מדינתנןאבו-חמאד 9724/02בעייפטירקלהשופטשלזסיועםוהשוו 57
71 , 94-93 ) 2003 (. 

שביתפיעלאףאשמיםנשלזיכויםאלאאינהראיות,לזיותהזרישהשלהנורמטיביפועלה 58

 64מדינתנןלולובן 389/73עייפלמשלראובאשמתם.טבירלטפקמעלהשתכנעהמשפט
 .) I) 489, 495 (1974כח(פייזישראל,

הראיותפקוזתלתיקוןחוק(בשוליראיותבזינילעבירההשותפיםייזלצמןנינהלמשל,ראו 59

 65 .) 1984 ( 128 , 127לוהפרקליט )-1982התשמייב ,) 6(מטי

 66הפטיקה.פיעלולאהחוק,פיעללאההרשעה,לצורךנדרשותאינואלהאםגם 60

בעתלהיחשבכולותיואשרפלילית,באחריותכנושאהנאשםעלהמצביעותכראיותבמובנו 61

טיועיי.ייכראיותהצורך
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